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إهداء
إلى الذين يرومون الحقيقة وحدها
وال يخدعهم  عنها بريق السراب

تصدير
يتألــف هــذا الكتــاب مــن مقالتيــن كنــت قــد نشــرتهما علــى
صفحــات مجلــة «رســالة النجــف» ( )١فــي عدديهــا الســابع
عشــر والثامــن عشــر ،وكنــت قــد أرفقــت كل واحــدة مــن
المقالتيــن بمقدمــة خاصــة تُعيّــن حــدود البحــث ،وتُبيّــن غايتــه،
وتشــير إلــى بعــض شــؤونه األخــرى.
وقــد وجــدت فــي تينــك المقدمتيــن مــا يغنــي عــن اســتئناف أ ّ
ي
كالم جديــد ،لــذا رأيــت أن أكتفــي هنــا بكلمــة شــكر وتقديــر،
أتو ّجــه بهــا إلــى ك ّل مــن خــصّ البحــث بشــيء مــن عنايتــه،
ســواء مــن الناحيــة المعنويــة أو العمليــة ،وأخص بالذكر أســرة
التحريــر فــي مجلــة «رســالة النجف» ،مقـ ّد ًرا لهــم ك ّل ما بذلوه
مــن جهــد ،ومــا أبـ َدوه من حســن رعايــة ،ســائالً المولــى تعالى
أن يمـ ّ
ـن علينــا جمي ًعــا بمضاعفــة األجــر والثــواب.
( )١مجلة رسالة النجف ،تصدرها جامعة النجف األشرف للعلوم
الدينية في لبنان-حاريص ،تأسست سنة  2005م1425-هـ.

المقالة األولى:
مقدمة
يحدثنــا «موريــس كرانســتون» في كتابه «ســارتر بين الفلســفة
واألدب» عــن أســلوب ســارتر فــي الكتابــة ،فيقــول( :إن الناس
يتوقّعــون عــادة مــن الفالســفة أن يكونــوا ُكتّابًــا هادئيــن متّزنين
غيــر منفعليــن ،أمــا ســارتر فهــو علــى عكــس هــذا ،إنــه يعبّــر
عــن أفــكاره بلغــة ملونــة وعبــارات مثيــرة ،وإن اللــون يُعمــي
أحيانًــا حتــى أنــه يســبب العمــى) (.)٢
صف بكالمه هذا أســلوب ســارتر
إن «كرانســتون» وإن كان يَ ِ
بالخصــوص ،إال أن الش ـ ّ
ق األخيــر مــن كالمــه يكشــف عــن
مشــكلة عامــة تتجــاوز ســارتر ،لتشــمل كل شــخص يســتخدم
فــي التعبيــر عــن أفــكاره اللغــة الملونــة والعبــارات المثيــرة،
ألنــه باســتخدامه هــذا قــد يعمــي أحيانًــا ،بــل إنــه قــد يســبب
العمــى الدائــم فــي أحيــان أخــرى.
والــذي نالحظــه فــي زماننــا هــو أن هــذه اللغــة تــزداد شــيو ًعا
حتــى باتــت هــي األســلوب المتّبــع لــدى عــدد مــن الكتّــاب
والمف ّكريــن ،بمــن فيهــم بعــض رجــال الديــن .ولــذا رأينــا أن
( )٢موريس كرانستون :سارتر بين الفلسفة واألدب ،ترجمة
مجاهد عبد المنعم ،دار مكتبة الحياة ،بيروت ،1975 ،ص.59

نحــاول -وبمقــدار الوســع -أن ننبّــه علــى مــا يمكــن أن تحتـ ّ
ـف
بــه هــذه اللغــة مــن مخاطــر ،فاخترنــا لمحاولتنــا هــذه واح ـ ًدا
مــن أبــرز ر ّواد الميــدان ،عنيــت بــه الدكتــور علــي شــريعتي،
ليكــون لنــا مثــاً نُظهــر مــن خاللــه جانبًــا ممــا قــد تنطــوي
عليــه اللغــة الملونــة مــن اضطــراب فكــري وتشــويش معنوي،
ولكــن بعــد أن تغلفهمــا بغــاف أنيــق وجــذاب.
وللقــارئ بعدهــا أن يقيــس علــى هــذا المثــل غيــره ممــن
يشــاركون شــريعتي فــي طريقتــه ،وإن كانــوا قــد يختلفــون عنه
فــي بعــض الــرؤى والطروحــات.
وبنــاء عليــه يتبيــن أننــا ال نرمــي فــي مقالتنــا هــذه إلــى مناقشــة
شــريعتي فــي مختلــف آرائــه ونظرياتــه ،كمــا أننــا لســنا بصــدد
تتبّــع كل مــا يمكــن تتبعــه مــن أخطــاء اشــتملت عليهــا مؤلفاتــه،
بــل الــذي يه ّمنــا هــو تحذيــر القــارئ حيــن يُقبــل علــى قــراءة
النصــوص المكتوبــة بلغــة ملونــة وبعبــارات مثيــرة ،لكــي يقرأ
بأنــاة وتب ّ
صــر ،فــا يشــغله جمــال البالغــة عــن تدبّــر الحقيقــة،
وال يلهيــه ســحر البيــان عــن تر ّ
صــد البرهــان.
وهــذا مــا دعانــا ألن ننتخــب مــن كالم شــريعتي بضعــة نمــاذج
متنوعــة لندلــل بهــا علــى المــراد ،ولــم يكــن غرضنــا منهــا
الدراســة المســتوفية وال االســتقصاء الشــامل .ولذلــك عمدنــا
عنــد مناقشــتنا لبعــض جوانــب هــذه النمــاذج إلــى التركيــز مــا

أمكــن علــى األمــور ذات الصلــة المباشــرة بموضــوع بحثنــا،
متجاوزيــن بذلــك عــن العديــد مــن النقــاط التــي يمكــن طرحهــا
أو مناقشــتها ،علــى أننــا نرجــو مــن المولــى ســبحانه أن يوفقنــا
الحقًــا إلعــداد مقالــة ثانيــة نناقــش فيهــا بشــيء مــن التفصيــل
بعــض آراء شــريعتي ،ونعــرض فيهــا نمــاذج مــن معلوماتــه
الخاطئــة التــي تمثــل جــز ًءا معتبـ ًرا مــن المــادة التي أقــام عليها
صرحــه الفكــري.
وال بــد قبــل االنتقــال إلــى صلــب الموضــوع مــن التنبيــه علــى
أننــا حيــن ننســب إلــى شــريعتي قــوالً أو رأيًــا فنحــن نقصــد مــا
وجدنــاه مــن أقوالــه ونصوصــه فــي كتبــه المعرّبــة والتــي هــي
بيــن أيــدي قــراء اللغــة العربيــة ،وال يـ َد لنــا فــي األمــر فيمــا لــو
كانــت الترجمــة قــد أحدثــت بعــض األخطــاء .ولنمــض اآلن
إلــى اســتعراض مــا كنــا قــد انتخبنــاه مــن النمــاذج...

النموذج األول:
تهافت البالغة
يقــول شــريعتي فــي كتابــه «ســيماء محمــد صلّــى اللــه عليــه
وآلــه وســلّم»:
(وأكثــر وجــوه الحكمــة تألّقًــا فــي تاريــخ البشــر بــا جــدال ،هــو
«ســقراط» ،ذلــك الــذي بقيــت أقواله طوال خمســة وعشــرين قرنًا،
أقواتًــا للفكــر ،وشــرابًا ســائ ًغا لألفهــام .وهــو مثال التأمل البشــري،
رائــد العوالــم الغريبــة ،التــي لــم تطأهــا قــدم أي حكيــم ،ذلــك الــذي
صعــد إلــى قمــة «لســت أدري» وألول مــرة .وهــو بســتاني ريــاض
النبــوغ الرائعــة :بــد ًءا مــن «أفالطــون» و«أرســطو» إلــى «ســن
اغوســتن وســن أوجــن ،ومــن ثــم إلــى الكنــدي وابــن ســينا وابــن
ي أمــر دعــا؟ الفالســفة وحدهــم هــم القادرون
رشــد» ..ولكــن إلــى أ ّ
علــى الجــواب .وبمــاذا يُثَ َّمــن؟ عشــاق المنطــق وحدهــم هــم الذيــن
ي
يث ّمنــون ،أمــا أبنــاء «أثينــا» فهــم ال يعلمــون ،وكذلــك أبنــاء أ ّ
ي عصــر ،ولــو أننــا رفعنــا «ســقراط» وتالمذتــه
ِمصــر ،وأبنــاء أ ّ
مــن التاريــخ ،مــاذا يحصــل؟ إن المــدارس ودور الكتــب وحدهــا هي
التــي ســيرتفع عويلهــا ،أمــا النــاس فلــن ينتبهــوا .أليــس هــؤالء
هــم الذيــن عــ ّدوا الديمقراطيــة اليونانيــة بــاء ،واعتبــروا حكــم
ســرون علــى حكومــة
الشــعب للبــاد مصيبــة( ،)٣وكيــف كانــوا يتح ّ
األشــراف؟)(.)٤
( )٣ال يعبّر كالم شريعتي تعبي ًرا واض ًحا عن موقف سقراط
وتالمذته من الديمقراطية في عصرهم ،وهو باختزاله لمرادهم
يشوه حقيقة موقفهم ،وينتهي بكالمهم إلى
بهذه الطريقة المستخفِّة ِّ

غير ما قصدوه ،ولذلك فإنه يحسن بنا أن نبيّن طبيعة الديمقراطية
التي انتقدوها لتتضح بذلك حقيقة موقفهم.
يقول ول ديورانت في كتابه قصة الحضارة( :يقول اكسانوفون
على لسان سقراط :من السخف أن نختار الحكام بالقرعة ،على
حين أن أح ًدا ال يفكر قط أن يختار بالقرعة مرشد السفن أو البناء
أو النافخ في الناي ،أو أي صانع على اإلطالق ،مع أن عيوب
هؤالء أقل ضر ًرا من عيوب أولئك الذين يفسدون حكوماتنا)
ويقول في كتابه قصة الفلسفة( :ويشكو أفالطون من أننا في
المسائل  التافهة مثل صناعة األحذية نعتمد على المختص في
صناعة األحذية لصنعها لنا ،أما في السياسة فإننا نفترض أن
كل شخص يقدر على إحراز األصوات يستطيع إدارة المدينة أو
الوالية .عندما نصاب بالمرض فإننا ندعو لمعالجتنا طبيبًا حصل
على شهادته ودرجته بعد إعداد ودراسة خاصة وكفاءة فنية ،وال
ندعو في هذه الحال أَ ْو َسم طبيب ،أو أكثر األطباء فصاحة وذالقة
لسان ،وعندما تصاب الدولة كلها بالمرض أال يجدر بنا أن نبحث
عن خدمة وهدى أفضل الرجال فيها ،وأحكمهم وأعقلهم؟ وأن
نعمل على إيجاد وسيلة لمنع عدم الكفاءة والمكر من الوصول إلى
المناصب العامة ،ونختار ونُ ِع ّد أفضل الرجال ليحكموا لمصلحة
الجميع ) [انظر :ول ديورانت ،قصة الحضارة ،ترجمة محمد
بدران ،اإلدارة الثقافية في جامعة الدول العربية ،ج ،7ص،236
ضا :قصة الفلسفة ،ترجمة د .فتح الله محمد المشعشع،
وانظر له أي ً
مكتبة المعارف بيروت ،ط ،1979 ،4ص.]30
وهنا يجب أن نوضح أن التصويت كان يت ّم من قِبل عامة الناس
على القوانين ،ثم يناط التنفيذ ببعض الرجال الذين يتم اختيارهم
عن طريق القرعة.
ومما تقدم يظهر أن حديث شريعتي عن هؤالء الفالسفة -بما يوحي
بأنهم مجرد أعداء للديمقراطية ،ودون أ ّ
ي بيان لنوع الديمقراطية
التي ينتقدونها ،وال لألسباب التي عللوا بها نقدهم -يشكل خلالً
واض ًحا في منهجه.
والغريب أن شريعتي نفسه حين يتعرض لمسألة الديمقراطية في

بعض مؤلفاته فإنه يُفهم من كالمه أنه ال يق ّر بالديمقراطية بشكل
مطلق ،بل إنه يأخذ بعين االعتبار خصائص المجتمع وغاياته
كأساس لقبول الديمقراطية أو رفضها ،وال يرتضيها بصورة
مطلقة ،وفي جميع المجتمعات ،ومهما كان نوع المجتمع ودرجة
تقدمه وطبيعة غاياته[ .انظر األمة واإلمامة :د .على شريعتي ،دار
األمير ،بيروت1992 ،م1413-هـ ،من ص 162إلى .]193
( )٤د .علي شريعتي :سيماء محمد ’ ،ترجمة د .سيد جعفر شامي
الدبوني ،دار الصحف للنشر ،ط ،1ص.10
ثــم يقــول بعد ذلــك( :إن جاهـاً مثل «ســبارتكوس» أجــدى للغرب
وأنفــع مــن مجمــع علمــي «أكاديميــة» حافــل برجــال كـ«ســقراط»
و«أفالطــون» و«أرســطو» .كمــا أن رجـاً عربيًــا بدويًــا كـ«أبي ذر
الغفــاري» ألنفــع للشــرق مــن مئــات «ابــن ســينا» و«ابــن رشــد»

و«مال صــدرا»)(.)٥
إنهــا لغــة خالبــة بدون شــك ،تُطــرب القارئ ،وتوقــظ عواطفه،
وتســيطر علــى مجــرى أفــكاره ،فينقــاد لهــا مستســل ًما ،ولعلــه
لشــدة انفعالــه يشــرع أيضــا بالتصفيق.
وكيــف ال يفعــل ،وقــد ُخ ِّمــر النــصّ بــكل مــا أتيــح لــه مــن فنون
البالغــة وأدوات التأثيــر ،ممــا ال يمكــن اإلحاطــة بــه فــي هــذه
العجالــة ،لــذا نكتفــي بإيــراد لمحــات ســريعة تشــير إلــى المــراد
وتدلّــل علــى المقصود.
( )٥نفسه ،ص.11 -10

ولنلتفــت بــادئ ذي بــدء إلــى اللغــة التصويريــة الجذابــة التــي
ك بهــا نســيج النــص ،ولنُ ِع ـ ْد قــراءة بعــض مــا جــاء فيــه
ِحي ـ َ
مــن صــور بالغيــة ،مــن قبيــل (أقواتًــا للفكــر ،وشــرابًا ســائ ًغا
لألفهــام)( ،رائــد العوالــم الغربيــة)( ،صعــد إلــى قمــة «لســت
أدري»)( ،بســتاني ريــاض النبــوغ الرائعــة) ...وكلهــا صــور
بالغيــة ســاحرة تزيــن النــص بألوانهــا الجذابة ،فتحــرك الخيال
وترضــي النفــس وتريــح العقــل ..وهــذا مــا يجعــل القــراءة
محببــة ،ويضفــي علــى النــص نوعــا مــن التشــويق.
ولنلتفــت بعدهــا إلــى األســلوب الســاخر الــذي يهــ ّون مــن
شــأن األشــخاص الذيــن يســخر منهــم النــص ،فيجعــل القــارئ
يتهيــب مــن الوقــوف إلــى جانبهــم أو التعاطــف معهــم ،وذلــك
مــن قبيــل قولــه( :إن المــدارس ودور الكتــب وحدهــا هــي التــي
ي أمــر دعــا؟
ســيرتفع عويلهــا) ،وكذلــك قولــه( :ولكــن إلــى أ ّ
الفالســفة وحدهــم هــم القــادرون علــى الجــواب ،وبمــاذا يثمــن؟

عشــاق المنطــق وحدهــم هــم الذيــن يث ّمنــون) إلــخ.
ثــم لنتأ ّمــل قليــاً
األســلوب الذكــي الــذي اتبعــه شــريعتي
َ
لالنقضــاض علــى ســقراط ليرفعــه مــن التاريخ ،حيــث نجده قد
مهّــد لذلــك بنعــت هــذا الفيلســوف العظيــم بالعديــد مــن النعــوت
القيمــة والصفــات الجليلــة ،األمــر الــذي يُظهــر مــا يت ّميــز بــه
شــريعتي مــن موضوعيــة ،ومــا يتصــف بــه مــن شــجاعة .وقــد
تجلــت موضوعيتــه فــي إقــراره لســقراط بالعديــد مــن فضائله،

كمــا بــرزت شــجاعته فــي إقدامــه الجــريء علــى رمــي الرجل
إلــى خــارج دائــرة التاريــخ ،علــى الرغــم ممــا يقتــرن به اســمه
مــن ســمعة وشــهرة وإجــال وتقديــر.
ولنتوقــف لحظــة عنــد جملــة األســماء التــي أوردهــا شــريعتي
للفالســفة والثـ ّوار ،مــن الغــرب ومــن الشــرق ،والتــي يفصــح
تعدادهــا عــن معرفــة واســعة واطــاع عريــض ،ممــا يميــل
بالقــارئ إلــى تقبّــل األحــكام بــدون الكثيــر مــن التــردد ،ألنهــا
صــادرة عــن مثقّــف مطلــع وعالــم خبيــر.
ولننعطــف بعدهــا نحــو المفردات المنتقــاة ذات الدالالت الغنية،
مثــل كلمــة (عشــاق) فــي قولــه( :عشــاق المنطــق وحدهــم هــم

الذيــن يث ّمنــون ،أمــا أبنــاء أثينــا فهــم ال يعلمــون) ،ومثــل كلمــة
(جاهــل) فــي قولــه( :إن جاهـاً مثل «ســبارتكوس» أجــدى للغرب

وأنفــع مــن مجمــع علمــي «أكاديميــة») .ولنالحــظ أن اســتخدام
كلمــة (عشــاق) أوغــل فــي الســخرية من كلمــة (دارســو) مثال،
فيمــا لــو قــال( :دارســو المنطــق وحدهــم هــم الذيــن يثمنــون)،
كمــا أن دائــرة العشــاق أضيــق بكثيــر مــن دائــرة الدارســين،
والنتيجــة هــي أن التثميــن يقتصــر علــى قلــة قليلــة مــن النــاس،
هــم العشــاق الولهــون بالمنطــق والذين ال نعرف فــي أي فضاء
يسبحون.
وبمثــل هــذا يمكننــا إدراك السـ ّر فــي اســتخدام كلمــة (جاهــل)

بــدال مــن كلمــة (ثائــر) مثــا..
وعلــى هــذا المنــوال يتجــه النــص لمخاطبتنــا بــكل مــا ينطــوي
عليــه مــن قــدرات بالغيــة ،ومــا يضـ ّج بــه مــن أدوات التأثيــر،
ليثيــر حماســة القــارئ ويقنعــه بالوقــوف إلــى جانــب شــريعتي
مطالبًــا معــه برفــع ســقراط وتالمذتــه مــن التاريــخ...
ونحــن ال نريــد أن نأخــذ علــى شــريعتي طريقتــه فــي التعبيــر،
كمــا أننــا ال نرفــض اســتخدام اللغــة البالغيــة واألســاليب
التأثيريــة مــن أســاس .ولكننــا نس ـجّل اعتراضنــا حيــن يُت ّخــذ
هــذا الصنــف مــن اللغــة كوســيلة للتعميــة وكبديــل عــن الدليــل.
ولــن نناقــش اآلن شــريعتي فيمــا ذهــب إليــه ،ولــن نثيــر فــي
وجهــه أيًــا مــن األســئلة التــي يمكــن إثارتهــا ،علــى الرغــم
مــن ســعة المجــال للمناقشــة وطــرح األســئلة ،بــل سنســلّم لــه
بــكل مــا أراد ،لنــرى بعــد ذلــك مــا إذا كان ســيلتزم هــو نفســه
بالنتائــج واألحــكام التــي أفضت إليها بالغته هنــا ،أم أن بالغته
ســتضطره الحقًــا لهــدم مــا بنــى ونقــض مــا أبــرم؟!
ولكــي نعــرف حقيقــة األمــر دعنــا نقــرأ نصــه التالــي مــن كتابه
«العــودة إلــى الــذات» ،والــذي يقــول فيــه( :وفــي اليونــان ،كنت
ضيفًــا علــى اتحــاد طــاب أثينــا بدعــوة مــن الطــاب اليونانييــن
فــي أوروبــا ،وكنــت ســعي ًدا أننــي ســوف أكــون بيــن جماعــة مــن
المتعلّميــن المفكريــن ،وســوف أعــرف اليونــان العزيــزة معرفــة

دقيقــة وصحيحــة ،فــإن الوطــن الحقيقــي لــكل إنســان (ليــس)()6
مســقط رأســه ،بــل ثقافتــه ،وأنــا الــذي أعتبــر قلبــي بجــوار بيــت

إبراهيــم ،اعتبــر عقلــي فــي أكاديميــة أثينــا.)7()...
للــه درُّ ك يــا دكتــور علــي ،مــا أفصح لســانك ومــا أروع بيانك!
فهــل فــي النــاس مثلــك مــن اســتطاع أن يربــط بيــن الحقيقــة
والشــريعة كمــا اســتطعت؟! إنك وبجملــة واحدة كشــفت النقاب
عــن المثــل األعلــى الــذي يجــدر بــكل عاقــل حكيــم أن يطمــح
إليــه ،فيســتودع قلبــه فــي بيــت إبراهيــم ،ويوجــه عقلــه إلــى
أكاديميــة أثينــا ،ليغــدو بذلــك النمــوذج األمثل ألشــواق اإلنســان
وتطلعاتــه ،هنالــك حيــث تتالقــى وفــي بوتقــة واحــدة دعــوة
األنبيــاء مــع بهجــة الفلســفة ومعارفهــا.
فهنيئًــا لــك يــا شــريعتي علــى هــذا الخيــار الموفّــق ،وهنيئًــا
ألثينــا بــك ،تلــك المدينــة التــي غــدت دون جميع حواضــر العلم
والمعرفــة فــي العالــم هــي الوطــن الحقيقــي لــك ،ألنهــا تمثّــل
بأكاديميتهــا العظيمــة النجــم المضيــئ الــذي يــدور عقلــك فــي
فلكــه ،وأنــت قلــت أن الوطــن الحقيقــي لإلنســان ثقافتــه.
( )6كلمة (ليس) زيادة منّا ليتضح معنى اإلضراب في الكالم ،هذا
إن لم تكن هذه الكلمة قد سقطت سه ًوا.
( )7علي شريعتي :العودة إلى الذات ،ترجمة د .إبراهيم دسوقي
شتا ،الزهراء لإلعالم ،ط1413 ،2هـ1993 -م ،ص.123

وال أخفيــك يــا دكتــور علــي ،إن كالمــك الرائــع هــذا قــد زادني
حبًــا ألكاديميــة أثينــا ،لــذا أخذنــي الحمــاس ألزداد بهــا معرفــة،
ضــا ما لم
فراجعــت مــا كنــت قــد قرأتــه ســابقًا عنهــا ،وقــرأت أي ً
أكــن قــد قرأتــه مــن قبــل ،فتيقّنــت أنــك علــى حــق فيمــا ذهبــت
إليــه حيــن اخترتهــا رمـ ًزا لثقافتــك ومقصـ ًدا لحركــة عقلك.
فاســمح لــي اآلن أن أورد للقــارئ تعريفًــا موج ـ ًزا عــن هــذه
األكاديميــة لكــي أذ ّكــره بحقيقــة أمرهــا ومــا الــذي تعنيــه.
األكاديميــة( :مدرســة أو جمعيــة فلســفية أنشــأها أفالطــون بعــد
ســنة  387ق.م ،واتخــذ مق ّرهــا ببيــت لــه اشــتراه بالقــرب مــن
الحديقــة العامــة التــي كانــت تســمى أكاديميــا ،علــى بعــد نحــو ميــل
مــن بوابــة ديبلــون فــي مدينــة أثينــا القديمــة ،وظلــت مفتوحــة
تمــارس تدريــس الفلســفة حتــى أغلقهــا جيســتنيان ضمن مــا أغلق

مــن مــدارس التفكيــر الوثنــي ســنة  259ق.م)(.)8
فهــذه األكاديميــة إ ًذا والتــي يجعلهــا شــريعتي موطنــا لعقله هنا،
هــي األكاديميــة نفســها التــي سـ ّخفها فــي نصــه الســابق ،حيــث
اعتبــر أن جاهــا مثــل «اســبارتكوس» أجــدى للغــرب منهــا
وأنفــع ،حتى لو كانت مليئة برجال كـ«ســقراط» وأ«فالطون»
و«أرســطو» .كمــا أن أفالطــون الــذي دعانــا شــريعتي لرفعــه
مــن التاريــخ -فــي نصــه الســابق -هــو أفالطــون
( )8د .عبد المنعم الحنفي :موسوعة الفلسفة والفالسفة ،مكتبة
مدبولي ،ط.1999 ،2

نفســه مؤســس «األكاديميــة» والتــي غــدت هنــا هــي الوطــن
الحقيقــي لشــريعتي ،وقبلــة لعقلــه.
وعليــه ،فلــو أننــا كنّــا قــد أطعنــا شــريعتي فــي دعوتــه الســابقة،
ورفعنــا أفالطــون مــن التاريــخ ،لــكان أدى بنــا ذلــك حتمــا
إلــى إزالــة «األكاديميــة»  مــن الوجــود ،إذ إن أفالطــون هــو
مؤسســها ،ولكانــت النتيجــة الحتميــة لذلــك أن يغــدو العــدم هــو
الوطــن الحقيقــي لشــريعتي ،وهــو القبلة التــي يتجه إليهــا عقله.
هــذه هــي النتيجــة التــي تفضــي إليهــا بالغــة شــريعتي حيــن
نجمــع بيــن أقوالــه .ومنهــا يظهــر لنــا كيــف تتهافــت البالغــة
لــدى شــريعتي ،حيــث نــراه يندفــع تــارة إلــى تســخيف أكاديمية
أفالطــون واالســتهانة بهــا ،وإلــى الســخرية ممــن يث ّمنــون
الفالســفة ويقدرونهــم ،ثــم ال نلبــث أن نــراه تــارة أخــرى وقــد
عــاد هــو نفســه ليعلــي من شــأن تلــك األكاديميــة ،ويغــدو واحدا
ممــن يثمنــون ويقـ ّدرون ،بــل إنــه ليتجــاوز الكثيريــن غيــره في
قيمــة التثميــن وشـ ّدة التقديــر.
وهكــذا تتهافــت الحقيقــة نتيجــة االندفــاع وراء ســحر البالغــة
واالستســام لجمــال مؤثراتهــا ،حتــى لو كان ذلك على حســاب
قواعــد المنطــق ومراعــاة قوانيــن الفكــر الســليم.
فــا عجــب بعــد ذلــك أن يكتــب أفالطــون علــى بــاب هيكلــه:
(مــن لــم يكــن مهندســا فــا يدخــل علينــا) ،فهــو ال يرحــب فــي

حــرم أكاديميتــه إال بأصحــاب األدلــة الرياضيــة والبراهيــن
المنطقيــة  .
بهــذا نصــل إلــى غايــة مــا أردنــا بيانــه فــي النمــوذج األول مــن
مزالــق اللغــة الملونــة والعبــارات المثيــرة ،لننتقــل بعدهــا إلــى
أنــواع أخــرى مــن المزالــق ،يبيّنهــا لنــا النمــوذج الثانــي.

