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كلمة رئيس التحرير

كان الفيلسوف األملاين مارتن هايدغر يقول إن الفلسفة ال موضوع لها، وهي عبارة تعني أمرين: 

ارتباطها بسؤال الوجود الذي يخرجها من كّل تحديٍد موضوعي، كام هو شأن الالهوت العقيل قدمياً 

والعلم التجريبي حديثاً، واتساع أفقها للتأويل والتفكري الحر النقدي الذي ال يقيده علم أو معرفة 

قامئة.

من اتجاهات الفلسفة الراهنة توسيع أفق التناول الفلسفي ملوضوعاٍت كانت تُعدُّ عادًة خارَج 

الكلية  األنساق  إبداع  الفالسفة عن  تراجع فيه طموح  الذي  الوقت  الفالسفة يف  اهتامم وتخصص 

بإيحاء  الفلسفة  أصبحت  الجوهرية.  الكونية  واإلشكاالت  األسئلة  يف  النهائية  اإلجابات  وتقديم 

من  واألدب  والقانون  التاريخ  وأصبح  واملرض،  والسجون  والسينام  والجنون  بالرغبة  تهتم  نيتشوي 

حقول مامرستها االعتيادية.

للفلسفة، التي قامت يف أصلها يف موقف  يف هذا السياق يشّكل املوضوع الديني رهاناً إشكالياً 

ين، الذي هي يف حال القطيعة معه وتجاوزه من منظور التعقل الربهاين، ولكنها من وجه  ملتبس بالدِّ

آخر هي التعبري العقيل عن مضمونه، وهي الصياغة املفهومية ملعتقداته ومعايريه القيمية.

وبني  اليونانية،  لألساطري  الفلسفية  صياغته  يف  األفالطوين  املوقف  بني  جوهرياً  األمر  يختلف  ال 

املوقف الهابرمايس األخري يف ترجمة املضمون العقيل-القيمي للدين بلغة العقل العمومي.

التعارض  منظور  من  الوسيط  اإلسالمي  الفكر  قراءة  يف  السائدة  املقاربة  ضحالة  ندرك  هنا  من 

الجذري بني علم الكالم من حيث هو الهوت اإلسالم التقليدي، واملدونة الفلسفية مختزلًة يف نصوص 

رشاح ومروجي كتابات أفالطون وأرسطو (من الكندي إىل ابن رشد).

إن هذه املقاربة تقوم عىل مصادرات زائفة أبطلها البحث الراهن يف الفلسفة اإلسالمية؛ ومن هذه 

املصادرات ما يتعلق بطبيعة علم الكالم نفسه الذي ال ميكن اعتباره الهوتاً عقلياً وإن كان يتصل بالعقائد 

الدينية؛ كام أنه مل يتشكل يف قطيعة وتعارض مع الفلسفة اإلسالمية التي تقاطعت تاريخياً ومفهومياً مع 

املدونة الكالمية بقدر ما استبطن علم الكالم اإلسالمي منذ بداياته املفاهيم واألدوات الفلسفية.
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عبد الله السيد ولد أباه 

وارتباك  إىل ضعف  شك،  دون  راجع،  العريب  الفلسفي  اإلنتاج  لضعف  الكربى  األسباب  أحد  إن 

النظر  أن تجديد  ما يعني  ومامرساٍت،  وتاريخاً  الدينية نصوصاً  املسألة  تناول  الفلسفي يف  املوقف 

الفلسفي يقتيض العمل املعمق عىل التقاليد الدينية من حيث مسارات التأويل والصباغة اإلشكالية 

النقدية؛ بدالً من اختزالها يف مقولة «الرتاث» التي استأثرت باهتامم املفكرين العرب املعارصين يف 

منحاهم الضيق املحصور يف رصاع الرشعية الدينية.

يف هذا العدد يظهر حرص مجلة (ألباب) الدائم عىل تشجيع االهتامم بفلسفة الدين من خالل 

مجموعة من الدراسات واألبحاث املهمة، يف مقدمتها الدراسة التي كتبها الفيلسوف التونيس فتحي 

املسكيني حول القرآن والفلسفة، وهي محاولة جديدة وجريئة يف اقتحام حقل الدراسات القرآنية 

الجديدة يف الغرب من منظور فلسفي حيوي ورصني.

وباإلضافة اىل الدراسة املهمة، التي كتب الرئيس الفيلسوف إمانويل ماكرون حول كتاب أستاذه 

الفيلسوف الفرنيس الكبري بول ريكور، الذي هو خامتة مرشوعه الفكري الهائل وقد خصصه ملوضوع 

إيس خصصها  فان  األحياء جوزف  الغربيني  املسترشقني  لكبري  مهمة  دراسة  ننرش  والذاكرة؛  الزمن 

للفكر السيايس اإلسالمي الوسيط، وقد علق عليها تلميذه رضوان السيد صاحب الدراسات الريادية 

يف الفكر السيايس اإلسالمي القديم والحديث. 

االهتاممات  تكرس  الجديدة  الدينية  والدراسات  الفلسفية  األبحاث  من  وغريها  املواد  هذه  إن 

منظور  من  واألخالق  والسياسة  الدين  موضوعاِت  تناولها  يف  (ألباب)  مجلة  واملحاور الثابتة يف 

الفلسفات والعلوم اإلنسانية الراهنة. 

عبد الله السيد ولد أباه 
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دراسات وأبحاث 
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الفلسفة والقرآن
أو

اإلميان يف زمن «املراجعيني»

د. فتحي املسكيني*

امللخص التنفيذي: 
ملاذا حرص املعارصون معنى القرآن يف تاريخ املصحف؟ وهل يكفي أن نؤّرخ للمصحف حتى 

» متنازع عليه، سواء بني املؤمنني  نفهم القرآن؟ تنظر الفلسفة إىل القرآن، اليوم، فال ترى غري «نصٍّ

به داخل الجامعة التفسريية التي تأّسست عليه، أم خارجهم يف أصقاع «الدراسات القرآنية» التي 

تجرّدت له يف ثقافة الغرب. لكّن العرب مل يعرفوا مفهومنا الحديث عن «النص»؛ لذلك يقف النّص 

يف مساحة قلقة بني معنى القرآن وبني تاريخ املصحف. وهو يشري إىل مدّونة «مقّدسة» تنطوي 

عىل أنحاء شتّى من «التحّدي»، تنبثق كلّها من مستوى من الكينونة مل يعرفه اإلغريق؛ مستوى 

«التعايل». ال يزال التعايل لدينا «إلهيّاً» بالرضورة، لكّن أفق الفهم يقع، دوماً، تحت رشوط إمكان 

ال يستطيع مراجعتها إال إذا تحّرر منها؛ لكّن حرية النّص تتطلّب نوعاً من التعايل األفقي، الذي 

مل يستقّر بعد عند أنفسنا. وتسأل الفلسفة عندئٍذ: إىل أّي مدى ميكننا تأويل القرآن دون اخرتاق 

مجاله التداويل؟ ال يعني أّي نّص مقّدس أكرث من األسئلة التي نطرحها عليه. أجل، كّل الدراسات 

القرآنية، منذ نولدكه، تعدنا بقراءات جديدة، إال أنّنا رسعان ما نالحظ أّن «القارئ» هو دوماً مؤلّف 

مستحيل؛ هو يريد أن يعيد تشكيل نصٍّ «بال مؤلِّف». الواقع أّن القرآن ليس نّصاً أو مصحفاً إال 

عرضاً؛ أي تحت وطأة سلطة أو مؤسسة تأويل ما. وحدها املؤسسة تحتاج إىل مصاحف؛ لذلك ال 

يطول نقد املصاحف سوى املؤسسة الدينية. إّن القرآن حدث، أو عمل لغوي من نوع إنجازي؛ 

نحن ال نفهم الحدث القرآين إال بقدر ما ننتمي إليه. ويف معجم هايدغر، نحن ال نفهم القرآن ألنّنا 

نؤّوله؛ بل نحن نؤّوله ألنّنا نفهمه.  

*   *   *

* باحث من تونس.

دراسات 
وأبحاث 
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ال يتعلّق األمر، هنا، مبا ميكن أن يُسّمى «فلسفة القرآن»1، أو ما قد يُطمح إليه من قبل الباحثني 

التجديف  أو  (سبينوزا)3،  القرآن  عن  السكوت  أّن  كام  متاماً  للقرآن»2.  فلسفية  «قراءة  أنّه  عىل 

تعويضه  أو  (شوبنهاور)4،  األلوهية  عن  جّداً  فقري  مفهوم  عىل  يحتوي  بوصفه  عليه،  الفلسفي 

بالشعر الصويف الفاريس تحت اسم «الشعر املحّمدي» (هيغل)5، أو حتى االستلهام الرومانيس من 

مفرداته الرشقية- الغربية يف آن (غوته)6، والنقاش النّدي مع ماهيّته، بوصفه وحياً بال تبشري، أو 

تلموداً بال توراة (فرانس روزنزفايغ)7؛ هي كلّها مواقف «ال-فلسفيّة» من القرآن، وال توفّر أّي سياق 

أصيل للحوار مع تجارب املعنى التي طّورها.   

علم  أو  الكالم،  علم  عن  اختالفها  معنى  (وهذا  الفلسفة  أّن  فرضية  من  ننطلق  نحن  ولذلك، 

الالهوت) ليس من شأنها أن تبني أسئلة أصيلة أو موضوعاتيّة حول القرآن يف حّد ذاته، وال حتى 

حول الدين باملعنى التوحيدي حرصاً، وإمّنا هي مدعّوة، دوماً، مبقتىض نوع التفكري الذي تحرتفه 

منذ اليونان، إىل أن تتدّخل من خالل نوع مخصوص من األسئلة املفتوحة يف النقاش املعارص لها 

حول أّي قضية كربى تهم «سياسة الحقيقة» بحسب تعبري فوكو. الفلسفة ليس عقيدة، وال ينبغي 

لها أن تكون كذلك. الفلسفة ال تؤمن مبا ليس منها، وليس من شأنها أن تدافع عن أّي مؤسسة 

عقديّة. إنّها تهتّم، يف كّل مرة، ويف كّل عرص، مبشكل واحد، أال وهو سياسة الحقيقة يف العرص، أو 

لدى الشعب الذي تظهر يف أفقه. وليس من املصادفة أّن ثقافتنا ال متلك، إىل اآلن، تاريخاً داخليّاً 

أو مناسباً ملفهوم الحقيقة. 

عليها  يراهن  التي  النقاشات  أجناس  كّل  إىل  يتّرسب  عميقاً  مشغالً  الحقيقة  سياسة  ولكون 

عرص، أو شعب ما، تجد الفلسفة نفسها منخرطًة سلفاً يف نوع معنّي من النقاش هي مل تخرتعه؛ 

1  - Cf. Philippe Quesne, La Philosophie du Coran, Dar Al bouraq, Beyrouth, 2007.
2  -  نعرث عىل إحاطة محمودة بهذا النوع من التناول يف عدد خاص من مجلة (Mélanges)، التي تصدر عن جامعة سان جوزف، (املجلد 
LXIV، سنة 2012)، بريوت-لبنان؛ وهو عدد ُخّصص لدراسة موقف الفالسفة العرب من القرآن، وعرض بحوثاً يف التفسري الفلسفي يف 

اإلسالم. 
3  - Cf. Youcef Djedi, «Spinoza et l’islam: un état des lieux», in: Philosophiques, Vol. 37, numéro 2, Automne 2010, 
p. 295-298.
4  - A. Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung. Bd. II, Leibzig 1844, Kap. 17: «Man betrachte z. B. den 
Koran: dieses schlechte Buch war hinreichend, eine Weltreligion zu begründen…Wir finden in ihm die traurigste 
und ärmlichste Gestalt des Theismus».
5  - Cf. Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik. II, Erster Abschnitt, Kap. 2, A, 2: Mohammedanische Poesie: «In 
höherer und subjektiv freierer Weise zweitens ist der orientalische Pantheismus im Mohammedanismus be-
sonders von den Persern ausgebildet worden».

6  - قارن: مومزن، كاتارينا، جوته والعامل العريب، سلسلة عامل املعرفة، العدد 194، شباط/ فرباير 1995، ص 145 - 158. 
7  - Franz Rosenzweig, L’étoile de la rédemption, Seuil, Paris, 2003, p. 170 sq.

فتحي املسكيني
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سياسة  زاوية  من  نعني:  مساءلًة جذريًّة؛  ومسبّقاته  مقتضياته  تسائل  أن  ال متلك سوى  لكّنها 

النقاش  وطأة  تحت  طويل،  وقت  منذ  تعيش،  وشعوبنا  عصورنا  وألّن  يفرتضها.  التي  الحقيقة 

املعّقد حول نوع من الكتب التي تُكرَّم، بوصفها «كتباً مقّدسة»، وأّن العرب ينسحب عليهم هذا 

اإلبراهيمي من بني شعوب أخرى، فاملتفلسفة، عندنا، البُّد من أن يصطدموا بهذه  التخصيص 

الواقعة الروحية املثرية؛ عليهم أن يناقشوا مسائل، وإن كانت ليست من الفلسفة، كام تشّكلت 

التي  الفلسفة،  إّن  الفلسفة موضع سؤال وامتحان.  ما فتئت يف كّل مرة تضع  ألّول مرة، فهي 

لدينا «اليوم»، مدعّوة إىل االلتحاق بنوع من النقاشات حول الكتاب املقّدس الخاص بالجامعة 

ظاهرة  عليها  تسيطر  التي  القرآن،  حول  الراهنة  النقاشات  نعني  إليها،  ننتمي  التي  التأويلية 

منهجيّة وبحثية شديدة التوقيع هي -ال ريَب- ما أُطلق عليه يف األوساط الغربية، منذ أكرث من 

الجديدة»  «املقاربات  لجملة  مهيب  مخترص  وهو  القرآنية»8،  «الدراسات  اسم  سنة،  خمسني 

للقرآن يف الوقت الراهن9. وهكذا نخلص إىل هذا التوجيه اإلشكايل: إّن الفلسفة لدينا ال ميكنها 

أن تدخل يف أّي تأصيل للعالقة التأويلية مع القرآن إال يف ضوء موقفها من منط البحث الذي 

متارسه الدراسات القرآنية املعارصة. إّن معنى القرآن، بالنسبة إىل الفلسفة، رهني طريقة مناقشة 

حيث  من  سواء  القرآنية،  الدراسات  تلك  تفرتضها  التي  الحقيقة،  سياسة  القتضاءات  الفلسفة 

أسئلتُها، أم أدواُت بحثها، أو بناُء مسائلها، أو نتائُجها العامة. إال أنّها لن تفعل ذلك إال بوسائلها 

الخاصة؛ نعني يف ضوء عّدة مفهومية رمّبا قامت الدراسات القرآنية عىل تحاشيها، أو السكوت 

عنها، أو إساءة استخدامها.   

فريد دونر  القرآنية» قد وصفه أصحابه، مثل  «الدراسات  أّن حقل  إىل  باإلشارة  نبدأ  أن  علينا 

(Fred Donner)، بأنّه «يبدو اليوم يف حالة فوىض»10، عىل الرغم من كّل االهتامم الواسع النطاق 

باألسئلة عن أصل القرآن وتأويله. هي فوىض ناتجة عن عدم توافر رشوط البحث املناسبة، التي 

يلّخصها باحثان من أهل هذا االختصاص هام: نيكوالي سيناي (Nicolai Sinai) وأنجليكا نويفريت 

(Angelika Neuwirth)، عند تقدميهام مؤلّفاً جامعياً صدر سنة (2010) تحت عنوان الفت هو: 

 The Qur’ān in Context: Historical and Literary Investigations into the Qur’ānic)

Milieu)، يف أمور حاسمة، من قبيل أنّه «ال توجد نرشة نقدية للنص، وال منفذ حّر إىل كّل األدلّة 

املفيدة عن املخطوطات، وال تصّور واضح للمالمح الثقافية واللسانية للوسط الذي انبثق فيه، وال 

8  - the Qur'anic studies.
9  - Cf. Mehdi Azaiez, Sabrina Mervin, Le Coran. Nouvelles approches. Paris, CNRS Editions, 2013, pp. 16-31.

10  - فريد م، دونر، «القرآن يف أحدث البحوث األكادميية: تحديات وأمنيات»، ضمن: رينولدز، جربئيل سعيد، القرآن يف محيطه التاريخي، 
دار الجمل، بريوت، 2012، ص 59.

الفلسفة والقرآن



العدد 
 (12)11

إجامع حول القضايا املنهجية األساسية، عالوًة عىل كمية مهّمة من عدم الثقة بني الدارسني، وعدم 

الثقافية غري  اللغات واآلداب والتقاليد  القرآن عىل  وجود تدريب مناسب لطلبة املستقبل حول 

العربية، التي كانت -ال ريب- قد شّكلت سياقه التاريخي»11.

بحسب  يبقى،  ما  الصارم؟  التشخيص  هذا  بعد  القرآنية  الدراسات  بريق  من  بقي  ماذا  إذاً، 

نوع غري  إثارة من  (excitement)12. وهي  اإلثارة  وبعبارتها، هو  نفسها   (Neuwirth) نويفريت 

مسبوق؛ مل يعد القرآن مثرياً ألنّه معجٌز أو فريد من نوعه؛ بل صار مثرياً ألنّه تحّول، منذ سبعينيات 

القرن املايض، مع أعامل مؤرّخني أُطلق عليهم اسم «املراجعيني» (revisionists) السيّئ الصيت13، 

إىل نّص مشكوك فيه شكالً (لغويّاً)، ومضموناً (تاريخيّاً). 

هذه اإلثارة الشكوكية صارت، منذئٍذ، انفعاالً منهجيّاً إجباريّاً لدى الباحثني. ورصنا أمام انقسام 

رسمّي ومكرّس بني تيارين؛ تيار تقليدي وتيار «مراجعّي»14. ما مّتت مراجعته، عىل وجه التحديد، 

ليس القرآن نفسه؛ بل طريقة التأريخ له. ألّول مرّة تصبح كتابة تاريخ نّص ما أهّم من داللة ذلك 

النص. وعلينا أن نسأل ملاذا؟ 

ملاذا حرص املعارصون معنى القرآن يف تاريخ املصحف؟ وهل يكفي أن نؤّرخ للمصحف حتى 

نفهم القرآن؟ 

مثّة أمٌر منهجي متداول عىل نطاق واسع بني املتخّصصني الكبار يف الدراسات القرآنية، أال وهو 

رضورة وضع «القرآن يف سياقه التاريخي»، وهو أيضاً عنوان كتاب جامعي أعّده باحث كبري يف هذا 

الحقل هو جابرييل سعيد رينولدز (Gabriel Said Reynolds)، وظهر سنة (2008)، وتُرجم إىل 

11  - Nicolai Sinai and Angelika Neuwirth, ‘’Introduction’’, in: The Qur’ān in Context. Historical and Literary 
Investigations into the Qur’ānic Milieu. Volume 6, Leiden, Brill, 2010, p. 1.
12  - ibid, p. 1-2.

13  - «املراجعيّة»: ترجمة ملصطلح (le révisionnisme)، الذي ظهر يف الفرنسية يف أواخر القرن التاسع عرش، وفرض نفسه يف سياق قضية 
الضابط اليهودي (Dreyfus)، الذي اتّهم، سنة (1894)، بالجوسسة لفائدة أملانيا. وظهر شّق فرنيس كبري يدعو إىل «مراجعة» محاكمته، 
مشّككني يف سالمة اإلجراءات القانونية ضّده. هذا املعنى القانوين أُِضيَفت إليه معاٍن أخرى يف القرن العرشين، وال سيّام ظهور مؤرّخني 
مراجعيني يف قضايا عّدة، مثل الدعوة «النازية» إىل مراجعة رسدية الهولوكست، أو مراجعة رسدية الحادي عرش من سبتمرب، أو مراجعة 
رسدية اإلبادة يف رواندا، أو التشكيك يف إبادة األرمن. واملراجعية صفة سلبيّة تّم يف فرنسا سّن قانون ملنعها (قانون Gayssot يف 13 متوز/ 

يوليو 1990). ومن مرادفاتها النزعة التشكيكيّة، أو اإلنكارية. 
14  - Cf. Andrew Rippin, ‘’Foreword’’, in: John Wansbrough, Quranic Studies. Sources and Methods of Scriptural 
Interpretation, oxford University Press, Oxford, 1977, p. xii. 

فتحي املسكيني



العدد 
 (12)12

العربية سنة (2012) تحت عنوان (القرآن يف محيطه التاريخي)، يف خلط ذي داللة بني «السياق» 

و«املحيط». هذا األمر املنهجي -ال ريب- ليس جديداً؛ بل هو قد بسط سيطرته اإلبستمولوجية 

الذي  القرآن)،  (تاريخ  الصيت  الذائع  نولدكه  تيودور  عمل  مع  عرش  التاسع  القرن  أواسط  منذ 

صدرت طبعته األوىل سنة (1860)، إال أنّه ظّل قراراً إبستمولوجيا قاهراً إىل حّد األعامل الحاسمة 

التي صبغت هذا الفن من البحث يف الفرتة الراهنة، والتي انطلقت منذ سبعينيات القرن املايض، 

ونذكر منها بشكل خاص، كام هو معلوم بني أهل الصناعة:

- Günter Lüling, Über den Ur-Qur’an: Ansätze zur Rekonstruktion 

vorislamischer christlicher Strophenlieder im Qur’an (erlangen; Lüling, 1974). 

- John Wansbrough, Quranic Studies. Sources and Methods of Scriptural 

Interpretation (Oxford: oxford University Press, 1977).

- Patricia Crone and Michael Cook, Hagarism. The Making of the Islamic 

World (Cambridge: Cambridge University, 1977).

- Christoph Luxenberg, Die Syro-aramäische Lesart des Koran (Berlin: Das 

arabische Buch, 2000).

- Angelika Neuwirth, Der Koran als Text der Spätantike, ein europäischer 

Zugang (Verlag der Weltreligionen, 2010).

 كّل العاملني يف نطاق الدراسات القرآنية مؤرّخون، أو يريدون أن يكونوا كذلك. وعلينا أن نسأل: 

ملاذا؟ ملاذا تّم نقل االهتامم املنهجي بالقرآن من دائرة التفسري (حيث عملت الرؤية الرتاثية يف 

التاريخ باملعنى الوضعي  مختلف فرتاتها، وال تزال تعمل، كام رأينا ذلك مع الجابري) إىل نطاق 

منظور  من  التاسع عرش؟  القرن  منذ  األوربيني  الباحثني  لدى  متداول  للمصطلح كام هو  الصارم 

فلسفي نقول: ما وقع هو نقل القرآن من أفق الذات (كيف تؤّول مصادر نفسها؟) إىل مستوى 

املوضوع (كيف ينبغي أن نؤّرخ لها من خارج بوصفها مجرّد يشء إبستمولوجي؟). فمنذ القرن 

التاسع عرش األوريب، مل يعد «املسلمون» طرفاً أساسيّاً يف البحث حول تاريخ أنفسهم العميقة، أو 

تاريخ الحقيقة الخاص بهم. لقد انتقل القرآن من تاريخ الذات إىل تاريخ اآلخر. وعىل أساس هذه 

«اآلخريّة» الجذرية (وبعبارة ليفيناس هذه «الخارجية» الجذرية) بدأ تاريخ جديد للقرآن بوصفه 

مجرّد «نّص» باملعنى الفيلولوجي الحديث، حيث نشهد نوعاً مريباً من موت الكتاب بوساطة نقد 

النصوص15. بات مسلاًّم به، منذ القرن التاسع عرش، أنّنا ال ميكن أن نؤّرخ ألّي «كتاب مقّدس» إال 

15  - Cf. Pierre Judet de La Combe, «La philologie contre le texte?», Les Cahiers du Centre de Recherches His-
toriques, 37 | 2006, 89-106: «La constitution d’une science critique des textes peut avoir comme conséquence la 
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»؛ أي بوصفه جسامً مخطوطاً من امللفوظات يف لغة قوميّة بعينها، منسوباً إىل  بوصفه مجرّد «نصٍّ

فرتة تاريخية بعينها. لقد فقد القرآن ما ساّمه والرت بنيامني الهالة (l’aura)، مثل أثر فّني انتقل من 

حدث اإلبداع الذي ال يقع إال مرة واحدة، إىل ما ساّمه «عرص االستنساخ التقني»16. لكّن استنساخ 

أو إعادة إنتاج القرآن بشكل تقني هو إجراء لن يتّم يف الحارض (مثل استنساخ لوحة فنية)؛ بل يف 

ماٍض رسدّي وافرتايض من صنع املؤّرخ الذي قّرر أن يُعامل الكتاب املقّدس بوصفه، يف جوهره، نّصاً 

«مكتوباً»، أو أدبيّاً. ومبا هو نواة أدبيّة، فإّن أّي مؤّرخ ال ميكنه سوى أن «يراقب كتابته» كام فعلت 

سلطة الدولة األمويّة ألّول مرّة حني «راقبت النص» من خالل «إحصاء حروفه وكلامته»17، وال يحّق 

 a textual) «18، أو «تاريخ نّيص(a literary history) «له أن يصنع حوله أكرث من «تاريخ أديب

history)19، أو مجرد «مسار ميميايئ» (mimetic process)20. وهذا يعني، بالتدقيق، أنه ال ميكن 

أن نكتب حوله سوى  «قّصة» (a story)21، وهو مصطلح متواتر تحت أقالم املراجعيني. لكّن هذا 

القلب الرصيح للعالقة مع القرآن من «كتاب مقّدس» إىل مجرّد «نص» قد افرتض، رصاحًة، أيضاً، 

عمليّة تجريد للجامعة التفسريية املسلمة قدمياً وحديثاً من حّجية أو صالحية رأيها يف املسألة. 

املقّدسة (وهو  الكتب  السامية حول  التقاليد  إّما مبا سبقها من  وذلك من أجل االستعاضة عنها 

موقف وانسربو)22، وإّما مبا عارصها من التقاليد، أو املصادر، غري اإلسالمية (وهو موقف باتريشيا 

كرون ومايكل كوك)23، أو حتى باستنطاق نصوص أخرى ظلّت «صامتة»، أو أُسكتت عند كتابة 

املصحف، مثل املصادر الشيعية24.  

disparition de ces textes, ou, du moins, leur rejet dans la catégorie plus ou moins infâme des contrefaçons sans 
valeur, des absents qui n’avaient pas lieu d’être».
16  - Cf. Benjamin Walter, «L’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique», in L’Homme, le langage et la 
culture, Paris, Denoël-Gonthier, 1971, pp. 137-181.
17  - Cf. François Déroche, «Contrôler l’écriture. Sur quelques caractéristiques de corans de la période omeyyade», 
in: Mehdi Azaiez, Sabrina Mervin, Le Coran. Nouvelles approches, op. cit. pp. 39 sqq. 
18  - John Wansbrough, Quranic Studies. Sources and Methods of Scriptural Interpretation, oxford University 
Press, Oxford, 1977, p. 16.
19  - ibid, p. 20.
20  - ibid, p. 29, 33.
21  - Patricia Crone and Michael Cook, Hagarism. The Making of the Islamic World, Cambridge University, Cam-
bridge, 1977, p. vii: ”For although the characters who appear in our story are all of them dead, their descendants 
are very much alive”.
22  - John Wansbrough, op. cit. p. 16: “It is to that tradition [Semitic literature], rather than to one fabricated from 
the data of Arabic literature, that a literary history of the Qu’ān must inevitably lead”.
23  - Patricia Crone and Michael Cook, op. cit. p. vii: ”First, our account of the formation of Islam as a religion 
is radically new…: it is based on the intensive use of a small number of contemporary on-Muslim sources the 
testimony of which has hitherto been disregarded”.
24  - Mohammed Ali Amir-Moezzi, «Le Coran silencieux et le Coran parlant : histoire et écritures à travers l’étude 
de quelques textes anciens», in : Mehdi Azaiez, Sabrina Mervin, Le Coran. Nouvelles approches, op. cit. pp.59-61.
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هذه الفرضيات األّولية: أنّنا ال نعرف إال ما نستطيع أن نؤّرخ له؛ أّن أّي كتاب مقّدس هو مجرّد 

نّص؛ وأّن أّي نّص إمّنا له نواة رسدية أدبيّة؛ صارت مبثابة الخلفية املنهجيّة الصامتة يف كّل الدراسات 

القرآنية من نولدكه إىل أنجليكا نويفريت. من منظور الفلسفة، هذه الفرضيات هي تعبري حاّد عن 

رغبة متلّك تتميّز بها الذات العارفة األوربية. وهو أمر أشار إليه دانييل ماديغان (أحد الباحثني يف 

الدراسات القرآنية املعارصين) قائالً: «يشعر املرء بأّن بعض الدراسات القرآنية (وهذا واضح متاماً 

التحتي والعديد من  البناء  أّن  يف حالتْي لولينغ ولوكسنربغ) تنازع من أجل امتالك النص. وزعُم 

عنارص النص هي أصالً مسيحية يبدو أنّه يكشف عن اشتهاء [شديد] لتجريد الجامعة املسلمة من 

أساسها، وأعظم كنز متلكه»25.

 (der Ur-Qur’an) أصيل»  «قرآن  عن  القرآين  النّص  يف  يبحثون  الذين  الدارسني،  كّل  لنقل: 

بعبارة لولينغ، هم يف الحقيقة يبحثون عن أصول يهودية، أو مسيحية، أو رسيانية، مرتّدمة يف 

جسم القرآن. بهذا املعنى، هم يبحثون عن أنفسهم، وما يحرّكهم هو هاجس هووي، وال عالقة 

املكّونات  املفقودة يف  الهووية   (l’aura) الهالة انتقلت  التاريخي مبصحف املسلمني.  الهّم  لهذا 

العميقة للغربيني إىل تربة أخرى ظلّت عصيّة أمامها، بحثاً عن تطابق مع ذاتها السابقة، أو نواتها 

الحنينيّة.  

