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بسمميحرلا نمحرلا هللا 

اضتمد هلل رب العاظتني ،ابرئ اطتالئق أرتعني ،ابعث األنبياء واظترسلنيٍ ،ب الصالة والسالم على سيدان وحبيب قلوبنا أيب القاسم
اظتصطفى دمحم وعلى أىل بيتو الطيبني الطاىرين األبرار اظتنتجبني ،سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة الدائمة األبدية على
أعدائهم إىل يوم الدين ،وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.
األولِني واالنثروبولوجيا
مرجعية ُسنَّة َّ
بني األصالة واحلداثة
()31

صائُِر لِلن ِ
َّاس َو ُى ًدى َوَر ْْحَةٌ لَِّق ْوِم يُوقِنُو َن)
قال هللا العظيم يف كتابو الكرميَ ( :ى َذا بَ َ
ِ
ىت َللَنينير َِني ْل ِ
نيني َللَنينير أ َْربَني َِ ُ:ني َنيع ٍ
صني َنيرِة ال ِْفوْنَني ِنية َو َمَو ِو ا ْحلِ ِْ ََني ِنية َوَم ْو ِلَِني ِنية ال ِْع ْل ني َنيرِة َو ُس نين َِّة
وقااال أ ااؤ اظتا نني عليااو السااالمَ (( :والْيَقني ُ
ِ
نيت
ْاأل ََّول َ
فَ ََ ْن َِنيلَ َّ
ف السنينَّةََ ،وَم ْنين َل َنير َ
ف ال ِْع ْلني َنيرةَ َل َنير َ
ف ال ِْع ْلني َرةََ ،وَم ْنين َل َنير َ
ص َر ِيف ال ِْفوْنَ ِة َم ََّو َو ا ْحلِ ِْ ََةََ ،وَم ْن َم ََّو َو ا ْحلِ ِْ ََةَ َل َر َ
ف السنينَّةَ
ِ
ني))(ٕ).
اش ِيف ْاأل ََّول َ
فَ َِأَََّّنَا َل َ
(ٔ)

انظرية الرواايت إى ِفسري اآلايت
إن األحاديث الشريفة كثؤاً ا تكون انظرة ،وان بشكل غؤ صريح ،إىل تفسؤ القرآن الكرمي وتبيني عانيو وبسط ا أرتلاو أو
دفع إشكال أو اعرتاض أو اصتواب عن س ال واستفهام.
فصلت ا أوجزتو اآلية الكرمية يف كلمة واحدة ،ذلك ان اآلية الكرمية بنية على ثالثية (البصائر ،اعتدى،
وىذه الرواية الشريفة ّ
والرزتااة) والروايااة الشاريفة بنيااة علااى رابعيااة (تبصاارة الفطنااة واول اضتكمااة و وعظااة العا ة وساانة األولااني) واضتلقااة الرابطااة بااني اآليااة
والروايااة ىااي فااردة اليقااني اظتتجساادة يف (يُوقِنُنينيو َن) فااان اآليااة الشاريفة تفيااد ابن القاارآن الكاارمي ىااو بصااائر وىاادى ورزتااة للمااوقنني،
ِ
ىت َللَنير َِني ْل ِ
ني َللَر أ َْربَ َِ َُ :ع ٍ
ص َنيرِة ال ِْفوْنَ ِنية
ولكن ا ىو الطريق للوصول إىل اليقني؟ ذلك ىو ا جتيب عنو الرواية الشريفة (( َوالْيَق ُ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ص َر ِيف ال ِْفوْنَ ِة َم ََّو َو ا ْحلِ ِْ ََةَ))...
نيت فَ ََ ْن َِنيلَ َّ
َو َمَو ِو ا ْحلِ ِْ ََة َوَم ْولَِة ال ِْع ْلني َرة َو ُسنَّة ْاأل ََّول َ
است بسنة األولني وصل إىل رحلاة اليقاني وكاان ان اظتاوقنني الاذين يكاون
تبصر يف الفطنة واول اضتكمة واتعظ ابلع ة و ّ
فمن ّ
القرآن الكرمي ىدى عتم ورزتة وبصائر...
ِ ِ
ني) وليكن
وإذا كان ذلك كذلك ،وىو كذلك،
فلنستمر يف الكالم عن ُش َعب اليقني ودعائمو وركائزه ،و ن الركائز ( ُسنَّة ْاأل ََّول َ
ّ
البحث يف ػتطتني:
احملوة األوىت ثنائية األصالة أو احلداثة والتجديد أو التجَيد
أوالًت البحااث ع اان ثنائي ااة األصااالة أو اضتداث ااة؟ فه اال األص اال التجديااد والت ي ااؤ واضتداثوي اة أو األصاال اصتم ااود والثب ااات والرك ااود
(ٔ) سورة األعراف :آية ٖٕٓ.
(ٕ) اضتسن بن شعبة اضتراين ،حتف العقول ،سسة النشر اإلسال ي – قم ،صٕ.ٔٙ
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والسكون؟
ابث ابظتاضاي بكال قاوة ،وإىل ان يتطلاع إىل اضتداثوياة بكال انبهاار،
ان ن الواضح ان الساحة اإلسال ية نقسامة إىل ان يتش ّ
وبينهما درجات تشكيكية كثؤة وأطياف ؼتتلفة شديدة التنوع.
األولني
األصل الثالثت أصالة ُسنَّة َّ

