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 العدد افتتاحية

َرئيسَالتحرير

ت لقد افدثر ،وت ايحااة ففهااال عندما متإوال تفنى  وتمت الفكر رسالة خالدة ال

ة افدثرت اإلمرباطوري. خرىأمم أعضاء أإمرباطوريات لكن فكرها بقي يرسي فااا ويف 

، أو مهتلَام أو موقظا   يف العامل، يظار هنا وهناك إما داعم   الاوفافاة وبقي فكرها طوافا  

اة يرشق اإلسالم ةوبقي فكر ايحضار ،والفاطماة والعباساةوغابت اإلمرباطورية األموية 

 الخ. وكذلك قل يف كل فكر حضاري. روباووأهنا أو هناك من اهلند وفارس 

 باه أن اخللط بني ربط ازدهار ايحضارة بالوضع الهاايس فشأة ومصريا  نوهنا حيهن الت

خطأ واضح، فالقرن الرابع اهلجري يعترب ذروة ايحضارة اإلسالماة، يف حني كان الوضع 

رجات اهنااره، ومن املؤكد أن الفكر اخلالق حيلق فوق كل اهناار، وأفه دفى دأالهاايس يف 

بأي  هتأثره، وعدم ئفه يعود لالفطالق بأقوى مما كان، وهنا تظار قوة بقاإذا ما توقف فإ

 ي ففهاا،ن تصفأهببوب عاصفة رملاة ما تلبث هلواء النقي إال كم يتأثر اظرف عاصف، 

 تنقاة مهتمرة. اإهن ا.ا علق هبمم هاءطار أجواتو

 متر به بالدفا والبالد العرباة، وحتت سمء متطرذي ال -ويف هذا الظرف ايحزين واملؤمل 

ف، وأفني وراق الشجر يف يوم عاصأبرياء يتهاقطون تهاقط أ، وأرض تتفجر براكني، وهلبا  

 طريقام «جملة املهار» يشق القائمون عىل -هالييتصاعد، ومناحات ترصخ، ودم 

منام بأن الكلمة هي  وسالحام الكلمة الصادقة مام كافت الصعاب، علم   ،بشجاعة

هي الدرع الواقي لألمة، وهي ايحافظ لرتاث املايض، واهلادي إىل طريق املهتقبل، والباقاة، 

 سوى غريزته املتوحشة. ومن ال يملك كلمة فاو ال يملك شائا  



  6  افتتاحية العدد 

وآله  هذه ايحالة بقوله صىل اهلل علاهملعاجلة مثل  بلاغا   لقد علمنا الرسول الكريم درسا  

إْن قاَمِت الهاعُة ويف يِد أحِدكْم َفِهالٌة، فإِن استطاَع أْن ال تقوَم حتى َيغِرَساا » وسلم:

 ،داء رسالتهأعن  ايحضاري اخلالق قالم الفكرأن تتوقف م ولومن ثم فل .(1) «فْلاغِرْسَاا

نا كم قل -هي لعالج التخلف  الناجحة ةلاوسومن املؤكد عندي أن ال مام كافت العوائق.

ع سيف و فلاس ،ولاس العكس ،الاناباع لكي تتطار املصبات تنظاف - وتكرارا   مرارا  

 .لقيايحوض املتلقي ال املُْ تشكل  تدام ن تنظف الاناباع ماأاملصبات 

من  ااافلكي حتقق الرسالة اهلادفة غايتاا الناجحة علااا تطاري الاناباع مما ألقي عل ا  ذإو

 لناس مناا ماء  فارشب ا تلقائاا   ر املصباتامواد التغاري والتلوين واإلفهاد، وعندئذ تتط

 .فقاا   خويا  أ

للعالمة  «ىاملروي باملعنالنبوي القامة املعرفاة للحديث »يتصدر مقال * ويف هذا العدد 

ما ترشيف، وملا يحديث رسول اهلل من أمهاة، وما ملقام رسول اهلل من  ؛عزانحياى حممد 

لعالمتنا من عمق يف البحث والتنقاب، ثم إن ايحديث الرشيف قد استغل أبشع استغالل، 

عداء أالهلطة و االستغالل فقااءاستخدمته الهلطة الهااساة ألغراضاا، ودعم هذا حاث 

وما سلم منه جرت علاه ويالت  ،رسائالاات الخا قام به الااود من دس اإلوماإلسالم 

 .يل كلمت واختصارات وزياداتكثرية من تبد

لذي ا فكان البحث يف هذا املوضوع من أهم املواضاع باعتبار ايحديث املصدر الثاين 

ناية ، ومن ثم تبدو العصبحت دينا  أهم إىل افحرافات بشعة ؤفقااففذ منه الهااساون و

مة عالولألستاذ ال ،قوال املغرضني رضورة قصوى إلزالة العوائقأبتنظاف ايحديث من 

من  إال مثال  ، «القامة املعرفاة»جاد كبري يف هذا الباب. ولاس موضوع مقال عزان حممد 

 .هذا اجلاد املبارك

اختلف العلمء حول الرواية بنص اللفظ أو باملعنى، وحجة القائلني بوجوب لقد 

ة حفظ فص صعوب :أن تغاري اللفظ يغري املعنى يف الغالب، وحجة اجلماور :صالرواية بالن  
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ثر ايحديث عند النصاني وك اللفظ بدون تدوينه يف وقته كم كان حال القرآن. من هنا قل  

 .من املتجوزين غريهمعند 

ل األستاذ العالمة يف بحثه املمتاز ذلك تفصاال ، وأوصلنا إىل ما يطمئن إلاه وقد فص  

فحو  عىل ن مقاله هذا مل هيدف إىل ترجاح قول عىل قولإالعقل وتهكن عنده النفس، إذ 

، وإفم عىل تباني ما هلذا من الفوائد وما لذاك، يف موضوعاة وإفصاف يف القول، وعمق اجلزم

 يف البحث.

موضوع آخر شائك ابتيل به املهلمون منذ زمن قديم وهو تكفري املهلم ألخاه املهلم * 

ة الخ، او فتاجة افغالق عىل مذهب واحد باعتباره الفرقة الناجأإرضاء للحكام الهااساني، 

ن ما روى عنام خصومام يف أوعندما قمت بدراسة اإلسمعالاة يف الامن توصلت إىل 

ن فرش عقائدهم كم جاء يف كتبام هيدم الهدود أ، ومن ثم رأيت العقائد غري صحاح متاما  

وهذا هو غاية  ،الفاصلة بني املهلمني وخيلق بانام األلفة بعد الفرقة، والهالم بعد االقتتال

 ن الكتابة يف هذه املواضاع.قصدي م

بدون حق،  ا  صطلماا التكفري بغااللدخول إىل بقاة املذاهب التي  فتح يل هذا البحث بابا  

بالدروز، وعندما بحثت موضوعام  أكم حدث لطائفة املوحدين الذين يهمون خط

ون نوزرت أحد علمء املوحدين، تبني يل أهنم يف العقائد األساساة كهائر املهلمني، يؤم

باني ت قد ظلموا بغري حق، فوجب عيل   - بم قال عنام  هنمأخر، وباهلل وبمالئكته والاوم اآل

جلم بلجام من فار، ولكي يتقارب املهلون، ويطفئون بأيدهيم أما اعتقد يف حقام، حتى ال 

 فار التمذهب املقات.

الدكتور أبو بكر  ستاذبحاثه وترمجاته الشاقة واملفادة واملمتعة يقدم لنا األأكعادته يف * 

حتت عنوان موضوعات وتهاؤالت حول تاريخ األرس   ،قادر بحثه الرائع املرتجم با

 ما غاب، هتحرضيفاذا املقال يصل ما افقطع من تاريخ، و ،رث يف جنوب آسااالعرباة واإل

 ياد عىلأصفحات كافت مطوية عن حرضموت ايحبابة، وكم يحرضموت من  حيايو
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ياد مباركة يف فرش اإلسالم يف أ، وكم هلا من وحديثا   ومااجرة، قديم   فهافاة حارضةاإل

 ، وكم لألستاذ الدكتور من أياد عىل املهار يفيضا  أفريقاا أالرشق البعاد والقريب، ويف 

ويف مقاله هذا املرتجم فهافر معه إىل املاجر  ،ديب متمازأبحاثه القامة بأسلوب علمي أ

 يدينا زاد علمي طاب، ومعأن فعرف، وفعود من الرحلة وملء البعاد فنتعرف عىل مامل فك

 ذلك فم فزال فتطلب املزيد وفتأهب من جديد، لهفر جديد.

وقفة إجالل لرجل واسع الثقافة بعاد  ،فقف مع األستاذ الدكتور بركات حممد مراد* 

ان و حاذلك هو أب ،الغور، شامخ الفكر فصاح اللهان، مل جيد لصوته صدى فأحرق كتبه

 .كم وصفه الكاتب التوحادي املثقف املهتقل

لقد متكن األستاذ الدكتور يف هذا املقال من وضع معامل واضحة يحااته الغناة املثمرة 

ومعافاته املريرة، ولاس من الهال أن يلم مقال بهرية رجل فذ كالتوحادي املوسوعي، 

دم للقارئ ، وقممتازا   ملاما  إامل حااته بمع م  ـلَ أولكني أشاد أن األستاذ الدكتور حممد بركات قد 

صورة واضحة عن تلك النفس ايحزينة املعذبة بحهاساتاا املرهفة وإفهافاتاا النقاة، التي 

إفتاجاا بخبة نالما لدهيا من كتب غري عارفة بحفاوة  تحرقأف ،يئهت من إصالح جمتمعاا

 كريم يف املهتقبل.من حفاوة وت االقام، وغري عارفة بم ساكون ملا بقي من كتبا

 كان بهبب أن األدب والشعر يف -يف رأيي  -التوحادي لكتبه العالمة إن مأساة حرق 

 كافا  الذي مل جيد له م - يوظن التوحاد ،للملوك والهالطني والوزراء تلك الفرتة مرهتنا  

دب مأساة ربط األ أن جمتمعه ال يقرأ، فأقدم عىل حرق كتبه. وتلك فعال   -يف هذه األروقة 

 أمام اخلاام الرسماة.

قدم األستاذ العالمة عبد اهلل الرسحيي فظم الهلوك يف الدخول إىل حرضة امللوك * 

للملك األفضل الغهاين. والعالمة الرسحيي من العلمء املحققني الباحثني الذين يعملون 

 ،لصالحافم مهه مرضاة اهلل والعمل إو ،يف صمت عظام ال يبتغون الشارة وال يهعون إلااا

 بحاث تنويرية رائدة.أوله 
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ن دون امللوك وايحكام خيل  أوهي  ،خرجت من قراءة مقاله هذا بظاهرة عجابة وحقاقاة

اس ن الهاف ال يرتك إال روائح اجلثث املتعفنة، أما القلم فاقدم للنإذ إبكتبام ال بهاوفام، 

يعطانا فكرة  اهذ األفضل  ، وكتاب امللك، وبهافه ماتا  ما ينفع، وساظل األفضل بكتبه حاا  

 م بصلة،اإلسال إىل متت   ال»واضحة كاف حتولت البهاطة اإلسالماة إىل فخفخة ملوكاة  

وأبرزها  اإلسالم عىل الهابقة اإلمرباطوريات ورسوم طقوس عن منحولة هي بل

ن ع الطقوس األعجماة الغريبة هذه مثل افتقال أن شك وال ،الهاسافاة إلمرباطوريةا

غاان الط ظاهرة استفحال يف ساعد قد ،حكمه وفظام اإلسالمي الرتاث إىل وقامه ماإلسال

امتداد  عىل نواملتجربي الطغاة من عدد ظاور يف وساهم املهلمون، هبا ابتيل التي واالستبداد

 .«ءاستثنا والعدل التواضع وصار وبلداهنم، تارخيام

لكتاب  ، ومع ذلك يبقىما  لاه متاإالرسحيي فام ذهب عبد اهلل حياى تفق مع العالمة أو

 فه لوال هذا الكتاب ملإثم  ،املؤلف وجود عىل مر األيام يعتمد علاه املؤرخوناألفضل و

 عىل بالط الرسولاني. - هلهأكشاهد من  - فكن لنتعرف

الذي مل يرتك وراءه إال  ،افوهكذا يظل للملك العامل مكافة تفوق ما للملك الها  

ة واملذابح اإلفهافاة. وفعرف أن هذا امللك من العلمء الكبار املتعدد أخبار املعارك ايحربا

مل يقترص و ،فجده قد تناول موضوعات شتىالكثرية إىل كتبه رسيعة نظرة باملواهب، و

 فااا عىل حقل واحد. 

اذ أست ،حممد أمحد النااري .أ.دبم كتبه الدكتور  - وختامه مهك - وفختم هذا العدد* 

 ا  ذ ترحب املهار به كاتبإو .عن الربدوين: بشار الامن ،يف جامعة صنعاءاألدب والنقد 

 لااا بعد رحلة البحث العلميإجتد فام كتبه واحة خرضاء فأوي  حصافا   ، وفاقدا  مرموقا  

ساعة  كطائر حط جناحه يف دوح خمرض املرهق يف صحارى التنقاب، فنهرتيح فااا قلاال  

عه لرحلة م أففهنامناا، وهنائ  فهاما  أح فااا، وفهرتوح من الزمن ثم طار، وها فحن فهرتي

ممتعة  دباة، كم هيأجديدة، بل لرحالت جديدة، فالهفر مع الدكتور النااري متعة عقلاة و
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 مع بقاة الباحثني. وفعم الرفاق رفاق الفكر اخلالق.

أدخلنا بعض م( قد 2015ا العام ذفنبه عىل أفنا ابتداء من هذا العدد )األول هل وأخريا  * 

 .ربالتجا د واستفادةيكنوع من التجدالتعديالت عىل شكل ومضمون )جملة املهار(، 

: من افبجواملقاالت والبحوث املنشورة تناول أما يف املضمون فقد حرصنا عىل أن ت

دة ، مع ايحفاظ عىل اجلواالفكر والتاريخ واألدب والرتاث وفقه ايحااة بمختلف أبعاده

 .من كتاب املهارالتي عادها القراء  ،اجلرأةوالغزارة والعمق و

تاب الكففس مقاس  ؛املجلة ا مقاسنجعلنا أفمن أبرز التعديالت فاه وأما الشكل ف

. وأن يماز كل مقال ببداية صفحة 200 ىلإ 160بني كل عدد  ن يكون حجمعىل أالعادي، 

راءته لقارئ أثناء قويذيل هبوامشه دفعة واحد ويف مكان واحد، حتى ال تشوش عىل ا وهناية

ع بقاء معند طلب الباحثني لذلك،  فردافلاهال بذلك استالل كل مقال عىل ولألصل، 

 .باافاته عىل طباعتاا

ىل لنهال ع ،ة يف جملد واحدنَ أعداد كل َس وفعتزم يف املهتقبل بإذن اهلل أن فجمع 

هت مما تنتاي املهار لا، ألن املادة التي تتضمناا جملة اقتنائاا عىل املدى الطويلالباحثني 

 فائدهتا بنااية الفصل الذي صدرت فاه.

 .واهلل املوفق 

 

 

 

 

 ( عن أفس بن مالك ريض اهلل عنه رواه أمحد وصححه األلباين.1)

                                                           

 



 

 

 ةالقيمة املعرفي  

 للحديث النبوي المروي بالمعنى

 (*)حممد عزان

 

لنبوي املحمدي إىل ُيَعد  الرتاث ا

جافب القرآن الكريم املصدر اجلامع 

للترشيع اإلسالمي، عىل أن ايحديث 

القرآن ال من حاث  النبوي لاس يف مقام

َفقله، وال من حاث دقة تر اتومهتوى 

ألفاظه، فالقرآن قطعي الثبوت يف فقله 

ىل يف حني يغلب عدقاق التعبري يف لفظه، 

 . معافاه  عنعبريظني الثبوت يف فقله خمتلف األلفاظ يف الت  أفه ايحديث النبوي رواية 

الة املتاحة ُتَعد  الوس -ختلف مراتباا بم -ما بني أيدينا من روايات للحديث النبوي  باد أن

نة النبوية التي هتدي إىل معرفة َباان الرسول وُتَعرب  عن مناجه يف تبل  غ الرسالة.املعرفة اله 

ىل عمن األمور املتفق علااا عند مجاع املهلمني صىل اهلل علاه بهنة رسول اهلل والعمل 

املهلم ادة اشقتىض م املراجعة فاه، هو ماتباع النبي أمر ال يهع املهلفاختالف مذاهبام، 

الرواية التي  :الفرق بنيالتنباه عىل البد من غري أفه  .صلوات اهلل علاه أن حممدا  رسول اهلل

نة ذاهتا ا، فنما ز ففهاا «الهنة»وة النبي  عن سن  املعرب   «ايحديث»هي وسالة لإلعراب عن  له 

نة مع الروايات املدوفة يف كتب معاتعامل ال فهذا يعني أو ،عن وسائل فقلاا والتعبري عناا

نة نةوأن خُم  ،عىل أهنا هي اله  د عىل الرغم من اجلاو -ألن تلك املرويات ؛ الفاا خمالف لله 

نة، و -املبذولة يف تنقاتاا   اإما ألن فاا ؛ال يزال فااا ما هو حمل َفَظرجمرد أدوات لتبلاغ اله 
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 تربون،كان رواهتا ُمعوإن املعنى،  ةغري صحاح ادا ، أو أهنعن رتبة الصحاح سن اعل ة تنزل هب

، فاه تعن الهااق الذي جاء ةمفصول اأو أهن ،إلانا باملعنى دون اللفظ تُفقلوإما لكوهنا 

، ومجاع ذلك وارد بالفعل يف كثري من عىل معناها ت بزيادة أو فقص أثر  َه لبِ أأو أهنا 

ف باآلحاد مما يوص فضال  عن غريها ة،املتواتر ضمن األحاديثالروايات التي تم تصنافاا 

 .الصحاح

عدة مهائل  يفيتطلب بحوثا  تلك التفاصال وإثباهتا بايحجة والربهان وتوضاح 

نت طرفا  مناا كتايب عن ) ا سوف وهن ،(يف الرتاث اإلسالمي خلفاة الرصاع املذهبيضم 

 .عرفاةامل وقامتااواقعاا  رواية ايحديث النبوي باملعنىعن الكالم أتطرق إىل 

 أوالً: مفهوم الرواية بالمعنى

الذي  عنىملاالقول املضاف إىل شخص ما، يتكون من كلمت يتلفظ هبا هو؛ لاعرب هبا عن 

يريده هو. واألصل الصحاح أن ُينَْقل الكالم عن أي شخص بنفس األلفاظ التي قاهلا، وال 

 فاظ من عنده ثم ينِهباا إىل املروييصح للراوي عنه أن َيُصوغ ما فام من قول القائل بأل

 عنه، دون أن ينبه عىل ذلك عىل األقل.

فااة التي ُتقال مرة أو مرتني أو حتى  ،وهذا األصل ال ُيعمل به يف أكثر املنقوالت الش 

مل يكن فقُل اللفظ كم هو مطلوبا  يف ذاته، سواء فامه الراوي أم مل يفامه،  ، مامن ذلك أكثر

، وبعض األذكار والعبارات املروية عن النبي، وما عدا «القرآن الكريم» يفال ايح يكم ه

فجده يروى باملعاين التي يفاماا الراوي، وإن كان مما  -عند البحث والتتبع  -ذلك فإفنا 

فة يف كتب واقع تتوفر الدواعي لنقله بلفظه، وهذا هو  كثري من األحاديث الن بوية املدو 

 .والفقه والتاريخ ايحديث

ى أفني باللفظ، حت اروايتاقد غلبت باملعنى النبوية رواية األحاديث ومما يالحظ أن 

 مقالتي سمع أامر اهلل فرض»حانم تتبعت ما جاء عن النبي صىل اهلل علاه وآله وسلم أفه قال: 

؛ ألستدل به )عىل أمهاة فقل ايحديث بلفظه(، وجدت ألفاظ «سمعاا كم فأداها فحفظاا
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واحد  واية الواحدة عن شخصالربم يف ذلك هاا خمتلفة يف مجاع مصادرها، تلك الرواية فف

 ، ومن ألفاظاا:وبهند واحد

 «  ( هـ204ت) عند الطااليس ،«يبلغه حتى حفظه حديثا   منا سمع ءاامر اهلل َفرض

 .ثابت بن زيد عن( 618: )رقم يف املهند

 «  ند الشافعي، ع«وأداها ووعاها فحفظاا مقالتي سمع عبدا   اهلل َفرض 

 .مهعود ابن عن( 1806: )رقم يف املهند( هـ204ت)

 «  يف ( هـ279ت) الرتمذي . عند«سمع كم فبلغه شائا   منا سمع امرأ اهلل َفرض

 .مهعود ابن عن( 2657 الصحاح )رقم: اجلامع

 «يف املهند( هـ241ت) عند أمحد .«فحملاا هذه مقالتي سمع عبدا   اهلل فرض 

 .أفس عن( 13350)رقم: 

 «يف  (هـ255ت) . عند الدارمي«سمعه كم فبلغه حديثا ، منا سمع امرأ اهلل فرض

 .الدرداء أيب عن( 236: الهنن )رقم

 «ماجة . عند ابن«عني بلغاا ثم فوعاها، مقالتي سمع عبدا   اهلل فرض 

 .أفس عن( 236)رقم:  يف الهنن( هـ272ت)

 «البزار ، عند«سمعاا كم فأداها فحفظاا مقالتي سمع امرأ اهلل فرض 

 .مطعم بن جبري عن( 3416: )رقم يف املهند( هـ292ت)

وال شك أن اختالف ألفاظ هذه الرواية يؤثر يف مدلوهلا، وحيول دون اإلفادة الدقاقة 

 دثه اختالف األلفاظ وتركاباا. مناا؛ فتاجة لإلرباك الذي حُي 

وإن  ،الرواية باملعنى وهو يدل عىل أن ما بني أيدينا من تراث حديثي هو مما يغلب علاه

آلخر ومن مصنِّف ملصنف، ومن َثم  ال يمكن أن  من راو   هقلفاختلفت مهتويات دق ة 

 فتعامل مع تلك األحاديث عىل أهنا ألفاظ رسول اهلل صىل اهلل علاه وآله وسلم.

وهذا اإلشكال واحد مما جعل بعض الصحابة والتابعني يمتنعون عن رواية ايحديث 
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، وَجَعل من أجاز الرواية عن النبي يتشددون يف فقلاا، حتى ُروي أن ابن من حاث اجلملة

بالكذب عىل رسول اهلل، وإن كافت بمعناها،  «استعمل َكلمة مكان أخرى»عمر كان يصف 

 مثل نافقامل مثل: »وسلم علاه اهلل صىل اهلل رسول قال: يقول رجال   سمعأفه ي عنه حتى رو

 مثل: »قال فمإ اهلل رسول عىل تكذبوا ال ويلكم: عمر ابن فقال ،«الغنمني بني الرابضة الشاة

 .(1) «الغنمني بني العاثرة الشاة مثل املنافق

ون ايحديث: كلمة كلمة، وحرفا    حرفا  كم جاء عن وُروي أن بعض التابعني كافوا َيُعد 

 .(2) عمري بن املك وعبد مارسة، بن وإبراهام كاهان، بن طاووس: منام مجاعة

اوي فقل يرى أفه يتعني عىل الررواية ايحديث  يفبعض املشتغلني  ذكر ابن الصالح أنو

 عنيالتاب من ذلك إىل وذهبقال:  حتريف، أو يحنايحديث كم سمعه وإن كان فاه خطأ من 

 ذهبم يف غلو ووصف هذا املذهب بأفه. سخربة بن اهلل عبد معمر وأبو سريين بن حممد

 .(3) ىباملعن روايةال من واملنع اللفظ اتباع

أقر املحدثون بأن ُجل  الرواية عن النبي بعض القدماء يف النقل؛ تشدد عىل الرغم من و

 إفا»: هـ( أفه قال36بن الامن )ت حذيفة إفم جاءت باملعنى، ورووا عنوات اهلل علاه صل

ر مقد  فنُ  األحاديث درد  فُ  برَ عَ  قوم  .(4) «وُفؤخ 

 عرشة فكون أن ىَه عَ  النبي   إىل فجلس كنا: »قال ،هـ(63اخلدري )ت سعاد أيب عنو

 .(5) «واحد املعنى أن غري ف،رْ َح  عىل يؤديافه اثنان منا فم (،ايحديث فهمع) ففر

 الغد نم كان فإذا الاوم، بايحديث حتدثنا إفك: عباس البن قلت قال الشعبيعامر وعن 

 عن وفاتهأل حتى ايحديث، عاينم لكم فحفظ أن ترضون أما: »- غضبان وهو - فقال َقَلْبته،

 .(6) «سااقتاا

بعد ذكر أي الراوي  يقولوالتابعني يشددون عىل أن وهذا ما جعل بعض الصحابة 

  .(7) «معناهأو كم قال، أو هكذا أو فحوه أو شباه، أو »حديث: 

 ربم: »قالهـ( 110بن سريين )ت حممد عنوكذلك كان ايحال مع التابعني وتابعاام، ف

وكان سفاان  .(8) «واحد واملعنى اللفظ، يف خيتلف كلام عرشة، عن ديثايح سمعت
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 ديثبايح فحدثكم أن أردفا لو»يقول:  -وهو أمري املؤمنني يف ايحديث  -هـ( 161الثوري )ت

 .(9) «واحد بحديث حدثناكم ما ،سمعناه كم

ه فوهنا يربز تهاؤل ملح مفاده: هل يوجد يف يشء من روايات ايحديث ما يمكن وص

 بأفه مروي بلفظ رسول اهلل صىل اهلل علاه وآله وسلم، أم أن مجاع ايحديث مروي باملعنى؟

وهذه املهألة عىل الرغم من وضوحاا يتم الن ظر إلااا بحهاساة ُمفرطة؛ ألن البعض 

يت خذها مدخال  إلسقاط دور ايحديث النبوي يف الترشيعات الديناة ورسم مهارات ايحااة، 

ة فعل معاكهة، تتبنى قطِعا ة األلفاظ املروي  هبا ايحديث النبوي، فاجاهبه آخرو ن برد 

 وبالتايل يعتربون املرتدد يف ذلك مشككا  يف سن ة النبي ومعطال  لدورها الرشيف.

فرى أن األحاديث املروية بألفاظ النبي صىل اهلل علاه فادرٌة،  -بعد بحث ودراسة  -وفحن 

رية، كايِحَكم واألذكار واألدعاة وما ثبت أفه تم تدوينه عند ويمكن حرصها يف النصوص القص

ذلك فواقع الروايات التي بني أيدينا يؤكد أهنا  ا رسول اهلل وُفقل كذلك. وما عدسمعه من يِف  

مروية باملعنى ال غري، فاذه كتب ايحديث املعدودة يف الصحاح ال يكاد يوجد فااا ما احتد لفظه 

د فاو فادر، ومن ادعى غري هذا فعلاه أن يتحمل عبء إثبات دعواه مع تعدد طرقه، وإن ُوج

 بذكر األمثلة ولاس بمجرد الدعوى منه، أو بحكاية أقوال الهابقني.

 ة رواية باملعنىاملرسلالروايات 

وآله وسلم؛  اهلل علاه إذا مل تكن الرواية منقولة بهند متصل من أول راوي إىل النبي صىل

فااا التقاام باجلرح والتعديل، مادام يف سلهلة رواهتا افقطاع، وهي فاي مرسلة، وال جيدي 

 هندم أصل أرسله بعضام وله ما يف الغالب رواية باملعنى إْذ لاس هلا مصدر معروف. أما

نف يتعني رده إىل أصله  فلاس مرسال  يف ذاته، وإن ذكره بعض املؤلفني دون َسنَد، وهذا الصِّ

 تبديله. املهند ويعترب فاه لفظه قبل

واالعتمد املطلق عىل الروايات املرسلة ُيعد من أسباب االختالف واجلدل، ملا يوفر من 

تهاهل يف مناهج توثاق الن قل عن املصدر الرئاس لتبلاغ الدين )النبي الكريم( صىل اهلل 
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 علاه وآله وسلم، خصوصا  ما أرسله اجلال الرابع أو اخلامس.

من  فههف تمد قبول املراسال أفه ما فعل ذلك إال لرييحإىل اع جلأ من ويف تقديري أن

 والت تبع، ويتمكن من إيراد ما صادفه من الروايات للتدلال عىل ما يذهب إلاه. البحث عناء

 الزيدية )عىلفقااء عند  مناا صارمة، ضوابط - هبا يأخذ من عند - للمراسال أن عىل

 غري دلع مكلف فقله ماهو »ن الوزير بقوله: املثال( ما أعرب عنه العالمة صارم الدي سبال

ل،  وهذا يعني:  .(10) «اجلزم بصاغة فحوه أو للمجاول، قابل وال ُمَغف 

 وذلك ال يتوفر إال يف بالرواية، عامل عارف من تكون أن ال بد املرسلة الرواية أن  (1)

 ايحفاظ املتخصصني املتقدمني.

 علاه اهلل صىل اهلل رسول عن ورهابصد اجلزم سبال عىل العارف اإلمام يذكرها أن  (2)

صدقاا، فاقول: قال رسول اهلل. جازما  غري مرتدد  مهؤولاة بتحمله يوحي بم وآله

 بصاغة متريض، مثل: روي، أو ُذكر، أو جاء.

، ردا  ف أن يكون املُْرسل عارفا  بهند الرواية التي أرسلاا، عارفا  برواة الهند فردا   (3)

 لضعفاء واملجاهال.ولاس ممن يتهاهل ويقبل ا

 وأال ،للقرآن العام يوافق ايحديُث املرسُل املهارَ  أن الزيديةأكثر علمء  عند ( ال بد4)

ا   خيالف  ،اجلماع لدى -من ايحديث  - متداول مشاور هو فام أو فاه ظاهرا   أو فص 

  .املبتوتة العقل قضايا يناقض أو

 ، خصوصا  إذا كافت هييقبلون املراسالن من الزيدية فال وأما املحدثهذا عند الفقااء، 

وعندفا ال حيل »هـ(: 414، ويف ذلك قال املؤيد باهلل اهلاروين )تاألصل الذي علاه االعتمد

ث   أن يروي ايحديث عن رسول اهلل  صىل اهلل  علاه وآله وسلم إال  إذا سمعه من فم املحدِّ
ألحد 

تلقاه بالقبول، وإن كان غري إمام  فكذلك إن  العدل فحفظه، ثم حُيدث كم سمعه، فإن كان إماما  

ت ولقد أدرك مرسل، وصح سنده، فإن املراسال عندفا وعند عامة الفقااء ال ُتقبل. رواه غري

يروون عن رسول اهلل  صىل اهلل  علاه وآله وسلم وال حيفظون الهند،  ،أقواما  ممن ال ُيتام
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روى عن و .«لقلة حفظام لألسافاد ؛اا عنامويرسلون ايحديث فم َقبِلُت أخبارهم، وال فقلت

 املؤمن، سالح األسافاد»: هـ( أفه قال304امللقب باألطروش )تالنارص ايحهن بن عيل اإلمام 

: هـ( أفه قال353ايحهني )تالعباس كم روى عن أيب  «.وَبْقل َخل   فاو فاه سند ال حديث   وكل

 .(11) «اداألساف أصحاب الدين هذا وفرسان فرسان، دين   لكل»

أما ذكر بعض فقااء الزيدية لألحاديث مرسلة فاو ال يعني أهنم قبلوها وهي مرسلة، 

ولكنام كغريهم حيتجون بم أسنده أصحاب االختصاص دون أن يذكروا أسافادها، إذ 

لاهوا بصدد التصناف يف أبواب ايحديث؛ أما املصنفون يف ايحديث منام فقد فعلوا ما فعل 

افاد، كم هو ايحال يف: )األمالاات( اخلمهة و)رشوح األحكام( غريهم من ذكر األس

 و)رشح التجريد( و)رشح التحرير( وغريها.

وقد تبني يل بعد البحث أن كثريا  ممن يلجؤون إىل املراسال ويتشبثون هبا إفم يفعلون ذلك؛ 

دركون م يألهنم يريدون أن يرووا األحاديث باملعاين التي استقرت يف أذهاهنم، خصوصا  أهن

  أهنم لو أسندوها لتعني علاام أن يذكروا لفظ من أُسندت إلاه؛ وهذا لن حيقق مرادهم.

ل   افتقاء األلفاظ التي توافق اهلوى، ولو كافت -يف مادان الهجال  -كم أن اإلرسال يهاِّ

ضعافة أو موضوعة، وبذلك ُيهرت ضعفاا حتت غطاء شارة ايحديث وتداوله من طرق 

 ولو كان بلفظ آخر.أخرى صحاحة، 

وهذا ما حدث بالفعل مع كثري من األحاديث قديم  وحديثا ، وال يزال كذلك إىل الاوم، 

ظ الذي باللف اب يتداولون األحاديث ايحهاسة كٌل فكثريا  ما فهمع اخلطباء وفجد الكت  

 يروق له، ثم يقدمه عىل أفه اللفظ املعتمد الذي وردت به الروايات الصحاحة. 

 : مكانة األحاديث المروية بالمعنىثانياً 

بعد أن بات من الواضح أن ُجل ايحديث النبوي املنقول إلانا إفم ُفقل بواسطة الرواية 

باملعنى، وَمن جيادل يف ذلك فإفه مل يأت بم له قامة علماة حتى يمكن النظر فاه، لذلك لن 

س الرواية ومصدرها، ن الذين هم أساوفطال الكالم يف مهألة قررها الصحابة والتابع

 وسوف يتوجه كالمنا هنا إىل عدة مهائل:
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 ىل: حكم الرواية باملعنىواملسألة األ

ز الرواية إال والفقه ايحديث ذكر النووي أن من أصحاب  بلفظاا، واألصول من ال جيو 

ة ومقاصدها وال خرب باأللفاظ عاملا يكن مل حتى وإن كان الراوي عاملا  بمعاين األلفاظ، أما من

 غري منسمعه  الذي اللفظ يتعني بل خالف، بال باملعنى الرواية له جتز مل ،معانمن حتمل  بم له

 أداءب ُقطع جواز الرواية باملعنى يف ايحديث النبوي، ولكن إذا وحكى عن اجلماورتغاري. 

 .(12) املعنى

الباحث كومعلوم بأن القطع بإداء املعنى إن مل يكن مهتحاال  فاو فادر، والباحث عنه 

 عن إبرة يف جبل من الرمال.

 هللا رسول حديث يفالرواية باملعنى  منعوذكر ابن الصالح أن ِمْن أهل ايحديث من ي

 وروي ،مالك عن (املدخل يف) البااقيى ذلك ورو .غريه يف هاوجيوز وسلم علاه اهلل صىل

 علاه اهلل صىل اهلل رسول حديث يف والثاء، والااء الباء من يتحفظ كان أفه أيضا   عنه

ل: ، قاهو الصحاح من مذهب مالكأن املنع من الرواية باملعنى القرطبي . وذكر (13) وسلم

وذلك يف جواب من  .رجل يعرف ما خيرج من رأسه نويدل عىل ذلك قوله ال أكتب إال ع

وكذلك تركه األخذ عمن هلم فضل  ،مل مل تكتب عن الناس وقد أدركتام متوافرين :قال له

 .(14) ثون بهد  ا كافوا ال يعرفون ما حُي وصالح إذ

حابة، فقال: 543واختار أبو بكر بن العريب )ت هـ( أن الرواية باملعنى ال جتوز لغري الص 

 يلتبد هلم جيوز فال سواهم من وأما ومنام، الصحابة عرص يف يكون إفم اخلالف هذا نإ»

 األخذ من قةث عىل اكن   ملا أحد للك جوزفاه لو فإفا ،املعنى ذلك استوىف وإن باملعنى، اللفظ

 اه؛رو فام ايحرف بدل فرْ ايحَ  وجعل قل،فَ  ما لد  بَ  قد هذا زمافنا إىل أحد كل إذ بايحديث؛

 .(15) «باجلملة اإلخبار من خروجا   فاكون

 عبمواق اجلاهل عىل اللفظ حرام دون باملعنى ايحديث فقل»وجزم اإلمام الغزايل أن 

 األظارو والظاهر املحتمل وغري املحتمل بني بالَفرق العامل أما األلفاظ، ودقائق اخلطاب
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ز فقد واألعم، والعام  ىلع ينقله أن الفقااء ومجاهري حنافة وأبو ومالك الشافعي له جو 

 دفهيرا بم اللفظ إبدال إال جيوز ال: »وذكر أن فريقا  من العلمء قالوا .«فامه إذا املعنى

 القدرة،ب واالستطاعة باملعرفة، والعلم باجللوس، القعود دل:ُيبْ  كم املعنى، يف ويهاويه

 ال ما اجلملة وعىل فاه، يشك ال ما وسائر بالتحريم وايحظر بالبرص، باإلحهاس واإلبصار

 ال طعا ،ق فامه فام»مؤكدا  أن ذلك ال يكون إال  «.والفام باالستنباط تفاوت إلاه يتطرق

 .(16) «الناظرون فاه خيتلف استدالل بنوع فامه فام

 ممن حيهن ال من يتهلط لئال باملعنى، الرواية باب سد ينبغيأفه  عااض القايضويرى 

 بلفظه ديثايح إيراد األوىل اجلواز وعىل ،وحديثا   قديم   كثريا   للرواة وقع كم حيهن، أفه يظن

 .(17) بلفظه تعبد مما يكون الأ اشرتاط يف شك وال فاه، الترصف دون

 قال كم أو: ابهعق يقول أن باملعنى للراوي ينبغيشتغلني بعلوم ايحديث أفه وأكد ُجل  امل

 ذلك يفعلونكافوا  الصحابة، وذكروا أن األلفاظ من هذا أشبه ما أو شباه، أو فحوه أو

 .اخلطر نم باملعنى الرواية يف بم ملعرفتام ؛الزلل من خوفا   ،الكالم بمعاين الناس أعلم وهم

ئا  من ال يغريِّ شا -وإن كان احتااطا  مفادا   -ط علم الراوي باملعاين وفحن فرى أن اشرتا

حقاقة أن اللفظ املروي لاس هو اللفظ األصيل، وأن مقتضااته قد ختتلف )عىل األقل يف 

دالالته التفصالاة( خاصة عند الغوص يف أعمق مصطلحات ومعاين املفردات العرباة، 

خيتلف  «اإلبَصار»، و«الُقدرة»لاهت  «االستطاعة»، و«عِرفةاملَْ »عند التدقاق غري  «الِعْلم»فـ

 .«الت حريم»ال يرادفه  «ايحرْض »، و«اإلحَهاس»عن 

اد  لم خيتلفون يف تقاام مهتوى عاملتخصصون يف علم ايحديث هذا إىل جافب أن الن ق 

ط والتحري، ضبومعرفة ودقة رواة ايحديث النبوي، فأكثر الرواة الذين يصفام بعض الن قاد بال

يصفام آخرون بغري ذلك، وهي مهألة خاضعة للتقدير والتقريب، وال يمكن القطع فااا 

 بيشء، وفادرا  ما يغلب فااا الظ ن.

ويف التأكاد عىل جواز الرواية باملعنى أطال بعض املحدثني االستدالل عىل ذلك، فظرا  

وهو  رتاث املدون يف كتب ايحديث،ملا قد يرتتب عىل القول بعدم اجلواز من إمهال ألكثر ال
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 لكريم.االذي يقدمه املحدثون كنصوص ُمقدسة، حيفظ بعضام ألفاظاا كم حيفظ القرآن 

واحتج اخلطاب البغدادي والهاوطي وغريهم لصحة الرواية باملعنى بحجج تفاد أن 

فاة ملا رالرواية باملعنى قد وقعت من الهلف، ولكنام مل يوردوا ما يدل عىل أن القامة املع

 روي باملعنى تهاوي القامة املعرفاة ملا روي بلفظه.

 ةالقص روايتام علاه والهلف تشاد بذلك، ويدل الصحابة ومن حججام: أن أحوال

جاء  اللاثي، أكامة بن سلامن وردت رواية عن خمتلفة، وذكروا أهناا قد بألفاظ الواحدة

 أزيد ك،من أسمع كم أؤديه أن أستطاع ال ايحديث منك أسمع إين اهلل رسول يا: فااا أفه قال

 .«بأس الف املعنى وأصبتم حالال   حترموا ومل حراما   حتلوا مل إذا»: فقال ،حرفا   أفقص أو حرفا  

 .حدثنا ما هذا لوال: فقال للحهن البرصي، ذلك َفَذكر

اا، نوهذه الرواية وغريها من الروايات املرفوعة يف جتويز الرواية باملعنى ال يصح يشء م

 . (18) الرتمذيفص عىل ذلك ابن رجب يف رشح علل 

 بعةس عىل القرآن أفزل: »بحديثواز الرواية باملعنى جل ستدلاوذكروا أن الشافعي 

 أحرف بعةس عىل كتابه أفزل بخلقه برأفته اهلل كان وإذا: قال .«منه تارس ما فاقرؤوا أحرف،

 يف يكن مل ما فاه، لفظام اختلف وإن قراءته هلم لتحل فزل قد الكتاب بأن منه علمنا

 للفظ،ا اختالف فاه جيوز أن أوىل سبحافه اهلل كتاب سوى ما كان معنى، إحالة اختالفام

 .(19) معناه خُيل مل ما

املختلفة عىل  اتفاق األلفاظزين للرواية باملعنى اشرتطوا وهنا فلفت االفتباه إىل أن املجو  

بطباعة الُفُروق بني األلفاظ العرباة يدركون أن العارفون ووهذا غري ممكن، معنى واحد، 

ابة ال يؤدي معنى اللفظ األصيل بشكل دقاق، وأفه غالبا  ما يكون بمث ديلالتعبري بأي لفظ بَ 

 التفهري أو ترمجة لاس أكثر.

 املسألة الثانية: قيمة الرواية باملعنى

عىل  - و تعلام أو توصاةيصلح أن ُينهب إىل الرسول أي خرب أفزاع فاه أفه ال ال إن مما 

م من ما مل ُيعربِّ عنه بلفظه هو، دون ما َعرب  عناا شخص آخر من خالل ما فاِ  -فحو جازم 
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ل اهلوى يف الرواية، حاث رس  من مواقفه، خصوصا  بعد ظاور االختالف وتدخ  كالمه أو فَ 

ذهباة، بعد أن راهتم املاستَغل  كثري من املتمذهبني كم  كبريا  مما يروى عن النبي لتأياد خاا

فوا يف اختصار أو تبديل بعض ألفاظاا، أو  ة ما تراكاباا وأجربوها عىل إفادبدلوا َترَص 

يريدون، إما بصنع سااق افرتضه راو  هنا، أو مناسبة اصطنعاا مصنِّف هناك، ال سام وأفنا 

 اا يغري  وضعه فافعلم من طباعة اللغة العرباة: أن إضافة أي حرف يف الكلمة، أو تبديل م

قلباا رأسا  عىل عقب، فكاف بتغاري الكلمت وتبديل مواقع اجلُمل وإعادة معناها، بل قد يَ 

 صااغة الن صوص.

، فال ظه هوبلف وآله وسلم علاهالنبي صىل اهلل عن إذا مل فتحقق من صحة فقل الرواية ف

 ملوى ملا حيردات، وال جدواملفلال األلفاظ وتركاب اجلُمل قامة ألي استنتاج مبني عىل حَت 

 ختتلفوهي  من إشارات ومعاين ودالالت، لكون تلك األلفاظ صادرة عن الرواةاللفظ 

وا عم آل من راو   خر، والظاهر أهنم مل يقصدوا ما يذهب إلاه املحلل واملهتنتج، ولكنام عرب 

ة الن قل حهب مع -كم قدمنا  -، والرواة فاموا بطريقتام معاين رفتام بيتفاوتون يف دق 

 .ودالالت األلفاظ

أن يكون الت عبري عن املعنى بأقرب لفظ ال خيرج ذلك من دائرة عىل بعضام  وحرص

 أتاح له معن املعاين بوعرب   ،ما دام أفه استخدم املرتادفاتالرواية باملعنى، بل يظل كذلك 

شخص  بي الذي خيتلف منهن النِّ ى الظ  وَ ِس الرواية باملعنى هذا ال تفاد عىل من األلفاظ، و

 آلخر، ٌكل حهب دراسته ومدى استاعابه لنص الرواية وسااقاا وظروفاا.

هتوى مام كان م -املعاين، فإن األلفاظ املختلفة  تعددإذا كان اللفظ الواحد حيتمل ف

تفتح الباب عىل مرصاعاه لالحتمالت، فال مناص من بناء االستنتاج  -تقارب معافااا 

القدر املشرتك من ألفاظ ايحديث، يف ضوء األصول والقواعد املوضوعاة التقريبي عىل 

 املتعارف علااا عند املختصني بفن التوثاق.

 أمرا  صايحا  للتعبري عن جُممل الفكرةتبقى رواية ايحديث باملعنى ومع ذلك كله فإن 
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عىل َوجه دون أن يكون ما َفام الراوي أو استنتج املتلقي مناا ملزما   ،ومهارها العام

 القطع، خصوصا  فام جرى اخلالف يف فامه والت نازع يف تفهريه ومقتضاه.

صح يوبالنهبة للحجة الرشعا ة فام ُيروى باملعنى؛ فإن أكثر األصولاني يقررون أفه 

وبم ال  ،عبد بالروايات املنقولة باملعنى املفادة للظن، خصوصا  يف املهائل الظناةالعمل والت  

 .، أو ما هو أوثق منه فقال  وأرجح منه حجةقطعاات القرآن الكريميتعارض مع 

لفظاا الروايات لتعبده بدقائق معاين وذلك تكلاف اإلفهان؛ إذ لو أراد اهلل أن يكلفه ب

واهلل عز وجل حياسب الناس عىل النِّاات  ،يحفظاا كم حفظهوكم هو ايحال يف القرآن، 

 الظ اهر ومطابقة املرويات.واملقاصد أكثر مما حياسب عىل أحكام 

 ال يصح ألحد إلزام غريه بتقاامه اخلاص ملهتوىويف ضوء ما تقدم يمكننا القول بأفه 

ألن مجاع  ؛قبول الروايات باملعنى وفاماا، أو ايحكم علاه بالضاللة ملجرد خمالفته يف ذلك

خص يضطرب فااا الشما بل كثريا   ،ذلك مبني عىل تقديرات تتفاوت من شخص آلخر

 الواحد ففهه.

الستغناء لكم ال يصلح أن يتخذ القول )بأن الرواية الواردة باملعنى ال تفاد إال الظن( ذريعة 

أو إمهاهلا أو جتاهلاا؛ ألهنا عىل كل حال خري من جمرد الفرضاات والت خبط، مجلة الرواية عن 

بط وكثرة ل، حيد  من الت خيؤدي إىل افضباط حمدود عىل األقيف مصادر املعرفة اعتبارها بانم و

 الدعاوى، ويوقف اجلااالت.

 املسألة الثالثة: األثر السلبي للرواية باملعنى

ُيعد استغالل الرواية باملعنى من أخطر اآلفات وأسوئاا أثرا  يف التالعب بايحديث 

النبوي، والدفع به يف مهريات الت مذهب وتأياد العصباات، فكثري من النصوص ُتروى 

نبي صىل اهلل علاه وآله بألفاظ يتم افتقاؤها لتعرب عم يريد املُْهتدل هبا، وكأهنا مطلوبة عن ال

 لَتت بِع ولاهت منقولة لُتت بع!

إضافة إىل أهنا َتقطع عىل املجتاد إمكافاة الن ظر واالستنتاج الدقاق من الن ص األصيل، 
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 أفه مام للنص الذي ُينقل عىلوجتعله جمرد فاظر يف كالم الهابقني، ومتحرك يف دائرة فا

س يتعني عىل اجلماع التقا د بمقتضاات ألفاظه.  فٌص مقد 

إحدى أسباب اختالف الناس يف فام املهائل الديناة التي كم أن الرواية باملعنى ُتعد 

َتعتمد عىل فقل ما َصَدر عن الرسول، خصوصا  ما يكون االفتصار للذات فااا حارضا  

ة أو إثبات دعوى مَتَا ز واختصاص يف أمر  ،مذهباة أو حدث تأرخيي كرتجاح رؤية ،بقو 

معني، أو التأكاد عىل ذم  ُمَفاِرق ومدح موافق؛ سواء يف الدين أو الهااسة أو يف أي مهلك 

 من مهالك ايحااة.

وأخريا  أحب أن أفبه عىل أن هنالك فمذج كثرية من األزمات الفكرية والعقدية والفقااة 

التي تهببت الرواية باملعنى يف ظاورها وأغرقت الناس يف اجلدل حوهلا، ولعله والتارخياة 

 وايحمد هلل رب العاملني. ُيتاح لنا وقتا  لذكر فمذج مناا يف دراسات ال حقة.

 : هلوامشا

له العديد من  ، الزيدياملذهب  متخصص يف يف الفكر اإلسالمي باحث حممد حياى عزان، )*( 

 املؤلفات.

هـ( يف كتاب الكفاية يف علم الرواية، حتقاق: 463( رواه أبو بكر أمحد بن عيل اخلطاب البغدادي )1)

ة( صفحة املدينة املنور -علماة أبو عبد اهلل الهورقي، وإبراهام محدي املدين، )النارش: املكتبة ال

173. 

( راجع كتاب: املحدث الفاصل بني الراوي والواعي، تألاف: ايحهن بن عبد الرمحن الرامارمزي 2)

هـ( ص 1404، 3هـ(، حتقاق: حممد عجاج اخلطاب، )النارش: دار الفكر، بريوت، الطبعة 360)

539 . 

 . 218( مقدمة ابن الصالح، ص 3)

لراوي يف رشح تقريب النواوي، املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين ( راجع: تدريب ا4)

 . 1/353هـ(، حتقاق: فظر حممد الفاريايب، )النارش: دار طابة( 911الهاوطي )

 . 204( الكفاية، للخطاب البغدادي، ص 5)
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 . 537( املحدث الفاصل بني الراوي والواعي، للحهن بن عبد الرمحن الرامارمزي، ص 6)

 . 204الكفاية، للخطاب البغدادي، باب ذكر من كان يذهب إىل إجازة الرواية عىل املعنى ص   ( 7)

 . 534( املحدث الفاصل، للرامارمزي، صفحة 8)

 . 209( الكفاية، للخطاب البغدادي، ص 9)

 بتحقاقنا. 197( الفلك الدوار )املقدمة الثافاة يف مصطلح ايحديث( ص 10)

 (.49 - 1/47قدمة ج ( رشح التجريد )امل11)

( التقريب والتاهري ملعرفة سنن البشري النذير يف أصول ايحديث، املؤلف: أبو زكريا حماي الدين 12)

هـ( تقديم وحتقاق وتعلاق: حممد عثمن اخلشت النارش: دار 676حياى بن رشف النووي )املتوىف: 

  74م. ص  1985الكتاب العريب، بريوت، الطبعة: األوىل 

هـ(، 643ة أفواع علوم ايحديث، املؤلف: عثمن بن عبد الرمحن، املعروف بابن الصالح )( معرف13)

 . 213م( صفحة 1986حتقاق: فور الدين عرت، )النارش: دار الفكر، سوريا 

( حكاه عن القرطبي يف توجاه النظر إىل أصول األثر، تألاف: طاهر بن صالح الهمعوين )املتوىف: 14)

بعة: حلب الط -الفتاح أبو غدة، )النارش: مكتبة املطبوعات اإلسالماة هـ(، املحقق: عبد 1338

 . 2/683م( 1995األوىل 

هـ(، حتقاق: حممد عبد 543( أحكام القرآن، تألاف: القايض حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب )15)

 . 1/35م( 2003القادر عطا )النارش: دار الكتب العلماة، بريوت، الطبعة: الثالثة 

هـ(، حتقاق: حممد عبد الهالم عبد الشايف، 505( املهتصفى، أليب حامد حممد بن حممد الغزايل )16)

 . 133م( صفحة 1993)النارش: دار الكتب العلماة، الطبعة: األوىل 

( حكاه عنه يف تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي، لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين 17)

 . 535 - 1/533هـ(، حققه: أبو قتابة فظر حممد الفاريايب، النارش: دار طابة، 911الهاوطي )املتوىف: 

هـ(، حتقاق: مهام 795( رشح علل الرتمذي، لزين الدين عبد الرمحن بن رجب ايحنبيل )املتوىف: 18)

 . 429م( ص 1987األردن، الطبعة: األوىل  -عبد الرحام سعاد )النارش: مكتبة املنار، الزرقاء 

هـ(، 902املغاث برشح ألفاة ايحديث للعراقي، ملحمد بن عبد الرمحن الهخاوي )املتوىف: ( فتح 19)

ـ / 1424مرص، الطبعة: األوىل،  -حتقاق: عيل حهني عيل )النارش: مكتبة الهنة   .3/143م( 2003ه

 

  



 

 

 

 وعالقتهم بالّدروز  (دينوح  الم  )طائفة 

َّ(*) زيد بن علي الوزري

رَ   اختلطت ؛زيغلب علاام اسم الدروز، فتحملوا وزر الد 

خرى، فالتبس حقام بباطل غريهم، وتشوه أعقائدهم بعقائد 

بعاد، وذهب الناس يف قراءهتم  إىل حد   وعقائد تارخيام تارخيا  

 إذ ،فزل هبم فادحا   ظلم   مذاهب شتى، ومما الشك فاه وال ريب أن

 ومن ،عقائد قوم هم مناا يتربؤون -فتاجة هذا االلتباس -لوا مُح  

رون، ومع ذلك فدعاوى اخلصوم ترص عىل إلصاق تهماتام هبا ينف

ق الناس أقوال خصومام فاام،  ما لاس فاام هبم، حتى صد 

وجد هؤالء اخلصوم يف صمت املوحدين  كم ،قواهلمأوكذبوا 

ن أون كم يرغبون، بدون فللتقول كاف يشاؤون، ويلوِّ  فضاء رحبا  

حجة الصمت ب املوحدون جيدوا فأمة رد، وال صوت اعرتاض، آثر

من دعاية قلم  ،مل يقدروا عىل صد هجمة خصومام القوية مأهن

تركوا دعاوى اخلصوم تنمو يف حقوهلم  ،ظاملالجارح، ومن رضب ساف قاتل، وخشاة 

، وبقي هذا الشوك هو الدلال علاام، وكأهنا زرع أيدهيم، حتى استوى شوكاا جارحا   ،هم

 وال ريب.شك فااا  تلك التام وكأهنا حقائق ال تومن ثم تبد

م، ق رقاهبفو مصلتةعذر مقبول يف املايض حاث كافت الهاوف  لموحدينوقد يكون ل

ولواجب علاام أن ن يبقى هلم عذر يف زمن ايحرية التي فعاشاا الاوم. لكن ال يمكن أ

، استبافوا الرشد والصواب ضحى الغد الذين بعض املؤرخني املعارصينيفعلوا ما فعله 

 تمهـيد
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لتاريخ لتاريخ الغائبة حتى إذا عثروا علااا بافت هلم مالمح جديدة فمضوا ينبشون أوراق ال

  .طويال   دان تصول وجتول زمنا  الت يف املظالتي  األقاويللتلك  تضع حدا  

حاولة الكشف عم جرى هلم ملمن هذه األبحاث اجلديدة سوف ينطلق هذا البحث 

ااق الذي سار فاه من توىل الكشف  ة، عن ايحقائق الضائعومنام، وساظل يف ففس اله 

والغائمة واملبامة، ولكنه ساتجاوز كل املصادر واملراجع يف النااية ويذهب إىل الانبوع 

 األساس فاهتقي منه.

