املقدمة هي ّ
املعلومات وآلاراء َّ
للكتاب ،وال ّ
تعبر
بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز تفسير

ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
نبذة تعريفية بـ"رميون هاريف" :Ramon Harvey
ريمون هاريف ،باحث أمريكي ،محاضر يف الدراسات اإلسالمية يف كلية
إبراهيم يف لندن.
اهتماماته ترتكّز يف الدراسات القرآنية ويف علوم الالهوت ،وله مقاالت
عدّ ة يف هذا السياق.
صدر له يف هذا السياق كتاا بنناوان( (،Qur'an and the Just Society
اإلسااالم وممتمااع الندالااة يف اإلساااالم2102 ،م) ،وهااو مسااتند إلاا رساااالته
للدكتوراه.
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ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
مقدمة(:)1
مااال المسااااحات التاااي اااتم هباااا الدراساااات اليربياااة المناصااارة للااارتا
اإلسااالمي بحكاام االهتمااام بااالنلوم اإلنسااانية؛ دراسااة الساايااات االعتماعيااة
والسياسية واالاتصادية للحقول المنرفياة اإلساالمية ،حياث تادرف كيتياة تا ير
هذه السيااات عل البناءات المنهمية والمنرفية لهذه النلاوم أو علا تتاصايلها
ونتاعا ا ،ومال ضامل هاذه المسااحات التاي ييهار فيهاا هاذا االهتماام؛ دراساة
التتسير ،سواء عل مستوى المتون التتسيرية أو علا مساتوى بناد الادالالت يف
مواضع بنينها.
هذه الدراسة لريمون هاريف هي دراسة لتتسير آية المكاتباة يف ساورة الناور،
اتم بتتنياه هاذه الر يااة يف دراساة التتاساير اإلساالمية المب ّكارة لهاذه ايياة منااذ
القاارن الول وإل ا منتصااا القاارن ال ااا  ،حيااث يحاااول تتب اع أ اار التيااكيالت
االعتماعية واالاتصادية والسياسية والنلمية عل اتماه تتسير هاذه ايياة ،حياث
يرى هااريف ّ
أن هاذه ايياة فسارت بداياة بوعاو المكاتباة لنتاق الراياق يف ضاوء
يتحرك يف إطار الر ية القرآنية الخالاية الناماة ،ويف ضاوء الرواياات
مكي ّ
وسط ّ
الحدي يااة التااي تقاادّ م أهميااة النت اق وضاارورته ،يف حاايل انتقااه التتسااير بصااورة
التطور االاتصادي يف النصر النباسي واالتماه إلا االهتماام
إعمالية للنّد مع
ّ
( )0اام بكتابة المقدّ مة ،مسؤولو اسم الرتعمات بمواع تتسير.
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ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
بمركزية السيد يف عالاته بالنبد وحاعته للتح ّكم الكامه فياه ،كماا أ ّ ار هاذا علا
تطاور دور
فهم بنض التتاصيه التتسايرية التقهياة المتن ّلقاة بماال النباد ،يف ّاه ّ
الدولة كوسيط يف عالاة السيد  -النبد.
هماة يف الدراساة اليربياة
كذلك ّ
تمس هاذه الدراساة بناض اإلالاكاالت الم ّ
للتتسير؛ م ه مس لة التتاسير المب ّكرة ،والتيكيك يف مو وايتها .باه التياكيك يف
وتطاور التنااطي
مممه المدونات اإلسالمية تقري ًبا ،وأ ر هذا عل فهام التتساير
ّ
همة حيث إ ّن الك ير مل النقاالاات حاول
مع الدالالت القرآنية ،وهذه المساحة م ّ
تاااريا القاارآن يف الدراسااات اليربيااة تاارتبط بالنقاالااات حااول تتساايره واعتماااده
كمصدر تيريني ،مما يمنه اضاية التتساير المب ّكار يف الدراساات اليربياة اضاية
مهمة يف تاريا القرآن كذلك ،كما نرى يف كتابات كرون أو كتابات أوري روبيل.
ت ا أ أهميااة هااذه الدراسااة ماال كولااا تس ا ّلط الضااوء عل ا نااو خااا ّ ماال
اارب علياااه البااااح ون
اام أن يتنا ّ
المقارباااة اليربياااة المناصااارة للتتساااير مااال المها ّ
والدارسون ،كما تس ّلط الضوء عل بناض القضاايا المتن ّلقاة بدراساة التتساير يف
الدراسات اليربية.
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ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
الدراسة

()2()1

مقدمة:
ييير مصطلح المكاتبة " "Indentureيف اللية اإلنمليزية إل إبرام عقد بيل
الخصيل ،يف حيل أن كلمة " "dentureتنني (طقم أسنان) ،وهو ف ّكان متطابقاان
يحالن ً
بدال عل السنان المتقودة( .)3تاريخ ًّياا ،اساتخدمت الكلماة لشالاارة إلا
ّ
()4
حرر بموعبه الك يار مال مساتوطني
نيام (عبودية النقود طويلة العه)  ،الذي َّ

السااتر
تحمااه تكاااليا ّ
أوروبااا وأمريكااا الياامالية م ااه هااذه النقااود يف مقابااه ّ
عنهم( .)5أ ّما يف التقه اإلسالمي ،ييير مصطلح المكاتبة " "indentureإلا مننا
منااض تقري ًبا( فهو وسيلة يمكل للنبيد مل خاللهاا تحريار عقاود لنتاق أنتساهم.

( )0هذه الرتعمة هي لا(
Slavery, Indenture, and Freedom: Exegesis of the ‘mukātaba Verse’ (Q. 24: 33) in Early
Islam.

املنشورة يف  Journal of Qur’anic Studiesيف 2112م.
( )2مرتعم هذه المادة هو مصطت التقي ،باحث ومرتعم ،له عدد مل العمال المنيورة.
(‘Indenture’, Shorter Oxford English Dictionary, 6th edn. )3

( )4عبودية النقود طويلة العه( هي نو مل االستنباد الذي الا يف الواليات المتحدة يف القرن السابع
عير تحديدً ا ،والذي بموعبه يتحمه مالك الرض ال ري تكاليا انتقال أحدهم إل الواليات المتحدة
نص النقد( .المرتعم).
يف مقابه النمه لمدة محدّ دة يتتقان عليها يف ّ
(Weir, ‘Indentured Servitude’, p. 373. )5
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ترجامت
وعادة ما يكون للنبد المكاتب وضع فقهي متم ّيز عل غيره مال النبياد ايخاريل،
عل الرغم مال ّ
محاال للنقاا
ًّ
أن التنبيار عال هاذا التماايز كاان

المبكار( .)1وماع

تام االتتااق علياه هاو ّ
ذلكّ ،
أن ّ
الياكه الساساي لنقاد المكاتباة يتط ّلاب
فإن ماا ّ
نم ًماا أي علا
المكاتبة عل ماال منلاوم يادفع علا مادى فارتة محادّ دة (عاادة م َّ
()2
الياك إلا ّ
ّ
أن االسارتااق كاان مكونًاا
تطارق
أاساط)  .وعل الارغم مال عادم ّ

مهما يف الممتمع النربي إ ّبان القرن السابع المايالدي ،إال أنّاه يبادو ّ
أن المصاادر
ًّ
عماا إذا كاان عقاد المكاتباة( )3كاان منرو ًفاا يف الحمااز
المتاحة لنا ال تميبنا بد ّاة ّ
ابه هور القرآن أم ال(.)4
الصه القرآ لنيام المكاتبة هو ايية  33مل سورة النور ،التي تقول(

( )0انير صتحة .40
أيضا( الزهري ،منمم ذيب اللية ،المملد الرابع،
( .’Brunschvig ‘ʿAbd )2انير ً
السمات الرئيسة لنقد المكاتبة يف( الييبا  ،الصه ،مملد( ،6
مطالنة م ال مب ّكر عل ّ

 .3102ويمكل
.001

( )3يف هذه الوراة ،أستخدم مصطلح (المكاتبة) لشالارة إل نيام النتاق التنااادي ،التاي امات برتعمتهاا
إل " ."indentureوأحيا ًنا أستخدم عبارة( (عقد المكاتبة) لشالارة إل النقد الوااني المربم بيل السيد
والنبااد تحدياادً ا .وتماادر اإلالااارة إل ا أنااه يمكاال اسااتخدام مصااطلح (الكتااا ) للتنبياار عاال أي ماال
المتهوميل.
( )4انير المنااية ايتية يف

()6

 01وما يليها.

ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
ﱹﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ

ﭿ ﮀ ﮁﱸ(.)1
عل الرغم مل إارارها ب ّن التقليد اإلساالمي ا ّتتاق باإلعماا علا َّ
أن هاذه
ايية تيير إل نيام المكاتبة ،تتنامه باتريييا كرون( )2مع هذه ايياة كم اال علا
االنتصال المب ّكر بايل الانص القارآ واساتخدامه المنيااري التقهاي( .)3تحااعج
كرون ب ّن الساياق اللياوي لةياة  32وصادر ايياة  33مال ساورة الناور ،والاذي
يتحدّ

عل الزواج ،وكذلك الميزى النام للسورة ذا ا حول التن ّتا المنساي،

( )0يبدو أنه ال يوعد فرواات ذات أهمية تذكر لهذا المزء مل ايية بيل تقليد القراءات (مكرم وعمر،
منمم القراءات القرآنية ،مملد( ،4

 .)251ويوعد فرق يف طرف صنناء اليهير ،وهو( (وآتوهم

بما رزاكم اهلل)( ،أسماء الهاللي ،طروف صنناء،

.)000 -001 ،55

sadeghi and oudar i, ‘ anʿā 1 and the Origins of the Qur ān’, p. 93.

( )2باتريييا كرون 0045( Patricia Croneم2105 -م) ،هي مستيراة أمريكية مل أصه دانمركي ،وتندّ
أهم رواد التوعه التنقيحي ،وصاحبة أفكار ذائنة الصيت حول تاريا اإلسالم المب ّكر وتاريا اإلسالم؛
حيث تي ّكك يف كون القرآن الذي بيل أيدينا ينود إل القرن السابع الميالدي ،كما تي ّكك يف كون
المهمة ،عل رأسها (الهاعريون) مع مايكه كوك
اإلسالم اد ني يف مكة الحالية ،لها عدد مل الكتب
ّ
(0022م) ،وهو مرتعم للنربية ،حيث ترعمه نبيه فياض ،وصدر عل المركز الكاديمي لألبحا
تحت عنوان( (الهاعريون ،دراسة يف المرحلة التكوينية لشسالم) ،بيروت2105 ،م ،وكتا

(تمارة

أيضا ،حيث ترعمته آمال محمد الروبي ،وصدر
مكة و هور اإلسالم) (0012م) ،وهو مرتعم للنربية ً
عل المركز القومي للرتعمة ،مصر2115 ،م( .اسم الرتعمات).
(Crone, ‘Two Legal Problems’, pp. 12–14. )3
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ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
يوضااحان ّ
أن هااذه اييااة تيااير إل ا مساااعدة النبيااد الااراغبيل يف الاازواج .تقااول
كرون(()1
«ترعع عذور نيام الكتابة إل النرب المحلي ،وال يمكل ر ّده مباالرة إل
القرآن ،وال حت التنه الخيري الذي يقتضي ترك الاساط الخيرة( التنه
الخيري ارئ يف الكتا ولم يستنبط منه».
يف هذه الوراة ،سوب أر ّكز بالساف علا كيتياة تادويل التقالياد التتسايرية
اإلسااالمية للتهاام المبك ار لهااذا الماازء ماال اييااة .ولااذلك ،لاال أتنا ّارض لماادى
انسمام (أو عدم الرتابط المنطقي) هذا التتسير مع بقية ايية والساياق والساورة،
ولل أا ّيم اراءة كرون مل هذه الزاوية( .)2ومع ذلك ،مال المادير بالاذكر أن نياير
إل أن اإلالكالية التي تطرحها كرون ،والموا عنها كذلك ،كانات متو َّاناة مال
أيضا
ابه المتكلم والمتسر أبي منصور الماتريدي (ت(  ،)041 /333فقد رأى ً

(Crone, ‘Two Legal Problems’, p. 6. )0

( )2يتنامه أغلب الدّ رف التتسيري اإلسالمي الكالسيكي مع النبارة المقتبسة كمزء منتصه غير مرتبط
بصدر ايية  (33ﱹﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﱸ ،وال بنمزها( ﱹﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﱸ.
خاصة لها.
واد امت ساب ًقا بالتنليق بيكه موعز عل تحليه كرون لهذه ايية وحاولت تقديم اراءة ّ
انير( .Harvey, The Qur’an and the Just Society, pp. 138–140
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أن الممع بيل كلمتي ﱹ ﭲﱸ وﱹ ﭶﱸ الواردتيل يف ايياة ينطاوي علا
منن واضح عل النحو ايأ(()1
« اااهر هااذا لاايس عل ا ]الكتابااةى ،ولكاال عل ا الكتااا المنااروب وهااو
كتا

اهلل -تنال -؛ ّ
لن الكتا المطلق هو كتاا اهلل تناال  ،يسا لون ساادا م

تنليم الكتاا لهامّ ،إال ّ
أن النااف لام يتهماوا مال هاذا هاذا ،ولكال فهماوا كتاباة
النبيد واإلماء ،حيث صرفوا ايية إليها».
أيضاّ ،
فإن اليايء
بالنسبة إل الماتريدي ،وهو أصولي (من ّير فقهي) متقدّ م ً
المهم الذي يمب مراعاته عند النير يف ايية ليس الساياق الكلاي لهاا ،ولكال ماا
إذا كانت كلمة ﱹ ﭲﱸ الواردة يف ايية مقرونة بمتردات أخرى تق ّياد منناهاا،
أم ألا ت أ مطلقة ،ويف هاذه الحالاة فهاي تنناي (القارآن)( .)2ربماا يكاون الادَّ رف
المستتاد هنا هو ّ
أي منن (واضح) يصبح كذلك فقط ضامل ممموعاة من ّيناة
أن ّ
مل االفرتاضات الت ويلية التاي يحادّ دها تااريا وخاربات المتسار ذاتاه( .)3وبينماا
يساامه الااوحي المقاادّ ف اسااتمابة الممتمااع للرسااالة اإللهيااة الرتنسااندنتالية
ّ
(المتنالياااة) ،بماااا يف ذلاااك الااارينة اهللّ ،إال ّ
أن المااار مااارتوك للاااذوات البيااارية

( )0الماتريدي ،ت ويالت القرآن ،مملد( ،01
( )2انير( الطحاوي ،أحكام القرآن ،مملد( ،2
(Gadamer, Truth and Method, p. 288. )3
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المختلتااة لينيااروا ويتناااالوا ويتس اروا الواماار التااي يتلقولااا يف ضااوء تمااارهبم
الخاصة.
ّ
مل هذه الزاوية ،س اوم بدراسة ممموعة مل الخياارات التتسايرية المب ّكارة
يية سورة النور ،مع تناول المسائه التقهية التي تم الر ّد عليها مل خالل محاولاة
ّ
متتوحاا علا الندياد مال التتاصايه
ويياه هاذا التنااول
توضيح ليتها اليامضة.
ً
التتساايرية الدايقااة حت ا مااع اإلااارار بااالمنن اإلعمااالي لةيااة .س ا اوم بتحليااه
أول( ماااا إذا كانااات صااايية المااار يف كلماااة
المواناااب الرئيساااة ال ال اااة ايتياااة( ً ا
ﱹﭶﱸ تيير ضمن ًّيا إل الوعو أم الند أم اإلذن .ثان ًياا( المننا الادايق
ليرط ﱹﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﱸ .ثال ًثا( ماا يرت ّتاب علا اولاه( ﱹﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﱸ .تسااتتيد هااذه الوراااة ماال طاارق تتسااير هااذه المواضااع ال ال ااة لرساام
للتوعهاات التتسايرية الرئيساة لةياة  33مال ساورة الناور يف ضاوء البي اة
خريطة
ّ
الكالمياة  -السياسااية ،واالعتماعيااة  -االاتصااادية لشسااالم المبكار .ماال خااالل
الولايل لشساالم ،أاارت أناه ماال
سارد اصاة تنااول آياة المكاتباة خاالل القارنيل ّ
الممكل تقديم نيرة فاحصة للطريقة التي يتقاطع هبا الخطا التتسايري التقهاي
التطاور الممتمناي،
للدوائر التنليمية للمسالميل الوائاه ماع أنمااط أوساع مال
ّ
خاصة فيما يتن ّلق بنيام الرق.
ّ
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ترجامت
دراسة التفسري اإلسالمي املبكر:
سودت صتحات طوال يف المدل حول ت ريا اإلسالم المبكر( تحديادً ا ماا
هاعسااا مؤر ًاااا يف الدراسااات
يساام بااا (مساا لة المو وايااة) .ولطالمااا الاا ّكلت
ً
اإلسااالمية الكاديميااة عل ا ماادى أك اار ماال ااارن ماال الزمااان ،وخاص ا ًة التاااريا
التيريني المبكار الاذي بإمكانناا أن نقاول( إناه اتخاذ مسااحة أكارب علا حساا
اضايا أخرى م يرة لالهتمام( .)1ومع ذلك ،يبدو ّ
ّ
الياك الكبيار
طويال مل
ً
أن زمنًا
يف مصدااية الخبار المنقولة عل طريق اإلسناد والتي دونات الح ًقاا يف المصاادر
=آخذ يف االضمحالل تدريم ًّيا( .)2مل ناحية ،يرعع ذلك إل االعرتاب المتناامي
برباعااة الساااليب التااي اسااتخدمها التقليااد ّيون يف تو يااق الخبااار .وماال ناحيااة
أيض اا إل ا حالااة القبااول المتزايااد لألساالو
أخاارى ،ينااود ذلااك يف عاازء منااه ً
الكاديمي الذي عاد ًة ما يطلاق علياه (تحلياه اإلساناد والماتل) ،وهاو السالو
الاذي يتحااص مختلااا طاارق روايااة تقليااد منا ّيل عاال طريااق التح ّقاق ماال توافااق
الرواة مع المصادر المكتوبة المتاحة( .)3واد عادلت يف موضع آخر ب نه
سالسه ّ
(Reinhart, ‘Juynbolliana’, p. 434. )0

( )2كان عونا ان براون س ّبا ًاا يف المناايات الكاديمية اإلنمليزية الخيرة لهذه التقنيات ،وادّ م إسهامات
مميزة يف عدد مل المقاالت .ويمكل مطالنة نيرة فنية عا ّمة متيدة للياية يف(
‘‘Criticism of the Proto- Hadith Canon’, pp. 7–37

بينما يوعد ملخص متا

يف كتابه( .Brown, Hadith, pp. 77–99

وخاصة وراة( ‘’?Whither ad th- Studies
( )3راعع أوراق هارالد موتسكي النديدة يف هذا الصدد،
ّ
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ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
علاا الاارغم ماال ّ
أن هااذا الساالو ينتمااد بالساااف علاا مااا اختااار هااؤالء
المصنتون عمنه ،إال أن أبحا هارالاد موتساكي  )1(Harald Motzkiوآخاريل
مهم اة يف هااذا البااا ؛ للااا أ بت ات لألكاديميااا اليربيااة ذات النَّزع اة
غيااره كاناات ّ
اليااكوكية يف ك ياار ماال الحيااان ّ
أن النمل ّيااة المنرفيااة المنروفااة يف الدراسااات
اإلسااالمية الكالساايكية باساام «االعتبااار» (وه اي عمليااة المقارنااة باايل مختلااا
سالسه اإلسناد) يمكل أن تستخدم للتح ّقق مل مو واية الخبار المبكرة( .)2لقاد
أالرت كذلك إل ّ
تتار
سماة با(مدار اإلساناد) ،وهاي النقطاة التاي ت ّ
أن التقنية الم ّ
عنها السانيد عند رواية خرب من ّيل عرب راو واحد ،ال يماب النيار إليهاا بوصاتها
تقييدً ا للمنلومات المو واة عل الماضي ،عل الرغم مل ّ
أن م اه هاذه الرواياات
المتردة ال يمكال أن تناتج يقينًاا إبساتمولوعيا( .)3إذن ،بنااء علا الساس التقنياة
( )0هارالد موتسكي  ،Harald Motzkiمستيرق ألما  ،ولد عام  ،0041حصه عل الدكتوراه مل
عامنة بون اللمانية عام 0021م ،واهتمامه الساف هو نقه الحديث يف الرتا اإلسالمي ،له عدد مل
الكتب ،منها(
-The origins of Islamic jurisprudence, BRILL, 2002

«أصول التقه اإلسالمي».
-Reconstruction of a Source of Ibn Isḥāq's Life of the Prophet and Early Qurʼān
Exegesis: A Study of Early Ibn ʻAbbās Traditions, orgias Press, 2017.

