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كالنقش في الحجر
قبل نصف قرف تقريبا ( )1935طرح مكسى سالمة السؤاؿ:
"ما ىي النيضة ؟

ىل ىي القيـ القديمة ...

إف أسكأ ما أخشاه أف ننتصر على المستعمريف كنطردىـ كأف ننتصر علػى المسػتيل ف كنخضػعيـ .ثػـ نعزػز

عف أف نيزـ القركف الكسطى في حياتنا كنعكد إلى دعكة :عكدكا إلى القدماء)1( "..

مػػف الضػػركرت التػػذف ر بلمتػػة سػػالمة مكسػػى المبف ػرة ل ػػي ت تخػػتلا ا كراؽ .فيػػذه الصػػمحا

ت ترمػػي إلػػى

التػرحـ علػػى الماضػػي (مػػأ أك بػدكف لػػك) .كانمػا ىػػي محاكلػػة تست شػاؼ بعػػض إشػراقاتو ..فاإلشػػفالية ليسػ

في البحث عف شيء مأ مرزػأ مسػبف فػي الػرأس ،أك فػي مرزػأ قػديـ نسػعى إل يػاـ النػاس بػو للخػالص مػف

براثف كاقعيـ بالنفكص إليو؛ ميما فاف مشرقا في زمانو؛ فبالنسبة لنػا ،استرجاع حقبة ليس موضوع اقتداء،

بل مادة اغتناء ،والفارق بين االثنين هو من حدود الفصل بين الظالمية والتنوير.

تقاسػػـ سػػالمة مكسػػى مػػأ عػػدد فب ػػر مػػف ال تػػاة رإػػا فلمػػة النيضػػة ب يطاليػػة القػػرف الخػامس عشػػر كفرنسػػا

القرف الثامف عشر .كيقكؿ في كصميا" :فان

النيضة قائمة على حرفا

بشرية ،أت النظػر إلػى ىػذه الػدنيا

فأنيا الياية التي ليس كراءىا غاية ُت ْخ َدم .كأننا نحف البشر زة أف ت كف لنا آداة كفلسما
بػأت صػػلة إلػى الي بيػػا  .كأف عل نػا أف نعتمػػد علػػى أنمسػنا فػػي تحق ػف السػػعادة علػى ىػذه ا رض نمسػػيا كأت
كعلكـ ت تم

نزىد عنيا إ ثا ار عل يا للعالـ الثاني ،فما ىي النظرة الي بية")2(.

حسػػة عمانكئ ػػل فانػ  ،التنػػكير " Aufklarungىػػك اللحظػػة التػػي خػرإل ف يػػا اإلنسػػاف مػػف حالػػة القاصػػر
المسؤكؿ ىك نمسو عنيا"...

" كالقاصر ىك غ ر القادر على استعماؿ مل اتو كمدرفاتو العقلية دكف اللزكء إلى شخص آخر"()3

عنػػد أدكرن ػك كىكرفيػػايمر ،تسػػتعمل فلمػػة التنػػكير بمعنػػى "ففػػر فػػي تقػػدـ" أك "فلسػػمة التقػػدـ" ،تقػػدـ العقػػل فػػي

مكازية الالعقالنية مصدر الظالمية)4(.

ثمة طرفة غريبة تقكؿ بأف رزال أضاع قطعة نقكد في الظلمػة ،فمشػى بضػأ خطػكا

للبحػػث عنيػػا تحتػػو  ...قػػد زػػد صػػاحبنا تحػ

باتزػاه ضػكء ال يرإػاء

الضػػكء شػ ئا آخػػر غ ػػر قطعػػة النقػػكد ،كل نػػو بالتأ ػػد لػػف زػػد

ضالتو ...

إف أكؿ مالمسة لزدؿ التنكير تقتضي أف تضاء الشمعة ح ث فقد
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قطعة النقكد...

نقكؿ مالمسة ،كنتزنة التعريف ،أكت ،ف التعريف ييلف الباة على مػا ىػك بطبيعتػو محػاكت

فػت أبػكاة،

مسيال لألدلزة العق دية كالطمأن نة الذىنية التي تستتبعيا ،مما يقصـ
كثانيا ،ف للتعريف زانبا مدرسيا ،أت ّ
ظير أت طمكح ت حدكد لو في استلياـ كخلف أغصاف التقدـ( .)5فزكىر مميكـ التنكير ،يدؼ فيما يدؼ،
إلػػى اخت ػراؽ حالػػة اتطمئنانيػػة اإلنحطاطيػػة التػػي تعصػػف بكزكدنػػا ،كالتػػي تيطػػى بفػػل التماؤليػػا

الحمقاء.

السػػطحية

تمزر.
ال امنة ّ

المب ّلد مف ا دمية يتز ،كالسا ف مف الطاقا
كمف كسائل اتختراؽ ،زعل َ
فػأت عمػل ،ىػذه الصػمحا ت تيطػي المرحلػة التػي تتناكليػا ،كانمػا تسػعى تست شػاؼ بعػض تضاريسػػيا ...
مض ػ ئة تعػػكد بنػػا إلػػى القػػركف الكسػػطى المش ػرقية نبصػػر عػػف قػػرة ف يػػا سػػفرة العقػػل

ثمػػة نقػػا  -محطػػا

كالمعرفة كنشكة البدعة كلذة دن كية الزنة تتالق فػي تصػك ار  ،كقتئػذ ،زد ػدة ،لإلنسػاف كالحيػاة كال ػكف .ىػذه

قل مف يعرؼ بأخبارىا ب ف الشعكة.
المحطا إرث ل ل البشرية ،كما يض رنا في ا مر ،ىك أف نصب أ ّ
قبل التكزو إلى ىذه المحطا مف الضركرت التذف ر:

 -1بػأف ىػػذه المتػرة قػػد حكرإػ

كصلنا ت يمثل إت ع نا

 -2أف غاي ػػة ى ػػذه الص ػػمحا

ط لػػة ثمانيػػة قػػركف مػػف قبػػل سػ كؼ الحفػػاـ كألسػػنة كأقػػالـ مػؤدلز يـ .كلػػذا فػ ف مػػا
أنقذتيا الصدؼ أحيانا ،كاستشيادا

ليسػ ػ

الخصكـ أحيانا أخرى.

تيطي ػػة معرفي ػػة لحقب ػػة أك مم ػػاىيـ ،ب ػػل اس ػػتقراء بع ػػض مع ػػالـ ز ػػدؿ التن ػػكير

المشرقي مف زية ،كترؾ اليامش كاسعا أمػاـ القػراء تسػتنبا كاسػت ماؿ زكانػة متعػددة انطالقػا مػف ضػركرة

التماعل كالمشارفة مأ نص غ ر مفتمل.
فتػة بنػدلي زػكزت ذا

ػكـ" :مػف أراد أف ػؤمف مسػتقبل ىػذه ا مػة ،كزػة عليػو أف بػ ف ليػا بفػل إخػالص

كصراحة أسباة سػقكطيا المسػتمر ،حتػى إذا تػـ ليػا مػا تريػد ت تقػأ مػرة أخػرى فػي مػا كقػأ فيػو أزػدادىا مػف

ا غال التي أد

بيا إلى حالتيا الراىنة".

إن طبيعة عالقتنا مع تاريخنا بحاجة إلى إعادة نظر شاممة  ...ومن أجل ذلك ،البد أن نقبل ،بأن عصرنا

الحاضر ،بكل عالته ،متفوق عمى الماضي ...

كىذا ىك درس لحظة التنكير في ىذا الماضي  ...الدرس ا ىـ ...

 32تموز 7891

3

المكان
كانزا از تاريخية

كفر التكسعية العرإية -اإلسالمية في قرنيا ا كؿ المفاف القادر على احتضاف صراعا

ا مر الذت تأصل ،بكعي ،أك بال كعي -في الذا رة العرإية – اإلسػالمية التػي تػرإا البعػد اإلمبريػالي بػالعزة
كال ارمػػة ( فػػي المفػػر التػػاريخي العرإػػي ففػرة القػػانكف مندمزػػة بالييمنػػة :السػػيادة العرإيػػة فانػ
بمضل الشػريعة الزد ػدة التػي أعطػ

التكسػعية العرإيػة كركحان تيػا فكنيػا إلييػة المصػدر كذا

مف ىنا تعب ر المت كليس اتحتالؿ).

الميـ أف قياـ إمبراطكرية كاسػعة ا رزػاء زعػل التماعػل مػا بػ ف البشػرت تزػاكز مق ػدا
أت ما نحصر في العالقا

ممفنػػة التحقػػف
غايػة سػامية.

الػدكتني -العسػفرت

الضرائبية كا منية كاإلدارية .تزػاكز ذلػؾ إلػى اتزتمػاعي – اتقتصػادت بقيػاـ

أسػػكؽ تبادليػػة كاسػػعة داخػػل حػػدكد اإلمبراطكريػػة كخارزيػػا ،كفػػي اليػػزك المعفػػكس المتمثػػل بتػػأث ر الشػػعكة
الميزكمة في العرة سياسيا كازتماعيا كاقتصاديا  ..بفلمة كاحدة :حضاريا.

مف الضركرت التذف ر بأف سقف اإلمبراطكرية العرإية ،اإلسالمية فاف يشمل :
-

تنكعػػا د نيػػا كطائميػػا كاسػػعا ،فعػػدا الػػديانا

كالطكائػػف اإلبراىيميػػة المختلمػػة ،فانػ

المارسية كا ذرإ زانية كاليندية كما حكؿ القزكينية كاإلفريقية الخ.
-

تزمعا

بشرية كليكية متعددة (ما يعرؼ بالشػعكة السػامية كالحاميػة كالينديػة – ا كرإيػة كليػا

ا كسا كا دنى)...
-

ىنػػاؾ زمػػل المعتقػػدا

المػػدف العلميػػة المش ػرقية التػػي شػػفل

الشػرؽ

أىػػـ م ار ػػز اتنمتػػاح علػػى المفػػر ال كنػػاني كالبحػػث المعرفػػي (زنػػدت

حراف الخ).
سابكر ،إنطا ية ،اإلسفندرية ،الرىاّ ،
فاف الزيش العرإي -اإلسالمي أكؿ الداخل ف إلى المناطف الزد دة ،ىذا الزيش المبني على أساس الترف ػة
القبلي أقاـ مأ استقرار زنده عالقا

ازتماعية -سياسية على أساس نظاـ الكتء العصبي العرإي (فل قب لة

أك زماعة قرإكية ليا مكال يا مف غ ر العرة).

عل ػػى حس ػػاة تبل ػػكر عالقػ ػا

طبقي ػػة ب ػػالمعنى

إف ص ػػلة المػ ػكاتة العمكدي ػػة ى ػػذه بػ ػ ف الزماع ػػا  ،كاف فانػ ػ
أحَّل عالقا كتء ما ب ف قكمية (عرإية كفارسية كفردية ..الػخ ) علػى حسػاة الػركابا
المباشر لل لمة ،فقد َ
ا قكامية ،رغـ الال مساكاة ب ف العرة كالمكالي.
لقد أدى زإل ىػذه الزمػكع البشػرية فػي دار اإلسػالـ إلػى تقلػيص َف ّػـ اتنتمػاء الػد ني بػالمعنى التقل ػدت كدخػكؿ
القطاع ا كسأ عالـ اإلسالـ ضػمف منطػف التعامػل مػأ الدكلػة المنتصػرة ،كبالتػالي زعػل ا غلبيػة اإلسػالمية

النازمػػة عػػف حػػركة الػػردة أقليػػة بالمعػػل (بيػض النظػػر عػػف مػػدى اعتقادىػػا كتقاىػػا) .كنزػػـ عػػف ارتبػػا الػػد ف
بالدكلة تكزو قطاعا

كاسعة مف أبناء المحػركم ف مػف الحيػاة السياسػية -العسػفرية (غ ػر المسػلم ف فػي فػل

خالفػػة كغ ػػر العػػرة بػػادإ ا مػػر) إلػػى الميػػاد ف المعرفيػػة العلميػػة كالملسػػمية كالحرفيػػة بشػػفل بػػارز .فػػي ركايػػة
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قد إراديػة التػاريخ يفتػة أحػد قضػاة القػركف الكسػطى" :قػاؿ عقالؤىػـ كأ ػابرىـ ( لألقبػا ) :أنػتـ
ممصلة على ّ
ّ
قكـ فان البالد ل ـ ،كقد نزع منفـ بحد الس ف فازتيػدكا فػي تحصػ ل مزػد القلػـ ،قػالكا :فمػاذا نمعػل؟ قػاؿ
عقالؤىػػـ :تعلمػػكف أكتدفػػـ ال تابػػة ليشػػارفكا المسػػلم ف فػػي أم ػكاليـ كمصػػالحيـ كآرائيػػـ .فػػأزمعكا علػػى ذلػػؾ

"(.)6

الزمان
في معظـ حضا ار البحر المتكسػا القديمػة ،ارتػبا الكزػكد ا رضػي بػالكزكد ال ػكني  Cosmiqueكطيػى
التصكر الدائرت على ففرة التقدـ.

فػي معػرض حد ثػو عػف الملسػػمة ال كنانيػة ،يقػكؿ بابػا كانك" :الكقػ

لػػيس شػرطا لتزرإػة ت ار ميػة .تػأتي الحقيقػػة

مف الزماف" كيض ف" :لـ يفف ب مفػاف ال كنػان ف التعامػل مػأ التػاريخ بكصػمو الكحػدة ال ب ػرة الشػاملة للبشػرية
زمعاء  ...فانكا على كعي " للتقدـ " الػذت حققػكه لػيس فقػا بالنسػبة للشػرؽ ،كانمػا أيضػا ،لماضػ يـ ىػـ .إت

أف مميكـ التقدـ فاف نقصػيـ ،لػـ يفػف عنػدىـ فمػا يقػكؿ د لتػي  Dltheyأت مميػكـ للتقػدـ ،لػـ يفػف عنػدىـ

الكعي التاريخي للتطكر كالتقدـ الداخل ف"(.)7

كل ف الزماف كالتأريخ تكأماف ،كمف الصعة البقاء في التاريخ دكف اعتبار الزماف .ىذه اإلشفالية التي دخل

زػػديا معػػارؼ البشػػر فػػي البحػػر المتكسػػا مػػأ المسػػيحية كعيػػدىا الزد ػػد ،لػػـ تلبػػث أف تيمش ػ

الزياز ال ينكتي ،كفأف قدر الديانا

فػػي عقائديػػة

اإلبراىيمية أف ت كف أم نة للتصكر الدائرت للكزكد ،ت للكزكد في ففرة

التقدـ.

في ىذا اإلطار ،فاف البعد التكسعي  Impérialeكالعالمي للخالفة العرإية -اإلسالمية عامػل تيشػيـ غ ػر
مباشر للعد د مف المعطيا

اتعتقادية ا كلى مف زيػة ،كلمػني التمف ػر الػدائرت بحػد ذاتػو مػف زيػة ثانيػة.

فعلى الصع د الزيرافي – البشرت ،احتل

اإلمبراطكرية في قػرف مػف الػزمف م ار ػز الييمنػة فػي العػالـ القػديـ،

أك أسػػقطتيا عسػػفريا عب ػر سػػيطرتيا علػػى أىػػـ مكاقػػأ القػػكة فػػي ثيكرىػػا .كشػػفل دخػػكؿ اإلسػػالـ العد ػػد مػػف

سرة التنافس ما ب ف القكمي – كالحضارت إلى دار اإلسػالـ كمػف داخلػو كعبػره بػدت
الشعكة الميزية عامال ّ
مف أف يفكف مػأ دكلتػو فحسػة .فبعػد قػرف مػف الػزمف ،نشػأ أزيػاؿ عرإيػة – إسػالمية زد ػدة ميزنػة بشػريا
كليا

اتختال العرإػي فػي إنتػاإل اإلنسػاف ،المتم ػزة بالمركنػة فػي الضػـ كاإللحػاؽ

كثقافيا ،أزياؿ خضع

كالػػكتء  ...لػػـ يفػػف ثمػػة مانعػػا

عرإػػي كاحػػد مػػنيف  ...أبنػػاء السػػبايا

حمػػل للسػػبايا كاإلمػػاء ،كلػػـ خػػل ب ػ

سيفكنكف مادة تماعل ثقافي أساسية في عالمية حقبة اتزدىار العباسي كتعدد ثقافاتيا كمناىليا.

المزػػاؿ

تشػػفل دكلػػة اإلمبراطكريػػة عبػػر اتنمص ػاـ المتصػػاعد ب ػ ف المزتمػػأ كالدكلػػة ،كبالتػػالي ،فقػػد كسػ ّػع
الح ػػػكت لمعارض ػ ػ يا كالمزػ ػػاؿ الح ػ ػػكت شػ ػػفاؿ معارضػ ػػتيـ ب ػ ػ ف .فبعػ ػػد أف أحّل ػ ػ الحػ ػػرة ا ىليػ ػػة العرإيػ ػػة
5

تقصر المقاكمة غ ػر العرإيػة فػي إدخػاؿ عامػل
(عثماف -علي –معاكية -الخكارإل )..التعددية اإلسالمية كلـ ّ
الال إسالمية إلى دار اإلسالـ ،بعد ىزيمة الال إسالمية ا خ رة عرإيا في حركة الردة.
علػػى الصػػع د الليػػكت ،كفػػر اإلدارة ا مكيػػة ا رضػػية التحتيػػة لزعػػل الليػػة العرإيػػة ليػػة العلػػـ كالملسػػمة فػػي

القػػركف الكسػػطى بتعريػة شػػؤكف الدكلػػة الشػرقية كدكاكينيػػا ،أت بزعػػل العرإيػػة شػػرطا فػػي مؤسسػػا

الدكلة ..تنقيا العرإية كىيمنة الليزة القرآنية على سائر الليزا

الترجمة

كمشػػاريأ

سيال ىذا اإلزراء كما ترتة عليو.

حمػػل التحػػرؾ العباسػػي فػػي مادتػػو زملػػة معػػالـ ال ػرفض للسػػلطة ا مكيػػة ،باسػػتثناء الخ ػكارإل .بمػػا فػػي أشػػفاؿ
سػريعة ،فلػـ تلبػث السػلطة العباسػية أف انفمػأ

الرفض المزدفية كالمانكية ..إت أف خ بة ا مل فانػ

معاقبػة

السّلـ البشرت الذت أكصليا للحفـ .باستثناء الكصكل ف مف بقايػا زيػاز الدكلػة الساسػانية مػف الدىاقنػة الػذ ف
أتقنكا عملية بناء كاعادة بناء زياز السلطة المستبدة.

كقػد لعػػة المكقػف اإل زػػابي المتبػػادؿ بػ ف الخالفػػة العرإيػة -اإلسػػالمية كالمػػرؽ المسػيحية غ ػػر الب زنطيػػة دك ار

فػػي فػػت بػػاة المعػػارؼ للدكلػػة الناشػػئة ،ففػػاف اعتمػػاد أ ثػػر مػػف خليمػػة أمػػكت علػػى مستشػػاريف مػػف الطائمػػة
الماركنية كطلبيـ المعالزة على أ دت أطباء سرياف..

يعفس أ ثر مف حد ث كركاية د نية ىذا التقارة الذت منحو الركاة سندا نبكيا ،فالحد ث الػذت ركيػو دمحم بػف

عمر المدائني في فتػاة "القلػـ كالػدكاة" كالقائػل :قػاؿ النبػي لزيػد بػف ثابػ " :أتحسػف السػريانية؟ قػاؿ :ت ،قػاؿ:

تعلميا ،فتعلميا زيد .)8("..

ط َب َعتيا المبادرة المردية إلى اتزاه دعمتو الخالفة بتعب راتيا المعتزلية (المأمكف ،الكاثف،
دكف شؾ ،كمف بداية َ
المعتصػػـ) قػػدم السػريانية فػػي تلػػؾ المرحلػػة إلػػى العرإيػػة خ ػرة ركادىػػا للترزمػػة كال تابػػة كدار الحفمػػة (أسػرة
ب ػػف قػ ػرة ،أ ػػكة اليالل ػػي ،ى ػػالؿ الحمص ػػي ال ػػخ) لتيتن ػػي

بختيش ػػكع ،كحن ػػا ب ػػف ماس ػػكيو ،أب ػػك الحس ػػف ثابػ ػ

ػاؿ الخالفػػة إلػى بيػداد المزػػاكرة لػبالد فػػارس
ببصػماتيـ أمميػة كعلمانيػػة ىػذه المرحلػػة المعرفيػة .فػذلؾ شػ َّػد انتق ُ
أىل ىذه المنطقة على زكار العاصمة كصخبيا فتما َّس العرة كالمرس على فل ا صعدة ،بما ف يا مناىضة
الخالفػة .كقػد فانػ
المانكية ليس

أكلػى ثمػ ار ىػذا التمػاس اتتصػػاؿ بػالتعب ر ا ثػر قػدرة كفاعليػة كقتيػػا :المانكيػة ،ح ػػث

فحسة منيال معركفا للزماى ر عامة ،بػل ىػي مػادة قابلػة لالسػتعماؿ كالتحػكير كالتطػكير ب ػد

المعارضػػة السياسػػية -اتزتماعيػػة فػػي أكسػػاطيا .كىفػػذا أُدخل ػ
معرفيػػة ،فتعب ػػر د نػػي تتزاىػػا
كالمانكية.

المانكيػػة فػػي الص ػراع فيطػػاء د نػػي سػػماء

مختلمػػة .ممػػا طبػػأ مرحلػػة فاملػػة ،حقػػا أك بػػاطال ،بالص ػراع ب ػ ف اإلسػػالـ

شارؾ أبناء فارس في نقل معارؼ ليتيـ إلى العرإية أيضا ،ىذه المبػاد ار المختلمػة أدخلػ
المعرة مادة معرفية ىائلػة مسػتليمة مػف حضػا ار عد ػدة .فانػ
ك ّ
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للمزتمػأ العرإػي

ال تػة المترزمػة تعطػي زػكاز سػمر زد ػد

لعالـ ثقافي– معرفي غ ر إسػالمي للنػاطق ف بالعرإيػة كإػذلؾ تعػد

الترزمػة دكر أداة النقػل إلػى أداة اتغتنػاء

كالحكار المفرت كالسياسي ..أ ثر مف فاتة أخالقي -عقالني ترزـ فتاة مزدؾ (ابف المقمأ كابػاف بػف عبػد

الحم د  ،)..زيابذة المفر ال كناني دخلكف اللية العرإية كا فالطكنية الحد ثة تزتاح عػالـ المػرؽ لتمػت آفػاؽ
كاتزاىا

زد دة ،المترزمكف كالباحثكف السرياف يقدمكف للنيكض الثقافي كالعلمي زيػكدا عظيمػة ،كت يمتنػأ

بعض المترزم ف عف تمرير العد د مف آرائيـ عبر الترزمة(.)9

أصب مف ا نسة للخالفة أف تدعـ كتمػكؿ ىػذه الحرفػة مػف أف تكازييػا ا مػر الػذت أخػذ أبعػاده مػأ افتتػاح

دار الحفمػػة فػػي عيػػد المػػأمكف ( بالتحد ػػد 838ـ) كعيػػد أمرىػػا إلػػى الطب ػػة الم لسػػكؼ اليرطقػػي كحنػػا بػػف

ماسكيو(.)18

لـ تتكقف المعارضة ،عف نقل بعض الترازـ مف زيػة ،كنقػل المعرفػة الحفميػة مػف القصػر إلػى عامػة النػاس
كاعتماد مناىل الترازـ في بلكرة أسلحتيا الثقافية -الملسمية.

ناد ار ما أعطي الكراقكف (أصحاة المفتبا ) حقيـ في ىذا المعمعاف .ح ث تتناسى أزياؿ المطبعػة ككسػائل
كراء حمظ ىذا التػراث الخصػة مػف المخطكطػا  ..كلقػد فػاف للػكراق ف

الكراؽ فان
التكزيأ الحد ثة أف حرفة ّ
دك ار ثقافيا ىاما في نشر الترازـ كال تة كمعرفة أخبار ال تابة ،كفاف فػ يـ العد ػد مػف المعػرف ف فػابف النػديـ
صاحة "الميرس " ،كليس بالصدفة أف أكؿ الملحد ف كناقػدت الػد ف (أبػك عيسػى) ،أسػتاذ ابػف الراكنػدت فػاف
كراقا ،فذلؾ فاف أبك حياف التكح دت.

قلػػة ضػػئ لة زػػدا مػػف المتػػرزم ف زمع ػ

اتنتمػػاء العرإػػي كاإلسػػالمي ،كىػػذا ىػػك حػػاؿ معظ ػـ عناصػػر التيػػار

المعرفي أكؿ عيده .فقد اسػتند نشػكء المعرفػة الحفميػة فقػكة ماديػة فػي المزتمػأ علػى محاكلػة التبلػكر الثقػافي
لزملػػة مػػف بعػػدىـ اإلسػػالـ عػػف حقػػكؽ المكاطنػػة ال املػػة قبػػل أف نػػاؿ أبعػػاده فػػي الحرفػػا

اتزتماعيػػة-

السياسية الراديفالية.

استماد رمكز المعرفة الحفمية مف تكزي ف أساس ف للسلطة ،تمفنكا مف خالليػا مػف النشػا كاتنتشػار بشػفل

فب ر ،ا كؿ :ىك استنمار الخالفة مؤدلز يا لمحارإة المانكية ،كالثاني اتنتماء المعتزلي لثالثة خلمػاء حػاكلكا
التصػػدت بػػنمس الكق ػ

للراديفاليػػة اتزتماعيػػة (بابػػؾ الخرمػػي ،الػػز كالتحرفػػا

الشػػعبية المختلػػف) كالتزم ػ

الألرثكذكفسػػي (الحنبليػػة بشػػفل خػػاص) .فاتنمتػػاح علػػى الثقافػػة ال كنانيػػة ّيػػزؿ مناىػػل المانكيػػة كالسػػلمية بػ ف
معا كيمت أبكابا زد دة للمعرفة ،لقد تكفر عدة عناصر ذاتية للمعرؼ الحفمية لتتقدـ :حرفة ترزمة نشػيطة
كمتعػ ػػددة اتتزاىػ ػػا  ،مزػ ػػات

تزريبيػ ػػة متعػ ػػددة (المشػ ػػافي ،العم ػ ػراف ،الص ػ ػ دلة ،ال يميػ ػػاء) .دار الحفمػ ػػة

فمؤسسة ممكلة كتمتلؾ ىامشا مف الحريػة فػي الترزمػة ،ركاد تبنػكف الملسػمة كالعلػكـ كيمل ػكف زػرأة الخػكض

في مياد نيا .)11(..

لقد أصب بالمفاف الحد ث عف احتضاف المشرؽ لحبا
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طلأ التنكير.

***
الفمسفة

رغـ عشقو رسطك ،سعى ال ندت باسػتمرار لػردـ اليػكة بػ ف الملسػمة كالشػريعة  ،.كفػي تعريمػو للملسػمة آثرىػا

علػ ػى زمل ػػة المع ػػارؼ كالعل ػػكـ بقكل ػػو" :اعل ػػـ أف أعل ػػى الص ػػناعا

اإلنس ػػانية درز ػػة كأشػػرفيا مرتب ػػة ،ص ػػناعة

الملسمة ،التي ُّ
حدىا علـ ا شياء بحقائقيا بقدر طاقة اإلنساف ،كت نزد مطلكبا مف الحف مف غ ر علة ،كعلة
فل شيء كثباتو الحف ،ف فل مالو إنية لو حقيقة ،فالحف اضط ار ار مكزكد "(.)12

أما الم لسكؼ ،فيقكؿ فيو" :يحتاإل طلة العلـ إلى ستة أشياء حتى يفػكف ف لسػكفا ،فػ ف نقصػ

لػـ ػتـ :ذىػف

بارع ،كعشف تزـ ،كصبر زم ل ،كركع (قلة) خاؿ ،كفات مميـ ،كمدة طكيلة" .كعناية الم لسكؼ إنما ت كف
بأرإعة مطالة ىي" :ىل" ،ك"ما" ،ك" لـ"(.)13

فان

حقبة الملسمة ،تعرضيا الركاية المشبعة بالساحرية الشرقية بالقكؿ:

"رأى المأمكف فػي منامػو فػأف رزػال أبػيض اللػكف مشػرإا حمػرة ،كاسػأ الزبيػة مقػركف الحازػة ،أزلػ الػرأس،
أشيل الع ن ف ،حسف الشمائل ،زالس على سريره .قاؿ المػأمكف :كفػأني بػ ف ديػو قػد ملئػ

لػو ى بػة ،فقلػ :

مػػف أنػ ؟ قػػاؿ :أنػػا أرسػػطاليس ر فسػػرر بػػو كقلػ  :أ يػػا الحفػػيـ ر أسػػألؾ ؟ قػػاؿ :سػ ّػل ،قلػ  :مػػا الحسػف؟
قػػاؿ :ماحسػػف فػػي العقػػل ر قلػ  :ثػػـ مػػاذا ؟ قػػاؿ :ماحسػػف فػػي الشػػرع ر قل ػ  :ثػػـ مػػاذا ؟ قػػاؿ :ماحسػػف عنػػد
الزميكرر قل  :ثـ ماذا؟ قاؿ :ثـ ت ثـ ر "(.)14
مف ما قبل التكراة إلى ما بعد كمنا ،مثل
كفزازة في الشرؽ.