ولكن الذي ن نمو ن الرواياة الشاريفة ان األصال ،يف اواطن االلتقااء ،ىاو (أصاالة السانة) ال أصاالة اضتداثاة والت ياؤ وال أصاالة
ٍ
ورد وصراع فان اظترجعية
اصتمود والسكون والثبات ،وذلك يعين انو يف كافة القضااي اضتيوية ال ي كانت وضع نقاش وسجال وأخذ ّ
ىي لا(سنة األولني) فيما كانت عتم فيو سنة:
السنَّة ِعينت سرية العقالء واملتشرلة
ُ
وسنة األولني تعين أ رين:
األول :سؤة العقالء.
الثاين :سؤة اظتتشرعة.
كماا تعااين بناااء العقااالء وارتكااز اظتتشاارعة أيضااً ابظتالز ااة لبداىاة كااون ااا بااال علياو العقااالء ىااو ااا سااروا عليااو و ااا ارتكااز لاادى
إين عن البناء واالرتكاز كما ان األخؤين ِعلّة للسؤتني.
اظتتشرعة ىو ا جرت عليو سؤهتم أيضاً ،فالسؤاتن كاشف ّ
وعلااى ذلااك فااان ىااذه الروايااة تصاالح ان يعاادىا علماااء األصااول اان األدلااة علااى حجيااة الس اؤتني ،فانااو وعلااى الاارغم اان عاادم
حاجة سؤة العقالء مبا ىم عقالء إىل دليل على حجيتها لكون رجعها العقل ،وعلى الرغم ن عدم حاجة سؤة اظتتشرعة مباا ىام
تشاارعة إىل الاادليل علااى حجتهااا لكااون رجعهااا الشاارع ابضتاادس القطعااي لبداىااة ان سااؤة كافااة ا يطااني ابظتعصااوم عليااو السااالم
مبختلااف أل اوا م وأشااكاعتم كاشاافة عاان تقريااره ورضاااه إن مل تكاان ببعثااو واسيسااو وإال ظتااا أ كاان ان ُومع اوا عملي ااً رتعهاام علااى
اطتااالف ،إال انااو ورغاام ذلااك فااان اان قااد ال يطماالن مبثاال ىااذا االسااتدالل أو اان ياارى حاجااة العقليااات إىل إسااناد اان النقليااات،
كالعكس ،ولو كمنبّو فانو ال يست ين عن ثل ىذه الرواية كدليل على اظتدعى.
األولني مرجعيةٌ للحصوو للر اليقني
ُسنَّةُ َّ
واضتاصل :انك إذا أردت ان حتصل على اليقني يف أي قضية خالفية شككت فيها ،فان (سنة األولني) تصلح رجعااً إلياراث
اليقني وحسم الشك ابلقطع واصتزم يف كل أ ٍر كانت فيو لألولني ُسنةٌ وسؤةٌ.
كما ان اظتراد با(األولني) يف كالم اإل ام عليو السالم أحد أ رين:
األول :العقااالء ،الثاااين :ا يطاون ابلرسااول األعظاام صاالى هللا عليااو والااو وساالم ،ويلحااق اام ا يطااون ابظتعصااوم عليااو السااالم يف
كافة األوا ر الالحقة.
األولنيت
:واىد من مرجعية ُسنَّة َّ
وعليااو :فكلمااا اعرتضااتنا عضاالة فكريااة وتاارددان بااني ان نتمسااك ابظتاضااي وثباتااو أو ابلت يااؤ وجتديااده فعلينااا ان نرجااع إىل سااؤة
العقالء على ِّر التاريخ أو إىل سؤة اظتتشرعة.
احليازة مملِّة
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ضتق االختصاص ،فاننا عند ا نقوم بدراسة سؤة العقالء على ار التااريخ
فمثالً :قاعدة اضتيازة ؽتلّكة أو ىي على األقل سبب ِّ
ؾتااد ا اام كااانوا يبنااون علااى ان اان حاااز شايالاً كماان صاااد طااائراً أو شتكاةً أو اقتطااف ذتاارًة فانااو ميلكهااا أو يكااون لااو علااى األقاال حااق
ِ
ؼتصصاة
االختصاص كما سبق ولذا يع ّدون ن أيخذىا نو قسراً ،ظاظتاً غاصباً ،وعليو فإذا شك شخص يف ان اضتياازة ؽتلّكاة أو ّ
(جتوزاً) فانو ابلرجوع إىل ىذه السؤة العقالئية سيصل إىل رتبة اليقني يف ذلك..