النموذج الثاني:
التحريف واالنتقائية

يقول شريعتي في كتابه «اإلنسان واإلسالم»:
(إن قصــة هابيــل وقابيــل الموجــودة فــي قصصنا اإلســامية ،والتي
يســميها القــرآن نفســه بـ(القصــة) ،مليئــة بالحقيقــة العلميــة(.)9
«إذا أخذنــا القصــص المشــابهة باعتبارهــا وقائــع تاريخيــة تكــون
غيــر مفهومــة وبــدون نتيجــة( ،)10ولكــن إذا أخذناهــا باعتبارهــا
حقايــق نموذجيــة فإنهــا مليئــة باألســرار العلميــة لمعرفــة اإلنســان
ومعرفــة التاريــخ».
( )9يجب أن ال يلتبس األمر على القارئ فيذهب به الظن إلى
أن مراد شريعتي من كون القصة مليئة بالحقيقة العلمية هو أنها
قصة واقعية ،وإال لوقع التناقض في كالمه ،بل مراده هو أن هذه
القصة وإن كان يجب عدم اعتبارها بأنها تمثل حقائق تاريخية،
فإن مضامينها على الرغم من ذلك تحتوي على حقائق علمية تفسر
بداية التاريخ البشري ،وهذا يشبه العديد من الروايات العالمية التي
يبتكرها مؤلفوها ،وهي مع ذلك ذات دالالت عميقة على الحقائق
النفسية واالجتماعية التي تقرّها العلوم اإلنسانية وتعتبرها من جملة
حقائقها.
( )10هذا الكالم ال يصح على إطالقه ،إذ ما الذي يمنع من أن
يكون للقصة واقعها التاريخي وأن تق ّدم في الوقت ذاته حقائق
نموذجية  ،ويكون فيها عبرة للناس؟! بل الحق هو أن النماذج التي

تق ّدمها القصص الواقعية تكون أبلغ وقعا وأش ّد تأثي ًرا من نماذج
الحكايات المخترعة .وعليه فليس هنالك مسوغ للقول :إن القصة
إذا أُ ِخذت  كواقعة تاريخية فإنها تكون غير مفهومة وبال نتيجة .
قابيــل وهابيــل ،مــن همــا؟ ابنــا آدم .إ ًذا عندمــا تُذكــر قصــة قابيــل
وهابيــل فإنــه المــراد بهــا قصــة بدايــة التاريــخ البشــري بصــورة
رمزيــة ونموذجيــة .كمــا يذكــر «البيــر كامــو» قصــة «أوران»)

(.)11
والشــاهد الــذي يؤيــد بــه شــريعتي كالمــه هــو أن القــرآن نفســه
يســمي قصــة ابنــي آدم بـــ (القصة).
وغالبًــا مــا يصـ ّدق القــارئ الــكالم ويمضــي قُ ُد ًمــا ...ولكنــه لــو
توقّــف لحظــة ليفحــص ويتأكــد ألصيــب بصدمــة تذهــل عقلــه.
َ
َ
ـي آ َد َم
ـ
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لمــاذا؟ ألن القــرآن الكريــم يقــولَ { :وا ْت ـ ُل َعلَ ْي ِه ـ ْم نَبَــأ
ْ
ْ
ـن ْال َخ ـ ِر
بِا ْل َح ـ ِّ
ق إِ ْذ قَ َّربَــا قُ ْربَان ـا ً فَتُقُبِّـ َل ِمــنْ أَ َح ِد ِه َمــا َولَـ ْم يُتَقَبَّـ ْل ِمـ َ

قَــا َل َ لَ ْقتُلَنَّـ َك}( .)12فالقــرآن يســمي هــذه القصــة بـ(النبــأ) ولــم
يسـ ّمها بـ(القصــة) كمــا ا ّدعــى شــريعتي.
( )11د .علي شريعتي :اإلنسان واإلسالم ،ترجمة د .عباس
الترجمان ،دار الصحف للنشر ،طهران ،ط 1411 ،1هـ ،ص.35
بهذه المقدمة يضعنا شريعتي أمام المنهج الذي يريدنا أن نتبّعه في
فهم القصص الديني ومن بينها قصة ابني آدم ،فهو يدعونا إلى
عدم أخذ قصة ابني آدم وما يشابهها من القصص باعتبارها وقائع
تاريخية ،وإال كانت غير مفهومة وبدون نتيجة .لذا علينا أن نأخذها
باعتبارها حقائق نموذجية ورمو ًزا على نحو ما يذكر «البير
كامو» قصة «أوران».

ولســائل أن يســأل :مــا الفــرق بيــن أن نســمي حكايــة ابنــي آدم
بالقصــة وبيــن أن نســميها بالنبــأ؟
وفــي الجــواب نقــول( :النبــأ) يأتــي بمعنــى الخبــر ،وهــو بهــذا
المعنــى ال يناســب مذهــب شــريعتي ،وال يؤيــد منهجــه الــذي
ينكــر واقعيــة قصــة ابنــي آدم ومــا يشــابهها مــن القصــص.
ـص األثــر أي تتبّعــه.
وأمــا (القصــة) فهــي مأخــوذة لغــة مــن قـ ِّ
و(القصــص) كمــا يذكــر الراغــب األصفهانــي فــي «مفرداته»
هــي (األخبــار ال ُمتتبّعــة) ،ولفــظ (القصــة) بهذا المعنــى ال يخدم
ضــا غــرض شــريعتي .غيــر أن هــذا اللفــظ قــد خضــع
هــو أي ً
لشــيء مــن التطـ ّور فــي داللتــه فصــار يســتعمل فــي الحكايــة
مطلقًــا حتــى لــو كانــت كلهــا أو بعضهــا مــن نســج الخيــال ،ولم
ـص األثــر أو تتبّــع الخبــر .وبنــاء علــى
يعــد مقتص ـ ًرا علــى قـ ِّ
هــذا التطــور الداللــي يحــاول شــريعتي أن يقنعنــا بــأن قصــة
ابنــي آدم مــا هــي ســوى قصــة رمزيــة تضعنــا أمــام حقائــق
نموذجيــة وال تخبرنــا عــن الوقائــع التاريخيــة شــيئًا.
ولكــن الغريــب فــي األمــر هــو أن هــذا التحريــف على شــناعته
ال يتيــح لشــريعتي الوصــول إلــى مبتغــاه ،وذلــك ألنــه حتــى لــو
ســلمنا بــأن القــرآن يســمي قصــة ابنــي آدم بـ(القصــة) ،فإن
( )12المائدة :من اآلية.27

القرائــن( )13تشــير إلــى أن القــرآن لــم يســتعمل لفــظ القصــة
بداللتــه المتطــورة كمــا يذهــب إليــه شــريعتي ،وإنمــا اســتعملها
بمعناهــا اللغــوي والــذي يفيــد معنــى (تتبّــع األثــر ،واألخبــار
صــا وأنــه يصــف قصصــه بأنهــا القصــص
المتتبّعــة) ،خصو ً
ق َو َمــا
ـص ا ْل َحـ ُّ
صـ ُ
الحــق كمــا فــي قولــه تعالــى{ :إِ َّن َهـ َذا لَ ُهـ َو ا ْلقَ َ

ِمــنْ إِلَـ ٍه إِ َّل اللَّـهُ َوإِ َّن اللَّـهَ لَ ُهـ َو ا ْل َع ِزيـ ُز ا ْل َح ِكيـ ُم}(.)14
وعلــى كل حــال دعنــا نتجــاوز اآلن عــن هــذه المقدمــة()15

التــي يمهّــد بهــا شــريعتي لروايــة القصــة علــى مــا انطــوت
عليــه مــن تحريــف ،ولنســتمع إليــه وهــو يــروي الحكايــة حيــث
يقــول:
(نموذجــان همــا قابيــل وهابيــل .يقــوم آدم بخطبــة ابنتيــه البنيــه
هذيــن .ولكــن قابيــل يــرى خطيبــة أخيــه أجمــل مــن خطيبتــه فيطمع
فيهــا ،ومــن أجــل ذلــك يتمـ ّرد قابيــل.
( )13إن تتبّع الموارد التي يستعمل فيها القرآن الكريم لفظَي
(القصة) و(النبأ) ثم المقارنة بينهما يظهر بوضوح أن مراد القرآن
من لفظ القصة في مثل موردنا هو ما كان له واقع وكان ذا حقيقة
تاريخية.
( )14آل عمران.62 :
( )15إن النقاش التفصيلي لكالم شريعتي في مقدمته هذه يخرجنا
عن الغرض المحدد الذي تلتزمه مقالتنا ،على أننا وبما بيّناه من
التحريف الذي اصطنعه شريعتي نكون قد أقمنا األساس لهدم
منهجه في اعتبار القصة القرآنية قصة رمزية ،وتفصيل البحث
ينتظر المهتمين من أصحاب القلم.

إنهمــا أول إنســانين علــى وجــه األرض يبــدآن بالتاريــخ البشــري.
آدم أنمــوذج لنــوع اإلنســان ،أمــا هذيــن( )16فهمــا أنمــوذج بــدء
التاريــخ البشــري(.)17
يقــول هابيــل :أنــا قانــع بحقــي الــذي اختيــر لي .ولكــن قابيــل يقول:
ال ،علـ ّي أن آخــذ حقــي منــك .فيبــدأ صراعهمــا علــى صــورة تمـ ّر ِد
واعتــدا ِء قابيــل علــى هابيــل ،بدافــع أخــذ خطيبتــه منــه ،فيشــكوان
ي منكمــا قبــل
إلــى آدم ،يقــول آدم :فلينتخــب ك ٌّل منكمــا قربانــا ،وأ ّ
اللــه قربانــه ،فليذعــن اآلخــر .قبــا بذلــك .ينتخــب هابيــل مــن إبلــه
ناقــة شــقراء عزيــزة ويأتــي بهــا إلــى المنحــر قربانًــا للــه .وقابيــل
يأتــي بقبضــة مــن القمــح الذابــل األجــوف القاتــم المضــروب الــذي
ال يفيــد كل شــخص ،إلــى محــل القرابيــن .وبالتالــي -وبصــورة
طبيعيــة -يُقبــل قربــان هابيــل .ويظــل قابيــل خائبًــا مــرة أخــرى.
ضــا -يســتم ّر فــي اعتدائــه،
قابيــل -الــذي ُحــرم مــن هــذا العمــل أي ً
ويخــدع أخــاه هابيــل فــي الصحــراء ويقتلــه ،وهــذا أول دم ســفك
أخ بــدأ فــي
فــي التاريــخ البشــري بواســطة اإلنســان ،أول قتــل ٍ
النــوع اإلنســاني) (.)18
( )16كذا في األصل ،ولعل الصحيح :هذان.
( )17من الشائع في العلوم االجتماعية القول بأن مرحلة الصيد
والتقاط الغذاء قد سبقت  مرحلة الزراعة وتربية الماشية ،وهو ما
أشار إليه شريعتي أيضا في كتابه « اإلنسان واإلسالم» ( ،ص37
) ،وعليه فلو قلنا بأن آدم هو اإلنسان األول -وليس مجرد نموذج
لنوع اإلنسان -وقلنا أن قابيل وهابيل هما ابنا هذا اإلنسان األول
حقيقة -وليسا مجرد رمزين -لتحتم علينا أن نقول أن قابيل يمثل
مرحلة التقاط الغذاء ولم يكن فالحا كما يقول شريعتي  ،ولذلك كان
ال بد لشريعتي من أن يعتبر أن قصة ابني آدم هي قصة رمزية ال
واقع لها ،لكي يتسنى له اعتبار قابيل فال ًحا ،ولكي يخلص من ذلك
إلى تبنّي بعض وجهات النظر االقتصادية في فلسفة التاريخ ،وهي
وجهة النظر التي تعطي االعتبار األول للملكية الخاصة .

( )18اإلنسان واإلسالم ،مصدر سابق ،ص.36
وبعــد أن يســتنتج شــريعتي مــن هــذه القصــة عقيدتــه فــي فلســفة
أن التاريــخ -بمقتوليــة هابيــل وقاتلية
التاريــخ ،يعــود ليقــول لنــاّ ( :
قابيــل -ينتقــل مــن مرحلــة الوحــدة اإلنســانية إلــى مرحلــة التمييــز
اإلنســاني ،ومــن مرحلــة أصالــة النــوع البشــري إلى مرحلــة أصالة
ـب االنفراديــة للنــوع البشــري.
الفــرد البشــري وحـ ّ
أي أن التاريــخ بذهــاب هابيــل وبقــاء قابيــل انتقــل مــن المرحلــة
الهابيليّــة إلــى المرحلــة القابيليّــة .وبإزالــة هابيــل وبقــاء قابيــل،
أصبحنــا جمي ًعــا أبنــاء قابيــل ألن هابيــل لــم يتــزوج وظـ ّل محرو ًمــا)
(.)19
ثــم يقــول بعــد هــذا( :قابيــل ح ـ ّي دائ ًمــا فــي تاريــخ البشــرية ألن

هابيــل قــد مــات) (.)20
ودعنــا نســلم اآلن مــع شــريعتي فــي عــدم اعتبــار هــذه القصــة
ومــا يشــابهها كوقائــع تاريخيــة ،وإال كانــت غيــر مفهومــة
وبــدون نتيجــة ،ودعنــا نتجــاوز عــن كوننــا قــد أصبحنــا جميعــا
أبنــاء قابيــل وذلــك  علــى الرغــم مــن عــدم واقعيــة هــذه القصــة
كمــا يــرى شــريعتي -ولنعــد بعــد ذلــك إلــى بيــان مــا ابتلــي بــهمنهــج شــريعتي مــن انتقائية ال ترتضيهــا الروح العلميــة ،ول ْن َر
كيــف كان يمكــن أن تتغيــر النتائــج التــي اســتنتجها شــريعتي
لــو كان تجنــب هــذه االنتقائيــة والتــزم بالشــروط المعتبــرة فــي
البحــث العلمــي.
( )19نفسه ،ص.38
( )20نفسه ،ص.39

وقبــل الخــوض فــي ذلــك كلــه نــود أن نذ ّكــر باألمــر التالــي،
ضــا وعلــى مــا هــو ديدننــا فــي هــذه المقالــة
وهــو أننــا هنــا أي ً
ال نرمــي إلــى مناقشــة شــريعتي فــي مختلــف نظرياتــه ،ومنهــا
نظريتــه فــي فلســفة التاريــخ( ،)21ولذلــك لــم ننقــل عنــه جميــع
اســتنتاجاته مــن القصــة الســابقة .وإنمــا الــذي نرمــي إليــه هــو
أن نقــف علــى مــا تمتــزج بــه بالغتــه المؤثــرة مــن خلــل فــي
المنهــج وقصــور فــي الدليــل  .
وال أجــد داعيــا لإلفاضــة فــي تنــاول القــوة البالغية التــي يتميز
بهــا هــذا النــص ،فهــي واضحــة يحــس بهــا القــارئ إحساســا
جليــا .ويكفيــك منهــا قولــه( :أصبحنــا جميعــا أبنــاء قابيــل)،
و(قابيــل حــي دائمــا فــي تاريــخ البشــرية) ..لــذا ســأقصر الكالم
علــى مناقشــة بعــض مــا يتعلــق بالمنهــج والدليــل.
وأول مــا يجــدر بنــا ذكــره هنــا هــو أن قصــة ابنــي آدم كمــا
يرويهــا شــريعتي إنمــا هــي مأخــوذة مــن بعــض كتــب التــراث
الموجــودة بيــن أيــدي المســلمين ،وليســت ممــا رواه لنــا القرآن
الكريــم ..ولذلــك نجــد أن بعــض مــا روي عــن أهــل البيــت
عليهــم ال ّســام يكــذب هــذه القصــة وال يقيــم لهــا وزنًــا .وكذلــك
يفعــل بعــض العلمــاء مــن المســلمين الســنة.
ضا ينفتح المجال واس ًعا لمناقشة شريعتي فيما يستنتجه
( )21هنا أي ً
من فلسفة التاريخ ،حيث يرى أن سبب الصراع بين قابيل وهابيل
هو الملكية الفردية .غير أننا سنرى الحقًا أن سبب الصراع قد
يكون هو الوصية واسم الله األعظم.

وإليــك علــى ســبيل المثــال هــذه الكلمــة التــي يعلّــق بهــا أحــد
علمــاء الســنة علــى هــذه القصــة فيقــول( :هــذا مــن قصــص أهــل

الكتــاب ،ليــس لــه أصــل صحيــح) (.)22
فهــذه القصــة إ ًذا وكمــا يــرى هــذا العالــم ليس لهــا أصل صحيح
بــل هــي من قصــص أهل الكتــاب ،أي من اإلســرائيليات.
وأمــا أهــل البيــت عليهــم ال ّســام فقــد روي عنهــم العديــد مــن
الروايــات( )٢٣التــي تــر ّد علــى هــذه القصــة ،بــل وتســتنكر
علــى بعــض الســائلين حتــى مجــرد نقلهــا وروايتهــا.
ســام :كيــف بــدؤ
فعــن زرارة قــال( :ســئل أبــو عبــد اللــه عليــه ال ّ
ســا يقولــون إن
النســل مــن ذريــة آدم عليــه ال ّ
ســام فــإن عندنــا أنا ً
ســام أن يــزوج بناتــه
اللــه تبــارك وتعالــى أوحــى إلــى آدم عليــه ال ّ
مــن بنيــه ،وأن هــذا الخلــق كلــه أصلــه مــن اإلخــوة واألخــوات؟
ســام :ســبحان اللــه ،وتعالــى عــن
قــال أبــو عبــد اللــه عليــه ال ّ
ذلــك علـ ًوا كبيـ ًرا ،يقــول مــن يقــول هــذا :إن اللــه عــز وجــل جعــل
أصــل صفــوة خلقــه وأحبائــه وأنبيائــه ورســله وحججــه والمؤمنين
والمؤمنــات والمســلمين والمســلمات مــن حــرام ،ولــم يكــن لــه مــن
( )22الشيخ محمد متولي الشعرواي :قصص األنبياء ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،ج ،1هامش ص .240
( )٢٣لم نتعرض لصحة هذه الروايات ألن غرضنا هنا ال يتعلق
بالوصول إلى ما هو الصحيح من قصة ابني آدم ،بل أردنا فقط أن
نشير إلى انتقائية شريعتي حيث ينتخب الحكاية التي تناسبه ،ويُغفل
غيرها ،من دون أي إشارة أو تعليق.

القــدرة مــا يخلقهــم مــن الحــال وقــد أخــذ ميثاقهــم علــى الحــال

والطهــر والطاهــر الطيــب.)٢٤( )..
بلــى واللــه ،إن للــه ع ـ ّز وج ـ ّل القــدرة كل القــدرة علــى خلــق
صفــوة خلقــه وباقــي المؤمنيــن والمؤمنــات مــن الحــال دون
صــا وأنــه قد أخــذ ميثاقهم على الحــال والطهر
الحــرام ،خصو ً
الطاهــر الطيــب.
وليــس بنــا مــن حاجــة تدعونــا ألن نتعلــق باإلســرائيليات
ونتخذهــا مــادةً تاريخيــة أو رمزيــة لنــا نف ّســر علــى أساســها
التاريــخ ونســتنتج منهــا فلســفته.
هــذا فيمــا يتعلّــق ببــدء النســل ومــا إذا كان مــن حــال أو حرام.
فمــاذا عــن الســبب الــذي قـ ّدم مــن أجلــه ابنــا آدم القربان؟
فــي روايــة عــن ســليمان بــن خالــد عــن الصــادق عليه ال ّســام،
قــال ســليمان( :جعلــت فــداك إنهــم يزعمــون أن قابيــل إنمــا قتــل
هابيــل ألنهمــا تغايــرا علــى أختهمــا؟ فقــال لــه :يــا ســليمان تقــول
هــذا؟ أمــا تســتحيي أن تــروي هــذا علــى نبــي اللــه آدم؟! فقلــت:
جعلــت فــداك ففيــم قتــل قابيــل هابيــل؟ فقــال :فــي الوصيــة ،ثــم قــال
لــي :يــا ســليمان إن اللــه تبــارك وتعالــى أوحــى إلــى آدم أن يدفــع
الوصيــة واســم اللــه األعظــم إلــى هابيــل ،وكان قابيــل أكبــر منــه،
فبلــغ ذلــك قابيــل فغضــب فقــال :أنــا أولــى بالكرامــة والوصيــة،
( )٢٤الشيخ الصدوق :علل الشرائع ،ج ،1ص « 17مكتبة أهل
البيت االلكترونية».

فأمرهمــا أن يقربــا قربانًــا بوحــي مــن اللــه إليــه ففعــا ،فقبــل اللــه

قربــان هابيــل فحســده قابيــل فقتلــه) (.)٢٥
إن التأمــل فــي مضاميــن هــذه الروايــة يكشــف لنــا عــن ثالثــة
أمــور مهمــة:
 -1يبــدو أن ســليمان بــن خالــد لــم تطمئــن نفســه لمــا ســمعه
مــن حكايــة اختــاف ابنــي آدم علــى أختهمــا ،ولذلك راح يســأل
عنهــا اإلمــام الصــادق عليــه السّــام ،وكان ســؤاله بصيغــة
(يزعمــون).
 -2إن اإلمــام الصــادق عليــه ال ّســام يســتنكر علــى ســليمان
حتــى روايــة هــذا الزعــم ،ألنــه يســيء إلــى نبــي اللــه آدم عليــه
ال ّســام.
 -3يُنكــر اإلمــام الصــادق عليــه ال ّســام أن يكــون الخــاف بين
ابنــي آدم علــى أختهمــا ،ويبيّــن لنــا أنــه كان علــى الوصيّة .وما
أبعــد الفــرق بيــن أن يكــون الخــاف علــى األخــت أو يكــون
علــى الوصيــة وعلــى اســم اللــه األعظــم!
ويبقــى أن نســأل عــن مــدى صحــة اســتنتاج شــريعتي أنــه
وبإزالــة هابيــل وبقــاء قابيــل أصبحنــا جمي ًعــا أبنــاء قابيــل..
حــي دائ ًمــا فــي تاريــخ البشــرية؟
وأن قابيــل
ٌّ
( )٢٥محمد بن مسعود العياشي :تفسير العياشي ج  ،1ص 312
«مكتبة أهل البيت االلكترونية».

ضــا بعــض الروايــات ،ومنهــا
علــى هــذا الســؤال تجيبنــا أي ً
الروايــة التاليــة الــواردة عــن أبــي بصيــر والتــي جــاء فيهــا أن
طاوو ًســا اليمانــي ســأل اإلمــام الباقــر عليــه ال ّ
ســام ..( :فأيهمــا
كان أبًــا للنــاس ،القاتــل أو القتيــل؟ قــال :ال واحــد منهمــا بــل أبوهــم

شــيث بــن آدم) (.)٢٦
وال يخفــى علــى القــارئ أن شــيثًا عليــه ال ّســام كان نبيًــا ،فــإذا
مــا مضينــا  فــي عمليــة االســتنتاج علــى طريقــة شــريعتي،
ألمكننــا القــول بأننــا أصبحنــا جمي ًعــا أبنــاء شــيث ،وأن شــيثًا
النبــي هــو الحــي دائ ًمــا في تاريــخ البشــرية وليس قابيــل القاتل،
كمــا حــا لــه أن يســتنبط ويف ّســر.
ويبقــى فــي البيــن ســؤال عــن الباقيــن مــن ولــد آدم إذ المعروف
أنــه عليــه ال ّســام كان له الكثير مــن األوالد غير قابيل وهابيل؟
تجيــب بعــض الروايــات اإلســامية علــى هــذا الســؤال بــأن
الباقيــن مــن ولــد آدم قــد أُغرقــوا في طوفــان نوح عليه ال ّســام.
وعلــى كل حــال فالمســألة مــورد بحــث ،غيــر أن المؤكــد هــو
أن قابيــل لــم يكــن األب الوحيــد للبشــرية جمعــاء كمــا يجــزم
شــريعتي.
من كل ما تقدم يظهر لنا النهج الشريعت ّي على حقيقته،
( )٢٦ابن شهر آشوب :مناقب آل أبي طالب ،ج ،3ص332
«مكتبة أهل البيت االلكترونية».