فان

القصص كا مثاؿ ،باسطكريتيا ،أحيانا ،أ ثر تعب ار الكاقأ دقة

الملسمة رمز المكازية الشرعية للد ف ،رغـ غلبة أنصار التكف ػف بػ ف الملسػمة كالشػريعة علػى مشػاى رىا

(ال ندت  ،المارابي  ،ابف س نا  .)...ل ػكف الػديانا الشػرقية تكتال تاريػة الطػابأ ،أت تدخليػة ،فيمػا س ّػد طريػف
التزد ػ ػػد الػ ػػد ني فػ ػػي ا رثذكفسػ ػػية ا خػ ػػذة فػ ػػي التبلػ ػػكر بتعب رىػ ػػا السػ ػػني كالشػ ػػيعي .كقػ ػػد نزح ػ ػ المعتزلػ ػػة

كاإلسماع لية كاخكاف الصما مف الت لس بدفعيا لمبدأ ازدكازية الحقيقة (العقل كالشرع ،الملسػمة كالػد ف )..كلػك
أنيا قد حكصر في مشرؽ تلعة القكة فيػو دك ار فػي مفان ِػة الػرأتِ كمفػاف أنصػاره ،ليي بيػا ال ّػزمف أك يفلسػيا
الخناؽ.
لخص اإلماـ الشافعي مكقف السلمية مف اتنمتاح على العلكـ كالملسمة بالقكؿ:

فل العلكـ سكى القرآف مشيلة

إت الحد ث كالمقو في الد ف
العلـ ما اف فيو قاؿ حدثنا
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كما سكى ذاؾ كسكاس الشياط ف()15

ستضحؾ ا ياـ مف التصلة ،عندما تدخل الطبائأ كا مززة إلى الطة النبكت بعد قػرن ف ،باضػطرار بعػض

ذـ اليراطقة مف ا طباء ..
الحنابلة إلى اقتباس "ما ت يضر" مف علكـ الطة مأ اتستمرار في ّ
ثمف اتنيالؽ فاف دائما باىظا.

كانت الحقبة حقبة تصنيف العموم والمعارف ،وفي العموم والمعارف كانت نهضتها التي زجتت رجتال التدين

في معارك حقيقية أنجبت الفقه والكالم وعموم الحديث والسنن والقياس وأهم بدعة إسالمية بعد اال نتفاضة

عمى عثمان :االجتهاد( .)71إن عالم البدعة المعرفية كان ضرورياً حتى لمظالميين في المجتمع.
ُفِت َة ال ث ر عف الملسمة في التاريخ العرإي -اإلسػالمي ،كليسػ غايػة ىػذه السػطكر اإلضػافة ال ػكـ ،كعطػاء
البشػ ػرية ق ػػد بلػ ػ تز ػػاكز  Authebungالملس ػػمة .بق ػػدر م ػػا تعن ػػى بػ ػ براز ال ػػدكر الت ػػاريخي للملس ػػمة ،فمحط ػػـ
للخ ارفػػا

كمعقلػػف لقضػػايا الكزػػكد كممتػػاح للعلػػكـ النظريػػة كالتطبيقيػػة كدل ػػل نظػػرت للراديفاليػػة الالغ بيػػة فػػي

القػػركف الكسػػطى ،يقػػكؿ أحػػد القرامطػػة فػػي "فتػػاة السياسػػة"" :قػػد علم ػ

أف علػػى المالسػػمة العمػػدة ،كأنػػا قػػد

ازتمعنا كىـ على نكاميس ا شياء كعلى القكؿ بقدـ العالـ ،لكت ما خالمنا بعضيـ فيو مف أف للعالـ مدب ار ت

يعرفكنو .ف ذا كقأ اتتماؽ على أنو ت مدبر للعالـ فقد زال

الشبية ب ننا كإ نيـ"(.)18

العقل

دشػػف قتػػل ابػػف المقمػػأ حقبػػة مل ػػك العقػػل .فػػاف مقتػػل رمػػز
لػػـ ت ػػف العقالنيػػة بحازػػة إلػػى الشػػيادة ،عنػػدما ّ
العقالنية ا خالقية في ذاتو لبداية حقبة مرزعيا كمكضكع سزاليا المرفزت :العقل.
فمػا تقػػدـ الطريقػػة اليمزيػػة التػػي قتػػل بيػا ،ع نػػة مشػرقية لمحػػا ـ التمتػػيش اليرإيػػة السػ ئة الػػذفر :القتػػل إرىابػػا
بقطأ ا دت كا رزل كالقائيا أماـ ناظر صاحبيا حتى المك  ...س زد ابف المقمأ مف العرة ،مف يشاطر

الزكزكني كالقمطي القكؿ " :فاف فاضال فامال "(.)19

"كت م ػػاؿ أفض ػػل م ػػف العق ػػل"  ...م ػػأثكرة اب ػػف المقم ػػأ تزاحمي ػػا مز ػػات

متع ػػددة لعقالني ػػا

عد ػػدة ا لػ ػكاف.

المعتزلػػة ،أ ثػػر اإلسػػالم ف كعيػػا لكاقػػأ المرحلػػة تقػػدمكف بػػالكحي كالعقػػل فػػي محاكلػػة تكفيقيػػة -تزد ديػػة فػػي
اإلسالـ ،تسم ليـ بزمأ تناقضية الحقبة :معرفية المعارضة كد نية الشرعية رر
ال لما

التي فان

مف قبل لإللو ،الحا ـ ،أك المقيو أصبح

تعطى للعقل..

زمأ أبك حياف التكح دت خصاؿ العقل في حقبة ،يقكؿ:

"العقل هو الممك المفزوع إليته والحكتم المرجتوع إلتى متا لديته فتي كتل حتال عارضتة وأمتر واقتع عنتد حيترة

الطالتتب ،ولتتدد الشتتاغب ويتتبس الريتتب واعتستتاب الطريتتب  ...بتته تتترتب النعمتتة وتستتتدفع النقمتتة ويستتتدام
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ويعرف الماضي ويقتاس اتتتي ،شتريعته الصتدق وأمترل المعتروف وخاصتته االختيتار
الوارد ويتألف الشارد ُ
ووزيرل العمم وظهيرل الحمم وكنزل الرفب وجندل الخيرات ."...
بفلمة كاحدة :العقل ،مني حياة كتمف ر رر
"اتعتبػػار" يعػػاد لإلنسػػاف بكصػػمو عػػاقال ،كالزػرأة العقليػػة تخػػكض ميػػام ار زد ػػدة فػػي ا دة كالمفػػر كالملسػػمة
كالطة كالطبيعيا

الخ ..

قبػػل التكح ػػدت ،لخػػص الزػػاحظ فػػي ىتػػكف ا سػػئلة التػػي تعبػػر بػػاختزاؿ غ ػػر معيػػكد لملِػ ِػؾ اتسػػتطراد فػػي
المطركحة في رسالة "الترإيأ كالتدكير":

العرإية ،لخص رك َح العصر كغنى التساؤت
" حػػدثني ف ػػف أر ػ الطكفػػاف ،كمتػػى فػػاف سػ ل العػػرـ كمػػذ فػػـ مػػا

عػكإل ،كمتػػى تبلبلػ

ا لسػػف كمػػا حػػبس

غراة نكح كفـ لبثتـ في السم نة "...

"مػ ػػا تق ػ ػػكؿ ف ػ ػػي ال ػ ػػرؤى كم ػ ػػا تقػ ػػكؿ ف ػ ػػي الرؤي ػ ػػا كم ػ ػػا تق ػ ػػكؿ ف ػ ػػي إ س ػ ػ ر ال يمي ػ ػػاء كم ػ ػػا تق ػ ػػكؿ ف ػ ػػي فيم ػ ػػكس
الصنعة.")28(..

العقل" ،صاحب الحكم القاطع واالستبانة الصتحيحة" (الزػاحظ) ،يصػب ممتػاح المكسػكعة المعرفيػة المفتكبػة
على زباه ركاد لـ يفف ليـ مف ززاء سكى القمأ أحيانا.

كمأ ىذا  ،لـ يفف ليـ أف يستصيركه حفما ..

فاتحػػة للخلػػف عنػػد اإلصػػالح ف ،فػػي الحػػد ث المكضػػكع ب زمػػاع ا ئمػػة" :أكؿ مػػا خلػػف

البراعة "العقلية" التػي زمعػ

العقػػل" .لػػـ تلبػػث

عشػ ار آتؼ ا حاد ػث أف تكظػف منيػا مػا يصػة فػي إزػالؿ ىػذا الزبػرك :

"إن الرجل ليكون من أهل الصالة والزكاة والحج والعمرة ،وما يجزى يوم القيامة إال بمقدار عقمه"..
حديث لم ِ
يروِل إال صاحب "البصائر والذخائر" ،ومن اختار سبيل أبي حيان.

" أفال يعقمون !" تصبح من أهم تواترات القرآن في لغة الحيتاة ال كميػة  ..كفػي غيػاة أت دعػكة لحػا ـ عنػد

إخكاف الصما ،يعلف ُفتّاة الرسائل أف "الرئيس الكاحد ىػك العقػل"( .)21العقالنيػة ،ىػي قاعػدة نقػد الػد ف عنػد
اإللحاد ف .يقكؿ ابف الراكندت (الريكندت):

"إف الذت يأتي بو الرسكؿ ،لـ خل مف أحد أمريف :إما أف يفػكف معقػكت ،كامػا أف ت يفػكف معقػكت .فػ ف فػاف

معقكت ،فقد فمانا العقل التاـ ب د ار و كالكصػكؿ إليػو :فػأت حازػة لنػا إلػى الرسػكؿ ؟ ر كاف لػـ يفػف معقػكت فػال
يفكف مقبكت :إذ قبكؿ ما ليس بمعقكؿ ،خركإل عف حد اإلنسانية كدخكؿ في حد البييمية "(.)22

في ح ف دشف أبك بفر الرازت بالعقل منيزو للػتخلص مػف المزتمػأ البييمػي كاقامػة "مجتمتع كمتال التعتاون

والتعاضد العقمي"(.)23

" ت إماـ سكى العقل"..
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كىل باإلمفاف الحد ث عف العقل دكف المعرت الذت ت ّػكإل بحػف العقالنيػا
كغنى المعنى ..صنكانية العقل كالنبكة تنتقل مف النقد إلى اتستعارة النقدية ،كبفلمػا

المشػرقية ب يػة فػي التعب ػر كالعمػف

ال تة:

" كل عقل نبي"...

فػػاف مػػف حسػػف حػػظ رى ػ ف المحبس ػ ف أف اطركحػػا

المشػػرؽ بعػػد  ،كأف الزندقػػة فان ػ

ثػالث لخػص عشػ ار

اليكيػػة كاتخت ػراؽ الػػدىرت اليرإػػي لػػـ ت ػػف قػػد دخل ػ

"صػػناعة مش ػرقية مسػػزلة" .كمػػف سػػكء حػػظ مػػف تبعػػو أنيػػا فان ػ

حقبػػة ...فقػػد اسػػتمر لمظيػػة العقػػل فػػي ال تابػػا

نيايػػة

غ ػػر ا رثكذفسػػية دكف إبداعيتتة اسنستتان النقديتتة ،لػػـ يفػػف

العقل بحازة ف يصب ُش كخا ،فاف بحازة ف يفكف نقدا كفعػال  ..العقػل اإلنعتػاقي الػكاعي .ليػذا ،تشػفل

ال تابػػا

اتستع ارضػػية فػػي العقػػل ال ػػكـ ،اسػػتم اررية ىزيلػػة لالنحطػػا الثقػػافي ،ت بعثػػا تنكيريػػا .العقتتل التتذ

يرتجف من نفسه ومن محيطه .ويركع أمام رموز اغتصاب اسنسان ،أعزػز مػف أف ػدخل معرفػة التنػكير،
ميما تزين

ادعاءاتو.

***

الطبائع ؟

مػػف الصػػعة إعطػػاء تمسػ ر سػريأ مت امػػل لظػػاىرة الرمػػز العػػددت فػػي المفػػر كالعقائػػد ،إت أف الطػػابأ النظمػػي
Rythmique

ثػػر مػػف ظػػاىرة فػػي ىػػذا الكزػػكد ،زعػػل مػػف ب ػ ف ردكد اإلنسػػاف علػػى اليػػاز ى ػذا العػػالـ مػػا

يأتي مف النظـ ع نو ،فثنائية الل ل كالنيار كعالقتيػا برمزيػة الظلمػة كالنػكر عنػد المانكيػة أك اليػان كالػ ف فػي
الملسمة الص نية القديمة الخ(. )24

إت أف التػكاتر ت يحػل آليػػا ىػػذا ا شػػفاؿ فػػكف اتسطقسػػا
كالمعتقػدا

(العناصػػر أك ا ميػػا

أك ا رفػػاف فػػي الملسػػما

القديمػػة) ثالثػػة عنػػد الػبعض ،أرإعػػة أك خمسػػة عنػد الػػبعض ا خػػر إت أنػػو فػػي مختلػػف الحػػات ،

فػػاف ثمػػة أديػػاف كمػػذاىة تبنػػي منطقيػػا الرمػػزت كأطبػػاء يشػ دكف مػػنطقيـ العالزػػي كفالسػػمة يقيمػػكف مدارسػػيـ

التمس ػ رية الػػخ .كيمفػػف القػػكؿ أف البش ػرية قػػد سػػار عيػػدا طػػكيال علػػى ىػػذا المن ػكاؿ ،كت ض ػ ر مػػف إضػػافة:
كتس ر ؟..

بكعي ،أك بدكف كعي ،يطلة المعال منػذ آتؼ السػن ف -بالتأ ػد قبػل الثػالكث المسػيحي – مػف مريضػو أف
يأخذ ثالث زرعا

دكاء أك أف تمضمض ثالث م ار أك أف ييسل بالماء ثالث م ار الخ  ..كلماذا ثالثة؟
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حمل ػ

الت ػرازـ ال كنانيػػة منػػذ أكاخػػر الخالفػػة ا مكيػػة (758-661ـ) كإدايػػة الخالفػػة العباسػػية مختلػػف آراء

المالسػػمة كا طب ػػاء ال كن ػػان ف حػػكؿ الطب ػػائأ ا رإع ػػة كالخالئػػا ا رإع ػػة كا سطقسػ ػا ا رإعػػة  ..إل ػػى اللي ػػة

العرإي ػػة .كف ػػاف أكؿ كركدى ػػا ،ت يع ػػدك نس ػػخا ف ػػي إط ػػار ط ػػة ا مزز ػػة ال ػػذت عرفت ػػو م ار ػػز العل ػػـ م ػػا قب ػػل
اإلسػالمية (اإلسػفندرية  ،إنطا يػة  ،زنػدت سػابكر .. )...كقػد خرزػ

الطبػائأ مػف حػدكدىا مػأ لزػكء معظػػـ

المناىضػ ف للتمسػ ر الػػد ني للكزػػكد إلػػى ىػذه الطبػػائأ لتمسػػر ليػػـ أزل تػػو .ىنػػا لػـ تعػػد المسػػألة فػػي حػػدكد طػػة

ا مززة ،كانما أضح

قضية نظرية كعق دية مرتبطة مباشرة بالتصكر الد ني لخلف العالـ كأزلية الكزكد الػخ

ممػػا يمػػت زبيػة مػػأ الػرأت الػػد ني اإلبراىيمػػي بشػػفل عػػاـ ،فػػي قصػػة الخلػػف كتصػػكر العػػالـ  ..كفمػػا تبػػارى

ا صكل كف في الرد كالشتـ على أىل التنكير ال كـ ،تسابقكا لليزكـ على الطبائأ قبل عشػرة قػركف ..الطريػف
في ا مر أف الزد د ت يأتي أبدا مف معسفرىـ ؟؟

الطبػ ػػائأ كا رفػ ػػاف التػ ػػي يعتبركنيػ ػػا المػ ػػادة ا كليػ ػػة للطبيعػ ػػة "عقلنػ ػػا

بالنسػ ػػبة لل كنػ ػػان ف ،فان ػ ػ

ا سطكرية" باستعارة تعب ػر أدكرنػك كىكرفيػايمر ( .)25كفػي ىػذا اإلطػار شػفل

للمقارإػ ػػة

الطبػائأ كا رفػاف اسػتم اررية

في م داف المعرفة الحفمية المشرقية  ..الزد د ،ىك أف الصراع ب ف المعرفة الحفمية كالمعرفة الد نية لـ يفف

فػػي غػػزك الثقافػػة العرإيػػة -اإلسػػالمية ،كانمػػا عبػػر الطبػػائأ ..سػكاء للكصػػكؿ إلػػى

علػػى الطبػػائأ ،التػػي نزحػ

أزلية المادة أك أزلية الخالف.

فمأ انحسار الػرأت اإلسػالمي القائػل ب نفػار كزػكد الطبػائأ أساسػا كىيمنػة القػائل ف بيػا بػ ف المسػلم ف تبلػكر

-1

-2
-3

ثالثة اتزاىا

حكؿ ىذه المسألة ىي (:)26

رأت يقكؿ بأف

قديـ أزلي ،فل شػيء محػدث منػو ،بمػا فيػو ا رفػاف كالطبػائأ ،فيمػا يضػأ ا خ ػرة

في تعايش مأ اإلسالـ ،أىـ رمكز ىذا الرأت الزاحظ مف المعتزلة كابف الباقالني مف ا شعرية كا رثكذفسػية
السنية المتأخرة (اليزالي ،ابف قيـ ،الس كطي الخ) .

رأت يقػػكؿ بتػػدب ر العػػالـ المتعػػدد ،كتعػػدد ا زليػػا

كيعتبػػر

إحػػداىا إلػػى زانػػة الي ػػكلى ،الصػػكرة،

المفاف الخ كقد ىازمو اإلسالم كف باعتباره شفل احتماء مف تيمة الزندقة كاإللحاد.
رأت نمػػي كزػػكد

كيعتبػػر ا زليػػا

فػػي الطبػػائأ كا رفػػاف ،كقػػد تبنػػى ىػػذا ال ػرأت التيػػار اإللحػػادت

كالقرامطة الذ ف "اتمقكا على القكؿ بالطبائأ ا رإأ فقكؿ المالسمة كليـ بيـ شيف" (. )27

فكف الرأت اإلسالمي مكزكدا في المفتبا

سنحاكؿ إلقاء بعض الضكء على ا راء ا خرى .

في مخطكطة تنسة لل ندت مكزكدة بنسختيا الالت نية بعنكاف " فتاة الزكاىر الخمسة"

 Liber de Quinque Essentiisيقػػكؿ ال اتػػة أف فػػال مػػف الز ػكاىر مؤلػػف مػػف خمسػػة (الي ػػكلى،

الصكرة ،المفػاف ،الحرفػة ،الزمػاف) ثػـ يحػدد أف المبػادإ التػي منيػا كزػكد فػل شػيء ىػي :الي ػكلى كالصػكرة،
فيما أصل العناصر ا رإعة التي ىي مبادإ المرفبا  ،بل فل شيء فيك مف الي كلى كالصكرة اللت ف منيما
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ىػػػذه ا رإعػ ػػة :الحػ ػػار ،البػ ػػارد ،الرطػ ػػة ،اليػ ػػابس ،التػ ػػي ىػ ػػي مبػ ػػدأ الح ػ ػكاف كالنبػ ػػا

كفػ ػػل شػ ػػيء مػ ػػف فػ ػػكف

كفساد"(.)28

نقل ابف حزـ المنطف الذت اعتمده القائلكف بأزلية الطبائأ قائال ":كمف قاؿ بالطبػائأ ا رإعػة ،كىػك أف قػالكا:

ت يمعل الماعل أفعات إت بأحد كزكه أرإعػة ،إمػا أف يمعػل باسػتحالة ،كامػا أف يمعػل فػي أشػياء مختلمػة ،قػالكا:

فلما بطل

ىذه الكزكه فليا ،ففػاف يفػكف مػف أحػد الممعػكت  ،كلػك قلنػا أنػو يمعػل باسػتحالة ،لكزػة أف يفػكف

مػػنمعال للشػػيء الػػذت أحالػػو ،ففػػاف ػػدخل بػػذلؾ فػػي زملػػة الممعػػكت  .كلػػك قلنػػا أنػػو يمعػػل فػػي أشػػياء مختلمػػة

لكزة أف ت كف تلؾ ا شياء معو ،كىك لـ زؿ فتلؾ ا شياء لـ تزؿ ،ففاف ح نئذ ت يفػكف مخترعػا للعػالـ كت

فاعال لو"(.)29
الملطي (ما

377ق) يش ر إلػى ىػذا اتتزػاه باسػـ المطلػة ،كيم ػزىـ بقػكليـ بأزليػة العػالـ ،إنفػار كزػكد

قػػكليـ بػػدكر الطبػػائأ فػػي الحيػػاة كالصػػحة كأخ ػ ار الق ػكؿ باتصػػطماء الطبيعػػي ()38
الطبيعة).

أما ال تابا

المنسكبة لزابر بف حياف ،كالتي فتب

فما لي ت كيف العالـ:

،

(البقػػاء لألقػػكى فػػي

على ا غلة في نياية القػرف الثالػث لليزػرة ،فيػي تحػدد

الي كلى

أقدار ثالثة ( الطكؿ  ،العمف  ،العرض )

فيميا

أرإعة ( ح اررة  ،بركدة  ،رطكبة  ،بكسة )

نػار  ،ىػكاء مػاء أرض

طبائأ أرإعة بالترف ة كالمػزإل

إنسػاف  ،ح ػكاف  ،نبػا

 ،زمػاد

( .)31كفمػػا سػػبف كإّنػػا ،لتقػػي ىػػذا الػرأت مػػأ ال ػرازت كابػػف الراكنػػدت كالقرامطػػة كالػػبعض يض ػ ف الديصػػانية
كالمنص ػػكرية كالمزقكني ػػة كالص ػػابئة ال ػػخ  .ثم ػػة عشػ ػ ار ال ت ػػة كالمخطكط ػػا المكز ػػكدة ف ػػي ال ػػرد عل ػػى ى ػػذه
اتتزاىا

 .في ح ف بخل

عل نا التكتال تارية الشرقية بأىـ ما فتة مف أصحابيا مباشرة.

***
الطب

مف المم د أف يأخذ المرء ،مف كق

خر ،مسافة مف عالمو ،في تمفف مف إبصػار عك ارتػو بشػفل أفضػل.

فمػػي غم ػرة التقػػدـ التقنػػي الػراىف زػػرت التعتػػيـ علػػى مسػػائل أساسػػية فػػي الطػػة ،فتبع تػػو ل أرسػػمالية الصػػناعة
الدكائية اليرإية كطيياف ا تمتة كالب ركقراطية على العالقا

اإلنسانية كالخكض في التخصص كىيمنة طػة

مقاكمػػة المػػرض دكائيػػا علػػى كقايػػة المػػرد كالمزتمػػأ ،كالمعالزػػة السػػببية الػػخ .كالعػػالـ الثالػػث ،فمػػا أصػػبح
13

القاعدة ،يعفس ىذه ا زمة بشفل حاد ،فميو أ بر معػارض السػ م مػف الػدكاء( )32كت ػكيف الطب ػة المعرفػي
ػػتـ فػػي "زامعػػا " امتحان ػػا

آخػػر العػػاـ الم ػػأثكرة كقػػد فقػػد بع ػػض العالقػػا

اإلنسػػانية ف ػػي طػػة مػػا قب ػػل

الرأسمالية دكف أف يستم د مف التقدـ التقني الراىف ،كمف ىنا ،أصب مف الصعة معالزة عالـ المعالزة ىػذا
بالترقيعا

العابرة.

كاف فػاف مػف راىنيػة لعطػػاء "الطػة العرإػي" ،فمػي زملػػة خصػائص كمقكمػا

مف أىميا.
-1

-2

نػكد إلقػػاء الصػنارة علػى خمسػػة

الطابأ العالمي  :شفل "الطة العرإي" بحف محطة التقاء ما ب ف ثقافية عبػر تخطيػو المعلػي للحػدكد

ا تنيػػة كالد نيػػة .فقػػد التقػػى فػػي رإكع ػو العػػرة كالمػػرس كالينػػكد كالس ػرياف ..إلػػخ .فػػي ع ػراؾ البحػػث كال تاب ػة
كالسريريا

 ...باللية العرإية ،لية العصر التي أعطتو اسمو .دكف اعتبا ار تمض ل مسبقة.

الطابأ العلماني  :بعفس ما يمفف أف زكؿ في الخػاطر مػف زػراء الزيػل بالتػاريخ ،أك التزي ػل

فيػػو ،ف ػاف الطػػة العرإػػي علمانيػػا تمامػػا .كفػػي حػػات
معارؾ ممتكحة.

شػػي رة ،فػػاف فػػي مكازيػػة المتػػزمت ف كالظالم ػ ف فػػي

مػػف الضػػركرت التػػذف ر أف تشػػزيأ الطػػة فػػاف مػػف الخلمػػاء ا بعػػد عػػف ا رثكذفسػػية الد نيػػة أك بتشػػزيأ مػػف

المستشػاريف ا ثػر تنػك ار (منػذ الكل ػػد بػف عبػد الملػؾ ،ب ارمفػة ىػػاركف الرشػ د ،الخلمػاء المعتزلػة كالنسػػاطرة ...
-3

إلى الماطم ف) ،كقد فاف بناء المشافي ،فما ذفر أ ثر مف مؤرخ "مسألة دن كية بحتة ")33(.

قػػاـ الطػػة العرإػػي علػػى القكاعػػد الػػثالث للمعرفػػة الحفميػػة كقتيػػا ،كىػػي :التكتتتوين النظتتتر الشتتتامل،

المحاكمة العقمية والتجربة  .في نكادر كحنا بف ماسكيو الطبية يقكؿ ":مف لـ يعف با صكؿ الطبية كالعلػكـ
الملسػػمية كالق ػكان ف المنطقيػػة كا رفػػاف الرياضػػية  ...فاتيمػػو ،تسػػيما فػػي صػػناعة الطػػة" .فػػذلؾ يقػػكؿ "مػػا
ازتمأ ا طباء عليو كشيد لو القياس كعضدتو التزرإة فليفف أمامؾ ،كبالضد" (.)34
 -4طة كقائي :
ىذا الب

مف ٍ
عرض
سبة في بدفٍ عنو
مرض
ُّ
الطة حم ُ
ْ
ظ صحة برُء ْ
مف "ا رزكزة في الطة" تبف س نا ،يعطي ففرة عف أىمية الكقاية في المنطف الطبي المشرقي.

فتعريف الطة أكت في حمظ الصحة  "...كتدب ر حمظ الصحة "أكؿ مرت از
كممارسة طبية صحيحة"  ...مف ىنا لـ نعثر عل تعريف للطة ت مف رمكزه لـ

تعليـ

ذفر حفظ الصحة

ودور الطبيعة وسبب العمة .بززالتو المعيكدة ،يعطي أبك حياف التكح دت تعريما يمثل الحقبة يقكؿ:
"كالناظر في الطة غرضو حمظ الصحة إذا كزدىا كطلبيا إذا فقدىا ،كىك خادـ الطبيعة بالعلـ كالعمل ،علـ
يحيا بع ف العلة ،كعمل يأتي على ازتالة الصحة" (رسالة في العلكـ) كمف كسائل حمظ الصحة فان
14

دمقرطة المعرفة الطبية ،بانتشار فتة عف الصحة لعامة الناس(ما عرؼ كاشتير ة "مف ت يحضره
-4

الطب ة" عنكاف عدة مؤلما

 ،أك المرشد  ..الخ).

طػػة طبيعػػي :لػػـ يعػػا ىػػذا البعػػد حتػػى ال ػػكـ أىم تػػو المعليػػة ،رغػػـ فكنػػو قػػد طبػػأ الطػػة العرإػػي .فمػػف

زية فان

الطبيعة تشفل التمس ر الملمكس كالعقلي للمرض كالصحة في مكازية التمسػ ار الي بيػة كالسػحر

كالشػعكذة الػخ .كمػف زيػة ثانيػة فػػاف مميػكـ الكقايػة زعػل ا سػاس فػػي إ ازلػة ا سػباة كالترف ػز علػى التأىػػة

كاتستعداد ليا على قمأ ا عراض ،كلذا قاؿ الرازت " :الطبيعػة ىػي التػي تسػتعمل الػدكاء كتػكزع اليػذاء علػى
التحق ف كالتدق ف ،كأما الطب ة فيفميو مف ذلؾ التقرية " .)35(..

كتس ػػتيعاة عم ػػف البع ػػد الطبيع ػػي ف ػػي الط ػػة العرإ ػػي ،م ػػف الض ػػركرت التنكي ػػو إل ػػى أف ا خ ػػر ق ػػد اس ػػتليـ

الخصائص الطبيعية الثالث للطة أت بقرطي ( كنض ف ال كـ كالص ني ):

-1

اعتبار اإلنساف كحدة عضكية مت املة .

