املقدمة
املتابع للمنتج الفكري احلداثي يستطيع بسهولة مالحظة احملاوالت الدؤوبة اليت يبذهلا
احلداثيون العرب؛ للولوج عرب الكتاابت الفكرية حبمولة مصطلحية وجمموعة مفاهيم خاصة
لكل واحد منهم ،والعمل على اصطحاب تلك املفاهيم وضخها يف مصنفاهتم بشكل
استعراضي خاص ،وبشكل رمبا خيالف قواعد اللغة واملعاين األساسية املعروفة من تلك
الكلمات؛ خللق نوع من اإلهبار اهلوليودي ،أو إن شئت فقل« :حرب املصطلحات»؛ حىت
ينقدح يف ذهن املتلقي ضخامة تلك املعاين الغامضة ،ومن أجل بث روح اهلزمية الثقافية أمام
تلك العبارات غري املطروقة يف اللسان العريب.
ومن التقنيات -وإن شئت فقل :احليل -اليت يستخدمها احلداثيون لرتويج منتجهم
وتكريس أيديولوجياهتم تقنية حتميل النص ما ال حيتمله ،ويف هذه الورقة نريد تسليط الضوء
على هذه التقنية أو احليلة؛ ضاربني بسهم يف كل من الرتاث االستشراقي والرتاث البدعي؛ إذ
هم قدوة احلداثيني وسلفهم.
فاللهم أران احلق حقا وارزقنا اتباعه ،وأران الباطل ابطال وارزقنا اجتنابه.
متهيد:
اتركوا الناس ودنياهم ،يهنؤون هبا ،ال نريد مساع مواعظكم وختويفكم ابآلخرة!!
أنتم حتدثوننا عن املوت والقرب والعذاب والويل واهلالك وحنن ال نريد هذا!!
الناس كرهت اإلسالم بسببكم اي جتار الدين!! فمىت ما جعتم حل ما حترمون!!
الناس وصلوا إىل القمر وعلماؤكم مشغولون ابحليض والنفاس والبول والنجاسات!!
الغرب جربوا واكتشفوا وأنتم يف "قال هللا وقال الرسول"!!
ال إخالك مبنأى عن هذه اجلمل والرتاكيب ،واليت ذاعت لألسف وانتشرت بني املسلمني
اليوم ،ولكن العجب من أن أسلوب الطاعنني يف أهل العلم والفضل مل يتغري ،بل وأفكارهم
وانتقاداهتم -بل قد أقول :وألفاظهم -هي هي ،وإن شئت فاقرأ هذه العبارات التارخيية يف
الطعن لتقف أبم عينيك على املسألة.

قالت اليهود" :جربيل ينزل ابحلرب والقتل والعذاب"()1؛ "إنه عدوان" أو "عدوان من
املالئكة"(.)2
"ما لقرائنا هؤالء؛ أرغبنا بطوان ،وأكذبنا ألسنة ،وأجبننا عند اللقاء!"(.)3
"امسعوا؛ فما كالم احلسن وابن سريين والنخعي والشعب عندما تسمعون إال خرق حيض
مطروحة"(.)4
"إن علم الشافعي وأيب حنيفة ُجلته ال خيرج من سراويل امرأة"(.)5
إن محلة التشويه والطعن واالزدراء ابلعلماء لرد احلق واهلدى سنة يهودية ماضية ،فهم من
أوائل من حفظ لنا التاريخ استهجاهنم للعلماء ،ودونك قصة الطعنة األوىل من الطعنات اليت
أوردانها؛ حيث حضرت عصابة من اليهود إىل النب صلى هللا عليه وسلم فقالوا :اي أاب القاسم،
حدثنا عن خالل نسألك عنهن ،ال يعلمهن إال نب .فأجاب النب صلى هللا عليه وسلم بكل
ثقة أن سلوا عما شئتم ،ولكنه -عليه الصالة والسالم -كان حريصا على هدايتهم وإسالمهم،
فما كان منه إال أن انتهز هذه الفرصة ،واشرتط عليهم إن هو صدق فيما أجاهبم أن يصدقوه
فيما يقول ،وهو ما توجبه الفطرة والعقل الناضج.
فقال« :ولكن اجعلوا يل ذمة هللا ،وما أخذ يعقوب على بنيه ،لئن أان حدثتكم شيئا
فعرفتموه ،لتتابعين على اإلسالم» .فاهنالوا يلقون عليه األسئلة من كل حدب وصوب؛ بغية
( )1ذكره ابن حجر يف الفتح من رواية بكري بن شهاب (.)166 /8
( )2تفسري الطربي ( ،)377 /2وأصله عند البخاري ( )3329من قول عبد هللا بن سالم ونصه" :ذاك
عدو اليهود من املالئكة".
( )3أخرجه الطربي يف تفسريه ( ،)333 /14وابن أيب حامت يف تفسريه ( ،)1829 /6وصحح الشيخ
أمحد شاكر إسناده.
( )4من وصية عمرو بن عبيد يوصي أصحابه ابالستماع خلتنه واصل بن عطاء ،ويسقط من شأن العلماء،
ينظر :الضعفاء ،للعقيلي (.)285 /3
( )5قول أحد زعماء املبتدعة ،يقول على سبيل االستصغار واالحتقار .ينظر :االعتصام ،للشاطب (/2
.)239