فهــو يتبنّــى فه ًمــا مســبقًا لفلســفة التاريــخ ،ثــم يحــاول إقناعنــا
بــأن هــذا هــو الفهــم الصحيــح والمناســب للمنهــج اإلســامي،
فيقــوم ألجــل ذلــك بانتقــاء قصــة معيّنــة تناســب فهمــه المســبق
مغفـاً غيرهــا مــن القصــص ،وبدون ذكــر أ ّ
ي تعليــل أو تبرير
لهــذه «االنتقائيــة » ،حتــى لــو كانــت القصــة المنتقــاة مخالفــة
للعديــد مــن روايــات أهــل البيــت عليهــم ال ّســام ،ومرفوضــة
مــن قبــل بعــض علمــاء الســنة .ومــا ذلــك إال ألن هــذه القصــة
هــي التــي يمكنهــا أن تعبّــد لــه الطريــق لبلــوغ مأربــه ،وتم ّكنــه
مــن إســقاط مــا يحلــو لــه إســقاطه مــن نظريــات مســبقة علــى
حقائــق اإلســام ومعارفــه.
وهكــذا يبيّــن لنــا النمــوذج الثانــي بعــض أمثلــة «التحريــف»
و«االنتقائيــة» فــي فكــر شــريعتي ،والتــي يحــاول تمريرهــا
بنبرتــه العاليــة ،وبالغته األ ّخــاذة ،وبمؤثراتــه المتنوعة ،وبكل
مــا مــن شــأنه أن يُعمــي ويُصــم ،وال يــكاد يســلم مــن تبعاتــه إال
المتدبّــرون.

النموذج الثالث:
تزييف الحقائق  -تزوير النصوص

يقول شريعتي في كتابه «األمة واإلمامة»:
(علــم األخــاق هــو العلــم الــذي يــدرس (كيــف يجــب أن يكــون)
واإلنســان ال يعــرف ذلــك! فقــد أضحــت األســس البديهيــة للفضائــل
األخالقيــة مــورد تشــكيك وتــردد فــي عصرنــا الحاضــر .بــل نجــد
شــخصية كســارتر يهاجــم أع ـ ّز وأقــدس المســائل األخالقيــة التــي
يعتقــد بهــا الجميــع علــى الــدوام ،ويع ّدهــا غيــر قابلــة للتحليــل
المنطقــي.
ويتحــ ّدث فــي مســرحية الجــدار عــن شــخصية ســجينة ،تطــرح
االســتفهام التالــي :مــاذا يعنــي إخالصــي ألصدقائــي وبقائــي الدائــم
فــي هــذا العــذاب أســي ًرا؟ لِـ َم أبقــى فــي هــذه المعانــاة؟ ألجــل مــاذا،
ومقابــل مــاذا؟ أألجــل أن يتمتــع جمــع بالحريــة واالطمئنــان؟ مــاذا
يعنــي ذلــك؟
بعــد ذلــك يتهيّــأ لالعتــراف علــى عنــوان أصدقائــه وهــو مقبــرة
المدينــة ،فتهاجم الشــرطة المقبرة ويقبضــون على زعيم الجماعة،
وبعــد أن يــرى الســجين صديقــه بقبضــة الشــرطة يقهقــه ضاحـ ًكا،
ثــم تفــرج الشــرطة عنــه!
لـ َم؟ ألن التضحيــة والفــداء بمــا لــه مــن عظمــة وإنســانية ليــس لــه
ي توجيــه منطقــي اليــوم ،واإلنســان متــر ّدد حتــى أمــام الفضائــل
أ ّ
واإليمــان باألصــول اإلنســانية التــي كانــت علــى الــدوام أصــوالً
بديهيــة ومقدســة ،فاإلنســان ال يــدري واق ًعــا ومنطقًــا :هــل أن

الصيــرورة والحيــاة علــى هــذه الفضائــل أمــر حســن أم ال؟)(.)٢٧

ربمــا يتع ّجــب القــارئ مــن اختيــاري مثــل هــذا النــص ألجعلــه
شــاه ًدا مــن شــواهد اللغــة المثيــرة التــي تسـبّب العمــى ،ودليـاً
علــى التزييــف والتزويــر اللذيــن يصطنعهمــا شــريعتي فــي
مؤلفاتــه! بــل لعــل بعــض القـرّاء المتح ّمســين حين يقــرأون هذا
النــص لشــريعتي تنبثــق فــي نفوســهم آيــات التقديــر ويتملّكهــم
الشــعور باإلعجــاب ،فينبــرون لتبيــان مــا ينطــوي عليــه النــص
مــن معــارف ومــا يدعــو إليه مــن مواقــف .كيــف ال؟ وهو نصٌّ
ال تــكاد تتجــاوز مســاحته الصفحــة الواحــدة ،ولكنهــا صفحة قد
تغنيــك قراءتهــا عــن قــراءة العديــد مــن الصفحــات.
فانظــر كيــف يعرّفــك شــريعتي فيهــا علــى األصــول األخالقيــة
التــي كانــت علــى الــدوام أصــوالً بديهيــة ومقدســة ،ثــم انظــر
كيــف يدلّــك علــى طبيعــة عصرنــا الحاضــر ومــا يحملــه مــن
تشــكيك وتــرد ٍد تجــاه تلــك األصــول .والحــظ بعــد ذلــك مــا
تشــتمل عليــه هــذه الصفحــة مــن غنـ ًى بالموضوعــات الفلســفية
ضــا أن الموضــو َع مــور َد البحــث هــو
واألدبيــة .وال تنــس أي ً
موضــوع إســامي ولكـ ّ
ـن صفحتنــا هذه لــم تقتصر فــي معالجته
علــى المعــارف اإلســامية وحدهــا ،بــل ي ّممــت وجههــا شــطر
ضــا لكــي تأتــي المعالجــة شــاملة ووافيــة
الثقافــة الغربيــة أي ً
( )٢٧د .علي شريعتي :األمة واإلمامة ،دار األمير ،بيروت،
1992م1413-هـ ،ص.97-96

 .وتأ ّمــل أخيــ ًرا كيــف تنيــر هــذه الصفحــة عقولنــا وتشــحذ
إرادتنــا ممــا يز ّودنــا بالشــجاعة كلهــا لكــي نقــف إزاء الفكــر
الغربــي موقــف الباحــث الناقــد ،وال نغتــ ّر بســمعته فنســلك
تجاهــه ســلوك المســتلَب المأخــوذ...
بهــذا النحــو ومــا يماثلــه قــد يؤثــر نــص شــريعتي الســابق علــى
القـرّاء الذيــن يقــرأون بطريقــة انفعالية.
ولكــن مــا الــذي يمكــن أن يحــدث فيمــا لــو قرأنــا النــص قــراءة
متفحّصــة متدبــرة؟ إننــا لــو فعلنــا ذلــك فــإن الواقــع المــ ّر
ســيصدمنا ،ألننــا ســوف نتفاجــأ بأمريــن خطيرين همــا :تزييف
الحقيقــة ،وتزويــر النصــوص .ولنبــدأ باألمــر األول.

تزييف الحقيقة
قرأنــا فــي هــذا النص قول شــريعتي( :بل نجد شــخصية كســارتر
يهاجــم أعـ ّز وأقــدس المســائل األخالقيــة التــي يعتقــد بهــا الجميــع
علــى الــدوام ،ويع ّدهــا غير قابلــة للتحليــل المنطقي) .وكذلــك قوله:
(ألن التضحيــة والفــداء بمــا لــه مــن عظمــة وإنســانية ليــس لــه
ي توجيــه منطقــي اليــوم ،واإلنســان متــر ّدد حتــى أمــام الفضائــل
أ ّ
واإليمــان باألصــول اإلنســانية التــي كانــت علــى الــدوام أصــوالً
بديهيــة ومقدســة).

والــذي يه ّمنــا اآلن مــن كالم شــريعتي هــو ا ّدعــاؤه أن المســائل
واألصــول األخالقيــة التــي يتح ـ ّدث عنهــا هــي مــن المســائل

واألصــول التــي كان يعتقــد بهــا الجميــع وعلــى الــدوام ،ولذلــك
كانــت دائ ًمــا أصــوالً بديهيــة ومق ّدســة.
ومــن حقنــا هنــا أن نســأل :مــا الحجــة ومــا الدليــل اللــذان اســتند
إليهمــا شــريعتي لكــي يبيــح لنفســه أن يجزم هذا الجــزم القاطع،
وأن يع ّمــم هــذا التعميــم الواســع ،مدعيًــا بــأن الجميــع وعلــى
الــدوام كانــوا يعتنقــون هــذه األصــول األخالقيــة ويقدســونها؟
وليتــه كلّــف نفســه القيــام ولــو باســتقراء عجــول قبــل أن يطلــق
كالمــه هــذا ويرســله إرســال المســلمات .ولكنــه لــم يفعــل ،وال
يناســبه أن يفعــل ،وإال لمــا تسـنّى لــه عندهــا أن يجــزم ويع ّمــم،
ولفَقَــد كالمــه حينئــذ بعــض ق ّوتــه ،ولحُرمت بالغتــه من بعض
مؤثراتهــا ،وذلــك ألنــه مــن الواضــح أن اإلنســان حيــن يقــف
مداف ًعــا عــن الحقائــق العامــة الدائمــة ،والبديهيــة المقدســة،
ســيكون كالمــه أشــد وق ًعــا وأبلــغ أثـ ًرا ممــن يدافــع عــن حقيقــة
ليســت لهــا القداســة نفســها عنــد الجميــع ،بــل إن البعــض يدعــو
إلــى خالفهــا .وشــريعتي كمــا عهدنــاه هــو فــي صــف البالغــة
ولــو علــى حســاب الدليــل الــذي هــو مــن شــأن ع ّشــاق المنطق.
وعليــه نقــول :إن دعــوى شــريعتي  -وعلى الرغــم مما تتصف
بــه مــن جــزم وتعميــم -هــي دعــوى باطلــة ال تؤيدهــا أ ّ
ي حجــة
صحيحــة ،والتاريــخ يشــهد علــى مــا نقــول ،إذ هــو يح ّدثنــا عــن
أنــاس ممــن ال تنطبــق عليهم دعوى شــريعتي اآلنفــة ،نذكر من

بينهــم -وعلــى ســبيل المثــال -أصحــاب مذهــب اللــذة ،هــؤالء
الذيــن يــرون( :أن اللــذة خيــر حتــى لــو نجمــت عــن أشــد األمــور
َمجلبــة للعــار .إن الفعــل هــو العــار ،أمــا اللــذة الناجمــة عنــه فهــي

فــي ذاتهــا فضيلة وخيــر)(.)٢٨
وال يتّســع المجــال لإلفاضــة بالحديــث عــن النــاس والحــ ّكام
والشــعراء ..وال عــن الفالســفة والمنظّريــن ..وال عــن أصحاب
مذهــب «الشــك» ،ممــن تكـ ّـذب آراؤهــم ومعتقداتهــم دعــوى
شــريعتي اآلنفــة.
بهــذا يتبيّــن لنــا جليًــا كيــف قــام شــريعتي بتزييــف الحقيقــة،
فجــزم حيــث ال ينبغــي الجــزم ،وع ّمــم حيــث يقبــح التعميــم،
وذلــك لغايــة فــي نفســه قضاهــا.
والطريــف فــي المســألة أن شــريعتي نفســه ّ
يحذرنا كمــا يحذرّنا
كتّــاب آخــرون مــن االنــزالق في مهــاوي الجــزم والتعميم.
ولنقــرأ أوالً هــذا النــص لشــريعتي حيــث يقــول( :إن من شــروط
النظــرة العلميــة الصحيحــة أن تكــون شــاملة ومتعــددة الزوايــا
واألبعــاد ،وذات طابــع نســبي ،خالفًــا للعــوام الذيــن يميلــون عــادةً

إلــى تعميــم األحــكام ،وإضفــاء صفــة الجــزم عليهــا)(.)٢٩
( )٢٨د .عبد الرحمن بدوي :األخالق النظرية ،وكالة المطبوعات،
الكويت ،ط ،2أيار-مايو1976 ،م ،ص.242
( )٢٩د .علي شريعتي :التشيّع العلوي والتشيع الصفوي ،ترجمة
حيدر مجيد ،دار األمير ،بيروت1422 ،هـ 2002 -م ،ص68

وهــذا كالم يُغنينــا فعــاً عــن اإلدالء بــأي تعليــق ،وقــد كان
باإلمــكان أن نجعــل مــن مســألة التناقــض بيــن دعــوة شــريعتي
إلــى عــدم الجــزم والتعميــم وبيــن ارتكابــه لخطيئــة الجــزم
والتعميــم التــي هــي من شــأن (العــوام) محــو ًرا مســتقالً ،ولكننا
اكتفينــا بهــذه اإلشــارة إذ ليــس غرضنــا فــي هــذه المقالــة ســوى
التنبيــه وضــرب األمثــال.
ولنقــرأ بعــد هــذا تحذيــ ًرا آخــر كتبــه المف ّكــر االجتماعــي
الرصيــن «مالــك بــن نبــي» فــي كتابــه «مشــكلة األفــكار فــي
العالــم اإلســامي» حيــث يقــول:
(والمجتمــع الــذي يقــع فــي مثــل تلــك الطفوليــة يكشــف عــن ظاهرة
غريبــة مــن التعويــض عــن افتقــاره إلــى األفــكار ( )...إلــى أن
يقــول :فعــدم التماســك تبــدو عالماتــه حيــن تنعــدم األفــكار ،حينئــذ
يأتــي الصــوت ليعلــو كيمــا يحـ ّل محــل حجــة افتقــدت.
ويبــرز التصنــع البالغــي فــي األدب :اإلفــراط فــي أدوات التفضيــل،
التشـ ّدق فــي األوصــاف (.)...
إنهــا حجــة اإلثــارة أن يقــال إنــه أمــر خطيــر ج ـ ًدا ،بــدالً مــن أن
تعطــي مجــرد فكــرة محــدودة عــن الموقــف.
إنهــا المبالغــة فــي التهويــل أو التهويــن بــأن يقــال( :كل الدنيــا تعلــم
بذلــك) لتأييــد رأي ،أو (ال أحــد يصــدق ذلــك) لالنتقــاص مــن قيمــة
رأي.
والخالصــة إنــه حشــو الــكالم حيــث كل كلمــة تلقــي ظــاالً مــن
الغمــوض علــى الموضــوع بــدالً مــن أن تجلّيــه ،فعندمــا يســيطر
التشــويش وانعــدام التماســك علــى عالــم األفــكار ،تظهــر عالماتهــا
فــي أبســط األعمــال) (.)٣٠

( )٣٠مالك بن نبي :مشكلة األفكار في العالم أإلسالمي ،دار الفكر
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وهــذا لعمــري وصــف دقيــق وجليــل حقًــا للظاهــرة التــي يمثّــل
شــريعتي أحــد مصاديقهــا البارزيــن :بــد ًءا بعــدم التماســك،
ومــرو ًرا بالصــوت الــذي يعلــو ليح ـ ّل مح ـ ّل حجــة افتقــدت،
وعطفًــا علــى حجــة اإلثــارة والتصنّــع البالغــي ،وانتهــا ًء
بالتعميــم أو التهويــل..
هــذا فيمــا يرتبــط باألمــر األول مــن محورنــا وهــو تزييــف
الحقيقــة ،ويبقــى أن نبيّــن األمــر الثاني وهــو تزوير النصوص.

تزوير النصوص
قرأنــا فــي النــص اآلنــف لشــريعتي تلخيصــه ألحــداث «قصة»
الجــدار للفيلســوف الفرنســي ســارتر ،مســتدالً بهــذا التلخيــص
علــى موقــف ســارتر ومهاجمتــه ألعــ ّز وأقــدس المســائل
األخالقيــة التــي يعتقــد بهــا الجميــع علــى الــدوام..
ولكــي ال أكــرر الــكالم فإننــي أرجــو مــن القــارئ الكريــم أن
يراجــع التلخيــص كمــا أورده شــريعتي ،ثــم ليرافقنــي بعدهــا
للكشــف عــن وجــه الحقيقــة.
والحقيقــة هــي أن قصــة الجــدار -وهــي قصــة قصيــرة وليســت
مســرحية -بريئــة ك ّل البــراءة ممــا نســبه شــريعتي إليهــا .إذ

ليــس صحي ًحــا أن الشــخصية الســجينة قــد طرحــت االســتفهام
حــول معنــى إخالصهــا وبقائهــا فــي العــذاب الدائــم ألجــل أن
يتمتّــع جم ـ ٌع بالحريــة واالطمئنــان ،ثــم خلصــت إلــى أنــه ال
معنــى لذلــك.
ضــا أن هــذه الشــخصية قــد تهيّــأت
كمــا أنــه ليــس صحي ًحــا أي ً
لالعتــراف والــذي كانــت نتيجتــه مهاجمــة الشــرطة للمقبــرة
والقبــض علــى زعيــم الجماعــة ،حتــى إذا رأى ســجينُنا صديقَه
بقبضــة الشــرطة قهقــه ضاح ـ ًكا ،ثــم نــال ثوابــه بــأن أفرجــت
عنــه الشــرطة ،نتيجــة لخيانتــه.
وإنمــا الصحيــح هــو عكــس مــا يخبرنــا بــه شــريعتي تما ًمــا
مــن أحــداث القصــة ،فالقصــة تقــول أن هــذا الســجين ظــ ّل
محافظًــا علــى س ـ ّر صديقــه إلــى آخــر لحظــة ،موطّنًــا نفســه
علــى المــوت قبــل أن يفشــي السـرّ ،بــل إنــه عــاوة علــى هــذا
أراد أن يهــزأ بسـجّانيه فقــال( :أنــا أعــرف أيــن هــو .فهــو مختبــئ
فــي المقبــرة) .وهــو يُوضــح ســبب تصرّفــه هــذا بالقــول( :كان
ذلــك ألهــزأ منهمــا ،أو ّد أن أراهمــا يقفــان ،ويشــدان حزاميهمــا

ويعطيــان األوامــر) .إلــى أن يقــول( :كنــت أضحــك مــن وقــت
آلخــر مــن الوجــه الــذي ســيقابلونني بــه) ،وذلــك ألنــه كان يعلم
علــم اليقيــن أيــن يختبــئ صديقــه وأنــه ليس فــي المقبــرة .ولكنه
أراد أن يهــزأ بس ـجّانيه فادعــى وجــود صديقــه فــي المقبــرة.
وهنــا لعبــت الصدفــة دورهــا حيــث كان قــد لجــأ صديقــه إلــى

المقبــرة ولكــن دون علــم ســجيننا بذلــك ،فــكان أن وجدتــه
الشــرطة هنــاك وقتلتــه.
وحيــن علــم ســجيننا باألمــر بــدأ يرتجــف ،وقــال( :كل شــيء
ســا علــى األرض ،كنــت أخجــل بقوة،
بــدأ بالــدوران ،ووجدتنــي جال ً

إلــى حـ ّد أن الدمــوع بانــت فــي عينـ ّي)(.)٣١
فيــا ســبحان اللــه كيــف انقلبــت الحقائــق وتب ّدلــت الوقائــع علــى
لســان شــريعتي( )٣٢فصــار الهُــزء بالســجانين استســا ًما،
وغــدا حفــظ الســ ّر وشــاية ،واســتحال االرتجــاف والخجــل
والبــكاء قهقهــةً وضحــ ًكا؟!
وأين يحدث كل هذا؟
إنــه يحــدث فــي بحــث حــول األخــاق ،يدافــع فيــه المعلــم
شــريعتي عــن األصــول اإلنســانية والمبــادئ األخالقيــة التــي
كانــت علــى الــدوام أصــوالً بديهيــة ومقدســة.
( )٣١كل ما أوردناه من القصة يمكن االطالع عليه في :الجدار
لجون بول سارتر ،ترجمة هاشم الحسيني ،منشورات دار مكتبة
الحياة ،بيروت1979 ،م.
( )٣٢ليس من همنا هنا تحقيق موقف سارتر الفعلي من األخالق،
وهل كان له موقف واضح وموحد ،أم كانت له مواقف متغايرة
بل لعلها متناقضة؟ وإنما الذي يهمنا هو أن نبيّن فقط عدم أمانة
شريعتي في نقل النصوص حتى لو افترضنا -جدالً -صحة ما
يقوله حول موقف سارتر الفعلي من األخالق.

وال أدري ما الذي علينا أن نص ّدقه :أقوال المعلم أم أفعاله؟
ولكننــي علــى يقيــن مــن أن النزهــة فــي حدائــق شــريعتي
والتجــوال بيــن مؤلفاتــه همــا مــن األمــور الطريفــة والممتعــة،
لــذا دعنــا نقــرأ لــه هــذا النــص مــن كتابــه «التشــيع العلــوي
والتشــيع الصفــوي» والــذي يصف فيــه جماعة السوفســطائيين
وهــم يقلبــون النهــار إلــى ليــل ببيانهــم الســاحر ،فيقــول:
(وكانــت اليونــان فــي ذلــك العهــد انتشــر فيهــا السوفســطائيون،
وهــم أشــخاص ذوو حذاقــة عاليــة فــي الجــدال والمناقشــة ،وكانــوا
قادريــن ببيانهــم الســاحر علــى قلــب الليــل إلــى نهــار والنهــار إلــى
ليــل .وقــد هيمــن السوفســطائيون بقــوة اســتداللهم وســحر بيانهــم
علــى مقاليــد األمــور فــي اليونــان علــى كافــة األصعــدة السياســية

والفكريــة والقضائيــة) (.)٣٣
وال أدري مــا إذا كان هــؤالء السوفســطائيون يقلبــون الليــل إلى
نهــار والنهــار إلــى ليــل ،بقــوة اســتداللهم وســحر بيانهــم فقــط،
أم أنهــم كانــوا عــاوة علــى ذلــك يزيّفــون الحقائــق ويــز ّورون
النصوص؟!
وهنــا ال بــد أن نســأل :إننــا لــو قبلنــا التصنيــف المحبّــب علــى
قلــب شــريعتي ،وهــو تصنيــف التشــيّع إلــى تشــيّع علــوي
وتشــيع صفــوي ،فأيــن يمكننــا أن نــدرج عملية تزييــف الحقائق
وتزويــر النصــوص؟

أم لعلــه يجــدر بنــا اختــراع صنف ثالــث لكي نتمكن مــن إدراج
مثــل هــذه العمليــة فيــه ،ألن الصنفيــن األوليــن ال يتســعان لهــا.
ولنطلــق علــى هــذا الصنف اســم« :التشــيع اإلفرنجي».
( )٣٣التشيّع العلوي والتشيع الصفوي ،مصدر سابق ،ص.43

النموذج الرابع:
اضطراب الميزان

يقول شريعتي في كتابه «العودة إلى الذات»:
(الخالصــة :أننــي ال أطــرح قضيــة الديــن فــي المجتمــع بهذا الشــكل
علــى أســاس فكــر ٍة مــا أو عاطفــة مــا ،ألن منطلقــي مــن الديــن مــن
ـوع يســتطيع معــه حتــى مفكــر علمانــي أن يأتــي وينطلــق معــي
نـ ٍ
منــه ،والفــرق بينــي وبينــه أن منطلقــي يُعــ ّد إيمانًــا ومســئولية
اجتماعيــة ،بينمــا يســتطيع ذلــك المفكــر أن يشــترك معــي من موقع
المســئولية االجتماعيــة فحســب.
علــى كل حــال ،أريــد هنــا كمفكــر مســؤول عــن عصــره وجيلــه أن
أحـ ّدد الهــدف مــن مســئوليتنا ،وأن أحـ ّدد الــدور االجتماعــي الملقى
علــى عواتــق المفكريــن والمتعلميــن والمثقفيــن فــي المجتمعــات
اآلســيوية أو اإلســامية .وذلــك علــى أســاس الشــعار نفســه الــذي
صــا بعــد الحــرب
قَبِلــه المفكــرون الدينيــون وغيــر الدينييــن -خصو ً
العالميــة الثانيــة -مثــل عمــر اوزجــان وإيمــا ســيزار وفرانــز فانون
ويوجيــن يونســكو ،فهــم يعتقــدون أن مــن حــق كل مجتمــع أن
يكــون المفكــر فيــه مرتكـ ًزا علــى تاريخــه وثقافته ،وعليــه أن يلعب
دوره كمف ّكــر ويقــوم برســالته علــى أســاس تاريــخ الســواد األعظــم
وثقافتــه ولغتــه ،أجــل علــى أســاس هــذه المبــادئ الثالثــة.
علــى كل حــال فــإن شــعار العــودة إلــى الذات ،شــعار لم يطــرح اآلن
فــي عالــم المتدينيــن ،بــل إن أكثــر المفكريــن التقدمييــن العلمانييــن
مــن أمثــال إيمــا ســيزار وفــي إفريقيــا مثــل فرانز فانــون وجوليوس
نيريــري وجومــو كينياتــا وســنغور فــي الســنغال وكاتــب ياســين

الجزائــري وجــال آل أحمــد فــي إيــران هــم الذيــن طرحــوا هــذه
القضيــة ألول مــرة) (.)٣٤

يريــد شــريعتي فــي هــذا النــص أن يطــرح قضيــة (العــودة
إلــى الــذات) ،ولكنــه يمهّــد لطرحــه هــذا بمقدمــة يبيّــن لنــا فيهــا
جملــة مــن الحيثيــات المرتبطــة بموضــوع كالمــه.
وأول هــذه الحيثيــات هــي انطالقــه مــن موقــع المســؤولية
االجتماعيــة ،األمــر الذي يفســح المجــال حتى للمفكــر العلماني
لكــي يشــاركه فــي منطلقاتــه..
ويمضــي بعــد ذلــك ليبيّــن لنــا ماهيــة الصفــة التــي يتحـ ّدث إلينا
مــن خاللهــا ،ومــا هــي المســائل التــي يشــتمل عليهــا موضــوع
بحثــه .ولذلــك قــال( :علــى كل حــال ،أريــد هنــا كمفكــر مســئول
عــن عصــره وجيلــه أن أح ـ ّدد الهــدف مــن مســئوليتنا ،وأن أح ـ ّدد
الــدور االجتماعــي الملقــى علــى عواتــق المفكريــن والمتعلميــن

والمثقفيــن فــي المجتمعــات اآلســيوية أو اإلســامية).
ينـ ّم هــذا التمهيــد عــن خبــرة عاليــة باألســاليب البالغيــة ،فهــو
يثيــر فــي نفــس القــارئ شــعو ًرا بالتهيّــب أمــام مــا ســيلقى عليــه
مــن كالم.
كيــف ال؟! وهــو كالم يتميّــز بجــال مصــدره (مفكــر مســؤول
عــن عصــره وجيلــه) ،وبخطــورة موضوعــه (تحديــد الهــدف
( )٣٤العودة إلى الذات ،مصدر سابق ،ص.35-34