حجية خرب الثقة وقوو العدو
وكذلك :قاعدة ان خ الثقة حجة وان رأي أىل اطت ة حجة وقوعتم عتمد ،فان سؤة العقالء علاى ذلاك بال وبنااءىم أيضااً،
ولااذلك لااو فرضاانا ان شخصااً ولااد يف جزياارة نعزلااة حااك َكا ُ ٍب وصاال أشااخاص إىل اصتزياارة فانااو لااو علاام ابن ىااذا طبيااب أو خبااؤ
ابألشجار ثالً فانو يركن إليهم حسب ارتكازه العقلي ،دون شك ع ا م مل ير العقالء ن قبل ليدرس سؤهتم.
حجية الِواىر لغري املخاطَى أيضاً
وكذلك :حجية الظواىر فا ا ؽتاا جارت عليهاا ساؤة العقاالء وسانة األولاني ،وباذلك ،وب اؤه ،نارد علاى صااحب القاوانني الاذي
ادعى ان ظواىر الكالم ليست حجة على غؤ اظتشافَو واظتخاطَب ا علِّالً ابحتمال اعتماده على قرينة قد خفيت علينا ومل يكان
ىنالك داع للسا ع نهما ان ينقل إلينا القرينة ألنو كان ىو اظتشافَو.

مناقشة صاحى القوانني
واصتاواب اان وجااوه :نهااا :ان ساانة األولااني وسااؤة اظتتشاارعة والعقااالء ىااي علااى االحتجاااج ابلظاواىر طلقااً وإن مل يكوناوا ىاام
اقر بِ َدي ٍن ثالً أ ام شخص عني كاان ىاو اظتخاطاب ،فوصال كال او إىل آخارين مل يكوناوا ؼتااطَبني
اظتخاطَبني ا ولذا ؾتد ان ن ّ
حيتجون بكال و عليو وال يقبلون نو انو أراد غؤه بقرينة حالية أو قالية مل تصلهم ،إال إذا أقاام الادليل عليهاا ،وىكاذا اضتاال
فا م ّ
ِ
نجزة أو عذرة بل يرو ا كاشفة كشفاً نوعياً عن الواقع.
يف الرسائل اظتتبادلة بني شخصني فا ا تعد حجة عليهما و ّ
وا ا احتمال وجود قرينة حالية خفيت علينا ومل تكن الدواعي توفرة لنقلها نظراً الننا مل نكن اظتخاطبني اا ،فااصتواب عناو اناو
وإن كان ذلك ػتتمالً إال ان احتمال ذلك ؽتاا ال ُِ ال حبجياة الظاواىر نظاراً أل اا تتعاايا اع احتماال اطتاالف ككال ظااىر آخار،
كظهااور األ اار يف الوجااوب ااع انااو كث اؤاً ااا يسااتعمل يف االسااتحباب وال ُِ ال احتمااال اسااتعمالو ىنااا يف االسااتحباب بظهااوره يف
الوجوب وحجيتو أيضاً ،إضافة إىل ان انقل األحكام إلينا ،ال باد ان ان ينقال ظااىر الكاالم اع قرينتاو وإال ألخ ّال الناقال ابل ارض
ادام اضتكم عا اً والقضية بنحو القضية اضتقيقية.
قوامية الرجل للر املرأة
ّ
وكاذلكّ :قوا ياة الرجاال علاى اظتارأة يف اصتملاة يف حاادود العادل واإلنصاااف ،فانناا اترة نساتدل ابآليااة الكرمياةِّ ( :
نياو قَني َّو ُامنينيو َن
الر َجني ُ
نيَ وَِنينيا أَن َف ُقنينيواْ ِمنينين أَمنينيوا ِِ )(ٔ) وذاك صااحيح اتم كا ٍ
ِ
سنينياء َِنينيا فَ َّ
ااف ،ولكاان الاابعن قااد يكااون
نيل ّ
اُْ بَني ْع َ
ْ َْ ْ
ضني ُ ْ َللَنينير بَني ْعني ٍ َ
َللَنينير النّ َ
ضني َ
القوا ياة يف
ضعيف االعتقاد أو غؤ سلم ابظترة ،فلنا ان نستدل عليو بسؤة العقالء على ر التاريخ ن ؼتتلف اظتلل والنحل علاى ّ
اصتملة ،نعم يف حدود العدل واإلنصاف.

(ٔ) سورة النساء :آية ٖٗ.
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ظلوم غشوم خري من فتنة ِدوم

وكذلك :ضرورة وجود أ ؤ للناس وقد ورد عن أ ؤ اظتا نني علياو الساالم(( :إِنَّنيوُ َال بُ َّنيد لِلنَّ ِ
نياس ِم ْنين أ َِمني ٍري بَني ٍّنير أ َْو فَنيا ِج ٍر))...
وال يعين ذلك شرعية السلطان اصتائر أبداً بل الصحيح ىو ان اضتكو ة الشرعية ىي ال ي يرتضيها هللا تعااىل وىاي حكو اة اظتعصاوم
عليو السالم ٍب ان بعاده ىاي حكو اة شاورى الفقهااء بشارط رضاى النااس واختياارىم حسابما نارى ،ويف رأي الابعن :والياة الفقياو
بشرط رضى الناس ،ويف رأي آخرين :ىي واليتو طلقاً َرضي الناس أم ال ،ويف رأي آخرين :اضتكو ة اظتشروعة ىي حكو ة النااس
على الناس برضاىم ،ويف رأي وسط ىي حكو ة عدول اظت نني ن ذوي الكفاءات ،فإذا فرض تعاذر ذلاك كلاو فههناا ال باد ان
(ٔ)

