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جورج جرداق :لماذا اإلمام علي صوت العدالة اإلنسانية؟
بقلم :زكي الميالد
-1المتميز
جرداق ..واألدب
ّ

المدون حول اإلمام علي بن أبي طالب (عليه السالم الممدد ويير المققع
في األدب الوفير
ّ
ويدميز كداب األديب اللبقاني
من األزمقة القديمة إلى هذه األزمقة الحديثة ،يبرز في هذا األدب
ّ

المسيحي جورج جرداق (4192-9191م الموسوم بعقوان( :اإلمام علي صوت العدالة

المكون من خمسة أجزاء ،الصادر ما بين أواخر الخمسيقات ومعل سديقات القرن
اإلنسانية ،
ّ
كدابا َّ
سادسا بعقوان( :روائ نهج البالية .
عده جزًءا
العشرين ،وضم لها المؤلف الحًقا ً
ً

ويدميز من جهات عدة ،يأتي في مقدمدها أن مؤلفه طرق أبو ًابا جديدة لم يسبقه
يبرز هذا الكداب
ّ
سائدا ،فلم
إليها أحد تقر ًيبا ال قبله وال بعده،
خارجا بذلك عن القسق المألوف ،مدخعيًّا ما كان ً
ً
يسبقه أحد آنذاك في الحديث عن قضايا من قبيل العالقة بين اإلمام علي وحقوق اإلنسان،
والعالقة بين اإلمام والثورة الفرنسية ،وكذلك العالقة م الفيلسوف اليوناني الشهير سقراط (-271
 111ق.م .

ق
إسهاما فكريًّا ًّ
مرجعا ال
ومهما بات يمثل
جادا
مقدما
ًّ
ً
ً
طر جرداق هذه األبواب الجديدة وتميز بهاً ،
دروبا لم تكن سالكة من قبل عقد الكدّاب
فاتحا ً
يقى عقه لمن يعرق هذه األبواب أو يقدرب مقهاً ،
ظا لقفسه بمكانة ال يقازعه عليها أحد من المدقدمين أو
والباحثين في حقل الدراسات العلوية ،محدف ً

المدأخرين.

ويبرز هذا ا لكداب ويدميز ،كونه أحدث نقلة أدبية مهمة انععف بها نحو أفق الفكر الحديث،
وبعيدا عن االلدفات عقد الكثيرين من المعاصرين ،فقد وجد
يائبا عن األذهان،
ً
األفق الذي كان ً
جرداق بقباهده وأفقه الواس أن اإلمام يكاد يسدغرق كليًّا في نمط من الدراسات الداريخية

مقدحما أفق الفكر الحديث.
والكالمية ،وأراد أن يفك هذا الحصار عن اإلمام
ً
مدفرًدا على ييره من هذه
وقد أحسن جرداق ًا
كثير بهذا االخديار ،وكان بارًعا فيه وذكيًّا ،جعله ّ
الجهة ومدفوًقا ،ولم يعد هقاك من يدماثل معه ويدشابه ،فلو كان عمله يقحصر بحقل الداريخ

ويدضيق بهذا األفق ،لكانت له وضعية مخدلفة في ظل الكم الكبير والممدد من الدراسات الدي

تدصل بهذا الحقل الواس  ،وكذا لو كان عمله يدصل بحقل الدراسات الكالمية ويقحصر عليها،
جديدا يدصل بالفكر الحديث.
لكانت له وضعية مخدلفة كذلك ،لكقه ً
بدال عن ذلك اخدار أفًقا ً
وفكر
شخصا ًا
ويبرز هذا الكداب ويدميز كذلك ،كونه قدم اإلسهام األبرز في دف مكانة اإلمام
ً
وعدال وأخال ًقا إلى الوجهة اإلنسانية ،وقد أقدم جرداق على هذه الخعوة مقعلًقا من ققاعة راسخة
ً
ترى أن اإلمام ليس للشيعة فحسب وال للمسلمين أو المسيحيين ،وإنما هو لإلنسانية كافة ،وليس

لعصر من العصور اإلنسانية فحسب ،وإنما لكل العصور الممددة من األزمقة القديمة إلى هذه
األزمقة الحديثة وما بعدها.

ولوال هذا المقظور اإلنساني العام الذي اكدشفه جرداق في شخصية اإلمام وفكره وأدبه ،لما أواله
مدوًنا أكثر من ألف صفحة ،ولما تعّلق به كل
كل هذا االهدمام الذي تجلى في كدابه الموسوعي ّ
صغيرا ،وظل معه وعرف عقد اآلخرين بعاشق
مسدمر ولم يققع مقذ عرفه
ًّا
هذا الدعلق الذي بقي
ً
اإلمام ،وهو الوصف الذي اخدارته صحيفة القهار اللبقانية عقد رحيله.

فاإلمام عقد جرداق هو عمالق الضمير اإلنساني ،وعده من العبقريات الكبرى في الداريخ ،ومن

آباء اإلنسانية الكبار ،وصوت العدالة اإلنسانية الدسمية القوية الدي اخدارها عقو ًانا لكدابه الكبير.
مميز في كل
ًا
أيضا ،كونه جم بين األدب والفكر والداريخ ،وظهر
ويبرز هذا الكداب ويدميز ً

نادر ما تجدم بهذا الدميز في عمل واحد ،فمن ناحية
جانب من هذه الجوانب الثالثة ،الدي ًا
مميز ببيانه
ًا
ائعا،
األدب فالكداب بأكمله من أوله إلى آخره وبأجزائه الخمسة يعد ً
كدابا أدبيًّا ر ً

الموصوف عقد الكثيرين بالجميل والبدي  ،وليس ير ًيبا أن يظهر الكداب بهذا الوصف األدبي
المميز فمؤلفه أديب من طراز رفي .

كاشفا عن سعة اطالع المؤلف،
مدجليا بهذه القاحية الفكرية،
ومن ناحية الفكر ،فالكداب ظهر
ً
ً
ودرايده بسيرة الفكرين العربي واألوروبي ،وتمرسه في المقابلة بيقهما والموازنة ،وهي السمة الدي
ميزت الكداب ورفعت من رصيده الفكري ،فالمؤلف إلى جانب براعده في األدب العربي كان قر ًيبا
ّ
درسها لفدرة في بيروت.
من الفلسفة الدي ّ
أما ناحية الداريخ ،فما كان باإلمكان أن يغيب هذا الجانب ،باعدبار أن الموضوع في أصله يرج

إلى الداريخ ،ومن هذه القاحية حضر الداريخ العربي إلى جانب الداريخ األوروبي ،فالداريخ العربي
حضر وتركز في الجزء الراب عقد الحديث عن علي وعصره ،وظهر جرداق في هذا الجانب
وناقدا آراء مجموعة
مقاقشا بعض اآلراء،
بوصفه صاحب رأي في تحليل أحداث ذلك العصر،
ً
ً
ومخالفا لهم ،أمثال :أحمد أمين (9171-9411هـ-
من المؤرخين المصريين المعاصرين
ً
9112-9887م في كدابه (فجر اإلسالم  ،والدكدور طه حسين (9111-9111هـ-9881/
9171م في كدابه (الفدقة الكبرى  ،والدكدور حسين مؤنس (9291-9141هـ9111-9199/م

في تعليقاته على كداب (تاريخ الدمدن اإلسالمي للمؤرخ اللبقاني جرجي زيدان (-9478

9114هـ9192-9819/م  ،والدكدور محمد العيب القجار (9299-9112هـ9119-9191/م

في كدابه (الموالي في العصر األموي  ،يضاف لهم السوري محمد كرد علي (-9411

9174هـ9111-9871/م في كدابه (اإلسالم والحضارة العربية .

ومن هذه الجهة ،رأى األديب اللبقاني مخائيل نعيمة (9188-9881م أن كداب جرداق احدوى

تفسير يغاير القمط
ًا
على اجدهادات جديدة في تفسير بعض األحداث الدي رافقت حياة اإلمام،
الذي درج عليه مؤرخوه حدى اليوم[.]9

أما الداريخ األوروبي ،فقد حضر وتركز في الجزء الثاني عقد الحديث عن علي والثورة الفرنسية،
إذ افددحه جرداق بحديث موس عن تاريخ اإلنسانيات القديمة والمدوسعة والحديثة وكيف تعورت

في الداريخ األوروبي حدى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم في القهوض بقضايا العدالة

والحريات وحقوق اإلنسان.

المدون حول
هذه بعض االعدبارات المهمة الدي ترف مكانة كداب جرداق ،وتميزه في سيرة األدب ّ
اإلمام وفي حقل الدراسات العلوية.

والذين تعرفوا على هذا الكداب مقذ صدوره ،ميزوه بهذه المكانة المميزة ،وجعلوه فر ًيدا على ييره
من كدب السابقين والالحقين ،وكانوا واثقين بهذا الرأي وجازمين ،فقد أشاد به األديب اللبقاني
قائال« :ال نغالي إذا قلقا :إن
الشيخ سليمان ظاهر (9181-9411هـ9111-9871/م وميزه ً
هذا الكداب من خيرة إنداج الفكر العربي واللبقاني في مخدلف العصور ...وحسبه ميزة عن كل ما

قديما وحدي ًثا ،من عصر الجاحظ وابن أبي الحديد وميثم البحراني ومن ال
كدب في موضوعه ً
يحصى بعدهم ،أنه الكداب الوحيد بين مئات الكدب المؤلفة في حياة اإلمام العظيمة الذي
قيما يبرز بها على كل من تقاول هذا
يدهشك ...إن للمؤلف الحكيم في دراسده العميقة هذهً ،
قديما وحديثًا ،ومن علماء الفرنجة
البحث من علماء العرب وحكمائهم على اخدالف الملل والقحل ً
المعروفة دراسدهم بدقه القظر»[.]4

وأشاد به كذلك وميزه ورف من مكانده ،العالم اللبقاني الشيخ محمد جواد مغقية (-9144

ار
قائال« :قرأت هذا السفر مرًا
9211هـ9171-9111/م مدحدثًا عقه مرات عدة ،إذ كدب عقه ً
كقز فوق الكقوز مجدمعة ،فلقد كدب السلف
كثيرة وال أزال ،فشعرت وأنا أقرؤه أني اكدشفت ًا
والخلف عن شخصية اإلمام وال يسعك َّإال أن تقف موقف الدواض واإلكبار مما كدبوا وألفوا،

ولكن أين كل ما كدبه األولون واآلخرون بما فيهم عباس محمود العقاد وطه حسين مما كدبه

األديب اللبقاني الشاب األسداذ جرداق الذي يدهشك بسحر البيان ،وقوة العلم ،وعظمة الفن ،حدى
يسدولي عليك ويسيعر على عقلك وشعورك فال تعود تشعر َّإال بالكاتب والكداب ...إن قلمي

ليعجز عن وصف هذا الكداب العظيم والسفر الخالد ،كما يعجز عن بلوغ الثقاء على مؤلفه كما

يليق بفقه األصيل ،وعلمه الغزير ،وفهمه العميق»[.]1

وتقايما م هذا المقحى جاء انعباع المؤرخ اللبقاني السيد حسن األمين (4114-9118م الذي
ً
قائال :إن «أول ما يروعك من كداب اإلمام علي هو هذا البيان القوي المددفق
كدب عن صديقه ً

األصيل الذي يض جورج جرداق في القمة بين أدباء العربية ،وحين تويل في الكداب يخيل إليك

كدابا قبل هذا الكداب لم يوض عن ابن
أن ً
أحدا من المفكرين لم يكدب عن علي قبل اليوم ،وأن ً
جالها قلم جورج جرداق المبدع َّ
أبي طالب ،و َّإال فأين كانت هذه الصور المشرقة الدي َّ
الخالق،
وأين كانت هذه الكقوز الخبيئة الدي كشف عقها بيان جرداق الساحر؟!»[.]2

بعيدا عن هذا المقحى الذي يميز الكداب ويرفعه ،ما ذهب إليه الكاتب المصري إحسان
وليس ً
قائال :إن « في هذا الكداب تبدو شخصية علي بن أبي طالب يير الشخصية الدي ألفقا
توفيق ً
معرفدها عن طريق جمي الذين درسوا عليًّا من القدماء والمعاصرين»[.]1

وحين أشار إليه الشيخ مرتضى المعهري (9211-9129هـ9181-9141/م عده من أفضل
الكدب الدي كدبت في حق أمير المؤمقين (عليه السالم [.]1
هذه بعض اآلراء واالنعباعات الدي جاءت وكشفت عن تميُّز كداب جرداق في حقل الدراسات

العلوية.