مــن مســؤوليتنا ،وتحديــد الــدور االجتماعــي الملقــى علــى
عاتــق المفكريــن والمتعلميــن والمثقفيــن).
ئ الشــعو ُر بالتهيّــب فإنــه غالبًــا مــا يميــل
وحيــن يتملّــك القــار َ
إلــى قبــول األفــكار المطروحــة دون أن ينتبــه لمــا قــد يتضمنــه
الــكالم مــن خطــأ أو بطــان.
لكنــه ومــن حســن الحــظ يبقــى بين القرّاء أشــخاص يســتطيعون
الفــكاك مــن أســر البالغــة ،وتبقــى عقولهــم متنبّهــة لمضمــون
الــكالم ،فيميــزون الغـ ّ
ـث مــن الســمين ،غيــر متأثريــن ببهــارج
البالغــة وزخارفها.
وهــذا مــا حــدث للنــص الــذي بيــن أيدينــا .فنحــن نجــد فيــه أن
شــريعتي وبعــد أن وصــف نفســه بأنــه مفكــر مســؤول عــن
عصــره وجيلــه ،وأنــه في مقــام تحديد األهــداف والمســؤوليات
الملقــاة علــى عواتــق المفكريــن والمتعلميــن والمثقفيــن ،إنــه
وبعــد هــذا كلــه يقــ ّدم لنــا« :جوليــوس نيريــري» و«جومــو
كينياتــا» و«ســنغور» كمفكريــن تقدمييــن.
والغريــب هــو أن هؤالء جميعهــم معروفون بدورهم المشــبوه،
وبخدماتهــم التــي أ ّدوهــا لالســتعمار .ولذلــك نجد أن هــذا النص
قــد أثــار حفيظــة مترجــم كتــاب شــريعتي ،فكتــب حاشــية يعلّــق
فيهــا علــى كالمــه هــذا -وهــي مــن المــرات النــادرة التــي يكتب
فيهــا واحــد مــن مترجمــي كتــب شــريعتي حاشــية تنتقــد كالمه-

وقــد جــاء فيها:
(علــى مــدى هــذا الكتــاب يذكــر -أي شــريعتي -الزعمــاء األفارقــة
الذيــن أمســكوا بمقاليــد الحكــم فــي بالدهم بعــد اســتقاللها الصوري
علــى أســاس أنهــم مــن كبار المفكريــن األصالء ،في حيــن أنه مهما
ـض االجتهــادات الفكريــة ،علينــا أن نالحــظ عــدة
كانــت لبعضهــم بعـ ُ
نقــاط مــن أهمهمــا أن أغلب هــؤالء الزعماء قد تقلّــدوا الزعامة في
بالدهــم (ال)( )٣٥علــى أســاس اختيار شــعبي عام أو ســابقة ممتدة
فــي الكفــاح بــل كان معظمهــم مبــار ًكا مــن الســلطة االســتعمارية
ربيبًــا لهــا ،إمــا فــي جيشــها أو فــي جامعاتهــا ،ومعظمهــم الجيــل
األول المرتـ ّد مــن أســر مســلمة ،وال أدري كيف فات علي شــريعتي
أن معظــم هــؤالء مســيحيون مــن أبويــن مســلمين ،وأن بعضهــم
يحكــم شــعوبًا أغلبيتهــا مســلمة وهــو مســيحي ،وجــواز الســلطة
الوحيــد أنــه مســيحي ،أمــا (أفريقانيــة) ســنغور فهــي (أفريكانيــة)
فرنســية لالســتهالك العالمــي ،وهدفهــا الوحيــد الحيلولــة دون
أفريقيــا وواحـ ٍد مــن أهــم مقومــات ثقافتهــا وهو اإلســام ،وال أدري
ضــا كيــف لــم يلحــظ شــريعتي المصيــر الــذي لقيــه بعــض حــكام
أي ً
أفريقيــا الذيــن حاولــوا الحفــاظ علــى إســامهم مــن تشــنيع وتلويث
ثــم إقصــاء ،وأفضــل هــؤالء الحــكام هــم بالفعــل الذيــن يتظاهــرون
بالفكــر ووضــع النظريــات ،وهــم أرحــم حاالً مــن الميجــورات الذين
س ـلّطوا علــى شــعوبهم
انقلبــوا فــي يــوم وليلــة إلــى جنــراالت ثــم ُ
بمســاعدة مــن الفرقــة األجنبيــة ،ويعمــل التبشــير العســكري فــي
بالدهــم علــى قــدم وســاق ،بينمــا يُ ْحـ َر ُم المســلم فــي بــا ٍد غالبيتهــا
مــن المســلمين من أبســط الحقــوق المدنية ،ليس نيريري وســنغور
وكينياتــا ذوي الروابــط الوثيقــة ج ـ ًدا بإســرائيل بالنمــاذج والمثــل
التــي تضــرب هنــا ،بــل هــم مــن وجــوه االســتعمار الجديــد.)٣٦().
( )٣٥غير موجودة في األصل ولكن السياق يقتضيها.
( )٣٦العودة إلى الذات ،مصدر سابق ،هامش ص.35

إن مــا جــاء فــي هــذه الحاشــية يضعنــا أمــام صــورة موجــزة
لمــا هــو معــروف مــن مآســي هــؤالء الحــكام ،لكــن وعلــى
الرغــم مــن ذلــك فقــد شــاء شــريعتي أن يصنّفهــم بيــن المف ّكرين
التقدمييــن.
ولســت أدري ،مــا هــو الميــزان ،بــل مــا هــو الدافــع الــذي
حــدا بشــريعتي لكــي يعتبــر أمثــال هــؤالء المشــبوهين مفكريــن
تقدمييــن ؟!
وعلــى كل حــال فــإن هــذا يبيّــن لنــا مــدى اضطــراب الميــزان
لــدى شــريعتي ،هــذا الميــزان الــذي نجــده هنــا يقـ ّدر أشــخاصا
مثــل «نيريــري» ومــن هــم علــى شــاكلته ،بينمــا نــراه فــي
صا آخريــن وألدنــى ســبب ممــا
أماكــن أخــرى يلفــظ أشــخا ً
يعتبــره شــريعتي خطــأ ً فــي توجّههــم السياســي(.)٣٧
وأخيــ ًرا نســأل :هــل إن شــريعتي مؤهّــل حقًــا للــدور الــذي
نســبه إلــى نفســه فــي مقدمــة كالمــه؟ وهــل يحـ ّ
ق لــه أن يضــع
نفســه فــي مقــام المف ّكــر المســؤول عــن عصــره والــذي ينــاط
بــه تحديــد الــدور االجتماعــي الملقــى علــى عواتــق المفكريــن
والمتعلميــن والمثقفيــن ،وهــو يجهــل فــي الوقــت ذاتــه واقــع
أمثــال هــؤالء الحـ ّكام مــن أبنــاء عصــره ،ويغفــل عــن حقيقــة
أمرهــم؟!
( )٣٧وكمثال على ذلك موقفه من سقراط وتالمذته ،والذي ألمحنا
إليه في النموذج األول من نماذجنا ،فليراجع هناك.

وهكــذا نجــد أن األســلوب البالغــي الــذي مهّــد بــه شــريعتي
لفــرض هيبتــه الفكريــة علــى القارئ ،لــم ينفعه هنــا ،بل تص ّدى
لــه هــذه المــرة حتــى مترجــم كتابــه ليقــول لنــا أن الحقيقــة قــد
فاتــت شــريعتي .ومــن طرائف الصدف أن يأتي هــذا االحتجاج
ُنصب فيه شــريعتي نفســه
علــى شــريعتي فــي الموضــع الــذي ي ِّ
قيّ ًمــا علــى العصــر والجيــل ،ومرش ـ ًدا للمفكريــن والمتعلميــن
والمثقفين.

النموذج الخامس:
شهادة الواقع

بيّنــت فــي النمــاذج األربعة الســابقة جوانب من الوهــن الفكري
والمنهجــي الــذي تنطــوي عليــه اللغــة الملونة والبالغــة المثيرة
لدى شــريعتي.
وأ ّود اآلن أن أنتقــل مــن عالــم النصــوص إلــى عالــم النفــوس
ألبيّــن كيــف يمكــن أن تنطلــي تلــك اللغــة المثيــرة علــى القـرّاء
فيصدحــون بأناشــيدها ويتراقصــون علــى أنغامهــا رغــم أنهــا
تطعنهــم فــي الصميــم وهــم ال يشــعرون.
لــذا ســألجأ هــذه المــرة إلــى الواقــع ألســتقي منــه النمــوذج
الخامــس واألخيــر.
نشــر أحــد اإلخــوة الكــرام فــي أحــد المنتديــات الحواريــة علــى
االنترنــت( )38رســالة يو ّجههــا الســيد مقتــدى الصــدر للنســاء.
وقــد كان هــذا ســببًا إلثارة نقاش سياســي بين أعضــاء المنتدى،
ســأل ّخص منــه الجانب المتعلق بموضــوع هذه المقالة.
( )38اسم الموقع هو (واحات ينابيع المودة).

كتــب ناشــر الرســالة فــي إحــدى مداخالتــه العبــارة التاليــة:
(وســماحة حجــة اإلســام والمســلمين الســيد القائــد مقتــدى الصدر
ذو حســب ونســب قديــم مشــرق أضــاء لــكل األجيــال ،وذو حســب

جديــد شــاهق ببصمــات التش ـيّع العلــوي ال الصفــوي).
ضا( :وهل محاربة أرباب التشيّع الصفوي جريمة؟!)
وكتب أي ً
وهــذا مــا دفعنــي ألن أوجــه إليــه الســؤال التالــي ..( :الرجــاء
أن توضــح معنــى التشـيّع العلــوي والتشـيّع الصفــوي حتــى نفهــم
كالمــك بصــورة جليــة ،ونــرى مــدى صحة هــذا التصنيــف وفائدته،
لنعــرف بعدهــا مــن هــو الــذي يخــدم هــذا التشـيّع أو ذاك ،ومــن هــم
الذيــن يجــب أن نحاربهــم مــن أربــاب التشـيّع الصفــوي؟).
فــكان جوابــه( :ومــن يســأل مــا الفــرق بيــن التشــيع العلــوي

والتشــيّع الصفــوي فليراجــع كتــب الدكتــور علــي شــريعتي).
وبعــد ذلــك أضــاف( :أمــا بالنســبة للتشــيّع العلــوي والتشــيع
الصفــوي ،تســتطيع فهمهمــا مــن كتــاب الشــهيد الدكتــور علــي
شــريعتي فــي كتابــه الرائع «التشــيع العلوي والتشــيع الصفوي»).

وأجبت( :أقول لك ()...
إن كنت ال تدري فتلك مصيبة أو كنت تدري فالمصيبة أعظم
فلــو أنــك قــرأت هــذا الكتــاب الذي تقــول عنه أنــه رائــع ،لوجدت أن
التشـيّع الصفــوي إنمــا ينطبــق علــى الشــهيد الســيد محمــد الصــدر
رحمــة اللــه عليــه ،وال يقتصــر علــى باقــي العلمــاء ،ولكنــك علــى

مــا يبــدو ال تعــرف مــن الكتــاب ســوى اســمه ،كمــا أنــك تُــر ّدد مــا
ـت مــن مصطلحــات دون أن تــدرك مــا الــذي يــراد منهــا.
لُقّنـ َ
فباللــه عليــك اقــرأ أوالً ،وافهــم ثانيًــا ،ثــم بعــد ذلــك أطلــق أحكامــك،
وال تكــن ببغــاء تــردد دونمــا وعــي (.)...
ومــا دام تصنيفكــم للتش ـيّع يتّبــع قواعــد الدكتــور علــي شــريعتي،
فيــا مرحبًــا بالتشــيع وباإلســام ،وهنيئًــا لكــم.
وإنمــا هــذا ســيكون ظل ًمــا للشــهيد الســيد محمــد الصــدر رحمــه
ي أرض تقفــون).
اللــه ،وإســاءة إليــه .فانظــروا علــى أ ّ
فــكان رده( :الحمــد للــه رب العالميــن أننــي قــرأت هــذا الكتــاب
أكثــر مــن مــرة ،والحمــد للــه الــذي جعــل الــذي ي ّدعــي أنــه شــيعي
يبهــت الشــيعي ،ويرميــه بمــا ليــس فيــه ،وهــو اتهامــه بأننــي لــم
أقــرأ الكتــاب.
أثبــت بالدليــل أن الكتــاب يتكلــم علــى كل العلمــاء ،وأثبــت لــي بــأن
التشــيع الصفــوي ينطبــق علــى المرجــع األعلــى الســيد الشــهيد
محمــد الصــدر .طب ًعــا وفــق أطروحــات الشــهيد شــريعتي).
وأجبــت )...( :إن كتــاب الدكتــور علــي شــريعتي فيــه الغــث
والســمين ،ومــن يقــرأه بتف ّهــم فإنــه يجــد أن صفة التشـيّع الصفوي
تطــال شــريحة واســعة مــن العلمــاء ،ومنهــم الشــهيد الســيد محمــد
ت فــي كالمــي أن الكتــاب يتكلــم علــى كل العلمــاء
الصــدر ،ولــم يــأ ِ
حتــى أثبــت ذلــك .نعــم إنمــا قلــت :إن التشـيّع الصفــوي ينطبق على
الشــهيد الســيد محمــد الصــدر -حســب الكتــاب -وإال فمــن وجهــة
نظــري فــإن الشــهيد الســيد محمــد الصــدر صاحــب فكــر أصيــل ،وال
أزال أســتفيد ممــا كتــب رحمــه اللــه ســواء فــي موســوعته القيمــة

عــن اإلمــام الحجــة ،أو موســوعته األخــرى «مــا وراء الفقــه» كمــا
اســتفيد مــن باقــي كتبــه.
وقبــل أن أثبــت دعــواي دعنــي أوضــح أننــي أردت الدفــاع عــن
الشــهيد الصــدر مــن الظلــم الــذي يقــع عليــه مــن مؤيديــه -قبــل
غيرهــم -حيــن يريــدون أن ينتصــروا لــه بمصطلحــات الدكتور علي
شــريعتي).
ثــم قلــت( :واآلن إلــى بيــان أن مصطلــح التشـيّع الصفــوي ينطبــق
علــى الشــهيد الصــدر بحســب الدكتــور شــريعتي ،وســأعطيك مثــاالً
واحـ ًدا كافيًــا وافيًــا.
يقــول شــريعتي فــي كتابــه «التشــيع العلــوي والتشــيع الصفــوي»،
دار األميــر ،الطبعــة األولــى ،ص( :158-157حقًــا هــذه األمــور
ليســت بشــيء! إذا مــا قيســت بمــا هــو أخطــر وأفــدح منهــا مــن
قبيــل مســألة اســترقاق العبيــد ،الظاهــرة التــي حاربها النبــي وعل ّي
بــكل شــدة ،ومــع ذلــك اســتم ّرت الروحانيــة األمويــة والعباســية
والصفويــة بتدريســها لقــرون ،تــارة باســم الفقــه السـنّي وأخــرى
باســم فقــه أهــل البيــت ...وتحــت عنــوان جــذاب وعصــري هــو
(العتــق) يتـ ّم الحديــث علنًــا ودون حيــاء عــن أحــكام بيــع وشــراء
الرقيــق ،ومــا زالــت هــذه البحــوث تتداول حتــى في زماننــا الحاضر
بمــا يوحــي للنــاس أن الديــن اإلســامي هــو ديــن االســترقاق الــذي
يبيــح للمــرء أن يبيــع إنســانًا أو يشــتريه ،أليــس هنــاك مــن يفتــي
بحرمــة االســتماع إلــى الســمفونية الخامســة لبيتهوفــن والتــي
تجســد صــورة حيــة لحريــة إرادة اإلنســان قبــال قــوى الهيمنــة
واالســتعباد ،وفــي نفــس الوقــت يبيــح اقتنــاء فتــى أو فتــاة بمثابــة
عبــد أو جاريــة!).
منهجــا آخــر
إلــى أن يقــول( :إال أن و ّعــاظ الســاطين انتهجــوا
ً

أســهم فــي تكريــس هــذه الظاهــرة إلــى درجــة أنــه لــم يعــد اليــوم
مــن يجــرؤ علــى تحريــم االســترقاق أو علــى األقــل تــرك تدريــس
أحــكام وبيــع وشــراء العبيــد وذلــك بالرغــم مــن خلـ ّو األســواق مــن

العبيــد وانتفــاء الموضــوع ألبحــاث مــن هــذا القبيــل) (.)39
وبعــد أن أوردت هــذا النــص لشــريعتي ،قلــت متســائال( :يــا
تُــرى ،هــل كتــب الشــهيد محمــد الصــدر وفــي عصرنــا هــذا بحوثًــا
ق والعتــق أم ال؟!!
حــول الــر ّ
وهل يح ّرم الموسيقى السيمفونية والتصويرية أم ال؟!
( )39ال بد من االلتفات هنا إلى أن القرآن الكريم يشتمل على
العديد من اآليات المتعلقة بالرّق والمبيّنة لبعض أحكامه ،وهذه
بعض أمثلتهاْ :
{ال ُحرُّ بِ ْالح ُِّر َو ْال َع ْب ُد بِ ْال َع ْب ِد} ( البقرة من اآلية
ت
َ { ،)178و َمن لَّ ْم يَ ْستَ ِط ْع ِمن ُك ْم طَ ْوالً أَن يَن ِك َح ْال ُم ْح َ
ت ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
صنَا ِ
فَ ِمن ِّما َملَ َك ْ
ين هُ ْم
ت أَ ْي َمانُ ُكم} (النساء من اآلية َ { ،)25والَّ ِذ َ
أو َما َملَ َك ْ
ت أَ ْي َمانُهُ ْم} (المؤمنون من اآلية5
ُوج ِه ْم َحافِظُ َ
ونْ ...
لِفُر ِ
اب ِم َّما َملَ َك ْ
ت أَ ْي َمانُ ُك ْم فَ َكاتِبُوهُ ْم} (النور
ين يَ ْبتَ ُغ َ
وَ { ، )6والَّ ِذ َ
ون ْال ِكتَ َ
من اآلية. )33
فإذا وافقنا شريعتي على أن الحديث في أحكام الرق في زماننا يع ّد
استمرا ًرا للروحانية األموية والعباسية والصفوية ،وعلى أن هذا
الحديث يتصف بانعدام الحياء ،وأنه من منهج وعاظ السالطين.
فماذا يكون موقفنا تجاه هذه اآليات؟ فهل هو يدعونا إلى حذفها
َّ
نكف عن تالوتها؟ أو  ...؟! ثم
من القرآن الكريم؟ أم علينا أن
إذا وصلنا إلى تفسير هذه اآليات ،سواء أثناء القراءة أو الكتابة
أو الدرس والتدريس ،فماذا علينا أن نفعل عندها كي ال نتصف
بقلة الحياء ،وكي ال نكون من وعاظ السالطين ،وكي ال نش ّكل
استمرا ًرا للروحانية األموية والعباسية والصفوية؟

وهــل هــو ممــن ينطبــق عليهــم مصطلــح التشــيع الصفوي -بحســب
الدكتــور علي شــريعتي-أم ال؟!)(.)40

وكانــت النتيجــة أن هــذا األخ تــرك الحــوار بعــد مداخلتــي هــذه
والتــي ُكتبــت فــي العــام  ،2005ولــم نــره ثانيــة.
فكتبــت أخيــ ًرا( :نرجــو أن يكــون المانــع مــن متابعتــك الحــوار
خي ـ ًرا فقــد أطلــت الغيــاب ،وكنــا نتمنــى أن يســتمر الحــوار نقطــة
نقطــة لتظهــر الحقيقــة جليــة ،كمــا كنــت أتمنــى أن أعــرف تعليقــك
حــول انطبــاق التشــيع الصفــوي -بحســب الدكتــور علــي شــريعتي-
علــى الســيد محمــد الصــدر..؟ وعلــى كل حــال ،ال نعــرف مــا هــي
ظروفــك ،فنتمنــى لــك التوفيــق).

تبيِّــن هــذه الواقعــة كيــف يمكــن للّغــة المثيــرة أن تنطلـ َي علــى
بعــض القـرّاء فتحرّك نفوســهم وتثيــر حماســتهم ،ولكنها تعطل
فــي الوقــت نفســه عقولهــم ،وتشــ ّل قدرتهــم علــى الفحــص
صا مثــل محاورنــا الكريــم قــد
والتمييــز ،ولذلــك نجــد أن شــخ ً
قــرأ كتــاب التشــيع العلــوي والصفــوي عــدة مــرات ،ووصفــه
بالكتــاب الرائــع ،ثــم راح يتبنّــى مصطلحاتــه ويســتخدمها دون
أن يشــعر ولــو للحظــة واحــدة أن هــذا الكتــاب يطعنــه فــي
الصميــم ويصيــب منــه مقت ـاً!
( )40وليكن معلو ًمَا للقارئ أن الشهيد السيد محمد الصدر قد كتب
في موسوعته «ما وراء الفقه» بحثًا حول الرق والعتق ،كما أنه
ذهب في هذا الكتاب إلى تحريم الموسيقى السيمفونية.

وإذا كان هــذا هــو شــأن مــن قــرأ الكتــاب عــدة مــرات ،فمــا
بالــك بمــن يكــون قــد قــرأه مــرة واحــدة فقــط؟!

خاتمة

يــروي جــال الديــن الرومــي فــي كتابــه «المثنــوي» حكايــة
مســافر لجــأ أثنــاء ســفره إلــى إحــدى الزوايــا ليبيــت ليلتــه فيها.
وموجــز الحكايــة :أن هــذا المســافر لمــا وصل إلى تلــك الزاوية
قــاد حمــاره إلــى الحظيــرة .وصــدف أنــه فــي تلــك الليلــة كان
قــد لجــأ إلــى تلــك الزاويــة جماعــة مســافرين مــن الصوفيــة
المعوزيــن الفقــراء ،وهــم لفــرط فاقتهــم قــد اتفقــت كلمتهــم على
بيــع حمــار مســافرنا هــذا .وقــد عللــوا فعلتهــم هــذه بالقــول( :إن
الضــرورة تبيــح أكل الميتــة ،وكــم مــن فســاد جعلتــه الضــرورة

صالحــا!).
ً
وســرعان مــا باعــوا الحمــار الصغيــر -في غفلة مــن صاحبه،-
واشــتروا بثمنه طعا ًما شــهيًا ،وأضاؤوا الشــموع!
وتعالــت الصيحــات فــي جوانــب الخانقــاه( :إن الليلــة للطعــام

الشــهي والمســ ّرة ومجلــس الســماع!).
ضــا كان متعبًــا مــن الطريــق الطويــل ،فــرأى
وذلــك المســافر أي ً
هــذا اإلقبــال والتكريــم .ولمــا رأى ميلهــم إليــه قــال( :لــو أننــي
لــم أطــرب الليلــة ،فمتــى يكــون ذلــك؟!).