اجلواب اترة ،وحسدا وتعجيزا اترات أخرى ،فقالوا :أخربان عن أربع خالل نسألك عنهن:
أخربان أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ وأخربان كيف ماء املرأة وماء
الرجل؟ وكيف يكون الذكر منه واألنثى؟ وأخربان هبذا النب األمي يف النوم ومن وليه من املالئكة؟
فكرر النب صلى هللا عليه وسلم عهده وميثاقه وأبدى وأعاد؛ ليذكرهم به ،فقال« :عليكم عهد

هللا لئن أان أنبأتكم لتتابعين؟» ،فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق.
وهكذا بدأ النب صلى هللا عليه وسلم -بتأييد من املوىل الكرمي -يسرد هلم األجوبة جوااب
جوااب ،حىت أقروا جبوابه على كل تلك املسائل ،وعندها احتالوا ابلكيد واملكر كعادهتم يف اخليانة
مبا عاهدوا؛ لئال يلزمهم ابلدخول يف دين اإلسالم والرجوع عن دينهم احملرف ،فقالوا :أنت اآلن
حتدثنا من وليك من املالئكة ،فعندها نتابعك أو نفارقك .فقال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم« :فإن وليي جربيل ،ومل يبعث هللا نبيا قط إال وهو وليه» .فقالوا بكل وقاحة :فعندها

نفارقك ،لو كان وليك سواه من املالئكة اتبعناك وصدقناك .قال« :فما مينعكم أن
تصدقوه؟!» فلم يكن عندهم جواب منطقي يردون به إال أن قالوا :إنه عدوان!!(.)1
فأنزل هللا عز وجل{ :قل من كان عدوا جلربيل فإنه ن زله على ق لبك ِبذن اّلل مصدقا لما
بني يديه وهدى وبشرى للمؤمنني} [البقرة .]97 :قال أبو جعفر" :أُجع أهل العلم ابلتأويل
ُجيعا على أن هذه اآلية نزلت جوااب لليهود من بين إسرائيل؛ إذ زعموا أن جربيل عدو هلم،
وأن ميكائيل ول هلم"(.)2
لن نطيل احلديث يف قضية االزدراء أبهل العلم والفضل؛ إذ هي موضوع واسع ،وليس

مقصودان ،وملركز سلف فيه مقاالت قيمة( ،)3ولكن استخدمت هذه الوسيلة اليهودية من قبل
من نتحدث عنهم وهم احلداثيون ،وبذات التقنية اليت نتحدث عنها ،فمططوا النصوص
ليؤدجلوها وفق أيديولوجياهتم ،فقد حتملوا عن املستشرقني مناهجهم وأساليبهم ،وكفوهم مؤونة
الطعن والتشكيك يف اإلسالم وأصوله ،وذهبوا حيملون محوالهتم تلك يف نصوص الكتاب
( )1ينظر :تفسري الطربي (.)377 /2
( )2تفسري الطربي (.)377 /2
( )3ينظر :مقال" :يصرخون :ذاك عدوان من املالئكة"/https://salafcenter.org/2796 :

والسنة ،حىت وإن كانت النصوص ال حتتمل تلك احلموالت ،املهم أن يتوافق األمر وأهواءهم
وأيديولوجياهتم ،حينئذ يكون لزاما على النص أن يتحمله .ومع أن هذا األمر يقدح يف الباحث
وأمانته ومنتوجه الفكري ،بل ويف أحقيته ابلبحث ،إال أن احلداثيني مل يبالوا بذلك ،بل كانت
مسة من مساهتم وتقنية من تقنياهتم يف التعامل مع الرتاث اإلسالمي أو الفكر اإلسالمي أو
(العقل اإلسالمي) كما حيلو هلم أن يسموه.
يبدو لنا هذا جليا حني نتأمل يف صنيع أركون مثال ،حني نقل عن أيب منصور الثعالب قوله
وهو يتحدث عن القاضي التنوخي أيب القاسم علي بن حممد بن داود" :وحيكى أنه كان يف
ُجلة القضاة الذين ينادمون الوزير املهلب ،وجيتمعون عنده يف األسبوع ليلتني على اطراح احلشمة
والتبسط يف القصف واخلالعة ،وهم ابن قريعة وابن معروف والقاضي التنوخي وغريهم"(.)1
لقد انطلق أركون من هذا النص الذي أورده الثعالب ليصور لنا حال العلماء وأفاضل القوم
يف تلك احلقبة الزمنية ،فاستنبط من هذا النص أن علماء ذلك الزمان كلهم كانوا يقولون ما ال
يفعلون ،وأهنم يف الباطن خيتلفون عما هم عليه يف حاهلم الظاهر ،وأهنم أهل جمون وخالعة
وخداع ومكر من الدرجة األوىل ،فهم ما بني نفاق وتدليس ورقص وهلو ونساء وليال محراء!!
كل هذه املعاين استنبطها أركون من النص السابق!!!
اقرأ إن شئت نص أركون ،يقول" :كان مسكويه يريد الرتكيز على جانب القدوة واملثل
حلياة كبار الشخصيات ولعملها السياسي؛ وهلذا السبب فقد أمهل يف اترخيه متاما ذكر احلياة
الالهية ،حياة العبث واجملون والفسق اليت كانت سائدة يف قصر هذا الوزير الفطن ،والواقع أنه
عندما ابتدأ يكتب (جتارب األمم) كان قد ترك صحبة املهلب ،وأدار ظهره هلذا املاضي املاجن
الذي يدينه بكل قوة نظرا إىل أنه قد ساهم فيه واستنفد طاقات شبابه يف متعه وملذاته ،لكأنه
كان يريد أن ينسى ماضيه املاجن البعيد عن احلكمة والرزانة ،أو لكأنه كان يريد أن يهرب
نفسيا من تلك الفرتة ويقص علينا (تنويخ) هبذا الصدد اندرة مهمة تدل على حياة الفسق
واجملون اليت كانت تغطس فيها حىت الشخصيات األكثر خطورة وأمهية ،يقول ،"...:وهنا أورد
النص السابق.
( )1يتيمة الدهر ( .)394 /2ونقله أركون يف :نزعة األنسنة يف الفكر العريب (ص.)148 :