حاكم ولو فاجر إذا دار األ ر بينو وبني اعترج واظترج واختالل النظام إذ ((ظلوم غشوم خري من فتنة ِدوم))(ٕ).
وال يعااين ذلااك أيضااً :عاادم ااي اضتاااكم اصتااائر اظتسااتبد عاان اظتنكاار وعاادم أ ااره ابظتعااروف باال وااب أ ااره و يااو ،ولكاان ال يصااح
ترجيح اضتاروب واالقتتاال الاداخلي والفوضاى العار اة ،كماا حيادث يف بعان الابالد اآلن ،علاى اضتااكم اصتاائر لاو فارض دوران األ ار
بينهمااا  ،كمااا ال يعااين ذلااك عاادم وجااوب السااعي إلحااالل حكو ااة استشااارية إسااال ية أو دميقراطيااة رتاىؤيااة (علااى حسااب كااال
الرأيني) ػتل ذلك اضتاكم اصتائر.

السلوة العليا ملن؟
واضتاصل :ان وجود سلطة عليا يف الدول والشركات واألحزاب والعوائل ،ؽتا الشك يف أصلو إرتاالً وىو ن دائرة بناء العقالء
وسااؤهتم ،إال ان كيفيااة وشااروط و واصاافات ىااذه الساالطة العليااا ىااي اظتختلااف فيهااا :فهاال الساالطة العليااا يف األح ازاب والعشااائر
والنقاابت والدول ىي ابالنتخاب؟ أو ابالنقالب؟ أو ِّ
ابظتمولني و ن يدفع أكثر؟ أو ابضتِكماة والعقالنياة واطت وياة و(التكناوقراط)؟
أو ابلنصب ن قوة أخارى غيبياة أو ادياة؟ أو غاؤ ذلاك؟ وكاذلك الشاركات فهال السالطة بياد اظت ساس للشاركة أو عتيالاة اإلدارة أو
جمللس األ ناء أو للمسامهني أو ابلتوزيع؟
والسبب يف ذلك ىاو ان القارار لاو مل يرجاع إىل فارد نتخاب أو نصاوب أو ىيالاة نتخباة أو نصاوبة ،بال تُا ِرك األ ار باال نظاام
وقواعد وأطُر وأعطي الكل أو اظتتعدد نهم اضتق يف اختاذ القرارات اظتصاؤية ،بال وحاك العادياة ،باال ضاوابط و رجعياة ائياة (فردياة
أو شورية) فان السفينة أو الطائرة أو السيارة وكذلك اضتزب أو العائلة أو الشركة سترتنح وتنحرف عن اظتسار ٍب تتحطم بال شك.
وكذلك :احرتام األبوين ،والكبار يف السن ،والعطف على الص ار ،إرتاالً .ىذا.

النائيينت منشأ طريقة العقالءت السلوان أو النيب أو الفورة
ٍب ان اظتااؤزا النااائيين ذىااب إىل ان سااؤة العقااالء وط اريقتهم ترجااع يف نش االها ا ااا إىل ساالطان قاااىر قَا َه اَر رتيااع البشاار يف أؿتاااء
ورجاح ان نشا كافاة
األرض على أ ر حك صار سؤةً عتم رتيعاً ،وا ا إىل نيب التزم كل الناس بكال و وبنوا عليو ،وا ا إىل الفطارةّ ،
ِ
السا َؤ العقالئيااة ىااو الفطاارة ،قااال( :وأ ّ ااا طريقااة العقااالء :فهااي عبااارة عاان اسااتمرار عماال العقااالء مبااا ىاام عقااالء علااى شاايء س اواء
انتحلوا إىل لة ودين أو مل ينتحلوا ،و نهم اظتسلمون ،وسواء كان ا اساتمرت علياو طاريقتهم ان اظتساائل األصاولية أو ان اظتساائل
(ٔ) السيد الشريف الرضي ،ج البالغة ،دار اعتجرة للنشر – قم ،صٕ.ٛ
(ٕ) عبد الواحد بن دمحم التميمي ،غرر اضتكم ودرر الكلم ،كتب اإلعالم اإلسال ي – قم ،صٗ.ٗٙ
4
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الفقهية)(ٔ) و(وال إشكال أيضاً يف اعتبار الطريقة العقالئية وصحة التمسك ا ،فان بدأ الطريقة العقالئية ال لو :إ ا ان يكون
لقه ِر قاى ٍر وج ِ سلطان جائر قَا َهَر رتيع عقالء عصاره علاى تلاك الطريقاة واختاذىا العقاالء يف الز اان اظتتا خر طريقاة عتام واساتمرت
إىل ان صاارت ان رتكازاهتم ،وإ اا أن يكااون بادؤىا أ ار نايب اان األنبيااء اا يف عصار حاك اسااتمرت ،وإ اا أن تكاون انشاالة عاان
فطارهتم اظترتكاازة يف أذىااا م حسااب ااا أودعهااا هللا تعاااىل يف طباااعهم مبقتضااى اضتكمااة البال ااة حفظااً للنظااام ،وال فااى بُعااد الوجااو
األول بل استحالتو عادة وكذا الوجو الثاين فاظتتعني ىو الوجو الثالث)(ٕ).
املناقشةت  -3منشأ الوريقة العقالئية نوح أو آدم