«إعادة بناء مصدر حياة النبي البل إسحاق ،وتتسير القرآن المب ّكر( دراسة للتقاليد المب ّكرة البل
عباف»( .اسم الرتعمات).
(See Harvey, The Qur’an and the Just Society, pp. 55–57. )2
(Harvey, The Qur’an and the Just Society, pp. 56–58. )3
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ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
المنهميااة ،باإلضااافة إلا النقاالااات التاريخيااة الوسااع التااي يمااب تت ّبنهااا عنااد
تتسير ايياة  33مال ساورة الناور ،أرى ّ
أن مياه موتساكي إلا القاول با ّن المياه
الول مل المتسريل ال يمكل استنادته ما هو إال استنتاج متح ّتظ للياية(.)1
أعتقد ّ
ّ
اليك) يف حقه الدراسات اإلسالمية اد تركات بصامات
أن (مرحلة
واضحة عل أسلو (تحليه اإلسناد والماتل) الاذي هار يف أعقاهباا؛ إذ يمكال
( )0وكما الحظ رينهارت  ،Reinhartعل الرغم مل أن موتسكي ليس متيك ًكا بطبينته يف مو واية
المصادر المب ّكرة ،م ه عوتييه عوينبول  ،GHA. Juynbollإال أنه أك ر تح ّت ًيا يف ابول الخبار التي ال
يستطيع تطبيق أسلو

(تحليه اإلسناد والمتل) عليها ( .)Reinhart, ‘Juynbolliana’, p. 429يف

أيضا ما اد حد
يقر موتسكي ب ّن «احتمالية أن ينكس الخرب ً
الوات ذاتهّ ،

بالتنه ينتمد ً
أوال عل

تاريا الخرب م عل متنه واتتااه مع غيره مل الدلة المتاحة» ( Mot ki, ‘The Origins of Muslim

 .)Exegesis’, p. 288اارن ذلك مع مواا هربرت بيرج  ،Herbert Bergالذي استخدم تحليه
اإلسناد يف دراسته لتتسير الطربي للوصول إل استنتاج متاده أننا «ال ننرب وربما لل ننرب مطل ًقا»
حقيقة النياط التتسيري المنسو إل

ابل عباف ( Berg, The Development of Exegesis in Early

 .)Islam, p. 230لقد واعهت منهمية بيرج هذه والنتائج الالزمة عنها تحد ًيا عل نطاق واسع .و ّمة
ردود عيدة تمدها يف مراعنة أكرم ندوي لكتا

بيرج (تطور التتسير يف اإلسالم المب ّكر) .كما كتب

أيضا مراعنة مطولة تنتقد مقاربة بيرج ،ور ّد بيرج عليها بإعادة توضيح مواته مرة أخرى ،م
موتسكي ً
ً
متصال نتيمة لهذا النقا  .انير عل التوالي(
كتب موتسكي رأ ًيا لائ ًّيا
Mot ki, ‘Authenticity of Muslim Traditions’; Berg, ‘Competing Paradigms’; and
’Mot ki, ‘The Origins of Muslim Exegesis .

ويف آخر كتا صدر ابه وفاته يف فرباير 2100مّ ،
لخص موتسكي الدراسات اليربية السابقة وإسهامه
يف تاريخية المواد المنسوبة البل عباف عل وعه الخصو

 .راعع(

Motzki, Reconstruction of a Source, pp. 1–8.
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ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
لذلك السلو الم ّتبع عاد ًة يف الدراسات الكاديمية أن يؤدي إل إعادة اخارتا
النملة فحسب( بذل عهود مك ّتة مال أعاه التح ّقاق مال مناايير المو واياة التاي
يمكل القول إلا صييت مل ابه بنناية الديدة .ويف أسوأ الحاالت ،يساتبدل هاذا
والخالااة للمصاادر برتكياز عقايم علا (ت ريخهاا)
ّ
السلو المقاربات الدايقة
وف ًقا لممموعة مل االفرتاضاات التح ّكمياة .باإلضاافة إلا ذلاك ،بينماا ال يتتقار
الاادرف التتساايري المب ّك ار إل ا المصااادر الين ّياة بالسااانيد ،فا ّ
اإن التحليااه الااذي
يوضاح ّ
نتوصاه إليهااا ماال النصااو
نقدّ مااه أدناااه ّ
أن االسااتنتاعات التااي ّ

التااي ال

تنتمد عل أسانيد منتصلة تتتق مع النماذج المحلية والكرونولوعية النامة التاي
تني عل النصو

ذات الساانيد .وبالتاالي ،علا الارغم مال ّ
أن التتساير القاائم

عل ا أساااف النياااط التااردي الماارتبط بالمساالميل الوائ اه اااد يكااون بالت كيااد
موضع تسا ل ،إال أنه يبدو مال غيار المبا ّرر أن نتماهاه النمااذج الناماة للنيااط
التتساايري التااي يمكاال مالحيتهااا داخااه النساايج المن ّقااد للتقاليااد اإلسااالمية
باديال أك ار
تتسايرا ً
المب ّكرة .ومل أعه القيام باذلك ،يتنا ّيل علا المارء أن يقادّ م
ً
إانا ًعا مل هذا التزييا المنهمي ،وم ه هذه الحمج لم تصمد أمام اختبار الزمل
بيكه ع ّيد( .)1عل أ ّية حال ،إذا دفنت هذه الدراسة الحالية مزيادً ا مال البااح يل

( )0راعع تنليقات رينهارت عل نيريات عوزيا الاخت التي طالما حييت ساب ًقا بالتقدير يف الوساط
الكاديمية (.)Reinhart, ‘Juynbolliana’, p. 416
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ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
يف المستقبه إل استقصاء المصادر وغربلتهاا بياكه أك ار فنالياةّ ،
فاإن هاذا أمار
عيد للياية.
استتادت هاذه الدراساة مال ممموعاة واسانة مال المصاادر المب ّكارة .لقاد
نيرت يف عدد مل أعمال مصنّتي السنَّة التقليادييل؛ مانهم عباد الارزاق الصاننا
(ت(  ،)122 /200وابل أباي الايبة (ت(  ،)140 /235والطاربي (ت( /301
 ،)023والطحاااوي (ت(  ،)033 /320واباال أبااي حاااتم (ت( ،)031 /322
يارا بالساانيد؛ م اه كتاا
وكذلك نيارت يف المصانتات التقهياة التاي ال تنبا ك ً
(اإلالراب) البل المنذر (ت(  ،)031 /301و(أحكام القرآن) للمصاا

(ت(

 ،)010 -011 /321ومصااانتات أخاااارى مااال التقاليااااد الزيدياااة واإلباضااااية
المبكرة( .)1وبنض المصنتيل الذيل امت بتحليلهم مال القارن ال اا الهماري/
مدونة منيورة ،م ه مقاته بل ساليمان (ت(
ال امل الميالدي لهم ً
أيضا مصنّتات ّ
 ،)262 /051ومالاااك بااال أناااس (ت(  ،)2()206 -205 /020وأباااي غاااانم
الخراسا (ت( .)105 /211

( )0يف بنض الحاالت ،أضيا إل المنلومات التي تم الن ور عليها مباالرة يف المصادر المبكرة منلومات
نمدها يف تتسير (الدر المن ور) للسيوطي (ت(  ،)0515 /000وكذلك يف (موسوعة التتسير الم ور)
مؤخرا بإالراب مساعد بل سليمان الطيار.
التي نيرت
ً
( )2لمراعنة تنليقات عامة حول صنوبات التناول التاريخي لموط مالك ،انير(
Brockopp, Muhammad’s Heirs, pp. 105–110.
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ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
ينصاب علياه اهتماامي
يقدّ م لنا المزء المقتطا مل آية سورة النور ،والذي
ّ
يف هذه الدراسة ،ممموع ًة واسنة عدًّ ا مل الخيارات التتسيرية المبكارة .وأحيانًاا
يرعع عدد مل تلك الخيارات إل الخصية واحدة .لذلكّ ،
فإن المنهج الم ّتبع يف
المتنو مع محاولة تقديم ااراءة
الدراسة هو الحتاظ عل النماذج الياملة للنزو
ّ
أك ر مصدااية ك ّلما كان ذلك ممكنًاا .وااد االاتمه هاذا يف بناض الحااالت علا
ً
احتماال لمصنّا بنينه.
تحليه أسانيد مختلتة لتحديد وعهة النير الك ر
أ ّماا بالنسابة إلا تقسايم الدراسااة ،سا ادّ م ً
أوال نباذة عال الخلتياة التاريخيااة
لألنياااطة التتسااايرية يف القااارنيل الول الهماااري /الساااابع المااايالدي ،وال اااا
الخاصة إل مكانة النبودياة
الهمري /ال امل الميالدي اإلسالم َّييل ،مع اإلالارة
ّ
يف الممتمع .م أاوم بند ذلك بتحليه الخباار المنقولاة عال الخصايات رئيساة
خيارا ،ماال اهلل) الاواردة يف آياة ساورة
فيما يتنلق بتتسيرهم لمسائه( (فكاتبوهمً ،
النور ،ابه تتكيك النماط الكامنة يف السيااات التتسيرية الرئيساة ال ال اة .يرتكّاز
السااياق الول يف المدينااة ،ويتكا ّاون ماال ايراء المنقولااة عاال الخصاايات مبك ارة
عاادًّ ا ،وأبرزهااا الخلتاااء( عماار باال الخطااا (حك ام( ،)644 -634 /23 -03
وعلااي باال أبااي طالااب
وع مااان باال عتااان (حكاام( ،)655 -644 /35 -23
ّ
(حكم(  .)661 -655 /41 -35وال ا يتم ّه يف دائرة أتبا ابل عام الرساول،
اائماا يف
الحبر القرآ عباد اهلل بال عبااف (ت(  ،)611 -616 /61 -62وكاان ً
مكااة بالساااف ،ويتكا ّاون بيااكه رئاايس ماال الخصاايات كاناات ناالااطة يف القاارن
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ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
يتكاون
الول الهمري /السابع الميالدي ،وأوائه القرن ال ا  /ال امل .يف حايل
ّ
السياق ال الاث والخيار مال غيار المك ّيايل الاذيل عاالاوا يف لاياة القارن الول/
السااابع ،وحتا لايااة القاارن ال ااا  /ال ااامل ،سااواء يف المدينااة أم يف المنسااكريل
تضام بناض كباار التقهااء
النراا ّييل( الكوفة والبصرة .وهذه الممموعة الخيارة
ّ
يف تاريا اإلسالم المب ّكر ،م ه( أبي حنيتة (ت(  ،)262 /051ومالك بل أناس.
وس ختتم الدراساة بمحاولاة إعاادة سارد اصاة (المكاتباة) يف التااريا اإلساالمي
التكري واالعتماعي المتكون.
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ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
تسييق التفسري الفقهي يف اإلسالم املبكر فيما يتعلّق مبسألة العبودية:
ما زال السياق االعتمااعي الاذي عاا

فياه الممتماع الماد الول ،علا

الرغم مال تيا ّكله بطارق عديادة بواساطة تنااليم النباي محماد ،ينكاس الحقاائق
الول ّيااة المورو ااة ماال خلتيتهااا التاريخيااة ،بمااا يف ذلااك وعااود النبوديااة .تيااير
المصادر المتاحة لدينا إل ّ
أن النبياد المادد الاذيل اساتملبوا إلا الابه المزيارة
النربية ابه اإلسالم كاانوا يف اليالاب عر ًباا آخاريل( .)1وكاانوا يادخلون يف ملكياة
غيرهم باالطرق الرئيساة ايتياة( أسارهم يف الحارو واليازوات ،ذراري النبياد،
التمارة ،بيع ايبااء أطتاالهم ،االساتنباد مقاباه ساداد الاديون( .)2ومال بايل تلاك
الطرق السابقة ،لم ينرتب التقليد اإلسالمي ّإال بالطرق ال ال الولا كوساائه
لي الخص ح ّر أن يبيع نتسه /نتساها،
صحيحة الرعية لالسرتااق؛ إذ ال يمكل ّ
حرا آخر ويدفنه إل النبودية( .)3ويرعع التضاه إلا الخليتاة
أو أن يبيع
ً
الخصا ًّ
عمر بل الخطا يف حيار أسار واساتنباد النار ( ،)4وهاذا ينناي أناه مناذ خالفاة

()0

Watt, Muhammad at Medina, pp. 293–294; Crone, Roman, Provincial and Islamic Law,

p. 58.

علي ،المتصه يف تاريا النر ابه اإلسالم ،مملد( ،5
( )2عواد ّ

.524 (523

(See Brunschvig, ‘ʿAbd’. )3

()4

ʿAl , al- Mufaṣṣal, vol. 5, p. 573. See also Khadduri, War and Peace in the Law of

Islam, pp. 131–132.
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ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
تحولاات عهااود اساارتااق النبيااد المادد إلا الحاادود الخارعيااة
عماار فصاااعدً اّ ،
لشمرباطورية اإلسالمية المتنامية ،وهي نقطة س عود إل مناايتها الح ًقا.
المحرر يدخه يف عالاة والء ماع سايده
يف عصر ما ابه اإلسالم ،كان النبد
َّ
أو سيدته السابقة ،وهو عل الرعح أحد عواناب النارب النرباي الاذي واصاه
النبي النمه به( .)1ويف الوااع ،منحت عالاة الوالء تلك النباد المنتاق عصابة لام
ّ
يكال يتسانّ لاه أن يحيا هباا لااوال الاوالء .وكماا هاو مبا ّيل يف الخطاا التقهااي
اإلسااالمي التقلياادي ،كاناات التوائااد المتبادلااة للااوالء تتم ّاه يف ّ
أن تلااك النصاابة
ستدعم المنتق يف القضايا المنائية ،ويف المقابه تر فياه إذا لام يكال لاه أااار
ّ
ويادل
أحياء( .)2ومع ذلك ،اعتبر الوالء نو ًعاا مال النبودياة (الانبة مال الارق)(،)3
عل المكانة االعتماعياة المتدنياة للمنتاق مقارناة بالياخص الاذي طالماا تمتاع
بالحرية.

( )0انير( الطحاوي ،أحكام القرآن ،مملد( ،2

 .462 -465ومع ذلك ،تحاول كارون أن تماادل ب ناه

يف حيل ّ
أن الخلتية االعتماعية لنيام الوالء كانت موعودة يف البه المزيرة النربياة اباه اإلساالم ،إال أن
صياغتها التيرينية مستنارة مل اليارق الدنا الروماا (

Crone, Roman, Provincial and Islamic

 .)Law, pp. 40–42وهذا الرأي غير مقبول إل حدّ كبير وتم انتقاده ،انير عل سبيه الم ال(
’Mitter, ‘Unconditional Manumission of Slaves in Early Islam.
(Brunschvig, ‘ʿAbd’. )2
(Crone, Roman, Provincial and Islamic Law, pp. 83, 151 n. 70. )3
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ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
ال ننلم ما إذا كان نيام المكاتبة هذا وعد ابه اإلساالم أم ال .وااد اختلاا
علمااء المساالميل فيماا إذا كاناات الكتاباة سااابقة علا الااوحي أم ألاا نيا ت عاال
الير الموح به( .)1ويرى الاخت(ّ )2
َّ
أن آية ساورة الناور تتارتض منرفاة مسابقة
( )0الكاندهلوي ،أوعز المسالك ،مملد( ،02

أيضا(
 .32انير ً

Juynboll, Encyclopedia of Canonical ad th, p. 682.

( )2عوزيا الاخت ،)0060 -0012( ،Joseph Schacht ،أحد أهم المستيرايل اللمان ،درف الالهاوت
والليات اليراية يف عامنة ليبتسك وعامنة برسالو ،حصه علا الادكتوراه مال عامناة برساالو (،)0023
ويف ( )0020صار أستاذ كرسي بمامنة فرايباورج ،وهاو مناروب لادى الم ّقتايل والدارسايل المصارييل يف
فرتة ال ال ينيات ،حيث انتد عام ( )0034للتدريس يف المامنة المصرية (عامنة القااهرة حال ًّياا) لتادريس
فيليلوعي اللية النربية والسيريانية ،الارك يف اإلالراب عل الطبنة ال انية مال (دائارة المناارب اإلساالمية)،
واد تن ّقه مل ألمانيا إل مصر إل إنملرتا إل هولندا ،م استقر به المطااب يف نيوياورك بالوالياات المتحادة
المريكية ،حيث عمه ك ستاذ يف عامنة كولومبيا منذ ( )0050وإل وفاته .اهتمامات الاخت الرئيسة كانت
بالتقه والقانون واليرينة اإلسالمية ،م بالحديث النبوي ،وله فروض حول التقه اإلسالمي؛ أالاهرها كوناه
اد ت ّ ر يف ني ته بالتقه الروما  ،كما له يف الحديث فرضية تسم بنيرياة المادار ،والمادار مصاطلح حادي ي
ينني الراوي الذي تلتقي عنده السانيد ،وااد و ّ اا الااخت هاذا المصاطلح يف نيرياة تنتبار ّ
أن الحادياث
وضنت يف القرن ال ا الهمري ،وأن مدار اإلسناد هو -غال ًبا -واضاع الحاديث ،وطالماا أ اارت نيرياتاه -
وخصوصااا نيريااة الماادار -انتقااادات بنااض المستياارايل ،هااذا رغاام إعمااا المني ام هبااا ،ااماات هااذه
ً
المدوناة الحدي ياة يف بلاورة الااخت لنيريتاه ،واعتمااده الكبيار علا
االنتقادات عل أساف ضنا حضاور
ّ
ّ
ومؤخ ًرا صدر لتهاد الحماودي كتاا بنناوان( (نقاد نيرياة المادار)
كتب التقه( م ه كتا (الم) لليافني،
وضح فيه مواطل ضنا هذه النيرية اليهيرة ،وأصه الكتاا رساالة دكتاوراه تحات إالاراب وائاه حاالق،
ّ
واد ترعم كتا الحمودي للنربية ،بننوان( (إعاادة رسام خارطاة النيرياات اليربياة حاول أصاول اليارينة
اإلسااالمية) ،ترعمااة( هيتاااء المااربي ،الياابكة النربيااة لألبحااا  ،بيااروت ،لبنااان ،ط2104 ،0م( .اساام
الرتعمات).
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ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
بالتنااد ّ
محه الحديث( .)1بينما تو ّ ا كرون -عل الرغم مل عدم ااتناعها با ّن
ايية تيير إل المكاتبة يف الصه -عاد ًدا مال الرواياات المنروفاة اباه اإلساالم
ً
النبي لتماادل بوعاود الاكه أاادم ذي
عل الخصيات ستصبح الحقا مل صحابة ّ
صلة بالنتق يتبنَّ فيه النبد (حالة زيد بل حار اة) ،أو ينتاق فقاط بناد وفااة سا ّيده
(حالة صهيب بال سانان)( .)2وماع ذلاكّ ،
فاإن أ ًّياا مال هاذيل الياكليل ال يتطاابق
الول ممكنًاا
تما ًما مع نيام المكاتبة يف التقه اإلسالمي الح ًقا .فقاد ّاه الياكه ّ
الريطة أن يحتتظ المتبنَّ بنسبه لبيه الحقيقي (راعاع ساورة الحازا ( آياة ،)5
بينما َّ
اليكه ال ا هو أاار إلا مسا لة (التادبير) المنروفاة يف التقاه اإلساالمي
(وهو تنليق حدو النتق عل موت الس ّيد) .تدرك كرون ذلاك ،وتياير إلا أن
التطاور مقارناة ب اااليم
البه المزيرة النربية ابه اإلسالم تم ّه مرحلاة مب ّكارة مال
ّ
أخرى يف اليرق الدن  ،والتي كانت لاديها أنيماة الابيهة للياياة بنياام المكاتباة
الذي اصطننه المسلمون بند التتوحات النربية(.)3
وأرى أنه إذا كانت الياواهد المتاحاة لادينا تيار كياا فهمات آياة ساورة
النور بوصتها إالارة إل عقد المكاتباة فحساب ،فاال داعاي للتصاه ،كماا فنلات
كرون وآخرون ،بيل ايية ذا ا وتطبيقا اا التقهياة علا مواااا تضامنت النبياد
(Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, p. 279. )0
(Crone, Roman, Provincial and Islamic Law, pp. 67–68. )2
(Crone, Roman, Provincial and Islamic Law, pp. 65–66. )3
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ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
خالل العيال اإلسالمية الول ( .)1أوضح تتسير للمنلومات المتاحة لنا هو أن
ايية تليت وفهمت بوصاتها تياير إلا عقاد المكاتباة ،وااد رغاب النبياد الاذيل
سمنوا ايية يف االستتادة منها باالنتق ،وسيضاطر المتسارون الوائاه إلا الار
آ ارها التيرينية( .)2هذا هو بالضبط ما حتيتاه لناا المصاادر .فقاد عااء يف بناض
الخبار أن أول عقد مكاتبة أبرم بيل عمر بال الخطاا وغالماه أباي أمياة( .)3ويف
رواية أخرى ،ذكر يف أسبا نازول آياة ساورة الناور ألاا نزلات يف صابيح القبطاي
الاذي طلااب المكاتبااة ماال سايده حويطااب باال عبااد النازى( .)4و ّمااة واانااة يك اار
( )0عل الرغم مل ابول الاخت لتكرة أن آية سورة النور تيير إل عقد المكاتبة ،إال أنه يترتض أن عطاء
ابل أبي ربا

هو أول فقيه ينير يف التداعيات التقهية لةية (

Schacht, The Origins of

طورت كرون فكرة الاخت عل التيريع القرآ
ّ .)Muhammadan Jurisprudence, p. 279–280
كإضافة الحقة للتقاليد المب ّكرة ضمل حماعها الخا

يف (،‘Two Legal Problems’ (pp. 10–11

عل الرغم مل اعرتافها ب لا يف حيرة مل أمرها لتوضيح كيا يمكل للقرآن أن يكون ذا ح ّمية نص ّية
ّ
حه هذه المنضلة مل خالل التيكيك يف حميته
أيضا .لذلك ،تميه إل
دون أن يكون ذا ح ّمية تتسيرية ً
النص ّي ة عل غرار نيرية وانسربو ،عل الرغم مل أن م ه هذه المنضلة لم تكل لتيهر إذا لم ترفض
ومؤخرا ،أالار نيكوالي
التتسير المب ّكر مل البداية (.)Crone, ‘Two Legal Problems’, pp. 20–21
ً
سيناي إل ح ّمة كرون ،ولكنه كان أك ر ً
ابوال للحمية النص ّية للقرآن ،بينما ّ
ييك يف حميته التيرينية
(.)Sinai, ‘When Did the Consonantal Skeleton … Part I’, pp. 289–291