-2

احتراـ القدرة الطبيعية على المعالزة .Natura Medicatex

-3

إعطػػاء دكر أساسػػي للم ػػداف Le terrain

باعتبػػار اتسػػتعداد حاسػػـ فػػي الصػػحة كالمػػرض  .أمػػا

الزد ػػد ،ففػػاف فػػي إضػػافة البعػػد ال اربػػأ فػػي الطػػة .فمنػػذ الػرازت ،أصػػبح
الطب ػػة ) فػػي عيػػدة تػػاريخ الطػػة ،ح ػػث ادخػػل الػرازت دور الوست

ثالثيػػة أبقػ ار (المػػرض ،المػريض،

أو المحتتي فػػي ىػػذه العالقػػة معػػدت فػػي

مسائل أساسية مميكـ المعرف ف للمرض كالمعالزػة .مػدخال ىػذا العامػل فػي اتسػتزكاة كاتستقصػاء السػببي

كالمعالزة .

كقػد نزػـ عػػف اتغتنػاء المعرفػي الطبػػي كانمتاحػو علػى زملػػة أشػفاؿ المعالزػة الشػػعبية أك المسػتزدة أف تم ػػز

الطػػة العرإػػي بتنػػكع أسػػال ة المعالزػػة لتشػػمل إضػػافة للدكائيػػة كالزراحيػػة ،المعالزػػة با عشػػاة كالمعالزػػا

ال دكية كالنمسية كالمائية كالمكسيقية الخ(.)36

***

النفس

فتة مكلر في تاريخو لعلـ النمس ":كباعتبارت علـ النمس إبداعا للعقلية اليرإية ،فقد تصرف

بأبعاد المماىيـ

اإلحيائيػػة  Animistesللشػػعكة المسػػماة بالبدائيػػة ،كالتقال ػػد الش ػرقية ال ب ػرة "؟؟( )37تعطػػي ىػػذه العبػػارة

أنمكذزا لضحالة اتنيالؽ كشعكر التمكؽ العنصػرت أيػا فػاف مصػدره كميمػا فػاف الػدافأ إليػو ..فمػكلر ،الػذت
زيػػل بالتأ ػػد اللمسػػا

النمسػػية ا كلػػى فػػي المعرفػػة الش ػرقية ،س ػكاء فػػاف مزػػاؿ الحػػد ث الت امػػل النمسػػي –

الزسدت في الملسمة الص نية القديمة أك قضية الػكاعي كغ ػر الػكاعي عنػد الينػكد القػدماء ،كمعالزػا
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التخ ػل

الػنمس

يعرؼ بشفل أك ب خر ،أف أحد المعا ر ا ساسية لمؤلمػا
كالكىـ في مصر كالعراؽ القديمت ف  ..الخ
ُ
ال كناني (التي تمتت تاريخو) إلى اليرة ،فاف مف المشرؽ كالميرة ،في الطرؼ ا خر مػف البحػر المتكسػا

(العالـ العرإي).

سػػبف كتحػػدثنا عػػف الػػنمس كأم ػراض الػػنمس عنػػد العػػرة فػػي أ ثػػر مػػف مفػػاف( ،)38كسػػنحاكؿ التطػػرؽ لػػبعض

معالـ المسألة ا ساسية .
اغتنػ

حقبػػة الترزمػػة بػػأىـ ال تابػػا

ال كنانية بمقدما

ال كنانيػػة عػػف الػػنمس ،فلسػػمية فانػ

أـ طبيػػة .كقػػد تعػػزز ا طركحػػا

الدنفار  Dénkartالمزكسية كفتاة مزدؾ كا راء المانكية فػي التػراث المارسػي ،كاإلرث

العرإي ما قبل اإلسالمي ،كبعض ا راء اليندية ،كمدارس اإلسالم ف في النمس كالركح.
فان ػ

الػػنمس مػػف عناصػػر الص ػراع المعلػػف ،أك المػػبطف ،ب ػ ف المعرفػػة الحفميػػة كالمعرفػػة الد نيػػة كقػػد شػػفل

مسألة قمعيا أك عقلنة سلكفيا أك ترفيا على غارإيا مشفلة خالؼ ب ف المؤلم ف في فتة النمس ،كاف فان

طرحػ كناقشػ مسػالة الػنمس با ىميػة نمسػيا .فعّنػة علػى
ىذه المسالة ميمة ،فلـ ت ف زملة ا سػئلة التػيَ َ
تساؤت العصر نطرح البعض منيا :ما النمس ؟ ماىي طبيعتيا كعالقتيا بالزسد؟ ىل النمس زسػـ أـ غ ػر

زسػػـ ؟ ىػػل تتز ػ أز ؟ ىػػل الػػنمس كالػػركح شػػيء كاحػػد ؟ مػػاىي العالقػػة ب ػ ف الػػنمس كالعقػػل ؟ مػػا ىػػي أم ػراض
النمس ؟ كىل أمراض النمس ىػي أمػراض القلػكة فػي القػرآف (الشػبية كالشػؾ كشػيكة الزػنس)؟ مػاىي العالقػة
ب ف النمس كالمضائل ؟ ماىي حدكد استقاللية النمس البشرية عف

؟ ىل طبائأ النمس مفتسبة أـ فطرية ؟

ىل تمك النمس ؟ ما ىي عالقة النمس بالشيكة؟ الخ...
كليياة مكقف د ني متبلكر مبفر ،فقد تعدد

آراء المرؽ اإلسالمية حتى لنزد مف الصعة اتمػاؽ اثنػ ف مػف

المعتزلة على رأت كاحد في النمس .كيعرض ابف حزـ زانبا ضئيال مف كزيا

النظر يقكؿ  ":اختلف الناس

في النمس  ،فذفر عف أبي بفر عبد الرحمف بف فيساف ا صـ إنفار النمس زملة  ،كقاؿ  :ت أعػرؼ إت مػا
شاىدتو بحكاسي ،كقاؿ زػال نكس ىػي مػزاإل مزتمػأ متكلػد عػف ترف ػة أخػال الزسػـ كقػاؿ أبػك اليػذ ل ،ىػي
عرض فسائر أعراض الزسػـ ،كقالػ

طائمػة الػنمس ىػي النسػيـ الػداخل الخػارإل بػالتنمس ،فيػي الػنمس ،قػالكا:

كالػػركح عػػرض كىػػك الحيػػاة فيػػي غ ػػر الػػنمس ،كىػػذا قػػكؿ البػػاقالني كمػػف تبعػػو مػػف ا شػػعرية ،كقال ػ

طائمػػة

ػز كأنيػا ىػي
تع َرضػا ،كت ليػا طػكؿ كتعػرض كتعمػف ،كت ىػي فػي مفػاف كت تتز أ
النمس زكىر لػيس زسػما ك َ
المعالة المدبرة كىي اإلنساف .كىك قكؿ بعض ا كائل كبو يقكؿ معمر بف عمر كالعطار أحد ش كخ المعتزلة.
كذىة سائر أىل اإلسالـ كالملل المقرة بالميعاد إلى أف الػنمس زسػـ طكيػل عػريض عم ػف ذا

مم زة مصرفة للزسد" (.)39

مفػاف عاقلػة

يعتب ػػر رأت اب ػػف ح ػػزـ أ ث ػػر آراء أى ػػل الس ػػنة ،ا رثذكفس ػػية عمكم ػػا ،ت ػػامال ،إف ف ػػاف ثم ػػة احتزاز ػػا

علي ػػو

تعتباره النمس كالركح اسماف لمسمى كاحد ،كالنمس":العقػل المبصػر السػامأ المػت لـ الحسػاس الػذائف المػدرؾ
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لألمػػكر المػػدبر للزسػػد المعػػاؿ الممّػػز الحػػي" .إت أنػػو لخػػص ا طركحػػة الد نيػػة التػػي ت ػرإا الػػنمس كالعقػػل
با يماف كتعتبر ا يماف المعيار كالمرفز فيما تأمر النمس بالسكء كيزن العقل للشؾ.
أمػػا كزيػػة النظػػر المعرفيػػة فقػػد تماكت ػ

فث ػ ار كمػػف المم ػػد عػػرض مكقػػف ال ػرازت فػػي "الطػػة الركحػػاني" الػػذت

يعتبػػر ميمػػة الطػػة الركحػػاني :إصػػالح أخػػالؽ الػػنمس كيعتبػػر القاعػػدة لػػذلؾ ف ػي عقلنػػة السػػلكؾ البشػػرت بمػػا

يسميو" :قمأ اليكى كمخالمة ما تدعك إليو الطباع في أ ثر ا حػكاؿ كتمػريف الػنمس علػى ذلػؾ كتػدريزيا إليػو

لتحق ف أكؿ فضل للناس على البيائـ :مل ة اإلرادة كاطالؽ المعل بعد الركاية"(.)48

لإلنسػػاف كالػػنمس عنػػد الػرازت مسػػتكيا

مختلمػػة يمفػػف إزماليػػا بأرإعػػة :اإلنسػػاف فػػي ذاتػػو ،اإلنسػػاف كطبيعتػػو،

اإلنسػاف كا خػريف ،اإلنسػاف فزػزء مػػف مزتمػأ .كمػف ىنػا أىميػة رأت الػرازت الػذت يمػت النقػاش علػى محػػاكر

المرد ،المرد -المزتمأ ،المزتمأ .كتبدك أىمية رأت الرازت في نقد ال رماني لو ،الذت زد فيو مناقضاُ للعقائد
كا دياف كذلؾ لػرفض الػرازت نقصػاف العقػل أك اعتبػار الػنمس قاصػرة فػي ذاتيػا ،كنقػل المشػفلة إلػى " ا مػكر

الدن كية")41(.

تػػأثر الراديفالي ػة اتزتماعيػػة بالمذدفيػػة ،كنػػرى فػػي آثػػار البابفيػػة أك القرمطيػػة كبعػػض اليػػالة رفػػض كزػػكد
تناقض ب ف النمس كالعقل ،أك الشيكة كالحازػة .الػنمس ليسػ

فػي ىػذه الحالػة رى نػة ضػكابا عقليػة ،أك أمػارة

بالسكء ،كتحق ف متطلباتيا ضركرة.

نتصر المارابي لتمكؽ العقل على النمس ،ح ث " النمس غ ر العقل كالعقل أفضل منيا كالشيء ا فضل ىػك

أكلى كأقدـ مف الشيء ا دنى" ،رافضا اعتبار البعض فماؿ الػنمس مكلػدا للعقػل معتبػ ار أف "الػنمس ليسػ

فػي

العالـ بل العالـ ف يا "كأف النمس تقكى على أف ترى ذاتيػا كغ رىػا " نيػا ضػياء مػف ضػياء العقػل" ،كمػف ىنػا

"نض ػ ف علػػـ ال ػػنمس إلػػى عل ػػـ العقػػل كذلػػؾ أف ال ػػنمس إنمػػا ى ػػي رسػػـ كصػػنـ العق ػػل" .إف ا مػػر بالس ػػكء أك
بالمض لة قضية عقلية تنمسية ك" ا شياء فليا إنما فعل العقل كفعل آثار العقل(.)42

كلف نط ل الحد ث في ا راء في النمس ،فكف العد د منيا قد رضخ تسار الم راث ال كناني أك دخل فػي فقػو
تماص لو ،لنخرإل مف إطار الملسمة كالد ف على المعرفة التطبيقية.

يمفف القكؿ ،أف أىـ ا طباء المعرف ف قد اتمقكا على نقطة انطالؽ ىامة ،كىي أن كل حدث أو عرض عند

اسنستتان ،هتتو بتتنفس الوقتتت ،جستتمي ونفستتي ،وأن متتن الصتتعب الحتتديث عتتن أحتتدهما ،دون األختتذ بعتتين

االعتبتتار .ىػػذا ال ػرأت يعتبػػر مػػف أىػػـ إنزػػا از مناقشػػا

الحقبػػة فػػي المعرفػػة التطبيقيػػة ،تشخيصػػية فان ػ

أك

عالزية .

لخص كحنا بف ماسكيو مبف ار ىذا المبدأ في نكادره الطبية :

ػ" النفس تابعة لمزاج البدن ،فمتى عرض

علة تسيما في ا عضاء الرئيسة ،فال تػدعْ معالزػةَ الػنمس بمػا

يشأ كينظر إليو كيمرح بو كيط ة سماعو ،فذلؾ باة عظيـ مف العالإل ".
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ػ " نبيي للط ة أف كىـ المريض أبدا الصحة كيرزيو ف يا كاف فاف غ ػر كاثػف بػذلؾ ،فمتزاج الجستم تتابع
ألخالق النفس "(.)43

ما اعتبره البعض تناقضا ،ما لبث أف مثل العالقة الزدلية ب ف النمس كالزسـ فيما خطا فيو الػرازت خطػكا
فب ػرة بيػػا علػػي بػف رضػكاف ( .)44كابػػف الزػزار القائػل" :إذا انقمعػ

أفعاليػػا كأفعػػاؿ

الػػنمس فػػي المفػر فسػػد

أف أف البدف تبأ النمس في أفعاليا كالنمس تتبأ البدف أيضا في أحداثو فذلؾ" (.)45
الزسد زميعاْ .
سػػيأخذ اليػػرة مشػػعل الطػػة النمسػػي – الزسػػدت  Psychosomatiqueبعػػد أف ىػػيمف س ػ ف اتسػػتبداد
كاستبداد الظالمية معا على الشرؽ.

***

الجبر

" لػػك كزػػة أف يفػػكف فتػػاة حزػػة ،ل انػ

فتػػة أصػػكؿ اليندسػة كالمزسػػطي الػػذت ػػؤدت إلػػى معرفػػة حرفػػا

ا فالؾ كال كفػة ،كفتػة المنطػف كفتػة الطػة الػذت فيػو علػكـ مصػلحة لألبػداف أكلػى بالحزػة ممػا ت يم ػد
نمعا كت ضر ار )46("..لك كزو السؤاؿ في البلداف العرإية كاإلسالمية عف شخص دعى " أبك فامل شزاع "
لصعب

اإلزابة  ..أننا نعرؼ أف فلمة الزبر مػف أصػل عرإػي اتسػتعماؿ كأف اليػرة قػد اسػتماد مػف علػكـ

"الزبػػر كالمقابل ػة" عنػػد العػػرة ،كأف الخ ػكارزمي قػػد أبػػدع التسػػمية كخػػاض فػػي أكؿ عمليػػا

الزبػػر فػػي فتابػػو

المؤلف حكالي 858ـ235/ق كالمعنكف "ال تاة المختصػر فػي حسػاة الزبػر كالمقابلػة" ،فقػد خطػا ىػذا العلػـ
خطكا

على أ دت العد د مف علماء الرياضيا

كالبصريا

كالم زياء ا كلية في القركف الكسطى مف العرة

كالعزػـ ( .)47كأبػك فامػل المػذفكر ( عػاش بػ ف  858ك 956ـ) كصػل بنظػاـ الزبػر المعػادت

إلػى خمسػػة

مزاى ػػل ،ا مػػر الػػذت أرسػػى مب ػػادإ الزبػػر الػػذت نعرفػػو ..كفػػي رس ػػالة المقػػاد ر المشػػترفة كالمتبا نػػة تب ػػف
البيػػدادت يمفننػػا التعػػرؼ علػػى نظريػػة ال ميػػا

الالعقالنيػػة .ليس ػ

الميمػػة ا ف التػػأريخ لعلػػكـ الرياضػػيا ،

كانما اإلشارة إلى أف فرصة تاريخية قػد سػقط تحػ حػراة الظالميػة .فقػد ش ّػرع أبػكاة البحػث العلمػي أ ثػر
مػػف عػػالـ فػػي العلػػكـ التطبيقيػػة ..إت أف الحػػا ـ كالمقيػػو قػ ّػر ار أن الصترامة فتتي خصتتومة أهتتل الذمتتة أهتتم متتن
الصرامة في خصوص الجهل ،وأن محاربتة اسلحتاد والبتدع قبتل محاربتة الجتوع والمترض وأن الجمتد والبتتر

والرجم أهم من الحرية ،وأن النقل أجدى متن العقتل ..كمػف الميػازؿ التػي ت ػرر نمسػيا فث ػ اَر أف خل ػل شػعرة
كبعرة ( )48ىك الذت سيمت باة التشد د في التعصة دفاعا عف حرمة الد ف ...كفي التاريخ عبر.
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***
التطور؟؟؟
في البدء فان
كالحياة ذا

ا رض

الزذكر ف يا

ثـ فاف المنقطأ عف الزذكر البطيء الحرفة

كبعد زاء الحي المتنقل المتحرؾ
كبعدىا زاء

المقريا

ثـ القركد التي قارإ

اإلنساف كليس ب نيا كإ نو إت اليس ر

الذت إف تزاكزتو  ...صار إنسانا

قصة الحياة على ا رض ىذه لـ يفتبيا داركف ،كلـ تؤخذ مف فتاة النشكء كاترتقاء لشبلي شم ل كانما ىػي
تلخيص لما يقكلو أحمد بف دمحم يعقكة الملقة بابف مسفكيو مف علماء العصر العباسي الذت يقكؿ )49( :

" أكؿ ما رقى اإلنساف في منزلتو ا خ رة كيتم ز بو مف مراتبو ا كؿ ،ىك أف نقطأ مف ا رض ،كت يحتاإل

إلػػى إثبػػا

العػػركؽ( الزػػذكر ) ف يػػا ،كىػػذه الرتبػػة ا كلػػى مػػف الح كانيػػة ضػػعيمة ،لضػػعف سػ رة الحػػس ف يػػا،

كانما تظير بزية كاحدة ،أعني بو حسا كاحدا كىك الحس العػاـ الػذت يقػاؿ لػو حػس اللمػس ،كذلػؾ فالصػدؼ
كأنػكاع الحلػزكف الػذت كزػد فػي شػكاطم ا نيػار كسػكاحل البحػار .كانمػا تعػرؼ ح كان تػو ،كيعلػـ أنػو ذك حػػس

كاحد ،مف أزل أنو إذا استلة مف مكضعو بسرعة ،كعلى عزلة كخمة ،فػارؽ مكضػعو كاسػتزاة لألخػذ ،كاف
أخذ ب بطاء كعلى ترت ة لزـ مكضعو كتمسؾ بو ،كذلؾ نو يحس أف تمسا ريد أخذه .ف زة ح نئذ زذبو،
كتناكلو مف مفانو ،لتشبثو بو ،كفيو مناسبة منو .ثـ تحكؿ عف ىذه الرتبة إلى أف نتقل كيتحرؾ ،كتقكى فيو

قكة الحس فلدكد كفث ر مف المراش كالدب ة ،ثـ رتقي عف ىذه المرتبة أيضا فيعكد فيو أثر النمس ثـ رتقي
إلػػى أف يصػ ر مػػف الح ػكاف الػػذت لػػو أرإػػأ حػكاس فالنحلػة كمػػا أشػػبو .ثػػـ رتقػػي منػػذ ذلػػؾ إلػػى أف يصػ ر فػػي
حس البصػر فالنمػل كالنحػل كالح ػكاف الػذت ع كنػو تشػبو الخػرز ،كلػيس ليػا أزمػاف كت مػا يسػتر أحػداقيا ،ثػـ
يقػكى ذلػػؾ إلػى أف يصػ ر منػو الح تػػاف كغ ػر ذلػػؾ مػف أنػكاع الح ػكاف ال امػػل فػي الحػكاس الخمػس ،كىػػي مػػأ

ذلػػؾ متماكتػػة الم ارتػػة ،فمنيػػا البل ػػدة الزافػػة الح ػكاس كمنيػػا الذفيػػة اللطيمػػة الح ػكاس ،التػػي تسػػتز ة للتأد ػػة
كتقبل ا مر كالنيي كتستعد لقبكؿ اثػر النطػف كالتم ػز فػالمرس مػف البيػائـ كالبػازت مػف الط ػر ،ثػـ يقػرة مػف

مرتبة البيػائـ كيصػ ر فػي أفقيػا ا علػى كىػذه المرتبػة كاف فانػ
اإلنساف كىي مراتة القركد كأشباىيا مف الح كاف ،التي قارإ

إت اليس ر ،الذت إف تزاكزتو صار إنسانا.)58("...
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شػريمة فيػي خسيسػة دن ئػة بع ػدة عػف مرتبػة

اإلنساف في خلقتو اإلنسانية كليس ب نيا كإ نو

في ح ف اعتمد

المعرفة الد نية القصػة التكالديػة المعركفػة ،فانػ

العبقرت ال كناني كالبدايا

رمػكز المعرفػة الحفميػة تنيػل مػف الحػدس

العمكية للتطكرية ما تدعـ بو تصكرىا للحياة على ا رض في محاكت  ،ت يمفػف

لميام ار المفر أف تنزك مف اليمكا

كنقا الضعف ف يا ،كفي ح ف يشفل المصدر اإلليي للعقائػد عنصػر

ارتياح ذىني -ثقافي نصارىا ،يعزز ىذا اتطمئناف ع نو عف معايشة أية د نامية ففريػة  ..لػيس مػف بػاة
الصدفة أف الشيطاف كالبدعة رقداف في منزسة كاحدة في الخطاة الظالمي.

***

الدين

"قػػاؿ الحسػػف البصػػرت فػػي الخػكارإل ،ىػػـ أصػػحاة دنيػػا ،فقػػاؿ لػػو خػػارزي :كمػػف أ ػػف قلػ

كأحػػدىـ يمشػػي فػػي

الرم حتى نفسر فيو ،كيخرإل مف أىلو ككلده ؟ قاؿ الحسف :حدثني عف السلطاف أيمنعؾ مف إقامة الصالة
كا تاء الزفاة كالح كالعمرة  ،قاؿ :ت ،قاؿ :فأراه إنما منعؾ مف الدنيا فقاتلتو عل يا"(.)51

يشخص الحسف البصرت إشفالية اإلسالـ السياسي في فػل العيػكد ،ح ػث حػزة
ّ
في ػره ،كلػػيس فقػػا " بػػا " ،فمػػا يقػػكؿ العامػػة .كقػد طػػرح ال نػػدت ىػػذه المشػػفلة بالقكؿ":أىػػل الرئاسػػة نصػػبكا
السياسػي مشػركع سػلطة

ف ارسػ يـ المػزكرة التػي نصػبكىا عػف غ ػر اسػتحقاؽ بػل للتػرؤس كالتزػارة بالػد ف ،كىػـ عػدماء الػد ف ،ف مػف

تزر بالشيء باعو ،كمف باع ش ئا لـ يفف لو كمف تزر بالد ف ،لـ يفف لو د ف"(.)52
كتكافف ال تابا

المنسكبة لزابر بف حياف ال ندت في عػدـ اعتػراض حػد علػكـ الػد ف "طلػة رئاسػة الػدنيا بيػا

كت إعظاـ الناس لو مف أزليا كت الح لة عل يـ ب ظيارىا"( )53فيما دفعو إلى عدـ لكـ الملحد ف.

في ح ف تناكؿ أبك بفر الرازت قضية الد ف كالتقل د فيقكؿ":إف أىل الشرائأ أخذكا الد ف عف رؤسائيـ بالتقل د
كدفعػكا النظػر كالبحػث عػف ا صػػكؿ ،كشػددكا فيػو كنيػكا عنػو ،كرككا عػػف رؤسػائيـ أخبػا ار تكزػة علػ يـ تػػرؾ

النظر ديانة ،كتكزة ال مر على مف خالف ا خبار التي رككىػا ،مػف ذلػؾ مػا رككه عػف أسػالفيـ أف :الزػدؿ
في الد ف كالمػراء فيػو فمػر؛ كمػف عػرض د نػو للقيػاس لػـ ػزؿ الػدىر فػي التبػاس ،كت تتمفػركا فػي
فال تخكضكا فيو ،كايا ـ كالتعمف ف ف مف فاف قبل ـ ىلؾ بالتعمف" ...

كتمفػركا

سر
في خلقو ،كالقدر ّ
"إف سئل أىل ىػذه الػدعكى عػف الػدل ل علػى صػحة دعػكاىـ اسػتطاركا غضػبا ،كىػدركا دـ مػف يطػالبيـ بػذلؾ،
كنيػ ػكا عػ ػف النظ ػػر كحرضػ ػكا عل ػػى قت ػػل مخ ػػالم يـ ،فم ػػف أز ػػل ذل ػػؾ ان ػػدفف الح ػػف أش ػػد ان ػػدفاف كانف ػػتـ أش ػػد

انفتاـ"(.)54

رفز ابف الراكندت نقػده للػد ف فػي قضػية تكافقػو كمنافرتػو للعقػل سػكاء فػي رفػض مميػكـ النبػكة أك التبعيػة أك

الشػػعائر ،كيقػػكؿ فػػي ا خ ػرة":إف الرسػػكؿ أتػػى بمػػا فػػاف منػػاف ار للعقػػكؿ مثػػل الصػػالة كغسػػل الزنابػػة ،كرمػػي
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ت يسمأ كت بصر ،كالعدك بػ ف حزػريف ت نمعػاف كت يضػراف كىػذا فلػو ممػا ت

الحزارة كالطكاؼ حكؿ ب

يقتضيو عقل :فما المرؽ بػ ف الصػما كالمػركة إت فػالمرؽ بػ ف أبػي قبػيس كحػرى ،كمػا الطػكاؼ علػى الب ػ

فالطكاؼ على غ ره مف الب ك "(.)55

إت

فيمػػا ث ػػر أبػػك حيػػاف مشػػفلة المصػػائة الطبيعيػػة كاتزتماعيػػة فػػي الحيػػاة قائال":حػػدثني عػػف مسػػألة ىػػي مل ػػة

المسػػائل كالزػكاة عنيػػا أم ػػر ا زكبػػة كىػػي الشػػزا فػػي الحلػػف كالقػػذى فػػي العػ ف كاليصػػة فػػي الصػػدر كالػػكقر
على الظيػر كالسػل فػي الزسػـ كالحسػرة فػي الػنمس كىػذا فلػو لعظػـ مػا دىػـ منيػا كابتلػى النػاس بػو ف يػا كىػي

حرماف الماضل كادراؾ الناقص ،كليذا المعنى خلأ ابف الراكندت رإقة الد ف كقاؿ أبك سع د الحص رت بالشؾ
الف) في اإلسػالـ كارتػاة ( َفػالفَ ) فػي الحفمػة .كحػ ف نظػر أبػك عيسػى الػكراؽ إلػى خػادـ قػد خػرإل
كألحد ( َف َ
مف دار الخليمة بزنائة تقاد ب ف ديو كإزماعة ترفض حكاليو فرفأ رأسو إلى السماء كقػاؿ :أكحػدؾ بليػا ٍ
ٍ
شاىد كإّنة ثػـ أمشػي ىفػذا عاريػا زائعػا خانعػا كمثػل ىػذا
كألسنة كأدعك إليؾ بحز كأدلة كأنصر د نؾ بفل
ا سكد تقلة في الخزك كالكشي كالخدـ كالحشـ كالحاشية كالياشية؟"(.)56

سيحمظ لنا المعرت في "رسالة اليمراف" شعر سم ر بف ا دفف القائل:
بدرة
يصكؿ أبك حمص عل نا
ّ
ركيدؾ إف المرء يطمك كيرسة
فأنؾ

لـ

حمكلة

تتبأ

إف

لتشبأ

الزاد

ما قاٍ

شيء محبة

فلك فاف مكسى صادقا ما ظيرتـ
دكلةُ

كل ْف
عل نا
كنحف سبقنا ـ إلى الم ف فاعرفكا
مش تـ على

ثـ

لنا رتبة البادت الذت
آثارنا

كبي ت ـ

في

في

تذىة
ىك أ ذة

طريقنا

أف تسكدكا

كتُرىبكا ()57

كالحد ث في الد ف كدت إلى الحد ث في الشؾ:

شؾ ال كنان كف في فل شيءّ ُ ،نكه بابا كانك " ،إت في الحقيقة كعقالنية العالـ المكضكعي.)58( :
فػػي حػ ف لػػـ يفػػف الشػػؾ علػػى طػػكؿ الخػػا كراء مكاقػػف المعػرف ف فػػي المشػػرؽ ،ح ػػث لػػـ تػػكرع الػػبعض عػػف

اس ػػتبداؿ المعط ػػى ال ػػد ني ب ػػالمعطى الملس ػػمي دكف محا م ػػة أك نظ ػػر ،ف ػػي حػ ػ ف ش ػ ّػفل الش ػػؾ قاع ػػدة ارت ػػاز
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لالسػػتنبا كاسػػتقراء ال ػرأت كطػػرح ا سػػئلة كتكسػػيأ أفػػف المعرفػػة كالػػذا

عنػػد خالّقػػي المعرفػػة الحفميػػة بشػػفل

عاـ .ت يق ف عند المعرت عمالؽ الشؾ العقالنػي عنػد العػرة ،كانمػا حػدس ،كشػؾ ،كسػؤاؿ ،الشػؾ كالتسػاؤؿ

ظاـ كالزاحظ بأسئلتيـ سؤات فب ار  ...إت أف الشؾ
الخياـ المعلنة كأبي حياف الباطنة ،كس بقى الن ّ
مف أسلحة ّ
ليس فحسة مأ الدكغمائية الد نية ،بل مأ أت دكغمائية ،كمف ىنا فدخكلو المشرؽ فاف معطاء على صػع د
ا ص ػ لة لحرفػػة سياسػػية

نمػػك المعرفػػة الحفميػػة كلػػيس فقػػا فػػي الصػػراع ب ػ ف الػػد ف كاليرطقػػة .مػػف اللمتػػا

قركسػػطية أف يفػػكف فػػي برنامزيػػا الشػػؾ كأف تكزػػو الداعيػػة إلػػى آخػػر بػػالقكؿ" :أكصػػيؾ بتشػػفيؾ النػػاس فػػي
القرآف كالتكراة كالزإكر كاإلنز ل كإدعكتيـ إلى أبطاؿ المعاد كالنشكر مػف القبػكر كابطػاؿ المالئفػة فػي السػماء

كابطاؿ الزف في ا رض ...كأنو قد فاف قبل آدـ بشر فث ر.)59( "...