منذ سنة (1833) دّشن أبراهام غايغر هذا البحث عن أصول القرآن تحت شعار سؤال منوذجي 

 Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen? :ًها ال يزال أمراً منهجيّاً موجِّ

تحاسب  التي  التفتيشية  األسئلة  توالت  ثّم  اليهودية؟».  من  أخذ محّمد  «ماذا   ،((Bonn: 1833

القرآن عىل ما يتضّمنه النّص، وبالتحديد النّص الذي ُعّد من طرف املسلمني يف كامل تاريخهم مبثابة 

النّص الرسمي لجامعة املؤمنني؛ نعني املصحف العثامين. هذه الوثيقة أصبحت تهمة فيلولوجية، 

ضّد  حتى  بل  روحية)؛  جامعة  هم  حيث  (من  املسلمني  ضّد  فحسب  ليس  تاريخية،  ثَّم  ومن 

اللغة العربية مبا هي كذلك. ويف هذا الصدد قامت «الدراسات القرآنية» (منذ سبعينيات القرن 

نّصاً  للقرآن بوصفه  الرتاثية  الرؤية  به  تتمتّع  كانت  الذي  الصالحية  اّدعاء  تعليق  العرشين) عىل 

معارصاً لنفسه. لقد ُجرّد اإلسالم الكالسييك من تأويله الذايت، وتحّول فجأة إىل يشء إبستمولوجي 

عاٍر تجب إعادة بنائه. 

مثّة إعراض تأوييل عن معنى القرآن عىل أنّه مسألة تبدو للذات األوربية باعتبارها بال أّي جدوى 

25  - رينولدز، جربئيل سعيد، القرآن يف محيطه التاريخي، دار الجمل، بريوت، 2012، ص 18.
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بالنسبة إىل مصالح العقل يف الثقافة الغربية كام ضبطها كانط. ولكن، يف املقابل، يوجد هاجس 

بحثّي حاّد يدفع نحو إخضاع القرآن لكّل آليات الضبط النقدي التي تجعله نّصاً تحت السيطرة 

اإلبستمولوجية للعقل املعارص. ومهام أخذنا مببدأ «حسن الظّن» بالقائل، الذي أعادته الفلسفة 

التحليلية إىل الخدمة، وهي تحسب أنّها تنحته ألّول مرة من أجل فهم أو ترجمة كالم الغرباء26، 

مع مالحظة أّن تقليد الدراسات القرآنية ال تلتزم به، فإّن التطمينات التأويلية، التي ما فتئت باحثة 

قديرة من حجم أنجليكا نويفريت ترسلها لنا حول نبّوة الرسول محّمد حتى نبرص ونقبل طرافَة 

قراءتها لكتاب (القرآن بوصفه نّصاً من العرص القديم املتأّخر)27، هي يف آخر التحليل صيغة مخّففة 

والئقة و«تعاونيّة» من األطروحة العامة للدراسات القرآنية منذ القرن التاسع عرش، بعد تجريدها 

من ضغينتها اإلبستمولوجية املسكوت عنها؛ نعني إعادة القرآن إىل الحضن الكتايب، وتأويله بوصفه 

رضوباً من «التفاوض» األسلويّب مع «سوابق» كتابية كانت متاحة، وهي التي انطلق منها النبي 

 (‘genèse ‘normale) ‹محّمد، مثل امليشنه واإلنجيل؛ وهو ما تعّده نويفريت «النشأة ‹العادية

للقرآن»28. إال أنّها نشأة ال تؤدي، يف آخر املطاف، إال إىل تجريد القرآن نفسه من «الحدث» القرآين، 

والبحث عن «قرآن قبل القرآن»29.  

 

وعلينا أن نتساءل: ملاذا؟ نعني: أّي نوع من «إرادة املعرفة» ميكنها أن تّربر هذه املفارقة املعيارية 

يف التعامل مع القرآن؟ ما نالحظه هو أّن كتاباً مثرياً للجدل، مثل كتاب املدعّو كريستوف لوكسنربغ 

(القراءة الرسيانية-اآلرامية للقرآن)، ال يستفيد أبداً، كام قال دانييل ماديغان، يف فحصه ملفهوم 

النّص، من نتائج «النقد املهم لغادامر، والكم الهائل من البحث حول قضايا التفسري التي جرت 

يف القرن املايض»30 يف نطاق التقليد األوريب. كيف نفهم توقّف الدراسات القرآنية يف استعاملها 

مفهوم «النص» عند التعريف الوضعاين للقرن التاسع عرش؟ هو وضع تأوييل ونقدي عمل هايدغر 

وغادامر وريكور عىل تطويره وتخصيبه يف ورشات فلسفية رائعة31. 

26  - Cf. Eli Dresner, «The Principle of Charity and International Communication», in: International Journal of 
Communication 5 (2011), 969–982.
27  - Cf. Angelika Neuwirth, «Le Coran, texte de l’Antiquité tardive», in: Mehdi Azaiez, Sabrina Mervin, Le Coran. 
Nouvelles approches, op. cit. pp. 130, 141.
28  - ibid. p. 128.
29  - Cf. Claude Gilliot, «Le Coran avant le Coran. Quelques réflexions sur le syncrétisme religieux en Arabie 
centrale», in: Mehdi Azaiez, Sabrina Mervin, Le Coran. Nouvelles approches, op. cit. pp. 147 sq.

30 - املرجع نفسه، ص 16.
31  - Cf. H. G. Gadamer, «Texte et interprétation», in : L’Art de comprendre, 2- Herméneutique et champ de l’ex-
périence humaine, Paris, Aubier, 1991, pp. 193-234; Paul Ricœur, «Qu’est-ce qu’un texte?», in: Du Texte à l’action, 
Paris, Seuil, 1986, pp. 137-159.
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إّن رأينا، هنا، أنّه ال يكفي أن نؤّرخ للمصحف حتى نفهم معنى القرآن. إّن لّب العالقة الخطرية 

جّداً مع القرآن ليس فيلولوجيّاً؛ ونشعر بأنّه قد تّم تضخيم مرعب وغري مفهوم يف دور املشاكل 

النحوية، أو اللسانية، أو النسخيّة، عندما يتعلق األمر بالتعامل مع كتاب مقّدس ال تزال الجامعة 

املؤمنة به عىل قيد الحياة. يبدو أّن معنى املقّدس مشكل يتجاوز بكثري أّي تقنية نّصية، أو حتى 

رسدية؛ إنّه مشكل سيايس يتعلق بالحقيقة. 

» متنازع عليه، سواء بني املؤمنني به داخل  تنظر الفلسفة إىل القرآن اليوم، فال ترى غري «نصٍّ

الجامعة التفسريية التي تأّسست عليه، أم خارجهم يف أصقاع «الدراسات القرآنية» التي تجرّدت 

له يف ثقافة الغرب. 

إّن التنازع، سواء حول القرآن أم حول املصحف، ليس جديداً؛ بل كان جزءاً ال يتجزّأ من طرق 

االستعامل العمومي له منذ الجامعة اإلسالمية األوىل. كان التنازع قامئاً ليس حول كلامته وطرق 

تلّفظها فحسب؛ بل حتى حول حرمته الخطابيّة؛ نعني: حول تحديد ما هو منه، وما هو أجنبّي 

عنه. وبلغ النزاع حّد القتل؛ لقد تّم القتل باسم النزاع التأوييل مبا هو كذلك. 

أم  أبراهام غايغر وتيودور نولدكه،  الغربيني، سواء مع لحظة  إّن ما طرأ مع املحدثني  لذلك، 

مع  أخرياً  أم  كرون،  وباتريشيا  كوك،  ومايكل  وانسربو،  جون  أمثال:  من  املراجعيني  لحظة  مع 

النزاع من ثقافة أهلية إىل ثقافة أجنبية. علينا أن  انتقال  لحظة أنجليكا نويفريت، هو فحسب 

» خاصٍّ بجامعة  نتحّدث عن هجرة تأويلية للقرآن مبا هو كتاب مقّدس، وليس باعتباره مجرّد «نصٍّ

من  نوعني  بني  السابقة،  الثقافات  كّل  يف  حدث،  كونيّاً  نزاعاً  املقدس  النزاع حول  كان  معزولة. 

تدبري الحقيقة، ومن ثَمَّ من تدبري السلطة عامًة. وبهذا املعنى، مثّة مع القرآن تكرار ميتافيزيقي، 

تكرار للنزاع التأوييل نفسه حول املقّدس يف أّي ثقافة. ولذلك، ما هو مزعج يف الدراسات القرآنية 

الغربية هو كونها تريد أن تؤّرخ لنزاع تأوييل ال «يعنيها» مبا هو كذلك. هي تريد أن تفصل بني 

كتابة تاريخ النص وبني تأويل معناه بالنسبة إىل املؤمنني به. وإذا هي تغرّي طبيعة النزاع حول 

القرآن؛ لقد تحّول من نزاع تأوييل إىل نزاع تفكييك. كان القصد تجريد النص من إرادة الحقيقة 

التي تأّسس عليها. وعلينا أن نكتب لفظة «النّص» بني ظفرين؛ إذ إّن العرب مل يعرفوا مفهومنا 

الحديث عن «النص». 

علينا أن نذكّر بأّن مصطلح «النص» يف اللغات الغربية ال يقابله يشء يف العربية الكالسيكية. 

يقول الجرجاين يف (التعريفات): «ما ال يحتمل إال معنى واحداً، وقيل ما ال يحتمل التأويل». يُقال 
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عن كالم ما إنّه نّص حني ال يحتمل غري ما فُهم منه، أّما إذا احتمل التأويل فهو إّما «مجمل»، حيث 

يتساوى فيه املعنى الظاهر واملعنى الخفي، وإّما «ظاهر» (معنى راجح) عىل حدة، أو «مؤّول» 

(أي معنى مرجوح) عىل حدة. والتنصيص يعني التعيني. وابن رشد استعمل لفظة «نّص» يف (فصل 

املقال) بهذا املعنى القديم. 

 the canonical text of) يسّميه  ما  ونعني  القرآن،  نّص  عن  وانسربو  حديث  إّن  لذلك، 

الذي لن  النص  ناتج عن تطبيق آيل ملفهوم  مقّدساً)،  املكرّس بوصفه كتاباً  (النّص   32(scripture

تظهر مقّوماته يف لغات أوربا إال بداية من القرن الثاين عرش امليالدي، حيث تعني اللفظة الالتينية 

ثّم «املقطع األصيل من كتاب مقّدس»، ومنه جاء  األناجيل»،  الذي يحتوي عىل  عندئٍذ «املجلد 

أّن  ويبدو  أخرى.  لغة  إىل  الرتجمة»  مقابل  يف  األصلية  لغته  يف  ملؤلّف  األصلية  «الكلامت  معنى 

تاريخ مصطلح النص لدى األوربيني قد تدّرج من «الكتاب» املقّدس (القرن الثاين عرش) إىل «األثر» 

التاسع عرش  القرن  (منذ  «املكتوب»  النّص  معنى  إىل  السابع عرش)  (القرن  مؤلّف  إىل  املنسوب 

فقط). وهي كلّها مالمح تنتهي إىل االستقرار يف معنى النّص األديب املعارص. 

هذا يعني أّن النص ليس مكتوباً إال عرضاً. «كلمة نّص ال تحيل بالدرجة األوىل عىل املكتوب» كام 

جاء يف (معجم تحليل الخطاب)33، الذي ترجمه التونسيان مهريي وصمود. وبحسب غادامر، النص 

ال ميكن فهمه إال بوصفه مفهوماً تأويليّاً؛ إّن الفهم هو الذي يخلق النص، وليس العكس. ولذلك، 

النص املكتوب، بحسب تعبري غادامر، «مجرّد منتوج وسيط، طور فحسب من مسار الفهم»34. كان 

اليونان ال يفرّقون بني «تكلّم» و«كتب»؛ إذ هام يتداخالن يف لفظة (grammatiké). وبحسب 

غادامر، العلم ال ينتج نصوصاً، فهو ال يقوم عىل تجربة معنى.  

القصد أّن ظهور كتاب مقّدس هو حدث أكرب من مجرّد نسخ لساين أللفاظه. يقول غادامر: «أن 

نكتب هو أمر أكرث من مجرّد تسجيل ما هو مقول... ذلك أّن كل ما هو مقول هو موّجه دوماً 

نحو الفهم... أن نقرأ وأن نفهم يعني أن نعيد النص إىل أصالته الخاصة... لكّن «املنطوق» ليس 

هو ما قيل أو كُتب يف األصل؛ بل ما أراد املرء قوله... إّن النّص ليس موضوعاً معطى؛ بل هو طور 

من أطوار تنفيذ مسار الفهم»35. ولذلك، كّل نّص مصحوب، دوماً، مبا يسّميه غادامر «النصوص 

32  - John Wansbrough, Quranic Studies. Sources and Methods of Scriptural Interpretation, op. cit, p. 42.
33 - شارودو (باتريك)، ومنغنو (دومينيك)، معجم تحليل الخطاب، دار سيناترا، تونس، 2008، ص 553.

34  - Gadamer, ‘’Texte et interprétation’’, in: L’art de comprendre. Vol.  2. Op. cit, p. 208.
35  - ibid, p. 212-213.
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املضادة» (حيث ال يزال الشفوي مهيمناً)، و«النصوص الزائفة» (حيث يتداخل الشفوي واملكتوب) 

و«النصوص السابقة إىل الفهم» (pré-textes) (هي نصوص يتّم تأويلها يف اتّجاه غريب عنها)36... 

ومن هنا، ليس التأويل إنتاج «نص»؛ بل خدمة نّص، من خالل تفاوض مع ما يحجبه عّنا، ويجعله 

غري مفهوم. والنصوص األصيلة هي تلك التي تسمح لنا بوقوع «انصهار يف اآلفاق» بني أفق النص 

وأفق القارئ. والنص ال يستقّر؛ أي ال يتحّول إىل «أدب»، باملعنى الكبري، إال عندما ميّكن من حدوث 

«تكرارات وأعامل لغوية» عليه، ويتحّملها يف كّل مرة37. 

الدراسات القرآنية بوصفها حقالً من نوع غري مسبوق من «الالقرّاء» (des non-lecteurs)، أو 

كيف نعامل الكتاب املقدس نّصاً أدبيّاً ال يُقرأ مبا هو كذلك.

لو أخذنا عمل جون وانسربو مثالً، وعنوانه كام نعلم (Qur’anic Studies) (صدر سنة 1974)، 

الذي يُعّد أحد االنزياحات البحثية املثرية، التي أدخلتنا يف حقبة النزعة املراجعيّة، والذي مل يخّصص 

لدراسة القرآن إال مقالته األوىل فقط (ص1-52)، وتساءلنا: ما مكمن الخطورة البحثية التي اشتُِهر 

بها، لوجدنا أّن األمر كلّه يعود إىل فرضيّة من طبيعة أدبيّة38. 

يقول نيكوالي سيناي وأنجليكا نويفريت: «مثالً، أن نختزل عمل وانسربو املركّب واملتعدد األوجه 

عن اإلسالم املبّكر، يف (محاولته) زعم أّن القرآن مل يَر نور التاريخ إىل حّد مجيء العباسيني، هو 

 Qur’anic) نوع من الوصف الكاريكاتوري له؛ بل األنسب أن نقول: إّن املساهمة الوحيدة لكتابه

Studies)... قد ميكن رصدها يف محاولة وانسربو أن يتصّور األعامل التقليدية عن التفسري والسرية 

(التي تّم النظر إليها حتى اآلن عىل أنّها «مصادر» ينبغي تفتيتها (cannibalized) من أجل الظفر 

عليها  يطبّق  وأن   ،(literature) األدب  من  باعتبارها رضباً  التاريخية)،  املعلومات  من  بشذرات 

.39«(form-critical analysis) املناهج املناسبة للتحليل النقدي الشكيل

ما معنى اآلن أن ننظر إىل القرآن بوصفه رضباً من «األدب»؟ ليس غريباً عىل وانسربو أن يرى 

األدب أمنوذجاً ألّي نوع من النصوص. 

36  - ibid, p. 216 sq.
37  - ibid, p. 221 sq.
38  - Cf. Travis Zadeh, “Quranic Studies and the Literary Turn”, in: Journal of the American Oriental Society, Vol. 
135, No. 2 (April–June 2015), pp. 329-342.
39  Nicolai Sinai and Angelika Neuwirth, ‘’Introduction’’, op. cit, p. 3.
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يقول أندرو ريبني (Andrew Rippin): «إّن انتقاله إىل الدراسات القرآنية قد نتج عن اهتاممه 

باألدب عاّمًة، وباملالمح األدبية للوثائق املتأتية من العصور الوسطى خاّصًة... وإنّه من املفيد أن 

نالحظ، حتى نؤكّد أكرث هذه النقطة، أّن وانسربو قد كتب الرواية (fiction) أيضاً. عىل األقّل واحدة 

من رواياته قد نُرشت سنة (1980)»40. وحىك وانسربو نفسه أنّه كتب قّصة وضع لها عنواناً ذا 

داللة، وال سيّام بالنسبة إىل دارس القرآن: «أطراس» (Palimpsest)، والطِّرُْس بالكرس الصحيفة، 

ويُقال هي التي ُمِحيت ثم كُتبت، أو الكتاب املَْمُحوُّ الذي يُستطاع أَن تُعاد عليه الكتابة. 

املفتوح  األديب  النص  ينطوي عىل خصائص  بوصفه  القرآن  معاملة  إىل  تعود  وانسربو  إشكالية  كّل 

(بحسب مصطلح أمربتو إيكو «األثر املفتوح»)، ومجرّد تطبيق التحليل الشكيل والنقدي للنّص أّدى 

إىل االستنتاج األكرث فُحشاً (the most ‘outrageous‘) بحسب تعبري مصّدر الكتاب، واملتمثّل يف «زعم 

أّن القرآن قد كُتب (ُحّرب) (written down) يف القرن الثالث الهجري»41. يف الحقيقة، ال يبدو أّن قصد 

وانسربو من الكتاب إثبات هذا االّدعاء، ويبدو أنّه دّسه «يف النص بطريقة مبهمة للحّد من الصدمة»42. 

إّن التصّور الحديث ملفهوم النص األديب، الذي مل يظهر عىل وجه الدقة إال بداية من القرن التاسع 

عرش األوريب، هو الذي قاد إىل هذا النوع من االستنتاج. لكّن مفهوم «الكتاب»، والسيام «الكتاب 

املقدس»، يشري إىل ظاهرة ِخطابية مختلفة متاماً عن «النص» الحديث. رمبا علينا أن منيّز، هنا، 

بني الكاتب (l’écrivain) الحديث (الذي يكتب نصوصاً)، وبني املؤلف (l’auteur) قبل الحديث 

حديثة،  ظاهرة  وهو   ،(textuel) «النّيص»  بني  بذلك  نفرّق  ونحن  «كتابية»).  آثاراً  ينتج  (الذي 

وبني «الكتايب» (scripturaire)، وهذه الصفة «الكتابية» هي التي تُطلق يف اللغات الغربية عىل 

أن يكون،  الكتايبَّ ليس من شأنه  إّن  ثَّم  «التوراة». ومن  املقّدس»، وبشكل أضيق عىل  «الكتاب 

بالرضورة، مصاغاً يف قالب نّيص. 

لذلك يقف مفهوم النّص يف مساحة قلقة بني معنى القرآن وبني تاريخ املصحف. 

القرآن؛ حيث ميكن أن نفصل يف داللته بني محطّات  ما فعله وانسربو هو تفكيك مفهوم 

مختلفة متّكننا، يف النهاية، من إصدار حكم تاريخي عىل مدى أصالته يف شكله الحايل. يف ظاهر 

األمر هو يؤّرخ لنّص مكتوب؛ ويف الحقيقة هو يكتب تاريخ التشّكل الجامعوي لسلطة كتاب 

40  - Andrew Rippin, ‘’Foreword’’, op. cit, p. xiii.
41  - Ibid, p. xiv.
42  - Ibid. 
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مقّدس. وعندئٍذ، لن يكون هناك إجابة واحدة عن السؤال األسايس: «ماذا نعني بلفظة "قرآن" 

نعرفه  الذي  باملعنى  نّصاً  يصبح  مل  القرآن  أّن  القصد  الطريقة؟»43.  بهذه  عليه  نتكلّم  عندما 

دفعًة واحدًة؛ بل له تاريخ طويل علينا أن نبحث فيه. وهنا يتّم الفصل يف مصطلحات وانسربو 

بني النص والكتاب: بني (text) و(scripture)، بني النّيص والكتايّب، ولكن من أجل الحكم بأّن 

الكتايّب ليس نّصياً بعُد، أو مل يكن نّصاً منذ البداية، وعلينا أن نؤّرخ ألطوار تكّونه مبا هو نّص. 

تاريخية منفصلة:  القرآن وكأنّه مركّب من لحظات  إىل معاملة  يدعونا وانسربو  الشكل  بهذا 

إال  اكتسبت سلطة داخل جامعة مؤمنة لن تستقّر  ثّم  التي متّت كتابتها،  األقوال  جسم من 

يف القرن الثالث الهجري. أّول وأخطر نتيجة، هنا، أّن مصحف عثامن ليس نّصاً بهذا املعنى. 

«النص» هو مرحلة متقّدمة جّداً من تاريخ القرآن؛ تلك اللحظة التي يستقّر فيها «مخطوط» 

(script) واحد بوصفه الكتاب املقّدس، الذي ميارس سلطة عىل جامعة مؤمنة مستقرّة تاريخيّاً. 

من  هو  عثامن»  «مصحف  املسّمى  العريب»  «املخطوط  أّن  وانسربو،  لدى  األكرب،  واالعرتاض 

االلتباس واألخطاء بحيث إنّه مل يكن يستطيع أن يؤّمن قراءة نّص مستقّر مبا هو كذلك. ونعني: 

مل يكن يستطيع أن يحّقق لتلك الجامعة املؤمنة «التكريس» (canonization) الذي نعرفه 

اليوم. مل يكن مصحف عثامن يتمتّع، بحسب هذا التميش، بـ«االستقرار الذي ال جدال فيه، وال 

السلطة املطلقة للنص»44.

بكلمة عاّمة تنصّب كّل جهود وانسربو، يف حقيقة األمر، عىل الفحص عن طبيعة العالقة بني 

«الوحي» (Quranic revelation)، وبني ما يسّميه «the canon»، وهو مصطلح يهودي- مسيحي 

(κανών/ kanôn) يعني  يوناين  أصل  من  لفظ   (Canon) قرآين.  مقابل  الحقيقة  يف  له  ليس 

يعني «قصبة»، مقياس،   (qaneh) «املقياس»، وهو نفسه من أصل عربي «قناه» أو  «القاعدة» 

عصا... وهو مصطلح دخل األوساط املسيحية يف القرن الثاين امليالدي. ثالثة معاٍن علينا استحضارها: 

ت مقّدسة، والتي ألّفت ما ُسّمي العهد القديم والعهد  1. (canon) مبعنى جملة الكتب التي ُعدَّ

الجديد. 2. آثار املؤلّف املوثوق بصّحتها. 3. مبدأ مقّرر أو قاعدة مقّررة. 

نذكّر بأّن «العهد القديم» (وهو تسمية مسيحية) مل يأخذ هذا االسم، ويستقّر له، إال يف 

نهاية القرن األول امليالدي. وهذا يعني أّن أّي كتاب مقّدس ال يصبح «canon» إال بعد أن 

االصطالحي،  السياق  عليها. يف هذا  بذلك سلطة مطلقة  ويكتسب  مؤمنة،  به جامعة  تقبل 

بالتحديد، أىت وانسربو إىل معاملة القرآن باعتباره مسافًة تاريخيًة طويلًة بني حدث «الوحي» 

43  - Ibid, p. xiv
44  - ibid, p. xvi.
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 scriptural) «أو ما يسّميه «الرشيعة الكتابية ،(canon) 45«وبني استقرار «املصحف اإلمام

 .46(canon

يجدر بنا أن نشري إىل أّن وانسربو ينبّه قارئه، منذ تصدير الكتاب، إىل أّن «هذه الدراسات تبقى 

محاوالت»، وأّن شاغله الرئيس هو رسم «مدخل مناسب» إىل «تطوير التفسري الكتايب»، وال سيام 

لكتاب  الدقيق  املوضوع  أّن  ذلك  من  واألكرث  مؤقّتة47.  اإلمام»  املصحف  «تشّكل  آراءه حول  أّن 

وانسربو ليس «القرآن»، أو حتى «الدراسات القرآنية»، كام جاء يف العنوان؛ بل هو يشء آخر، أال 

إليها كام هو الحال يف مجتمعات الكتاب، أو دول امللّة،  وهو تاريخ السلطة يف اإلسالم، منظوراً 

بوصفها يف نواتها سلطة كتاب مقّدس ال غري. 

الكتابية  للسلطة  الصوريّة  للخصائص  نسقيّة  دراسة  هو  هنا،  هديف،  «إّن  وانسربو:  يقول 

(scriptural authority) بوصفها عامالً واحداً فقط (وإن كان من املمكن أن يكون العامل 

األكرب) هو الذي ساهم يف انبثاق جامعة دينيّة مستقلّة وواعية بذاتها. وإّن االستعامالت األدبية، 

ومن ثَمَّ الوظائف الجامعية، للكتاب، قد ميكن أن نعزلها (بقسوة) يف أربعة استعامالت: جدايل، 

شعائري، تعليمي، قانوين، وذلك يف نظام أهّمية تنازيل، ونظام ظهور كرونولوجي (تقريبي). 

وأنا أعتقد أّن هذه املجموعة من األولويات ميكن الربهنة عليها انطالقاً من األدبيات التفسريية 

مفهوم  بلغ  بها  التي  الطريقة،  وإّن  كتايب...  األكرب من  الجزء  يشّكل نصف  ما  املسلمة، وهو 

السلطة، بشكل متدّرج، حّد التمفصل الواضح، عن طريق هذه األمناط التفسريية، هي املبدأ 

بشكل  األدلة  تأويل  الحال،  بطبيعة  ميكن،  كان  وإن  قّدمته،  الذي  للعرض  املولّد  والغرض 

مختلف»48.

مل يكن هدف وانسربو فهم معنى القرآن؛ بل أن يصف فحسب «املسار الذي َعْربَه صار الوحي 

.49«(the process by which revelation became canon) رشيعة كتابية

45  - علينا منذ اآلن أن نعتمد، يف معرفة القرآن أو تأويله أو التأريخ له، بوصفه "املصحف اإلمام"، عىل أداة البحث الرشيقة التي أعّدها 
باحثون متمرّسون باملنت القرآين تحت عنوان: املصحف وقراءاته (مؤسسة مؤمنون بال حدود للنرش والتوزيع، بريوت، ط1، 2016). وهو 
عمل نادر من جهة كونه قد قصد إىل خلق حالة توازن معريف وتقني بالعربية ميّهد إىل بسط نّدية تأويلية ونقدية مع الدراسات القرآنية 
باللغات الغربية. ومن ثّم فتح املجال أمام تأصيل تاريخي وفلسفي جذري لسياسة الحقيقة التي تناسب حاجات املعنى ومناذج الحياة 

التي تصبو إليها الجامعة التأويلية التي تؤمن بالقرآن أو تنتمي إىل أفقه األخالقي. 
46  - John Wansbrough, Quranic Studies. Sources and Methods of Scriptural Interpretation, op. cit, p. xxi.
47  - ibid. 
48  - ibid, xxii
49  - Ibid, p. 21.
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بوجه ما ال معنى لالعرتاض عىل أطروحة وانسربو؛ فعالً، إّن تاريخ السلطة يف القرون الثالثة األوىل هو 

الذي كرّس القرآن بالطريقة التي وصلت إلينا. والبّد من أّن مصحف عثامن مل يكن منذ أّول أمره ميتلك 

أيضاً لقتل الخليفة  السلطة املطلقة التي اكتسبها يف وقت الحق؛ فهو كان محّل جدال ونقد، وسبباً 

نفسه. ومن ناحية أدبية، يبدو عمل وانسربو منوذجيّاً؛ إنّه ينتمي إىل جيل املؤرخني الذين قصدهم 

فوكو: أولئك الذين ميارسون التاريخ بوصفه رواية (fiction). قال وانسربو: «التاريخ مثل الشعر، هو 

ميميايئ (mimetic)، وهو ينتج من الحقائق الرضورية بقدر ما يحتوي من الوقائع العرضية»50. 

تنبثق كلّها من  أنحاء شتّى من «التحّدي»  القرآن يشري إىل مدّونة «مقّدسة» تنطوي عىل  إّن 

مستوى من الكينونة مل يعرفه اإلغريق: مستوى «التعايل» اإللهي. 

اآلن علينا أن نسأل: إىل أّي مدى ميكن للدراسات القرآنية أن تساعدنا عىل بلورة عالقة مناسبة مع 

معنى القرآن؟ «مناسبة»؛ أي مفيدة بالنسبة إىل الجيل املسلم األخري، الذي ننتمي إليه راهناً بوصفه 

واقعًة روحية ال ميكن تغيريها إال من الداخل. إّن كّل جهود باحث كبري مثل وانسربو ال تهدف، يف آخر 

 its) «أو وهي تفّرس طريقة «تأليفه ،(the document) «املطاف، وهي تصف ما يسميه «الوثيقة

composition)، سوى إىل بلورة جملة مكثّفة من اإلشارات التخمينية، لخلق جّو نشعر فيه بأّن نّص 

املقّدس  للكتاب  adaptation /51)، صياغة جديدة معّدلة ميميائيّة   Nachdichtung) القرآن مجرّد

الوحي»  «خطاطات  يسّميه  مبا  بل  كذلك؛  هو  مبا  «الوحي»  مبعنى  يهتّم  ال  هو  ثَّم،  ومن  اليهودي. 