( )2تساق هذه النقطة بيكه عام عند الحديث عل هور التتسير ،انير:
Versteegh, Arabic rammar and Qur ānic Exegesis in Early Islam, pp. 65–66.
(Ibn Ab Shayba, al- Muṣannaf, vol. 7, p. 304. )3
(Muqātil, Tafs r, vol. 3, p. 197. )4
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ترجامت
االستيهاد هبا وهي تاوبيا عمار بال الخطاا أناس بال مالاك (ت( )210 /00
عل رفضه مكاتبة غالمه (انير أدناه) .وبينما تبدو النالااة ابتاة بايل وعاود هاذه
أي ماادى تم ّاه ايياة تمدياادً ا يف
الممارساة وايياة ،إال أناه ماال غيار المؤكّاد إلا ّ
الوضع التيريني السابق للنبيد.
هيمنت دائرة ابل عباف المك ّية عل النياط التتسيري يياة ساورة الناور يف
القرن الول الهمري /السابع الميالدي ،وأوائه القارن ال اا الهماري /ال اامل
الماايالدي .وتنكااس أحاادا حياااة اباال عاام النبااي والنلاام البااارز يف التقليااد
التتسيري ،مل نوا ك يارة ،االضاطرابات السياساية التاي وانات يف القارن الول
علاي ومناوياة
الهمري .عل ما يبدو كان ابل عباف مؤ ّيدً ا التتااية التحكيم بايل ّ
(حكاام  )611 -661 /61 -41يف صاا ّتيل عااام  ،652 /32ويقااال( إنااه تاارك
صاحبة علا ّاي حااوالي عااام  651 /31بنااد مقتااه الك ياار ماال الخااوارج يف موانااة
الصارا الاذي حاااول تمنّبااه .بنادها ،اسااتقر اباال
النهاروان خااارج الكوفاة ،وهااو ّ
عباف يف مكة لك ر مل عياريل عا ًماا باد ًءا مال عاام  661 /41تقري ًباا ،وصارب
عهوده إل حلقات التنليم ،وهاي التارتة التاي انتقلات خاللهاا عاصامة الخالفاة
إل دميق يف عهد مناوية الذي استتب له المر(.)1

(Vaglieri, ‘ʿAbd Allāh b. al- ʿAbbās’. )0
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ترجامت
وااااد الاااهدت السااانوات الخيااارة مااال حيااااة ابااال عبااااف تصااااعد وتيااارة
الصراعات الطائتية يف أعقا فارا السالطة الاذي أحد اه ماوت مناوياة يف /61
 611وابنه يزيد (حكم(  )613 -611 /64 -61بند ذلك بمدّ ة اصيرة( .)1كاان
مقتااه الحساايل ساابط النبااي يف كااربالء عااام  611 /60بم ابااة الحااافز علا دفااع
حركات التيا ّيع الولا  .تمحاورت هاذه الحركاات لابنض الواات حاول االبال
لنلي ،محمد بل الحنتية .وهو ابل خولة بنت عنتر الحنتية وليس فاطمة
ال الث ّ

النباي ،ولكناه ّاه يتح ّلا
مباالارا إلا
بنت محمد؛ لذا لم يستطع أن يدّ عي نسا ًبا
ً
ّ
بصتة (النلو ّية) وانتسابه إل أهه البيت بسابب والاده( .)2وياروى ّ
أن ابال عبااف
وابل الحنتية نتيا بسبب رفضهما مباينة الخالفة المكية التاي نصابها عباد اهلل بال
الزبير (حكم  .)602 -613 /23 -64وعناد عود ماا عاام  ،613 /64سامنا
يحررهمااا القائااد الكااويف المتيا ّيع المختااار
بساابب اسااتمرار منارضااتهما ابااه أن ّ
ال قتي (ت( .)3()612 /62
( )0لمطالنة نيرة عامة عيدة عدًّ ا لتلك الحقبة ،انير(
Hodgson, The Venture of Islam, vol. 1, pp. 221–222.
(Watt, The Formative Period of Islamic Thought, pp. 55–56. )2

( .’Vaglieri, ‘ʿAbd Allāh b. al- ʿAbbās )3و ماة بناض الدلاة علا ّ
أن ابال عبااف ااد اتخاذ بناض
التوعهات اليينية المميزة؛ م ه مس لة المسح عل القدميل يف
الموااا التتسيرية والتقهية التي سبقت
ّ
الوضوء المذكور يف ايية  6مل سورة المائدة ،واالستدالل بايية  24مل سورة النساء عل عواز زواج
المتنة .انير( Madelung, ‘ʿAbd Allāh b. ʿAbbās and Shiʿite Law’, pp. 14–16.
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أيضاا ،غاادر عادد مال ر وف الخاوارج علا ماا يبادو
ويف عام ً 613 /64
مدينة البصرة يف النراق صو مكة لدعم ابل الزبير ،ومل بينهم ناافع بال الزرق
(ت(  ،)615 /65وعبد اهلل بل الصتار وعبد اهلل بال إبااض ،علا الارغم مال أن
هاااتيل اليخص ا ّيتيل الخياارتيل اااد يكونااان ماال تلتيقااات الاارواة هباادب إ هااار
الهميااة السياسااية المب ّك ارة ليياار غااالة الخااوارج( .)1ولكاال ساارعان مااا تااو ّترت
النالاات بيل ابل الزبير وزعمااء الخاوارج ،بسابب رفضاه التارب مال ع ماان بال
()2
ليؤساس إماارة اصايرة العاه يف الهاواز
عتان فيما يبدو  ،وغادر نافع البصارة ّ

المتاخمااة (وهااي خوزسااتان الحاليااة يف إيااران) ،بينمااا بقياات التراااة اإلباضااية
الناال ة( )3والمم ّلة عل الرعح يف ابل إباض بالبصرة وأختت توعها ا( .)4ماة
زعيم خارعي آخر مه ّم لنا يف هذه الدراسة مل تلك الحقبة وهاو نمادة بال عاامر
(See Wilkinson, Ibāḍism, pp. 151, 159. )0
(al- Ṭabar , Tār kh, vol. 5, pp. 564–565. )2

( )3كما هي الحال مع غيرها مل الترق الكالمية -السياسية اإلسالمية المب ّكرة ،فإن استخدام كلمة الناال ة
 protoلوصا إباضية تلك المرحلة ييي بتوعهات خارعية منتدلة دون الواو يف حموالت تاريخية
للمصطلح .وم لما كان الخوارجّ ،
فإن التوعه الكالمي لشباضية هو اعتبار أنتسهم مهد ّييل فقط ،مع
مناملة المسلميل خارج المماعة كمنافقيل يمكل للمرء أن ينيش ويتنامه منهم ،وليس مرتديل يمب
محاربتهم.
(Crone and Zimmerman, The Epistle of Sālim ibn Dhakwān, p. 196; Wilkinson,
Ibāḍism, pp. 132–133).
(See Wilkinson, Ibāḍism, p. 153. )4
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الخاصاة
الحنتي (ت(  )600 /22الذي انيق عل نافع بل الزرق وأااام إمارتاه
ّ
يف المنطقااة اليااراية ماال المزياارة النربيااة .فنناادما أغااار نماادة مااع أحااد القااادة
ايخااريل علا عياار خرعاات ماال البصاارة ااصااد ًة اباال الزبياار ،عاارض نصااي ًبا ماال
الينيمة عل أربنة آالب مال النبياد المملاوكيل لصااحبه( .)1وبنباارة ويلكنساون
توعه النبيد نحو نمدة بيكه عماعي ،وأاسموا لاه يمايل الاوالء
ّ « (Wilkinson
()2
مهمة عال عاذبياة مقاوالت
عمي ًنا»  .ال ت ير هذه الرواية أس لة كالمية وسياسية ّ
()3
أيضاا أسا لة فقهياة بيا ن إمكانياة
الخوارج اإلباضية للنبياد فحساب  ،باه ت يار ً
()4
توسنت إمارة النمدات لتيمه مسااحة
امتالك النبيد لل روة ب نتسهم  .وعندما ّ

واسنة مل الرق وعنو الابه المزيارة النربياة ،وهادّ دت بقطاع اإلمادادات عال

( )0هذه الرواية أوردها ابل ال ير يف (الكامه) ،والبالذري يف (أنسا

الالراب) ،وفيها أن نمدة اسم

الينيمة يف أصحا أبي طالوت ،وليس يف النبيد كما ييير الكاتب ،وأمر بإبقاء النبيد ينمرون الرض
كما كان دأهبم وهو أنتع ،فباينه أصحا أبي طالوت بند ذلك( .المرتعم).
( .Wilkinson, Ibāḍism, p. 148 )2و مة رواية عل عطاء بل أبي ربا تقول( إن نمدة كتب إل ابل
عباف يس له عل عدد مل المسائه المتن ّلقة بممارسات النبي يف اليزو ،مل بينها ما إذا كان النبيد
يستحقون اسمة يف الينائم أم ال ،ف عا
(الييبا  ،الصه ،مملد( ،5

ابل عباف بالنتي ،ولكنه اال( «يمب أن ينطوا الي ًا منها».

.)425

(See van Ess, Theology and Society, Volume 2, p. 734. )3

( )4بالرغم مل ذلك ،مة صورة مختلتة إل حدّ ما فيما يتن ّلق بمساواة نمدة تمدها يف(
Rahman, Revival and Reform in Islam, pp. 36–37.
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ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
مكة والمدينة ،لم يكل هناك سوى ابل عباف الذي ّ
تادخه علا ماا يبادو لتساوية
المواا مع القائد الخارعي(.)1
ويباادو ّ
أن كبااار تالمااذة اباال عباااف كااانوا أك اار ارتبا ًط اا بالمااذهب اإلباضااي
الناالئ()2؛ فقد ارتبط عكرمة (ت(  )224 -223 /015مول (عباد منتاق)( )3ابال
عباااف ارتبا ًطاا كبيا ًارا بمختلااا فارق الخااوارج( )4بمااا يف ذلااك اإلباضااية والصااترية
تحديدً ا يف بنض الحيان ،والتي ربما حاول أن يادعم تطلنا اا السياساية يف الامال
إفريقيا( .)5ويف الوات ذاته ،ينير غال ًبا إل تلميذ ابل عباف ،عاابر بال زياد الزدي،
(Wilkinson, Ibāḍism, p. 148. )0

()2

al- Ashʿar , Maqālāt, vol. 1, p. 175. Al- Ashʿar mentions Jābir b. Zayd, ʿIkrima, Mujāhid,

and ʿAmr b. D nār as followers of Hārith al- Ibāḍ . This is presumably merely to indicate
their alleged theologico- political association in recognisable terms, as al- ārith b. Ma yad
al- Ibāḍ is a mid- second/ eighth century figure. See Madelung, ‘Early Ibāḍ Theology’, p.
243.

المحرر) و(الحليا) كمقابه لمصطلح
( )3اد يكون مل الصنب للياية توضيح التارق بيل (النبد
ّ
(مول

) يف المصادر المبكرة ( Pipes, ‘Mawlas: Freed Slaves and Converts in Early Islam’, pp.

 .)199–200ومع ذلك ،إ ّبان القرن الول الهمري ،يبدو مل المنقول أن نترتض يف ّه عدم وعود
منلومات أخرى أن مول الخص ما هو عبده المنتق ،يف حيل أن مول ابيلة ما هو اليخص المتحالا
منها .ولالطال عل أهمية االنتماء القبلي ،انير(

Pipes, ‘Mawlas: Freed Slaves and Converts

.in Early Islam’, p. 216

()4

al- Ashʿar , Maqālāt, vol. 1, p. 186. Van Ess suggests that the differentiation of the

Khawārij may post- date him (van Ess, Theology and Society, Volume 2, p. 734).

( .van Ess, Theology and Society, Volume 2, p. 735 )5وااد عاادل ويلكينساون با ّن التترااة بايل
اإلباضية والصترية يف تلك الترتة المب ّكرة ينكس بالساف االختالفات القبلية ال الخالفات النقائدياة.
انير( .Wilkinson, Ibāḍism, pp. 158–160
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ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
الذي ولد يف عمان الحالية ،بوصته القائم الرئيس بالمذهب اإلباضي يف البصرة(.)1
وعل الرغم مل كونه اليخصية الرئيسة التي نسب إليها اإلباضية الح ًقا نقاه التقاه
والتقاليد الدينية عال المياه الول للمسالميل( ،)2إال أناه يبادو مال الصانب منرفاة
مدى انخراطه يف النياط الكالمي -السياسي مل خالل أنيطته التنليمية الناماة(.)3
المهمة عل نياطاته ،والتاي يياير بنضاها إلا
الخاصة مل الدلة
وتنترب مراسالته
ّ
ّ
بقوة يف تقديم الميورة مل أعه اياام حكام عاادل للمماعاات الصاييرة
أنه انخرط ّ
الخارعية /اإلباضية يف البه المزيرة النربية ،وعل الرعح يف منطقة عمان خاالل
فرتة عدم االستقرار يف الحكم الزبيري( .)4كما انخرط تلميذان آخاران البال عبااف
يف االضطرابات السياسية التي وانت خالل القرن الول الهماري ،وهماا( مماهاد
اباال عاارب ،مااول عبااد اهلل باال السااائب ،وعطاااء اباال أبااي ربااا مااول بنااي عمااح،

()0

Khulayfāt, Nashʿat al- ḥarakat al- Ibāḍiyya, pp. 90–93; Lewicki, ‘al- Ibāḍiyya’; al-

Ashʿar , Maqālāt, vol. 1, p. 175. See also aiser, Muslims, Scholars, Soldiers, pp. 64–65.

( )2نن ر يف أهم مدونة حدي ية إباضية مب ّكرة ،وهو مسند الربيع بل حبيب ،عل  242حدي ًا يرويها أبو
أيضا  014حدي ًا
عبيدة البصري عل عابر بل زيد ،منها  051حدي ًا مرو ًّيا عل ابل عباف .ينقه عابر ً
ً
مرسال ،وهو الحديث الذي يييب الميه الول عل إسناده .انير( .Wilkinson, Ibāḍism, p. 184
(Wilkinson, Ibāḍism, pp. 183–192. )3

( .Wilkinson, Ibāḍism, pp. 197–198 )4وهكذا ،ال نستير إحالة عابر إل ايراء التقهية البل عباف
وعكرمة يف رسائله ،وهو يكتب بإعالل وإعما
اإلباضي المب ّكر ،وييير إل

()21

لسالم بل ذكوان صاحب الرسالة اليهيرة يف التكر

كتمان الرسائه المهمة.Wilkinson, Ibāḍism, pp. 196–197 .

ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
المكي الصير عمرو بل دينار( .)1واد اطنت يد عطاء يف أحدا
وتلميذهم النالم
ّ
سقوط خالفة ابل الزبير وإعاادة ت بيات الحكام الماوي( ،)2بينماا نن ار علا اسامي
مماهد وابل دينار يف تصنيا الالانري لتارق اإلباضاية( .)3وااد روي أن ال اتهم،
باإلضافة إل طلق بل حبيب (ت(  )204 /05وسنيد بل عبير ،سمنوا عاام /04
المكي خالد القسري ب مر مل الحماج بال يوساا (ت( /05
 203عل يد الوالي
ّ
 .)204وبينما تم إطالق سرا المكييل ال ال ة الح ًقا ،أعدم ابل عبير كويف الصه
(وكااذلك طلااق باال حبيااب عل ا الرعااح)( .)4ويباادو ماال الصاانب تحديااد ساابب
استهداب دائرة ابل عباف عن ًبا إل عنب مع أول ك المتناطتيل مع المرع ة ،لربما
اعتبر انتسا بنضهم إل التراة اإلباضية الناال ة ديدً ا إضاف ًّيا للنيام الحاكم(.)5

( .See Motzki, The Origins of Islamic Jurisprudence, p. 173 )0ييهار تحلياه موتساكي لساانيد
عمرو ا بل دينار يف مصنا عبد الرزاق تكارار الرواياة عال أباي اليان اء (عاابر بال زياد) ام عال عكرماة
(.)Motzki, The Origins of Islamic Jurisprudence, p. 199
()2

Motzki, The Origins of Islamic Jurisprudence, p. 247.

()3

al- Ashʿar , Maqālāt, vol. 1, p. 175.

()4

van Ess, Theology and Society, Volume 1, pp. 181–182; van Ess, Theology and

Society, Volume 2, pp. 718–719; Madelung, Der Imam al- Qāsim, pp. 232–233.

()5

Motzki, The Origins of Islamic Jurisprudence, p. 247; van Ess, Theology and Society,

 .Volume 2, p. 719ترتبط التراة السياسية المب ّكرة المسماة بالمرع ة -وهي التي أمسكت عل الحكم
أيضا عل
عل الخصيات كبيرة مختلا عليها؛ كالخليتتيل ع مان
وعلي -بتقليد أبي حنيتة الذي أ ّكد ً
ّ
انتسا

()20

المرء لشسالم بناء عل اإليمان دون النمه .وانير( البلخي ،التقه البسط،

 .41واد كان

=

ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
الولايل مال خاالل
تطور النياط النلمي والسياسي خالل القرنيل ّ
اننكس ّ
التيييار يف المماااليل؛ االعتمااعي واالاتصااادي .يياير مارالااال هودعساون إلا
لحية تحول متصلية بياكه خاا ّ للحضاارة اإلساالمية المب ّكارة بنهاياة القارن
الول الهمري .بند موت ابل الزبير وهيمناة عباد الملاك بال ماروان (حكام مال
 )215 - 615 /16 -65عل الخالفة الموية بال مناز  ،إلا عاناب اساتنادته
للحماز ومساحات كبيرة مل الراضي التي تم التناازل عنهاا سااب ًقا لصاالح فارق
تحول كبيار نحاو االزدهاار واالساتقرار بياكه عاام( .)2وماع
الخوارج( ،)1حد
ّ
ذلاااك ،أتااا هاااذا علااا حساااا الهمياااة السياساااية ليااابه المزيااارة النربياااة يف
يارا اباه لاياة القارن
اإلمرباطورية ايخذة يف االتسا  ،والتي تراعنت مكانتهاا ك ً
وتحاول
الول /السابع( .)3فقد أ ّدى حير االسرتااق داخه البه المزيارة النربياة
ّ
محور النياط االاتصاادي إلا اإلنتااج الزراعاي يف الاااليم المتتوحاة حادي ًا يف

=
المرع ة الوائه ،م لهم م ه اإلباضية ،مل المناهضيل للخالفة الموية يف ك ير مل الحيان ،ولكنهم لم
أيضا(
دائما .)Madelung, ‘The Early Murji’a’, pp. 32–33( .وانير ً
يكونوا يف حالة ورة ممتدة ً
 .Wilkinson, Ibāḍism, pp. 129–130ومل غير الصنب أن نتخيّه فيه المسؤوليل الحاكميل يف
التمييز بيل التروق الكالمية للتراتيل.
(Hodgson, The Venture of Islam, vol. 1, pp. 222–223. )0
(Hodgson, The Venture of Islam, vol. 1, pp. 234–235. )2
(van Ess, Theology and Society, Volume 2, p. 717. )3
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ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
الياارق الدناا ( )1إلاا تحماايم النياااط التماااري يف الحماااز ،والااذي يياامه
النبودية كما هو مترتض( .)2وعل الرغم مل استمرار تواع اتخااذ النبياد كخادم
المارعح ارتتاا ال ّطلاب علا النبياد بياكه
وعوار ومحيياتّ ،إال أناه مال غيار
ّ
كبير كما هي الحال يف الراضي المتتوحة .كانت هذه الاااليم بحاعاة ااتصاادية
أكرب لأليادي الناملة وكان سنر النبيد أعل  ،ويرعع ذلك عزئ ًّيا إل تقلص عدد
السكان عمو ًماا بسابب وبااء الطااعون المتتياي يف القارون الخيارة( .)3وعااءت
إمدادات النبيد يف المرحلة المب ّكرة مل أطراب اإلمرباطورية اإلسالمية المتنامياة
مل خالل أسرى الحر الذيل أصبحوا فيما بند (موالي)( .)4عل سبيه الم اال،
عنادما غازا المسالمون الامال إفريقياا ،تام اسارتااق أبنااء القبائاه الرببرياة الاذيل
()5
خاصاة اإلباضاية(.)6
انمذبوا غال ًباا إلا فارق الخاوارج المنتيارة يف المنطقاة و ّ

وتقول سافاج( إنّه إ ّبان القرن ال ا  /ال امل ،انتساب الك يار مال عبياد الرببار إلا
(Wilkinson, Ibāḍism, pp. 123. )0
(Watt, ‘Makka’. )2
(Kennedy, The Great Arab Conquests, pp. 366–367. )3
(Kennedy, The Great Arab Conquests, p. 105. )4

( )5أاام الخوارج بنض اإلمارات لهم عل الطراب يف المير النربي؛ م اه إماارة بورغواطاة باالمير
الاص  ،وإمارة بني مدرار بسملماسة ،واإلمارة الرستمية بتاهرت بالمزائر( .المرتعم).
()6

Watt, The Formative Period of Islamic Thought, pp. 33–34; Kennedy, The Great Arab

Conquests, p. 206; Savage, ‘Early Medieval Ifr qiya’, pp. 148–155.
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ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
اإلباضااية ،ربمااا يرعااع ذلااك عزئ ًّيااا إلاا عاذبيااة فكاارة المساااواة يف المااذهب
اإلباضاااي( ،)1ااام أصااابح هاااؤالء اإلباضااايون المااادد بااادورهم عبيااادً ا لساااكان
السودان(.)2
تر ّكز النياط النلمي خاارج مكاة والمديناة يف المصاار اإلساالمية الكاربى
التي كانت يف الساف حاميات عسكرية ت ّسست يف أعقاا التتوحاات الولا (
الكوفة والبصرة يف النراق ،والتسطاط يف مصر ،بينما كاان االسات ناء الوحياد هاو
مدينة دميق القديمة ،وهي الناصمة الموية .وكان هناك عيه مل النلماء الاذيل
أيضا ،تقري ًباا
برزوا بيكه كبير يف حقه التتسير ،وبالتالي كمتسريل يية المكاتبة ً
يف مطلااع القاارن ال ااا الهمااري بوصااتهم أارا ًن اا للنلماااء المك ّي ايل آنتااي الااذكر.
وهاااؤالء النلمااااء مااال أم اااال الحسااال البصاااري (ت(  )220 -221 /001يف
( )0باإلضافة إل فكرة المساواة التي طرحتها سافاج وهي مل سمات مب ّكرة الخوارج ،كان الخوارج
علي بل أبي طالب يرفضون مبدأ «الئمة مل اريش» ،واد م ّه رفض
بيكه عا ّم منذ االفرتاق الول أيام ّ
الخوارج هذا المبدأ أ ً
عوزوا اختيار اإلمام مل غير النر  ،وهو ما
صال سياس ًّيا وراء تيك ّلهم ،به َّ

وضنهم يف تنااض سياسي صريح مع الموييل والزبير ّييل واليينة والسنّة عمي ًنا .ويف هذا السياق،
انضم إليهم الك ير مل الموالي وغ ّيروا مل تركيبة الخوارج أنتسهم ،كما نرى يف انتتاضة أبي مريم
علي ،وانتتاضة أبي ليل مول بني الحار بل كنب ضد الموييل الح ًقا .وللمزيد انير(
السندي ضد ّ
عبد المواد يس ،السلطة يف اإلسالم ،ج ،2طبنة التنوير،
السياسة والدّ يل والمنرفة ،عداول،

( .20المرتعم).