ولكن الظاىر عدم دتا ية كال و إذ:

ِ
الس َؤ ىو أحد األنبياء كناوح علياو الساالم الاذي فنيات البشارية يف ز اناو ومل يباق إال ان
أوالًت ال يبعد أبداً كون نش كثؤ ن ّ
عو يف السفينة ولعلهم كاانوا ذتاانني شخصااً فلايس ان اظتساتبعد أباداً أن يكاون قاد رّابىام علاى سلسالة ان اآلداب واألحكاام الا ي
سارت عليها البشرية بعد ذلك وصارت سؤة ستقرة عتم كاحرتام األبوين أو الكبار أو حجياة الظاواىر أو حجياة خا الثقاة وقاول
أىل اطت ة و ا أشبو ذلك.
 -6املنشأ ىو العقل
اثنينياًت ان ىنالااك ِشاقاً رابعااً وىااو ان يكااون نشا سااؤة العقااالء ىااو (العقاال) باال ىااذا ىااو اظتفاارتض بااو ان يُعا ّد اظتنش ا األول إذ
البحث ىو عن سؤة العقالء مبا ىم عقالء (كما ىو صريح كال و قدس سره :اساتمرار عمال العقاالء مباا ىام عقاالء) فالقياد يفياد
ان اظتنش عقلهم.
والفطاارة ختتلااف عاان العقاال لوجودىااا يف اضتياوان ايضااً وإن شتياات ابل رياازة حينالا ٍاذ ،والضااابط ىااو :ان كاال ااا ّاحتادت فيااو سااؤة
اضتيوان ع اإلنسان ،فهو أ ر فطري وذلك كرعاية أطفاعتم واضتنان م ودفاع األذى عانهم وزتاايتهم ،وكلماا انفارد باو اإلنساان فهاو
عقلي كحجية ظواىر األلفاظ ثالً ،وىناك إشكاالت أخرى على كال و قدس سره فراجع باحثنا يف الفقو واألصول.
وسنَّة األولني
احملوة الثانيةت االنثروبولوجيا ُ

اثني نياًت ان اان فااروع (ساانة األولااني) الاا ي اعت ىااا أ ااؤ اظت ا نني عليااو السااالم اان شااعب اليقااني ،ااا يساامى يف العلاام اضتااديث
ب اا(االنثروبولوجيا) ( )Anthropologyوىااي كلمااة ركبااة يواننيااة و( )ologyتعناال علاام وال اا( )Anthropتعااين اإلنسااان،
فهي تعين إرتاالً (علم اإلنسان).
وبعبارة جا عة شا لة ىاي العلام الاذي يادرس ؼتتلاف جواناب اإلنساان يف اظتاضاي واضتاضار :فيدرساو مباا ىاو إنساان بادائي ،أو
يدرسااو مبااا ىااو اباان الطبيعااة ،أو يدرسااو مبااا ىااو كااائن اجتماااعي أو حضاااري ،كمااا انااو ياادرس أعمااال اإلنسااان وساالوكو واعمااال
اصتماعات البشرية وسلوكها وأنواع انتاجاهتا.
أنواع للوم االنثروبولوجيا
وقا ااد تعا ااددت تعريفا ااات االنثروبولوجيا ااا تبع ا ااً لتطا ااور العلا اام والخا ااتالف أنواعا ااو أيض ا ااً فهنا اااك :االنثروبولوجيا ااا الل ويا ااة وىنا اااك

(ٔ) الشيخ دمحم علي الكاظمي اطتراساين ،فوائد األصول ،سسة النشر اإلسال ي – قم ،جٖ صٕ.ٜٔ
(ٕ) اظتصدر نفسو :صٕ.ٜٖٔ-ٜٔ
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االنثروبولوجيا اضتيوية (البيولوجية) واالنثروبولوجيا الثقافية وغؤىا.
واالنثروبولوجيا الل وية تدرس ثالً اثؤ الل ة على اإلنسان وطريقة تفكؤه ونظام حياتاو فماثالً :الشاعب األظتااين ل تاو ل اة جافاة
ولااذا(ٔ) جتاادىم خشاانني صااار ني ا ااا الشااعب الفرنسااي فل تااو ل ااة ائعااة ولااذا جتاادىم شااعباً اانحالً إىل حااد كبااؤ ،والعكااس صااحيح
أيضاً :إذ لل اة دور يف صاناعة شخصاية اإلنساان كماا ان ل نساان دوراً يف صاناعة الل اة ،ولاذا جتاد ان االفاراد والشاعوب الا ي يكثار
فيها السباب والشتائم على كل أ ر اتفو حقاؤ أو هام خطاؤ ،جتادىم أقارب إىل العناف والعادوان فاان ان الطبيعاي ان ان جتاري
علااى لسااانو الكلمااات اصتارحااة اضتااادة فانااو لااو كااان كانااو لبااادر السااتخدام العنااف الياادوي بعاد العنااف ابللسااان ،ولااو كااان بيااده
السالح فلعلو ال يتورع عن جرح اآلخر أو حك قتلو لشيء اتفو ،كما رأينا ذلك كثؤاً.