-2جرداق واإلمام ..بدايات المعرفة وأطوارها
مدفوعا لمعرفة ماذا كدب ولماذا كدب
كامال بأجزائه الخمسة،
أقبلت على كداب جرداق وطالعده
ً
ً
هذا األديب العربي المسيحي عن اإلمام؟ وكيف صبر وبذل كل هذا الجهد المضقي والكبير

دفردا على ييره بهذا العمل!
كدابا
سادسا ،م ً
مدوًنا موسوعة تخعت ألف صفحة ،وضم لها الحًقا ً
ّ
ً
من المؤكد لو صدرت هذه الموسوعة من مسلم شيعي لكان األمر عاديًّا وطبيعيًّا ،وحصل مثل

هذا األمر وما زال يحدث! وكذا الحال لو صدرت هذه الموسوعة من مسلم سقي! لكن أن تصدر

من مسيحي بهذا المسدوى الكمي والكيفي فهذا األمر ال بد أن يقف وراءه أمر ما لعله سر أو ما

يشبه السر ،وال يحدث عادة من دون سبب قوي يخلق مثل هذه اإلرادة الدي عرف بها جرداق،
وصبرا ،ولو كان الحديث عن مجرد كداب
جهدا
ألنقا ندحدث عن موسوعة كبيرة ومميزة اسدغرقت ً
ً
مفرد لكان األمر عاديًّا وطبيعيًّا ،فما هو هذا السر؟

وباطقا في هذا العمل ،الجانب الظاهر من السهولة الدعرف
ظاهر
ًا
نفهم من هذا األمر أن هقاك
ً
مقكشفا ،أما الجانب الباطن فمن المهم الدعرف عليه ،ومن دونه ال تكدمل الصورة،
عليه لكونه
ً

ولوال هذا الجانب ما ظهر العمل بالصورة المدهشة الدي ظهر عليها ،ونالت إعجاب الكثيرين بما

في ذلك م ارج دين كبار مثل السيد محسن الحكيم (9111-9111هـ9171-9881/م في
العراق ،والسيد حسين البروجردي (9181-9414هـ9119-9871/م في إيران.

شكلت اإلرادة وخلقت البواعث
نعقي بالجانب الباطن محاولة الدعرف على ما ورائيات العمل الدي ّ
القفسية والعلمية عقد المؤلف ،وكان من ثمرتها هذا العمل الكبير.

وأظن أن معظم الذين تعرفوا على هذا الكداب ،أثار فضولهم الدعرف على هذا الجانب الباطن،

وأدركوا حاجة االقدراب مقه ،وفك شيفرته ،واسدظهار حقائقه وأس ارره.

دون كدابه بدأن كبير ،وبريبة شديدة ،وبراحة تامة ،لم
عقد معالعة الكداب بدا لي أن جرداق ّ
ي دعجل أو يدسرع ،وترك لقلمه الدسعير بال سأم وال ضجر ،يذهب م الموضوع أيقما اتجه،
مدويال في جزئياته وتفصيالته ،وكان سخيًّا وكدب بقلم
مدققال بين حقوله ،مدفرًعا بين خرائعه،
ً
ً
سخي ،فظهر الكداب بهذه الصفحات الدي فاقت األلف.

مكوًنا معرفة واسعة عقه ،شملت سيرته ومقاقبه
أحب جرداق اإلمام حبًّا سكن قلبه والزم عقلهّ ،
وأدبه ونصوصه ،وقال في اإلمام قول العارف والمحب والعاشق ،فهو القائل« :وليس في سير
العظماء واحدة كسيرة ابن أبي طالب تحرك المشاعر ،وتوقظ األحاسيس الحية في كيان من
يدعرض لها بدرس أو بحث»[.]7

كدابا فر ًيدا عقه لم يسبقه إليه أحد،
لهذا كان جرداق شغوًفا بالكدابة عن اإلمام ،وأراد أن يصقف ً
كدابا ال نظير له وال مثيل ،وال يقارن بكداب آخر في
يعرف به وال يقارن بغيره ،وقد أنجز ً
فعال ً

كامال ،فمن
كثيرا ،ولعل القليل من ق أر الكداب ً
مواصفاته الكمية والكيفية ،لكقه صقف ً
كدابا لن يق أر ً
الذي يقوى في هذا الزمان ويكون
صابر على قراءة ما يزيد على ألف صفحةَّ ،إال قلة قليلة من
ًا
القاس.
والسؤال كيف تعرف جرداق على اإلمام كل هذه المعرفة؟ ولماذا أحبه كل هذا الحب وأععاه كل
هذه المقزلة وكدب عقه كل هذه الصفحات؟ مدى كانت البداية؟ وما هي أطوارها؟

اضحا في
نقصا و ً
لم ُيجب جرداق على هذه الدساؤالت في عمله الموسوعي ،ومثل هذا الجانب ً
بقية الكداب وتركيبده ،وكان يفدرض مقه أن يلدفت إليه ،ويشير له بصورة من الصور في مقدمة
الكداب أو في مقدمات العبعات األخرى المددالية ،ألن لديه سيرة طويلة في هذا الشأن تسدحق

الددوي ن ،وجديرة باالطالع ،وتلبي ريبة الكثيرين الذين تملكهم شغف الدعرف على هذا الجانب.

اقدرب جرداق من هذه الدساؤالت في حوارات مدفرقة أجريت معه ،وجاءت هذه الحوارات بداف
فضول اآلخرين الذين تعرفوا على كدابه وأثار دهشدهم ،وأرادوا معرفة من أين جاءت هذه المعرفة
الفائق ة؟ وكيف حصل هذا القرب الموصوف بالحميم الذي يرتقي في نظر بعض لمرتبة العشق
باإلمام؟

يدكشف من بعض هذه الحوارات أن معرفة جرداق باإلمام بدأت مقذ وقت مبكر ،وبقيت هذه
المعرفة وتواصلت وتجددت ولم تققع أو تدوقف ،ويمكن ضبط هذه المعرفة وتحديدها في ثالثة

أطوار أساسية هي:

صغيرا ،ويرج الفضل في ذلك إلى
طفال
العور األول :تعرف جرداق على اإلمام مقذ كان ً
ً
شقيقة األكبر الشاعر فؤاد جرداق (9181-9112هـ9111-9191/م  ،الذي تأثر به جرداق في
صغره ،وأسهم في توجيهه ،ومقه تعرف على كدب (نهج البالية  ،جلبه له ،وشجعه على

معالعده ،وطالبه بحفظ ما أمكن مقه ،وذلك بعد أن عرف بحبه للشعر واألدب.
ار في أحاديثه وحواراته ،حصلت معه في أيام الدراسة إذ
والبداية كانت م حادثة رواها جرداق مرًا
كان يهرب من المدرسة كلما تداح له الفرصة ،ويذهب ويجلس بين أشجار ويقابي مقعقده

مرجعيون الواقعة في أقصى الجقوب اللبقاني ،ويق أر هقاك بقهم في ديوان المدقبي وكداب (مجم

البحرين لألديب اللبقاني ناصيف اليازجي (9879-9811م  ،وحين علم شقيقه فؤاد باألمر
وبدل أن يعاتبه أو يعاقبه كافئه وأهداه كداب (نهج البالية وقال له :ادرس هذا الكداب ،واحفظ

عل عليه ويحفظ ما فيه.
مقه كل ما تسدعي حفظه ،فإن فيه الخير كل الخير لمن ي ّ

ولما كانت ذاكرة جرداق جيدة كما يصفها ،فإنه ما إن بلغ الثالثة عشرة من عمره ،حدى كان

ييبا الكثير من الكدب الثالثة المذكورة ،ويخص مقها (نهج البالية  ،وظلت هذه
يحفظ ً
المحفوظات مخزونة في ذاكرته ولم تدالش.
المدكررة الدي كانت تمر
وتعزز هذا المقحى عقد جرداق وترسخ نديجة المشاهد السمعية والبصرية
ّ
ّ
عليه في بيت أسرته ،إذ كان يسم ويشاهد ويصغي لشقيقه فؤاد وهو يقشر على مسام زوار
البيت قصائده الكثيرة حول اإلمام ،تدقاول عبقريده وسمو فكره وعظمده اإلنسانية إلى جانب

الحديث عن سيرته المشرفة ،ورأى من والده مهقدس البقاء وهو يقحت بيده كلمات اإلمام على
الحجر.
هذه المواقف والمشاهد رسمت في مخيلة جرداق صورة أولية لرجل عظيم بقيت في ذاكرته،

وترسخت م مرور األيام وتعاظمت.

العور الثاني :بدأ هذا العور حين اندقل جرداق إلى بيروت لمدابعة دراسده ملدحًقا بالكلية

البعريركية سقة  9121م ،حصل ذلك بعد أن رفض جرداق العرض الكبير الذي قدمه له قريبه
مدعلال
عالم الرياضيات مقصور جرداق لالبدعاث إلى أوروبا لدراسة العلوم العبيعية والرياضية،
ً
بدعلقه الشديد ببلدته وبيئدها العبيعية والروحية ،وميله الكبير إلى الشعر واألدب.

اخ دار جرداق الكلية البعريركية لشهرتها في تخريج أقدر العالب في حقل اللغة العربية وآدابها،

وكان من أساتذته الذين يعدز بذكرهم واالعدراف بفضلهم ،األديب والقاقد رئيف خوري (-9194

 9118م صاحب كداب (الفكر العربي الحديث ..أثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي
واالجدماعي الصادر سقة 9121م ،واألديب والمؤرخ فؤاد أفرام البسداني (9112-9112م
صاحب كداب (نهج البالية درس ومقدخبات الصادر سقة 9114م ،واألديب والشاعر ميشال

فريد يريب.