مث قال" :وكما كان عليه احلال أايم وزراء اخللفاء العباسيني ،فإنه كان للوزير املهلب قصر
يدعى دار الربكة ،وكانت احلفالت واالستقباالت اخلاصة تتم فيه أيضا ،وقد خلف لنا الثعالب
صفحات رائعة عن تلك احلفالت واالستقباالت ،هناك حيث النساء واملوسيقى والشعر واخلمر
والديكور الداخلي واحلدائق الغناء واملنظر اجلميل على الفرات ،حيث كان كل ذلك يتضافر
ويتناغم لكي يهيج شهوات اجلسد ،وينسي هذه الشخصيات العظيمة مطالب الروح والفكر.
هناك كانوا ينسون كل مهومهم ومتاعبهم ويرمون أبنفسهم يف عامل امللذات واملتع املادية ،ولكن
ذلك مل يكن متاحا لكل الناس ،وإمنا فقط للشخصيات املرتفة ذات االمتيازات والوجاهات
(أي :لعلية القوم) ،وكان هلذه الشخصيات وجودان :وجود هناري ووجود ليلي ،وجود علين
ووجود سري.
ففي النهار يبدون مبظهر الشخصيات اجلادة الوقورة املسؤولة عن حل مشاكل الناس.
وكانوا حيافظون على هذا املظهر الوقور أمام رعيتهم؛ لكيال تزهد فيهم ،أو تكف عن احرتامها
هلم إذا ما عرفت حقيقة أمرهم وكيف يعيشون حياهتم اخلاصة ،ولكن ما إن خييم الليل ويسدل
أستاره حىت يصبح القصر معزوال عن املدينة ،وتدخل هذه الشخصيات الضخمة يف حياة
أخرى خمتلفة متاما ،يصبح القصر عندئذ ملكا ملن يستبيحون املتع أو ملن يقدمها هلم.
صحيح أن الفكر مل يكن مهجورا متاما ،فقد كان الوزراء خيصصون بعض األمسيات
للمناظرات العلمية أو السهرات األدبية والفلسفية ،ولكن سهرات اللهو كانت أكثر من سهرات
اجلد ،وكانت األوقات اجملانية تتغلب على األوقات املفيدة ،وكان التطرف يف املتع يتغلب على
التعقل واالعتدال.
وهذا التناقض الكامل بني حياتني يبدو غري حمتمل ،وال يكاد يصدق ملن ينظر إليه من
اخلارج ،ولكن ال يبدو أنه كان يطرح أي مشكلة ابلنسبة ملن يعيشونه وميارسونه ،فقد كانوا
منغمسني يف هذه احلياة املزدوجة ،وال يشعرون أبي تناقض ،فقد كان القاضي الوقور ذو اللحية
البيضاء يقضي يف احملكمة ،ويؤم الصالة ،ويعطي دروسه يف اجلامع هنارا ،مث يتحول يف الليل
دون أي مشكلة إىل شخص ماجن ،يغرتف اللذات اغرتافا ،وكان ذلك يشكل تناقضا صارخا
ال ميكن ألي أخالق صحيحة أن تقبله ،ويشعر املرء ابحلرية أكثر عندما يعلم أبن أاب سليمان
املنطقي -وهو الرجل الوقور والعامل الفذ واألخالقي النبيل والزاهد املرتفع -كان يلتقي هو

والتوحيدي أبشخاص من سجستان أقل ما يقال فيهم أهنم كانوا ذوي أخالق وضيعة ومنحطة!
فكيف نفسر ذلك؟ ما سر هذه( )1التناقض الرهيب؟
لن حناول هنا تفسري سبب هذه الظاهرة أو هذه العقلية اليت كانت سائدة يف كل األدب
العريب والكالسيكي ،وإمنا الشيء املهم هو اإلشارة إىل أمهيتها والرتكيز عليها كظاهرة؛ وذلك
من أجل أن نفهم كيف أن مسكويه قد عاش مدة اثين عشر عاما يف مثل هذا اجلو"(.)2
قبل كل شيء ،أمل يكن عليه أن يتأّن وينظر مبعاول حفره وأركيولوجيته اليت يدعيها يف
مصدر هذا النص؟!
لو تريث قليال لوجد أن املصدر الذي استند إليه مع أنه مصدر اترخيي ،إال أنه هو أيضا
ذكره بصيغة التمريض كما هو معروف عند علماء اإلسالم؛ ما ينبهنا إىل إشكاليات فيه؟!
ولو تروى ونظر وحبث يف منت هذا النص بعد النظر يف السند وقارنه بغريه من املتون
والنصوص واملروايت لوجد احلال غري احلال ،ولوجد ما ختيله هو جمرد مشهد هوليودي يف فيلم
متقن السيناريو.
لن حناول هنا تفسري الالمباالة بسند القصة وصحة مصدرها وتناسق متنها ما دام أنه وافق
هوى أركون ،فال هتمه صحة املعلومة بقدر ما هتمه موافقتها ملا يهواه؛ ولذا لن نطيل الوقوف
عندها ،ولكن قل ل بربك:
هل هذه احلالة املخزية اليت يصورها أركون للعلماء دل عليها شيء من حروف النص
األصلي املنقول؟!
من أين له أن أهل العلم والفضل كانت هلم السهرات واحلفالت والليال احلمراء اليت كانت
تدار فيها كؤوس اخلمر وحتضرها املومسات والراقصات؟! هل أفاد النص ذلك؟!
من أين له أن املوسيقى كانت حاضرة؟! هل أفاد النص ذلك؟!