كالشؾ يمت أبكابػا متعػددة ،لػيس اإللحػاد سػكى أحػدىا كفمػا نػكه المعػرت فػي رسػالة اليمػراف "كلػـ ػزؿ اإللحػاد

ممر العصكر" (.)68
في بني آدـ على ّ

***

اسلحاد
لػػيس باإلمفػػاف القػػكؿ بػػأف اإلسػالـ ا كؿ قػػد كازػػو مشػػفلة اإللحػػاد ،ح ػػث لػػـ تتعػػد المكاقػػف اإللحاديػػة حػػات
فرديػػة مػػف الشػػعراء كالمع ػرف ف ،فػػي ح ػ ف فان ػ
المكازيػا

المكازيػػة علػػى أشػػدىا مػػأ الكثنيػػة العرإيػػة .كلعػػل مػػف أىػػـ

اإللحاديػة تلػؾ المتمثلػة بػػالمعرفي الطب ػة النضػر بػف الحػارث الػػذت يقػكؿ الملطػي بػأف النبػي قػػد

حفػػـ عليػػو بػػالمك ( .)61إت أف المشػػفلة لػػـ تلبػػث أف عػػاد
الزيرافي البشرت لدار اإلسالـ.

للظيػػكر مػػأ اتسػػاع حرفػػة الترزمػػة كاتمتػػداد

فبيض النظر عف محدكدية دخكؿ اإلسالـ العد د مف القبائل العرإيػة ،أك دخكلػو متأقلمػا مػأ منظكمػة قيميػا،
كبالتالي استم اررية العد د مف المماىيـ كالعادا

متعددة المناىل كالتكزيا

اتخذ

الدىرية العرإيػة الشػعبية ،فقػد بػدأ

المانكية أك غ رىا ثكبا ،ثـ لـ تلبث أف أصبح

باإلتسػاع حرفػة ت د نيػة

الملسمة ال كنانيػة مرزعيػا

كالمش ػػاعية المز ػػة المزدفي ػػة منيلي ػػا اتزتم ػػاعي .ش ػػفل ال ػػكراؽ – اب ػػف الراكن ػػدت -الػ ػرازت ( ،)62كم ػػف بع ػػد

المعرت ،محكر اإللحادية العقالنية التي تصة نقدىا على النبكة كالتماك ب ف النػاس ارت ػا از إلػى اسػتنباطا
عقليػػة .إت أف ىػػذه الحػػات

لػػـ تتأصػػل فػػي ظ ػكاىر مزتمعيػػة بقػػدر مػػا غػػذ

القرن ف التاسأ كالعاشر للميالد ،ح ث سيأخذ القرامطة بنص ة كافر مف فتابا
عل يا فذلؾ ستشفل ىذه ال تابا

مادة صراع ثقافي كاسأ كسـ حقبة اإلشراؽ.
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بفتاباتيػػا المػػرؽ الراديفاليػػة فػػي
المعرف ف اإللحاد ف كالحث

فاؽ اىتماـ اإللحاد ف بنقد الد ف نقدىـ للدكلة ،كاعتمد

اطركحاتيـ المساكاة أساسا عقالنيا دكف أف تتعرض

للبنى المزتمعية القائمػة .نقػدكا ا نبيػاء دكف التكسػأ لزملػة أشػفاؿ الزعامػة كالسػيطرة اتزتماعيػة كالسياسػية،

كىازمكا المقر دكف أف دخلكا إلى أسبابو ،كقد تمفن

السلطا

مف عزليـ ثقافيا ك /أك زسديا دكف أف تتاح

ليـ فرصة خكض صراع مت افم مأ خصكميـ ..كرغـ فل ىذا ،فقد حمركا الزرأة في صخرة التػاريخ ،كأرخػكا
تقل د ا مانة العلمية في النقد رغـ شراسة خصكميـ ،كإذركا شتال

ففمفة الدكغمائية.

***

الكيمياء
"كفن

أحة أف أشمي قلبؾ في ال يمياء ،كأحفي لؾ مدار القكؿ على صحتو كغاية مػا يمفػف فػي إبطالػو أك

تحقيقو ،كل ف.)63("....

ىذه اؿ "كل ف" ،حرمتنا مف شيادة ىامة للتكح ػدت فيمػا يشػفل بحػف ،مخاضتات والدة عمتم .فلػيس ا ىػـ فػي

ت ػػاريخ ال يمي ػػاء العرإي ػػة اس ػػتعماؿ أم ػػالح النشػ ػادر أك كص ػػف كاس ػػتعماؿ حم ػػض ال بريػ ػ  ،كانم ػػا متتتن جهتتتة

المسيرة الشاقة لفصل العمم عن الشعوذة ،ومن جهة أخرى أساليب استنباط واكتشاف األشياء.
المنطػػف الرمػػزت– الشػػمكلي فػػاف مػػف المحػػاكت

ا كلػػى لإلنسػػاف لػػرإا الظ ػكاىر بعضػػيا بػػبعض ،كاف فػػاف

الصػ ن كف يضػعكف المعػػادف فػػي ا رفػػاف الخمسػػة (الخشػػة ،النػػار ،ا رض ،المػػاء ،المعػػادف) فػ ف مػػف أكلػػى
محاكت

السيمياء ،رإا المعػادف بال كفػة ،بالطبػائأ كالمصػكؿ كالطعػكـ كا لػكاف كالريػاح ،تحػدث زػابر (أك

مف انتحل اسمو) في اليا از كالمعادف يقكؿ:

"إف ا ركاح أرإعػػة كا زسػػاـ سػػبعة ،فأمػػا ا ركاح ا رإعػػة فػػالزيبف كال بريػ

كالػػزرن خ كالنكشػػاذر ،كمقػػاـ ىػػذه

ا رإػػأ مػػأ اختالفيػػا فػػي الصػػكرة مقػػاـ كاحػػد نيػػا فليػػا محرقػػة إت أف ف يػػا علػػال بي ػا كقػػأ اتخػػتالؼ ف يػػا.
كا زساـ سبعة ا سرة (زحل) كالرصاص (المشػترى) كالحد ػد (مػريخ) كالػذىة (الشػمس) كالنحػاس (الزىػرة)

كالمضة (القمر) كالززاإل (عطارد ). )64( "...

لػػـ ت ػػف ىػػذه زملػػة معػػارؼ اليػػا از كا زسػػاـ ،إت أف كضػػأ الزئبػػف مػػأ ا ركاح زعػػل منيػػا أرإعػػة ،كتصػػب

المعادف سبعة ،كفي السبعة كالملؾ ،مرزأ رمزت ،فما أف في ا رإعة مرزأ أرضي في الثقافا

المتكسطية.

أجناس األشجار واألحجار والحيوان ومراقبته بأختذ األلتوان والحتل والعقتد والتكريتر  ...فانػ

اليايػة العثػكر

ليس

ىذه حصػ لة الزابريػا  ،كاف فػاف مػف مػأثرة ليػا ،فيػي إدختال التقطيتر إلتى "جميتع الموجتودات" متن

علػػى "اإل س ػ ر ا عظػػـ" أك العػػالإل الشػػامل ل ػػل المعػػادف فيمػػا زعػػل تحض ػ ر الػػذىة كالمضػػة ممفنػػا فػػي

المخبػػر مػػف "المعػػادف الكضػػيعة" ،كأضػػح

النتػػائ فػػي ا تشػػاؼ اتنب ػػف (زيػػاز التقط ػػر) ككسػػائل التنقيػػة

كالترف ة كالتحل ل ا كلية (.)65
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ل ػػـ يف ػػف عل ػػى خ ػػاطر ز ػػابر ب ػػف حي ػػاف أف ش ػػمكؿ التقط ػػر للمكز ػػكدا
العضكيا

قد دخل

المخبر دكف استثناء.

لألسف ،ف ف أعماؿ الػرازت فػي الم زيػاء كالرياضػيا

كالملػؾ كالبصػريا

س ػػيمت الب ػػاة أم ػػاـ ال يمي ػػاء ف ػػكف

المػذفكرة عنػد المصػنم ف قػد ضػاع

أك ضػ ّػيع  ،كقػػد كصػػلنا مخطػػك بالعرإيػػة كآخػػر بالالت نيػػة لػػو فػػي ال يميػػاء (ىمػػا فتػػاة ا س ػرار كالمػػدخل
التعليمي) ( )66يعتبراف بمثابة القطيعة مأ الشعكذة كالتشكش كإداية علـ ،فتة سػتابل تكف كحسػف فػي ىػذ ف
المخطكط ف" :المدخل كا سرار" ىما في الحقيقة عمالف علميػاف بػالمعنى المعاصػر لل لمػة ،ح ػث كؿ مػرة

فػػي التػػاريخ نزػػد تصػػنيما يعتمػػد عناي ػة كمالحظػػة متقدمػػة كتمحص ػا للمعطيػػا  ،تنػػاكؿ العناصػػر ال يميائيػػة،
التمػػاعال  ،ا زي ػزة ،مكصػػكفة بأسػػلكة متحػػرر مػػف ال يميػػاء القديمػػة كاليمػػكض "( )67فػػي نظريػػة الم ػزاف
الزابريػػة ( )68ت ػرتبا ا شػػياء كالظ ػكاىر ببعضػػيا كيػػدخل الترم ػػز إلػػى فػػل عنصػػر فيمػػا يعػػزز ا طركحػػا

ال ُ الّنية لألفالطكنية الزد دة كيتقاطأ مأ الشمكلية ال كنية لعلكـ أقصى الشرؽ بشفل عاـ ،كتػرى الزابريػا
في العلـ زسما فامال تخشى مف إبعاد أت مف عناصره خشية عدـ إد ار و ..ست كف ىذه النظرة مف عناصػر
الت امل في رؤية المػرض عنػد المشػرق ف عامػة ،كمػف نقػائص ال يميػاء الزابريػة التػي لػـ تم ػز ال يميػاء عػف
معيقا

تزريب تيا .في ح ف لـ رضخ الرازت التزرإة ال يميائية إت للظكاىر الملمكسػة التػأث ر فمػادة مشػاىدة

أكلي ػػة كض ػػركرية ا م ػػر ال ػػذت ييرإ ػػل زمل ػػة المرض ػػيا
باستمرار للتزرإة .

بفل ىدكء ،يفتة مؤرخ العلكـ ال كـ ىذه الخطكا
ىي التي أسس

ال ارض ػػخة لعقائ ػػد أك ش ػػعكذا

التي أسس

 ،كيخض ػػأ المرض ػػية

علـ ال يميػاء الحػد ث ،إت أف ىػذه الخطػكا

علـ ال يميػاء الحػد ث ،إت أف ا مػكر فػي الحيػاة فانػ

أ ثػر قسػاكة علػى الػركاد .مػف كزيػة

النظر المعرفية اختلف المعرف كف في علـ الصنعة (ال يميػاء) ،كقػد كقػف ال نػدت مكقمػا سػلبيا فػي فتابػو (فػي

التنبيو على خدع ال يميائ ف) كا ْف نسة البعض لو مكقما آخر .فذلؾ نكه ابف س نا لعدـ زدكى عمليـ .في
ح ف اعتبر أبك بفر الرازت زابر بف حياف معلمو في ال يمياء كدافأ بشدة عف العمل ف يا مش ار إلى أف أىػـ

المالسمة قد أ دكىا كعملكا بيا .كصػكت لمكقمػو المػأثكر" :ت زػكز أف يصػ علػـُ الملسػمة كت يسػمى اإلنسػاف

العالـ ف لسكفا إت أف يص ّ لو علػـ صػناعة ال يميػاء" ( )69فػذلؾ خصػص فتابػا للػرد علػى ال نػدت فػي نقػده
لل يمياء ،إضافة لمؤلماتو المختلمة ف يا .المػارابي أيضػا أ ػد ال يميػائ ف معتبػ ار ال يميػاء عمػال منطقيػا كعقليػا
ممفنا( )78كتبنى الرازت كالمارابي فالىما ففرة التم ز ب ف السحرة كال يمياء.
حارإ

المعرفة الد نية السلمية بشتى تعب راتيا علـ ال يمياء معتبرة إياه مف السػحر كالشػعكذة كممػا زاد الطػ ف

بلة ،أف ففرة تحكيل المعادف تتعارض مأ تمس ار إسالمية تعتبػر أف للػذىة كالمضػة حفمػة إلييػة باعتبارىػا

"قػػيـ لمفاسػػة النػػاس كمتمػػكتتيـ"( .)71كمػػف مسػػاخر التػػاريخ أف نػػاؿ ال يميػػائ كف اليزػػكـ كاتضػػطياد باسػػـ
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السػحر كالشػػعكذة فػػي حػ ف فػػاف السػػحرة يمارسػػكف عمليػػـ باسػػـ المعػػزم ف ( ، )72كح ػػث نزػػد تقريظػػا كمػػدحا
للعد د مف السحرة المعػزم ف  .تت ػرر زملػة ( فػاف نتقػل فػي البلػداف خكفػا علػى نمسػو مػف السػلطاف )

ثػر

مػػف فيميػػائي فالسػػاي العلػػكت كزػػابر بػػف حيػػاف  ،كتنعػػرؼ بالضػػبا مؤلػػف أ ثػػر مػػف فتػػاة فػػي ال يميػػاء

القديمة كيذفر المؤرخكف احتماظ العد د مف ال يميائ ف بفتبيـ لمػا بعػد كفػاتيـ (اصػطماف ال ارىػة مػثال)()73

تتقصر ا قالـ التي تريد إرضاء الحا ـ أك المقيو أك اليكغاء عف اليزكـ
 .كفما ىك الحاؿ مأ فل منبكذ ،
ّ
مػػأ الميػػازم ف ...يعطػػي ابػػف خلػػدكف مػػثال لػػذلؾ فػػي فصػػل فامػػل مػػف مقدمتػػو عنكانػػو " إنفػػار ثمػرة ال يميػػاء
معتبر زابر ف حياف " فب ر السحرة ".
ا
كاستحالة كزكدىا كما نشأ مف المماسد عف انتحاليا "

فػػاف ابػػف خلػػدكف كاحػػدا مػػف زمػػكع شػػن

الحػػرة بال لمػػة  ،لتػػدعـ الحػػرة المعلنػػة فػػي المنبػػر كالمعيػػكد أمرىػػا

لصاحة الزنادقة .
بق ػ

ظػػاىرة تأسػػيس علػػـ ال يميػػاء محصػػكرة فػػي أفرادىػػا ػػدافعكف عنػػو كيعملػػكف فيػػو بالس ػرية كالحػػذر ،ل ػػي

ػدرس فػػي زامعاتػػو ا كلػػى مخطكطػػا
تخبػػك ا مػػاؿ فػػي المشػػرؽ كتنضػ فػػي اليػػرة كلتػ ّ
ليتيا ا ـ ،كلـ بف لنا منيا إت النسخة المترزمة إلى الالت نية.

أتلميػػا التعصػػة فػػي

***
دنيوية

يقػكؿ المػػؤرخ العرإػي عبػػد العزيػز الػػدكرت" :يقػكـ المفػػر ا صػ ل علػػى تميػـ تحل لػػي لتػاريخ المزتمعػػا
النظريا

على مثل ىذا التحل ل لترسـ طريف المزتمعا

كتبنػػي

للمستقبل ،كنحف أحكإل مػا نفػكف لػذلؾ إف أردنػا أف

يفكف لمفرنا العرإي أصالة كلس رنا قاعدة مف ففر كاض " (.)74

يمفف مناقشة ىذا القكؿ دن كيا ،دكف الخكض في الالىك كالي بيا  ،ا مر الػذت ت يسػم

قائلو فاف ار أك ملحدا لمزرد أف قاؿ بو ،دعى ىذا بعلمانية الحكار ،أك دن كيتو.

حػد ،باعتبػار

لنأخذ مثال آخر في التاريخ  ..يقكؿ سع د حكى مؤدل حرفة ا خكاف المسلم ف في سكرية:

أر نا فػي حػد ث حذيمػة الصػحي " :مرحلػة خ ػر ،ثػـ مرحلػة شػر ،ثػـ مرحلػة خ ػر فيػو َد َخ ُػف ،ثػـ مرحلػة الػدعاة
على أبكة زينـ" كىي التي نحػف ف يػا "...كيتػابأ ال اتػة :كيبػدك أف مرحلػة الخ ريػة تنتيػي بػالقركف ا كلػى،

ح ػػث يػػأتي قػػكـ يشػػيدكف كت يستشػػيدكف ..كيظيػػر فػ يـ السػػمف ،كمرحلػػة الخ ػػر الػػذت فيػػو َد َخػ ُػف ىػػي مرحل ػة
اتنتماضا في تاريخ ىذه ا مة ،كىا نحف في عصر الدعاة على أبكاة زينـ ،كىك المقدمػة لمرحلػة الخ ػر
ا خر ب ذف

في ىذه ا مة "(..)75
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ىنػػا يحتمػػي ال اتػػة فػػي عرضػػو للتػػاريخ العرإػػي اإلسػػالمي بحػػد ث نبػػكت ،أت بمكضػػكع تحػريـ .كرغػػـ زيالػػة

الرأت ،لـ يقف مسلـ أك غ ر مسلـ لنقد ال اتة ،فكف " الحصانة الد نية" في ىذه الحالػة أقػكى مػف الػرأت فػي

م ػكازيف القػػكى كالمشػػاعر الشػػعبكية ،كفػػكف ال اتػػة س ػ زعل الػػد ف مسػػتيدفا فػػي نقػػده ،كلػػيس ىػػك بحماقات ػو
كأخطائو البشرية.

ىنا رفض ال اتة دن كية كبشرية التمس ر ،ل خػكض معرفتػو ،حقػا أك بػاطال باسػـ الػد ف .كىػذه سػمة أساسػية
مف سما

فان ػ

الظالمية ،تخبئو دمامليا كعكراتيا باستنمار اليكغاء كالحا ـ (أحدىما أك فالىما) لنزدة الد ف إذا

ىػػي فػػي حالػػة كىػػف كت ارزػػأ ،باعتبارىػػا لنمسػػيا الكصػػية عليػػو كالمتحػػدث الرسػػمي باسػػمو كالممسػػر لمػػا

ييرؼ منو ،كفلما فاف ال اتة اإلسالمي أ ثر حرفيػة كتمسػفا بمػا كصػلنا مػف ا ثػر بصػحيحو كغريمػو ،فلمػا
أعطاه ذلؾ فرصة أ بر تدعاء اإلنتماء إلى المرقة النازية ،ميما فان

مػػف سػما

الحقبػػة ا مكيػػة دن كيػػة العالقػػا

فرقتو كحزإو.

السػػلطكية بالمعػػل ،فػػي حػ ف اتسػػع

فػػي العيػػد العباسػػي دن كيػػة

التصػػكر كالعلػػكـ كمػػني الحيػػاة فػػي النظػػر ،كالػػى حػػد مػػا ،فػػي المعػػل لتخػػكض التزرإػػة القرمطيػػة ،العلمانيػػة

السياسية – اتزتماعية بشفل كاسأ لحكالي  182سنة شرقي الززيرة العرإية.

دشن

فتابا

ابف المقمأ دن كية السياسة ،كاف فان

ففرة الحا ـ العادؿ منطلقيا .في ح ف ؤسس أحمد بػف
قػػد ار

سػػيل البلخػػي فػػي "فتػػاة السياسػػة" الحفػػـ بػػالقكؿ " :إف السياسػػة صػػناعة ،ثػػـ ىػػي مػػف أزػ ّػل الصػػناعا
كأعالىا خط ار ،إذ فان صناعة ،بيا تتييأ عمارة البالد ،كحماية مف ف يا مف العباد ،كفل صانأ مػف النػاس

فليس يستيني في إظيار مصنكعو عف خمسة أشياء ت كف علال ليا ،أحدىا مادة لو آلػة ،كمػادة يعمػل بيػا،

كالثاني :صكرة نحك بمعلو نحكىا ،كالثالث حرفة يستع ف بيا فػي تكح ػد تلػؾ الصػكرة بالمػادة ،كال اربػأ غػرض
نصبو في كىمو مف أزلو يمعل ما يمعل ،كالخامس :آلة يستعمليا في تحريؾ المادة  ...ف ذا نقل ىذا المثػاؿ

إلى صناعة السياسة قلنا :عف المادة ف يا أمكر الرعية التي تكلى الملؾ القياـ بيػا  ،كالصػكرة ف يػا إنمػا ىػي

المصػػلحة التػػي نحػػك نحكىػػا كىػػي نظ ػػر الصػػحة ف المصػػلحة ىػػي صػػحة مػػا كالصػػحة مصػػلحة مػػا كفػػذلؾ
مسػػدة مػػا كالمعػػل ىػػك عنايػػة الملػػؾ بمػػا باشػره مػػف أمػػكر الرعيػػة  ،كغرضػػو فيمػػا
السػػقـ َم َ
ػقـ مػػا  ،ك َ
الم َ
َ
مسػػدة سػ ُ
يمعلو ىك بقاء المصلحة كدكاميا كالشيء الذت يقكـ لو مقاـ ا لة في صػناعتو إنمػا ىػك الترى ػة كالترغ ػة ،
كفعػػل السػػائس الػػذت ىػػك نظ ػػر المعالزػػة مػػف الطب ػػة نقسػػـ بفل تػػو إلػػى قسػػم ف  ،أحػػدىما التعيػػد كا خػػر

اتستصػػالح  ،أمػػا التعيػػد فحمػػظ المسػػتقيـ كأمػػكر الرعيػػة علػػى اسػػتقامة كانتظػػاـ مػػف اليػػدكء كالسػػفكف حتػػى ت
زكؿ عف الصكرة الماضلة  ،كأما اتستصالح فرد ما عارضػو منيػا المسػاد كاتخػتالؿ إلػى الصػالح كاتلتئػاـ

كنظ ر ىذا التعيد كاتستصالح في صناعة السياسة مف صناعة الطة"(.)76

فاف مف الضركرت نقل ىذا اتستشياد الطكيل تعطاء مزيد مف اإليضاح حكؿ الخطاة الدن كت ،المعركؼ

ال كـ بالعلماني ،ح ث يقدـ أحمد بػف سػيل عرضػا لمميكمػو للسياسػة نلحػظ فيػو ال تابػا
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ال كنانيػة كالمارسػية،

كت أثر للمرزأ الد ني فيو كاف لـ ِنم ِو ( .)77فالدكلة عند ابف سيل مسألة دن كية محضة كعلليا تستنبا مف
مشا ليا المعلية في العلػكـ التطبيقيػة فافػة مػف ىندسػة كعمػراف كطػة الػخ ،ت نزػد أثػ ار للخطػاة الػد ني ،كقػد
خاض العلماء سػبل المعرفػة دكف اعتبػار للعق ػدة فشػر كازػة .إلػى أف ىيمنػ

البدعة يمكؽ الخكؼ مف النار.

السػلمية كأصػب الخػكؼ مػف

فشتتمت الدنيويتتة فتتي مجتتال االقتصتتاد ،ألن الحتتاكم استتتعان بالفقيتته لجبايتتة أمتوال الرعيتتة ،ولتتم يختتض فتتي
االقتصاد الناقد لمخراج السائد أ من رواد المعارضتة أو المعترفيين .كانتت الستمطة السياستية بحاجتة إلتى

الفتوى الدينية المتصاص دماء المنتجين والعاممين والتجار والحرفيين بآن .وكمما تم التواطؤ بين الستيف
والعمامتتة ،أصتتبحت تصتتفية المناهضتتين أستتهل ،ومقاومتتة الستتمطان والتجهيتتل أصتتعب ،وجبايتتة الض ت ارئب

أخصب.
كفشػػل

فػػي إدخػػاؿ فلمػػة الديمقراطيػػة ،كاف فان ػ

أ ثػػر أىميػػة مػػف اتسطقسػػا

كالمال خكليػػا ..فػػكف نقػػيض

المستبد الزائر ،المستبد العادؿ في منطف ا رثذكفسية .كدار الحفمة ،مف أعماؿ الخليمة  ...إت أنيػا فانػ
متزسدة بالمعل كال تابة في أ ثر مف م داف ،قبل أف تستبدؿ فلمة اإلزدىار ،بنقيضيا.

***

المساواة

ثم ػة أ ثػػر مػػف آيػػة قرآنيػػة فػػي التمض ػ ل ،أمػػا المسػػاكاة ،ففلمػػة تحقػػة نزػػدىا فػػي مػػدكنا

سكاسػية) كقػد تناكلػ

آيػػا

الحػػد ث (فالنػػاس

قرآنيػة التمػاك المػادت بػ ف البشػر كالتمػاك الزنسػي بػ ف المػرأة كالرزػل كالتمػػاك

العق دت ب ف المسلـ كغ ر المسلـ ...

رغـ عمكيتيا كأخالق تيػا ،شػفل

أطركحػا

المسػاكاة المثاليػة علػى اختالفيػا مصػدر نقػاش حػاد بػ ف السػلم ف

كالمع ػرف ف التزد ػػد ف كإ ػ ف المع ػرف ف أنمسػػيـ ،كقػػد فان ػ
عناصر نقد النبكة .في حػ ف فانػ

عنػد الحرفػا

المسػػاكاة عنػػد اإللحػػاد ف العقالن ػ ف عنص ػ ار مػػف

اتزتماعيػة المعارضػة رفضػا لمظػاىر التػرؼ كالبػذخ التػي

يعيشيا القصر كبطانتو كمنيال سياسيا ازتماعيا لشفل حفميا.
فث رة ىي أبيا

الشعر التي تنتقد الػد ف انطالقػا مػف التكزيػأ غ ػر المت ػافم للمػرص كالثػركا

فػي ىػذا العػالـ

باعتبػػاره ظلمػػا ...كتسػػقا مزمػػكع ىػػذه المكاقػػف فيمػػا تصػ تسػم تو بمكقػػف الخصػػـ ،أت اعتبػػار الػػرزؽ قػػد ار

ممركضا بيذا الشفل.

في ح ف رفز ابف الراكندت على المساكاة مف خػالؿ رفػض ففػرة التبعيػة كالقطيعيػة مػأ التأ ػد علػى التسػاكت

في الصكرة كالنمس كالعقل:
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"إف أ بر ال بائر في الرسالة اتبػاع رزػل ىػك مثلػؾ فػي الصػكرة كالػنمس كالعقػل ،يأ ػل ممػا تأ ػل كيشػرة ممػا
تشرة ،حتى ت كف بالنسبة إليو فزماد تصػرؼ فيػؾ رفعػا ككضػعا ،أك فح ػكاف يصػرفؾ بالنسػبة إليػو فزمػاد

تصرؼ فيؾ رفعا ككضعا ،أك فح كاف يصرفؾ أمامػا كخلمػا .أك فعبػد تقػدـ إليػؾ نييػا كأمػ ار .فبػأت تم ػز لػو

عليؾ ،كأية فض لة أكزب

استخدامؾ ،كما دل لو على صدؽ دعكاه؟(.)78

يطػػرح ابػػف الراكنػػدت مػػا يسػػميو فيمػػا بعػػد عمانكئ ػػل فانػ

" Kantالخػػركإل مػػف حالػػة القاصػػر" فػػي تعريمػػو

للتنكير انطالقا مف نقد مميكـ النبكة مؤصال اتزاىا عاما يأخذ أبعاده مأ الرازت كالمعرت.
كفػػي الصػػابئيا

ال ارزيػػة نزػػد" :النتتاس متماثمتتة فتتي حقيقتتة اسنستتانية والبشتترية ويشتتممهم جتتد واحتتد وهتتو

الحيوان الناطب المائت .والنفوس والعقول متساوية في الجوهرية؛ فحد النفس بتالمعنى التذ يشتترك فيته

اسنسان والحيوان وانبات انه كمال جسم طبيعي آلي ذ حياة بالقوة .بتالمعنى التذ يشتترك فيته اسنستان

محرك له باالختيار عن مبدأ نطقي ،أ عقمتي ،بالفعتل أو
والممك انه جوهر غير جسم ،هو كمال ،الجسم ّ
بتتالقوة  ...أمتتا العقتتل ،فقتتوة أو هيئتتة لهتتذل التتنفس ،مستتتعدة لقبتتول ماهيتتات األشتتياء مج تردة عتتن الم تواد،

والناس في ذلك عمى استواء منذ القدم ،وانما االختتالف يرجتع إلتى أحتد أمترين ،أحتدهما اضتطرار  ،وذلتك
من حيث المزاج المستعد لقبول النفس .والثاني اختيار  ،وذلك من حيث االجتهاد المؤثر في رفع الحجب

المادية عن الصدأة المانعة الرتستام الصتور المعقولتة ،حتتى لتو بمت االجتهتاد إلتى غايتة الكمتال :تستاوت

األقتتدام ،وتشتتابهت األحكتتام ،فتتال يتفضتل بشتتر عمتتى بشتتر بتتالنبوة  ،وال يتتتحكم أحتتد عمتتى أحتتد باالستتتتباع"

(.)79

لخص ىذا المقطػأ عقالنيػة المسػاكاة عنػد الػرازت الػذت يعتبػر الػكعي أساسػا لرفػأ التمػاك بػ ف النػاس كاليػاء

اتستتباع.