مّثلت الدراسة في هذه الكلية محعة مهمة في سيرة جرداق وفي تعور تجربده الفكرية واألدبية،

ومفدخر
ًا
دائما في الحديث عقها ،معدرًفا لها بالفضل المعقوي واألدبي،
لدرجة كان يريب ً
باالندساب إليها ،والدخرج مقها ،فقد أسهمت في تعميق معارفه ،وصقل مواهبه ،وترسيخ عالقده
باللغة والشعر واألدب ،وهي الدي فدحت عليه األبواب ،وعبَّدت له الدروب الدي سلكها فيما بعد.
مبكر في الثامقة عشر من عمره كدابه األول
ًا
وسرعان ما لفت جرداق االندباه إليه ،حين نشر
بعقوان( :فايقر والمرأة الصادر سقة 9111م ،مدحدثًا عن الشاعر الفيلسوف األلماني ريشارد

إعجابا من جهة البيان ،فقد امددحه العالم اللغوي الشيخ
فايقر (9881-9891م فقال الكداب
ً
عبدالله العاليلي ( 9111-9192م  ،ونقل جرداق أن الدكدور طه حسين أدرجه في قائمة
المؤلفات المعدودة الدي يعلب من طالب األدب الجامعيين االطالع عليها.

بعد تخرجه من الكلية مارس جرداق إلى جانب الكدابة ،الددريس في بعض معاهد بيروت سقة

جدد جرداق
9111م ،ملدزما بمادتي األدب العربي والفلسفة العربية ،ومن خالل هاتين المادتين ّ
عالقده باإلمام ،إذ وجد حسب البرنامج المقرر أن نداج اإلمام األدبي والفكري معلوب في هاتين
المادتين ،عقدها رأى أن ما كان يحدفظ به مقذ طفولده من خواطر ومشاعر يير ٍ
كاف في مجال
الددريس ،األمر الذي حّفزه لالطالع من جديد على سيرة اإلمام وميراثه األدبي والفكري.
العور الثالث :بداف الددريس وتعميق المعرفة أخذ جرداق بقراءة ما كدب عن اإلمام في مؤلفات
السابقين والمعاصرين ،فخرج بانعباعات ما كانت مرضية له ،ولم يجد فيها ما كان يفدش عقه،

ورأى أن عليًّا أكبر وأعظم مما جاء في هذه الكدب ،فهي ال تقدمه إلى الفكر اإلنساني عامة،
وإلى القاس كافة ،ولم تقصفه كما يقبغي.
وتبين لجرداق بعد معالعة هذه المؤلفات ،أن معظمها يدور حول أمور تاريخية محدودة بزمان
ّ
ومكان معيقين ،وقد تعقي فئة من القاس في بعض مراحل الداريخ وال تعقي جمي القاس في كل
األزمقة ،وأكثرها يدور حول حق اإلمام في الخالفة ومقدار هذا الحق في نظر المؤلفين ،ورأى أن
لكل من هؤالء المؤلفين دواف تحركه ،وال عالقة مديقة لها بالموضوعية الدي تدور في نعاق

الفكر العلوي ،وبقظرة اإلمام إلى معقى الوجود ونواميسه الثابدة ،ولشروط الحياة الدي ال بد من

إج ارئها في المجدم اإلنساني ليكون
يما في
مجدمعا
ً
سليما في تكويقه ،معافى في مسيرته ،كر ً
ً
يايده.
مدلم ًسا قراءة واعية
وعلى ضوء هذا االنعباع ارتأى جرداق العودة من جديد إلى (نهج البالية ّ ،
تبين له أن
تكون أوفى بالمراد من قراءته القديمة في ذلك السن المبكر ،وحين قرأه من جديد ّ
اإلمام أعمق وأعظم من كل ما دارت حوله أبحاث الكدّاب والباحثين قدامى ومحدثين ،ووجد
ٍ
صاف وشعور عميق
بخالف هؤالء أن إنسانية اإلمام بكل عقاصرها ودعائمها تقبثق من فكر

بمعقى الوجود الحقيقي ،وأن ما دعا إليه بمبادئه وسيرته يدجاوز حدود الزمان والمكان إلى كل
زمان ومكان.

كدابا موسوعيًّا
قرر جرداق أن يخوض المعركة بقفسه ،وبداف من حبه للحقيقة ،أن يض
ً
من هقا ّ
عن اإلمام ،يكون فيه بعض اإلحاطة بهذه الشخصية العظيمة وبعض اإلنصاف ،واسددراك ما

أهمله المؤلفون قبله ،فجاء كدابه المش

بعقوانه ،البليغ ببيانه ،المدهش بحقائقه ،المدجلي

بإنسانيده ،وعده جرداق من بين كل مؤلفاته األلصق بأعماقه.
-3-

لماذا اإلمام علي؟
وشكل فضوًال يدجدد عقد
دوما وأيقما ذهبّ ،
طالما واجه جرداق هذا السؤال ،وظل يالحقه ً
عمال هو بكل
قدم ً
اآلخرين يريدون معرفة لماذا اإلمام علي دون سواه؟ ناظرين إلى أن جرداق ّ

المقاييس ليس عاديًّا ال من ناحية الكم وال من ناحية الكيف ،وجاء من رجل مسيحي أثار الدهشة
بكدابه الموسوعي ،مدفوًقا على ييره من الكداب العرب والمسلمين.
معدبر أن كدابه كله بكل صفحاته
ًا
مسدفيضا عن هذا السؤال،
لكن جرداق يرى أنه قد أجاب
ً
فعال مثل هذه اإلجابة مثبدة لكقها
وأجزائه يمثل إجابة شافية عليه ،ومن يرج إلى الكداب يجد ً
عت األلف ،وموزعة بين أجزائه الخمسة أو السدة بإضافة كداب
مبثوثة بين صفحاته الدي تخ ّ

سادسا.
(روائ نهج البالية الذي عده جرداق جزًءا
ً
األمر الذي يعقي أن اإلحاطة بهذه اإلجابة فيها قدر من المشقة ،ألنها تسدلزم معالعة الكداب

من أوله إلى آخره وبكل أجزائه ،ومن الذي يقوى على هذه المهمة ويصبر عليها ،فال يقوى عليها
ويصبر َّإال أولئك الذين امدحقوا قلوبهم بالعلم والمعرفة ،وهم قلة من القاس في كل المجدمعات
على اخدالف ِمللها وِنحلها.

تدبعا ،يمكن الوصول إلى مثل هذه اإلجابة أو االقدراب مقها،
وعقد القظر في الكداب
فحصا و ً
ً
مدحددة في األمور اآلتية:
أوًال :العدالة عقد اإلمام

مّثلت هذه القضية نقعة المركز في كداب جرداق ،ودارت حولها وتمحورت باقي القضايا

مقجذبا بقوة نحو اإلمام
والدفريعات األخرى ،فهي القضية الدي أثارت دهشة جرداق وجعلده
ً
مبرز كدابه ومعرًفا له بهذا
شخصا وت ارثًا ،وتجلى هذا األمر حين عده صوت العدالة اإلنسانيةً ،ا
ً

العقوان العظيم.

ومقهجا
قانونا من قوانين األخالق الشخصية،
ودل على ذلك قول جرداق« :وأما العدالة بوصفها ً
ً
تلدزمه الجماعة إن شاءت أن تسعد ،فدكاد أن تكون الموضوع الرئيسي لكدابقا عن ابن أبي
طالب»[.]8

كما أن كداب جرداق يحفل بالعديد من القصوص الدالة على هذه القضية ،من هذه القصوص
عظيما ما كان َّإال على حق ولو
الدالة قوة وبالية ،قول جرداق« :هل عرفت في مواطن العدالة،
ً
َّ
جميعا ،وما كان عدوه َّإال على باطل ولو مأل السهل والجبل،
تألب عليه الخلق في أقاليم األرض
ً
مذهبا فيما بعد ،وليست خعة
مكدسبا وإن أصبحت في نهجه
مذهبا
ألن العدالة فيه ليست
ً
ً
ً
أوضحدها سياسة الدولة وإن كان هذا الجانب من مفاهيمها لديه ،وليست طريًقا يسلكها عن عمد

فدوصله من أهل المجدم إلى مكان الصدارة وإن هو سلكها فأوصلده إلى قلوب العيبين ،بل
ألنها في بقيانه األخالقي واألدبي أصل يدحد بأصول ،وطب ال يمكقه أن يجوز ذاته فيخرج

ركب مقه ،فإذا
ركب مقها بقيانه الجسماني نفسه في جملة ما ّ
عليها ،حدى لكأن هذه العدالة مادة ّ
هي دم في دمه وروح في روحه»[.]1
وفي نص بليغ آخر ،قال جرداق« :ليس ير ًيبا أن يكون علي أعدل القاس ،بل الغريب َّأال يكونه،
وأخبار علي في عدله تراث يشرف المكانة اإلنسانية والروح اإلنساني ...وتجري في روحه العدالة

حدى أمام أبسط األمور ،فهو إذا اسدوى وأخذ القاس في حق باخديار مداع من أمدعة الدنيا آثر
أن يكون هذا االخديار من نصيب ييره َّ
لئال يشعر هذا الغير بأن القصيب األوفر من الحقوق
مالزم للكبير دون الصغير ...ووصايا اإلمام ورسائله إلى الوالة تكاد تدور حول محور واحد هو
العدل ،وما تواطأ القاس عليه ،أباعد وأقاربَّ ،إال ألنه ميزان العدالة الذي ال يميل إلى قريب وال

يساير ناف ًذا وال يجوز فيه َّإال الحق»[.]91

وفي نص ثالث ،قال جرداق« :نضجت في ذهن اإلمام القوي فكرة العدالة االجدماعية على

أساس من حقوق الجماعة الدي ال بد لها أن تقدهي بإزالة الفروق الهائلة بين العبقات ...فكان
شديدا
أبدا ،ودفاعه عن قيم اإلنسان
أبداً ،
عظيما ً
صوته في معركة العدالة االجدماعية هذه مدويًّا ً
ً
ال هوادة فيه وال لين ،كان في حكومده المثل األعلى للحاكم الواعي لحقوق اإلنسان في تلك
الحقبة من تاريخ البشر ،العامل على تقفيذ مقعوقها بكافة ما لديه من وسائل»[.]99
ثانيا :المساواة عقد اإلمام

يرى جرداق أن اإلمام كان سّبا ًقا إلى إدراك المساواة كضرورة اجدماعية ال يسدقيم بدونها مجدم ،
يوس حدود هذه المساواة ،ويبلغ بها آفاق اإلنسانية العامة ،وحسب قوله« :أما هذه
واسدعاع أن ّ
سباق إلى إدراكها كضرورة اجدماعية ال يسدقيم بدونها
المساواة فقد رأيقا أن ابن أبي طالب ّ
مفكري
مجدم  ،وال يشمخ له بقاء ،كما رأيقا كيف عقل المفهوم الصحيح للمساواة وكأنه بذلك من ّ