( )1كذا يف الكتاب.
( )2نزعة األنسنة يف الفكر العريب (ص.)150-147 :

من أين له أن اخلمر كان يدار بينهم؟! أم كان خيفى عليه أن حل النبيذ كان سائدا بني
أهل العراق؟!
بل من أين استنبط أن ُجيع الشخصيات العظيمة كانت تقضي لياليها يف املتع اجلسدية
حيث تستحل ما تقرر حترميه هنارا على عامة الناس؟!
وهل أفاد النص أهنم كل ليل كانوا يف تلك السهرات اخلليعة إن كانت هناك سهرات؟! أم
النص يدل على تبسطهم يف ليلة أو ليلتني؟!
وهل كان يف النص أن الشخصيات اهلامة من العلماء والقضاة واألئمة كانوا عبارة عن
عصابة ماكرة على درجة عالية من االحرتافية يف التمويه واخلداع واملتاجرة ابلدين ،فكانوا
يتظاهرون به هنارا ليحققوا مكاسبهم ،وما إن خييم الليل حىت يظهروا على حقيقتهم ويقبلوا
على اجملون والفسق والعار ،بل كانوا ينغمسون فيها انغماسا ويغرتفوهنا اغرتافا!!
وارجع البصر وانظر هل يف النص أهنم كانوا يقيمون (احلفالت واالستقباالت) اليت تضج
ابملوسيقى وتعج ابلنساء واملومسات والفواحش كما يصور أركون!!
مث ارجع البصر وانظر هل يف النص ذكر ألئمة املساجد وأهل العلم واحلديث الذين يروون
احلديث ويعلمون العلم يف املساجد؟! أم أهنا من ولع أركون ابحلشو وزايدة البهارات وتنزيل
محوالته الفكرية على النص؟!
ومل يذكر الثعالب هلم شيئا من ذلك ،وإمنا ذكر أهنم ُجيعا أصحاب حلى بيضاء ،فأين
التالزم بني أن يكون املرء ذا حلية وبني أن يكون من أهل العلم والفضل؟! أهو جهل من أركون
بواقع الناس يف ذلك الزمان؟! أم تغافل منه عن أن إعفاء اللحية من عاداهتم اليت يتعبدون هللا
هبا؟!
وكيف استنبط أن ألهل الفضل والعلم شخصيتني :شخصية ليلية وشخصية هنارية؟! األوىل
ماجنة إىل أفجر درجات الفجور ،والثانية صاحلة وقورة يف أعلى مراتب اخلريية والصالح.
ومن أين له أن الشخصيات اهلامة أو العظيمة من أهل العلم والقضاة والوزراء كانوا يعانون
انفصام الشخصية ،والتنوخي عينه من تلك العينات الكثرية؟! وكأهنم جمربون على التظاهر
ابلتدين من أجل املال أو املناصب؟!

هل ذكر الثعالب كل هذه التفاصيل ليستنبطها أركون وجيعلها احلالة الدائمة أو الظاهرة
املستمرة للعلماء كلهم؟!
إننا وإن أقرران أبن هلم جلسات يتسامرون فيها ويتبسطون فيها كما دل عليه النص ،إال
أننا ال نستطيع أن نستنبط من النص تلك احلالة املزرية اليت يصورها أركون ألهل العلم ،انهيك
عن أهنا صورة واحدة من الصور ويف مؤلف واحد فقط ،فلم هذا االختزال؟!
فلو ذهبنا ننقب املراجع ونفتش الكتب األخرى لوجدانها مل تزد على ما ذكره الثعالب يف
كتابه ،فمن أين له تلك الزايدات؟! أم أنه يرى أن تلك هي حال كثري من قساوسة النصارى
ورهباهنم ،وأسقط حكمهم على علماء اإلسالم جبامع أن كال منهم أهل دين؟!!
إنك ال تكاد تفرق بني حال هؤالء العلماء الذين يتكلم عنهم وبني حال املنافقني الذين
يظهرون خالف ما يبطنون ،والذين قال تعاىل{ :ذلك أبهنم آمنوا مث كفروا فطبع على ق لوهبم
ف هم ال ي فقهون ( )3وإذا رأي ت هم ت عجبك أجسامهم وإن ي قولوا تسمع لقوهلم كأهنم خشب
مسندة حيسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قات لهم اّلل أّن ي ؤفكون} [املنافقون،3 :
 ،]4وقال تعاىل{ :إن المنافقني خيادعون اّلل وهو خادعهم وإذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل
ي راءون الناس وال يذكرون اّلل إال قليال ( )142مذبذبني بني ذلك ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء
ومن يضلل اّلل ف لن جتد له سبيال} [النساء.]143 ،142 :
وال أدري كيف استنبط أركون هذا التعميم على كل العلماء؟!
وعلى فرض أن ما استنبطه العلماء يف حال هذا الشخص صحيح ،فكيف سوغ له عقله
الفذ أن جيعله حالة عامة جلميع علماء ذلك العصر؟!(.)1
يبدو هذا غريبا كما يقول أركون ،ولكنه يف احلقيقة ليس بغريب على من كان مثله رضيعا
للمنظومة االستشراقية ،فهو يرنو إىل نزع القداسة واليت قعد أسالفه من املستشرقني قواعده،
فهذا جولد زيهر يقول" :أخبار الرواايت اليت تبدو يف قالب أبعد ما يكون عن الريبة حىت يف