يتحملون جافبا  من مهؤولاة ما حاق هبم،  كوال ش إن املوحدينومن اإلفصاف القول 

 «الكوكو» طريكحال  وفزل علاام، ألهنم غاصوا يف الصمت املطلق، وكان حاهلم

Eurasian Cuckoo  لم ف ،(غابت يحظة من الزمن)التي تضع باضاا يف عش طري آخر

عادت مل تهتنكر وجود باض أكرب من باضاا، فبقات ترعاها مجاعا  حتى فقس الباض فرمى 

 .(1) حملامالطري الغريب بقاة الطاور من حالق، وحل 

صبه، وفقس يف غري عشه اغت، و«املوحدين»عىل اسم  «الدروز»هكذا سطا اسم و

 ،«املوحدين» طري وكأفه، «الدرزي» كوكووتعامل الناس مع  ،واسرتخى عىل وساده

 . وغاب املوحدون وسط الزحام

وإزاء هذه ايحالة رأيت من واجبي أن أوايل البحث من حاث افتات إلاه األبحاث 

تبت سبق أن ك األخرية، للمزيد من الكشف عن هذا امللتبس، بنفس اهلدف الذي من أجله

عنه حول املذاهب األخرى التي أصاهبا الظلم وشواها العذاب، سواء يف خالفاهتا 

لط هبا، وهذه أو اختفااا س  اخلارجاة، أو الداخلاة الباناة بغاة تنقاتاا مما أضاف إلااا أو دُ 

صفاء ل املذاهب داخلاا  وخارجاا ، يف ظفاه خللق مناخ فقي تتعارف  ،التنقاة رضورية للغاية

 علمي ينرش ظله الرخي فاتفاأ الناس يف ظالله. 

ب بني التقري يبايل أن أقرب فقطة إلااا هبلوصول إىل هذه الغاية خطر اويف سبال 

املذاهب املتفرعة من مذهب ما، كتلك التي تفرعت من اجلعفرية والتي تفرعت من الهنة، 
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ايحقائق  ى ذابت الشباات يف وضوحوأن أبدأ تنقاة الشباات بني املذاهب الباناة أوال ، ومت

تالمحت املنشقات أو تقاربت، ولاس بعادا  عن الصحة أن اخلصام بني الشاعة والهنة قد 

املعتقدات  ن توضاحإيكون سببه الفروع املنشقة أو املتطرفة من كال املذهبني، ومن ثم ف

آلراء عىل صعاد االباناة يهام يف تلاني التصلب بني املذهبني الكبريين، ويريس اختالف 

 ويقرب املهافات بني املتباعدين.  ،مقبول

من املعلوم أن من مذهب الشاعة اجلعفرية فصلت مذاهب خمتلفة، باناا تنافر خمتلف 

فاه، وقواسم متفق علااا، وبانام كذلك خصام شديد. ومن املعروف أن من اجلعفرية 

يون، بقاادة حممد بن فصري فصلت اإلماماة واإلسمعالاة، ومن اإلماماة افشق العلو

اإلسمعالاة اففصل املوحدون، بزعامة ايحاكم  ومن م(883/ ه270تلنمريي )البرصي ا

( ثم النزارية، بزعامة ايحهن الصباح ايحمريي م1020هـ/411)ت بأمر اهلل

تنفصل واحدة، فإهنا تأخذ من سابقاهتا شائا  ومن الطباعي أفه عندما م(،1124/ه518)ت

باب للوئام. ال يتفتح - التي جيب أن تتوضح -ء. ومن خالل هذه املتفقات وتضاف أشاا

القول يف مذاهب الهنة، فإن كل رئاس مذهب هو تلماذ لرئاس مذهب هذا وقل مثل 

 بعد أن حتولت املدارس إىل - سابق، واالختالفات بني أتباع مؤسيس املذاهب الهناة

 اة املذاهب األخرى.ال تقل مرارة وتكفريا  عن بق -مذاهب متعصبة 

ومن اجلدير مالحظته أن هذه االفشقاقات تزعماا عرب أقحاح، ولاهوا فارساني 

أعاجم؛ فاخلوارج عرب أقحاح، واملختارية تزعماا عريب قح، وكذلك اإلماماة، 

زارية، ومن ثم علانا أن فهقط من حهابنا هتمة نواإلسمعالاة، وايحاكماة املوحدة، وال

ا والتي يرددها بعض املؤرخني الهنة وبعض املهترشقني عىل أهن ،نا تلكالفارساة من أبحاث

وجدت هبدف االفتقام من اإلسالم، ومتى أدركنا هذه ايحقاقة فإن جافبا  من الضباب 

 املرتاكم ينزاح قلاال  مما يهال رؤية األحداث بشكل أفضل. 

من التقارب هو أن أسعى ما وسعني اجلاد إىل خلق جرس من هذه األبحاث  هديفو
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حتى إذا افرتض وجود افحراف هنا وهناك فإن التالقي الصايف بني املذاهب املتصارعة، 

قامة حلف دائم بني الفرقاء إواذا كان من الصعب يهال التفاهم ويقرب املهافات، 

الهااساني لتضارب املصالح، فإفه لاس من الصعب أن يتفاهم ذوو العقول املفكرة، وأن 

ن هنم هبذا التفاهم لأخيرجام مما هم فاه يتعاركون، ومن املؤكد  فاعم   ارا  يقاموا بانام حو

 ،رهم من حتمل األوزار واخلطايائساغنمون أشااء، وسريحيون ضم مإفو، خيرسوا شائا  

 وساجدون الهالمة والطمأفانة قد حلت بانام.

ذاهب، وال أريد أن أؤكد أين ال أسعى من حماولتي هذه إىل حمو الهمت اخلاصة للم

العودة إىل االفدماج الكامل يف مذهب واحد، فم إىل هذا قصدت؛ وما أسعى إلاه هو إجياد 

حوار علمي بني سائر األجنحة املتصارعة، والرضا بحق اآلخر فام يراه، واحرتام ما 

ده؛ ضمن األركان اإلسالماة الثالثة، التي تشكل املشرتك اجلامع، ثم ألين من مدرسة اعتقا

اإلجيايب رضوري للتطوير واإلخصاب واإلثراء، وبدوفه يظل االختالف إىل أن  تذهب

الرأي الواحد منقطعا  مغمورا . وإذن فاهلدف من هذه األبحاث هو الوصول إىل أن يتقبل 

الواحد رأي اآلخر قبوال  حهنا  وبرحابة صدر، وأن تكون قاعدة كل جمتاد مصاب هي 

 طالقة.فقطة االرتكاز الثابتة هلذه االف

ومن أجل الوصول إىل حوار املذاهب بدأت بالبات الذي أسكنه، فكتبت عن الرصاع 

من أجل جتريد املطرفاة مما محِّلت  «املخرتعة»و «املطرفاة» :ايحاد بني فرعي اهلادوية الزيدية

مأساة املطرفاة، هو البحث الذي  من أقوال جائرة، وبم فزل علااا من عذاب، وكان كتاب

القضاة ايحزينة من أجل االستفادة من الدرس الدامي حتى ال تتكرر املأساة من  توىل هذه

 «ايحهاناة»ات بمقاالت عن جديد، وحتى تفام املخرتعة أهنا فامت املطرفاة خطأ. ثم ثن  
وهي وإن افقرضت إال أهنا  ،م(1013 /ـه404)ت التابعة لإلمام ايحهني بن القاسم العااين

ريخ الامن سااساا ، ويف تاريخ اهلادوية الزيدية عقائديا ، وما يزال لعبت دورا  مام  يف تا

كتب عن زعمئاا بروح اإلعجاب، مع أهنا أقحمت عىل الزيدية اهلادوية فكرة الغابة وأن يُ 

ايحهني مل يمت وأفه ساعود فامأل األرض عدال ، والتي رشخت العقالفاة الزيدية لبعض 



  29   زيد بن علي الوزير 

 ضارة بالعقالفاة املبدعة.الوقت، وذلك بقصد منع الدواخل ال

مل اإلباضاة يف أعايل ش)اهلادوية مع اإلباضاة أل فت كتايب  وحول رصاع املطرفاة

 واإلباضاة يف شمل الامن من رصاع فكري، افتاى رشحت فاه ما كان بني املطرفاة (الامن

 امتشاق ساف وال رمح. بافتصار املدارس املطرفاة بدون

اإلسمعالاة الفاطماة يف الامن، وهو املذهب الوحاد بم كتبت عن أتبعت ذلك ثم 

األول الذي متكن من توحاد الامن شمال  وجنوبا ، مع وجود معارضة مقاتلة هادوية 

 يصغِ  بنفس ايحجار، وملا مل كم رمتام هي أيضا   ،وشافعاة، َرمتا اإلسمعالاة بحجار ثقال

 أحد يحجة أحد، كان الهاف هو املتكلم األخري. 

ذا بدأُت هذا الطريق الصعب وايحهاس، عىل أمل أفني إذا متكنت من إجالس وهك

معتقدات كل فريق عىل منرب واضح وفقي من كل امللصقات، فإن التقارب يبهط ذراعاه، 

 وال هم يف حوار فقي ال يشوبه تكفريؤويفتح صدره، وساصغي بعضاا لبعض، ويدخل علم

 تفهاق.

ومعرفتاا من أجل تلاني القبضة املتمذهبة، وبدون  هناك فقطة مامة حيهن التاقظ هلا

معرفتاا عىل حقاقتاا فإن تلك القبضة تزداد تصلبا  وقهاوة، تلك هي اعتقاد كل مذهب أفه 

مقه  (2) صحتهالفرقة الناجاة التي ينهبون إلااا حديثا  فبويا  مشكوكا  يف  إال أفه َدي ن اخلالف وع 

ره بقوة، وثمة رواية تقول ب العكس وهو أهنا كلاا فاجاة إال واحدة ففي النار، ومع ذلك وجذ 

! قد يكون  (3) ، وإن كان هلا فصاب من القبول كم يرى  املقديسمل يؤخذ هبذه الرواية املتهاحمة

الهبب هو التعصب الذي يهتنجد بأوهى حديث لاباح له تكفري وتفهاق من يراه، بل 

املذاهب بإرسال خمالفاام إىل الاوم اآلخر بدون واستحالل دمه، وهذا يفرس لنا إرساع بعض 

أن ينتظروا أمر اهلل يوم القاامة عىل حهب ايحديث الذي يرون صحته، لقد تول وا ُهم مامة 

 اهلل واحتكروا الصواب، وأهلكوا من قدروا علاه يف ايحااة الدفاا. 

صارعة، ملذاهب املتزادين هذا الوضع تصمام  عىل أن أبحث حقاقة الت ام التي تتقاذفاا ا
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والتي بموجباا ُيهتباح الدم، وتنتاك األعراض، وهل هي فعال  كم يتاماا خصوماا، 

وحيكمون علااا بموجب تلك التام؟ أم أهنا جمرد دعاوى عريضة ال متت إىل ايحقاقة بصلة؟ 

ائي، نوإزاء ذلك قمت هبذه املامة من أجل أن فصل إىل ايحقاقة لاتقارب املتباعد ويتدافى املت

 ولاتعرف الناس من خالل لغة كل مذهب، ال من خالل لغات توضع عىل ألهنة كل مذهب.

هذا ما قصدت إلاه من هذه الكتابات، وقد اخرتت لنفيس مناج ايحااد املطلق، فلم 

أدافع عن هذا أو ذاك، وإفم سعات بكل جادي أن أبرز الصورة عىل حقاقتاا، سواء أكنت 

أن أوضح ما توصلت إلاه، لاكون   مذهبي أن أحكم، وإفم عيل  أتفق معاا أم أختلف؛ فم

 اخلالف قائم  عىل بانة، ال عىل وهم زائف، وأغراض كائدة، وهوى مبا ت.

ويف هذا الهبال وضعت لنفيس قاعدة أحتكم إلااا وتكون هي الفاصل يف اخلالفات 

ر من ة فام دوهنا فال رضبني املهلمني، فإذا كافت املذاهب متفقة عىل هذه القاعدة، خمتلف

اختالف الفروع مام أغرقت يف البعد، وال داعي لتكفري وتفهاق، بل إن اختالف تلك 

 املذاهب يف الفروع تشكل باقة متعددة األلوان. 

هي أركان اإليمن الثالثة: التوحاد النقي،  (التي هي املرجع وايحكم)هذه القاعدة 

خر، فإذا كافت هذه املذاهب املتنافرة جيمعاا هذا اإلطار، اإليمن بالرسل، اإليمن بالاوم اآل

فقد التقت يف أصول العقادة، وهو اجلامع الضابط، أما ما عداه ففروض وفوافل، هلا ثواب، 

وهلا عقاب، وملاملاا واملقرص فااا تهماات خاصة هبا، كالفاسق والهارق والقاتل، وهي 

 شامل للمهلمني إذن هو هذه األركان الثالثة.فاجلامع ال ؛مع ذلك داخلة يف إطار اإلسالم

 اإلسمعالاة الفاطماة فم وجدتلقاعدة بحثت يف عقائد اإلباضاة ووعىل ضوء هذه ا

يمفا  بالرسل عماقا ، وبالاوم اآلخر كذلك، وما عدا املغاالة يف األئمة فلم إإال توحادا  فقاا  و

علااا  ينطبق عىل املوحدين، فقد ُصبخيتلفوا يف يشء عن املذاهب األخرى، والقول ففهه 

من التام واألقاويل ما جعلني أتابع البحث والتنقاب إىل أن وصلت إىل قناعة أن أقواال  

لوا ،كثرية مل يقولوا هبا آخر هو مذهب الدرزي قد احتواهم، وفطق  وأن مذهبا   ،بل ُقو 
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أرصوا عىل  باسمام، ومع أن املوحدين يتربؤون منه ومن مذهبه، إال أن خصومام

معاملتام دروزا  قحا ، وما هم بدرزية، ولكن هلم مذهب آخر عىل خالف شديد مع 

 الدرزية، يهمى مذهب املوحدين. 

وايحق أن املوحدين مل ُيظلموا وحدهم، بل هي غاشاة مظلمة افعقدت فوق رؤوس كل 

نة ا املذاهب فُظلمت وَظلمت، ظلم بعضاا بعضا  منذ عرص طويل حتى الاوم، ظلم أهل له 

نة، وحصلت باناا اهتامات متبادلة، وكاد متبادل، بل وتكفري وقتل،  مذاهب من أهل اله 

وحدث مثله داخل مذاهب الشاعة وتداولت فام باناا اهتامات متبادلة، وكاد متبادل، 

وتكفري وقتل، وما زال الهاسة النامون اإلسمعالاة يهخرون الفقااء ملصايحام الهااساة، 

ام هلذا التهخري، فرضوا ألففه -ضمن صفقة مقايضة خمزية  -فقااء الهلطة واستجاب 

أن يكوفوا خملبا  وفابا  للهاسة، يف مقابل دعم الهاسة هلم يف رصاعام مع املذاهب األخرى 

فم زادوا إال أن صبوا زيتا  حارقا  عىل فار موقدة استطار هلباا إىل أماكن متباعدة، احرتقت 

ومثل علاا، وساد خصام وبغض، وتكفري وقتل واستحالل الدم،  بموجبه قام وأخالق

 نهاء.الوسبي 

من هنا وجب عىل كل ذي قلم  منع هنر الدم من أن يهتمر تدفقه بال موجب وال و

وأحب أن أفب ه إىل أين لن أحتدث عن تاريخ املوحدين وأصوهلم ومواطنام، فذلك  مهبب.

كامل، والدكتور ماجد عبد املنعم،  موضوع آخر تواله غريي كالدكتور حممد حهني

والدكتور عبد الرمحن بدوي وغريهم، وإفم هديف هو البحث عن حقاقة معتقدهم، مع 

اإلملام بيشء من التاريخ يدعم ما فاه إيضاح املعتقد، وما يتصل به، ويف هذا الفصل سأقترص 

ني محزة رم، وباألخمن أجل فرز املختلط بني الدرزي وعىل ايحديث عن تشابك التهماة، 

وهباء الدين، عىل أن أعود للحديث عن املعتقد األصويل يف الفصلني القادمني، ولن 

مام أغرقت يف ظل األركان مني، أتعرض لفقه املوحدين بهبب أهنا تظل اجتاادات 

ة ألن اخلطري يف األمر هو اخلالف يف أصول العقاد ؛الثالثة، واكتفات مناا بالقلال األقل

 الرتكاز عىل هذه الناحاة.وهلذا وجب 
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والتزاما  مني بالهعي لتحقاق الوئام بني املذاهب اإلسالماة من أجل خري اإلفهان، 

ومن أجل أن يعاش آمنا  يف رسبه، معاىف يف جهده، ُحرا  يف رأيه، عنده األمان واالطمئنان، 

هذا  ي يفقررت أن أكمل مشواري يف هذا الطريق، وأن أميض فااا قدما  حتى أكمل رسالت

االجتاه، واخرتت املوحدين لبحثي هذا عىل صعوبته وحهاساته من أجل حتقاق هدف 

يهتحق اإلقدام علاه، وهو استكمل تباني ايحقاقة، وكشف املبام، وتوضاح القول 

مكشوفا  ويرى املختلفون كاف يتصارعون، وعىل أمل أن  والتقول، لريى الناس املرسح

 ة سعادة ووئام رشاد. اي الرواية الداماة بخامتتتن

ضات رأإن  وات، وأيناعلم أن مثل هذه األحاديث تثري املتاعب، وختلق يل العدأوأين 

عىل ما  فا أحس بذلك، مصممٌ أولكني و ،ن آخات ذاك فارقت هذاإهذا أغضبت ذلك؛ و

من هذا كله هو البحث عن ايحقاقة لاقف املختلفون عىل تافه ما  فاملقصد ،عتقد حقا  ي

 ن علاه.خيتلفو

، وقبل الولوج إىل فبدأ عىل بركة اهلل ،واآلن حان الوقت لدراسة مذهب املوحدين

عرفة باعتبارها أساسا  ملالتارخياة حديث املعتقدات، حيهن بنا أن فلم بدراسة املصادر 

ايحقائق من املفرتيات، وفلم باملراجع ألهنا ركبت أراءها عىل ما استنتجته من تلك املصادر، 

ن التوقف حيه - قبل الوصول إىل ما أطمئن علاه -ك فحهب فثمة عقبات كثرية ولاس ذل

 عندها.

 دراسة المصادر

لاظل راسخا  أمام كل عاصفة وإعصار، أما إذا عىل أسس ثابتة،  يبدأ البناء القوي دائم  

وأساسات أي بحث علمي كان البناء رخوا  فرسعان ما يتهاقط كاافه لدى هبة ريح، 

بال الوصول ، ويف سايحقائقتقوم علااا لالتي تشمل الوقائع واألحداث  ،رخياةمصادره التا

ع ضعىل ما يعتقد اآلخرون فاام، وال عىل ما وُ  ال - إىل معرفة ما يعتقد املوحدون أففهام

ثر ي عُ التال غنى عناا أبدا ، سواء تلك فإن دراسة املصادر املتاحة  -لهنتام من قولأعىل 
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ما إر، ووهي األكث ما تعصبا  إعن املوحدين،  تتبكمة أو تلك التي كُ علااا يف رسائل ايح

بحاث حديثة، وككل أساس أرش عنام من كتب ووهي األفدر، وكذلك دراسة ما فُ  دفاعا  

ففس ما يقوم به الباحث األمني يف  وناا همزالة الغبار إو أ عنااومهح الصد هافإن اختبار

 هيمه ال دقاقةساساته بعني أر من اختاار صحاح موقف العم   اايقف من ودراسة مصادره، 

من التقوالت  من املصادر حتمل وقرا   علوم أن كثريا  ، ومن املاألساسمناا إال صحة 

اا دراسة بدراستن مناا التاق  وجب عىل أبواهبا، ومن ثم  والتناقضات، جتعل الشك واقفا  

 قبل اعتمدها.علماة 

ومراجعام حصل فااا دس مقصود، واختالط عترب كتبام التي تُ  ورسائل ايحكمة

أتباع ) من الكتب عن الدروز ا  فراو يف حني أن معتقدات، ، وتناقضأوراق، وحتريف كالم

رشحية واحدة، وأن معتقدات الدرزية  وكأهنمتظارمها  (أتباع محزة) واملوحدين (الدرزي

دين د يظار للموحواحد حتى مل يع يشءيف املعتقد  وأهنمهي ففس معتقدات املوحدين، 

 يف بحر ن متاما  ودحغرق املوفأُ من خالهلا رأس وال قدم، إال أهنم دروز، بل رؤساء الدروز، 

 .الدرزية

 هذا االضطراب يف رسائل ايحكمة وهذا اخللط املقات يف كتب خصومام ضاعف

 ،ساد خصومام قد، ومع األسف فإن ما كتبه تارخيام وعقائدهم مهاحة اجلفاف حول

 ، وهكذا ضاع فكر املوحدين بني الزحام.اجع يعتمد علااا كثريا  صبح مرأو

كذلك فواجه اضطرابا  شديدا  حول الفكرة الرئاهاة التي يعاين مناا املوحدون وهي 

ألاه ففهه، بت (وهو مرجع املوحدين)ايحاكم بأمر اهلل اهتامام بتألاه ايحاكم بأمر اهلل، أو اهتام 

ت هذه القضاة وأظارت  كأهنم معا  قاما بالتألاه، وإزاء هذين التصنافني فجد وهنا ُغم 

ني يقفان عىل طريف فقاض، يمثل األول مناج املؤرخ، ويمثل الثاين مناج صنفني من املؤرِخ 

ام، فمذج من عراضاستب سأكتفي، ومن الصنفنيب ااملتمذهب، ولاس يف فاتي تتبع كل كت

 .ن املناسببإجياز عىل أمل العودة إلااا بتفصال يف املكا



  34   زيد بن علي الوزير 

( يف كتابه الكامل م1233/هـ630من األقدمني ابن األثري )تنموذج املؤرخ يجسده 

ن موضوع ع ة غري متأكد مناا، ومل يذكر شائا  يف التاريخ حاث حتاشى أن ينطق بتام طائش

أمثال  جيابااته وسلبااته كخلافة منإلوهاة ايحاكم عند ذكره له كم سرتى، واكتفى بذكر أ

 جياباات وسلباات. إخلفاء ذلك الوقت بم هلم من 

 م( ولدينا1442يناير  27هـ/ 845رمضان  16) املؤرخ املقريزي يضا  أويمثل هذا االجتاه 

اتعاظ )والثاين  ،(اخلطط)املعروف بـ  (املواعظ واالعتبار)بان األول اا الصدد كتيف هذ

 ما كتبهسند وراجعه ودققه، وأ ،فقد استوىف مؤلفه حتقاق وقائع كتابه (اخلطط)؛ أما (ايحنفاء

عىل  سار فاه مؤلفهاجلزء األول منه ف (اتعاظ ايحنفاء)إىل مصادر واضحة بدقة وأمافة، وأما 

ذلك أفه  ،مل يكن فاه كهابقاه (4) هاجلزء الثاين من يف ه، ولكنمراجعة وضبطا   (طاخلط)فهق 

تابة مجع مواده ومل يرجع إىل بعضاا فاكتباا الككان يف دور أن املقريزي ظار يل بعد مراجعته 

دل علاه كم ت-يبهطاا، ولكنه و ويفرز مناا الغث والهمني، والزائف والصحاح، األخرية،

راغات مل فبعضاا و ،كملإ يعد إلااا فاهتكملاا، بل تركاا مادة بحاجة إىل مل -بعض املواد

يهتكمل  يل ملو  أمرشوع  (اتعاظ ايحنفاء)ن اجلزء الثاين من أمل خيالطني شك إزاء ذلك أل. ومت

ه من الكتابة األخرية، بدلال ما أورده حمقق همل يكتب -كم فهماه الاوم -، أو املؤلف صااغته

يشمل تاريخ  (اتعاظ ايحنفاء)أن هذا اجلزء من »يقول حمققه د. حلمي:  ،دالئل بانات

منذ توىل ايحاكم بأمر اهلل شئون هذه الدولة يف أواخر سنة(  162)الفاطماني عىل امتداد 

وهي الهنة التي توىف املهتنرص باهلل يف ذي ايحجة  (هـ487)إىل هناية  (هـ386سنة )رمضان 

الهنوات تداول ثالثة من الفاطماني عرش اخلالفة: آخر شاورها، وقد شادت هذه 

م األكرب خر الثالثة القهايحاكم بأمر اهلل والظاهر إلعزاز دين اهلل واملهتنرص باهلل، وكان آل

املة ك ذ توىل منصبه وعمره سبع سنوات، وشغله بعد ذلك ستني عاما  إمن هذه املرحلة، 

برعاية متكافئة أو متعادلة، إذ فجده خيتص  وال حتظى هذه الهنوات الطوال من املقريزي... 

اع بعد شار، بل يهتط حداثاا شارا  أبعضاا بحديث مهاب مطول، يمكن القارئ من تتبع 

 ار يصل أحاافا  جياز واختصإخر يف آ ، بانم يعالج بعضا  مفصال   بع أحداث الشار الواحد تتبعا  تت

http://ar.wikipedia.org/wiki/630_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1233
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نزع األول فمن صور ال؛ املعرفة املتعمقةشباع حاجته إىل إإىل درجة ال يتوقعاا من يتطلع إىل 

 .من هذا اجلزء (صفحة 40)إذ يقع هذا ايحديث يف  (هـ415سنة )خبار أايحديث عن 

عقبت هذه الصفحات األربعني، إذ أهنا مل أالتي  (هـ416)مثلة النوع الثاين أخبار أومن 

اا عىل قوله: فا زيالذي يقترص فاه املقري (هـ431سنة )فباء أسطر، وحديث أتتجاوز ثالثة 

قامت دعوة املهتنرص بحران، وال يقف األمر عند هذا ايحد إذ فجده هيمل سنوات أخرى أ

 .(7) «(*6)اإلشارة إلااا بعنوان مهتقل تاما   بل يغفل إغفاال   (*5)فال يذكر مناا إال عنواهنا

عام )ر أخبار أذكر هنا أن املقريزي كر   (5رقم )وباإلضافة إىل ما ذكره املحقق يف حاشاته 

ن األخرية أبه املحقق تومل ين (21ص )مرة ، و(17ص)مرتني؛ مرة  (م998مارس  1/ هـ388

ص )مرة يف مرتني  (م1000هـ/391)، وكرر حوادث (م999ديهمرب23 هـ/389عام )هي 

د هكذا ور» ، ويف املرة األخرية علق املحقق عىل هذا التكرار بقوله(43ص )، ومرة يف (38

ق ويبدو أفه أيح ،بدأ قبل ذلك بصفحات لواقع أن ايحديث عن هذه الهنةيف األصل، وا

األحداث املعدودة التي وردت هنا بعد هذا العنوان اجلديد لألحداث التي سبقت 

 .(8)«علااا خاصة وأن هذه األحداث حدثت يف شار املحرم استدراكا  

م إىل 1002فوفمرب10هـ/393عام )ويضاف إىل هذا أن املقريزي جتاوز حوادث 

سقط أن املؤلف قد أويالحظ »، فلم يذكرها وقد قال املحقق: (م1003كتوبر أ 30هـ/394

ل، وإن كان قد ذكر بعض أحداثاا يف أخبار الهنة قمن ايحديث بعنوان مهت (هـ393)عام 

 .(9)«وساعود املؤلف إىل مثل هذا كثريا   (هـ392)الهابقة 

 (م1001ه392عام ) راشدةداية بناء جامع ب ن املقريزي وضعأ يوثمة مالحظة عابرة ه 

عام )وقد اقترص  (10) (م1002هـ/393عام )املكررة، بانم وضعاا النويري 

غفل أو رصف املرتبات، وزيادة ماء النال،فااا  ذكرعىل ذكر بضعة سطور  (م1015هـ/406

عىل  (م1017هـ/408عام )واقترص  (11) أيضا كم الحظ املحقق (م1016هـ/307)ذكر 

 .الدرزي ومحزة بدون أن يعلق شائا رظاو



  36   زيد بن علي الوزير 

ومن الغريب أن املقريزي حتدث عن ظاور امللك حممد بن عيل الصلاحي مرتني يف 

يف و (م1051هـ/443عام ). ومرة يف حوادث (م1037هـ/429 عام)زمنني خمتلفني، مرة يف 

 ففس يفسطر وأثم قال بعد  «وقام ببالد الامن رجل يعرف بعيل بن حممد.»: قال مهذا العا

غرب من ذلك كله أن املقريزي أ. و(12)«ثار يف سنة تهع وعرشين وأربعمئة»الصفحة: 

فه أفص يف وقائع ففس العام مع أفه  (م1019هـ/410سنة )خبار أوضع مقتل ايحاكم يف 

 .(13) م(1021فرياير 14هـ/411شوال سنة )تل لالتني بقاا من قُ 

اعاد كتابة ف ،لاهإمل يعد  - لهبب مل فعرفه - ن املقريزي يف هذا اجلزءأذلك كله عىل  دل   

ىل تكملة صحاهبا، بل تركاا حتتاج إأويرتباا ويفصلاا، وينهب مصادره إىل  ،بعض فصوله

اتعاظ )فعىل من يعتمد عىل فصوص هذا املؤرخ الكبري يف اجلزء الثاين من  وحتقاق، وهلذا

بهطاا ان بمثابة جتماع مواد لاعود فاألن معظم الكتاب ك ؛ن ال يعتمد علااا كثريا  أ (ايحنفاء

مع كل هذه املآخذ فإن هذا اجلزء كم قال حمققه بحق رغم املآخذ ، ولاااإويرشحاا، ومل يعد 

ني ، يتصدر ما برئاهاا   ال ينقص من أمهاة هذا الكتاب القام مصدرا  »الذي أخذها علاه: 

 .«يلو تطوأجياز إيدينا من مؤلفات تعرضت لتاريخ الفاطماني يف أ

( م1470هـ/874البن تغري )ت (النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة)كتاب  يأيت

بأمر اهلل كم تاريخ ايحاتناول  منه اجلزء الرابعمن الكتب املهنودة بأقوال إىل أصحاهبا، ويف 

ن  له أن ثم ع»وعندما قال:  أسند كل رواية إىل مصدرها، ترمجة للحاكم، بطريقتني: األوىل

 إىل ابن الصايب، فهب هذا القول .(14)«يدعي الربوباة وقرب رجال  يعرف باألخرم ساعده

 الدكتور عبد الرمحن بدوي أظار النص وكأفه البن بردي، باد أن بدون أن يؤيد واحدة مناا

عاد فتحدث عن الهنوات اخلمهة يحاكم بعد أن فرغ من ترمجة ا . والثافاة،(15) ففهه

الهنة األوىل من حكمه، الهنة  :كل سنة حتت عنوانوسنة،  من حكمه، سنة   والعرشين عاما  

ىل اخلامهة والعرشين من حكمه، فذكر إحتى وصل  ،إلخ ، الهنة الثالثةمن حكمه الثافاة

 لخ.إفااا وفاته بدون تفصال، ألفه سبق له أن ذكرها يف ترمجته 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1470
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أو أفه املحور  خبار ايحاكم وحده،أ هحظ أفه مل يذكر يف فصل سنوات حكموفال

لاس  ،زلومن عُ  وىلتبل ذكر وفاات الشخصاات العلماة والهااساة، ومن  األساس فااا،

لف بلدان العامل اإلسالمي، وكان حظ ايحاكم من تيف خميف امرباطورية الفاطماني، وإفم 

راد أن يتلمس مهألة التألاه أو الشك فااا يف رأي أن ، وعلاه فمجدا   لهذه األخبار قلا

بار سمه ترمجته، أما يف أخأعض مؤرخي علمء الهنة فهاجدها يف أول ايحديث عنه فام ب

ااته ومكارم اليشء الكثري من إجياب الهنني فلاس فااا يشء من تألاه ايحاكم بل ساجد فااا

ؤرخني غري املذهباني، حتى الذين رووا مثلة املأهذه أمثلة من  أخالقه وكرمه وتواضعه.

 . إىل أصحاهبا مهنودا   رووهالتكفري والتفهاق، التألاه و

م( الذي مل 1201هـ/597)ت اخلالص فامثله ابن اجلوزي أما االتجاه املتمذهب

ثم ازداد »روى عنه ابن كثري أفه قال: و .ه ففههجيزم بأن ايحاكم أل  يف التألاه، بل  يتشكك

فصار قوم من اجلاال إذا رأوه يقولون: يا  ،لوهاةله أن يدعي األ ن  حتى عَ ظلم ايحاكم 

البن اجلوزي اليشء الكثري عن  (املنتظم)وقد قرأت يف  ،(16)«يا ممات واحد يا أحد يا حماي

  ن الكتاب اآلن لاس بني يدي مع األسف.أإال  ،تكفريهم

البداية والنااية، فذهب إىل  كتابه م( يف1373هـ/774)ت وتبعه يف هذا االجتاه ابن كثري

أمر الرعاة إذا ذكر اخلطاب عىل املنرب اسمه أن يقوم الناس عىل أقدامام صفوف ا »أن ايحاكم 

ا السمه، فعل ذلك يف سائر ممالكه حتى يف ايحرمني الرشيفني.  ا لذكره، واحرتام  إعظام 

ا مر أهل مرص عىل اخلصوص إذا قاموا عند ذكره خر  أوكان قد  له، حتى أفه لاهجد وا سجد 

بهجودهم من يف األسواق من الرعاع وغريهم، ممن كان ال يصيل اجلمعة، وكافوا يرتكون 

 .(17)«ويهجدون للحاكم ،الهجود هلل يف يوم اجلمعة وغريه

ع الهاوطي)ت وكان »، وزاد علاه هذا القول بحروفه تقريبا   م(1505هـ/911ورج 

ا، كثري ال ا وشاطاف ا مريد  ا عناد  تاريخ )، وكرر هذا القول يف (18)«تلون يف أقواله وأفعالهجبار 

الناس بمرص وايحرمني إذا ذكر » :أمر ايحاكم (م998هـ/398يف سنة إفه )فقال  ،(اخللفاء
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 .(19) «االجتمعايحاكم أن يقوموا ويهجدوا يف الهوق، ويف مواضع 

قة ممثلني ة الهابكم كان الثالث فمذج لبعض مؤرخي التمذهب فاؤالء املؤرخون الثالثة

ت مل يكن مهام إثبااملتمذهبني فجد أفه  ومن خالل مرويات الثالثة للمؤرخني الرصف.

بات ثإفم مهام إوتنقاتاا من أجل أن يصلوا إىل قناعة ما، و ،وفحصاا ،األدلة ايحقاقاة

من  - أحاافا   -وبإضافات ألوان  خلفا  عن سلفقلوها انت، ومن ثم بأي شكل كان التامة

ا للناس هنرجوخيو بدون ذكر ملصادرهم يف معظم الروايات، وكافوا يكرروهنا هيم،لد

صم : اخل-كم قال املتنبي-هبذا اإلخراج صبحت بحاث أمة ال شاة فااا، وكأهنا مهل  

وا بل افتض ،روى عنه من معلوماتدان فام يُ املُْ  دفاع وايذكر فادعوا وأدافوا بدون أنوايحكم، 

 لعرفوا أن، وقالوا صدقنا فقالوا فعم، مع أهنم لو دققوا -بري املعري عىل حد تع -صارما  

 م(: 605 ق.هـ/  18-قول النابغة الذبااين)تام ، وصدق فامبذفب غريه واخذأُ  املوحدين

 (20) راتعكوى غريه وهو يُ  كذا العر     *   هركتَ امرئ وتَ  ني ذفَب وكلفتَ 

مرض العر كم شفات  منفقد كوي املوحدون بتامة الدروز، بدون أن يشفى الدروز 

 ابغة.إبل الن  

فلاس  ،ةا  قضلقول أن لاس كل املتمذهبني متحازون يف هذه العىل أن من اإلفصاف ا

ذا ة مل يصلوا إىل هن  أرض عىل املؤرخ من اعتمد الشمولاة يف األحكام، فاناك مؤرخون ُس 

أوغيل وهو حيلل ترصفات ايحاكم ماله وما علاه، مل يذكر زْ الدرك، كاملؤرخ أبو املظفر بن قِ 

مل جيزم ، و(21)(النجوم الزاهرة)نه ابن تغري بردي يف لوهاة ايحاكم فام فقله عأقط مهألة 

 يقال »: اةضيف هذه الق أفه قالمع شدة تعصبه، إال  (م1348 /هـ748الذهبي )ت اإلمام

 مل يفعل. ، ولكنه(22)«راد أن يدعي األلوهاةأفه أ

 رسائل الحكمة

من ايحديث عن املصادر اخلارجاة التي رجعت إلااا أتوجه إىل املصادر  فإذا فرغُت 

أو كم أصبحت تهمى أيضا  كتب الدروز املقدسة. وال  (رسائل ايحكمة)الداخلاة أي: إىل 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=18_%D9%82.%D9%87%D9%80&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=18_%D9%82.%D9%87%D9%80&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/605
http://ar.wikipedia.org/wiki/748_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1348
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ااا من كشفوا ما ف من املؤرخني ينكثري أن ، ذلكقادا  شد املصادر تعأ هنا منإأبالغ إذا قلت 

بشكل قاطع وجود خالف حقاقي بني الدرزي،  بعضام ض، وبني  دس وحتريف وتناق

أي اجد سلاس بالنهبة لتألاه ايحاكم فحهب، وإفم بالنهبة لنقض الرشيعة؛ و وبني محزة،

  ئل ايحكمة.يف رساوالتحريف والدس ر من التناقضات خباحث ففهه أمام فاض زا

فرع وما ت وهو متخصص يف دراسة اإلسمعالاة)قد قام الدكتور حممد كامل حهني و

كم - بدراسة الرسائل التي عثر علااا من كتب الدروز املقدسة (واففصل عناا

من ؛ أي اسوالدروز عنده هم املوحدون) وثبت لديه أن بعضاا ال متت إىل الدروز - يهمااا

وخيال »: ااعن يقولالتي استشاد عىل صحة ذلك بـالرسالة املعلقة ، وبصلة (هلائة واحدة

، بل عندي أن الذي كتب هذا الهجل هو بيشءإيل أن هذا الهجل ال يمت لعقادة الدروز 

 محد محاد الدين الكرماين أفه يظار يلأ[ نْي و حجة العراقاني ]العراقَ أكت اب اإلفشاء بمرص، 

مري أاكم لاس بمعبود إفم هو ويل اهلل وخلافته وأفه من الهجل أفه فاطمي العقادة؛ فايح

. وكذلك ثبت عنده أن الهجل املناي فاه من (23) «املؤمنني، ثم اإلشادة بدين اإلسالم..

من سجالت  يضا  أوهو  م(1010هـ/400سنة )صادر من ديوان اإلفشاء »اخلمر أفه 

اود والنصارى الذين وكذلك قال عن خرب الا ،(24)«الفاطماني ولاس من سجالت الدروز

أهنا من رسائل وكتابات دعاة الفاطماني  وخيال إيل  » جاء وفد منام يطلب من ايحاكم األمان

ملا فااا من اعرتاف بأن ايحاكم من أئمة رشيعة حممد صىل اهلل علاه وسلم، وأفه كان  يضا  أ

 هـ/408 صفر املؤرخ يف)أن الهجل أيضا  . ويذكر الدكتور (25)«يلقب فااا بأمري املؤمنني

كم يعتقد  -النقض اخلفي الذي فقض فاه محزة بن عيل املهمى بـ (م1017يوفاو

 .فااا الرشائع مجاعا   -الدكتور

تني رخ به، فإين أجد فاه باأقد أضافت إلاه عبارات وفصوص بعد هذا التاريخ الذي  

ن الباتني يف أمنهوبني للحاكم، مع  (م1077هـ/470املتويف )من قصادة للمؤيد الشريازي 

اإلشادة بأن األئمة من أهل بات النبي هم الكعبة حهب التأويل الباطني عند الفاطماني، 

ن البات عند محزة هو توحاد ايحاكم، فال يمكن أن يهتشاد بالباتني يف هذا املوضع، أمع 
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 .(26)فشدمها املؤيد يف الدينأمما يدل عىل أهنم أضافا بعد عرص محزة، وبعد أن 

ضح أن رأي الدكتور حممد كامل افحرص يف أن املدسوس يف كتب الدروز من الوا

إمام عبادة ايحاكم بأمر اهلل، »: املقدسة هو بعض سجالت الفاطماني، وأن محزة عنده هو

 رسائل محزة قد خالطاامكون أن  - حتى ملجرد الشك -. ومل خيطر يف باله (27) «وفبي مذهبه

طوة جادة يف الكشف عن اختالط األوراق، مع أن الدكتور خطا خالدس الدرزي، 

 ،أصاب يف شكوكه حول بعضاا، وأدرك وجود دس فااا، لكن مل خيطر بباله أن تاار محزةو

هو غري تاار الدرزي واألخرم، وافرصف ذهنه إىل وجود رسائل فاطماة دست يف الكتب 

عمن دس  ثيبح فام استله واستخرجه، لكنه مل وكان موفقا   ،استلاا مناافاملقدسة فقط، 

 وهو املؤرخ ذو الباع الواسع يف -ومل يواصل البحث  لاه،إشار أيف النقض اخلفي الذي 

 نالدروز غري املوحديمن دس عىل من؟ وأن حتى يتوصل إىل معرفة  - دراسة اإلسمعالاة

أكد وقوع خالف شديد بني محزة  هلنظر أفكم يرصح املوحدون أففهام. ويلفت ا

طار إولكنه وضع ذلك اخلالف ضمن  يرجعه إىل خالف معتقدين، لكنه ملوالدرزي، 

شخيص، ولاس بهبب اختالف املبدأ بانام، ألن معتقدمها لديه معتقد واحد متفقان علاه، 

 .مرين اثننيألرجع اخلالف أوهو تألاه ايحاكم، وضمن هذه الرؤية 

، ويف رسالة (غرسالة البال)وكالم محزة يف »األول: توقات ظاور املذهب اجلديد: 

ي يف ترسع الدرز تدل كلاا عىل أن اخلالف بني محزة والدرزي بهبب (الصاحة الكائنة)

 .(28)«الكشف عن املذهب اجلديد

راد أن يهتأثر أالذي »والهبب الثاين يعزوه إىل الطموح الشخيص عن الدرزي: 

ن إ :قولوخالصة ال. (29)«رسع بالكشف عن املذهبأمامة فباأللقاب وبالرياسة أو اإل

  رف بوعاء واحد من إفاءين خمتلفني وكأهنم إفاء واحد.الدكتور غ

م( دراسة قامة لرسائل ايحكمة 2002هـ/1423وقدم الدكتور عبد الرمحن بدوي )ت

لة، مع رشح موجز ورسالة رسا جملدا   جملدا  فدرساا يف كتابه مذاهب اإلسالماني 

http://ar.wikipedia.org/wiki/2002
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مقهمة إىل أربع جملدات، تتواىل فااا  (رسالة 111)هذه الرسائل  عددُ »ملحتوياهتا، و

الرسائل بصورة مطردة يف مجاع املخطوطات قديماا وحديثاا، ومثل هذا االطراد ال يمكن 

كابر أصحاب املذهب القدماء وتوارخياا أ، إذ الرسائل منهوبة إىل ن يكون قد تم عرضا  أ

رسائل لااا يف هذه الإاوتة، ثم إفه يالحظ أهنا ال حتتوي عىل كل رسائل الدروز املشار متف

 .(30)«ن تقناناا يف هذه الصورة املنتظمة املوحدةأففهاا وهذا يدل عىل 

اء الدين الذي املقتني هب بأنجاب بأن هافز فري يعتقد أو ؟ل عمن قام هبذا التقننياءثم ته

إىل ما لكنه مل يقر هافز  (31) التقننيهو من قام بذلك  ون اجلمعةلاه محزة يف غابته شؤإوكل 

ال يكفي فثبات ما ذهب إلاه هافز فري والبد من حجج أخرى »ورده أ إن مافقال ذهب إلاه، 

 .(32)«ثبات دعوته ومع األسف ال يهعفنا يف هذا املوضوع ما لدينا من خمطوطاتإل

كك د. عبد الرمحن بدوي يف فهبة ومن خالل استعراضه ملجلدات رسائل ايحكمة ش

 ي ألفاا محزةتوشكك يف الرسائل ال ،(33) محزةعىل املشاهد إىل  الهجل الذي وجد معلقا  

يف  (45)يف املجلد الثاين، ورقم  (35-15)رقاماا أيف املجلد األول، وتلك التي  (14 -5من )

، (35)املنهوبة إىل محزة (32)رقم  هافز شكا يف ن دي سايس وأ. كم ذكر (34) الثالثاملجلد 

نا علا»حواها فارست فلوجل لاهت صحاحة، وفقل عن هافز قوله:  (كتب 8) بأن وجزم

الذي يعده الدروز الاوم املجلد الهابع من كتبام املقدسة لاس  (املجلد الهابع)أن فقول إن 

د قحد حدوده، وأود أن أفرتض أن هذه الرسائل أوال  ة، بمعنى أفه مل يؤلفه محزصحاحا  

 يف األصل، ثم اعتنق العقادة الدرزية، وأفه فرشها يف قبطاا   وضعاا مؤلف ربم كان مهاحاا  

يمكن أن فهتنتج من غزارة علمه بايحاكم ومرص عىل أهنا من تألاف محزة وحدوده 

ن التواريخ أيحمزة، و ا  أفه ربم كان معارص (هـ410سنة )وبمذهب الدرزي املقتول يف 

امة عالاة من قة، وعىل وجه العموم الشك يف أن هلذه املجموعة املذكورة فااا صحاح

 . (36)«الناحاة التارخياة الديناة

د فااا ساج؛ متناقضة يصدم بعضاا بعضا  هذه الرسائل من  إن كثريا  خالصة القول و
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 ، ويف بعضاا(37) إفهافاتهخرى تثبت أايحاكم، و تألاهالباحث سجالت كثرية يحمزة تؤكد 

، والبعض األخر أن الدرزي مل يقل بالتألاه، وإفم بحلول روح (38) حقاهاح أن محزة هو امل

، (40) محزةكم أن هناك رسائل تهند إباحة املحرمات إىل و، (39) وأباهاإلمام عيل يف ايحاكم 

 .(41)واألخرم أخرى تنهباا إىل الدرزي جد وت

ألاه، بل عقادة التمن محزة تربئ مل  بدوي يف الرسائلالذي يلفت النظر أن شكوك د. و

 الجتاه.احممد كامل حهني يف هذا  .ي ايحاكم، وكان مثله مثل دمؤهلمن مجلة اعتربه 

 مل تتحصن من االخرتاقات الكثرية، (رسائل ايحكمة)ه وبشكل قاطع أن لذلك ك دل  

التحريف و الدس فقرر أن هذا أن  وعلانامن خلط األوراق والدس،  يشوهبا الكثري وأفه

من قبل بعض قادة الدروز أففهام، ولاس من غريهم  جاء، قد (ائل ايحكمةرس)يف بعض 

ل لاام، واهتبإوارتدت  ،رة للغاية، إذ افقلبت علاامكم جرت العادة، وكافت النتاجة مُ 

 دين عن دفعح، وعىل صمت املومن فاحاة قواهلمأخصومام هذه الفرصة، معتمدين عىل 

 منسوط عذاب، و الدروز معا   - صلوا املوحدينأف من فاحاة ثافاة، التام الدرزية عنام

م قدم هل، ولكن عىل من وحدهمعىل من استقى منام ال ينصب املالم اإلفصاف القول أن 

حتاا ألفه مل يتحقق من ص الممن امل ىعفن كان املتلقي ال يُ إومن صمت علااا، و تلك املواد

وجدوها حجة من باب وشاد  ايحقاقاون، لكن املؤرخني املتمذهبني ونفعل املؤرخيكم 

شد أ حاافا  أشاهد من أهله لريموهم هبا متغاضني عن البحث عم بني األقرباء من خصام 

  من وقع ايحهام املاند. وقعا  

، ومن (ايحكمة رسائل)يف  بالفعل قد حصل حتريفا   فالذي هيمني هنا هو أن   مام يكن

ابت حتى ه ايحاكم بقول قاطع. ومن الثأل   ال يفيض إىل يقني يف معرفة منااا ثم فاالعتمد عل

باعه أتوالدلال ايحاسم عىل ذاك أن  ،كماوال أن محزة أله ايح ،له ففههؤن ايحاكم مل يأن اآل

فإن  ،اخرب بشعاهبأملوحدين ال يقولون بالتألاه، وهم بعقادهتم أخرب وأعرف، وأهل مكة ا

له إال اهلل، فقد حجب دمه وعرضه إتصديقام، ومن قال ال   علانا إال  مفكروا التألاه فأ
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: لقد اختلط القوالن، وامتزج املعتقدان، مع (رسائل ايحكمة)خالصة القول يف ووماله. 

 .أن بانام برزخ ال يبغاان

تور الدك كافت اخلطوة الثافاة فحو مزيد من التوضاح لغامض هذه القضاة هو ما قام

إىل أن الدروز  هتوصل فابحث من م( 1999يناير هـ/1419 ماجد عبد املنعم )ت شوال

ظاور )يف و (ايحاكم بأمر اهلل املفرتى علاه)يف كتاباه  ، وذلكيشء، واملوحدين يشء آخر

لك لال القاطع وجود حتريف وتزياف يف تدفثبت لديه بال (اخلالفة الفاطماة وسقوطاا

  خمتلفني.بني، كم ثبت لكامل وبدوي، لكنه افتاى به املطاف إىل وجود مذهالكتب املقدسة

. *(42) زةمحوقد وصل ايحقد عىل املذهب اجلديد إىل درجة التزياف والتلفاق فام كتبه »: قال

 تيف عدة مكتبا ، حاث يوجد أغلباا خمطوطا  أ  وُعرف برسائل محزة، أو رسائل الدروز خط

ما  وه وفاانا والقاهرة، وإن كان أكثرها عددا   وأكهفوردببلدان خمتلفة مثل باريس ولندن 

 . *(43) بباريسيوجد باملكتبة األهلاة 

فإذا تصفحنا هذه الرسائل شعرفا بعدم االطمئنان إىل صدق ما ورد فااا بهبب تنافر 

ذه ه الهااق واملعنى، مما يؤكد الدس، وأهنا مل تنقل من وجه صحاح. يضاف إىل ذلك أن

ط ط خيالف خصفر، ومُهِّشت بخأسود وأخرض وأالرسائل كتبت بأفواع ايحرب: أمحر و

تبه خر قد ك. كم أن بعضاا حيمل تواريخ متأخرة عىل وفاة محزة، وأن بعضاا اآل*(44) النص

غريبة معادية قد  . كل هذا يدلنا عىل أن أيد  *(45) املهاحاةالدروز الذين حتولوا إىل  أحد

 . (46)«تدخلت بقصد تزيافاا، وشوهت حقاقتاا

ور ماجد، إال أين أقف من استدالله باأللوان ومع أين أجد ففيس مقتنعا  بم ساقه الدكت

تالفات كشف االخ)و (املناظرات وهبجة املذاكرات)كتاب  ألوان ايحرب يف مامل استبنه، ألن

معجم ملعاين أفه  -كم يقول د. بدوي -إفم كان بهبب  (يف مواقع األسمء والصفات

 وصة،ايحكمة املنص ممن كال وقد كتب بألوان حرب خمتلفة، فم هو باألمحر هو»االصطالحات 

ول سمء الرسائل فوق الفصأوما هو مكتوب بايحرب األسود هو التفهري والباان، وتذكر 
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مل يظار وجه الشك من ثمة و (47)«املهتشاد هبا إلمكان الرجوع إىل مواضعاا يف الرسائل

 واب.لصن شكوكه األخرى جادة حالفاا اأبالنهبة لأللوان، مع  ،يف الرسائل عند د. ماجد

تي كتب بعض املهترشقني اللفقده يف الدكتور ماجد عبد املنعم وأراين أتبنى رأي 

ثاني وبجافب ذلك وقع كبار املؤرخني ايحدي»، فاقول: املتمذهبة وقعت يف ففس فخ العمية

 (Expose de religion des Druzes) الذي تناول ديافة الدروز يف كتابه De Sacyمثل

فااا  هتا، دون أن يمازال  بكل ما جاء يف رسائل محزة فرتمجاا عىل عِ  يف الترسع يف األخذ

 الصحاح من الزائف، ثم يف ترمجته هلذه الرسائل تدخل هو اآلخر يف مضمون النص، فمثال  

وإذا جاء يف النص  *(48))أي ايحاكم c’est dire-a– hakemإذا جاءت كلمة موالفا قال:

)أي صاحب  c’est -a- dire le shef de ce siècle Hamza- memeقائم الزمان قال: 

ن كلمة موالفا قد تعني اهلل، وصاحب الزمان هو لقب أ.( مع *(49)هذا الزمان محزة ففهه

أساء فام النص بهبب أفه مل يكن يف متناوله  De Sacy، ومن املؤكد أن *(50)اإلمام القائم

(، *(51))ايفافوف Ivanow والكتب اإلسمعالاة التي بني أيدينا كم الحظ مهترشق آخر ه

ة بالتأويل وعلم الباطن، شأن كتب الدعاة زمن ايحاكم مما جعلاا وءوأن هذه الرسائل ممل

ر اهلل ايحاكم بأم»عهرية الفام علاه، كذلك مؤرخنا املعارص عنان فقل هو اآلخر يف كتابه: 

فااا من  بم-بعض رسائل محزة دون متحاص، وفرس حمتوياهتا «رسار الدعوة الفاطماةأو

باتي بتول( يف   Betty Bowthoul) هنا تأياد للقول بألوهاة ايحاكم، وأخريا  أعىل  -زيف

وقد خلطت الروايات املغرضة التي قالتاا  (La Calife Dieu dw l’an Mille) كتاهبا:

 .(52)الُهن ة بم ورد من تلفاق يف هذه الرسائل(

فثمة  اءخطأاملهترشقني قد وقع يف  لومرة أخرى ألفت النظر إىل خطر التعمام فلاس ك

انا أن مثاهلم، ومن ثم فعلأفاه هؤالء و فام وقع وامل يقعمهترشقون خملصون ألبحاثام 

 رى. هوا كلام سواء، كم سنا، فليضا  أفتجنب التعمام يف األحكام عىل املهترشقني 

ول من أم( كان هو 1970 /ـه1389)ت  ويبدو أن املهترشق الرويس الكبري إيفافوف
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فتح باب البحث العلمي ايحديث عن اإلسمعالاة وفروعاا، وأفه أول من أبان الغامض 

ة لألبحاث بهبالن -ويبدو كذلك وامللتبس يف كثري من القضايا التارخياة اإلسمعالاة.