هذه العصور ال من أبقاء القرن الساب للميالد ،عقلها في كافة الحقوق وكافة الواجبات ،وجعل
القاس كلهم أسوة ال فرق فيهم بين بعيد وقريب ،أو عدو ونسيب ،أو مسلم ويير مسلم ،أو عربي

وس حدود
وأعجمي ،وبهذا يكون علي قد اسدأنس بما في ُ
الخلق العربي من حب للمساواة ،ثم ّ

هذه المساواة حدى بلغ آفاق اإلنسانية العامة ،وأكسبها معقاها الذي تريده طبيعية اإلنسان وطبيعة
المجدم »[.]94

ثالثًا :الحرية عقد اإلمام

لم يجد جرداق المدلول الواس العام لمفهوم الحرية في ذلك العصر َّإال في نهج اإلمام ،وحسب
قوله« :فلو اسدعرض المرء لفظة الحرية في ذلك العصر لما وجد لها مدلولها الواس العام َّإال في
جميعا لم يكن لها من المدلول في عصر اإلمام َّإال
نهج اإلمام علي ،فإن كلمة الحرية ومشدقاتها
ً
ما يقوم مقها في معارضة الرق ،فالحرية ضد العبودية ،والحر ضد العبد أو الرقيق ...أما عقد
اضحا كل
علي بن أبي طالب فاألمر يير ذلك ،ومفهوم الحرية أوس وأعم ...وهذا ما نراه و ً
الوضوح في دسدور علي في القاس ،فهو يعدرف لألفراد بحقهم في االندخاب واالعدزال ،وفي

جميعا في الحقوق والواجبات ،وال يجعل لهذه
القول والعمل ،وفي العيش الكريم ،ثم يساوي بيقهم
ً
الحرية حدودا َّإال إذا اقدضت مصلحة الجماعة مثل هذه الحدود»[.]91

كما وجد جرداق أن اإلمام عاش الحرية ،وعمل في سبيلها ،وبقى مسلكه عليها ،وكان المثل

توجيها
قائال« :هذه الحرية سواها علي ووجهها
الحي المجسد لها والمداف عقها ،وأبان ذلك ً
ً
سليما ،وجعلها مسؤولة ،عاشها ،وعمل في سبيلها ،وبقى عليها مسلكه الشخصي ودسدوره
إنسانيًّا ً
العام ،وال إخال القارئ يسدزيدنا بحثًا في مفهوم الحرية عقد علي بعد أن ق أر في هذا الموضوع

وفيما يدور حوله أكثر من ألف صفحة من صفحات هذا الكداب ،ونوجز ذلك كله بأن ابن أبي

طالب مثل حي ألجل مفاهيم الحرية ،فمسلكه تجسيم لالعدراف بحرية القاس فيما يرون ويفعلون،
شرط َّأال يسيئوا إلى الهيئة العامة ،ودسدوره تقظيم لهذا االعدراف وتعميم ،وإحساسه بالحرية كقيمة
جميعا ،نموذج للشخصية
إنسانية أساسية ،تلقاه وراء مسلكه ووراء دسدوره ،وهو بهذه األمور
ً
العربية الحرة كما يجب أن تكون»[.]92

ابعا :البالية عقد اإلمام
رً
ليس هقاك أبلغ من جرداق حين يكدب عن بالية اإلمام ،ونراه شغوًفا حين االقدراب من هذا
الجانب ،ويكفي معرفة أن من هذا الجانب الباليي بدأت معرفده األولى المبكرة باإلمام ،وبدأثيره
نصوصا مدجلية البيان ،تليق به
الساحر توطدت هذه المعرفة وتعمقت ،فأندجت م مرور الوقت
ً
وهو يدحدث عن بالية اإلمام الدي مثلت عقده المثل األعلى في البالية بعد القرآن الكريم.
قائال« :إن من شروط البالية الدي هي موافقة الكالم
من هذه القصوص الدالة ،كدب جرداق ً

ل مقدضى الحال ،لم تجدم ألديب عربي كما اجدمعت لعلي بن أبي طالب ،فإنشاؤه أعلى مثل
جياش ،تام االنسجام لما بين ألفاظه
لهذه البالية بعد القرآن ،فهو موجز على وضوح ،قوي ّ
ومعانيه وأيراضه من ائدالف ،حلو الرنة في األذن ،موسيقي الوق  ،وهو يرفق ويلين في المواقف

الدي ال تسددعي الشدة ،ويشدد ويعقف في ييرها من المواقف ،وال سيما ساعة يكون القول في

المقافقين والمراويين وطالب الدنيا على حساب الفقراء والمسدضعفين وأصحاب الحقوق المهدورة،

نهجا للبالية! وقد بلغ
فأسلوب علي صريح كقلبه وذهقه ،صادق كعويده ،فال عجب أن يكون ً
أسلوب علي من الصدق ًّ
حدا ترف به حدى السج عن الصقعة والدكلف ،فإذا هو على كثرة ما
فيه من الجمل المدقاطعة الموزونة المسجعة ،أبعد ما يكون عن الصقعة وروحها ،وأقرب ما يكون

من العب الزاخر»[.]91

قائال« :والخعباء في العرب كثيرون ،والخعابة من
وعن الخعابة وبالية اإلمام ،كدب جرداق ً
فقونهم األدبية الدي عرفوها في الجاهلية واإلسالم ،وال سيما في عصر القبي والخلفاء الراشدين

لما كان لهم بها من حاجة ،أما خعيب العهد القبوي األكبر فالقبي ال خالف في ذلك ،أما في

أحدا لم يبلغ ما بلغ إليه علي بن أبي
العهد الراشدي وفيما تاله من العصور العربية قاطبة ،فإن ً
طالب في هذا القحو ،فالقعق السهل لدى علي كان من عقاصر شخصيده ،وكذلك البيان القوي
جميعا ...وإنه لمن الصعب أن تجد في شخصيات الداريخ
بما فيه من عقاصر العب والصقاعة
ً
من اجدمعت لديه كل هذه الشروط الدي تجعل من صاحبها خعيبا ًّ
فذا ،يير علي بن أبي طالب
ً
ونفر من الخلق قليل ،وما عليك َّإال اسدعراض هذه الشروط ،ثم اسدعراض مشاهير الخعباء في
العالمين الشرقي والغربي ،لكي تدرك أن قولقا هذا صحيح ال يلو فيه»[.]91
خامسا :عظمة اإلمام
ً
ار
ما من أحد من المعاصرين فاق جرداق في الحديث عن عظمة اإلمام ،وقد ظل يصفه مرًا
بالعظيم ،وعده عظيم طائفة العظماء في الشرق ،بل إن كدابه من أوله إلى آخره جاء لدأكيد
عظمة اإلمام ،وإلثبات كما يقول « أن في تاريخقا صفحات رائعة من اإلشراق اإلنساني العظيم،
تشرفقا كعرب كما تضيف شرًفا إلى تاريخ اإلنسان»[.]97
يبقا
وقبل أن يدعرق جرداق إلى جوانب من عظمة اإلمام ،لفت االندباه إلى مالحظة رأى فيها ً
بحق اإلمام حصلت في أكثر المؤلفات الدي دونت عقه وفيه ،وحسب قوله« :أليس من الغبن أن
يدور الحديث في أكثر المؤلفات الموضوعة عن ابن أبي طالب حول موضوعات تكاد تقحصر
في واحد يدور فيه كل بحث وكل جدال ،وهو إن جاوزه فللكالم على الضرب بالسيوف حدى

وتمزقهم
تدقوس والععن بالرماح حدى تدقصف ،ثم عن مقاتليه تقحط عليهم العير من السماء ّ

موضوعا في تاريخ علي وال ريب ،ألن أخبارها انحسرت عن ألف
سباع األرض؟ إن لهذه األمور
ً
قضية وقضية في الداريخ البعيد ،ولكن جوانب العظمة الحقيقية في ابن أبي طالب أكثر من ذلك،
وهي إن درست فلكي تدوضح بعض الخفايا الداريخية في حياة الرجل وحياة معاصريه ،ال لكي

يدور على محورها كل بحث وكل نقاش»[.]98
عظيما يلدقي م
قائال« :هل عرفت من الخلق
ومن تلميحات جرداق بعظمة اإلمام ،تساءل ً
ً
الخيرين بحبهم العميق للخير ،وم العلماء بعلمهم ،وم الباحثين
المفكرين بسمو فكرهم ،وم
ّ

بدققيبهم ،وم ذوي المودة بموداتهم ،وم الزهاد بزهدهم ،وم المصلحين بإصالحهم ،وم
المدألمين بآالمهم ،وم

المظلومين بمشاعرهم وتمردهم ،وم

األدباء بأدبهم ،وم

األبعال

ببعوالتهم ،وم الشهداء بشهادتهم ،وم كل إنسانية بما يشرفها ويرف من شأنها ،ثم إن له في
كل ذلك فضل القول القاتج عن العمل ،والدضحية المدصلة بالدضحية ،والسابقة في
الزمان!»[.]91
عقال كهذا
قائال« :هل عرفت ً
وعلى هذا القسق من الدلميح بعظمة اإلمام ،تساءل جرداق كذلك ً

وعلما كهذا العلم ،وبالية كهذه البالية ،وشجاعة كهذه الشجاعة ،تكدمل من الحقان بما
العقل،
ً
جميعا
حدودا حدى ليبهرك هذا القدر من الحقان كما يبهرك ذلك القدر من المزايا تلدقي
ال يعرف
ً
ً
وتدحد في رجل من أبقاء آدم وحواء ،فإذا هو العالم المفكر األديب اإلداري الحاكم القائد الذي

يدرك القاس والحكام وذوي الم عام والجيوش يدآمرون به ،ليقبل عليك فيهز فيك مشاعر اإلنسان
الذي له عواطف وأفكار ،فيهمس في قلبك هذه القجوى الرائعة بما فيها من ح اررة العاطفة الكريمة

ليقا ورحمة»،
ً
قائال« :فقد األحبة يربة» ،أو « ال تشمت بالمصائب» ،أو «ليكن دنوك من القاس ً
عمن ظلمك ،و ِ
أعط من حرمكِ ،
وص ْل من قععك ،وال تبغض من أبغضك»»[.]41
اعف َّ
أو «و ُ

قائال« :أعرفت هذا العظيم أم لم تعرفه،
وبعد أن تدب جرداق جوانب من عظمة اإلمام ،خدم ً
فالداريخ والحقيقة يشهدان أنه الضمير العمالق ،الشهيد أبو الشهداء علي بن أبي طالب صوت

العدالة اإلنسانية ،وشخصية الشرق الخالدة»[.]49

هذه كانت بعض اإلشارات البارزة الدي تجيب عن سؤال :لماذا اخدار جرداق عليًّا بالذات ودون
سواه؟ ولماذا َّ
عده صوت العدالة اإلنسانية؟ وفي الكداب الكثير من اإلشارات الدالة على ذلك،
وفي المحور اآلتي تدجلى بعض هذه اإلشارات.
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اإلمام والفكر اإلنساني