أْحَ ُد لاقلةً
الوالد قدس سرهت السل ْ
ولذلك كان السيد الوالاد يوصاي ابلسالم اظتطلاق يف اصتاوارح كلهاا حاك اللساان بال حاك يف النظارات بال حاك يف التفكاؤ فكاان
يقول ابن عليك ان يكون تفكؤك جتاه اآلخر تفكؤاً رفيقاً فان التفكؤ يتموج فما تفكار فياو جتااه اآلخار فاناو طاقاة تتحارك وتصال
إىل قلبااو أو ؼتااو فااان كناات حتماال رسااالة السااالم والساالم إليااو اثاار قلبااو ااا فكااان أقاارب إىل أن يكااون ساااظتاً لااك وإن كناات حتماال
رسالة العنف والقسوة فان قلبو ينفعل – بدرجة أو أخرى عن ذلك ولذا قالوا (القلوب سواقي) و(القلب يهدي إىل القلب).
وكااان قاادس سااره يقااول ان الساالم أزتا ُاد عاقباةً وىااو عناوان يف كتاااب الساابيل إىل ا اااض اظتساالمني حيااث أوضااح ان العنااف وإن
فُا ِرض ان ااردوده اآلين الفعلااي ىااو لصاااضتك (إذ قااد يرضااخ اآلخاار لطلباتااك ويستساالم لااك) لكاان ااردوده علااى اظتسااتوى اظتتوسااط
تموجاة ال تتوقاف عناد حاد أباداً إال بعا ال
والبعيد رىيب بل د ر فان العنف يولّد العناف يف دوا اة تسلسالة تصااعدة تتالياة ّ
خارجي ضاغط أقوى عاكس.
بُرانت أقوو اهن أانس طيلون!
وقااد ورد يف التاااريخ ان بااوذا رىب أحااد التال ااذة األذكياااء وكااان يساامى بُاران ،حااك إذا أدرك نااو اضتكمااة ،أرساالو عتدايااة قااوم اان
ودعو وابتعد خطوات انداه أن اي بُران أقبِل ،فرجع بُران إليو تسائالً.
اعتمج ال ابرة فلما ّ
ب ا م سبّوك فما أنت صانع؟ قال :أقول ا م أانس طيبون!
فقال لو األستاذ :اي بُران َى ْ
ألغؤ دينهم فاكتفوا بسيب!
قال األستاذ :مل ذاك؟ قال بران :ألنين ذىبت ّ
فقال األستاذ :أذىب ف نك جدير ابن تفلح يف همتك..
فلمااا ابتعااد خطاوات أكثاار ،ولنفرضااها عشارين خطااوة ااثالً ،انداه أن أقباال اي بُاران ،فلمااا أقباال سا لو اي بُاران :ىااب ا اام اجتمعاوا
إليك ليضربوك فما أنت صانع؟ قال بُران :أقول ا م أانس طيبون! قال األستاذ وِملَ اي بُران؟ قال :ألنين ذىبت ألغاؤ ديانهم فااكتفوا
بضريب فقط! فقال األستاذ :أذىب اي بُران ف نت انجح!
با م
فلما ابتعد أكثر ،ولنفرض انو ابتعد ستسني خطوة ثالً ،انداه بصوت عال ان أرجع اي بُران! فلما رجع قال األستاذَ :ى ْ
اجتمعوا إليك ليقتلوك فما أنت صانع؟ قال أقول :ا م أانس طيبون! قال األستاذ وىذه اظترة أيضاً؟ قاال نعام قاالِ :ملَ؟ قاال :ألناين
ألغؤ دينهم لكنهم واجهوين ابن نحوين اضتياة الباقية وسلبوين اصتسد الفاين البايل! فقاال :أذىاب اي باران فاناك ساتفلح يف
ذىبت ّ
(ٔ) التعليل يف اصتملة وبنحو اظتقتضي ولو الضعيف.
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ىذه اظتهمة حتماًٍ ..ب ذىب بران وكان ؾتاحو يف همتو كما توقعو لو األستاذ.
إن اان ميل ااك ق ااوة اظتنط ااق َضتقي ا ٌاق ان ال يلج ا إىل نط ااق الق ااوة ،وإن اان ميتل ااك ال ى ااان وال اادليل صت اادير ابن وتن ااب الس ااباب
والشتائمٍ ،ب إن َ ن حيمل رسالة األخالق والسالم ىو الذي حيصد اضتب واطتؤ والوائم.