م( هو أول من سار يف هذا الطريق 1883 /ـه1883أن املعلم بطرس البهتاين)ت  -العرباة

 وبني املهاحاني من عداوة داماة، - املهماني الدروز -بني املوحدين  العلمي، بالرغم ما

مل يتأثر بالضغائن الكظامة، ورسم ملعتقداهتم صورة خمترصة  -وتلك شامة العلمء-لكنه 

ن يهموا أفه ظل يهماام الدروز مع اعرتافه بأن املوحدين يكرهون أال إمن مصادرهم 

هتاين من ويعترب املعلم بطرس الب ،ام مع التفريقهبذا التهماة ولكن لغلبة التهماة علا

ام خذ عن علمئأعدائام هبذه الروح العلماة، ويأاملنصفني القالئل الذين يكتبون عن 

 وقد تناولنا منام مجلة فااا وصف بعض أمورهم املدفاة والديناة، فقال  »مصادره. فاقول: 

. ويقول: (53)«وهذا ملخصاا... عن بعض رؤساء الدين، عىل ما أفادفا ثقة سلمنا إياها،

وساأيت املزيد من  - . ويقول:(54)«ام مجلة أخرى هذا ملخصاائوتناولنا من أحد أدبا»

د يف فرفجاةإورد ذكر الدروز يف كتب كثرية عرباة و»: - بحاثه املنصفة يف مواطنااأ ، وُفد 

 .(55)«سباب عادلةأمل فقف له عىل  بعضاا تنديدا  

؛ وقال م1954 هـ/1373ري حممد فريد وجدي )تومثله ذهب العالمة الكب

مل يكتب عن الدروز »: عندما قال (دائرة القرن العرشين)يف كتابه  (56)(1948هـ/ 1376

ء يصح االعتمد علاه، والهم من الطوائف العاملة عىل بث عقائدها، حتى جيد الباحث يش

ما يعتد علاه من مذهباا، فلاس أمامنا إال مصادر أجنباة عنام، وربم ال ختلوا تلك املصادر 

، (57)«من مذهبام مع التحفظ... ك فحن فنقل شائا  لمن يشء من التحامل، أو اخلطأ، فلذ

  ؟فااا فاا ودس  ن حر  ن إىل بحث مَ وفصل اآل .ف ملن يتحرى ايحقاقةفصاوهذا قمة اإل

 ؟رسائل الحكمة فمن حر  

قام بتزوير رسائل  -مؤسس الدروز-تتجه األبحاث ايحديثة إىل أن الدرزي

 ويف ذاك يقول ففهه، هبمعتقد مؤمنا   ،له وإظااره تابعا   -مؤسس املوحدين -محزة

http://ar.wikipedia.org/wiki/1373_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1954
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لن »: (مذهب الدروز والتوحاد)يف كتابه  -املوحدينوهو من -األستاذ عبد اهلل النجار

ئل رسا)دخل عىل أتصدى لنقد ما كتب عن املذهب، ولكن البد من التنباه إىل ما أ

من حشو وما وقع من حتريف يف فرش الدعوة، وما أُقحم للكاد والتشويه؛ فإن  (ايحكمة

أقدم عىل تزياف بعد ارتداده وبهبب حقده عىل محزة  - وهو الداعي األول -الدرزي

ثار علاه اخللافة الفاطمي حتى أمر بقتله، واشرتك مع أالرسائل وإدخال البدع، مما 

كني، والحق، فشتكني أعوافه من الدعاة الذين تآمروا عىل إفهاد الدعوة وهم: تشف

يب حصبة، وابن معال، وغريهم كـ البوذعي وايحبال، فوجه محزة أوحمال، وسال، وابن 

إىل األقالام وعىل اخلصوص ديار الشام حيذروا هبا من املهتجابني من  با  وهباء الدين كت

حتريف التعالام وكتباا، ويوعزان بعرض تلك الكتب والرسائل عىل الدعاة الثقات 

 .(58)«النظر يف صحتاا، وتصحاح ما أدخل علااا

ا هتوملا فحصت أفعال سكني وجد»قوله:  -خلافة محزة-النجار عن هباء الدين د.وفقل  

 .(59)«بالزيادة والنقصان كم فعل برسائل قائم الزمان (رسائل ايحكمة)مدخولة بتغاريه 

 واصفا   (19الرسالة ) -وهم يف الهجن -وجه محزة إىل أعوان فشتكني » :ويقول د. منعم

ىل رسائل محزة ع وتشوهيا   ألفه أدخل هبا حتريفا   «الطوارق والبوائق»هبا تعالام فشتكني بأفه 

لتنفري واالستعداء، كم فعل الداعي املرتد اآلخر سكني، وابن الرببرية املعتوه الذي بقصد ا

 وزخرفة األباات بالتحريف ادعى منزلة اإلمام املهاح، والحق، الذي استوجب النقمة

 .(60)«املكذوبة، وحمال، ومصعب، وغريهم

 فتاجة كاند ق (كمةرسائل ايح)كبري يف حتريف  منتباعه أقام به الدرزي و يبدو يل أن  ما

 زةمح من الناس ال يشكون يف أن خرج منه وقد جعل الغالباة وحمكم، كبري وواسع فشاط

ن ثم ميهعى يف ركاب معتقد الدرزي التألااي، وكأفه مل خيرج عن الدروز ومعتقداهتم، و

صبح رصاخ املوحدين ضد هذه التهماة أفجح يف وضع املوحدين حتت عباءة الدرزية، و

 يف الفضاء، فغلب علاام اسم الدروز. ئعا  ضا صوتا  



  47   زيد بن علي الوزير 

 ؟ين ظهرت هذه الكتبأكيف و

فاجلواب  ؟أما كاف عثر عىل هذه الكتب، وكاف وزعت عىل املكتبات الرشقاة والغرباة

ناب القرى ل يف يد بعض الرشقاني واألورباني»هنا وقعت إعند املعلم البهتاين الذي يقول 

 ن كتب الدروز املقدسة قد افترشت بفعل الناب. أ. ومعنى هذا (61)«واخللوات يف ايحروب

مراكز الدروز افكشف  استوىل عىل بعضملا باشا  إن إبراهاموهناك رواية تقول 

ضلت معتقدات الدروز يف طي اخلفاء حتى استوىل » ، قال العالمة حممد فريد:املهتور

كنه مذهبام  امبراهام باشا بن حممد عيل، عىل معابدهم يف جبل حاصباا، ووجد يف كتبإ

لاس يف الهمء إله موجود، وال عىل األرض رب »، مناا كلمة الشاادة عندهم تفصاال  

 .(62)«معبود، إال ايحاكم بأمره

لااا كلاا وكاف عثر ع الكشف عن كتبام يخرتاولاس من طباعة هذا البحث أن يتتبع 

ق ما قاحتما وأين، إذ القصد هو ايحصول عىل دراسة املوجود كمصدر خاضع للبحث. وأ

لاس يف الهمء إله موجود، وال عىل األرض رب معبود، إال ايحاكم »من أفه وجدوا فااا 

أن  هم ويرصحون اآلن هبا بعدا وهنكم يعتقد إىل ايحديث عن معتقداهتم فهأتركه «بأمره

  حديث قادم.إىل ُأغمد ساف اإلرهاب 

*** 

ما كان خلاقا  ا ، وحادتناقضا   تناقضمما سبق يتبني أن املصادر واملراجع عن املوحدين ت

س  (رسائل ايحكمة) وهو به أن يكون مرجعا  أساسا   قد تعرض للتشويه والتحريف والد 

كم رأينا، وكان من املفروض أن تكون كتابات القوم هي املرجع األخري والقول الفصل، 

ختتلف  قنياملؤرخني العرب واملهترشكتب ومل تلب هذا الطلب،  (رسائل ايحكمة)لكن 

ة سمام، أم يف فهبام، أم يف تقويم حركتام، أم يف طباعا، سواء يف متناقضا   واسعا   اختالفا  

ون بم بم تريد، ولاتحدث املؤرخ (رسائل ايحكمة)فلتتحدث عقائدهم، فقلت يف ففيس 

إىل املصدر ايحقاقي الذي عنده القول يرغبون، أما أفا فهأويل وجاة أرضاها، سأتوجه 

لاه، إذ أن عندهم فصل اخلطاب، وقطع إطمئن أصل إىل ما أل يف عقادة املوحدينالفصل 
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خرب بشعاهبا؛ ومن هنا رأيت أن أهل مكة أو ،خرب بباتامأهل الدار أجاازة كل خطاب، و

خذ ما لدهيم من لتقي بواحد منام آلأها، وؤبواهبا هم علمأبواهبا، وأآيت الباوت من 

اام وايحديث معام إللهان تزوير وهبت، والوصول  مصادرهم هم ومن لهاهنم، ال من

هتقي من روافد أخرى فن أبأس  كمن يرشب من منبع النار، ال من الهواقي، ثم ال

 فوجات ركايب فحوهم. ، الستكشاف املجاهل واملناطق ايحهاسة

 وطرقت الباب وجئت البيت من بابه

عبد  ثالثة الكبار: باتوهو من باوت املوحدين ال - فهألت الصديق رامي عبد امللك

 ،نامحتى أرشد إىل عامل م ، وسعى مفتشا  أن جيمعني بأحد علمئام، فقبل مشكورا   -امللك

عايل أدد املوعد افطلقنا يف صباح يوم منعش إىل حتبعد أن بو الهعد، وأهو الشاخ ماجد 

 بعض يف لوافه اجلمالة، وعندما كنا فمربأ ذي الظل الظلال والشجر الباسق دينحجبل املو

 قرى املوحدين الحظت أن الهادات املوحدات حمتشمت امللبس، هلن وقار، خيتلفن ملبها  

 عن غريهن. 

ينتظروفنا، وبعد الهالم  - هامع صديق - بو سعد كانأيف باب منزل العالمة ماجد 

 والرتحاب دلفنا إىل بات كريم، شعرت بروحافاة صوفاة متأل املكان، واطمئنان مريح يمأل

، إىل الباقر، والصادق، وزيد بن عيل ،فاق عالاة من أمري املؤمننيآفس، ودار النقاش يف الن

جد يف أسالماة، ويف كل تلك األحاديث، مل فاق الفلهفة الاوفافاة واإلآومنام ارحتلنا إىل 

لقد وجدت  داخل مذهب واحد، وحقا   االجتااداتحديثه ما فختلف علاه إال كم ختتلف 

 دب، وطالقة لهان، وبالغة عرباة فصاحة.حديث أو ،فلهفةحديث و ،عنده حديث علم

صالهتم، فتأسفوا ألهنم مل ينتظروفا ب مجعا ، ثم استأذفت يف القاام لصالة الظار والعرص 

قبلة وا معنا، فلم استفرست عن الكافوا صل   وا قبل وصولنا بقلال وإال  هنم قد صل  إوقالوا 

 بالضبط يف اجتاه الكعبة املرشفة مبارشة.  دلوين علااا، فوجدت املنزل مبني

ثناء الوداع طلبت من فضالة الشاخ الفاضل أن يكتب للمهار عن املوحدين بكامل أيف 
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خر لاعرف الناس حقاقة املوحدين مما يفتح الباب إلطاللة كل مذهب عىل اآل ،ايحرية

ض عىل ن تعرت، وقلت له أن املهار ترحب بم ساكتب، ولبمحبة وقبول، فوعدين خريا  

ف وألن اهلدف هو التعار ،مناا بحرية املعتقد لكل بني البرش مما ساكتب، إيمفا   ءيش

ر واآلخ الشفاف وفق رؤية صحاحة، مام كافت هذه الرؤية التي يراها البعض صوابا  

 .حدهو و التفهاق فذلك مرجعه إىل اهللأإال التكفري  ،خطأ؛ فللناس فام يعشقون مذاهب

ستأذفا ثم ا من كرم، به عرف املوحدون رة تناولنا من املرطبات واملنوعات، مابل املغادق

يف العودة فايحوا علانا يف البقاء عندهم بصفاء ففس حتس به، ورغبة منام صادقة تشعر هبا، 

جدد، مل لقاءات تتأولكنا اعتذرفا منام فهمحوا، وعدفا إىل بريوت منتصف اللال عىل 

 حاملني عنام ذكرى مجالة.

 رسالة استيضاح

كتبت إىل الشاخ العالمة  (م2014أبريل  27هـ/1435) مجادى األوىل 27ويف يوم 

 الفاضل ماجد أبو سعد الرسالة التالاة:

 )بهم اهلل الرمحن الرحام وصىل اهلل عىل فبانا حممد، وعىل آله الطابني الطاهرين

 .م علاه وعىل آله وصحبه، والهال، وغمره سعدا  بو سعد، زاده جمدا  أسادي العالمة ماجد 

 ه.والصحة والعافاة لفضالته وذوي بعد التمناات القلباة والدعاء باخلري والنجاح

ت إال أفه كان ملائا بإشعاعا بلقائكم املمتع، وبالرغم من أفه كان قصريا   سعدت فعال  

 لعىل امليض يف طريق التقريب بني املذاهب عن طريق العم روحاة مضائة زادتني تصمام  

لرفع الظلم النازل باملظلومني، ومن املهلم به أفه ال يتم التقريب إذا ما بقي ساف التكفري 

ع القلم ايحكام، لندخل يف  ن فغمد هذا الهاف الرشه،أعىل الرقاب، علانا  مصلتا   وُفرْشِ

هادف، يدفع بالكلمة ايحهنى إىل اإلقرار بحق الغري يف اجتااداته،  حوار علمي موضوعي

لاوم يف ثالثاة رائعة هي: اإليمن بـالتوحاد، و بالنبي، وبا عتقد واحد، جيمعنا مجاعا  يف ظل م

بذوي القربى الذين هم أوىل باملعروف:  اآلخر. أفني ساع يف هذا الطريق الطويل، بدءا  
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الزيدية، واإلسمعالاة الفاطماة، واإلماماة، واملوحدون، والنزاريون، فإذا تآخى األقرباء 

خر، وتم الوفاق من الداخل، أمكننا أن فعمل سوية حبة باالعرتاف بحق اآلقروا بمأو

خوافنا الكرام أهل الهنة، وإذا وصلنا معام إىل رفع ساف التكفري فنكون قد إللتقارب مع 

من طريق النقاش اخلصب، وايحوار املثمر، املوصل إىل ترك وصلنا إىل بداية الطريق اآل

 يف - وللموحدين خاصة - اإلرشاد من إمام عظام. إن لنا الناس يف حق االجتااد أو تلقي

طلقه أمري املؤمنني ايحاكم بأمر اهلل رمحه اهلل معلم طريق، أباان التهامح العظام الذي 

 . آمنا مطمئنا   ، ودربا  محادا   وفموذجا  

كم ولاس من شك أف (ايحاكم بأمر اهلل املفرتى علاه)سادي العالمة لقد قرأت كتاب 

هو أفه يفرق بني ما سعى إلاه الدرزي وما سعى إلاه  وحمريا   ، والذي وجدته جديدا  قرأمتوه

تباعه بالدروز، يثني عىل مذهب محزة ويهمي أمحزة، وإذ يشجب تعالام الدرزي، ويهمي 

تباعه باملوحدين، ولكن الاوم تطلق تهماة واحدة تشمل املوحدين والدروز، فال لك يا أ

فاظري هذا االلتباس، وجتلو اإلشكال، وتكشف الغامض؛  سادي العالمة أن تزيل عن

زالة إكتب عن املوحدين إلفصافام، كم كتبت عن إسمعالاة الامن من أجل أفأفا أريد أن 

ذا اللبس زالة هإما لو تفضلت أفت بالكتابة بالتعريف باملوحدين وأالفرقة وردم اهلوة، 

 وعلم كثري.وىل ملا ختتزفه من معلومات وفرية، أشاد أفك أف

سادي العالمة إن الشوق إىل جلهات علماة مع فضالتك لتدعوين وتلح يف النداء، 

 واهلل سبحافه وتعاىل املهئول أن ينالنا مثل تلك اجللهات اهلناة. 

. والهالم العاطر عىل األخوين الكريمني باذخا   ماا  لع أمتنى لكم سعادة موفورة وجمدا  

 مجاع عائلتكم املصوفة. وعىل  ،ا جلهتنا تلكرضاللذين ح

 والهالم علاكم من أخاكم املشتاق طالب الدعاء وباذله

 زيد بن عيل الوزير

 م(2014أبريل  27هـ/1435 مجادى األوىل 27)
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 جواب االستيضاح

 .أجابني الشاخ اجللال بم هذا فصه:2014/ 6/ 30ويف 

دن سادفا رسلني من للصالة والهالم عىل مجاع األفبااء واملاو، بهم اهلل الرمحن الرحام

 وبعد:  إىل فبانا أمحد اخلاتم صاحب الفرقان وحباب الرمحن. آدم

وصلت  ،ل الباحث املهتنري الهاد زيد بن عيل الوزير حفظكم اهللضأخافا النباه الفا

الة، ، بم محلت من عواطف فبوسالما   رسالتكم اللطافة واملعربة، وكافت عىل قلبنا بردا  

النفاهة ومعافااا الهاماة إىل زيارتكم املاموفة التي رشفتموفا هبا، وكافت  وأعادتنا بألفاظاا

، «تلف...أاألرواح جنود جمندة، ما تعارف مناا »لقول الرسول الكريم:  حاا   مصداقا  

 ُتنهى، ألهنا فهافاة الإفورافاة ال مُتحى، ومشاعر  وستبقى آثارها الطابة يف النفوس سطورا  

 ى الغايات، وأقىص املرجوات، عىل كلمة التوحاد. سمأمجعت القلوب عىل 

رزي وااللتباس ايحاصل من فهبة املوحدين  ن يف لاه، فأفتم حمقوإوأما سؤالكم عن الد 

، وأن أكرب أسبابه هو أن املوحدين القاطنني يف كاف التقاة؛ غامضا   مرا  أ، واعتبارها إشكاال  

م يقال فرتاء والعدوان، مل يشغلوا باهلم باملهتأفهني يف حرم املظلوماة يف تلقي ساام اال

عنام، حمهنني الظن بموالهم، وبمن أساء فامام، حتى التصق اسمام بداع مرتد، ال 

يمتون إلاه بصلة، بل منه يتربؤون، ألفه خرج عن مبادئ الدعوة، وتنمر وتفرعن؛ فهب 

جبة، وغاىل حتى أل ه سقاط التكالاف الرشعاة الواإ، وأراد كراما   ، ورسال  فبااء عظاما  أ

ا﴿البرشية، وفاه قول الرمحن  ََمَواُت َيتََفطَّْرَن ِمنُْه َوَتنَشق  *  لََقْد ِجْئُتْم َشْيًئا إِدًّ  َتَكاُد السَّ

ا بَاُل َهدًّ ر  اْْلِ
علاه الداعي األكرب ساَف ايحق والعدل  فهل   .(90 -89: )مريم ﴾األَْرُض َوََتِ

 ب األصالة، وهو يبغي رضوان اهلل بقتله.وقتله، بعد أن شوه صورة املذه

ثم جاء املؤرخون وكتبوا يف مذاهب التوحاد معتمدين عىل مادة النقل من دون تدقاق 

رزي فصاروا يعرفون بالدروز.  وال متحاص، وفهبوا املوحدين إىل الد 

إن »أن تزال الشباة فنقول:  - وحرضتكم منام -ولكن حق املنصفني الباحثني علانا 

حدين هم الذين يعتقدون أن اهلل عز وجل ساتجىل يوم القاامة وتلك هي اآلية الكربى، املو
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ثار وتنزالت، تصل بنا إىل املحل الرفاع الهامي آات، وأن الكون واملعجزات والكلمت التام  

كم بدع، وأو احتاد بم صنع وأو حلول أمن دون أن يشوب ساحة الكربياء والعظمة أي امتزاج 

م زين العابدين: أيكون من الظاور ما لاس لك حتى يكون هو املظار لك، متى غبت قال اإلما

  «حتى حتتاج إىل دلال يدل علاك! ومتى بعدت حتى تكون اإلشارة هي التي توصل إلاك!

فمناج االستدالل عىل وجود الصافع من خالل صناعه هو طريق املهرتشدين، ولكن 

ضاف أالوجود ايحقاقي املطلق، وكل ما سواه باطل إذا العرفاء املوقنني يقولون: أفه تعاىل 

ما  ال بم يقام به ايحجة بحهبإإىل ففهه، وأن وجوده تعاىل مقدس معظم ال حيد وال يدرك 

تطاق النفوس وحتتمل العقول، لذا فَرَض معرفته، وكافت أول الدين كم قال اإلمام 

وكم قال كبار األئمة: ال  نه.وكمل اإلخالص ففي الصفات ع»: -وقال عنه تعاىل -عيل

 .دراكإي وجود ايحي القاوم الذي ال حيوط به حس، وال حيويه أتعطال وال تشباه، 

حرضة الصديق البار: إن رسالة الهمء واحدة، وأن تفرق األهواء هو الداء القاتل 

صار  صالح العاملإيفاد أن  ،وقهطا   األرض عدال   ن جميء املادي الهعاد لامألإللنفوس، و

ابنا ن ارتقأ، ولاهت هذه دعوة للاأس، بل لفام الواقع يف عرص اجلور والظلم، ومتعذرا  

الصحاح لعودة املنتظر املباركة بالتحيل بالورع والهداد، وأن فتخندق يف باحة القرآن 

رساره، أالنورافاة الذي فتح املدينة املنورة من دون ساف لتنفتح القلوب عىل معارفه و

 .زيزا  ع ؤمنني القتال، وكان اهلل قويا  وكفى اهلل امل

اوز عد أن جتبفهافاة هم من يريدون أن يقاموا اإلسالم بالعنف وإن أكرب أعداء اإلسالم واإل

هل الهنة من يعمل بهنة أاإلسالم مرحلة الفتوحات وغزا القلوب وسكن يف سويدائاا، و

ه اهلل ورسوله وفحن عىل هذا حبأل من هسنة وأهل الشاعة وأ الرسول، وفحن عىل هذا مجاعا  

سالم ينقذ  سالمنا مشعلإشاعة، فلنتجاوز املصطلحات لنصل إىل رحاب ايحقاقة، ولاكن  ا  مجاع

 فاه، ومن يبغي النجاة، فاإلسالم دين ايحااة والنجاة. غرقتفهافاة من بحر الظلمت الذي اإل

 بو سعدأماجد : الفقري

 م 2014/ 6/ 30يف 
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 تفكيك الترابط

علمء املوحدين فإذا رجعنا إىل دين ما علاه حيمن املوإقاله الشاخ ماجد من  يؤكد ما

 فجد عنده من (63) م(1479هـ/884)ت  أكرب علمء املوحدين مجال الدين عبد اهلل التنوخي

به شاهدة ، وكت، ما فلقاه عن كبار العلمء املهلمني األصفااءعظامالزهد النقي، واليمن إلا

أو  -قطاب مذهب التوحادأمن  قطبا  »فكاره، واملوحدون يعدوفه أفقاء يمفه، وإعىل عمق 

وكان له تالماذ عديدون محلوا علومه  (64)«كربهم مجاعا  أإن مل يكن  -املذهب الدرزي

 15كم يؤكد ذلك ما كان علاه أمري الباان حامي محى اإلسالم شكاب أرسالن ) .(65) وإيمفه

حتى فاق  م( من إيمن باإلسالم ودفاع عن املهلمني1946 ديهمرب 9 هـ/1366حمرم 

قل عن غري علمئام من أهل الهااسة منام إال بمقدار ما فجده أقرافه. وال عربة عندي بم ين

عند بعض املهلمني الذين يكافون اإلسالم مع أفكار الغرب، وأقىص ما يقال فاام أهنم 

 يصدرون آراء بدون أن يهتقوا من املنبع األصال. فاو رأي بدون مصدر موثوق. 

 التسمية الخطأ

أن اسم مفروض، وخطأ م بالدروز أن تهماتافهتخلص من رسالة الشاخ ماجد 

 ألسباب رشحاا بوضوح، ،صارت علاام علم  أهنا ، والدروز قد ألصق باملوحدين قرسا  

هلان األمر  هي املشكلة لو أن التهماة فقطويف ذلك كفاية ملهتفاد، لكني أريد أن أوضح 

عقائد ا لوحتمن ياملوحد ، ولكن املشكلة الرئاهاة أنأيضا   عىل املؤرخنيهلان و ،علاام

غطت بالكامل  عقائد أخرىمضامني االسم  وا معلمُح  و، األخرم والدرزي وأصحاهبم

، وهنا تكمن املعضلة ألهنا أظارت املوحدين وكأهنم جزء من عقائد املوحدين أحقابا  

ن ما جيب أوهذا  ،بهبباا فُأدينوا ،ن معتقداهتم واحدةأاألخرماة ال تتجزأ، و - الدرزية

دفاع  لهت يف موقفمرة أخرى أقول فا هنا أللحق وايحقاقة. و فصافا  إ ،يبحث بموضوعاة

فم مهي هو توصاف ايحال شأن كل املذاهب فااا الهلام وفااا إدافة غريهم، وإعنام، وال 

 وما هيمني هو تشخاص ايحالة عىل ماهي علاه.  ،املريض فااا املهتقام وفااا األعوج

http://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1946
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للبس املعتم حول التهماة، ومل يعد ألحد قول، زالت اأمع أن رسالة الشاخ ماجد قد 

ن ياملوحد اعتمدا  عىل أنن الشاخ ماجد اختذ ذلك القول تقاة، إ :إال أفه يمكن أن يقال

 ينكرون التهماة وخيفون املعتقد.أن ما يقوله هو تقاة يقولون هبا، و

للتقاة ال  املوجبةأن العلة  فقول من املمكن إزالة هتمة التقاة يف هذه ايحالة بهاولة حاث

 ،را  ح صبح املوحدون يعاشون مناخا  أن أ، مام قلبت جوافباا، بعد هنائاا  اآلن وجود هلا 

ون فاه عن آرائام ولو كافوا دروزا   ون عند غريهم  يعربِّ لقالوا بذلك، خاصة وأهنم يهم 

خرى أولكني أحببت أن أفاقش معتقدهم وتهماتام من مصادر  دروزا  فِمم  إذن يتقون؟،

 ن يعملوا عىلأخوة املوحدين من التنقاب، واملطلوب من اإل للبحث ومزيدا   استكمال  

ه، فام حتى ب َق لِ مهتوى أوسع بتوضاح ما التصق بمذهبام، ويف توضاحاا تنظاف ما عَ 

اخل د غري ماتمني بالرأي اآلخر، مكتفني بقناعة أتباعام هلم. أي أهنم قابعونالاوم 

 من فوافذ قلالة غري واسعة.إطارهم املغلق، إال 

 ذهه جممعون عىل أن املوحدين فافرون مناملثبتني للدرزية  نياملؤرخالظاهرة الغريبة أن  

مع ذلك فلم يأخذوا قوهلم هذا مأخذ اجلد فابحثوا عن الهبب، ، مهتنكرون هلا. والتهماة

، وسأبدأ لغائمةا سأحاول فام ييل طرح عدة تفهريات مقتضبة هلذه القضاة -فألفني  -وهلذا 

 بم رأيته ووصلت إلاه، وأثني بآراء غريي:

عن اإلسمعالاة الفاطماة يف عاد اخللافة ايحاكم بأمر معا   اففصل املوحدون والدروز

ثم تم االففصال بني املوحدين والدروز يف ففس العاد  ،م(1021هـ/411اهلل الفاطمي )ت

ومل  ،لهطحاخالفاهتم الداخلاة عىل تطفو  يف ظل بداية غامضة خمتلطة، بدون أنايحاكمي و

، فقد كافا معا  يعاشان يف حلقة مغلقة ال يترسب من رصاع داخيل يرجييعرف الناس ما 

 .ظارت دعوة الدرزي واألخرم إىل تألاه ايحاكم مناا يشء إال عندما

 أما مقاومة هذا التألاه بني الدرزي ومحزة داخل الصفوف اإلسمعالاة فقد ظل مغلقا   

عىل ففهه، وظل ذلك الرصاع يدور بشكل رئايس يف أروقة اإلسمعالاة املغلقة، ويبدو أن 
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حماولته و الدرزي، دعوةلمقاومة محزة الدرزي وأتباعه كان أكثر فشاطا  إعالماا ، بانم بقات 

 صفر 27 توملا قىض صالح الدين )، يف الدائرة املغلقة تصحاح العقادة ايحاكماة

عىل الدولة الفاطماة واستوىل عىل خزائن كتباا، أظار مقولة  (م1193 مارس 4/هـ589

 أخفى ردود محزة وغريه، وهذا أمٌر متوقع من خصم  رشس.والدرزي واألخرم، 

بار أن باعت ،إىل تهماة الفريقني بالدرزيةوهذا الكاد الغموض  ذلكمن ثم أفىض و

وهكذا يف ظل الرسية ففهاا ورسية  ،علنت التألاهأالتي جارت بالقول، والدرزية هي 

لدرزي ا دعاهتا تم ربط املنشق واملصحح بتهماة واحدة، ومن الطباعي أن يكون لدعوة

محزة، فكان اسم  هردود فعل عند الناس غاضبة أعطته شارة بهطت ظلاا عىل مناوئ

من  املذاهب بأسمئاا تأيت اةتهمإن لك فالدرزية هو االسم الالصق هبم. باإلضافة إىل ذ

التهماة  ت، وملا اشتار عن الدرزي القول بتألاه ايحاكم فهب، وبعد وفاة املؤسس غالبا  الغري

 له، ويضاف إىل هذا أن مرصع الدرزي ففهه قد كان فتاجة للتألاه، فثبتت التهماة، وعادة

 .م داعاة رشأ ،كان داعاة خريأسواء  ،تلحق الشارة املدوية بالرصيع

ببا  آخر يف ظاور س يف بهط سلطافه إىل مناطق قريبة من بغدادبأمر اهلل فجاح ايحاكم يأيت 

بوا فص أقواله وأقوال األخرم،استغل العباساون  اسم الدرزي، القائل بالتألاه، فقد

ن املؤكد م، وافتشارا   تلك التهماة ازدادتف ،فصار ايحاكم حتت اسم الدروزأدعاياهتم عىل 

كم قد ففى افصار ايحأحد من أي أن يشريوا إىل أمل يكن يف صالح العباساني واملتمذهبني أفه 

 هذا ما لدي من حتلال. .اهتألا

 ملا وىَل » وهو أفه بهبب تولاة ايحاكم للدرزي عىل مذهبه: ،البهتاين تعلال آخرللمعلم 

انه خماصمة بانام وبووقعت  ،هنم يرفضون عقائدهألاه، مع إايحاكم علاام الدرزي فهبوا 

 :قال مي،عل وله تعلال آخر يف التهماة ففهاا قد حتظى بارتااح، (66)«فقتله أحد أكابرهم

هنا يف األصل فهبة إىل طاور من العجم فوقع إ :قال ،يهمون دروزا، والواحد منام َدَرَزي»

 .(67)«سمعال الدرزي فالراجح عدم صحتهإإىل حممد بن  إفه فهبةحتريف، وأما القول 

http://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%B5%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/589_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1193
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لك ، وهذه وتجديدألي تفهري  قابال   مفتوحا   كل تلك األسباب تصلح سببا  

 ا  ن يلبهوا املوحدين قماصألت للمؤرخني باإلضافة إىل تزوير رسائل محزة قد سا  

ن يضاف إلاه ما لاس مناا، وبهبب تراكم التهماة عرب الهنني التصق االسم أ، ودرزيا  

 توحتى الاوم فقد ظل، قرؤوا املوحدين إال دروزا  بحاث أن املؤرخني مل ي ،يف الذهناة

مون املوحديَن يه - مع توفر الوثائق الدالة عىل االفرتاق بانام - ةث ايحديثابحبعض األ

، ويلعنون الدرزي وما ال يقبلاا املوحدون هذه التهماةا تعرتف بأن هنأبالدرز، مع 

كافوا » بطرس البهتاين: أهنمويذكر املعلم  ،يمثله، ويفضلون علااا تهماة املوحدين

واملشاور كرهام له إلذاعته ما ». ويقول «يهمون موحدين ويكرهون أن يهموا دروزا  

 . (68)«ينايف قواعد دينام والتقوى

ال مثار اسم الدروز كان وال يز»( أن م1977هـ/1397)ت ويقول حممد كامل حهني

مناقشات عديدة بني الكتاب واملؤرخني، فاملعروف أن هؤالء األقوام ال حيبون أن يلقبوا 

ويهتنكرون أن ينهبام أحد إىل الداعي فوشتكني الدرزي الذي سنرى أهنم  ،هبذا اللقب

يرموفه باإليحاد واخلروج عن دعوهتم وعقادهتم، ويطلقون عىل ففهام اسم املوحدين، 

عرفوا به يف كتبام، فتهماتام بالدروز إذن تهماة خاطئة وكان جيب أن  وهو االسم الذي

صبح اسم أفهماام باالسم الذي ورد يف شأهنم يف كتبام املقدسة، ولكن ما حالتنا بعد أن 

لباحث بحاث أصبح ا ،وحديثا   الدروز اسم شارة هلم، وهبذا االسم عرفوا يف التاريخ قديم  

  .(70)(«*(69)ا االسم اخلطأن يطلق علاام هذأإىل  مضطرا  

. د ومع ذلك التهلام املطلق بكراهاة املوحدين لتهماتام بالدروز، إال أن د. كامل، و

ما التصق  اأالفواصل ايحاسمة بني مذهبني خمتلفني يتصارعان، وإفم قرأا مل يقر -بدوي

يحاكم مؤهلي ا ال يشكان يف أن محزة والدرزي مها من انفالدكتور بالذهن، ال بم رأته العني،

 اامل ينج ممما يؤكد أهنأم موحدين، وإن اختلفوا يف التهماة ، الرئاهاني، سواء  أكافوا دروزا  

 .من الوقوع يف الشباك املتداخلة

http://ar.wikipedia.org/wiki/1977
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 مذهبان ال مذهب واحد

ايحاكم بأمر اهلل »م( يف كتابه 1999هـ/1420 -19باد أن الدكتور عبد املنعم ماجد )ت

من بعده و يقف عىل فقاض ما توصل إلاه د. حممد كامل، «ى علاهاخللافة املفرت -الفاطمي

ديدة، أضواء ج إلقاء إىلدراسة الوثائق دراسة علماة فقد أفىض به البحث يف  د. بدوي،

 ضمها الدرزية واملوحدين، وأثبت أن عقادة املوحدين تتناق :وجود مذهبني خمتلفنيأمهاا 

رزي هرطقة وكفرا  مع معتقد الدروز، وأن املوحدين رأوا يف د ، وأن الذي فادى عاوى الد 

وأن كتبام املقدسة قد اختلطت  ولاس محزة بن عيل، واألخرم، بألوهاة ايحاكم هو الدرزي

الفقاي فم يف املعتقد األصويل وإبأوراق درزية، وأوضح أن اخلالفات لاهت يف التهماة، و

ت ، لكن غلببالدروزيهموا  نأويف املناج الهاايس، وذكر أن املوحدين كافوا يكرهون 

ود . وبحهب حتقاقاته فقد توصل إىل وجم جيدوا ألففهام مناا خمرجا  لعلاام التهماة ف

ومذهب الدرزي الذي قاومه محزة  ،علنه محزةأمذهب ايحاكم كم  ،مذهبني ال مذهب واحد

 والذي لو مل يؤيده ملا فجح.، بتأياد من ايحاكم

 مدروسا   مر املوحدين معروفا  أ، ولو كان رشحا  هذا املخترص الذي أمجلته يتطلب 

ا تزال ي مفاففة، ولكن األمر عىل غري تلك الصورة، الكتفات بذكر تلك اخلالصة اآل

 ،رهقواستقصاء م ،إال أهنا بحاجة إىل أبحاث متواصلة ،وإن جتلت بعض جوافباا ،غامضة

من  كتبام هو خلاطن املوحدين يضنون بعلومام من النرش. وما عثر عىل بعض أخاصة و

تى متكن ح ،طويال   اا قد استدعى وقتا  نبا فاموالفصل  ،وثائق فاطماة وموحدة ودرزية

يضاح بعض اجلوافب، والحت بعض التباشري باملواقع الصحاحة، إال إالدكتور ماجد من 

 ن املرحلة الناائاة ما تزال بعادة.أ

 المؤسس

اختلفوا كذلك من هو و ،ه ايحاكموكم اختلف املؤرخون حول التهماة وحول من أل  

سمعال الدرزي قدم إىل مرص عام إن حممد بن إ :، فاملقريزي يقولالدروزمؤسس 
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م ث واتصل بايحاكم فأفعم علاه، ودعا الناس إىل القول بإهلاة ايحاكم...» (م1017 هـ/408)

ا اهرة، ودعقام بمهجد ترب خارج القأخر اسمه محزة بن أمحد وتلقب باهلادي، وآ ظار داع  

  .(71)«إىل مقالة الدرزي

ا قاله ممحزة سار عىل دربه ودعا إىل مقالته، و نفاملقريزي يعترب الدرزي هو املؤسس، وأ

ن وراء أ دكتور ماجد عبد املنعمويتام  ،من املؤرخني قبله وبعده مقولة كثري املقريزي هي

مغرضة عن املذهب  لانا مؤرخو الهنة رواياتإفقل » هذا التغماض موقف مذهبي، قال

ي ن محزة دعا الناس إىل مقالة الدرزإ اجلديد، دون سعي إىل حتري ايحقاقة كعادهتم، بقوهلم

ات سقاط مجاع التكلافإوالرخصة يف فكاح األخوات والبنات واألماات، و ،يف التناسخ

 .*(72)الديناة من الصوم والصالة وايحج

تى ولو ح ،ل هذه التام لكل فرقة شاعاةدوا أن يلقوا بمثو  ويبدو أن مؤرخي الهنة تعَ 

 .(73)«كافت هذه التام غري صحاحة أو معقولة

الداعي األول هو  إىل أن (مذهب الدروز والتوحاد)عبد النجار يف كتاب  ذهبو

وبعضام  .(75) العجمفرده بعضام إىل  ،. واختلفوا كذلك يف فهب الدرزي(74) الدرزي

وكذلك ذهب البعض إىل أن ايحاكم دعا  .(76) فوتشتكنيإىل الرتك، ألن اسمه ايحقاقي 

 .(77) ففههإىل 

هناك فقطة غامضة مل أستطع إضاءهتا بنور  كاف  وهي: من هو املؤسس بالفعل؟ وأغلب 

م ايحاكاخللافة أن ظني أن املؤسس لاس هو الدرزي وإفم هو األخرم، وايحال عىل ذلك 

هوف شار فالأوهو  - الكرماين اداستدعى حجة العراقني أمحد بن عبد اهلل، امللقب بحم

م مباس)فكتب رسالة  ،م( لاتصدى ملن قال بألوهاة ايحاكم1020/ ـه411)ت -فاطمي 

مل يأت فااا  ،(78) املؤمننيإسمعايل برشي وأمري  إمامأن ايحاكم وأوضح فااا  (اإلشارات

 مهائل موعظة وأجوبة عن (، وهيلة الواعظةاالرس)عىل اسم الدرزي أو غريه، ولكنه يف 

ى ، (79)املارق يف الدين حهن الفرغاين األجدع وفقض قوله  التألاه اة إىلعادكاألخرم، سم 
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وسأطرح رأيا  حيتاج إىل مزيد  من البحث، وهو أن األخرم هو من قال  واعتربه مارقا  كافرا .

 بالتألِّاه، وأن الدرزي هو من قال بايحلول، وأن املوحدين رفضوا األمرين واتبعوا محزة

 بدلال ما علاه املوحدون الاوم. 

قد يكون أول داع  بدأ بتنظام حركة يف وقت مبكر من سنة »دفرتي أن األخرم  .وعند د

 (80)«)الهنة االفتتاحاة للدور الدرزي( هبدف إعالن ألوهاة ايحاكم (م1017هـ/408)

كة )توقفت الدعوة للحر (م1018فرباير  هـ/408)ويقول أفه بوفاة األخرم يف رمضان 

عندما استؤففت بقاادة محزة بن عيل بن  (م1019مايو  هـ/410)اجلديدة حتى حمرم من سنة 

أمحد... ورسعان ما أصبح محزة يف مواجاة منافس بارز متث ل يف شخص الداعي حممد بن 

وذكر أن الدرزي  ،(81) «وهو تركي من بخارى «فشتكني»املعروف باسم ، إسمعال الدرزي

، وهذا بخالف من قال أن األخرم هو أول (82)«هاة ايحاكم عىل املألهو أول من أعلن ألو»

من أعلن األلوهاة من مهجد الفهطاط. وسوف أبحث هذه القضايا بتفصال عند ايحديث 

 عن عقادة ايحاكم.

فه ال هيمنا من هو األسبق ومن هو املتأخر، ومن الشاخ ومن التلماذ، إ :وايحق يقال

فكار ومعتقدات مذهب أفم هيمنا معرفة إوزي، فذلك خاص بمذهب األخرم والدر

، ومع ذلك زاده الرتويع والتخويف والقتل والتكفري شديدا   ظلم ظلم   املوحدين الذي

 ،خرينيف حمو عقائد اآل دي شائا  جيدل عىل أن العنف ال يبم يعتقده، وهذ  ومتهكا   صالبة  

 .ورسوخا   بل يزيدها ثباتا  

 هل كان في اليمن موحدون؟

 ؛حيف الامن باالسم الرصيو موحدين أيدينا عن دروز أتتحدث املصادر التي بني  ال

وال  ناة،الباطوعىل فروعام واملنشقني عنام صفة ام اعلن خصوم الفاطماني يطلقون أل

لعل ف يفرقون بني إسمعالاة وموحدين وقرامطة، بل يهلكوهنم مجاعا  يف تهماة واحدة،

عام )يف لكن  ،الامن يرجع إىل هذا الهبب عدم وجود اسم موحدين ودروز يف
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 م(1036يوفاو  هـ/427شعبانويف يف الظاهر إلعزاز دين اهلل )ت يف عاد (م1034هـ/425

خلافة  - فجد هباء الدين، يف اخلالفة (م1021هـ/411عام)الذي َخَلَف أباه ايحاكم 

أفه ال يوجد يف أي م ب. و(83)«هل الامن املعتقدين ملذهب التوحادأ»إىل يوجه رسالة  - محزة

يشء من ذلك كم عىل يف الامن فعثر مصدر يمني أي اسم يحركة موحدين أو دروز، ومل 

األشج أو غريه  بن يوسف بن أمحد ي الامني املهترتداعال تب هباء الدينربم كاقلت آففا، ف

دخل  (85) م(914ه/302، ذلك أفه عقب موت منصور الامن )(84) املتهرتينمن الدعاة 

عاما  إىل قاام الدولة الثافاة بقاادة امللك الكبري  127دعاة يف الهرت العصابة، واستمرت ال

 . (م439/1047)عيل بن حممد الصلاحي عام 

مما يدل عىل أفه . (86) الامنقايص أبظاور محزة يف برش هباء الدين فااا خرى أرسالة ويف 

 بن الفضل جلنوباة كافت تتبع عيلكان يف أقىص اجلنوب عند أتباع له متهرتين، واملنطقة ا

املنشق عىل اإلسمعالاة، ولكن مل يظار هناك اسم موحدين وال دروز، وإفم يظار اسم 

قايص الامن أالتبشري بظاوره يف  قرامطة وباطناة، فلعله عاش بني هؤالء مهترتا . عىل أن

 عىل وجوده هناك،ا  قاطع دلاال   وإن دل  عىل وجوده هناك مهترتا  بني أتباعه قد ال يكون

ىص الامن قأالامن و فربم كان منه متوهيا  ملزيد من إخفائه، وربم حصل ذلك بالفعل، إذ أن

ه إىل الظاور وهو تبشري بعود ،و العباسانيألاه الفارون من ظلم األمويني إ أيلتج ملجأ  كافتا 

 قىص الامن.أعالم بوجود موحدين يف إأكثر مما هو 

زفا بعد أن اجت -، وعلانا أن فواصل اخلطىملرحلة قد اتضح جلاا  أعتقد أن صوت هذه ا

، إىل وافغالقا   كثر تعقادا  أإىل ما هو أهم من ذلك و -غفال مبامة وطرقا   طويلة وسبال   دروبا  

بو أىل بعضاا باختصار الشاخ ماجد إشار أوالذي  ،عقائد املوحدين كم يعتقدوهنا هم

إال بايحديث عن معرفة املؤسس ايحقاقي ايحاكم بأمر ن فعرف عقائدهم أسعد، وال يمكن أ

حتى فكون عىل ثقة من فوايا املذهب اجلديد مذهب ايحاكم، ثم بمعرفة مدى  ،اهلل وتوجااته

ارتباطاا بعقائد اإلسمعالاة الفاطماة، ومتى خلصنا من هذين فكون عىل مقربة من ختوم 

ة دين بم توفر من عقائدهم األصولاحوايحاكم بأمر اهلل قبل الوصول إىل ختوم عقائد امل
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رية التي ملام بالشخصاة املحووالفقااة. ولكن قبل ايحديث عن تلك العقائد ال بد لنا من اإل

أي دراسة شخصاة ايحاكم باهلل أمري املؤمنني، التي ينتمي إلاه  ،تدور حوهلا عقائد املوحدين

 م.املوحدون، وعن هذه الشخصاة ساكون موضوع ايحديث القاد

 

 : اهلوامش

خ وباحث، له العديد من املؤلفات.   )*( رئاس التحرير، مؤر 

رقب ُعش  طري آخر، الختاار الوقت املناسب لتضع فاه باضاا، وعندما تغادر ( تظل افثى الكوكو ت1)

اا للتفتاش عن رزق أبنائاا، تطري أفثى  هافحة مهتفادة من تلك الفرصة ال - "الكوكو"األم عش 

إىل العش، فتضع باضة  أو أكثر بجافب باض األم، ثم تنطلق هاربة  ال تلوي عىل شـيء، تاركة  -

أم ثافاة جتال بدورها ماذا ُوِضع بمحضناا من بلوى قادمة، فتهتمر باحتضان  باضاا يف حمضن

ْغب الطاور الصغري يرمي زُ  "الكوكو"باضة غريبة مع باضاا، حت ى يأيت أوان الفقس، فابدأ طري 

األخرى األصلاة، من أعايل الشجر إىل اخلارج بوحشاة قاتلة، ثم يهتوي إىل الباض الذي مل يفقس 

ي هبا الواحدة بعد األخرى أيضا ، حت ى ال ُيبقي أحدا  سواه، ثم حيل  حمل االبن الوحاد، بعد، فريم

ه األم املخدوعة بحنان  وبغباء حت ى يكرب، ويصبح حجمه أكرب مناا، ويهتغني عناا. افظر  فتخص 

 /http: //www.lam.mus.ca.us/birds/guideقصة هذه الطاور يف 

 تاب القام حديث الفرقة الناجاة حتت املجار للعالمة حممد حياي سامل عزان.( عن هذا ايحديث اقرأ الك2)

( املقديس: أحهن التقاسام يف معرفة األقالام، وضع مقدمته وهوامشه وفاارسه، الدكتور حممد 3)

إن حديث اثنتني  45م ص 1987هـ /1408خمزوم، بريوت: دار إحااء الرتاث العريب، طبعة 

دة يف النار. وهذا ايحديث يتناغم مع تهامح اإلسالم القائل باألخذ وسبعني يف اجلنة، وواح

 بالواحد الـصواب عىل التهعة والتهعني اخلطأ.

م( ثم عثر عىل 1967عام فوفمرب 2 ه/1387رمضان9( حقق اجلزء األول د. مجال الدين الشاال )ت 4)

 اجلزء الثاين وبدأ يف حتقاقه ولكن توفاه اهلل قبل حتقاقه، فقام بتحقاقه د. حممد أمحد حممد حلمي. 

 هـ.432هـ، 430*( وذلك يف سنتي 5)

                                                           

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1967
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 هـ.484، 476، 473، 445، 419، 414، 411، 392*( وذلك يف الهنوات: 6)

 .11-10، صص2( حممد حلمي حممد أمحد، بني يدي الكتاب ]االتعاظ[ ج 7)

 2( املقريزي، اتعاظ ايحنفاء بأخبار األئمة الفاطماني اخللفاء، حتقاق حممد حلمي حممد أمحد ج8)

 .3، ص م بدون ذكر رقم الطبعة1971هـ /1390القاهرة: املجلس األعىل للشؤون اإلسالماة 

 .44ص  2( املقريزي، اتعاظ ايحنفاء، حتقاق حلمي، ج 9)

 .44، ص 2( املقريزي، اتعاظ ايحنفاء، حتقاق حلمي، ج 10)

 .112، ص 2( املقريزي، اتعاظ ايحنفاء، حتقاق حلمي، ج 11)

 .222، ص 2( املقريزي، اتعاظ ايحنفاء، حتقاق حلمي، ج 12)

 .115، ص 2ج  ( املقريزي، اتعاظ ايحنفاء، حتقاق حلمي،13)

( ابن تغري بردي، اجلواهر الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة، قدم له وعلق علاه حممد حهني 14)

؛ وافظر 181، ص1992هـ/1413شمس الدين، بريوت: دار الكتب العلماة، الطبعة األوىل 

، 2م جملد 1973افظر د. عبد الرمحن بدوي، مذاهب اإلسالماني بريوت: الطبعة األوىل  184ص

 90؛ كمباوتر 595 ص

 90؛ كمباوتر 595، ص 4( ابن تغري بردي، اجلواهر الزاهرة، ج 15)

( ابن كثري، البداية والنااية، اعتنى هبذه الطبعة ووثقاا عبد الرمحن الالذقي وحممد غازي باضون، 16)

، أما املقريزي فروى عن ابن أيب 446، ص12، ج 6، م2001بريوت: دار املعرفة، الطبعة الهادسة

ي )ت( أن دعاته كافوا إذا ركب يقولون: الهالم علاك يا واحد يا أحد ويغلون يف الغلو املفرط: ط

 وعلق عىل ما رواه ابن أيب طي بقوله: )وفاه حتامل شعر به واحد من مؤرخي مرص ذكره(. 118ص

 .445، ص12،ج6ابن كثري، البداية والنااية، م17) )

الدرر الهناة، مبحث الفرق، مصدره الهاوطي، حهن املحارضة  www.dorar.net/en( موقع: 18)

 .601601، ص1يف ملوك مرص والقاهرة، ج 

( الهاوطي، تاريخ اخللفاء، اعتنى به وفقحه وعلق علاه حممود رياض ايحلبي، بريوت: دار 19)

 .11ج 6ن كثري، البداية والنااية م؛ وافظر اب358م، ص 2000هـ/1421املعارف، الطبعة اخلامهة،

( وهذا مثل كان أسطورة مفادها: أن اإلبل إذا َفَشا فااا العر )وهو ُقُروٌح خترج بمَشافر اإلبل( 20)

http://www.dorar.net/enو
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 ُأِخَذ بعرٌي صحاٌح وُكِوَى بني أيدي اإلبل بحاث تنظر إلاه، فتربأ كلاا.

 .177صص 4( افظر: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة م ج، 21)

 .187ص 4بن تغري بردي، النجوم الزاهرة ج، ( ا22)

، بدون ذكر 1962تارخياا وعقائدها، القاهرة: دار املعارف، -( حممد كامل حهني، طائفة الدروز23)

 .109رقم الطبعة، ص

 .110( حممد كامل حهني، طائفة الدروز، ص24)

 .110( حممد كامل حهني، طائفة الدروز، ص25)

 .110وز، ص( حممد كامل حهني، طائفة الدر26)

 .50( حممد كامل حهني، طائفة الدروز، ص27)

 .88( حممد كامل حهني، طائفة الدروز، ص28)

 . 110( حممد كامل حهني، طائفة الدروز، ص29)

 . 513 - 2م جملد 1973( د. عبد الرمحن بدوي، مذاهب اإلسالماني بريوت: الطبعة األوىل 30)

 (.8اوتر ص)كمب 513ـ 2( بدوي، مذاهب اإلسالماني، جملد 31)

 (. 9)كمباوتر ص 514ـ 2( بدوي، مذاهب اإلسالماني، جملد 32)

 . 548( بدوي، مذاهب اإلسالماني، املجلد الثاين، ص 33)

 (.44)كمباوتر ص 548ـ 2( بدوي، مذاهب اإلسالماني، جملد 34)

 . 544( بدوي، مذاهب اإلسالماني، املجلد الثاين، ص 35)

 (. 48. )كمباوتر ص553الثاين، ص  ( بدوي، مذاهب اإلسالماني، املجلد36)

 . 527( افظر حتلال الرسائل يف عبد الرمحن بدوي، مذاهب اإلسالماني، املجلد الثاين، ص 37)

 (167. )كمباوتر 532( بدوي، مذاهب اإلسالماني، املجلد الثاين، ص 38)

 (89. )كمباوتر 594( بدوي، مذاهب اإلسالماني، املجلد الثاين، ص 39)

 (89. )كمباوتر 594هب اإلسالماني، املجلد الثاين، ص ( بدوي، مذا40)

 (89. )كمباوتر 594( بدوي، مذاهب اإلسالماني، املجلد الثاين، ص 41)

 283(* الفرق بني الفرق،ص42)
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؛ De Sacy:Dremxes,1,p.24-25;Bertty : hakim,p.18 (* افظر اعرتاف بعض املؤرخني مثل43)

   DnzesCCCCLV sqqافظر:.20؛عقائد فحل، برقم 199عنان ايحاكم،ص

 Ibid,CCCCLXV(* افظر، 44)

 Ibid,CCCCLXiii ( * افظر45)

( ماجد عبد املنعم، ايحاكم بأمر اهلل اخللافة املفرتى علاه، القاهرة: مكتبة األفجلو مرصية، الطبعة 46)

 .123-22، ص 1982الثافاة، 

 .49، كمباوتر554ص 2( بدوي، مذاهب اإلسالماني، ح47)

 KIbid,1,p.8;n(1)(* افظر48)

 Ibid,CCCCLXiV * افظر: (49)

؛ 2ح، ورقة 7062)د.ك( برقم  ؛ رشح األخبار خمطوط17)م. ه. ب(، زرقة  6752* افظر: رقم (50)

 .77ص  1فظم، 

  .Rise,p 146-7؛152افظر،  *51))

 .124-23( ماجد عبد املنعم، ايحاكم بأمر اهلل، ص 52)

ام لكل فن ومطلب بريوت دار املعرفة، بدون تاريخ ( بطرس البهتاين، دائرة املعارف، قاموس ع53)

 .175-674ـ صص7وال ذكر رقم الطبعة، ج 

 .676ـ ص7( بطرس البهتاين، دائرة املعارف، ج 54)

 .673ـ ص7( بطرس البهتاين، دائرة املعارف، ج 55)

 ( موقع ويكباديا: حممد فريد وجدي.56)

وت: دار املعرفة، الطبعة الثالثة، بدون ( حممد فريد وجدي، دائرة معارف القرن العرشين، بري57)

 . 27-26، صص4تاريخ، ج 

 . 114، ص 1995( عبد اهلل النجار، مذهب الدروز والتوحاد، القاهرة: دار املعارف،58)

 . 22( عبد اهلل النجار، مذهب الدروز والتوحاد، ص 59)

 .114( عبد اهلل النجار، مذهب الدروز والتوحاد، ص 60)

 .674ص 7، دائرة املعارف، ج ( بطرس البهتاين61)
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 . 27ص 4( حممد فريد وجدي، دائرة معارف القرن العرشين، ج (62

  145- 138ـ كمباوتر ص2افظر: ترمجته يف بدوي، مذاهب اإلسالماني، جملد  63))

 (142ـ كمباوتر ص2( بدوي، مذاهب اإلسالماني، جملد 64)

 151- 146تر ص ـ كمباو2( افظر عنام بدوي، مذاهب اإلسالماني، جملد 65)

 .675، ص7( بطرس البهتاين، دائرة املعارف، ج66)

 .671، ص7( بطرس البهتاين، دائرة املعارف، ج67)

 .674و  671، ص7( بطرس البهتاين، دائرة املعارف، ج68)

 .101( حممد كامل حهني، طائفة الدروز، ص(69

 .101( حممد كامل حهني، طائفة الدروز، ص(70

 .113، ص 2فاء ج( املقريزي، اتعاظ ايحن71)

 .225-224( * حياى، ص 72)

 122-21( ماجد، ايحاكم بأمر اهلل، ص 73)

 .22( عبد اهلل النجار، مذهب الدروز والتوحاد ص 74)

 .113، ص 2( املقريزي، اتعاظ ايحنفاء ج75)

 107( عبد املنعم، ايحاكم بأمر اهلل، ص76)

الدرر الهناة،  www.dorar.net/en، موقع: 445ص 12، ج6( ابن كثري، البداية والنااية، م77)

، 601ص 1مبحث الفرق، مصدره الهاوطي، حهن املحارضة يف ملوك مرص والقاهرة، ج 

 .11ج 6، وافظر ابن كثري، البداية والنااية م358الهاوطي، تاريخ اخللفاء، ص 

اد الدين الكرماين، تقديم وحتقاق/ مصطفى ( افظر فص رسالة مباسم اإلشارات يف أمحد مح78)

غالب، بريوت: املؤسهة اجلامعاة للدراسات والنرش والتوزيع، الطبعة الثافاة 

. وقد فرشها الدكتور حممد كامل حهني يف كتابه طائفة 133-113م، ص2987هـ/14071407

عبُد املنعم . وأخذ مناا فقرات عن ففي ألوهاة ايحاكم 86-63تارخياا وعقائدها ص -الدروز

 .117-16ماجد، ص 

. وافظر فصاا يف رسائل محاد الدين 116( هكذا سمها د. عبد املنعم ماجد، ايحاكم بأمر اهلل، ص79)

http://www.dorar.net/enو
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الرسالة التي وجااا "، وقد فص يف مقدمته أهنا 147-134الكرماين، حتقاق/ مصطفى غالب ص 

اه ه الدولة من قبل أحد دعاة التأليف الرد عىل الرقاع التي كافت ترسل إىل دعاة الفاطماني ووجو

 .12ص  "ايحهن الفرغاين املعروف باألخرم

 –( فرهارد دفرتي، اإلسمعالاون )تارخيام وعقائدهم(، ترمجة/ ساف الدين القصري، بلندن 80)

 .323م، ص2012بريوت: معاد الدراسات اإلسمعالاة، دار الهاقي، الطبعة األوىل 

 .323( دفرتي، اإلسمعالاون، ص81)

 .324( دفرتي، اإلسمعالاون، ص82)

 .534، ص2( عبد الرمحن بدوي، مذاهب اإلسالماني، جملد 83)
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 تساؤالت حول تاريخ األرس العربية واإلرث

 )*(في جنوب شرق آسيا

 (**) قادر بكر أحمد با بيترجمة: أ

إن وصايا وأوقاف »

املهلمني يتم تشكالاا 

بحهب مبادئ القافون 

اإلفجلازي ولاس بحهب 

القافون اإلسالمي. وهذا 

لاس مرضاا  كلاا  من وجاة 

 .(1) «املهلمةالنظر 

األحوال الشخصاة أحاافا  قوافني هجانة، وهلذا فإهنا بمعنى ما هي فتاج  وتهمى قوافني

سواء  كان باخلطأ أو  -ومصدر قافون األحوال الشخصاة  متاما .ذرية والدين خمتلفني 

، إفم عملاة فموه وتطوره هي  -باالخرتاع   .(2) «املامةفاذا يف الواقع لاس مام 

 مهاجرون ومستوطنون:

وافتقاهلا داخل العوائل هو يف ايحقاقة أمر مرتبط بشكل محامي بهااسات توزيع الثروة »

: فمنذ أوائل القرن التاسع عرش متت مأسهة أشكال جديدة من القافون وامللكاة (3) «الدول

بدرجات خمتلفة من طرف سلطات الدولة املختلفة باعتبارها عملاات أساساة يف استاالء 

لرشق األوسط وشمل أفريقاا وجنوب رشق آساا. القوى مع األشخاص واألماكن يف ا

سواء كافت هذه القوى هي القوة العثمفاة أو الفرفهاة أو الربيطافاة أو اهلولندية. فلقد سعى 

عىل  -عن طريق إعادة إصالح التنظام القافوين للملكاات واألشخاص  -ايحكم اإلمربيايل 
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لتي االجتمعاة، ففي جتارة املااجر، واتعزيز وتقوية أو فقل فمذج الهاطرة االقتصادية و

كافت موجودة يف إطار جماالت قوة استعمرية متوسعة وإمربيالاة يف القرن التاسع عرش 

وأوائل القرن العرشين، فلقد كافت حركة األشخاص واملجموعات والهلع واألفكار 

 ضوعاتوالقوافني واملمرسات القافوفاة عرب األماكن واألزمنة، هي بشكل واضح مو

 مركزية تهتحق البحث والدراسة.