يقدم صورة نموذجية تكون جديدة لإلمام تليق به سيرًة وت ارًثا ،وتضعه في قلب
حاول جرداق أن ّ
عظيما من عظماء اإلنسانية ،والعظيم الحق
األفق اإلنساني ،وفي ساحة الفكر اإلنساني ،بوصفه
ً

قوما دون قوم ،فعلي عظيم طائفة العظماء في
في نظر جرداق ال
ّ
يخص طائفة من البشر وال ً
الشرق.
نموذجا
مقدما للفكر اإلنساني
أقدم جرداق على هذه الخعوة وكان واثًقا أنه سيضيف ً
ً
مهماً ،
شيئا ً
َّ
داعيا
خال ًقا
وعظيما ،بإمكان اإلنسانية كافة وفي مراحلها المخدلفة الدعّلم مقه ،والدواصل معهً ،
ً

لالرتباط به ،والدعرف عليه ،باعدباره من العبقريات الكبرى في الداريخ ،معدرًفا له بالريادة في
عصره بعد العصر القبوي وما بعد عصره ،وبقي وما زال يمثل نبعا َّ
خال ًقا ال نظير له وال مثيل.
ً

تقيا إلى القعاق العالمي ،وحسب قوله:
وأراد جرداق من هذه المحاولة تخ ّ
عي القعاق العربي مر ً
« إنقا إذ نقعلق من القعاق العربي إلى القعاق العالمي الوسي  ،ومن حدود الزمان العربي المقيد
بداريخين مدقاربين إلى حدود الزمان العالمي الذي يشمل بدء وجود اإلنسان حدى عصر القهضة

وسقت دساتير ،وقامت ثورات اجدماعية وأخالقية
في أوروبا ،والذي عاش فيه عباقرة عظامّ ،
وسياسية ،ال بد لقا أن ندرك أن البن أبي طالب مكانة بين هؤالء األفذاذ أصحاب الدساتير،
ومحدثي الثورات ،فما هي هذه المكانة؟ وما هو محل الرجل بين أولئك الرجال؟»[.]44

وفي هذا القعاق ،ولهذا الغرض جاءت موضوعات الكداب ،الدي تقاولت أرب قضايا كبرى هي
من صميم الفكر اإلنساني ،وبحسب ترتيبها هي:

أوًال :اإلمام وحقوق اإلنسان

لعل جرداق من أسبق الذين لفدوا االندباه إلى مثل هذه المقاربة بين اإلمام ومسألة حقوق

موقعا رياديًّا في تاريخ تعور
مسج ًال
كدابا في هذا الشأن،
ّ
دون ً
ً
اإلنسان ،وقد يكون أول من ّ
كثير من بعده،
ومعب ًدا طريًقا لآلخرين الذين سلكوه ًا
جديدا،
فاتحا به أفًقا
ً
ّ
األدب العلوي الحديثً ،
فقد تعورت فيما بعد وتراكمت الدراسات حول هذه المقاربة.
تعرف على اإلمام وميراثه األدبي والفكري أن يدقبه لهذه
كان من السهولة على جرداق الذي ّ
مفددحا بها كدابه الموسوعي.
المسألة ،ويععيها هذه األهمية ،ويخدارها لدكون في المرتبة األولى،
ً

ومسألة حقوق اإلنسان ليست حاضرة في سيرة اإلمام وتراثه فحسب ،وإنما هي مدجلية وشفافة في
هذا الدراث العلوي َّ
الخالق ،بشكل ال يقارن بغيره بعد القبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم
على اإلطالق.

وساعيا
جازما بهذا الرأي وواثًقا،
وفي نظر جرداق أن اإلمام له شأن في تاريخ حقوق اإلنسان،
ً
ً
لدرسيخ هذه الحقيقة في ساحة الفكر اإلنساني الحديث ،وحسب قوله« :قد كان لعلي بن أبي
كثير باإلسالم يوم ذاك،
اتصاال ًا
طالب في تاريخ حقوق اإلنسان شأن أي شأن ،وآراؤه فيها تدصل
ً
وهي تدور على محور من رف االسدبداد ،والقضاء على الدفاوت العبقي بين القاس ،ومن عرف
علي بن أبي طالب وموقفه من قضايا المجدم أدرك أنه السيف المسّلط على رقاب المسدبدين

العغاة ،وأنه الساعي في تركيز العدالة االجدماعية بآرائه وأدبه وحكومده وسياسده ،وبكل موقف

له ممن يدجاوزون الحقوق العامة إلى امدهان الجماعة واالسدهدار بمصالحها ،وتأسيس األمجاد
على الكواهل المدعبة»[.]41

وليس باسدعاعة العلوم االجدماعية الحديثة في نظر جرداقَّ ،إال تأييد ما جاء عن اإلمام من آراء

قائال« :لإلمام علي بن أبي طالب في حقوق
وأصول تدعّلق بحقوق اإلنسان ،ونص على ذلك ً

اإلنسان وياية المجدم أصول وآراء تمدد لها في األرض جذور وتعلو لها فروع ،أما العلوم
َّ
لدؤيد معظم هذه اآلراء وهذه األصول ،ومهما اتخذت العلوم
االجدماعية الحديثة فما كانت إال ّ

االجدماعية من صور وأشكال ،ومهما اخدلف عليها من مسميات ،فإن عّلدها واحدة ويايدها واحدة

كذلك ،وهما رف الغبن واالسدبداد عن كاهل الجماعات .ثم بقاء المجدم على أسس أصلح تحفظ
لإلنسان حقوقه في العيش وكرامده كإنسان ،ومحورها حرية القول والعمل ضمن نعاق يفيد وال

يسيء ،وتخض هذه العلوم لظروف معيقة من الزمان والمكان لها األثر األول في تكويقها على
هذا القحو أو ذاك»[.]42
ثانيا :اإلمام والثورة الفرنسية
ً
قارب جرداق العالقة بين اإلمام ومسألة حقوق اإلنسان من زاويدين ،زاوية خاصة تدعّلق بهذه
العالقة في نعاقها العربي واإلسالمي ،وزاوية عامة تدعّلق بهذه العالقة في القعاق اإلنساني.

الزاوية الخاصة كانت موضوع القسم األول ،وفيه حاول جرداق مقاربة مسألة حقوق اإلنسان

قادا إلى سيرة اإلمام ونصوصه وكيف تجّلت في تربيده وأخالقه وأدبه ،وكيف ظهرت في
اسد ً
مواقفه وأقواله مبرزة عقاوين الحقوق والحرية والعدالة والمساواة وييرها.
أما الزاوية العامة فكانت موضوع القسم الثاني ،وفيه حاول جرداق مقاربة مسألة حقوق اإلنسان
من جهة المقارنة بين نصوص اإلمام ومبادئ الثورة الفرنسية لحقوق اإلنسان في ناحية ،وبين

نصوص اإلمام واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في ناحية أخرى ،لكون أن اإلمام في نظر
جرداق يمثل أحد عظماء اإلنسانية الذين أسهموا في اإلعالن عن حقوق اإلنسان.

اعدقى جرداق بالثورة الفرنسية ألنه يرى في مبادئها تجمي ما في اإلنسانيات من جليل في معقى
حقوق اإلنسان ،ولكونها مّثلت محعة مهمة في تاريخ تعور فكرة حقوق اإلنسان ،إذ عرفت
بإعالنها الشهير الموسوم بدسمية (إعالن حقوق اإلنسان والمواطن الصادر عن الجمعية

المكون من سبعة عشر مادة.
الدأسيسية سقة 9781م ،و ّ
جاءت هذه المقاربة من جرداق مرتكزة على حجة وصفها بالحجة الكبرى ،لكونها من المقاربات
يدقبه لمقاربة بين اإلمام
يير المألوفة ،وتق بعيدة عن الخيال ،وال تخعر على البال ،فمن الذي ّ
تحرًيا
والثورة الفرنسية ،ومن يقدرب من هذه المقاربة يدلمس الحاجة لدوثيقها بالحجة أو الحجج ّ

لعلمية البحث وموضوعيده.

وعن هذه الحجة الكبرى قال جرداق« :وحجدقا الكبرى في هذه المقاربة ليست عثورنا على عبارة
يحا هذه العبارة أو تلك من
هقا وعبارة هقاك البن أبي طالب تقابل في المعقى
تلميحا أو تصر ً
ً
المبادئ السبعة عشر الدي تدألف مقها وثيقة حقوق اإلنسان الفرنسية ،والدي هي نداج عمل
اإلنسانية المشدرك خالل عصور الداريخ جملة ،فدلك حجة واهية في أكثر األحوال ...وإنما

مفكر ذا أصول
حجدقا هي ما نراه في ابن أبي طالب من تماسك تام في الشخصية يجعل مقه ًا
مدالزمة وفروع مقظمة االتجاه ...وهذا الدماسك في شخصية ابن أبي طالب واضح ساط في
هذا الدمازج المعلق بين تعاليمه وعهوده وخعبه ووصاياه ،وبين مسلكه م نفسه وم القاس...

كان يحيا فكرته بقلبه وبدمه قبل أن تصبح فكرة مصوية بألفاظ وتعابير ،فإذا هي تقبثق عن
صافيا ال يد فيه للصقعة ،وال عمل فيه لحمل القفس على ما ال
حياته ومسلكه انبثا ًقا طبيعيًّا
ً
وحقانا حدى
تعيق ،وهذه الحقيقة عقه هي الدي تبعد الجفاف عن تعاليمه ودسدوره ،وتكسبها ح اررة
ً
لكأنها حديث األب إلى ابقه أو مقاجاة المرء لقفسه ،فهي بذلك ليست من صق العقل وحده ،بل

يشدرك فيه إبداعها العقل والخيال والعاطفة الدافئة الحقون ،وتلك من آيات ابن أبي طالب»[.]41

كل مقها بما
وبعد أن تدب جرداق المبادئ السبعة عشر لوثيقة حقوق اإلنسان الفرنسية،
مدبوعا ٌّ
ً
أععاه اإلمام من أصول توافقها في المعقى ،ومن نصوص ترادفها أو تماشيها في الغاية ،بعد هذا

قائال« :وإخالك قد أدركت ووعيت أن هذه المبادئ
الددب خلص جرداق إلى نديجة مهمة قررها ً
الدي عاشها أدباء اإلنسانية ،ولم تأخذ صيغدها القريبة من الكمال َّإال في عقول أدباء الثورة
فكر بها مقذ أربعة عشر قرًنا ،عمالق العقل العربي علي بن
الكبرى وفي قلوبهم ،إنما هي مبادئ ّ
وجوهر في أكثر
ًا
ونصا
ًا
أبي طالب ،وصايها صريحة تعلن عن ذاتها
جوهر في كل حينًّ ،

األحيان! وإن في هذا الواق ما يبرز لقا قيمة ابن أبي طالب بمقياس العظمة الحقيقية ،عظمة

آثار
شهيدا ،ويدرك في كل حاالته ًا
خير ويموت
اإلنسان الذي يفكر عميًقا ،ويعمل صاد ًقا ،ويحيا ًا
ً
إن إجريدها على محك العقل شمخت وتعالت ،وإن أجريت عليها مقاييس الحقان اإلنساني
اندفضت وعاشت»[.]41

بعد هذه المحعة الدي ترتد إلى أخريات القرن الثامن عشر الميالدي ،تحول جرداق إلى المحعة
األهم واألحدث زمقا م اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في أخريات القصف األول من

دافعا القارئ ليرى بقفسه إن كان
القرن العشرين ،الذي ّثبده جرداق في هذا الجزء من كدابهً ،
هقالك من فرق أساسي بين المذهب العلوي في الحقوق العامة وهذه الوثيقة ،ثم ليدرك أين يسدقر

هذا الفرق وما هي أسبابه!