ؤفد مػزدؾ المع ّػرة علػى المسػاكاة كتػرؾ اتسػتبداد فػي أ ثػر مػف مقطػأ نسػة لػو ،يقػكؿ ابػف النػديـ  " :أمػر
مػػزدؾ بتنػػاكؿ اللػػذا كاتنعفػػاؼ علػػى بلػػكغ الشػػيكا كا ػػل كالشػػرة كالمسػػاكاة كاتخػػتال كتػػرؾ اتسػػتبداد

في ال كفة بالقكؿ " :زمعكف أمكاليـ

كيعرؼ المؤرخكف ا لمة القرمطية فما حدث
بعضيـ على بعض"(ّ )88
فػػي مكضػػأ كاحػػد كأف يفكنػكا فيػػو فليػػـ أسػػكة كاحػػدة ت يمضػل أحػػد مػػف أصػػحابو علػػى صػػاحبو كت أخيػػو فػػي
ملؾ يمل و بشيء البتة"(..)81

باإلمفػػاف القػػكؿ بػػاف المسػػاكاة قػػد طرح ػ بشػػفل زػػذرت فػػي صػػمكؼ القرامطػػة فػػي ح ػ ف أقػ ّػر إخ ػكاف الصػػما
كاإلسماع ل كف بالتماك المادت كالعقلي ب ف البشر (.)82

***

الجنس
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ظـ ،يحػ ّػرـ،
الزػنس أكت ،عالقػػة يحتػػاإل إل يػػا اإلنسػػاف الطبيعػػي ،كثانيػػا ثقافػة ،أك مكقػػف ثقػػافي – مزتمعػػي ػػن ّ
يفبػ ػ

ال ػػخ .كم ػػف ىن ػػا ع ػػاش اإلنس ػػاف دائم ػػا حي ػػاة زنس ػػية بطريق ػػة م ػػا ،ف ػػي ف ػػل مزتم ػػأ كبف ػػل المحظ ػػك ار

(باستثناء مف يصعة تصنيميـ با صحاء لسبة ذاتي أك خارزي ).
كالطيرانيػػة ،فليػػة دخ لػػة علػػى حيػػاة البشػػر ،تُػ ِ
ػدخل إلػػى العالقػػا البش ػرية س ػرية الزػػنس ،كمراتبيػػة الزػػنس
كانحراؼ المكقف منو الذت نت انحرافا

المزتمعا

فيو ،كالطيرانية أيضا صناعة الزيػاز الػد ني كقلػيال مػا فانػ

ا كلية اتعتقادية ..كصناعة اإلستبداد الذت يحمل سيميا لتيطية قمعو ال كمي ...

م ػػف المم ػػد الت ػػذف ر أف اإل د كلكزي ػػة الماشػ ػية فانػ ػ

فػي

تعتب ػػر "الش ػػمالي" مص ػػدر إن ػػارة ،س ػػماكت ،ط ػػاىر ،غ ػػر

زنسي ،كتعتبر على العفس "الشرؽ ا دنى" غريزت ،شيطاني ،زنسي ،كضيأ إلخ(.)83

ا د كلكزيػ ػػة البطريرفيػ ػػة قصػ ػػة أك فنطازيػ ػػا "ل لػ ػػة اإلباحػ ػػة" فػ ػػي كصػ ػػف

كفػ ػػي العيػ ػػكد ا بكيػ ػػة ،اسػ ػػتخدم

خصكميا ،القصة التي نزدىا منسكبة في التاريخ العرإي – اإلسالمي إلى فػل مػف نػاىض السػلطا

الد نيػة

كاتستبدادية  ..الل لة المأثكرة للمزدفية كالخرمية كالقرمطية كالمنصكرية كالباطنية الخ ،ختلا الرزاؿ كالنساء

طمأُ الن راف كالسراإل كيمتض الرزاؿ النساء على تقد ر مف َّ
عز ّبز.
كالخمر كالزمر ،تُ َ

لػػـ تل ػ الحضػػا ار البش ػرية القديمػػة أبكيػػة العالقػػا الزنسػػية ،التػػي َتنػ ّػكع محرميػػا كمحللي ػا كاف فػػاف الزػػنس
المثلي الذفرت (اللكا ) قد طبأ الييمنة الرزالية في كناف أفالطكف ،فقد اتسم ا بكيػة العرإيػة -اإلسػالمية
بالتع ػػدد

بتع ػػدد النس ػػاء الحػ ػريـ لرز ػػل كاح ػػد أحػ ػرار ف ػ ّػف أـ إم ػػاء .أم ػػا مرحل ػػة النيض ػػة المشػػرقية ،فق ػػد اتس ػػم
كاتغتناء في الممارسا كالمكقف الثقافي .ذفر ابف النديـ أمثلة مػف ال تػة الزنسػية المؤلمػة كالمترزمػة مػف

المارسية كاليندية كالركمية( )84كقد عز

الزنسػػية ،بح ػػث نزػػد المؤلمػػا

المؤلما

ا دبية كالركائية با خبار كبا شعار عف الزنس كالحياة

فػػي طػػرؽ ممارسػػة الزػػنس كأخػػرى فػػي السػػحاؽ كاللػكا كممارسػػة الزػػنس مػػأ

ػدرإف كيقػرأف فػي مػدارس خاصػػة
ا طمػاؿ كفتػة أخػرى فػي فنػكف ممارسػة الزنسػية عنػػد اإلمػاء الالتػي فػف ّ
فاف مف أكليا كأشيرىا مدرسة المد نة .كفان ال كفة مشيكرة بينائيا كتنكعيا في ا راء كطريقة الحياة حتى
قاؿ ف يا أحد المسلم ف" :ال كفة أكؿ مصر نزع الشيطاف ب ف أىلو في اإلسالـ" ( .)85كنزد في مخطكطا

الذـ كالمدح مػف ؤيػد أك نػاىض الزػنس المثلػي ،كمػف يسػتنفر أك يقػف مػأ الزكزػا

كاإلمػاء .بػل باإلمفػاف

القػكؿ أف أدبػػا مت امػػل المعػالـ قػػد عبػػر أبػرع تعب ػػر عػػف المزػكف فػػي حيػػاة الراديفػال ف مػػف ال تػػاة كالشػػعراء

الذ ف شفلكا بحف :عصبة المزكف.

مر بيح ي بف زياد كحماد الراكيػة كىمػا تحػدثاف  ،فقػاؿ ليمػا  :فيمػا أنتمػا ؟ قػات :
ركى أف مطيأ بف إياس ّ
في قذؼ المحصنا قاؿ  :أكفي ا رض محصنة فتقذفانيا ؟ر(.)86

ت تتحػػدث ىػػذه الزملػػة عػػف اليػػرة بػػل عػػف الشػػرؽ كمطيػػأ المػػذفكر فنػػاني عرإػػي مػػف عصػػبة المزػػكف التػػي
يقكؿ ف يا طو حس ف " :فيـ فانكا زتمعكف في دكرىـ كىـ فانكا زتمعكف فػي ا ديػار ،كىػـ فػانكا زتمعػكف
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في البسات ف كالحانا

كعالـ فانكا زتمعكف ؟ عل الشراة كاليناء كالعبث بالنساء كاليلماف يسرفكف في ذلؾ

إسرافا ت يعدلو إسراؼ كيسخركف في أثناء ىػذا اإلسػراؼ مػف أصػكؿ الػديانا

كا خػالؽ كالػنظـ اتزتماعيػة"

(.)87

" تكاصلكف كفأنيـ نمس كاحدة" بتعب ر الزاحظ( " ،)88تنادمكف كت يمترقكف ،كت يستأثر أحدىـ على صاحبو
بماؿ كت ملؾ ،كفانكا زميعا رمكف بالزندقة" حسة أبي فرإل ا صمياني (.)89

فان ػ

عصػػبة المزػػكف تعب ػ ار عػػف قطػػاع مػػف المزتمػػأ العباسػػي ،كلػػـ ت ػػف المزتمػػأ ،كفػػاف ثمػػة م ػف يطالػػة

كيعيش اتعتداؿ في الزنس ،كثمة مف رفض الممنكع كيختار "شأنو فػي لذتػو" ،فػذلؾ مػف يسػرؼ فػي إطػار

الزػػنس المسػػمكح بػػو إسػػالميا ...فيمػػا زػػد تعب ػره فػػي فتػػة البػػاه اإلسػػالمية التػػي تحػػث علػػى الزػػنس الحػػالؿ
"إلغػالؽ بػػاة المتنػػة أمػػاـ الحػراـ" .كنزػػد فػػي فتػػة ا دة مػا ػػدؿ علػػى معرفػػة المرحلػػة بالحيػػاة الزنسػػية عنػػد

الصيار كالمراىق ف سكاء فيما ب نيـ ،أك باعتداء ال بار عل يـ ،كالػذت عػرؼ بػالكلكع باليلمػاف الػذت فػاف مػف
شأف العامة كالخاصة .كعلى العفس مما يقكؿ فػارف شػرادر ،فقػد ا تشػف فػي ذلػؾ الػزمف أف المػرأة تلقػى لػذة
في الزماع أك يمفف أف تلقاىا( ،)98ح ث مف آراء الحقبة المعرفيػة القػكؿ" :إف مػراد المػرأة مػف الرزػل فمػراد

الرزل منيا مف كزكد الشيكة كاللذة ،أت ترى أف الرزل لك أقاـ على المػرأة ثالثػة أيػاـ كلػـ نػزؿ لػـ يقنػأ بػذلؾ
إت أف تػػأتي شػػيكتو ،كفػػذلؾ المػرأة لػػك أقػػاـ عل يػػا الرزػػل مثػػل ذلػػؾ كلػػـ تأتيػػا الشػػيكة كلػػـ تػػزدد بػػذلؾ إت فرىػػا
كبيضا للرزل"(.)91

كقد طالة ا طباء بالحد ث في المشفال

الزنسية كيقكؿ ابف س نا بضركرة الحد ث "في تعظيـ الذفر كفػي

تض ف القبل كتلذ ػذ ا نثػى نيػا مػف ا سػباة التػي تكصػل بيػا إلػى نسػلو" كيػذفر أف غيػاة لػذة المػرأة مػف

أسػػباة طلبيػػا لي ػػر زكزيػػا كصػػكت للقػػكؿ" :فػػي النسػػاء فػػي أ ثػػر مػػف تػػأخر إن ػزاليف كتبق ػ ف غ ػػر قاضػػيا

للكطر ...ف نيا تبقى على شبقيا كالتي تحماظ ليا منيف ترسل في تلؾ الحاؿ على نمسيا مػف تزػد ،كبسػبة
ىذا فرغف إلى المساحقة ليصادفف فيما ب نيف قضاء الكطر"(.)92

كيبػػدك أف السػػحاؽ فػػاف مكزػػكدا بنسػػبة غ ػػر قل لػػة ،ا مػػر الػػذت سػػيلو رإػػا المقيػػاء الزنػػى ب ػ يالإل القض ػ ة

"الرزالي" ،لذا لـ تتعدى تسم تو "اللكاطية الصيرى" .ا مر الذت تطلة عشػ ار ب ػك الشػعر كالرسػائل التػي
تمض ػػل ممارس ػػة الز ػػنس م ػػأ الرز ػػاؿ عل ػػى الس ػػحاؽ فالش ػػي رة " ب ػػأت ي ػػا ذكا

الس ػػحف ف ػػي الي ػػرة كالش ػػرؽ

" )93(...الطريف ىك محاكلة الشاعر اإلقناع بالحسنى  ...فيما تعالقة لو بلية القمأ الزنسي (.)94
أمػػا اللػكا فقػػد أثػار مشػػفلة ازتماعيػػة كد نيػػة حقيقيػػة ،كلعػػل عشػ ار أبيػػا

الشػػعر المتيزلػػة بالعالقػػة الذفريػػة

المثلية في تاريخ ا طباء تبف أبي أص بعة ما يعطي ففرة عف ركازو .نقل الماكردت عف أبي حنيمػة قكلػة:

بالقبل دكف الدبر"( )95الزملة التي تعني عدـ إقامة حد الزلد أك الرزـ في اللػكا  ،كىػك أ ثػر
"الزنا مختص ْ
المكاقف تساىال ،إت أف المكاقف المتزمتة لـ تنز في إثبا تيمة الزنا للتشػد د كاتحتيػا فػي إثباتيػا(.)96
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كنزد تمس ار "علمية" أك تاريخيػة ليػا .فػالرازت كالمزكسػي كمػف بعػدىـ ابػف سػ نا يعتبػركف أف "أزيػل النػاس

مػػف ريػػد أف يعػػالزيـ بعػػالإل "فػػكف المشػػفلة كىميػػة ت طبعيػػة" أت نمسػػية بمصػػطلحنا المعاصػػر ،كيػػذفر ابػػف

سػ نا أ ثػر مػف حالػة زنسػية تعتمػد النظػر إلػى الي ػػر  Voyeurismeأك طييػاف السػلبية عنػد الرزػل ككزػػكد
ت فمكزبا

لعقكبا  .أما إخكاف الصما ،ف رإطكف الزنس

داعيػػا ليػـ إلػػى تػػأد بيـ كتيػػذ بيـ كت مػ ليـ ،للبلػػكغ إلػػى اليايػػا

المقصػػكدة بيػػـ .كىػػذا مكزػػكد فػػي زبلػػة أ ثػػر

مزاإل أنثكت أك العفس عند المرأة تناكليا فحات

المثلي بالبعد الثقافي -الحضارت " :كزد في الرزاؿ البالي ف رغبة في الصبياف كمحبػة لليلمػاف ،ليفػكف ذلػؾ
ا مـ التي ليا شيف في العلـ كالصنائأ كا دة كالرياضيا "(.)97

كقد فاف التيار اإللحػادت – العقالنػي يأخػذ علػى النػاس إسػرافيـ فػي الزػنس كيػدعكا علػى اتعتػداؿ فيػو تػأث ار
بالمفرة ال كنانية التي ترإا الشيكة الزنسية بالنمس الشيكانية كالكازة أت تطيى علػى الػنمس الناطقػة .كيعبػر

الرازت عف ضركرة تنظيـ الحياة الزنسية كفقا لمبػدأ اللػذة كا لػـ ،زػاعال مػف سػائر اللػذا

التػي ت تتػرؾ ألمػا

أعظـ منيا في ال ـ كال ف مباحػة( .)98إت انػو ػرفض مبػدأ "الػنمس غ ػر المقمكعػة" معتبػ ار إطػالؽ اإلباحػة

سببا إلدماف الشيكة فيما كصل إلى فقداف اتلتذاذ بالمشتيى( .)99في حػ ف نقػل عػف القرامطػة مبػدأ سػقك
الممنكعػػا

كأف إباحػػة الشػػيء تتعنػػي بالضػػركرة ممارسػػتو أك اإلسػراؼ فيػػو .الػرأت الػػذت شػػاطرىـ إيػػاه العد ػػد

مف اليالة كال تّاة ( ،)188كينسة المقدسي إلى الخرم ف " :إباحػة فػل مػا لػذ الػنمس كينػزع إليػو الطبػأ مػا
لـ يعد على أحد بضرر"(.)181

***

الجنة

في القرآف ،ترتبا فلمة اللذة غالبا بالمحرـ في الدنيا كفي كصػف مبػاى الزنػة (بيضػاء لػذة للشػارإ ف ...مػف

خمرة لذة للشارإ ف الخ) في ح ف فاف زكىر أطركحا
كالملتػػذ ليس ػ

مػػف أسػػماء

المزكف العرإػي -ا عزمػي ىػك أف السػع د كالمرحػاف

كالشػػيطاف ،كانمػػا مػػف أسػػماء اإلنسػػاف تحد ػػدا ،كاف اللػػذة ال ػكاردة فػػي الق ػرآف مػػأ

الممنكع كا خرة ،ىي مسالة كمية في كزكد اإلنسػاف .سػيعطي ا طبػاء كالمالسػمة لمسػألتي اللػذة كا لػـ ح ػ از
كاسعا في فتاباتيـ ،أما الشػعراء فيسػطركف نػداء الزنػة علػى ا رض مبفػ ار فػي الحانػا

زكد أدة الزنة على ا رض عند المشرق ف بصمحا

لعبقرية الخياـ مفانيا في العرإية:

زاء مف حاننا النداء سح ار
ياخليعا قد ىاـ في الحانا

قـ ل ي نمأل ال ؤكس مداما
قبل أف تمتلم فؤكس الحياة
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كفػي ا منيػا  ،فيمػا

عاطرة بالنشكة .تعطي رصانة النزمي (أحمد صافي)

كيطالة أبك بفر الخكارزمي الدىر على ا رض ،بما كعده الدىر في السماء:
تمن

على الدىر أرإعا

خال

كلـ أر مسؤكت أش

زماعا بال ضعف كشرإا بال سفر

مف الدىر

كعم ار بال ش ة كإذت بال فقر

فاف أرسطك يعتقػد بػأف ا ليػة عنػدىا فػل مػا تحتػاإل إليػو كأنيػا سػع دة حقػا( )182أمػا التػكراة فقػد أطعمػ
كأسقتو كزعلتو نػتقـ كيحقػد كيرسػل ا نبيػاء مػف أبنػاء الزنػاة .تسػامى

فػي القػرآف كيبلػ كصػف الزنػة فيػو

حلػػـ أع ػراة الحقبػػة ا كلػػى .فػػي ح ػ ف ػرفض اليػػالة انتظاريػػة خط ئػػة لػػـ رت بكىػػا لمالقػػاة كعػػد الزنػػة "نعػػيـ

الدنيا" كينسة بي القاسـ الق ركاني ( القرمطي ) القكؿ" :قد حللتؾ مف عقالؾ كأطلقتؾ مف كثاقػؾ فاسػتعمل
اللذا

كاستبف الشيكا "(.)183

صنأ تاريخ ال كناف الزماؿ في المف كالطبيعة كالحرية ،كزامأ الشرؽ الزنة في الشعر كاإلباحة كالسرية...

في ح ف سعى القرامطة لمشركع الزنة في ال كفة ،ا تمى ا زدت كالتكح دت بالتأريخ إلى فػكف اللػذا
للنخبة ،كفي لية النخبة ،بل ىي ل ل الناس ،كمف قصص كحفايا

ليسػ

الناس .كفػي زنػة الػدنيا ،تحتػل المفاىػة

مقاما رفيعا ت تزد مثيال لو فػي فتػة الترغ ػة بزنػة الخلػد ،كالمفاىػة مكىبػة مػف مكاىػة حػة الحيػاة كمعرفػة
العيش في ىذه الحياة.

يطلف المزتمأ العناف للعنف في العالقا ب ف اإلنسانية بطيياف ليػة َع َػب َس كتػكّلى ،كتضػ ف حػدكد التسػام
مأ ترازأ المفاىػة كغيػاة البسػمة فػي المزتمػأ ،اإلنضػبا ا كتكريتػارت ت يضػحؾ كلػذا فيػك ػتقف اسػتعماؿ
السك في ديو كحكاسو ،إن المحافظة عمى ابتسامة األطفال من مؤشرات التنوير األساسية.
تخبيء الصالفة في زكاياىا عناصر طيياف فامف ،كتحمػل حقػة إشػراؽ بسػما

كفي المفاىة تتمفؾ العادا
يقكؿ المؤرخكف" :اشتد

المتحزرة كفمكنا

العنف المتسمرة.

كففاىػا

بيضػاء كسػكداء،

على كحنا (بف ماسكيو) عّلة فاف ف يا حتى ئس منو أىلػو ،كمػف عػادة النصػارى

إحضار مف ئس منو أىلو زماعة مف الرىباف كالقسيس ف كالشمامسة يقرؤكف حكلو ،فمعل مثػل ذلػؾ ب كحنػا،
فأفاؽ كالرىباف حكلو يقرؤكف فقاؿ ليـ :يا أكتد المسف ،ما تصنعكف في ب تي ؟ فقالكا لو :فنا ندعك رإنا في
التمضل عليؾ بالعافية ،فقاؿ ليـ كحنا :قرص كرد أفضل مف صػلكا
كـ القيامة ،اخرزكا مف ب تي"(.)184

زميػأ أىػل النصػرانية منػذ فانػ

إلػى

باقػة الزىػػكر كرنػػة الع ػػداف كممػػاخرة الػكرد كالنػػرزس كطػػرة دزلػػة كشػػا العػرة كغنػػاء الشػػعر كالظ ارفػػة كفتبيػػا

كالمكسيقى كآتتيا كنكطاتيا كعلكميا تصب في لية كأخالؽ العامة كالخاصة .بفلمة كاحدة :إنو "الػكىف" فػي
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الخطاة الظالمي ،ح ث تـ التصػدت للمتسػامي فػي معػاني الحيػاة بتمػكؽ المػك  .نسػة ركاة العنعنػة للنبػي
دمحم رده على السؤاؿ :كما الكىف يا رسكؿ

؟ القكؿ" :حة الدنيا كفراىية المك ".

ركى التكح دت قاؿ  ":أتى نكفل بف مساحف بابف أخيو كقػد أحبػل زاريػة مػف ز ارنػو ،فقػاؿ :يػا عػدك
ابتل

 ،لمػا

بالماحشة ىالّ عزل  ،فقاؿ يا عـ ،بليني أف العزؿ مفركه ،فقاؿ :أفما بليؾ أف الزنا حراـ ؟"(.)185

باإلمفاف الحد ث عف الحراـ ،دكف تلمس الس ف.

***

التقدم

مف الضركرت ،بادإ ا مر ،اإلعتذار ل لمة التقدـ مف التشكيو الذت لحقيا كيلحف بيا في اتستعماؿ العرإي
المعاصر .إت أف ما يعزت ىذه ال لمة أف مميكميا المعرفي قد عرؼ خطكاتو ا كلى بيذه اللية ،ح ػث كؿ

مػرة ،حسػة معلكماتنػػا الحاضػرة طػػرح التصػكر التقػػدمي للتػاريخ كالحيػػاة خاليػا مػػف أيػة خلميػػة تىكتيػة .أت تػػـ
المصل ب ف اللحظة التقدمية للعيد الزد د المسيحي كالتصكر الدائرت كالنظمي لل كف عند الالىكت ف.

صدر لليرة :اإللحاد كدن كية التقدـ ،كأف أىـ التيـ لليرة مف
كأية ممارقة ،عندما نعلـ أف المشرؽ ىك الذت ّ
كحباتيـ) :إلحادة كدىريتو كماد تو(.)186
قبل المتزمت ف ( ُ
زاء

فلمة الشيمرة المعرإة مف فلمة  Chiffreالقادمة في ا صل مف الالت نية  ،Cephirumال لمة التي

تػػرزـ ل كنػػارد عػػف العرإيػػة الصػػمر ،القػػادـ مػػف الترزمػػة الحرفيػػة ل لمػػة سػػكنيا الينديػػة كالتػػي تعنػػي الخػػالء ،أك

العدـ .)187(...

ما ىك طريف في ا مر ،ىك أف رحلة ىذه ال لمة تكا ب

مأ نشكء حضا ار متعددة نيا فان

قػادرة علػى

العطاء ليذه الحضا ار على اختالؼ تشفيالتيا كأنماطيا كثقافاتيا كقكمياتيا ،فالشعكة في نيضتيا تسػتقي
خ ار ا مـ المعرفية ،تنيل منيا دكف أف تقّد نمسيا بق د ،ترسل البعثا
كعنػػدما تقػػيـ الػػدكؿ الح ػكازز فػػي كزػػو انتقػػاؿ المعرفػػة نزػػدىا تُسػػرؽ بالترزمػػا

كالكفكد تست شاؼ آثار المعارؼ.

المرخصة كالتقنيا

المخطكفػػة كالطبعػػا

غ ػػر

المقلدة ،بل كبالتزسس إذا تعذر تحص ليا بالممفف في قكان ف الدكؿ.

فػػي ىػػذا المثػػل البسػيا معيػػار أساسػػي مػػف معػػا ر التقػػدـ ،فػػرغـ انت اسػػا

الزػػنس البشػػرت ،كافػػف التقػػدـ مػػف

الش ػػعكة تل ػػؾ الق ػػادرة عل ػػى سػ ػرقة المع ػػارؼ دكف حي ػػاء ،كاس ػػتلياـ ا فف ػػار دكف تل ػػؤ كاس ػػتنبا الزد ػػد دكف
خكؼ .كبق

أيضا باستمرار عصكر اتنحطا رفيقة اترتداد إلى الحي كالعشػ رة كالطائمػة كالقب لػة ،كخػكؼ

ا زنبي كلك فاف أقل عددا كأضعف عدة ،كالتمسؾ بالماضي كلك فاف ق دا قاتال ،كاإلعتزاز العصبي بالذا

أمرض ػػو ،يس ػػم لي ػػا بالتمش ػػي
ف ػػي الح ػػف كالباط ػػل ..كم ػػف اللحظػ ػة الت ػػي ييم ػػض ف ي ػػا اإلنس ػػاف العػ ػ ف ع ػػف ا
كاإلدماف ،كيعطي للمك مفانو في الحياة.
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يمثػػل أبػػك بفػػر ال ػرازت قمػػة الت ػ ازكإل ب ػ ف الثقػػافت ف المش ػرقية كال كنانيػػة ،كأفضػػل حالػػة انص ػيار حضػػارت ب ػ ف
العرإيػػة كالمارسػػية ،ب ػ ف السػػامية كالينػػدك -أكرإيػػة ،فػػي ىػػازس زمػػأ المسػػاكاة كالعقػػل كالعلػػـ كالملسػػمة .ثمػػة

فيم ػ ف دائم ػ ف ،فف ػرة الت ػ ار ـ تطػػرح نمسػػيا ،كمعيػػا تزػػد فف ػرة التقػػدـ مفانػػا ليػػا كؿ م ػرة فػػي
الخلػػف كاإلبػػداع ّ
التاريخ العرإػي -اإلسػالمي .ىػذا العقالنػي الملحػد الػذت لػـ يػادف فػي قضػية ا ديػاف دفػأ الػثمف غاليػا ،لػيس

ف ػػي حيات ػػو ،كانم ػػا ف ػػي نتاز ػػو ال ػػذت اغت ػػل بش ػػتى الكس ػػائل ،ل بق ػػى من ػػو ش ػػتا
كاتنتقادا .

كرغػػـ فػػل التزنيػػا

م ػػكزع بػ ػ ف طي ػػا

الش ػػتائـ

عليػػو ،لػػـ يسػػم خصػػـ كاحػػد لنمسػػو بػػأف كزػػو لػػو تيمػػة الشػػعكإية أك النمػػاؽ .إف أسػػماء

فالرازت كالب ركني كالخكارزمي كالمعرت كالخياـ كابف الي ثـ الخ ت سر زملة الحدكد التي يقيميا اإلنساف ب نػو
كإ ف أخيو اإلنساف.

ثمػػة زد ػػد تحػ

الشػػمس ،والقتتديم ال يمكتتن أن يتجتتاوز بمعارفتته الحاضتتر( .)188يملػػؾ المعاصػػر باسػػتم ارر

ذخ رة أمضى كأرقى مف الماضي.

إف زكىر مميكـ التقدـ المشرقي يفمف في أف الحاضر هو الفرصة األغنى لمبشرية.

سيعطي المعرت ىذا المميػكـ مسػحة تشػاؤمية عميقػة مل ئػة بالعطػاءُ ،مػدخال إليػو التطػكر كنمػي حتم تػو بػ ف،
فاإلنساف كاف فاف يملؾ ال كـ مالـ يمل و سابقكه ت يستعمل بالضركرة أك يعيش ،خصة حصاد البشػر حتػى
عصره .الحاضر يمفف أف يفكف س ئا كاليد أسكأ ،إت أف ىذا ت يع د مما ذىة ش ئا.

الال ت اررية في الكزكد يطلقيا المعرت في ضزعة المك  :اللحػد ،كحػده ت ػرر ،إف قبكرنػا تمػأل الرحػة فػأ ف
القبكر مف عيد عاد ؟ إف لـ يفف منيا أديـ ا رض ( .)189كفي نشكة المزد تمكؽ الحاضر:
ُ
واني وان كنت األخير زمانه،
تت بما لم تستطعه األوائل ()118

ؤفػػد أبػػك حيػػاف التكح ػػدت علػػى تػ ار ـ المعرفػػة عبػػر كسػػيط يا (العقػػل) ك(العػ ف) .كاف فانػ
كقياسية ا تي للعقل ،فرأت الع ف زمأ اعترافا

معرفػػة الماضػػي

الزميكر كشػيادة الػدىكر كنت زػة التزػارة كفائػدة اتختيػار

كعائدة اتختبار إلخ .مؤيدا  ،نمحة أبي العالء التشاؤمية في كصمو لمرحلتو:

"كانؾ ترى زمانؾ فاسد المزاإل أبي الخ ر معدكـ المضل قل ل الناصر بع د المنعطػف ت زػرـ ك  ،المػك
ّ
متمنى كالحياة َمْقلِّية كاليأس كاقأ كالرزاء بالقأ" (.)111
اشػتـ أىػل البصػ رة نيايػة حقبػة لػف ت ػكف ا تشػافاتيا بعػد لشػعكإيا بػل لشػعكة أخػرى عزمػ

لعيد ظلماتيا .فقد انتصر أىل التقل د كالسلف  ...كمعيـ بدأ
فان

الحقبة بحازة إلى عمالقػة ،فأكزػد

ظالمية عصكر اتنحطا .