وىابيوا لندن يضربون املستلصرين!
وقد س لين أحد األفاضل ن اظتستبصرين وكان سيحياً ٍب أسلم وصار سلفياً ٍب تشيع وصار إ ا ياً ،س لين عن كيفية واجهاة
السلفيني والوىابيني يف لندن ،قال :ا م يهارتوننا بضراوة الننا كنا سلفاً ٍب تشيعنا فنحن أبصر بعياو م و خطاائهم واؿترافااهتم ان
اآلخ ارين وؿتاان أقااوى يف اضتجاااج واالسااتدالل اانهم ،فكث اؤاً ااا كنّااا نفحمهاام يف اظتناااظرات أ ااام رتااع اان الناااس ،لكاانهم باادأوا
ااع ؽتاثاال ..ورمبااا أدى األ اار إىل تاادخل الشاارطة وصااارت
ارد صاااعهم بصا ٍ
يهارتوننااا ويض اربوننا بوحشااية وكنااا ناادافع عاان أنفساانا ونا ّ
فضيحة للمسلمني!
ب لِلتَّني ْق َوى)(ٕ) وانكم إذا ص ًب وحتملتم بعن الضارب فاان
فقلت( :السلم ازتد عاقبة) ،وان هللا تعاىل يقولَ ( :وأَن َِني ْع ُفواْ أَقني َْر ُ
الناس رتيعاً سيتعاطفون عكم ويدينو م فان (الناس أنصار اضتليم علاى اصتاىال) وكماا ورد يف اج البالغاة عان أ اؤ اظتا نني علياو
(ٖ)
َن النَّاس أَنْصارهُ َللَر ا ْْل ِ
السالم(( :أ ََّو ُو ِلو ِ ِ ِ ِ ِ ِ
اى ِل))
َ
ض ا ْحلَلي ِ م ْن حلَْو أ َّ َ َ ُ
َ
قال :لكن ذلك يزيدىم جرأة علينا وطمعاً بنا! ٍب ان الضرب مل فكيف نتحمل ونسكت وال ندافع عن أنفسنا؟
قلت :ان أنبياء بين إسرائيل كانوا يُضربون لكنهم ا كانوا يواجهون الضاربني ابلضرب ..بال كاانوا يقتلاو م وياذحبوىم حاك ورد
ان بين إسرائيل كانوا يقتلون بني الطلوعني سبعني نبياً ،ومل يَِرد يف التاريخ ان األنبياء قابلوىم ابظتثل..
قال يل :لكننا ال نستطيع الص والتحمل ..أولالك األنبياء! وأين ؿتن نهم؟
فقلاات لااو :ال يكااونَن غاناادي و اارو والناااس العاااديني اان الشااعب اعتناادي أعلااى اانكم كعبااً وأقااوى علااى زتاال رسااالتهم ابلساالم
والالعنف نك على زتل رسالتك ..فقد قال رو :إن الشرطة ال يطانية كانت تضربنا ابعتراوات وكان ن الطبيعاي ان تثاور قوتناا
ال ضاابية ونضاار م باال كااان مبقاادوران ان نسااحقهم ف اان اظتظاااىرات كاناات رتاىؤيااة عار ااة وكاناات أعاادادان تفااوقهم بكثااؤ ،إال ان
غاندي كان قد أوصاان ان نشبك أايدينا خلف أظهران بقوة كي ال تنفلت أيدينا دون إرادتنا فنضر م كما يضربوننا!
وىكذا انتصر اعتنود على االستعمار ال يطاين ابلسلم اظتطلق الذي نقل ان غاندي قال عنو :تعلمت ن اضتساني علياو الساالم
كيف أكون ظلو اً فانتصر!
ِ
العال ألطفالوت كمِن أن ارربِ !
كما نقل عن أحد العلماء األبرار وقد تاويف قبال سانني اناو كاان يتمياز ادوء نقطاع النظاؤ واناو كاان يتحلاى خاالق وذجياة
ثالية وانو حك وىو يف البيات مل يكان يفقاد ىادوءه أ اام ضاجيج األطفاال وإياذائهم ،حاك ضااقت زوجتاو ذرعااً دوئاو واعرتضات
علااى عاادم تصااديو لااردع األطفااال باابعن الشاادة إذ ا ااا كاناات تتحماال عاابء إسااكاهتم إذا جاااوزوا اضتااد يف إ رة الضااجيج أو يف

(ٔ) والقصة نقولة ىهنا ابظتضمون وبتصرف واختصار وليس النقل حرفياً.
(ٕ) سورة البقرة :آية .ٕٖٚ
(ٖ) السيد الشريف الرضي ،ج البالغة ،دار اعتجرة للنشر – قم ،ص٘ٓ٘.
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تعناايفهم إذا انشا لوا ابإليااذاء ،فعاتبتااو علااى ىدوئااو وسااكوتو! فقااال حسااناً يف اظتاارة القاد ااة س ا فعل شايالاً ااا ،وظتااا انشا ل األطفااال
ابإليااذاء التفاات إلاايهم بكاال ىاادوء وحااك باادون ان يق ِطّاب وجهااو وقااال عتاام بلهجتااو اعتادئااة( :اي أطفااال ..إذا اسااتمريتم يف اإليااذاء
فيمكن ان أضربكم) ومل يقل (فس ضربكم) بل (ميكان ان أضاربكم)! واتصاور اناو لقدساو وتقاواه لعلاو كاان قاد قلّاب يف ذىناو وجاوه
التوريااة وقصااد اان (ميكاان) اإل كااان العقلااي ال الوقااوعي ااثالً! ..وىنااا علماات زوجتااو ان اعتاادوء ذاٌب لااو وان (ذاٌبّ شاايء مل يكاان
علّال!)...
وقد ترك ىدوئو أكا األثار علاى أسارتو وأصادقائو وأحبائاو و ساتمعي ػتاضاراتو حبياث ال تازال ػتاضاراتو مباا حتمال ان بصامات
اليقني و ن تقاطيع وجهو النوراين اعتادئ ،صدر ىدوء وطم نينة ظتن يستمع إليو!