(schemata of revelation)52، التي يرفعها يف وجه القرآن، بوصفها نوعاً من «األمناط املثالية» (مبعنى 

فيرب الذي يحيل عليه)، التي متارس هيمنة اصطالحية وتأويلية صامتة عىل لغة القرآن. ومن ثَمَّ ال معنى 

الوحي األول واألصيل؛ أي: «وحي موىس»  القرآن إال بقدر ما يطابق، أو ينحرس، دون منوذج  لوحي 

(Mosaic revelation)53. ومن ناحية فلسفية، هذا النوع من الجهد البحثي مخيّب لآلمال. 

إّن املشكل الفلسفي الذي يثريه القرآن، كام أثارته الكتب املقدسة من قبله، هو مشكل التعايل. وهو، 

بالتحديد، ما تشري إليه ديانات التوحيد بلفظة الوحي. ونواة التحّدي هي هذه: ال يزال التعايل لدينا «إلهيّاً» 

بالرضورة. التعايل مل يصبح أفقيّاً بعُد. وذلك تحت تأثري نوع محّدد متاماً من التأريخ ألنفسنا، ال يأخذ يف 

االعتبار كّل تلك املناطق املسكوت عنها، والتي جاءت الدراسات القرآنية لتنفض الغبار عنها، وتضعنا أمام 

50  - xxiii
51  - ibid, p. xxiii
52  - ibid, p. 1.
53  - ibid, p. 34-35.
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إزعاج ميتافيزيقي ال يُحتمل. واملنطقة التي تهّمنا، هنا، هي منطقة القرآن بوصفه جهاز السلطة الروحية 

والسياسية األكرب عىل اإلطالق يف أفق املسلمني الحاليني، سواء أكانوا مؤمنني أم غري مؤمنني. 

ما نوع التعايل الذي يتمتّع به القرآن اليوم؟ وهل ينبغي علينا أن نعتمد عىل الدراسات القرآنية 

الغربية يك نعالج هذا املشكل؟ 

طّورها  التي  تلك  هي  بالقرآن،  عالقتنا  إىل  بالنسبة  التعايل،  ملعنى  فلسفية  مساءلة  أقرب  إّن 

ليفيناس باتّجاه مختلف عن جهود الفالسفة املسيحيني (من كريكغور إىل سارتر) نحو أنسنة التعايل. 

ما أراده ليفيناس هو بلورة سياق موجب لضبط معنى للتعايل يحافظ لنا عىل إمكانية الدخول يف 

عالقة مع الله، أو مع املقّدس، دون أن نؤنسنه. 

ال يجدر بنا الطمع يف بناء وحدة أو جملة مغلقة مع الله؛ بل يف وجٍه من العالقة معه فحسب. 

يقول: «بدالً من أن نبني معه، كام مع موضوع ما، جملًة ما، فإّن الفكر يعني أن نتكلّم. نحن نقرتح 

أن نسّمي ديناً الرابط الذي يتّم إرساؤه بني الهوهو والغري، من دون تكوين كلّية بينهام»54. الله هو 

اآلخر الذي ال ميكن أن يصبح موضوعاً لعقيل، فهو فحسب ما ميكن أن أتكلّم عليه. بهذا املعنى 

ما هو جديد مع التعايل التوحيدي هو ما ساّمه ديكارت «فكرة الالمتناهي»؛ حيث ينبغي علينا 

أن نحافظ عىل «غرابة اآلخر»، أو عىل «غري قابليّته ألن يكون أنا»55. والحقل الوحيد الذي يحتمل 

هذا النوع من العالقة مع آخَر، ال ميكنني أبداً أن أختزله يف ماهيّتي، هو «اإلتيقا». قال: «نسّمي 

هذه املساءلة لعفويّتي أمام حضور اآلخر إتيقا»56. علينا أن منّر من الطمع يف بناء «مفهوم» عن 

الله إىل االكتفاء ببلورة «أفق» فحسب عن تعاليه. وهو أفق إتيقي فحسب؛ ألنّه ممنوع سلفاً من 

أّي اتصال «وجدي» به، وهو ما معنى رفض سقراط لالنتحار طريقاً إىل ما هو إلهّي. 

ما يجدر بنا بلورته، بحسب ليفيناس، العناية الفلسفية بتلك «املسافة بني األنا والله»، التي يبدو 

أّن األديان تفشل يف الحفاظ عليها، وتنزلق يف تعاٍل الهويتّ مرعب. فضل الفلسفة عىل الدين أنّها 

تستطيع أن تحافظ عىل مسافة الالمتناهي بني األنا البرشي واآلخر اإللهي. تحافظ عىل املسافة 

الالمتناهية وهي تفّكر فيها؛ أي تفّكر يف هذا النوع الغريب والطريف من الفجوة بني ما نفّكر فيه 

(أي الله)، وبني الفكرة التي لدينا عنه. ما هو استثنايئ يف معنى الله هو أنّه المتناٍه؛ أي أّن «املفّكر 

54  - E. Levinas, Totalité et Infini, Librairie Générale Française. Coll. Le livre de poche, édition 13, Paris, 2010, p. 30.
55  - ibid, p. 33.
56  - ibid.
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فيه يفيض عن الفكرة»57؛ لكّن الفيض ليس نفياً لنا؛ ألّن حضور فكرة الالمتناهي تجعلنا نشعر بأنّنا 

منلك ما نفّكر فيه يف اللحظة التي يتعاىل فيها عىل عقولنا.   

إّن أفق الفهم يقع، دوماً، تحت رشوط إمكان ال يستطيع مراجعتها إال إذا تحّرر منها. 

وعلينا أن نسأل: هل تساعد الدراسات القرآنية عىل تحرير املؤمنني، أو غري املؤمنني، من وطأة 

األمنوذج التوحيدي لأللوهية أو للحقيقة عىل عقولهم املتعبة بالتحديث أو التنوير العنيف؟ هل 

ميكن، مثالً، مقارنتها بالتأليف الجامعي (Penser la Bible)، الذي أنجزه، سنة (1998)، كلٌّ من 

وبول  شيكاغو،  جامعة  يف  املقّدس  الكتاب  تفسري  أستاذ   (André LaCocque) الكوك  أندريه 

ريكور، فيلسوف تأويلية الذات، واملرجع الكبري لتأويلية الدين املعارصة؟ يف هذا الكتاب، ما أزعج 

وحجج  (مفاهيم  تفكري  بوسائل  املسيحي  اليهودي-  املقّدس  الكتاب  تفسري  يتّم  أن  حّقاً  ريكور 

«اللقاء» بني  اليوم58. ولذلك، كان  إىل  اليونان  الكتايب، منذ  الحقل  تّم تصنيعها خارج  ونظريات) 

املفّرس والفيلسوف مثمراً؛ ألنّه يدور حول مسألة املعنى يف الحالتني؛ من جهة البحث يف تاريخ 

«تلّقي املعنى» وكتابته لدى املؤمنني، الذي حّوله إىل «نّص مستقّل بنفسه»، اسمه الكتاب املقّدس، 

م عىل  ومن جهة السؤال عن طرق «إنتاج املعنى» لدى القرّاء املتفلسفني املؤّولني للنّص الذي يُقدَّ

 Grégoire) أنّه الكتاب املقّدس. ويف الحالتني يتّم تطبيق قولة خطرية تُنسب إىل القديس غريغوار

le Grand)، تنبّه إىل: «أّن الكتاب املقّدس يكرب مع قرّائه»59. 

التي تحمل توقيع فريدريش شاليرماخر، والتي  الرومانسية  التأويلية  التحّرر من  واملقصد هو 

تقول مببدأ «اسرتداد مقاصد املؤلف وتحويلها إىل قاعدة للتأويل»، واالستعاضة عنها مببدأ قراءة 

من نوع آخر يقيض بأّن «داللة النص هي يف كّل مرة حدٌث يتولّد عن التقاطع بني أمرين، من جهة، 

 Sitz) إكراهات يحملها النص معه، وهي تعود يف شطر واسع منها إىل موقعها داخل حياة الجامعة

im Leben)60، ومن جهة أخرى، االنتظارات املختلفة لعدد من جامعات القراءة والتأويل مل يكن 

مؤلّفو النص املعترب قادرين عىل استباق وجودهم»61.  

57  - Ibid, p. 40.
58  - Cf. André LaCocque, Paul Ricoeur, Penser la Bible, le Seuil, Paris, 1998, p. 5.
59  - Ibid, p. 6-7.

«تاريخ  (Hermann Gunkel) (ت 1932)، وطبّقها عىل  أملاين هو هريمان غونكل  عامل الهوت  نحتها  عبارة   :Sitz im Leben -   60
األشكال»، وهو منهج يف تفسري الكتاب املقدس. وهي طريقة بحث يف الكيفية التي يتغرّي بها تقليد شفوي عند املرور إىل صيغة مكتوبة. 

«املوقع داخل الحياة» يعني املوقع داخل حياة جامعة معيّنة. 
61  - André LaCocque, Paul Ricoeur, Penser la Bible, op. cit, p. 7.
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أيضاً  تتطلّب  بل  املصدر»؛  النص-  «اسرتجاع  عىل  تقترص  ال  مقّدس  نّص  قراءة  أّن  يعني  هذا 

مع  عالقة  ليست  النص  مع  العالقة  النموذج»62.  توجيه  وإعادة  تشكيل  وإعادة  اخرتاع  «إعادة 

سلطة املؤلف؛ بل هي «سريورة» أو مدار (trajectoire) تأوييل. وأهّم مقطع يف هذا املسار أنّنا 

نقرأ النص يف حضور جامعة مؤمنة حيّة. ولذلك، قراءة كتاب مقّدس ليست مجرّد مترين تقني 

عىل مخطوط، مثل ترشيح جثّة؛ بل هي يف كّل مرة «كلمة جديدة تُقال حول نص، وانطالقاً من 

نص»63؛ ولذلك ال ميكن غلق أّي نّص عىل قرّائه، أو أمام قرّائه؛ ألّن ذلك يشبه تأبني شخص ال يزال 

حيّاً. ليس هناك مقّدس إال بحسب انتظارات املؤمنني به. إال أنّه، يف بعض األحيان، ينبغي تحرير 

النص من قرّائه. 

علينا أن نقّر بأّن حرية النّص تتطلّب نوعاً من التعايل األفقي الذي مل يستقّر بعد عند أنفسنا. 

إّن أهّم مكسب فلسفي، هنا، حول الكتاب املقّدس، أّن النّص ليس له صوت واحد قد يكون 

مقصد املؤلّف؛ بل إّن أّي تأويلية منتبهة لتاريخ التلقي يجب أن تحرتم «تعدد األصوات داخل النص 

تعّدداً ال ميكن اختزاله» (la plurivocité irréductible du texte)64. إّن مصدر التعدد ليس النص 

يف حّد ذاته؛ بل انتظارات املؤمنني به. نّص تتناوبه جامعات تفسريية متعددة ال ميكن أن يكون إال 

متعّدد األصوات. وهكذا نخلص إىل نتيجة قاهرة: إّن تعدد األصوات يف النص يقتيض وجود «قراءة 

متعددة»، أو «قراءة يف الجمع» (lecture plurielle) للنص نفسه. وهو ما يؤّدي إىل اإلقرار بأّن 

النص املقّدس ليس له بعٌد واحد؛ بل هو «متعدد األبعاد» (pluridimensionnel) بحسب تعّدد 

انتظارات الجامعات التفسريية التي تتغّذى منه. والنتيجة الكربى: «أّن القارئ يجد نفسه هكذا 

متضّمناً يف النص؛ إنّه جزء من النص»65. 

وتسأل الفلسفة عندئٍذ: إىل أّي مدى ميكننا تأويل القرآن دون اخرتاق مجاله التداويل؟ 

يقول الجابري: «كيف نبني ألنفسنا فهامً للقرآن، وأجوبة عن األسئلة التي يطرحها التعامل معه 

لنفسه  الوقت معارصاً  لنا (ملعهودنا)، ويف نفس  الفهم معارصاً  إلهي، بصورة تجعل هذا  كوحي 

بوصفه ينتمي إىل عامل املطلق؟»66.

62  - Ibid.
63  - Ibid, p. 8.
64  - ibid, p. 11.
65  - ibid.

66 - الجابري، محمد عابد، مدخل إىل القرآن الكريم. الجزء األول: يف التعريف بالقرآن، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 2006، 
ص213-212.
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لكّن الجابري كان قد حرص عىل لجم هذا التساؤل الرشيق بقرار تأوييل سابق إىل الفهم: «إّن 

فيه  نزل  الذي  التداويل  «املجال  عنده  يعني  املجال  التداويل»67.  املجال  اخرتاق  يعني  ال  التأويل 

القرآن»68. ولذلك، ال نجازف كثرياً إذا قلنا إّن القارئ تنتابه خيبة أمل فلسفية كبرية عندما يتصّفح 

الفصل الخامس (من القسم األول)، الذي خّصصه الجابري للفحص عن آراء الفالسفة واملتصوفة 

العرب يف القرآن. مل يفعل الجابري يف اإلجابة عن سؤاله املُشار إليه عن «املعارصة» سوى تقديم 

جملة من التطمينات املنهجية حول حقيقة القرآن، وكلّها تصّب يف حامية النص من أسئلة املؤرّخني 

املعارصين، بغلق قوس تراثية عليه يُفرتض أنّها ال تزال تتمتّع بغطاء صالحيّة تأويلية يف صّحة جيّدة. 

يف الحقيقة، ال يعني أّي نّص مقّدس، بالنسبة إىل الفلسفة، أكرث من األسئلة التي نطرحها عليه.

يقول يوسف صّديق: «إّن الورثة والحرّاس الذين متلّكوا هذا النّص قد عِملوا بحيث إنّنا مل نقرأه 

أبداً»69. ومنه جاء عنوان كتابه املثري، الذي صدر سنة (2004) بالفرنسية، (نحن مل نقرأ القرآن أبداً) 

(Nous n’avons jamais lu le Coran)، وتُرجم إىل العربية بنوع من التقيّة األخالقية «هل قرأنا 

القرآن؟ أم عىل قلوب أقفالها» (دار التنوير). 

القصد هو: أّن املسلمني، عىل الرغم من األمر القرآين األصيل «اقرأ!»، مل يقرؤوا القرآن أبداً خوفاً ماّم 

يسّميه «غول السلطة البدوية» (l’ogre du pouvoir nomade)70، التي احتكرت القرآن منذ تنصيب 

يقرتحه  الذي  الفلسفي،  األمر  ليس  ولذلك،  املقّدس.  حول  الوحيدة  املدّونة  بوصفه  عثامن  مصحف 

 .71(…Lire le Coran comme si rien n’était) «الصّديق، أقّل من أن «نقرأ القرآن وكأّن شيئاً مل يكن

القرن  أوربا  اإلله يف  أّن إعالن موت  املرح)،  (العلم  الفقرة (125) من  نيتشه قد رأى، يف  كان 

التاسع عرش يشبه من ميسك اسفنجة يك ميحو األفق. ما يعدنا به الصّديق هو محو األفق التأوييل 

الذي بنت عليه الجامعة التفسريية، التي ننتمي إليها منذ أربعة عرش قرناً، تأويلها لذاتها. فلسفيّاً 

هناك مشاكل كثرية يثريها هذا األمر الرشيق بالقراءة «وكأّن شيئاً مل يكن». بطبيعة الحال، املطالبة 

بالحّق الفردي يف قراءة الكتاب املقّدس عالمٌة عىل تطّور خطري يف مفهوم «الذات» املؤمنة حني 

تتحّول من «نفس» إبراهيمية إىل «فرد» معارص. 

67 - املرجع نفسه، ص 125.
68 - املرجع نفسه.

69  - Youssel Seddik, Nous n’avons jamais lu le Coran. Essai, Editions de l’Aube, 2004; Med Ali Editions, 2015, p. 9.
70  - Ibid, p. 10.
71  - ibid, p. 11 sq.
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قد  الرتنسندنتالية  الذات  برادايم  إىل  الدينية  الجامعة  برادايم  املفاجئ من  االنزياح  لكّن هذا 

 ،(la Tradition) «الرتاث»  السلطة هو سلطة  نوع محّدد من  تنويريًة ضّد  نفسه مغامرًة  قّدم 

بوصفها سلطة «موروثة» «حارسة» «متغولة» «بدوية أو مرتحلة»، «مكنة دوغامئية»، «حاجزة»، 

النص  «مولدة ومنتجة لألساطري»، «مختزلة»، «إيديولوجية»، «واحدية»، «مسيطرة ومترصّفة يف 

بحسب اسرتاتيجية» تشبه الترصّف يف حلم، «سلطة مزّورة» (Tradition faussaire)72، قامئة عىل 

«التالعب باملعاين» (manipulation du sens)73 ... إلخ. 

و«منذئٍذ»، بحسب الصّديق، «مل تكّف السياسة يف العامل العريب واإلسالمي عن التدجيل وإقصاء 

املفّكر»74 من مرسح العالقة مع القرآن. قال: «ال يوجد مكان مخّصص للمفّكر يف فضاء محتّل عىل 

نحو حرصي من طرف النّص -الصحراء (le texte-désert)»75. نّص الرتاث هو نّص متصّحر وغري 

قابل للقراءة طاملا أّن معانيه مضبوطة ومكرّسة سلفاً. 

ولذلك ينخرط الصّديق يف طرح جملة كبرية من األسئلة عىل القرآن، بوصفه هذه املرة أكرث من 

أي  املعارص؛  باملعنى  «نّص»  أقصاه  إىل  أقصاه  بوصفه من  القرآن  يعامل  مجرّد «مصحف». صار 

إليه بعد األحداث  بوصفه نسيجاً رسدياً مستقّالً بذاته يتكلّم أكرث من لغة بلسان واحد، منظوراً 

امليتافيزيقية الحاسمة لألزمنة ما بعد الحديثة، من قبيل «نهاية التاريخ» و«موت اإلله» و«نسيان 

الكينونة» و«موت اإلنسان» و«موت املؤلّف» و«تفكيك الخطاب»... إلخ. وهي كلّها أدوات تفكري 

استعملها الصّديق، وعّول عىل نتائجها غري املتوقعة بالنسبة إىل نّص من القرن السابع امليالدي. 

يف الحقيقة، نحن أمام الخصم نفسه الذي شّخصه جون وانسربو: املشكل هو مع سلطة املصحف 

حّقاً  بوصفها  القراءة  مغامرة  هو  جديداً  أمراً  يضيف  الصّديق  لكّن  القرآن.  مع  وليس  املقّدس، 

شخصيّاً يف تجريب املقّدس بوصفه عالقة خاصة ومفردة مع نّص فريد من نوعه.  

أنّنا رسعان ما نالحظ أّن  أجل، كّل الدراسات القرآنية منذ نولدكه تعدنا بقراءات جديدة. إال 

«القارئ» دوماً مؤلّف مستحيل؛ هو يريد أن يعيد تشكيل نّص «بال مؤلِّف». 

72  - ibid, p. 211 sq.
73  - ibid, p. 221.
74  - Ibid, p. 21.
75  - ibid, p. 22.
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حني نتخّىل عن «إرادة الحقيقة»، التي تحرّك النص من داخل مجاله التداويل، ونترصّف معه 

وكأّن شيئاً مل يكن؛ نعني: يف غياب أّي اعرتاف بنمط الصالحية الخاص به داخل أفق الفهم الذي 

التي  التاريخية،  الجامعة  أو  الحيّة،  الجامعة  أو  املؤمنة،  بالجامعة  االعرتاف  دون  ومن  يخاطبه، 

تؤّول نفسها من خالل ذلك النّص، والسيام االعرتاف بحّقها يف املعنى الذي اختارته، أو يف فضاء 

املقّدس الذي رسمته لنفسها، سوف نتحّدث، عندئٍذ، عن نوع من القراءة التي «تكتب» النّص؛ 

أو   ،(l’oubli actif) النشط»  «النسيان  نيتشه  ساّمه  ما  بوساطة  جديد  شكل  يف  «ترتجمه»  أي 

النسيان املضاّد، من أجل أّن سلطة الرتاث هي أيضاً مؤسسة نسيان76؛ القراءُة بوصفها نوعاً نشطاً 

من النسيان. القراءة نوعاً من النسيان املتعّمد لسطح من النص هو سطح السلطة التي كرّسته، 

من أجل الكشف عن طبقة أخرى ظلّت محجوبة تحت وطأة سلطة تراثية ال ترى ما قاله النص. 

الذاكرة»  سلطة  «استعادة  لديه  الفلسفة  من  واملطلوب  «ذكر»،  هو  القرآن  الصّديق،  وبحسب 

(reconquérir le pouvoir de la mémoire)77، ليس ذاكرة شخص بل «ذاكرة العامل»، ومن ثّم 

تصبح قراءة القرآن ليست شيئاً آخر سوى «ترجمة العامل»78 يف اللغة.

للجدل  مثري  فلسفي  اّدعاء  إىل  ينقلب  ما  رسعان  الصّديق،  رفعه  الذي  القراءة،  نداء  أّن  غري 

ومزعج، عندما يبدأ، وبشكل مبّكر نسبيّاً من كتابه، يف الربط بني حدثني تاريخيني خطرين؛ بني 

تكريس النّص الرتايث املتصّحر عن القرآن يف شكل مصحف السلطة، من جهة، وبني إقصاء شخصية 

قائالً:  رصاحًة  يعلن  عندما  املثري  مداه  يبلغ  ربط  وهو  امللّة؛  مدن  من  ذاته  حّد  يف  الفيلسوف 

«سوف يكون علينا أن نبنّي أّن سحب ”املوضع الهليني“ من الفكر القرآين هو أمر ”خلقي -ورايث“ 

(congénital) يف عملية تأسيس الرصح الدوغاميئ»79. ولكن، يف موضع متقّدم من الكتاب خاصًة، 

معتمداً يف ذلك عىل شاهد مستقى من كتاب (التاريخ) لليعقويب (ت 905): «إنّه بالتعويل عىل 

هذه ”اليونانية“ (ionité) املتساَمى بها هكذا إمّنا ميكن أن ننخرط يف قراءة أخرى للقرآن، محرَّرة 

من قبليّات التفسري، ذهاباً نحو اللقاء مع يوناٍن ما، يونان الرغبة يف التفكري»80.  

يبدو عمل الصّديق مبثابة محاولة تحرير القرآن (اليوناين يف أعامقه) من املصحف (العثامين يف 

سطحه)؛ ومن ثَمَّ تحرير النص من سلطة املؤلف الخارجي، أو الرتايث الذي كرّسه. هناك أكرث من 

مؤلّف، إذاً، لنّص واحد: كاتبه، ولكن، أيضاً، كّل سلطة تكرّسه. 

76  - Ibid, p. 100.
77 - ibid, p. 25.
78 - ibid, p. 26.
79  - ibid, p. 38.
80  - ibid, p. 209.
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وهكذا، هو ينخرط يف البحث عن آثار أو رواسب مؤلّف آخر «يوناين» نائم يف مفردات القرآن، 

يبدو أّن إيقاظه سوف يكون مبثابة التنوير الفلسفي املنشود ملساحة املقّدس يف أفق الفهم الخاص 

باملسلمني املعارصين. األمر املنهجي العام لدى الصّديق هو اآليت: ال يصبح لفظ قرآيّن أو عريّب «قابالً 

للقراءة» (lisible) ألّول مرة (يف معنى مل نقرأ القرآن أبداً)، إال عندما نعرث له عىل أثر «سابق» كان 

قد قاله سلفاً يف اليونانية. وكّل لحظات الكتاب املثرية، أو الداعية إىل التفكري «الفلسفي»، هي عنده 

لحظات العثور عىل سلف يوناين ملفردة عربية، وهذا أمر يطال حتى أسامء األعالم. ومغامرة كهذه 

تبدأ من الفصل األول، عندما وجد مقابالً يونانياً لوصف الجاحظ لسلامن الفاريس بأنّه «دخيل» 

هو (métoikos)81؛ وسلامن نفسه يصبح اسمه يف اليونانية (anastase)82؛ ثّم «حنيف» يصبح يف 

ِقرَّاق» أو الغراب (korax) يف اليونانية84،  اليونانية (aneptô) (أي ربط من أعىل)83؛ ويصبح «الشِّ

ويصبح «كتاب» يف اليونانية (Logos)85، ويصبح «الظن» يف اليونانية (doxa)86؛ ويصبح أحمد أو 

محمد يف اليونانية (Paraclet)87؛ وتصبح «لغة» يف اليونانية (logos)88 باإلحالة عىل بطرس البستاين؛ 

ويصبح قالون (املروي عنه) يف اليونانية (kalôn)89؛ ويصبح «صبا» يف اليونانية (sebô)90؛ ويصبح 

(Thot-Hermès)92؛  اليونانية  (Elyon)91؛ ويصبح «طاغوت» و«جبت» يف  اليونانية  «العايل» يف 

لفظ  ويصبح  (kawthariô)93؛  الفعل  من  مشتقاً   ،(katharos) اليونانية  يف  «الكوثر»  ويصبح 

...95(harotos) 94؛ ويصبح «حرث» يف اليونانية(sigalô) سّجيل» يف اليونانية مشتقاً من الفعل»

 ،(déconstruire le Texte sacré) ما أراده الصّديق، بعبارته، هو: «محاولة تفكيك النص املقّدس

نّص قد تّم دوماً إعادة بنائه من طرف املؤسسة التفسريية انطالقاً من فراغ أو من بياض تاريخي»96. 

81  - ibid, p. 39.
82  - ibid, p. 42.
83  - ibid, p. 47.
84  - ibid, p. 51.
85  - ibid, p. 113.
86  - ibid, p. 123.
87  - ibid, p. 156.
88  - ibid, p. 201.
89  - ibid, p. 205.
90  - ibid, p. 218.
91  - ibid, p. 219.
92  - ibid, p. 223.
93  - ibid, p. 231 sq. 
94  - ibid, p. 234.
95  - ibid, p. 289.
96  - ibid, p. 291.
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أَنحن، فلسفيّاً، بالفعل أمام «تفكيك نّص مقّدس»، أم نحن فحسب أمام مجرّد تجريد نسقي 

«اللذة  عند  عمله  يقف  أن  يرفض  الصّديق  كان  وإذا  نّصاً؟  الخاصة  أصالته  مقّومات  من  له 

االستطيقية»97، وأّن هدفه الكبري (وهو هدف سقراطي) بيان أّن «معرفة حدود املعرفة هو أحد 

األشكال العليا من الحكمة»98، فإّن نتائج بحثه ال تتعّدى التجريب الرومانيس الحّر عىل املقارنة بني 

مفردات القرآن ومفردات يونانية مجانسة لها يف الحروف، دون أّي عالقة تاريخية من حيث العائلة 

اللغوية، وال من حيث تقاليد الخطاب. ال يكفي أن يكون الهدف املنهجي نبيالً (معركة التنوير ضّد 

السلطة الغاشمة للمؤسسات الدينية التقليدية) حتى ننتج «قراءة» تأصيلية لنّص مقّدس نكون قد 

جرّدناه من كّل عنارص صالحيته الخاصة بوساطة تقاليد تقّول غريبة عنه. 

قال هايدغر، يف آخر مقابلة كبرية معه، صدرت حني موته سنة (1976)، جواباً عن سؤال يتعلّق 

مبدى قدرة الثقافات غري الغربية عىل مساعدة الغرب يف فهم ماهية عرص التقنية: «قناعتي أنّه إمّنا 

فقط من موضع العامل نفسه، الذي انبثق منه العامل التقني، ميكن أيضاً أن يتهيّأ لنا انقالب أو رجوع 

ما (eine Umkehr)، وأّن ذلك ال ميكن أن يحدث عرب تبّني بوذيّة الزن، أو تجارب العامل الرشقية 

األخرى. إّن تغيري طريقة التفكري (Umdenken) يحتاج إىل مساعدة الرتاث األوريب ومتلّكه الجديد 

لذاته. إّن الفكر ال يتغرّي إال بوساطة الفكر الذي له املصدر واملصري نفسه»99.

الواقع أّن القرآن ليس نّصاً، أو مصحفاً، إال عرضاً؛ أي تحت وطأة سلطة، أو مؤسسة تأويل ما. 

وحدها املؤسسة تحتاج إىل مصاحف. ولذلك، ال يطول نقد املصاحف سوى املؤسسة الدينية. 

فّذة  معنى  تجربة  هو  حيث  من  القرآن،  يف  عنه  تبحث  أن  بالفلسفة  يجدر  ما  أّن  لنا  يبدو 

واستثنائية يف أفق العرب الذين عارصوه، أمٌر قد أّدت تقاليد الدراسات القرآنية، منذ قرنني، إىل 

وأده، أو حجبه بشكل مرعب. إّن كّل األسئلة الفلسفية الصناعية حول الكتاب املقّدس يف التقليد 

األوريب، منذ فيلون السكندري (ت 45 م) إىل كتابات ريكور عن الهرمينوطيقا الكتابية، ظلّت أسئلة 

تأويلية موجبة، سواء يف فرتة التأويل اآلبايئ، أم التأويل الفيلولوجي، ونعني أنها قامئة عىل مرشوع 

أّي إزعاج أخالقي من طرف  الداخل، دون  إنتاج املعنى، أو تلّقيه داخل تراث يؤّرخ لنفسه من 

سياسة حقيقية معادية له، أو غريبة عنه. ولذلك، من املؤمل أّن علينا أن نتساءل: ملاذا مل تقم، إىل 

اآلن، دراسات قرآنية موجبة؟ وألّي سبب تّم حرص البحوث يف تاريخ القرآن يف رضوب وألوان مقيتة 

97  - ibid.
98  - ibid, p. 299.
99  - M. Heidegger, »Nur noch ein Gott kann uns retten«, in: Der Spiegel, 31. Mai 1976, pp. 214-217.