باستخدام مادة علماة مأخوذة عن تقارير حالتني من حماكم القرن التاسع عرش 

، سأقدم ملخصا  أولاا  ملا أعتربه يشكل حدا  ما للمشاكل «سنغافورة»االستعمرية يف 

والد األرسي تالتحلالاة يف دراسة التفاعل املعقد بني الدولة والقافون وامللكاة وأشكال ال

بني العرب الذين تنقلوا بني شبه اجلزيرة العرباة وجنوب رشق آساا. لن يكون اهتممي عىل 

وافتقاهلا  «امللكاة العقارية»التجارة والباع والرشاء ولكن بدال  من ذلك ساكون عىل دستور 

عن طرق ممارسات التعاقب واإلرث التي كافت تظار فااا املمرسات اإلسالماة 

فجلازية يف عالقات معقدة. فاملااجرون والزوار واملهتوطنون أصبحوا مقامني وكان واإل

 وعىل مدى أجاال ويف أماكن عديدة خمتلفة. «لألرسة»ذلك أحاافا  يقتيض تبعات عظامة 

وغالبا  ما درس اإلفثروبولوجاون فزاعات ورصاعات من أفواع خمتلفة يف ظل سااق 

ات ووكاالت وتراتباات وأداء طقوس وخطابات استعمري، وهي فزاعات تشمل مؤسه

افون الق» «القافون العريف»خمتلفة. ولقد شغلت عالقات ومتاازات وتداخالت بني 

افتباه املحامني االستعمريني أففهام كم شغلت  «القافون اإلفجلازي»و «اإلسالمي

جي ااملؤرخني واإلفثروبولوجاني. ولقد كافت أيضا  موضع فزاع واختالف اسرتات

واستغالل وتشويش بني املقامني واملهتقدمني الذين ينخرطون يف أدوات قافوفاة التبعات 

املرتتبة علااا قد تظار ففهاا فقط عىل مدى سنوات عديدة، ويف أماكن خمتلفة. فاتم 

املااجرون واملهتوطنون حل اختالفات قافوفاة، وجياشون خمتصني ماناني ويقررون 

وقاف ومنفذون مبارشون لتوزيع بضائع ألشخاص خمتلفني مصائر ثروات، ويؤسهون أ

ألغراض خمتلفة وبحهب معايري خمتلفة وعندها يذهبون إىل املحكمة لاتقاتلوا عىل النتائج. 
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وهم يفعلون ذلك عىل أساس القافون اإلفجلازي واإلسالمي، وأحاافا  عىل أساس قافون 

 م.هجني من االثنني. وعند كل فقطة يمكن أن يتم حتدهي

وسأبدأ بمقدمة عن اهلجرات ايحرضماة إىل جنوب رشق آساا وبعدها سأقوم برسم 

األسئلة التحلالاة األوسع التي قد هتم بشكل خاص اهتممي املتعلق بالقافون واألرسة 

وايحكم االستعمري. ويف اجلزء األساس من هذه املقالة، سأشري يحالتني قافوفاتني مبكرتني 

حتى ألفت النظر للموضوعات األساساة للنزاعات القافوفاة  «رةسنغافو»حول وصايا يف 

األرسية، سواء كافت هذه النزاعات قدمت بحهب مصطلحات إفجلازية أو إسالماة. 

فقضايا التعاقب يف األرس والتي استثمرت برسعة يف العقارات يف مهتوطنات املضايق، 

هل عىل ساطرة اإلرث وكذلك يف أماكن أخرى كذلك برسعة، ركزت العقول بشكل مذ

واألسام وايحقوق من طرف أشخاص خمتلفني كافوا يهعون للحصول عىل مزايا أو 

مكاسب تفاضلاة. وسأشري بشكل خمترص يف اجلزء األخري من هذه املقالة إىل أمهاة األشكال 

اإلفجلازية لألوقاف اخلريية أو األوقاف األهلاة بالنهبة للثورة األرسية أو العائلاة عرب 

لزمن، فبالنهبة لألوقاف بطباعة ايحال، هي أداة للهاطرة عىل الزمن، وعىل املشاكل التي ا

 قد يتعثرون فااا أو يواجااا ورثتام.

 العرب في جنوب شرق آسيا:

يف جنوب رشق ما يعرف  «حرضموت»جاء ايحضارمة بأعداد كبرية من منطقة تهمى 

عداد كبرية بدأت يف أواخر منتصف القرن . وفرتة هجراهتم الرئاهاة وبأ(4) اآلن «الامن»بـ

التاسع عرش. وهنا سأركز عىل األرس النخب أو ما كافت مرة تشكل فخب من مااجري 

، وبالذات تلك األرس التي كافت قاعدة ملكاتاا «آساا»ايحضارمة يف جنوب رشق 

ا  يف االرأسملاة واالقتصادية مهتمرة ملدة تزيد عن مائة سنة بشكل أسايس، ولكن لاس كل

ع جزء املاناء – املدينة كافت فلقد. «جاوة»و «سنغافورة»  ضاءف ويكثف برسعة يتوس 

 واملمرسات والهلع األشخاص وتفاضل وخلط واملواجاات والتدفقات ايحركات
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وعرب  «صنيال»إىل  «أوروبا» من افتقلت التي الطرق تلك يف أصوهلا كافت التي الثقافاة

ة قد كافت املشاريع االستعمرية الربيطافاة واهلولندية والفرفهافقاط عديدة فام باناا. فل

مركزية لالقتصاد الهاايس لألرخبال املاالوي بنفس القدر الذي كان يشكل أمهاة 

 .«اهلند»لالستثمرات الربيطافاة والفرفهاة يف رشق املتوسط و

 هوسأقوم بتتبع تدفق أمواج أرس عرباة وعوائل طشبكات معانة مهائال  هذ

املصطلحات عرب أجاال متعاقبة ويف أماكن متعددة مرتبطة بطرق خمتلفة. وقد تكون هذه 

الصالت هشة ضعافة ألسباب تتعدى تذبذبات األشخاص أو الثروة أو الهاطرة العائلاة. 

وقد تربهن أفضل وأدق ايحهابات التي يصل إلااا خرباء تقدير املخاطر واالستثمرات 

الزواج أو املزاج الوصائي أو التعلام أو حركة اهلجرة أهنا عقامة  التجارية أو الرشاكة أو

 موافق علااا أو أهنا اسرتاتاجاات قد تؤدي غري جادة، فالقرارات التي قد تبدو معقولة هو

إىل حتطام الرشكة العائلاة، وقد تصبح الرشكة العائلاة يف أزمة أو غري ممكنة االستمرار 

ح وجودها واستمرارها مكلف جدا  اجتمعاا  واقتصاديا ، ومن تقريبا  مع الوقت أو أفه أصب

بني الوسائل القافوفاة اإلفجلازية التي استخدمت بخصوص ضمن ايحفاظ عىل الثروات 

 العائلاة عرب الزمن العقارات واإلرث واألوقاف األهلاة.

عباة شكحكمة آساوية بنفس القدر ما هي كلمة  «من أكمم إىل أكمل يف ثالثة أجاال»

أمريكاة شائعة وهي تتحدث عن صعود وهبوط داخيل للعائلة. لكن االقتصاد العاملي 

واملحيل يتأرجح ويمر بدورات لعبت بطباعة ايحال أدوارها. فلقد لعبت األزمان املحلاة 

واالفتقالاة يف الهااسة أو ايحرب أو أسعار الهلع أدوارهم ولقد صدعت بشكل دقاق 

كلة. أو ربم مكنت التدخالت الربيطافاة واهلولندية والاابافاة شبكات وتوقعات كافت مش

وغريها أو حطمت االسرتاتاجاات اخلاصة باملااجرين. وربم قادت الثورات القوماة 

وحركات االستقالل إىل مصادرة الثروات التي مجعت بعناية، وصادرت رؤوس األموال 

متالك األرايض ولتلك العبارة اهلامة التي مجعت وأديرت بدهاء وصرب. وأخريا  ربم كان ا

 قد برهن عىل أفه يشكل الرضبة األقهى. «النفع العام»جدا  للدولة وقوهتا 
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وزع ايحضارمة أفراد العائلة عىل أماكن عديدة يف العديد من  «جنوب رشق آساا»ففي 

فة ركتجار بالتجزئة وجتار ووكالء لباع األرايض والهلع وصاا «جزر األرخبال املاالوي»

وبحارة ومالك بواخر وموزعي األقمشة الباتاك أو مصنعني أو أصحاب حوافات أو علمء 

أو أصحاب ريع أو مدرسني وخطباء. وهناك معنى أدوايت معني ملا أسمته مؤخرا  جمموعة 

 والتي تتماز ببعد رئايس يف العديد من اهلجرات «إيرادات األرباح القراباة»من املقاالت 

؛ إذ (5) لعائيلاهم التكتاكي واالسرتاتاجي، كم يماز أشكال بناة الرسد وهو يماز تفكري

تصبح ايحهابات وايحهابات اخلاطئة عرب الفضاءات القافوفاة والثقافاة والعائلاة جزء من 

 الروتني املعاش لعوائل معانة.

ومعنى شبكات العائلة العرباة عرب املنطقة، وأحاافا  التنافس مع التجار والبحارة 

األوروباني ماز جتارب بحار بولندي كان قد أبحر لبعض الوقت يف ثمفانات القرن التاسع 

 أفه ىلع العرب يقدم «اجلزر طريد»عرش حتت علم ساد ما. فنجد يف رواية جوزيف كافارد 

تباطات ، وتضمن ار«رية ال حتىصكب بأعداد» خارجاني – داخلاني كأشخاص ايحضور كيل

فاناك عم وهناك أخ وهناك صار يف باتافاا »حر األرخبال. وصالت عرب كامل فضاء ب

وآخر يف بلمبافج وأزواج أخوات عديدات وعدد كبري من أبناء العم منترشون يف الشمل 

واجلنوب والرشق والغرب، منترشون يف كل مكان حاثم كافت هناك جتارة، فاناك ترقد 

 .(6) «اجلزرعائلة كبرية كشبكة يف كل 

التي هلا إغواؤها اخلاص يف هااماة قوة العرب، إهنا صورة ال يمكن وهذه الصورة و

فاماا وحقودة واختزالاة كم هي صورة عبد اهلل عند كوفارد، فاي متلك فوع فريد من 

القدرة عىل اإلبداع وايحفاظ عىل عالقات متعددة اجلداول عن طريق الزواج عرب كل 

 أو األرض يف اجلزر اهلندية. مناطق التفاعل والعالقات سواء كافت يف البحر

 لاقابل أو يوازي «ديلوز وجوتاري للجذمور»ملفاوم  «روبرت مهبهون»واستخدام 

 «عنيأم أربعة وأرب»فاجلذمور »بناويا  وتنظاماا  لشبكة العرب يظار يل مهاعد جدا  هنا: 
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، «املروفةوبأسلوب اتصاله االفتقايل وبتعدديته وبتوجااته املتحركة يقدم فموذجا  للتحالف 

، وكون أن مفاوم (7)تقاد النزعة الفردية كم تقاد كذلك الوكالة أو الوالية الهااساة

شباه بالشجرة من حاث »اجلذمور قد تم اقرتاحه كبديل ألفظمة التحكم الشجراين 

له أمهاته اإلضافاة، وإذا ما أخذفا يف االعتبار  «اخلصائص أو النمو أو الرتكاب أو املظار

نهب الشجراين يف هذه الظروف، وهي تقابل قوة اخلاال اخلطي واملتعدد اخلطوط أمهاة ال

للنهب املامة جدا  يف إحدى األشكال  األيقوفةخلط النهب تلك التي تشكل الصورة 

 الرئاهاة يف ادعاء الهلطة وادعاءات تفويض الهلطة يف بعض اخلطابات ايحرضماة.

 إعادة إنتاج العائلة عبر الفضاء:

هذه الهااقات والعملاات املتعددة املتنوعة للحركة، كافت عملاة تعزيز وتوزيع  يف مثل

أشكال خمتلفة من الثروة وامللكاة عرب الزمان واملكان تقدم فرص ومشاكل للحضارمة 

 بوصفاا عالقات بني أشخاص حول «امللكاة»كافت تتغري، عىل األقل بهبب طباعة 

وا جزءا  من النمو، ومن املحاوالت املنتظمة للقوى ، كاف«رشق آساا». ويف جنوب (8) أشااء

 االستعمرية ومن التقناات )وبالذات من سبعاناات القرن التاسع عرش وصاعدا (.

وجزء من التنافهات اإلمربيالاة عىل مهتوى عاملي وجزء من تطورات وتذبذبات 

توى عاملي اة عىل مهالتجارة الدولاة والتبادل التجاري فااا وجزء من التنافهات اإلمربيال

وجزء من تطورات وتذبذبات التجارة الدولاة والتبادل التجاري فااا، وجزء من فمو 

اقتصاديات املزارع الكبرية وجزء من أمهاة اهلجرات الصاناة ومن فمو ساطرة رأس املال. 

 يف مثل عوامل اهلجرة، هذه بالنهبة للفاعلني «فهب»و «قرابة»و «عائلة»وما كان يعد شأن 

ذوي العالقة طوال الفرتة. كاف فاموا ومارسوا؟ وكاف يمكن أن يتغريوا بل كاف 

تغريوا؟ كاف كان باستطاعة مااجرون مما قد يكون قضوا معظم أوقات حااهتم يف املنطقة، 

شبه جزيرة »أو من قد قاموا برحالت من وإىل  «حرضموت»يعدون فقط الحقا  إىل 

ذلك  األرخبال وحافظوا عىل أرس خمتلفة، قافوفاة وغري والهفر إىل فقاط خمتلفة يف «العرب
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يف أماكن خمتلفة مع فهاء من خلفاات لهافاة خمتلفة ومن مناطق خمتلفة ومن جمموعات 

ثقافاة خمتلفة، وينقلون بضائعام خلفام بطريقة كم لو كافت حماولة لضمن إعادة إفتاج 

 العائلة وإعادة إفتاج ازدهارها.

ة اإلفتاج االجتمعي االقتصادي لكل العائلة والعالقات القراباة يف وتشري عملاة إعاد

أماكنام املحلاة املختلفة وتشكالهتم التارخياة، بطباعة ايحال، لاس فقط الباولوجاة 

)اجلهدية(، ولكن أيضا  الكهباة واالفتقالاة والتحولاة والتوسعاة ألفواع خمتلفة من رأس 

وما  «بصحاح مناس»عنى: أشكال عملاة التنشئة ملا هو املال والهلع وامللكاات بأوسع م

من املعرفة واملمرسة الديناة واالعتقاد والذوق وامللبس واملطبخ واملانة  «غري مناسب»هو 

واملصادر املادية والرشف االجتمعي. وفام خيص العوائل املكوفة من أو التي هي جزء، مما 

ون . تلك الذاكرة ففهاا قد تك«شرتكة الذاكرةاملجتمعات املحلاة امل»أسمه ماكس فارب، 

سلعة ثمانة جيب العمل بجد إلتقاهنا وتهلاماا يف ظروف متغرية ووسائط خمتلفة من 

طقوس عبور ولغة وسالسل فهب وكتب ووثائق وصور فوتوغرافاة وأشكال رسد 

 اع منوحكايات وتعابري ممازة أو أشكال من الكالم وممارسات غذائاة وآداب مائدة وأفو

قطع األثاث ومن املتاع املتوارث والكثري من أمثال هذه األشااء. وتفام الذاكرة ففهاا 

باعتبارها مصدر قامة وأمهاة متذبذبة مملوكة بشكل تفاضيل وهي ذاكرة جماشة ومهتثمرة 

 يف أشخاص وجمموعات.

 – عديدال حال هو كم – «آساا رشق جنوب»بالنهبة للعوائل ذات النهب العريب يف 

 من بريا  ك قدرا   تتطلب وهي. كثافة حملاة عملاات تشكل وكذلك افتقالاة الذكريات هذه

 هنا معاا أتعامل التي ايحاالت ويف االقتصادي، وكذلك الثقايف االجتمعي العمل أو اجلاد

مع   الناس أن يفاوضوا ويؤسهوا بشكل قافوينعىل يتوجب إذ أيضا ؛ قافوين جاد إىل حتتاج

تعاملون فاه يف فضاءات قافوفاة خمتلفة آخذة يف الظاور، ويرتبطون مع من وبأي من وماذا ي

طرق دقاقة وحمددة أو ممكنة ينبغي علاام أن يهعوا لتأساس حقوق أو ادعاءات معانة 

من  جزء «دمقرطة األمهاة أو العالقة»وكذلك ماذا ينبغي علاام توثاقه ودرجات 
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ناك مصدر آخر ملا قد يكون موضع فضال من أجل األرشاف الفردي واجلمعي للعائلة، وه

 ايحفاظ عىل الثروة ولصالح العائلة ففهاا.

كالم حول إعادة اإلفتاج وحتول العائلة وحقوق امللكاة هو كالم يقتيض ايحديث  وال

ة من ري إىل عامل املجتمعات اإلفجلازيتش كافت وإن – «سربينغ آلني»عن اجلندر. إذ تشري 

 من ائلمه يفتح أن يمكن الرتكز أن كاف أمثال من املنظورات إىل – طبقة مالك األرايض

لاس حق من حقوق اإلرث له أمهاة أكرب من حق النجاح يف ايحصول عىل عقار، »: أمثال

 .(9) «النهاءوما إذا كان هناك حق له رمزية أعىل وأعظم من مكافة 

كاف  العظمى «سوريا»حول  يف فقطة أكثر حتديدا ، «باربارا دوماين»ولقد أظارت أبحاث 

أفه لاس فقط أن األوقاف النهائاة من أشكال خمتلفة قد يكون مهاويا  ألوقاف الرجال من 

 .(10)«يف القرن التاسع عرش»حاث األمهاة يف بعض الهااقات القافوفاة بني القرابة 

م خيص فا «ريتشارط سومارز سماث»و «مارثا موفدي»ويف ففس املجلد يقول كال  من 

 للنهاء فكران حق الشخصاة القافوفاة بوصفان»راستام للملكاة واألرسة أفه بالنهبة د

مالكات غري جمندات للثروة، وبوصفان ورثة يف سجالت الدولة، وحتى بالنهبة للمار 

 .(11) «رشعاا  يبقى أمرا  غري 

يف  روعىل الرغم من أن أمثال هذه الدراسات تتمركز عىل تاريخ الدولة العثمفاة املتأخ

لة فام كان ُيرى كطرق قاب «لإلصالح»سوريا، ينبغي علانا أن فتذكر أن حماوالت الدولة 

للتحول ولتقنني ايحديث باستخدام تقناات جديدة للقوة، كافت حاسمة يف العامل سواء 

كان استعمريا  أو سواه. فلقد كافت عملاة تهجال أسمء العقارات ودرجات ساطرة الدولة 

ألوقاف وامللكاات واملهوح مع ذلك، سواء كافت مؤسهاهتم جزئاة أو غري عىل ملكاات ا

كاملة جزء من خطاب افتقايل لتغاري قوة الدولة القافوين، ومعه تبعات مكثفة بخصوص 

 اجلندر وامللكاة.

وكافت التغريات يف قافون األرايض وقوافني األحوال الشخصاة هلذا مرتبطة بشكل 
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 كافت لتيا الفرتة تلك –صعود فظام الدول القوماة الرأسملاة »محامي يف هذه الفرتة من 

. إفه زمن (12) «واالزدهار القوة يف إطالقا   متهاوية وغري بعضاا يف تشكك الدول فااا

 اإلمرباطورية.

ويف حالة مااجرين أغلباتام العظمى من الذكور ايحضارمة يف الهنوات املبكرة، 

تزوجوا من فهاء حملاات من خلفاات ثقافاة ولهافاة العديد منام، كم سبق يل أن ذكرت، 

خمتلفة، ارتبط اجلندر أيضا  بشكل محامي مع أشكال الوحدة األرسية والهكنى ومفاهام 

ايحقوق وخصوصاات امللكاات وأحاافا  الدور أعظم خلط النهب الذكوري واألقارب من 

دة هب والعائلة والوحاألخوال يف األرخبال. وأصبحت تعابري وممارسات القرابة والن

األرسية هذا دون ذكر طقوس الوالدة والزواج والوفاة، ومع مرور الوقت أكثر تعددية 

ثقافة ولغة. وترعرع األطفال مع لهان والدهتم ولاس بحهب لغة والدهم )رغم أن األبناء 

قد يتكلمون العرباة مع والدهيم يف اجلال األول ويف بعض ايحاالت يف اجلال الثاين( 

وهناك احتمالت أخرى  «خمتلطة»أو  «صاناة»أو  «جاوية»أو  «ماالوية»تصبح سنحام و

عديدة يف شكل الوجه وفوعاة الشعر والشفاه وتظار أيضا  يف الشاوات والرغبات 

 .«طباعتام»والصفات التي تأخذ شكل صور فمطاة لتصبح 

 إصباغ الشرعية على العوائل:

لاا الباحثون يف حقل معقد مفاهاماا  ومناجاا  هو واحد من األخطار العديدة التي يقاب

ان يراه وهو افزالق ك «أغلوطة التفكري القافوين» «باري بورديو»خطر االفزالق فام أسمه 

عىل أفه من خصائص أو سمت التحلال اإلفثروبولووجي املفرط للزواج واألرسة. وأضع 

فالعمل عىل  الثقافاة كتفهري. «لقواعدا»يف بايل حتذيره املهتمر من مغبة إفتاج جمموعة من 

القافون واألرسة يمكن أن يهحب املرء بهاولة إىل مثل هذا التحلال. وكان اهتمم 

( املولد السرتاتاجاات habitusهو اخلروج من الوقوع يف إطار البائة ) «بورديو»

ريان أو ب وامللكاة التي تظار كجزء من عامل املهلمت ملفاهام واألرسةوممارسات اإلرث 



  76   رق آسياتاريخ األسر العربية واإلرث في جنوب ش

، ولكن هنا أفام البائة يف سااقات ما يمكن أن أقول عناا أهنا ظارت إىل الهطح (13) القبائل

يف مواجاات مع فمذج راديكالاة أخرى من إعادة إلفتاج االسرتاتاجاات وتشكل الصالت 

 والقوة يف مجاع سااقات املااجر.

 ال يتم التعبري به يف «األمور هكذا عادة ما تكون»أو  «الوضع عىل هذه الوترية»ومقولة 

حاالت أقوال تم التأمل فااا أو وقع عىل ما هو متعارف علاه، وهي ال تهتطاع أن تهتمر 

أن تكون افرتاضات حااة ال يمكن مهاءلتاا. ويصدق هذا بالتأكاد أين ُيدخل أشخاص 

يباجة كتابة  ديف -عىل سبال املثال  -قافون أوقاف اإلفجلازي أو قافون املحاكم اإلفجلازية 

أو عندما يكتهب مهلمون وصايا إفجلازية يف قلب أرسة ومجاعة فهب  (وصاة إسالماة)

كاسرتاتاجاة للهاطرة عىل توزيع امللكاات. تصبح الوصايا مصطلحات أساساة وهلجة 

وأداة وتعبري، أيضا  ألشكال  «العائلة»يحديث عن  «يحديث أو كالم العائلة»حاسمة 

سنة األوىل  50الـ يف  «سنغافورة»صنافات ملكاة العقار التي قامت يف وكافت ت ايحداثة.

من وجودها عبارة عن تصناف جديد هجني ومقنن بشكل فضفاض من مصادر 

 .(14) متعددة

 ، عبارة عن قافون مشتق من مصادر«سنغافورة»يف  «قافون»ربم يشبه ما فم لاصبح 

ألرايض وأرايض العقود طويلة اإلجيار أو بالنهبة لبعض التجار العرب، منح ا (15) متعددة

سنة كان األكثر شاوعا ( وأدوات أخرى للتقنني غري املحدد  999عقود اإلجيار )أي عقود 

فهباا  يف العقود املكربة، يظار أفه حددت هويته عىل أفه يقدم فرص عظامة. وكافت هناك 

ل ديدة للرتاكم، عىل األقأيضا  أدوات جديدة للتعاقب واالفتقال ألمثال هذه األشكال اجل

يف الوصايا اإلفجلازية، يف حاالت االستئناف يف املحاكم اإلفجلازية طلبا  للعدالة يف ظل 

املبادئ اإلسالماة للتوزيع، ويف األشكال اإلفجلازية للوقف أجربت بالرضورة أو 

بات اأوجدت الفرصة )املخاطرة( لألشخاص أن يدخلوا البنى املختلفة راديكالاا  واخلط

املختلفة متاما  للخطاب وامللكاة التي تطورت يف سااقات تارخياة خمتلفة جدا . وهذه ايحقاقة 

األخرية عبارة عن يشء علق علاه قضاة متأخرون أففهام يف أحكام أين هم يقولون بشكل 
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 ، وهو كان فتاج«سنغافورة»واضح أفه لاس لنظام امللكاة أي أصل عضوي يف تاريخ 

 ايحقاقة كان عبارة عن سوء فام ملمرسات وأشكال امللكاة امللكاة. ، ويف«إفجلرتا»

يرصون عىل أن فظام امللكاة وتصنافاته جيب أن تتبع، إذا ما أخذفا يف  -ورغم ذلك  -لكن 

االعتبار أن حالة القافون املتشكل ُبني ويصبح من الفوىض أن تكون هناك حماوالت إلعادة 

بغض النظر عم  يمكن أن ففام من ذلك أو ما يقتضاه ) «عضوي»تشكاله يف ضوء أسلوب 

ات بجوافب أساساة من التناقض -بعبارة أخرى  -ذلك من تبعات(. ويعرتف بعض القضاة 

املوجودة يف جوهر امللكاة والقافون، ويف ففس الوقت يقوم بتأثاث الرشعاة الربامجاتاة 

 للممرسات االعتباطاة االستعمرية.

افون يعني: أن استخدام اخلدمات املدفوعة التكلفة ملختصني ماناني واالفدماج يف الق

بشكل متزايد. وأصبح املحامون أعضاء من شبه أفراد العائلة ال يمكن االستغناء عنام، 

ويعتربون وسطاء هامني للتوسط مع املؤسهات القافوفاة الذين هم كافوا وكالء هلا 

إلدارة افتقال وتوزيع واستصدار عملاة  وبخصوص العملاات املامة املتزايدة أففهام.

التعاقب يف ثروة العائلة، أصبحوا أولااء األمور واملشكلون للدافعاة إلصباغ الرشعاة 

وإعطاء األفهاب البريوقراطاة يف اللغة التي تصنع هبا االدعاءات. وهم يشكلون 

الويؤطرون القرابة القافوفاة وعالقات األرسة وأشكال الرسد عرب الزمن بش وغالبا   كل فع 

غامض ومتناقض من حاث اللغة القافوفاة والذي يف شكل أجزاء متقطعة ومجل وفام 

 .«العائلة»متشظٍّ يصبح جزء من تواريخ األرسة وكالماا وحديثاا عن 

 عبارة املعارصة، يف «سنغافورة»وعندما يقول يل أحد أفراد أرسة هلا: وقف أهيل كبري يف 

ه الوقف أصبح علا عم. فإفه كان يعرب «امللكاة هي التي جتعلنا عائلة إهنا»شائعة فوعا  ما، 

األهيل بعد مرور عدد من الهنني فوعا  من أفواع الهخرية املريرة: عبارة عن تأمل اشمئزاز 

ساخر إفه يف حالة وضع وصاة ملهتقبل األرسة أو العائلة عن طريق وقف أهيل، أوىص 

ت العوائل . وأصبح«امللكاة»يأمل أن حيافظ علاه وقلص املؤسس يف الواقع بتدهور ما كان 

املنقهمة بعمق فام باناا حول توساع ثرواهتم اجلمعاة تشكل مصادر شخصاة لتحديات 
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. وهم يعربون (16) أدواهتاقافوفاة فام بانام وأصبحوا معتمدين عىل امللكاة اجلمعاة. فام 

البعض، وتول د تلك املرافعات  عىل الرتافع ضد بعضام «جمربون»عن إحهاس بأهنم 

 بالنهبة هلم يشء ال ينفصل عن أشكال «التفكري القافوين»عالقات عائلاة. ويصبح 

ايحهابات واسرتاتاجاات األحزاب التي تذهب غصبا  عناا مع تشكاالت وحقائق مهل م 

لة للحفاظ اوهبا استطرادية ملا يعني أن يكون املرء من القرابة أو أحد أفراد العائلة، ففي حم

عىل القرابة أخذ وعطاء، وإرث وفقل للثروة والبضائع داخل سااق إطار ال أخالقي 

 وكذلك داخل إطار اقتصادي.

 قانون األحوال الشخصية وقانون الملكية في الحداثة االستعمارية:

 بوصفه أفه له ففس «قافون األحوال الشخصاة»يظار يل من األمور ايحهاسة أن فأخذ 

لتارخياة والتحلالاة التي يمكن أن تعطااا للقافون اجلنائي أو أشكال أخرى األمهاة ا

للقافون أو التقنني أو أسالاب ايحكم يف فامنا للحداثة. واهتممي عىل وجه اخلصوص 

بالتفاعل بني ما هو قوافني األحوال الشخصاة وقوافني امللكاة يف املمرسات االجتمعاة عرب 

تي هي معا  عبارة عن جزء متشكل وعرب ما يظار أهنا جمموعة الزمن، تلك املمرسات ال

 عىل االجتمعي. «تتهامى»تقناناة 

ة كان تاريخ امللكاة اخلاص» «مرص»يف كتاب حديث أفه يف  «توين ماتشل»ولقد جادل 

، وهذا «صامتا  فوعا  ما فام خيص الرشوط التي أفتجته والرشوط الهابقة التي أدجمت فاه

افون عدم اعرتاف بالق «بورديو»ملا قد يهماه  -يف وجاة فظره  -يف األمهاة  غاية «الصمت»

لكاة اخلاصة. للم «املؤسهات الفعلاة»والقوة وتأثرياهتم األيديولوجاة، وقلال ما قال عن 

االفقطاع يف التاريخ الذي سببه االحتالل االستعمري ملرص )يف »للقول:  «ماتشل»ويذهب 

الصفة الكوفاة أو العامة للقافون. وهي صفة ارجتالاة وعنافة  م( ساعد يف تأساس1882

واستثنائاة لقافون امللكاة، وكافت مغابة متاما  عن طريق تقديم القافون كم لو أفه شائا  جمردا ، 

. ووجاة فظري هي أن موقعا  استعمريا  خمتلف وتارخيا  خمتلف (17) «عامةوكم لو كان قاعدة 
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فراغ ال »كم لو كافت  -من الناحاة العملاة  -عندما عوملت  1819ني فام ب «سنغافورة»يف 

، ويف ثمفاناات القرن التاسع عرش عندما عوملت عىل أهنا مدينة مااجرين، «يشء فاه

جتاري للرشق، كافت عبارة عن فظام حكومة  ءأهنا ماناوعىل  «الصني»غالباتام من 

ري لفرتة طويلة عبارة عن العنرص املقرر غ استعمرية ارجتالاة وتغري قابل للتعمام كان

 . «بريطافاا»الذي مارسته  «اهلشة»الواضح فهباا  يف طباعة القوة اإلمربيالاة 

 املقدمة ةالفرص لكن. فقط جزئاا   مقنعا   كان – الهااق هذا مثل يف –واعتباطاة القافون 

 مت برسعة من طرفجمموعة تعمامت غري منتظمة وغري مقنعة، وأوامر وسوابق قد فا من

 بعض أفراد شبكة جتارة املحاط اهلندي، ايحضارمة، باعتبارهم أعضاء يف جالاات أخرى.

ل هبا القافون أن تهتكمل  حتتاج األبعاد املؤسهاة والهااساة واالقتصادية التي فص 

 بفام أمهاتاا الثقافاة. فاملوضوع لاس فقط هو أن األفظمة القافوفاة الصاعدة قد تغري أساس

الدولة يف وقت قصري فهباا  عن طريق تغاري طباعة قافون البالد وامللكاة. ولقد أوضحت 

ض ذهبت من ساطرة الشاوخ إىل امللكاة رأن األ «هاواي»يف حالة  «سايل أفجال مري»

)وهو اهتمم باألرض استمر حتى وفاة الوريث األخري الذي  «يف فظام حر بهاط»الفردية 

وهو: أن القافون أصبح حاسم  يف تشكال األشخاص، وكذلك . (18) ورثة(توىف بدون 

هو إبداع ذات مشحوفة بجعل ففهاا »تشكالام كرعايا ومواطنني. وأصبح هدف القافون 

عن طريق االفضباط والهاطرة عىل الذات بدال  من الدفاع عن فظام التمااز والرتبة أو 

يحظة معانة يف تاريخ  «فاجلأ». )وتناقش (19) «املحلاةصاافة الصالت مع املجتمعات 

لكن هناك فقطة قابلة للتعمام أيضا ( فالقافون جزئاا  مشكل للذوات االجتمعاة،  «هاواي»

 وهو يشكل تعابري عن القرابة والصالت بني تلك الذوات.

ومها معا   «األرض»و «العائلة»عن دور القافون يف تعريف  «بال مورير»ويركز  

 «النهب»و «العائلة»ملفردتان، ويف الصلة أو العالقة يف تشكال تصنافان قويان يف جتهاد ا

لقوافني شجع تغاري ا»يف اجلزر العذراء الربيطافاة، وهي اجلزر التي دراستاا افتات إىل: 



  80   رق آسياتاريخ األسر العربية واإلرث في جنوب ش

الناس عىل التفكري يف القرابة كموضوع لرسم شجرة النهب ومعرفة القرابة الباولوجاة 

ت والتزامات بني األشخاص. وصاحب هذا بانام، ولكن لاس باعتبارها فظام قرابا

 .(20) «األرضالتحول تغري يف األفكار القافوفاة والشائعة الشعباة بخصوص ملكاة 

وهذا التغاري، أصبح الناس هلم قرابة أو صلة بملكاة العقار، كيشء بشكل متزايد، لكن  

 مفاومكيشء هم فاه باعتبارهم أشخاص هلم فاه مصالح مامة جدا . ويف أشكال رسد 

الشخص بوصفه ينتمي لعائلة ولقرابة أو صالت ينتمي لقضايا قافوفاة ولغوية واقرتاضات 

تصبح أكثر أمهاة معا  يف ايحكايات واألحاديث الصغرية والنكات، ويف وصف الرصاعات 

 وكذلك يف تأطري أشكال روايات العائلة ككل.

ال طاته مع قافون األحوولغرض معاجلتي )غري املنتظمة( للقافون االستعمري ارتبا

الشخصاة وقافون ملكاة العقار، أود أيضا  أن ألفت االهتمم إىل رأيني مرتبطني بشكل جاد 

 «أفريقاا»الذي يقدم أطروحته عامة حول القافون يف سااق  «مارتن شافوك»مها رأيي 

 االستعمرية.

 «اقوفاة بشكل دقدائم قاف»أوهلم هو: أن ايحكومة االستعمرية ما كافت بشكل متقطع 

ترويج »إداري مع كافة تبعاهتا الشخصاة والربامجاتاة بدال  من  «تعقل»وذلك باالعتمد عىل 

 .(21)«ايحقوق القافوفاة

يف  ستعمرية.االيف تعلاقه عىل الفشل التام للدول  «سنغافورة»والثاين واألهم يف حالة 

، رغم وجود بعض فلقد كان اجلاد ،مهح األرض وإدخال فظام تهجال األرايض

هنا  «مكلف»يعني بصفة  «شافوك». وافرتض أن (22) جدا  االستثناءات، بهاط ومكلف 

افطالقا  من التقدير االستعمري ملصالح وغايات ايحصول عىل هذه املعلومات يف مقابل 

ففقات املازافاة واالستثمر البرشي، وهي أحكام كان يمكن أن تتغري، لكن النقطة األوىل 

، فنظام تهجال األرايض، وصكوك تهجال «فشل»ء  خمتلفا  عىل مفردة تهلط ضو

األرايض، وحتديد تعريف امللكاة كان يثري شبح عملاة قافوفاة يعمل عىل فقاض فظام 
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اإلدارة االستعمرية. فايحكومة االستعمرية كافت بشكل دائم قافوفاة بشكل مبالغ فاه، لقد 

لاس يف الرتويج للحقوق القافوفاة الذي كان هو كافت إدارة تعقل يف حرية االختاار و

 .(23)طباعة عملاا

مام ولكن  «شخيص»ورغم قوة هذه اآلراء إال أهنا حتتاج بعض التدقاق. فدور ما هو 

بإمكاهنا أن تأخذ أشكاال  خمتلفة. ويصبح النظام أكثر بريوقراطاة، ويشكل سااسات 

وير عمل لكتابة التقارير واإلرشاف وتطاستقدام وترويج أكثر قابلاة للفحص واالختاار، و

األضابري واإلدارة وعملاة التنشئة املاناة التي تكون فااا صورة ضباط املنطقة أو الناحاة 

ويصبح يف أغلب ايحاالت منطو  عىل مفارقة تارخياة.  «البالد»حيكم كملك هلذا اجلزء من 

هب ضحة أو تتحول بحوقد تكون سااسات الدول غري متجافهة بشكل أسايس أو غري وا

املهؤول عن األرض أو بحهب تغريات سااساة يف العاصمة أو بحهب تأثري جمموعات 

مصلحة جدد. ومصالح الدول يف تعريف ملكاة العقار أو حقوق اإلرث قد حتدد بالعقل، 

 عىل األقل حتى يحظة معانة.

حول  وضاتوالرصاعات بالنهبة للمااجرين واملحلاني من كل األفواع، وكذلك التفا

املكافة وايحقوق واالدعاءات كان يؤمن فااا أو متكن أو كالمها معا ، وذلك اعتمدا  عىل 

افاة التي الرسمي يف مزاياه الوظ «بالفشل»وجاة فظر املرتافعني والضباط االستعمريني، و

ذاهتا  «امللكاة»قد تفاد لاس فقط ايحكام. ولكن مع ذلك يف حالة تغري الظروف فإن 

هة قافوفاا  أي ما يعرف بالعقار هي اليشء املركزي واألسايس يف ثروات العائلة املؤس

اإلفجلازية واألسايس ملفاهام ما يشكل املكافة واملنزلة والوضع الشخيص، وقد ُيرى عىل 

أفه أساس للحكم حتى وإن كان األمر للحكام اجلدد أففهام، وكان دائم  مصدرا  لعدم 

للحكم  «قافوفاة مبالغ فااا»ن أكثر من جمرد أن يكون من طباعة الاقني والتعارض الذي كا

 االستعمري الرشاد.

م توضح هذه النقطة. فلقد 1884وهناك مادة مامة صدرت يف وصاة صدرت عام 
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كافت العادات املاالوية يف مهألة تهجال ملكاة األرض جديدة األمهاة. فلقد كان فاماا 

اني أففهام. فلقد تدخل دبلاو. إي. ماكهويل، وهو يشكل مشاكل أبدعاا املوظفني الرسم

. فدائم  «للفام»موظف عال املقام، لاشري إىل مصادر التشويش، وما يشكل خلفاة ايحاجة 

ة فظام العوائد األهلا»، وهي فقطة املرجع، استخدم املوظفون وبشكل عاقل، «اهلند»يف 

 .(24)«املحلاة ففهاا

كافت تنقل ملكاة األرض وتهجل كافة »ملقابل م يف ا1876منذ عام  «الروت»ففي  

تفاصال التقناة القافوفاة اإلفجلازية بمهاعدة كاتبني وثالثة جاالء أحرضوا أشكاال  

. ولألسف يف الواليات «بانافج مهتوطنة -مطبوعة من أقرب مهتوطنة إفجلازية 

تقة من قوى حل واملشيقابل املرء عدد ال حيىص من قضايا األرايض التي لاس هلا  «املاالوية»

ولقد استخدم قدر كبري من العمل واجلاد يف  العادية.اجلال واإلمهال ذات ايحاوية غري 

حماولة جلعل العادات اآلساوية والقافون اإلفجلازي يندجمان دون عون من عملاة ترشيع 

 .(25) «هنايةمامة لاس هلا  إن املامةقافوين، وربم لهنا بحاجة للقول 

ال يشء يف غاية األمهاة لصالح ازدهار »شكل الذع ما ييل:  «اكهويلم»ولقد الحظ 

البالد وغري مناسب متاما  للعقل املحيل، كم هو حال إدخال قافون ملكاة العقار اإلفجلازي، 

 .(26) «األحالممما كان يمكن تصوره حتى يف 

ام عسبب عميل مبارش، وكان مملوءا  بالتبعات، فلقد كتب  «ماكهويل»وكان تفجع 

 «بقة مهتقلةط»م وكان عظام االهتمم باملوظفني وبطبقة من املهتوطنني اإلفجلاز من 1884

ومن أصحاب املزارع الكبرية وأصحاب املناجم وغريهم الذين ربم وجدوا أفه من املام 

ايحقوق يف األرض املجاورة هلم والتي قد تكون جلرياهنم من األهايل »أن يعرفوا ما هي 

يحرية فقل حقوق ». وكان (27) «لصايحامهم يف حرية من حتويل ملكااهتم وإىل أي مدى 

 أو ورعه «ماكهويل»رضورة عاجلة جديدة مل تكن خافاة يف أمل  «ملكاة أرايض الغري

ما زاد االعرتاف واالحرتام »التفاخري جدا  أفه ساعوض بهخاء عىل حتمله املشقة إذا 



  83   رق آسياتاريخ األسر العربية واإلرث في جنوب ش

 «لفامل». هنا، كافت ايحاجة «تم التوصل إلاهيحقوق األهايل املحلاني من مالك األرايض 

مرتبطة بشكل واضح بشكل أكثر تعقادا  ويصل إىل مدى بعاد من أشكال  «الترشيع»و

 اهلامنة عىل املجتمع املاالوي.

 عىل النقاض، حانم كافت املزارع الكبرية ومناجم التعدين «بانافج»و «سنغافورة»ففي 

دارة أن تعتمد عىل مناسبة الرسد اخلاايل الذي يقول بأن ذات أمهاة متواضعة كان بإمكان اإل

 ، وهو اعتمد فتح«مل يكن هبا سكان قبال امتالكاا من رشكة اهلند الرشقاة»هذه اجلزر 

للمصلحة ايحرضماة واهلندية  «ملكاة العقار»فضاءات مقننة حمدودة جدا  من النمو 

 والااودية والصاناة.

تعقلام ورؤيتام »دم فااا املااجرون ايحضارمة وهذه كافت الهااقات التي استخ

 وكذلك فامام ألسلوب عمل اإلدارة االستعمرية بطرق سأقوم بعرضاا اآلن. «الثاقبة

 :(28) خالفيةوصايا 

وحتى أمتكن من متابعة جديل حول الطرق التي عىل مر أزمنة وأمكنة خمتلفة وأشكال 

يت يف بعضاا البعض، كم ال تزال دولة وقافون وعائلة وأشكال ملكاة قد فصلت وأثر

تفعل حتى اآلن، سأعطي أوصاف حمدودة بالرضورة يف قضاتني حمددتني: ويظار أهنم من 

هتوطنات ويف م «سنغافورة»بني القضايا التي قدمت إىل املحاكم يف وقت مبكر جدا  يف 

وقام أفه حقاملضايق التي ذهب العرب فااا إىل املحاكم االستعمرية لاعارضوا ما أكدوا 

بخصوص قضايا جوهرية يف اإلرث والتعاقب العائيل يف مصطلحات القافون اإلفجلازي 

 .واإلسالمي ضد أفراد آخرين من أفراد العائلة

وينبغي مالحظة أن الوارثات وكذلك الورثة داخلون يف هذه القضايا والقضاتان 

تمر ألكثر ة وكالمها تهتتعلقان بفضاءات هجرة وقافون وسائل تتعلق باإلجراءات الفقاا

سنة من الفعل القافوين اجلدي وكذلك يف حالة القضاة الثافاة كان هلا تبعات طويلة  20من 

األجل وتركات بقايا اجتمعاة استمرت لعقود. ولقد حتدى أحدهم مصداقاة الوصاة التي 
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 .كتبت يف شبه اجلزيرة العرباة، وإن كافت قد كتبت بحهب صاغة القافون اإلفجلازي

وشملت القضاة األخرى جمموعة معقدة من االدعاءات واالدعاءات املناقضة يف إدارة 

 معا . «سنغافورة»و «حرضموت»عدد من عقارات عائلة مامة جدا  يف 

وبعد تقديم ملخص مللفات القضايا املقدمة، سأرسم خمططا  أولاا  أيضا  لهااقاهتم 

أصبحت بني العائلة والقافون وامللكاة. و املتعددة اجلوافب ومهتويات التفصال املختلفة

ملفات القضايا بالتايل جزء من سااق رصاعات أخرى ومن أشكال ارتباطات وصالت، 

وكذلك أصبحت جزءا  من روايات حقوق العائلة وسلعاا وممتلكاهتا وعالقاهتا. ويف 

رش، كافت عوسط تشابه املااجر ايحرضية، التي كافت رسيعة النمو يف أواخر القرن التاسع 

القضايا القافوفاة تنتقل عرب األماكن واألزمنة وأصبحت عىل شكل جذمور، وعىل أشكال 

معقدة، وولدت جتارب يف الزمن حاث امللكاة واألشخاص والقافون قد تشكلت وأعطات 

شكال . فلقد أخذت شكل قضايا وولدت إيقاعاا الزمني اخلاص وتناغماا وأشكاهلا 

 اا.وجتمعات عالقاهتا ومصايح

ويف املثال األول، أخذت رشيفة ساد للمحكمة، ورغم أفنا ال فعرف طباعة العالقة 

القراباة بانام أو باناا وبني املويص، يظار من الواضح أن هناك مثل هذه الصالت. ويف 

ولقد قادت وفاة واحد من أبنائه  (29) وصاةالقضاة الثافاة، توىف رجل ثري جدا  وترك 

من رجل آخر إىل عدد من االدعاءات داخل العائلة، ادعاءات كان  وإعادة زواج أرملته

 ايحكمعىل الوسطاء اإلسالماني خماطبتاا أو باألصح التعامل معاا وكذلك مع 

 أيضا . ةواملحكم

مام قضاة ضد الهاد علوي أ «فاطمة بنت أبو بكر بن حممد املشاور»أقامت الرشيفة 

ستئناف يف مهتوطنات املضايق القائمة عىل يف حمكمة اال «فورد ورد»كال  من القضاة 

. ولقد اطلعت حمكمة األشااد أو حمكمة حتقاق صحة الوصايا (30) م1883عام  «سنغافورة»

. وال 1868سنة أي حوايل  14عىل الوصاة قاد الدرس وصودق علااا منذ فرتة ما قبل 
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أو أين  ي لغةفعرف متى حصل املويص عىل العقارات اململوكة عندما كتبت الوصاة وبأ

ن واحدا  م «علوي»ومتى توىف. وجيب أن يكون املنفذون واملحامون وربم كان الهاد 

املنفذين األصلاني للوصاة أو أحد من تم تعاانام عند الوفاة أو مغادرة األول البالد. وعىل 

 أي حال تاريخ حتقاق املحكمة يف صحة الوصاة لاس دلاال  عىل تاريخ الوفاة النااية، كم

من  18الـ  توىف املويص يف «شااساو واورز»ضد  «شاكافج ساو»يف قضاة » «براديل»الحظ 

من  17الـ م. ولقد صدرت اخلطابات اإلدارية امللحقة بالوصاة يف 1828أغهطس عام 

 .«م1887أكتوبر عام 

ربم مل يتخذ املنفذون أو أولئك الذين هلم قوة إجبار املحامني عىل أي فعل، سواء كافوا 

يف  أو توفوا «بانافج»أو  «جاوة»أو  «سومطرة»هناك، أو عادوا إىل شبه اجلزيرة العرباة أو 

أي من هذه القضايا، ومل ُيهتبدلوا قافوفاا  بعد. وربم مل يكن هناك أي فعل لتقرير مصري 

 امللكاة أو أن الرشيفة أو أحد أقارهبا قد افتباوا حديثا  فقط بالقضاة يف حماولة إليصال عقد

أرض مهتأجرة عن طريق باع أو رشاء. وأخبار وفاة شخص، أو وجود وصاة بحهب 

الوفاة  «ثباتإ»صااغة إفجلازية ربم أخذ وقتا  طويال  لاهافر خالل تلك الفرتة. وربم كان 

بوثاقة أو وثائق علااا شاود وموقعة من طرق أشخاص خمتلفني عاديني كان عبارة عن 

خمتلفة هي اإلفجلازية والعرباة واملاالوية. وكافت كذلك  عملاة جديدة وطويلة يف لغات

طباعة وتعقادات الوثائق الرضوري املصادقة علااا للتأكد من أصالتاا وإثبات هويات 

 حديثة والتأكد من الشخصاة القافوفاة تتوسع برسعة.

قد »وجاءت مهألة غري املتعارف علاه يف أشكال غامضة وملتبهة. فأن يكون الناس 

ملكاة ما أو أهنم ال يعرفون مهألة رشاء أحد األقرباء أرضا  يف بالد بعادة؛ إذ مل يكن  «فهوا

أو  «سوريا»أو  «بلمبافج»أو  «سنغافورة»األمر واضحا  من اشرتى ماذا أو متى يف 

أو ال يهتطاعون أن يربهنوا علااا حتى وإن كافوا  «بكلوفجان»أو  «سمرفج»أو  «سريبون»

أن هلم يف ايحقاقة مثل هذه  «مصلحة»يالحظ قط األشخاص الذين هلم متأكدين. وقد ال 

املصلحة وبالذات إذا كافوا منترشين يف فضاءات خمتلفة، ويف سااق ترشيعات خمتلفة. 
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وألعضاء العوائل املختلفة معلومات خمتلفة متاما ، وهلم قدرات ثقافاة خمتلفة يف حاالت قد 

مجاع لنوع جديد من ايحاوية االجتمعاة/ الثقافاة. و تتطلب قدر كبري من االثنني، وحتتاج

هذه اإلمكافاات بأشكال خمتلفة شائعة بشكل عام، وحتدث بشكل متكرر يف وثائق يف 

فرتات الحقة متأخرة عندما أصبحت وسائل االتصال تقدم إمكافاة عظامة أكرب 

راءات ا إجلالتصاالت الرسيعة مما كافت تهتخدم بالرضورة. واتبعت املحاكم ففها

 «الامن»وطقوس وأشكال خمتلفة بشكل رسيع عن تلك التي تهتخدماا قضاة 

 .«حرضموت»و

ولقد قدمت الرشيفة طعوهنا. وما كان بإمكاهنا أن ختتار موضوعات أكثر أمهاة. 