علػى كضػأ حػد

عمالقػة ،كالعمالقػة فػي حقػة فيػذه شػمكع للبشػرية ،بػذاؾ الكصػف

الشاعرت الذت يعطيو الحسف بف أحمد الزنابي القرمطي:
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إذا غازلتيا الصبا حرف
كاف رنّق
كتنت

لسانا مف الذىة ا ملس
لنعاس ع ار

كقط

في كق

مف الرأس لـ تنعس

تلقيحيا

ضياء زلى دزى الحندس

فنحف مف النكر في أسعد

كتلؾ مف النار في أنحس

***

الخناق

فنظ ػره ا كرإ ػػي ،كسػػابقو ال كن ػػاني ،فػػاف عص ػػر التنػػكير العرإ ػػي نتازػػا أساس ػػيا للمػػدف  ،كخاض ػػتو المد ن ػػة
بصخبو كعنمو  ،كلـ تن مف تشبيحاتو فما لـ تصمد أمػاـ ن ػراف أعدائػو ..فػاف ازدىػار المد نػة مػف عالمػا

التسام ف يا كتأزميا مف مؤش ار اتنيالؽ كلعػل ال كفػة كالػرت ،بأخبػار بسػات نيا كحػدائقيا ،تعطػي أنمكذزػا

على ذلؾ  ..كالعاصمة بالطبأ ،كغالبا ،مؤشر ىاـ لكضأ المدف.
مف أىـ سما
يقكؿ" :اتسع
كاتسػػع

الحقبة العباسية ا كلى ،نمك المدف ،كتطكر الحياة ف يا فما نكه الدكرت( ،)113كبمثل بيػداد

المد نة كتمثل ف يا امتزاإل الناس مف مختلف ا لكاف كا صكؿ ،كازداد نشا الحرؼ كالميػف،

أسػكاقيا كمحالتيػػا ،إضػػافة إلػػى اختصػػاص فػػل حرفػػة بسػػكقيا .كظيػػر لػػد يـ تنظيمػػا

تعبػػر عػػف

تماسػفيـ كتعػاكنيـ ،كصػار يشػار إلػ يـ ة (ا صػناؼ) ك (أصػحاة الميػف) ك(أىػل الصػنايأ) ،كىػي تعػػاب ر
تشعر بطبيعة تنظيماتيـ.

كفػاف أىػػل فػػل صػػنعة يعتػزكف بيػػا ،كيتعصػػبكف ليػػا تزػاه غ ػػرىـ مػػف فئػػا

ا خرى .كفش

المزتمػأ ،كحتػػى تزػػاه ا صػػناؼ

النسبة إلى الصنعة أك الحرفة زنة النسبة إلى المد نة أك القب لة) "...

كيضػ ف" :كلعػػل مػػف أبػػرز مظػػاىر المػػدف ،ازديػػاد أىميػػة العامػػة كإػػركز دكرىػػا فػػي الحيػػاة العامػػة ،منػػذ أكائػػل

القرف الثالث اليزرت فيما بعد .كىذا يصدؽ بصكرة خاصة على العياريف كالشطار"(.)114
كاف فان ػ

التنظيمػػا

المينيػػة قػػد دخل ػ

الحيػػاة العامػػة ،ففػػذلؾ أصػػبح

الحسػػبة كالمحتسػػة مػػف أساسػػيا

المراقبػػة كالضػػبا المينػػي كاتقتصػػادت "كا خالقػػي" ،كازدىػػار الميػػف الحػرة لػػـ يحػػل دكف كزػػكد ظػػالؿ الدكلػػة
كسيميا كضريبتيا ،فذلؾ لـ يمنأ اتزدىار مف إفقار قطاعا
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كاسعة نت زة تمرفز الثركة  ،فيما عزز ظيكر

تنظيما

العامػة فػي المػدف "العيػاريف كالشػطار" كالتػي يشػ ر إل يػا المؤرخػكف فػي تم زىػا بػالثكرة علػى السػلطة

كأصحاة الماؿ.

ت نحاكؿ بيذه ا سطر تلخيص سما

مرحلػة أك حقبػة ،كانمػا اإلشػارة إلػى بعػض محػاكر الحيػاة فػي المػدف،

لمت الباة أماـ السؤاؿ ا ساسي :ف ف تـ حصار المد نػة كف ػف ضػرإ

كالتنكير في م ار ز الخالفة التقل دية ؟

القػكى اتزتماعيػة المؤيػدة للتي ػر

للدكلة الحا مة فػي الشػرؽ ،فمػا للطبقػة السػائدة فػي اليػرة عمػر كأزػل .إت أف ىػذا ت يعنػي بحػاؿ أف ت ػكف
الدكلػػة التػػي تَ ْخُلُميػػا أ ثػػر برإريػػة أك أف ترسػػـ بالضػػركرة دكرة ابػػف خلػػدكف فػػي اليلبػػة .فػػالت كيف اتزتمػػاعي

يمرض نمسػو ،مباشػرة  ،أك بشػفل غ ػر مباشػر علػى قػدر الػدكؿ كتلعػة عكامػل عػدة ،إ د كلكزيػة ،اقتصػادية،

عسفرية الخ دك ار في تلكيف مصائرىا.

فان

الدكلة العرإية -اإلسالمية منذ بػدا تيا ،عسػفرية الطػابأ .كقػد خممػ

الحمػال

الخارزيػة باسػتمرار مػف

عنػػف العسػػفرية الػػداخلي ،كفػػكف الص ػراع السياسػػي غالبػػا عسػػفرت – سياسػػي ،فقػػد فان ػ

معػػارؾ الدكلػػة مػػأ

خصكميا كمعارؾ خصكميا معيا ،مف الخارز ف المسلح ف ،ضمف المنطف السائد ،للسلطة كاليلبة لإلمساؾ

بيػػاَّ .
ػف تكس ػػأِ الدكلػػة ،كإ ػ ْػد َء انحسػػارىا ع ػػف عػػدة مكاقػػأ عس ػػفريا ،دكف رفػػد ذل ػػؾ بتخم ػػف لألعب ػػاء
إف تكقػ َ
العسػػفرية بش ػريا كماديػػا ،زاد مػػف كزػػكد العسػػفرة فػػي المزتمػػأ كص ػراعاتو كلػػـ لبػػث ت ػػكيف الق ػكا الخاصػػة
للخليمػػة أف ارتػػد علػػى صػػاحبو ،ح ػػث أصػػبح

أصبح

تحفػػـ القػكا

الخاصػػة للخليمػػة أف ارتػػد علػػى صػػاحبو ،ح ػػث

يحفـ باسمو بدؿ أف يحفـ بدعميا .زيش العاطل ف الطم ل ف ىذا بحازة إلػى نمقػا

لػـ تعػد الدكلػة

الممقرة مف المشاريأ كال كادر كالمائضة بزامعي الضرائة بقادرة عل يا ،فيما نقل السلطة إلى تعب رىا البرإرت
الكاض فزامعة للمػاؿ كفائضػو ،دكف أف تػرد للمزتمػأ مػف المػاؿ مػا يسػم للقنػكا

الح كيػة فيػو باتسػتمرار

على ق د الحياة.

تزسد ذلؾ في المصاد ار كالضػرائة كالخنػاؽ علػى أصػحاة المػاؿ كالحرفػة كالصػنائأ .نتقػل المزتمػأ مػف

حالػػة ص ػراع طبقػػي-ازتمػػاعي ممتػػكح إلػػى حالػػة استعصػػاء عامػػة تعػػيش ف يػػا الطبقػػا

اتزتماعيػػة السػػائدة

كالمسكدة أزمة ممتكحة ،فالدكلة ىي ا قكى كا غبى كالمباد ار التحتية محاصرة .كت يحتاإل ا مر

ز ل لتييمف حثات

المدف التي ليس لد يا ما تعملو لذا فيي انمزار احتمات

ثر مف

ملكثة بالعنف كالتعصة.

ىنا تنتصر الطائمة علػى الصػنعة كالزيػل علػى المعرفػة كيػدخل المزتمػأ فػي المػزاد العلنػي للتعصػة بمجترد

أف تسابف الحا ـ كالمحفكـ على فتاكى اتعتقادا

كالطكائف ،فأية زماعة بشرية ،كلألسف ،قكة مادية.

****
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كالتشدد في ا حفاـ كأصػكؿ قكاعػد البتػر كالػرزـ كالزلػد.

القمع
ابػػف الراكنػػدت ؟ ف ػػف عػػاش زػػابر بػػف حيػػاف كلمػػاذا سػػزف كزلػػد

لمػػاذا سػػزف حن ػ ف بػػف اسػػحف كمتػػى مػػا

بختيشكع الطب ة  ..كما ىػك السػبة الحقيقػي لقتػل الم لسػكؼ أحمػد بػف سػيل كال اتػة شػ لمة كنفػة البرامفػة

كقتل ال تّاة قمامة بف زيد كدمحم بف أحمد النسمي كأبك يعقكة السززلي كالسيركردت الخ .
كلمػاذا اعتقػػل الحسػػف بػػف أحمػػد القائػػل بػػالتطكر فػػي الػيمف ليمػػك فػػي السػػزف ،كصػػلة فػػي تػػكنس اسػػحف بػػف
عم ػراف علػػى ناصػػية صػػلة أسػػتاذه الم ػزازت ؟ ؟ أ ػػف ىػػي مؤلمػػا

بفتػػة عبػػداف كأ ػػف ىػػي مؤلمػػا

اإللحاديػػة العقالنيػػة كفتابػػا

كالم زياء كعلكـ الطبيعػة ،كمػاذا زػرى ل تابػا

ظ ػاـ كفتػػة المعتزلػػة كمػػاذا فعػػل البشػػر
الن ّ

المالسػػمة الدىريػػة ؟ كمػػف أتلػػف فتػػة ال يميػػاء

الخػكارإل كاليػالة ؟ ف ػف أحرقػ

مفتبػا

ككضػع

فتػة علػى

أعنة الس كؼ لتمزؽ قبل أف تحرؽ كتتلف؟ ىل ىك كلأ أناس بالحريف كرؤيػة النػار أـ أنػو التعصػة ا عمػى
الذت يعتقد نمسو كحده على حف ،كلذا ت يمتنأ عف محك آثار ما يعتبره في خانة ال مر كالباطل.

كحده ا فف الكاسأ الكاثف بنمسو كباإلنساف قادر على أف كفر للرازت كالب ركنػي مناقشػة دكراف ا رض حػكؿ

الشػػمس ،كاف يسػػم للخػػازف كابػػف الي ػػثـ با تشػػاؼ ق ػكان ف الضػػكء كالرؤيػػة ا كليػػة كالضػػركرية لتقػػدـ الم زيػػاء
البصرية كللمارابي كالمكسيق ف دفأ غنى المكسػيقى الشػرقية خطػكا

مخبر يستحف التسمية كيعطي ممرداتو لليا
ف ػػي عي ػػد اس ػ ّػكد

العالـ أزمأ(.)115

ا ي ػػاـ في ػػو ،تح ػػدث اب ػػف ا زرؽ ف ػػي كازب ػػا

إلػى ا مػاـ .كلل يميػائي امػتالؾ معػدا

الس ػػلطاف ف ػػي حم ػػظ أصػ ػكؿ ال ػػد ف ،ليع ػػدد:

المقاطعة ،النمي ،السزف ،القتل ،اتستتابة ،الت م ر ،حرمػاف الحقػكؽ ،الضػرة ...مػف بػ ف كازبػا

السػلطاف

في ردع أصحاة البدع .كلضماف ذلؾ ،زرت التنكيو إلى أف "رفكف المبتػدع إلػى الػكتة مػف أعظػـ مػا خػل

بيذا الحمظ "(.)116

ىذه الطرؽ الكازة القيػاـ بيػا علػى المبتػدع ،زػاء

بفػل صػرامة كصػالفة كتشػدد مػأ انتصػار السػلمية علػى

محاكت اإلصالح الد ني المختلمة .كفكف تزرإة اتنمتاح المعرفي كاتزدىار الثقافي قد زر في ظل حفاـ
متنكريف أك أمراء متسامح ف أك غياة سلطة مرفزية قكية .أصػب التحػذ ر مػف حمايػة الحػا ـ للع ِ
ػالـ ضػركرة

عند "أئمة اتستبداد" ،باستعارة تعب ر ال كا بي (في طبائأ اإلستبداد).

ت بنػػى زػػدؿ التنػػكير علػػى البفػػاء كالعكيػػل علػػى مػػا فػػاف ،كأكزاعيػػا كشػػيدائيا .ب نمػػا تقػػكـ الظالميػػة علػػى
تصػػمية ا خ ػريف أشخاصػػا كأففػػا ار .كتلعػػة ل سػػة الزميػػكر دائمػػا بكرقػػة المظلكميػػة كالشػػيادة لتبريػػر نقمتيػػا

كانتقاميػػا ممػػف خالميػػا الػرأت .مػػف ىنػػا ،تعػػرض ىػػذه ال لمػػا

ارتػػدادة المقمػػكع عمكمػا ،كاليػػاء حػػات
أ ثر تحد دا ،أما حات

لػػدكر القمػػأ فػػي تصػػع د ىمزيػػة القػػامأ كبػػالدة

الميػػامرة فػػي المفػػر كاإلبػػداع كالمػػف كالخلػػف الحرفػػي كالصػػناعي بشػػفل

التعذ ة كالقمأ كأكصافيا ،فليس
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سكى مثال كعبرة.

فتة الزاحظ في فتاة الح كاف " :كلـ تزؿ الزنادقة ب ف مقتكؿ كمنػافف"  ..تلخػص ىػذه الزملػة كضػعا عامػا
عاشػػو فػػل مػػف فػػاف زنػػديقا أك اتيػػـ بػػذلؾ ،كفلمػػا ضػػاؽ صػػدر الحػػا ـ كفق يػػو بمػػف ت يصػػمف شػػمل
العالـ كالشاعر كالميني كالم لسكؼ كمف عاش التقية بمعارضتو.

ال لمػػة

ىػػذه ال لمػػة" :الزندقػػة" ،تشػػفل مػػدخال ضػػركريا لميػػـ طبيعػػة العالقػػة ب ػ ف المعرفػػة الحفميػػة بمختلػػف تعب ارتػػو،
كالسػػلطت ف السياسػػية كالد نيػػة .فيػػذه ال لمػػة ،المرادفػػة إلػػى حػػد فب ػػر ،لتعب ػػر اتبػػاع الشػػيطاف فػػي الزميكريػػة

اإلس ػػالمية اإل راني ػػة ال ػػكـ ،تش ػػمل باختص ػػار ش ػػد د" ،ف ػػل المتيمػ ػ ف ،حق ػػا أك ب ػػاطال ب ػػالال د ني ػػة ،المادي ػػة،
كاإلباحية "(. )117

كقػػد فان ػ

أكلػػى تباش ػ ر ال لمػػة أمكيػػة( ،)118كيفمػػف التزد ػػد العباسػػي فػػي التطػػكر النػػكعي علػػى أسػػلكة

المكازية للزنادقة كالذت دشنو الميدت ( 169-158ق) ،ب زاد مؤسسة "صاحب الزنادقة" .نكع مف الشرطة
الخاص ػػة المفلم ػػة بتتب ػػأ أص ػػحاة المف ػػر اليرطق ػػي كالح ػػر ،كم ػػف أز ػػل اس ػػتتابتيـ ،ف ػػذلؾ دخلػ ػ
الملحد ف كالزنادقة" ،خطاة التنص ة ل ل خليمة زد د ،فميمة أساسية مف ميماتو.

عب ػػارة "قم ػػأ

يمفف القكؿ أف الخليمة لـ يفف تسػـ بالتسػام فػي حػف معارضػيو بشػفل عػاـ ،كالمحنػة الحنبليػة التػي تبعتيػا

المحنػػة المعتزليػػة ( ،)119كمالحقػػا
باليراطقة.

المتشػػيع ف ،تعطػػي الػػدل ل علػػى أف ضػػرة ا عنػػاؽ لػػـ يفػػف حصػ ػ ار

إت أف تطكر المعرفة كالعلكـ تطلة ىامشا ح ار يحمي إلى ح ٍد ما ميام ار ا فراد في بحكرىا .فالمعرفة كاف
فان تخدـ القكى ذا
يعػػيش ِ
بصػػال ٍ مػػف المعارضػ ف .كيػػنزـ عػػف مؤسسػػاتية المعرفػػة خضػػكع حظكظيػػا لكضػػأ السػػلطاف ،نػػاىيفـ
المصلحة في التي ر لـ ت ف طائمة أك زماعة مسلحة بل فان

تتمثل بأفراد بعضيـ

عف أف ا تشافاتيا تضعيا باستمرار كزيا لكزو مأ فل أعػداء التي ػر .مػف ىنػا يشػبو المعرفػي أعتزل الواقتع

مسمح الحمم .كلـ يفف عند المعرف ف مػف مخػارإل مػا عنػدىـ ال ػكـ ،لػذا نزػد أف الػذ ف لػـ تطليػـ ػد السػلطاف

الػػد ني أك الػػدن كت ،فلعالقػػة مباش ػرة مػػأ ك ٍ
اؿ أك خليمػػة أك أم ػػر ،عالقػػة كتء كحمايػػة .لػػذا خّل ػد المػػارابي معػػو
بػػال الحمػػدان ف ،كفتػػة ال ػرازت لألم ػػر المنصػػكر كالػػي الػػرت مزلػػدا

"المنصػػكرت" ل خلػػده معػػو .فػػي ح ػ ف

ستبقى الحقيقة كا سطكرة تتزامحاف في حياة زابر بف حياف .فكف التخمي كالميزػر خيػار مػف ت حمايػة لػو

كإتعب ر ابف النديـ " :نتقل في البلداف ت يستقر بو بلد خكفا مف السلطاف على نمسو".

ت ،لـ ُيَقَّد ْـ زدؿ التنكير على طبف مف فضة ،كلـ يفف ثمة أدنى مقارنة ب ف ظػركؼ مػف نػافف كمػف رفػض
النمػاؽ ،كمػف كزػد حمايػػة ،أك فػاف أعػزت فػي صػراعو .فػاف ثمػة تميػـ كتشػػزيأ لػبعض ميػاد ف العلػكـ التػػي ت
تمػ ػػس مسػ ػػألة الخالفػ ػػة ،شػ ػػرع تيا ،كمال تيػ ػػا ،فػ ػػكف الشػ ػػرعية تتنػ ػػاقش ،كعلػ ػػكـ المػ ػػاؿ مػ ػػف ص ػ ػكافي الخليمػ ػػة
كمؤدلز يا .كصالحيا

الخليمة تزرفشيا ىالة د نية ت تمس.
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فاف التزد د باستمرار يأتي مف خارإل السلمية كا صكلية ،لذا شػفل انتصػار أىػل السػلف سػدا كاقعيػا أمػاـ أت

تزد د ،فكف المتيـ في د نو ت نزك مف اتتياـ في علمو.

كقد نزك المرء ،دكف أف يعني ذلؾ نزاة أعمالو ،فمنأ تػداكؿ إنزػا از ا خػريف كازػة عنػد المتػزمت ف ،فػكف

كييزؿ ففرة التمكؽ" ،كاتالفيا خلص الناس مف شركرىا"...
كزكدىا يضعف ّ
فػػي عصػػر التنػػكير ،كقػػف مػػف يعػػدد سػػما العصػػر باعتبارىػػا مػػف عالمػػا ػػكـ القيامػػة ،كمنػػذ القػػرف الثػػاني
لليزػرة يػأتي فػي فػػل مناسػبة انمتػاحٍ حضػػارت أك تزد ػد مػف يعلػف أننػػا فػي " فػي مرحلػػة الػدعاة علػى أبػكاة

زيػػنـ" كأف مػػا يص ػ ة النػػاس مػػف مصػػائة كنكائػػة ىػػك لتػػرفيـ د ػػنيـ )128(..كأف التػػد ف السػػائد ت يفم ػي
إلخ إلخ.

للمؤمف الحف كأف في قطأ ا دت كا رزل إعالء فلمة

كسػ بقى القمػػأ المػػادت يعػػايش اإلرىػػاة المفػػرت لتعشػػش الظالميػػة فػػي زكايػػا المزتمػػأ مػػاداـ النػػاس أزػػبف مػػف

تحد ػػد تعريػػف الزيػػل كالزاىليػػة ،كأزػػبف مػػف خػػكض معػػرفتيـ م ػأ أنمسػػيـ المفبلػػة بق ػػكد الماضػػي كاذعانػػا
الحاضر.

سػ بقى اتبتػزاز قائمػا ،للحػا ـ كالمحفػكـ ،إلػى أف يػأتي ز ػل يقػكؿ للمشػعكذ فػي ع نػو :أنػ

مشػعكذ ،كيسػػمي

ا حمف أحمقا كلك فاف إماما ،كيعتبر التعذ ة كالقتل بفل صنكفيما ىمزيػة  ..كيتػذفر أف ف ارمػة اإلنسػاف،
التي سزليا القرأف كتناساىا فقياء السلطاف ،ضركرة ،كليس
مف ىنا ،يعتبر إخراإل الخرافة مف دىال ز الذا

أكلى خطكا

ىرطقة.

كعي اإلنساف لذاتو كمف أزل ذاتو.

***

استنتاجات أولية

سػؤاؿ ىػػاـ يمػػرض نمسػػو بعػػد "ألػػف عػػاـ"  :لمػػاذا اسػػتحق
نيضة إنسانية عند الصد ف كالعدك ،النزيو كالم ِ
يرض؟
ُ

الحضػػارة العرإيػػة اإلسػػالمية ىػػذا اتسػػـ ،كاعتبػػر

لإلزابػة علػى ىػذا السػؤاؿ ،مػف الضػركرت العػكدة إلػى أىػـ خصػائص نيضػة المشػرؽ التاريخيػة ،كالتػي يمفػف
إنزازىا بما لي:

 -1لقد تمفن

الحضارة العرإية اإلسالمية مف تزاكز ىزيمػة الشػعكة ا خػرى أمػاـ نمسػيا كأمػاـ تاريخيػا ،حاملػة

مشػػعل الثقافػػة اإلنسػػانية فػػي القػػركف الكسػػطى ،منقػػذة زػ ّػل مػػا ىػػك خػػالؽ فػػي الثقافػػا
الضياع.

 -2فان ػ

المعرفػػة الحفميػػة قػػادرة علػػى تمث ػل الثقافػػا

المشػرقية كاليرإيػػة مػػف

العرإيػػة كالعالميػػة كاسػػتلياـ خ راتيػػا كاتنتقػػاؿ مػػف الحصػػاد

المعرفي إلى اإلنزاة الثقافي كالعلمي.
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 -3خاضػ

رمػكز المعرفػة معرفػة المفػر كالثقافػة كالعلػػكـ باعتبارىػا معرفػة كزػكد ،مسػتم دة مػف اليػكامش المتػػكفرة

للتعب ر كمف احتداد الصراع اتزتماعي – السياسي لتزعل مف ال لمة طرفا أساسيا في الحياة المعاشة كليس
بمعزؿ عنيا.

 -4تنزػػة الحقػػة التاريخيػػة اليامػػة عمالقتيػػا كتيػػذت الز ػرأة المعرفيػػة مرحلتيػػا فػػي فػػل مخػػاض حضػػارت ػرفض
اتست انة أماـ أعداء التقدـ.

ىػػذه الخصػػائص ،تطػػرح نمسػػيا بقػػكة ال ػػكـ فػػي العػػالـ العرإػػي كالشػػرؽ ،ح ػػث بػػدك للعيػػاف أف أزمػػة الحضػػارة
كالمنعطف الحضارت ،تشفل أىـ تساؤت

سلـ أكليا

برنام الخالص.

القرف الحالي كالقرف القادـ ،ا مر الذت زعل تحديا

التنكير في

لماذا العكدة إلى التاريخ كنحف نعيش ال كـ في ظركؼ مختلمة تماما ؟

بفػ ػػل بسػ ػػاطة ،ف الت ػ ػاريخ ىػ ػػك الػ ػػذا رة الضػ ػػركرية للشػ ػػعكة ،ك ف الػ ػػذا رة القص ػ ػ رة مػ ػػف بكاعػ ػػث نفسػ ػػا

المزتمعا .

إف طمكحنػػا رمػػي إلػػى السػػياـ فػػي تنػػاكؿ زػػدلي نقػػدت ل لمػػا

مّل ػ

مػػف ت رارىػػا الشػػماه ،تتعلػػف مباش ػرة مػػأ

التاريخ كتيدؼ إلى محاكلة فؾ ارتبا تقدمي مأ العناصر المفبلة للتزد د كالتي ر في عالـ زرت اسػتعباده

بعػػد اإلليػػاء "الرسػػمي" للعبكديػػة ،كييػػاف إنسػػانو فػػي عػػالـ يسػػعى إلعػػالء حقػػكؽ اإلنسػػاف .ح ػػث يشػػفل فػػؾ
اترتبا ىذا ،كاحدا مف شرك تحق ف النقلة إلى إنتاإل ثقافي – نيضكت يعتبر اإلنساف مرفز اىتماماتو.

الحػػد ث فػػي نيضػػة ا مػػس يسػػتنطقنا عػػف نيضػػة ال ػػكـ ،كاخػػتالؼ الظػػركؼ يحثنػػا علػػى اسػػتقراء الصػػعكبا

المعاصرة كتشريحيا ،فب ف ا مس كال كـ ت مف حلقة أساسية مف حلقا

التعرؼ على الذا  ،في ح ف ت مػف

الحلقػػة الثانيػػة فػػي عالقتنػػا بالنيضػػة اليرإيػػة كالتكسػػأ اإلمبريػػالي اليرإػػي الػػذت فػػاف التعب ػػر ا كؿ الملمػػكس
إلعادة ترت ة الكضأ البشرت برمتػو .بح ػث نػرى المنظكمػة العالميػة مرسػكمة كفػف نتػائ النيضػة البرزكازيػة
كم ػػا ترت ػػة عل ي ػػا ف ػػي تقس ػػيـ العم ػػل الع ػػالمي كالصػ ػراع اتزتم ػػاعي ال ػػداخلي كعالق ػػا

كالشعكة.

مػف ىنػػا يصػعة الحػػد ث فػي النيضػػة ،دكف كضػػأ الظػركؼ العالميػػة الراىنػة تحػ

الييمن ػػة بػ ػ ف ا م ػػـ

مزيػر التبصػػر .كيصػػب

مػػف التسػػرع اترتبػػا بالماضػػي فحلقػػة انبعػػاث للحاضػػر فمػػا فػػاف حػػاؿ ركاد النيضػػة الي ػرإ ف ا كائػػل فػػي

صلتيـ بمالسمة ال كناف كالعرة ،دكف تحد د طبيعة العالقة مأ اإلنتاإل الثقافي المعاصر في اليرة.

لقد فسر الثكرة التقنية في اإلعالـ كالثقافة الحدكد ،كأصب خيارنا أكض مأ محاكلة اليرة فرض نماذزػو

الثقافيػػة كالمعرفيػػة فػػي عالقػػة ىيمنػػة مػػف زيػػة ،كمحاكلػػة السػػلم ف اإلنيػػالؽ كاتنفمػػاء عػػف الثقافػػة العالميػػة
المعاصػرة كذلػػؾ بعػػد أف أحبطػ

محػػاكت

عػػدة لػػدخكؿ العػػرة كالمسػػلم ف التػػاريخ .ا مػػر الػػذت تطلػػة قػػدرة
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عالية على استعماؿ معػارؼ العصػر ،كقػدرة أعلػى علػى تكظيميػا فػي خدمػة الشػعكة المظلكمػة ،ا مػر الػذت
تطل ػػة إبص ػػار تممص ػػالتيا كأكلكياتي ػػا ،كيس ػػتحثنا التس ػػاؤؿ ع ػػف طبيع ػػة العالق ػػة معي ػػا ،كم ػػأ نم ػػاذإل الحف ػػـ

المشكىة كالماشلة التي أفرزتيا.

يطػرح اإلنتػػاإل الكاسػػأ للثقافػة بالمعرفػػة البشػرية عمكمػا ،كالصػػلة بػ ف ىػذا اإلنتػػاإل كت ػػكيف المثقمػ ف فػػي العػػالـ

الثالػػث .إف إعػػادة نسػػخ النمػػكذإل اليرإػػي للمعرفػػة محليػػا فػػي المدرسػػة كالزامعػػة كم ار ػػز البحػػث كالمزػػات

التطبيقية المختلمة ،يضعنا أماـ تسػاؤؿ منطقػي أكلػي :ىػل باإلمفػاف تحقػف مشػركع معرفػي محلػي فػي غيػاة
أرس ػػمالية مش ػػابية كترف ػػة ازتم ػػاعي مػ ػكاز ؟ كف ػػف باإلمف ػػاف س ػػلخ التػػ ار ـ المعرف ػػي الخص ػػة لي ػػذا ال ػػنما

اتزتماعي – اتقتصادت عف س ركرة إنتازو ا صلية ؟ أت ،ف ف باإلمفاف اتستمادة مف ا تشافا

العصر

المعرفيػة للتسػػل فػػي معرفتػػي مناىضػػة الييمنػػة اإلمبرياليػة مػف زيػػة كالنيضػػة الحضػػارية القػػادرة علػػى كضػػأ
حد للتردت السائد في المزتمأ مف زية ثانية ..