( )1ينظر :القرآن الكرمي والقراءات احلداثية للحسن العباقي (ص.)88 :

سرية الرسول ومغازيه ويف اتريخ اإلسالم القدمي ،تواري يف طياهتا ميول األحزاب واالجتاهات
املختلفة ،وآمال الطبقات احمللية املتنوعة يف األمة اإلسالمية الناشئة"(.)1
وحول ذات املستنقع القذر حيوم املستشرقون ،فليس هذا آبخرهم ،وإن شئت فاقرأ ما يقوله
آخر عن اإلمام الشافعي الذي أصل أصول الفقه وقعد قواعد االستنباط وأحكم أبواب الفهم،
مث أييت (بروكلمان) ليقول" :مذهب الشافعي مل تكتب له الغلبة ال يف احلجاز ،وهو موطن
أسرته؛ حيث كان لتالمذة مالك شأن كبري ،وال يف العراق حيث كانت السيادة لتالمذة أيب
حنيفة ،ومن هنا حاول أن يضمن لنفسه منطقة نفوذ جديدة يف مصر"(.)2
ولن نعدم األمثلة على هذه التقنية إن حبثنا عنها يف إنتاج املستشرقني ،ولعلنا نتفكه قليال
مبا فعله (جولد زيهر) حيث يقول" :وملا رغب اخلليفة األموي عبد امللك يف منع احلج إىل
مكة؛ ألنه كان متضايقا من منافسه عبد هللا بن الزبري؛ جلأ إىل وسيلة لصرف الناس عن احلج
إىل مكة ،وذلك بفكرة احلج إىل بيت املقدس ،وأن الطواف به يعد مثل الطواف ابلكعبة،
وأنيطت مهمة تربير هذا اإلصالح املوجه سياسيا للحياة الدينية ابلزهري احملدث التقي؛ وذلك
ابخرتاع قول ينشر على أنه قول للنب ،وهو أن هنالك ثالثة مساجد يشد الناس إليها الرحال،
يف مكة واملدينة وبيت املقدس"(.)3
فهذا إضافة إىل كونه زعم أن احلديث من وضع الزهري ،فإن احلديث ال يتضمن شيئا مما
قاله على فرض أنه موضوع ،فليس فيه تزهيد يف املسجد احلرام ،وال هتوين من شأنه ،بل وال
تفضيل لبيت املقدس وال لزايرته أو شد الرحل إليه على شد الرحل إىل مكة واملدينة ،فضال
عن مشروعية الطواف فيه!! بل ذكر الكعبة فيه مقدم على ذكر بيت املقدس كما هو يف نص
احلديث ،إضافة إىل أن الذي بىن قبة الصخرة هو الوليد بن عبد امللك ،وكون العلماء مل يذكروا
شيئا عن ذلك احلج الذي اخرتعه جولد زيهر ،ومل يكن عمر اإلمام الزهري حني وفاة ابن الزبري

( )1مذاهب التفسري اإلسالمي جلولد زيهر ،ترمجة :عبد احلليم النجار (ص.)81 :
( )2اتريخ الشعوب اإلسالمية لربوكلمان ،ترمجة :منري البعلبكي وزميله (ص.)204 :
( )3دراسات حممدية جلولد زيهر ،ترمجة :الصديق بشري نصر (ص.)60 :

ليؤهله ليمثل الدور الذي اختاره له جولد زيهر ،فضال عن أنه مل يكن يعرف عبد امللك بن
مروان(.)1
وإن شئت فخذ مثاال آخر من استخدام هذه التقنية من هذا املستشرق ،فهو يزعم أن
اإلمام الزهري اعرتف صراحة أبن اخللفاء أكرهوه على وضع األحاديث والكذب على النب
صلى هللا عليه وسلم ،وأنه استسلم لذلك ،ويستشهد بقول الزهري الذي رواه عنه معمر« :إن
هؤالء األمراء أكرهوان على كتابة أحاديث».
مع أن نص اإلمام الزهري ليس فيه شيء مما عناه جولد زيهر ،فهو إمنا يتكلم عن أنه كان
ميتنع عن كتابة األحاديث ليعتمد تالمذته على ذاكرهتم ،فلما أصر هشام على كتابة األحاديث
لولده كتبها وقال مقولته« :اي أيها الناس ،إان كنا منعناكم أمرا قد بذلناه اآلن هلؤالء ،وإن هؤالء
األمراء أكرهوان على كتابة (األحاديث) ،فتعالوا حىت أحدثكم هبا» ،فحدثهم ابألربعمائة
احلديث(.)2
إذن هذا هو منطلق أركون أو (األيديولوجية) اليت يريد أن حيمل النصوص الرتاثية محوالهتا!!
إن تقنية متطيط النصوص وتشقيق معاين مفرداهتا وتراكيبها -بغية حتميلها األفكار واألهواء
الشخصية أو إسدال أستار الوحي والشرعية على األفكار والعقائد املسبقة -تقنية قدمية جتاوزها
أهل اإلسالم مذ عصور سحيقة ،فقد استخدمتها كل طائفة من الطوائف املخالفة لتربير
عقيدهتا وفكرها ،فاخلوارج ركزت على آايت الوعيد وأضافوا من أنفسهم معىن زائدا ،وهو خروج
كل من ارتكب كبرية من اإلسالم ودخوله يف أوحال الكفر ،واملرجئة ركزوا على نصوص الوعد
وأضافوا من أنفسهم أن من آمن فقد وعده هللا ابجلنة وال خيرج املرء من دائرة اإلميان وإن فعل
ما فعل؛ مربرين أبن هللا ال خيلف امليعاد.
وكذلك احلال يف غريهم من فرق الضالل ،واي للعجب! كيف يصر احلداثيون على تكرار
ذات الوسيلة لذات األهداف ،فهل كانوا يستقون هذه األساليب من أهل البدع املتقدمني؟!
( )1ينظر :السنة ومكانتها للسباعي ،ط .املكتب اإلسالمي ()217 /1
( )2السنة ومكانتها للسباعي ،ط .املكتب اإلسالمي (.)221 /1