حاولت أن ترتك جافبا  وصاة تويص بتوريث عقد إجيار ملكاة معانة يف هذه »وكمدعاة 

حهب القافون اإلفجلازي، عىل أساس أهنا ففذت يف شبه اجلزيرة املهتعمرة، وربم ففذت ب

 .«العرباة، وأن بنودها كافت تتعارض مع القافون اإلسالمي

قافون »ادعت الرشيفة أن حقاقة أن الوصاة قد أعدت يف شبه اجلزيرة العرباة يعني أن 

 أو «افورةسنغ» يف اخلالف قاد املمتلكات كافت سواء إعمله، جيب ما هو «اجلزيرة العرباة

: اا  ثاف. اململوك العقار مكان عىل يقدم أن ينبغي ما هو الوصاة كتابة مكان أي خارجاا،

 كافت ،ظاهرة سخرية ويف. «اإلسالمي القافون» مع تتعارض كافت الوصاة بنود إن: قالت

لظروف املقدمة ملحكمة استعمرية تهتخدم أقوال اعتمدت عىل ففس ا بحكم – االدعاءات

افون الذي استخدمه من طرف املتويف، وكان موضع اعرتاض الرشيفة. وهكذا كان الق

هاوية القافوفاني موضع مهاءلة، ويف عامل مل تكن فاه القوى مت «النظامني»تفصال وتراتباة 

جدا . مل جتادل الرشيفة فاطمة ما إذا كان املهلمون ال ينبغي أن يعدوا وصاة بحهب القافون 

ال يهمح هلم أن يقوموا بذلك. وصدمة التجاوزات الثقافاة يف ترصف  اإلفجلازي، أو أفه

املويص كافت دون شك واضحة للمهلمني الذين كافوا يعرفون األمر. لكن هذا مل يكن 

املهألة يف املحكمة. فقبل أربعة وثالثني عاما  اختذ قرار حاسم بالفعل بخصوص هذه 

 «ع عبد اهلليف بضائ»ان عىل دراية بقضاة املهألة ففهاا. واملؤكد أن مهتشار الرشيفة ك
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ه ربم فلزم مهلم بوصاة حتويل ملكات». ففي تلك القضاة رؤي أفه (31)1835الصادرة عام 

(، وإن كان Protantoكلاا آلخر، وأن مثل هذا التحويل للملكاة ساكون سابقة جادة )

سنة  16 ن فقط منذ. وهكذا القضاة التي أثريت يف القافو«يتعارض مع القافون اإلسالمي

 . وبغض النظر عم فعله املهلمون عملاا  بخصوص«سنغافورة»بإفشاء  «رافالز»بعد أن قام 

 قرار مصري اإلرث وامللكاة، كان هذا بالفعل قرار حاسم موجود.

وبغض النظر عم حدث يف الفرتة الواقعة بني الوفاة ومهألة حتقاق صحة الوثاقة، يف 

ي قدمت فااا الرشيفة ملف وصاتاا ضد املدعى علاه وجد رئاس املحكمة االبتدائاة، الت

ة فاجب أن يقرر يف مصداقاة وصاة تقرر مصري ملكا»القضاء الفاعل ففهه يف مواجاتاا. 

غري متحركة بحهب قافون البالد أين يقع عقار األرض... وجيب أن تقرر مصداقاة 

كافت  ، وهلذا«زيرة العربج»الوصاة بحهب قافون هذه املهتعمرة، ولاس بحهب قافون 

. وهكذا قامت الوصاة. وصادقت حمكمة االستئناف عىل قرار «الوصاة مصادق علااا

املحكمة االبتدائاة، عىل الرغم من أهنا مل تعِط اإلذن لالستئناف للهلطة األعىل، أي يف 

تغطاة ل جملس امللكة، طاملا أن الرشيفة قدمت تأمانا  مقداره ألف ومخهمئة دوالر سنغافوري

شارا . وربم يعكس هذا اإلذن أمهاة القضاة املقدمة  12أتعاب االستئناف واإلففاذ خالل 

 يف أذهان القضاة، لكن مل يعد استئناف إضافاا  آخرا .

ويف تقديم الفعل أمام حمكمة االستئناف كافت الرشيفة ممثلة من قبل اختصاصاني 

بشكل  املنطقة، ويف العامل القافوين املانيقافوفاني وشخصاة جديدة فهباا  يف ظاورها يف 

. )وهو الشخصاة التي تنصح املويص أن يقوم بكتابة شكل الوصاة بشكل (32) متزايد

صحاح بحهب املصطلحات اإلفجلازية يف شبه اجلزيرة العرباة، وهو أمر ال فعرفه، ولكن 

 مثل لكن بإعدادها قام أين فعرف ال – ايحقاقة يف –بافرتاض أن ذلك ما كان علاه ايحال 

 (.قائمة كافت وأهنا البد النصاحة هذه

عبارة عن شخصاة كالساكاة افتقالاة للعامل االستعمري  «جي. دي. فوجان»كان 
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م وعمل يف ايحرب 1842املتغري يف زمافه. فلقد كان صف ضابط يف البحرية البنغالاة عام 

باخرة حرباة  لنااية ضابط رئاسالصاناة يف العديد من العملاات. وأصبح يف املضايق يف ا

 ويف أوائل مخهاناات القرن التاسع عرش احتل منصب رئاس «اهلند الرشقاة»تابعة لرشكة 

م 1869عام  . وعند تقاعده«سنغافورة»قلال أن يصبح ايحاكم الرئاس يف  «بولاس بانافج»

ر الصفحات ذكلثمن سنوات. وكم ت «سنغافورة»كان مهاعدا  للحاكم واملهتشار املقام يف 

كان قد استدعي ملحاكمة علناة يف املعبد »التي أرسم هبا هذا الوصف املوجز له تقول: 

يف إجازة، وعند عودته  «بريكافاا»م بانم كان يف 1869( عام Middle Temheاملتوسط )

ويشري الوصف إىل الهاولة النهباة لإلجراءات يف ذلك  «سنغافورة»سمح له بالدخول إىل 

 .(33) «الوقت

ورجل بولاس وحمرر صحافة أو بحهب  «وصااد قراصنة»فكوفه صف ضابط بحري 

قائمة قصرية، بشكل خمترص كان مهاعد قايض وشخصاة قافوفاة، رفاعة املقام ومشاركة يف 

واملمثل  واملغني اجلاد «الهاد املجلجل»تلك األعمل املرسحاة غري االحرتافاة )بوصفه 

أفه يشكل شخصاة حمورية مبامة يف األداء االستعمري  يظار، اهلاوي الرائع يف يومه

ب الذي كت، مائة عام يف سنغافورة األوسع بحاث أفه أثار إعجاب من قاموا بجمع كتاب

 فلقد ««لقد كافت وفاته مؤسفة وغامضة»عاما  عىل وفاته.  30م، أي بعد ميض 1921عام 

 .«برياك»من  «فورةسنغا»اختفى ذات مهاء من الباخرة التي كافت عائدة إىل 

بالتأكاد كافت هناك شخصاة ملحاة فافذة هي من ساعدت  «فوجان»ويف وجاة فظر 

 حتى تقدم استئناف قضاتاا. وجيب أن يكون هلا فصاحة «فاطمة بنت أبو بكر»الرشيفة 

أو من أحد زمالئه، وكان جيب أو من املمكن أن يكون قد دفع ملف  «فوجان»قافوفاة من 

يف النجاح يف كهب القضاة. وربم كافت يف ايحقاقة كم يف االسم هو قضاتاا مع أمل 

الشخص الذي بدأ املرافعة ضد الهاد؛ وربم تكون قد دفعت أتعابا  للحصول عىل النصاحة 

أو عىل األقل أرسلت هلا فاتورة بذلك، وجيب أن تكون قد وقعت مناقشات إما مبارشة 

رأة عرباة يف ذلك الوقت أن تكون قادرة عىل )وإن كنت أعتقد أفه من غري املعتاد الم
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ايحديث باإلفجلازية( أو عن طريق مرتمجني أو وسطاء، لطرح أسئلة من فوع من كافوا 

املهتفادين بحهب الوصاة، ومن كافوا يمكن أن يكوفوا املهتفادين وبأي أسام يف ظل 

 الظنون؛ جيب أن تكون قد فوقشت بشكل طارئ رسيع، ومع هذه «القافون اإلسالمي»

 فإن عدم الاقني يف وجاة غري املتعود تعبئة األفصار واخلصوم.

لكن مع ذلك ما كان املدعى علاه ممثال  من طرف املجلس وال فعرف ملاذا: لكن رغم 

ذلك هذه لاهت حقاقة غري مامة، طاملا أهنا تشري إىل أن الرشيفة أو أفراد قرابتاا الذين كان 

ان دهيم الوسائل أيضا  من مثل القرار، بمتابعة قضاتاا فام كأيضا  هلم مصلحة يف الوصاة ل

يشكل فقطة هامة للقافون والتي كافت هلا تبعات معتربة لصالح املهلمني بأشكال خمتلفة 

 وللمهلمني عموما . «سنغافورة»من امللكاة يف 

ا م فقرار املويص جعل القافون االستعمري أداة يف حتديد التعاقب وحهم افتقال ملكاة

ح قراءة جديدة فاي تقرت عظامة.لألقربني كافت مهألة هلا مقتضاات اسرتاتاجاة وتبعات 

وعىل االدعاءات  «العائلة»إلمكافاات واختاارات ذات أمهاة عظامة عىل طباعة حقوق 

واستثناءات التي يمكن أن يقوم هبا مالك األرض املهلم، وهي قراءة كافت بالفعل مضادة 

والثقافاة واالقتصادية العماقة يف املجتمعات اإلسالماة. وهي قراءة للقوى االجتمعاة 

تتحدى متااز أسايس يقوم عىل فكرة وجود اختالف بني الرشيعة والقافون اإلفجلازي، وأن 

ذلك يهتدعي، غالبا  وبشكل متنوع يف أشكال غامضة جدا ، ويف جمادالت وممارسات 

 «سنغافورة»إىل  «اهلند»مرباطورية الربيطافاة من قافوفاة يف مناطق عديدة مما كان يشكل اإل

 منذ أواخر القرن الثامن عرش.

كتبت  والذي «فاطمة»والويص الذي مل يعط اسمه، ومل تعط عالقة قرابته بالرشيفة 

ة للقافون يف طريقة بغاضة معارض» «وود»وصاته يف شبه اجلزيرة العرباة فام أسمه القايض 

لمني حتى للمه متأخرةوىف العديد دون ترك وصاة وهناك وصايا . ت«شبه اجلزيرة العرباة

وقتنا ايحارض، غالبا  ما تقرر ببهاطة أن املويص يرغب أن توزع ثروته أو ثروهتا بحهب 
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القافون اإلسالمي بعد ذكر مقدمة يقدم فااا باختصار بعض التعلامت الطويلة التفصالاة 

بممرسة متنوعة خمتلفة والقاام بواجبات، حول كافاة الدفن وإعداد اجلثمن والقاام 

وكذلك بعض الطقوس التي تقدم بشكل واضح جيل مثل كافاة حهم توزيع الثروات 

ال يف سااق مصطلحات، وأشك «سنغافورة»بخصوص أعاان عقارية هي يف عقد إجيار يف 

 من صااغة وممارسة قافوفاة إفجلازية مناسبة.

أمام القضاة املشار هلا. ويظار أفه من اآلمن مل أَر الوثائق التي قدمت أو عرضت 

 تكون أن جيب أفه – علااا أطلقت أخرى حاالت ومن تلك، األوراق أكوام من –افرتاض 

 هذات حد يف رضوري وهذا. «الوصاة من فهخة» أو «الوصاة» وببهاطة أوال   احتوت قد

نت إضافة إىل ذلك عرضاا عىل«للربهنة عىل وجود الوصاة»  حمكمة فحص . ولقد ُضم 

به جزيرة ش يف» قال:وحتقاق صحة الوثاقة املرفوعة. وطاملا أن الوصاة قد كتباا، كم 

ويف صااغة األشكال اإلفجلازية يربز الهؤال حول كاف أفه توصل إىل اختاذ هذا  «العرب

القرار ايحاسم، وما الذي كان يفامه بخصوص تبعاته. كان ساتطلب فام تلك التبعات 

 قد كتبت مهودته عىل «األصل»ماناة من طراز عال. وجيب أن يكون  «رمجةت»واخلاارات 

يد حمامي إفجلازي جاد التدريب يمتلك املصطلحات املناسبة للغة التقناة، وفام يتعلق 

بالرتمجات من لغة إىل أخرى، كان يمكن بهاولة أن تربز مشاكل حول كلمت أو مجل أو 

قت عىل حاالت أو قضايا مل يكن واضحا  كلاا ، ما تفهريات خالفاة. إضافة إىل ذلك، أطل

ىل افرتاض أن وع ،إذا كافت النهخة األصلاة للوثاقة بالعرباة أو باإلفجلازية أو باملالوية

 مصادق عىل»النهخة األصلاة كان ال يزال ُيفكر يف وجودها بدال  من وجود فقط فهخ 

فالوصاة جيب أن تكون قد كتبت وكذلك مل يكن واضحا  أهيا مرتجم عن أخرى.  «أصالتاا

عن فهخة كلاشاة فحاساة منهوخة بالاد عىل ورق قافوين مناسب من أوراق األوراق 

القافوفاة املجلدة، وقع علاه شاود مشاود هلم بالصالح، وأن تكون هوياهتم مزكاة معروفة 

له عند الهلطات العلاا. وجيب أن تكون معايري امللكاة وما جعل شاهدا  شاهدا  وجع

مناسب، واعتبار شخص مزكى ومعروف عند الهلطة التي سجلت الوثاقة، مجاع هذه 
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كافت  «موقعة وخمتومة ومهتلمة»التفاصال واضحة جلاة. والعبارة املعروفة املشاورة: 

مناسبة  «كوثاقة»تتطلب عمل فني معترب. وهذه الوثاقة كان جيب أن تكون قد احتوت 

شكل الصحاح واحتوت عىل عملاة إجراءات متعددة لألغراض القافوفاة بأن تكون بال

 .(34) املهتويات

وعىل الوثائق املعروضة أمام أفظار حمكمة االستئناف أيضا  حقاقة أن تشمل يف أشكاهلا 

االستعمرية اجلديدة بعضا  مما ييل: شاادة وفاة وربم معاا رسالة شاود وقعوا أو بصموا 

ام ويكون هذا الشخص صاحب منصب رسمي بهبابتام أمام أسمئام أمام شخص يعرف

ويقوم بالتوقاع عىل ذلك، وخيتم الوثاقة باخلتم الرسمي. وربم كان هناك توقاع مرتجم 

وعبارة مهجلة بمكافته وشاادته باإلضافة إىل وجود وثائق لتعاني منفذين، ربم هلم قوة 

دقا  علااا من ، مجاع هذه األوراق جيب أن يكون مصإداريةحمامني وأن تشمل رسائل 

 الهلطات خطوة خطوة.

ومن قضايا الرتكاز املامة للمصلحة كان الهؤال عن إمكافاة وجود أكثر من فهخة 

فقل ملكاة عقار لشخص آخر إضافة إىل وجود مقاسات مهح لألرض و أوراق للوصاة أ

 بقاد الهؤال. ومعامالت الوصايا يف العوائل واخللف ولنقل ملكاة العقار آلخرين له فه

، ويؤخذ يف االعتبار مهألة التاريخ، ومن خالل األبحاث (35)«بجذور الصك»أو ما يهمى 

حول فهخ الوصايا يف ثمفانات القرن التاسع عرش وكذلك من القوافني ايحديثة فهباا  التي 

برزت أتوقع أن سلهلة النهب جيب أن تتابع بشكل اسرتجاعي عن طريق معرفة مالك 

ألرض منحة حكوماة يف عرشيناات القرن  «ملكاة»بوصفاا  سابقني لدستورها األول

يطاين. لصالح العرش الرب «سنغافورة»يف امتالك  «رايفلز»التاسع عرش مبارشة بعد معاهدة 

لك امللكاة. إضافة إىل ذ «إلغاء»أو  «إثبات»وكان مثل هذه النهب يعد عنرصا  مطلوبا  يف 

ني، اك تأكاد كبري عىل رضورة تعريف وتقنبحلول ثمفاناات القرن التاسع عرش، كان هن

وفوق كل ذلك إعادة مهح وتأساس سجالت األرايض يف املهتعمرة التي كافت متر بنمو 

رسيع، وجزء من هذه العملاات األوسع التي كنت قد أرشت إلااا. وكان جيب عىل كل 
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ة الورق ة فوعاهذه الوثائق أن تلبي معايري الصدق والشكل من الناحاة املادية أي من فاحا

وحجمه وايحرب واألختام حتى صباغتاا وأشكاهلا وقاموس مفرداهتا وفحوها وطريقة 

 وضع عالمات التنصاص والتواقاع إىل آخره.

لذا كافت قضاة الرشيفة ذات أمهاة كربى. والهؤال عن أمهاة مكان اإلقامة والهؤال 

م مصاعب للمحاكم، وكعن الطباعة اإلسالماة أو اإلفجلازية للوصاة استمرت تشكل 

م أين ذكرت القضاة مرة أخرى؛ ما جيعل هذا األمر واضحا  1950ورد يف تقرير فرش عام 

تعلق يف أمور ت «سنغافورة». لكن مع ذلك ما كافت القضاة األوىل املرفوعة ملحاكم (36) جلاا  

. وربم ةبموضوعات القوافني اإلسالماة لإلرث والبت يف توزيع املمتلكات من أفواع خمتلف

كافت هناك قضاة مامة ومعقدة جدا  )قمت بدراستاا يف مكان آخر( رفعت إىل املحكمة 

 «أول بن عمر الشاطري»م هي قضاة الهاد 1875فقط قبل مخس سنوات مضت أي عام 

، وفظرا  ألن عائلة اجلناد كافت يف ذلك الوقت (37) وأورز «عيل بن عمر الناد»ضد الهاد 

، ومتتلك «سنغافورة»ربم أغنى عائلة عرباة وواحدة من أوىل العائالت التي استقرت يف 

ثروة تقوم عىل األرايض واملنازل، وكذلك عىل التجارة، كان ملف القضاة له أمهاة 

لت عالمة يف . ومهارات القضاة والطريقة التي شكلت هبا وعوجلت شك(38) خاصة

 التواريخ الشخصاة والعائلاة حتى اللحظة ايحارضة.

عمر بن »م أعدها الهاد 1852وملف القضاة يشري إىل وصاة يعود تارخياا إىل سبتمرب 

هو شخصاة مشاورة وأحد أوائل من قدموا من العرب إىل  «عمر»والهاد  «عيل اجلناد

هنة ن ذلك العام، ويف يناير من ال، وتويف فقط بعد شارين فقط من فوفمرب م«سنغافورة»

م ثبت الوصاة عىل يد ثالثة منفذين إلففاذها كان قد يعنام: اثنان منام 1853التالاة أي عام 

له  والثالث ابن عم «عيل»م يف شبه اجلزيرة العرباة( وابنه 865)تويف عام  «عبداهلل»أوالده 

صااغات قافوفاة إفجلازية م( وكافت هناك 1858)تويف عام  «عيل بن حممد اجلناد»هو 

 القافوفاة ملنفذي الوصاة الذين عانام الويص، ويف تواملهؤولاالواجبات ومهؤولاات، 

هبا إلففاذ  املقابل اإلداريني الذين عانتام املحكمة، وأحاافا  حتى حيل حمل املنفذين املوىص
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ت جراءات سمالرتكة الذين حكم علاام أهنم فشلوا يف القاام بواجباهتم، كافت هذه اإل

مركزية يف حل هذه القضاة وغريها من القضايا. وأصبحت العوائل املهلمة قادرة عىل 

رؤية التحديات القافوفاة املحتملة املتوافرة يف اللغة اجلديدة، ويف مواضع املهؤولاة، ويف 

برسعة  «العائلة»ممارسات إدارة اإلرث عرب الزمن. وازداد عدد موظفي وإدارة شؤون 

 جدا . كبرية

ع  سمي يف القضاة هو الهاد  وكان مدير عقار  «أول بن عمر الشاطري»وكان أول مد 

م، قام 1860الذي تويف دون رفع قضاة عام  «هارون بن عمر اجلناد»البن املويص املتويف 

مع بقاء منفذ وصاة والده وقت  «عايل بن عمر»برفع ملف قضاة ضد ابن آخر هو  «أول»

م ، ك«اجلناد»الذي ما كان والده من  «الشاطري»وفظرا  ألن  حكمة.املرفع القضاة لنظر 

كان قد  «اجلناد»يظار يف االسم، عىل أفه قد يكون من املثري أن تعرف أن والدته كافت من 

وابنة  «هارون بن عمر»وهي كافت أرملة  «فاطمة بنت عيل بن حممد اجلناد»تزوج الرشيفة 

لذي كان يف األصل قد عني أحد منفذي الوصاة، وما كان ا «عيل بن حممد اجلناد»ابن عمه 

ته وزوج «اخلارجاة»له إىل مصلحة يف ادعاء سام البن األرملة يف العقار. لكن القرابة 

اجلديدة، يف موقعاا الضعاف فهباا  كأرملة شابة بدون أطفال هو ما أدى إىل  «الداخلاة»

 تدخله وقاامه بالتدخل.

بعد وفاة ابن العم املهؤول عن إففاذ الوصاة من  ،اة حتويلوكافت هناك اهتامات بعمل

عىل  وأهنم قاما باالستاالء بشكل غري مرشوع، عبد اهللعيل ووعمر  :طرف أبناء املنفذ الهاد

 هلا صلة بعقار الويص الذي كان يتوجب أن يذهب إىل ،فهبة كبرية من مبالغ كبرية من املال

القافوفاني. وعندها اختفوا كم ادعى، عن طريق التحرك أو ملمثلاه  «هارون بن عمر»ملكاة 

خارج إطار سلطة قافون املهتعمرة. وأراد املدعي من املحكمة أن تقوم بإدارة امللكاة ولاس 

أوالده اهلاربني حتى يضمن  «حرفاا  »أي  «عمر اجلنفهه»أولئك األشخاص الذين عانام 

 أن التوزيع اإلسالمي الصحاح قد تم فعال .
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لكنام أفكروا أن مغادرهتم يمكن أن  «سنغافورة»ف أولئك األبناء بأهنم غادروا اعرت

عىل أهنا هروب من مالحقة القافون، كم قال املدعي يف القضاة التي  «عن حق»توصف 

رفعاا للمحكمة. ولكن من وجاة فظرهم، بإمكان املرء بهاولة أن يتخال أهنم كافوا جتار 

 م جزء ال يتجزأ من حااهتم كم هو حال إدارة األعمل.حضارم، وكان الهفر بالنهبة هل

إضافة إىل ذلك؛ كافوا األبناء الكبار للهاد املتويف، وكافوا املهؤولني عىل إففاذ وصاته، 

وهم اآلن أكرب ذكور العائلة وكافوا يمرسون أفواع القرارات ويمرسون القوى التي جيب 

يهتولوا عىل أموال وعقارات والدهم دون حماسبة غالبا  أن متارس: أن يتنقلوا ويديروا، و

تذكر، وأن يكون ذلك شفاهاا  بنفس القدر الذي يكون علاه يف شكل وثاقة وبحهب 

ديناماكاة خاصة للعالقات بني األبناء وبني األبناء وأبناء عمومتام. فلقد قاموا كم يقال 

اا، ومن بتفعال جزء كبري من دور العائلة املوجودة يف أكثر من موقع أو يقومون «بتفعال»

مصادرها املالاة. إضافة إىل ذلك خيربفا القايض الحقا  يف التقرير أفه يف ذلك الوقت من وفاة 

. وكم هو ايحال الشائع الاوم يف  «كل أو معظم»الويص، كان   «فورةسنغا»الورثة من الُقرص 

كان دائم  األخ الذي كان »إن يف حمادثات حول األوقاف األهلاة للعائلة، يقال لنا مثال : 

أن عالن كان الشخص الذي كان يف حمل ثقة والده( أو »أو  «يقوم عىل رعاية كل يشء

وهكذا كان بإمكان  «كافت جديت هو من كافت امرأة األعمل وكافت تدير شؤون العائلة»

آخذين  ،يف ضوء من قدموهم «عيل»والهاد  «عبد اهلل»املرء أن يشكل أفعال كلٍّ من الهاد 

يف االعتبار التوقعات واملمرسات الثقافاة التي كافت مناسبة ملجموعة ما من العالقات. 

لكن تلك التوقعات واملمرسات الثقافاة من غري ذكر مرشوعاات الهلطة، واختاذ القرار 

كافت ماددة يف مهاحة أخرى بحهب خطاب يعترب ما  «صحاحا  ومناسبا  »فام كان يعد 

 .«هروب من منطقة ففوذ تنفاذ القافون»رة عن قاموا به عبا

القام املضافة لإلجيارات »وما كان موضع فزاع كان عبارة عن أرض ومهاكن ومباين و

وأشكال جديدة من االستثمر يف فظام عقار جديد، وكذلك  «واملكاسب النامجة عناا

فاصال ت االستثمر يف فضاءات اجتمعات وسااساة جديدة تتطور بشكل رسيع، وكذلك
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 25لـ امهاوية جديدة فام بانام. وطاملا أن عريضة الشكوى املرفوعة للمحكمة تتام يف 

فائض ثلث منقوالت املويص تقدر بحوايل مائة وثمفاة وعرشون ألفا  »فقرة املكوفة هلا أن 

ومخهمئة وواحد ومخهني دوالرا  وثالثة وفصف سنتا ، وهو تقدير حهايب دقاق بشكل 

ن باإلمكان وجود تقدير آخر، وكان تقريبا  حماكاة ساخرة للمدى الذي يشكل عجاب إن كا

دقة املمرسات ايحديثة والعلماة، وبإمكافنا أن فرى أن املازان املايل، وكذلك املازان 

 االجتمعي واملكاين، للقضاة كان معتربا .

كمه ويربره، ر حوكم ما يقع غالبا  يف مثل هذه التقارير، حتى يهتطاع القايض أن يبلو

كان علاه أن يشكل تاريخ وسلهلة فهب ألسباب أو أغراض راهنة حتت يديه، ما سأسماه 

الرواية املركبة لألحداث واإلجراءات التي هي ففهاا تشكل قوة حكمه. ويف أثناء القاام 

يوفاه  24. ففي «م1864أمورا  معانة وقعت عام »بتشكال الرواية أو الرسد، ربط القايض 

أول بن عمر »الهاد  «هارون بن عمر اجلناد»لك العام، مدير وصاة الهاد من ذ

فاطمة »الشابة الرشيفة  «هارون»م كان قد تزوج أرملة 1878مدعاا  لعام  «(39) الشاطري

، «ماالكا»و «سنغافورة»يف  «ويلز»يف فرع حمكمة أمري جزيرة  «بنت عايل بن حممد اجلناد

م وكافت 1860عاما  عندما تويف زوجاا األول عام  17 «فاطمة»وكان آفذاك عمر الرشيفة 

ملة شابة وفظرا  ألهنا كافت أر اللحظة.يف ذلك الوقت تعترب من حاث القافون طفال  يف تلك 

بدون أطفال، كافت يف موقف ضعاف حتى تقوم بالضغط يف تقديم أي ادعاءات، رغم 

وسالتاا األعظم  «لشاطريا»أهنا كافت ابنة البن عم مام للمويص، وكان زواجاا من 

حتى يكون هلا منزلة اجتمعاة اعتمدا  عىل مكافته االجتمعاة، وعىل دعمه للتأكاد عىل 

 ادعاءات أفه من األقارب ككل.

يف توزيع إرثه وإرث والده،  «هلارون»لكن األمور آلت بهبب عدم كتابة وصاة 

إىل  دار كبري أيضا  من الهلعومق «النواقص العجابة»لألمالك والنقود، وكذلك للقضايا و

كان من األقرباء بحهب قوافني توزيع  «هارون»جافب كل هذا. والعريضة تقول: إن 

ممتلكات املورث التي مل يكتب وصاة، وكان ينبغي أن تفاد القوافني اإلفجلازية من التوزيع: 
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 .(40) الثالثأي من التوزيع عىل أرملته وأمه وأبنائه األربعة وأخواته 

ن االدعاء ادعاء مجاعي يرسم بشكل مجاعي مدى واسع من األشخاص املعروفني وكا 

حيق »قافوفاا . وما كان حاسم  يف ذلك الرأي كان يف ظل تلك القوافني أو الترشيعات، كان 

، وهذا جزء أعىل مما كان يمكن هلا أن حتصل «لألرملة فصف ممتلكات هارون الشخصاة

هنا قد حتصل الربع كأرملة بدون أطفال. ووصف القايض علاه يف القافون اإلسالمي أي أ

 م.1864الذي قرأه يف املحكمة وفرشه يف التقرير، يشمل كامل ملف العريضة املرفوعة عام 

ويظار الوصف أيضا  ما قد أسماه الطباعة اإلدماجاة واهلجانة للعملاات التي يدخل 

كان هناك أمر من املحكمة م 1864فااا فاعلون متنوعون خمتلفون. ففي ديهمرب عام 

 إحالة مجاع األحكام الصادرة عن قايض»يتطلب أن يشار جلماع الفروقات بني األطراف 

تني لعائلتني مشاور «أو هائة حمكمني، وعملاة توسط للحكم والقرار أو ايحكم الناائي

ر من مبالرتتاب. ولقد عانتا العائلتني بأ «الرسي»و «ايحداد»من عوائل الهادة مها عائلة 

 حهن بن علوي با»املحكمة. ويف حالة عجزهم عن االتفاق عىل إصدار قرار الهاد 

  (41) «حكمكقايض أو  «دمحان

ه وعىل ما ينبغي أن تكون حصة أرملت «هارون»ويوافق املتشاكني عىل قامة أمالك الهاد 

ول قامة ح )مخهة آالف وتهعمئة وسبعة وتهعون رياال  وستة وأربعني سنتا ( لكنام اختلفوا

املهؤول عن إففاذ وصاة والده،  «بن عمر عبد اهلل»الهاد  «طلب»القضاة، وعىل ما إذا كان 

كوفوا ينبغي أن ي «فاطمة»يف أن يكون تعاني األوصااء عىل ممتلكات املدعاة الرشيفة 

م قد أدمج ربم بكامله، ويف 1856يناير  13مضموفني. واإلعالن الذي وقعه املحكمون يف 

إفجلازية عن العرباة، وبحهب رواية القايض. وكان التايل أن يشمل إعالن ايحكم وأن  ترمجة

د قرر كم وصفتاا الرتمجة، وق «قام بقطع هذا األمر بالنصف»يرتجم بشكل مشابه وهو الذي 

يناير من الاوم التايل إلهناء النزاع من خالل حهاب كل ما كان حصة الرشيفة،  14ذلك يف 

 فلها . 24رياال  و 52رياال  و 20,052لذي كان جمموعة ومن حقاا وهو ا
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وبغض النظر عن حقاقة أن ايحكم االبتدائي الذي يظار أفه قد ُفعل، يقول القايض: إن 

لتوجااات مقام »م واستأففت األطراف طلبا  1877 يوفاةاملدعني قدموا ملف قضاتام يف 

بارة أخرى: سعوا للوصول إىل حكم لتمكني العدالة من أخذ جمراها. بع «املحكمة املوقرة

املحكمة االستعمرية الناائي يف أمور رصاع يف قلب العائلة العرباة املهلمة، وبالتحديد فام 

خيص حقوق األرملة يف توزيع ممتلكات زوجاا. ولقد قاموا بذلك يف يحظة عندما كافت 

 .(42) خاصحقوق املرأة املهلمة املتزوجة حتصل عىل اهتمم ترشيعي 

دعني أثري جمموعة قلالة من النقاط، كان هناك بالفعل بحلول ستاناات القرن التاسع 

عرش عىل األقل بعض االستعداد للبدء يف إطالق فعل قافوين يف حماكم مهتوطنات املضايق 

فام خيص اإلرث وترصفات منفذو الوصايا وبالفعل إمكافاة استخدام شخص مهلم 

 اة.للقافون اإلفجلازي يف كتابة وص

وأمثال هذه األفعال، كم كافت تقع بشكل ال يمكن التنبؤ به عرب الزمن كان له أمهاة 

عظامة ألشخاص حضارمة خمتلفني، وألرس وجالاات فام خيص مهألة التعاقب قرار 

 حهم توزيع الهلع.

ثافاا : رأينا كاف أن النهاء كن  من بني من ابتدأوا تلك األفعال، وكاف كافوا جزءا  مما 

ساكون صاعدا  بوصفه قضاة قافوفاة سنغافورية، ويف بعض القضايا كان ساذكر لعقود 

بعد ذلك يف املحاكم. وتلك األفعال كافت اختاارات اسرتاتاجاة اختذت بشكل متزايد 

منظم من طرف عرب يف ممارسات خمتلطة معقدة، ويف ظل قوافني خمتلفة، ويف ظل 

 ا كافت أيضا  اختاارات تطلبت دفع قامة خدماتخمتلفة معقدة. لكنا «عائلاة»تشكاالت 

معانة كطبقة صاعدة من فقاط من القافون كافت يف حد ذاهتا غالبا  ما تكون غامضة أو 

 ،(43) عجابةمتناقضة أو 

وأخريا ؛ وحتى تقدم فقطة خمتلفة فوعا  ما، كان ينبغي أن تكون أمثال هذه القضايا 

قة ايحمامة بني قافون امللكاة والشخص. وقد أساساة لروايات العوائل، ولتجربة العال

ترتك مهارات وبقايا يف الذاكرة، وكذلك أيضا  يف ممارسات وصائاة وتقدم هدايا ألجاال 
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متعاقبة. وهي قد تكون بداية رصاعات حول ايحقوق واملمتلكات واألعراف والقرابة التي 

اهام اا، وهي بداية تشكل مفما إن يدخلوا فااا حتى تربهن عىل صعوبات غري عادية إلهنائ

للمشاركني. وإذا ما حتدث املرء عن تاريخ املراحل الطويلة للعائلة؛ فإن القوى  «العائلة»

التي تعمل سوية يف مثل هذه القضايا جتد داخلاا يحظات أساساة ضابطة، ويف أوقات 

 تعطي تلك الفرتات الطويلة صفاهتا وإيقاعاا وقدرهتا عىل التعبري.

 جموعة خليط وقوى:قوانين وم

دعنا فعود لقضايا الهااق هلذه الفرتة من مخهاناات القرن التاسع عرش إىل ثمفانات 

 وجمموعة املحامني «فوجان»الهاد  «فاطمة»القرن التاسع عرش. كان مهتشار الرشيفة 

قد عرفوا، ولكننا ال فعرف إىل أي حد أي تفاصال وبأي  «اجلناد»الذين فرضوا عىل قضاة 

القرارات القضائاة املختلفة التي صدرت عن العديد من األحكام اهلندية املختلفة، فام، 

، هذا دون ذكر التشابكات «اهلند»كم تطور يف  «إسالمي»وعن )القافون األفجلو حممدي 

 كم تطورت «اإلرث ممتلكات»ومن  «الوريث والقافون»القافوفاة للموقف من موضوع 

 .(44) م1786ول يف بانافج: عام عرب سنوات منذ االستاطان األ

فام  «القافون»وكافوا أيضا  ربم لدهيم بعض التقدير عىل مدى إشكالاة ما كان علاه  

خيص الورثة واملمتلكات وحصص توزيع امللكاات، وكاف أفه يف معاجلة ذلك يظار 

 «فالعرب »ومتى وما كافت العالقة «قبلت»للقضاة الذين جتادلوا لعقود حول أي قوافني 

 «هل»والذي يشكل هدف كيل وإشكالاة، هذا دون ذكر القافون اإلسالمي يف شكل فامام 

إضافة إىل  «غري املؤكد»أو  «باجلزئي»بوصفه فام ال يشريون غالبا  له، وال ينعتوه عن حق 

ذلك هناك العديد من األحكام اهلندية التي مل تكن دائم  تبعاهتا موضع اتفاق أو أهنا قد 

الطريقة، وكافت هذه األحكام مامة يف أمور قرار حهم توزيع الرتكة  فرست بنفس

واإلرث، كم كان حال قضايا عديدة يف مهتوطنات املضايق. وأخريا  ربم كان جيب علاام 

أن يمرسوا أيضا  كتجربة قافوفاة حقاقة أهنم ما كافوا فقد يرسمون حدود من املفرتض أن 
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 ترصفوا أو مل يترصفوا يف األمر بأي طريقة منتظمة، تكون مهؤولاة مالك األرايض الذين

 «عي بانج»و «لو»وما كافت هناك عملاة إففاذ بالقوة عىل أي حال. وكم أوضح كال  من 

 يوفاةم إىل 1830بشكل إضايف أن قافون املهجلني اهلندي الصادر من إبريل  «لام جن هاو»و

ومن الواضح أن هناك عدة آالف من » أمرا  قضائاا : 27.837م يظار فقط ما جمموعه 1887

 .(45) «تهجالايحاالت بقات دون 

وبشكل أوسع كال  من القضاتني قدمتا يف ظل الهااق املتحول املتغري برسعة يف التوسع 

اإلمربيايل يف أواخر القرن التاسع عرش. ولقد لعبوا أدوارهم اخلاصة يف إطار عالقات 

اخلرائط وجغرافاات القوة، وكذلك يف إطار  متغرية بني القضاء وحقوق امللكاة ورسم

افتشار املعرفة عن االسرتاتاجاات والتكتاكات، وعن فتائج القضايا )التي ال يمكن التنبؤ 

هبا( والتي كافت جوافباا الزمافاة املتحولة أيضا  من الصعب ايحكم علااا. وكافت تلك 

اع مع دا  وغالبا  يف رصايحقوق واجلغرافاات موضع فقاش ورسم خرائط بشكل تفصايل ج

 الرعايا املهتعمرين أو بني أعضاء اإلدارة االستعمرية ففهاا.

ت، وذلك ، قد توسع«سنغافورة»وكافت املؤسهات القافوفاة االستعمرية، بم يف ذلك  

مع توسع القافون والتقناات التنظاماة واألوامر القافوفاة املحلاة الذي تضاعف يف إطار 

فلقد كان جزء من املتغري لكن كان التأكاد بشكل متزايد عىل والترسيع فظام حكم جديد. 

يف والتغاري يف طباعة عملاة البقرطة والعقالفاة للنظام االستعمرية، وكذلك لنزعته 

العهكرية التي أملحت هلا أعاله. وكافت القضايا تشكل جزءا  صغريا  جدا  من فرتة أطول 

اإلصالح الهاايس والديني بني الهكان املهلمني  أيضا  من حتوالت مهتمرة يف حركات

 يف – جزئاا   األقل عىل – كافت والتي «آساا رشق جنوب»والدول من غرب أفريقاا حتى 

 .االستعمرية اهلامنة مع وتنافرية جدلاة عالقة

حتويل وصاة إفجلازية كتباا أو أعدها مهلم، وحركة  «فاطمة»كافت حماولة الرشيفة 

ي أفعال أبناء املويص؛ لذلك تعترب جزءا  من عملاات صاعدة وخلاط لتحد «الشاطري»
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من القوافني واألعراف واخلطابات واملمرسات واملؤسهات والرموز كافت افتقالاة وعابرة 

 ملناطق جغرافاة يف طباعتاا، وهي خلاط من مصادر عديدة.

بري يزداد بشكل كأما الهااق األضاق هلذه القضايا هو أن ايحركات واهلجرات يف عامل 

 مثل لهاد،ا جاء كذلك «افرتاض»لاكون عامل استعمري وإمربيايل. ولقد جاءت الرشيفة فـ

 األمهاة ذوي من وهم - املشاور أن فجد قضاتاا ويف حضارمة، عائلة من «اجلناد»

كافت هلم سابقا  مكافة مرموقة يف  «آل اجلناد»و أخرى وأماكن «بانافج» يف - واملكافة

 ما إذا ازينمم لهببني مام   كان القضايا مللفات اخلاصة التارخياة اللحظة لكن (46)«جبلمااف»

 ضارمايح هجرة توسع يف ملحوظة زيادة يحظة كافت أهنا هو: األول الهبب. ببعض ربطا

 .(47)«آساا رشق جنوب» إىل

 ىلفلقد سافر ايحضارم إىل وبني العديد من األماكن يف األرخبال املاالوي، سافروا إ 

 كم – وه الثاين والهبب. جاوة جزيرة ساحل طول وعىل ،«لتامور»أقىص اجلزر الرشقاة 

 األرايض كاةمل فااا فرتة أيضا   كافت أهنا وهو – علاه اطلعت الذي الوثائقي الدلال يقرتح

، ويف أماكن أخرى مركزية، وبشكل «جاوة» ويف «سنغافورة» يف( واإلجيارات واملهاكن)

 لالستثمرات واملؤسهات سواء كافت استثمرات أو مؤسهات متواضعة متزايد تعد شكال  

أو كبرية تدعم مكافة العديد من العوائل املااجرة املادية واالجتمعاة والثقافاة يف 

. ويف بعض القضايا كان هلذا أن يبقى «جنوب رشق آساا»و «ايحجاز»و «حرضموت»

 طراف املحاط اهلندي.لدرجة ما حتى هناية الفرتة االستعمرية عىل أ

 تبدأ الصدقة في الخارج:

كافت مكافة ورشف أمثال هذه العوائل االجتمعي تعتمد بشكل كبري عىل االقتصاد 

األخالقي والثقايف، كم كان يعتمد عىل ملكاة العقار. وكافت هناك أفظمة واقع آخر ذات 

ط  متهق ومرتبأيضا  بخلاط جزئي وغري ،ارتباط قوي بذلك، وهو أهنا متأثرة بعمق

 بتفصاالت القافون االستعمري لعائلة هي عائلة مااجرة.
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وسأستخدم بشكل خمترص يف هذه املقالة إحالتني موجزة لتوضاح مدى أمهاة جمال 

الصدقة، ويف قرار توزيع ترصف العوائل العرباة يف الهلع، وكاف أن الصدقات 

عدت يف الهااق االستعمري. والتربعات والزكوات وأعمل اإلغاثة قد أطرت أو استب

واإلحاالت مأخوذة مما يمكنني أن أقول عنه واحدة من أهم وأول القضايا املرتبطة 

بالتحديدات أو التعريفات التي حددها مالك أرايض عريب ثري بخصوص هدايا 

يف قضاة  «شاخ الكاف»الصدقات واألوقاف يف وثاقة قافوفاة إفجلازية هي: قضاة الهاد 

أولاة فقط  ومرة أخرى سأقدم خطاطة. (48)«إس. س»ضد النائب العام  «أفور»و «الكاف»

 ملوضوعات معقدة هنا.

عبد  ابن»يهمى شاخ الشاخ  «ثري عريب كبري»م وكان املويص 1923الهنة هي عام 

يف شكل أرايض  «سنغافورة»، وهو الذي متكن من مجع ثروة كبرية يف «الرمحن الكاف

، ويف أماكن أخرى، ولقد «سوربافا»و «جاكرتا»صالح يف وممتلكات، وكذلك كافت له م

م كان قد أقام يف ظل 1906م و1888. وفام بني عام «حرضموت»م يف 1910تويف عام 

ة الهتة التي هلا بعض الشارة يف الدوائر القافوفا «آل الكاف»القافون اإلفجلازي تهويات 

كافت هلا بعض األمهاة يف التاريخ  سنة التالاة أو أكثر، والتي 80الـ يف  «سنغافورة»يف 

 «عدن»م مما كان يعرف بمهتعمرة العرش يف 1967ايحرضمي املتأخر حتى االستقالل عام 

 «شاخ الكاف». ولقد صنع «عدن»تقع يف رشق حمماة  «حرضموت»واملحماات. وكافت 

وقف صدقة منفصل ووضع مواد قافوفاة كافت موضع خالف وحتدٍّ وفزاع يف هذه القضاة 

 القافوفاة.

 يتعلق بمواد حمددة يف الوثاقة، والثاين «باريت لوفارد»وكان الرأي األول للقايض 

، وكان يقدم منظور أوسع ملفاوم الصدقة «ويتىل»كان رأي قايض املحكمة العلاا، 

 .(49) ممالحظاهتوالدين ككل. ولقد أوضح كالمها يقني قوي وثقة إمربيالاة يف صدق 

 «سنغافورة»ام رغبة العريب يف مهاعدة كل املهلمني الفقراء يف جيب أن أعرتف أن اهت»
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هي مكان لقاء أعضاء العديد من  «سنغافورة»يصدمني عىل أفه لاس يف إطار املمكن. فـ

األعراق أو األقوام الرشقاة بعضام يقدم ففهه كمهلم. لكن الصلة بني العرب والشعوب 

ا عاجز عن إقناع أي مقام عريب يف شبه الرشقاة األخرى ذات صفة هزيلة فوعا  ما. وأف

عىل بشكل مهاوي بانام، و «سنغافورة»اجلزيرة العرباة، وراغب يف إفادة املهلمني يف 

 .«باريت لوفارد» «حهاب عرقه اخلاص

أساس  عىل «االحتمل»وكان تدفق األموال واألشااء لفقراء املهلمني قد استبعد من 

والتشكاالت الدوافعاة التي كافت جزءا   «روماةأج»وعىل أساس فحو  «الصفة العرقاة»

القضائي االستعمري. وهكذا فإن األحكام اإلفجلازية  «اهلابتوس»من البائة 

واالفرتاضات الهااساة الثقافاة ففذت وتغلغلت إىل جوهر قلب األشكال املهلمة وإىل 

ازي قلل اإلفجلأسلوب توزيع الصدقة واهلدية. فاإلفجلاز أو باألصح ايحكم االستعمري 

من شأن املفاهام واملمرسات الثقافاة اخلاصة بالتقوى وبااللتزامات األخالقاة عن طريق 

خلق وإعادة إفتاج عالقات أوسع لألشخاص عرب الفضاء املااجر. فلم يعد بإمكان العطاء 

فت كم به مهموحا   «لفقراء املهلمني»الهخي من عريب   لعرقيا املنطق ذلك بحهب ُعرِّ

 – يطابق مل الصدقة طريق عن الرمزي املال رأس إفتاج وإعادة تراكم فإن وهكذا. ماقالع

 .املرشوعة لألعمل القافوفاة اجلديدة املعايري – الشكل هذا يف

ملا »موضع مهاءلة بحهب املعاار اإلفجلازي  «الدين»وبالفعل كان كل مفاوم وممارسة 

ىل ة مصادق علاه، وكم عرف القايض، ويتوالذي يشكل توريثا  بوصاة صدق «يعد غرض ديني

، وهي «تشكل كم يقال األمور اخلريية لعقل أعمل املهلم هدف ديني»عن ذلك بوضوح تام: 

بذلك تأخذ يف مظارها اخلارجي شكل صدقة. ويظار اآلن يل أين تكمن األكذوبة يف هذا 

دقة. عتبارها شكلاا  صالرأي، وذلك يف االفرتاض أن اهلدف يف افرتاض األهداف الديناة با

وحتى تكون ديناة باملعنى الصحاح، جيب أن يكون اهلدف يمال إىل ترويج الدين، ولاس جمرد 

تأمني قبول اهلل سبحافه وتعاىل. وبانم يف أعني املهلمني مثل هذا القبول هو فقط اختبار. هلذه 

ك ظاهري، وذلاألسباب لاس لدي أي تردد يف القول بأن اهلدف لاس صدقة يف شكلاا ال
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 .«ملجرد أهنا اعتربت كذلك من طرف مهلم تقي عىل أهنا أمر ديني

هذا التقنني عن طريق إدخال جمموعة من املعايري التي عن طريقاا أشكال معانة من اهلدايا 

يمكن أن تعطى ألشخاص معناني ألغراض معانة، تنتقل أو تتحرك إىل قلب تفاصال يف 

مل فوفاة وأخالقاة خمتلفة تشكل تدفق الفوائد والهلع واألعسااق استعمري بني ممارسات قا

اخلريية الطابة. وهنا تهتحرض العائلة والدولة وامللكاة والقافون مجاعاا مع بعضاا البعض يف 

طرق من االستمرار. واملثري أفه كان أعضاء خمتلفني يف العائلة الواحدة كافوا عىل طرفني 

 كات حماماة خمتلفة لتفعال مواقفام من القضاة. وكافتخمتلفني من النقاش، واستخدموا رش

قد أصبحت فارغة من املضمون، وما كان حتى عام  - ايحقاقة يف –معظم املواد القافوفاة 

م املحامون اإلفجلاز قادرون، وهم أولئك املحامون الذين عجزوا عن إرضاء القضاة 1928

ملطلوبة، قوافني تتوافق مع املعايري ابمصداقاة رغبات املوصني، عىل تشكال وثائق وأطر و

الذي استخدم ففهه حمامني إفجلاز يف املكان األول، طاملا  -واستبعاد ما كان للويص املهلم 

أفه يف هذه الفرتة كان حيتاج القاام بذلك حتى تكون له بعض املمتلكات والدخل قابل 

 الة.ت يف غري هذه ايحللتوزيع بعد وفاته بالطريقة التي يرغب، ويعتربها من املهلم

مع كل ما يغذهيا وكل ما خيرج  -وكم هو ايحال يف الوصايا؛ لعبت اإلجراءات القافوفاة 

دورا  عظام  يف إثارة جدل شفاهي ومكتوب، أما غري املكتوب فكان االفرتاضات  -عناا 

ين والقضاة رالثقافاة جلالاات املااجر. وطاملا أن لغة النوايا كافت حمورية يف آراء املهتشا

حول الوصايا والتهويات واألوقاف، فمذا كافت فوايا املقام؟ ال فهتطاع أن فرى إىل أي 

مدى كافت تبعات اخلطاب واملمرسة القافوفاة االستعمرية. فلم تكن فقط الاد املاتة للمقام 

هي التي شكلت الذاكرة بشكل سابق عن طريق فتائج أعمل إشكالاة وتناقضات جدلاة 

وة والثقافة يف هذه األوضاع ولاس فقط الويص الذي كتب الوثاقة العائلاة وأعطى الق

 «الويص»الصالحاة جزئاا  للحكايات العائلاة وأحاافا  ألجاال تالاة. وكان أيضا  تشكال 

يف عملاات قافوفاة خالفاة عرب الزمن والفضاء  «العائلة»و «املهتنفذين»و «الوصاة»و

 أو ينفذ إىل جوهر صالت املااجر وتوارخياا.)املكان( هو ما يتغلغل 
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وين وبشكل عاف)*( باعتبار هذه املادة األوىل املنشورة من مرشوعي فإن تقديم االعرتاف باجلمال ملن أ

شارا  يف سنغافورة وذلك  25م قمت بإجراء بحث ملدة 1999مفصل أمر رضوري. فمنذ سبتمرب 

عن طريق القاام بزيارات لبانافج وكواالملبور وجوهر وقضات ستة أشار يف جاوة، كافت بشكل 

عاد مرئايس يف جاكرتا وسوراباا، وأمتمت هذا الفصل بانم كنت أزور باحثا  من األصدقاء يف 

البحوث اآلساوية يف اجلامعة الوطناة بهنغافورة. وأقدم للمعاد والعاملني فاه ومديره 

 الربوفاهور أفتوين ريد شكرا  وتقديرا  عىل وداعام ودعمام.

م كنت باحثا  زائرا  يف معاد دراسات جنوب رشق آساا الذي كان العاملون 2002وألربعة أشار عام 

خري عون ودعم يل ولاس بإمكاين أن أذكر قائمة أسمء كل من  فاه وأعضاؤه ومكتبته الرائعة

ساعدوين بطرق عديدة خمتلفة، لكن بالتأكاد جيب أن أذكر املدير حاناا ملا يعرف اآلن باجلامعة 

اإلسالماة ألفدوفاهاا الدكتور أزموردي ازرا لعوفه اجلاد يف رعاية بحثي ملدة ستة أشار يف جاوة 

ل له وملهامهات كال  من الدكاترة هادلر وبناامني زمر وكافا يف ذلك م. والشكر موصو2000عام 

الوقت طالب دراسات علاا يف جاكرتا بشكل حاوي كاف بإمكان الطالب أن يعلموا األساتذة. 

 فلقد لعبوا دورا  حموريا  يف تعريفي عن جوافب من تعقادات وغنى األرخبال املاالوي.

لدكتور فريد العطاس الذي كان كريم  وقائدا  متحمها  للعديد ممن ويف سنغافورة عيل  أن أشاد بعون ا

يدرسون ايحضارمة، ولقد كان عظام العطاء يف عوفه وتعريفه بنا، ويف افخراطه الفكري معنا. 

وأشكر اجلماور الذي شارك يف العديد من الندوات واملؤمترات التي قدمت فااا أوراق يف 

ا  ما تم تنظاماا من طرف اجلامعة الوطناة يف سنغافورة وبالذات سنغافورة تلك الندوات التي غالب

م، وقد عمل عىل أال أقع بشكل 2002يف قهم االجتمع فااا والذي تكرم بضمي يف عضويته عام 

أعمى يف هذه املناطق البحثاة اجلديدة كلاا . وكان أعضاء فدوة جامعة فاويورك ومدرسة وارتون 

رفارد وجامعة جوفز هوبكنز قد ساعدوين يف تطوير معامل رأيي الذي بجامعة بنهلفافاا وجامعة ها

 اتبعته هنا.

وأدين ألعضاء أبناء العوائل العرباة دينا  كبريا  من أمثال الهاد علوي الكاف والعديد من أفراد تلك 

األرسة الذين كافوا بقدر ما هم أصدقاء مهاعدين يل ومشاركني متحمهني يف العديد من 
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واملحادثات والوجبات، ويف مناسبات أخرى عديدة. ولقد أصبح مكتب الكاف املقابالت 

بالفعل أكثر األماكن معرفة لدي يف كل املنطقة، فلقد كان لثقة وصداقة وكرم العائلة أجل وأعظم 

التقدير. وكان يل رشف االطالع عىل أوراق ووثائق العائلة، وهو يشكل مهؤولاة ودينا  أفا عىل 

ره ولكن كان أيضا  ألفراد من عائلة ابن طالب وعويد وابن شااب أعظم الفضل دراية جدا  بقد

والتقدير عىل مهاعداهتم الطويلة يل وتقديمام يل املواد والوثائق، وكذلك مناقشتاا معي 

بالتفصال. ولقد قىض معي أشخاص من أمثال العبدات والعطاس وباعاهى وباغريب واجلناد 

والرسي وعوائل أخرى ساعات طويلة يتحدثون ويهافرون  واملرطق والنباان وابن شااب

ويتناقشون معي. ولقد عمل معي د. مجاري وحممد عيل وإيباار وإقبال يف أوقات خمتلفة يف جاوة، 

وجعلوا بحثي ممكنا . لقد كافوا مرشدي. ويف سنغافورة أشكر كال  من إس. خري الدين اجلناد، 

 لبحثي، وقدما يل مهاعدة ال يمكن تقديرها بثمن.وكمل الدين اللذان كافا مهاعدي يف ا

ل البحث برمته بمنحة كريمة للتفرغ يف جامعة فاويورك حتى صاف  م عندما أعطات 2003ولقد مو 

جائزة ملدة عامني من مؤسهة كارينجي يف فاويورك، وهي جائزة مامة لتمكاني من قضاء وقت 

 ر فارتن جورجاان وملؤسهة كارينجي لدعمامإضايف يف جنوب رشق آساا. وأفا ممتن جدا  للدكتو

يل. وبالنهبة للمختصني والزمالء الذين غالبا  ما عملوا لهنوات عديدة يف املنطقة وكافوا لطفاء 

جدا  لإلجابة عىل أسئلة بالذات افهانغ هو الذي كافت أبحاثه عن حرضموت رائعة وتقدم مهامهة 

 ان كريم  جدا  وصديقا  رائعا  ووساطا  أكثر مما يمكنمبتكرة يف األفثروبولوجاا والتاريخ، ولقد ك

للمرء أن يتخال. فلقد كافت لتعلاقاته الدقاقة وإجاباته املتزفة الدقاقة دور رئايس يف مهاعديت 

 إلعادة تشكال ماديت العلماة عىل مدى اخلمس سنوات املاضاة.