الفلسفة والقرآن



العدد 
 (12)31

من الهرمينوطيقا السالبة، أو الضغائنيّة (herméneutique ressentimentale)؟ وال نستطيع أن 

امليتافيزيقي، لدى دريدا، هو عمل جامّيل وإتيقي  الخطاب  نقول حتى «تفكيكية»؛ ألّن تفكيك 

مرح إىل حّد كبري. 

إّن الدارسني الغربيني عىل بيّنة -كام يقول دانييل ماديغان- من أّن «القرآن يف الفكر الشعبي قنبلة 

مؤقتة تحتاج إىل نزع الفتيل»، وأّن «حل الحالة الدرامية الراهنة ال ميكن أن يكون فيلولوجياً»100؛ بل 

إّن الكبار منهم، من حجم وانسربو، ال يرتّددون يف اإلقرار بأّن «هذه الدراسات تبقى محاوالت»101؛ 

بل إنّه، كام يقول، «ال يشعر بأّي اضطرار خاص إىل أن يعتذر عن الطبيعة التخمينية لجهوده الخاصة 

التنطّع مداه عندما يكتب مؤلِّفا  الرامية إىل رسم أو وصف (to depict) أصول اإلسالم»102. ويبلغ 

كتاب (Hagarism) واصَفنْي عملهام بأنّه «كتاٌب مكتوب من طرف الكّفار من أجل الكفار، وهو يرتكز 

عىل ما ينبغي أن يظهر من أّي منظور مسلم مبثابة تبجيل جامح لشهادة من املصادر الكافرة»103. 

بويرينغ  غريهارد  وهو  نفسها،  الصناعة  أهل  من  املحايدين  الباحثني  أحد  رأي  نورد  أن  وميكننا 

(Gerhard Bowering)، أستاذ الدراسات اإلسالمية يف جامعة يال األمريكية، وهو رأي نستقيه من 

مساهمته يف املؤلف الجامعي الذي نرشه رينولدز، مبقالة عنوانها «البحث األحدث حول بناء القرآن». 

قال: «بناء عىل تقييم لهذا التاريخ املعّقد للنّص، رصف باحثان غربيان النظر عن النظرة اإلسالمية 

التقليدية حول القرآن يف النصف الثاين من القرن املايض، ولكّنهام انتهيا إىل استنتاجني مختلفني؛ 

ناقش جون وانسربو (1977) يف اتجاه إثبات أّن القرآن مل يُجّمع حتى مئتني أو ثالمثئة سنة بعد 

أّسس سلفاً  نفسه كان قد  أّن محّمداً  ليربهن  بورتون104 (1977)  بينام حاّج جون  موت محّمد، 

نسخًة نهائيّة للقرآن مكتوبة بحروف ساكنة»105.

املعطيات نفسها التاريخية أو الفيلولوجية حول القرآن ميكن أن تؤّدي إىل قرارين تأويليني، أو 

إىل تقييمني جنيالوجيني متناقضني. ومن ثّم، عىل الفلسفة أن تتساءل: أين تكمن الحاجة التأويلية 

إذاً؟ داخل أّي سياسة حقيقية يقبع كّل طرف من األطراف؟

100  - ماديغان، دانييل، «تصدير»، ضمن: رينولدز، جربئيل سعيد، القرآن يف محيطه التاريخي، مصدر سابق، ص 16.
101  - John Wansbrough, Quranic Studies, op. cit, p. xxi.
102  - ibid, p. xxii.
103  - Patricia Crone and Michael Cook, Hagarism, op. cit. p. viii.
104  - J. Burton, The Collection of the Qur’an, Cambridge University, Cambridge, 1977.
105  - بويرينغ، غريهارد، «البحث األحدث حول بناء القرآن»، ضمن: رينولدز، جربئيل سعيد، القرآن يف محيطه التاريخي، مصدر سابق، ص 122.
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يكفي هذا النوع من املزاج املنهجي للتدليل عىل أّن البحث يف تاريخ القرآن ال يتعلّق مبعنى 

القرآن بالنسبة إىل َمن يؤمن به، أو بالنسبة إىل من يفّكر يف أفقه، أو بالنسبة إىل الجامعة الحيّة 

التي تتأّول نفسها من خالله؛ بل فحسب بإرادة تقويض مؤسسة السلطة التي تتكلّم باسمه، ومن 

ثم تقويض العامل الروحي الذي يبني هويته باالنتامء التاريخي إليه. 

القرآين إال بقدر ما  الحدث  إنجازي؛ نحن ال نفهم  القرآن حدث، أو عمل لغوي، من نوع  إّن 

ننتمي إليه. ويف معجم هايدغر نحن ال نفهم القرآن ألنّنا نؤّوله؛ بل نحن نؤّوله ألنّنا نفهمه.  

حني نقرأ كتاب املدعّو كريستوف لوكسنربغ، الذي عنوانه (القراءة الرسيانية -اآلرامية للقرآن: 

مساهمة يف فّك شفرة لغة القرآن)106، الصادر ألّول مرة سنة (2000)، ثّم صدرت له نرشات منّقحة 

ومزيدة (2004، 2007)، نشعر بأّن القرآن علبة من املفردات والتعابري املنتزعة من نّص ال يعنينا 

يف حّد ذاته؛ بل األكرث من ذلك أّن فهم لغته يتطلّب، بحسب لوكسنربغ، أن نحيله عىل نّص غائب 

غياباً مزعجاً. الحقيقة أّن لوكسنربغ ال ميلك بني يديه سوى هذا املعطى التاريخي األبكم املتعلق 

بخّط الكتابة: أّن املصحف األّول للقرآن قد نُسخ بخّط يُسّمى «الكرشوين»، أو «الجرشوين»، وهو 

ال يعني سوى كتابة العربية بحروف رسيانية107. وهو معطى تيبوغرايف ال يهّم العربيّة وحدها؛ بل 

 George) صار ممكناً، اليوم، مع باحث أمرييك معارص يف اآلداب الرسيانية هو جورج أنطون كرياز

Anton Kiraz)، أن نتحّدث بتوّسع عن «جرشونوغرافيا» (garshunography)؛ نعني كتابة أّي 

لغة بوساطة خّط لغة أخرى. والكرشوين خّط خاص بالعربية يف القرن السابع امليالدي، قبل توافرها 

عىل االنتشار الحرويف الكايف. 

هذا املعطى الخاص بتاريخ الكتابة، وليس بتاريخ القرآن، حّوله لوكسنربغ إىل ورشة بحث فيلولوجي 

يف لغة القرآن، وانزلق من مجرّد تاريخ الخطوط يف اللغات السامية إىل نظرية يف تأويل القرآن. صحيح 

القرآن وكتابته يف مصحف حدث ال يقلُّ خطورة ميتافيزيقية عن ظاهرة الوحي نفسها؛  أّن جمع 

حيث إّن نقل املقّدس من الشفوي إىل املكتوب قراٌر ميّس سياسة الحقيقة يف أفق جامعة تاريخيّة 

معيّنة؛ لكّن معنى القرآن ال ميكن البّت فيه مبجرّد تفتيش فيلولوجي عن جذور لفظيّة نامئة يف لغة 

106  -Christoph Luxenberg, The Syro-Aramaic Reading of the Koran. A contribution to the Decoding of the Lan-
guage of the Koran, Verlag Hans Schiler, Berlin, 2007.
107  - Ibid, p. 326, note 386. «The findings made in the meantime as to the Relics of Syro-Aramaic letters in the 
Early Koran Codices in Higazi and Kufi Style, mentioned above and partially shown in this study, provide a fur-
ther concrete evidence for the existence of a proto-Koran written in Garshuni/ Karshuni (i. e. Arabic with Syriac 
letters) corroborating the intimate connection between the Koran and the Syro-Aramaic culture«.
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سامية أخرى تنتمي إىل العائلة اللسانية نفسها. ظهور القرآن جسداً ِخطابياً هو حدٌث كان قد وقع، 

وأعطى مفاعيله التداولية، يف جامعة مل تكن الكتابة فيها استعامالً عمومياً للعقل. ولذلك، إّن العثور 

عىل ماٍض لفظّي لكّل مفردة قرآنية هو مشكٌل ال عالقة له بالكتابة؛ بل بجسد اللغات السامية. هي 

لغات تتقاسم بنى نحوية ولغوية صامتة، ترجع إىل عهود متطاولة. كان ال بّد للقرآن من أن يُقال 

بلسان قوم معيّنني. ومن ثَّم ال مناَص من استعامل حقل تداويل له جذور تاريخية مشرتكة بني شعوب 

لها روابط جغرافية، أو تقاليد روحية متواشجة. ال توجد لفظة أساسية يف اللغات السامية جميعاً ال 

ميكن العثور عىل مفردات مشابهة أو نسيبة لها، سواء يف املبنى أم يف املعنى. 

إّن املشكل ال يتعلّق بالقرآن بصفته حيواناً لغوياً تّم إطالق حملة مطاردة فيلولوجية من أجل 

بل  التقليدية؛  اإلنسانية  عرفتها  أدبية»  «رسقة  أكرب  إىل  وتحويله  العميقة،  أصالته  من  تجريده 

املشكل، الذي يجدر بنا أن ننشغل به فلسفيّاً هو: ملاذا كان املقّدس يف حضاراِت، ولدى شعوِب، 

من  جملة  تضّم  متكّررة  عليا  رسديّة  عىل  قامئاً  سنة،  آالف  أربعة  من  أكرث  منذ  األوسط،  الرشق 

البنى النمطية، تعود غالباً إىل: 1. فكرة «اإلله الشخيص»؛ 2. فرضية التكوين أو «خلق» العامل. 3. 

شخصية آدم. 4. إنزال الكتب املقدسة. 5. ظاهرة «الوحي». 6. الرسالة أو النبوة. 7. الدينونة أو يوم 

الحساب. 8. اآلخرة بدالً من املستقبل... إلخ. هل يعني هذا أّن القرآن، يف نواته األخرية، «وثيقة 

أنرثوبولوجية» كام تقول جاكلني الشايب، حيث إّن «إمكانية القرآن» ينبغي البحث عنها يف «املخيال 

لدى  وليس  بعد»،  «مسلاًم  يصبح  مل  والذي  منه108،  الذي خرج   (oasique) و«الواحايت»  القبيل» 

الجامعة التأويلية التي أّسست تقليد «الكتاب املقدس» عند العرب بعيداً عن أفق النبي محّمد؟ إال 

أّن نتائج هذه املقاربة ال تبدو واعدة كثرياً، وال يبقى منها سوى اتهام النبي محّمد بأنّه خلع صبغة 

«قرآنية» (coraniser) عىل ثيامت يهودية–مسيحية، أو نقد سلطة املفّرسين املسلمني الالحقني، 

كونهم عكسوا الخطة، وعملوا عىل خلع أساليب «الكتاب املقّدس» (bibliser) عىل معاين القرآن109. 

فلسفيّاً، ال نرى غري تقليد «توحيدي» أو «إبراهيمي» واحد ميتّد عىل فرتات متطاولة، ال فرق فيها 

بني عرص قديم متقّدم، أو عرص متأّخر. وهذه الرسدية التوحيدية، بعنارصها النمطية املتكّررة يف 

الكتب املسامة سامويّة، أّسست لنوع من الجامعة األخالقية املتميّزة هي الجامعة «اإلبراهيمية»، 

التي أصبح االنتامء إليها معركة تأويلية مرعبة بني العقول والعصور والشعوب. وقد عمل دريدا 

األفق  إىل  (اليهودي-املسيحي-اإلسالمي)  املتعدد  إبراهيم  إعادة  عىل  رشيقة  كتابات  يف  جاهداً 

108  - Cf. Jacqueline Chabbi, «La possibilité du Coran comme document anthropologique», in: Mehdi Azaiez, 
Sabrina Mervin, Le Coran. Nouvelles approches, op. cit. pp. 189 sqq., 195 sq.
109  - Ibid. p. 204.
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الّرسي ألوربا110. ولذلك، تنتاب القارئ للدراسات القرآنية حرية فلسفيّة غري يونانية متاماً تتمثّل يف 

التساؤل املحرج جّداً عن مدى صالحية كّل من يواصل مطاردة القرآن وكأنّه مجرّد مصحف تابع 

ملؤسسة فقهية، أو مجرّد خّط كرشوين، أو رسقة أدبية، أو منحوتة حجرية يف الصحراء111، أو جملة 

مقطّعة من املفردات الهامئة يف املعاجم القدمية... إلخ. والحال أّن املشكل األسايس يف القرآن مل 

يُطَرح بشكل مبارش؛ إّن الكتب التوحيدية جميعاً تعاين من الهشاشة الكونية نفسها؛ إنّها تحتاج إىل 

تربير ميتافيزيقي من نوع جديد؛ أي من نوع متعلق بآداب العناية بالحياة عىل األرض يف القرون 

القليلة القادمة. وفجأة تشعر بأّن الدراسات القرآنية لن تساعدنا يف بلورة عالقة فلسفيّة صّحية، 

«مراجعيّة»  نزعة  يف  منخرطة  هي  طاملا  املقّدسة،  بالنصوص  هووية  فحسب  وليس  حيويّة،  أو 

تحرّكها هرمينوطيقا بال فّن فهٍم، أو فيلولوجيا ضغائنيّة ممتنعة، سلفاً، عن تطوير أّي وعود تأويلية 

موجبة، أو مساعدة، للجامعة التاريخية الحيّة التي مازالت تؤّول نفسها يف ضوء معنى القرآن دون 

أّي اهتامم مهني، أو فيلولوجي، بخّط املصحف. إّن القرآن، عىل خالف املصحف الذي هو مغلق 

ينّصب  أو  يُنشئ،  أي  يفعل؛  القرآن  قارئ  إّن  إنجازي؛  لغوي  قوليّة مكرّسة، حدٌث  عىل مضامني 

عاملاً ينتمي إليه، مبجرّد أن يخاطب جامعة مؤمنة حيّة تحّول خطابه إىل عمل تداويل. ولذلك، ال 

تستطيع أّي دراسات قرآنية غربية، تحرص نفسها يف تحليل اللغة (القدمية) بوصفها مجرّد أقوال 

وصفية لعامل ميّت أو هجره املنتمون إليه تاريخيّاً، أن تعدنا بأّي فهم مناسب لنا. نحن جزء خطري 

من حدث روحي واسع النطاق وغري قابل للتحّكم فيه إال بقدر ما نتحّىل مبسؤولية تأويلية إزاءه، 

وأال نعامله من خارج أفق الفهم الذي تشّكل عىل أساسه. إّن املسؤولية التأويلية إزاء استعامالت 

املقّدس، يف حربها املريرة ضّد كّل من يخلط بني الدعوة والحقيقة، سواء أكانوا مؤرّخني يخفون عّنا 

الالهوت السيايس الذي يحرّكهم، أم الهوتيني يلبسون قناع التنوير املزيّف، لهي مسؤولية فلسفيّة 

أخطر وأشّد وقعاً عىل سياسة الحقيقة داخل مجتمع ال يزال تقليديّاً يف مصادر نفسه؛ نعني: ال 

يزال محتاجاً يف رسّه إىل كاريزما جامعة روحية صامتة، أو صارخة، أو مسلّحة؛ أخطر من أّي حرية 

أكادميية شكلية تحرص مهّمتها يف نقد التاريخ املؤّسسايت للمقّدس. إّن الحقائق املوضوعية ال تزعج 

أحداً؛ فام يشغل الناس ليس تاريخ النصوص؛ بل فقدان ما ينتمون إليه. إّن مسؤولية التأويل أخطر 

من موضوعية املعرفة، أو حرية الفهم. 

110  - Cf. J. Derrida, Foi et savoir, Paris, Seuil, 1996 ; J. Derrida, « Abraham, l’autre », in Judéités. Questions pour 
Jacques Derrida, sous la direction de J. Cohen et R. Zagury-Orly, Paris, Galilée, 2002 ; « La mélancolie d’Abra-
ham », in : Les Temps modernes 2012 / 3, p. 30-66.
111  - Cf. Frédéric Imbert, « Le Coran des pierres : statistiques et premières analyses », in : Mehdi Azaiez, Sabrina 
Mervin, Le Coran. Nouvelles approches, op. cit. 99 sqq.
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يف الجاهلية القرآنية وأنّها املسافة الفاصلة بني مدينتني

  
د. محمد الرحموين* 

امللخص التنفيذي: 
األذهان  استقر يف  الذي  الجاهلية،  الساعية إىل مراجعة مفهوم  الجهود  املقال يف  ينخرط هذا 

كانت  التي  الحال  «الجاهلية هي  أّن  شاع  للهجرة  السابع  القرن  فمنذ  طويلة؛  مدًة  والدراسات 

باألنساب  واملفاخرة  الدين  ورشائع  ورسوله  سبحانه  بالله  الجهل  من  اإلسالم  قبل  العرب  عليها 

والكرب والتجّرب وغري ذلك» (لسان العرب)، إال أّن هذا املفهوم تعرّض إىل مراجعة عميقة تبنّي، من 

خاللها، أن الجاهلية مفهوم متعدد بتعدد املصادر، ومختلف بينها إىل حّد التناقض، وأن الصورة، 

التي سادت يف كتب التاريخ ويف املعاجم وكتب األدب، ال عالقة لها  بـ «الجاهلية القرآنية». ولنئ 

اتفق املقال مع هذه الجهود يف أن مفهوم الجاهلية، كام شاع يف كتب التاريخ واملعاجم وغريها من 

املصادر، مجرد بناء مفهومي استحدثه املسلمون لغايات إيديولوجية، فإنه يختلف معها يف معنى 

الجاهلية القرآين (عىل أساس أّن هذه اللفظة قرآنية بامتياز)؛ فالجاهلية يف القرآن ال تحيل عىل 

زمان، أو مكان، أو سلوك، وإمنا هي فرضية منهجية لغاية بيان متّدن اإلسالم، مثلام كانت فرضية 

حالة الطبيعة يف فلسفة العقد االجتامعي.    

املقّدمة:
   تحيل لفظة الجاهلية، لدى عموم املسلمني وجمهور «العلامء»، عىل املرحلة السابقة ملبعث 

النبي يف الجزيرة العربية، حيث متيّزت حياة أهلها بالجهل املتمثل يف الرشك بالله، ووأد البنات، 

وشيوع الفواحش، والفرقة، والتقاتل القبيل... إلخ. أّما الباحثون والدارسون املتخّصصون املعارصون، 

فقد رفضوا هذه الصورة؛ إذ عّدوها منطية وتبسيطية. فحياة العرب قبل اإلسالم، كام بينتها املصادر 

وأخالقياً،  واجتامعياً  دينياً  ومتعددة  ثرية  كانت  بل  واحدة؛  وترية  عىل  تكن  مل  نفسها،  القدمية 

يتجاور فيها الرشك مع التوحيد، والجهل مع الحلم، واألخالق النبيلة مع الفاحشة، ومظاهر التالحم 

والتضامن مع مظاهر الفرقة والتقاتل... إلخ.  

دراسات 
وأبحاث 

* باحث من تونس.
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 ولكن املهتمني بـ«أمر» الجاهلية، من الباحثني والدارسني، مل يقفوا عند هذا الحّد، فتجاوزوه، 

املصادر  يف  نفسه  والتعريف  نفسه  املعنى  للجاهلية  هل  قبيل:  من  جديدة  إشكاالت  وطرحوا 

وكتب  املعاجم  يف  نجدها  التي  نفسها  هي  القرآن،  عنها  تحدث  التي  الجاهلية،  وهل  القدمية؟ 

التي نجدها يف  باملواصفات  التاريخ جاهلية  السرية والتاريخ؟ بل هل وجدت يف  التفسري وكتب 

املصادر القدمية؟ وإىل أّي مدى نسلّم بأّن الجاهلية هي فرتة زمنية أصالً؟ 

واملادة  القدمية  املصادر  مبراجعة  ارتبط  قد  املراجعات  هذه  مثل  طرح  أن  فيه  شك  ال  وماّم 

تباينات واختالفات؛ بل  التي أفصحت عنها هذه املصادر نفسها، مبا انطوت عليه من  التوثيقية 

الذي استقر لدى  الجاهلية،  أّن تعريف  تناقضات أحياناً. ويكفي أن نشري، يف هذا املستوى، إىل 

عموم املسلمني (هي الحال التي كانت عليها العرب قبل اإلسالم من الجهل بالله سبحانه ورسوله 

ورشائع الدين واملفاخرة باألنساب والكرب والتجّرب وغري ذلك)، ال نجده يف املعاجم السابقة للقرن 

السادس للهجرة، وال يف كتب التفسري املبّكرة؛ بل نجد، يف القرن الثالث، صورة أخرى لهؤالء العرب، 

واألذهان  الكتب  يف  استقرّت  التي  الصورة  من  متاماً  النقيض  لإلسالم، عىل  السابقة  الفرتة  ولتلك 

منذ القرن السادس. ومل يكن من املمكن، يف رأينا، أن تتمَّ هذه املراجعات مبعزل عن تغيري زاوية 

النظر أو الربادايم؛ إذ ظلّت أغلب الدراسات تدور يف فلك الربادايم التقليدي، الذي يتناول موضوع 

الجاهلية مبنظار زمني. 

التاريخ  الجاهلية يف كتب  أّوالً، يف معنى  التي طرحناها آنفاً، سننظر،  لإلجابة عن كل األسئلة 

والسرية، وثانياً يف معناها يف املعاجم وكتب التفسري، لنخلص، أخرياً، إىل أّن الجاهلية القرآنية ليست 

فرتة زمنية، وال هي سلوك، إمّنا هي فرضية منهجية وفضاء أعرايب لغاية بيان متّدن اإلسالم. 

أّوالً: نقد الدراسات السابقة
الرشوع  قبل  ولكن،  نرشها.  تواريخ  بحسب  مرتّبة  نعرضها  مقاالت  ثالث  عىل  البحث  أعرَثَنا 

أّن «املدينة  الجاهلية؛ خلصنا، يف األّول، إىل  بأننا نرشنا مقالني عن  يف عرض هذه املقاالت نذكّر 

الجاهلة» يف فلسفة الفارايب ليست، يف املحّصلة، سوى ذلك «العمران الناقص» السابق زمنياً ملبعث 

أّن  إىل  الثاين،  ويف  الجاهلية1؛  أو  الفرتة،  زمن  القرآن  يسميه  الذي  وهو  املدن،  وتأسيس  األنبياء 

جدلية البداوة والحضارة، باعتبارها النظرية املحورية يف (املقّدمة)، هي القراءة االجتامعية لجدلية 

1 - الرحموين، محمد، املدينة الجاهلة يف فلسفة الفارايب: نحو استئناف نظر، الكراسات التونسية، العدد 199/200، الثالثية الرابعة 2006، 
والثالثية األوىل 2007، ص ص99-125. 
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الجاهلية والدين يف القرآن، وأّن مفهومي الجاهلية والبداوة ليسا سوى فرضية منهجية لبيان نور 

اإلسالم وقيمته املدنية والحضارية2.

¨رينا دروري: (بناء العباسيني ملفهوم الجاهلية: صناعة سلطة ثقافية)3

انطلقت الباحثة من حدث تاريخي بدا يف ظاهره «غريباً»، ومتثّل يف اهتامم الخلفاء العباسيني 

امللحوظ بالثقافة العربية ما قبل اإلسالم (الشعر تحديداً) يف الوقت الذي كانوا يعيشون فيه عىل 

الطريقة الفارسية املتحرضة، ويفتخرون بها، ويتنصلون من أصولهم البدوية. وقد وجدت الجواب 

عن هذه الظاهرة «الغريبة» يف ما سّمته «الحنني إىل ماٍض عريب مثايل» بوصفه جزءاً من مرشوع 

بناء هوية عرقية عربية (ص34). ومن مثّة أطلقوا مرشوع جمع الشعر الجاهيل وإعادة بناء صورة 

املايض. وبذلك، تغريت وظيفة الجاهلية من داللتها عىل مايض الجهل والضالل والفرقة إىل داللتها 

عىل ماٍض عريب عريق وموحد هو مصدر القيم العربية األصيلة يف مواجهة القيم الفارسية (ص 

والرواة  الشعراء  َمثّلها  الجاهيل،  الشعر  متخّصصة يف  معرفية  املرشوع سلطة  بهذا  تكّفلت   .(35

والعلامء. وملّا كانت هذه السلطة املعرفية منتدبة ألجل بناء مفهوم «جديد» للجاهلية، عمدت 

إىل اختالق أشعار، ووضع أخرى، وتضخيم روايات (ص 43)، وهكذا متّت إعادة بناء املايض انطالقاً 

من مشاغل الحارض (ص 48).

الالفت لالنتباه، حّقاً، يف هذه املقالة، أّن صاحبتها مل تكن معنيًة مبوضوع «اختالق الجاهلية» 

من قبل العباسيني قدر عنايتها بإثبات أمٍر هو أكرب وأخطر من ذلك بكثري، يتعلق بالثقافة العربية 

اإلسالمية؛ فهي، يف رأيها، ثقافة مختلقة؛ إذ كان عىل العباسيني «إيجاد ثقافة عربية إسالمية لها 

مكانتها بني الثقافات املوجودة آنذاك» (ص43). ومن مثة، إّن ظهور النقد األديب (العلم بالشعر 

تحديداً) مل يكن، يف رأيها، نتيجة تطور طبيعي، إمّنا هو من باب املهن التي تّم استحداثها سعياً 

العربية  الثقافة  أّن  التميش  هذا  لكّل  املضمرة  والنتيجة  (ص46).  إسالمية  عربية  بثقافة  للظفر 

اإلسالمية ثقافة موضوعة مثل الشعر الجاهيل والحديث النبوي.

إّن اهتامم الباحثة باختالق العباسيني للجاهلية مل يكن اهتامماً عرضياً فحسب؛ بل تبدو وكأنها 

تسلّم بوجود جاهلية «حقيقية» هي تلك الشائعة لدى عموم املسلمني، وأخرى «مزيّفة» هي تلك 

2  - الرحموين، محمد، يف العالقة بني مفهوم الجاهلية القرآين ومفهوم البداوة الخلدوين، مجلة إضافات، بريوت، العددان الثالث والرابع، 
صيف وخريف 2008، ص ص 82-96. 

3  - Rina Drory, «the Abbasid Construction of the Jahiliyya: Cultural Authority in the Making» , Studia Islamica n 
83, Maisonneuve-Larose; Paris, 1996, pp. 33-48.
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التي اختلقها العباسيون. والحقيقة أننا نرى غري ذلك؛ فالجاهلية يف القرآن الكريم ال وجود تاريخياً 

لها؛ أّما يف كتب التاريخ واألدب، فهي مختلَقة من ألفها إىل يائها.

¨مهدي حارث مالك الغامني: (الجاهلية يف القرآن الكريم: قراءة يف الداللة)4

تتبع الباحث لفظة الجاهلية ومعانيها يف املعاجم العربية، وانتهى به البحث إىل أّن اللغة العربية 

تنفرد من بني اللغات السامية بهذه اللفظة (ص 65)، وأّن مادة «جهل» ومشتقاتها مخصوصة لدى 

الجاهليني (عرب الجزيرة العربية قبل اإلسالم) بالسفه والغضب وقلة الخربة والشباب، وأّن معنى 

عدم العلم مبعناه املألوف طارئ عىل هذه املادة؛ أي هو استعامل الحق بالفرتة الجاهلية (ص 68). 

ومن مثة ركّز جهده عىل دراسة داللة لفظة الجاهلية يف القرآن، ليستنتج أّن هذه اللفظة جامدة، 

وال عالقة لها بالجذر «ج هـ ل» (ص 69)؛ فهي «سمة لرضب من املعرفة بُنَي عىل الظّن والحكم 

والحمية والتربّج...»، ما يعني «أننا أمام نوِع حضارٍة ومنط معرفة ال يأتيان إال وفق منهج بعينه...» 

(ص -71 72). ويرى أّن هذا املنهج املعريف ينبني، أساساً، عىل معطيات الحّس، يف حني يؤكّد القرآن 

أّن الحس خادع (ص 78).

تكمن قيمة هذا املقال يف أنه قطع، بشكل واضح، مع الدراسات العربية التقليدية، وحتى مع 

تلك التي تّدعي تجديداً؛ إذ أكّد صاحبه أّن «الجاهلية» يف القرآن «صفة غري مزّمنة» (ص 72)؛ إنّها 

منهج حضاري قد يظهر يف أمكنة وأزمن غري محّددة. وقد استند يف ذلك، إضافة إىل ما أرشنا إليه 

سابقاً، إىل حديث نبوي يربط بني الجاهلية واألعرابية5 (ص 68)؛ وهي -لعمري- مالحظة قيّمة 

نا املذكورين آنفاً، ويف كتابنا (مفهوم الدهر)6. ومن هنا، إّن مقالنا هذا  كّنا السبّاقني إليها يف مقاليْ

تطوير وتعميق لهذه الفكرة.