(Savage, ‘Berbers and Blacks’, pp. 351, 353. )2
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 ،301 -303ومحمد بوهالل ،عدل

ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
البصاارة ،وإبااراهيم النخنااي (ت(  )205 /06يف الكوفااة ،لاام يكونااوا فاااعليل يف
النيطة التنليمية المب ّكرة ضمل نطاق واسع مال الحقاول النلمياة فحساب ،باه
أيضا(.)1
م ّلوا سلطات أخالاية داخه النسيج السياسي للممتمع المروا
ً
يت ّلا الميه الرئيس الالحاق -كماا يف المصاادر -مال النلمااء الوائاه يف
المتخصصاايل بااد ًءا ماال
النصاار النباسااي بيااكه أساسا ّاي؛ وعااادة ماال التقهاااء
ّ
منتصااا القاارن ال ااا  /ال ااامل وحت ا لايااة القاارن .واااد الاامه هااؤالء التقهاااء
مؤسساااي ماااذاهب التقاااه
الخصااايات باااارزة ساااينير إليهاااا الح ًقاااا بوصاااتهم ّ
اإلسالمي()2؛ ك بي حنيتة وستيان ال وري (ت(  )221 /060يف الكوفة ،ومالك
ابل أنس يف المدينة( .)3وترتبط أسماء هؤالء التقهاء بمقاربة أك ر منهمية للتتكير
التقهي؛ إذ ينكس ّ
ويتصه التهم النهائي الذي اساتقاه مال الابكة
كه واحد منهم
ّ

( )0لمطالنة نقا

مختصر حول الحسل البصري ،انير(

 .pp. 248–249وحول إبراهيم النخني(

Hodgson, The Venture of Islam, vol. 1,

Harvey, ‘The Legal Epistemology of Qur’anic

.Variants’, pp. 93–94 n. 31
(See Hallaq, Authority, Continuity, and Change in Islamic Law, pp. 23–36. )2

( )3بنضهم ايخر ،م ه الوزاعي (ت(  )224 /052يف دميق ،والليث بل سند (ت(  )200 /025يف
وحماد بل زيد (ت(  )205 /020يف البصرة ،لم يدرعوا يف التحليه بسبب عدم وعود
التسطاط،
ّ
مراعع لاوالهم يف آية المكاتبة .ولمطالنة إالارة مختصرة عل الحياة القصيرة للمدرسة التقهية
لألخيريل ،انير( .Melchert, The Formation of the Sunni Schools of Law, pp. 57, 43 n. 45

()33

ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
الاايوخه المحلياايل( .)1وعل ا الاارغم ماال اخااتالب هااؤالء التقهاااء يف المااذاهب
التقهية ،ال سا ّيما يف مادى انخاراطهم يف عماع ورواياة الحاديثّ ،إال أناه يبادو أن
فكرة التصه الحا ّد بيل ما يسم بمدرسة أهه الحديث ومدرسة أهاه الارأي ااد
تطورت يف أواخر القرن ال ا  /ال امل(.)2
ااور باااوتيرة سااارينة يف النصااار
ّلااات الياااروط االعتماعياااة آخاااذة يف التطا ّ
المهمة نقاه عاصامة الخالفاة مال ساوريا إلا
التطورات
النباسي .ومل بيل هذه
ّ
ّ
النااراق( الكوفااة ً
أوال ،اام بيااداد بنااد تيااييدها يف عااام  .)3(262 /045لاام يكاال
مهماا مال قافاة القصار والابالط النباساي فحساب( ،)4باه
النبيد والموالي عز ًءا ًّ
(Hallaq, The Origins and Evolution of Islamic Law, pp. 105–108. )0

()2

Melchert, The Formation of the Sunni Schools of Law, pp. 3–7. See also Hallaq, The

يطاور اليمساي الترضاية البديلاة التاي
ّ .Origins and Evolution of Islamic Law, pp. 122–124
متادها أن الممارسة المنيارية المستقرة والمستمرة يف المدينة ،والتاي كاان اإلماام مالاك هاو اليخصاية
المحورية يف ترسيخها ،اوضت بسبب عدم استقرار مدرسة الرأي التقهية النرااياة

( El Shamsy, The

 .)Canonization of Islamic Law, pp. 21–34ومع ذلك ،يقول فييانوب  :Vishanoffإن مثل هذه
الروايات الت ويلية هي تخيالت ال يمكل أن تتسر تما ًما تنقيدات التناو التقهاي

( Vishanoff, review

 .)of The Canonization of Islamic Lawويف النطاق المحادود لهاذه الدراساة ،تياير الدلاة إلا أن
مالك لم يكل متمس ًكا بقوة بممارسة مدن ّية تقليدية مت ّصلة فيماا يتن ّلاق بالمكاتباة ،باه كاان يتبنّا موا ًتاا
سن ًّيا مبدئ ًّيا عا ًّما.
(Kennedy, The Prophet and the Age of the Caliphates, pp. 133–134. )3
(Kennedy, The Prophet and the Age of the Caliphates, pp. 137–138. )4
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ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
أيض اا يف هااور عبوديااة الزراعااة يف أرض السااواد .فمنااذ منتصااا القاارن ال ااا
ً
ّ
استيه أصحا المصاالح مال ال ريااء يف الممتماع النباساي
الهمري فصاعدً ا،
الكال مل أالكال (عبودية المتا ) للنمه يف المزار عنو النراق( .)1وااد كاان
ً
النمااه مره ًق اا لليايااة( حيااث عملااوا يف تمتيااا المسااتنقنات ماال أعااه ت هيااه
الراضي للزراعة واإلنتاج( ،)2يف الوات الذي فااات فياه ك افاة اإلنتااج الزراعاي
ادرة السكان المحل ّييل بك ير وو ّلدت الحاعة إل استمال النبياد مال أطاراب
متكاررة؛
اإلمرباطورية( .)3أ ّدى اليلم الوااع يف أراضي السواد إل اندال ورات
ّ
مما أدى يف النهاية إل ورة الزنج التي الارك فيها النبيد المساتملبون مال الارق
إفريقيا ،والذيل سيطروا عل مساحات الاسانة مال الراضاي بايل عاامي /255
 160و .)4(113 /221وبيكه عا ّم ،يمب أن يكون إدراك الالكال والو اائا
المتنوعاااة للنبودياااة وعالاتهاااا بالتياااارات السياساااية واالعتماعياااة والنلمياااة يف
ّ
اإلسالم المتيكه =عز ًءا مل الخلتية التي عل أساسها يتم ت طير دراسة تتاساير
آية المكاتبة.

(Brunschvig, ‘ʿAbd’. )0
(Popovic, ‘al- Zandj’. )2
(Savage, ‘Berbers and Blacks’, pp. 354–355. )3
(Brunschvig, ‘ʿAbd’. )4
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 تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر: والحرية، واملكاتبة،ال ِّرق
ترجامت
:) السابع/التفسري املدين (القرن األول
(مالااهلل)ا

خيرا)ا
ً (

(فكاتبوهم)ا

المدينةا

فرض ينطيه الس ّيد
ّ مل ماله الخا

حرفة

)1(

حرفة

)4(

مال

)7(

)2(

واعب

المدينة

واعب

المدينة

للمكاتب

)3(

وصية بالح ّط مل
عقد المكاتبة

)6(

وصية بااتطا ربع
عقد المكاتبة

)2(

)5(

)8(

مندو

/المدينة
الكوفة

فسرا
ِّ الم
ُ
عمر
)644 /23 ((ت
ع مان
)655 /35 ((ت
علي
ّ
)661 /41 ((ت

al- Ṭabar , Jāmiʿ al- bayān, vol. 17, p. 276; al- anʿān , al- Muṣannaf, vol. 8, pp. 371– )0(
372; al- Jaṣṣās, Ah ām al- Qur ān, vol. 5, p. 180; Ibn al- Mundhir, al- Ishrāf, vol. 7, p. 6.
Ibn al- Mundhir, al- Ishrāf, vol. 7, p. 7. )2(
al- Ṭabar , Jāmiʿ al- bayān, vol. 17, p. 284; Ibn Ab Shayba, al- Muṣannaf, vol 7, p. 304. )3(
Qalʿaj , Mawsūʿa fiqh ʿAbd Allāh b. Masʿūd, p. 283. )4(
Mālik, al- Muwaṭṭa , p. 381. )5(
al- Jaṣṣās, Ah ām al- Qur ān, vol. 5, p. 181. )6(
Zayd b. ʿAl , Corpus Iuris, pp. 257–258. )2(
al- Suyūt , al- Durr al- manthūr, vol. 11, pp. 46, 49. )1(
al- Ṭabar , Jāmiʿ al- bayān, vol. 17, pp. 283–284, 287; al- Jaṣṣās, Ah ām al- Qur ān,
vol. 5, p. 182; alIbn Ab

)0(

anʿān , al- Muṣannaf, vol. 8, pp. 375–376; Ibn Ab Shayba, al-

ātim, Tafs r al- Qur ān

(أيضا يف
ً  ونن ر عل هذه الوصية.Muṣannaf, vol. 7, p. 305

al- ʿaẓ m, vol. 8, p. 2,586; al- Suyūt , al- Durr al- manthūr, vol. 11, p. 48; and Zayd b.

=

)36(

ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
فسرا
الم ِّ
ُ
ابل عمر
(ت( )603 /23
أنس بل مالك

المدينةا

(فكاتبوهم)ا

المدينة

؟

المدينة

مندو  ،ولكل

خيرا)ا
( ً
حرفة

()1

(مالااهلل)ا
وصية بالح ّط مل
عقد المكاتبة

()2

؟

؟

=
 .ʿAl , Corpus Iuris p. 258وهناك خرب نادر يذكر لث ايمة عقد المكاتبة(
ً
أخيرا(
 .Qur ān, vol. 2, p. 251وعل الربع كقسط أول وليس
تنازال ً

al- Farrā , Maʿān al-

al- Ṭabar , Jāmiʿ al- bayān,

 .vol. 17, p. 283, and Ibn Ab Shayba, al- Muṣannaf, vol. 7, pp. 303–304ويف رواية است نائية،
ينسب القول هبذا الربع إل النبي(

ātim,

al- anʿān , al- Muṣannaf, vol. 8, p. 375; Ibn Ab

Tafs r al- Qur ān al- ʿaẓ m, vol. 8, p. 2,587; al- Suyūt , al- Durr al- manthūr, vol. 11, p.

 .49وهذا النزو الخير ميكوك فيه بالنير إل أن تتسيرات ايية عاءت بند النبي ،وهو ما ن ّبه عليه
الصننا يف المصنا( ج،1

 .325ويقول ابل ك ير( «وهذا حديث غريب ،ورفنه منكر» (

Ibn

.)Kath r, Tafs r al- Qur ān al- ʿaẓ m, vol. 6, p. 54
(.al- Ṭabar , Jāmiʿ al- bayān, vol. 17, p. 278; Ibn al- Mundhir, al- Ishrāf, vol. 7, p. 7 )0
وروي عل ابل عمر أنه كره مكاتبة عبده إذا لم يكل له حرفة ،ويقول( يطنمني مل أوساخ الناف؟

( al-

anʿān , al- Muṣannaf, vol. 8, p. 374; al- Suyūt , al- Durr al- manthūr, vol. 11, p. 47

).

ويحتمه ّ
أن ذلك ييير إل الاساط التي يدفنها النبد مل الصداات الواعبة (التي ستسم الح ًقا

بالزكاة) ،إذ وردت النبارة ذا ا يف أحاديث عل النبي يقول فيها( (إن الصداة ال تنبيي يل محمد ،إنما
هي أوساخ الناف).

(ḥ h, vol. 1, p. 426

.)Muslim, S

( .al- Ṭabar , Jāmiʿ al- bayān, vol. 17, p. 286 )2وروي عل ابل عمر أنه كاتب غال ًما له عل خمسة
و ال يل ألا درهم ،فوضع مل آخر كتابته خمسة آالب ،أي السبع .ويف رواية أخرى ،ايه( الربع ( Ibn
ātim, Tafs r al- Qur ān al- ʿaẓ m, vol. 8, p. 2,588; Ibn Ab Shayba, al- Muṣannaf,

.)vol. 7, p. 304
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ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
فسرا
الم ِّ
ُ

(فكاتبوهم)ا

المدينةا

(ت( )210 /00

(مالااهلل)ا

خيرا)ا
( ً

عمر أعربه عل
المكاتبة

()1

ّ
الحط مل
فرض

ابل عباف
(ت( /61 -62

واعب

المدينة /مكة

()2

مال( /)3حيلة

()4

)611 -616

ايمة عقد
المكاتبة

()5

(شكلا:1االتفسيراالفقهيااألساسياآليةاالمكاتبةايفاالقرنااألولاالهجري/االسابعاالميالدي)(.)6
(al- Ṭabar , Jāmiʿ al- bayān, vol. 17, p. 276; al- anʿān , al- Muṣannaf, vol. 8, pp. 371–372. )0

(al- Ṭabar , Jāmiʿ al- bayān, vol. 17, pp. 276–277. )2

()3

al- Ṭabar , Jāmiʿ al- bayān, vol. 17, pp. 276–277, 281; al- Jaṣṣās, Ah ām al- Qur ān, vol. 5,

p. 180; al- anʿān , al- Muṣannaf, vol. 8, p. 370.

()4

ātim, Tafs r al- Qur ān al- ʿaẓ m, vol.

al- Ṭabar , Jāmiʿ al- bayān, vol. 17, p. 278; Ibn Ab

 .8, pp. 2,583–2,584واد تم التنبيه عل ضرورة ّأال تلق مؤنة المكاتب عل عاتق المسلميل .كما أن
هناك روايات تنسب إل

ابل عباف يف تتسير ﱹﭺ ﱸ ،وهو( المانة والوفاء ونحو ذلك يف إتمام النقد ( al-

ّ
وأالك يف نسبة هذه الروايات إل ابل عباف ،وبصرب
.)Suyūt , al- Durr al- manthūr, vol. 11, p. 46
النير عل تنارضها مع الخبار الواردة يف الطربي ،فإلا تبدو أار ك ًيرا إل ايراء النرااية الالحقة منها إل
تلك السائدة يف المحيط المد  ،أو آراء تالمذته ،والتي غالبًا ما تتحدّ

()5

ātim, Tafs r al- Qur ān al-

عل منن مادي للخير.

al- Ṭabar , Jāmiʿ al- bayān, vol. 17, pp. 280–281, 285; Ibn Ab

تنص عل الح ّط مل لث ايمة النقد
 .ʿaẓ m, vol. 8, p. 2,586و مة أخبار ّ

( al- Ṭayyār, Mawsūʿat al-

.)tafs r al- ma thūr, vol. 15, p. 605
( )6دفنتنا ك رة الروايات المنقولة يف تتسير ايية إل استخدام المداول لتنييم الاوال المنسوبة إل أصحاهبا،
بما يف ذلك المالحيات عل ايراء البديلة والتنليقات عل عملية اختيار الرأي الساائد .وسايتم االستياهاد

=
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ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
ّ
إن نقطة البدء يف منااية التتسير المب ّكر يية المكاتبة هي الرواياة الماذكورة
آن ًتا عل أنس بل مالك خادم النباي مال اباه .وفيهاا ّ
أن عباده سايريل -المناروب
ّ
ب نااه والااد النااالم محمااد باال ساايريل (ت(  -)221 /001س ا له المكاتبااة بنقااد
مرتتع ال مل( .)1وعندما رفض أنس ،أمره عمر أن يكاتبه( .)2وبند أن رفاض أناس
درتاه (ساوطه) وضاربه وهاو يتلاو( ﱹﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
مارة أخارى ،رفاع عمار ّ

ﭺﱸ! وعنلااه يقس ام علا أن يكاتبااه( .)3وباساات ناء إلاازام أنااس بالمكاتبااة ،تل ازم
منياام المصااادر المتاحااة الساا ّيد أن يلبااي رغبااة النبااد يف المكاتبااة إن اسااتو
()4
أيضا مع
الروطها ،وهي مالحية أكّد عليها الطربي صراح ًة  .وي ّتتق هذا القول ً

الت كيد القرآ النام عل فضيلة النتق(.)5

=
النص عند الحاعة إليها فقط .وتيير عالماة االساتتهام المنتاردة إلا عادم
مرة أخرى يف متل ّ
بالمصادر ذا ا ّ
تمكننا مل الن ور عل الرأي ّ
محه البحث يف المصادر التي تم الرعو إليها .كما تيير عالمة االستتهام بناد
ص عليه صراحة ،ولكنه يتهم ضمن ًّيا مل المصادر والنوامه السيااية الخرى.
ذكر اول من ّيل إل أنه لم ين ّ

( )0لمطالنة ذلك ،انير(

.al- anʿān , al- Muṣannaf, vol. 8, p. 372

(al- Ṭabar , Jāmiʿ al- bayān, vol. 17, p. 276. )2

( .al- Jaṣṣās, Ah ām al- Qur ān, vol. 5, p. 180 )3ويذكر عبد الرزاق يف مصنته رواية مطولة
للواانة عل الرغم مل عدم ذكر القسم فيها.

(anʿān , al- Muṣannaf, vol. 8, pp. 371–372

(al- Ṭabar , Jāmiʿ al- bayān, vol. 17, p. 278. )4
(See Harvey, The Qur’an and the Just Society, p. 138. )5
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.)al-

ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
ومع ذلك ،نن ر يف (الممماو التقهاي) المنساو إلا زياد بال علاي (ت(
 ،)231 /021عل رواية تتيد با ن عادّ ه الكارب ،الخليتاة علاي بال أباي طالاب،
ّ
مماا ينناي أناه كاان يارى أن
اال( ينتق الرعه مل عبيده ما الاء
ويسرتق ماا الااءّ ،
المكاتبة مندوبة فقط( .)1وعل الرغم مل ّ
أن (المممو التقهاي) عماع يف واات
الحااق بواسااطة أبااي القاساام عبااد النزيااز باال إسااحاق باال عنتاار البياادادي (ت(
ً
منقوال أن نتنامه مع الرواياات المنقولاة عال زياد يف
 ،)064 /353إال أنه يبدو
علي يف النديد مل المواضع) بوصتها ذات مصادااية
المكاتبة (والتي تنسب إل
ّ
إل حدّ ما( .)2فباإلضافة إل تلك الروايةّ ،
فاإن التقالياد الزيدياة الناالا ة مدعوماة
علاي يف المصاادر السانّية متن ّلقاة بالمكاتباة م اه القادر
ب اوال أخرى منقولة عال ّ
المتنازل عنه مل ايمة النقاد( .)3ان ًياا ،كماا سانرى الح ًقاا ،يقاول التتساير الماد
والنرااي يية المكاتباة يف النصاا ال اا مال القارن ال اا  /ال اامل بماواز عقاد
المكاتباة ،وهااو القاول الااذي ال يمكال أن ييهاار بييار سااابقة لاه( .)4يف ضااوء هااذه
(Zayd b. ʿAl , Corpus Iuris, pp. 257–258. )0

( )2تختلا وعهات النير الكاديمية يف أصالة النمه ككه بيكه كبير سواء يف الت ريا المتقدّ م أو
المت خر ،ويمكل مطالنة تلخيص عيد يف(
.281–285
( )3انير( هامش رام ،0

Mot ki, ‘The Origins of Muslim Exegesis’, pp.