ولنأخذ مثاال آخر من أمثلة احلداثيني ليتبني لنا مركزية هذه التقنية يف الفكر احلداثي ،فقد
أورد نصر حامد أبو زيد نص اإلمام الشافعي يف الرسالة حيث يقول" :كل ما سن رسول هللا
مما ليس فيه كتاب ،وفيما كتبنا يف كتابنا هذا ،من ذكر ما من هللا به على العباد من ت علم
الكتاب واحلكمة :دليل على أن احلكمة سنة رسول هللا"(.)1
ويستنتج نصر حامد أبو زيد من هذا النص ما يلي" :وإذا كانت احلكمة هي السنة ،فإن
طاعة الرسول املقرتنة دائما بطاعة هللا يف القرآن تعين اتباع السنة ،وال ميكن االعرتاض على
الشافعي أبن املقصود بطاعة الرسول طاعته فيما يبلغه من الوحي اإلهلي :القرآن؛ ألنه قد جعل
السنة وحيا من هللا يتمتع بنفس القوة التشريعية واإللزام.
وال ميكن االعرتاض أيضا أبن الفرق بني سنة العادات والتقاليد فرق غري واضح ،خاصة
مع اتساع مفهوم السنة ليشمل األقوال واألفعال واملوافقات؛ إذ يلجأ الشافعي إىل فكرة
(العصمة) اليت متتع هبا األنبياء ُجيعا وحممد خاصة؛ ليزيل مثل هذا االعرتاض.
هكذا يكاد الشافعي يتجاهل (بشرية) الرسول جتاهال شبه اتم ،وتكاد ختتفي من نسقه

الفكري «أنتم أعلم بشئون دنياكم»( ،)2حىت إنه جيعل من مواضعات النظام االجتماعي
السائد -والذي مل يقمه اإلسالم -سنة واجبة االتباع ،جيري عليها القياس"(.)3
ولو رجعنا إىل نص الشافعي هناك يف الرسالة حني تكلم عن العصمة ال جند فيه ما يثبت
أنه يتجاهل بشرية الرسول عليه الصالة والسالم كما يدعي نصر حامد أبو زيد ،بل إن كالمه
عن العصمة أوال مل تكن فكرة اخرتعها من كيسه كما يريد نصر حامد أبو زيد أن يصور لنا،
بل هي واردة يف كالم هللا سبحانه وتعاىل ،والشافعي ليس إال مستدال مبا هو موجود يف كتاب
هللا تعاىل ومستشهدا به ،ال خمرتعا أفكارا أو معتقدا اعتقادات مسبقة ليحملها النص الشرعي
( )1الرسالة (.)32 /1
( )2رواه مسلم ( ،)2363ونص احلديث :أن النب صلى هللا عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال« :لو مل
تفعلوا لصلح» ،قال :فخرج شيصا ،فمر هبم فقال« :ما لنخلكم؟!» قالوا :قلت كذا وكذا ،قال:
«أنتم أعلم أبمر دنياكم».

( )3اإلمام الشافعي وأتسيس اإليديولوجيا الوسطية يف اإلسالم (ص.)13 :

كما هو حال أهل الزيغ ،مث ما كالمه عن العصمة وتثبيتها إال ألنه يعتقد بشرية النب صلى هللا
عليه وسلم .أضف إىل ذلك أن اإلمام الشافعي مل يقل أبن النب صلى هللا عليه معصوم يف كل
شؤونه احلياتية ،وإمنا العصمة اليت يتحدث عنها هي العصمة يف تبليغ ما كلف بتبليغه ،وهداية
الناس هداية الداللة واإلرشاد ،ويدل على هذا املعىن ذات احلديث الذي استدل به نصر حامد
أبو زيد على ضده ،وهو حديث أتبري النخل ،فأقوى النصوص الواردة فيه -والذي قدمه اإلمام
مسلم على غريه من النصوص -هو ما رواه عن موسى بن طلحة ،عن أبيه قال :مررت مع
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل ،فقال« :ما يصنع هؤالء؟» فقالوا:
يلقحونه ،جيعلون الذكر يف األنثى فيلقح ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :ما أظن يغين
ذلك شيئا» ،قال :فأخربوا بذلك فرتكوه ،فأخرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بذلك فقال:

«إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه ،فإين إمنا ظننت ظنا ،فال تؤاخذوين ابلظن ،ولكن إذا

حدثتكم عن هللا شيئا فخذوا به ،فإين لن أكذب على هللا عز وجل»( .)1فالنب صلى هللا
عليه وسلم قرر أن األمور اخلاضعة للخربة والتجربة البشرية يتفاوت الناس فيها ،وقد يكون غري
النب صلى هللا عليه وسلم أخرب هبا ،ومن ذلك تدبري شؤون احلياة كتنظيم األعمال وإدارة
املنشآت وبناء املباين وختطيطها ،وهو ما يظهر يف أخذ النب صلى هللا عليه وسلم ابلشورى يف
كثري من األحداث واملناسبات كحفر اخلندق يف غزوة األحزاب.
ولكن هذا النص الدال على ما استنبطه الشافعي غالبا ما يغفل يف النقاشات احلداثية؛ إذ
هو ال خيدم ما يرومونه من هتوين أمر النصوص واإلطاحة ابلسنة النبوية ،على صاحبها أفضل
الصالة وأمت التسليم.
وإمنا يقتطعون الرواية األخرى من احلديث يف ذات الواقعة املعينة؛ ألنه خيدم مقاصدهم
وأغراضهم؛ فهم يريدون أن جيعلوه نصا عاما وقاعدة مطردة يف شئون الدين والدنيا!! أال وهو
قول النب صلى هللا عليه وسلم« :أنتم أعلم أبمر دنياكم».

( )1صحيح مسلم (.)2361

ومن هنا يتبني لنا خلط نصر حامد أبو زيد وتناقضه ،حيث قول اإلمام الشافعي ما مل
يقله يف قضية العصمة ،مث زعم إفكا أن اإلمام الشافعي متناقض حيث يقر حبجية السنة مث هو

ال يلقي ابال حلديث «أنتم أعلم أبمر دنياكم» ،فحكمه ابلتناقض هو التناقض بعينه.

وإن شئت فلنستعرض كالم اإلمام الشافعي عن العصمة ،والذي عزا إليه نصر حامد أبو
زيد استنتاجه ،يقول الشافعي" :قال هللا -جل ثناؤه -لنبيه{ :اي أي ها النب اتق هللا وال تطع
الكافرين والمنافقني إن هللا كان عليما حكيما ( )1واتبع ما يوحى إليك من ربك إن هللا كان
مبا ت عملون خبريا} [األحزاب ،]2 ،1 :وقال{ :اتبع ما أوحي إليك من ربك ال إله إال هو وأعرض
عن المشركني} [األنعام ،]106 :وقال{ :مث جعلناك على شريعة من األمر فاتبعها وال ت تبع أهواء
الذين ال ي علمون} [اجلاثية.]18 :
فأعلم هللا رسوله منه عليه مبا سبق يف علمه من عصمته إايه من خلقه ،فقال{ :اي أي ها
الرسول ب لغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل ت فعل فما ب لغت رسالته واّلل ي عصمك من الناس}
[املائدة.]67 :
وشهد له -جل ثناؤه -ابستمساكه مبا أمره به ،واهلدى يف نفسه ،وهداية من اتبعه ،فقال:
{وكذلك أوحي نا إليك روحا من أمران ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلميان ولكن جعلناه نورا
هندي به من نشاء من عبادان وإنك لت هدي إىل صراط مستقيم} [الشورى ،]52 :وقال{ :ولوال
فضل اّلل عليك ورمحته هلمت طائفة من هم أن يضلوك وما يضلون إال أنفسهم وما يضرونك
من شيء وأنزل اّلل عليك الكتاب واحلكمة وعلمك ما مل تكن ت علم وكان فضل اّلل عليك
عظيما} [النساء.]113 :
فأابن هللا أن قد فرض على نبيه اتباع أمره ،وشهد له ابلبالغ عنه ،وشهد به لنفسه ،وحنن
نشهد له به ،تقراب إىل هللا ابإلميان به ،وتوسال إليه بتصديق كلماته"(.)1
ولنختم أمثلتنا هبذا املثال الثالث ،يقول أركون وهو يتكلم عن أيديولوجية الدين" :أما الدين
برتكيباته الالهوتية الرمسية -أي :كمؤسسة متضامنة مع السلطة -فهو شيء آخر ،إنه