¨بيرت واب: (الجاهلية: أزمنة مجهولة ومعاٍن مبهمة)7

موضوع  يف  نظرت  فقد  وثراًء؛  شموالً  أكرث  السابقتني،  بالدراستني  مقارنًة  الدراسة،  هذه  تعدُّ 

4  - نُِرشت الدراسة يف مجلة القادسية يف اآلداب والعلوم الرتبوية (العراق)، املجلد 9، العدد 1، سنة 2010، ص ص 63-86.
5  - جاء يف طبقات ابن سعد: «أخربنا محمد بن عمرو قال: أخربنا من سمع إسامعيل بن أيب حكيم يخرب عن سليامن بن يسار قال: قال أبو 
ذر حدثان إسالمه البن عّمه: يا ابن األمة. فقال النبي صّىل الله عليه وسلّم: "ما ذهبت عنك أعرابيتك بعُد"» (طبقات ابن سعد، تحقيق 
محمد عيل عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط1، 2001، ج4، ص 211). الحديث نفسه ورد يف مخترص تاريخ دمشق البن عساكر، تحقيق 

سكينة الشهايب، دار الفكر، دمشق، ط1، 1989، ج28، ص 304.
6  - الرحموين، محمد، مفهوم الدهر: يف العالقة بني املكان والزمان يف الفضاء العريب القديم، الشبكة العربية لألبحاث والنرش، بريوت، 

2009، ص85 وما بعدها.
7  - Peter Webb, AL-Jahiliyya: Uncertain Times of Uncertain Meanings, Der Islam: Journal of history and culture 
of the middle east,Vol 91 number 1. 2014 Hamburg, pp. 69-94. 
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الجاهلية من مختلف الزوايا، واعتمدت عىل مصادر متنّوعة (كتب التاريخ، كتب التفسري، املعاجم، 

كتب األدب... إلخ). واألمر بدهيٌّ إذا ما علمنا أنها جزء من أطروحة جامعية (PHD) بعنوان:

(Creating Arab Origins: Muslim construction of Al–Jahiliyya and Arab History) 

(اختالق جذور العرب: بناء املسلمني للجاهلية وللتاريخ العريب)، وقد ناقشها صاحبها يف جامعة 

لندن، قسم الرشق األدىن واألوسط، وذلك سنة (2014)8.

التاريخ؛  عرب  وتطّورها  الجاهلية  معاين  تعدد  هي  املقال،  عليها  انبنى  التي  األساسية،  الفكرة   

فالجاهلية مفهوم مكتظُّ املعاين. وبالفعل، تتبّع صاحب املقال مصطلح الجاهلية منذ نزول الوحي إىل 

نهايات القرن السابع الهجري، من خالل كتب التفسري واملعاجم وكتب األدب والتاريخ، فتبنّي له، بعد 

النظر والتحقيق، أّن الصورة السائدة اليوم عن الجاهلية، باعتبارها الفرتة التاريخية التي عاشها العرب 

يف الجزيرة العربية قبيل ظهور اإلسالم، إمنا تعود إىل القرن السابع للهجرة؛ فال نجد يف كتب التفسري 

وال يف املعاجم السابقة لهذه الفرتة ربطاً بني الجاهلية وعرب الجزيرة العربية، كام تبنّي له أّن موقف 

املسلمني من ماضيهم قبل اإلسالم املُسّمى جاهلية شهد تحّوالً بداية من القرن الثالث الهجري؛ فحتى 

ذلك التاريخ كانت الجاهلية تعني لهم عبادة األوثان والَجور ووأد البنات والحروب بني القبائل... إلخ؛ 

أي هي مرحلة الجهل والتوحُّش التي تخلّصوا منها بفضل اإلسالم. أّما بعد ذلك التاريخ، فقد أضحت 

الجاهلية عنوان فخر واعتزاز ومنبع قيم العرب النبيلة التي كانوا يفاخرون بها الحركة الشعوبية.

إّن الخالصة، التي انتهى إليها صاحب املقال، هي أّن «الجاهلية»، مبعانيها املتعددة واملتناقضة، 

إمّنا هي مفهوم استحدثه املسلمون مرّتني؛ مرًة أوىل إثر البعثة افتخاراً وإبرازاً إلسالمهم، وثانيًة يف 

العرص العبايس ملواجهة الشعوبية.

من  ذلك  عىل  أدّل  وال  بامتياز،  إسالمي  اختالق  فالجاهلية  شّك،  من  ذلك  يف  ما  مثني،  املقال 

االختالف البنّي بني املفّرسين واللغويني ونقاد األدب يف تحديد زمانها ومكانها وصورتها، فكل معنى 

من معانيها مرتبط بالسياق الذي ُوضع فيه. 

وعىل الرغم من ذلك، بدا لنا أّن صاحب املقال ظّل حبيس الربادايم الذي نحته القدماء لهذا 

املفهوم، فلم يخرج جداله لهم عن الحقل الزمني الذي «ُحرشت» فيه اللفظة؛ لذلك مل يستطع 

استثامر املادة املعجمية للفظة الجاهلية استثامراً كامالً؛ إذ اكتفى باملعاين التي ركّز عليها القدماء 

8  - لالطالع عىل األطروحة، انظر املوقع اإللكرتوين اآليت:
http://eprints.soas.ac.uk/18551/1/Webb_3618.pd
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(الجهل، البطش، قلة الخربة، الِكرب، التجّرب... إلخ)، وأهمل كّل ما تعلق بالفضاء (األرض املجهل، 

التي  األربع  باآليات  القرآن، واكتفى  الجذر (ج هـ ل) يف  أنه مل يستثمر  املجهولة...)، كام  الناقة 

وردت فيها لفظة «الجاهلية». ومن ناحية ثانية، مل تشمل دراسته املعاجم العربية القدمية كلّها، 

وال كتب التفسري كلّها، ما فّوت عليه مادة مهّمة كان ميكن أن تعّمق نتائجه أكرث.

لقد حصلت لنا من الدراسات الثالث فوائد وإضافات نوجزها يف ما يأيت: الجاهلية بناء مفهومي 

الفاعلية  إىل  الهامشية  نقلهم من  اإلسالم يف  بيان دور  أوىل ألجل  املسلمون يف مرحلة  استحدثه 

الحضارية، ثم أعادوا بناءه يف مرحلة ثانية يف سياق مواجهة الحركة الشعوبية. ولعّل ذلك يعود إىل 

أّن هذه اللفظة القرآنية «غامضة»، أو هي «مكتظّة املعاين»، حيث ألهمت املفرسين واللغويني 

والباحثني دالالت كثرية متنوعة؛ بل متناقضة أحياناً. 

ومع ذلك، نتباين مع هذه الدراسات يف مسألة جوهرية ومسائل فرعية؛ تتعلق الجوهرية مبعنى 

الجاهلية يف القرآن ويف املعاجم. أّما جاهلية القرآن فال نراها تحيل عىل زمان، وال عىل صفات، أو 

سلوك؛ بل هي مجرد فرضية منهجية لبيان نور اإلسالم، متاماً كام كانت حالة الطبيعة لدى فالسفة 

العقد االجتامعي لبيان قيمة االجتامع وأهمية التعاقد. أّما الجاهلية يف املعاجم العربية، فلم يتّم 

استثامر معانيها كلّها؛ ونعني بذلك تلك التي تحيل عىل الفضاء. وتتمثل املسائل الفرعية يف أّن هذه 

الدراسات مل تقّدم لنا مناذج وأدلّة كافية عن اختالق املسلمني األوائل للجاهلية «النتنة»، عدا بعض 

املالحظات التي أوردها مهدي الغامني، كام أّن حرص بناء العباسيني للجاهلية «السعيدة» يف الرّد 

عىل الشعوبية غري كاٍف بالنظر إىل ما يتوافر لدينا من عوامل أخرى مهّمة.

ثانياً: الجاهلية يف كتب التاريخ واألدب بناًء مفهومياً
مل يكن للجاهلية، مبعناها الشائع، معنى واحد، وال صورة واحدة؛ بل كانت من قبيل األسامء األضداد 

يف اللغة، تؤدي املعنى ونقيضه. فالجاهلية، التي هي مرحلة الرشك واالنحالل األخالقي والتقاتل القبيل 

التي عاشها العرب قبل اإلسالم، ليست هي الجاهلية الوحيدة التي نجدها يف تاريخ املسلمني وآدابهم؛ 

فنحن نجد جاهلية أخرى مناقضة لها متاماً، قوامها التوحيد ومكارم األخالق واللحمة واإلحساس باملصري 

املشرتك.

الجاهلية األوىل نعتها الرسول، يف ما ينسب إليه من أحاديث، بـ «النتنة»9، وقد أدانها املسلمون 

9  - صحيح البخاري، خمس 16، تفسري 63، دار ابن كثري، دمشق-بريوت، ط1، 2002، ص 774 و1239 و1242. وصحيح مسلم، بّر 63، 
دار طيبة، الرياض، ط1، 2006، ص1200.
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األوائل؛ بل حرّموا حتى مجرّد ذكرها. أّما الثانية، فنجدها لدى مسلمي القرن الثالث للهجرة، وقد 

سّميناها الجاهلية السعيدة10؛ فقد سعد بها أهل القرن، وفاخروا بها األمم. 

الجاهلية «النتنة»
أّول مناسبة تاريخية ذُكرت فيها عبارة الجاهلية كانت أثناء الحوار الذي دار بني جعفر بن أيب 

طالب والنجايش يف ما ُعرِف بالهجرة األوىل إىل الحبشة. جاء يف سرية ابن هشام عن أّم سلمة أّن 

النجايش سأل املهاجرين املسلمني «فقال لهم: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ومل تدخلوا 

ديني وال يف دين أحد من هذه امللل؟ قالت: فكان الذي كلّمه جعفر بن أيب طالب فقال له: أيها 

امللك، كّنا قوماً أهل جاهلية، نعبد األصنام، ونأكل امليتة، ونأيت الفواحش، ونقطع األرحام، ونيسء 

الجوار، يأكل القوي منا الضعيف؛ فكّنا عىل ذلك حتى بعث الله لنا رسوالً مّنا (...) وأمرنا بصدق 

املحّصنة...  اليتيم، وقذف  مال  وأكل  الزور،  الفواحش، وقول  ونهانا عن  األمانة...  وأداء  الحديث 

وأمرنا بالصالة والزكاة والصيام»11. 

إنه من السهل جداً دحض هذه الرواية، فعبارة الجاهلية هي، بإجامع القدماء واملحدثني، 

أّن  لفظة قرآنية مل يسمعها املسلمون إال بعد نزول سورة آل عمران وهي سورة مدنيّة. كام 

ما ورد عىل لسان أيب جعفر من دعوة الرسول قومه إىل الصيام ونهيه عن قذف املحّصنات ال 

يستقيم، فاملعلوم أّن الصيام مل يُفرَض عىل املسلمني إال بعد الهجرة (اآلية 184 من سورة البقرة)، 

وأّن النهي عن قذف املحّصنات مل يرد إال بعد الهجرة (اآلية 4 من سورة النور). والحقيقة أّن 

القدماء أنفسهم قد انتابهم حرٌج وشكٌّ من هذه الرواية؛ فقد أعرض ابن كثري إعراضاً تاّماً عن 

استبدل  ثانية  مرحلة  ويف  الحبشة12؛  إىل  الهجرة  بعموميات حدث  واكتفى  ابن هشام،  رواية 

بعبارة «أهل جاهلية» عبارة «عىل الرشك»، وأضحت، من ثّم، الصيغة كام يأيت: «كناّ قوماً عىل 

الرشك»13.

10  - من املعلوم أّن اليونانيني قد أطلقوا عىل الجزء الجنويب من الجزيرة العربية أسامء عديدة تلتقي كلها يف معنى «السعادة» نظراً 
لرطوبة مناخها وكرثة مياهها. فسّموها كذلك (Arabia Beata) و(Arabia Eudaimon). للمزيد من التفاصيل راجع: عيل، جواد، املفّصل 

يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، منشورات جامعة بغداد، ط2، 1993، ج1، ص 164.
نفسها يف:  الرواية  وانظر  الفكر، بريوت، ط3، 1998، ج1، ص257.  دار  اللحام،  النبوية، تحقيق سعيد محمد  السرية  ابن هشام،   -   11
السهييل، الروض األنف يف تفسري السرية النبوية البن هشام، تحقيق عبد الرحمن الوكيل، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 1990، ج3، ص-246

248، ويف: ابن األثري، الكامل يف التاريخ، تحقيق أبو الفداء عبد الله القايض، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1987، ج1، ص599. 
12  - أبو الفداء، ابن كثري، الفصول يف سرية الرسول، تحقيق محمد العيد الخطراوي ومحيي الدين مستو، مؤسسة علوم القرآن، دمشق–

سورية، ط3، 1403هـ، ص99-102.
13  -  ابن كثري، البداية والنهاية، دار املعرفة، بريوت، ط1، 1996، ج3، ص80. 
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ومام ال شّك فيه أّن النّص ِصيغ بَعدياً، ومل يجد صاحبه أفضل من لفظة الجاهلية لنعت مايض 

العرب، يف سياٍق فرض عىل املسلمني الدفاع عن إسالمهم بكل السبل املمكنة، وأّول هذه السبل 

تسويد ماضيهم لتبييض حارضهم.

وسيُعيد الطربي هذه الصورة نفسها، يف القرن الثالث، عىل لسان أحد قادة الفتوح. ولنئ مل تذكر 

يف الحوار عبارة الجاهلية فإّن مضمونه، من املؤكّد، يحيل عليها. 

 

أورد الطربي، روايًة عن سيف بن عمر، تفاصيل الحوار الذي دار بني وفد املسلمني وملك الفرس 

يزدجرد قبيل معركة القادسية (السنة 14هـ). نجتزئ منه املقطع اآليت: «قال: فتكلم يزدجرد، فقال: 

إيّن ال أعلم يف األرض أّمًة كانت أشقى، وال أقّل عدداً، وال أسوأ ذات بني، منكم؛ قد كّنا نوكّل بكم 

قرى الضواحي فيكفونانكم (كذا)، ال تغزون فارس، وال تطمعون أن تقوموا لهم، فإن كان عدد 

لحق فال يغرنّكم مّنا، وإن كان الجهد دعاكم فرضنا لكم قوتاً إىل خصبكم؛ وأكرمنا وجوهكم وملّكنا 

عليكم ملكاً يرفق بكم»14.

 

«فأسكت القوَم. فقام املغرية بن زرارة بن النباش األسيدي، فقال: (...) إنّك قد وصفتنا صفًة مل 

تكن بها عاملاً، فأّما ما ذكرت من سوء الحال، فام كان أسوأ حاالً مّنا، وأّما جوعنا فلم يكن يشبه 

الجوع، كّنا نأكل الخنافس والجعالن والعقارب والحيّات؛ فرنى ذلك طعامنا. وأّما املنازل فإمنا هي 

ظهر األرض، وال نلبس إال ما غزلنا من أوبار اإلبل وأشعار الغنم، ديننا أن يقتل بعضنا بعضاً، ويغري 

بعضنا عىل بعض، وإن كان أحدنا ليدفن ابنته وهي حيّة كراهية أن تأكل من طعامنا»15.

هي  أو  تاريخية،  صورة  جزيرتهم:  يف  العرب  ملايض  صورتني  الحوار  من  املقطع  هذا  يعرض 

قريبة من الحقيقة التاريخية، وهي التي وردت عىل لسان يزدجرد، وملّخصها أّن العرب كانوا يف 

صحرائهم يعيشون حياًة قاسيًة بسبب املناخ وقلّة املوارد املعيشية؛ وأنهم كانوا قبائل متناحرة 

ال يخضعون لسلطة سياسية موحدة؛ أي يفتقدون دولًة تلّم شملهم؛ وأّن الفرس قد عمدوا إىل 

إنشاء مناطق، أو ماملك، أو قبائل، عازلة أو تابعة، مثّلتها مملكة املناذرة أحسن متثيل، لتفادي 

غارات العرب عليهم16. أّما الصورة الثانية، فهي ُمختَلَقة؛ إذ قّدم فيها صاحبها العرب يف صورة 

14  - الطربي، محمد بن جرير، تاريخ األمم وامللوك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، سلسلة روائع الرتاث العريب، بريوت، ط2، 1967، 
ج3، ص 499.

15  -  املصدر نفسه، ج3، ص 499-500.
امليالدي،  السابع  القرن  الثالث إىل منتصف  القرن  العراق من منتصف  الذين حكموا  املناذرة،  أّن  التاريخية عىل   -  تجمع املصادر   16
كانوا دولة تابعة للفرس، وأّدوا دوراً يف كّف غارات بدو الجزيرة عىل بالد فارس؛ بل إن الكثري من هذه املصادر تدمج تاريخ املناذرة (أو 
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ويقتلون  والزواحف،  الحرشات  ويأكلون  السامء،  ويلتحفون  األرض،  يفرتشون  البدائيني  األقوام 

بعضهم بعضاً.

أّن املغرية بن زرارة قد بنى اسرتاتيجية حواره مع يزدجرد عىل ما ميكن تسميته  الواضح  من 

قاله  ملا  وتأكيداً  تصديقاً  ال  العرب،  مايض  تسويد  تعّمد  إنّه  أي  مقلوباً؛  لكن  العنرتي،  باألسلوب 

إحداث  ثّم  ومن  اإلسالم،  بفضل  العرب  طرأ عىل  الذي  التحّول  إبراز ضخامة  بل ألجل  محاوره؛ 

الصدمة والرتويع يف نفس العدّو17. إّن الفرق بني صورة العرب لدى يزدجرد وتلك التي «ابتدعها» 

املغرية ال يكمن يف درجة الشقاء التي كان عليها العرب يف صحرائهم؛ بل يكمن يف الصورة نفسها. 

يحاورونه  الذين  وأّن  التاريخ،  ومن  املايض  من  أضحت  الصورة  هذه  أّن  بعد  يدرك  مل  فيزدجرد 

ويهّددونه بالحرب ليسوا من عرب املايض يف يشء. يقول املغرية، متابعاً حواره مع يزدجرد: «فكانت 

حالنا قبل اليوم عىل ما ذكرت لك؛ فبعث الله إلينا رجالً معروفاً (...) فدعانا إىل أمٍر فلم يجبه أحد 

قبل ترب كان له وكان الخليفة من بعده، فقال وقلنا، وصدق وكذبنا، وزاد ونقصنا، فلم يقل شيئاً 

إال كان، فقذف الله يف قلوبنا التصديق له واتباعه»18.  

حجاجيًة  وسيلًة  القادسية)  ومعركة  الحبشة  إىل  (الهجرة  املناسبتني  يف  الجاهلية  صورة  تبدو 

للدفاع عن اإلسالم؛ فهي التي سّوغت ظهور نبي بني العرب، وهي التي سّوغت اعتناقهم اإلسالم 

وتحملهم األذى يف سبيله، وهي التي سوغت نرشه بني األمم. إنّها مّربر ظهور اإلسالم نفسه، فال 

يستقيم دين دون جاهلية تسبقه19.

الجاهلية السعيدة: 
مل تدم صورة الجاهلية النتنة طويالً؛ إذ رسعان ما طواها النسيان، ومل يعد لها حضور يف األذهان، 

وال يف الكتب، إال عىل سبيل الذكرى.

اللخميني أو ملوك الحرية) ضمن تاريخ الفرس. راجع: أبو حنيفة الدينوري، األخبار الطّوال، تحقيق عبد املنعم عامر، منشورات الرشيف 
الريض، القاهرة، 1959، ص67 وما بعدها. والطربي، محمد بن جرير، تاريخ األمم وامللوك، ج2، ص213 وما بعدها (تحت عنوان: ذكر من 
كان عىل ثغر العرب من ِقبل ملوك فارس بالحرية بعد عمرو بن هند). واملسعودي، مروج الذهب، املكتبة العرصية، صيدا-بريوت،  ط1، 

2005، ج2، ص72 وما بعدها. للمزيد من التفاصيل راجع: عيل، جواد، املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، ج3، ص 155 وما بعدها.
17  - أطلق هشام جعيط عىل مرحلة ما قبل معركة القادسية تسمية «حرب السفارات» و«الحرب النفسية»، ولذلك هو يَعدُّ خطابات 
الوفود العربية بحرضة قادة الفرس من قبيل «البناء اإليديولوجي». راجع: جعيط، هشام، الكوفة: نشأة املدينة العربية اإلسالمية، دار 

الطليعة، بريوت، ط2، 1993، ص37-38.
18  -  املصدر نفسه، ص 500.

19  -  ذكر ابن تيمية أّن «كّل ما يخالف ما جاء به املرسلون من يهودية ونرصانية، فهي جاهلية، وتلك كانت الجاهلية العامة». اقتضاء 
الرصاط املستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، تحقيق محمد حامد الفقي، مكتبة السّنة املحمدية، القاهرة، ط2، 1950، ص78.
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البن قتيبة (ت 276هـ) كتاب يف فضل العرب أثنى عىل عرب الجاهلية بالقول: «وأّما الشجاعة، 

فإّن العرب يف الجاهلية أعز األمم نْفساً، وأعزّها حرمياً وأحامها أنوفاً، وأخشنها جانباً»20. وأضاف 

يف موضع آخر: «وكان منهم بقايا من الحنفية يتوارثونها عن إسامعيل صّىل الله عليه وسلّم، منها 

حج البيت الحرام وزيارته، والختان، والغسل، والطالق، والعتق، وتحريم ذوات املحارم بالقرابة 

والرضاع والصهر»21. كام ذكر علوماً كثريًة اشتهر بها العرب يف الجاهلية، مثل: العيافة والقيافة 

والخط...

وكان ابن حبيب (ت 245 هـ) قد سبقه إىل هذا الثناء، وذلك عندما اجتهد يف كتاب (املحّرب) 

حتى يجعل الفرتة السابقة لإلسالم املساّمة جاهلية مساوية، من حيث القيمة، لإلسالم؛ فكّل ما 

عرفه اإلسالم من قيم نبيلة ومن محرّمات وظواهر اجتامعية كان أهل الجاهلية قد سبقوه إليها؛ 

وباملثل، إّن ما شهده اإلسالم من ظواهر سلبية ُوجد مثيل له يف الجاهلية. من ذلك مثالً أّن اإلسالم 

السبّاقني يف  الجاهليون22، كام كانوا  الخمر والسكر واألزالم؛ بل سبقه إىل ذلك  مل ينفرد بتحريم 

رفض عبادة األصنام23... إلخ.

الذي  اليعقويب (ت 284هـ)،  املؤّرخ  لدى  اإلسالم نفسها نجدها  العرب قبل  الصورة عن  هذه 

خّصص باباً كبرياً للعرب قبل اإلسالم، جاعالً جذورهم توحيدية ال وثنية، فهم نسل إسامعيل ابن 

يقومون  الحّج  كانوا يف  أنهم  بدليل  وأما عبادتهم لألصنام، فكانت مجرّد وسيلة،  إبراهيم.  النبي 

بالتلبية كام كان يفعل جّدهم إبراهيم24. 

إىل  املسلمون  يسعى  مدانة  فرتة  الجاهلية  تعد  مل  كثري25،  وغريها  «الشهادات»،  هذه  وفق 

نسيانها؛ بل أضحت تشّكل جذور العرب املسلمني وأصلهم؛ إنها الجزء األّول من هويتهم. إننا 

بالعرق  بل  الرشك...)؛  (الجهل،  األخالقية  والقيم  بالدين  يربطها  ال  للجاهلية  تصّور جديد  إزاء 

(العروبة).

20  - ابن قتيبة، فضل العرب والتنبيه عىل علومها، تحقيق وليد محمود خالص، املجمع الثقايف، أبو ظبي، ط1، 1998، ص 83.
21  -  املصدر نفسه، ص 87.

22  -  ابن حبيب، املحّرب، تصحيح الدكتورة إيلزه ليخنت شتيرت، منشورات دار اآلفاق الجديدة، بريوت، (د.ت)، ص 237.
23  -  املصدر نفسه، ص 181.

24  - تاريخ اليعقويب، تحقيق عبد األمري مهنا، رشكة األعلمي للمطبوعات، بريوت، ط1، 2010، ج1، ص268 وما بعدها.
والفقه وأخبار «جاهليتنا»:  القرآن  القلوب هي:  األشياء إلحياء  أفضل  إن  يقول  العبايس محمد بن مناظر (198هـ)  الشاعر  كان   -   25
النويري، نهاية األرب يف فنون األدب، تحقيق حسن نور الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، (د.ت)، ج3، ص268. وأورد النسايئ يف السنن، 
سهو90، أّن الرسول كان يستمتع مع صحابته بذكر أخبار الجاهلية، وهناك حديث آخر أورده ابن حبيب يف املحّرب: «ويقال إن الرسول 

صّىل الله عليه قال لبني سليم: "اجعلوا رأسكم عىل ما كانت يف الجاهلية وقّودوا عليكم من كان يقودكم يف الجاهلية". (ص 500). 
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فام الذي حصل حتى تغرّيت الجاهلية من الجاهلية النتنة إىل الجاهلية السعيدة؟ 

الفارسية  الثقافة  منافسة  إطار  يف  جاء  مباضيهم  العرب  اهتامم  أّن  دروري  رينا  الباحثة  ترى 

والبيزنطية. وملّا كانت ثقافة كّل من الفرس والبيزنطيني متفوقة عىل الثقافة العربية، كان ال بّد 

املجيد  املايض  هذا  اختالق  إىل  اضطروا  العرب  إن  أي  إسالمية؛  عربية  ثقافة  إيجاد  من  للعرب 

األمر  بأّن  املوايل  لدى  قناعة  أن حصلت  ترتّب عىل ذلك  املوجودة26. وقد  الثقافات  به  ليفاخروا 

يتعلق باختالق املعرفة لضامن مكانة اجتامعية (انتحال الشعر الجاهيل ووضعه)27. 

أّن  إليه بيرت واب، لكن بنظرة غري عنرصية كام لدى دروري؛ فهو يرى  التفسري نفسه يذهب 

ت الفرتة  االحتفال باملايض الجاهيل مرتبط بسياسة تفريس املنطقة من قبل العباسيني. فقد ُعدَّ

األموية وما سبقها، إىل حدود ما قبل اإلسالم، فرتًة عربيًة جاء العباسيون ليفرّسوها. الجاهلية وصدر 

اإلسالم واملرحلة األموية متثل الفرتة العربية، أو فرتة سيادة العرب؛ لذلك ال بّد من الوصل بني تاريخ 

العرب قبل اإلسالم وبعده28.

أساسياً يف دفع  هذا التفسري مقبول، إىل حدٍّ ما، فماّم ال شّك فيه أّن الشعوبية قد أّدت دوراً 

العرب إىل استحضار ماضيهم والدفاع عنه، مبا يف ذلك املايض الذي كانوا يدينونه29؛ لكّنه غري كاٍف، 

فهناك عامل آخر أدى دوراً يف تغّني العرب مباضيهم الجاهيل بعد أن كانوا ال يتوانون عن إدانته 

والتربّؤ منه، متثّل هذا العامل يف صعود البداوة مجسدًة يف إمارات بدوية، وال سيّام يف املناطق 

التي تحالفت موضوعياً مع «املثقفني» (الفقهاء  الثغرية، شأن إمارة الحمدانيني يف حلب، وهي 

واألدباء والشعراء) لرّد خطر الشعوبية من جهة، وخطر الغزوات البيزنطية من جهة أخرى. لقد 

التيار  تقوية  يف  مهامً  عامالً  املركزية،  الدولة  بضعف  أساساً  ترتبط  ألسباب  البداوة،  صعود  مثّل 

البداوة  ت  ُعدَّ الجهاد. ومن مثة  الذين ظلوا متشبثني بفريضة  الفقهاء  املناهض للشعوبية، وتيار 

واألعرابية جوهر الثقافة العربية (اللغة العربية الفصحى؛ لغة القرآن، قيم الشجاعة والفروسية 

واإلجارة... الخ). وهكذا تّم إحياء «الجاهلية»30. 

26  - Rina Drory, «the Abbasid Construction of the Jahiliyya».., op.cit, p.43. 
27 - Ibidem.
28  - Peter Webb, AL-Jahiliyya: Uncertain Times of Uncertain Meanings.., op.cit, p. 92.

29 - لقد وصل األمر بالجاحظ إىل تأليف رسالة يف منافع العصا التي ارتبطت يف ما مىض برعي اإلبل وضنك الحياة. راجع: الجزء الثالث 
من البيان والتبيني، تحقيق محمد عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط7، 1998.

30  -  «البداوة والتحرض يف املجال العريب»، مجلة االجتهاد، العدد 17، السنة 4، خريف 1992، بريوت، ص6-7.
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هذان التفسريان (الردُّ عىل الشعوبية وصعود البداوة) يعضدهام تفسري ثالث نجده لدى املؤّرخ 

طاملا  للعرب  يعد محرجاً  مل  للبداوة،  رمزاً  باعتباره  الجاهيل،  املايض  أّن  وملّخصه  هشام جعيط، 

الذي الزم حياتهم قبل اإلسالم. لقد شبعت بطونهم، فصاروا يرون  الفقر والحرمان  تخلّصوا من 

ماضيهم جميال31ً.

الخالصة:
املالحظة األساسية، التي نخرج بها بعد عرض هاتني الصورتني املتناقضتني للجاهلية، تتمثل يف 

تشابه املالبسات والظروف التاريخية التي أنتجت الصورتني. لقد برزت الصورتان يف سياق محاورة 

اختالق  استوجب  قد  الشعوبية  عىل  الرّد  كان  وإذا  «القومية»،  الذات  عن  والدفاع  «األعاجم» 

جاهلية سعيدة، فاألمر ال يختلف، جوهرياً، لدى املهاجرين األوائل إىل الحبشة؛ إذ هم مل يقلّلوا 

من قيمتهم عرباً؛ بل من ماضيهم السابق لإلسالم؛ فهم يفخرون بهذا اإلسالم الذي خلّصهم من 

جاهليتهم، وجعلهم «خري أمة أُخرجت للناس».