أيضا بي ن االنتقال
 .36كما ألا تؤيد وعهة النير المنسوبة إل
علي ً
ّ
التدريمي مل حالة النبودية إل الحرية بالتوازي مع سداد نموم النقد .راعع( الصتحة التالية.

( )4انير صتحة( .61
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ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
المالبسااات ،ال يباادو منقا ً
اوال أن ني ا ّكك يف مواااا الاليااة الااذي نقلااه التقليااد
علاي يف مسا لة
الزيدي الناالئ .وبإمكاننا أن
ّ
ناتكهل با ن التقلياه مال أهمياة رأي ّ
المكاتبااة يرعااع إلا كونااه منقا ً
اوال عاال طريااق السااانيد اليااينية الخالصااة ،وأنااه
المع عليه الخليتة عمر يف المس لة .ويمكل ر ياة إالاارة
يتنارض صراحة مع ما ّ
إل هذا المسلك مل التتكير يف كتا النه عي الحديث (موساوعة فقاه عباد اهلل
ينص فيه عل ّ
أن ابل مسنود كما يبدو يارى وعاو مكاتباة
ابل مسنود) ،والذي ّ
النبد إذا طلب الكتابة؛ «لن فتوى عمر بل الخطا وع مان بل عتان اد هارت
يف هذا ،ولم يؤ ر عل ابل مسنود خالب لهما يف ذلك ،ولو كان يخالتهماا القاول
لوعب عليه إ هاره»(.)1
تيهر لتية ﱹﭺ ﱸ الواردة يف آية سورة النور ً
تنو ًعاا نو ًعاا ماا يف
نقاالاا أك ار ّ
يتسرها ٌّ
كه مل عمر وع ماان وابال عمار علا ألاا
التتسير المد المب ّكر .فبينما ّ
تنني امتهان النبد حرف ًة ما يستطيع مل خاللها ساداد نماوم عقاد المكاتباة ،يارى
علي وابال عبااف أن ال باد أن يكاون للنباد ماال .ويف رواياات أخارى ،يارى ابال
ّ
عباف أن ﱹﭺ ﱸ تنني حيلة ،أو القدرة عل الكسب ،بحيث ال يارتك المكاتاب
ك ًّال عل المسلميل( .)2وهنا ،يمد المارء نتساه يف مواعهاة مسا لة أساساية تتن ّلاق
( )0النه عي ،موسوعة فقه عبد اهلل بل مسنود،
()2

ātim, Tafs r al- Qur ān al- ʿaẓ m,

vol. 8, pp. 2,583–2,584.

()40

.213
al- Ṭabar , Jāmiʿ al- bayān, vol. 17, p. 278; Ibn Ab

ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
بالحكم التقهي( كيا يمكل للنبيد ،الذيل ينااملون كممتلكاات ،أن يكاون لهام
مال خا ّ هبم؟ ساق التقهاء المت خرون هذا االعرتاض لار ّد تتسايرات ﱹﭺ ﱸ

المااذكورة أعاااله( .)1ومااع ذلااك ،يباادو ّ
أن الممتمااع الحمااازي يف القاارن الول
الهمري ،كما تيهد هذه الخيارات التتسيرية وغيرها مل الرواياات ،كاان يسامح
للنبيد أن يمتلكوا ً
يتكسبوا مل حرفتهم ابه كتابة عقد المكاتبة(.)2
ماال وأن ّ
ّ
أيضا النقا
ومل النقاالات القوية
المبكرة ذات الصلة بالحكم التقهي ً

حول

المقاادار الااذي يمااب سااداده ماال عقااد المكاتبااة ابااه عتاق النبااد(ّ .)3مااة اااول عااام
منسو إل الخصيات؛ م ه عمر وع مان وعائياة وابال عمار ،وهاو ّ
أن المكاتاب
ّ
أيضاا إلا
ييه عبدً ا حت سداد آخر درهم مال المكاتباة( ،)4وهاو القاول المنساو
ً
ّ
الياك ربماا) إلا ابال عبااف( ينتاق
النبي( .)5والقول المناكس ينسب (بيايء مال

(See, for instance, al- Jaṣṣās, Ah ām al- Qur ān, vol. 5, p. 181. )0

( )2وم ال ذلك أن عطاء تحدّ

ً
ممادال ب ّن المال
عل حكم السيد الذي يكاتب عبده وهو يختي ماله،

ملك للنبد (وليس لسيده) .انير(
al- anʿān , al- Muṣannaf, vol. 8, pp. 383–384. Cf. Crone, Roman, Provincial and
Islamic Law, p. 74.
(See al- anʿān , al- Muṣannaf, vol. 8, pp. 405–413. )3

()4

al- anʿān , al- Muṣannaf, vol. 8, pp. 406, 408; al- Jaṣṣās, Ah ām al- Qur ān, vol. 5,

pp. 185–186; al- Ṭayyār, Mawsūʿat al- tafs r al- ma thūr, vol. 15, p. 609.

()5

()42

Abū Dāwūd, Sunan, vol. 2, p. 660; al- Tirmidh , Sunan, vol. 1, p. 342.

ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
النبد عند كتابة النقد ويبق عليه إعمالي المبلغ كديل( .)1وهناك اول بيل القاوليل
تنقله لنا المصادر عل عمر وهو عتق النبد بند سداد نصا المكاتبة ويبق النصا
البااي كديل عليه يؤديه( ،)2وهو ما يقول به ابل مسنود ،ولكنه يرى ذلك بند ساداد
علي وهاو أن المكاتاب ينتاق
لث أو ربع المكاتبة( .)3و مة رأي ميهور ينسب إل
ّ
منه بقدر ما أ ّدى( .)4ويبدو ّ
أن هذا يتطابق مع عدد مل الحاديث النبوية التي تناااش
حقوق ومساؤوليات المكاتاب الاذي يصابح أك ار حرياة بقادر ماا أدى مال مكاتبتاه
وكذلك فيما يتن ّلق ببنض المسائه التقهية المحدّ دة(.)5
( ;al- Jaṣṣās, Ah ām al- Qur ān, vol. 5, p. 185 )0واد حك أبو عنتر الطحاوي أنه لم يمد لذلك
إسنا ًدا ( .)al- Ṭaḥāw , Ah ām al- Qur ān, vol. 2, p. 459ويتنارض ذلك مع أاوال منسوبة إل
أيضا م ه اوله( إن النبد ينتق (مع بقاء الدَّ يل عليه) عندما يصه المبلغ المتبقي مل النقد إل
ابل عباف ً
خمس أواق ( .)al- anʿān , al- Muṣannaf, vol. 8, pp. 405–406أي( ما ينادل  211درهم ( Lane,

 .)Arabic- English Lexicon, vol. 1, p. 1,102ومع ذلك ،تم التنامه مع هذه النسب كنسب منيارية
يف التقه اإلباضي الح ًقا .انير( صتحة  22وما يليها.
()2

al- anʿān , al- Muṣannaf, vol. 8, pp. 410–411.

()3

al- Jaṣṣās, Ah ām al- Qur ān, vol. 5, p. 186.

( .al- anʿān , al- Muṣannaf, vol. 8, p. 412; Abū Yūsuf, Kitāb al- āthār, p. 190 )4يتنارض هذا
حرا بند كتابة النقد ،أو بممرد سداد
القول مع ايراء الخرى المنسوبة إل
علي والتي تمنه المكاتب ًّ
ّ
علي بل أبي طالب،
نصا المكاتبة .انير( النه عي ،موسوعة فقه ّ

.212 -210

( )5مة ال ة أحكام فقهية تتناسب مع ادر الحرية التي يتحصه عليها المكاتب؛ ً
أوال( مقدار الدية
الواعب دفنها يف حالة القته(

al- Nasā , Sunan, vol. 2, pp. 782–783; al- Tirmidh , Sunan,

 ;vol. 1, p. 342; Abū Dāwūd, Sunan, vol. 2, p. 770ان ًيا( عدد الملدات التي يستحقها المكاتب

=

()43

ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
وأخيا ًارا ،حيياات عبااارة( ﱹ ﭾ ﭿﱸ بتتاسااير مختلتااة يف المدينااة يف القاارن
الول الهمري ،فهي إ ّماا تياير إلا وعاو أن ياؤدي السايد الاي ًا مال مالاه إلا
النبد مقدّ ًما ،أو إل وعو االاتطاا مال ايماة عقاد المكاتباة يف آخار النقاد ،أو
وصية با ي منهماا .ويتم ّاه االخاتالب التا ويلي الارئيس هناا يف القاراءة الضامنية
لمنن ا ( ﱹﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﱸ ،كولااا اااد تننااي مااال الس ا ّيد ذاتااه أو
يتحصاه عليهااا ماال المكاتااب .وعلا
الاادفنات ]النمااوم بااالتنبير الرتا اايى التااي
ّ
الرغم مل هذه االختالفات الت ويليةّ ،إال أناه مال الالفات للنيار اننقااد اإلعماا
بيل الميه الول عل ّ
أن صيية الممع المساتخدمة يف ايياة موعهاة إلا ماالكي
أيضا (كماا سيصابح الاائ ًنا يف
النبيد فحسب ،وليس إل أفراد الممتمع ايخريل ً
وات الحق).

=
كنقوبة حدية(

al- Nasā , Sunan, vol. 2, p. 783; al- Tirmidh , Sunan, vol. 1, p. 342; Abū

 ;Dāwūd, Sunan, vol. 2, p. 770ال ًا( ما يستحقه المكاتب مل الميرا (

al- Nasā , Sunan, vol.

 .2, p. 783; al- Tirmidh , Sunan, vol. 1, p. 342; Abū Dāwūd, Sunan, vol. 2, p. 770واد تم
علي .راعع(
تطوير هذه التكرة صراحة كحكم فقهي يف المممو التقهي لزيد بل ّ

()44

.65

ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
التفسري املكّي (القرن األول /السابع):
المدينةا

فسرا
الم ِّ
ُ

(فكاتبوهم)ا

(مالااهلل)ا

خيرا)ا
( ً

ابل عباف
(ت( /61 -62

المدينة /مكة

واعب

ّ
الحط مل ايمة عقد
فرض (؟)

مال /حيلة

المكاتبة

)611 -616

()1

مماهد
(ت( -220 /013

؟

مكة

فرض (؟) عل الس ّيد أن ينطي

مال

()2

المكاتب مل ماله ربع المكاتبة
()3

)222

أيضا بيرض المقارنة مع تتاسير تالمذته.
( )0نكرر تتسير ابل عباف لةية يف هذا المدول ً
()2

al- Ṭabar , Jāmiʿ al- bayān, vol. 17, p. 281–282; al- Ṭaḥāw , Ah ām al- Qur ān, vol. 2, p. 457; al-

Jaṣṣās, Ah ām al- Qur ān, vol. 5, p. 180; al- anʿān , al- Muṣannaf, vol. 8, p. 370; Ibn Ab Shayba, al

 .Muṣannaf, vol. 7, p. 574ويف بنض الروايات الخرى ،يذكر المال والمانة

( al- Ṭabar , Jāmiʿ al- bayān,

ātim, Tafs r al- Qur ān al- ʿaẓ m, vol. 8, p. 2,584; Ibn Ab Shayba, al-

vol. 17, p. 279; Ibn Ab

 .)Muṣannaf, vol. 7, p. 573وييهر تحليه السانيد أنه مل المحتمه أن تكون كلمة أمانة الذو ًذا مل ابل علية
(ت(  ،)110 /003إذ إن راويه عبد اهلل بل أبي نميح (ت(  ،)251 -241 /032 -030يروي لتالمذته
ايخريل كلمة المال فقط ،كما ينقه عل مماهد مل طرق أخرى .هذا عل الرغم مل التقدير الكبير الذي يحي
به ابل علية بيل أهه الحديث ،انير(

ān al- iʿtidāl vol. 1, pp. 216–217

.al- Dhahab , M

الروايات الخرى الضوء عل أهمية المال وليس الصتات اليخصية للمكاتب

.)Muṣannaf, vol. 7, p. 574; al- Ṭabar , Jāmiʿal- bayān, vol. 17, p. 281
المال والوفاء والصدق
()3

( Ibn Ab Shayba, al-

تتحد بنض الروايات الخرى عل

(ātim, Tafs r al- Qur ān al- ʿaẓ m, vol. 8, p. 2,584

أخرى مس لة الين والقدرة عل أداء النقد

كما تس ّلط بنض

 .)Ibn Abبينما تذكر روايات

(.)Ibn al- Mundhir, al- Ishrāf, vol. 7, p. 7

al- Ṭabar , Jāmiʿ al- bayān, vol. 17, p. 285; Ibn Ab Shayba, al- Muṣannaf, vol. 5, pp. 304–305. One

report suggests remission at the end: see Ibn Ab Shayba, al- Muṣannaf, vol. 7, p. 305.
(al- Jaṣṣās, Ah ām al- Qur ān, vol. 5, pp. 182–183; Ibn Ab Shayba, al- Muṣannaf, vol. 5, p. 304. )4

()45

()4

ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
فسرا
الم ِّ
ُ

عكرمة
(ت( -223 /015
)224

()0
()2

المدينةا

مكة
(وغيرها)

(فكاتبوهم)ا

(مالااهلل)ا

خيرا)ا
( ً

حرفة( /)1اوة( /)2إن
؟

كانت هناك استتادة
للسيد مل المكاتبة

()3

al- Jaṣṣās, Ah ām al- Qur ān, vol. 5, p. 180.
ātim, Tafs r al- Qur ān al- ʿaẓ m, vol.

Ibn al- Mundhir, al- Ishrāf, vol. 7, p. 7; Ibn Ab

8, p. 2,585.

()46

فرض يؤ َّدى مل مال الس ّيد

()3

ātim, Tafs r al- Qur ān al- ʿaẓ m, vol. 8, p. 2,585.

()4

al- Ṭabar , Jāmiʿ al- bayān, vol. 17, p. 285.

Ibn Ab

()4

ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
فسرا
الم ِّ
ُ
عطاء بل أبي ربا
(ت( )233 /005
()0

المدينةا
مكة

(فكاتبوهم)ا
واعب

()1

خيرا)ا
( ً
مال

()2

(مالااهلل)ا
فرض (؟)( )1عل السيّد أن يقتطع
مل ايمة النقد

()2

al- Ṭabar , Jāmiʿ al- bayān, vol. 17, p. 276; Ibn al- Mundhir, al- Ishrāf, vol. 7, p. 5; al- anʿān , al-

أيضا المصا
 .Muṣannaf, vol. 8, p. 371; al- Jaṣṣās, Ah ām al- Qur ān, vol. 5, p. 180ينقه ً

وابل أبي

حاتم الرازي روايات أخرى عل عطاء تقول بندم الوعو  ،عل الرغم مل أن الروايات الخرى والسمة النامة
لدائرة ابل عباف التتسيرية تمنه هذا القول الخير يبدو الا ًّذا
ātim, Tafs r al- Qur ān al- ʿaẓ m, vol. 8, p. 2,583

()2

( al- Jaṣṣās, Ah ām al- Qur ān, vol. 5, p.

.)180; Ibn Ab

;al- Ṭabar , Jāmiʿ al- bayān, vol. 17, pp. 281–282; al- Ṭaḥāw , Ah ām al- Qur ān, vol. 2, p. 457

al- Jaṣṣās, Ah ām al- Qur ān, vol. 5, p. 180; al- anʿān , al- Muṣannaf, vol. 8, p. 370; Ibn Ab

 .Shayba, al- Muṣannaf, vol. 7, p. 574يمادل ابل أبي ربا ب ّن كلمة ﱹﭺﱸ يمب أن تتهم ألا تنني
( ً
ماال) بناء عل ايية  011مل سورة البقرة (انير متل الدراسة) ،وانير(

al- Ṭabar , Jāmiʿ al- bayān,

 .vol. 17, p. 282; al- Jaṣṣāṣ, Ah ām al- Qur ān, vol. 5, p. 180ويف إسناديل مختلتيل عل عطاء نمد
اوليل( المال ،والقدرة عل أداء النقد

( al- Ṭabar , Jāmiʿ al- bayān, vol. 17, p. 280; Ibn Ab

 .)Shayba, al- Muṣannaf, vol. 7, p. 573وتيير التحليالت إل أنه إ ّما عبد الملك بل أبي سليمان (ت(
 ،)262 /045أو تلميذه عبد اهلل بل إدريس (ت(  )111 /002اد زاد يف الرواية القول بالقدرة عل الداء،
إذ إ ّن أبا بكر بل أبي اليبة الذي يروي عل ابل إدريس يذكر القول بالمال فقط يف إسناد آخر ،ويف الوات ذاته
تنص النديد مل السانيد البديلة الخرى عل القول بالمال وحده عل عطاء .وبينما يكال ال ناء عل ابل
ّ
إدريس يف كتب الرتاعم ( ،)al- Dhahab , Siyar aʿlām al- nubalā , vol. 9, p. 44نمد أن عبد الملك
متهم برواية حديث منكر عل اليتنة عل عطاء ،وهو ما يمنله الراوي المحتمه للتتسير الزائد

( al-

( .)Dhahab , M ān al- iʿtidāl, vol. 2, p. 656هذا م ال عملي عيد لكيتية تدعيم االتيال أسلو
تحليه اإلسناد والمتل عل طريق التحقق مل المنلومات اإلضافية المتوفرة يف تراعم السير الذاتية( وهو
إعراء منياري يف منهمية دراسة الحديث الكالسيكية) .نتس سلسة اإلسناد التي تنقه المال والداء والمانة
أيضا
عل مماهد تنقه ذلك عل عطاء ً

()42

( ātim, Tafs r al- Qur ān al- ʿaẓ m, vol. 8, p.

Ibn Ab

=

ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
المدينةا

فسرا
الم ِّ
ُ
عمرو بل دينار (ت(
)244 -243 /026

مكة

(فكاتبوهم)ا
واعب

()3

خيرا)ا
( ً
مال وصال

(مالااهلل)ا
()4

؟

(شكلا:2االتفاسيراالمكيةاالرئيسةاآليةاالمكاتبةايفاالقرنااألولاالهجري/االسابعاالميالدياومطلعا
القرناالثاين/االثامن).ا

التتسير السائد المنروب لنلماء مكة الوائه هو اتبا ابل عباف يف القول
بوعو

المكاتبة .كما ألم يتسرون كلمة ﱹﭺﱸ بيكه عا ّم عل ألا تنني

نصا مواز ًيا يدعم هذا
المال الذي يمتلكه المكاتب ابه المكاتبة .واد ادّ م عطاء ًّ
الرأي مستمدًّ ا مل ايية  011مل سورة البقرة( ﱹﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

=
 .)2,584و مة إسناد آخر منتصه يذكر الداء والمانة

( ātim, Tafs r al Qur ān al- ʿaẓ m,

Ibn Ab

.)vol. 8, p. 2,585
( )0تيير إحدى الروايات إل أن المبلغ المخصوم يخضع لتقدير السيد ،عل الرغم مل أن المنن
الضمني للروايات الخرى يقتضي الوعو

(–Ibn Ab Shayba, al- Muṣannaf, vol. 7, pp. 304

.)305
()2

ātim, Tafs r al- Qur ān al- ʿaẓ m,

al- Ṭabar , Jāmiʿ al- bayān, vol. 17, p. 285; Ibn Ab

 .vol. 8, p. 2,588; Ibn Ab Shayba, al- Muṣannaf, vol. 7, pp. 304–305وتقول إحدى الروايات

بااتطا الربع (.)al- Ṭayyār, Mawsūʿat al- tafs r al- ma thūr, vol. 15, p. 606
(al- Jaṣṣās, Ah ām al- Qur ān, vol. 5, p. 180; Ibn al- Mundhir, al- Ishrāf, vol. 7, p. 5. )3
(al- Ṭabar , Jāmiʿ al- bayān, vol. 17, p. 280; al- anʿān , al- Muṣannaf, vol. 8, p. 370. )4

()41

ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﱸ( .)1وينترب
عكرمة است ناء يف تتسيره لكلمة ﱹﭺﱸ ،فبينما يتابع عمر وع مان وابل عمر
بالقوة ،أو اوله( إن علمتم لكم
عل القول ب لا تنني حرفة ،نمده يضيا القول ّ
خيرا يف مكاتبتهم ،كما يف روايات أخرىّ .مة بنض اإلحاالت إل أاوال
ً
مماهد وعطاء وابل دينار تتحدّ

عل الصتات اليخصية للمكاتب باإلضافة

إل امتالك المال وهو ما يخضع لتقدير الس ّيد .ومع ذلك ،ييير تحليلي
لألسانيد المختلتة يف الحالتيل السابقتيل إل ّ
أن تلك الزيادات هي إضافة الحقة
المرعح أن ينحصر تتسيرهما يف القول بامتالك
مل الرواة ،ويبدو أنه مل
َّ
(المال) وحده (راعع الحاالية رام ،2

 .)42وينترب النالم الصير عمرو بل

دينار هو أول الخصية مك ّية تممع بيكه ع ّيد بيل القول بامتالك المال والقول
بصال المكاتب .وعند تتسير عبارة( ﱹﭾ ﭿ ﱸ ،يبدو ّ
أن أار

تالمذة ابل

عباف إل خياره التتسيري هو عطاء الذي يتبنه (عل الرعح) يف القول بإلزام
السيد بااتطا عزء مل المكاتبة يف لاية العه .ويبدو ّ
أن مماهد وعكرمة
يتبنان تتسير عمر القائه بوعو إعطاء النبد مل مال الس ّيد الخا ّ .
ّمة زاوية أخرى يمكل أن نارى مال خاللهاا التتاساير المكياة المب ّكارة عناد
الاار تبنيهااا للخيااارات التتساايرية المدنيااة (التحرريااة) المب ّك ارة ونقلهااا ،وهااي
(al- Ṭabar , Jāmiʿ al- bayān, vol. 17, p. 282; al- Jaṣṣās, Ah ām al- Qur ān, vol. 5, p. 180. )0

()40

ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
اإلالااارة إل ا صاالة عاادد ماال المتس اريل الرئيساايل يف دائاارة اباال عباااف بالتراااة
التوعهااات المساااواتية يف المقااوالت الكالميااة
اإلباضااية الناالاا ة؛ إذ تتماالاا
ّ
للخوارج ،والتي تم التنبير عنها يف المقاام الول يف عادم وعاود الاروط محادّ دة
لتنصيب اإلمام ،مع ايراء التتسيرية الواردة ساب ًقا ،علا الارغم مال أناه ال ينبياي
المباليااة يف ذلااك( .)1وماال الاااوال التتساايرية الخاارى ذات الصاالة التااي تبنّتهااا
اليخصيات المذكورة يف هذه التقرة القول المنسو إل عطاء وابل دينار ،وهو
أنااه «ال والء عل ا المكاتااب» ،وهااو مااا يمكاال تتساايره عل ا أنااه يننااي ّ
أن النبيااد
اادرون عل الراء أنتسهم مل مالكيهم( .)2وأحد الاوال المنسوبة إل عطاء هاو
أن المكاتب ّ
ّ
ييه عبادً ا طاوال مادّ ة المكاتباة يف حالاة االارتاط ذلاك مساب ًقا ،وهاو
رأي سااابق عل ا اااول اإلباضااية بااه الح ًق اا( .)3وسااوب نتحا ّارى يف القساام التااالي
النالاة الم يرة لالهتمام بيل التهم الحمازي يية المكاتبة والمقوالت اإلباضاية
أيضاا أن نياير
يف القرن ال ا الهمري /ال امل الميالدي .ومال الم يار لالهتماام ً
إل أن عكرمة ومماهد كانا عباديل منتقايل ،بينماا كاان عطااء بال أباي رباا مال
الموالي.