( )1الرسالة (.)85 /1

أيديولوجيا ،إنه هو الذي حيرف الوظيفة األساسية للدين كما قلنا -أي :الوظيفة الروحية،-
وابلتال فنحن نفرق هنا بني معنيني للدين :املعىن الروحي املنزه واملتعال ،واملعىن القانوين الرمسي
السلطوي أو الذي خيلع املشروعية على السلطات السياسية.
هذا ما حصل على يد القديس توما األكويين يف املسيحية ،أو على يد األشعري يف
اإلسالم (من ُجلة أمثلة أخرى ابلطبع) .فعندما يربط توما األكويين بني القانون الطبيعي وبني
نظرية اخللق االنعكاسي الصادر بكل دقة عن هللا ،ويقول أبنه ليس إال نتيجة من نتائج أوامره
ووصاايه ،فإنه ال خيلع املشروعية اإلهلية على ما هو بشري ،ويقيد ما هو بشري مبا هو إهلي،
مبعىن أنه خيلع املشروعية اإلهلية على أعمال البشر وقوانينهم وأنظمتهم ،وعندما يقول األشعري
أبن هللا خلق كل شيء :العدل والظلم اخلري والشر؛ مستدركا أبن الظلم أو الشر قد فعال عرب
شخص آخر غريه؛ فإن ذلك يعين تقييدا للفعل اإلنساين ،يعين أن اإلنسان غري مسؤول حىت
عن أعماله .مبعىن أن كال هذين املوقفني الالهوتيني يؤداين إىل هزمية العقل البشري أو تراجعه
عن حقه يف التوصل إىل حرية االختيار واإلرادة ،مبعىن أن هللا هو الذي يفعل واإلنسان ليس
إال منفذا ال إراداي.
وهكذا يسجنان العقل ضمن نظرية اجلرب واحلتمية ابسم إميان مقطوع عن اترخيته (أي:
اإلميان اجملرد املقطوع عن حلظته التارخيية ومشروطيتها املادية واالجتماعية واالقتصادية) ،ومع
ذلك فهما يعتربان هذا اإلميان صاحلا لكل زمان ومكان ،أي :لكل اللحظات والعصور ،وليس
فقط للحظة التارخيية اليت انبثق فيها يف زمن توما األكويين أو يف زمن األشعري"(.)1
لو حبثنا عن املراجع ونظران فيها فإن أركون ال هتمه املصادر وال املراجع؛ ولذا مل يذكر يف
كل هذه االدعاءات أو األفكار والعقائد اليت نسبها إىل توما األكويين أو إىل األشعري وال
مرجعا واحدا ،سوى أنه بني أنه اقتبس يف نصه عنوان مقال ل (ميشال ميسالن) وهو مؤرخ
أداين فرنسي متخصص يف علم األنثروبولوجيا ،والذي كان عميدا لقسم علوم األداين يف جامعة
السوربون ،واليت حصل أركون على الدكتوراه منها ،فهل كان هذا املقال مرجعه الوحيد يف هذا
الذي كتبه واستنتجه؟!
( )1قضااي يف نقد العقل الديين (ص.)237 :

لن نقف عند هذا طويال حيث إن أركون ال هتمه املصادر واملراجع وصحتها بقدر ما هتمه
صحة األفكار واملسلمات اليت يتعامل معها ،ولكن لو حبثنا حنن عن مصدر هذا النص لوجدان
أاب احلسن األشعري يتحدث عن هذه القضية يف كتابه (اإلابنة يف أصول الداينة) حيث يقول:
"ونثبت أن هلل قوة ،كما قال{ :أومل ي روا أن اّلل الذي خلقهم هو أشد من هم ق وة} [فصلت:
.]15
ونقول :إن كالم هللا غري خملوق ،وأنه سبحانه مل خيلق شيئا إال وقد قال له :كن ،كما قال:
{إمنا ق ولنا لشيء إذا أردانه أن ن قول له كن ف يكون} [النحل.]40 :
وأنه ال يكون يف األرض شيء من خري أو شر إال ما شاء هللا ،وأن األشياء تكون مبشيئة
هللا عز وجل ،وأن أحدا ال يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله ،وال يستغين عن هللا ،وال يقدر
على اخلروج من علم هللا عز وجل.
وأنه ال خالق إال هللا ،وأن أعمال العباد خملوقة هلل مقدرة ،كما قال سبحانه{ :واّلل خلقكم
وما ت عملون} [الصافات ،]96 :وأن العباد ال يقدرون أن خيلقوا شيئا ،وهم خيلقون"(.)1
لسنا هنا نناقش صحة هذا القول أو عدمه ،فليس هو مقصودان ،ولكننا نبحث يف نص
اإلمام األشعري ،وهل فيه ما استنبطه أركون؟!
قبل ذلك ال ندري حقيقة هل راجع أركون هذا النص ودقق النظر فيه أم ال؟! ولكننا جنده
يقول اإلمام األشعري ما مل يقله؛ حيث إنه مل يصرح ابالعتقاد أبن هللا عز وجل جعل العباد
جمربين على أفعاهلم اليت يفعلون ،وأما تصرحيه أبن هللا سبحانه وتعاىل خالق فعله وأنه العبد ليس
خبالق فليس فيه تصريح بذلك.
أضف إىل ذلك أن سياق احلديث يف الرد على املعتزلة القائلني أبن العبد خالق فعله ،وبه
بدأ مقدمة الكتاب.

( )1اإلابنة عن أصول الداينة (ص.)23 :

أضف إىل ذلك أنه صرح بعده بصفحات ابعتقاده بعدم إلزام هللا ألطفال املشركني بشيء
بل خيريون ،كما قال" :أطفال املشركني يؤجج هللا تعاىل هلم يف اآلخرة انرا ،مث يقول هلم:
اقتحموها ،كما ورد يف الرواية"(.)1
اخلامتة:
تبني لنا كيف أن احلداثيني استخدموا كل حيلة ووسيلة؛ للولوج حبموالهتم ومسلماهتم
الفكرية اليت آمنوا هبا وسلموا لقائليها ،واستنتجوا من كل نص تلك املسلمات واملفاهيم وإن
كان النص يف حقيقته ال يدل على ما يريدون ،ولكن املهم هو أن يتوافق مع أهوائهم
وأيديولوجياهتم.
وهذا ليس جديدا على أهل اإلسالم ،ولكن {يريد اّلل أن حيق احلق بكلماته وي قطع دابر
الكافرين ( )7ليحق احلق وي بطل الباطل ولو كره المجرمون} [األنفال.]8 ،7 :
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

( )1اإلابنة عن أصول الداينة (ص.)34 :