(تراجع حركة  للهجرة  الرابع  القرن  بدايًة من  للعرب واملسلمني  الوضع االسرتاتيجي  تغرّي  ومع 

مع  النتنة  الجاهلية  صورة  عادت  املجتمع...)،  تفكك  املذهبية،  الرصاعات  تصاعد  الفتوحات، 

املعاجم وكتب التفسري لتستقّر يف وعي املسلمني إىل اليوم.

 

ثالثاً: الجاهلية يف املعاجم وكتب التفسري معنًى مبهامً وأزمنًة مجهولًة
د صور الجاهلية بفعل التطورات التاريخية التي عاشها  ما انتهينا إليه يف العنرص السابق، من تعدُّ

املسلمون، يظهر يف املعاجم وكتب التفسري أكرث وضوحاً وتفصيالً. وال يعود السبب يف هذا الوضوح إىل 

كرثة املعاجم والتفاسري وتنّوعها وحسب؛ بل يعود، كذلك، ورمّبا بصورة أساسية، إىل كون هذه النوعية 

من املصادر مرشحة بطبيعتها إىل أن تجيب، قبل غريها، عن سؤالنا املركزي، وهو: ما الجاهلية؟

1. الجاهلية يف املعاجم:
الفراهيدي (ت 170هـ)33:  أحمد  بن  للخليل  العني)  (كتاب  أقدم معجم عريب32 وهو  جاء يف 

«الجهل نقيض العلم، تقول: جهل فالن حقه، وجهل عّيل، وجهل بهذا األمر. والجهالة أن تفعل 

31  - جعيط، هشام، يف السرية النبوية 2: تاريخية الدعوة املحمدية يف مكة، دار الطليعة، بريوت، ط1، 3007، ص 79.
"النقط"، و"الشكل"،  منها:  تصلنا؛  الطبقات ومل  التي ذكرتها كتب  املعاجم  الكثري من  فهناك  أقدم معجم وصلنا،  بذلك  املقصود   -   32
و"النغم"، و"العروض"، و"الشواهد"، و"الجمل"، و"اإليقاع". راجع: يعقوب، إمييل، املعاجم اللغوية العربية: بداءتها وتطّورها، دار العلم 

للماليني، بريوت، ط2، 1985، ص45.
33  - من املعلوم أّن هذا املعجم قد أدخل عليه الليث بن املظفر (ت 200هـ) تعديالت وإضافات. راجع: املصدر السابق، ص 54-55.
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فعالً بغري علم. والجاهلية الجهالء زمن الفرتة قبل اإلسالم»34. يف هذا التعريف مل يربط الخليل بني 

الجهل والفرتة السابقة لإلسالم. وعبارة «الجاهلية الجهالء» تحّدد الجهل كاّمً وليس نوعاً، فهي زمن 

الفرتة؛ أي كل فرتة ما بني نبيّني اثنني، وليست بالرضورة مرتبطة بنبّي اإلسالم. 

نقيض  وليس  الحلم  نقيض  هو  الجهل  إّن  ليقول:  (ت 321هـ)  دريد  ابن  الخليل ظهر  بعد 

العلم، وأّن «الجاهلية اسم وقع يف اإلسالم عىل أهل الرشك» دون تحديد ملكان أهل الرشك وال 

لزمانهم35.

الشهري  معجمه  370هـ)  (ت  األزهري  ألّف  الخليل،  معجم  من  الزمان  من  قرنني  نحو  وبعد 

(تهذيب اللغة) فوفر معايَن للجهل مفصلًة أكرث مام ورد لدى سابقيه؛ إذ أضاف «الخربة» إىل العلم، 

التعفف)36 مل  أغنياء من  الجاهل  العلم والخربة: «وقوله عّز وجّل (يحسبهم  فالجهل هو نقيض 

يرد الجهل الذي هو ضد العقل، وإمنا أراد الجهل الذي هو ضد الخربة». ولكنه مل يتوّسع إال قليالً 

يف تعريف كتاب (العني) للجاهلية عىل أنها «زمن الفرتة وال إسالم»37. أّما معارصه الجوهري (ت 

393هـ)، فقد اكتفى باإلشارة إىل «الجاهلية الجهالء» باملعنى الذي قصد إليه الخليل38. يف حني مل 

يُرش ابن فارس (ت 395هـ) البتّة إىل لفظة الجاهلية، واكتفى باإلشارة إىل أّن «الجيم والهاء والالم 

هو  الذي  بالجهل  لذلك  ومثّل  الطأمنينة».  الخفة وخالف  واآلخر  العلم،  أحدهام خالف  أصالن: 

نقيض العلم، وباملفازة التي ال َعلَم بها فهي مجهل39.

بعد نحو قرن من وفاة ابن فارس أضاف الزمخرشي (ت 537هـ) عبارة «الجاهلية القدمية»، ولكنه 

قصد بها املعنى نفسه الذي حّدده الخليل. ويف مقابل ذلك، مل يُرش إىل «الفرتة»40. أّما معارصه نشوان 

الحمريي (ت 573هـ) فقد عرّف الجاهلية بالجاهلية!!: «الجاهلية هي الجاهلية، فقال الله تعاىل: 

(الحمية حمية الجاهلية)، قال النبي عليه السالم: "من مات ومل يحج مات ميتة جاهلية"»41.

34  - الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العني، ترتيب وتحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 2002، ج1، ص270.
35  - ابن دريد، جمهرة اللغة، تحقيق رمزي منري بعلبيك، دار العلم للماليني، بريوت، ط1، 1987، ص494.

36  -  البقرة 2/273.
37  -  أبو منصور األزهري، تهذيب اللغة، تحقيق محمد عبد املنعم خفاجي ومحمود فرج العقدة، الدار املرصية للتأليف والرتجمة، 

القاهرة، (د.ت)، ج6، ص56-57.
38  - أبو نرص الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية، دار الحديث، القاهرة، 2009، ص 208.

39  - ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، بريوت، (د.ت)، ج1، ص 489.
40  -  الزمخرشي، أساس البالغة، تحقيق محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1998، ج1، ص160.

41  - الحمريي، نشوان بن سعيد، شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، تحقيق حسني بن عبد الله العمري ومطهر بن عيل األرياين 
ويوسف محمد عبد الله، دار الفكر املعارص، بريوت، دار الفكر، دمشق، ط1، 1999، ج2، ص 1197.
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وسيضيف ابن منظور (ت 711هـ) تعريفاً موّسعاً مهاّمً للجاهلية، فبعد أن استعاد تعريف األزهري 

(هي زمن الفرتة وال إسالم) أضاف: «هي الحال التي كانت عليها العرب قبل اإلسالم من الجهل بالله 

سبحانه ورسوله ورشائع الدين واملفاخرة باألنساب والكرب والتجّرب وغري ذلك». لقد انطلق ابن منظور 

من أن الجاهلية هي زمن الفرتة، لكّنه توسع يف هذا الزمن دون تحديد دقيق لبدايته. وهكذا يكون 

(لسان العرب) أّول معجم يربط الجاهلية بجزيرة العرب قبل اإلسالم، ويحّدد سلوك أهلها. 

الخالصة:
أكدت املعاجم املبكرة أّن الجهل هو نقيض العلم، وأّن الجاهلية هي زمان خارج اإلسالم؛ فهي 

فرتة جهل وغياب التوجيه الديني أو القيادة الدينية42. ومل تُرش هذه املعاجم إىل كون الجاهلية 

تعني مرحلة «األهواء الجامحة»، كام أنها مل تُرش إىل أّن الجاهلية ترتبط بالعرب دون غريهم.

 

كانت معاجم  فإذا  دقيقة وذات داللة؛  وما سبقها  السادس  القرن  بني معاجم  االختالفات  إّن 

القرن الثالث قد ربطت بني الجاهلية وزمن الفرتة، فإّن الزمخرشي والحمريي عّداها مجرد زمن 

الحمريي  ويُعدُّ  الزمخرشي).  ساّمها  كام  القدمية  (الجاهلية  مخصوصاً  ماضياً  زمناً  وليست  ماٍض 

أّول معجمي عرّف الجاهلية تعريفاً مزدوجاً؛ فهي سلوك عاطفي «حمية»، وهي معادية لإلسالم/ 

نقيض اإلسالم. أّما بخصوص الحديث النبوي الذي أورده: «من مات ومل يحّج مات ميتة جاهلية»، 

فلم نعرث عليه يف مصّنفات الحديث النبوي؛ بل وجدنا شبيهاً به هو: «من ملك زاداً وراحلًة تبلغه 

إىل بيت الله ومل يحّج فال عليه أن ميوت يهودياً أو نرصانياً»43؛ ولكن الحديثني يركزان عىل موضوع 

الحّج، فهو املقصود. مع ذلك، قد يكون الحمريي استعمل عبارة الجاهلية مبعناها السائد يف عرصه، 

فهو يعني كّل من مل يكن مسلامً.

 لقد تغرّي معنى الجاهلية بعد ستة قرون، فلم يعد يعني «الفرتة»، وإمنا أصبح يعني «الفرتة 

السابقة عن اإلسالم يف جزيرة العرب»، وبذلك اتخذ معنى تهجينياً. هذا التغري يف املعنى يعكس 

توجهاً عاماً يف الكتابات العربية القدمية، وهو مساوق، إىل حدٍّ ما، لصورة الجاهلية يف كتب التاريخ 

واألدب. واإلشكال يكمن، أّوالً، يف أننا ال نتوافر عىل معاجم تهّم اإلسالم املبّكر؛ فلو ُوِجدت لتحدثت 

أّن  ثانياً، يف  ويكمن،  نفسها؛  زرارة  بن  واملغرية  أيب طالب  بن  بلهجة جعفر  النتنة  الجاهلية  عن 

42  - اخترص ابن دريد هذا املعنى باملقابلة بني «الجاهلية والعالِمية». راجع: االشتقاق، تحقيق ورشح عبد السالم محمد هارون، دار 
الجيل، بريوت، ط1، 1991، ص 148. 

43  - الرتمذي، الجامع الكبري، حج3، باب ما جاء يف التغليظ يف ترك الحج، تحقيق بشارة عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط1، 
1996، املجلد 2، ص 166. والبيهقي، الجامع لشعب اإلميان، باب يف املناسك، الحديث رقم 3692، تحقيق عبد العيل عبد الحميد حامد، 

مكتبة الرشد، الرياض، اململكة العربية السعودية، ط1، 2003، ص443.
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املعاجم أكرث محافظًة من كتب التاريخ واألدب، فهي، بعبارة كارتر، «خزانات للنزعة املحافظة؛ أي 

هي محافظة بطبعها، رمّبا اعتقاد أصحابها أّن معاين اللغة العربية ال تتغري»44.

إّن تعريف ابن منظور للجاهلية هو الذي شاع بني املسلمني، وهو الشائع لدى األوربيني منذ 

عرص األنوار، وهو، أيضاً، الشائع يف املعاجم العربية املعارصة45.

2. الجاهلية يف كتب التفسري:
تعرضت كتب التفسري للجاهلية يف املواضع األربعة التي ذُكرت فيها، وهي برتتيب املصحف:

أَنُْفُسُهْم  تُْهْم  أََهمَّ قَْد  َوطَائَِفٌة  ِمْنُكْم  يَْغَىش طَائَِفًة  نَُعاساً  أََمَنًة  الَْغمِّ  بَْعِد  ِمْن  َعلَيُْكْم  أَنْزََل  ﴿ثُمَّ 

ٍء قُْل إِنَّ األَْمَر كُلَُّه لِلَِّه يُْخُفوَن  يَظُنُّوَن ِباللَِّه َغرْيَ الَْحقِّ ظَنَّ الَْجاِهلِيَِّة يَُقولُوَن َهْل لََنا ِمَن األَْمِر ِمْن َيشْ

ٌء َما قُِتلَْنا َها ُهَنا قُْل لَْو كُْنتُْم ِيف بُيُوتُِكْم  ِيف أَنُْفِسِهْم َما ال يُبُْدوَن لََك يَُقولُوَن لَْو كَاَن لََنا ِمَن األَْمِر َيشْ

َص َما ِيف قُلُوِبُكْم  تَِيلَ اللَُّه َما ِيف ُصُدورِكُْم َولِيَُمحِّ لََربََز الَِّذيَن كُِتَب َعلَيِْهُم الَْقتُْل إَِىل َمَضاِجِعِهْم َولِيَبْ

ُدوِر﴾ [ آل عمران: 3/ 154]. َواللَُّه َعلِيٌم ِبَذاِت الصُّ

ُغوَن َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللِه ُحْكاًم لَِقْوٍم يُوِقُنوَن﴾ [املائدة: 50/5] ﴿أَفَُحْكَم الَْجاِهلِيَِّة يَبْ

اللَه  َوأَِطْعَن  كَاَة  الزَّ وآتنَِي  الَة  الصَّ َوأَِقْمَن  األُوَىل  الَْجاِهلِيَِّة  تََربَُّج  تََربَّْجَن  َوال  بُيُوتُِكنَّ  ِيف  ﴿َوقَرَْن 

َا يُِريُد اللَُّه لِيُْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس أَْهَل الْبَيِْت َويُطَهِّرَكُْم تَطِْهرياً﴾ [األحزاب: 33/ 33]. َورَُسولَُه إمِنَّ

﴿إِْذ َجَعَل الَِّذيَن كََفُروا ِيف قُلُوِبِهُم الَْحِميََّة َحِميََّة الَْجاِهلِيَِّة فَأَنْزََل اللَُّه َسِكيَنتَُه َعَىل رَُسولِِه َوَعَىل 

ٍء َعلِيامً﴾ [الفتح: 48/ 26]. الُْمْؤِمِننَي َوأَلْزََمُهْم كَلَِمَة التَّْقَوى وَكَانُوا أََحقَّ ِبَها َوأَْهلََها وَكَاَن اللُه ِبُكلِّ َيشْ

   

سنعتمد ما أمكننا من التفاسري القدمية يف سبيل اإلحاطة بتطور معنى الجاهلية من البدايات 

إىل حدود القرن الثامن للهجرة. ننطلق من أقدم تفسري وصلنا، وهو تفسري مقاتل بن سليامن (ت 

150هـ)، وننتهي بتفسري ابن كثري (ت 774هـ).

1. تفسري مقاتل:
   بخصوص اآلية (154) من سورة آل عمران (ظّن الجاهلية)، فقد رأى أنها تتعلّق ببعض كفار 

44 - Carter, «Arabic lexicography», in Religion Learning and Science in the Abbasid Period, M. Young et al., eds., 
Cambridge: Cambridge University Press, 1990, 106-17, 116.

45  - راجع عىل سبيل املثال: معلوف، يوسف، املنجد يف األدب واللغة، املطبعة الكاثوليكية، بريوت، ط19، (د.ت)، ص 108. واملعجم 
الوسيط، مجمع اللغة العربية، مكتبة الرشوق الدولية، القاهرة، ط4، 2004، ص 144.
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قُِتل يف غزوة أحد. جاء يف  قد  أّن محّمداً  أشاعوا  الذين  «أبو سفيان» ورهطه،  قريش، وتحديداً 

تفسريه: «يقول كظّن جّهال املرشكني أبو سفيان وأصحابه؛ وذلك أنهم قالوا إّن محمداً قد قُِتل»46.

أن  قبل  الجور  من  عليه  كانوا  «الذي  املائدة:  سورة  يف  الواردة  «الجاهلية»  عبارة  مفّرساً  وقال 

أنها تتعلق  الجاهلية)، فقد فّرسها عىل  املائدة (حكم  أّما اآلية (5) من سورة  يُبعث محمد»47. 

بيهود املدينة، وتحديداً «جور رؤوس اليهود من أهل النضري» قبل هجرة الرسول إىل يرثب، فُحكم 

الجاهلية يعني «الذي كانوا عليه من الجور قبل أن يُبَعث محمد»48. ويف تفسري اآلية (33) من 

سورة األحزاب: (وال تربجن تربج الجاهلية األوىل): قبل أن يبعث محمد صّىل الله عليه وسلم؛ مثل 

قوله «عاد األوىل». وأخرياً بخصوص اآلية (26) من سورة الفتح (حمية الجاهلية)، رأى أنها تتعلق 

بكّفار مّكة الذين منعوا الرسول من الحّج يف السنة السادسة للهجرة. 

2 . تفسري الطربي (ت 310هـ):
جاء يف تفسري الطربي لآلية (154) من سورة آل عمران: «وأما قوله: {ظَنَّ ٱلَْجـِٰهلِيَِّة}، فإنه يعنـي 

أيبغي هؤالء  ذكره:  تعاىل  «يقول  تفسريه:  يف  جاء  الجاهلية)،  (حكم  وبخصوص  الرشك»49.  أهل 

اليهود الذين احتكموا إليك فلم يرضوا بحكمك، وقد حكمت فيهم بالقسط، حكم الجاهلية، يعني 

اآلية  الواردة يف  األوىل»  «الجاهلية  عبارة  عند  وتوقّف  الرشك»50.  أهل  من  األوثان  عبدة  أحكام 

ـيَِّة األُولـى}، فإن أهل التأويـل اختلفوا  (33) من سورة األحزاب، وقال: «وأما قوله: {تَربَُّج الـجاِهلِ

فـي الـجاهلـية األولـى؛ فقال بعضهم: ذلك ما بني عيىس ومحمد عليهام السالم... وقال آخرون: 

ذلك ما بني آدم ونوح... وقال آخرون: بل ذلك بني نوح وإدريس... وأَولـى األقوال فـي ذلك عندي 

بـالصواب أن يُقال: إن الله -تعالـى ذكره- نهى نساء النبـّي أن يتربّجن تربّج الـجاهلـية األولـى، 

وجائز أن يكون ذلك ما بـني آدم وعيىس، فـيكون معنى ذلك: وال تربّجن تربّج الـجاهلـية األولـى 

التـي قبل اإلسالم»51. وأّما (حمية الجاهلية)، فجاء فيها: «وقال {َحِميََّة الجاِهلِيَِّة} ألن الذي فعلوا 

من ذلك كان جميعه من أخالق أهل الكفر، ومل يكن يشء منه مام أذن الله لهم به، وال أحد من 

رسله».52  

46  - تفسري مقاتل بن سليامن، دراسة وتحقيق عبد الله محمود شحاتة، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط1، 2002، ج1، ص 308.
47  - املصدر نفسه، ص 483.

48  - املصدر نفسه، ج1، ص ص482-483.
49  - الطربي، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق عبد الله بن عبد املحسن الرتيك، دار هجر، القاهرة، ط1، 2001، 

ج 6، ص 156.
50  - املصدر نفسه، ج8، ص 503.

51  - املصدر نفسه، ج 19، ص 97-99.
52  - املصدر نفسه، ج21، ص 309.
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تفاسري القرن السادس:
  أضاف الزمخرشي (ت 538هـ) يف تفسريه عبارة «ملة الجاهلية». جاء يف تفسريه لآلية (154) 

ظّن  بالله  يظنون  املعنى:  يكون  أن  ويجوز  منه.  بدل  ٱلَْجـِٰهلِيَِّة}  «و{ظَنَّ  عمران:  آل  سورة  من 

الجاهلية. وغري الحق: تأكيد ليظّنون، كقولك: هذا القول غري ما تقول، وهذا القول ال قولك وظّن 

الجاهلية، كقولك: حاتم الجود، ورجل صدق: يريد الظّن املختص بامللّة الجاهلية»53. 

وتحّدث ابن عطية (ت 546هـ) يف تفسريه لآلية (154) من آل عمران عن «الفرقة الجاهلية»54. 

ويف تفسريه لتربّج الجاهلية الوارد يف سورة األحزاب، بنّي أّن املقصود هو ما كان قبل الرشع من 

سرية الكفرة ألنهم كانوا ال غرية عندهم... وأّن الجاهلية هي «تلك املدة التي قبيل اإلسالم»55.

سعى ابن الجوزي (ت 597هـ) إىل تقديم التفسري القاطع ملسألة «الجاهلية األوىل» الواردة يف 

سورة األحزاب، فأكّد وجود جاهلية واحدة هي التي سبقت ظهور اإلسالم. جاء يف تفسريه: «وإمِنا 

ة محمد صىل الله  مة أُوىل، فتأويله: أنهم تقّدموا أُمَّ م أوَّل، وكل متقدِّ قيل: {األوىل} ألن كل متقدِّ

عليه وسلم»56. 

وأّما الرازي (ت 606هـ)، فقد ذهب إىل أّن الجاهلية دين من بني أديان كثرية سبقت اإلسالم، أو 

عارصته، ولكنها أشدُّ األديان بطالناً. ورد ذلك يف تفسريه لآلية (154) من سورة آل عمران: «ومعناه: 

يظنون بالله غري الظّن الحق الذي يجب أن يُظَّن به وظّن الجاهلية بدل منه، والفائدة يف هذا 

الرتتيب أن غري الحق: أديان كثرية، وأقبحها مقاالت أهل الجاهلية، فذكر أوالً أنهم يظنون بالله 

غري الظّن الحّق، ثم بنّي أنهم اختاروا من أقسام األديان التي غري حّقة أركّها وأكرثها بطالناً، وهو 

ظّن أهل الجاهلية»57. وبخصوص «الجاهلية األوىل»، استعاد تفسري ابن الجوزي الذي ينفي وجود 

جاهلية أوىل وجاهلية ثانية.

3 . تفاسري القرنني السابع والثامن:
  بخصوص (حكم الجاهلية) استعاد البيضاوي (ت 685هـ) تفسري مقاتل؛ إذ ربط األمر بيهود 

53  -  الزمخرشي، تفسري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، دار املعرفة، بريوت، ط3، 2009، ص 200.
54  - ابن عطية، املحّرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، تحقيق عبد السالم عبد الشايف محمد، منشورات محمد عيل بيضون- دار الكتب 

العلمية، بريوت، ط1، 2001، ج1، ص 528.
55  -  املصدر نفسه، ج4، ص384.

56  -  ابن الجوزي، زاد املسري يف علم التفسري، املكتب اإلسالمي- دار ابن حزم، بريوت، ط1، 2002، ص 1124.
57  - الرازي، مفاتيح الغيب، دار الفكر، بريوت، ط1، 1981، ج9، ص 48.
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بني  التفاضل  من  الجاهلية  أهل  به  يحكم  كان  مبا  يحكم  أن  الرسول  من  طلبوا  الذين  املدينة 

القتىل. كام استعاد عبارة «ملّة الجاهلية» التي جاءت يف تفسري الزمخرشي. ولكّنه توّسع يف تفسري 

(الجاهلية األوىل) متجاوزاً ما أورده الطربي بهذا الشأن. جاء يف تفسريه: «{َوالَ تََربَّْجَن} وال تتبخرتن 

يف مشيكن. {تََربَُّج ٱلَْجـِٰهلِيَِّة ٱألُوَىلٰ} تربُّجاً مثل تربج النساء يف أيام الجاهلية القدمية، وقيل هي ما 

بني آدم ونوح، وقيل الزمان الذي ُولِد فيه إبراهيم عليه الصالة والسالم كانت املرأة تلبس درعاً من 

اللؤلؤ فتميش وسط الطريق تعرض نفسها عىل الرجال، والجاهلية األخرى ما بني عيىس ومحّمد 

عليهام الصالة والسالم، وقيل الجاهلية األوىل جاهلية الكفر قبل اإلِسالم، والجاهلية األخرى جاهلية 

فيك  «إن  عنه:  الله  ريض  الدرداء  أليب  والسالم  الصالة  عليه  قوله  ويعضده  اإلِسالم،  يف  الفسوق 

جاهلية، قال جاهلية كفر أو إسالم قال بل جاهلية كفر"»58.

يف تفسري القرطبي (ت671هـ) إضافات واجتهادات غري مسبوقة؛ ففي تفسريه لآلية الخامسة من 

سورة املائدة مل يقرأ {أَفَُحْكَم الَْجاِهلِيَِّة} بل {َحَكَم الَجاِهلِيَِّة}»59... وأّما تفسريه لآلية (33) من سورة 

األحزاب، فلم يذهب إىل أّن تربج الجاهلية يعني إبداء املرأة زينتها للرجال، وإمّنا يعني مخالطَة 

الرجال وإظهار ما يقبح إظهاره، وحجته يف ذلك أّن «العرب كانت أهل قََشف وَضْنك يف الغالب، 

وأّن التنّعم وإظهاَر الزينة إمنا جرى يف األزمان السابقة»60.

وأخرياً، مل يربط ابن كثري (ت 774هـ) الجاهلية الواردة يف سورة آل عمران بزمن معنّي، وأكّد 

والجهاالت»  «الضالالت  من  الجاهلية جملة  إذ  املائدة؛  سورة  من   (50) لآلية  تفسريه  يف  ذلك 

مخالفة للرشع ظهرت يف القديم كام ظهرت يف عرصه؛ جّسدها التتار الذين وضع لهم «ملكهم 

جنكيز خان الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من رشائع شتّى، من 

نظره  مجرد  من  أخذها  األحكام  من  كثري  وفيها  وغريها،  اإلسالمية  وامللّة  والنرصانية  اليهودية 

وهواه، فصارت يف بنيه رشعاً متبعاً يقدمونه عىل الحكم بكتاب الله وسّنة رسول الله صىل الله 

وثيقاً  ربطاً  ربطها  وقد  وإدريس»،  نوح  بني  «ما  فهي  األوىل»  «الجاهلية  وأّما  وسلم»61.  عليه 

بشيوع الفاحشة62.

58  - البيضاوي، أنوار التنزيل وأرسار التأويل، دار إحياء الرتاث العريب – مؤسسة التاريخ العريب، بريوت، ط1، (د.ت)، ج4، ص 231. 
59  - القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، تحقيق عبد الله بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، ط1، 2006، ج8، ص46. 

60  - املصدر نفسه، ج17، ص 143.
61 - ابن كثري، تفسري القرآن االعظيم، منشورات محمد عيل بيضون- دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1998، ج3، ص 119.

62  - املصدر نفسه، ج6، ص364.
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الخالصة:
يف ما يتعلق مبعنى الجاهلية:

إّن معنى الجاهلية يف تفسري مقاتل مرتبط ارتباطاً وثيقاً مبعاريض الدعوة املحمدية الّشخصيني؛ 

إذ هي تعكس سلوكهم الرافض لهجرته إىل يرثب؛ فهو مل يعمم «الجاهلية» عىل كّل العرب، وال عىل 

كل الزمن السابق لإلسالم. وبذلك تكون الجاهلية، يف تفسري مقاتل، سلوكاً وأخالقاً ال إسالمية أتاها 

أشخاص تاريخيون مشهورون، وليست سمة إثنية لعرب الجزيرة قبل اإلسالم.

ما ميّز تفسري الطربي، مقارنًة مبقاتل، أنه مل يكتِف بتأكيد البعد الزمني للجاهلية؛ إذ ربطها بأهل 

الرشك الذين ظهر اإلسالم بني ظهرانيهم، كام ربطها بزمن الفرتة، وهي مرحلة ما بني األنبياء؛ بل 

أضاف إليه الجانب األخالقي والسلويك. واألهم من كل ذلك أّن الطربي مل يربط الجاهلية بعرب 

الجزيرة العربية.

زمنية،  فرتة  كونها  يلغي  ما  بعده،  واألخرى  اإلسالم  قبل  واحدة  جاهليتني:  بني  البيضاوي  ميّز 

ويشّدد عىل كونها سلوكاً سياسياً؛ فهي نظام حكم مناقض لنظام حكم اإلسالم.

و«ملّة  الجاهلية»  «الفرقة  عن  والقرطبي  والرازي  والبيضاوي  عطية  وابن  الزمخرشي  حديث 

الجاهلية» و«أهل الجاهلية» و«دين الجاهلية» إمّنا يبنّي أن «الجاهلية» ميكن أن تكون تصّوراً، أو 

مفهوماً، للمجتمع الجاهيل، فنحن إزاء مفهمة للمجتمع الجاهيل؛ أي توحيد كّل الفرتات التاريخية 

السابقة لإلسالم يف مفهوم واحد جامع متجانس.

أّما يف ما يتعلق بزمن الجاهلية:

فإذا كان مقاتل قد ربط الجاهلية بزمن مفتوح ال بداية له (قبل بعثة محمد)، وتابعه يف ذلك أغلب 

املفرسين، وإذا كان الطربي أّول من حّددها بزمن الفرتة (مرحلة ما بني األنبياء)، فإّن ابن عطية (منتصف 

القرن السادس) كان أكرث دقًة حني قال إن الجاهلية هي «املدة التي قُبيل اإلسالم»، وإذا كانت أغلب 

املصادر القدمية تربط نهاية الجاهلية بظهور اإلسالم، فإّن مصادر متأّخرة نسبياً تربطها بفتح مكة63.

63  - البغدادي، عبد القادر بن عمر، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق ورشح محمد عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي، 
القاهرة، ط3، 1996، ج9، ص213-212. والتهانوي، محمد عيل، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون، تقديم وإرشاف ومراجعة د. رفيق 
العجم، تحقيق د. عيل دحروج، نقل النص الفاريس إىل العربية د. عبد الله الخالدي، الرتجمة األجنبية د. جورج زينايت، مكتبة لبنان نارشون، 

بريوت، ط1، 1996، ج1، ص547.
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معنى  فتغري  املعاجم؛  مع  ما،  حّد  إىل  ومتساوقة،  منسجمة  وجدناها  التفاسري  يف  نظرنا  ما  إذا 

القرن  من  بدايًة  انزياحاً،  املصدرين  يف  شهدنا  لذلك  التفاسري؛  عىل  انعكس  معجمياً  الجاهلية 

السادس، نحو اعتبار الجاهلية مرحلة جهل وظالم عاشها العرب قبل اإلسالم (مل يرش القرطبي، عىل 

سبيل املثال، إىل «الفرتة»)، متثلت بالخصوص يف عبادة األصنام وشيوع الفاحشة والفوىض السياسية. 