فأكلــوا لذيــذ الطعــام ثــم بــدأ الســماع ،فامتــأ جــو الزاويــة
بالدخــان والغبــار .دخــان مــن المطبــخ ،وغبــار يتصاعــد مــن
األرض تدقّهــا أقــدام الراقصيــن! وأرواح ثائــرة غلــب عليهــا
االشــتياق والوجــد!
وحينمــا اكتمــل الســماع مــن أولــه إلــى آخــره ،بــدأ المطــرب
مــن جديــد يعــزف نغمــة قويــة!
وبــدأ يترنّــم قائ ـاً( :ذهــب الحمــار!) فدفعــت حــرارة النغمــة
جملــة الحاضريــن لمشــاركة الغنــاء.
وبتلــك الحــرارة ظلــوا يرقصــون حتــى الســحر ،ويصفقــون
باألكــف مردديــن( :إن الحمــار مضــى وولــى يــا فتــى) ،وعلــى
ضــا يــردد مترن ًمــا( :ذهــب
ســبيل التقليــد بــدأ هــذا المســافر أي ً
الحمــار).
وحينمــا انقضــت هــذه النشــوة واالنفعــال وذاك الســماع ،بــزغ
الصبــح ،فقالــوا جمي ًعــا( :الــوداع).
وأخــرج المســافر متاعــه مــن الحجــرة ليربطــه فــوق الحمــار،
ودخــل الحظيــرة ولــم يجــد حمــاره ،وأقبــل الخــادم فســأله
المســافر( :أيــن الحمــار؟) .فقــال لــه الخــادم( :انظــر إلــى لحيتك)،
فقــام بينهمــا عــراك.
وقــال المســافر( :إننــي أســلمت إليــك الحمــار .وجعلتــك مــوكالً
بــه ،فالــزم حــدود هــذا البحــث وال تجادلنــي .ور ّد إلـ ّي مــا أودعتــه

عنــدك).
كنــت مغلوبًــا علــى أمــري ،فــإن الصوفيــة
فقــال الخــادم( :لقــد
ُ
تهجمــوا علــ ّي فغــدوت خائفًــا علــى روحــي).
ّ
قــال المســافر( :فلنسـلّم أنهم قد أخــذوه منك ظل ًمــا ،وأنهم أصبحوا
قاصديــن دمــي أنــا المســكين .فإنــك لــم تجــئ ،ولــم تقــل لــي :هــا

هــم أوالء يأخــذون حمــارك ،أيهــا المســكين!).
فقــال الخــادم( :واللــه ،إنــي قــد جئــت إليــك مــرا ًرا ،حتــى أنبئــك
بهــذه األعمــال .فكنــت تقــول لــي( :إن الحمــار مضــى وولــى يــا
وكنــت أكثــر انفعــاالً مــن جميــع الناطقيــن بهــذا القــول.
فتــى)!،
َ
فكنــت أرجــع قائــاً( :إنــه واقــف علــى هــذا األمــر .وهــو راض
بهــذا القضــاء ،فهــو رجــل عــارف!).
قــال المســافر( :إنهــم جمي ًعــا كانــوا يُحســنون ترديــد هــذا القــول،
ضــا أن أردده!
ولقــد راق لــي أنــا أي ً
وإن تقليــد هــؤالء هــو الــذي أســلمني للريــح .فعلــى هــذا التقليــد
مئتــان مــن اللعنــات)(.)41
( )41انظر تمام القصة في :مثنوي جالل الدين الرومي ،ترجمة
د .محمد عبد السالم كفافي ،دار المكتبة العصرية ،بيروت -
صيدا ،1967 ،ط ،1المجلد الثاني ،ص.73-67

•••

ولــوال أن يجــيء الــكالم مبتــو ًرا ونابيًا عن العــرف والمألوف،
لوضعــت نقطــة علــى الســطر عنــد نهايــة الحكايــة ،واكتفيــت
بهــا خاتمــة للبحــث تُغنينــي عــن أ ّ
ي إضافــة أو اســتطراد.
ولكننــي وجــدت نفســي مضطـ ًرا إلــى المتابعــة قليـاً ال ألقــول
جديـ ًدا ،وإنمــا مراعــاة للــذوق الشــائع وللعــادة الجاريــة.
ولــذا أختــم كالمــي بالقــول :مــا أشــبه حــال اللغــة الملونــة بحال
الحكايــة الســابقة .إذ كثيـ ًرا مــا يُقبــل القــارئ على قــراءة بعض
النصــوص المثيــرة فتأخــذه النشــوة ،وتدفعــه حــرارة النغمــة
ليــردد مــع صاحــب النــص وبانفعــال يفــوق انفعــال الجميــع:
(إن الحمــار مضــى وولــى يــا فتــى) ،وهــو ال يشــعر أن الحمار
حمــارُه ،وأنــه فــي غمــرة نشــوته إنمــا ينــدب الوســيلة الوحيــدة
التــي يمتلكهــا لالنتقــال والســفر.
إنــه وعلــى ســبيل التقليــد يــردد ما يقــرأ مترن ًمــا ،ويفوتــه الكثير
ممــا ينطــوي عليــه النــص المقــروء مــن تهافــت أو تزييــف أو
تزويــر أو قلــب للحقائــق..
ولــذا حاولــت فــي هــذه المقالــة أن أنبّــه علــى بعــض المخاطــر
التــي تحتـ ّ
ـف بهــا اللغــة المثيــرة لكــي ال يغلــب الطــرب علــى
عقــل القــارئ ،وتســقط الحقيقــة شــهيدة عنــد أقــدام البالغــة
األخــاذة والبيــان الســاحر.
وأرجــو أن تكــون النمــاذج التــي قدمتهــا كافيــة فــي تحفيــز

القــارئ علــى التدبّــر عنــد قراءتــه ألي نــص تغلــب عليــه اللغــة
الملونــة ،ســواء تعلّــق األمــر بالدكتــور علــي شــريعتي أم بغيره
مــن ال ُكتّــاب والمؤلفيــن.
ونحــن إنمــا طرحنــا كالم شــريعتي مــن بــاب المثــال ،وكان
اختيارنــا لــه بالخصــوص ألنــه يُع ـ ّد واح ـ ًدا مــن أبــرز رواد
هــذا الميــدان.
كمــا أن النمــاذج التــي ســقناها مــن كالمــه إنمــا تمثــل بعــض
العيّنــات ممــا قــد تطفــح بــه كتبــه من مشــكالت ،وهــي على كل
حــال عينــات كافيــة فــي التدليــل علــى المــراد ،وقــد اســتطاعت
أن تُظهــر بجــاء :أن بالغــة الدكتــور علــي شــريعتي ال ترقــى
إلــى مســتوى الدليــل.

المقالة الثانية:
مقدمة
ُ
تناولــت فــي المقالــة الســابقة( )42ظاهــرة اســتخدام اللغــة
الملونــة فــي النصــوص ذات الطابــع الفكــري ،وبيّنــت جانبًــا
مــن مزالــق هــذه اللغــة متخ ـ ًذا مــن بعــض كتابــات الدكتــور
علــي شــريعتي نموذ ًجــا تطبيقيًــا يو ّ
ضــح القضيــة ويدلــل علــى
المقصــود.
وقــد ذكـ ُ
ـرت هنــاك أن الغــرض مــن تلــك المقالــة لم يكــن يتعلق
بمناقشــة آراء شــريعتي ونظرياته ،وال بالكشف عن المعلومات
الخاطئــة والمضللــة التــي اشــتملت عليهــا مؤلفاتــه ،وإنمــا كان
ه ّمــي األول فيهــا هــو تحذيــر القــارئ حيــن يُقبــل علــى قــراءة
النصــوص المكتوبــة بلغــة ملونــة وعبــارات مثيــرة ،لكــي يقــرأ
بأنــاة وتب ّ
صــر ،فــا يشــغله جمــال البالغــة عــن تدبّــر الحقيقــة،
وال يُلهيــه ســحر البيــان عــن تر ّ
صــد البرهــان .ورجــوت مــن
اللــه تعالــى أن يوفقنــي إلــى كتابــة مقالــة ثانيــة تتنــاول بشــيء
مــن التفصيــل بعــض أفــكار شــريعتي ،وتكشــف عــن جانــب
مــن معلوماتــه الخاطئــة التــي يبنــي عليهــا نتائجــه ويعلــل بهــا
آراءه.
( )42رسالة النجف ،العدد .16

وهــا قــد تحقــق بحمــد اللــه رجائــي فجــاءت المقالــة الحاليــة
لتســتكمل جانبًــا ممــا كنــت قــد أجَّلتُــه فــي المقالــة األولــى.
ولكــن لمــا كان يســتحيل أن تتســع مقالــة واحــدة ،بــل وال حتــى
ســفر كبيــر للتصــدي للمعلومــات الخاطئــة واألفــكار الواهنــة
التــي تع ـ ّج بهــا كتــب شــريعتي ،لذلــك وجــدت أن ال منــاص
لــي مــن االكتفــاء بعــرض بعــض النمــاذج ممــا يضــيء علــى
القضيــة وينبّــه علــى البقيــة.
وبيــن الخياريــن اللذيــن كانــا متاحيــن أمامــي للقيــام بذلــك،
فض ُ
ّلــت خيــار انتخــاب هــذه النمــاذج مــن كتــاب واحــد مــن
كتــب شــريعتي بــدل انتخابهــا مــن كتبــه المختلفــة ،وذلــك لكــي
أُي ّســر للقــارئ الرجــوع إلــى مصــادر الــكالم ،وأس ـهّل عليــه
صــا وأننــي فــي المقالة الســابقة
عمليــة إصــدار األحــكام ،خصو ً
كنــت قــد فعلــت العكــس ،فن ّوعــت الكتــب التــي اســتقيت منهــا
النمــاذج المطروحــة هنــاك.
والكتــاب الــذي اخترتــه ليكــون محــو ًرا لهــذا البحــث هــو كتاب
«معرفــة اإلســام»( )43والــذي يُعـ ّد واحـ ًدا مــن أشــهر كتــب
شــريعتي ،ومــن أهــم مؤلفاتــه التــي عبّر فيهــا عن أفــكاره()44
( )43د .علي شريعتي :معرفة اإلسالم ،ترجمة حيدر مجيد ،دار
األمير  -بيروت ،ط1424 ،1هـ 2004 -م.
( )44انظر بهذا الخصوص مقدمات الكتاب.

حتــى أن قناعتــه كانــت تــزداد رســو ًخا مــع األيــام باألفــكار
المطروحــة فيــه ،ولذلــك تجــده يقــول( :وأنا أشــعر أنه كلمــا تق ّدم
بــي الزمــن وانهالــت عل ـ ّي انتقــادات أكثــر ،كلمــا ازدادت قناعتــي
رسـ ً
ـوخا بصحــة األفــكار الــواردة فــي الكتــاب المذكــور) (.)45

ويجــدر بنــا قبــل االنطــاق إلــى مــا أردنــا عرضــه مــن نمــاذج
أن نبيّــن الغــرض الــذي قصــد إليه شــريعتي في كتابــه «معرفة
اإلســام» ،وذلــك لكــي نضع هذه النماذج في ســياقها المناســب
ونفهمهــا فه ًمــا صحي ًحــا ،وقد نصّ شــريعتي علــى الغرض من
كتابــه المذكــور بالقــول( :يجــدر بــي التذكير مــن أن الهدف من
وراء هــذه المحاضــرات هــو إبــراز الوجــه الحقيقــي لإلســام
واســتيحاء مقاصده األصلية)(.)46
ضــا( :يمثــل الكتــاب الحالــي خطــوة أولــى تخطوهــا
ويقــول أي ً
اللغــة الفارســية فــي طريــق التعـ ّرف علــى اإلســام بأســلوب علمي

منهجــي تحليلــي)(.)47
ولننطلــق اآلن إلــى مطالعــة نماذجنــا الموعــودة علــى ضــوء
الغايــات الســابقة التــي ح ّددهــا شــريعتي لكتابــه.
( )45معرفة اإلسالم ،كلمة المترجم ،ص.15
( )46معرفة اإلسالم ،ص.27
( )47نفسه ،ص.28

النموذج األول:
تشويه منهج أرسطو

ممــا ال شــك فيــه أن تبيــان طبيعــة المنهــج الــذي يعتمــده القــرآن
الكريــم فــي عمليــة المعرفــة يشـ ّكل عنصـ ًرا مه ًما مــن عناصر
معرفــة اإلســام ،وهــذا مــا َحـ َدا بشــريعتي إلــى طــرح تص ّوره
حــول المنهــج القرآنــي ،فقــ ّدم لذلــك بالحديــث حــول مناهــج
التفكيــر المتداولــة عمو ًمــا ،واســتعان لتوضيــح كالمــه ببعــض
األمثلــة والمقارنــات ،وقــد كان مــن الطبيعــي أن يعـرّج أثنــاء
ذلــك علــى الفيلســوف اليونانــي أرســطو ،ويذكــر منهجــه فــي
المعرفــة واالســتدالل.
ونحــن مــن جهتنــا ســوف نخ ّ
صــص النمــوذج األول لمعالجــة
المعلومــات التــي يوردهــا شــريعتي حــول أرســطو ومنهجــه،
وســنخصّص النمــوذج الثانــي لمناقشــة التص ـ ّور الــذي يتبنّــاه
حــول المنهــج القرآنــي فــي المعرفــة.
ولنقــرأ فيمــا يرتبــط باألمــر األول النــص التالــي لشــريعتي
والــذي يقــول فيــه:
(هنــاك -عمو ًمــا -منهجــان للتفكيــر عالميًــا ،األول منهمــا يهتــم
باألمــور الكليــة والمج ـ ّردة والمســائل العقليــة النظريــة ،واآلخــر

خــاف ذلــك.
والمفكــر الــذي يعتمــد المنهــج األول فــي التفكيــر ال يــرى نفســه
بحاجــة إلــى التجربة ومشــاهدة الجزئيــات أو التع ّرف على األشــياء
فــي بيئتهــا الخارجيــة أو المختبريــة .إنــه يجلــس مــع نفســه يفكــر
فــي حقيقــة الوجــود التــي تتح ّكــم بطرق التفكيــر واالســتدالل العقلي
ويســعى للكشــف عنهــا ،ومــن ثــم ينظــر إلــى مــا حولــه مــن خــال
تلــك القواعــد والقوانيــن المكتشــفة .أرســطو يذهب إلــى أن الكليات
س التفكيــر المنطقي وأساســه وال ضــرورة ألن تُدرس أحوال
هــي أُ ّ
صــل إليــه ذهنيًــا هــو
أفــراد البشــر وصنوفهــم ،بــل يعتبــر أن مــا تو ّ
قضيــة كليــة بديهيــة وأن (اإلنســان حيــوان ناطــق) دون الحاجــة
إلــى دراســة األشــخاص بصــورة مباشــرة)(.)48

بهــذه الصــورة يقــ ّدم لنــا شــريعتي أرســطو ويعــرض علينــا
منهجــه فــي التفكيــر والمعرفــة ،وهــي لَعمــري صورة مشـ ّوهة
تخــون الحقيقــة وتخطــئ الواقــع .فــإذا كان أرســطو يذهــب إلــى
أن الكليــات هــي أُسّ التفكيــر المنطقــي أو أُسّ جانــب مــن
التفكيــر المنطقــي -إذا مــا أردنــا الدقــة -فــإن ذلــك ال يجعلــه فــي
صـ ّ
ـف مــن ال يــرون أنفســهم بحاجــة إلــى التجربــة ومشــاهدة
الجزئيــات...
وال يســعنا هنــا دراســة عالقــة المنطــق بالكليــات ،ومــا إذا
كان يصــح اســتغناء القواعــد المنطقيــة عــن هــذه الكليــات
واالســتعاضة عنهــا بالجزئيــات وحدهــا دون الحاجــة إلــى
التجريــد والتعميــم .وإنمــا كل الــذي يهمنــا اآلن هــو محاولــة
( )48معرفة اإلسالم ،ص.105-104

التع ـرّف بشــكل صحيــح علــى منهــج أرســطو وعلــى موقفــه
مــن التجربــة ومشــاهدة الجزئيــات.
يقــول «ول ديورانــت» فــي كتابــه «قصــة الحضــارة»( :وهــو
أي أرســطو -يــرى أن الحواس هــي المصدر الوحيد للمعرفة ،وأنالقوانيــن العامــة ليســت إال أفــكا ًرا مع ّممــة ،وأنهــا ليســت فطرية بل
تك ّونــت مــن مشــاهدات لألشــياء المتماثلــة ،فهــي مــدركات وليســت

أشياء) (.)49
ويقول بعد ذلك:
(وينتقــد -أي أرســطو -المتقدميــن الذيــن ص ّوروا الكــون أو وضعوا
نظرياتهــم عنــه مــن خيالهــم بــدل أن يمضــوا الوقــت الطويــل فــي
الرصــد والتجــارب بصبــر وأناة .ومثلــه األعلى االســتدالل المنطقي
( )...ولكنــه يقـ ّر بأنــه إذا أريــد تجنّــب الوقــوع فــي خطــأ المصــادرة
ـاس اســتقرا ٌء واســع يجعــل
علــى المطلــوب وجــب أن يســبق القيـ َ
مرجحــة ،وهــو وإن كان فــي رســائله الفلســفية
قضيتــه الكبــرى
ّ
يمج ـ ُد االســتقراء ويجمــع فــي كتبــه
يض ـ ّل فــي بيــداء االســتداللّ ،
ـجل
العلميــة ذخيــرة طيبــة مــن المالحظــات المحــدودة الدقيقة ،ويسـ ّ
فــي بعــض األحيــان تجاربــه هــو أو تجــارب غيــره مــن العلمــاء.
وقصــارى القــول أنــه رغــم أغالطــه واضــ ُع أســاس الطريقــة
العلميــة ،وأول مــن نظّــم التعــاون فــي البحــث العلمــي) (.)50

فأرسطو  إ ًذا يجعل االعتبار األول للحواس ،ويعتمد التجربة
( )49ول ديورانت :قصة الحضارة ،ترجمة محمد بدران ،اإلدارة
الثقافية في جامعة الدول العربية ،ج.496 ،7
( )50نفسه.497 ،

واالســتقراء ،وهــو واضــع أســاس الطريقــة العلميــة ،علــى
الرغــم مــن ضاللــه فــي رســائله الفلســفية فــي بيــداء االســتدالل
علــى حـ ّد تعبيــر ديورانــت ،-وعلــى الرغــم ممــا يقــع فيــه مــنأغــاط ،فــإن مــا ضـ ّل فيــه ومــا ارتكبــه مــن أخطــاء ال يلغيــان
كل مــا أبدعــه علــى مســتوى المنهــج العلمــي ،وال يســ ّوغان
لشــريعتي أن يجعلــه فــي صــف مــن ال يــرى نفســه بحاجــة
إلــى التجربــة ومشــاهدة الجزئيــات ،أو التعـرّف علــى األشــياء
فــي بيئتهــا الخارجيــة أو المختبريــة.
بــل العكــس هــو الصحيــح ،فأرســطو كان يهتــم اهتما ًمــا بال ًغــا
بالمالحظــة والتجربــة ،ولذلــك كان يســتعين بتالميــذه علــى
جمــع المعلومــات القيّمــة عــن الحيــوان والنبــات فــي بــاد بحر
«إيجــه» ،وكان يعتــذر عــن اهتمامــه بتلــك األشــياء الصغيــرة
بالقــول( :ليــس فــي األشــياء الطبيعيــة مــا يخلــو عــن األعاجيــب،
وإذا مــا احتقــر إنســان التفكيــر فــي الحيوانــات الدنيــا فــإن عليــه أن

يحتقــر نفســه) (.)51
بــل األمــر أبلــغ مــن ذلــك بكثيــر ،حتــى أنــه ليمكننــا القــول :إن
خيــر مــا يتجلّــى بــه نبــوغ أرســطو هــو إبداعــه فــي الميــدان
التجريبــي ،ومــن أمثلــة ذلــك تجربتــه التــي أجراهــا علــى جنين
الدجاجــة والتــي يص ّورهــا علــى النحــو التالــي:
( )51نفسه.499 ،

(أجــر إذا شــئت هــذه التجربة :إيت بعشــرين بيضــة أو أكثر ،واجعل
دجاجتيــن أو أكثــر ترقــدان عليهــا .ثــم خــذ منهــا بيضــة كل يــوم،
ابتــداء مــن اليــوم الثانــي إلى أن تفقس واكســرها وافحــص عنها...
ففــي حالــة الدجاجــة العاديــة تســتطاع رؤيــة الجنيــن أول مــرة بعــد
ثالثــة أيــام ...فيظهــر القلــب فــي صــورة نقطــة مــن الــدم ،ينبــض
ويتحــرك كأنــه قــد وهــب الحيــاة ،ويخــرج منــه وعــاءان بهمــا دم
يســيران فــي تالفيــف ،وغشــاء يحمــل خيوطًــا رفيعــة دمويــة مــن
أنابيــب الوريديــن ،ويحيــط بجميــع أجــزاء المــح (الصفــار) ...وبعد
واضحــا كل الوضــوح)
عشــرة أيــام يُــرى الفــرخ بجميــع أجزائــه
ً
(.)52

هكــذا هــي حــال أرســطو إ ًذا مــع الحــسّ والتجربــة ،ونحــن
وإن كنــا ال ننكــر مــا ارتكبــه مــن األخطــاء فــي ميــدان العلــوم
ضــا أن ال ننســى بأننــا نتحــدث
الطبيعيــة ،ولكنــه مــن واجبنــا أي ً
عــن رجــل يبعــد عنــا أكثــر مــن عشــرين قرنًــا ،وأنه ابــن زمان
لــم يكــن مــن المســتطاع فيــه (أن ترقــى العلــوم فــوق الحــد الــذي
وصلــت إليــه علــى يديــه إال بعــد أن َم ّدتهــا االختراعــات بأجهــزة

ى وأدق فــي الرصــد والقيــاس) (.)53
وآالت أوســع مــد ً
وبنــاء علــى مــا ســبق يتبيّــن لنــا أن أرســطو فــي منهجــه لــم
يقتصــر علــى األمور الذهنيــة دون غيرها مــن عناصر الواقع،
كمــا صـ ّوره شــريعتي ،بــل الحــق أنــه أولــى الطبيعــة والواقــع
فائــق عنايتــه ،ولذلــك يصفــه «جــو ســتاين غــاردر» بالقــول:
( )52نفسه.502-501 ،
( )53نفسه.498 ،

(كان أبــوه طبيبًــا معروفًــا وعال ًمــا ...ممــا يســاعدنا بدايــة علــى
فهــم المشــروع الفلســفي لالبــن.
فقــد ر ّكــز اهتمامــه علــى الطبيعــة الحيــة ،وبهــذا لــم يكــن فقــط آخــر
ضــا أول عالــم أحياء في أوروبــا ()...
فيلســوف فــي اليونــان ،بــل أي ً
وإذ نمضــي إلــى أبعــد مــن ذلــك ،نقــول إن أفالطــون قــد أدار ظهــره
لعالــم الحــواس ،ليذهــب إلــى مــا وراء كل مــا يحيــط بنــا (كان يريــد
أن يخــرج مــن المغــارة ،أن يــرى عالــم األفــكار الخالد!).
أرســطو فعــل العكــس تما ًمــا .لقد انحنى علــى يديه ورجليــه ليدرس
األســماك ،والضفادع ،الورد والبنفسج.
لــم يكــن أفالطــون يســتعمل إال عقلــه -إن أردت -بينمــا اســتعمل
ضــا) (.)54
أرســطو حواســه أي ً

بــذا يظهــر خطــأ المعلومــات التــي يدلــي بهــا شــريعتي حــول
منهــج أرســطو ،وهــذا يقودنــا إلــى الســؤال :هــل مــن المقبــول
أن تبتنــي محاولــة التعــرّف علــى اإلســام -بأســلوب علمــي
منهجــي تحليلــي -علــى معلومــات زائفــة تخــون الواقــع وتظلــم
اآلخريــن؟! وهــل يدعونــا السّــعي إلــى فهــم طبيعــة المنهــج
القرآنــي واإلعــاء مــن شــأنه إلــى إغفــال الحقيقــة والتجنّــي
علــى الغيــر؟! كال ...ثــم كال ...إن اإلســام يدعونــا إلــى التثبت
قبــل إصداراألحــكام ،ويأبــى علينــا أن نبخــس النــاس أشــياءهم.
( )54جو ستاين غاردر :عالَم صوفي ،ترجمة حياة الحويك
عطية ،دار المنى ،ط ،2ص.115

النموذج الثاني:
القرآن يتجاهل المجردات!

تعرّفنــا فــي النمــوذج األول علــى تصــور شــريعتي لمنهــج
أرســطو ،وبيّنــا زيــف معلوماتــه وخطــل آرائــه المرتبطــة بهذا
الفيلســوف العالِــم .وقــد آن اآلوان لكــي نتعـرّف -كمــا وعدنــا-
علــى تص ـ ّوره لمنهــج القــرآن الكريــم ،لنــرى كيــف ســيكون
حالــه فــي هــذا المجــال.
يبيّــن لنــا شــريعتي طبيعــة المنهــج القرآنــي -بحســب فهمــه-
ـاط مــع األمــور
فيقــول( :القــرآن بأســره ،اهتمــا ٌم بالجزئيــات ،وتعـ ٍ
الحســية مــن طعــام وإبــل وأرض ،وأمــم ســالفة ،وكواكــب ونجــوم
وشــمس وقمــر ،وتيــن وزيتــون ،ونــون والقلــم ومــا يســطرون.
ســم بهــا القــرآن هــي أمــور جزئيــة
إن جميــع المــوارد التــي أ ْق َ
ماديــة وحســية واقعيــة ،وال يوجــد مــورد واحــد يُقســم فيــه القــرآن
بالجواهــر والهيولــى والصــورة والمثــل أو حتــى العقــل والنفــس
والــروح) (.)55
والنتيجــة التــي ينتهــي إليهــا مــن ذلــك يل ّخصهــا بقولــه( :وعليــه
فاإلســام يشــجع ويحـ ّ
ـث علــى مالحظة األمــور الحســية والجزئيات
( )55معرفة اإلسالم ،ص.108

وتجاهــل الكليّــات) (( .)56ويجــب التنبيــه هنــا علــى أن ما يظهر
مــن ســياق البحــث هــو أنــه يســتخدم لفــظ الكليّــات للداللــة علــى
مــا يقابــل المحسوســات ،وهــو مــا نطلــق عليــه لفــظ المجردات
عادة)    .
يتبيّــن مــن هــذا أن شــريعتي -بحســب فهمــه -يقصــر المنهــج
القرآنــي علــى التعاطــي مــع األمــور الحســية والجزئيــات
الماديــة ،كمــا كان يقصــر منهــج أرســطو علــى االهتمــام
بالمعطيــات الذهنيــة دون حاجــة إلــى المالحظــة المباشــرة
لألفــراد والمصاديــق.
وهــو بهــذا يراكــم الخطــأ علــى الخطــأ ،بــل إن أخطــاءه هنــا
أســوأ بمراتــب مــن ســابقاتها المتعلقــة بأرســطو ومنهجــه.
ولعــل أغــرب مــا يســتوقف المــرء ويصــدم إدراكــه فــي كالم
شــريعتي حــول المنهــج القرآنــي هــو قولــه( :وال يوجــد مــورد
واحــد يُقســم فيــه القــرآن ..بالنفــس)!!