(See Wilkinson, Ibāḍism, pp. 149–150. )0

()51

()2

Crone, Roman, Provincial and Islamic Law, p. 86.

()3

al- anʿān , al- Muṣannaf, vol. 8, p. 406. See page 88.

ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
التفسري غري املكي (من أواخـر القـرن األول اريـرا /السـابع املـيالدا اخ أواخـر
الثاين /الثامن):
فسرا
الم ِّ
ُ
سنيد بل عبير
(ت( )204 /05
إبراهيم النخني
(ت( )205 /06

المدينةا

(فكاتبوهم)ا

الكوفة
(ومدن

(مالااهلل)ا

خيرا)ا
( ًا
مال( /)1إن علمتم ألم

؟

يريدون بذلك الخير

()2

أخرى)

أموال الزكاة

()3

وصية مل مال السيد ومل
الكوفة

صدق ووفاء

؟

()4

أموال الناف( )5ومل
أموال الزكاة

(ātim, Tafs r al- Qur ān al- ʿaẓ m, vol. 8, p. 2,584. )0

()1

Ibn Ab

(al- Ṭaḥāw , Ah ām al- Qur ān, vol. 2, p. 457. )2

( )3كما هي الحال مع أاوال غيره مل النلماء ،ت ّول ابل عبير ايية بإعطاء المكاتب مل أموال الزكاة ،بموعب
تتسيره يية الزكاة ( )61يف سورة التوبة .وراعع متل الدراسة.
(al-Ṭabar , Jāmiʿ al-bayān, vol. 17, p. 280; al-Jaṣṣās, Ah ām al-Qur ān, vol. 5, p. 180; al- anʿān , )4
al-Muṣannaf, vol. 8, p. 371; Ibn Ab Shayba, al-Muṣannaf, vol. 7, p. 574.

عدد اليه مل الخبار ال تؤكد ما إذا كانت واحدة أو الخرى ،سالسه اإلسناد البديلة تنطي فقط (الصدق).
ātim, Tafs r al-Qur ān al-ʿaẓ m, vol. 8, p. 2,584(.

القدرة عل

)Ibn Ab

إنتاذ (النقد) (.)al-Shaybān , Kitāb al-āthār, vol. 2, p. 579

أو كالهما.
(al-Ṭaḥāw , Ah ām al-Qur ān, vol. 2, p. 465).

()5

;al- Ṭabar , Jāmiʿ al- bayān, vol. 17, p. 288; al- anʿān , al- Muṣannaf, vol. 8, pp. 376–377

ātim, Tafs r al- Qur ān al- ʿaẓ m, vol.

()50

al- Jaṣṣās, Ah ām al- Qur ān, vol. 5, p. 181; Ibn Ab

=

ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
فسرا
الم ِّ
ُ

المدينةا

(فكاتبوهم)ا

(مالااهلل)ا

خيرا)ا
( ًا

الحسل البصري
(ت( /001

وصية مل مال السيد ومل
البصرة

مندو

ديل وأمانة

()3

()2

)210

أموال الناف( )4ومل
أموال الزكاة

()5

=
 .8, p. 2,586ويف التتسير المطبو البل أبي حاتم نقرأ( « ّ
حث الناف عليه مواال ًة غيره» ،ولكنها ينبيي أن
تكون( « ّ
حث الناف عليه مواله وغيره» كما يف رواية الطربي.
(al- Jaṣṣās, Ah ām al- Qur ān, vol. 4, p. 326. )0

()2

Ibn al- Mundhir, al- Ishrāf, vol. 7, p. 6; Ibn Kath r, Tafs r al- Qur ān al- ʿaẓ m, vol. 6, p. 52.

()3

al-Ṭaḥāw , Ah ām al-Qur ān, vol. 2, p. 457; al- anʿān , al-Muṣannaf, vol. 8, p. 371; Ibn Ab

Shayba, al-Muṣannaf, vol. 7, p. 574.

تم ذكر عدد مل المتييرات عند ابل ابي حاتم.
ātim, Tafs r al-Qur ān al-ʿaẓ m, vol. 8, p. 2,584.

in Ibn Ab

الدّ يل ،عند الطحاوي.
in al-Ṭaḥāw , Ah ām al-Qur ān, vol. 2, p. 456.

الديل والصدق واإلخال

 ،عند الطحاوي.
in al-Ṭaḥāw , Ah ām al-Qur ān, vol. 2, p. 457.

صتاء الطبع يف الديل (صال النتس يف الدّ يل) ،عند المصا

.

in al-Jaṣṣās, Ah ām al-Qur ān, vol. 5, p. 180.

الصدق والمانة والقدرة عل الوفاء با(النقد) ،والمو واية ،عند الطربي.
in al-Ṭabar , Jāmiʿ al-bayān, vol. 17, p. 279.

ويف سياق مياير لهذه ايية ،القرآن واإلسالم ،عند ابل أبي اليبة.
in Ibn Ab Shayba, al-Muṣannaf, vol. 7, p. 574–575.

()4

al- Ṭabar , Jāmiʿ al- bayān, vol. 17, p. 288; al- Jaṣṣās, Ah ām al- Qur ān, vol. 5, p. 181.

(al- Ṭabar , Jāmiʿ al- bayān, vol. 11, p. 524. )5

()52

ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
فسرا
الم ِّ
ُ

المدينةا

(فكاتبوهم)ا

(مالااهلل)ا

خيرا)ا
( ًا

اتادة بل دعامة
(ت( /002

؟

البصرة

؟

أمانة وصدق ووفاء

()1

)235
زيد بل علي
(ت( /021

الكوفة

مندو

؟

()2

)231
زيد بل أسلم
(ت( /036

المكاتبة ومل الزكاة

()4

()3

واعب (؟) مل أموال
المدينة

؟

؟

)254 -253

الزكاة التي يدفنها الناف
ليوزعوها
إل الوالة ّ

()5

أبو حنيتة
(ت( /051

وصية بدفع ربع

وصية( )1مل مال السيد
الكوفة

مندو

؟

()6

)262

وغيره ،ومل أموال الزكاة
أيضا
ً

()2

()0

al- Salimi, Early Islamic Law in Basra in the 2nd/ 8th Century, p. 309.

()2

Zayd b. ʿAl , Corpus Iuris, pp. 257–258.

()3

Zayd b. ʿAl , Corpus Iuris, 258.

()4

Zayd b. ʿAl , Corpus Iuris, p. 97.

()5

ātim, Tafs r al- Qur ān al- ʿaẓ m, vol.

al- Ṭabar , Jāmiʿ al- bayān, vol. 17, p. 288; Ibn Ab

 .8, p. 2,586ويف كال التتسيريل ،ييار صراحة إل اوله( ﱹﮩ ﮪ ﱸ يف ايية  61مل سورة التوبة.
()6

()53

Ibn Kath r, Tafs r al- Qur ān al- ʿaẓ m, vol. 6, p. 53.

ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
فسرا
الم ِّ
ُ

المدينةا

مقاته بل سليمان

مرو/

(ت( /051

البصرة/

)262

بيداد

(فكاتبوهم)ا

(مالااهلل)ا

خيرا)ا
( ًا

وصية لمساعدة المكاتبيل
واعب (؟)

()3

مال( /)4مال ووفاء
للمال

()5

مل أموال الزكاة (؟)/
وصية بتختيض ربع ايمة
المكاتبة

()6

=
()0

al- Ṭaḥāw , Ah ām al- Qur ān, vol. 2, p. 465.

( )2تمد ذلك يف تتسير آية الزكاة يف سورة التوبة (المصا

 ،أحكام القرآن ،المزء( ،4

نص يخالا القول بالوعو يف تتسير مقاته ،المزء ال الث،
( )3ال يوعد ٌّ
تتسير الخمسمائة آية مل القرآن،

.)326

 ،002وال يف تتسير مقاته،

 .234ومع ذلك ،يقول مقاته يف آخر التقرة( «هذه وصية مل اهلل

ليست واعبة ،وإن كانت ي ا عليها» (مقاته ،تتسير الخمسمائة آية،

 .)235وهذا القول يمكل أن

يقرأ يف سياق التقرة عل أنه ّ
يدل عل الحالة الول ابتدا ًء إلبرام عقد المكاتبة ،عل الرغم مل أن
وضوحا له هو أنه ينطبق فقط عل مس لة المساعدة المالية.
المنن الك ر
ً
()4

Muqātil, Tafs r, vol. 3, p. 197.

()5

Muqātil, Tafs r al- khams mi āt āya, p. 234.

( )6مقاته ،تتسير الخمسمائة آية مل القرآن،

 .235واد نسب القول بمساعدة المكاتبيل (أن ينينوا يف

الراا ) إل ابل عباف ،وهو ما يذكرنا بتتسير آية الزكاة .والرابط الوحيد الذي يربط هذه النبارة بتكرة
مساعدة المكاتبيل مل أموال الزكاة هو ورودها يف هذه التقرة .ومع ذلك ،فقد نقه الطربي -بدون ذكر
حرعا يف عتق النبيد مل أموال الزكاة ،وهو ما ينارض الرأي القائه ب ن
اإلسناد -اول ابل عباف ب نه ال يرى
ً
هذا يتم عل طريق المكاتبة كما يرويه المصا

 .انير(

.al- Ṭabar , Jāmiʿ al- bayān, vol. 11, p. 524; al- Jaṣṣās, Ah ām al- Qur ān, vol. 4, p. 326

والقول ايخر لمقاته المتم ه يف الح ّط مل ربع عقد المكاتبة م خوذ بيكه غير متاعئ مل الرواية
علي.
المنروفة عل ّ

()54

ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
فسرا
الم ِّ
ُ

المدينةا

(فكاتبوهم)ا

(مالااهلل)ا

خيرا)ا
( ًا
صدق ووفاء وأمانة(/)2

ستيان ال وري
(ت( /060

ادرة عل الكسب مل
الكوفة

مندو

()1

)221

اوة عل
حرفة ماّ /
االحرتاب والكسب

ّ
بحط ما اد يصه
وصية
()4

إل الربع مل عقد
()5

المكاتبة مل مال السيد
ومال غيره

()6

لداء ما كوتبوا عليه

()3

مالك
(ت( /020

وصية( )2بتختيض عقد
المدينة

مندو

()7

اوة عل الداء

)206 -205
()0

()8

المكاتبة مل مال السيد

()11

ومل أموال الزكاة (؟)

()11

al- Ṭabar , Jāmiʿ al- bayān, vol. 17, p. 277; Ibn al- Mundhir, al- Ishrāf, vol. 7, p. 6; Ibn Kath r,

Tafs r al- Qur ān al- ʿaẓ m, vol. 6, p. 53.

()2

al- Ṭabar , Jāmiʿ al- bayān, vol. 17, p. 280.

()3

al- Ṭayyār, Mawsūʿat al- tafs r al- ma thūr, vol. 15, p. 601.

(al- Ṭaḥāw , Ah ām al- Qur ān, vol. 2, p. 465. )4

()5

al- Ṭabar , Jāmiʿ al- bayān, vol. 17, p. 287.

()6

al- Ṭaḥāw , Ah ām al- Qur ān, vol. 2, p. 475.

()2

al- Ṭabar , Jāmiʿ al- bayān, vol. 17, p. 277; Mālik, al- Muwaṭṭa , pp. 304–305.

()1

al- Ṭabar , Jāmiʿ al- bayān, vol. 17, pp. 278–279.

()0

al- Ṭaḥāw , Ah ām al- Qur ān, vol. 2, p. 465.

(Mālik, al- Muwaṭṭa , p. 305; al- Ṭabar , Jāmiʿ al- bayān, vol. 17, p. 286. )01

( )00ينقه عل مالك روايات تؤ ّكد وتنتي يف الوات ذاته أنه أبا الزكاة للمكاتب( ابل النربي ،أحكام
القرآن ،المملد( ،2

()55

.062

ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
فسرا
الم ِّ
ُ

المدينةا

(فكاتبوهم)ا

خيرا)ا
( ًا

أبو غانم
الخراسا
(ت( /211

(مالااهلل)ا
ّ
الحط مل عقد
واعب (؟)

البصرة

واعب (؟)

()1

مال

()2

المكاتبة  ،وإعطا هم
()3

أيضا مل أموال الزكاة
ً

()4

)105

(شكلا:3االتفاسيراالرئيسةاغيراالمكيةاآليةاالمكاتبةامناأواخراالقرنااألولاالهجري/االسابعا
الميالدياإلىاأواخراالقرناالثاين/االثامن).ا

متساريل
يف هذه الخيارات التتسايرية الخيارة ،والتاي تتا ّلا مال خياارات ّ
ينتمون إل أواخر القرن الول الهمري /السابع الميالدي ،وحت أواخار القارن
ال ااا  /ال ااامل ماال خااارج مكااة ،نن اار منااذ البدايااة يف المصااادر علا القليااه ماال
التتسااايرات الصاااريحة لكلماااة ﱹﭶ ﱸ .وااااد تم ّلااات المنارضاااة الرئيساااة
المب ّكرة للقاول بوعاو المكاتباة ،الاذي تام إااراره يف المديناة ومكاة ،يف القاول
علاي وهاو ماا ينساب إلا الحسال البصاري
علاي عال ّ
بالند الذي نقله زيد بال ّ
أيضا .وهناك افرتاض يف النصو
ً

المت ّخرة ب ن هناك إعما ًعا بايل النلمااء علا

()0

al- Khurāsān , al- Mudawwana al- kubrā, vol. 3, p. 60.

()2

al- Khurāsān , al- Mudawwana al- kubrā, vol. 3, p. 60.

( )3الخراسا  ،المدونة الكربى ،المملد( ،3

 .61ويرى أن ما فنله عمر يف الرواية القائلة ب نه أعط النبد

الذي كاتبه ً
ماال هو الندل وليس القاعدة النامة( .الخراسا  ،المدونة الكربى ،المملد( ،3
( )4الخراسا  ،المدونة الكربى ،المملد( ،3

()56

.60

.)60 -61

ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
نيرا لألصه القائه ب ّن مالك المال يمكناه
الطبينة الندبية للمكاتبة ،ال الوعوبية؛ ً
التصرب فيه بالياكه الاذي ياراه مناسا ًبا( .)1وماع ذلاكّ ،
فاإن التتساير (الواضاح)
ّ
للنديد مال فقهااء النصار النباساي الماذكوريل يف المصاادر المب ّكارة هاو القاول
باإلباحااة .بينمااا ال تتضااح الصااورة ك يا ًارا يف بدايااة القاارن ال ااا  /ال ااامل .وماال
المحتمه أن تكاون هاذه هاي فارتة تيا ّكه متهاوم (أهاه السانّة) التاي ساقط فيهاا
اإلعما القديم وتم عقد إعما عديد.
يارا لالهتماام مال حياث
هنا ،يبدو رأي مالك المذكور يف كتابه (الموطا ) م ً
إمكانية تسليط الضوء عل الحركة الت ويلية التي د ّعمت -أو َّبررت عل الاه-
التحول .يقول مالك إنه -وف ًقا لنلماء المدينة -ليس علا السا ّيد أن يكاتاب
هذا
ّ
أي عالم ييير إل أناه فناه غيار
النبد إذا س له ذلك ،عل الرغم مل أنه لم يسمع ّ
مرغو فيه( .)2ويبدو ّ
علاي
أن مال ًكا يسير هنا عل هادى التقلياد المنساو إلا
ّ
باال أبااي طالااب والماارتبط يف النااراق ب ا اوال الحساال البصااري والتراااة الزيديااة
الناال ة .ويؤيد مالك اوله بذكر آيتيل مل القرآن( آياة ﱹﯝ ﯞ ﯟ ﱸ ]المائادة(

2ى ،يف إالارة إل عواز أخذ الصايد بناد التحلاه مال اإلحارام ،وآياة ﱹﭨ ﭩ

()0

al- Jaṣṣās, Ah ām al- Qur ān, vol. 5, p. 180; Ibn Rushd, Bidāyat al- mujtahid, vol. 4, p.

157; Ibn Kath r, Tafs r al- Qur ān al- ʿaẓ m, vol. 6, pp. 52–53.

()2

Mālik, al- Muwaṭṭa , pp. 304–305. There is no section on this question in Saḥnūn, al-

Mudawwana al- kubrā, vol. 7, p. 82.
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ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﱸ ]الممنة( 01ى ،المتن ّلقة برخصة التمارة
بند أداء صالة الممنة .ويف كلتاا الحاالتيل ،يرياد مالاك القاول با ّن صايية المار
التي اهرها الوعو تستخدم يف القرآن للتنبير عل اإلباحة .أصبح هذا الصاه
المادون يف القارن
وهذان الم االن عل اإلباحة سامة منيارياة للتقلياد الصاولي
ّ
الرابع /الناالر( .)1ومع ذلك ،يبدو ّ
أن كال الم اليل يتيد فيهما فنه المر اإلباحاة
بند الحير ابتدا ًء (للصيد أو للتمارة عل التوالي) ،ويمكال القاول ّ
إن هاذا ماا ال
يتناسب تما ًما مع سياق آية المكاتبة.
يف تتساايرهم لكلمااة ﱹﭺﱸ الااواردة يف اييااة ،يركّااز فقهاااء النااراق علاا
الخاص اة المتو ّانااة ماال المكاتااب؛ كالصاادق والوفاااء والمانااة ،بينمااا
الخااالق
ّ
يتحاادّ

مالااك عاال القاادرة النملي اة للمكاتااب عل ا أداء عقااد المكاتبااة ،اااول

أيضا ،وهو الرأي الاذي لاه بناض الصالة بالخياارات
منسو إل ستيان ال وري ً
التتسيرية المب ّكرة المنقولاة عال أعاالم المديناة؛ كن ماان وابال عمار علا سابيه
الم ال .كما نمد أن النيرة التتسيرية للخير عل ألا تنني المال مرفوضة ّإال مال
ابه الخصيات لهاا صالة بالتقلياد الم ّكاي؛ م اه ابال عبيار ومقاتاه والخراساا .

( )0يمكل االطال عل كه مل الصه والم ال التتسيري يف كتا التقيه الحنتي المصا
الصول ،المملد ال ا ،

 .12 ،10ويمكل مطالنة الصه بمترده يف كتا

(ت(  ،)0116 /302انير( ابل القصار ،المقدمة يف الصول،
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( التصول يف

ابل القصار المالكي

ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
ومل الم ير لالهتمام أن نارى اتاادة البصاري ،وهاو تلمياذ لنلمااء مال دائارة ابال
خاصاة
عباف م ه عكرمة وعابر وعمرو ،يتسار (الخيار) علا أناه ينناي أخال ًااا ّ
بالمكاتب وال ينقه عال الايوخه يف هاذه المسا لة( .)1وبياكه عاام ،يبادو أن هاذا
الخيااار السااائد يف المدرسااة النراايااة ماارتبط بااالرأي التقهااي القائااه با ن النبااد ال
خاصة به.
يمكنه أن يتم ّلك روة ّ
اض الس ا ّيد وغيااره عل ا
أ ّمااا عبااارة( ﱹﭾ ﭿﱸ فااتتهم عاااد ًة ب لااا تننااي حا ّ
خصما مل النقاد عناد
مساعدة المكاتبيل ،إ ّما بمنحهم المال يف أول المكاتبة ،أو
ً
لايته .وبإمكاننا أن نن ر هنا عل عالاة دايقة ب موال الزكاة يف أااوال علمااء م اه
ابل عبير والنخني (ويترتض ّ
يتسارون
أن أبا حنيتة أخذ عنهم هاذا الارأي) م َّمال ّ
اولااه( ﱹﮩ ﮪﱸ ]التوبااة( 61ى ،علاا أنااه إذن بمساااعدة المكاااتبيل ماال أمااوال
الزكاة .ويربر ابل عبير عدم صارب أماوال الزكااة لتحريار الرااا بياكه مباالار
()3()2
نييرا للقاول( «الاوالء الانبة مال
عر الوالء»  ،وهو ما يبدو ً
بقوله( خو ًفا مل « ّ

()0

This particular point does not demonstrate his transmission of their proto- Ibāḍism. Cf.

al- Salimi, Early Islamic Law in Basra in the 2nd/ 8th Century, pp. 9–18.