 واهلجر ايحرضماة.كاتب متخصص يف التاريخ اإلسالمي، أبو بكر أمحد با قادر ( *)*

 ,Ahmad bin Mohamed Ibrahim, The Legal Status of Muslims in Singapore( افظر: 1)

(Singapore: The Malayan Law Journal Ltd, 1965) 23.  كان د. إبراهام يف ذلك الوقت

 النائب العام للدولة يف سنغافورة.

(2 )M.B. Hooker, "English Law and the Invention of Chinese Personal Law in Singapore 

and Malaysia" in M. Barry Hooker, ed., Law and the Chinese in Southeast Asia 

(Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2002) 96-6. 

(3 )C.M. Hann, ed. Property Relations; Renewing the Anthropological Tradition 
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(Cambridge: Cambridge University Press, 1998),4. 

( هناك قائمة ببلاوجرافاا فاماة عن جوافب هلؤالء املااجرين ولالطالع عىل البحوث ايحالاة 4)

 Ulrike Freitage and William Gوبالذات البحوث التارخياة الصادرة باإلفجلازية افظر: 

Clarence. Smith, eds., Hadhrammi Traders, Scholars and Statesmen in the Indian 

Occean, 1750,s – 1960's (Leiden, New York and Koln, Brill 1997) Huub de Jonge 

and Nico Kaptein, eds Tran secnding Borders: Arabs, Politics, Trade and Islam, in 

Southeast Asian (Leiden: KITLV, 2002), Linda Boxerger, On the Edge of Empire: 

Hadhrammaut, Emigration and the Indian Occean, 1880's – 1030's (New York 

State University of New York Press, 2002) L.w.C. Van den Berg, Le Hadheammaut 

et les colonies Arabe dans L'Archipel Indian (Batavia: Imperimerier du 

Gouvernement 1866). 

 Abdullah Bajra: the Politics ofويف االفثروبولوجاا هناك دراسات من أمثال دراسة: 

Stratification: A Study of Poltical Change in a South Arabian Toun (Londonand 

Oxford: Oxford University Press 1974), Engsen Ho The Graves of Tarim: Genealogy 

and Mobility across the Indian Occean (BerkeleyL University of California Press, 

 . وهي دراسة افثروبولوجاة رئاهاة. .(2006

(5)Petoo p. Schwe,tzer, ed, Divided? Kinship: meaning an use of Social Relatednes 

(London: Routledge 2000). 

 Antonia pedrose de Lima, ed. "Assets for Succession in Contemporaryوافظر أيضا : 

Lisbon Financial Elites in Joao de Piea – Cabral and Antonia Pordroso de Lime, eds, 

Elites: Choice, Leadership and Succession (Oxford and New Yourk: Berg2000). 

(6 )Joseph Conrad, An Outcast of the Islands, 110. 

(7) Robert Hampson, Cross-Cultureal Encountres in Joseph's Conrad's Malay Fiction 

(Basing Stoke: Palgrave 2000) ,109. 

( يف كتابات أخرى أخذ يف االعتبار األسئلة ذات العالقة االسرتاتاجاة الوثاقة بالزواج واهلدايا 8)

 و فاطق يف ايحااة العائلاة.واملار، وباختاار من ساأخذ مهؤولاة مغامرات معانة أ

(9) Elileen Spring, "The Heieress. At – Law: English real Property Law From a New Point 

of View Law and History Review 8, 2 (Fall 1990): 273. 
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موما  عوربم ال ينبغي للمرء أن جيادل يف هذه املهألة مع اإلفثروبولوجاني واملؤرخني، ولكن اإلرث 

ال يظار أفه جذب اهتمم أقل مما يهتحق. ويف كتاب لورفس إم فريدمان، كم ورد يف مراجعة 

 حول املوضوع يف الواليات "صغرية جدا  "لكتاب شامافز وساملون وداهلني يشري إىل أدباات 

أكثر من  معظم ثروة الوحدة الهكناة يف أمريكا ربم"املتحدة، ويقتبس اجلملة االفتتاحاة للمؤلفني 

وتشكل املمتلكات "ويضاف  "مناا مشتقة من اإلرث ولاس من إساام قوة العمل 80%

 ويراجع لورفس إم. فريدمان كتاب: "واألوقاف واحدا  من مصادر املانة

Carole Shammas Marylynn Salmon, Michel Dahlin: Inheritance in America From 

Colonial times to the Present (new Brunswick N. J.: Rutgers University Press, 1987) 

"Law and History Review, 6, 2 (Aoutum 1988), 499-504. 

(10 )Beshara Doumani, "Adjudicating Family: The Islamic Court and Disputes berween 

Kin in Greater Syria in the Middle East: Household, Property and Gender, (Albany: 

State University of New York Press, 2003)178. 

وكم يشري العنوان يكتب دوماين عن االستئناف يف املحاكم اإلسالماة يف اإلمرباطورية العثمفاة. ولقد 

وجد أن األغلباة الرئاهاة داخلة يف قضايا رصاع حول ملكاة غري متحركة، وحول حقوق 

 طة باإلرث عىل األقل يف جمموعة من املرتافعني. افظر أيضا  مقالته:الوصول إىل أوقاف وقضايا مرتب

"Endowing Family: wapf, Property Devolution and Gender in Greater Syria, 1800 – 

1860), Comparative Studie in Society and History 40, 1 (1998), 3-41. 

ي تشمل لس وفابلس فام خيص النهبة املئوية لألوقاف التويف هذه املقالة يناقش الفرق املذهل بني طراب

 (.20بالرتتاب، ص %12.1و %98.3بنات وذرية والتي قدرها 

(11 )Martha Mundy and R. Chard Soumerez Smith, "Al-Mahr Zaituna: Property and 

Family in the Hill Facing Palestine, 1880-1940 in Doumani, Family History, 139.  

(12 )Talal Asad, Formation of the Secular chirstingity, Islam, Modernity (Standford: 

Standford University Oress, 2003),7. 

(13 )Pierre Bourdieu, "Marriage Strategies as strategies of Social Reproduction", in 

Robert Forston and Prest Ramum, eds, Family and Society: Selection from the 

Annales Economies, Societees, civilizations trans. Elborg Forster and Patrucia M. 

Ranum (Ba Himore and London: Johnhopkins University Press, 1976). 

 



  108   رق آسياتاريخ األسر العربية واإلرث في جنوب ش

                                                                                                                                        

 

فافج أفه  و( ايحديث عن القافون اجلزائي يف مهتوطنات املضايق، يالحظ شان وينج شوفج وافدر14)

يظار أهنا عبارة عن فهخة معدلة من القافون اجلنائي اإلفجلازي مع تأثريات من قافون العقوبات "

ل قافون العقوبات  الفرفيس، كذلك كم هو حال قافون لافانجهتون يف لويزيافا.. عندما أخريا  ُفعِّ

 افظر ذلك يف مقالة: "م وكان عبارة عن إعادة تفعال حملاة لقافون العقوبات اهلندي 1871عام 

Chan, Wing Cheonyand Andrew Phang: "The Development of Criminal Law and 

Criminal Justice in Singapore" in Singapore: Siungapore Journal of Leagal Studies 

(Faculty law, National University of Singapore 2001), 4,5.  

م كان قافون مهتوطنات املضايق 1918حظ ارز إفش. هاكنج أفه مع حلول عام ولتعقاد األمور أكثر ال

يمكن أن ُيعرف عىل أفه مكون من مخهة عنارص أساساة هي: القافون العام وقافون مبادئ العدل 

طاملا كافت قابلة  1826سبتمرب  26والقافون املدين ومواد قافوفاة كافت منترشة يف إفجلرتا يف 

م. 1878ن التجار اإلفجلازي كان يطبق عىل أفه يشكل تعمام للقافون املدين لعام وقافو  للتطباق.

تطبق باعتبارها بشكل عام عىل  1826فوفمرب  26واألوامر القضائاة اإلمربيالاة الصادرة بعد 

املهتعمرات أو عىل مهتوطنات املضايق عىل وجه اخلصوص واألوامر القضائاة اهلندية، تم 

-1826وامر القضائاة اخلاصة بمهتوطنات املضايق كافت حتت إمرة حكومة اهلند )متريرها بانم األ

وما بعد. وبخصوص  1870( وحتت األوامر القضائاة اخلاصة بمهتوطنات املضايق من 76

وعىل ما  "فوعا  ما مظللة"املرجعاة ملوضوعات هذه الورقة؛ يالحظ هاكانج أن القائمة كافت 

ملاالوي أو الصاني وتتجاهل قافون األحوال الشخصاة فام خيص يظار أهنا تتجاهل القافون ا

س وكذلك وبنف "اإلرث والتعاقب عىل ملكاة األرض واإلجيارات والبضائع وكل أفواع العقود"

الطريقة تركت موضوع التاريخ الفضائي. وربم فعل حهن هاكنج لعدم مناقشته عند هذه النقطة 

اإلسالمي، هذا دون ذكر اإلمكافات املبدعة غري الناائاة الهؤال حول ماذا كان علاه القافون 

لألعراف والتي دوفت استعمريا  بكل ما لذلك من تبعات التي لاس للباحثني دراية هبا. وافظر 

  كذلك اإلشارة املرجعاة التي أوردها هوكر يف اهلامش أعاله. لقد كان القافون هبذه الصورة كوين

ي كم هو ايحال يف أفواع من خلاط اإلضافات والرتاكمت عام لاس فقط باملعنى األفوار

التي عن طريقاا قد تشكلت. وغالبا  ما يعلق القضاة عىل املشاكل والتشوش الذين  "التنقالت"و

بردته أففهام يواجاوفه باعتباره فوعا  من التعلاقات املابعدية التي أصبحت جزءا  من اخلطاب 

 ابات املؤرخني القافوفاني يف سنغافورة.القافوين والذي بالتأكاد متاز كت
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متلكات باملعنى البحريني للطفل الذي ينتمي مل "اسرتاتاجاات الزواج"( افظر أيضا  مقالة بورديو 15)

 اإلرث من حاث هويته املرتبطة بذلك شكل قوي.

(16 )Timothy Michell, Rule of Expets: Egypt, Techno-Politics Modernity (Berkeley: 

University of California Press 2002, 57). 

 :Sally Engle Merry, Colonizing Hawai The Cultural Power of Law (Princeton( افظر: 17)

Princeton University Press, 2000), 5. 

ملناقشة مطولة يف كاف كافت الزبوفاة والقرابة بالعالقات تعتمد عىل الهوق.  48وافظر أيضا  الصفحة 

 Laura Benton, Law, and Colonial Cultures: Legal Reginnes in theلك افظر أيضا : كذ

word History, 1400-1900 (Cambridge: Cambridge University Press, 2002). 

 وفام يتعلق بالقافون االستعمري يف اهلند افظر مقالة برفارد كوهني املشاورة:

Bernard Cohen. "Law and The Colonial State in India"  يف كتابهColonialism in and its Forms 

of Knowledge: The British in India (Princeton: Princeton University PPress 1996), 57-75. 

(18  )Merry, Colonizing Hawaim 45. 

(19 )ill Maurer, Recharting the Caribbean: Land, Law and Citizenship in the British 

Virgin Islands (Ann Arab University of Michigan Press, 1997), 171. 

(20 )Martin Chanok "paradigms, Policies and Property:A Review of the Customary Law 

of land Tenure", in Kristin Mann and Richard Roberts, eds, Law in Colonial Africa 

(Oportsmouth, NH, Heinemann, 1991),79. 

(21 )Chanok, Paradigms, Policies, and Property, 27. 

(22  )Ibid,79.. 

(23 )W.E. Maxwell, "The law and Customs of the Malaya with Reference to Tenure 

Land", Journal of Straits Branch of the Royal Asiatic Society (June 1884),75.   

(24 )Ibid, 75.. 

(25)Ibid, 75-6.. 

(26)Ibid, 77.. 

( تشري القضايا هنا فقط للصاغ أو النهخ التي وردت يف تقدير جمالت قافوفاة، ومن الواضح أن 27)

التقرير هو اجلزء الوحاد فقط لعملاات وممارسات تراكماة اجتمعاة وقافوفاة وتوثاقاة. وتفهريها 
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أهنا  من التطوير. ولقد استخدمت التقارير هنا عىلالهوساولوجي والتارخيي يتطلب قدرا  كبريا  

مؤرشات لبعض العوامل املشمولة، دون فاة أو قصد بأن تكون كاملة شاملة لكل ايحاالت. 

وينبغي أن أشكر هنا العوائل العرباة يف سنغافورة عىل كرماا. ولقد طورت بشكل كبري مصادر 

ا نزاعات، وكان بعضاا يمكن أن تعود توارخياتوثاقاة وشفاهاة للعديد من الوصايا واألوقاف وال

 تقريبا  إىل الفرتة التي فناقشاا هنا.

( كلمة رشيفة )كم وردت يف التاجئة يف املحكمة( هي كلمة تهتخدم لنعت امرأة تنتمي لعائلة 28)

تدعي أن من فهل النبي حممد صىل اهلل علاه وسلم وكلمة ساد )وأحاافا  يف بعض أجزاء العامل 

رشيف( هو لقب الذكور. وحرضموت هي واحدة من مناطق عديدة يف العامل اإلسالمي،  العريب

حاث مثل هذا النهل قد يكون له اعتبار ثقايف أو أمهاة اجتمعاة. ولقد أصبحت قضاة النهب 

 النبوي موضع افقهام كبري بني العرب يف جنوب رشق آساا يف الفرتة ايحديثة افظر عىل سبال املثال:

Natalie Mobibi-Keshen, The Hadhrami AwaKening: Community and Identity in the 

Nether lands East Inies 1900-1942 (Ithaca: Cornell South east Asia Program 

Oalications 28,1999). 

 ( قضاة الرشيفة فاطمة بنت أبو بكر بن حممد املشاور ضد الهاد علوي افظرها يف:29)

J. W. Narton Kysh, ed. Cases Heard and Determind in Her Majesty's Supreme Court of 

Straints Setments 1808-1884, vol 2(Ecet) (1887), 31-3. 

ولفرض التجافس لن أغري هتجئة كتابة األسمء املهتخدمة يف تقرير القضاة وهتجئة األسمء العرباة 

عملاة  ، ويف الوثائق القافوفاة، ويف الشاود، ويفسببت وال تزال تهبب مشاكل اللغة اإلفجلازية

التصديق للاوية الشخصاة يف خطابات فااا مقومات الوضوح وعدم الغموض، واستقصاء 

التفاصال أمور غاية يف األمهاة بالنهبة لإلجراء والهلطة، بغض النظر عن الوقائع األخرى. 

ملثال قد فقط يف أن التاجئة عىل سبال ا ويظار أن مشكلة التاجئة مهتمرة يف أن تكون ايحالة لاس

ولكن أيضا  قد تكون هتجئة اسم  Hassan (hasan, Hason, Hassonتأخذ أشكاال  عديدة مثل 

(. وغري ذلك من هتجئات. لذا يف Balfagih, Balfagih, Balfagihخمتلف متعدد مثل ) "العائلة"

ة ت القافوفاة، ويف النصوص، ويف القائماملمرسة عملاة كتابة االسم يمكن أن تول د يف اإلجراءا

الطويلة لظاور العبارة التالاة )املشاور بـ ... واملعروف بـ... وأيضا  املعروف بـ...( وقد يشمل 

 اسم الشخص وقد ال يشمل اسم األب واجلد وأبو اجلد )فالن بن/ بنت عالن أو أ بن ب بن
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ر كناة الهلف بحهب الهااق. إضافة إىل ذلك جـأو قد يأخذ الشكل أ ب جـ.... إلخ( أو يقرص لذك 

( gelaran)يف املاالوي  "باالسم الذي تعرفه هبا"األرخبال املاالوي قد ُيعرف الشخص بلقبه أو 

ناس تصبح غري معروفة ملعظم ال "األسمء ايحقاقاة"من مثل وان شو الذي يهتخدم عموما  بحاث 

لته. وعنوان هذا التقرير يوضح التنوعات الذين عىل معرفة بالشخص بم يف ذلك أفراد عائ

 االعتاادية: اسم الرشيفة )عرفان بفصل املؤرخني واإلفثروبولوجاني

دون شك، مقدم مع اثنني من سلفاا الذكور األب واجلد واسم العائلة، بانم الهاد ذكر ببهاطة        

رتض واللذان من املفباسمه علوي. الحظ أن االثنني حيمالن ففس اللقب الفخري رشيفة وساد 

 ."االسم القافوين"أهنم كافا جزءا  من 

(30 )Braddell, "heiris" xlix.   وأحد اجلوافب الواضحة للقافون العام هو: أن جيمع يف التعلال

 "دين"و "عرف"و "عرق"واإلحالة املرجعاة قضايا تشمل أشخاصا  جمموعات صنفت عىل أهنا 

 مازة:وما إىل ذلك باعتبارها تصنافات مت

R.H. Hickling "The Influence of Islam on Singapore law". In M. B. Hooker, ed. Malaysian 

Legal Essays: A Collection of Essays In Honour of Professor Emeritos Datuk Ahmad 

Ibrahim (Singapore of Kubla Lumpar: Malayan Law Journal1986) 306-8. 

وألغي رسماا  عام  1957كان ساعدل فعال  حتى صدر قافون املهلم املحيل الصادر عام  وهذا ايحكم ما

من قرار إدارة القافون اإلسالمي التي أسهت القافون اإلسالمي كمقرر لصحة أي قرار  1966

حيهم مهألة توزيع الرتكات التي بوصاة. وينبغي أن أيحظ هنا أفني عندما سألت قايض سنغافورة، 

هلم وشخص أعرفه جادا  عم إذا كان من املمكن قط أن يقوم مهلم بتوزيع ممتلكاته هو ففهه م

عن طريق وصاة بطريقة تتعارض مع الرشيعة افدهش وأفكر ذلك بشكل صارم فإن تكون هناك 

 حالة قط عىل هذه الشاكلة.

لتقلاد ا( يف مهتوطنات املضايق بإمكان املرء أن يترصف كمعقب وحمامي يف املحكمة عىل عكس 31)

 اإلفجلازي الذي يفصل بني املتامني حتى وقت قريب.

(32 )Walter Malepeace, Gilbert E. Brooke and Ronald Braddel, One Hundred Years of 

Singapore, vol., (LondonL Johon Murray 19921) 223-4,470. 

كان فوجان عضوا   1868مارس  20وعندما تشكل رابطة مهتوطنات املضايق يف سنغافورة يف  

 مؤسها .
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( اكتب اآلن عن وثائق وعن شجرة أفهاب عائلاة لنرشها يف مكان آخر وأفا مدين كثريا  لكتاب 33)

 الكالساكي يف هذا املوضوع.

Brinkley Messiek, The Caligrapic State: Texual Dommination and Histoy in a Muslim 

Society (Ann Arbn: University of Michigan Press, 1993). 

ناسبات يف إحدى امل"( اإلشارة إىل قطعة أرض باعت يف آب يف الامن، خيربفا ماهك بالتايل: 34)

أطلعت عىل سلهلة من أمثال هذه العقود املرتبطة بقطعة األرض يعود تارخياا يحوايل ثالثمئة سنة 

 ماضاة مجاعاا مكتوبة عىل صك املالك املعارص، افظر مقالته:

"Literary and the Law: Dicuments and Document Specialists in Yemen in Daisy Hilse 

Dwyer ed. The Common Law In Singapore and Malaysia: A Volume of Essays 

Markting the 25th Anniversary of Malaya Lawq Review (Singapore: Buherworths, 

1985),327-8.  

يف القافون  "بوصفاا جدر جاد لصك"سنة  60سنة كافت قد استبدلت بـ 40أن  ( يشري ريكويه35)

اإلفجلازي لهبعاناات القرن التاسع عرش وثمفاناات القرن التاسع عرش التي كافت فمذج لعملاة 

 الترشيع يف سنغافورة يف العقود التالاة. افظر:

W. J. M. R. Ricquier: "Law and Common Law in Singapore" in A. J. Harding ed. The 

Common law in Singapore and Malaysia: A Volume of Essays Markting the 25th 

Anniversary of Malayaa Lawq Review (Singapore: Buherworths, 1985),327-8. 

 بن هلل( يف قضاة الشاخ عبد اهلل بن عيل بن أمحد بن الشاخ عيل اهلرهرة )متويف( والشاخ عبدا36)

عيل بن أمحد بن شاخ عيل هرهرة ضد الشاخة هوديش بنت سامل فارص األمحدي يف جملة القافون 

  قوى التوصاة للويص حمكمة بحهب قافون"( اعرتفت كل األطراف بأن 1950) 221املاالوي 

)أي مكان البضائع  lex locisitولاس بحهب قافون املحاكمة  Lex Domicilliحمل اإلقامة 

كات( والذي يف هذه ايحالة واقع يف شبه اجلزيرة العرباة ولاس يف سنغافورة. ووجات واملمتل

سنة  21. وبعد مرور "القافون اإلسالمي"هنا الوصاة للممتلكات إذا ما أريد تقهاماا بحهب 

مافع  مل يكن هناك"عىل وفاته. ولقد أفادت املحكمة أفه بحهب قافون املهتعمرة )سنغافورة( 

تأجال التوزيع كان يف تعارض مع القافون "يع املمتلكات مبارشة. وذكرت أن حيول دون توز

ومل يكن باستطاعة مهلم عن طريق حهم توزيع أكثر من ثلث ما تركه بحهب  "اإلسالمي

 وصاة له.
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وهنا تذكر املحكمة فام املهتشار اخلاص للقافون اإلسالمي. بعبارة أخرى يظار أن املحكمة كافت  

خ عبد اهلل كان قد كتب وصاة مهلمة لكنه فعل ذلك بحهب تعابري غري صحاحة تقول: إن الشا

عن طريق خلق فوع من قافون هجني مهلم وإفجلازي. وباإلشارة إىل قضاة الرشيفة فاطمة؛ أثار 

بالشك فااا إذا القافون اإلسالمي حول عملاة التقهام "قضاة الفصل، وذلك مهتشار املدعى علاه 

م. ويف كال  من هذه 1949مع قضاة الهاد حهن بن عبد اهلل اجلفري املتويف عام  بوجود قرار يتناقض

 القضايا كان املدعى علاه امرأة.

 (37 )Norton-Kyshe, Reports (Civil Cases). 448-53. 

 Ulrike Freitage, India Occean Migrations and State( بالنهبةللجند يف حرضموت افظر: 38)

(leidn and Boston: Brill 2003), 101-8. 

سمحت له  الظروف التي"وعلقت فريتاج عىل تقوى أمحد بن عيل اجلناد والتزامه، وأيضا  علقت عىل 

(. 6-105)فريتاج  "لاعاش هذه ايحااة العلماة واإلغاثاة اخلريية، وما كان هذا األمر الرخاص...

سى عمر اجلاد أخو الهاد فلقد كافت له ملكاة أرايض واسعة يف أجزاء من حرضموت، ولقد أر

( وحتدد القضاة املرفوعة للمحكمة تاريخ وفاة عمر بعام 107ريال سنويا  )فريتاج  500أمحد له 

بحهب ما ذكر عبد القادر بن عبد الرمحن  1858م لكن فريتاج تقرتح أن يكن تاريخ الوفاة 1852

)طباعة  "يةاد األرسة اجلنادالعقود العهجدية يف فرش مناقب لبعض أفر"بن عمر اجلناد يف كتابه 

 سنغافورة، مكتبة كرد

. وجيعل تقرير حمكمة وفاة ابن عمر منفذ الوصاة، عيل بن حممد يف ديهمرب 8- 176و  167م( 1994 

 م ويف ظل الظروف أمال إىل أن اعتمدفا تاريخ املحكمة.1858

فه اآلن لتاجئة املتعارف علااا (، عىل أفه أقرب مما فعرAwath( الحقا  يف التقرير، أشار إىل عوضة )39)

 الحظ كاف أن التحول يف التاجئة جيعل املعلومة غري صحاحة يف التقرير. "عوض"اآلن 

أو  "حفاد"( أو مصطلح issueمصطلح يشبه مصطلح ) "أقرب إىل أن يكون من القرابة"( 40)

ون كاملصطلحات التي يمكن أن تصبح ببهاطة مصدر فزاع كبري وبالذات أين ت "أطفال"

األطراف تتجادل حول املعاين املتنازع علااا فام خيص املصطلحات القافوفاة والعرفاة املتفرعة، 

 حتى ال تقول اللغة وكذلك كتفهريات منطقاة عامة.

التي تشري إىل النهب املنحدر عن النبي ومفردة  "ساد"( االسم عبارة عن خلاط عجاب ملفردة 41)

ة، وهو يشري إىل أرسة من املشايخ. واستخدم أمثال هذه األلقاب عبارة عن بادئة السم األرس "با"
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أو غريها كافت أيضا  اسم أو لقب أو جزء من اسم مركب قد تكون خماتلة كم  "ساد"سواء كافت 

هو علاه ايحال يف األرخبال أين ممارسات التهماة وممارسات أخرى مناا قد خيتلف بشكل كبري. 

( أو عىل أهنا جزء من Mrإما أهنا مهاوية ملفردة ) "ساد"ت مفردة وافرتاض هنا أن املحكمة اعترب

االسم وأن ايحكم ما كان سادا . إذ لو كان األمر كذلك، فإفه ساكون مثاال  الختاار مثري يف موضوع 

متخذ قرار هنائي، ولقد جاء الشاخ عندما مل يوافق الهاد. وفحن هنا ففرتض أن املحكمة وجدت 

 املكافة املختلفة 

هو الذي يشكل الهلطة البناوية واملمكنة املناسبة للقضاة. فلقد كافت له  "خارجي"لشخص        

 الكلمة )غري الناائاة(.

( ساكون عىل مهتشارهم ومهتشار املدعى علاام أن يكون مدركا  لالهتمم الغايل يف اجلمعة 42)

 الق وامللكاة، عىل الرغم من أنالقافوفاة حول ما يتعلق بحقوق املرأة املهلمة يف الزواج والط

القضاة كافوا خمتلفني. فلقد كان الهري توماس برادل، النائب العام، الذي ظار يف القضاة فائبا  عن 

بعض املدعى علاام، بلاغا  فصاحا  فام خيص موقع املرأة املهلمة املتزوجة يف سنغافورة يف ذلك 

وعملاة حكمنا للقافون بالنهبة هلن كافت  الوقت. لقد كافت مكافة هؤالء النهاء صعبة جدا  

حاسمة هلن وألطفاهلن، بحاث أن معظم قضاتنا قاموا بجاود عظامة يحميتان، وهبذه الطريقة 

وضعت قواعد وكهبت فوعا  من قوة االستخدام مثل... ويف وصاة )رجل مهلم( ينبغي أن 

 اإلفجلازي هلن كأرامل.ُيهمح لكل أرامله أن حيصلن وأن يشاركن فام يهمح به القافون 

Straits Setlements Government Gazette (21 may 1880) 416, Quotedin Hickling. "The 

Influence of Islam" 314.  وهذه القضايا أثريت عن طريق شكل خمتلف يف الزواج والطالق

 واإلرث الصاني.

( والنائب 91- 1823راديل )( يف الشاطري ضد اجلناد، استبقى ثالثة مهتشارين هم توماس ب43)

( وعضو من مجعاة مهتوطنات املضايق القافوفاة امللكاة املشاورة لعدد من 82-1867العام )

املدعى علاام. وإذا ما أخذفا يف االعتبار أمهاة القضاة، فإفه لاس من املدهش أن يكون مثل هذا 

 العدد من املهتشارين قد استبقى. بالنهبة لرباديل افظر:

Wang Kok Weng and Sia Aiekos, "A History of the Singapore Legal Services" in Kevin T. 

L. Tan, ed. Essays in Singapore Legal History (Singapore: Marshall Cavendish 

Academic and Singapore Academy of Law 80). 
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افون ة تقدير عن براديل يف جملة قولقد كتب جي. دي. فوجان مهتشار الرشيفة فاطمة املشاور رسال

 . افظر مقالة:1891املضايق يف فوفمرب 

Andrew B.L. Phang, "The Reception of English Law" in Tan. Essays, 12-3. 

(44 )Ronald Braddell, "Heirs and the Comman Law of the Colony" The Malayan Law 

Journal, X: Xicix-1. 

تارخيي للقضايا واألحكام الصادرة يف حقاا. وهذه القضاة عىل وجه التحديد ولالطالع عىل مهح 

 .1837لعام  Indian Adxxينبغي أن تكون يف ملف 

(45 )Lo Wai Poling and Lim Jen Hui, "The Develpoment of Land Registration in 

Singapore", in Tan Essays 223-4.  

ناسب لنظام غااب النظام الصحاح امل"ببتاا إدارة األرايض بهبب ويعلق املؤلفون عىل املشاكل التي س

فمنازعات حدود األرض وعدم الاقني فام خيص حدود األرايض والتداخل  "مهح صحاح

 .227الفظاع يف أرايض الدولة )العرش( ص

كان حقاقة هي من الفرع  "هو من فهل بانافج"أي جافب فلمبافج و "وهذا هو الفرع الربمي"( 46)

كل هذه عبارة من أمثلة ألسمء لواحق شائعة وأحاافا  متبوعة  "فحن من فهل سنغافورة"عكس ال

بتفاصال املتحدث عىل ما هي الصالت القراباة فعال  أو عدم وجود مثل هذه الصالت القراباة 

 بني األشخاص.

(47 )The Singapore and Straits Directory. م الذي 1881م يذكر أرقام إحصاء عام 1883. لعام

أفثى عرباة  285ذكر عريب و 551ربم شكل دلاال  تقريباا  إن مل يكن أكثر من ذلك: فلقد كان هناك 

يف  116و 111بالرتتاب يف بانافج، وكان يف بورت ويلزييل وديننجز  282و 292يف سنغافورة و

ة. من مجاع األعراف كالصانا %72م و1508م عدد العرب 1901مالكا. ويقدم إحصاء عام 

لالطالع عىل تفاصال هذه املادة بالذات من الطرف ايحرضمي افظر ما أوردته فريتاج يف كتاهبا 

 مااجرو املحاط اهلندي.

(. لقد اعتمدت املحكمة كتاب الهاد أمري عيل: القافون 1923) 38 "القضايا املاالوية"( 48)

لفوا ، وإن كان القضاة ربم اخت"الوقف"اإلسالمي املجلد الثاين، الطبعة الرابعة، ولفاماا ملفردة 

بعمق حول ما إذا كان يمكنام أن يفاموا من تقنني كتاب أمري عيل القافوين. وكان بإمكان حماكم 

فون أي قول حاسم حول قا "القافون اإلسالمي"سنغافورة يف تلك الفرتة أن تقبل كربهان عىل 
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افت خرى لكن لاس بالرضورة أهنا كاملهلمني قال به أمري عيل. ولقد كافت هناك فصوص قافوفاة أ

 قد فصلت هنا.

( لالطالع عىل معاجلة أوسع ملشاكل الصدقة فام بني املااجر ايحرضماة هو موضوع فصل يف 49)

 كتاب أقوم بإعداده.

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 املثقف املستقل أبو حيان التوحيدي
 (*) أ.د. بركات حممد مراد

 خر عمرهآكان أبو حاان التوحادي قد أحرق كتبه يف »

عىل من ال يعرف قدرها بعد  هبا لقلة جدواها، وضنا  

. مجلة مفزعة خمافة، باعثة عىل الدهشة وايحرية «موته

اإلحباط يف آن، وردت ضمن الرتاجم التي واألسى و

إرشاد »أو  «معجم األدباء»حيتوهيا كتاب ياقوت ايحموي 

يف قال: د. جابر عصفور  األريب إىل معرفة األديب

 .(1)«مقدمته لكتاب يضم احتفالاة بالتوحادي

عند هذه اجلملة قبل أن تعربها  توقفت عاني طويال  »

رت إزاءها كم لو  ،إىل غريها كافت تفتش بني وتهم 

عن األسباب التي تؤدي إىل  ،أحرف الكلمت أو وراءها

هوان الكاتب عىل عرصه إىل الدرجة التي تدفعه إىل قرارة 

 ،الاأس من هذا العرص فاقرتف فعل االفتحار الرمزي

ىل ع به يف النار، احتجاجا   ويقوم بتدمري أعز ما يملك ملقاا  

 .«لمة وهوة الاأسعرصه الكريه الذي دفع به إىل قلب الظ

 ـ مثقفون بين فقر واغتراب 1

اقرتفت  ،وفحن فعرف حاالت متعددة يف تراثنا العريب سابقة والحقة عىل أيب حاان

 ،هذه ايحاالت كافت متارسه جمموعات قمعاة ولكن فعل اإلحراق يف .بإحراق الكتب

ن الذي هو الديفأحرقت كتب املخالفني هلا باسم  ،تهامح أو ايحوارلمل تعرف ا ،متعصبة

  .أو باسم التأويل الهاايس الذي ال حيتمل وجود خمالفني له ،مناا براء

أبو حيان )أحرق 
.( .التوحيدي كتبه

ملة مفزعة ج
مخيفة، باعثة على 

دهشة والحيرة ال
واألسى واإلحباط 

 في آن
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عامر يف جريمة إحراق كتب  ابأمثال ذلك ما قام به أولئك الذين شاركوا املنصور 

مة إىل كو «إحااء علوم الدين» الفلهفة، أو أولئك الذين ألقوا بكتاب اإلمام الغزايل

ي أن اخللافة األفدليس أبا يوسف بن املنصور، عقب فقمته عىل النريان. وقد روى الذهب

ابن رشد وفكبته إياه، كتب إىل البالد يأمر الناس بإحراق الكتب، سوى كتب الطب 

أي الكتب الرضورية للمعاشة االجتمعاة ال كتب األفكار أو  وايحهاب واملواقات،

 التأويل أو الفلهفة. 

يحنابلة الذين أحرقوا كتب األوائل التي كافت عند ذلك ما قام به متعصبو ا أضف إىل

ب بركن الدين حفاد املتصوف ايحنبيل عبد القادر  ،عبد الهالم بن عبد الوهاب امللق 

وإحراق اخللافة املهتنجد أحد القضاة التابعني له ملا بلغه أن فااا كتب ابن سانا  ،اجلاالين

ثر يف وتك ،ة متتلئ هبا كتب الرتاثوهناك أمثلة أخرى متعدد .وإخوان الصفا وأشباهام

فرتات تصاعد الرصاع الهاايس واالجتمعي الذي يتقنع بقناع التأويل الديني أو يتهلح 

 ،اةولكن ما أبعد الفارق بني أن توجد فئة باغ ،للتعصب وإلغاء يحق االختالف تربيرا   ،به

خشاة  ، النريانمرة فكره إىلوتلقي بإبداعه أو ث ،تضا ق اخلناق عىل املبدع أو املفكر ،متعصبة

وبني  ،ة علاهاملتلاف ن ينترش هذا اإلبداع أو ذلك الفكر بني العقول املتطلعة إلاه والقلوبأ

خاف ن يمرس هذا الفعل املأاملفكر  باملبدع أو أن يدفع الاأس من العرص ومن البرش مجاعا  

مة ، األوراق ايحماكم لو كان حيرق ففهه ،فاحرق بنفهه ،الذي يهاوي فعل االفتحار

دها بقلمه حريته  ،أحالمه وأشواقه ،لاودع فااا كشوفه وحدوسه ،العزيزة الغالاة التي يهو 

  .أسئلته واهتاماته ،وظنوفه

ع القرون أعاد إفتاجه مع تتاب يحظات ال يمكن لتاريخ الثقافة العرباة أن يتجاوز مشادا   

له قلوب  وارجتفت ،وخز ضمئر حاة وطاملا ،برشوط خمتلفة يف الدرجة وألسباب متنوعة

ملشاد الذي إفه ا .عىل بؤس عالقة املثقف بالهلطة فاصعا   ووجد فاه كثريون دلاال   ،رحامه

جي هد حركات وفبضات أبو حاان التوحادي، وهو جيثو عىل ركبتاه لاأكل من حشائش 

ا ألهنا ي أحرقا، والتواملتفجرة إحهاسا   ووراءه يتصاعد دخان كتبه العماقة علم   ،األرض
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 وبريق املجد ،مع أفه راهن هبا عىل هناء العاش ورغده ،ملتوفر له جمرد ايحق يف الطعام

  .وسلطان استمده العارفون من علمه ،وخلوده

قدة داد يف مل تتوقف عن االمت ،إن النار التي أحرقت ما أفتجته قرحية التوحادي املتو 

 ني وعلمء جوعى ومرىض، يطالون النظر يفالزمن لرتمز إىل احتجاج ال يتوقف من مثقف

دون أن يمتلك أحدهم شجاعة  ،أغلفة كتبام أو لوحاهتم البديعة أو ابتكاراهتم العلماة

ة وربم مل جيرفه الاأس إىل تلك الدرجة املرتدي ،ويطعم النريان الورق أو األلوان ،التوحادي

بعد أن  ،وال لنفهه ،ال للناس ،من القنوط التي يشعر فااا املثقف بعدم جدوى ما يفعله

طرها عىل الورق أقوى من النصال ايحادةأكان يعتقد   ،افيف زمن اله ،ن الكلمت التي يه 

  .يف زمن ايحرب اإللكرتوفاة ،ومن الطائرات والصواريخ

 ،ففي زمننا هذا افتاى واحد من أهم املفكرين الذين أفجبتام مرص يف تارخياا كله

له بات وقب ،تعجز الكلمت عن وصفه اية تبلغ يف مأساويتاا حدا  الدكتور مجال محدان هن

 بدوأكل العجز والكهاح ع .ايحماد الديب لاايل طويلة خاوي البطن الشاعر املرصي عبد

 .رغم موهبته املتوحشة وإفتاجه األديب الغزير دون أن يلقى له أحد باال   ،ايحكام قاسم

هو و ،يدفعه لعالج مرض عضال أصاب قلبهومل جيد الروائي اجلمال عالء الدين ما  

د واستشاد فارس الرومافهاة الروائي حمم ،ايحاصل عىل جائزة الدولة التقديرية يف مرص

عبد ايحلام عبد اهلل عىل يد سائق تاكيس خلالف عىل قاام األخري بزيادة األجرة بمقدار مخهة 

عن بضع  ا  بالد غريبة بحثوترشد الروائي الهوري حنا مانة سنوات طويلة يف  .قروش فقط

عد أن ب ومات عبد الرمحن مناف منفاا   ،وباع أدباء العراق كتبام يف زمن ايحصار .لريات

  .لقتل الفقر والغربة فائقا   بذل جادا  

قه أمام وافهحا ،ال تشكل سوى أمثلة قلالة هلوان املثقف وفقره ،إهنا مشاهد متناثرة

امتة وقد يهتهلم هلا يف خ ،أو التحايل علاااظروف قاهرة يضاع جل وقته يف ترويضاا 

ذاك االفهحاق مع املواقف الهااساة واالجتمعاة الكلاة  ويمتد هذا التحايل أو ،املطاف
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 ،تهأو ما ينتجه من إبداع ضعفه ويحظات قو ،إىل املهائل املرتبطة بنشاط املثقف ففهه

اا والغد الواعد باتويوبوإدافته للحارض الذي حيول بني الناس  ،وتطلعه إىل اخلالص

 .(2) املهتقبل

 ـ محتج على العصر 2

 ،كان يهتنطق ما يف داخل أيب حاان من مترد عىل عرصه «ياقوت ايحموي»ن أويبدو 

ارت وغ ،بارت البضائع» :وما يف أعمقه من هلاب الغضب عىل أهل هذا العرص، عندما قال

 .(3)«ناس عباد الدرهم بعد الدرهموصار ال ،ومحد ذكر الكرم ،وكهد سوق العلم ،البدائع

ب ظل عند كات ،وتلك عبارات تكشف عن املعافاة القاساة التي افتات إىل الاأس املدمر

ومتر  ،تفاميض الوق ،عرصه ويهام يف تنوير ،أن حيقق بعض حلمه يكتب ويكتب أمال  

ى من دفويقرتب العمر من هنايته، وتصبح ايحااة قاب قوسني أو أ ،األعوام بعد األعوام

ويصل  ،فاتصاعد الاأس ،وسوق العلم تزداد كهادا   ،وايحلم يتباعد والعرص يتدفى ،املوت

  .إىل ذروته التي ال يبقى معاا سوى اجلنون الذي يقرتن بالرغبة من تدمري الذات

وتهلط سوء الظن  ،وهي رغبة يؤججاا تصاعد حدة اإلحهاس بالوحدة والتوحد

والنظر  ،وتصور ايحااة عىل أهنا غابة موحشة ،صداقة والصديقوافتقاد ال ،بايحااة واألحااء

 ،لمقوال ُتدرك معنى ما خيطه ال ،إىل البرش بوصفام كائنات مفرتسة ال تعرف سوى الغدر

وعندئذ يبدو تدمري أيب حاان كتبه التي أحرقاا بالنار وغهلاا  .أو قامة ما حتمله الكتب

 حيمل معنى االحتجاج ،ارمزي   فعال   ،عمره يل سنإبداعه الذي أففق فاه أمج ماحاا   ،باملاء

 . ملصاحبةا دالالتهوحيمل معاين مالزمة يف  ،عىل العرص والناس يف داللته املبارشة األوىل

 وال أدري كاف ،وقد جرت ،ال أدري كاف أب رد ُغلتي »:افظر إىل التوحادي يف قوله

كن زفريت وقد تو ،أمخد مجريت وقد التابت ي وقد وال كاف أف فس كربت ،التوال كاف أس 

فدائي  :وال كاف أرصف حرييت وقد اسرتسلت ،وال كاف أكف عربيت وقد سالت ،غالت

ويوضح لنا يف .(4)«وفنائي من حبابي ،وبالئي من فعامي ،وعلتي من طبابي ،من دوائي



  121  د. بركات محمد مراد 

 هذا االغرتاب بجافباه ،غريه من املفكرين قلم فجدها عند ،يف رصاحة فادرة ،موضع آخر

ائة كافم فأما حايل فه » :الهلبي واإلجيايب والذين يأخذان علاه أقطار ففهه حاث يقول

ون من واآلخرة مل تغلب عيل  فأك ،اتني ألكون من اخلائضني فاااؤألن الدفاا مل ت ،قلبتاا

ال يقرين  ا  خوأما ظاهري وباطني فم أشد اشتباهام ألين يف إحدامها متلط خ تلط   ،العاملني هلا

مقوتتان مفوأما رسي وعالفاتي  ،ويف اآلخرة مت بذخ ال هيتدي فاه إىل رشد ،ن أجله أحدم

  .(5)«ودفومها من عوائق الرق ،خللومها من عالمات الصدقيحق بعني ا

وتتضح من هذا النص كاف استغرق االغرتاب واالففصال عن حقاقة الذات ففس 

 ل عىل أفه عافى مهتويات االغرتاب املختلفةمما يد ،وعالفاة ا  ورس   وباطنا   التوحادي ظاهرا  

رب عنه إال متنفها   ،وعافى كل عذاباته وآالمه د وقت إفم أبث يف وقت بع»عن كربته  ومل يع 

 ،وحني يبلغ العجز آخره ،د والغاظ املديديبعض عوارض النقص عند الفاض الشد

 .(6)«ويهتغرق الاأس ظاهره وباطنه

أن أبا حاان أحرق  حراق التوحادي لكتبه. مؤكدا  إ ومن هن يمكننا أن ففام رسا  

كتبه كم لو كان حيرق ففهه، وهل كتب اإلفهان إال اإلفهان بكل معافاه؟! ولكنه حني 

مارس هذا الفعل الرمزي يف ذروة يأسه، كان ينطوي عىل الرغبة امللتبهة التي جتمع ما 

ض الذي صاحباا إىل النقابني املوت وايحااة، أو حتتضن املوت يحباا ايحااة، فتدقع 

ر لفعل الدما ينطوي عىل فقاضه، وإىل الفعل الذي يبدو يف وجه من وجوهه موازيا  

، ذلك الطائر الذي يتجدد من رماده ويبعث من خرابه، (الفاناق)الذايت الذي يتولد به 

ن يموت ويموت يحظة أن يولد، يف التباس اللاب الناري الذي أفاو طائر يولد يحظة 

 وفقاضه. ءاليشيعني 

 ،وهو الكتب ،املعادل الرمزي املوجود ايحي ،ولذلك التامت النار يف حالة أيب حاان

 ،ن مل تقض عىل ايحضور ايحي لذلك الوجود الذي ينطوي عىل إمكان الكتابة اجلديدةئول

 ولكن ظلت ،وغهل باملاء صحائف األوراق يف بعض هذه الكتب فمحا حرب الكتابة

ة لولوال ذلك ما قرأفا الرسالة مح ا .ففهاا منتظرة حتبريها من جديدالصحائف املغهولة 
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اب التي سبله األ األوجه التي كتباا أبو حاان إىل القايض أيب سال عىل بن حممد شارحا  

  .دفعته إىل إحراق كتبه

ه بقبح هذا ويبرص ،سال كتب إلاه يعزله عىل صناعه حني أحرق كتبه وكان القايض أبو

لكناا  ،حهباا ياقوت ايحموي اعتذارا   ،فكتب إلاه أبو حاان كتابة مراوغة ،هالفعل وشناعت

يف واقع األمر إدافة للعرص وسخرية مبطنة من قاض ذلك العرص الذي مل يدرك أبعاد املأساة 

  .التي افتات بإحراق الكتب

عن  فزواء وجه العذراتعجب من  ىلإيب حاان أوتومئ الهخرية إىل ففهاا يف عبارات 

ن كل يشء هالك وأ ،كأفه مل يعلم أفه إلثبات اليشء يف الدفاا ،لقايض فام اقرتفه أبو حاانا

واملهكوت عنه يف هذه الهخرية هو التعريض بم  .ن هناية كل يشء إىل زوالأو ،إال وجاه

ال ،لدى القايض وأمثاله من فقاض الكتب وُحرم  ،أعني الثروة التي ُتكدس يف أيدي اجلا 

يف مفارقة ايحااة التي وصفاا أبو سلامن املنطقي )أستاذ أيب حاان(  ،أيب حاانمناا أمثال 

 ألن األول من قبال القوة العاملة والثاين ،العلم واملال كالرضتني ال جيتمعان إن» :بقوله

ما ظلت  ،من قبال القوة الشاوافاة، وال يشء يبقى من قبال القوة الثافاة بانم البقاء لألوىل

وما زال يف صدر أيب حاان وعقله وففهه  .العقول والنفوس هبا عامرة ،الصدورقائمة يف 

مما حيتاج إلاه  ،أفه ال يزال ينطوي مؤكدا   ،الكثري فام يقول رصاحة للقايض يف رسالته إلاه

 . (7) القرطاسعىل ما يمأل القرطاس بعد  ،الناس

 ن فكر يف األمرأرق كتبه إال بعد إفه مل حي قائال   ،ويميض أبو حاان يف رسالته إىل أيب سال

خاصة  ،غري هااب وال مرتدد ،فافتاى إىل ما فعل ،ولاايل واستخار اهلل عز وجل أياما   ،طويال

 ،عن العلم فإذا كان العمل قارصا   ،والعمل يراد للنجاة ،ن العلم ُيراد للعملأبعد أن أدرك 

ىل ع هتعاذ باهلل من علم يعود كال  وأبو حاان ممن ي .عىل العامل وحمنة له كان العلم كال  

  .ويصري يف رقبته غال   ،ويورثه ذال   ،صاحبه

 ،رضب من االحتجاج املخلوط باالعتذار -عصفور  جابرالدكتور كم يقول  -وهذا 

قاا إن الكتب التي أحر :احتجاجه )غري االعتذاري( بقوله فام يقول التوحادي متابعا  
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 أو املضنون به عىل ،أما الرس من العلم ،ه وعالفاتهحوت من أصناف العلم رسالتوحادي 

رص وأما املُعلن من العلم فلم يصب من حي ،فلم جيد له من يتحىل بحقاقته راغبا   ،غري أهله

  .علاه طلبا  

 ـ التوحيدي والسلطة 3

اة حاث متتع بإمكافات عقلاة وففه ،لقد كان للتوحادي يف مقتبل عمره آمال عريضة

 .وأسمى مكافة اجتمعاة يمكن أن يصبو إلااا ،عىل مراتب املجدؤهله ألت ،وروحاة كبرية

 ،ولكن حاث اشتاى أن حيقق مثل هذه املكافة الرفاعة أتاه اإلخفاق من حاث ال حيتهب

ات يكفي بكافا فه كان مزودا  أعىل الرغم من  ،عباد بنوبإسمعال  ،العماد بابنحني اتصل 

وقد كان من دوفه منزلة أدباة وفكرية ينعم باجلاه  ،فاةأهوهنا لبلوغ حظ من حااة كريمة را

  .واملال والهلطان

ن عباد ماد وابأدفى ما يقال فاه أفه من طبقة الوزير ابن الع لقد كان التوحادي كاتبا  

و منزلة ومل يبلغ ه ،وقد بلغ أكثر هؤالء مرتبة الوزارة ،وابن سعدان ،سحاق الصايبإوأيب 

ويبدو أن ما  .(8) الدولةومل ينل كبري عمل وال صغريه من أعمل  ،كاتب يف ديوان اإلفشاء

أن معظم هؤالء الوزراء كافوا  ،وربم من سوء حظه خصوصا   ،دفعام إىل إساءة معاملته

كالصاحب ابن عباد وابن العماد اللذان  ،من األدباء والشعراء واملتأدبني أصحاب األقالم

  .وعاشهقاسمه صنوف العذاب وشاقاه يف حااته 

ومن هنا ففام رس تزمر التوحادي وتألافه كتابه )مثالب الوزيرين( بعد أن قىض عدة 

هـ 370فقد أفكفأ أبو حاان عام ،مل ينل منام إال اإلهافة ،سنوات يف رحاب هؤالء الوزراء

 ظا  مغا ،وخذالفه من ابن عباد ،بعد فوت مأموله من ذي الكفايتني ،من الري إىل بغداد

س وحب ،د يشكو ما القى من سوء املعاملة والتعامل عن الثواب عىل اخلدمةمقروح الكب

 يكشف فاه ،فاجرد علاام يف هذا الكتاب محلة ضارية .األجر عىل النهخ والوراقة

 ن التوحادي كانأخاصة و ،ويوضح فاه األسباب التي حقدا علاه من أجلاا ،سوءاهتم
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ويدرك حقاقة  ،فاو يفطن إىل عاوب النفس ،ازةيتمتع بعني بصرية وروح فقدية ممت فالهوفا  

 .خاصة بعد أن جالهام وخربهم عن قرب ،بواعثاا

.. واستفاضت .وكثر العلم ،إفم غزر األدب »:ولذلك يقول يف سبب عدواهتم له 

 .(9)«وأحاديثام يف خريهم ورشهم ،التجارب ملا وقفت علاه من أفباء الناس وقصصام

ح وفت ،ن قد اشتار بمهاعدهتم لألدباء والشعراءيوزيروعىل الرغم من أن هذين ال

جمالهام أمام املفكرين والكتب من أبناء العرص ـ عىل األقل من باب استكمل الوجاهة 

علته يدير هتم للتوحادي ومعاداهتم له جان جمافأالهلطافاة والتحيل باملجالس الثقافاة ـ إال 

رة بفك خاصة وقد كان معتزا   ،عواء ال هوادة فاااش ويعلن علاام حربا   ،علاام رحا فقده

ع ففهه عىل فقد كان يض ،مما حال دون حتقاقه ملا كان يصبو إلاه ،عىل استقاللاته وحريصا  

 ،ومل يكن يتااب الوزراء أو يتصاغر يف جمالهام ،قدم املهاواة مع الصاحب وابن العماد

 .رهبة أو ختاذل دون خوف أو لذلك وإفم يرفع عقريته بالكالم كلم رأى داعاا  

عىل الظفر برضائام والفوز بعطائام ـ ولو عىل حهاب ايحق ـ ملا  ولو كان حريصا  

كتفى بالتصديق عىل كل أقواهلم، كم كان يفعل غريه من ملعارضتام وال وجد داعاا  

 ة، وهذاال يعرف املجامل يف ايحق، رصحيا   الباحثني عن املال بأي ثمن ولكنه كان جريئا  

كان من أهم أسباب حنقام علاه ـ وقد ألفوا املجاملة واملدهنة والنفاق من كثري من 

 .الكتاب والشعراء

عن  ويكشف ،من حااته يف دار الصاحب بن عباد لقد وجدفا التوحادي يصور جافبا  

ن إفاو يقول  ،واعتزازه بنفهه ،هئبكربيا والتي زادته متهكا   ،صنوف اإلهافة التي يحقت به

أقعد » :فقال له الصاحب فقام قائم   ،ةقد كأدا باد قد طلع علاه وهو يكتب له شائا  ابن ع

 .«لنا فالوراقون أخس من أن يقوموا

 لفالهوفاثم يكمل التوحادي بقاة ايحكاية يف صورة هتكماة تبعث عىل الضحك بقلم 

 ،ل رقاعجاحتمل فالر :مهمت بالكالم قال يل الزعفراين الشاعر فلم» يقول:الهاخر حني 
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ه من خفته ألفه قال هذا وقد لوى شدقا فغلب عىل الضحك والغاظ واستحال الغاظ تعجبا  

  .(10)«وشج أففه ومال عنقه واعرتض يف افتصابه وافتصب يف اعرتاضه

ن العرص كان عرص ففاق ومداهنة استرشت فاه كل الرذائل االجتمعاة أوعىل الرغم من 

ه، عىل ذلك العز املمقوت الذي ال يأيت إال بالتذلل والنفاق، إال أن التوحادي آثر الفقر ومذلت

من معارصيه، ورفضه بعض أساتذته وأصدقائه مؤثرين حااة التوحد  الذي اتصف به كثريا  

 واالغرتاب يف رىض عن النفس واحرتام كبري للذات عىل كل ما عداه من هوان.