لإلزابة على ىػذا السػؤاؿ ،تبػد لنػا مػف تتبػأ كاقػأ المؤسسػا

المعرفيػة المحليػة ،اسػتقالليا كارتيانيػا الػداخلي

كالخػػارزي ،كمػػدى قػػدرتيا علػػى تمريػ عناصػػر قػػادرة علػػى متابعػػة شػػر التلقػػي ا كلػػي للمعػػارؼ ،إلػػى مزػػاؿ
إنتاإل معرفي مستقل منسزـ مأ ضركرتي الكضأ التاريخي(الزماف) كالكضأ المزتمعي العياني (المفاف).
منذ المعيد الطبي ا كؿ في دمشف كدار المعلمػ ف فػي بيػداد كالنكيػا

كمصػػر ،فان ػ

الزامعيػة ا كلػى فػي المشػرؽ العرإػي

الترزمػػة فػػي أكؿ ىػػذا القػػرف ،مػػادة الت ػػكيف ا ساسػػية للمئػػا

المثقمػػة ،فيمػػا يمفػػف تسػػم تو،

بالممر اإلزبارت للخركإل مف شرنقة " انحطا العرة كالمسلم ف " باسػتعارة تعب ػر أبػك الحسػف النػدكت (مػاذا
خسػػر العػػالـ بانحطػػا المسػػلم ف) .كلػػـ تلبػػث المؤسسػػا

المباشر في إطار كأنمكذإل المؤسسػا

الثقافيػػة ا كلػػى أف تعػػزز فػػي حقبػػة اتسػػتعمار

الثقافيػة اليرإيػة فيمػا أسػس لتبع تيػا منػذ البػدء فػي كفػاؽ مػأ مرت ػ از

محلية للمعرفة (فلية الشريعة ،التاريخ العرإي -اإلسالمي ،دراسة المقو في القانكف إلخ) .
في ىذا النطاؽ ،اتسم

المؤسسا

المحلية عمكما باست راد المعرفة ،كتابعػ

بعػد اتسػتقالؿ الشػفلي ،إعػادة

إنتاإل أزمتيا ،فكف ا نمػكذإل اإلنتػازي اليرإػي ،ببعديػو اتزتمػاعي كاتقتصػادت ،فػاف أ ثػر قػدرة علػى إغنػاء
نمس ػػو م ػػف النم ػػاذإل المحلي ػػة المقطكع ػػة م ػػف ز ػػذكرىا المزتمعي ػػة ،فيم ػػا أكز ػػد م ػػا يطل ػػف علي ػػو مس ػػعكد ػػكنس
"تعػ ػػيش انقسػ ػػاما ب ػ ػ ف حازاتيػ ػػا المعلنػ ػػة كحازاتيػ ػػا المعليػ ػػة" ىػ ػػذه

"مؤسسػ ػػا

ثقافيػ ػػة مزمػ ػػدة" أت مؤسسػ ػػا

المؤسسػػا

تمتػػاز بفكنيػػا "بالضػػركرة مؤسسػػا

ص ػراعية" كالصػػراع ف يػػا متعػػدد الزكانػػة كا بعػػاد ،فيػػك مػػف

زيػػة ص ػراع ب ػ ف القػػكى المعارضػػة لمنطػػف العالقػػا
بمنطف ىذه العالقا

السػػائدة ف يػػا كالتػػي تطم ػ لإلنتػػاإل ،كالقػػكى المنخرطػػة

مف مكقأ عززىا عف خكض معرفة اإلنتاإل أك "مف مكقأ مصالحيا في عدـ اإلنتاإل"،

كمػػف زيػػة ثانيػػة ،ص ػراع ب ػ ف كطني ػة محليػػة ضػػبابية متػػأثرة بػػاليرة ،ككاعيػػة للػػدكر اتسػػتعمارت ليػػذا اليػػرة

41

نمسو ،كعالمية مزردة كاثقة مف حتمية تاريخية ستكصل المزتمأ إلػى سػدة ىػذا اليػرة ،قبػل أك بعػد انتصػار
اتشت ار ية (حسة اإل د كلكزية المؤثرة).

مػػف الصػػعة الحػػد ث فػػي ىػػذه المرحلػػة ،التػػي نعتبرىػػا انتقاليػػة ،عمػػا يطلػػف عليػػو مسػػعكد ػػكنس تمحػػكر ىػػذه
الصػ ػراعا

كترزمتي ػػا للصػ ػراع اتزتم ػػاعي .فم ػػي مرحل ػػة الت ػػكيف ا كلي ػػة للمؤسس ػػا

التقل ديػػة بػ ف القػػكى اتزتماعيػػة فيػػو كيشػػيد نمػػك فئػػا

المزتمػػأ يعػػيش فػػي فػػؾ التممصػػال
ارتبطػ

الثقافي ػػة المحلي ػػة ف ػػاف
كطبقػػا

زد ػػدة

بشػػفل مباشػػر أك غ ػػر مباشػػر بكلػكإل ال أرسػػمالية كل ػػف  ،فػػي حقبػػة حرزػػة مػػف تطكرىػػا  ..فػػأ ثر مػػف

ثػػكرة كانتماضػػة ىػػز العػػالـ ال أرسػػمالي كأعطػ

أزماتػػو الداخليػػة حػرإ ف عػػالم ت ف فػػي مػػدى  38عامػػا ،أصػػب

اتتحاد السكف تي ف يا قكى عظمى كقطبا في ثنائية صراع ز ك -سياسي عالمي زد د.
ف ػػي ى ػػذه المرحل ػػة  ،فانػ ػ

ىن ػػاؾ فرص ػػة تاريخي ػػة للطبق ػػا

الكس ػػطى الزد ػػدة ،بفادرى ػػا الت ػػأى لي (المثقم ػػكف

كاتنتلزنسيا التقنية) لمؾ اترتبػا مػأ عالقػة الييمنػة ،ضػمف مشػركع تي ػرت عػاـ للمزتمػأ بتحػالف مػأ قػكاه

المنتزة الزد دة ،كالى حد ما التاريخية ،خاصة كأف السلطة السياسية كأزيزة الدكلة المحلية فان
أف ترصػػد فػػل شػػاردة ككاردة فػػي الص ػراع اتزتمػػاعي – السياسػػي ،كفػػذلؾ ا مػػر فػػي ص ػراعا

الثقافيػػة المحليػػة ،ليػػأتي كصػػكؿ شػرائ مػػف الطبقػػا
كسػػكرية كالع ػراؽ ...الػػخ .ىنػػا خاض ػ

الكسػػطى إلػػى الحفػػـ عبػػر انقالبػػا

أعزز مف

المؤسسػػا

عسػػفرية فػػي مصػػر

السػػلطة السياسػػية معرفػػة تػػأميـ مشػػركعية "الشػػية" اتزتمػػاعي مػػف

اإلضراة العمالي إلػى اإلنتػاإل المعرفػي" ،مزمػدة" الصػراع فػي المؤسسػة الثقافيػة لصػال إ د كلكزيػة السػلطة
الحا مػػة ،كبالتػػالي تحالم ػ

الػػال إنتازيػػة التبعيػػة فػػي ال ػػادر الزػػامعي مػػأ اإل د كلكزيػػة المسػػلكلة السػػائدة فػػي

كزو العنصر اإلنتازي المناىض ،في معرفة حسميا العسف السلطكت كليس فقا أزمة ال ػكادر المنتزػة فػي

الظػػرؼ المؤسسػػاتي الػػذت يسػػتلة قػػدرة المنػػت علػػى امػػتالؾ الحقػػل ال ػػافي إلبداعػػو .كإػػذلؾ دخل ػ

المؤسس ػة

الثقافية في مرحلة استعصاء عامة يصعة تصكر خركإل منيا في الظركؼ السلطكية التي أنزبتيا.

مف ىنا يأتي ترف زنا على دكر الميمشػ ف المنعتقػ ف مػف إسػار عقػد العمػل كشػرك المؤسسػة كرقابػة الحػا ـ،

فػػكف الكضػػأ الحػػالي للمؤسسػػا

الثقافيػػة كالمعرفيػػة يقػػكـ علػػى تصػػمية فػػل العناصػػر المشػػفكؾ بكتئيػػا ،فػػي

نماذإل الحزة الكاحد في العالـ العرإي كالشرؽ.
إف أزمة المزتمعا

العرإيػة ك /أك اإلسػالمية ال ػكـ ت مػف فػي فكنيػا تتشػرنف فػي عالميػا القػديـ بعػد ىزيمتيػا

أمػػاـ العػػالـ الزد ػػد ،كلػػيس فػػي ا تشػػافيا للماضػػي كالػػذا
مكا بة المعاصرة ،كتزاكز أزما

الحاض ػرة فسػػالح تسػػعى ،عبػػر تش ػريعيا لػػو ،إلػػى

عصرنا الحد ث .كفػي ىػذا التشػرنف ،تستستمم كتوادر الثقافتة لقتدر مرحمتة

مهزومتتتة بقمتتتب خطتتتابي لموقتتتائع .بحيتتتث يصتتتبح التتترد عمتتتى إمبرياليتتتة الهيمنتتتة ب "إمبرياليتتتة" اسذعتتتان

وعنجهية القوة المادية بعنجهية الخطبة .في كضأ فيذا تمسؾ اليكغائية برقاة الػكعي المزتمعػي كتتعػزز
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مكاقأ اإل د كلكزيا

اتنعتػاؽ كيصػب ب مفػاف الزمػاى ر

التعبكية على حساة النضػ اتزتمػاعي لبػد ييا

الذىاة بع دا في مشركع ظالمي مدمر باعتبارىا لو ،كافيا مف الدمار...

كفي ىذا الكضأ ،السؤاؿ الذت يطرح نمسػو ،ىػل يمفػف لل لمػة أف تشػارؾ فػي كقػف التػردت كخػكض المعرفػة

مف أزل كتدة بشر أحرار في ىذه البقعة مف العالـ ،كاف فاف الرد باإل زاة ،فف ف ؟

تحازػػة إلػػى طمأنػػة النمػػكس ،فمعرفػػة التنػػكير ال ػػكـ لػػـ تعػػد بسػػيكلة معػػارؾ التنػػكير التػػي عرفتيػػا كتعرفيػػا

البشرية  ...فنحف في حقبة تشترت معػارؾ اإلمبرياليػة فيػو المثقػف بالمػاؿ كىػامش مػف الحريػة رضػي نزكاتػو
كتطبػأ ف يػػا ال تػػة بسػػرعة فافيػػة لضػياع بػػذ ار المناىضػػة المعليػػة فػػي أحشػاء المناىضػػة اتسػػمية كيػػتـ ف يػػا
ال لمػة مشػػفلة اسػػتعماليا

ػرر كزكدىػػا "الػػكعي" .إف كاحػػدة مػػف أىػػـ مشػػفال
تزي ػػف الػػكعي فػػي مؤسسػػا مبػ ُ
مف قبل خصكميا ،إف فلما مثل اتشت ار ية ،الديمقراطية ،التس ر الذاتي ،الثػكرة ،حقػكؽ اإلنسػاف ،الحريػة
إلى اللية العرإية لتستقر في دسات ر الحفـ كالمؤسسا

الخ دخل

الشعبية كالحزإية ممرغة مف أ ثر معان يػا

اسمية بل كمف قبل أ ثر خصكميا شراسة ،فيل بالمعل ،فما تقكؿ مدرسة فرانفمكر  ،ا ففار الثكرية النقدية
غ ر قابلة لالحتكاء ؟ عند المدرسة المذفكرة ،القدرة على احتكاء المفرة مف قبل خصكميا تث ر إشفالية كزػكد

خلل ما في المفرة نمسيا.

لػػيس باإلمفػػاف اعتبػػار أففػػار ت ػػكدكر أدكرن ػك ،أىػػـ ركاد ىػػذه المدرسػػة غ ػػر قابلػػة لالحت ػكاء ،كقػػد اسػػتعمل
ككظمػ

عػػدة أعمػػاؿ لػػو فمػػي خدمػػة أغػػراض بع ػػدة فػػل البعػػد عػػف غػػرض صػػاحبيار فمنػػذ اللحظػػة التػػي تخػرإل

ف يا ال لما

مف ملما

ػر ،مػف يسػم كمػف
فاتبيا إلى الناس ،لف يعػكد بكسػعو أف يحػدد مػف يقػ أر كمػف ت يق أ

يمنأ  ...ثمة بالتأ د أففار يصعة أف تكظف كتحتكى في زماف كمفاف محدد ف ،كمػف ىنػا يصػعة اعتبػار

الطابأ النقدت كالزذرت لألففار مسألة مزردة.
لنأخذ مثال ف على ذلؾ :

المثل ا كؿ :ففرة الطبائأ كا رفاف كطة ا مززة :ىذه المفػرة لعبػ

فػي القػرف التاسػأ المػيالدت دك ار فب ػ ار

فػػي بلػػكرة أ ثػػر مػػف تمسػ ر دن ػػكت زليػػة العػػالـ كتمسػ ر كزػػكده ،ثػػـ لػػـ تلبػػث بعػػد قػرن ف أف دخلػ
السلحماتي إلى الخطاة الد ني ،كالحنبلي ،مستكردة بردائو كممرغة مف أت مضمكف دىرت.

مػػأ الكقػ

المثػػل الثػػاني :لػػك أخػػذنا فف ػرة الشػػؾ عنػػد المعػػرت كالقرامطػػة ،نزػػد أف الػػزمف لػػـ ػػدخليا إلػػى الخطػػاة الػػد ني
اإلسالمي فكنيا تزابو رفنا مف أرفانو.

تقصػي الحقيقػػة كالكضػػكح كرفػض أيػػة محرمػػا
التحد ػد العيػػاني لإلشػػفاليا المطركحػػة ،زمان تيػػا كمفان تيػػاّ ،
أماـ الخطاة النقدت ،شرك أساسية أماـ الخطاة النقدت ،شرك أساسية لخكض معرفػة التنػكير .ىػل ىػذه
ال لما  ،قابلػة لالسػتعماؿ مػف قبػل فاتػة تلميقػي استع ارضػي ؟ نعػـ ،كعلػى ا قػل فػي حالػة كاحػدة .وهتي أن
يكون القارئ غائبتاً ،متنفعالً ومستتمباً ،فمػي غيػاة التماعػل النقػدت كاتسػتليامي كاتسػتنباطي مػأ النصػكص
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بشل مل ة التم ز كالنقد عنده .ىنػا يصػب اعتبػار أك ازدراء ا خػر قضػية مزازيػة
يقر المزتمأ سلما بيزيمتو ّ
ّ
للمترؼ كمسألة إ د كلكزية عق دية للمتأزـ.
لتحزيـ ىذه الثيرة ،كفي معرفة إعادة الثقة بالتقدـ ،أت باإلنساف فمشركع انعتاقي .تنازي ال لمة مصػداق تيا

عند قائليا ..في الممارسة.

إف ىػػذا المبػػدأ القػػديـ زػػدا ،مػػازاؿ يشػػفل مكضػػكعا مػػف مكضػػكعا

التنػػكير ال ػػكـ ،رغػػـ معرفػػة البشػػر المبفػرة

بأىم تو .ف ف ترفنا آثار البشرية ما قبػل المػيالد كمػا حػكؿ عػالـ العػرة ،نزػد القػرآف صػارما فػي ثنائيػة القػكؿ
أف تقكلكا مات تمعلكف – الصف.)61

كالعمل في أ ثر مف مكضأ (لـ تقكلكف مات تمعلكف فبر مقتا عند

فاف العمل عند الخكارإل شػاىد الػرأت كعنػد الزػاحظ ترسػانة ال لمػة ،كقػد رفػض أبػك حيػاف التكح ػدت (ـ 488

ق –  1818ـ) إقامة حكازز ب ف القكؿ كالعمل قائال في "اإلشا ار اإلليية" ":ليس ب ف العلـ كالعمل سػكر.
كاف فاف سكر فليس مف حد د ،كاف فاف مف حد د ،فالحد د أيضا يعال بما ل ف بو كيستز ة لو".

فػػذلؾ فػػاف مكقػػف ابػػف عرإػػي ( ـ  638ق –  1248ـ ) القائػػل" :ا دة إذا لػػـ زمػػأ ب ػ ف العلػػـ كالعمػػل ت
يعكؿ عليو".

إف ال لم ػػة بمعناى ػػا العم ػػف ،ف ح ػػدى ع ػػتال

الت ػػكيف اإلنس ػػاني تز ػػد مص ػػداق تيا المادي ػػة ف ػػي مص ػػداق تيا

السلكفية .ىذه المصداقية التي يطالة بيا الناس باعتبارىا أكؿ اختبار لل لمة ،ت يمفف التعامل معيا ب طار

صػكفي ،كانمػا بشػفل جتدلي نقتد  ..كىػذا ىػك المفتسػة التقػدمي لمميػكـ غايػة فػي القػدـ .كت مػف أىميػة ىػػذه
النقطػػة فػػي فػػكف طمػػكح التنػػكير ت زػػد أيػػة مصػػداقية عبػػر قنػػكا
فان

السػػلطا

السػػائدة فكنيػػا ،حتػػى اللحظػػة،

طرفا أساسيا في ازياضاتيا مف زية ،كفكف الطالؽ ب ف المزتمأ كالدكلة قد بل شأكا متقدما.

في ىذه الحالة نزد النمػكذإل ا سػكأ للمثقػف المحلػي ،كتسػتعاد أكليػا

كإػد ييا

مػا قبػل المزتمػأ المشػيدت:

"ال لم ػة فػػي الحيػػاة كلػػيس علػػى الػػكرؽ كحسػػة"  ...الحيػػاة  ،بمعنػػى المكقػػف كاتنسػػزاـ معػػو ،الحيػػاة بمعنػػى
دكرىا في عملية تحطيـ الزيل كالخرافة المقدسة ،في إنزاة محاسب ف ت أتباع ،كالحياة بمعنى طرح السػؤاؿ
على صاحة ال لمة :قل لي ف ف تعيش كف ف تمارس كىل ىذا بانسزاـ مأ ما ت تة أـ فل في ك ٍاد.

يعتبر العد د مف ال تّاة ىذه القضية مسألة خاصة كحياة خاصة ممصكلة عف الحياة العامة (بحدكد ممصلة
كفف الطلة) آخذ ف عف اليرة مأثكرة نزكمو:

"تتطلة أبدا إلى المثقف كرزل السياسة مف أ ف زاء

النقكد".

ظف الماؿ لقضايانا"
كييمس البعض" :إننا نخدع الحا ـ المالني كنك ّ

كماىي قضاياىـ ؟؟

ببساطة المثل الشعبي يقاؿ ":أطعـ المـ تستحي الع ف ،كفي قكؿ آخر :يستحي القلـ".
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المسألة الثانية الضركرية في الكضأ الراىف ىي في البعد المادت للتنكير ..فالنقال
باإلنتػػاإل الثقػػافي ،بػػل كبالنيضػػة الماديػػة كالعلميػػة القػػادرة علػػى ترزمػػة طمكحػػا

أزماتي ػػا ،كالث ػػكرة العلمي ػػة ف ػػي الي ػػرة م ػػف مقكم ػػا

الحضػارية ليسػ

رىنػا

الشػػعكة فػػي الخػػركإل مػػف

تمكق ػػو كىيمنت ػػو ا ساس ػػية إف ل ػػـ نق ػػل ا كل ػػى .إف حاز ػػة

الشػػعكة إلػػى الشػػعر كالمػػف كا دة ت تينػػي عػػف ضػػركرة خػػكض معرفػػة اإلنتػػاإل المػػادت القػػادر عل ػى زعػػل
الحيػػاة ا ساسػػية كالتػػي لػػـ تعػػد تنحصػػر بالصػػناعة

ا دة يق ػ أر كالمكسػػيقى تسػػمأ ،أت علػػى تػػكف ر مقكمػػا

اليزيل ػػة المكز ػػكدة كالز ارع ػػة المحاصػ ػرة كس ػػفف الص ػػمي  ،تب ػػد م ػػف زرع ب ػػذكر اإلنت ػػاإل العلم ػػي كالم ػػادت ف ػػي
المزتمػػأ بفػػل الكسػػائل ،التػػي تحتػػرـ اإلنسػػاف كالطبيعػػة ،لتتعػػدد فػػرص خلػػف الشػػتال

المحليػػة القػػادرة علػػى

العطػػاء كالقابلػػة لمبػػدأ البػػذؿ ..إف طباعػػة فتػػاة فػػي اليػػرة تػػدر علػػى المثقػػف العرإػػي كاردا فب ػ ار كالعمػػل فػػي
مؤسساتو العلمية كفر لو رغ ػد العػيش ،فيػل الحريػة كحػدىا كراء ىزػرة العقػكؿ أـ البحػث أيضػا عػف خػالص

فردت ؟؟ كاذا ما اضطر القمأ ال كادر على اتبتعاد عف بلدانيا ،أليس ب مفانيا أف تكاصل كزكدىا بتكزيػو
عطائيا كمعارفيا إلى ىذه البلداف كشعكإيا كاف فان

بيذا تخسر ززءا مف ترفيا ؟

في ظػركؼ ركسػيا كمرحلتػو ،رإػا ل نػ ف الشػ كعية بالمزػالس (السػكف تيا ) كفيرإػة الػبالد أمػا العػالـ العرإػي

ػاف بتزاكزىػا  ...كات ػراكح بػ ف حػا ـ ختصػر قضػ تو فػي
ال كـ فيػك فػي أزمػة حضػارية شػاملة يفػك ُف اإلنس ُ
"طابا" (القطاع المصػرت المحتػل) كقطاعػا تػكىـ نمسػيا بالي بيػا  ...كفػي الحػالت ف تعم ػف لألزمػة ت حػل

ليا.

م ػػف الض ػػركرت ف ػػي كض ػػأ في ػػذا ،كض ػػأ اإلنس ػػاف معي ػػا ار أساس ػػيا للتن ػػكير .كاإلنس ػػاف ف ػػي حاز ػػا

اإلنس ػػاف

ا ساسػية ،الماديػة كالحضػػارية ،فػي كزػػكد يقػكـ مػف أزػػل اإلنسػاف كلػػيس علػى حسػابو ،ا مػػر الػذت يسػػتدعي

معرفة تخاض مف أزل الحياة فقيمة ،مف أزل اللقمة فضركرة كالطبيعة فحاضف للمستقبل ،كالحرية فقضية
كزكد .فقا ،عندما يمقد اإلنساف ا مل في كزكد كفر أدنى متطلبا
كتصب ألطف أشفاؿ المك تلؾ التي تعد بحياة أخرى.

فرامتو ،يصب المك أغلى مف الحياة

كلػػيس قػػدر اإلنسػػاف العرإػػي أف يعػػد الشػػيداء كينػػازي المػػك مػػف أزػػل المػػك  ،فيػػك ففػػل البشػػر قػػادر علػػى

الحياة كعلى إعطاء الحياة.
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( )12ابف حزـ  ،الرد على ال ندت الم لسكؼ ،القاىرة  ،1968ص .189

( )13مازد فخرت  ،تاريخ الملسمة اإلسالمية ،ترزمة فماؿ الياززي ،الزامعة ا مريفية ،ب رك  ،الدار
المتحدة للنشر ، 1974 ،ص . 118

( )14ابف النديـ ،الميرس  ،طبعة دار المعرفة ،ب رك  ،1978 ،ص . 339
( )15السبفي ،طبقا

الشافعية ،القاىرة  ،1964 ،إل 1ص .297

( )16انظر :ى ثـ مناع ،تكتال تارية ،النقطة ،العدد 1983/12/5 ،4باريس.

( )17عبد الرحمف بدكت ،مذاىة اإلسالم ف دار العلـ للمال ف ،ب رك  ،1973،إل 2ص .122
( )18مخطك المفتبة الكطنية في باريس رقـ  ،5889كرقة ( 61المنتخبا ).
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( )19أبك حياف التكح دت ،البصائر كالذخائر ،أطلس كدمشف ،مزلد 1ص. 84
( )28الزاحظ ،رسائل الزاحظ ،القاىرة. 1933 ،

( )21إخكاف الصما ،رسائل إخكاف الصما .صادر  ،ب رك  ، 1957 ،إل ، 2ص. 382
( )22الشيرستاني ،الملل كالنحل ،ب رك  ،1975 ،طبعة ثانية ،إل ، 2ص . 68مف المعركؼ أف ابف
الراكندت نسة العد د مف آرائو للبراىمة.

( )23انظر في ىذا الصدد :الطة الركحاني ،في :الرازت ،رسائل فلسمية ،ا فاؽ الزد دة ،ب رك ،
طبعة ثالثة.1979 ،

( )24تبدك لنا المقارنػة بػ ف المنطػف الرمػزت فػي الصػ ف القديمػة كىػذا لمنطػف فػي حضػا ار البحػر المتكسػا
ميمة في تمفيؾ البناء ا سطكرت للعقائد  ،فالكاحػد الصػ ني المتمثػل فػي الطاقػة (فػي) ىػك أسػاس فػل شػيء
في ح ف يمثل اليان  :الكضكح كالح اررة كالخمػة كالرزكليػة كالػ ف  :الظػالـ كالبػركدة كا نكثػة الػخ  .كفػي حػ ف

تقكـ الظكاىر على رإاعية ا شياء في الثقافا

المتكسطية ،يعتمد ليذه الظكاىر في الملسمة الص نية المنطف

الخماس ػػي .المي ػػـ ى ػػك اس ػػتعماؿ الرم ػػز فكاس ػػطة أك عتل ػػة ف ػػي الصػ ػراع المف ػػرت كالعقائ ػػدت ف ػػي المزتمع ػػا
القديمة.

( )25أدكرنك كىكرفيايمر ،مذفكر ،ص . 26

( )27اإلسالـ كالمرض ،مذفكر ،الطبائأ كا رفاف ك ص  197كما بعدىا.
( )28ابف المرتضى ،فتاة المنية كا مل في شرح الملل كالنحل ،المفر ،ب رك  ،1979 ،ص .188

( )29نش ػرىا دمحم عبػػد اليػػادت أبػػك ريػػدة فػػي :رسػػائل ال نػػدت الملسػػمية ،القػػاىرة .1958 ،الػػنص الالت نػػي مػػأ
ترزمة بالعرإية.

( )38ابف حزـ  ،المصل في الملل كا ىكاء كالنحل ،القاىرة ،1964 ،إل ،1ص .31

( )31الملطي ،التنبيو كالرد على ا ىكاء كالبدع ،بيداد ،ب رك  ، 1988 ،ص . 92-91
( )32زابر بف حياف ،رسائل زابر بف حياف .نصكص اختارىا فراكس ،القاىرة 1935 ،
ص .288 -199

( )33انظر الملف الصادر في ىذا المكضكع (الدكاء كالعالـ الثالث) :
: Médicaments : la foire aux affaires , Frères des hommes, Mars 1986.
( )34انظ ػػر :آدـ مت ػػز ،الحض ػػارة اإلس ػػالمية ف ػػي الق ػػرف ال ارب ػػأ اليز ػػرت أك عص ػػر النيض ػػة ف ػػي
اإلسالـ ،ال تاة العرإي  ،ب رك  ( 1967 ،ترزمة أبك ريدة ) إل ، 2ص . 285
( )35كحنا بف ماسكيو ،الندكة الطبية ،مذفكر ،ص .228 ،116
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( )36ال ػرازت  ،فتػػاة المرشػػد أك المصػػكؿ ،عػػدد خػػاص مػػف مزلػػة معيػػد المخطكطػػا

العرإيػػة،

المزلد السابأ/إل ،1961 ،1كزد ترزمة فرنسية للنص ،للعرإي مكبش ر.
( )37ت تسػػأ المزػػاؿ ىنػػا لػػذفر خصػػائص كم ازيػػا "الطػػة العرإػػي" ،كبشػػفل خػػاص العالقػػة بػ ف

الطب ػة كالمعػػال  .كقػػد تػػـ التطػػرؽ بشػػفل أ ثػػر تمصػيال ليػػذا فػػي "الطػػة الطبيعػػي العرإػػي" ( د ارسػػة قػػدمتيا
بالمرنسية في .)1985

Payor

)38( F- L. MUELLER, Histoire de la psychologie. Paris, 1960, P. 8.