كيف يوصلنا لل االنثروبولوجيا لليقني؟
وع ااوداً عل ااى ب اادء ف ااان اليق ااني يبت ااين عل ااى ُس ا انة األولا ااني ،و اان ص ااادر الوص ااول إىل س اانة األول ااني ف ااروع عدي اادة اان علا اام
االنثروبولوجيااا ..فااان علاام اآل ر قااد يوصاالنا إىل اليقااني بسلساالة اان اضتقااائق ..كمااا ان علاام االنثربولوجيااا الل ويااة قااد يوصاالنا إىل
سلسلة ان اضتقاائق عان حيااة الشاعوب وتطورىاا الفكاري واظتعاريف واالقتصاادي ذلاك اناو قاد ختارتع اثالً كلماات اقتصاادية جديادة
تتناسب ع حاجات العصر االقتصادي اظتستجدة أو اظتناىج االقتصادية اظتتطورة أو األدوات االقتصادية اظتتجددة.
ويف علاام االنثروبولوجيااا اضتيويااة ويف علاام اآل ر ،وىااو الااذي ياراه الكثااؤ اان العلماااء األ اريكيني اان فااروع االنثروبولوجيااا خالفااً
للمدرسة األوروبياة الا ي تاراه اختصاصااً نفصاالً أو لحقااً بعلام التااريخ ،فاان شاكلتنا األساساية ،يف ضامن شااكلنا األخارى ،ان
ال اارب ساابقنا إىل ىااذا اضتقاال وإىل االنثروبولوجيااا اضتيويااة باال ال تكاااد جتااد لنااا تخصصااً تميازاً يشااار إليااو ابلبنااان يف ؼتتلااف فااروع
االنثروبولوجيا وإن وجد فقليل أو اندر.
املؤسف ان الغرب سلقنا إى ىذا العل أيضاً!
وحيث سبقنا ال رب فانو أيضاً ،وكنتيجة طبيعية لذلك ،سيّس العديد ن علمائو بعان فاروع ىاذا العلام أو ساائلو وصابوه يف
آالت ضد دينية ،واألغرب اننا لو أردان التصدي ل جابة الحتجنا إىل ان نرجع إىل ساائر علماائهم الاذين تصادوا عا ختصصاهم
رد ىااذه النظريااة أو تلااك! وىااا يعااين اننااا احتجنااا إلاايهم حااك يف تثبياات بعاان أصااول
يف االنثروبولوجيااا البيولوجيااة أو علاام اآل ر إىل ّ
العقائد واظتعارف وإقناع شبابنا ا.
كيف نقارع نِرية دارون؟
فم ااثالً :نظري ااة داروي اان يف تط ااور األنا اواع وان أص اال اإلنس ااان ق اارد ،اس ااتند في ااو إىل ااا ي اادعى ان ااو ؼترج ااات ع ااادالت عل ااوم
االنثروبولوجيا وق ّدم سلسلة ن ا شتاه ابل اىني العلمياة علاى ذلاك ،وال رياب ان كثاؤاً ان اظتسالمني اثار باو أيضااً بال حاك بعان
رجال الدين! واألغرب ان الذي تصدى ابألساس لدحن ادعاءاتو وا ا غترد فرضية ال ترقى حك إىل ستوى النظرياة العلمياة ىاو
علماء االنثروبولوجيا اضتيوية وعلماء اضتفرايت واآل ر ال ربيون حيث كشفوا كا ن الزياف يف نظريتاو ونقااط الضاعف وا ّشاروا علاى
اظتقد ات اظت لوطة يف ضمن سلسلة اظتقد ات ال ي ادعى ا ا توصل إىل ىاذه النتيجاة! ٍب بعاد ذلاك اساتند غالاب ان أراد قارعاة
النظرية الداروينية ،ن اظتسلمني ،إىل نتائج حتقيقات أولالك العلماء!
و ع ان الرد الكال ي والفلسفي ٍ
كاف لدحن النظرية و ع ان الرد العام النقضي ،كالنقن ابلنحال الاذي ثبات علميااً اناو ناذ
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غتاىيل الز ن(ٔ) ال يزال على نفس حالتاو وواقعاو دون تطاور وت ياؤ ،ك ٍ
ااف أيضااً إال ان الارد العلماي اظتا ىن ىاو الاذي يقناع الكثاؤ
ن الشباب ،فلِ َم نستجدي اليقني اظتعريف أو بعن فروعو ن اآلخرين!
وآخر دلواان ان احلَد هلل رب العاملني وصلر هللا للر دمحم والو الويلني الواىرين

(ٔ) نذ اليني السنني.
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