 ـ السباحة ضد التيار4

أبو »ه ستاذه علم العرص وآيتأاجتاه لبعض املفكرين فاذا عن  والتوحادي بذلك كان معربا   

ته رغاد، عاش زمنا طويال، وحاج مل يظفر من دفااه بمنصب رفاع، أو عاش «سلامن املنطقي

 . (11) وعشائهمهكنه، وعن وجبة غذائه  أجرة ماسة إىل الرغاف وحوله وقوته قد عجزا عن

لعجاج ا بالبحر»وقد لقبه التوحادي  فالهوفال «أبو بكر القوميس» وكان هناك أيضا  

، كان من الضري والفاقة، ومقاساة الشدة واإلضاقة بمنزلة عظامة، وقد قال «والرساج الوهاج

ن الدفاا وفكدها تبلغ من إفهان ما بلغت منى، إن قصدت دجلة أما ظننت »مرة عن ففهه: 

 . (12)«أملس خرا  ألغتهل مناا فضب ماؤه، وإن خرجت إىل القفر ألتامم الصعاد عاد ص

هؤالء الفصال من املثقفني، ال خيلو منام عرص، وهم غرباء يهبحون ضد التاار، وهم 

ا دعا مل الغريب من إذ» بمقاومتام ورفضام غرباء يصفام التوحادي بالغربة فاقول: دائم  

، من ، الغريبجُيب، وإذا هب مل هيب، واستوحش منه ألفه جيد ملا بقلبه من الغلال حمرقا  

 . (13)«فجعته حمكمة، ولوعته مرضمة. الغريب من لبهته خرقة، وأكلته سلقة، وهجمته خفقة

رب عن حالة ذاتاة خالصة ن يعرب  بقدر ما كا ،وينبني عىل ذلك أن التوحادي مل يكن يع 

عرص  خاصة يف ،عن اجتاه رافض للتملق للهلطة والتذلل ألصحاب املناصب واملراكز

ف ذلك والتوحادي ففهه يص .خللقاة واملفاسد االجتمعاةاسترشت فاه شتى األمراض ا

ار وص ،واقتلع مغروسه ،وأوحش مأفوسه ،أصبح الدين وقد أخلق لبوسه لقد» :بقوله
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 ،وضائره ،وعاد كل يشء إىل كدره وخاثره وفاسده ،واملعروف منُكرا   ،املنُكر معروفا  

ظريف  وفالن ،وجهوفالن حهن ال ،فالن خفاف الروح :وحصل األمر عىل أن يقال

كاتب وال ،غري ذلك مما يأفف العامل من تكثريه ، حلو الشمئل ظاهر الكاس... إىلاجلملة

  .(14)«من تهطريه

ر  ،وقد خربهم عن قرب ،أن يصف التوحادي أهل عرصه ومن هنا فلاس غريبا   وعم 

فهه فأن يرى يف  ولاس بدعا   ،وحب الفهاد ،وقلة الدين ،باخلهة واجلال بانام طويال  

ذلك  وال يتم هلم ،هلم عىل عمل اخلري والتوايص به والتناهي عن الرش والتنزه عنه موجاا  

  .إال بإصالح الرس وتنقاة القلب والتحيل بالعلم وايحكمة من بعد ذلك

 ـ مأزق التوحيدي 5

ض ربم أكثر مما حيتمل بع ،يمكننا القول إن مأزق التوحادي يكمن يف أفه كان حداثاا  

 ولعل الدكتور جابر عصفور يف حديثه عن أيب حاان كان أكثر متثال   ،ني املعارصينالباحث

 فريدا   ا  ؛ إذ يؤكد أن أبا حاان كان فمطعاه املركب والتباساته اإلشكالاةلطباعة هذا املفكر وو

من املبدعني ال خيضع للتصناف اجلامد الذي خيتزل الثراء يف صفة واحدة البعد كاملوسوعاة 

للوعي املديني الذي من لوازمه الشك يف التقالاد  الفتا   ذلك أفه كان جتهادا   .وغريها

 وإثارة الهؤال الدائم حاث األفق املعريف ،اجلامدة واألوضاع الثابتة والقوالب املتحجرة

ة متعددة كفضاء املدين ،للتعددية واالختالف الثريني والتهامح النهبي املفتوح دوما  

  .إلخ .والعالقاتلغات والديافات واملذاهب وال ،األعراق واألجناس

مؤيدة هذا التوجه يف التحلال، إن فضاء الوعي املديني هو  (15) فؤادتقول الدكتورة هالة 

 لتأساس فضاء التمرد والعقل ايحر الذي ال يكف عن مهاءلة ذاته، وكل ما حوله سعاا  

هاحات التنوع واالختالف، إمكافات ايحوار اخلالق ال التنافر والرصاع املدمر يف عمق م

وبالطبع يهعى هذا الوعي لتأساس ايحضور اإلفهاين األصال الفاعل يف التاريخ وبالتاريخ، 

 ال خيضع للنظريات والقوالب الاقاناة املطلقة.  ا خالقا  إبداعا   ا  حاوي   بوصفه حضورا  
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 ،لهابقاحاث يضاف الالحق إىل  ،بل إفه وعي حيلم بتتمام النوع اإلفهاين حضاريا  

 ،فاة الفردإلفها واحرتاما   يهعى لتأساس صاغة اجتمعاة أكثر رقاا   عن كوفه وعاا   فضال  

وال ينهحق يف ظل اجلمعة وحتمااهتا  ،حاث يتبادل ايحوار اجلديل مع اآلخر االجتمعي

نزعة حاث ستتجه هذه ال وستتصاعد هذه النغمة لتهفر عن فقاضاا تدرجياا   ،املتنوعة

كرد فعل دفاعي إزاء وطأة حضور اجلمعة وهجوماا يف  ،إىل طابع فخبوي متعالاإلفهافاة 

  .أحاان كثرية

وإذا كان الوجه الهالف الذكر للوعي املديني هو الوجه اإلجيايب ايحامل، أو لنقل التجيل  

 عرب ن هذا الوجه لن يتجىلأاملثايل له، فاناك وجه آخر سلبي بل وحيش وقاس للمدينة، غري 

الوعي التوحادي إال يف ظل ما ساواجاه هذا الوعي من إحباط وجتاهل والمباالة، بل مرآة 

ن أحتت وطأة الرضورة الهاحقة للعاش. خاصة و ففي وإقصاء معريف وسلطوي يوقعه دوما  

وجه املدينة القايس هو دار الذئاب حاث يهود الرصاع والتنافس والدسائس واملؤامرات 

 العداوات، ويتقاتل البرش، كوحوش ضارية من أجل البقاء،والتحاسد والتباغض وتتفشى 

اصة واملآرب واألطمع املبتذلة التافاة، خ وراء حتصال امللذات الدفاوية، حمموما   الهثا   وسعاا  

 يف جمتمعات النخب بمهتوياهتا املتعددة وعالقاهتا املعقدة. 

الواقع  ،ءالرديلفاسد ان هي مدن الزما ،فام يطلق علااا التوحادي ،إن املدن العرباة

 ،واقع البغي والطغاان واالستبداد؛ حاث يمرس القمع يف كل صوره وجتلااته ،املنحط

الجتمعاة وعرب فهاج العالقات ا .الهااساة والديناة والثقافاة واالجتمعاة واالقتصادية

ُمراقبا  غدوإذ ي مركبا   ُيفرض عىل املرء خطرا   ،العنكبوتاة داخل هذه املجتمعات العرباة

يرتبص به وحيارصه الغدر واخلاافة التي قد  ،وداخله عىل حد سواء ،من خارجه ُمرصودا  

  .تأتاه من مأمنه

وتتهم هذه املدن بكوهنا من الرش والرتف والبذخ املالك والفاحش واملجون وجمالس 

رة وائد العامأو فدماء اللحظة العابرة الذين يباعون والءهم باملال وامل ،اخلالعة والندامة

دة مدن يحظاة الزمن فاق .والعطايا املتنوعة إهنا مدن املظاهر الزائفة الرباقة وخواء الباطن
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ال حيكماا سوى اآلن العدمي الذي يبل ور حضوره  ،لدفء الذاكرة أو توهج ايحلم املهتقبيل

  .اتيالعالقات واملصالح والتحالفات املؤقتة املتغرية بتغري األهواء واألمزجة والغا

وهي بالطبع مدن املعايري الظاملة والزائفة حاث التفاوت ايحاد بني الفقراء واألغنااء 

 ،وعالقات الرياء واخلوف والكذب ،وحرمان الفاضل وإدراك الناقص ،اجلشعني البخالء

وتفيش العداوات بني األخوة واألقارب  ،أو النفاق والشقاق واففراط عاود الصداقة

خل مدن اجلاالة هذه ممارسات التطرف عىل كل املهتويات املعرفاة وتشاع دا ،واجلريان

بل إن علمء هذه املدن ووعاظاا وزهادها يتهمون بالنفاق والرياء يطلبون الدفاا  ،والقاماة

  .ويغدون وسائط الهلطة االستبدادية ومحاهتا ودعاهتا ،بالعلم

ة واألخالق الرديئة وهكذا تعدو فضاءات هذه املدن ذات اآلراء واألعمل الهائ

ناقضة فضاءات لصااغة املعايري املزدوجة املت ،واجلااالت املرتاكمة فام يصفاا إخوان الصفا

ة متحري ،ماماا العقول الواعاةأوالتي هتز  ،الصادمة لكل منطق ،الشعباة الالمعقولة

  .ومرتبكة وحزينة

كي املرة اره الهؤال وايحالتوحادي يف تكر ولعل»وتتابع الدكتورة هالة فؤاد يف بحثاا 

أو  سواء يف كتابه اهلوامل ،أو قتل اإلفهان ففهه ،تلو املرة األخرى حول مهألة االفتحار

 ،ا أو سمع عنااهآأو يكتفي برصد حادثة ر ،مل يكن يمرس تهلاة عقلاة ،كتابه املقابهات

فراد داخل األلكنه كان يغوص يف عمق الشقاء الذي يعافاه  ،أو بتهجال دهشته من املهألة

ومناا  ،ذلك أفه ربط مهألة االفتحار بظروف دافعة هلا .هذه الفضاءات املديناة املوحشة

ينهد  وباب ،وحال متتنع عىل حوله وطوقه ،وفقر بايحاجة مذلة ،إخفاق متوايل عىل املرء

علانا  ويقص ،وقد أصابه الضجر يف معاجلته ،به وعشق يضاق ذرعا   ،دون مطلبه ومأربه

إىل  يهوقوفهوقد أمهك به رجال الرشطة  ،اجتاز طرف اجلرس ،جل بمدينة الهالمقصة ر

 وأمرها عىل ،فاختطفاا كالربق ،وماضه يف طرف دكان مزين ىالهجن فأبرص موس

  !«!قد فارق الروح وودع ايحااة ،فإذا هو خيور يف دمائه ،حلقومه
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 ـ عالقة المثقف بالسلطة6

عن حماورة من حماروات التوحادي أوردها يف كتابه  (16) آخروحتدثنا الباحثة يف مكان 

هيم أكثر أمهاة .. أ.ايحهاب أم البالغة» يف اللالة الهابقة للاالاه وهي عن «اإلمتاع واملؤافهة»

إذ  ،ا  ا مبارشجلا   يف بداية املجلس سؤاال   «ابن سعدان»حاث يهأل الوزير  ،«للهلطان

توحادي حاناا يرد ال «؟!كنتم بن العماد ففامَ ك الاوم يف الدار مع ابسمعت صاح» :يقول

عىل سؤال الوزير راويا عىل مهامعه ما دار من شجار حواري فشب بانه وبني ابن عباد 

 صاحب ايحهاب حول مدى أفضلاة كتابة ايحهاب عىل كتابة البالغة واإلفشاء معرفاا  

ل منام ودور ك ،لهلطانفاهاك عن ارتباط كل منام باألمهاة الوظافاة ألصحاب ا ،وقاماا  

  .يف توطاد دعائم الهلطة وتدعام هامنتاا وسطوهتا عىل شؤون اململكة والرعاة

ولعل أول ما يثري افتباهنا هو كافاة ممارسة الوزير سطوته النافذة من خالل فمط هادئ 

له وحاشاته وكافة التفاصال والشؤون املامة  ،رصني من الرقابة الناعمة عىل كل من عم 

إن الوزير يكرس فجاجة املبارشة ويمرس حضوره الرقايب عىل شؤون  .ري املامة يف دارهوغ

ن تالعب من دو ،داره برهافة وذكاء، فادفع عمله إىل إجابته عم يهأل إجابات رصحية واقاة

 ! ؟أو مراوغة أو حتايل ماكر ساخر

ذج ولاس فمو ،ماملجللة باالحرتا ،بعبارة أخرى يطرح ابن سعدان هنا فموذج اهلابة

 ،لتحايل علاهبل ا ،اخلوف املن فر الذي يفتح الشااة للهخرية واالستازاء بصاحب الهلطة

  !واملكر به من خالل استدراجه إىل فخ فرجهاته اخلاوية

وها هو فموذج رد العامل عىل سؤال الوزير صاحب الدار يقدم لنا صااغة لكافاة إدارة 

ي مبارشة جياب التوحاد .ة املحاطني به من رجال املعرفةخاص ،عالقة الهاد املاامن بعمله

أن ابن عباد كان يذكر أن كتابة ايحهاب أففع  :عىل الوزير قائال إن سبب الشجار هو

وهو هبا أغنى من كتابة البالغة واإلفشاء  ،والهلطان إلاه أحوج ،وأفضل وأعلق بامللك

ال ترى أن التشادق والتفااق والكذب أ ،واألخرى هزل ،فإذا الكتابة األوىل جد ،والتحرير
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 ،نفعةرسيعة امل ،فتلك صناعة حارضة اجلدوى؟ ولاس كذلك ايحهاب ،واخلداع فااا أكثر

  .إلخ .باملاءكم أن األخرى شبااة  ،والبالغة زخرفة وحالة وهي شبااة بالرساب

ايحط من وويتمدى ابن عباد وفقا لرواية التوحادي يف اإلساءة ألهل البالغة واإلفشاء 

فاهاك عن اخلهة والكذب واخلداع والتحال  ،واهتامام بالرقاعة وايحمقة والركاكة ،شأهنم

لدولة إذا مهاة ايحهاب وفائدته لأوبالطبع يغايل ابن عباد يف إبراز  ،عىل أصحاب الهلطان

 وال قامة هلا عىل ،ما قورن بالبالغة ووظافتاا الشكلاة الزخرفاة التي ال جدوى مناا

يضة بمنشئ سعة العرايف اململكة الو ين يكتفأإىل درجة القول ب ،لواقعياهتوى العميل وامل

  .يف حني ال يكفي فااا بمئة كاتب حهاب ،واحد

ة وهادف ،أهنا ضده اكافت هذه ايحجة الكماة األخرية يف صالح ابن عباد أم ،وال أدري

 ، العكسبل عىل ،يربز القامة وال ،ن االحتااج للكثرة ال يربرأذلك  لصحة كالمه ورؤيته؟

املوظفني  ،ويوازي املئات من كتبة ايحهاب ،بم يكفي فقد يكون هذا املنشئ الواحد قديرا  

  .وثقافاا   متوسطي القامة معرفاا  

 علاقا  ت ،لوهلة األوىلليبدو لنا  أو هذا ما ،املثال املشتاى راجح العقل ،يعلق الوزير

ن هذا تعلاق إوتقول الباحثة  .«؟فم كان اجلواب ،نكرةملحمة مُ  هذه» :يقولإذ  ،الفتا  

وقناعته العقلاة والعملاة برضورة  ،يوحي للوهلة األوىل برؤية الوزير الناضجة لألمر

وعدم  ،االكتمل والتوافق بني ايحهاب واإلفشاء بوصفام أداتني أساساتني إدارة اململكة

ام هذا األمر ف اقول التوحادي موضحا  أو كم س ،أو وجه للمفاضلة ،وجود تعارض بانام

واإلفهان ال يأيت إىل  ،إن الصناعة جامعة بني األمرين، أعني ايحهاب والبالغة» :بعد

ف أحد النصفني عىل اآلخر ،صناعة فاشقاا فصفني   .«ويرش 

التفاق بني الوزير والتوحادي لاس حمض صدفة أو سعي للمداهنة من قبل اإن هذا  

حادي يف كم ساوضح التو ،اقتضته التجربة العقلاة ،كنه ثمرة الواقعل ،املثقف للوزير

ذلك أن كل الدواويني التي ينفرد أصحاهبا فااا بعمل  !!جوابه الطويل عىل ابن عباد
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ل هلم إىل العمل بل ال سبا ،ايحهاب فقرية إىل إفشاء الكتب يف فنون ما يصفوفه ويتعاطوفه

ها عىل اإلفاام البلاغ والباان املكشوف واالحتجاج إال بعد تقدمة هذه الكتب التي مدار

  .فام يقول التوحادي ،وذلك يوجد من الكاتب املنشئ ،الواضح

وال يعنانا هنا خفايا عالقة الهلطة باملثقف يف هذا الهااق هو ذلك التنافس ايحاد بني 

ظوة يحوفال ا ،أهل الثقافة واملعرفة يف شتى املجاالت من كهب رضاء صاحب الهلطان

ورة وقامة وخط ولعل أقلاا شأفا   ،إفه التنافس الذي يهتخدم فاه كل الوسائل املمكنة ،عنده

اهي بالقدرة والتب ،وهي إبراز القامة املعرفاة ،هي تلك الوسالة التي استخدماا التوحادي

  .خائبا   حمورا   ما  ووماارات إفحام اخلصم ورده عىل عقباه ماز ،ايحوارية

فاه ييش بهخرية واستازاء ما من هذا  مضمرا   الوزير لوجدفا الئم  ولو عدفا جلواب 

لكن فربة الهخرية كافت كامنة منذ بداية املحاورة يف سؤال الوزير  ،الذي قاله ابن عباد

مشاد ثمة صااغة لل ،وبعبارة أخرى .للتوحادي عن سبب صااحه يف الدار مع ابن عباد

 ،ةبني رجلني من رعاياه يتصارعان حول أمور بدهياتوحي بنظرة الهلطة املتعالاة ملا يدور 

ال حتتاج إىل كل هذا اجلاد ايحواري  ،أو معارف واضحة جلاة لصاحب الهلطان

  .وايحجاجي إلثباهتا

 ،ولعل الوعي الهلطوي بالباعث ايحقاقي املتواري وراء هذه الرصاعات الظاهرية

اقبتام هلا فتهتمتع بمرش خااوهو ما ينع ،حاث التنافس عىل لفت فظرها وفال حظوهتا

ال هدف له إال إمتاع ومؤافهة صاحب الهلطان  ،مضحكا   متثالاا   تلعب مشادا   ىوكأهنم دم

  .وحيرك الُدمى املهلاة كافم شاء ،الذي يمهك بخاوط اللعبة بني يديه

ت عن مغزاها بجالء يف تعلاق  ،ن هذه البداية الهاخرة املتندرةأوأغلب الظن  والتي عرب 

ولعل عنف اللغة  ،قد وعاها التوحادي أو شعر هبا «هذه ملحمة منكرة» وقوله: ،لوزيرا

 والذي بدأ هبا جوابه عىل الوزير موردا   ،والتي ال ختلو من مغاالة ،االففعالاة الغاضبة
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 سبق فم ،إلخ .الذي ما قام من جملهه إال بعد الذل والقمءة ،حججه يف الرد عىل ابن عباد

عىل  إىل الوزير الهاخر املتعايل البن عباد بقدر ما كان موجاا    يكن موجاا  مل ،أن ذكرفاه

  !هذين املثقفني وشجارمها التافه حول بدهياات جلاة بذاهتا

نطوي عىل ي وتفناده أقواله تفصالاا   ،إسااب التوحادي يف رده عىل ابن عباد نوربم كا

والتي  ،فهه بأمهاة املشكلة املثارةبل جيال الوزير ف ،فحهب ،ال جيال ابن عباد ،تعريض

وهو  .وال يعي مدى خطورهتا وتأثريها علاه ،عناا وهو اله   ،ا حقاقاا  مه   ةمتس جوهر سلط

ما جيلاه له التوحادي عرب حديث طويل عن أمهاة دور البالغة واإلفشاء إىل جوار ايحهاب 

ودور  ،والنقد والعاار ،واخلاتم والفض واالدريف دواوين )اجلاش وبات املال والتوقاع 

 خراج» وتوابعاا مثل باب العني ،وديوان الرشطة واألحداث ،«رضب العملة»الرضب 

 .إلخ .وإدارة الكتب والربيد ،واملؤامرات ،«العني

عرف ، يمثقفا   فحهب، بل عارفا   ويواصل التوحادي هذا كله بكاتب لاس بلاغا  

قرآن وايحديث، يعلم أصول الدين وأصول التاريخ، واألشعار واألمثال والنوادر، حيفظ ال

إلخ، فاهاك عن ايحنكة والتدبري واخلربة وايحكمة، وطاب الشمئل وحهن  الفقه وفروعه.

عقل، من ال الصفات، وكرم األخالق، وهلذا عز الكامل يف هذه الصناعة التي تهتميل أوال  

 والتمااز الصحاح! 

الهلطان وسائر عمله وأصحاب دواوينه إن كاتب اإلفشاء الشاري هو الوساط بني صاحب 

ووالة أمصاره وكافة رعاته، وهو مصون رس اخللفاء عىل مدار التاريخ اإلسالمي. يقول 

الصناعات التي حيتاج إلااا أرشف الناس، وأرشف  أرشف» ايحنكة:التوحادي واصفا هذه 

التي هبا  ينطق، وعانه الناس امللك، فاو حمتاج إىل البلاغ واملنشئ واملحرر، ألفه لهافه الذي

يبرص، ورغبته التي مناا يهتخرج الرأي، ويتبرص يف األمر، وألفه هبذه اخلاصاة ال جيوز أن 

 . «يكون له رشيك، ألفه حامل األرسار، واملحدث باملكنوفات واملفيض إلاه ببنات الصدور

ق حامل ايحوكأفه ترمجان  ،املنشئ البلاغ ،ويا هلا من مكافة فريدة يتمتع هبا الكاتب
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رد بالرس املكنون الذي ال رشيك له يف الرأي وحهن االستبصار  الوحي امللكي املتف 

اللام إال  ،ومحاية الهطوة امللكاة الرشيفة التي حتتاج إلاه ربم أكثر مما حيتاج إلااا ،باألمور

  .بوصفاا فضاء يتجىل عربه فاعلاته البالغاة واملعرفاة الفذة

كر الوزير بم تغافل عنه وفهاه رغم وضوحه وبدهيته  ُترى هل كان التوحادي أم ! ؟يذ 

وحيمي  ،من مثل هذا الكاتب البلاغ الذي حيفظ رسه ،لعله كان يشري إىل خلو ساحة الوزير

عم سطوته ،ويلملم شتات أمره ،ويهدد خطاه ،ويمنحه النصاحة الرشادة ،ظاره  ،ويد 

 ومن ثم يعرض ،إلخ .وقلوهبم وأرواحاميملك رقاب الرعاة  راقاا   ويصوغ صورته مثاال  

  ؟ولاس جمرد فديم اللاايل املهامر واملؤافس ،ففهه بوصفه ذلك الكاتب املُشتاى

ة ي خدعته بداهذال الالهيولعل هذا ايحديث برمته ينطوي عىل هتديد ما هلذا الوزير 

! فاهاك !له برمما حياك ضده ويد وهو ال يكاد يعي شائا   ،متلك فاصاتااافظن ففهه  ،األمور

عن تعريض عام بالواقع القائم ورجاالته وغااب هذه النمذج الفذة لكتاب صنعوا امللك 

وها  ،ومل يعد هلم موضع قدم يف هذه العصور املرتدية ،يف عصور االزدهار وأقاموا دعائمه

 بعد أن يهتعرض أفواع البالغة العرباة وفنوهنا الراقاة عىل لهان الهجهتاين يداهو التوح

إن الزهد يف هذا الشأن )البالغة( قد وُضع عنا  »:املنطقي يعرض علانا خاتم قوله فام ييل

وت أعني طلب الق ،وتقديمه عىل ما هو أهم منه ،والتغني به ،وعن غريفا مؤوفة اخلوض فاه

 ،نوكد البد ،الذي لاس إلاه سبال إال بباع الدين واألخالق واملروءة وإراقة ماء الوجه

واهلل  ،والصرب عىل ألوان وألوان ،ومعنى ايحرمان ،ومقاساة ايحرقة ،سىوجترع األ

 ،وقد كان هذا الباب يتنافس فاه أوان كان للخالفة هبجة وللناابة عناا هباء! املهتعان

للباان و ،ولألدب رشاة ،وللصدق مؤثر ،وللخري منتاى ،وللمروءة عاشق ،وللديافة معتقد

وفه والذيل د ،والاد عنه مقبوضة ،فأما الاوم ،راغبويف العلم  ،وللصواب طالب ،سوق

مر   .«الغهوهلل أمر هو ب ،فم يصنع به ،والباهي برشفه ُمبعد ،واملتحىل بجمله مطرود ،مش 

ملدى احتدام التوحادي وغضبه وتوسعه يف الرد  جديدا   ولعل هذا النص يمنحنا مربرا  
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اتاا البالغة والباان التي ارتبطت أمهإفه ذلك الشعور املؤيس بكهاد سوق  ،عىل ابن عباد

عىل أية حال ال خيلو ايحديث املمتع املؤيس مع الوزير ابن  ،بعرص اخلالفة العباساة الزاهرة

وقلب الرتاتب املهتمر، واملعايرة بأيام الهلطة املتشظاة  ،من إعادة إفتاج القمع ،سعدان

 ،ن العمادوأبو الفضل اب ،ابن عبادكالصاحب  ،سلطة البوهياني ورجاهلم األدفااء ،املرتدية

  .(17) الوزيرولعلك ال تكون مثلام أهيا  ،وكأن لهان حال التوحادي يقول للوزير

يف هذا الهااق هو ذلك الدفاع املجاد الذي صاغه التوحادي  غري أن ما يلفت النظر حقا  

 ،الباطل لوتبط ،والتي حتق ايحق ،حول مدى جدية صناعة البالغة اجلامعة لثمرات العقل

 ومن ثم تنفي عن أصحاهبا صفات الرقاعة والركاكة واخلهة التي وصفام هبا ابن عباد ففاا  

ب هي صفة التحايل والكذ ،سائة يتصدى التوحادي لتفنادها ولعل أهم صفة !قاطعا  

 ،وإحقاق ايحق ،واإلرصار عىل إبراز جافب الصدق ،واخلداع الذي يمرسه أهل البالغة

  .واإلبافة العقلاة الصافاة ،وإبطال الباطل

أم ضد هواجس  ،ترى هل كان التوحادي يدافع هذا الدفاع ضد أقوال ابن عباد

وأصحاب اإلفشاء خاصة بوصفام يمتلكون الهالح  ،أصحاب الهلطان إزاء عمهلم عامة

وسلطة الباان التي تصارع حوهلا  ،إفه سالح اللغة والكتابة ،األكثر خطورة ومراوغة

طوي ولعل الهعي الهل !؟والفتا   طويال   تارخياا   لطان مع املثقفني رصاعا  أصحاب اله

المتالك فاصاة الباان والبالغة واإلفشاء كان حماولة المتالك سلطة املعرفة التي حتماام من 

حتايالت ومراوغات كتاهبم الذين اقتنصوا مكافتام الفريدة يف فضاءات الهلطة بموهبتام 

ألصحاب الهلطان بم يعرفوفه من  حقاقاا   قت يشكلون هتديدا  وصاروا مع الو ،اخلاصة

ايلة ولاس حمض خم ،ويمتلكوفه من قدرات التحايل والتالعب اللغوي والبااين ،األرسار

 .وهتديد الستقرارها وثبات دعائماا ،بل تالعب بمصائر الدولة ذاهتا ،للهلطان

لباطل، حتقاق ا ثم» يقول:إذ إفه األمر الذي يشري إلاه التوحادي رصاحة يف حديثه، 

وإبطال ايحق )بالبالغة( ألغراض ختتلف، وأغراض تأتلف، وأمور ال ختلو أحوال هذه 
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وإيمن. وهذا هو  الدفاا مناا من خري ورش، وإباء وإذعان وعصاان، وعدل وعدول، وكفر

ملرتبط او ،الوجه اآلخر للعملة إفه وعي بالوظافة العلماة النفعاة للبالغة أو. «حد العمل

لاا وطأة ولع .خاصة األغراض الهااساة ،باألغراض الدفاوية بكافة مهتوياهتا وأشكاهلا

املنع  حاث تتأرجح الذات بني ،وخماطر البقاء عىل ايحافة دوما   ،ايحضور يف مدارات الهلطة

 ال سبال إال بالتحايل واملراوغة ،فاهاك عن إمكافات التصفاة العقلاة حانئذ ،واملنح

وبالطبع  .عب بمعايري ايحق والباطل فقاة وحمماة للذات من سطوة الهلطان وطغاافهوالتال

 ،فال عالقة بني هذه املمرسات وبني األصل العقيل للبالغة التي هي من ثمرات العقل

  .ومهعاها املثايل هو الصدق

إن هذه الوظافة املزدوجة للبالغة والباان تعني أفه بقدر ما هي سالح خطري مادد 

ولذا سعى أصحاب الهلطان إلتقان هذه الوسالة  ،فاي بدورها سالح مفاد هلا ،لهلطةل

وتالعب بأعدائام وأصدقائام عىل الهواء، فاهاك عن اطالعام  ،طاهنملاخلطرة محاية له

ادي التوح فإنومن ثم  ،وما يضمروفه إزاء الهلطة ،عىل أرسار عمهلم ورعاتام وخباياهم

صناعة اإلفشاء وقامة أهلاا ورضورة االهتمم هبم والتحهب هلم هنا ينبه الوزير خلطورة 

  .يف زمن درست فاه قامتام

 ـ المثقف المغترب7

ه لتوحادي املثقف املغرتب الذي تلخص حااتاوهكذا يتبني لنا شخصاة أيب حاان  

يف ذو املثقف ايحر الرش :مأساة املثقفني العرب الرشفاء كافة منذ زمن بعاد وحتى الاوم

 وأديبا   تكلم  م فا  فالهووقد كان ؟ علاه رأي النافذ واملنطق ايحاد فكاف تكون مواهبه وباال  ال

جتىل كل  ،موسوعاا   ومفكرا   عن كوفه فنافا   فضال   ا  ومنطقا ،ا  وفحوي ومتصوفا   فقااا   وعاملا  

ناا م ذلك يف مؤلفاته ورسائله التي تركاا ووصلت إلانا عىل الرغم من أفه قد أحرق كثريا  

  .كم أخربفا

ن يعاش يف عزوة من ثقافته وعلمه أأراد  ،تلك كافت حمنة أيب حاان حتى بعد رحاله
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كربيائه ب حيقق هبا رغد العاش الكريم حمتفظا   ،ومواهبه باعتبارها الكنز الذي ال يفنى

 فإذا هو .الكربياء واألمراء بعظمته العلماة ومكافته الثقافاة ي، ينادوشموخه وحرية رأيه

؛ ألن املجتمع الطبقي الهلطوي مل يهمح له بذلك؛ بل يرضبه يتلقى عنف الصدمات

وبأن يظل العمر كله يلق تراب األرض حتى  ،حيكم علاه بالترشد والتجويع ،بالنعال

فه أو حتمد مواهبه وُتكرس أف ،تضطره إىل يحس عتب األمراء واملافحني لقاء املدح وامللق

  .(18) وتضمحلاعه فتجف يناب ،وخيبو أوار فكره

لكن الرجل الذي احرتف مانة الوراقة يف صدر شبابه ينتهخ الكتب ملن يطلباا لقاء 

مة بالغة كهبته ثقافته املوسوعاة العماقة حكأ ،أصبح يألف الصرب يف شاخوخته ،زهاد أجر

وقدرة خارقة عىل االحتمل والزهد يف املباهج؛ أصبح يعاش حتت مهتوى الفقر بأماال 

ن أعىل  .ال تتجاوز دينارين اثنني يف العام لدرجة أفه كان يعاش بتكلفة زهادة جدا   ،طويلة

ويف  ،ويف اكتشاف املعنى مباهجه ،فالعلم كان زاده املشبع ،ذلك مل يكن لافت من عضده

  .ازدياد حمصوله من العلم ورفاق الفكر رفاهاته

بابه يقدم له ب لألمري ذلاال   عا  كان التوحادي بني مصريين ال ثالث هلم؛ إما أن يكون تاب

ولكن التوحادي مل  ،من النعام ن ُيطرد هنائاا  أوإما  ،ما يرضاه من ملق وزيف وكذب

يرتخص يف حااته إال مرة واحدة بالرسالة التي بعث هبا ـ من فرط الضاق والفاقة والعوز 

 ،نجحا مل ت؛ ولعل من حهن حظه أهنابن العماد يهتجديه العطفوالشعور بالغبن ـ إىل 

لمثل ل كم كان جتهادا   .«عز من قنع»فافطبق علاه القول املأثور  ،فلم يكررها طول عمره

فهه لقد درب ف ،«واطلب اليشء تكن عبده ،استغن عن اليشء تكن فده»العريب الشاري 

دي ايحهناء أرشف عن الكلمة» :«اهلوامل والشوامل» وهو القائل يف كتابه ،عىل االستغناء

  .«رية العذراءمن اجلا

مثل هذا الرجل الذي مل هتزمه ايحاجة ومل يكرس الفقر كربياءه فشذ عن مجاع مثقفي عرصه 

لاه ن يثري عأواستطاع االستغناء عن منح األمراء ورعاية الوزراء ومحاية اخللفاء، كان البد 
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ل عنه إفه ابه معايبام. وحانم أرخ له ياقوت ق أحقاد ايحاقدين، فرموه بكل فقاصة، وألصقوا

 ال:قرجل خهاس يعرتيه الضعف أكثر مما يعرتيه اخلطأ أكثر مما يقع علاه الصواب!! كم 

 .«سخاف اللهان قلال الرضا عند اإلساءة إلاه واإلحهان، الذم شأفه والثلب دكافه!!  كان»

ن فضع الكثري من عالمات التعجب بعد هذ التحامل الواضح عىل مثل هذا أحق لنا 

مل يعد و ،ضل فمثل هذه األوصاف اجلائرة ال تنطبق عىل رجل زهد ايحااة متاما  الرجل الفا

عف يعرتيه الض مل يكن التوحادي خهاها   أبدا   .أو جاها   غرض يطلب من أجله ماال   له مناا

  .أصال   لهبب بهاط هو أفه مل يتلق إحهافا   ،أو قلال الرضا عند اإلحهان

كان أبو الوفاء املاندس من وجوه  .هذا الزعم حكايته مع أيب الوفاء املاندس تنفي

لكل من التوحادي والوزير أيب عبد اهلل العارض وزير  وكان صديقا   ،عرصه الالمعني

ب أبو ،صمصام الدولة البوهيي الوفاء أبا حاان من الوزير ـ يقول األستاذ أمحد أمني  فقر 

 ،زير أبا حاان من سمرهحتى جعل الو ،حمقق كتاب التوحادي ـ ووصله به؛ ومدحه عنده

تلفة ويطرح الوزير علاه أسئلة يف مهائل خم ،وثالثني لالة كان حيادثه فااا فهامره سبعا  

 ن يقص علاه ما دار بانه وبنيأثم طلب أبو الوفاء من أيب حاان  .فاجاب عناا أبا حاان

ره بنعمته علاه يف وصله بالوزير ،الوزير من حديث وفضل  ،لبه طفأجابه أبو حاان إىل .وذك 

 عفكان من ذلك كتابه الرائ ،أن يدون ذلك يف كتاب يشتمل كل ما دار بانه وبني الوزير

  .)اإلمتاع واملؤافهة(

 مع أن أبا الوفاء املاندس قد ،هذا يف حق سلوك رجل فبال ال يمكن أن يوصم باخلهة

ريه بهوء مظاره وبفقره وبنفور الناس منه ن علاه وأساء إلاه وع  أن  ن األحرى بهفكا ،م 

أو عىل األقل ال يلتفت إىل طلبه؛ لكنه بكل أرحياة وكرم أخالق  ،ينقم علاه ويقدح فاه

عناء التدوين  مال  حمت ،جيلس لادون كل ما دار بانه وبني الوزير عىل امتداد سبع وثالثني لالة

  .ومشقة التذكر لكل صغرية وكبرية وردت يف حواره مع الوزير

 :فكان هو األكرم من كلاام ،جب رد اجلمال عىل اإلحهاس باإلهافةلقد ارتفع به الوا
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 :يقولذ إ ،ها هو يفتتح مقدمة كتابه بعبارة تكشف عن مضمون ففهه .املاندس والوزير

ووصل إىل خريات اآلخرة من كان من  ،من آفات الدفاا من كان من العارفني فجا»

تابه ثم يهرتسل يف ك .«خللق أمجعنيوظفر بالفوز والنعام من قطع طمعه من ا ،الزاهدين

  .لالة بعد لالة ،ذاكرا كل صغرية وكبرية

رصف فهحب منه وافابأن  ،وقد استعىل أبو حاان التوحادي عىل عرصه الذمام املنحط

اه فلم  .وإىل التصوف فابحر فاه مع )اإلشارات اإلهلاة( ،وإىل تقواه فاعمقاا ،إىل علمه ينم 

وأن آراءه ورصاحته توغر الصدور  ،اه بالء معارصيه وأحفادهموجد أن هذا العلم جير عل

 ومجع ما كتبه كله فأشعل فاه النار بكل بهاطة قائال قولته الشارية: ،اخترص كل يشء ،ضده

 ،ندهموملد اجلاه ع ،ولعقد الرياسة بانام ،إين مجعت أكثرها للناس ولطلب املثابة منام»

العرشة واملعرفة يف أوقات كثرية إىل أكل  عد.. ولقد اضطرت بانام ب.فحرقت ذلك كله

لقد أحرق  .«إلخ .وإىل التكفف الفاضح عند اخلاصة والعامة ،اخلرضة يف الصحراء

التوحادي كتبه احتجاجا عىل ضااع كرامة العلم والعلمء يف عرص سادته اجلاالة والنفاق 

  .والرياء وامللق

ترض  ومل ،ال تداخل صاحب ديوان مل» :الوزيريهأله  «اإلمتاع واملؤافهة»يف كتابه 

والقناعة بالطفاف  ،رجل حب الهالمة غالب عيل أفا» :فقال .«؟لنفهك هبذا البؤس

ال أتطعم و ،كنت ال أصل إىل الهالمة إال بالفهولة إذا» :التوحاديفقال  .«حمبوبة عندي

 .«هبم فمرحبا   ،الراحة إال بالكهل

 ـ المثقف الناقد8

ب مثال» فه ُعني بذكر املعايب واملثالب يف كتابه الشاريويأخذ علاه خصومه أ

ة ن التوحادي بطباعأوقد فيس هؤالء  .ومها ابن العماد والصاحب ابن عباد ،«نيالوزير

ن من أيف ظني و .النفاق أو الرياء وأفه ال يعرف املجاملة أو ،تكوينه الثقايف عقلاة فقدية فذة

 ،ا علاه يف حقاقة األمر خروجه عن جوقة املادحنيعابوا علاه ذكر مثالب الوزرين قد عابو
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لقد خالف العقلاة العرباة التي درجت عىل املدح أو الذم  .الذين هم بعض أصواهتا

التحلال  التي تقدم عىل ،وبداية للعقالفاة الرصفة ،للتطور فحهب؛ أما هو فكان متثاال  

  .(19) قتزويدون زيف أو وتبحث عن ايحقاقة  ،فتذكر العاوب واملحاسن معا ،املوضوعي

وإذا كان الوزيران املذكوران قد عمدا إىل اإلساءة إلاه واخلشوفة يف معاملته والهخط 

فإن ذلك  .علاه ملجرد أفه أثناء جمالهته هلم كان يتعامل معام كند يأفف من امللق واملجاملة

إفم الدافع  ،ببلهوإن كان بعض ا ،مل يكن الهبب ايحقاقي وراء بحثه يف )مثالب الوزيرين(

ربم  وثورة الهاخطني علاه بهبب هذا املال ،ايحقاقي هو مال التوحادي إىل الفكر النقدي

  .كافت هي أحد األسباب املؤثرة يف موت الفكر النقدي يف العقلاة العرباة

عرباة إىل باحتااج العقلاة ال ن الثابت أن التوحادي كان واعاا  أويؤكد خريي شلبي عىل 

م يف ن الذين همعىل خصومة الذين عابوا علاه هذه ايحقاقة  يقول ردا   .لفكر النقديقاام ا

الواقع يدافعون عن مصايحام من خالل الدفاع عن أولااء فعمتام بمقاومة الفكر النقدي 

ناع عىل والتش ،كان ذكر املاتوك حراما   متى» :يقول ،العاش بلاناةالذي قد يفهد علاام 

 ؟وحتذير الناس من الفاحش املتفحش جاال   ،اللة عىل النفاق خطال  والد ،الفاسق منكرا  

إفم  .وعرف الفرق بني املكاشفة واملجاملة ،هذا ما ال يقوله من قد قام باملوازفة واملكايلة

ناء ملا وقف علاه من أب ،.. واستفاضت التجارب.وجزلت العبارة ،وكثر العلم ،غزر األدب

وايحهن الذي شاع  ،هم ورشهم ويف وفائام وغدرهمالناس وقصصام وأحاديثام يف خري

 «اموالفضائح التي ركدت علا ،واملكارم التي بقات هلم ،والقباح الذي لصق هبم ،منام

ومن هنا يتبني لنا كاف أن اغرتاب التوحادي الفكري قد فشأ من ذلك الرصاع الفكري 

ام التوحادي كرين ومن بانغري املتكافئ بانه وبني ابن العماد الذي كان يكاد لبعض املف

بالعراق ـ افتجع فناء ابن  طالب اجلراحي ـ وكان مشاورا   أبا»فاو يروي لنا أن  .مثقفنا

وهو يروي لنا  .«عىل سوء فعله وعض بعد ذلك عىل فاجذه فدما   ،فحهده وطرده ،العماد

 هافا  ل مل يكن يف عرصه أفطق منه»بأفه  «اجلراحي»فاصف  ،هذه ايحادثة يف كتابه الهابق
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منه  واغتاظفه ملا رأى ابن العماد طالقته وصناعته وحهن باافه حهده إويقول  ،«وقلم  

والتوحادي يقرر أن هذا الكاتب مل يلبث أن توجه إىل املرزوبان ابن  ،وعمل عىل أن يهمه

ه باسمه ،وأعىل كعبه ،فعرف قدره وبهط يده ،حممد ملك الديلم   .وفو 

ه منه من وقد يحق ،ن كتاب بعث به اجلراحي إىل ابن العمادم وقد قرأ التوحادي فصال  

حدثني بأي يشء حتتج إذا طولبت برشائط » :الذل واهلوان الكثري الذي دفعه إىل القول

اسة أن الرئ ؟أتدري ما الرئاسة ،وأكرهت الناس عىل أن متهك هبا ،الرئاسة التي حتتلاا

ه ووج ،وإحهافه فائضا   ،ه مدركا  وخري ،وجملهه مغشاا   ،يكون باب الرئاس مفتوحا  

وأما أفت فبابك مقفل وجملهك  .وحاجبه كريم   ،، وخادمه مؤدبا  وكنفه مزورا   ،مبهوطا  

  .(20)«وفباتك يابس ،ووجاك عابس ،عنه وإحهافك منرصفا   ،وخريك مقنوط منه ،خال

وهي  ،وتصلح هذه الرسالة أن تكون خري معرب عن العالقة بني الهلطة واملثقفني

تكشف عن الوجه القباح للهلطة حني تهتغل لنفوذها وتتعهف يف استخدام قوهتا ضد 

عن حجباا لكل وجوه اخلري التي يمكن أن متتد إىل من  فضال   ،من ال حول هلم وال قوة

  .يمثلون عقل األمة ومصدر الوعي عندها

قه من يح وفحن ال فهتبعد أن يبالغ التوحادي يف ذم خصمه ـ بل فرجح ذلك ـ لكثرة ما

إال  ،أذى خاصة وأفنا فجده يعرتف له والبن الصاحب بالفضل يف بعض األمور األخرى

كرفا يف ففس الوقت بأن  أمول وايحرمان من الهاد امل ،النقص ممن يدعي الكمل أشنع»أفه يذ 

 .(21) «والبخل ممن يتربأ منه بدعواه عجاب. ،فاقرة

 ـ المثقف المستقل9

 فقد كان معتدا   ،دي وهو كفء وفظري هلؤالء الوزراء األدباءوعىل الرغم من أن التوحا

احب بن عباد ه للصئلقاُيصدم عند  ،لعمق ثقافته وواسع معرفته بقدره مدركا   بنفهه عارفا  

ادم جيلب إلاه اخل ،الذي قصده آمال أن يتخلص من حرفة الوراقة التي هي شؤم يف فظره

لتوحادي لذلك اإلحباط النفيس الذي فارصخ ا ،جملدات من رسائل الصاحب لانهخاا
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ي ن أفهخ ثالثني جملدة من هذا الذأإذا مل أستطع  ،قوم ما ذفبي يا »:عافاه يف هذه املامة قائال  

أن ينهخ إفهان هذا القدر وهو  ،يهتحهن هذا الكلب حتى أعذره يف لومي عن االمتناع

ه اهلل ببرصه أو ينفعه ببدفه   .(22)«يرجو بعد هذا أن يمتع 

ن التوحادي هو من فصال املثقفني النادرين الذين يتحدثون عن األشااء واألشخاص إ

حتى  ،لناساورصاحته هذه هي التي أوقعته يف تورط دائم مع مجلة  .بكل رصاحة ووضوح

مل يكتف التوحادي ـ كم فعرف من كتبه ـ بالاهري من  .وجدفاه يصف ففهه باخلذالن معام

ولكنام مل يألفوا هذا النوع من الفكر  ،ان يطلب صداقتاملقد ك ،العالقات مع الوزراء

  .بل كافوا يألفون التودد والزيف وافتااز الفرص ،املتوقد الناقد الرصيح

 .ولو كان التوحادي يتودد ويزيف وينتاز الفرص ألصابه منام ايحظ العريض

كثري  ،ظحفقلال الت ،ومصابته كافت يف أفه كان يعرف متام املعرفة أفه طويل اللهان

مل  ومع ذلك .ملا يراه حتى لو كان ذلك عىل حهب مصلحته ،شديد التعصب ،االففعال

اه ومن بل وجدف ،وظروفه االجتمعاة البائهة ،يقنع التوحادي بمعافاة موقفه البرشي

ويهتجاب هلا استجابة فعالة وال غرو فإن  ،إجياباا   خالل مؤلفاته يقف مناا موقفا  

 فقد وجدفاه ،ن يكون جمرد صدى لعرصه أو جمرد سري ملجتمعهأال يمكن  فالهوفال

 ،اسدهبعد أن كثرت مف ،يهتثمر اغرتابه هذا ويثور عىل أخالق املجتمع الذي يعاش فاه

 ،جاءبمقذع اهل ،فقد افطلق يرمي أهل زمافه ،ويتمرد عىل أحوال العرص الذي ينتهب إلاه

  .(23) آخر يشء حانا   جيدف بكل عنافا   متمردا   ،حانا   فائحا   شاكاا  

ر إلاه افظ .يف افرصاف الناس عنه واهتامام له وإن كان هذا التمرد بدوره ساكون سببا  

اهنا ما .. وإىل متى فقول بأفو.كأفنا مُحر أو فعم ،فإىل متى فعبد الصنم بعد الصنم» :يقول

عي الصدق! لاس يف قلوبنا؟ دى يف مإىل متى فت !والكذب شعارفا ودثارفا ،إىل متى فد 

  .(24)« ؟!العمر بلالنا وهنارفا يوقد فن ،الغواية

 ،علمءفنجده ينقد ال ،من علمء عرصه ومفكريه فقديا   موقفا   ولقد كان للتوحادي أيضا  
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والفقااء يف عرصه الذين ال هيتمون يف دراساهتم لكتاب اهلل تعاىل إال دراسة لغوية أو 

اور مما أدى إىل ظ ، داخل ففوسام وقلوهبممن حقائقه إىل ءفقط دون أن يرسي يش ،فظرية

ه اللمح يف ئ، وقد ملحاا التوحادي بذكافوع من االزدواجاة يف الثقافة العرباة واإلسالماة

ا ستكون ألهن ،ما أكد علااا وأشار إلااا هذا الوقت املبكر من الثقافة العرباة ولذلك كثريا  

  .الجتمعاة معا  تهترشي يف ايحااة الثقافاة وامخرية كل الرشور الثقافاة التي ستنشأ من بعد و

 اقول:فمن فار الغاظ إىل علمء عرصه وفقاائه  فنجده يوجه ـ عىل سبال املثال ـ شواظا  

.. .إفك ـ أهيا العامل الفقاه واألديب النحوي ـ تتكلم يف إعرابه وتأويله وتنزيله والعجب»

 ،وكاف وجاه ،م ودل وشملوكاف حكمه فام حىص وع ،وكاف ورد وبأي يشء تعلق

وكناته  ،وأين صدره وعجزه ،خرهآوماذا أوله و ،ن ومشتمله ورمزهم وكاف ظاهره وباطن

م ث ،ومن قرأ بحرف كذا وبحرف كذا .وبالغته وفظامه ،وكاف حالله وحرامه ،وإفصاحه

تك به  ،ه ذرة تدل عىل صفائك يف حالك وإدراكك مالكبووصفتك  ،ال جتد يف يشء مما ذكر 

  .(25) «رفضوعملك  ،فعلمك كله لفظ وروايتك حفظ .ال تعرف حالوة حرف مناا بل

ومن هنا فقد فظر التوحادي إىل العلمء والفقااء من حوله والذين جعلوا دراسة 

ويعادون  ،يلوكون بألهنتام ألفاظا   الكتاب الكريم شغلام الشاغل، فلم ير فاام إال قوما  

مما قالوه وحفظوه يف حااهتم العملاة، فالقول يف واد ، دون أن يرسي يشء الرواية حفظا  

 والعمل يف واد آخر. 

 زدواجاةاالولعلام هبذه  »ويعلق الدكتور زكي فجاب حممود عىل النص الهابق بقوله:

 ،العجابة بني العلم والعمل ال يشعرون كاملصاب بداء الفصام عند علمء النفس املعارصين

ف له ولكنه ال يصرب عىل من يص ،فاحاة ووقائع دفااه يف فاحاةن أوهامه يف أيقولون لنا عنه 

  .(26)«وربم فتك به من شدة ايحنق والغاظ ،حقاقته تلك

وصف  إىل «اإلشارات اإلهلاة»ن ينتاي التوحادي يف كتابه أ ومن هنا ال يكون غريبا  

 :هبأف عن هذا الغريب حاله وهي حال املثقف الغريب واملغرتب عن عرصه ومكافه قائال  
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إن سكت و ،منقطعا   إن فطق فطق حزفا   ،يعلوه الشحوب ويغلبه ايحزن حتى يصري كالشن»

إن أصبح حائل  .وإن بعد بعد خاشعا   ،وإن قرب قرب خاضعا   ،سكت حريان مرتدعا  

.. مصه .وإن أمهى أمهى منتاب الرس من هواتك الهرت ،من وساوس الفكر ،اللون

  .(27)«الذبول وحالفه النحول

من  فاو»يف ففهه  أما هو ،من حاث قهمته ومالحمه اخلارجاة ومظاره بني الناس هذا

ودل  ،من فطق فطق باملحنة بعد املحنة .وغرب يف إدباره وإقباله ،أغرب يف أقواله وأفعاله

  .(28)«وبافت حقاقته فاه يف الفانة حد الفانة ،عنوافه عىل الفتنة عقاب الفتنة

 ا  أخرب عن اهلل بأفباء الغاب داعا من» بأفه:حال الغريب التوحادي  ويلخص لنا أخريا  

لكل  ا  بل الغريب من توجه إىل اهلل قالا ،علاه بل الغريب من هتالك يف ذكر اهلل متوكال   ،إلاه

  .(29)«جلدواه بل الغريب من وهب ففه هلل متعرضا   ،من سواه

 : اهلوامش

 جامعة عني ،أستاذ الفلهفة اإلسالماة قهم الفلهفة واالجتمع كلاة الرتباةبركات حممد مراد، )*( 

 شمس.

اهلائة املرصية  15ج  1، فصول العدد 1996( د. جابر عصفور، الرغبة امللتبهة للكتابة، القاهرة رباع 1)

، 2000العامة للكتاب. وافظر د. بركات حممد مراد، أبو حاان التوحادي مغرتبا ، الكويت، عام 

 . 21حولاات اآلداب والعلوم االجتمعاة، ايحولاة 

 .229، الشاهد العدد 2004إفقار املثقف، بريوت، سبتمرب ( د. عمر عىل حهن، 2)

 ، الصدر.1995( افظر د. بركات حممد مراد، االغرتاب بني ابن باجة وأيب حاان التوحادي، القاهرة 3)

 91ص 1981، 1( التوحادي، اإلشارات اإلهلاة، بريوت، حتقاق د. عبد الرمحن بدوي، ج4)

 62، 61( املرجع الهابق ص 5)

 61رجع الهابق ص( امل6)

 7( د.جابر عصفور، املرجع الهابق ص 7)

 .30، ص 2ط 1979( د. عبد الرازق حماي الدين، أبو حاان التوحادي، بريوت عام 8)
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 .50، 49، ص1961( التوحادي، مثالب الوزيرين، دمشق، عام9)

  99، ص 1996( التوحادي، مثالب الوزيرين، دمشق، 10)

 185، وافظر القفطي، أخبار العلمء بإخبار ايحكمء، ص6، ص 1هة، ج( التوحادي: اإلمتاع واملؤاف11)

  61ص  1، واإلمتاع واملؤافهة ج99( التوحادي، املقابهات ص12)

 .117( التوحادي، اإلشارات اإلهلاة، ص 13)

 .36ص  1( التوحادي، اإلمتاع واملؤافهة، ج14)

أكتوبر  623لكويت، العريب العدد ( د.هالة فؤاد، فموذج التوحادي، وعي اجتمعي غري فاضج، ا15)

 وما بعدها. 88ص 2010

 142، تراث العدد 2011( د. هالة فؤاد، خبايا عالقة املثقف بصاحب الهلطان، أبو ظبي يولاو 16)

، الصدر 1999وافظر، د. بركات حممد مراد، أبو حاان التوحادي فالهوف التنوير، القاهرة 

 للطباعة والنرش.