وهذا أمر محيّر وعجيب.
فهــل يــكاد يخفــى حقًــا علــى أ ّ
ي قــارئ للقــرآن ،بــل حتــى علــى
مــن يكتفــي باالطــاع علــى بعــض فهــارس ألفــاظ آياتــه ،هــل
يخفــى علــى هــذا أو ذاك أن القــرآن قــد أقســم بالنفــس فــي آيــة
أو أكثــر مــن آياتــه المباركــة؟!
( )56نفسه ،ص.109
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وإنمــا جــاء هــذا القَ َســم األخيــر بصيغــة النفــي {ال أُ ْق ِسـ ُم} تدليـاً
علــى إعظــام مــا يقســم بــه ســبحانه( .)59وقــد بيّــن لنــا القــرآن
فــي مــورد آخــر أن صيغــة النفــي هــذه هــي نــوع مــن أنــواع
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( )57الشمس.10-7 :
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( )59انظر تفسير اآلية في «الكشاف» للزمخشري.
( )60الواقعة.76-75 :
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المفســرين ،أم قلنــا بــأن قولــه{ :ال أُ ْق ِسـ ُم} هــو نفــي للقســم كمــا
عليــه بعــض أهــل التفســير ،فإننــا فــي الحاليــن معا ً نــدرك مدى
اهتمــام القــرآن بالنفس.
والحاصــل :أن القــرآن الكريــم قــد أقســم بالنفس كمــا هو واضح
ْ
ف
سـ َّوا َها}.
س َو َما َ
وأكيــد ،حتــى لو اكتفينــا باآلية األولــىَ { :ونَ ٍ

هــذا عــاوة علــى أن القــرآن لــم يقتصــر فــي حديثــه عــن النفس
علــى القَســم وحــده ،بــل ذكرهــا فــي جملــة مــن آياتــه ،متنــاوالً
العديــد مــن أحوالهــا وشــؤونها ومــا تنطــوي عليــه مــن جوانــب
ال تدركهــا الحــواس الظاهــرة .وهــذه بعــض األمثلــة اليســيرة
الدالــة علــى المطلــوب ،قــال تعالــى:
اس ْب ُك ْم بِ ِه اللَّهُ}(.)62
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( )62البقرة :من اآلية .284
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وعلــى هــذا المنــوال ..تتعــدد اآليــات القرآنيــة التــي تتحــدث
عــن النفــس ،وتشــير إلــى حاالتهــا وأطوارهــا المختلفــة ،وممــا
ال شــك فيــه هــو أن بعــض هــذه اآليــات تشــير إلــى النفــس فــي
جانبهــا المجــرد.
ونحــن نجــد فــي هــذه العنايــة القرآنيــة الواســعة بالنفــس دليـاً
جليًــا على أن اإلســام يشــجع علــى مالحظة األمــور المجردة،
كاف
ويحــث علــى االهتمــام بغيــر المحسوســات .وهــذا لوحــده
ٍ
فــي إبطــال مزاعــم شــريعتي حــول طبيعــة المنهــج الــذي يتخذه
القــرآن الكريــم ويدعــو النــاس إلــى اتباعــه.
وإنمــا قلنــا( :هــذا لوحــده كاف )..لنشــير إلــى أن عنايــة القــرآن
بالمجــردات ال تتوقــف علــى تنــاول موضــوع النفس وشــؤونها
فقــط ،بــل إن المــوارد التي يتحــدث فيها القرآن عــن المجردات
هــي مــن الكثــرة بحيــث ال يُخطئهــا الحــسّ وال يضــل عنهــا
العقــل .وحســبُنا أن نلفــت انتبــاه القــارئ إلــى اآليــات التــي
تتحــدث عــن اللــه ســبحانه ،وعــن أســمائه الحســنى وصفاتــه
العليــا ،وكذلــك اآليــات التــي تتحــدث عــن مالئكــة الغيــب وعن
خصائصهــم وأفعالهــم ،وجميعهــا أمــور ال يجــد الحــس إليهــا
ســبيالً ()67
( )67إن شريعتي وإن كان يريد أن يقنعنا بأن القرآن بأسره
هو اهتمام بالمحسوسات ،وأن اإلسالم يحثنا على تجاهل غير
المحسوسات (الكليات) -بحسب تعبير شريعتي ،-إال أننا نجده في
مواضع أخرى يستشهد باآليات القرآنية التي تتح ّدث عن المالئكة

وغيرها من المجردات.
ويعود السبب في ذلك إلى الخلل في منهجه الفكري ،فهو حين
يطرح موضو ًعا ويحاول إقناع القراء به فإنه يبالغ حتى التطرّف
في إطالق الكالم وإبرام األحكام ..وذلك بغية أن يكون كالمه
مؤث ًرا وأحكامه موثوقة ،فإذا ما انتقل إلى موضوع آخر مغاير
للموضوع األول ،فإنه ال يتورّع حينها عن مخالفة إطالق كالمه
األول ونقض ما أبرمه من أحكام.
ونحن كنا قد أشرنا إلى طريقته هذه في النموذج األول من مقالتنا
السابقة تحت عنوان« :تهافت البالغة».
وبما أنه يحاول هنا أن يقنعنا بأن اإلسالم يحثنا على تجاهل
غير المحسوسات ،فليس غريبًا عليه أن ينكر حديث القرآن عن
المجردات ،ولكنه لن يلبث أن يستشهد في مواقع أخرى باآليات
القرآنية التي تتحدث عن مثل هذه األمور..

وهكــذا يظهــر جليًــا بطــان دعــوى شــريعتي التــي تذهــب
إلــى أن القــرآن الكريــم يقصــر اهتمامــه علــى األمــور الحســية
والجزئيات المادية ،وتزعم أن اإلســام يشــجعنا على مالحظة
مثــل هــذه األمــور فقــط ،ويحثّنــا علــى تجاهــل غيرهــا ممــا
يعبّــر عنهــا شــريعتي بمصطلــح (الكليــات) (.)68
كال ..ليســت تِلكــم هــي المعرفــة الصحيحــة باإلســام ،بــل
اإلســام ديــن ســماوي يؤمــن بالغيــب ،وهــو ذو منهــج شــمولي
متــوازن وواقعــي ،ال يفـرّط بــأي واقــع مهمــا كانــت طبيعتــه،
ولــذا فــإن للمحسوســات عنــده واقعيتهــا ،وللمجــردات واقعيتها
( )68ال بد من االلتفات إلى أن شريعتي يخلط في كالمه أحيانًا،
فيستعمل لفظ الكليات وهو يريد به المجردات.

ضــا ،وهــو يق ـ ّر لــكل منهمــا بمــا لــه مــن حقيقــة ،ويضفــي
أي ً
عليــه مــا يناســبه مــن شــأن واعتبــار.
فأيــن شــريعتي مــن المعرفــة الحقــة باإلســام ،بــل أيــن ادعــاؤه
بأنه ُســيعرّفنا على اإلســام بأســلوب علمي منهجي وتحليلي؟!
أَ َولــم تكــن تُحتّم عليه أبســط قواعد األســلوب العلمــي والمنهجي
أن يطّلــع علــى القــرآن الكريــم ،أو يطالــع علــى األقــل بعــض
فهــارس آياتــه قبــل أن يَ ْ
طلــع علينــا بفهمــه القاصــر لإلســام،
ويُن ّ
ـب نفســه دليـاً يرشــد اآلخريــن إلــى معرفتــه والتعــرف
صـ َ
علــى مناهجــه؟!

تنبيه مهم
بيَّنـ ُ
ـت فــي مقدمــة المقالــة األولــى أننــي حيــن أنســب قــوالً أو
رأيًــا إلــى شــريعتي فإنمــا أقصــد مــا ينســب إليــه مــن أقــوال
وآراء فــي كتبــه المعرّبــة ،وال يـ َد لــي فيمــا إذا كانــت الترجمــة
قــد أحدثــت بعــض األخطــاء   .
وبعــد أن استشــهدت بنــص شــريعتي المع ـرّب ،والــذي ينفــي
فيــه أن يكــون القــرآن قــد أقســم بالنفــس ،أحببــت أن أســتوضح
حقيقــة األمــر ،فراســلت أ ًخــا فاضـاً مــن العلمــاء اللبنانييــن في
حــوزة مدينــة قــم المقدســة ،وهــو ممــن يتقنــون اللغة الفارســية،
وجــاء فــي جوابــه أن شــريعتي في النســخة الفارســية مــن كتابه
قــد نفــى إقســام القــرآن بالجوهــر والهيولــى والعقــل والــروح،

ـف إقســام القــرآن بالنفــس ،وهــذا يعنــي أن النفــي
لكنــه لــم ينـ ِ
المذكــور إنمــا هــو مــن زيــادات مترجــم الكتــاب.
لــذا وجــدت مــن الضــروري أن أضيــف هــذا التنبيــه إلــى متــن
المقالة.
وهنا ال بد من تسجيل النقاط التالية:
ـف إقســام القــرآن
أوالً -إن معرفتنــا بحقيقــة أن شــريعتي لــم ينـ ِ
بالنفــس فــي النســخة الفارســية من كتابــه ،إنما تبرّىء شــريعتي
ممــا نســبته إليــه الترجمــة العربيــة فــي هــذه المســألة ،ولكنهــا
ال تمــسّ جوهــر مناقشــتنا لــه حــول المنهــج القرآنــي ،بــل تبقــى
المالحظــات التــي أوردناهــا حــول تصــوره لهــذا المنهــج علــى
حالهــا ،حيــث بيَّنــا في المقالــة بصورة واضحــة -وبغض النظر
عــن كــون القــرآن قــد أقســم بالنفــس أو لــم يقســم -بيَّنــا مــدى
اهتمــام القــرآن بالمجردات ،إلى جانب اهتمامه بالمحسوســات،
وذلــك خالفًــا لمــا يــراه شــريعتي من قَصــر اهتمام القــرآن على
المحسوســات وحدهــا ،وتجاهلــه لمــا ســواها مــن المجردات   .
ثانيًــا -إننــا فــي مناقشــتنا للــكالم المنســوب إلــى شــريعتي فــي
النســخة العربيــة ،والــذي ينفــي فيــه أن يكــون القــرآن قــد أقســم
نوجــه اهتمامنــا إلــى إثبــات
بالنفــس ،كان مــن الطبيعــي أن ِّ
العكــس ،لنبرهــن علــى أن القــرآن قــد أقســم بالنفــس ،وأن نفــي
هــذا األمــر يعـ ّد تجنِّيًــا علــى القــرآن الكريــم  .

ولكــن بعــد أن عرفنــا أن شــريعتي ال ينفــي هــذا القســم بالنفــس،
فقــد غــدا بوســعنا أن نحتـ ّج عليــه بــأن القَ َســم القرآنــي بالنفــس
يشــ ِّكل دليــاً إضافيًــا علــى أن المنهــج القرآنــي ال يقصــر
اهتمامــه علــى المحسوســات وحدهــا مــن طعــام وإبــل وأرض
وأمــم ســالفة وكواكــب ،ومــا يشــابهها مــن المحسوســات التــي
نصــه  م َّدعيًــا أن القرآن يَقصــر اهتمامه
يذكرهــا شــريعتي فــي ِّ
عليهــا .وإنمــا الصحيــح هــو أن القــرآن يولــي اهتما ًمــا لغيــر
ضــا ،ولذلــك أقســم بالنفــس  .
هــذه المحسوســات أي ً
وممــا ال ريــب فيــه أن النفــس تنتمــي إلــى حقــل العقــل والــروح
ومــا يماثلهــا مــن أمــور ال تــدرك بالحــواس ،ال إلــى حقــل
الطعــام واإلبــل واألمــم الســالفة والكواكــب وغيرهــا ممــا يقــع
فــي دائــرة المحسوســات  .
ثالثًــا -أو ُّد أخيـ ًرا أن أذ ِّكــر القيمييــن علــى نشــر تــراث الدكتــور
علــي شــريعتي بوجــوب تح ّمــل مســؤولياتهم كاملــة تجــاه هــذا
التــراث ،وهــذا يقتضــي منهــم أن ينقلــوه بأقصــى مــا يمكــن
مــن أمانــة ،وإال فإنهــم يســاهمون فــي تشــويه هــذا التــراث،
وفــي عــدم الوثــوق بمــا ينشــر مــن كتــب شــريعتي المع ّربــة،
وقبــل كل ذلــك وبعــدهّ ،
فــإن مــن واجبهــم احتــرام القــارئ،
صــا ّ
وأن بعــض القــراء يتلقــون مــا
وعــدم التغريــر بــه ،خصو ً
يقــرأون مــن كالم شــريعتي علــى نحــو التعبــد ،حتــى وصــل
األمــر ببعضهــم  -وهــو فــي مقــام الــرد علــى مــا ســجلتُه حــول

إنــكار القســم بالنفــس فــي كتــاب شــريعتي  -إلــى إنــكار أن
يكــون القــرآن قــد أقســم فعـاً بالنفــس ،م َّدعيًــا -وخالفًــا لجميــع
ْ
ـ
ف
س َو َمــا
علمــاء التفســير -أن (الــواو) فــي اآليــة الكريمــةَ { :ونَ ٍ

سـ َّوا َها} ليســت هــي (واو) القســم ،بــل هــي (واو) ُربَّ  ...وهــذا
َ
يبيّــن كيــف أن بعــض القــراء يتلقــون مــا ينســب إلــى شــريعتي
ســواء صحــت النســبة أم ال -وكأنــه كالم منــزل ،األمــر الــذييضطرهــم إلــى محاولــة تبريــر كل مــا ورد في كتبــه ،فيلجأون
إلــى تأويــل العبــارات الصريحــة ،والتصــرف فــي المعانــي
الواضحــة آليــات القــرآن الكريــم.

النموذج الثالث:
األوامر اإلرشادية بدعة!

تعرّفنــا فــي النمــوذج الســابق علــى جانــب مــن جوانــب المنهــج
الــذي يســتخدمه شــريعتي فــي دراســته للقــرآن الكريــم ،فرأينــا
كيــف أنــه ال يتــورع عــن إنــكار وجــود مــا هــو جلــي الوجــود
فــي اآليــات القرآنيــة مدعيًــا بــأن القــرآن ال يعيــر اهتما ًمــا لغير
المحسوسات.
وكنــا قــد تعرّفنــا فــي المقالــة الســابقة علــى جانــب آخــر مــن
جوانــب منهجــه هــذا ،فرأينــا كيــف أنــه ال يتــورع عــن فعــل
ضــا ،فينســب إلــى القــرآن ما ليــس موجــو ًدا فيه()69
العكــس أي ً

وهــو إنمــا يفعــل هــذا وذاك ليبــرر بعــض مزاعمــه المتعلقــة
بالقــرآن كمــا بيّنــاه فــي المــوارد المذكــورة.
ونحــن هنــا ســنحاول أن نكشــف عــن جهــة ثالثــة مــن جهــات
المنهــج الــذي يســتخدمه شــريعتي فــي دراســة القــرآن ،وهــي
( )69انظر :المقالة األولى ،النموذج الثاني ،حيث ذهب هناك
إلى أن القرآن يسمي حكاية ابني آدم بـ(القصة) ،بينما الصحيح أن
القرآن لم يسمها بهذا االسم ،بل عبر عنها بلفظ (النبأ) .وقد بيّنا
هناك السبب الذي يكمن وراء ذلك..

الجهــة المرتبطــة بطريقتــه فــي فهــم اآليــات وتفســيرها،
وبنوعيــة األدلــة التــي يؤيــد بهــا فهمــه وتفســيره هذيــن.
ولنقــرأ ألجــل ذلــك نصــه التالــي حول األوامــر اإللهيــة الواردة
فــي القــرآن الكريــم حيــث يقول:
(إن التطــور العلمــي الهائــل واالزدهــار الحضــاري الحديــث َمديــن
ـاع بذلهــا رجال كبار أمثال فرانســيس بيكــون وراجير
لجهــو ٍد ومسـ ٍ
بيكــون وديــكارت وغيرهــم مــن العلمــاء األفــذاذ الذيــن غيّــروا
منهجيــة التفكيــر ،وحثــوا ســائر العلمــاء والباحثيــن علــى الدراســة
والتحقيــق فــي نطــاق المحسوســات واألمــور الجزئيــة التجريبيــة
ومشــاهدة الحقائــق الخارجيــة .ســألوا ديــكارت :أي كتاب درســت؟
فأشــار إلــى جثــة هامــدة لحيــوان وقــال :هــذا!...
ون إِلَــى
أليــس هــذا تطبيقًــا دقيقًــا لألمــر الصريح{:أَفَــا يَ ْنظُ ـ ُر َ

ــف ُخلِقَــتْ }()70؟
ــل َك ْي َ
اإلبِ ِ
إن مــا يدعــو لألســف تأثــر عقول معظــم العلماء المســلمين بالنزعة
اليونانيــة مــا أ ّدى بهــم إلــى أن يكونــوا ماهريــن للغايــة فــي تأويــل
القــرآن حتــى مــا كان منــه آيــات محكمــات ،وقــد صنّفــوا األوامــر
الصريحــة الــواردة فــي القــرآن إلــى صنفيــن:
 -1األمــر اإلنشــائي :نظيــر (أقيمــوا الصــاة وآتــوا الــزكاة) وهــذا
النــوع مــن األوامــر ال بـ ّد مــن امتثالــه واالنقيــاد لــه.
 -2األمــر اإلرشــادي :نظيــر (فســيروا فــي األرض وانظــروا كيــف
كان عاقبــة المفســدين) ( )71وهــذا مــا ال يجــب امتثالــه ،إذ المــراد
فيــه بيــان أهميــة المأمــور بــه ال غيــر!
( )70الغاشية.17:
( )71نود هنا أن نلفت انتباه القارئ إلى أن هذا النص ليس آية من

آيات القرآن الكريم كما يفهم من سياق كالم شريعتي ،إذ ال وجود
أل ّ
ي آية قرآنية تربط بين األمر بـ(السير) واألمر بـ(النظر) بحرف
(الواو)( :وانظروا) ،بل اآليات القرآنية ذات الصلة بالموضوع
تربط بين األمرين بـ(الفاء){ :فَا ْنظُرُوا}(النمل ،)69:أو بـ(ثم):
{ثُ َّم ا ْنظُرُوا}(األنعام.)11:
وكذلك ال وجود أل ّ
ي آية قرآنية تأمر بـ(النظر) في عاقبة
(المفسدين) ،بل الموجود منها يأمر بـ(النظر) في عاقبة
(المكذبين) ،أو (المجرمين) ،أو (المشركين) -كقوله تعالى:
َ
ُ
ْ
ْ
ين}
ر
األ
ي
ف
ُوا
ر
ي
س
ل
ق
{
ان َعاقِبَةُ ْال ُم ْج ِر ِم َ
ف َك َ
ض فَا ْنظُرُوا َك ْي َ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ْ
ْ
ض ثُ َّم ا ْنظُرُوا
ر
األ
ي
ف
ُوا
ر
ي
س
ل
(النمل)69:؛ وقوله تعالى{ :ق
ِ
ِ
ِ
ين}(األنعام)11:؛ وقوله تعالى{ :قُ ْل ِسيرُوا
ف َك َ
َك ْي َ
ان َعاقِبَةُ ْال ُم َك ِّذبِ َ
َ
ْ
ر
فِي األ
ان أَ ْكثَ ُرهُ ْم
ين ِم ْن قَ ْب ُل َك َ
ان َعاقِبَةُ الَّ ِذ َ
ف َك َ
ض فَا ْنظُرُوا َك ْي َ
ِ
ين}(الروم.)42:
ُم ْش ِر ِك َ
إن هــذا النمــط مــن التفكيــر هــو الــذي قادنــا وأوصلنــا إلــى الحــال
ّ
التــي نحــن عليهــا اآلن ،حيــث نرتقــي المنبــر يوميًــا للحديــث عــن
أهميــة العلــم ونؤلّــف فــي ذلــك كتبًــا ومجلــدات ،دون أن نعكــف فعالً
علــى اكتســاب العلــم وتحصيلــه ،وذلــك أن األمــر بالتعلــم إرشــادي
ال إنشــائي!
إن هــذه التأويــات (المتن ـ ّورة) المضلّلــة لهــي أخطــر ألــف مــرة
ممــا ألحقــه االجتيــاح المغولــي باإلســام والمســلمين مــن خســائر
فادحــة أورثــت مجتمعاتنــا الجهــل والخرافــة والتعاســة والبــؤس)
(.)72

وقبــل الشــروع فــي التعليــق علــى كالم شــريعتي اآلنــف،
نــود أن نشــير إلــى أن موضــوع األوامــر اإلنشــائية واألوامــر
اإلرشــادية هــو مــن المباحــث المهمــة والدقيقــة والتــي يترتــب
عليهــا الكثيــر مــن النتائــج القيّمــة والجليلــة ،فبيانــه يحتــاج إلــى
( )72معرفة اإلسالم ،ص.111-110

دراســة واســعة ومفصلــة ،وال يجــدر طرحــه بهــذه الطريقــة
المس ـفّة التــي اصطنعهــا شــريعتي ،ولكــن لمــا كان المقــام ال
يتســع لعقــد مثــل هــذه الدراســة المفصلــة ،لذلــك ســنكتفي هنــا
بالتنبيــه علــى بعــض مواضــع الخلــل فــي طــرح شــريعتي،
دون اإلحاطــة بالموضــوع مــن مختلــف جوانبــه.
يذهــب شــريعتي فــي نصــه الســابق إلــى أن تصنيــف األوامــر
(الصريحــة) الــواردة فــي القــرآن إلــى أوامــر (إنشــائية)()73

وأوامــر (إرشــادية) ،إنمــا أحدثتــه مهــارة العلمــاء المســلمين،
وذلــك بســبب تأثرهــم بالنزعــة اليونانيــة.
ونحــن هنــا ســنحاول التعرّف على النهج الذي يســلكه شــريعتي
محــاوالً مــن خاللــه إثبــات صحــة رأيــه التفســيري وإبطــال
تفســير مــن يعتــرض عليهــم مــن العلمــاء.
وهذا ما سنبيّنه عبر النقطتين التاليتين:
(أوالً) :يُالحــظ علــى النهــج الــذي يســلكه شــريعتي في تفســيره
أنــه يختــزل الحقيقــة فــي تعريفــه لصنفَــي األوامــر ،فهــو مــن
جهــة يقصــر األوامــر (اإلنشــائية) علــى مــا يجــب امتثالــه ،كما
أنــه ومــن جهــة أخــرى يقصــر األوامــر (اإلرشــادية) علــى مــا
ال يجــب امتثالــه.
( )73المصطلح الذي يطلقه العلماء عادة على هذه األوامر هو
[األوامر المولوية] ،ولكننا استخدمنا في بحثنا مصطلح [األوامر
اإلنشائية] مجاراة لشريعتي.

بينمــا الحقيقــة هــي أن العديــد مــن العلمــاء قــد فصّلــوا القــول
ـكل مــن صنفــي األوامــر ،فهــم مــن ناحيــة قــد
فــي تعريفهــم لـ ٍ
جعلــوا األوامــر (اإلنشــائية) علــى قســمين :أحدهمــا األوامــر
(الوجوبيــة) ،وهــي أوامــر يجــب امتثالهــا .وثانيهمــا األوامــر
(االســتحبابية) وهــي أوامــر غيــر واجبــة االمتثــال.
فليــس صحي ًحــا إ ًذا قصــر األوامــر (اإلنشــائية) علــى األوامــر
التــي يجــب امتثالهــا ،بــل هــذا التعريــف إنمــا ينطبــق فــي
الحقيقــة علــى أحــد قســمي هــذه األوامــر فقــط وهــو األوامــر
(الوجوبيــة) ،وال ينطبــق علــى القســم اآلخــر ،وهــو األوامــر
(االســتحبابية).
هــذا مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة ثانيــة نجــد أن العديــد مــن العلماء
قــد أشــاروا إلــى وجــود نحويــن مــن األوامــر (اإلرشــادية)،
أحدهمــا هــو األوامــر اإلرشــادية التــي ليــس فيهــا جهــة إلــزام،
ومثالهــا أوامــر الطبيــب حيــن يأمــر بشــرب دواء أو بممارســة
بعــض األفعــال أو الحــركات ألجــل جهــة كماليــة فــي البــدن،
فــإن أوامــره فــي هــذه الحالــة ليــس فيهــا جهــة إلزاميــة تحتّــم
علــى المــرء امتثالهــا.
والنحــو الثانــي هــو األوامــر اإلرشــادية التــي تتضمــن جهــة
إلزاميــة ،واإللــزام فيهــا ينشــأ مــن ناحيــة مواردهــا ،أي مــن
ناحيــة اللــزوم فــي ال ُمر َشــد إليــه ،وإن لــم تكــن تتضمــن اإللــزام

بأنفســها ،ومثــال ذلــك أوامــر الطبيــب حين يأمر بشــرب الدواء
ألجــل الخــاص مــن مــرض ُمهلِــك ،فيكــون شــربه فــي هــذه
الحالــة الز ًمــا ،وإن كان أمــر الطبيــب فــي نفســه مــن األوامــر
(اإلرشــادية) ،وليــس مــن األوامــر (اإلنشــائية).
وهــذا بعينــه ينطبــق علــى األوامــر (اإلرشــادية) الــواردة فــي
القــرآن الكريــم ،فــإذا كان اإلرشــاد فيهــا متعلقًــا بمــا هــو الزم
فــي نفســه كان ال بــد عندهــا مــن االلتــزام بهــذا الــازم واإلتيان
بالمأمــور بــه الــذي يتضمنــه مثــل هــذا النحــو مــن األوامــر
اإلرشــادية.
وبنــاء علــى مــا تقــدم ،يظهــر لنــا أن شــريعتي لــم يكــن دقيقًــا
فــي تعريفنــا علــى حقيقــة مــا يذهــب إليــه العلمــاء فــي صنفَــي
األوامــر ،وخصوصـا ً النحــو الثانــي مــن األوامــر اإلرشــادية،
والتــي ال تخلــو مواردهــا مــن جهــة إلزاميــة .وإنمــا هــو قــد
جاءنــا ببيــان ناقــص ،ليتســنى لــه بذلــك مهاجمــة آرائهــم
والتشــنيع عليهــم ،وهــذا ســلوك غيــر قويــم ،ترفضــه مناهــج
البحــث العلمــي كافــة.
(ثانيًــا) :ننتقــل فــي هــذه النقطــة إلــى الكشــف عن نوعيــة األدلة
التــي تم ّســك بهــا شــريعتي إلثبــات رأيــه وإبطــال الــرأي الــذي
ذهــب إليــه عمــوم علماء المســلمين.
والمالحظــة العامــة التــي يمكــن تســجيلها بــد ًوا على كافــة أدلته