ومن جهده يرى جرداق أنه يصعب على المرء أن يجد اخدال ًفا بين المذهب العلوي وهذه الوثيقة

الدولية من حيث الروح العامة ،أما الفوارق في الفروع ثم في الصيغ فهي محدومة في نظره م
مثيال في دسدور ابن
اخدالف الزمان ،أما األسس فليس من أساس في هذه الوثيقة َّإال وتجد له ً
أبي طالب ،بل تجد في دسدوره ما يعلو ويزيد[.]47

ويدلخص عقده في أرب نقاط
والفارق الرئيسي في نظر جرداق إنما يدعّلق في جهة الواضعين،
ّ
هي:
أوًال :أن الوثيقة الدولية إلعالن حقوق اإلنسان وضعها ألوف المفكرين يقدمون لمعظم دول

األرض أو لها جميعا ،فيما وض الدسدور العلوي عبقري واحد هو علي بن أبي طالب.
ثانيا :أن عليًّا يسبق واضعي هذه الوثيقة ببضعة عشر قرًنا.
ً

عجيجا فارًيا حول ما صقعوا
ثالثًا :أن واضعي هذه الوثيقة ،أو جامعي شروطها قد ملؤوا الدنيا
ً
وما يصقعون ،وأكثروا من الدعاوة ألنفسهم على صورة يقفر مقها الصدق والذوق
جميعا ،وأزعجوا
ً
وحملوه ألف مقة وألف حمل ثقيل .فيما تواض ابن أبي
اإلنسان بمظاهر يرورهم وما إليهّ ،
ِ
يسدعل ولم يسدكبر بل رجا الله والقاس في أن يغفروا له ما عمل
طالب للقاس ورب العالمين فلم

وما لم يعمل!

ابعا :أن معظم هذه الدول المدحدة الدي أسهمت في وض وثيقة حقوق اإلنسان ،واعدرفت بها،
رً
وهدر لهذه
ًا
هي الدي تسلب اإلنسان حقوقه ،فيقدشر جقودها في كل ميدان تمزيًقا لهذه الوثيقة
عت له قدم ،وحيث ُسم له
مزق ابن أبي طالب صور االسدبداد واالسدئثار حيث ح ّ
الحقوق ،فيما ّ
ومشى عليها األقدام ،ثم قضى
قول ،وحيث أشرق سيفه م نور الشمسَّ ،
وسوى بها األرض ّ
شهيد الدفاع عن حقوق األفراد والجماعات بعد أن اسدشهد في حياته ألف مرة![.]48

وما إن أكمل جرداق هذه المقابلة أو المقارنة بين المذهب العلوي في الحقوق وبين مبادئ
الوثيقدين الفرنسية الدولية لحقوق اإلنسان ،حدى بدا له الدقبيه بأن أصالة القظر والدفكير عقد
اإلمام ال تقف عقد هذا الحد ،بل إنها تجاوزت إلى ما هو أبعد من تلك الوثيقدين ،وحسب قوله:

«ال بد أن نذكر القارئ العربي بأن عمالق تاريخقا لم تقف به أصالده األصيلة في القظر
صورناه ،بل تجاوزت به إلى ما هو أبعد من هاتين الوثيقدين ،من
والدفكير عقد هذا الحد الذي ّ
المفكرون بعيدين عن إدراكها حدى أواسط القرن الداس عشر ،أو قل
تقرير حقائق اجدماعية ظل
ّ
حدى أوائل القرن العشرين ،كما ظل كثير من البشر بعيدين عن أن يقظروا فيها كحقائق صحيحة
حدى يومقا هذا»[.]41
ثالثًا :اإلمام وسقراط
لعل األرجح في هذه المقارنة بين اإلمام وسقراط أنها األولى من نوعها في تاريخ األدب العربي
الحديث والمعاصر ،ولعلها األولى كذلك في تاري خ األدب اإلنساني الحديث عامة ،وإن لم تكن
األولى فهي من أنضج المقارنات وأعمقها.

كثير وهم الذين ال يثير سقراط
وقد ال تثير هذه المقارنة دهشة العرب والشرقيين أو تلفت اندباههم ًا
كثير فهم الذين يثير سقراط دهشدهم
دهشدهم عادة ،لكقها تثير دهشة الغربيين وتلفت اندباههم ًا
عادة ،وقد تدفعهم مثل هذه المقارنة لعرح تساؤل يريب عليهم حول من هو :علي بن أبي طالب

الذي وضعده هذه المقارنة إلى صف سقراط الحكيم؟.

الدقبه لمثل هذه المقارنة ،كما ليس من السهولة كذلك اإلقدام
وليس من السهولة على ما يبدو ّ
ط قد ال يعرف
ط بالقدر الكافي ،ومن يعرف سق ار َ
عليها؛ ألن من يعرف عليًّا قد ال يعرف سق ار َ
عا يجم بيقهما ،فأين عالم علي من عالم
معا قد ال يجد راب ً
عليًّا بالقدر الكافي ،ومن يعرفهما ً

سقراط! فال الدين جام بيقهما وال الزمان وال المكان ،وكل واحد مقهما له سيرته الفارقة والمغايرة،
وإن جمعت بيقهما الشهادة ،فعلي شهيد الدين وسقراط شهيد الفلسفة.

تقبه لهذه المقارنة بذكائه وفعقده؛ ألنه أراد أن يققل اإلمام إلى ساحة الفكر
أما جرداق فقد ّ
ومعرًفا له بعظيم
الخالقة،
دافعا بهذا الفكر لالقدراب من عالم اإلمام صاحب العبقرية ّ
ّ
اإلنسانيً ،
مخاطبا أصحاب هذا
يثير الدهشة بحكمده كما أثار سقراط دهشة بحكمده ،وكأن لسان حاله
ً
قائال :عليكم أن تدعرفوا على علي حكيم الكوفة كما تعرفدم من قبل على سقراط حكيم أثيقا،
الفكر ً

وإذا كان لديكم سقراط العظيم في الغرب فلديقا علي العظيم في الشرق! وكل عظيم في نظر
خاصا بقومه وال بأمده وال بزمانه ومكانه ،وإنما هو لإلنسانية كافة ،وهكذا هو علي
جرداق ليس ًّ

اإلمام!

لم يذكر جرداق أنه أول من أقدم على هذه المقارنة بين عظيم الكوفة وعظيم أثيقا حسب وصفه،

فعال ألشار إليه ،وظهر عليه أنه تعامل
أحدا سبقه إليها ،ولو كان هقاك من سبقه ً
لكقه لم يذكر ً
تقبه إليها ،ودل على ذلك الدساؤل الذي
م هذه المقارنة كما لو أنه أول من طرقها وأول من ّ

قائال :قد يدساءل المرء ومن حقه أن يدساءل :لماذا
طرحه في مفددح الحديث عن هذه المقارنة ً
ندحدث عن سقراط ونحن نسوق الكالم على ابن أبي طالب وما عاصر سقراط عليًّا وما كان
مسلما أو مسيحيًّا ،بل تقدمه في الزمان وكان إيريقيًّا وثقيًّا!
عربيًّا وال
ً
عمدا ،إلظهار أمر لم ندعود عليه كون أن
ومن جهده يرى جرداق أنه خاض في هذا الحديث ً

عمدا؛ ألن سقراط لم يعاصر عليًّا ولم
الحقيقة واحدة ،وحسب قوله« :إنا عمدنا إلى هذا الحديث ً
كثير وهو
مسلما أو مسيحيًّا ! وما ذاك َّإال إلظهار أمر لم ندعود بعد أن ندمرس به ًا
يكن عربيًّا وال
ً

أن الحقيقة واحدة ،وأنها ال تدنو مقا وال تبعد عقا بمقاييس العصور والجقسيات واألديان ،وعلى

يلف كل عصر وكل جقسية وكل دين ،أال وهو
أخا لعلي العظيم بما ُّ
ذلك يكون سقراط العظيم ً
اإلنسانية المؤمقة باإلنسان المبدع ،وقيم الحياة الثابدة ،وخير الوجود الشامل ...وإن عليًّا وسقراط

وإن باعدت بيقهما ظروف ومقاسبات وأزمان ،لدجم بيقهما آفاق الكاملين من أبقاء آدم وحواء،
المدفوق العظيم في كل أرض ،وما قالوا
عمال َّإال رأيقا فيه صورة اإلنسان
أولئك الذين ما عملوا ً
ّ
قوًال َّإال أصغيقا فيه إلى ضمير اإلنسان المدحد بعدالة الوجود وقيم الحياة»[.]11
وعلى طريقة الفارابي في الجم بين الحكيمين أفالطون وأرسعو ،حاول جرداق الجم بين حكيم

ناظر إلى أن الخعوط العامة لفلسفة
اسدقادا إلى اتفاق وجده في حكمدهماً ،ا
الكوفة وحكيم أثيقا،
ً
سق ارط مبقية على األصل األول في فلسفده ،ويعقي به قول سقراط« :اعرف نفسك بقفسك» ،أمام
هذا األصل األول تساءل جرداق :هل نجد مثل هذا األساس في أعماق الحكمة العلوية ،وفي
روح الدعاليم الدي نشرها علي بن أبي طالب؟ ثم هل يدفق الحكيمان في الدفاصيل األخالقية أم

يخدلفان؟

وبعيدا عن إنزال األمور في يير مقازلها ،يرى جرداق أن «األساس األصل
ومن دون مبالغة،
ً
في فلسفة سقراط ومذهبه إنما عرفه علي بن أبي طالب معرفة ال تقل خعورة في ندائجها عقده،
عما هي عليه عقد حكيم األيارقة ،وقد يحسب أنقا نبالغ أو نقزل األمور يير مقازلها إذا قلقا :إن
َّ
هذه القدائج كانت واحدة عقد الحكيمين في معقى األخالق ،م فارق واحد في شكل المقهج الذي
ارتضاه لقفسه كل مقهما ال في جوهره ويايده!»[.]19
وقد وجد جرداق أن قول سقراط المؤسس لفلسفده« :اعرف نفسك بقفسك»  ،يقابله ويوافقه قول

مضيفا أن ما قصده اإلمام في هذا القول يعابق ما قصده
اإلمام« :حاسب نفسك بقفسك»،
ً
سقراط في قوله ،ودل على ذلك -في نظره -قول كثير أطلقه اإلمام يدصل بقول سقراط مبقى
ومعقى ،م إشارات صريحة إلى القدائج العملية الدي تدرتب على مضمونها ،ويرى جرداق أن

«هذه اإلشارات الصريحة إن لم يدّب صاحبها خعة الددرج والدقظيم الدي ّاتبعها حكيم األيارقة،
جميعا»[.]14
ألعذار مقبولة ،فإن فيها معقاها وروحها ويايدها
ً

ابعا :اإلمام والعروبة
رً
عقد القظر في هذه المقاربة ،يمكن الكشف عن ثالثة أمور جوهرية لعلها أهم ما حاول جرداق
الدأكيد عليها لدظهر العروبة بالمظهر اإلنساني َّ
الخالق ،هذه األمور الثالثة هي:
اقعا َّإال إذا كان خعها
أوًال :العروبة والبعد اإلنساني ،يرى جرداق أن العروبة ال يمكن أن تكون و ً
العام ًّ
خعا إنسانيًّا ال يبار عليه ،وال يمكن للمرء أن يخدم العروبة إذا حاد بمقهجه عن المعاني

اإلنسانية العامة.