فبامذا نفّرس هذا االنزياح يف كتب التاريخ واألدب ويف املعاجم وكتب التفسري؟ أمرتبٌط األمُر 

بتطورات تاريخية وسياسية ومعرفية وحسب، أم لفظة الجاهلية، التي وردت يف القرآن، مبهمة، 

ومن ثّم سبّبت كّل هذا اإلشكال؟ 

بوصفه حالً لهذا اإلشكال ذهبت الباحثة سوزان ستتكيافش (Susan Stetkevych) إىل أّن هناك 

الجاهيل، وهي  الشعر  التي عّرب عنها  األوىل  الجاهلية  القدمية؛  العربية  الكتابات  «جاهليتني» يف 

باتجاه ظهور  القديم  تدّرج زمني منذ  الثانية هي  أّن  مرحلة بطولية خالدة (ال زمنية)، يف حني 

اإلسالم؛ وأّن التيارين كانا متوازيني، وال عالقة بينهام، فال أحد أثّر يف اآلخر. وهذا ما يُفّرس، يف رأي 

الباحثة، كيف أّن املسلمني ميكنهم اإلعجاب بالشعر الجاهيل دون حرج ديني64.

ولكننا منيل إىل ما خلص إليه بيرت واب، يف بحثه املذكور، بأن «من املحتمل أّن الكلمة اختزنت 

التي  الواردة يف سورة األحزاب هي  منذ نشأتها اكتظاظاً داللياً»65، وأّن عبارة «الجاهلية األوىل» 

تفّرس قابلية كلمة الجاهلية ألن تُفهم مبعنى الفرتة السابقة لإلسالم. 

رابعاً: الجاهلية القرآنية فرضيًة منهجيًة وفضاًء أعرابياً
 مل يحسم القدماء أمر الجاهلية، فظّل لكّل معجمي ومفّرس «جاهليته»، ولكّل فرتة تاريخية 

النمطية  الصورة  بتعديل  منهم  فريق  واكتفى  نفسه،  اإلشكال  املعارصون يف  «جاهليتها». وغرق 

للهجرة، وعمل فريق آخر عىل  السادس  القرن  الكتب واألذهان منذ  التي استقرت يف  للجاهلية 

تفسري أبعاد اختالف القدماء وخلفياته، كام يف دراستَي رينا دروري وبيرت واب السالفتَيِّ الذكر؛ 

وعمل فريق ثالث عىل ربط كلمة الجاهلية بالدخيل واملعرّب.

ومع ذلك، مل يخُل مصدر قديم وال دراسة حديثة، سواء متحضت بالكامل للجاهلية، أم عرضت 

64  - Susan Stetkevych, “The Abbasid Poet Interprets History: Three Qasidahs by Abou Tammam”,  cite par Peter 
Webb, AL-Jahiliyya: Uncertain Times of Uncertain Meanings, Op.Cit, p. 86. 
65 -Peter Webb, AL-Jahiliyya: Uncertain Times of Uncertain Meanings, Op.Cit, p.93. 
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أنها  عىل  القرآنية  للجاهلية  رؤيتنا  لتعزيز  منها  استفدنا  وإمياءات  وإشارات  مالحظات  من  لها، 

«فرضية منهجية وفضاء أعرايب».

1. الجاهلية القرآنية فرضيًة منهجيًة:
معنى  تعيني  يف  واملعارصين  القدماء  اختالف  مدى  عىل  املبحث  هذا  من  مىض  ما  يف  وقفنا 

الجاهلية، ويف تحديد الفرتة الزمنية التي تغطيها. ولعّل األمر يعود، مبدئياً، إىل كون لفظ الجاهلية 

القرآين لفظ إشكايل؛ ويبدأ اإلشكال من صيغته الرصفية.

ما يثري االنتباه أن هناك ميالً عاّماً إىل اعتبار الجاهلية مصدراً صناعياً من اسم الفاعل الجاهل. ولكن 

األمر ليس مبثل هذا الوضوح، فعندما ننظر يف املعاجم العربية نجد أنها تجعل «الجهل» و«الجهالة» 

مصدرين من «جهل» و«جاهل» اسم الفاعل و«جهول» صيغة مبالغة؛ وال تُشري إىل «الجاهلية» إال يف 

آخر املادة، مبا يفيد أنها ليست مصدراً من جهل، ومبا يجعلها تبدو وكأنها مادة مسقطة عىل الجذر (ج 

هـ ل). ورمّبا هذا ما دفع ابن تيميّة إىل الرتّدد يف تحديد صيغة اللفظة؛ فـ«لفظ الجاهلية قد يكون اسامً 

للحال وهو الغالب يف الكتاب والسّنة، وقد يكون اسامً لذي الحال. فمن األول قول النبي صّىل الله عليه 

وسلّم أليب ذّر ريض الله عنه: إنك امرؤ فيك جاهلية»... وقولهم: يا رسول الله كّنا يف جاهلية وّرش؛ أي يف 

حال جاهلية، أو طريقة جاهلية، أو عادة جاهلية... فإّن لفظ الجاهلية -وإن كان يف األصل صفة- غلب 

عليه االستعامل حتى صار اسامً. ومعناه قريب من معنى املصدر. وأّما الثاين: فتقول: طائفة جاهلية، 

وشاعر جاهيل، وذلك نسبة إىل الجهل»66.

 (Weir) ومن الواضح أّن هذا اإلشكال مل يُحّل؛ إذ خاض فيه املعارصون مجدداً، فقد رأى واير

يف فصل (جاهلية) يف دائرة املعارف اإلسالمية (الطبعة القدمية) أّن «جاهلية» هي اسم جمع من 

«جاهيل»67، وتابعه يف ذلك روزنتال (Rosenthal)، الذي رضب أمثلة مشابهة من اللغة العربية 

(أي كلامت تنتهي بالالحقة «ية»)، بعضها مشهور ومتداول مثل «ذّرية»، وبعضها اآلخر غريب 

مثل استعامل الشاعر ذو الرّمة للفظ «حّرية» مبعنى «أحرار»؛ أي جمع «حّر»68؛ وميكننا أن نضيف 

66  - ابن تيمية، اقتضاء الرصاط املستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ص77.
67  - موجز دائرة املعارف اإلسالمية، إعداد إبراهيم زيك خورشيد وأحمد الشنتاوي وعبد الحميد يونس، مركز الشارقة لإلبداع الفكري، 

ط1،  1998، ج9، ص2614. وقد رّد عليه يف الصفحة نفسها أحمد محمد شاكر بالقول: «هذا غري صحيح يف قواعد اللغة، فالجاهلية عىل 
صيغة النسبة السم الفاعل "جاهل"، وأّما جاهيل فإنه مفرد منسوب إليها عىل قاعدة النسب املعروفة بحذف تاء التأنيث والياء املشّددة 

بعد أكرث من حرفني».
68  - Franz Rosenthal, Knowledge Triumphant: The concept of knowledge in medieval Islam, Brill, Leiden-Boston, 
2007, p. 33-34. 
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إليها «بادية» (األعراب هو بادية العرب كام يقول ابن تيميّة)، و«حامية» و«صوفية»... إلخ. أّما 

الطبعة الجديدة من دائرة املعارف اإلسالمية، فقد زادت من غموض لفظ الجاهلية؛ إذ جاء فيها: 

«والظاهر أّن الجاهلية -من حيث تركيبها- تتألف من الالحقة «ية» التي تدّل عىل اسم معنى، 

يكون  بالضبط»69. وقد  الدقيق  نحّدد معناها  أن  اليسري  الفاعل «جاهل». وليس من  اسم  ومن 

الباحث العراقي مهدي الحاريث قد سعى، مدفوعاً بكّل هذا الجدل، إىل البحث عن حلٍّ جذري، 

فعّد «الجاهلية» اسامً جامداً، يقول: «أّما لفظة الجاهلية، فهي اسم قائم برأسه ليس له من صلة 

بالجهل بكل معانيه الجاهلية، وأغلب الظن أنّه ليس مشتقاً منها؛ بل هو اسم جامد، وإن كان 

من الجذر اللغوي نفسه ظاهراً. ولعّل القول إّن لفظة الجاهلية أحدثها اإلسالم فيه إمياء إىل هذا 

الخصوص، فهو ليس نقالً داللياً كام هي العادة يف مفردات إسالمية كان لها يف الجاهلية معنى 

ونقل اإلسالم معناها، كالصالة والزكاة والكفر والنفاق وأمثالها»70.

 (Agnoia) إىل أّن (الجاهلية) من املعرب تعود إىل اللفظة اإلغريقية (Horovitz) وذهب هوروفيتز

الواردة يف الكتابات املسيحية؛ وتعني «عصور الجهل»، وحّجته يف ذلك أّن الكلامت التي تنتهي بالالحقة 

 72(G.D.Michaelis) رأيه كّل من ميخاليس  القرآن71. وتبّنى  العربية ويف  اللغة  يف  قليلة جّداً  «ية» 

وجواد عيل، الذي كتب: «وقد سبق للنصارى (أعامل الرسل، اإلصحاح 17، الفقرة 30) أن أطلقوا عىل 

العصور التي سبقت املسيح والنرصانية (الجاهلية)؛ أي (أيّام الجاهلية)، أو (زمان الجاهلية)، استهجاناً 

ألمر تلك األيام، وازدراًء بجهل أصحابها حالة الوثنية التي كانوا عليها، ولجهالة الناس إّذاك، وارتكابهم 

الخطايا التي أبعدتهم، يف نظر النرصانية، عن العلم، وعن ملكوت الله»73. وقد شّكك مهدي الحاريث يف 

هذا التفسري، وحّجته يف ذلك أّن اإلنجيل تُرِجم بعد نزول القرآن، وكان مرتجموه عربا74ً...

وباعتبار ما سيأيت من التحليل، نرى أن لفظ الجاهلية اسامً مشتقاً من الجذر (ج ه ل)؛ وإن 

بدا األمر غري بنّي يف املعاجم فهو ليس كذلك يف القرآن. ولكننا ندقّق األمر، فنعّده «اسم كيفية» 

، يف األغلب، عىل املعاين املجرّدة، مثل  يدلُّ عىل معنى مجرد؛ ذلك أّن النسبة املؤنثة يف العربية تدلُّ

«إنسانية»، «كونية»، «إلهية»، «عاملية»... إلخ75.

69  - موجز دائرة املعارف اإلسالمية، ج9، ص2619.
70  - الغامني، مهدي حارث مالك، الجاهلية يف القرآن الكريم: قراءة يف الداللة، مرجع سابق، ص69.

71- Franz Rosenthal, Knowledge Triumphant, Op. Cit, p. 33-34. 
72 - موجز دائرة املعارف اإلسالمية، ج9، ص2614.

73 - عيل، جواد، املفّصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، ج1، ص 37-38.
74 - الغامني، مهدي، الجاهلية يف القرآن الكريم: قراءة يف الداللة، ص65.

75 - حول «اسم الكيفية»، راجع:
W. Wright, a grammar of the arabic language, 3 édition, Cambridge university press 1896, Volume I, p. 165.
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 ال تحيل الجاهلية يف القرآن عىل تاريخ محّدد، وال عىل أقوام أو أشخاص بعينهم؛ حتى عبارة 

«الجاهلية األوىل» الواردة يف سورة األحزاب ال تحيل عىل زمن محدد؛ بل هي ال تحيل عىل أّي 

زمن تاريخي. لقد وردت «الجاهلية» يف القرآن يف سياق املقابلة بني نوعني من السلوك والقيم؛ 

نوع مرذول وغري مقبول ومنهّي عنه، ونوع مناقض له، فظّن الجاهلية يقابله اإلميان الحّق، وحكم 

الجاهلية يقابله حكم الله، وتربج الجاهلية يقابله وقار اإلميان وطهارته، وحميّة الجاهلية تقابلها 

سكينة اإلميان. واألمر نفسه نالحظه يف مشتقات الجذر (ج ه ل) يف القرآن امليّك، وال سيّام املتأّخر 

منه؛ ففي سور األعراف (اآلية 199)، والفرقان (اآلية 63)، واألحقاف (اآلية 23)، واألنعام (اآلية 35)، 

والزمر (اآلية 64)، دعوة للمؤمنني باإلعراض عن الجاهلني، وعن كّل ما يأتونه من أفعال وسلوك 

واعتقادات؛ فالعفو واملعروف يف سورة األعراف يأيت مقابالً لـ«الجاهلني»، والطأمنينة والسكينة يف 

سورة الفرقان تأيت يف مقابلة تكرب وبطش «الجاهلني»، وأعامل املؤمنني يف سورة القصص تأيت يف 

مقابل أعامل «الجاهلني»... إلخ. 

ويف األمثلة كلّها، التي ذكرناها، أو يف تلك التي مل نذكرها، هناك مقابلة أشمل تضع املؤمنني أو 

املسلمني يف مقابل «الجاهلني»؛ أي اإلسالم يف مقابل الجاهلية. ومن هنا، نقول إّن القرآن مل يعرّف 

الجاهلية عىل أنها نقيض العلم؛ بل بكونها نقيض اإلسالم عقيدًة ورشيعًة وحكامً؛ أي هي مقابل 

الدولة (اإلسالمية)، بدليل أن لفظة الجاهلية مل تُستعمل يف القرآن إال بعد الهجرة إىل يرثب، حيث 

نزلت آيات الترشيع والحكم. ويبدو األمر جليّاً يف سورة املائدة الطافحة باألحكام والترشيعات؛ 

لذلك وردت فيها لفظة الجاهلية مقرتنًة بالحكم؛ أي بالسلطة والدولة76. 

إّن الجاهلية، يف املحّصلة، «نظام» مناقض لنظام اإلسالم ال يتحّدد بذاته؛ بل بكونه نقيضاً لإلسالم. 

ناحية،  من  «الجاهليون»  هام  طرفان  فهناك  أخرى،  بصورة  املقابلة  هذه  عن  التعبري  ميكننا 

موىل  «ال  الذين  «الجاهليون»  نقيض.  طريف  عىل  يقفان  وهام  الثانية،  الناحية  من  و«املؤمنون» 

الظّن،  ّرش  ووقاهم  السكينة،  عليهم  أنزل  الذي  هو  إذ  الله؛  فموالهم  «املؤمنون»،  وأّما  لهم»؛ 

وهو الذي حباهم بحكم يخلّصهم من قبح حكم الجاهلية، وهو الذي أذهب عن املؤمنات غري 

«نتانة»  من  وحامهم  املؤمنني،  وعىل  الرسول  عىل  السكينة  أنزل  الذي  وهو  الرجس،  املتربجات 

الحمية الجاهلية. وإنّنا نجد يف أسباب النزول ما يدعم ذلك، فقد استعمل القرآن لفظة الجاهلية 

تثبيت نظامهم االجتامعي  فيها املسلمون صعوبات ومشاكل يف طريق  التي عرف  املناسبات  يف 

الردة، أحكام الطهارة، حد  الكتابيات،  الذبائح، الصيد، اإلحرام، نكاح  الواردة يف سورة املائدة كثرية منها: أحكام العقود،  76 - األحكام 
الرسقة، حد البغي واإلفساد يف األرض، أحكام امليرس والخمر، كفارة اليمني، قتل الصيد يف اإلحرام، الوصية عند املوت، البحرية والسائبة... 

إلخ.
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والسيايس الجديد، فاملناسبات األربع، التي نزلت فيها آيات الجاهلية، هي عىل التوايل: غزوة بدر، 

وغزوة أحد، وغزوة األحزاب، وصلح الحديبية.

إننا إزاء طرف محّدد املعامل، وافر األفعال، َحسنها، هو الله، يف مقابل طرف مبهم، خاوي الفعل، 

ّرشير، هو «الجاهلية». وملّا كان الله هو الخري املطلق، فمن الرضوري أن تكون الجاهلية هي الرشُّ 

املطلق؛ هذا ما عناه الرازي عندما كتب، يف تفسريه لآلية (33) من سورة األحزاب، أّن الجاهلية 

هي «أقبح املقاالت وأركّها وأكرثها بطالناً». وهذا ما يُفّرس تعريف بعض القدماء للجاهلية بكونها 

نقيض العالِمية77. إّن الجاهلية ال تعرّف، هنا، بزمانها، أو بتاريخها، أو مبكانها؛ بل بكونها النقيض 

لكل ما هو مؤمن ومسلم. ولعّل ما أورده ابن تيميّة، يف معرض تحليله للفظة الجاهلية، يلّخص 

هذا التضاد الحّدي بني املفهومني، الجاهلية واإلسالم. يقول: «ولهذا يُسّمي الله تعاىل أصحاب هذه 

األحوال «موىت» و«عمياً» و«صاّمً» و«بكامً» و«ضالني» و«جاهلني». ويصفهم بأنهم «اليعقلون»، 

و«اليسمعون». ويصف املؤمنني بـ«أويل األلباب» و«النهى»، و«أنهم مهتدون»، و«أّن لهم نوراً»، 

و«أنهم يسمعون، ويعقلون»»78.

وهذا ما عّرب عنه بوضوح أكرث أحد أهم املتخّصصني يف «الجاهلية»، ونعني به جواد عيل، فقد 

انتهى به نظره يف «أمر الجاهلية» إىل أّن «لفظة الجاهلية نعت إسالمي من تلك النعوت التي تطلق 

يف العهود السابقة عىل حركة ما، أو انقالب79، أطلقه املسلمون عىل ذلك العهد، كام نطلق اليوم 

الناس، من مثل مصطلح (العهد املُباد)، الذي  التي يثور عليها  نعوتاً وأسامء عىل العهود املاضية 

أُطلق يف العراق عىل العهد املليك منذ ثورة (14 متوز 1958)، ومثل املصطلحات األخرى الشائعة 

يف األقطار العربية األخرى، والتي أُطلِقت عىل العهود السابقة للثورات واالنقالبات»80. ورمبا كان 

هشام جعيط يستحرض جواد عيل عندما كتب أّن القرآن هو الذي صاغ مفهوم الجاهلية تعبرياً منه 

عن االنفصال الجذري عن املايض81. والصوغ، هنا، مبعنى االبتداع. وّملا كان اإلسالم ديناً ومدينًة؛ أي 

دولة كام بيّنا ذلك يف املدخل، فإّن الجاهلية، باعتبارها نقيضه أو غيابه ال ميكن إال أن تكون أرضاً 

مجهالً؛ أي خالء. 

77 - يقول أبو هالل العسكري: «وكانت قريش تسّمى يف الجاهلية العالِمية لفضلهم وعلمهم». األوائل ، تحقيق محمد السيّد الوكيل، دار 
البشري للثقافة والعلوم اإلسالمية، القاهرة، ط1، 1987، ص 65.

78  - ابن تيمية، اقتضاء الرصاط املستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ص78.
79- لعله أراد القول «تطلق عند كل حركة أو انقالب». 

80 - عيل، جواد، املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، ج1، ص42.
81  - جعيط، هشام، الشخصية العربية اإلسالمية واملصري العريب، تعريب املنجي الصيادي، دار الطليعة، بريوت، ط2، 1990، ص153.
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ضمن هذه الرؤية ندرج ما ذهب إليه كلٌّ من روزنتال وطريف الخالدي وهشام جعيط. أشار روزنتال 

العربي جالوت  واللفظ  العريب  القرآين  الجاهلية  لفظ  بني  ما  إمكانية وجود عالقة صوتية وداللية  إىل 

(galuta) مبعنى الشتات82. وقّسم طريف الخالدي بالد العرب قبل اإلسالم إىل «بالد العرب السعيدة» 

(Arabia Felix)، حيث العمران وأسباب العيش؛ و«بالد العرب املوحشة (Arabia Ferox)83، حيث 

الخالء والصحراء84. وقد نعت هشام جعيط عامل البداوة العربية املجاور للمجتمع الذي ظهر فيه اإلسالم 

بكونه (no man’s land culturel)؛ أي عامل الخواء والخالء، عامل الصحراء، حيث ال عمران وال متّدن85.

نخلص إىل أّن الجاهلية القرآنية ال تحيل يف الحقيقة عىل تاريخ أو وقائع؛ بل هي رمز الخالء 

والشتات وانعدام العمران واملدنية؛ أي هي نقيض اإلسالم مبا هو مدينة وجامعة ونّص وسلطة؛ 

أي دولة. هذا ما أملع إليه ابن كثري عندما فّرس الجاهلية بكونها نظام حكم مناقضاً لنظام حكم 

اإلسالم، مستدالً بحكم جنكيزخان، الذي مل يحكم مبا أمر به الله86. وإنه ليس من باب املصادفة 

أن تكون «فريضة» الزكاة ضمن الفرائض التي عرّف بها جعفر بن أيب طالب اإلسالم، واحتّج بها، 

بحرضة النجايش ووفد قريش، عىل نعمة هذا الدين الجديد، وليس من باب املصادفة، كذلك، أن 

تكون هذه الفريضة السبب الرئيس يف رّدة العرب بُعيد وفاة الرسول: إّن الزكاة يف اإلسالم هي 

عنوان الدولة؛ بل هي رشط قيام الدولة87.

إن الجاهلية القرآنية معنًى مجرد، أدى الدور نفسه الذي أدته فرضية «حالة الطبيعة» يف فلسفة 

العقد االجتامعي. فمن املعلوم أن حالة الطبيعة، مبا هي مرحلة غياب الدولة كام كتب فالسفة العقد 

االجتامعي، هي فرضية منهجية أكرث منها واقعاً تاريخياً؛ إذ الغاية منها بيان قيمة العقد االجتامعي 

يف نقل اإلنسان من الطبيعة إىل الثقافة، ومن الفوىض إىل النظام ومن الخوف والرعب إىل األمن.

2. الجاهلية فضاًء أعرابياً:
كون الجاهلية فرضيًة منهجيًة شبيهًة بحالة الطبيعة يف فلسفة العقد االجتامعي ال ينفي ربطها 

بفضاء األعراب يف الجزيرة العربية، فلحالة الطبيعة لدى فالسفة العقد االجتامعي مستويان؛ مستوى 

82  -Franz Rosenthal, Knowledge Triumphant, Op.Cit, p. 34. 
83 -  Tarif Khalidi, Arabic historical thougth in the classical period, Cambridge university Press, 1994, p. 2.

84 -  تحدث جواد عيل عن تقسيم ثاليث لبالد العرب يشتمل عىل: العربية السعيدة والعربية الصحراوية والعربية الصخرية. وتبدو تسمية 
العربية الصحراوية مرادفاً للعربية املوحشة. راجع: املفّصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، ج1، ص164-167.

85  - جعيط، هشام، الشخصية العربية اإلسالمية، ص 26.
86  - ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1،  1998، ج3، ص 119.

87  - للمزيد من التفاصيل راجع: الحاج سامل، محمد، من امليرس الجاهيل إىل الزكاة اإلسالمية: قراءة إناسية يف نشأة الدولة اإلسالمية األوىل، 
دار املدار اإلسالمي، بريوت، ط1، 2014.

يف الجاهلية القرآنية وأنّها املسافة الفاصلة بني مدينتني



العدد 
 (12)65

نظري ُعّدت مبقتضاه فرضيًة منهجيًة؛ أي هي حالة ال وجود تاريخياً لها، ومستوى إجرايئ ُعّد مبقتضاه 

الهنود الحمر يف أمريكا أقرب النامذج التاريخية إلنسان حالة الطبيعة. وعىل هذا األساس رأى هوبز 

أّن وجود الهنود الحمر مل يكن نتيجة عقد اجتامعي؛ بل هم انبجسوا من األرض كالفطر88، وتابعه يف 

ذلك جون لوك يف قولته الشهرية: «وهكذا كان العامل كلّه، يف البدء، مثل أمريكا»89. 

للجاهلية،  التاريخية  النامذج  أقرب  األعراب  فضاء  أّن  نرى  اإلجرايئ  املستوى  هذا  من  انطالقاً 

، بني الجاهلية واألعرابية؛  باعتبارها النقيض املطلق لإلسالم90، فقد ربط الرسول، يف تأنيبه أبا ذرٍّ

وأبو ذر نفسه ربط بني األعرابية والصحراء؛ إذ رصخ مستنكراً ملّا نفاه عثامن إىل صحراء الربذة: 

«رَّدين عثامن بعد الهجرة أعرابياً»91. ونجد هذا الربط بني الجاهلية والفضاء األعرايب واضحاً يف نصٍّ 

القاسم... قال: بعث عمر سليامن بن ربيعة عىل جيش، وسار  أليب هالل العسكري: «أخربنا أبو 

معه عمرو بن معد يكرب وطليحة األسدي، فلقوا العدّو فهزموهم وأصابوا غنائم كثرية، فلاّم قفل 

قّسمها، وأمر أن تعرض عليه الخيل، فكان يسهمها وال يسهم إال لكّل عتيق، فمّر به فرس لعمرو 

ما يعرف  أسهمه، فغضب عمرو وقال: أجل  أن  أريد  لهجني، وما  إنه  وفيه غلظ، فقال سليامن: 

الهجني إال الهجني، فقدم إليه األشرت وكان من رهطه فقال: يا عمرو ما تراك إال سلبت الحال92 التي 

تكون عليها بالبادية، أما تعلم أّن هذا اإلسالم، وأّن أمر الجاهلية قد اضمحّل؟»93.

88  - Thomas Hobbes, Leviathan, Oxford University Press, Ely House, London, 1651, P. 1, ch.13, p. 97.
89  - لوك، جون، يف الحكم املدين، ترجمة ماجد فخري، اللجنة الدولية لرتجمة الروائع، بريوت، 1959، ص 166.

90  - يف الحقيقة ال ميكن للبداوة أو األعرابية وما يف دائرتها من البدائية والتوحش إال أن تكون فرضية عمل أكرث من إحالتها عىل وقائع 
وتواريخ. إّن البدوّي تجريد (abstraction) ومثال (Idée) أكرث منه واقعاً وذلك لألسباب اآلتية: 

 le) عىل الرغم من أّن حياة البداوة تتميّز بالتنقل من مكان إىل آخر، من الخطأ تعريف البدوي بالحركة. إّن البدوّي، مقارنة باملهاجر
migrant) ال يغادر مكانه، عىل الرغم من قساوته وجحوده. إنه ال يريد املغادرة؛ إنه يتمسك بهذا الفضاء الوسيع ويستمسك به. وهو 

بذلك يخلق البداوة تحدياً لهذا الفضاء القايس؛ إنه يتحرك يف مكانه.
عىل الرغم من أّن البدوي ميلك أرضاً يقف عليها، ال يسيطر عليها؛ ألنه ال ميلك نقاط ارتكاز أو مسلكاً واضحاً. إن أرض البدوي ليست 
أرضاً؛ إنها مجرّد حامل (support) أو سطح؛ إنها أرض تنسلب باستمرار نتيجة زحف الرمال والسهوب. وعىل الرغم من متسك البدوي 
 le) بهذا الفضاء، ال يعمل سوى عىل إضافة الصحراء إىل الصحراء والسهوب إىل السهوب. لذلك يعرّف البدوي بأنه مسلوب األرض بامتياز

.(Déterritorialisé par excellence
عىل الرغم من وضوح حياة البدوي وبساطتها، من الصعب تعريف البدوي بدقة فمعطيات البداوة تزاحمها معطيات الهجرة والسفر 

والتنقل واالنتجاع... إلخ.
عىل الرغم من كون البداوة هي أصل العمران، كام يقول ابن خلدون، ليس للبدو تاريخ؛ بل إن تاريخ البدو يبدأ عند زوالهم عن طريق 

الدولة. إّن املدن هي الــتي تصنع التاريخ. إن تاريخ هزمية البدو هو نفسه تاريخ انتصار الدولة أو الدين. للمزيد من التفاصيل راجع:
Gilles. Deleuze et Félix. Guattari, «Traité de nomadologie: la machine de guerre», in Capitalisme et Schizophrénie. 
T2. Paris, 1980, p. 471 et suite. 

91  - البالذري، أحمد بن يحيى، أنساب األرشاف، دار الفكر، بريوت، 1996، ج6، ص 168. 
92  - جاء يف لسان العرب (مادة سلب): كّل يشء عىل اإلنسان من لباس فهو َسلٌَب. ويقال للرجل ما يل أراك ُمسلَبا؟ وذلك إذا مل يألف 

أحداً وال يسكن إليه أحد، وإمنا ُشبّه بالوحش؛ ويقال: إنه لوحيش ُمسلَب أي ال يألف، وال تسكن نفسه. 
93  -  أبو هالل العسكري، األوائل، ص308. التسويد من عندنا.
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سبق أن قلنا إّن من نقائص الدراسات الحديثة أنّها مل تستثمر، يف مسعاها لتعريف الجاهلية، 

كّل املادة املعجمية التي يوفرها الجذر (ج ه ل)؛ فهي بحكم ارتهانها للربادايم القديم، الذي حرص 

الذي مل يخُل منه معجم منذ  الفضايئ/ املكاين  للبعد  الزمني، مل توِل اهتامماً  البعد  الجاهلية يف 

«جمهرة» ابن دريد. نجد هذا البعد يف املشتّقات اآلتية:

    - املجهل: املفازة ال أعالم بها.

    - أرض مجهل: ال يهتدى فيها، وأرضان مجهل، وأرضون مجهل.

    - أرض مجهولة: ال أعالم بها وال جبال.

إّن الجهل يف هذه املشتقات ال يرتبط بالعلم، أو الخربة، وإمّنا باألرض املجهل؛ أي بالصحراء، وقد 

أكّدت ذلك الشواهد الشعرية التي استعملتها املعاجم. والصحراء هي فضاء األعراب، واألعراب 

هم بادية العرب94، وفضاء البدو هو فضاء ِقيَم ومامرسات نعتها املسلمون بالجاهلية. ويعّد الظّن 

والحمية والتربّج سلوكاً أعرابياً بامتياز؛ الرتباطه الوثيق بالصحراء؛ بل ال ميكن أن يكون إال نتاجاً 

صحراوياً.