هــي أنــه لــم يطــرح بيــن أدلتــه أي دليــل  لغــوي أو قرآنــي أو
فقهــي ،وال أي دليــل علمــي آخــر لتأييــد م ّدعــاه حــول األوامــر
الــواردة فــي القــرآن ،وإنمــا تم ّســك ببعــض األمــور البعيدة عن
المطلــب ،واســتنجد ببعــض التهويــات الفارغــة ،ليثبــت مــن
خاللهــا أن األوامــر اإلرشــادية ليســت ســوى اختــراع ابتدعــه
العلمــاء المســلمون بمهارتهم نتيجـةً لتأثرهم بالنزعــة اليونانية  .
ولنتفحص اآلن ما تفضّل به علينا من أدلة:
الدليــل األول :إن أول مــا يمكــن اعتبــاره كدليــل علــى رأي
شــريعتي هــو تعليلــه للتطــور العلمــي عنــد الغربييــن بتغييرهــم
لمنهجيــة التفكيــر ،األمــر الــذي قادهــم إلــى االهتمــام بدراســة
المحسوســات ،والبحــث في األمــور الجزئيــة التجريبية...وذلك
خالفًــا لمــا فعلــه العلمــاء المســلمون حيــث ذهبــوا إلــى تصنيــف
األوامــر الــواردة فــي القــرآن إلــى (إنشــائية) و(إرشــادية)،
جاعليــن األوامــر الحاثــة علــى (الســير) و(النظــر) مــن صنــف
األوامــر (اإلرشــادية) ،وهــذا النمــط مــن التفكيــر هــو الــذي
أبعــد المســلمين عــن تحصيــل العلــم ،وأوصلهــم إلــى الحــال
التــي هــم عليهــا.
إن هــذا الــكالم ال يعــدو عــن كونــه مغالطــة ال يمكــن التســليم
بهــا لشــريعتي ،وبيــان ذلــك هــو أن الغــرب وإن كان قــد تقــدم
فــي المجــال العلمــي تقد ًمــا ملحوظًــا وأكيـ ًدا ،وكان أحد أســباب

ضا
تقدمــه هــو تمســكه بالمنهج التجريبــي .إال أنه مــن المؤكد أي ً
ـغ األوامــر اإلرشــادية مــن حيــاة مجتمعاتــه،
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ولــم يمحُهــا مــن قواميــس لغاتــه ،بــل هــو وإن كان قــد تقــدم
حقًــا هــذا التقــدم المشــهود فــي مياديــن العلــوم ،إال أنــه ظـ ّل مــع
ذلــك محافظًــا علــى األوامــر اإلرشــادية ســواء فــي نصوصــه
اللغويــة المدونــة ،أو فــي تخاطــب أبنائــه فــي حياتهــم الواقعيــة.
ولذلــك فــإن القفــزة التــي قــام بهــا شــريعتي مــن مقدمــات ترتبط
بالتقــدم العلمــي ،إلــى نتائــج تتعلــق باألوامــر اإلرشــادية ،مــا
هــي ســوى مغالطــة غليظــة يخجــل منهــا أبنــاء الدليــل.
ضــا فــي محاولــة شــريعتي
والــكالم عينــه يمكــن أن يقــال أي ً
الربــط بيــن تخلّــف المســلمين فــي العلــوم التجريبيــة وبيــن
تصنيفهــم األوامــر إلــى الصنفيــن المعهوديــن.
فالتاريــخ بيــن أيدينــا ،وهــو خيــر شــاهد علــى مــا أحــرزه

المســلمون فــي بعــض فتــرات تاريخهــم مــن تقــدم علمــي كبير،
ولــم يكونــوا حينهــا علــى شــقاق مــع األوامــر اإلرشــادية ،بــل
هــم كانــوا ومنــذ ذلــك الحيــن يصنّفــون األوامــر القرآنيــة التــي
هــي مــورد بحثنــا إلــى (إنشــائية) و(إرشــادية).
وشــريعتي نفســه يقـ ّر بإنجازاتهــم تلــك (علــى األصعــدة العلمية
والتقنية والسياســية)(.)74
( )74انظر :معرفة اإلسالم ص.43

فهــذه مغالطــة أخــرى يرتكبهــا شــريعتي ليعلّــل بهــا رأيــه ،وقــد
كان جدي ـ ًرا بــه أن يتعلــم منطــق أرســطو -بــدالً مــن التحامــل
عليــه -عـ ّل ذلــك كان ســيجنّبه الوقوع فــي مثل هــذه المغالطات
المستهجنة.
الدليــل الثانــي :الدليــل الثانــي الــذي يمكننــا أن نســتخلصه مــن
كالم شــريعتي علــى خطــأ العلمــاء فــي تصنيفهــم األوامــر إلــى
إنشــائية وإرشــادية هــو ادعــاؤه بــأن األوامــر (اإلرشــادية) لــم
تكــن لتوجــد لــوال تأثــر العلمــاء بالنزعــة اليونانيــة التــي أ ّدت
بهــم إلــى مثــل هــذا التصنيــف ،ولــوال ذلــك لمــا كان يخطــر في
بــال أحــد أن يعتبــر األوامــر الــواردة فــي القــرآن الكريــم مــن
قبيــل (ســيروا) و(انظــروا) بأنهــا مــن األوامــر (اإلرشــادية).
وهــذا ادعــا ٌء يســتغرب صــدوره مــن شــخص متخصــص فــي
علــم االجتمــاع ،إذ كيــف يمكــن أن يخفــى علــى مثلــه إدراك
أن األوامــر بصنفَيهــا هــي مــن األمــور الســائدة فــي مختلــف
المجتمعــات ،والمتداولــة فــي ســائر اللغــات()75؟!
ي مجتمع وبالنسبة أل ّ
( )75لست أدري في أ ّ
ي لغة كان الناس
بحاجة إلى العلوم اليونانية لكي يدركوا الفرق بين قول األب البنه:
«أدرس دروسك وإال عاقبتك» ،وبين قول حكيم من الحكماء:
«أدرس تنجح» ،وليفهموا من ذلك أن أمر األب هذا يراد به
اإللزام ،وأما أمر الحكيم فيراد به النصح واإلرشاد إلى طريق
النجاح.

صــا إذا أخذنــا بالتعريــف
أوليــس مــن بدائــه األمــور -وخصو ً
الــذي أورده شــريعتي لصنفَــي األوامــر -أن النــاس عمو ًمــا
يميّــزون بيــن األوامــر التــي تتضمن معنــى اإللزام وتســتوجب
الطاعــة واالمتثــال؟ وبيــن أوامــر أخــرى تُلقى في مقــام النصح
ويُــراد بهــا التوجيــه واإلرشــاد؟!
بل هل يخفى هذا الفرق حتى على األطفال المميّزين؟!
وحتــى شــريعتي نفســه ،أمــا كان حيــن يخاطــب تالمذتــه
وأبنــاءه يســتخدم -تــارة -أفعــال األمــر ،وهــو يقصد بهــا اإللزام
ووجــوب الطاعــة واالمتثــال ،ثــم يســتخدمها تــارة أخــرى وهو
ال يقصــد إال النصــح والتوجيــه واإلرشــاد؟!
وعليــه يمكننــا القــول :بــأن وجــود األوامــر بصنفَيهــا هــو أمــر
مــن بديهيــات الحيــاة االجتماعيــة ،ولــم يكــن هنالــك مــن حاجــة
لدراســة علــوم اليونــان أو التأثــر بنزعتهــا ،لكــي يــدرك النــاس
الفــرق بيــن صنفَــي األوامــر ويشــيع اســتخدامها بينهــم.
ضــا علــى لغــة الضــاد وعلــى أوامــر
وهــذا بعينــه ينطبــق أي ً
القــرآن الــذي خاطــب النــاس بهــذه اللغــة نفســها.
فأنّــى لشــريعتي أن يبطــل هــذا العــرف الســائد فــي المجتمعــات
والمتســالم عليــه بيــن اللغــات ،فيســقط األوامــر اإلرشــادية مــن
الحســبان ،وير ّدهــا إلــى مهــارة العلمــاء وتفنّنهــم الناتجيــن عــن
دراســتهم علــوم اليونــان والتأثــر بنزعتهــا؟!

بينمــا هــي فــي حقيقــة أمرهــا مــن البديهيــات اللغويــة ،ومــن
المســلمات االجتماعيــة!!
تلكــم كانــت أدلــة شــريعتي علــى إنــكار األوامــر اإلرشــادية،
وهــو ينتهــي منهــا إلــى النتيجــة التاليــة حيــث يقــول( :إن هــذه
التأويــات المتن ـ ّورة المضلّلــة لهــي أخطــر ألــف مــرة ممــا ألحقــه
االجتيــاح المغولــي باإلســام والمســلمين من خســائر فادحة أورثت

مجتمعاتنــا الجهــل والخرافــة والتعاســة والبــؤس).
وهــذا بــا أدنــى شــك تهويــل فــارغ قــد يرهــب الجاهــل ،ولكنــه
يضحــك الثكلــى العاقلــة ،وهــو أقــرب إلــى المــزاح الثقيــل
والنكتــة الســخيفة ،منــه إلــى الــكالم الجــاد والدليــل المعتبــر.
وإال فإنــه لمــن أيســر األمــور مقابلــة التهويــل بتهويــل مثلــه ،أو
أشـ ّد منــه ،فيقــال مثـاً :إن دعــاوى شــريعتي الفارغــة وأدلتــه
الباطلــة علــى إنــكار األوامــر اإلرشــادية ،لهــي أخطــر مائــة
ألــف مــرة ممــا ألحقــه االجتيــاح المغولــي والحــروب الصليبيــة
واالســتعمار الغربــي مجتمعيــن باإلســام والمســلمين مــن
خســائر فادحــة ال يمكــن تعويضهــا أو التخلــص مــن آثارهــا.
وهكــذا يتبيــن لنــا مــن النمــوذج الثالث أن شــريعتي في تفســيره
وفــي أدلتــه كان بعيـ ًدا كل البعــد عــن أصــول البحــث العلمــي،
ضــا حتــى
وعــن فهــم الحقائــق القرآنيــة ،بــل إنــه قــد غفــل أي ً
عــن البديهيــات االجتماعيــة والمســلّمات اللغويــة ،ولكنــه علــى

الرغــم مــن ذلــك كلــه نصّــب نفســه فــي مقــام المرشــد إلــى
معرفــة اإلســام الصحيــح والحقيقــي ،وبأســلوب علمي منهجي
تحليلــي!!

النموذج الرابع:
حرية االختيار خاصة إنسانية!
يطــرح شــريعتي فــي كتابــه «معرفــة اإلســام» بحثًــا يــدور
حــول شــعار التوحيــد ،يتعــرّض فيــه للحديــث عــن طبيعــة
اإلنســان ومــا يتميّــز بــه مــن خصــال تؤكــد أفضليتــه علــى
ســائر الموجــودات ،فيقــرر أن إحــدى الخصــال الهامــة التــي
تُميّــز اإلنســان عــن ك ّل مخلــوق ســواه تتمثــل فــي «حريــة
االختيــار».
فاإلنسان كما يقول شريعتي:
(هــو الوحيــد الــذي يتمتــع بخصلــة االختيــار مــن بيــن ســائر
الموجــودات ،وهــو يحاكــي اللــه فــي هــذه الصفــة ،وال أقــول يماثله
فيهــا بالشــكل والمقــدار ،ولعــل الشــيء الــذي نفخــه الله مــن روحه
فــي هيــكل اإلنســان هــو تلــك اإلرادة الحــرة واالختيــار.
وهــذا يعنــي أن اإلنســان هــو الوحيــد الــذي بوســعه أن ينتخــب
ويقــرر ويختــار ،الخيــر مــن الشــر ،الهدايــة مــن الضــال ،الصعــود
مــن االنحــدار ،الصــاح مــن الفســاد) (.)76
ضــا( :وهــو -أي اإلنســان -الموجــود الوحيد -مما ســوى
ويقــول أي ً

اللــه -لديــه إرادة وبالتالي مســؤولية والتزام) (.)77
( )76معرفة اإلسالم ،ص.214-213

( )77معرفة اإلسالم.215 ،

وبنــاء علــى هــذا يُف ّ
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َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ــن أَنْ يَ ْح ِم ْلنَ َهــا
ب
ج
ل
ا
و
ض
ر
األ
و
ت
ا
و
ا
م
ــ
س
ال
ــى
ل
ع
ة
ــ
ن
ا
م
ــال فَأَبَ ْي َ
َ
ْ
َّ
َ
َ َ ِ َ
ِ َ ِ ِ
األ َ
ان ظَلُو ًمــا َج ُهــوالً }(.)78
َوأَ ْ
سـ ُ
ـان إِنَّـهُ َك َ
ش ـفَ ْق َن ِم ْن َهــا َو َح َملَ َهــا اإلن َ

فيقول:
(ال نعلــم بالضبــط مــا هــي هــذه األمانــة؟ ولكــن مــن الواضــح أنهــا
ثقيلــة جـ ًدا بحيــث تمتنع الســماوات واألرضــون والجبــال عن قبول
مســؤوليتها ،وال ينهــض لتحملها ســوى اإلنســان.
ســرت به هــذه األمانة هو (الحرية
وأعتقــد أن أصــح وأعمق معنى ف ّ
واالختيــار) .وهــو الصفــة الوحيــدة التــي ينفــرد بهــا اإلنســان دون
غيــره مــن المخلوقــات وهــي األمانــة الثقيلــة التــي أشــفقت األرض
والجبــال والســماء أن يحملنهــا وحملهــا اإلنســان ،فعــن الحريــة
واالختيــار فقــط ،ينجــم الشــعور بالمســؤولية ،والمســؤولية هــذه
هــي التــي تضــع اإلنســان فــي أحلــك الظــروف وأحــرج المواقــف
أمــام قضايــا المجتمــع والحياة و(أنــا) واآلخرين ،وإلى هــذا المعنى
ان ظَلُو ًمــا َج ُهــوالً})(.)79
بالــذات يُشــير ذيــل اآليــة { إِنَّـهُ َك َ

ضــا كخطئــه فــي كثير مــن الموارد
إن شــريعتي يخطــئ هنــا أي ً
التــي يتصــدى فيهــا للبحــوث المتعلقــة بالقــرآن الكريــم ،ونحــن
مــن جهتنــا ســوف نبيّــن خطأه فــي كال األمرين اللذيــن تناولهما
فــي نصــه األخيــر ،فنظهــر مــن ناحيــة وجود شــركاء لإلنســان
فــي حريــة االختيــار ،ونظهــر مــن ناحيــة أخــرى عــدم صحة
( )78األحزاب.72 :
( )79معرفة اإلسالم ،ص.213-212

تفسير (األمانة) بأنها تعني الحرية واالختيار.
ونبــدأ باألمــر األول فنقــول :إن قضيــة امتــاك بعــض الكائنات
األخــرى -ســوى اإلنســان -لحريــة االختيــار تُع ـ ّد واحــدة مــن
بديهيــات الرؤيــة اإلســامية ،وقــد أشــار إليهــا القــرآن الكريــم
مــرا ًرا وتكــرا ًرا وفــي العديــد مــن آياتــه .ولذلــك فــإن هــذه
القضيــة ال تحتــاج إلــى أيــة مناقشــة أو بحــث ،بــل جــ ّل مــا
تســتدعيه هــو التذكيــر ببعــض اآليــات القرآنيــة التــي تتح ـ ّدث
عــن مثــل هــذه الكائنــات.
ويكفــي القــارئ أن يُذ َكـ َر أمامــه اســم «الجــن وإبليــس» ليــدرك
مباشــرة أن هــؤالء هــم مــن ذوي اإلرادة الحــرة ،حتــى لــو لــم
تُعــرض أمامــه اآليــات المتعلقــة بهــذا األمــر .ولذلــك فــإن مــا
ســنورده مــن هــذه اآليــات إنمــا نــورده كنمــاذج نســتعين بهــا
علــى تنبيــه الغافــل ،وردع المتغافــل ،وليــس ه ُّمنــا هنــا هــو
االســتقصاء واإلحاطــة.
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َعلَــى أَ ْنفُ ِ
ـن}(.)80
َكانُــوا َكافِ ِريـ َ
( )80األنعام.130 :
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ظَنُّــوا َك َمــا ظَنَنتُـ ْم أَن لَّــن يَ ْب َعـ َ
سـ َما َء
ـث اللَّـهُ أَ َحـ ًدا * َوأَنَّــا لَ َم ْ
سـنَا ال َّ
شــ ُهبًا * َوأَنَّــا ُكنَّــا نَ ْق ُعــ ُد ِم ْن َهــا
شــ ِدي ًدا َو ُ
ســا َ
فَ َو َج ْدنَا َهــا ُملِئَــتْ َح َر ً
صـ ًدا * َوأَنَّــا ال
سـتَ ِم ِع َ
سـ ْم ِع فَ َمــن يَ ْ
َمقَا ِعـ َد لِل َّ
شـ َهابًا َّر َ
اآلن يَ ِجـ ْد لَـهُ ِ
ُ
َ
َ
شـ ًدا * َوأَنَّا
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ِ
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ق قِـ َد ًدا * َوأَنَّــا ظَنَنَّــا أَن
ون َذلِـ َك ُكنَّــا طَ َرائِـ َ
ـون َو ِمنَّــا ُد َ
صالِ ُحـ َ
ِمنَّــا ال َّ
َ
سـ ِم ْعنَا
ر
ْ
ض َولَــن نُّ ْع ِجـ َزهُ َه َربًــا * َوأَنَّــا لَ َّمــا َ
لَّــن نُّ ِ
عجـ َز اللَّـهَ فِــي األ ِ
( )81األحقاف.32-28 :

ســا َوال َر َهقًــا *
ا ْل ُه ـ َدى آ َمنَّــا بِـ ِه فَ َمــن يُ ْؤ ِمــن بِ َربِّـ ِه فَــا يَ َخـ ُ
ـاف بَ ْخ ً
سـلَ َم فَأ ُ ْولَئِـ َك تَ َحـ َّر ْوا
اسـطُ َ
سـلِ ُم َ
ون فَ َمــنْ أَ ْ
َوأَنَّــا ِمنَّــا ا ْل ُم ْ
ون َو ِمنَّــا ا ْلقَ ِ
ون فَ َكانُــوا لِ َج َهنَّـ َم َحطَبًــا}(.)82
َر َ
اس ـطُ َ
ش ـ ًدا * َوأَ َّمــا ا ْلقَ ِ

تــد ّل هــذه اآليــات داللــة واضحــة علــى امتــاك الجــن لخصلــة
الحريــة واالختيــار ،وأنهــم مســؤولون أمــام اللــه تعالــى عــن
معتقداتهــم وعــن أفعالهــم ،فهــم ليســوا بمجبريــن علــى مــا
يحملونــه مــن عقائــد ،وال علــى مــا يأتونــه مــن أفعــال.
ولذلــك تصورّهــم اآليــات الســابقة بأنهــم محاســبون يــوم
القيامة،ومســؤولون عــن مواقفهــم التــي اختاروها تجاه الرســل
ســ ٌل ِم ْن ُكــ ْم
شــ َر ا ْل ِج ِّ
فــي الدنيــا { :يَــا َم ْع َ
س أَلَــ ْم يَأْتِ ُكــ ْم ُر ُ
ــن َو ِ
األ ْنــ ِ
ــون َعلَ ْي ُكــ ْم آيَاتِــي َويُ ْن ِذ ُرونَ ُكــ ْم لِقَــا َء يَ ْو ِم ُكــ ْم َهــ َذا}؟
ص َ
يَقُ ُّ

وهــم يدركــون مــا يقــع عليهــم مــن مســؤولية ،ويعلمــون مــا
ســوف يواجهونــه مــن حســاب ،لذلــك تجــد فيهــم من يبــادر إلى
نصــح قومــه حا ًّ
ضــا إياهــم علــى اإليمــان { :يَــا قَ ْو َمنَــا أَ ِجيبُــوا
ب
َدا ِعـ َي اللَّـ ِه َوآ ِمنُــوا بِـ ِه يَ ْغفِـ ْ
ـر لَ ُكـ ْم ِمــنْ ُذنُوبِ ُكـ ْم َويُ ِج ْر ُكـ ْم ِمــنْ َعـ َذا ٍ
أَلِيـ ٍـم}.

وهــم لمــا كانــوا أحــرا ًرا فــي اختيارهــم ،وداخليــن فــي دائــرة
التمحيص واالختبار ،فقد كان من الطبيعي أن تتشعّب طرائقهم
وتغــدو مختلفــة متباينــة ،فمنهم المســلمون والصالحون،
( )82الجن.15-1 :

ومنهــم القاســطون ،وكلٌّ يَلقــى ثمــار الطريقــة التــي اختارهــا،
فإمــا يكــون مــن الذيــن يَتَحــرّون َر َشــ ًدا ،وإمــا يغــدو لجهنــم
ق قِـ َد ًدا *
ون َذلِـ َك ُكنَّــا طَ َرائِـ َ
ـون َو ِمنَّــا ُد َ
صالِ ُحـ َ
حطبًــا { َوأَنَّــا ِمنَّــا ال َّ
َ
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ســا َوال
سـ ِم ْعنَا ا ْل ُهـ َدى آ َمنَّــا بِـ ِه فَ َمــن يُ ْؤ ِمــن بِ َربِّـ ِه فَــا يَ َخ ُ
اف بَ ْخ ً
لَ َّمــا َ
سـلَ َم فَأ ُ ْولَئِـ َك
اسـطُ َ
سـلِ ُم َ
ون فَ َمــنْ أَ ْ
َر َهقًــا * َوأَنَّــا ِمنَّــا ا ْل ُم ْ
ون َو ِمنَّــا ا ْلقَ ِ
ون فَ َكانُــوا لِ َج َهنَّـ َم َحطَبًــا}.
تَ َحـ َّر ْوا َر َ
اسـطُ َ
شـ ًدا * َوأَ َّمــا ا ْلقَ ِ

وهكــذا تفيــض هــذه اآليــات بالمضاميــن الدالــة علــى حريــة
االختيــار لــدى الجــن ،فتحدثنــا عــن أن بعضهــم قــد يقــول
علــى اللــه كذبًــا ،وأن الجــن قــد تُحظَــر عليهــم بعــض األفعــال
والتصرّفــات ،فــإذا مــا حــاول بعضهــم انتهــاك هــذا الحظــر
ص ـ ًدا}..
{ش ـ َهابًا َّر َ
وجــد لــه ِ
ولســت أجــد بعــد هــذا مــن ضــرورة داعيــة لإلفاضــة فــي
صــا وأن
الحديــث حــول حريــة االختيــار لــدى إبليــس ،خصو ً
قصتــه معروفــة مشــهورة ،ولذلــك ســأكتفي بذكــر آيــة واحــدة
تــدل داللــة واضحــة علــى المطلــوب.
ـس
قــال تعالــىَ { :وإِ ْذ قُ ْلنَــا لِ ْل َمالئِ َكـ ِة ا ْ
سـ ُ
ـج ُدوا إِال إِ ْبلِيـ َ
سـ َ
ـج ُدوا آل َد َم فَ َ
ق َعــنْ أَ ْمـ ِر َربِّـ ِه }(.)83
ـن ا ْل ِجـ ِّ
سـ َ
ان ِمـ َ
َك َ
ـن فَفَ َ
( )83الكهف :من اآلية.50

والعجيــب أن شــريعتي نفســه وقبــل صفحــات قالئل مــن كالمه
حــول اختصــاص اإلنســان وحده بحرية االختيــار ،كان يتح ّدث
عــن إبليــس وعــن تمـرّده علــى اللــه تعالــى ،وعن الســبب الذي
دفعــه إلــى ذلــك ...وكلهــا أمــور تُفصــح بجــاء عــن واقــع كونه
ذا مســؤولية ،وأنــه يمتلــك خصلة اإلرادة الحــرة واالختيار.
وبنــاء علــى مــا تقــدم يتبيّــن لنــا أن حريــة االختيــار ومــا يترتب
عليهــا مــن مســؤولية لــم تكــن مــن نصيــب اإلنســان وحــده فــي
نظــام الوجــود -كمــا حــا لشــريعتي أن ي ّدعــي -بــل يشــاركه
فيهــا كائنــات أخــرى كالجــن وإبليــس.
وهــذا بــدوره يكشــف عــن الخطــأ الثاني الــذي ارتكبه شــريعتي
حيــن زعــم أن أصــح وأعمــق معنــى فُ ّســرت بــه (األمانــة)
هــو (الحريــة واالختيــار) ،وذلــك ألن هــذا التفســير ليــس
لــه أ ّ
ي نصيــب مــن الصحــة واالعتبــار إال بنــاء علــى القــول
بانفــراد اإلنســان وحــده بخاصيــة الحريــة واالختيــار .وهــذا مــا
حــدا بشــريعتي ألن يســلب اإلرادة الحــرة عــن كل الكائنــات
األخــرى ســوى اإلنســان ،وكانــت خالصــة دليلــه على تفســيره
هــذا هــي التاليــة :إن اإلنســان وحــده هــو الــذي حمــل األمانــة
التــي عرضهــا اللــه ســبحانه علــى الكائنــات ،وهــذا يقتضــي
بالضــرورة أن يكــون اإلنســان مالـ ًكا لصفة تخ ّ
صــه وحده ،وال
يشــاركه فيهــا أ ّ
ي مخلــوق ســواه ،والصفــة الوحيــدة التــي ينفرد
بهــا اإلنســان وتتناســب مــع حمــل األمانــة هــي صفــة (الحريــة

واالختيــار) ،لذلــك فــإن النتيجــة المنطقيــة لهــذه المقدمــات
جميعهــا هــي أن أصــح معنــى يمكــن أن تُحمــل عليــه األمانــة
هــو معنــى (الحريــة واالختيــار).
ولكنّــا بيّنــا فــي كالمنــا الســابق بطــان المقدمــة القائلــة بــأن
اإلنســان وحــده هــو الــذي يمتلــك خصلــة الحريــة واالختيــار،
وأشــرنا إلــى وجــود كائنــات أخــرى تشــاركه فــي امتــاك
هــذه الصفــة ،األمــر الــذي يجعــل النتيجــة التــي تو ّ
صــل إليهــا
شــريعتي فــي تفســيره نتيجـةً باطلــة ،وهــي تعجــز بالتالــي عــن
فهــم األمانــة فه ًمــا صحي ًحــا ،إذ لــو كان معنــى األمانــة يســاوق
معنــى (الحريــة واالختيــار) ،بحيــث يمكننــا اعتبــار حريــة
االختيــار ســببًا كافيًــا لحمــل األمانــة ،فإننــا نســأل :لمــاذا كان
حمــل األمانــة مقصــو ًرا علــى اإلنســان وحــده ،دون غيــره مــن
الكائنــات ،مــع أن هــذه الكائنــات تشــارك اإلنســان فــي امتــاك
صفــة الحريــة واالختيــار؟
ال بــد مــن القــول إ ًذا بوجــود خصائــص أخــرى غيــر حريــة
االختيــار ،هــي التــي تقــف وراء انفــراد اإلنســان فــي حملــه
األمانــة.
نعــم ..يمكننــا القــول بــأن حريــة االختيــار قــد تش ـ ّكل شــرطًا
أساسـيًا مــن شــروط حمــل األمانــة ،ولكنهــا ال يمكــن بحــال أن
تكــون هــي الشــرط الوحيــد( ،)84وال أن يكــون المعنــى المراد

منهــا هــو عيــن المعنــى المــراد مــن األمانــة.
وهكــذا يتبيّــن لنــا جليًــا أن شــريعتي وهــو يتصــدى للتعريــف
باإلســام فإنــه يخالــف أثنــاء ذلــك حتــى بعــض المســلّمات
الواضحــة لهــذا الديــن القويــم ،ثم ال يلبث أن يبنــي على مخالفته
هــذه ترجيحاتــه التفســيرية لمعانــي آيــات الكتــاب المجيــد.
( )84ال بد من التنبيه على أن شريعتي وإن كان يص ّر هنا على أن
أص ّح وأعمق معنى فسّرت به األمانة هو [الحرية واالختيار] ،إال
أنه يذهب في بعض كتبه األخرى إلى غير ذلك ،فيوسّع من معناها
لتشمل اإلرادة واالختيار والمعرفة والشعور والقدرة الخالقة
والعشق واالطالع والحكمة( ...انظر كتابه :تاريخ معرفة األديان،
ترجمة د .حسين نصيري ،دار األمير ،بيروت ،ط1429 ،1هـ-
2008م ،ج 1ص .)566-565وهذا يستدعي نقا ًشا آخر ،إال أننا
التزمنا في بحثنا هذا االقتصار على النماذج المستقاة من كتابه
معرفة اإلسالم فقط.