( )2والمقصود أن المرء إذا أعتق عبدً ا مل زكاته انتتع بوالئه فك نه صرب الزكاة إل نتسه يف هذه الحالة.
(المرتعم).
(al- Jaṣṣās, Ah ām al- Qur ān, vol. 4, p. 326. )3
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ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
الاارق»( .)1والح ًق اا ،يااذكر زيااد باال أساالم ،فيمااا يتن ّل اق بآيااة المكاتبااة عل ا وعااه
التحديدّ ،
أن الزكاة يمب أن تنط للحاكم ليوزعها عل المكااتبيل ،راب ًطاا بينهاا
وبيل آية سورة التوبة.
بحلااول لايااة القاارن الول /السااابع ،ماال المحتمااه أن تكااون مسااؤوليات
(الوالء) اد أصبحت أك ر إرها ًاا مال االمتياازات الممنوحاة يف المقاباه( .)2ومال
ال ن تتسير آية سورة التوبة بوصتها تيير إل مسااعدة المكااتبيل ً
بادال مال الاراء
يتحم اه المااول
النبيااد وعااتقهم أن تااو ّفر وساايلة لتيااميع فضاايلة النتااق دون أن
ّ
دورا يف
عاابء الااوالء تماااه المنتااق غياار الس ا ّيد .واااد يلنااب هااذا السااياق ً
أيض اا ً
التحول مل تتسير آية المكاتبة بوصاتها إرالاادات موعهاة للساادة فحساب ،إلا
دورا.
تتسير يلنب فيه الممتمع -وحت السلطة الحاكمةً -
وبالتاليّ ،
فإن التوعه النام خارج مكة مناذ لاياة القارن الول الهماري هاو
ّ
موعهة إل النبياد أصاحا
أن النتق مل خالل المكاتبة أصبح ممارسة اختيارية ّ
اليخصية الميدة أو القدرة الكافياة علا النماه والكساب ،لياتم اباولهم ضامل
طبقة الموالي .وهذا مدعوم ب روة الممتمع التي يم ّلها نيام الزكاة ،وربما تحت
إالااراب الدولااة .يف هااذا السااياق التتساايري ،يصاابح متهااوم النالاااة التياارينية
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()0

Crone, Roman, Provincial and Islamic Law, p. 151 n. 70.

()2

Cf. Crone, Roman, Provincial and Islamic Law, pp. 90–91.

ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
واالاتصادية التي تربط بيل السايد والنباد والمكاتاب والمنتاوق ّ
أااه الخصاانية
وأك ر تم ًال هبياكه ال اروة الممتمنياة والسالطة السياساية .إن النيارة اإلعماعياة
الناالا ة لتقهاااء السانَّة الوائااه هااي ّ
أن النبااد أو الماة مااا همااا ّإال ذوات خاضاانة
بالكامه للمصاالح االاتصاادية للسا ّيد والدولاةً ،
بادال مال النيار إلايهم بوصاتهم
يمتلكون روة تلزم السيد بمكاتبته.
ّ
المبكرة ،علا سابيه الم اال(
ّمة أم لة عل ذلك نمدها يف الدبيات التقهية
(المامع الصيير) المنسو إلا محماد بال الحسال اليايبا (ت( ،)115 /010
وهو الخصية محورية ّ
مبكرة يف ني ة الماذهب الحنتاي .ينقاه اليايبا عال الايخه
الساسي أبي يوساا (ت(  )201 /012المسا لة التقهياة ايتياة عال أباي حنيتاة(
عبد كته عل مواله ب مره ،فنتق ف ّدى ،أو كان المول كتاه عناه ،فا داه بناد النتاق،
لم يرعع واحد منهما عل صاحبه( .)1والمبدأ الذي تدور عليه كلتا الحالتيل هو ّ
أن
يتحمه مسؤولية مالية حال عبوديته ،وبالتاالي ّ
فاإن ال ار التقهاي
النبد ال يمكنه أن
ّ
الاانص الكالساايكي
مؤعااه حتاا ينتااق( .)2واااد تاام التنبياار عاال ذلااك الح ًقااا يف
ّ
َّ
للمرغينا (ت(  ،)0002 /503يف كتا (الهداية) بقولاه( «كاه ماا يمتلكاه النباد
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()0

al- Shaybān , al- Jāmiʿ al- ṣagh r, pp. 376–377.

()2

See Crone, Roman, Provincial and Islamic Law, p. 75.

ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
ملك لسيده»( .)1و ماة ااول مياابه منقاول عال مالاك بال أناس عارب ابال القاسام يف
(المدونة الكربى) لسحنون (ت(  ()154 /241اد يتحماه النباد حمااالت مالياة
عل طريق التتويض أو الوكالة ،ال أصال ًة عل نتسه(.)2

التطورات التقهية ذات الصلة والمميزة يف بي ة الكوفة التنبيار الزيادي
ومل
ّ
الناالئ عل ممموعة مل القواعاد المحتو اة يف (الممماو التقهاي) المنساو
علي .ويف حيل ناايانا بالتناه عاد ًدا مال الااوال فيماا يتنلاق بربطهاا
إل زيد بل ّ
الصريح بنلي بل أبي طالبّ ،
فإن المر يستحق أن نرسم الصورة كاملةً .مال بايل
ّ
المسااائه التتساايرية ال ا ال محااور هااذه الدراسااة يف آيااة المكاتبااة ،نمااد نقااا
وحض السا ّيد علا
النص( الطبينة غير الوعوبية لنقد المكاتبة،
ّ
مس لتيل فقط يف ّ
وعه أموال الزكاة إل استكمال عقاود
التنازل عل ربع ايمة المكاتبة .ويمكل أن ت َّ
المكاتباة ،كمااا ذكاار يف موضااع آخاار أنااه ال يمكاال أن تصارب أمااوال الزكاااة لنتااق
النبيد مباالرة( .)3إضافة إل ذلك ،واتتا ًاا مع الااوال المنساوبة لنلمااء آخاريل،
ّ
علي ،ولكنها تذكر كتنلياق
فإن منااية الزكاة يف هذا السياق ال تنسب مباالر ًة إل
ّ
( .al- Margh nān , al- Hidāya, vol. 5, p. 342 )0وهناك أدلة عل أن التقهاء المت ّخريل ّفراوا بيل
مستوى أساسي مل الملكية يمكل للنبد مل خالله أن يتم ّلك ،ومستوى آخر أعل مل المسؤولية
المالية ال يمكل للنبد أن يرا إليه .راعع( .’Brunschvig, ‘ʿAbd
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Saḥnūn, al- Mudawwana al- kubrā, vol. 13, pp. 129–130.

()3

Zayd b. ʿAl , Corpus Iuris, p. 97.

ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
التطور ال انوي لهذا النقا
لزيد ،مما ييير إل
ّ

(عل الرغم مال صانوبة تحدياد

تاريا حادو ذلاك بد ّااة) .وينطباق اليايء ذاتاه علا وعهاة النيار اليارعية يف
مزاولاة الرايااق للتمااارة ،والتاي يااتم التنامااه منهاا علا ألااا ممكناة فقااط يف كا ّاه
الحوال عندما يسمح الس ّيد بذلك(.)1
أ ّما داخه وعهة النير السنّية الناال ة ،فهناك اختالب أك ر أهمية ،ويبادو أناه
يرتبط ك ًيرا بتقليد سابق ،يتن ّلاق بممموعاة مال الحقاوق والمساؤوليات المنيناة
التي تحي بقيم عددياة مال ناو ماا يف خطاا اليارينة اإلساالمية .حياث نماد
يتحماه نصاا
يانص علا أن النباد
مبد ًأ عا ًّما يف ك ير مل دوائر التقاه اإلساالمي ّ
ّ
تقارر
مسؤولية الح ّر ،بناء عل ايية الخامسة والنيريل مل سورة النسااء ،والتاي ّ
علد المة مرتكباة الزناا خمسايل علادة ً
بادال مال مائاة علادة .وبناا ًء علا القاول
علي ب ن المكاتب ينتق منه بقدر ما أدى مل المكاتباة ،وربماا بنااء
المنسو إل
ّ
علا الحاديااث التااي تقا ّارر اواعااد محاادّ دة ،يحاااول (المممااو التقهااي) بلااورة
منيومة فقهية م ّتساقة ماع إباراز أم لاة علا ذلاك .وهاذه هاي الحاال بالنسابة إلا
المكاتب المقتول فإنه «يؤ ّدى بحسا ما عتق منه دية ح ّر ،وبحساا ماا لام ياؤ ّد
ويانص (الممماو التقهاي) علا ّ
الحار مائاة بنيار
أن دياة
فيه كتابته دية عبد»(.)2
ّ
ّ

()0

Zayd b. ʿAl , Corpus Iuris, p. 172.

(Zayd b. ʿAl , Corpus Iuris, p. 230. )2
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ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
(تنقسم إل ممموعات أرباع بحساب النمار)( ،)1ودياة النباد /الماة (ضامن ًّيا يف
()2
الحر تكاون لاه الدياة
النص) منه أو منها  .وهذا ينني أن اته المكاتب نصا ّ

يف منتصا هاتيل القيمتايل .وبالم اه ،كماا ورد يف الممماو ّ ،
فاإن النباد نصاا
المحرر الذي يتلبس بالزن يملد  25علدة؛ ّ
لن هذه هي النقوباة الوساط بايل
ّ
الخمسيل والمائاة علادة( .)3وهنااك م اال يساير آخار يف التارائض يوضاح النقطاة
ذا ا( «رعه مات وخ ّلا ابنايل؛ أحادهما ح ّار وايخار عتاق نصاته ،ااال( الماال
بينهما أ ال ً ا( للذي عتق كله ل ا المال ،وللذي عتق نصته لث المال»(.)4
وعلا الاارغم ماال هااذا التاادرج يف التزامااات النبيااد ،فا ّ
اإن المواااا الزياادي
الناالائ الاذي يم ّلاه (المممااو التقهاي) ارياب ماال الموااا السانّي الناالاائ يف
القرن ال ا  /ال امل .لقد اارن نمم حيدر أسانيد عدد مل الحكاام التقهياة التاي
نقلها الزيدية الوائه واليخصيات السنّية المب ّكرة بالتتصيه ،ووعد ألا متياهبة
ك ًيرا يف هاذا النصار؛ فتاي إحادى دراساات الحالاة التاي اادّ مها نماد( «الاروابط
ماوزعيل
ً
والرواة الميرتكيل بيل السنّة والزيدياة تمتاد لتيامه سابنة عيار
رعاال ّ
بنساابة  )21 /01( %51بالنساابة إلاا الحاديااث الزيديااة ،و)220 /60( %22
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Zayd b. ʿAl , Corpus Iuris, pp. 225–227.

()2

Zayd b. ʿAl , Corpus Iuris, pp. 227–228.

()3

Zayd b. ʿAl , Corpus Iuris, p. 220.

()4

Zayd b. ʿAl , Corpus Iuris, p. 258.

ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
بالنساابة إل ا الحاديااث الس انية»( .)1بنبااارة أخاارى ،تتااداخه المنااارب والنلااوم
الزيدية (الناال ة) يف القرن ال ا  /ال امل بيكه كبير مع الماذهب السانّي الكاويف
الناالااائ ،بينماااا تقاااع االختالفاااات الرئيساااة بينهماااا يف المقاااوالت الكالمياااة-
السياسية(.)2
يف بي ة منتصا القرن ال ا  /ال امل وحت أواخره ،واصلت النيرة السائدة
السااابقة للمكاتااب حضااورها مم ّلااة فقااط يف أاااوال عاادد اليااه ماال اليخصاايات
االست نائية التي تساتوحي التقلياد الم ّكاي المب ّكار .إحادى هاذه اليخصايات هاو
المتسر المتقدم مقاته بل ساليمان (ت(  ،)262 /051وأصاله مال مديناة بلاا،
ّ
ولكنه نيط يف مرو والنراق .وتنسب إليه بناض المصانّتات التتسايرية المب ّكارة،
النص المنروب باسام تتساير مقاتاه ،وربماا يكاون هاذا التتساير هاو
بما يف ذلك ّ
أادم تتسير كامه مل بيل مختلا التتاسير ،وتتسير الخمسمائة آياة ،وهاو تتساير
()3
مب ّكر مصنَّا موضوع ًّيا ييات الحكام  .ويبدو أن فهمه يياة المكاتباة مساتمدّ

()0

Haider, The Origins of the Sh ‘a, p. 180.

( .See Haider, The Origins of the Sh ‘a, pp. 192–214 )2ولمطالنة ملخص للروابط الكالمية بيل
التوعهات الزيدية والمذهب السنّي الناالئ خالل هذه الترتة ،انير(
Haider, Sh ʿ Islam, pp. 108–110.

( .’See Plessner and Rippin, ‘Mu ātil b. Sulaymān )3يرى مح ّقق تتسير الخمسمائة آية أنه
ممموعة مل آيات الحكام المستخرعة مل تتسير مقاته الرئيس والمر ّتبة وف ًقا لبوا
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التقه بواسطة

=

ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
مل تتسير حمازي أاادم ،وااد ينكاس ذلاك نقلاه للتتساير عال الماواد المكتوباة
()1
أيضاا .ويبادو ّ
مقااتال يقباه
ً
أن
لتالمذة ابل عبااف  ،باإلضاافة إلا رأياه كمتسار ً

ضمن ًّيا بوعو إبرام عقاد المكاتباة للنباد المالئام ،ويارى ّ
أن المالءماة تنناي يف
المقام الول المال ،عل الرغم مل أ ّننا نقرأ يف تتسير الخمسمائة آية اوله( «وفااء
للمال» .كما يحيه إل الرأي القائه بااتطاا رباع المكاتباة ،بينماا يبادو أناه يياير
أيضا إل الرأي الذي يسمح ب داء المكاتباة مال أماوال الزكااة ،ولكال لايس علا
ً
سبيه الوعو .
االست ناء ال ا لهذا النمط النام يتم اه يف أباي غاانم الخراساا  ،المصانا
للنص التقهي المبكر (المدونة الكربى) .ويبدو أنه يتبنّ ضامن ًّيا الارأي
اإلباضي ّ
مقتبساا آياة المكاتباة دون أن يبا ّيل رأياه يف صايية المار
القائه بوعو المكاتبة،
ً
الااواردة يف اييااة .ويمكاال مقارنااة هااذا الاارأي بيااكه عيااد مااع ايراء الااواردة يف
نصو

التتاسير اإلباضاية بناد حاوالي اارن الحاق .نن ار علا القاول بوعاو

المكاتبة يف (تتسير خمسمائة آية يف الحكام) للمصنا اإلباضاي أباي الحاواري

=
عماعة ممهولة ا ّتبنت آراء مقاته ( .)Muqātil, Tafs r al- khams mi āt āya, pp. 6–7وبالنير إل
الر أبي الحواري للتتسير ،يمكننا التكهل بوعود أواصر إباضية بينهما.
()0

See Abbott, Studies in Arabic Literary Papyri II, pp. 98–101; Versteegh, ‘ rammar and

Exegesis’, p. 237.
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ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
انص ،الااذي ين ّلاق فيااه
محمااد باال الحااواري (ت(  .)002 /311يواصااه هااذا الا ّ
أي
النص الادم عل غياا
ّ
المصنا عل تتسير الخمسمائة آية لمقاته ،متابنة ّ
تنليقات توضيحية حاول حكام الناد ( .)1يف المقاباه ،نماد يف (تتساير الكتاا
النزيز) للمصنا اإلباضي هود بال محكام الهاواري ،وهاو تتساير مياابه يرعاع
إل لاية القرن ال الث /التاساع ،عباارة إضاافية( «ولايس بتريضاة ،إن الااء كاتباه
وإن لم يي لم يكاتباه»( .)2وهاذه النباارة منساوخة باالحرب عال تتساير البصاري
()3

يارا يف الواااع .
يحي بل سالم (ت(  ،)105 /211الذي ينقه عناه المؤلاا ك ً
وهكذا ،ييهر التتسيران اإلباضيان الالحقان والءهما للتقليد التتسايري الاادم(
يبدو ّ
مقاتال مت ّ ر بالرأي المكي السابق م ه علمااء اإلباضاية البصارييل ،بينماا
ً
أن
سالم.
ينارضه يحي بل ّ

()0

awār , al- Dirāya wa- kanz al- ghināya, p. 216; Saḥnūn, al- Mudawwanat al-

Abū al-

kubrā, p. 234.

()2

, vol. 3, p. 178.

al- Huwwār , Kitāb Allāh al- ʿa

( )3يحي بل ّ
سالم ،التتسير ،المملد الول،

 .446ويوضح مح ّقق (تتسير الكتا

النزيز) مدى

مييرا إل أنه لو عاز له أن يضع عنوا ًنا للكتا غير
النص عل التتسير الادم ليحي بل سالم،
اعتماد ّ
ً
الذي وعده يف المخطوطات لكان الننوان هكذا( (مختصر تتسير ابل ّ
سالم البصري)( .الهواري،
تتسير كتا

اهلل النزيز ،ج،0

.)25 -22

()62

أيضا( الهواري ،تتسير كتا
 .24انير ً

اهلل النزيز ،المملد( ،0

ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
يرى الخراسا أن كلماة ﱹﭺ ﱸ تنناي الماال ،ويف البياناات التاي عمنات
لياارض هااذه الدراسااة ،كااان هااذا الاارأي دائاام االرتباااط تقري ًب اا بااالحكم القائااه
بوعو المكاتبة .وتتسيره لاﱹﭾ ﭿ ﱸ هو إلازام محتماه باالتختيض مال ايماة
وإعماالّ ،
ً
ام ابال
عقد المكاتبة.
فإن تتسيره لةية اريب مال تتساير عطااء ،ومال ّ
عباااف .ويكاااد يك اون ماال المؤ ّك اد ّ
أن االتصااال واااع بينهمااا ماال خااالل التلميااذ
الخير لمابر بل زيد ،عل الرغم مل أنني لم أتم ّكل مل الن ور عل دليه مباالار
عل ذلك يف التنليق عل آية المكاتبة .يقول الخراسا أنه س ل أبا المؤرج (ت(
 )100 /005عل تتسير آية المكاتبة ،فنقه أبو المؤرج عل أبي عبيادة مسالم بال
أبي كريمة (ت(  ،)262 /045وابل عبد النزياز (ت( القارن ال اا  /ال اامل) ّ
أن
ﱹﭺ ﱸ تنني ً
ماال( .)1وكان أباو عبيادة عل ًماا رائادً ا يف دوائار البصارة اإلباضاية يف
( )0الخراسا  ،المدونة الكربى ،المملد( ،3

 .61ولمنرفة تتاصيه حول هذه اليخصيات وأهميتهم

بالنسبة إل المدونة ،انير( الخراسا  ،المدونة الكربى ،المملد( ،0

 .22 -24 ،20 -01ومل

الم ير لالهتمام ّ
أن المح ّقق حافظ عل تنليقات المرتب الحديث للمدونة وهو القطب محمد بل
يوسا أطتيش (ت( - )0004انير( الخراسا  ،المدونة الكربى ،المملد( ،0

 -011التي يقول

فيها( ّ
يتسر أبو عبيدة الخير با«الخير يف الديل» (وهو مواا
إن هذا القول ال ي بت عل أبي عبيدة ،وإنما ّ
بصري كما رأينا يف اول الحسل البصري أعاله) .ويواصه أطتيش تربير ذلك بقوله( «وما فائدة تقييد
وأي مال يكون للنبد؟» وهو ما يذ ّكرنا بمواا المذهب السنّي التقليدي،
الكتابة بوعود المال عندهم؟ ّ
أي مدى انضم المذهب اإلباضي إليه يف النهاية فيما يتنلق بالتنصه مل المتهوم السابق
ويوضح إل ّ
للوضع التقهي للنبد.
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ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
المارعح أن يكاون ااد
منتصا القرن ال ا  /ال امل ،عل الرغم مل أنه مال غيار
ّ
يتصور بنضهم ،وبالحرى تالمذته(.)1
أخذ مباالرة عل عابر بل زيد كما
ّ
الحتاظ عل التتسير الحمازي المبكار يياة المكاتباة مال اباه الخراساا
أمر الفت للنير ويصاحبه آراء (مهمورة) أخارى تتن ّلاق بالمكاتاب .علا سابيه
الم ال ،يرى الخراسا أن المكاتب نال حريته حال إبرام عقد المكاتبة ،واعتباار
ذلك النقد دينًا يتنا ّيل علياه ساداده ،وهاو رأي نساب يف مصاادر أخارى إلا ابال
عباف ،وينارض الرأي السائد للمذهب السنّي( .)2وحقيقة أناه يماادل مال أعاه
هذا الرأي ،عل الرغم مل عدم ذكر علماء مبكاريل يؤيدوناه (ماع وعاود الندياد
اياس اا لمواااا الساانّة،
تمسااد المقاربااة اإلباضااية التكوينيااةً ،
مماال عارضااوه)ّ ،
كممارسة ممتمنية عماعية .وهكذا ،يستيهد ب بي المؤرج الذي يقول بإصارار(
«أخذنا ذلك عل فقهائنا ،ونسبناه إليهم»( .)3وين ّبار ويلكنساون عال هاذا الموااا
()4

بقوله (

(Wilkinson, Ibāḍism, p. 167. )0

()2

al- Khurāsān , al- Mudawwana al- kubrā, vol. 3, p. 61.