وإليقاء العروبة بهذا البعد اإلنسانيَّ ،
تدأكد الحاجة -في نظر جرداق -ربط العروبة باإلمام

يجسم أكثر القواحي اإلنسانية اإليجابية
باعدباره يمثل الصيغة العالمية للشخصية العربية ،وكونه ّ
الدي أدركها مفكرو العرب في تاريخهم العويل.

ثانيا :العروبة بين القهج األموي والقهج العلوي ،اندقد جرداق محاولة بعض ربط العروبة بالقهج
ً
األموي
ميال للعقصر
تعصب للعرب ،وأظهر ً
ً
وتحديدا بشخص معاوية بن أبي سفيان لكونه ّ
معزًاز بهذا الدفاضل فكرة العروبة.
العربي مقابل األجقاس األخرىّ ،

قائال « :من الذي يمثل األصالة اإلنسانية في الشخصية العربية،
وفي هذا السياق تساءل جرداق ً
ويجسم المعاني اإلنسانية في القومية العربية ،أو قل :من الذي يرسم الخط السياسي واالجدماعي
ّ
المدعصب للعروبة على زعم
للقومية العربية كما يجب أن تكون؟ أهو معاوية بن أبي سفيان
ّ

ماال وجيئوني به ،أم علي بن أبي طالب الذي لم
الزاعمين ،والقائل لوالته :احلبوا من دم العرب ً
يفضل مشروًفا على شريف ،وال قرشيًّا على أعرابي ،والقائل
يدعصب لعقصر أو لعرق ،والذي لم ّ
ّ
لوالته :ارفعوا كل ضريبة عن العرب َّإال أن يكونوا في يسر ونعيم ،ويدفعوا مما يفيض عن
حاجاتهم ،واعملوا على رف الحاجة والفقر حدى يدساوى القاس في الخير؟»[.]11

قائال« :بمثل األسلوب السفياني
مفرًقا بين القهجيين واألسلوبين ً
أمام هذا الدساؤل يرى جرداق ّ
تقهار الشعوب ،وتقحرف األحاسيس الوطقية ،ويمسخ معقى القومية ،ألنه أسلوب يير إنساني في
أصوله وياياته ،وبمثل األسلوب العلوي تقهض األمم وتدالقى وتدعاون ،وتسدقيم المشاعر

الوطقية ،وتسمو المعاني القومية ،ألنه أسلوب إنساني في يقابيعه ومجاريه ومصباته»[.]12
وتدمة لرأيه اندقد جرداق مدح بعض عصبية األمويين وميلهم إلى إيثار العقصر العربي على
ّ
قائال :إن «في هذه العصبية إساءة كبرى إلى فكرة العروبة ،فإذا اعدبرنا أن
ييرهم،
شارحا نقده ً
ً

هؤالء الموالي ليسوا عرًبا ،وأنقا ال نريد أن يكونوا عرًبا ،فليست القومية السليمة من هذا الجانب
يصبا ،بل هي تعاون وأخذ وععاء .والقومية الدي ال تععي
ظلما وال
ًا
اسدعبادا وال
ً
ً
اسدعمار وال ً
مكدوب عليها الفقاء ،كدلك الدي ال تأخذ سواء بسواء! وإذا اعدبرنا أن هؤالء الموالي عرب ،وهم
اسدقادا إلى المفهوم الصحيح للقومية كما رأيقاه في الفصول السابقة ،وإلى حقيقة الموالي
عرب
ً
مجدمعا
الذين اندمجوا بالشخصية العربية وأخذوا مقها وأععوها ،وساكقوا العرب وبقوا وإياهم
ً

احدا ،ثم أندجوا أروع ما في الدراث الفكري العربي ،فليست القومية من هذا الجانب اسدئساد فئة
و ً
من القوم على فئة ،وال اسدئثار طبقة من القاس بالخيرات دون طبقة ،وال تحكم قوي بضعيف ،وال
إقامة مجدم على أساس من اآلكل والمأكول!»[.]11

من جانب آخر يرى جرداق « أن السياسة األموية في حقيقدها ليست سياسة عربية ،حدى وال
سياسة قبلية ،وإنما هي سي اسة أسرة من العرب تريد أن تحكم العرب والموالي ،وتقهب خيراتهم

جميعا ،فإذا هم مدساوون من حيث إنهم أدوات إنداج لهذه األسرة .وهي سياسة تدركز في
وتأكلهم
ً
الدرجة األولى على جم المال والقوة والسلعان في يد واحدة ،يمكقها أن تسقد من يواليها ويؤيدها
نهبا لما تحت
من العرب والموالي ،وتبعش بمن يعارضها ،وتخقق المجموعة الفقيرة من الجانبين ً
أيديها من المال والغالل ،فهي من هذه القاحية سياسة طبقية خالصة»[.]11
ثالثًا :العروبة وآفة االسدبداد ،في نظر جرداق إن «االسدبداد هو آفة القومية الكبرى ،ألنه آفة
إنسانية ،وال يسدعي أن يكون قوميًّا من ال يكون إنسانيًّا ،كما أنه ال يكون إنسانيًّا من ال يكون
قوميًّا ،شريعة أن تكون ركيزة قوميده األولى العمل من أجل رف الحاجة عن القاس الذين يدألف

تمهيدا إلشاعة الفضائل اإلنسانية الدي تععي هذه القومية معقاها الجميل وقيمدها
مقهم القوم،
ً
الصحيحة»[.]17
هذه اآلفة الدي يصفها جرداق باآلفة الكبرى ،تعزز في تصوره ربط العروبة باإلمام ،وحسب قوله:

« والذي يعرف ما عاناه العرب في تاريخهم العويل من ويالت االسدبداد السياسي ،يدرك ما في
نهج علي من جميل الروابط بين السلعة والشعب ،وما فيه من خير الحاكم والمحكوم على
السواء»[.]18

يدأمل في هذه األمور الثالثة ،يدرك أن جرداق قد قدم رؤية مهمة بإمكانها اإلسهام في تجديد
من ّ
فكرة العروبة وتحديثها وأنسقدها ،وتسدحق هذه الرؤية اندباها ًّ
جادا ،وهي جديرة بالققاش المركز

والمعمق.

تحرت تكوين المعرفة بأطروحة جرداق حول اإلمام كما
هذه كانت معالعة اسدعالعية وتحليلية ّ
ظهرت وتجّلت في كدابه الموسوعي الكبير والبدي (اإلمام علي صوت العدالة اإلنسانية .
-5-

مالحظات ونقد

بعيدا تقر ًيبا عن الققد والقظر الققدي م شهرته
بقي كداب جرداق لزمن يدخ ّ
عى نصف قرن ً
الواسعة ،وأحاطت به هالة كبيرة من الثقاء واإلعجا ب صرفده عن الدقاول الققدي ،وأبعدته عن
صعب على
دائرة الققد ،كما أن حجم الكداب الكمي الذي فاق ألف صفحة بأجزائه الخمسة ّ
كامال ،وهذا هو حال معظم المؤلفات الكبيرة
الكثيرين مدابعة الكداب إلى نهايده ومعالعده
ً

تعرفوا على كداب جرداق كثيرون ،لكن الذين
والموسوعات الدي تدكون من أجزاء عدة ،فالذين ّ
كامال أظن أنهم قليلون ًّ
جدا ،ومن دون المعالعة الكاملة ال تدكشف الصورة الققدية
طالعوا الكداب ً

الدقيقة للكداب.

مجرد
ما سأطرحه هو ّ

وتوسعا،
تفصيال
أكثر
ً
ً

تمهد العريق ،وتشج على محاوالت أخرى تكون
لفدات نقدية عامة ،لعلها ّ
من هذه المالحظات الققدية:

أوًال :ظهر على كداب جرداق ما يمكن تسميده بفائض الكالم ،ونعقي به أن الكداب احدوى على
كم يير قليل من الكالم كان باإلمكان االسدغقاء عقه لعدم الحاجة الضرورية إليه ،خاصة وأن
الكداب ليس من نمط المؤلفات الصغيرة أو الموجزة الدي يمكن الدسامح معها في هذه القاحية،

جبر لحجمها الصغير ،وإنما هو من نمط المؤلفات الكبيرة المكونة من أجزاء
ويض القظر عقها ًا
عدة الدي تلفت االندباه بشدة إلى مثل هذه المالحظة عقد حصولها.