( )39اإلسػ ػػالـ كالمػ ػػرض ،مػ ػػذفكر فق ػ ػرة أم ػ ػراض الػ ػػنمس .ص 289كمػ ػػا بعػ ػػدىا .الطػ ػػة النمسػ ػػي

كالنمسي– الزسمي عند العرة ،محاضرة في مستشمى نكي ي سكرمارف 23 ،آذار ( مارس ) .1985
( )48ابف حزـ ،المصل ،مذفكر ،ص .148 – 147
( )41الرازت ،رسائل فلسمية ،مذفكر ،ص  28ػ .33

( )42نقل فراكس رد الداعية اإلسماع لي ال رماني على الرازت فػي ىػامش الطػة الركحػاني ،فػي
"رسائل فلسمية".
( )43المػارابي  ،رسػالة فػي العلػـ اإلليػػي ،نشػرىا زػكرإل قنػكاتي ،اتستشػيادا

 . 198 ، 198 ، 187 ، 184انظر:
G.ANAWATI , Etudes de Philosophie musulmane , Paris , 1974
( )44كحنا بف ماسكيو ،النكادر الطبية ،مذفكر  ،ص  144 ، 126ز

مػػف ص ، 183 :

( )45سلماف قطاية كعلي بف رضكاف ك ب رك  ، 1983 ،ص  76ز
( )46ابف الززار  ،زاد المسافر ك مخطكطا

باريس  ، 2884كرقة . 29

( )47تنسة ىذه الزملة للرازت في الشذ ار الباقية مف "مخاريف ا نبياء" ،انظر عبد الرحمف بدكت،

مف تاريخ اإللحاد في اإلسالـ ،طبعة دكف ناشر أك تاريخ ،ص  .219صدر طبعػة ثانيػة فػي ب ػرك عػف

المؤسسة العرإية

( )48ليس الخكارزمي كشزاع كابػف البيػدادت كسػيل الػد ف كعمػر الخيػاـ كزعمػر الخػازف كابػف الي ػثـ

إت أشػير ىػػذه ا سػماء .انظػػر أخبػار علمػػاء اليندسػة كالحسػػاة كالزبػر كالمكسػػيقى فػي الميرسػ
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(ص 371

كما بعدىا) فذلؾ مادة الزبر كالمقابلة في المكسكعة اإلسالمية .كأبك فامػل شػزاع مػف علمػاء مصػر ،كفػاف
حسة تعب ر ابف النديـ " :فاضال حاسبا عالما" (ص . )392

( )49إف التشػػدد الػػد ني الػػذت فرضػػو كتظػػاىر بػػو المتكفػػل ،لػػـ يفػػف نسػػزـ مػػأ حيػػاة الليػػك كالخالعػػة

كالتبذ ر كالنية للرعية كالقمأ الذت فاف يعيش فيو كطاقمو .كشعرة كبعرة مف بيلكانا

الخليمة كغلمانو.

( )58انظر :الشطي ،العرة كالطة ،مذفكر ك ص. 129 ، 128
( )51لػػـ يفػػف ابػػف مسػػفكيو اسػػتثناءا فػػي عص ػره ،فقػػد طرح ػ

العرإي اإلسالمي كصلنا بعضيا فاستشيادا
كالذت حار

البرية

تصػػك ار متعػػددة للتطػػكر فػػي التػػاريخ

كقل ليا ،بنصو .كفاف المعرت القائل (سقا الزند):
ح كاف

فيو

مستحدث

مف

زماد

مػف المتبن ػ ف ليػػذه ا راء ،فػذلؾ الب ركنػػي كالػرازت ،الػػخ .كمػف أىػـ مػػا كصػلنا ،رسػػالة ابػف طم ػػل

(حي بف يقظاف) فمحاكلة لتصكر زد د للحياة ،كقد نقػل ابػف خلػدكف فػي مقدمتػو الػنص ال امػل لرسػالة عػالـ
ال يمياء العرإي الميرإي أبي بفر بف بشركف في علـ ال يمياء التي تطرح التطكر باسـ :اتسػتحات  ،انظػر
نص الرسالة في مقدمة ابف خلدكف ص . 513 -585

( )52أبك حياف التكح دت ،البصائر كالذخائر ،إل ، 1ص . 185 -184
( )53ابف حزـ ،الرد على ال ندت ،مذفكر ،ص . 198 – 189
( )54زابر بف حياف ،رسائل ،مذفكر ،ص .181

( )55انظر  :عبد الحمف بدكت  ،مف تاريخ اإللحاد  ،ص . 211

( )56مف شػذ ار " الزمػرد " تبػف الراكنػدت  ،نشػرىا فػركس فػي مقالػة لػو فػي مزلػة الد ارسػا
كأعاد

الشػرقية ،

نشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرىا مترزمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدكت فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ اإللحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد  .ص . 182 – 181

( )57التكح ػػدت كمسػػفكيو ،اليكامػػل كالش ػكامل .القػػاىرة  ،1951ص  .212يعتب ػر ابػػف الزػػكزت أبػػا حيػػاف

كاحػػدا مػػف ثالثػػة ىػػـ مالحػػدة ٍ
اإلسػػالـ ( التكح ػػدت ،المعػػرت ،ابػػف الراكنػػدت) كيعتبػػر خطكرتػػو مػػف أسػػلكبو

الخاص .كالتكح دت مف أبرع أدباء العرإية في فف التالعة الليكت إليصاؿ مػا ريػد كففمفػة المحرمػا  .كقػد
احتػػرؼ مينػػة الك ارقػػة التػػي بذا رتػػو الحػػادة أعطتػػو ذخ ػرة ثقافيػػة ىائلػػة .كل كسػػف دمحم علػػي مقالػػة تطػػرح زانيػػا

زد دا مف شخص تو (أبك حياف التكح دت ،ىل انتحر؟ في آفاؽ عرإية  ،عدد .)1979 ،4
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( )58المعػػرت ،رسػػالة اليم ػراف ،ص  ،383المػػاقا :أز ػػر ال ػػرت .الم ػ ف :ال ػػذة كابػػف ا دفػػف مػػف أس ػرة

يكدية ،عاصر خالفة عمر بف الخطاة ،كىك ممف نقدكا الد ف شع ار .
( )59بابا كانك ،مذفكر ،ص .21 ،28

( )68للق ركاني في رسالتو إلى سليماف بف الحسف ،انظر البيدادت ،المرؽ ب ف المرؽ .كإياف المرقة النازية

منيـ ،ا فاؽ الزد دة ،ب رك ،

 ،1978 ،3ص .288

( )61رسالة اليمراف  ،ص . 287

( )62النضػػر بػػف الحػػارث  :طب ػػة عرإػػي مػػف مفػػة  ،تؤفػػد فتػػة ا نسػػاة نسػ تو إلػػى قػريش  .عػػرؼ بسػػعة
القرآنيػػة التػػي تػػرد عليػػو (

اطالعػػو كعدائػػو لإلسػػالـ كالنبػػكة  .لػػـ يصػػلنا شػػيء للنضػػر نمسػػو  ،إت أف ا يػػا
ثمانية آيا حسة ابف ىشاـ في الس رة ) تكض إلى ٍ
حد مػا مكقمػو فيمػا تلخصػو ا يػا

 " :كلقػد نعلػـ أنيػـ

يقكلػكف إنمػا يعلمػػو بشػر ،لسػػاف الػذ ف لحػػدكف إليػو أعزمػي كىػػذا لسػاف عرإػػي مبػ ف " ( النحػػل " ، )183

قػػاؿ الػػذ ف فمػػركا إف ىػػذا إت إفػػؾ افت ػراه كأعانػػو عليػػو قػػكـ آخػػركف– فقػػد زػػاؤكا ظلمػػا كزك ار كقػػالكا أسػػاط ر
ا كل ف ا تتبيا فيي تملى عليو " (المرقاف  .) 5-4 :شارؾ النضر في معرفة بػدر إلػى زانػة قػريش ككقػأ

فػػي ا سػػر .كقػػد أمػػر دمحم بقتلػػو فػػي ا سػػر كنمػػذ ذلػػؾ علػػي بػػف أبػػي طالػػة .كلػػيس باإلمفػػاف اعتبػػار الخليمػػة
ا مػػكت الكل ػػد بػػف زيػػد تمثػػيال لتيػػار بقػػدر مػػا ف ػاف حالػػة خاصػػة .لػػـ يقػػـ ىػػذا الشػػاعر المزػػكني الرق ػػف فػػي

السلطة سكى  14شي ار انتي

بقتلو ليرطقتو في  126ق .

( )63باسػتثناء مػػا نقلػػو يح ػػي بػف عػدت فػػي رده علػػى د ارسػػة الػػكراؽ "نقػض أصػػكؿ اعتقػػاد النصػػارى" كزمػػل

تنسة إليو في فتػة الملػل كالنحػل لػـ يصػلنا عمػل فامػل كاحػد بػي عيسػى الػكراؽ ،الرمػز الػذت حقػف النقلػة
مف الزندقة إلى اإللحاد في مناظ ار عصره .نشأ الكراؽ معتزليا ،كفان

ثقافتو في ا دياف كاسعة ،كنزد في

فيارس ال تة لو :فتاة المقات  ،المزالس ،الرد على المزكس..الخ .كصف بالممفر الحػر .اتيػـ بالزندقػة
كنم ػػي إل ػػى ا ىػ ػكاز ػػرز لس ػػنة كفات ػػو ( 247ق –  861ـ) كيعتب ػػر أس ػػتاذ اب ػػف الراكن ػػدت ال ػػذت نم ػػي أيض ػػا

لألىكاز .مف أىـ ما فتة عنو:

58

)C.COLPE, Anpassung des manichaismus anden Islam = (Abu Isa aI-Warraq
in:ZDMG,109,1959,82-91
أما ابف الراكندت ( أك الريكندت) فرمز اإللحاد في القرف الثالث لليزرة ،نشأ معتزليػا ،ثػـ تػأثر بػاليالة

كبعد خاض صػراعو مػأ ا ديػاف كالمػرؽ .نسػة أىػـ آ ارئػو للبراىمػة كلػـ يصػلنا مػف فتاباتػو إت القل ػل المتقطػأ

مف ردكد اإلسالم ف عليو (انظر الميرس

تبف النديـ ،الت ملة ،ص  .)5يقكؿ فيو أبك القاسـ البلخػي" :مػف

أىػػل مػػرك الػػركذ كلػػـ يفػػف فػػي نظ ارئػػو فػػي زمنػػو أحػػذؽ منػػو بػػال الـ كت أعػػرؼ بدقيقػػو كزل لػػو" كيصػػمو أبػػك

ظػػار كصػػبكر" (البصػػائر كالػػذخاإ،
التكح ػػدت بػػالقكؿ" :ابػػف الراكنػػدت مػػت لـ بػػارع كزيبػػذ ناقػػد كبحػػاث كن ّ

ص .)217حيػػاف نشػػر ريتػػر  H.Ritterمقتطمػػا

مػػف فتابػػو الػػدام (أعػػاد نشػػرىا عبػػد الػػرحمف بػػدكت فػػي

فتابو مف تاريخ اإللحاد في اإلسالـ).

( )64أبك حياف التكح دت ،البصائر كالذخائر ،مزلد  )1( 3ص .134

)65(P.KRAUS،JABIR IBN HAYYAN, contribution àl'histoire des idées
Scientifiques dans I'Islam, Les belles Lettres، Paris, 1986, P.21.
( )65نزد في "مماتي العلكـ" للخكارزمي فصال خاصا بال يمياء ،يشػمل إضػافة إلػى التعريػف ،آت
كسبؾ ،ال كر ،البكطف ،الماشف ،ال ار  ،الزؽ .كآت

تػذكية

التدب ر :القرع كاتنب ف ،ا ثاؿ ( أمة ززازية ) ،الزؽ،

القابلة ،الطابستاف ،فماتكز ( فانكف نافخ ) ،الدرإل .كبعد تناكؿ أسماء الزكاىر كالعقاق ر كا دكيػة المسػتعملة

فػػي المصػػل الثػػاني ،يحػػكت المصػػل الثالػػث كالمعنػػكف (تػػدب ار ىػػذه ا شػػياء كمعالزتيػػا) علػػى أىػػـ العمليػػا

ال يميائية التي عرفيا العرة كىي التقط ر ،التصع د ،الترزيـ (نكع مف التصع د)  ،التحل ل ،التشكيو (تسػقى

العقاق ر ماء) ،التشػميأ ( تل ػ ف المػكاد ) ،التصػدئة ،الت لػيس ( أف يصػ ر فالػدق ف ) ،التصكيل(الترسػ ة فػي
الرطكبة)،اتلياـ ،سحف الزسػد كحمظػو مػأ الزئبػف ،طػ ف الحفمػة  ،السػرز ف كملػ اإل سػ ر( .انظػر طبعػة

فػػاف فلػػكتف  ،ل ػػدف  ، 1895 ،كمقالػػة ازىػػدة إبػراىيـ  :تصػػن ف العلػػكـ عنػػد العػػرة  ،آفػػاؽ عرإيػػة ،العػػدد ، 2
.)1979

( )66فتػػاة ا س ػرار  Liber secretorum Butacarisمخطػػك بالالت نيػػة فػػي المفتبػػة الكطنيػػة فػػي

بػػاريس رقػػـ  ، 6514كفتػػاة "المػػدخل التعليمػػي" مخطػػك بالعرإيػػة فػػي مفتبػػة تمبػػكر كقػػد نش ػره سػػتابلتكف
كحس ف في . 1929
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)67(H.E. STAPLEON and H. HUSAIN, Chemistry in Iraq and Persia in the tenth
century. Mem. Asiat .Soc. Bengal, Vol. V111، N°6،Calcutta 1929
) )68انظر :فراكس ،زابر بػف حيػاف (بالمرنسػية  ،مػذفكر) ص  187 ، X1كمػا بعػدىا كمػادة  :زػابر بػف
حياف في "المكسكعة اإلسالمية".

( )69ابف النديـ ،الميرس  ،ص .584 – 494

( )78ابف خلدكف  ،المقدمة  ،ص .527
( )71نمس المصدر ،ص .529

كلػػيس مػػف الشػػيطاف .

( )72المعػ ّػزـ :ىػػك السػػاحر القائػػل بػػأف سػػلطتو علػػى ا ركاح كالزػػف مسػػتمدة مػػف
عزـ العامل بالطريقة المحمكدة " ،كىك لـ ن مف ىزكـ البعض كاف فاف
كيسمى في ا دبيا اإلسالمية "الم ّ
مقبكت بشفل عاـ .كيعمل دكف حكادث منأ تذفر .كالمعزـ ىك حص لة أسلمة شػعائر السػحرة ب دخػاؿ آيػا

قرآنية كأدعية ،كيذفر ابف النديـ أف أكؿ المسلم ف الذ ف مارسكا السحر المحمكد فاف ابف ىػالؿ كيصػمو بػأف
لو أفعات عز بة كأعمات حسنة (الميرس

ص  .)431كمػف المعػزم ف المػد رت كعقبػة ا ذرعػي كابػف اإلمػاـ.

كقد دافػأ إخػكاف الصػما عػف ىػذه الطريقػة ،كيػذفر أف أدكا

المعػزم ف كالسػحرة كاحػدة (خػكاتيـ ،عػزائـ ،رقػى،

صنادؿ ،حزاة ،دخف الخ) استمر المعزـ أك مػف علػى نسػقو إلػى كمنػا بأسػماء مختلمػة ( فالشػ خة الدمشػقية
أك المرابا في أفريقيا .)Marabout

( )73انظر ،اإلسالـ كالمرض ،مذفكر  ،ص  135كما بعدىا.

( ) 74عب ػػد العزي ػػز ال ػػدكرت ،مقدم ػػة ف ػػي الت ػػاريخ اتقتص ػػادت العرإ ػػي ،دار الطليع ػػة ،ب ػػرك ،1978، 2 ،

ص.5

( )75سع د حكى ،المدخل إلى دعكة اإلخػكاف المسػلم ف ،1988 ، 3 ،ص  .9مػف الضػركرت اإلشػارة إلػى
أف ز ػػل "الطليع ػػة المقاتل ػػة لإلخػ ػكاف المس ػػلم ف" ق ػػد ض ػػرة أكؿ م ػػا ض ػػرة ،اإلض ػػاءا

التزد دي ػػة لمؤس ػػس

الحرف ػػة ف ػػي س ػػكريا ال ػػدفتكر مص ػػطمى الس ػػباعي مؤل ػػف "م ػػف ركائ ػػأ حض ػػارتنا" كاش ػػت ار ية اإلس ػػالـ" كميلب ػػا

للمكدكدية-القطبية التي ازتاح

حرفة اإلخكاف مف مصر إلى أفيانستاف .أنظر للتكسػأ :ى ػثـ منػاع ،تػاريخ

اإلخكاف المسلم ف في سكريا ،مزلة سؤاؿ ،اإلسالمية ال كـ( .1985 ،بالمرنسية).

( )76أبك حياف التكح دت ،البصائر كالذخائر ،مزلد  ،2ص .765 ، 764 ،763

( )77منػػذ ابػػف المقمػػأ دخػػل الخطػػاة السياسػػي العرإيػػة كفػػاف فتػػاة السياسػػة فػػي تػػدب ر الرئاسػػة المنسػػكة
رسػػطك قػػد تػػرزـ مػػف قبػػل يح ػػي بػػف البطريػػف مبف ػ ار أيضػػا .إت أنػػو كلألسػػف ،فقػػد

السياسة في فترة اتزدىار فمؤلمػا

كضػػيع

أىػػـ فتػػة

أحمػد بػف سػيل ،ك"فتػاة السياسػة" عنػد القرامطػة مػثال .ككصػلتنا ترزمػة
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يح ػي بػػف البطريػػف كالسياسػػة المدنيػة للمػػارابي فػػذلؾ آراء أىػػل المد نػة الماضػػلة .كال تابػػا

المتػػأخرة للمػػاكردت

كالطرطكشي كعبد السالـ الخ.

( )78الشيرسػػتاني ،الملػػل كالنحػػل ،كىػػي منسػػكبة ،فالعد ػػد مػػف آراء ابػػف الراكنػػدت إلػػى البراىمػػة ،كفمػػا نعلػػـ

ال كـ في تاريخ دراسة ا دياف ،ليسػ

للصابئة.

ىػذه إت كسػ لة اسػتعمليا ابػف الراكنػدت لتمريػر أففػاره فاسػتعماؿ الػرازت

( )79نمػػس المصػػدر ،تزنػػة الشيرسػػتاني فػػي فتابػػو ذفػػر اسػػـ الػرازت فػػي أت مفػػاف كينقػػل منػػاظرة كعبػػا ار
تذفرنا بفتاباتو ،كمف ىنا أسم نا ،فما فعل غ رنا مف قبل ىذه المقاطأ ،بالصابئا

ال ارزية.

( )88ابف النديـ ،الميرس  ،ص .479

( )81ابف سػنا كابػف العػديـ ،تػاريخ أخبػار القرامطػة ،تحق ػف زفػار ،ا مانػة كالرسػالة ،ب ػرك 1971،ص-98
.99

( )82يشفل نقد مظاىر الينى كاحدا مف أدبيا

معظـ التيػا ار د نيػة كغ ػر د نيػة فػل منيمػا يسػتعملو علػى

غارإو ،كيكقمو عند حدكده (اإلحساف ،الصػدقة ،أك التي ػر الشػامل )...فنزػد القاضػي ا شػعرت عبػد الكىػاة
نتقد التماك اتزتماعي في بيداد بالقكؿ:
بيداد دار

أصبح

ىل الماؿ

كللصعاليؾ د ار الضنؾ كالض ف

كاسعة

فأنني مصحف في ب

ف يـ مضاعا ب ف أظيرىـ

زند ف

كبالمقابل يقكؿ أبك الحسف اإلفريقي :

كترزؽ مزنكنا كترزؽ أحمقا

إذا فاف ت يحظى برزقؾ عاقل
فال ذنة يارة السماء على امرإ

رأى منؾ ما ت يشتيي فتزندقا

الخيػػاـ فػػي رإاعياتػػو يصػػة فػػي ىػػذا اتتزػػاه أمػػا العيػػاريف كالشػػطار فقػػد ترف ػكا أدبػػا غنيػػا فػػي نقػػد البػػؤس

المادت كالدعكة للعدالة .كنزد ففرة التضامف عامة فرد على الينى كالبذخ عند الخكارإل كأكائل الشيعة كاليالة

كالقرامطػة ،فػػذلؾ بػ ف أصػػحاة المريػػف الكاحػػد  ،التقل ػػد الػذت انػػزرع فػػي ا دة كالشػػعر مػػف مػػا قبػل اإلسػػالـ،
عند الصعاليؾ بشفل خاص .كيت رر صدى بشر بف المي رة القائل:
كفليـ

قد ناؿ

ت رر ىذا الصدى في أبيا
كت أب

شبعا

كشبأ المتى لؤـ إذا زاع صاحبو

لبطنو

العياريف كالشطار كفي شعر الحسف ا عصـ القرمطي :

كلي رف ف خميص البطف مزيكد

بط ف البطف مف شبأ
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كت تسام

كما كت غرني ف يا المكاع د

بي الدنيا إلى طمأ

كنالحػػظ فػػي رسػػائل إخػكاف الصػػما أ ف قبػػكليـ ففػرة التمػػاك مترافقػػة بنقػػد الكضػػأ السػػائد كمػػأ الػػدعكة للعدالػػة

كاعالنيػػـ عػػف التقشػػف فػػي القػػك كالملػػبس تسػػاميا عػػف المػػاؿ (الرسػػائل إل  2ص  ) 357كنػػكرد مػػف نقػػدىـ
القكؿ:

"أما تزارت ـ كرؤسائفـ كدىاق نفـ الذ ف ذفرتـ كافتخرتـ بيـ ،فال فخر ل ـ كت ليـ إذ فانكا ىـ أسػكأ حػات مػف
العب ػػد ا شػػقياء كالمقػراء الضػػعماء "  "...أمػػا تزػػارت ـ ف زمعػػكف مػػف حػراـ كحػػالؿ كيبنػػكف الػػدفا ف كالخانػػا

كيملؤكنيا مف ا متعة كيحت ركنيا كيضنكف بيػا علػى أنمسػيـ كز ػرانيـ كأحبػابيـ كيمنعػكف المقػراء كالمسػا ف

حقكقيـ ،كت نمقكف حتى تذىة زملػة كاحػدة ،إمػا فػي حرمػة أك غػرؽ أك سػرقة أك مصػادرة سػلطاف زػائر أك
قطأ طريف كما شا ل ذلؾ " ( ...إل  2ص )358

"أمػا فقيػاؤفـ كعلمػػاؤفـ فيػـ الػذ ف تمقيػػكف فػي الػد ف طلبػػا للػدنيا ،كابتيػاء للرياسػػة كالكتيػة كالقضػاء كالمتػػاكى
ب رائيـ كقياساتيـ "  " ...أما قضات ـ كعدكل ـ كالمزفكف ل ـ فأدىى كأظلـ كأبطر كىـ أشر س رة مف المراعنة
كالزبابرة  ...قد ضمف القضاء مف السلطاف الزائر بشيء ؤديو إليو مف أمكاؿ ال تامى كماؿ الكقف كصال

عدك لو بشيء مػف السػح
ا مانا

كالبراط ػل فقبػل مػنيـ الرشػكة ،كيػرخص ليػـ فػي الزنايػا

كشػيادا

الػزكر كتػرؾ

كالكدائأ" (إل /2ص ..)361 – 368

أطلنا اتستشياد خذ ففرة عف نقد إخكاف الصما لمحيطيـ .

W. Reich، La psychologie de masse du fascisme, Payot, 1972, P. 94.
( )84ابف النديـ ،الميرس  ،ص .436

()83

( )85حس ف أحمد البراقي ،تاريخ ال كفة ،النزف ، 2 ،1968 ،ص .263
()86أبك فرإل ا صمياني ،ا غاني ،الشعة ،1978 ،إل  ، 13ص .4798
( )87طو حس ف ،حد ث ا رإعاء ،المعارؼ بمصر ،إل ، 2ص .286
( )88الزاحظ  ،الح كاف  ،إل ، 4ص .448 – 447

( )89ا صمياني ،ا غاني ،إل  ،13ص  .4791حسة ا صمياني كالزاحظ فاف ف يـ حماد عزرد كحماد
الراكية كحماد بف الزإرقاف كيكنس بف أبي فركة كعلي بف الخل ل كيزيد بف الميض كعبادة كزم ل بػف محمػكظ
كقاسـ كمطيأ ككالبة بػف الحبػاة كأبػاف بػف عبػد الحم ػد كعمػارة بػف حمػزة كيح ػي بػف زيػاد كمطيػأ بػف إيػاس

الخ .
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( )98كرد بكعلي ياس ف لو رأيو في أنػو "لػـ يفتشػف أف المػرأة تلقػى لػذة فػي الزمػاع أك يمفػف أف تلقاىػا إت

فػػي القػػرف التاسػػأ عشػػر مػػف قبػػل دعػػاة التنػػكير كالمردانيػػة الركمانتيفيػػة" ( بػػكعلي ياس ػ ف ،الثػػالكث المحػػرـ،
الطليعة ،ب رك  ،1978 ،2 ،ص .)26

( )91ى ثـ مناع ،المرأة في التاريخ العرإي  -اإلسالمي ،النقطة ،باريس ،ص .9
( )92ابف س نا ،القانكف في الطة ،المثنى ،بيداد ،إل  2ص .558 – 549
( )93مطلأ قص دة تقكؿ:

أت يا ذكا

السحف في اليرة كالشرؽ
أفقف

أفقف ف ف الخبز

ف ف النيؾ أشيى مف السحف
باتدـ

يشتيى

كليس يسكغ الخبز بالخبز في الحلف
الخركؽ

أ ار ّف ترقعف
كىل

يصل

كأت

لب ة

بمثليا

رقأ الخرؽ

الميراس إت بعكده

إذا احت

( )94ا مر الذت تيعني مطلقا ،ت قمعية العالقا

منو ذا

بالخرؽ

الدؽ
كـ إلى ّ

الزنسية ،كبشفل خاص تزاه الصبياف الػذ ف لػـ َ ْخِبػركا

اللكا  .يمفف رإا اإلسراؼ الزنسي بقضػية الممنػكع كالمبػاح فكنػو لػـ يفػف ثمػة فػارؽ فػي الػدعكة إلػى النفػاح
عند اإلسالم ف كالزنس عند الال د ن ف .فب ف دعكة فتة النفاح ا رثكذفسية كنداء ا رذت في "حفاية أبػي

القاسـ البيدادت" ص(  )18يفمف المرؽ فػي ممارسػة الزػنس مػأ َم ْػف ؟ إف المسػلـ الػذت يميػر بػالحالؿ ( بػدأ
ممارسػػة الزػػنس مػػأ ام ػرأة ثػػـ نػػزؿ فػػي غ رىػػا) زػػد فػػي فتػػة النفػػاح كعلػػـ النفػػاح اإلسػػالمية طرقػػا متنكعػػة
لػػذلؾ .فػػي ح ػ ف صػػنع

الركايػػة الشػػعبية كالمفتكبػػة شخصػػيا

إباحيػػة لػػـ تمتنػػأ عػػف أت شػػفل مػػف أشػػفاؿ

الزنس (السحاؽ ،اللكا  ،العادة السرية ،الزنس الزماعي ،السماح الخ ) فعندما يفتػة أبػك فػرإل ا صػمياني:
"دخػل صػد ف لمطيػأ بػف إيػػاس ،فػرأى غالمػا تحتػو نيفػػو ،كفػكؽ مطيػأ غػالـ لػو يمعػػل فػذلؾ ،فيػك فأنػو فػػي

تخػ  ،فقػاؿ لػػو :مػا ىػذا يػػا أبػا سػلمى ؟ قػػاؿ :ىػذه اللػذة المضػػاعمة "(إل ،13ص  .)4841تػدخل فػي الركايػػة

فػػل قكاعػػد الشػػؾ ف يػػا ،إت كاحػػدة ،كىػػي أف ركايػػا

فيػػذه ممفنػػة التحقػػف ،كىػػذا مػػا يمنػػا فػػي استشػػماؼ ركح

الحقبة.

( )95الماكردت  ،ا حفاـ السلطانية ،ص .182 – 381

( )96انظر  - :آدـ متز  ،الحضارة اإلسالمية  ،ال تاة العرإي  ،ب رك ،إل ، 2ص 157كما بعدىا .
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 فرإل فكدة ،الحقيقة اليائبة ،المفر ،القاىرة ،1986 ،ص  189كما بعدىا.( )97رسائل إخكاف الصما  ،دار صادر  ،ب رك  ، 1957 ،إل ، 3ص . 277
( )98أبك بفر الرازت  .رسائل فلسمية ’ ب رك  ،1979 ،ص . 182
( )99نمس المصدر ،ص .76

( )188اإلسالـ كالمرض ،التقاطأ ب ف المعرفة الحفمية كالمعارضة السياسية – اتزتماعيػة الراديفاليػة ،ص
 157كما بعدىا ،كانظر في الزنس عند العرة :صالح الد ف المنزد :الحياة الزنسػية عنػد العػرة ،ب ػرك ،

 1958ك"الزنس عند العرة" منشك ار الزمل ،ألمانيا.1986 ،
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( )221إشػػارة إلػػى محنػػة الحنابلػػة كالمتػػزمت ف فػػي عيػػد الخلمػػاء المعتزلػػة ،كارتػػداد ا مػػر علػػى المعتزلػػة منػػذ

المتكفل.

( )222فتػػة أحػػد اإلسػػالم ف (أبػػك ق ػريف ) فػػي مزلػػة "رسػػالة الزيػػاد" حػػكؿ تقػػديس الت ػراث ،فػػاف ىػػذا "مػػف
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الملسػػمة
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كأصب مف خكض في الملسمة ملحػدا تزػة مطاردتػو بػل كفػي بعػض ا حيػاف إىػدار دمػو (الميػكؿ ومعتاول
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