النموذج الخامس:
الشيطان أفضل عنص ًرا من اإلنسان
لمــا كان المجــال يضيــق عــن مناقشــة شــريعتي فــي جميــع
دعــاواه الباطلــة التــي ســطرها فــي كتابــه «معرفــة اإلســام»،
لــذا رأيــت أن أكتفــي -وعلــى نســق المقالــة األولــى -بخمســة
ت تُجلّــي الحقيقــة وتو ّ
ضــح المقصــود .ومــن
نمــاذج تمثــل عيّنــا ٍ
بيــن العديــد مــن المســائل التــي كان يمكــن اختيارهــا لتش ـ ّكل
النمــوذج األخيــر ،بــدا لــي أن أختــار مــرة أخــرى واحــدةً مــن
المســائل القرآنيــة التــي يطرحهــا شــريعتي فــي كتابــه ،وذلــك
ألن المعــارف القرآنيــة تشــ ّكل األســاس األول واألهــم فــي
معرفــة اإلســام ،فــإذا مــا ضـ ّل المــرء في فهمهــا ،فأيــة معرفة
باإلســام نتوقّــع منــه أن يق ـ ّدم لنــا بعــد ذلــك؟!
يــورد شــريعتي فــي كتابــه المذكــور عــد ًدا مــن اآليــات القرآنية
التــي تتحـ ّدث عــن َخلــق اإلنســان و َخلــق المالئكة والجـ ّ
ـن وعن
قضيــة الســجود آلدم وتم ـرّد إبليــس ،ثــم يســتنبط منهــا فهمــه
الخــاص لـ«فلســفة الخلقة».
وهــذه بعــض نتائــج تأمالتــه يُطلعنــا عليهــا ن ّ
صــه التالــي حيــث
يقول:
(وكمــا يظهــر مــن التأ ّمــل فــي اآليــات القرآنيــة فــإن فلســفة الخلقــة

تنطــوي علــى الجوانــب التاليــة:
 ()... أفضيلــة المالئكــة علــى اإلنســان مــن حيث منشــأ الخلقــة ،وكونهاوم}
موجــودات غيــر مرئيــة { َوا ْل َج َّ
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ســا أرقــى مــن اإلنســان وهــو أدون منها.
الشــائع يعـ ّد المالئكــة جن ً
 ومــع األفضليــة العرقيــة للمالئكــة علــى اإلنســان ،فــإن اللــهيأمرهــا بالســجود أمامــه ،وهكــذا يتعيّن علــى أحفاد النــار الخضوع
واالنقيــاد والتســليم لهــذا الموجــود المخلــوق مــن طينــة يابســة
متعفنــة (حمــأ مســنون).
وقضيــة التمييــز العنصري وإن كانــت منتفية موضو ًعا في المنظار
القرآنــي بالنســبة لبنــي البشــر ،ولكــن يُســتوحى مــن هــذه القصــة
أن هــذه القضيــة حتــى لــو كان لهــا تحقــق فــي وســط آخــر فهــي
قضيــة اعتباريــة ال أصالــة لهــا ،والشــاهد علــى ذلــك أن األرجحيــة
العنصريــة للمالئكــة ومنهــم الشــيطان ،حيــال اإلنســان ،تعـ ّد حقيقة
متســال ًما عليهــا مــن قِبَل جميــع األطراف (الله وإبليس واإلنســان)،
ومــع ذلــك فهــي ال تصلــح هنــا كمعيــار لألفضليــة والتقديــم علــى
اآلخريــن ،ولــم يكــن االســتدالل بهــا لذلــك إال محاولــة بائســة مــن
إبليــس ،وهــو اســتدالل (إبليســي) بالمعنــى الحقيقــي والمجــازي
للكلمــة .والواقــع أن األســاس الــذي اســتند إليــه إبليــس صحيــح في
حــد ذاتــه  -وإن كان البنــاء الــذي شـيّده خطــأ -إذ التفـ ّوق العنصري
للمالئكــة علــى اإلنســان ممــا ال مجــال إلنــكاره ،فليــس مــن شــأن
إبليــس أن يســتند إلــى قضيــة ليــس لهــا واقــع موضوعــي أصـاً،
فذلــك منطــق مريــض ،وهــو خــاص بالنازييــن والفاشــيين
( )85الحجر.27 :
( )86الرحمن.15 :

والصهاينة والبِيض في أمريكا.)87()...

يذهــب شــريعتي فــي هــذا النــص إلــى أن العنصــر الــذي خلقت
منــه المالئكــة والشــياطين( )88وهــو (النــار) يُعـ ّد أفضــل مــن
العنصــر الــذي خلــق منــه اإلنســان (الطيــن) .ويعتبــر أن هــذه
القضيــة هــي قضيــة متســالم عليهــا مــن قِبــل الله ســبحانه ،ومن
قِبــل إبليــس واإلنســان ،ولذلــك يقــول( :ومــع األفضليــة العرقيــة

للمالئكــة علــى اإلنســان ،فــإن اللــه يأمرهــا بالســجود أمامــه).
ضــا( :والشــاهد علــى ذلــك أن األرجحيــة العنصريــة
ويقــول أي ً
للمالئكــة ومنهــم الشــيطان ،حيــال اإلنســان ،تعــد حقيقــة متســال ًما
عليهــا مــن قبــل جميــع األطــراف (اللــه وإبليــس واإلنســان) ،ومــع

ذلــك فهــي ال تصلح هنا كمعيــار لألفضلية والتقديــم على اآلخرين).
ويُــردف بعــد ذلــك بالقــول( :والواقــع أن األســاس الــذي اســتند
إليــه إبليــس صحيــح فــي حــد ذاتــه -وإن كان البنــاء الــذي ش ـيّده
خطــأ -إذ التفـ ّوق العنصــري للمالئكــة علــى اإلنســان ممــا ال مجــال
إلنــكاره.)...

نــرى مــن خــال هــذه النصــوص أن شــريعتي يُســلّم مــع إبليس
بــأن إبليــس مخلــوق مــن عنصــر أفضــل مــن العنصــر الــذي
خلــق منــه اإلنســان ،وإن كان ال يوافقــه علــى النتائــج التــي
( )87معرفة اإلسالم ،ص.210-208
( )٨٨يظهر من كالم شريعتي أنه يرى أن المالئكة والشياطين هم
أبناء جنس واحد .ولكننا تركنا الخوض في هذه المسألة اختصا ًرا.

بناها على هذه األفضيلة.
ونحــن نســأل :مــا هــو الدليــل الــذي اســتند إليــه شــريعتي فــي
تفضيلــه النــار علــى التــراب والمــاء؟ ومــن أيــن لــه أن اللــه
ســبحانه يســلّم بهــذه الفرضيــة ،وكذلــك اإلنســان؟
يبــدو أنــه ال يوجــد أي مســتند لشــريعتي ســوى أقــوال إبليــس
نفســه مــن قبيــل قولــه الــذي تحكيــه هــذه اآليــة المباركــة { :قَــا َل
ـج َد إِ ْذ أَ َم ْرتُـ َك قَــا َل أَنَــا َخ ْيـ ٌر ِم ْنـهُ َخلَ ْقتَنِــي ِمــنْ نَــا ٍر
َمــا َمنَ َعـ َك أَ َّل تَ ْ
سـ ُ

ـن }(.)89
َو َخلَ ْقتَـهُ ِمــنْ ِطيـ ٍ
غيــر أن أقــوال إبليــس مــا هــي ســوى مغالطــات( )90دفعــه
إليهــا تمـرّده واســتكباره ،فهــي ال تصلــح كحجج علمية تســتنبط
منهــا الحقائــق وتُعــرف بهــا الوقائــع ،وهــذا مــا حــدا بالعديد من
علمــاء التفســير إلــى التصــدي لم ّدعياتــه وإلــى تفنيــد حججــه
واستدالالته.
ومــن األمثلــة علــى ذلــك مــا جــاء فــي تفســير «مجمــع البيــان»
حــول تفضيــل الطيــن علــى النــار ،وليــس العكــس ،وذلــك كمــا
فــي قولــه( :وقــد قيــل أيضــا أن الطيــن خيــر مــن النــار ألنــه أكثــر
منافــع للخلــق مــن حيــث أن األرض مســتقر الخلق وفيها معايشــهم

ومنهــا يخــرج أنــواع أرزاقهــم) (.)91
( )89األعراف.12 :
( )90تُراجع كتب التفسير لكشف مختلف المغالطات التي ارتكبها
إبليس في كالمه.

( )91انظر :تفسير اآلية في «مجمع البيان».

وليــس مرادنــا اآلن عقــد مناظــرة بيــن النــار والطيــن وإصــدار
حكــم باألفضليــة ألحدهمــا ،بــل جـ ّل مــا أردنــاه هــو القــول بــأن
دعــوى إبليــس بأفضليــة النار ليســت باألمــر المســلّم والمفروغ
عنــه كمــا ي ّدعــي شــريعتي ،بــل هــي دعــوى خاطئــة ،أو أنهــا
وعلــى أقــل تقديــر موضــع أخـ ٍذ ور ّد ،ومــورد بحــث ونقــاش،
ومــا هــي بالقضيــة البديهيــة المســتغنية عــن حركــة الفكــر
وإعمــال النظــر ،ولــذا فــإن حديــث المفاضلــة قــد ال ينتهــي إلــى
حــد يقــف عنــده ،إذ لــكل مــن (العنصريــن) خواصــه المهمــة
والضروريــة والتــي ال غنــى عنهــا .ولذلــك فإننــي أجــد أن
خيــر خالصــة يمكننــا االنتهــاء إليهــا تتمثــل فــي الكلمــات التــي
ســطّرها صاحــب تفســير «المنيــر» حيــث يقــول:
ســرت شــرفيّته -أي إبليــس -بأنــه مخلوق من نــار وآدم مخلوق
(وفُ ّ
مــن طيــن ،لكننــا لــم نفهــم وإلــى اآلن بما ترفّعــت النار علــى الطين،
خواص
ـكل منهمــا خصائــص طبيعية وفوائــد مادية ،وليســت
ّ
فــإن لـ ٍ
النــار بأبــرز مــن خــواص التــراب والمــاء ،ول ّمــا كان منطقــه غلطًــا
واضحــا وتمـ ّرده علــى الوظيفــة متجليًا منكشـفًا ،وســوء أدبــه أمام
ً
المولــى شــاه ًرا جاهـ ًرا ،قــال ســبحانه اهبــط منزلةً ،وتسـفّل درجة،
وأبعــد مكانًا ومكانـةً.)92( )...

وهكــذا نجــد أن منطــق إبليــس والــذي يســلّم شــريعتي بصحتــه
ويعـ ّده أمـ ًرا مفرو ًغــا عنــه وغيــر قابــل لإلنــكار ،مــا هــو فــي
( )92انظر تفسير «المنير» لآلية المباركة.

حقيقــة أمــره إال دعــاوى دفعــه إليهــا تعصّبــه وقــاده إليهــا
غــروره ،وال تســتند فــي واقعهــا إلــى أيّــة بديهــة واضحــة وال
تؤيدهــا أيّــة حجــة قاطعــة.
والنقطــة األخيــرة التــي نــو ّد إثارتهــا فــي المقــام تتعلّــق بــرأي
شــريعتي فــي طبيعــة المعصيــة التــي ارتكبهــا إبليــس ،والتــي
يعتبرهــا مجــرد خطــأ فــي التشــخيص حســبما ورد فــي نصــه
التالــي حيــث يقــول:
(إن عصيــان الشــيطان للــه ناجــم عــن خطــأ فــي التشــخيص جعلــه
يمتنــع عــن الســجود آلدم إذ كان يعتبــره أدون منــه شــأنًا ومنزلــة،
ســا للــه مــن آدم
ويتصــور أنــه هــو وأبنــاؤه أشــد خضو ًعــا وتقدي ً
وأبنائــه .إن عصيــان الشــيطان وتمـ ّرده عــن طاعــة األمــر اإللهــي،
يُصنّــف علــى مقولــة الذنــب الــذي يرتكبــه حتــى اإلنســان المتديــن
بتركــه ألحــد الفرائــض والواجبــات الدينيــة .وفــي ضــوء ذلــك،
يعـ ّد مــن وجهــة نظــر فلســفية إســامية عبـ ًدا عاصيًــا وليــس قــوة
متحديــة للــه)(.)93

يحــاول شــريعتي فــي هــذا النــص أن يُهــ ّون مــن طبيعــة
المعصيــة التــي ارتكبهــا إبليــس فينــزل بهــا إلــى مجــرد خطــأ
فــي التشــخيص ،ويســاوي بينهــا وبيــن أ ّ
ي ذنــب يرتكبــه إنســان
متديــن عنــد تركــه ألحــد الفرائــض أو الواجبــات الدينيــة.
وهــذا مــن غرائــب األمــور وعجائبهــا ،إذ اآليــات القرآنيــة
واضحــة فــي داللتهــا علــى عظــم معصيــة إبليــس وشــناعة
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فعلتــه ،فهــي تفيدنــا بــأن معصيتــه لــم تقتصــر علــى مجــرد
تــرك فريضــة أو إهمــال واجــب ،وإنمــا هــو قــد تجــاوز فــي
تمــرّده كل حــ ّد وتحــ ّدى كل محظــور.
ودليلنــا علــى مــا نقــول هــو أن إبليــس عندمــا ســأله المولــى ع ّز
اســمه عــن ســبب تم ـرّده علــى األمــر اإللهــي بالســجود آلدم،
لــم يعتــذر بمــا قــد يعتــذر بــه المتديــن المذنــب مــن تكاســل أو
مــن طمــع بعفــو اللــه ورحمتــه أو مــن أمــل بالتوبــة الحقًــا...
ـج َد
بــل أعلــن تم ـرّده بــكل صلــف وغــرور{ :قَــا َل لَـ ْم أَ ُكــنْ ألَ ْ
سـ ُ
ون}()94
لِبَ َ
ـال ِمــنْ َح َمـأٍ َم ْ
ص ْل َ
شـ ٍر َخلَ ْقتَـهُ ِمــنْ َ
صـ ٍ
سـنُ ٍ

فانظــر إلــى مبلــغ الوقاحــة فــي جــواب إبليــس ،حيــث يظهــر
منــه أنــه كان يــرى نفســه أرفــع مقا ًمــا وأعلــى شــأنًا مــن أن
يســجد إكرا ًمــا آلدم حتــى لــو كان هــذا األمــر بالســجود صــاد ًرا
شـ ٍر
ـج َد لِبَ َ
عــن مقــام العـ ّزة اإللهية ،ولذلــك كان ر ّده {لَ ْم أَ ُكنْ ألَ ْ
سـ ُ
ـال ،}...أي ال ينبغــي لمثلــي وأنــا المخلــوق من
ص ْل َ
َخلَ ْقتَـهُ ِمــنْ َ
صـ ٍ
نــار أن يســجد لمثلــه وهــو المخلــوق مــن طيــن ،وكأنمــا هــو
يــرى أن هنالــك خطــأ ً فــي هــذا األمــر اإللهــي ،ولعــل الصواب
فــي نظــره هــو أن يصــدر األمــر اإللهــي علــى عكــس مــا كان،
فيؤمــر آدم بالســجود لــه ،بدعــوى أنــه هــو األشــرف أصــاً
واألفضــل عنصـ ًرا ،وتناســى أن التفاضــل إنمــا يكــون بالتقوى
واالمتثــال ألمــر اللــه ال بالعنصــر واألصــل .هــذا علــى تقديــر
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صحة دعواه بأشرفية أصله وأفضلية عنصره.
ولســت أجــد بعــد هــذا أ َّ
ي مبـرّر لشــريعتي لكي يجعل األســاس
الــذي اســتند إليــه إبليــس فــي تفضيــل عنصــره علــى عنصــر
اإلنســان أسا ًســا صحي ًحــا ،كمــا أنــه ال يوجــد أ ّ
ي مبــرر لــه
ضــا لكــي ينــزل بالمعصيــة العظيمــة التــي ارتكبهــا إبليــس
أي ً
إلــى كونهــا مجــرد خطــأ فــي التشــخيص.
وهــذا كلــه يكشــف لنــا مرة أخرى عــن مدى صالحية شــريعتي
لتعريف اآلخرين باإلســام وبيــان حقائق القرآن.

كلمة أخيرة
إن ك ّل مــا بيّنّــاه فــي النمــاذج الخمســة المتقدمــة لــم يكــن ســوى
لمحــات اخترناهــا مــن كتــاب واحــد مــن كتــب شــريعتي ،هــو
كتــاب «معرفــة اإلســام» ،وهــي أمــور لهــا أشــباه ونظائــر
كثيــرة لــدى شــريعتي ،ســواء فــي كتابــه هــذا أو فــي كتبــه
األخــرى ،ممــا يعســر تتبّعــه أو حتــى تعــداده .بــل لعــل مــا
تركنــاه فــي الكتــاب المذكــور ،والــذي هــو مــورد بحثنــا قــد
صــا وأنّــا كنــا قــد تعمدنــا
يزيــد كثيـ ًرا علــى مــا ذكرنــاه ،خصو ً
توجيــه أكبــر عنايتنــا إلــى المعــارف اإلســامية خاصــة ،كمــا
أننــا قصرنــا البحــث بعــد ذلــك علــى جانــب واحــد مــن جوانــب
هــذه المعــارف ،وهو الجانــب المختص بالمســائل ذات الصبغة
اإلســامية العامة والمشــتركة ،ولــم نتعرّض للمســائل الخاصة
والمرتبطــة بمذهــب آل البيــت عليهــم السّــام بالخصــوص،
وهــو المذهــب الــذي ينتســب إليه الدكتــور علي شــريعتي ،وإال
الحتــاج منّــا األمــر إلــى أضعــاف مــا ســطّرناه مــن صفحــات.
ونحــن إنمــا نكتفــي بمــا بيّنّــاه ألنــه لــم يكــن المــراد هو الدراســة
المفصّلــة لفكــر شــريعتي ،بــل جــ ّل مــا أردنــاه هــو التنبيــه
والتحذيــر ،لكــي ال تطغــى الشــهرة والتســويق اإلعالمــي علــى

فكــر القــارئ فيحيــد عــن الحــق وتلتبــس عليــه الحقيقــة.
والله من وراء القصد وهو ول ّي التوفيق.

خاتمة
وأو ّد أخي ـ ًرا أن أذكــر كلمــة موجــزة أشــير فيهــا إلــى بعــض
حيثيــات طريقــة العــرض التــي اعتمدتهــا فــي هــذا البحــث،
فقــد بنيــت هــذا البحــث -وكمــا غــدا واض ًحــا -علــى طريقــة
عــرض النمــاذج ،وقــد أثــارت هــذه الطريقــة أمامــي مشــكلة
جديــرة بالمالحظــة ،وخالصتهــا أن النــص الــذي كنــت أختاره
كنمــوذج كان يتضمــن أحيانًــا أكثــر مــن فكــرة تســتدعي البحث
والمناقشــة ،ولكننــي كنــت أر ّكــز الــكالم غالبًــا علــى خصوص
األفــكار التي لها عالقة مباشــرة بموضــوع النموذج المطروح،
متجــاو ًزا عــن غيرهــا مــن األفــكار الــواردة فــي النــص ،حتــى
لــو كان لهــذه األفــكار مكانهــا مــن األهميــة واالعتبــار.
ولكــن لمــا كانــت غاية البحــث -وكما ذكرت في مقدمــة المقالة
األولــى -هــي التنبيــه ،وليــس اإلحاطــة واالســتقصاء ،لــذا لــم
أشــأ االســتطراد كثي ـ ًرا ،بــل حاولــت االقتصــار -مــا أمكــن-
علــى مناقشــة األفــكار ذات العالقــة المباشــرة بالموضــوع
األســاس لــكل نمــوذج ،متجــاو ًزا عــن غيرهــا مــن األفــكار
أحيانًــا ،أو مكتفيًــا -أحيانًــا أخــرى -باإلشــارة العابــرة إليهــا،
أو بتســجيل بعــض المالحظــات الســريعة حولهــا فــي بعــض

هوامــش البحــث.
غيــر أن مــا يعـ ّوض عــن هــذا االختــزال فــي الطريقــة المتّبعة،
أمران:
أولهمــا :هــو ارتبــاط كل بحــث بغايتــه ،وقــد كانــت الغايــة مــن
بحثنــا -وكمــا مــر -هــي التنبيــه علــى مزالــق اللغــة الملونــة،
وهــي غايــة يكفــي فــي بلوغهــا عــرض النمــاذج ،حتــى لــو
لــم تُناقــش األفــكار كلهــا أو لــم يتـ ّم التعـرّض لجميــع الفــروع
والتفاصيــل.
وثانيهمــا :هــو أن الطريقــة المذكــورة فــي العــرض لهــا جانبهــا
المثمــر والمفيــد ،حيــث إنهــا وإن كانــت تركــز النقــاش علــى
قضايــا محــددة ،إال أنهــا تضــع نصــب أعيــن القــراء -فــي
الوقــت ذاتــه -الكثيــر مــن القضايا األخــرى الجديرة بالمناقشــة،
فنحــن مثــا ناقشــنا -فــي النمــوذج الثانــي مــن المقالــة األولــى-
التحريــف واالنتقائيــة فــي منهــج شــريعتي ،ولكننــا لــم نقــف
وقفــة وافيــة  عنــد النتائــج ،وذلــك علــى الرغــم مــن أهميــة
تلــك النتائــج التــي قــد تبتنــي علــى مثــل هــذا التحريــف وهــذه
االنتقائيــة ،ولعــل واحــدة مــن أبــرز هــذه النتائــج التــي يــؤدي
إليهــا بحثنــا الســابق هــي بطــان  مذهــب شــريعتي فــي اعتبــار
القصــص القرآنــي حقائــق نموذجيــة وصــو ًرا رمزيــة نافيًــا
عنهــا صفــة الواقعيــة .وهــي نتيجــة تفضــي بدورهــا إلــى نتائــج

أخــرى تناقــض العديــد مــن آراء شــريعتي واســتنتاجاته  .
وكذلــك القــول فيمــا يذهــب إليــه شــريعتي مــن قصــر المنهــج
القرآنــي علــى المنهــج الحســي -النمــوذج الثانــي مــن المقالــة
الثانيــة -حيــث اكتفينــا هنــاك بمناقشــة أدلــة شــريعتي ،ولــم
نتوســع فــي بيــان انقــاب النتائــج التــي يفضــي إليهــا نقاشــنا.
هــذه كانــت بعــض األمثلــة حــول القضايــا التــي تســتبطنها
الطريقــة المذكــورة فــي العــرض ،غيــر أنــه قــد يكــون لهــذه
الطريقــة منافــع أخــرى ،حيــث تضــع أمــام القــارئ أو الباحــث
إمكانيــة إعــادة ترتيــب البحــث بطــرق مختلــف ،فيمكنــه مثـاً
إعــادة ترتيــب النمــاذج علــى أســاس موضوعــي ،فيصنّــف
الموضوعــات القرآنيــة -مثــاً -فــي مجموعــة خاصــة،
والموضوعــات الفلســفية فــي مجموعــة ثانيــة ،والموضوعــات
المتصلــة بعلــم االجتمــاع فــي مجموعــة ثالثــة الــخ ،...كمــا
يمكنــه اســتخالص األخطــاء المتصلــة بالمنهــج فيجعلهــا تحــت
عنــوان مســتقل ،وهكــذا دواليــك...
وهــذا مــا يعطــي تلــك النمــاذج صفــة المرونــة ،حيــث تضــع
أمــام القــارئ أو الباحــث مــادة طيعــة يمكنــه إعــادة تشــكيلها،
أو االنتقــاء منهــا ،أو التوســع فيمــا شــاء منهــا ،وذلــك وفقًــا
لغرضــه مــن القــراءة أو البحــث.
وخالصــة القــول ،هــي أن طريقــة العــرض مــن خــال النماذج

وإن كانــت قائمــة علــى االختصار فــي بعض جوانبهــا ،إال أنها
تُع ـ ّد فــي الوقــت ذاتــه طريقــة س ـيّالة ومثمــرة ،فهــي تنطــوي
علــى أكثــر ممــا تُفصــح عنــه ،وتضــع القــارئ أمــام فضــاء
واســع مــن االحتماالت ومــن إمكانيات إعــادة البناء والتشــكيل.