 ( املرجع الهابق.17)

اهلائة املرصية  15ج  1، فصول العدد 2007( خريي شلبي، أبو حاان حمنة املثقف العريب، القاهرة 18)

 .306العامة للكتاب، ص

 .307، 306( املرجع الهابق ص 19)

 ( املرجع الهابق.20)

 .414، ص 1961( التوحادي، مثالب الوزيرين، دمشق 21)

 .350( املرجع الهابق ص22)

 قدمة اإلشارات اإلهلاة، ص )يا(.( د. عبد الرمحن بدوي، م23)

 حتقاق الهندويب 21( التوحادي، مقدمة املقابهات ص 24)

 .225ص  1( التوحادي، اإلمتاع واملؤافهة ج25)

 9، القاهرة، الناضة املرصية، حتقاق د.عبد الرمحن بدوي1981( التوحادي، اإلشارات اإلهلاة، بريوت 26)

 .100، 99، دار الرشوق، ص1982يب، القاهرة، ( د. زكي فجاب حممود، جتديد الفكر العر27)

  113( التوحادي، اإلشارات ص 28)

  117( املرجع الهابق ص 29)



 

  كتابومؤلف 

 الملوك حضرة إلى الدخول في السلوك نظم

 (*)د اهلل السريحييحيى عب

 إىل الدخول يف الهلوك فظم: »كتاب

( األفضل) للملك «امللوك حرضة

 بن يوسف بن داود بن عيل بن العباس

 املتوىف) الغهاين، رسول بن عيل بن عمر

 ملوك سادس ،(م1376/هـ778 سنة

 الامن. يف الرسولاة الدولة

 فطاق موضوع الكتاب يف ويدخل

 أو ،«الهلطافاة والوصايا اآلداب»

 األورباون، يهماه كم «األمراء مرايا»

 إلسالميا الهاايس والفكر بعامة اإلسالمي العريب تراثنا يف التألاف من النوع وهذا

 داياتب يف وكان العبايس، العرص وبداية األموي العرص أواخر يف ظار خاصة بصورة

 لاوفافاةا صوراتوالت وايحكمة ،(الهاساين) الفاريس الهاايس الرتاث من مزجيا ظاوره

م   ،(اهلالانهتاة)  لعرباةا والتجربة ،(والهنة الكتاب من) الرشعاة بالنصوص ُمَطع 

 األمر يلأو «فصاحة» األساس يف وهتدف .الراشدة اخلالفة عاد يف وبخاصة اإلسالماة،

 األمثل. الوجه عىل وايحكم الدولة شؤون وإدارة تهاري كافاة يف
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 محاور الكتاب

 :حماور ثالثة عىل الغالب ت الكتاب يفموضوعا ترتكز

 الهلوكاة والقواعد األخالقاة النصائح من جمموعة ويتضمن ،«النفس أدب»( 1)

 .رعاته مع ملهتعا وكافاة شخصه، يف علاه يكون أن جيب بم بدءا   اتباعاا ايحاكم عىل الواجب

ز ،«املُْلك سااسة أو الدولة سااسة»( 2)  /للملك يينبغ التي األسس عىل وتركِّ

 شاريه،ومهت حاشاته اختاار وطريقة الدولة، ألمور إدارته أسلوب يف اتباعاا الهلطان

 .األهداف هذه لتحقاق املثىل الطريقة إىل وإرشاده إلخ،...أعدائه مع وسلوكه

 يف والرعاة ايحاشاة سلوك قواعد بوضع وُتعنى ،«البالط ومراسام طقوس»( 3)

 .الهلطان مع تعاملام

 مصنفات االبعض ُتفردُ  وقد كلاا، املحاور هذه بني املبكرة املصنفات تلك بعض وجتمع

 «اآليني» كتاب: «البالط ومراسام طقوس»لـ  أفردت التي املصنفات تلك ومن مهتقلة،

 «اخلالفة دار رسوم»و للجاحظ، ،«امللوك أخالق يف التاج»و ،(هـ142 ت) املقفع البن

الهلوك يف  فظم» الرسويل األفضل امللك كتابو(. هـ448ت) الصابئ املحهن بن هلالل

م ك للجاحظ ،«امللوك أخالق يف التاج» لكتاب خمترص وهو« الدخول إىل حرضة امللوك

 .الحقا   عنه ايحديث سنفصل

 تألاف يف الناس اعتاد وقد والهالطني، امللوك أحد هو مؤلفه أن يف الكتاب أمهاة وتكمن

 ألافاابت العلمء يتطوع أن أو واألمراء، امللوك من لببط تكون أن الكتب من النوع هذا مثل

 .األمة حال صالح من صالحه عىل يرتتب وما الهلطان، صالح بغاة أففهام ذات من

 : المؤلف الملك األفضل

 وسفي( املظفر) بن داود( املؤيد) بن عيل( املجاهد) بن العباس( األفضل) امللك هو

 الامن، يف الرسولاة الدولة ملوك سادس غهاين،ال رسول بن عيل بن عمر( املنصور) بن
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 من الفرتة خالل القرن، وثلث قرفني حكمته التي الامن، تاريخ يف الفريدة الدول تلك

 جل والثقايف العلمي اجلافب الدولة هذه أولت وقد ،(م1454-1229/هـ626-858)

زين العلمء وتكريم وتشجاع بالعلم، اعتنائاا خالل من اهتمها  شادت كم ،فن كل يف املرب 

 طتاا،وسل ففوذها إلااا وصل التي املناطق يف التعلاماة واملنشآت املدارس عرشات

 رساملدا تلك عىل وأوقفوا ،شمال   املكرمة مكة إىل رشقا   ايحبويض ظفار من واملمتدة

 اهب التدريس يتوىل من وكفاية وظافتاا، أداء يف االستمرار هلا تكفل التي الكبرية األوقاف

 رتزخ كافت التي كتبام خزائن علااا وأوقفوا العلم، طلبة من يؤماا ومن العلمء، من

 داود( املؤيد) امللك خزافة اخلزائن تلك بني ومن الفنون، شتى يف وفوادرها الكتب بنفائس

 كافت التي املؤلف، جد( م1296/هـ721 سنة املتوىف) رسول بن عيل بن عمر بن يوسف بن

 الرسولاة ولةالد ملوك عىل املدارس وبناء تشااد يقترص ومل كتاب، لفأ مائة عىل حتتوي

 وأمراؤهم ووزراؤهم وفهاؤهم أوالدهم هبم واقتدى حذوهم حذا بل فحهب،

 املدارس من الكثري فشادوا الامن، رجال من واألثرياء الوجااء وكذلك وموالاام،

 . أمواهلم كرائم علااا وأوقفوا واملهاجد،

 غري وحضارية وعمرافاة علماة وهنضة واستقرارا   ازدهارا   عادهم يف الامن فشادت

 لذينا املختلفة، الفنون وأصحاب والفقااء العلمء قبلة آفذاك الامن وصارت مهبوقة،

 .واإلسالماة العرباة البلدان من مكان كل من علااا تقاطروا

 بل لعلماة،ا بايحااة ممواالهت العناية عىل الرسولاة الدولة وملوك سالطني دور يقترص ومل 

 العلوم، نم كثري يف قوية مشاركة هلم وكافت العلمء، من أففهام وامللوك الهالطني هؤالء كان

 الطب، مثل آفذاك الامن يف معروفة وال شائعة تكن مل علوم معرفة يف طويل باع ولبعضام

 ،(ملدربةا بالصقور دالصا) والبازرة وايحاوان، والنبات، والزراعة، واهلندسة، والرياضاات،

 . والباطرة

 داود نب عيل بن العباس( األفضل) امللك املربزين العلمء امللوك هؤالء بني من وكان
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 حمبتاا عناا وورث والعلمء، للعلم املحبة والبائة األرسة هذه يف وترعرع فشأ فقد الرسويل،

 وال لطة،اله مقالاد هتولا قبل وحااته فشأته عن يشء أي ُيعرف وال. شأفه وإعالء للعلم

 سالطني عادة عىل جريا   مما ز تعلام عىل حصل أفه وال شك مولده، تاريخ حتى ُيعرف

 يف هتعانونوي أوالدهم، وهتذيب لتعلام الفائقة العناية يولون كافوا الذين الرسولاة الدولة

 . منام أعلم هو من دولتام يف يكون ال حتى عرصهم، علمء بكبار ذلك

 عيل( املجاهد) امللك لوالده خلفا   م1363/ هـ764 سنة الهلطة األفضل كاملل توىل

 ابنه ثورة ىلع للقضاء عهكرية محلة بقاادة قاامه أثناء عدن يف املناة وافته الذي داود بن

 يف أبنيو ويحج عدن عىل واستوىل والده عىل مترد الذي عيل، بن داود( املظفر) الثاين

 ضطرا مما هزيمتام، من متكن( املظفر) ولكن ملحاربته اكرالعه والده وجرد الهنة، هذه

 هذه يف تهبرفق وكان ملواجاته، عدن إىل والتوجه بنفهه، اجلاش قاادة تويل إىل والده

 العقدو ايحل أهل أمجع عدن يف املجاهد امللك وفاة وعقب ،(األفضل) امللك ابنه ايحملة

 يكن مل وإن، وأكفأهم( املجاهد) امللك أوالد أصلح كان ألفه( األفضل) تولاة عىل

 . سنا   أكربهم

 ايحزمو بالذكاء شخصاته اتهمت إذ الدولة قاادة يف جدارته( األفضل) أثبت وقد

 ستقرارواال األمن دعائم ُيريس أن ودهائه وحنكته بحزمه استطاع فقد الهااساة، وايحنكة

 عاد يف فتكا التي تنوالف الثورات عىل بالقضاء الامن يف يحكمه اخلاضعة املناطق يف

 . والده

 : مؤلفاته 

 يف اركةمش وله الرسولاة، الدولة يف امللوك العلمء أكابر من( األفضل) الهلطان يعد

 :أمهاا من مؤلفات عدة وله كثرية، علوم

 (الفقه يف. )املهائل ألغاز يف الوسائل: أيضا   ويهمى الفقااة، األلغاز -

 (النبات وعلم الزراعة يف. )والرياحني رةاملثم األشجار يف الفالحني بغاة -
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 (اباألفه علم يف. )العجم وأصول العرب بأفهاب التعريف يف اهلمم ذوي بغاة -

 . خلكان ابن تاريخ خمترص والعقاان الدر -

 (التنجام علم يف. )الرمل علم يف الفضل دالئل -

 (التاريخ علم يف. )اجلداول يف التاريخ ملحاسن الشامل -

 (منالا علمء تراجم يف. )الامناة املناقب يف اهلناة واملواهب الهناة االعطاي -

 (والصادلة الطب يف. )الشافاة األدوية يف الكافاة اللمعة -

 .تابالك هذا ،(الهلطافاة اآلداب يف. )امللوك حرضة إىل الدخول يف الهلوك فظم -

 (.الهلطافاة اآلداب يف. )اخللفاء وحتفة الظرفاء فزهة -

 الهري رفةمع يف األخاار كنز كتاب خمترص. )األخاار كنز اختصار يف األبصار هةفز -

 (.هـ714 سنة املتوىف ايحمزي عيل بن إدريس الدين عمد للرشيف واألخبار،

 يف لعلمءل فاه ترجم والرتاجم، التاريخ يف. )القرون طوائف تاريخ يف العاون فزهة -

 .(اإلسالمي العامل أقطار سائر

 والنبات، ايحاوان، يف علمي قاموس وهو. )الهلطان معجم أو الهلطان، قاموس -

 تاريخ يف فوعه من معجم أول ويعد. خواملالبس. إل الطبخ وفنون والطب، واملعادن،

 العرباة،: »لغات بعدة صنفه كلمة،( 1200) زهاء األفضل امللك فاه مجع العرب،

 أوال العرباة باللغة الكلمة تأيت. »املغولاة و واألرمناة، واإلغريقاة، والرتكاة، والفارساة،

 (.العلوم حهب ورتبه األخرى، اللغات يف معافااا ثم

 ،(ضلاةاألف املخطوطة) و( الرسويل األفضل جمموع) يهمى كبري جمموع: أيضا   وله -

 ،1998 سنة لندن يف التذكارية جب مؤسهة خمطوطته مصورة َفرَشت صفحة، 542 يف ويقع

 ،سمث ركس والربيطاين فارسكو دافاال األمريكي الباحث من كل فرشها يف وسعى

 وُفُقول تاراتخم وبعضاا تألافه، من بعضاا ،بحثا   ثمفني عىل يزيد ما عىل املجموع وحيتوى

 ويل،الرس العرص يف آفذاك املعروفة املختلفة العلوم من علم   مناا كل يتناول غريه، عن
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 ناابا ومن التطباقاة، والعلوم النظرية العلوم من وهي األفضل، اهتمم حمور وكافت

 ملخطوطةا هبذه الغرباني الباحثني من عدد اهتم وقد ،آففا   إلاه املشار( العلمي القاموس)

 .مناا أقهاما   ودرسوا فحققوا

 21 اجلمعة ومي الشتاء فصل يف هبا يقام كان التي زباد مدينة يف األفضل امللك تويف

 (.ةاألفضلا املدرسة) مدرسته يف ودفن تعز، مدينة إىل جثمفه وفقل هـ،778 سنة شعبان

 :كتاب نظم السلوك

 كتابل خمترص عن عبارة هو ،«امللوك حرضة إىل الدخول يف الهلوك فظم: »هذا وكتابنا

 ايحوايش وضع أو رشحاا أو الكتب واختصار ،«امللوك أخالق يف التاج» اجلاحظ

 كافت وإن هيو العريب، تراثنا يف التألاف وسائل من كافت الرشوح تلك عىل والتعلاقات

 من اةشخص عن غريه من تعبريا   أكثر ُيعد   االختصار أن إال   اإلبداع، من ختلو ااممعظ يف

 بعبارات الكتاب صااغة إعادة عىل تعانه أدباة وذائقة لغوية ملكة إىل حيتاج ألفه به، قام

 طقوس) يف موضوعني عىل يركز احظاجل وكتاب .مضموفه األصيل النص تفقد ال موجزة

 (:البالط ومراسام

 امجلهائ ومع امللوك، من فظرائام مع تعاملام ويف أففهام، يف امللوك آداب: األول

 التي اةالهلوك القواعد ويتضمن امللوك، مع والعامة ايحاشاة آداب: الثاين .ومهتشارهيم

 . جمالهه يغشى أو بامللك يتصل من كل يلتزماا أن ينبغي

 ريسالفا الرتاث عن مناا القلال عدا ما «التاج» كتابه مادة معظم اجلاحظ ويهتمد

 ادونجي ممن الدواوين ُكت اب طريق عن العريب الرتاث إىل افتقل الذي «الهاساين»

فاا فاريس، أصل من كافوا أو الفارساة  نم والتاريخ باألدب املاتمون عنام وتلق 

خت دفق. اجلاحظ ومنام العرب املؤلفني  «ةالهاسافا الدولة ملوك» بالط يف ترس 

 واملحكوم اكمايح بني العالقة تنظم التي املرعاة والتقالاد الهلوكاة القواعد من جمموعة

 التااون غيينب ال التي الصارمة القوافني بمثابة غدت حتى الطويل، تارخيام مدى عىل
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 .تطباقاا يف

م مل فإفه مؤلفاته، معظم صبغت تيال واالستطراد االسرتسال يف اجلاحظ وكعادة   لنا يقدِّ

 عىل التارخياة والشواهد ايحكايات من بالعديد وطع ماا أتبعاا بل جافة، املعلومات هذه

 باساةوالع األموية الدولتني وملوك خلفاء بعض جمالس يف وقعت مماثلة وممارسات أحداث

 .عرصه حتى

 التي العرباة وشواهده أخباره معظم ومصدر رواة ذكر عىل اجلاحظ حرص ومع

 وهكذا» أو «قال» أو «وحُيكى: »بقوله يبدؤه ملجاول بعضاا ينهب وقد - كتابه ضمناا

 خترصا وقد. الفاريس الرتاث عن معلوماته مصدر يذكر مل أفه إال   - «فالن جملس يف َحَدَث 

 .مناا القلال عىل إال   ُيبق ومل العرباة الشواهد تلك أغلب األفضل امللك

 أصل ذات كتابه يف اجلاحظ أوردها التي البالط «طقوس»و «مراسام» مومعظ 

ناا ومل - قبل من أرشفا كم - ساساين  ذات الهلوكاة والقواعد اآلداب من القلال إال   يضمِّ

 إذا امللك تشمات عدم»و ،«للصالة الهلطان أو امللك إمامة: »ومناا اإلسالمي األصل

 من لوخت ال فإهنا اإلسالمي الطابع ذات املهائل هذه وحتى. «دعائه عىل التأمني أو عطس،

 أي) حقه من» أن للصالة امللك إمامة موضوع يف اجلاحظ ذكر فقد الهاساين، األثر

 .«أذرع عرشة خلفه يصيل من وبني بانه يكون أن( الهلطان

 نأ «امللك من الندماء وطبقات مراتب»بـ  اخلاصة القاعدة يف ذكر قد اجلاحظ وكان 

رت وضع من أول هو بابك بن ريأردش  الندماء بقاتط وبني الندماء، وبني بانه واملهافات الهِّ

 أذرع، رشةع الطبقات أوىل وبني الهرت وبني أذرع، عرشة الهرت وبني بانه فجعل ،أيضا  

 .تلااا. إلخ التي وبني طبقة كل بني ومثلاا

 ف عوتر وأففة ِكرب عن رةصاد فألهنا الهنة هذه سن   من هو بابك بن أردشري كان فإذا 

 وهي ،!الصالة؟ يف الطاغوتاة( الوثناة) الطقوس هذه وإقحام للجاحظ فم الناس، عن منه

 وبني بانام منياملهل بني املهاواة أمبد عىل يؤكد الذي املهلمني حااة يف والبارز اهلام اليشء
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 علاه مهوسال اهلل لواتص – اخللق ساد بالناس أم   وقد كان، من كائنا   الصالة يف يؤمام من

 البعض، ضااوبع الصفوف بني وال فاصل، وبانام بانه لاس َخلَفه وهم -وصحبه  آله وعىل

 .وسجود ركوع من الصالة أركان بأداء القاام هلم يتاح ما بقدر إال  

 دتقالا ِعداد يف اإلسالم عن اخلارجة الهلوكاة القواعد بعض أيضا   اجلاحظ وذكر

 يف لكامل ُيعاملام وكاف امللك، جملس يف الندماء ُسْكرِ  عن ايحديث مثل البالط ومراسام

 ندع جاءت كم فذكرها ذلك، يف اجلاحظ هنج عىل األفضل امللك سار وقد .ايحالة هذه مثل

 .األخرى الطقوس كهائر بأسا   هبا جيد مل وكأفه اجلاحظ،

 ة،الرعا ففوس يف واهلابة الرهبة إدخال «البالط ومراسام طقوس» من اهلدف وكان 

 بصلة، الماإلس إىل متت   ال أهنا - با نا كم - اجليل   ومن. إذالهلم عىل ففهه الوقت يف وتعمل

 وأبرزها اإلسالم عىل الهابقة اإلمرباطوريات ورسوم طقوس عن منحولة هي بل

 عن ةالغريب( األعجماة) الطقوس هذه مثل افتقال أن شك وال(. الهاسافاة اإلمرباطورية)

 غاانالط ظاهرة استفحال يف ساعد قد حكمه وفظام اإلسالمي الرتاث إىل وقامه سالماإل

 امتداد عىل نواملتجربي الطغاة من عدد ظاور يف وساهم املهلمون، هبا ابتيل التي واالستبداد

 .استثناء   والعدل التواضع وصار وبلداهنم، تارخيام

 اخلاصة سالطقو تلك جتاوزت تأخرةامل «الهلطافاة الوصايا» أدباات أن له يؤسف ومما 

 «الهلطان يدي بني األرض تقبال» مثل األمور بعض يف اإلسالماة غري باإلمرباطوريات

د قد الرسوم هذه مثل أن ويبدو ورجله، ركبته تقبال أو  يف شأتهف بحكم املؤلف علااا تعو 

 من ملكا   هو صبحأ ثم ،(عاما 42) ايحكم يف مدته طالت الذي( املجاهد) امللك والده بالط

 .بأسا   هبا جيد ومل ينكرها فلم بعده،

: بقوله مللوكا يدي بني األرض تقبال مهألة( الظرفاء فزهة) كتابه يف املؤلف برر وهلذا 

جود فإن   بهجود ، ولاَس  اإلكرامِ  وجوهِ  من فإف ه بِِه، َبأَس  وال»  األرضِ  ُمبارشةُ  هو اله 

ا: »قال ثم. «بِاجلباةِ   وذلك: يلعق َبحٌث  وفاه الِفقِاي، الن ظر َمنعهُ  َفقد للملوكِ  جودُ اله   وَأم 
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 جاءَ  لم  فَ  الت بابِعة، للملوكِ  َيهُجدونَ  كافوا فِلذلَك  اهلابة، اقتضتاا رسوما   للملوكِ  َأن  

الم ذلك َبُطَل  اإلسالمُ  جودُ  وأما...باله   ال ة  وحتا تعظام   فهجودُ  الهالم علاه آلدم اله 

 .وعبادة   صالة   سجودُ 

ا  ةِ  يف َتعاىل َقوُله وأم  الم علاه ُيوسف ِقص  وا﴿ :اله  دا   َلهُ  َوَخر   لَك ذ َكانَ : َفِقاَل ﴾ ُسج 

 ِوْجَدافِه ألجل هلل شكرا سجدوا إفم: وقاَل  بَِذلك، ُملوِكام وَتعظام الَوقِت، َذلَك  حتا ةَ 

وا﴿ :تعاىل وقوله. لنِعمتِهِ  ُشكرا   هلل وَسَجدوا كالِقْبلةِ  َفَجعلوهُ  : ُيقاُل  مك إِلاه، َأي﴾ َلهُ  َوَخر 

حاك ِعكِرمة َقاله إِلااا، َأي لِلكعبِة، َصل اُت   قوله يف الضمري َفاُكون عب اس، ابن عن والض 

وا: ﴿تعاىل جود ُتشعرُ  اآلية ألَن   َبِعاٌد، وهو له، َتواَضُعوا َأي﴾ َلهُ  َوَخر   لَأكمِ  عىل باله 

حاُح و الُوجوِه، جودَ  َأن   اجلماورُ  علاه ال ذي الص   ام عىل - الهالم علاه - لِاوُسف كانَ  اله 

كوعِ  كاائة ُسجوُدهم كانَ  َأف ه: »عباس ابن عن صالح أبو قاله  وقال .«األََعاِجم َتفعلهُ  َكَم  الر 

جودِ  اهلل َأَمَرهم: »ايحهن ؤيا لِتأِويلِ  َله بِاله   .«الر 

 يف هُ ل واملهُجودُ  الِعَبادة، َمعنى عىل ال الت ِحا ة جاةِ  َعىل َلهُ  َسَجُدوا: »ياألفبَار ابن وقال 

اِجدَ  َقصد برِشطِ  امللوكِ  حقِّ  يف َيُكون وكذا. «َتعاىل اهلل ُهو ايحِقاَقةِ   لَقلبِه وحفظِه تعاىل هلل اله 

 .«الَقصدِ  عىل الُعمدةَ  َأن   البحث هذا ومقَتىض. تعاىل اهلل سوى عم  

 هانأذ هتائة إىل الكتاب هذا اختصار وراء من يطمح كان( األفضل) امللك أن وأعتقد

 يعتزم كان فهوأ( االمرباطورية) والرسوم الهلوكاة القواعد تلك طباقت لتقبل الامناني

 من املزيد أرسته وحكم حكمه فظام عىل لاضفي( بالطه) يف الناس عىل وفرضاا تطباقاا

 انيالامن أن املعروف ومن ،(االمرباطورية) الطقوس هبذه الناس بإلزام واإلجالل املاابة

 الادالتق من النوع هذا مثل عىل يتعودوا مل عامة بصورة العرباة اجلزيرة وأهل بخاصة،

ة)  اإلسالماة ملكامل ويف بغداد، يف العباساة الدولة( بالط) يف ترسخت قد كافت التي( املذل 

 .إلخ.. ومرص والشام سفار يف عناا اففصلت التي األخرى

 كمن،وتر ممالاك،: يمناني غري كافوا جاشه وقادة دولته رجال معظم أن أغراه وربم 
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 هذه تكون أن هلا( األفضل) امللك وأراد الطقوس، هذه عىل تعود ومرصيني؛ ممن

 الكتاب ارواختص لتألاف التايل العام يف عاجلته الوفاة ولكن ومكتوبة، مقن نة القواعد

 طي   يف «كالهلو فظم» كتابه فصوص فبقات ويطبقاا، الفكرة ينرش حتى متاله ومل

ر ومل الكتمن  ذلك عىل لوالدلا ،«الظرفاء فزهة» اآلخر كتابه افترش كم االفتشار، هلا ُيقد 

 يالت مؤلفاته عداد يف مرتمجوه يذكره ومل الكتاب، هذا من أخرى فهخة توجد ال أفه

 . ترمجته يف ذكروها

 :املختصر هذا يف األفضل مللكا عمل

 والتوضاحات الرشوح بحذف تارة الكتاب، اختصار إىل األفضل امللك عمد

 إىل يعمد وأحاافا   بألفاظه، هو كم النصوص جوهر عىل اإلبقاء مع الكتاب يف والشواهد

 يف واملضمون املعنى تؤدي عنده من موجزة بعبارات املطولة النصوص صااغة إعادة

 هذا، هملخترص مقدمة األفضل امللك َيكتب ومل. سابقتاا من أقل وهي يل،األص الكتاب

 عادةال جرت كم العمل، هذا عىل إقدامه وسبب منه، اخترصه الذي الكتاب اسم فااا يذكر

 وماام أعباءب الفشغاله لذلك الكايف الوقت جيد مل ولعله املامة، هذه بمثل يقوم من مثل يف

 .الهلطنة

 يف رشي مل ألفه بعده، أو «الظرفاء فزهة» كتابه تألاف قبل العمل هبذا قام هل أدري وال 

 احظاجل كتاب من النصوص بعض اقتبس قد «الظرفاء فزهة» يف أفه مع اآلخر، إىل أحدمها

 «لتاجا كتاب»لـ  األفضل امللك اختصار أن إىل أمال كنت وإن اخترصه، أفه يذكر أن دون

 ساأيت كم هـ،777 سنة هو إفجازه أو فهخه تاريخ ألن «ءالظرفا فزهة» كتاب فاتأل بعد جاء

 ربم أفه آلخرا إىل الكتابني أحد يف اإلحالة أو اإلشارة غااب لنا يفرس وقد. قلال بعد باافه

 .العمل هبذا للقاام آخر شخصا   كل ف

 :السلوك نظم مخطوطة

 مؤلفات عداد يف ذكرفاه الذي «األفضل امللك جمموع» ضمن الكتاب خمطوطة تقع
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 َفرَشت صفحة، 542 يف ويقع ،«األفضلاة املخطوطة: »أيضا   علاه ويطلق األفضل، امللك

 من كل فرشها يف وسعى م،1998 سنة لندن يف التذكارية جب مؤسهة خمطوطته مصورة

 يزيد ما عىل املجموع وحيتوى سمث، ركس والربيطاين فارسكو دافاال األمريكي الباحث

 هذا كتابنا انااب ومن. غريه عن وُفُقول خمتارات وبعضاا تألافه، من ابعضا بحثا ، ثمفني عىل

 (.47ص إىل 39ص من) صفحات، تهع يف ويقع ،«الهلوك فظم»

 وأ تعلاقات وعلاه الهلطان، كت اب من لعله حمرتف، فاسخ بخط كله واملجموع

 كتاب،لا أو الرسالة مؤلف اسم الغالب يف تتضمن الهطور بني أو ايحوايش يف إشارات

 اسم أو عنه فقل الذي الكتاب اسم األفضل امللك ينهى قد وأحاافا   تألافه، أو مجعه وتاريخ

 لبعض ويبتص وبعضاا ،«اسم   ملصنفه أجد مل: »ايحاشاة عىل أمامه أو فوقه فاكتب مؤلفه

ح علااا، تعلاق أو النصوص، يف األخطاء  خمتلفة هناأل ففهه، األفضل امللك بقلم أهنا وأرج 

 ْتبِعويُ  «عيل بن العباس: »خمترصا   أباه واسم اسمه يذكر وألفه املجموع، فاسخ خط عن

 .«عنه اهلل عفا: »بقوله معظماا يف اسمه

 لرسائلا يف الناسخ فعل كم بعده، له الدعاء وال اسمه، ذكر قبل امللك ألقاب يذكر ومل 

 املهودة يف رصحيا  ( فضلاأل امللك) مؤلفاا اسم وكان ،(املجموع) تضمناا التي واملؤلفات

 .تبااضاا الناسخ توىل التي

 مجع: »األفضل امللك كتب( 39 الصفحة) يف الكتاب عنوان أمام الارسى ايحاشاة ويف

 «.هـ777 سنة عنه، اهلل عفا عيل، بن العباس

 :املخطوطة وصف

 من(. 47- 39ص) صفحات، تهع يف وتقع األفضل، امللك جمموع ضمن أهنا ذكرفا

 يف الكلمت ومتوسط ،سطرا   45 الواحدة الصفحة سطور عدد ومتوسط كبري،ال القطع

 ،التنقاط يف البخل شديد الناسخ ولكن دقاق، فهخي وخطاا كلمة، 22 الواحد الهطر

 راءةالق مامة لكن قراءهتا، مامة من ُيصعِّب مما النقط، من خالاة كلمهتا من الكثري فجاء
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 ألمحر،ا باللون العناوين الناسخ ووضع. منه رصاملخت الكتاب أصل معرفة بعد تهالت

 هناأل املخطوطة مصورة يف أغلباا يظار مل العناوين ولكن املتن، خط من أغلظ وبخط

رت  .واألسود األباض باللوفني ُصوِّ

 تويف التي الهنة وهي هـ،778 سنة أو هـ،777 سنة إىل املخطوطة فهخ تاريخ ويرجع

حُت  شعبان، شار يف تويف حاث األفضل، امللك فااا د األفضل امللك ألن ذلك رج   حد 

 هذا كتابه ومناا. هـ777 سنة آخرها وكان املجموع مباحث بعض تألاف أو مَجْع تواريخ

 .«الهلوك فظم»

 

 

 
 
 
 

عبد اهلل حياى الرسحيي، كاتب وحمقق يمني، صدر بتحقاقه كثري من النصوص الرتاثاة، وله )*( 

 .دراسات تارخياة متعددة

 

                                                           

 



 

 

ار اليمن(  البردوني )بشَّ

  (*)أ.د حممد أمحد النهاري

بردون( من قرى ولد الشاعر الامني يف قرية )

 ،ةتي اشتارت بكوهنا كريس الزيدي  ال ،حمافظة )ذمار(

ه ثم غادر قريت ،اب القريةت  وتلقى تعلامه األول يف كُ 

التي كافت  -ويف )املدرسة الشمهاة(  ،إىل )ذمار(

)وذي جبلة( يف  ،توازي مدرسة )زباد( يف هتامة

ري واجلامع الكب ،واألرشفاة يف )تعز( ،املنطقة الوسطى

فت تضاهي تلك املدارس التي كاو ،يف )صنعاء(

 والقرويني ،والزيتوفة يف )توفس( ،األزهر يف )مرص(

وعلوم  ،فأخذ علوم التفهري والقراءات وايحديث والفقه ،تلقى تعلامه العام - يف )املغرب(

 املنطق والفلهفة وعلم الكالم.

اد املشاعر،  لفت الربدوين فظر أساتذته، فلقد كان شديد الذكاء حارض البداهة، وق 

املنطق  يهتند عىل ،أساتذته بعض املهائل، بحجة فاصعة وفام متقدميهتدرك عىل 

بجافبه القاايس وترتاب القضايا وحهن االستدالل، ومن فباهته أفه كان مرجعا 

وما فاهتم من التحصال، سواء يف )ذمار( أم  ،للطالب يرشح هلم ما عمي من الدرس

فع الظلم عن كثري من ر ففهه لريذَ ومن الطريف أن الربدوين فَ  ،مدارس )صنعاء(

ولقد  ،املواطنني الذين كافت هلم قضايا يف املحاكم أو يف بعض املؤسهات ايحكوماة

حاث الظلم يقع عىل كاهل املرأة كموروث عادات قباحة  ،«توكال املطلقا»اشتار أفه 

 حتى اللحظة. 
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 ئم، بعادا  الال للحق ال خيشى لومة بأفه قو   -يف جمتمع الشعراء خاصة  -اشتار الربدوين 

معارضا  يف زمن اإلمام  الشعر موقف(؛ فلقد قال شعرا  : أن )من مفاوم عن املجاملة منطلقا  

حياى محاد الدين وويل عاده واإلمام من بعده اإلمام أمحد بن حياى محاد الدين، كم ظل 

 زمن الثورة. معارضا  

ل ر يف جمتمعام وربم وصوال بأس أن فذكر أن الشاعر كان يدعو األئمة إىل حماربة الفق 

أحد ساوف اإلسالم من أفجال اإلمام حياى محاد الدين قصادة شديدة اللاجة تندد بم 

حصل من فقر يعاشه الشعب الامني فالتقى ساف اإلسالم بالشاعر الربدوين ،  خيطب وده 

ال له ققائال له فريد أن تقفنا عىل الفقراء من أبناء الشعب لنحهن إلاام وفعطاام الزكاة ف

 الربدوين يا موالفا يمكنكم إخراج ثالث أرس من األغنااء ) سمها ( وبقاة الشعب الامني

ب عن الشع يهتحق الزكاة ، وفذكر طريفة أخرى تؤكد أن الربدوين قد فذر شعره دفاعا  

 ن قصادته: ) الغزو من الداخل(:الامني وال زال املجتمع يردد حتى اآل

 فضيييييي م  جير       
 

  نه أن تدر  وأفظم 
 ءوهر تدرين ي  صنع   

 
 الس   املستعم  ن  

  
قال حاناا أن رئاس اجلماورية أمر بحبهه ألفه عرض بشكل صارخ بدولة شقاقة فلم 

 م يف سجن الدولة. أبلغ الربدوين ذلك قال أفا يف سجن سواء كنت يف باتي 

)احتاد األدباء  شغل الربدوين مناصب عديدة ولعل أهم إفجاز له هو أفه من أبرز

والكتاب الامناني( إىل الوجود، تلك اللبنة األوىل يف توحاد الامن الطباعي وقد افتخب 

 لالحتاد يف مؤمتره األول.  رئاها  

أن املقدم إبراهام ايحمدي رئاس جملس القاادة يف الامن الذي قام بحركة  طرائفه:ومن 

 13يا أستاذ عبد اهلل ما رأيك يف حركة ، التقاه فقال له (م1973من يوفاو  13يف )تصحاحاة 

 لاد يف ماده.كم عىل الوفقال األستاذ الربدوين يا فخامة الرئاس ال حُي  ،يوفاو التصحاحاة
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 عطاء األدبيال

دينة )م ،)طريق الفجر( ،للربدوين اثنتا عرشة جمموعة شعرية هي: )أرض بلقاس(

)زمن  ،)وجوه دخافاة يف مرايا اللال( ،)الهفر إىل األيام اخلرض( ،)لعاني أم بلقاس( ،الغد(

 ،)رواغ املصاباح( ،خر()كائنات الشوق اآل ،)ترمجة رملاة ألعراس الغبار( ،بال فوعاة(

 .)رجعت ايحكام عيل بن زايد( ،)جواب العصور(

نون )ف ،)قضايا يمناة( ،ه وحديثه(وله من الدراسات:)رحله يف الشعر الامني قديمُ 

 ،)الثقافة الشعباة جتارب وأقاويل يمناة( ،)الامن اجلماوري( ،األدب الشعبي يف الامن(

ي )دراسة يف شعر الزبري ،)من أول قصادة إىل آخر طلقة( ،)الثقافة والثورة يف الامن(

 .)أشتات( ،وحااته(

)ديوان شعر العشق عىل  ،ومن خمطوطاته التي مل تطبع: )رحلة ابن من شاب قرفاها(

)اجلديد واملتجدد يف النقد  ،)اجلماورية الامناة( ،رواية ()العم مامون ،مرافئ القمر(

 األديب( دراسة. 

يب متام جائزة أ ،جائزة األمم املتحدة )الاوفهكو( :فال الربدوين الكثري من اجلوائز مناا

 .جائزة )سلطان العويس( ،)املوصل(

ورة هيف سبال أن تكون ما ،وجيدر بالذكر أفه كان ينفق مردودات اجلائزة عىل كتبه

 .للقراء لتباع هذه الدواوين والكتب بهعر رمزي جدا  

أعمل  رمجتكم تُ  عن شاعرفا الربدوين عرشات الدراسات والرسائل اجلامعاة، ْت بَ ُكتِ  

ومن أبرز من ترجم له الشاعرة الكبرية )سلمى  ،إبداعاة له إىل اإلفجلازية والفرفهاة

   اخلرضاء اجلاويس(.

 البردوني شعر

عر عبد اهلل الربدوين مع الشاعر العبايس بشار بن برد يف أهنم أصحاب غزارة يشرتك الشا
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 .فتاج الشعري لكأن القارئ لشعرمها يظن أن بإمكاهنم أن جيعال كالمام العادي شعرا  يف اإل

 ويمكن تصناف شعر عبد اهلل الربدوين إىل ثالثة مراحل: 

فاه سرية الشعراء يف زمنه وعىل وجه شعر العاد امللكي، وهو شعر سار  املرحلة األوىل:

بشعراء مثل شوقي وحافظ إبراهام ومعروف  اخلصوص شعراء الناضة؛ إذ تأثر كثريا  

اضة من شعراء الن جدا   الرصايف وجربان خلال جربان وإيلاا أبو مايض واجلواهري، مفادا  

ااار ملعري، ومبأيب العالء ا جدا   األوىل: أبو متام، والبحرتي، واملتنبي، وكان شغوفا  

الديلمي، والرشيف الريض، وأخاه املرتىض. ولعل مامل يقله كثري من دارساه هو أن 

الربدوين حفظ شعراء القدماء واملحدثني عىل الهواء، ابتداء من العرص اجلاهيل والعرص 

 ايحديث، بم يف ذلك دواوينه.

، وال يقدم ال  ال منه افثاافكار تنثومن الطريف أفه عندما يصعد إىل املنرب لاحارض فإن األ

 باتا  عىل بات إن طلب إلاه إلقاء قصادة هلذا الشاعر أو ذاك. 

يف هذه املرحلة خاطب شعره املتلقي يف الداخل الامني، يتلمس قضاياه وينفض عنه 

وىل )من أرض بعاد جديد، وبخاصة يف دواوينه األ مبرشا   هويهتناضغبار القرون 

 )يف طريق الفجر(، )مدينة الغد(، ومل جيد الربدوين يف ،اخلرض( )الهفر إىل األيام ،بلقاس(

د جاادا يف اإلمام حياى واإلمام من بعده ابنه أمحد، ئهذه املرحلة غضاضة يف أن يقول قصا

وهو يف ذلك ال خيتلف عن شعراء زمنه من الشعراء الكبار الذين مدحوا اإلمامني كالشاعر 

 ملعلمي. الزبريي والشاعر الشامي والشاعر ا

يتماز شعر هذه املرحلة بالوضوح واللغة اجلزلة واملبارشة وايحرص عىل التقالاد الفناة 

ولد ألقاها بمناسبة امل «يقظة الصحراء»املوروثة، ومن شعر هذه املرحلة ما قاله يف قصادة 

 (:هـ1376سنة )النبوي الرشيف 

 فع      حي   الد اهلدى ع     
 

  جي  سيييييييييت    الدن   نشييييييييي دا    ألاو  
 وا ض ي  شع  إىل امل ضي إىل 

 
  لتقى الوحي وذب ف ه احرتا   
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 ي  رسيييييو  ادت الدى اهلدى
 

 وت كت الظلم والبغي حط  يييييييييييييييييي  
 قم جتد يف الكون ظلم  حمدث  

 
 قتر العد  وب سييييييييم العد  ق    

 وقوى ختتطف العز  كمييييييييييييييييييييييييي  
 

 خيطف الصق   ن اجلو ادم    
 القائم ال شك.وهو بذلك يعرض للوضع  

الذي يتوازى فاه الواقع الثوري مع الواقع  مرحلة الشعر اجلماوري املرحلة الثانية:

فاقول  ،سبتمرب 26ساه حني يرى بعض افحراف ملهرية ثورة أي؛ فالشاعر يعرب عن الفن  

 :«فاحته»قصادته 

 ي  صمت    أحن ك لو تستط م
 

 تلفين أو أنين أستط يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم 
 لي يلتظيداايييييييييييييييييييييي لكن ش ييييييييييي      

 
  ب ييييييييييممى الظف خفت الثلج وي 

 يبكي يغين  تييييد  سيييييييييييييييييي  عييييي    
 

 وهو املغين والصدى والسم م 
 يجيذ  ف جثو الل ر يف أضييييييييلعي  

 
 أو يد ي هزيييييييييم يشو  هزيع    

 وتطبخ الشييييييجي  ر  د الضيييييي ى 
 

 وتط ن ال يح عش ي  الصق ييم 
 :ينتظر إرشاق املوعد ،وهو يهترشف ثورة حقاقاة

 سيييييييييييييتشييييييييييييي ق  بال وعدذاى يوم 
 

 تع دين للجيشييييييي م النضييييييي ر  
 تييييييزرعيييييي  اديييييينييييييي ن يف كييييييير واد 

 
 وط يت يف كر سوق وح ر  

  ط رك أل  ىك لنبوءاسوف تأت    
 

 ك لص ف ك نث    الغض ر  
 يتثم  الكث وتصيييييييييييييييو   عييييييي ملييييييي    

 
 ب ن ف ه ت ف حىت العب ر يييييييي 

ي ، خاصة تلك الت«ردن بُ بشار ب»كثري من شعر  يف وإذا كان ايحوار الشعري ملحوظا   

وحترج  ،التي قاهلا عىل لهان فتاة مغتصبة ،يقوهلا عىل لهان اآلخر كم يف قصادته الرائاة

ه فإن الربدوين أفاد من هذ ؛عماد األدب العريب طه حهني أن يروهيا يف )حديث األربعاء(

طر األول شيكون يف ال ،التقناة، فحاول أن يأيت بالهؤال واجلواب يف كثري من قصائده
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 أو يف هناية الشطر األول.  ،ويف الشطر الثاين اجلواب ،سؤاال  

هي مرحلة الغموض الشعري الذي يصل حد التجريد يالحظ ذلك بداية  املرحلة الثالثة:

ه دخافاة يف )وجو ،(ردواوينه األخرية: )كائنات الشوق اآلخ وينيف عتبات النص املاثلة يف عنا

 وه دخافاة يف مرايا اللال( فقرأ:اة ألعراس الغبار(، فمن )وج)ترمجة رمل ،مرايا اللال(

 نييعييم  ييين وي، وحيييييييد 
 

  ييييييييييييييييزر  و ييييييييييييييييد  
 وحد  وآالف ال ب  فوقي 

 
 وكيييييير الييييييده  عنييييييد  

  ن  لد  اخلشييأ أا    
 

 تدار األز  ن  لد  
 ومن )ترمجة رملاة ألعراس الغبار(:  

   يبة ي  ط رئ ى  ثلي
 

 شيييييييييييي يد   ثلي و ثر أهلي 
 نق د   ثلي لكر ريح   

 
 ر ر الف  يف أصلجي  وأصلي 

 هنييي  ر ل ييية شييييييييييييييب جييأل  
 

 أتى  ب ر نسييييييلجي  ونسييييييلي 
 نطلقا  م ولعل الربدوين يف هذه املرحلة قد مال إىل الغموض والتجريد كم أرشفا سلفا    

وهو عامل املثال الذي يطمع فاه  ،من يأس لزم الشاعر من الوصول إىل هدفه املطلوب

 و التقاة التي تنقذه منأ ،ناعاخلوف من القمع لاكون الرمز أو التجريد هو القِ  الشعراء.

 خماوف خمتلفة. 

 أشهر ثالث قصائد للبردوني

 قد زار الامن يف الهتانات، (أفاس منصور)كان الراحل املفكر والصحفي املرصي 

ن له اآلخرو، ومن ضمن ما جيا، فذهبت العبارة مثال  «الامن ذلك املجاول»فأطلق عبارة: 

فافربى الربدوين وأمثاله من الشعراء  ،عن الامن قامات شاخمة يف الفكر واألدب والنقد

فكان أن أذاع الربدوين قصادته )أبو متام وعروبة الاوم( يف  ،لريدون عىل هذه الدعوى

 ويف حمفل املوصل والتي أخذ جائزهتا: ،العراق
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 ييييييييييييييييييييي  أصييييييدق السيييييي ف  إن   ينضييييييه 
 الييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذب

 

السيييييييي ف إن   يصييييييييدق وأكيييييييييييييييييييييييذب   
 اليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييغضييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 
 بييييييي ض اليييييييصف ئح أهيييييييدى ح   ملجي 

 
 أييييييييد إذا  يليبيييييييت ييعيليو  ييييييي  اليغيلييييييي  

 وأقبح النصيييييييييييييي  نصيييييييييييييي  األقويييييييي ء بال 
 

 سيييييوى فجيم كم ب عوا وكم كسيييييبوا ،فجيم 
 أدهيييييييييى  ييييييييين اليييييييييججير علم يطم ن إىل 

 
 أنصيييييييييي ف ن ع طغوا ب لعلم وا تصييييييييييبوا 

 هم البشيييييييييي  األرقى و   أكلوا واقييييييييييييييييييييييييي ل 
 

 كم  أكلوا اإلنسيييييييي ن أو شيييييييي بوا  ،    شيييييييي  
  ييييي ذا   ى يييييي  أبييييي   ييييي م تسيييييييييييييييييييألين  

 
 عفوا  سيييييييأرو  وال تسيييييييأ  و   السيييييييب  

 يييييييييد ي الييييييييس ا  حيييييييي  ء  حيييييييي  نييييييييسأله 
 

 قيي ن    والفيي   ي  ك ف احتفييت بيي لعييدى ح   
  يييييييييييين ذا يييييييييييييلأ  أ   إصيييييييييييي ار  عتصم  

 
 كال وأازى  ن )األفشيييييي (    صييييييلبوا 

 )ال وم( ف  ةاليييييييييييي وم عيييييييييييي دى عييييييييييييلو   
 

 و يييوطن  اليييع   ـب اليييمسلوب والسييييييييييييييييييل  
 

ض أيام إذ مل مت ؛لقاها يف أول مارجان يف معرض الكتاب يف القاهرةأ والقصيدة الثانية:

وحرض رئاس مرص وكثري من الرسماني واألدباء  ،عىل افعقاد مؤمتر القمة العرباة هناك

نم سعد وبا ،)اجتمع طارئ للحرشات(فصعد الربدوين لالقي قصادته:  ،واملفكرين

افزعج الرسماون من هذه  ،ايحارضون هبذه القصادة وأعجبوا هبا شديد اإلعجاب

 القصادة أيم افزعاج:

 ا تم ع  «القمر» سلط نة أعلنت
 

 سيييييييييييي اع  لبوه  «البت» رؤسيييييييييييي ء 
  ييييين ألقيييييطييييييي با أقيييييبييييييير وإلييييي يييييجيييييييي  

  
 ورب ع   ثىن «السييييييييييير» مملك ى 

 اسيييييييييييييييييهح    يف اليييدود شيييييييييييييي خ  ييي ء 
 

 شيييييييييييييييي اعييييييي  و ييعييتييمييييييي    حبيي ا   زاردا   
 نيييي فشيييييييييييييييييي    واىف «الييييذبيييي ن»  ليييي  

 
 التميييييي عيييييي  اجلو ميأل كي  تيييييي  ييييييه 

 على «ثالربا  يي» سييييييييييييييلطيي ن طيي ر 
 

  اتس ع ضر األ ف زدادى «منلة  » 
 تيييييواليييييييت  يييييثيييييليييييمييييييي  «اليييييزنييييييي بييييير» 

 
 تداعىهد   ح ضييييييييييي    ح ض  
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 ا ن وا اد اسييييييييييييييي ى كر  شيييييييييييييييددوا
 

 ذراعييييييي  ثييالثيي  «زنييبييور  » كييييييير 
 حشييييييييييييييى يف كتييييييي ب  كييييييير  قواأح   

 
 ال ضيييييييييييييييي عيي  املجيييد عن حنوا أ ييه، 

 ال الييييييي ييييييييح أم أبيييييييواب أ يييييييليييييييقيييييييوا 
 

  ع شيييييع يبد  أن للصيييييبح تأذنوا 
 والسييييييييييييييمييييي عييييي ه رؤا كونوا  مسعيييييه   ن الشع  ع ون كر  أدالوا 
 

يف الغزو من الداخل وهي كناية تفاد أن االستعمر ايحقاقي للشعوب  أما القصيدة الثالثة:

متاا وعزهتا ال يمكن أن ينجز حقده وتدمريه إال بوجود استعمر مدمر يف والذي يصادر كرا

داخل هذا الشعب أو ذاك فأبناء البلد هم الذين يهتخدمون األجنبي حانم يشاع الفهاد وتكثر 

 الظالمات:

 فظ م  جيييييييير  ييييييي   ييييييي  
 

 وأفظيييييييم  نيييييييه أن تيييييييدر  
 وهر تدرييييييين ييييييي  صنعيييييي ء 

 
  ييييييين املستعمييييييي  السييييييي   

 يييييييزا  ال أشييييييي هيييييييدهيييييييم ييييييي 
 

 وس ف الغزو يف صيدر  

 فقييييييد يأتييييييون تبغيييييي  فييييييييييييي
 

يي    ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  سج ئي  لوهني  ييغي
 وفييييي صدقيييي ى وحييييشييييي 

 
 الصخيييييي   ةي نسن و جي 

 ويف أهيييييييداب أنثيييييييى فيييييييي 
 

  ن ديييييير اهليييييوى القجيييييي   
 وفيييييييي سيييييييييييييي وا  أسيييييييتييييييي ذ 

 
ي    ي ي ي ي ي ي ي  و يت عم  ية املقي

  نييييييم ادمييييييرويف أق اص  
 

 فيييييييييي أنبيييييييييوبييييييييية اديييييييييبييييييييي  
 وفيييييييي حييييييي يييييييية الغثييييييي ييييييي ن 

 
 فيييييييييي عبثييييييييي ييييييييية العيييييييييمييييييييي  

 سويف ع ود احتيال  األ  
 

 فييييييي تشك ييييييلييييييه العييييييصيييييي  
 وفيييييييي قن نييييييية الوسيييييييكيييييييي 

 
 وفيييييييييي قييييييييي رور  العيييييييييطييييييييي  

 ويستخفيييون فيييي  ليييد  
 

 وينسليييييييون  ييييييين شعييييييي   
 وفييييوق و وهجيييييم و جيييييي 

 
 ظجيييييي  يييييت ا وهليييييم  و  

  يييييييزا  ال يييييييوم ك لط عيييييييون 
 

 خيفيييييييى وهيييييييو يستشييييييي   
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 حيجييييييي   يييييييوليييييييد ا تييييييييييييييي
 

 يوشي اد ضييييييييي  امليييييييييزر  

 وأفظيييييييم  نيييييييه أن تيييييييدر   فظ م  جيير  ي   ي   
 بحكم مزاجه الفاريس كان مااال   إىل أن بشارا   «حممد النوهيي»يذهب بعض النقاد  

ر ولوم، وأحهب أن بشار كان يعاش هذه العادات غري مبال بم يرتتب علاه من آثا ،للذات

أما  ،اةإضافة إىل ثقافته الشعوب ،يف حااته بحكم عقدة الوالء التي ورثاا عن أباه وعن جده

 ،ووقف عىل كثري من املذاهب الفقااة والكالماة ،الشاعر الربدوين فقد درس الفلهفة

إىل الرتخص يف بعض الهلوك وألفه ذو حس فني مرهف فقد مال ؛ «اإلرجاء»خاصة ثقافة 

كافت عقد بشار جمتمعة من حاث فقد  ذامن شأن التهامح الرباين ما وسعه ذلك، وإ معلاا  

ه ينقم عىل فجعلت ،وقبح اخللقة ،والشعور بادئ أمره بالدوفاة العنرصية ،والفقر ،البرص

فإفه  ؛رصيةالعن افإن شاعرفا الربدوين مع اشرتاكه وبشار هبذه النقائص عد ؛ايحااة واألحااء

كار أيب بأف مهتنريا   ،بالهخرية من كل األهوال مفعم   ،إىل حب ايحااة واألحااء بدا مااال  

عايل عن كل ما حيزفه ىل التومن شاهبه يف فلهفته التي متال إ ،حمبهه القاهر يفرشيكه  ،العالء

 . ويهوء

ة ايحااة املوارة اقبة حركفاو يرى ببصريته الث، «بني العماان مبرصا  »كان الربدوين بحق 

وهو يهترشف بعني البصرية ما يكون، فالشاعر ال يكذب أهله،  ،بكل النقائص والنقائض

وقد صدق ما وعد به حني أفجز الشعب. الامني ثورة الهادس والعرشين من 

 التي عرب عناا الربدوين بقوله: م1962سبتمرب

 أفقنيييي  على فج  يوم صييييييييييييييأ
 

 ط يبأ ف ييييييي  ضيييييييييييييي واى املىن 
 أتييييدرين ييييي  جس  يييي ذا   ى 

 
 سييييييييييييلبن  الد ى فج ن  املختأ 

 وكيييي ن النعيييي ع على  قلت يييي  
 

 يوسوع ك لط ئيييييييييييييييييييييييي  األز   
 أتيييييدرين أنييييي  سييييييييييييييبقنييييي  ال ب م 

 
 نبش  ب ملوسييييييييييييييييييييييييييييييييييييم الط    

 و  ذا  سيييييي ا  على ح  ب   
 

 تزنبت يف مهسيييييييييييييييييييييييي  املذه  
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 وسيييي ن  حشييييودا تطر الدروب
 

  بأفوا    الدنيييييييييييييييييييييييييييييييييييي  األج 
 وشييييييعب  يدو مل هي املعجزاى 

 
 يبأ  جيود ، وسييييييي ف )املثىن( 

يي ر  ي ي ي    بت ز  ن    وب النجيييييييييي
 

 وعدى يقود الضيييييييي ى  وكأ 
 أضأن  املدى قبر أن تسشف

 
 أا ليييية الكوكيييي  رؤى الفج  

ييغي قوي  ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  ز  ن كع ض البي
 

 أوأش ق عجيييييييييييييييد كقيييييل  الن 
 طلعن  تدىل الض ى ذاى يوم 

 
 وهنتف ي  جس ال تييييييييييييييييييييييييييييييغ يب 

 
وال بأس أن فعرض لبعض فقاط إضافاة، فراها مشرتكة بني الشاعرين، من باناا أن كال 

الشاعرين متازا بالثراء الشعري، وافثاال البداهة الشعرية، حتى لاخال لقارئام أهنم قادران 

حتدي  -استطاعا بجدارة  -حتى يف حديث ايحااة الاوماة وأهنم  عىل أن يكون كالمام شعرا  

صعوبة تصوير الوقائع املادية عىل مهتوى الطباعة املتحركة والهاكنة، فتم هلم هذا التصوير 

ع النقاد التجربة الشعرية( التي مل يهتط) ـعىل فحو مدهش. وفام يتعلق ببكامريا مبرصة 

الشاعرين فجحا يف إثبات قدرة فذة عىل إبراز هذه  حتديدها عىل فحو مفاصل فإن كال

 يف شعر بشار يف هذا التجربة، وإن كان جيدر بنا أن فشري إىل أن التكلف كان بادئا  

وفرضب لنقاء التجربة الشعرية وحركتااا تلكم  -عىل وجه اخلصوص  -املعطى 

حني حتداه شاعر  ا  حتدياملعارضتني: األوىل حني أثبت بشار قدرته عىل الصوغ يف بحر الرجز 

اة جملس األمري بأرجوزته الدال ال حيهن هو وأباؤه الشعراء غري الرجز لاغدو بشار مفاجئا  

 التي مطلعاا: 

 د بع   ى     صـ   ك ف  ب هلل ارب    دم  ي  طلر اد ي بذاى الص  
ناض تالتي حاول الشاعر أن يه «أبو متام وعروبة الاوم »أما املعارضة الثافاة فاي قصادة 

 فااا األمة العرباة لتثأر لكرامتاا وعزهتا كم فعل اخللافة املعتصم، يف يوم )عمورية(. 

خرية فإن املشرتك البارز بني الشاعرين الكبريين هو أهنم فذرا ففهاام للحرية أوكلمة 
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 ودفعا من أجلاا الغايل والنفاس.  ،التي متنااها للشعب

 مل تؤت حني ،بة الاأسآبك ات الربدوين مقتوال  وم ،بعصا اخللافة مات بشار مقتوال  

 .كم أراد وأراد الشعب ،الثورة أكلاا

 فإن األوضاع الهااساة القائمة كافت ،ولئن كان الربدوين يف كثري من قصائده هجاء

 لانتج أقذع هجاء يف فقد واقع الفهاد واملفهدين. ؛ملامته

اء من شعره هلج د فذر كثريا  يف شعره بعموم، فلق با  اكان بشار ابن برد كئو   

راد مل يتبعه يف جنازته غري بضعة أف من الناس حتى يقال إن أحدا   األعراض فأذى كثريا  

أما الربدوين فقد ازدمحت الطرق يوم جنازته وأصبح فضاء الامن ؛ وخادمه الهوداء

 ،فقد أفلت شمس اإلبداع وغاب قمر املشاعر ،ا  حزين ا  افمة العرباة، كِه كفضاء األ

 وكآبة. وأصبح اجلماع يعاش حزفا  

 

 

 

 نقد، يف جامعة صنعاءأكاديمي يمني، أستاذ األدب والحممد أمحد النااري  )*(
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