()3

al- Khurāsān , al- Mudawwana al- kubrā, vol. 3, p. 62.

(Wilkinson, Ibāḍism, p. 128. )4
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ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
«بنبااارة أخاارى ،ال ا ّكلت اي ااار الممنيااة سالسااه أسااانيدهم (ماال خااالل
الياايوخ يف النصااور المب ّك ارة بيااكه أساسااي) ،ولاايس أحاديااث ايحاااد الااذيل
يتمتنااون بالمصاادااية إلا حاادّ مااا والا ّكلوا سلساالة اإلسااناد .وبمااا أنااه كااان رأ ًياا
عمن ًّيا ،فليسات هنااك حاعاة -عااد ًة -إلا توضايح كياا تام التوصاه إلا هاذا
الرأي .كانت أسماء الفراد غير ذات صلة بدرعة كبيرة ،إذ إلم عازء مال النائلاة
اإلسالمية التي ينتسبون إليها.»...
مل خالل المدل المتواصه مع اليخه أبي الماؤرج ،يادافع الخراساا عال
الرعية الطروحة الراديكالية القائلة ب ّن المكاتاب ح ّار وكتاباه ديال علياه؛ حياث
يتسر أبو المؤرج ﱹﮩ ﮪﱸ مال آياة ساورة التوباة علا ألام هام المكااتبون،
ّ
وهو ينلام أن هاذا التتساير يقبلاه بالتناه خصاومه مال السانّة الوائاه .والخطاوة
نيرا لوعود اتتاق آخر عل ّ
أن الزكاة ال تنطا ّإال
الخيرة يف هذا المدل هي أنه ً
لألحرار ،وليس المستنبديل ،فال بد أن يكون المكاتب ح ًّرا طالما هاو المقصاود
يف ايية .ويف موضع آخر مل المدونة ،عند منااياة الحقاوق الناماة للساادة علا
عبيدهم ،يوضح الخراسا -باالتتاق مع المواا السني الناالئّ -
أن مال النباد
ّ
ملك لسيدهّ ،
وأن له عليه الوالء التام( .)1وماع ذلاك ،يبادو أن الخصايات إباضاية

(al- Khurāsān , al- Mudawwana al- kubrā, vol. 3, p. 302. )0

()21

ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
أخرى؛ م ه التقيه البسيا (المتو منتصاا القارن الخاامس /الحاادي عيار)،
تابنت المكييل الوائه الذيل عادلوا ضد استمرار نيام الوالء(.)1
أيض اا يف (تتسااير خمساامائة آيااة يف الحكااام) بنااض
يضاايا أبااو الحااواري ً
التطورات اإلباضية المميزة ،والتاي ال
المهمة ،التي تنكس
المنلومات اإلضافية
ّ
ّ
النباي الحكام
النص الساساي لمقاتاه بال ساليمان؛ إذ ينساب إلا
نن ر عليها يف ّ
ّ
القائااه ب ا ّن النبااد الااذي ال يسااتطيع أداء نمااوم المكاتبااة ال ين ااد إل ا الاارق(.)2
وباإلضااافة إلا اختالفااه عاال الخراسااا يف استيااهاده بحااديث نبااوي يؤ ّياد هااذا
بدال مل ذلك ،ذكر ّ
يتسر ذلك الحديث بيكه مطلقً .
أن المكاتب
الرأي ،فإنه ال ّ
حر يوم كتابته»(.)3
« ٌّ

()0

Crone, Roman, Provincial and Islamic Law, p. 153 n. 116.

()2

Abū al- awār , al- Dirāya wa- kanz al- ghināya, p. 216.

( )3أبو الحواري ،الدراية وكنز اليناية،

 .206وتوضح مالحية هاميية يف النسخة المنيورة ،وهي

أن هذا ينني ّ
نسخة طبق الصه مل المخطوطةّ ،
ينص فيه عل أن
أن السيد اد يضيا الر ًطا
صريحا ّ
ً
النتق ال يكون ّإال بند أداء المبلغ بالكامه .وهذا الرأي يرد عل عطاء (الصننا  ،المصنا ،ج،1
 .)416ويمكل القول ّ
السني يوضح ضيو ًطا مل المقاربة السائدة ويننكس
إن هذا التقيد بالمواا
ّ
أيضا عل التقه الييني (.)Crone, Roman, Provincial and Islamic Law, p. 76
ً

()20

ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
خامتة:
انصب تركيزي يف تحلياه التتسايرات المب ّكارة يياة مال آياات القارآن علا
َّ
القاراء
النماط التي كيتت عنها المصادر بيا ن الطريقاة التاي فهام هباا مختلاا ّ
أي مدى تم الحتاظ علا هاذا التهام أو منارضاته مال اباه العياال
ايية ،وإل ّ
الالحقاااة وعالااااتهم بالوااااائع االعتماعياااة  -االاتصاااادية للنصااار والمكاااان.
الولايل لشساالم ،مادر ًكا
وس حاول اين إعادة بناء اصة آية المكاتبة يف القارنيل ّ
دائمااا أن إعااادة الساارد هااذه تنكااس بالضاارورة افرتاضاااأ واااراراأ التتساايرية
ً
الخاصة.ا
ّ
الحض عل النتق التي نممت عل الواعب الخالاي للقارآن
وسط أعواء
ّ
التحوليااة للممتمااع اإلسااالمي المب ّكاار ،يباادو أن آيااة
والتمااار االعتماعيااة
ّ
المكاتبة اد فهمت يف المدينة بالساف يف القرن الول عل ألاا تتياد الوعاو ،
أي( إلاازام الساايد بمكاتبااة النبااد الااذي يمتلااك المااال أو الحرفااة المسااتدامة مااع
التختاايض ماال القيمااة اإلعماليااة للنقااد بيااكه الخصااي .وبينمااا تباينات بنااض
التتاصيه بيل اليخصيات المب ّكرة ،وبرز نموذعاان مال االسات ناءات المحتملاة
(كما يف حالة أنس وعلي)ّ ،
فإن النمط النام مل التهم م ّتسق إل حدّ ما.
ّ
أي إفصاا فقهاي صاريح حاول المقادرة االاتصاادية
ال يبدو أنه كان هنااك ّ
للنبيد يف هذه المرحلة المب ّكرة .ومع ذلك ،ييير نمط تتساير كلماة ﱹﭺ ﱸ إلا
ّ
عنصرا ااتصااد ًّيا ف ّن ً
ااال ،وإن كاان مرهونًاا باال مل الاذي
أن النبد كان ينترب ابتدا ًء
ً

()22

ال ِّرق ،واملكاتبة ،والحرية :تفسري (آية املكاتبة) يف اإلسالم املبكّر
ترجامت
يضمل له حريته /حريتها .يف م ه هذه البي ةّ ،
فإن مناملاة عقاد المكاتباة علا أناه
أمرا طبين ًّيا عل وعه التحديد؛ لنه لام يكال ساوى
أمر واعب الحدو اد يبدو ً
ممرد تنييم تيريني لطبينة النبودية القائمة بحكم المر الوااع يف تلك البي ة.
ّ
اختلتت اليخصيات المب ّكرة المننية بنملياة الصاياغة التقهياة للتياريع يف
تحديدهم الدايق لكيتية إدارة هذا االنتقال التادريمي مال النبودياة إلا الحرياة(
هه عتق النبد فور مكاتبته مع تحول المكاتبة إلا ديال علياه أدا ه؟ هاه عتاق يف
مرحلة وسط مل المكاتبة؟ أم عتق فقط عندما أ ّدى المبلغ بالكامه؟ يياير عادد
مل الحاديث إل أنه كان هناك ابول ب ّن التنيايم التادريمي لحقاوق والتزاماات
الحريااة يمااب أن يصاااحب هااذا التحا ّاول التاادريمي .إضااافة إلا ذلااك ،يباادو ّ
أن
فكرة وعو المكاتبة مدعوماة بر ياة عربياة ساادت اباه اإلساالم متن ّلقاة بنياام
ً
التحاول مال
رسامي بايل النباد والسايد عناد
متباادال غيار
دعما
ّ
الوالء الذي يو ّفر ً
ّ
الرق إل الحرية .فمل خالل تحرير عبد يمتلك ال اروة أو المهاارة الحرفياة هباذه
الطريقة ،سيحصه السيد عل سنر عيد وحليا يف المستقبه.
كانت مكة يف القارن الول الهماري بي اة م الياة الزدهاار م اه هاذا التتساير
المب ّك ار ،ولكاال ساارعان مااا تراعناات بالمقارنااة مااع الراضااي المتتوحااة حاادي ًا
خاارج الاابه المزياارة النربياة؛ فقااد كاناات مكااة منزولاة عيراف ًّيااا وحافيات علا
تناسق نسبي للتمرباة االعتماعياة  -االاتصاادية لممتماع المديناة المب ّكار .وماع
اهورا بمنرفتااه الواساانة
إاامااة اباال عباااف هبااا ،ضاامنت مكااة منل ًمااا مو و ًاااا ميا ً
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بااالقرآن ،واااد أدخلاات اليخصاايات الموعااودة داخااه دائرتااه المكيااة الواساانة
تنديالت اليلة عل تتسير آية المكاتبة الذي تل َّقوه عنه ،ومال المحتماه أناه كاان
ال يزال مل الممكل التنامه مع مس لة النبودية بطريقة غير رسمية والت كياد علا
الطبينة الوعوبية لنقد المكاتبة بالنسبة للنبيد القادريل ماد ًّيا عل الوفاء به.
ويبدو ّ
التحررياة ااد وعادت طريقهاا إلا المياول اإلباضاية
أن هاذه الر ياة
ّ
الناال ة لتالمذة ابل عباف يف مكة ،وانتقلت إل البصرة عل ياد الخصايات م اه
عابر بل زيد .لقد أتاحات حالاة عادم االساتقرار الناعماة عال مناوئاة خالفاة ابال
الزبير مساحة أكارب لشماارات المديادة لتمرباة متااهيم مختلتاة للوضاع التقهاي
والمحرريل عل حدّ سواء يف البه المزيرة النربية أك ر مما كاان ممكنًاا يف
للنبيد
ّ
سااوريا المويااة .كاناات اإلمااارة الخارعيااة لنماادة باال عااامر الحنتااي هااي الم ااال
وضوحا؛ وتيير مراسالت عابر إل إمارات عاابرة أخارى ربماا لام تصاه
الك ر
ً
سمالت التاريا .واول عطاء بل أباي رباا وعمارو بال ديناار با ن
ّ
إل صتحات
المكاتب اد االرتى بيكه ف ّنال والءه ينارض المتهوم النربي التقليدي للاوالء
أيضااا المقااوالت الكالميااة
القااائم علاا القااوة النساابية للقبائااه .وهااذا يااوازي ً
السياسية الخارعية  -اإلباضية لمتهوم اليراء (بيع النتس يف سابيه اهلل) ورفاض
االالرتاطات القبلية لشمامة(.)1
()0
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ومع ذلك ،كانت المقاربة التقهية السائدة يف التنامه مع الارق يف الحضاارة
اإلسالمية تتخذ منحن مختل ًتا عل التوعه الحمازي الاذي سااد يف القارن الول
الهمري .ماع زياادة التن ّقاد االاتصاادي واالعتمااعي والتياريني خاالل الحقباة
المروانية وأوائه النصر النباسي ،تام إياالء أهمياة متزايادة لوعهاة النيار البديلاة
القائلااة ب ا ّن عقااد المكاتبااة ،علا الاارغم ماال وعااود الخيااار الااديني برفااع النبيااد
التصارب يف
الصالحيل إلا صاتوب الماوالي ،ال يمكال أن يقياد حرياة السا ّيد يف
ّ
ممتلكاتااه .وبالم ااه ،فا ّ
اإن التكاارة القائلااة ب ا ن النبيااد يمكاال أن يمتلكااوا ااروات
الرايق لمساافات طويلاة
ّ
خاصة أصبحت غريبة داخه ااتصاد ازدهرت فيه تمارة َّ
والنّسق الزراعي المربح .ومل َّم ،تك َّيا المواا السانّي الناالائ يف الناراق ماع
خيارا تتسير ًّيا يياة المكاتباة يؤكّاد علا
رأي الالية القائه بندم الوعو وتبن
ً
عواز ابول مكاتبة النبيد الذيل يتح ّلون بالمانة والتقوى .وباإلضاافة إلا ذلاك،
مل الواضح عدًّ ا أن المكاتب يحتتظ بالحكم التقهي كنبد كاماه النبودياة حتا
يتم سداد المكاتبة بالكامه.
إضافة إل ذلك ،يبدو أنه يف تلك الحقبة ربما كان هناك اعتماد متزايد علا
الدولة يف الممتمع النالمي الناالئ ليحذ عمليات التقدم االعتماعي؛ إذ يتضاح
مل الربط المديد بيل آياة ساورة الناور وآياة ساورة التوباة محاولاة ّ
فاك االرتبااط
اليخصي بيل السيد والنبد كما هو اائم يف نياام المكاتباة .يف هاذه الحالاة ،تقارأ
عبارة( ﱹﭾ ﭿ ﱸ يف سورة النور بيكه متزايد عل ألا تيير إل زكاة الممتماع
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التي تممنها الدولة وتوزعها لمساعدة المكاتبيل ،بينماا يقاال علا نطااق واساع
حصارا إلا المكااتبيل .يف
إن عبارة( ﱹﮩ ﮪﱸ الواردة يف ساورة التوباة تياير
ً
هذه التسوية المديدة ،أصبح لمالكي النبيد مطلق الحرية يف االحتتااظ بنبيادهم
كنمالة ح ّرة ،ولكل يمكل تيمينهم عل النتق مل خاالل دعام الدولاة -القاائم
علا زكاااة الممتمااع -إلتمااام عقااود المكاتبااة .وماال المحتمااه ّ
أن هااذا التتسااير
أي نتور متزايد مل عالااات الاوالء ،ساواء مال اباه
اادرا عل تحييد ّ
للزكاة كان ً
السادة الذيل يتكرون يف مكاتبة عبيدهم أو غير السادة مل المهتميل بدعم النتق.
التحول بنيدً ا عال النالااة ال نائياة بايل السايد والنباد إلا عالااة
وييير ذلك إل
ّ
الوساااااطة االعتماعيااااة ،واإلدراك الكاااارب الحتياعااااات المماااااليل السياسااااي
التوعه التكاري الساائد هاو دعام ّ
أااه الطار التقهياة
واالاتصادي .وبالتالي كان
ّ
تحر ًرا ،مما أ ّدى إل اتسا (التموة الخالاية) بيل رو التييير الخالاي الاذي
ّ
ّ
حث عليه القرآن ،وبيل تتسيره الذي يدعم ال روة والسلطة الراسخة.
يمب وضع هذه االعتبارات البنيوية الواسنة يف الحسبان ،عن ًباا إلا عناب
مااع التنا ّاو الكبياار يف التتساايرات الترديااة ييااة المكاتبااة ،والتااي تنكااس التطا ّاور
خاصة يف اراءة آيات القرآن يف ضوء اييات والتقالياد الخارى.
الت ويلي الكبيرّ ،
ويمب فهم الاربط الاذي عارى بايل آياة ساورة الناور وآياة ساورة التوباة يف ضاوء
النالاة بيل النصو

 ،كما فناه مالاك علا سابيه الم اال عنادما أحاال إلا آياة

سورة المائدة وآية سورة الممنة عند تتسير فنه المر ﱹﭶ ﱸ .وماع ذلاك،
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ويف هااذه الحالااة بالااذات ،يباادو ّ
أن هااذه التحركااات التتساايرية مرتبطااة بتحا ّاول
أساساي يف االفاارتاض التقهااي ،وهااو أن النبااد (بماا يف ذلااك المكاتااب) لاام يكاال
اادرا عل امتالك اليء ّإال عل سبيه التتويض أو الوكالة.
ً
وبحلااول لايااة القاارن ال ااا الهمااري /ال ااامل الماايالدي ،كاناات الغلبيااة
السنية الناال ة تيارك وعهة نيرها مع عماعاات سياساية وكالمياة بديلاة( الترااة
الزيدية الناال ة واإلباضية .يدّ عي الزيد ّيون الوائه أسبقية موااا الخليتاة الباارز
علي بل أبي طالب مال المكاتباة .وعلا الارغم مال اعتماادهم علا (الممماو
ّ
التقهي) المت خرّ ،
دعماا
فإن وعود هذا التقليد يف القارن ال اا  /ال اامل يكتساب ً
علي وزيد ،وكذلك د ّاته يف التميياز بايل التنااليم التقهياة
مل موافقة رواياته يراء ّ
أيضاا أناه اادّ م محاولاة م يارة لالهتماام لمنرفاة اي اار
الناال ة والالحقاة .ويبادو ً
التياارينية لتكاارة اكتسااا المكاتااب التاادريمي للحقااوق وااللتزامااات الكاملااة
كاليخص الح ّر.
فقط عند تمميع اطع الليز عل هاذا النحاو يمكنناا أن نتهام أهمياة موااا
إباضية القرن ال ا  /ال امل؛ م ه الخراسا  .فنل الرغم مل أن التارتة التكوينياة
للتطور النلمي اإلباضي حد ت يف البصرةّ ،إال ّ
أن عذورها التتسيرية فيما يتن ّلاق
ّ
بالمكاتبة ترعع إل السياق اإلباضي الم ّكي المب ّكر .وعل سبيه المتاراة ،يبادو
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ّ
أن اإلباضييل ،وهم تقلياد فقهاي ال يتتخار بقاوة سالساه إساناده( ،)1ااد حاافيوا
علا التتسااير الاارئيس الول للطائتاة بيااكه أك اار فاعلياة ماال أول ااك الماارتبطيل
بنزعااة أهااه الحااديث .وهكااذا حااافظ اإلباض ا ّيون عل ا المواااا القااديم القائااه
يحاق لهام
بوعو المكاتبة ماع دممهاا باالوااع التياريني القائاه با ّن النبياد ال ّ
ّ
والحه ضامل التقلياد الاذي يو ّ قاه الخراساا هاو االساتتادة مال
امتالك ال روة.
حارا حاال مكاتبتاه ماع بقااء إعماالي ايماة عقاد
الرأي القائه ب ن المكاتب يكون ًّ
تحار ًرا مال بايل
المكاتبة كديل فقط .وبالتالي يكون موااا اإلباضاية هاو الك ار ّ
تماات دراسااتها؛ نيا ًارا لحتا اه عل ا ايفاااق التقويااة للممتمااع
الموااااا التااي ّ
المب ّكر ،وربما مدفو ًعا بالطمو يف إنياء إمارات منتصلة.
يمكاال تلخاايص النقااا

المنااروض أعاااله علاا النحااو ايأ( اعتماادت

االستمابات التتسيرية يية سورة النور يف البه المزيرة النربياة يف القارن الول/
السابع إل حد كبير عل المبدأ الساسي القائه ب ّن أول اك المساتنبديل يي ّلاون
كذلك بنا ًء عل المبلغ المدفو مل مانهم .وهاذا االفارتاض ،المصاحو ببي اة
تحررياة ،عناه مال الواضاح لمنيام اليخصايات المب ّكارة أن
ارآنية واعتماعية ّ
المكاتبة واعبة ّ
لكه عبد اادر عل االستتادة منها .واد بدأ متهوم عديد ،مارتبط
بيكه أساسي بالتي ّيرات االعتماعية واالاتصادية ،يف السيطرة بيكه متزايد مناذ
(van Ess, Theology and Society, Volume 2, p. 230; Wilkinson, Ibāḍism, pp. 126–128. )0
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لاية القرن( النبودية والحرية يي ّكالن نائية متقابلاة .وبالتااليّ ،
أي الاخص
فاإن ّ
التطاور الساساي يف
حارا تما ًماا أو مساتنبدً ا تما ًماا .يمكال التنبيار عال
ّ
يكون إ ّماا ًّ
التحول مل متهوم الرق المستمر إل المتهوم المنتصه
الوليل عل أنه
ّ
القرنيل ّ
()1

للرق  .يف ّه المتهوم المديد ،لم يكل بإمكان المكاتاب االحتتااظ بالمقادرة
ّ
االاتصادية الوسيطة السابقة ،وكان ال بد مل إعادة النير إليه إ ّما بوصاته مادينًا أو
مؤعلة حت ينال الحرية المستقبلية االفرتاضية.
كنبد ذي مقدرة ّ
│

( )0وت ّمه يف ضوء ذلك مدى صنوبة االستدالل التقهي فيما يتنلق بسكان الريا يف أرض السواد
المتتوحة.)Pipes, ‘Mawlas: Freed Slaves and Converts in Early Islam’, pp. 218–219( .
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