تدكرر مرات عدة ،وتحصل بعريقة موسعة فيها من اإلسهاب
وتدأكد هذه المالحظة وتشدد حين ّ
الذي ال يقدصر على بضعه أسعر ،وإنما يدخعى الصفحات العوال.
من األمثلة الدالة على ذلك ،أراد جرداق أن يميز أسلوبه في تقاول بعض قضايا تاريخقا عن

المدزمت الذي يسعى أصحابه ألن يجعلوا
بعيدا عن األسلوب
أسلوب اآلخرين ،ليثبت أنه كان ً
ّ
مقدخبا
المدزمت أشار جرداق لبعض المؤلفين
وتوضيحا للمقصود بهذا األسلوب
من كل حبة قبة،
ً
ً
ّ
قضايا تاريخية عدة بعيدة عن موضوع الكداب وأطروحده ،وكان من أمثلده على قضية الرق في

اإلسالم ،كداب الباحث المصري أسداذ الداريخ اإلسالمي الدكدور محمد العيب القجار صاحب

مثاال ألولئك الذين قال عقهم إنهم
كداب (الموالي في العصر األموي  ،الذي رأى فيه جرداق ً

عوضا عن أن يوجزوا ،ويواربون حيث يجب أن يصارحوا ،ويعقدون
يعيلون« :الحديث المدكرر
ً
األمور البسيعة حدى تخال أن األمر قد الدوى عليهم وعلى القارئ سواء بسواء»[.]11
مدخعيا
تقبه لهذه المالحظة ،فإنه توس في عرض رأي الدكدور القجار
والمفارقة أن جرداق الذي ّ
ً
فائضا كالمه عن الحاجة ألنه مجرد مثال على نقد أسلوب لم يكن وثيًقا
أرب صفحات كبارً ،

ناظر للمؤلف بدل أن يكدفي بالحدود الموجزة في عرض الحقائق الواضحة،
ًا
بصلب الموضوع،
يراه جرداق أنه «يلف ويدور ،ويغدو ويروح ،ليضلل القارئ عن الحقيقة الدي يجب عليه االعدراف
بها ألنها معدرفة بقفسها ،دون مداورة ودون محاورة ،وألن مجابهة الحقائق هي الشرط األساسي
في كل بحث يخدم الداريخ ،ويخدم القارئ ،ويخدم المعرفة»[.]21
تحدث جرداق في ثالث صفحات كبار عن مجرد تصوير افدراضي ما كان بحاجة
مثال آخرّ :
لهذا الفائض من الكالم ،فقد أراد أن يصور ما حصل في أوروبا من تحول بعدما تخعت مرحلة
شارحا هذا األمر بافدراض أن لويس الراب عشر حاكم فرنسا المسدبد في
العصور الوسعى،
ً
القرن الساب عشر بعث حيًّا في هذا العصر ،وراح بألبسده الفضفاضة في نزهة بشوارع باريس
يفصل الكالم ويسهب بعريقة
أو في جولة بين رعاياه ،فماذا سيرى وماذا سيفعل؟ فأخذ جرداق ّ
يصدق عليه ما نسميه بفائض الكالم.

وتؤكدها.
هذان مجرد مثالين ،وهقاك أمثلة عديدة تثبت هذه المالحظة ّ

عا في طريقة تقاول بعض القضايا الدي تدرابط فيما
قبضا وبس ً
ثانيا :اخدالل الدقاسب المدوازن ً
ً
بيقها ،إذ يظهر على بعضها البسط الواس  ،وعلى بعضها اآلخر القبض الضيق ،من دون
إيضاح من المؤلف وال تعليل أو تفسير ،م شدة وضوح هذه المالحظة وانكشافها.
والمثال الواضح واألبرز على هذه المالحظة ،ما ظهر في حديث جرداق عن المقاربة بين وثيقة

حقوق اإلنسان الفرنسية وما أععاه اإلمام من أصول توافقها في المعقى ،ومن نصوص ترادفها أو
عا وشرحه وقاربه في أكثر من عشرين
تماشيها في الغاية ،فالمبدأ األول تحدث عقه جرداق بس ً

قبضا وشرحه وقاربه في أقل من صفحة واحدة،
صفحة ،بيقما المبدأ الراب
ّ
تحدث عقه جرداق ً
واألمر نفسه حصل م المبدأ الخامس والسادس والساب والعاشر والحادي عشر والثالث عشر
والخامس عشر والسادس والساب عشر.
وتدأكد هذه المالحظة وتبرز عقد معرفة أن المبدأ األول الذي بسط جرداق الحديث عقه في أكثر
ّ
علما أن هذا
من عشرين صفحة ،تعرق ألمر سبق لجرداق وبقص عبارته أن تحدث عقه
ً
طويالً ،

وبيًقا ،وبسهولة وجد جرداق ما يقابله في أقوال اإلمام وما يوافقه.
اضحا ّ
المبدأ جاء و ً
ار
ولبيان األمر ،فقد نص المبدأ األول في الوثيقة الفرنسية على أن (القاس يولدون ويظلون أحرًا
ومدساوين في الحقوق  ،يقابله ويوافقه في الشق األول قول اإلمام« :ال تكن عبد ييرك وقد
روحا
جعلك الله ح ًّار»  ،فهذا القول في نظر جرداق يوافق «الشق األول من الوثيقة الفرنسية ً

طويال عن
ونصا ،وال حاجة بقا اآلن إليضاح ما هو واضح فيها ،وقد سبق لقا أن تحدثقا
وياية ًّ
ً

عمل علي في إيقاظ روح الحرية في القاس ،وعن اعدرافه الصريح بأن قوة الوجود جعلت القاس

ار له م أن يقظروا في شؤونهم فيسدغقوا بها علموا ال إكراه في ذلك وال قسر .ولهم أن يقكروا
أحرًا
جميعا على ما يبدو لهم فال سلعان إلنسان على
مدى شاؤوا وأن يؤازروا وأن يكونوا من أمورهم
ً

يعوق بها رجل عقق رجل بما أذن له به من حرية
إنسان بحكم المولد وال بحكم آخر ،وال ّ
مقة ّ
حر يرى ويفكر ويريد ويقزع عن هذا الواق ال عن سواه ،ومن
الدصرف ،فكال الرجلين موجود ًّا

شاء فليرج إلى فصلي الحرية ويقابيعها ،والحرية بين الفرد والجماعة ،من هذا الكداب ،ففيهما

دليل على القصوص العلوية بهذا الصدد ،وعلى المقعق العلوي والمسلك العلوي»[.]29

نصا أو ياي ًة
روحا أو ًّ
هذا المقدار كان ً
كافيا في بيان ما يريد جرداق مقاربده من جهة الدوافق ً
بين الوثيقة الفرنسية وأقوال اإلمام ونهجه ،وإذا كانت هقاك حاجة لمزيد من الشرح ليكن ،لكن م

فعال
قبضا وبس ً
عا كما حصل وتحّقق ً
لحاظ الدقاسب المدوازن ،وليس اإلخالل بهذا الدقاسب ً
وجودا.
و ً

وتدأكد هذه المالحظة كذلك وتبرز من وجه آخر ،فالمبدأ الراب الذي تحدث عقه جرداق وقاربه
ّ
في أقل من صفحة واحدة ،كان وثيق الصلة بالبيان والشرح الموس في المبدأ األول ،وحين
وصل إليه وجد جرداق أن ما عقده من بيان وشرح قد بسعه من قبل في مقاربة ذلك المبدأ

ملدفدا لضرورة الدقاسب المدوازن في القبض والبسط لخفف من شرح المبدأ األول
األول ،ولو كان ً
وحول الباقي لشرح المبدأ الراب .
نص المبدأ الراب في الوثيقة الفرنسية على أن (قوام الحرية أن يسدعاع عمل
ولبيان األمر ،فقد َّ

مسدخدما كلمات تحيل لما سبق من
كل ما ال يضر بالغير فردا أو جماعة  ،وجاء بيان جرداق
ً
شرح وبيان ،مثل كلمات :علمقا ورأيقا ،ونص كالمه« :علمقا أن القاعدة في نهج علي هي إقرار

ار في ما يعملون ،فليس ألحد أيًّا كان أن يقسر آخر أيًّا كان على
حق القاس بأن يكونوا أحرًا
مقيدة في نهجه بمصلحة
خيرا ،يير أنا علمقا ً
أيضا أن هذه الحرية ّ
عمل ال يرتضيه وال يرى فيه ً

حر في عمله من يحمل األذى لآلخر فيما يعمل ،من ذلك ما رأيقا مما أباحه
الجماعة ،فليس ًّا

للدجار وأهل الصقاعة من حرية ،ومما أوجبه على الحكومة من حمايدهم ورعايدهم حدى إذا
اسدأثروا واحدكروا عدهم معددين فقيد حريدهم َّإال أ ن يدركوا االحدكار ،ومن ذلك ما رأيقا مما أباحه
للقاس من حرية االعدقاد والمذهب السياسي»[.]24

تأتي هذه المالحظة وتلفت االندباه إلى المالحظة السابقة الدي أطلققا عليها فائض الكالم،

الفائض الذي تجلى هقا في شرح المبدأ األول حين فاق عشرين صفحة.
ثالثًا :عقد حديثه ع ن وظيفة الخالفة رأى جرداق أن اإلمام خالف «ما ارتآه بشأنها أهل زمانه
أجمعين ،فيما كانوا ال يعدرفون بهذا الحق َّإال ألصحاب القبي من المهاجرين واألنصار ،أو لذوي

تعظيما مقهم لشأن هذه الوظيفة الخعيرة ،كان علي وحده يخالف ما اجدم عليه رأي
قرابده،
ً
دسا
اآلخرين ،فإذا به يصوغ ما ارتآه بشأنها
صويا يدعونا ألن نعيد القظر في كل ما َّ
دس عليه ًّ
ً
في كدب الداريخ من تعلعه الدائم إلى هذا المقصب»[.]21
تدميما لرأيه
خص به الشيعة ،وجاء
وعّقب جرداق على هذا الكالم في هامش الكداب بقول ّ
ً
قائال« :ال شك في أن َّ
تألم الشيعة لما لحق بعلي من إجحاف ،جعل بعضهم يقسبون
وتأكيدا لهً ،
ً

مدألما جازًعا لوقوف بعض الصحابة دون وصوله إلى الخالفة ،وهي في
إليه أقو ًاال تصوره
ً
جملدها أقوال بعيدة عن نفسية علي ومقهجه العام ،ومواقفه المخدلفة الكثيرة الدي تصرح بقوة

دس عليه من أقوال»[.]22
شخصيده تققض هذا الجزع البادي فيما ّ
عيا أن هقاك
مرسال من جرداق ،ولم يكن
هذا الكالم جاء
ً
مسقدا بأدلة وبراهين تثبده ّ
وتؤكدهّ ،
ً
مد ً
شاهدا ًّ
داال
يقدم
ًّ
دسا في كدب الداريخ حول موقف اإلمام تجاه حّقه في الخالفة ،لكن من دون أن ّ
ً
على هذا الدس في كدب الداريخ.

بعضا مقهم
وتكرر هذا الموقف مرة أخرى ،حين نقل جرداق كالمه إلى الشيعةّ ،
عيا كذلك أن ً
مد ً
ّ
شاهدا ًّ
داال على ذلك.
يقدم
َّ
دس على اإلمام أقو ًاال بشأن القضية المذكورة ،لكن من دون أن ّ
ً
تمسكه
وحقيقة األمر أن اإلمام كان يرى نفسه صاحب الحق في مسألة الخالفة ،وعرف عقه ّ
الشديد بالحق مدى ما بان له ،ال يدهاون فيه وال يدقازل ،وبقي على هذا الموقف ثابدًا بثبات الحق
ويصرح به مدى ما اقدضى الحال ،فهذه القضية بالقسبة لإلمام هي قضية حق
الذي يراه ّبيًقا،
ّ

مدخليا عن الشأن العام ،وعاش
وليست مسألة مقصب ،م ذلك لم يكن جزًعا وال مقصرًفا أو
ً
مخلدا سيرة عظيمة ال نظير لها وال مثيل بعد القبي األكرم (صلى الله عليه وآله وسلم .
حياته ً
* نشر في مجلة الكلمة العدد ( )102شتاء 1440/2012
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