لقد نعت القرآن األعراب، يف سورة التوبة، بكونهم يجهلون الحدود. وكّنا قد بيّنا يف كتابنا 

حدود  يشء  كل  قبل  هي  القيم  أو  الرشائع  مبعنى  ت  فُرسِّ التي  الحدود  أّن  الدهر»  «مفهوم 

باملعنى املادي، فالصحراء فضاء بال حدود وزمان بال بداية وال نهاية (الدهر)؛ ولذلك سلوكهم 

بال ضوابط وال حدود، شأن الظّن (اتباع إرادة النفس وعدم الرجوع إىل علم يُحتجُّ به) والحمية 

(إرصار عىل االمتناع بغري حجة مقنعة)، والتربّج (فائض جنيس)95. فقد ربط القرآن امليّك بني 

النمل  األقل؛ فاستعمل لفظة «جاهلني» يف سورة  الجنسية يف مناسبتني عىل  الجهل والفوىض 

(اآلية 55) لنعت قوم لوط، كام استعملها يف سورة يوسف (اآلية 33) لنعت املستجيبني لغواية 

النساء. وربط القرآن، يف موضع آخر، بني الظّن واإلقامة يف الرباري؛ فقد نُعت األعراب يف سورة 

ٱألَْعرَاِب  ِمَن  ٱلُْمَخلَُّفوَن  لََك  (َسيَُقوُل  الظّن:  التّباعهم  بور  قوم  بأنهم  (اآليتان 11 و12)  الفتح 

َن  َس ِيف قُلُوِبِهْم قُْل فََمن مَيْلُِك لَُكْم مِّ ا لَيْ َشَغلَتَْنآ أَْمَوالَُنا َوأَْهلُونَا فَٱْستَْغِفْر لََنا يَُقولُوَن ِبأَلِْسَنِتِهْم مَّ

بَْل كَاَن ٱللَُّه مِبَا تَْعَملُوَن َخِبرياً) ¨ (بَْل ظََنْنتُْم أَن  أَْو أََراَد ِبُكْم نَْفعاً  إِْن أََراَد ِبُكْم َرضّاً  ٱللَِّه َشيْئاً 

ْوِء وَكُنتُْم  لَّن يَنَقلَِب ٱلرَُّسوُل َوٱلُْمْؤِمُنوَن إَِىلٰ أَْهلِيِهْم أَبَداً َوُزيَِّن َذلَِك ِيف قُلُوِبُكْم َوظََننتُْم ظَنَّ ٱلسَّ

94  - قّسم ابن تيمية كل شعب من شعوب املعمورة إىل بادية وحرض، فكان األعراب بادية العرب، واألكراد بادية الفرس، واألرمن بادية 
االروم، والتتار بادية الرتك. اقتضاء الرصاط املستقيم مخالفة أصحاب الحجيم، ص 147.

95  - حول الصحراء والفضاءات املنبسطة عموماً، باعتبارها فضاء يفيض جنساً، راجع: الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج19، 
ص 99-98. وابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ج6، ص364. وراجع كذلك: جعيط، هشام، الكوفة: نشأة املدينة العربية اإلسالمية، دار 

الطليعة، بريوت، ط2، 1993، ص301.
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قَْوماً بُوراً). وجاء يف (لسان العرب) أّن األرض البور هي «األرض التي مل تُزرع واملعايف املجهولة 

واألغفال ونحوها».

تربز الجاهلية فضاء أعرابياً بال حدود هو النقيض املطلق للدين عموماً ولإلسالم تخصيصاً؛ أي 

هو الحالة التي ال يكون فيها دين وال إسالم عقيدة ورشيعة وسلطة؛ ومل يكن هناك أبلغ من جعفر 

بن أيب طالب يف وصف هذه الحالة «الطبيعية» عندما «أقّر» يف حرضة النجايش: «كّنا قوماً ال نُحّل 

شيئاً وال نحرّمه»96. ونحن ال نحتاج، يف هذا السياق، سوى للتذكري بخصائص املجتمعات البدوية 

كام حّددها عامل االجتامع بيار كالسرت؛ إذ نعت هذه املجتمعات بكونها مجتمعات الالدولة، تعيش 

بال عقيدة، وبال رشيعة، وبال سلطة.

وإذا كانت الجاهلية، باعتبارها فضاًء أعرابياً، أشبه ما تكون بحالة الطبيعة، فإّن اإلنسان الجاهيل 

والعقارب، ويفرتش  والحيّات  والخنافس  الجعالن  يأكل  الذي  الطبيعي  باإلنسان  أيضاً، شبيه  هو، 

األرض، ويلتحف السامء، كام قال املغرية بن زرارة. والذي نجد صورته «الكاملة» يف المية الشنفرى 

«أصيل  متثل  أنها  عىل  وحديثاً  قدمياً  القصيدة  شاعت هذه  لقد  العرب».  «المية  باسم  املعروفة 

القيم، وسمح األخالق، وأمنوذجاً يف كامل الرجولة الذي تعلّقت به أماين الجامعة يف عامل البداوة 

القديم»97. غري أّن أقالماً أخرى خالفت هذا الرأي، بطريقة أو بأخرى، وذهبت مذهباً معاكساً، رأى 

محمد مهدي البصري أّن هذه الالمية مسيئة للعرب؛ بل هي شعوبية تصف العرب باللصوصية وقتل 

النساء واألطفال وأكل الرتاب98، والرأي نفسه نجده لدى باحث آخر ذهب إىل أّن افتخار الشنفرى 

الغري، يجعل الميته «ال تستحّق أن تنسب للعرب  النساء، وباالعتداء عىل  بقذارة شعره، وبقتله 

الذين طّهرهم اإلسالم ونظّفهم، وحرّم عليهم االعتداء وقتل النفس البرشية املحرّمة»99؛ لذلك يرى 

أّن سبب تسميتها المية العرب إمنا هو «نتيجة العرص األموي الذي جرت فيه اإلثارة العنرصية 

والقومية العربية وتغليب العنرص العريب واملفاهيم الجاهلية»100؛ بل إنه يرى، مع آخرين، أّن المية 

96  - ابن كثري، البداية والنهاية، ج3، ص80.
97  - املناعي، مربوك، «أزّل تهاداه التنائف أطحل: قراءة يف "المية العرب" للشنفرى»، حوليات الجامعة التونسية، كلية اآلداب-جامعة 

منوبة، العدد 45، سنة 2001، ص147.
98  - أورد الناقد هذا الرأي يف معرض تعليقه عىل ميمية الحطيئة التي مطلعها (الطويل):

          وطاوي ثالٍث عاصِب البطن مرمِل       بتيهاء مل يعرف بها ساكن رسام
وبدا غرض القصيدة وكأنها رّد عىل الشنفرى مبا احتوت عليه من فخر ِبكرم العرب وبالخصوص مشهد عالقة اإلنسان بالحيوان (حامر 
الوحش). البصري، محمد مهدي، عرص القرآن، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط3، 1987، ص 78. وبخصوص ميمية الحطيئة راجع: 

ديوان الحطيئة برواية ورشح ابن السكيت، دراسة وتبويب مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1993، ص178-179. 
99  - بفرويب، سيّد محمد موسوي، دراسة نقدية يف تسمية المية العرب، مجلة دراسات يف اللغة العربية وآدابها، العدد11، خريف 2012، 

جامعة سمنان (إيران) وجامعة ترشين (سورية)، ص142.
100  - املرجع نفسه، ص 146.
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الطغرايئ املسامة «المية العجم» هي أقرب إىل الروح العربية من المية الشنفرى101. وينتهي إىل 

أّن األجدر بالنقاد أن يسّموها «المية األعراب»102.

تأسيساً عىل هذه اآلراء، نذهب إىل أّن صورة الشنفرى يف الالمية أقرب إىل اإلنسان الطبيعي، أو 

اإلنسان البدايئ، وأّن الميته، تبعاً لذلك، بُنيت عىل رؤية متغّولة103. وبالفعل، بُنيت القصيدة عىل 

ثنائية «تأنّس الطبيعة وتطبّع اإلنسان»104، حيث تحّول الشنفرى، يف خامتة القصيدة، إىل وحش من 

وحوش الصحراء، وتحديداً إىل ذئب؛ وللذئب مكانة مهّمة يف حياة سكان الصحراء، فلاّم كان النهب 

التّوحد واجتياز  يتامثالن يف  الذئب، فهام  فإنّه يحرتم  البدوي  إيجابية عند  والسلب والغزو قيامً 

الصحراء وكسب لقمة العيش باإلغارة والسلب والنهب ورسعة العدو105. وبذلك انفصل الشنفرى 

عن الجامعة اإلنسانية، واندمج يف الطبيعة الصحراوية بوصفه أحد مخلوقاتها. وقد تّم هذا التحّول 

بصورة تدريجية، وبوساطة طقوس عديدة، منها «ذاك القَذر العالق بشعره الطويل منذ عام. فكام 

أّن املؤمن يتطّهر ليلتحق بامللكوت الذي يخلص روحه من اإلثم، كذلك يتقرّب الشنفرى إىل روح 

الصحراء بأن يظل عاماً يتعرّض للقذر، حتى إذا هام عىل وجهه يف الصحراء مل تنكر مخلوقاته من 

أمره شيئاً غريباً عنها يف الرائحة واملظهر والرسعة والتأقلم»106.

ال تكمن قيمة الجاهلية يف كونها فرتة تاريخية، فهي أبعد من أن تكون من مجال التاريخ، وال يف 

كونها سلوكاً يتعلق مبجتمع بعينه، ولكنها تكمن يف قيمتها املنهجية؛ فهي فرضية عمد إليها القرآن 

لبيان نور اإلسالم. وال تكمن قيمة هذه الفرضية يف بعدها النظري وحسب؛ بل تجاوزته إىل البعد 

اإلجرايئ، فصورة األعراب إمنا هي أمنوذج يقرّب مفهوم الجاهلية إىل األذهان، مثله مثل «املجهل»، 

أو «األرض املجهل»، أو «األرض املجهولة». 

101  - املرجع نفسه، ص 147. وانظر أيضاً: غريب، محسن ظافر، أصل المية الشنفرى، الحوار املتمدن، العدد 2762، سنة 2009، عىل 
الرابط اآليت:

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=183787
102  - موسوي، سيّد محمد، دراسة نقدية يف تسمية المية العرب، ص 147.

103  - ليس من باب املصادفة أن ينظم الشاعر الصعلوك تأبط رشاً المية يفتخر فيها بأنه نكح الغول. راجع: ديوان تأبط ّرشا، جمع 
وتحقيق عيل ذو الفقار شاكر، دار الغرب اإلسالمي، ط1، 1984، ص166-162. وكذلك داليته ص 77. وراجع كذلك الحوار الذي دار بني ابن 
القارح وتأبط رشاً يف: رسالة الغفران، تحقيق بنت الشاطئ، دار املعارف، مرص، ط9، 1977، ص359؛ حيث سأله ابن القارح: «أحّق ما روي 

عنك من نكاح الغيالن؟ فيقول: لقد كّنا يف الجاهلية نتقّول ونتخرص، فام جاءك عّنا مام ينكره املعقول، فإنه من األكاذيب.
104 - صبحي، محيي الدين، «الرؤية املتغّولة: المية العرب للشنفرى»، منشور ضمن قصائد رؤيوية من العرص الحديث إىل الجاهلية، 

الدار العربية للكتاب، بريوت، 1988، ص 175.
105  - للمزيد من التفاصيل راجع: الصويان، سعد العبد الله، الصحراء العربية: ثقافتها وشعرها عرب العصور: قراءة أنرثوبولوجية، الشبكة 

العربية لألبحاث والنرش، بريوت، ط1، 2010، ص635 وما بعدها.
106  - صبحي، محيي الدين، الرؤية املتغّولة، ص 191-192.
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وإننا نجد يف قصة النبيّني املؤسسني لإلسالم صورة واضحة لهذه الفرضية املنهجية: كتب الثعلبي 

ض الله  بشأن نزول آدم إىل األرض: «فانطلق آدم من أرض الهند إىل أرض مكة لزيارة البيت، وقيّ

له ملكاً يرشده، فكان كّل موضع يضع عليه قدمه عمراناً وما تعّداه مفاوز وقفاراً»107. ونقل أبو 

هالل العسكري عن مقاتل بن سليامن: «أثرت قدم إبراهيم عليه السالم يف الصخر كتأثري أقدام 

الناس يف ذلك الزمان يف الصخور، إال أّن الله تعاىل سّوى تلك اآلثار وعفاها ومسحها سوى أثر 

قدم إبراهيم عليه السالم تكرمة له وإرادة لتخليد ذكره»108. إذا كان من الواضح، من خالل هذين 

الخربين، ارتباط األنبياء والنبوة بالعمران، فمن األوضح ارتباط الجاهلية باملفاوز والقفار، وبكل 

ما هو منذور للتاليش. إنها فضاء بال معامل (espace sans repères) كام كتبت جاكلني الشايب109.

الخامتة
مل تكن «الجاهلية» محّل «إجامع» املسلمني طول تاريخهم؛ إذ تنازعوا معناها، واختلفوا فيه أمّيا 

اختالف. ولقد كان من الواضح أّن مرّد ذلك االختالف قد ارتبط بلفظ الجاهلية نفسه، فقد كان 

لفظاً مجهول الصيغة والرتكيب، ومكتّظ املعاين والدالالت. وباإلضافة إىل ذلك، تعرّضت اللفظة إىل 

عملية استئصال داليل بتأثري التطورات التاريخية.

ولقد انتهى بنا البحث إىل أّن الجاهلية ليست فرتة زمنية، وال هي سلوك؛ بل هي فرضية منهجية 

ذات بعدين: نظري وإجرايئ. فأّما النظري، فهي الصورة النقيضة لإلسالم؛ أي هي الحال التي يكون 

فيها الناس وال إسالم (واإلسالم نفهمه هنا مبعنى الدين عموماً، ومبعنى النظام الشامل للحياة؛ أي 

مبعنى الدولة)، وأّما اإلجرايئ، فهي عامل الصحراء والخالء، حيث مجتمعات الالدولة التي يسميها 

القرآن األعراب.  

هؤالء األعراب، سكان الصحراء واملفاوز والقفار، يقّدمهم القرآن عىل أنهم ميثلون الحالة القصوى 

َعلِيٌم  َوٱللَُّه  رَُسولِِه  َعَىلٰ  ٱللَُّه  أَنزََل  َمآ  ُحُدوَد  يَْعلَُمواْ  أَالَّ  َوأَْجَدُر  َونَِفاقاً  كُْفراً  أََشدُّ  (ٱألَْعرَاُب  للكفر: 

كفر  بني  الربط  قدميها وحديثها، عىل  التفسري،  كتب  أجمعت  أن  لالنتباه  املثري  ومن  َحِكيٌم)110. 

األعراب وإقامتهم بالصحراء؛ وقد لّخص الشيخ الطاهر بن عاشور هذا االرتباط بني الصحراء والكفر 

بالقول: «فإن األعراب لنشأتهم يف البادية كانوا بعداء عن مخالطة أهل العقول املستقيمة، وكانت 

107  - الثعلبي، قصص األنبياء املسّمى عرائس املجالس، دار الفكر، بريوت، 2000، ص37. التسويد من عندنا.
108  - أبو هالل العسكري، األوائل، ص 65. التسويد من عندنا.

109 - Jacqueline Chabbi, Le Coran décrypté (Figures bibliques en Arabie), Fayard, 2008, p. 28.
110  - التوبة 9/97.

محمد الرحموين



العدد 
 (12)70

أذهانهم أبعد عن معرفة الحقائق وأمأل باألوهام، وُهم لبعدهم عن مشاهدة أنوار النبي -صىل 

به  وما  الديانة،  بأمور  أجهُل  مساَء،  صباَح  الهدى  تلقي  وعن  وآدابه،  وأخالقه  وسلم-  عليه  الله 

تهذيب النفوس، وهم لتوارثهم أخالق أسالفهم، وبعدهم عن التطورات املدنية التي تؤثّر ُسّمواً 

يف النفوس البرشية، وإتقاناً يف وضع األشياء يف مواضعها، وحكمًة تقليديًة تتدّرج باألزمان، يكونون 

أقرب سريًة بالتوحش، وأكرث غلظًة يف املعاملة، وأضيع للرتاث العلمي والخلقي؛ ولذلك قال عثامن 

أليب ذّر ملا عزم عىل سكنى الربذة: تََعهَّد املدينَة كيال ترتَدَّ أعرابياً»111. ورمبّا هذا ما يُفّرس إطالق 

اللغة العربية اسم «الكافر» عىل الصحراء.

         

111  - ابن عاشور، محمد الطاهر، تفسري التحرير والتنوير، الدار التونسية للنرش، تونس، 1984، املجلد 11، ص 11-12.
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عودة الدين إىل الفضاء العمومي
يف مساءلة املرشوع العلامين 

د. عزيز الهاليل**

«إن الشعب الذي يؤمن أفراده إمياناً متحّمساً بوالدة العذراء أكرث من إميانه بنظرية التطّور، 
هل ميكن أن يُطلق عليه أّمة متنورة؟»*

 

                                                                          

امللخص التنفيذي:
 يف الوقت الذي أعلنت فيه العلامنية عن نهاية املفعول االجتامعي للدين، يُفاجأ العامل بعودته 

القوية، األمر الذي استوجب مساءلة املرشوع العلامين؛ أَهذه العودة تعني أفول سحر العلامنية، 

أم أنها عودة تفتقر إىل مكونات التأثري يف الفضاءات العمومية؟ تقف هذه الدراسة املقارنة عىل 

حقيقة مفادها أن الخطاب العلامين يف غياب الخطاب الديني أعرج، وأن الخطاب الديني من دون 

الخطاب العلامين أصم. وإذا كانت هذه الجدلية أبانت عن مرونة اندماج الدين يف النسق الليربايل، 

فإنها طرحت، يف املقابل، صعوبة اندماج معتقدات دينية لألقليات الثقافية.

تقديم:
سياق  يف  اإلعالمي  والنقاش  األكادميي  البحث  واجهة  إىل  جديد  من  العلامنية  موضوع  عاد 

ُعرِف «بعودة الدين»، أو «إحياء الدين». ومن مثة، احتدمت نقاشات، من داخل حقول معرفية 

الرمزية يف  العودة، وعن داللتها  املتحّكمة يف هذه  الذاتية واملوضوعية  مختلفة، حول الرشوط 

الزمن الراهن. 

يف الواقع رست رعشة خوف من جرّاء هذه العودة إىل رشايني الخطابات العلامنية؛ ألن عودة 

بكلمة  قضت  تاريخية  أحداثاً  أّن  سيّام  وال  اليقينية،  قناعاتها  أفزع  العمومي  الفضاء  إىل  الدين 

دراسات 
وأبحاث 

* Garry Wills, The day the Enlightenment Went Out (The New York Time) in: http://www.nytimes.com/2004/11/04/
opinion/the-day-the-enlightenment-went-out.html

** باحث يف الفلسفة متخصص يف الفلسفة السياسية املعارصة، تطوان - املغرب. 

http://www.nytimes.com/2004/11/04/
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الفصل بني الفضاء الديني والسيايس، ثم إن عقل التنوير أعلن انتصاره، وبذلك انتهت حكاية عودة 

الالعقل إىل حرضة العقل، أو لنقل عودة املهزوم إىل البناء الليربايل العلامين القوي. مل تسمح الحداثة 

الليربالية للفضاء الديني، سوى بحيّز خاصٍّ يؤدي فيه وظائفه الروحية، وشعائره الدينية، وطقوسه 

الرمزية. ومبوجب هذا التقنني للمجال الديني، مل تعد متلك املؤسسات الكنسية سلطة االمتداد إىل 

الفضاء العام، لتؤدي أدواراً سياسية واجتامعية.

لكن إذا نظرنا إىل جهة املنطلقات التصورية التنويرية، فقد نكتشف انفراط عقد اكتاملها من 

حلقات البناء التنويري، بسبب انفالت سريورتها من عقال العقل. وتصبح الرضورة إىل إعامل النظر 

من جديد، فيام ُشيِّد عىل أساس املطلق من مفاهيم، واجباً منهجياً ومعرفياً إلنقاذ مسار النسق 

الليربايل من االنحراف. ويف ضوء هذا الرهان، بزغت دعاوى فكرية تؤسس لتصّور جديد يعيد بناء 

العالقة بني الدين والعلامنية. وظهرت مشاريع فكرية انتدبت لنفسها عناوين مختلفة، مثل: «عرص 

علامين»، «ما بعد العلامنية»، «تعميم الدين»... نودُّ مالحقة أطروحات هذه املشاريع، مع توظيف 

املنهج املقارن، للوقوف عند حدود التقاطع واالنفصال. 

يهمنا يف هذه الدراسة الوقوف عند تصورات جديدة حاولت أن تُقارب إشكالية الدين والعلامنية 

وخوسيه   أسد3،  وطالل  هابرماس2،  ويورغن  تايلور1،  بتشارلز  األمر  يتعلق  مغاير.  منظور  من 

كازانوفا4. ما يجمع بني هؤالء هو جّدة الرؤية املنهجية، التي تتوزّع أفقاً تاريخيّاً (تايلور)، ونظراً 

فلسفياً (هابرماس)، ومبحثاً أنرثوبولوجياً (أسد)، ودراسًة تجريبيًة–سوسيولوجية مقارنة (كازانوفا). 

أّما ما يفرّق بينهم، فهو مساحة االهتامم الجغرايف. يرصح تايلور يف كتابه العمدة (عرص علامين) 

(2007) أن مجال اشتغاله يهم الشامل األطلنطي فحسب. أّما هابرماس، فإنه مسكون باهتاممه 

وأخرياً،  اإلسالمية.  املجتمعات  حضارات  عىل  يشتمل  أسد  اهتامم  نجد  حني  يف  األوريب.  بالغرب 

1  - تشارلز تايلور (1931 -...): فيلسوف كندي من مونرتيال- كيبيك. يُعرف باهتامماته يف حقل الفلسفة السياسية وفلسفة العلوم 
اإلنسانية والتاريخية. حاصل عىل عدة جوائز تقديراً ألعامله الرصينة والعلمية. ويحظى بتقدير خاص يف صفوف رجال الفكر الفلسفي. 

من أهم أعامله (عرص علامين) و(مصادر األنا، تكون الهوية الحديثة)..
2  - يورغن هابرماس (1929 -...): أملاين، ُولِد يف مدينة ديسلدوف يف أملانيا. تتوّزع اهتامماته الفكرية بني الفلسفة والسوسيولوجيا. أّما 
مرشوعه الفلسفي، فيقوم عىل إعادة بناء النظرية النقدية؛ ويعدُّ من الجيل الثاين ملدرسة فرانكفورت. من أهم أعامله: (نظرية الفعل 

التواصيل) و(التحول البنيوي للفضاء العمومي)...
3  - طالل أسد (1932 -...): أستاذ علم األنرثوبولوجيا يف جامعة نيويورك؛ وهو ابن محمد أسد ليوبولد فايس اليهودي األوكراين، الذي 
بعد  ما  األبحاث  مجال  يف  الفكرية  أسد  مساهمة  تندرج  اإلنجليزية.  اللغة  إىل  محكمًة  ترجمًة  الكريم  القرآن  وترجم  اإلسالم،  اعتنق 
االستعامرية. من أهم أعامله (جينالوجيا الدين: الضبط وأسباب القوة يف املسيحية واإلسالم...) و(تشكيالت العلامنية املسيحية واإلسالم 

والحداثة)...
4  - خوسيه كازانوفا (-1951...): ُولِد يف رسقسطة اإلسبانية. أستاذ سوسيولوجيا الدين يف جامعة جورج تاون، وحاصل عىل جائزة ثيولوجيا. 

من أهم أعامله (األديان العامة يف العامل الحديث)، الذي تُرِجم إىل خمس لغات منها العربية واإلندونيسية.

عزيز الهاليل
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نجد كازانوفا يضبط جغرافيته عىل إيقاع مجتمعات أوربا الرشقية واملجتمعات الناطقة باللغتني 

اإلسبانية والربتغالية.

يف هذه الدراسة املقارنة، نودُّ طرح بعض األسئلة التي تهمُّ عودة الدين إىل الفضاء العمومي، 

وسنحاول أن نبحث لها عن إجابات من داخل ثنايا أعامل املفكرين املُشار إليهم أعاله. يف هذا 

الفضاء  من  الدين  أفول  العلامنية  تعني  هل  اآليت:  الشكل  عىل  أسئلتنا  نبلور  أن  ميكن  املبحث 

العمومي، أو لنقل خوصصة الدين؟ وهل الفصل بني الدين والعلامنية من مقّومات الحداثة؟ وهل 

عودة الدين تعني نهاية العلامنية؟ هل نظرية العلمنة، بلغة كازانوفا، مجرّد أسطورة؟ وهل ميكن 

تعميم العلامنية عىل جميع املجتمعات؟

وظيفة الدين
عرف الدين، من منظور تايلور، تراجعاً عىل مستوى التأثري يف الحياة املعارصة، ولكن هذا الرتاجع 

ال ميكن تفسريه بوصفه سقوطاً نهائياً للدين. صحيح أن التحوالت، التي عرفتها أوربا يف مجاالت 

العلم والصناعة والتقنية واملعرفة...، ساهمت يف تقهقر الدين، وانحباسه يف مساحة ضيّقة، لكن 

الدين سيظهر يف لحظات سياقية أخرى بأشكال جديدة، مفّنداً ادعاء الرأي الذي استقّر عىل فكرة 

مفادها أن سيادة العلوم الحديثة قد حارصت قوة الدين من دون رجعة. لقد ظهرت الحاجة إىل 

«الكائن األعىل» حاجة رضورية أنطولوجياً وروحياً.  فحكاية «موت اإلله» ال ميكن تربيرها تحت 

قوة مسارات ملتوية أعادت تشكيل الدين.

يدافع تايلور عن رضورة الحاجة إىل الدين، من خالل مقّدمته من كتاب (عرص علامين)، حيث يُشري 

إىل مفهوم «االمتالء». يحصل االمتالء من تجربة خاّصة، قد تكون حزناً، أو قلقاً، أو مخاوف... إنها لحظة 

يُقيم فيها اإلنسان مسافًة مع العدم. فاإلحساس بالعدم، يف غياب مرجعية أخالقية، يعني التيه خارج 

بوصلة الشعور الداخيل. ففي فقدان القوة الداخلية، يظّل ما هو مزعج ومخيف «فقدان اإلحساس 

أجل  ومن  داخيل.  بخواء  شعوراً  اإلنسان  فيها  يتحّمل  ال  اللحظة  هذه  أن  ويبدو  االمتالء»5.  مبكان 

استعادة القوة، فإن التجارب التي تحصل يف حياتنا «تساعدنا عىل تحديد مكان االمتالء، حيث نوّجه 

أنفسنا أخالقياً وروحياً»6، مثل «حضور الله، أو صوت الطبيعة، أو قوة تتدفّق عرب كّل يشء»7. أَيساعد 

هذا الشعور باالمتالء عىل تحديد مفهوم الدين أم أن الدين ميتنع عن وضعه يف إطار ضوابط ثابتة؟

5 -  Taylor Charles, A Secular Age (Harvard University Press, 2007), p. 6.
6  - Ibid., p.6.
7  - Ibid., p.6.
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يف هذه النقطة بالضبط، يحصل اتفاق بني تايلور وأسد؛ فكالهام يبدي نفوراً من صياغة تعاريف 

للدين. ففي كتابه (جينالوجيا الدين) يقول أسد لقد «عارضت املحاوالت الساعية إىل التوصل إىل 

تعريف شامل جامع للدين، وزعمت أن «الدين» ليست له صفات جوهرية ثابتة»8. فإذا كان أسد 

تايلور يرفض بدوره  ثابتة، فإن  ثنائيات جوهرية لعرض خطاطات تعريفية  ينتقد االشتغال عىل 

صياغة  إىل  تايلور-  -يقول  «نحتاج  ال  واملحايث.  التعايل  ثنائية  من خالل  للدين  تعريف  صياغة 

تعريف يغطي كل ما هو «ديني» عرب كل العصور التي عرفتها املجتمعات اإلنسانية»9.

ينطلق تايلور من تصّور مفاده أن الدين، بوصفه سريورًة تاريخيًة، يتلون بصيغ مختلفة؛ لذلك 

حاول أن يرصد محطات لهذا التحول. فالدين عرف تحوالت مهّمة من «عرص سحري» إىل «عرص 

متعاقبة  مراحل  تايلور  الثاين، رصد  إىل  والولوج  األول  العرص  من  وللخروج  السحر».  من  منزوع 

ومتدرجة برؤية تحليلية دقيقة استعرض فيها كّل العوامل املساهمة يف هذه االنتقاالت السلسة. 

الدين؛  يتميّز بخضوع املجتمع لسلطة  الذي  القديم»،  البداية، عن «النظام  تايلور، يف  تحدث 

فالله حارض من خالل تصميمه الهنديس للكون واتساقه الجاميل والنظامي يف تفاصيل الحياة. فالله 

مصّمم ومهندس ليس للكون فحسب؛ بل للحياة السياسية واالجتامعية للمجتمع. ففي عرص يتميّز 

بإضفاء طابع السحر والقداسة عىل العامل، إن «الحضور اإللهي محتوم، وإن السلطة ذاتها مرتبطة 

بالله، وإن الثناء، بأشكاله املختلفة، عىل الله، يُعدُّ جزءاً ال يتجزّأ من الحياة العامة»10.

ومبا أن الفهم الديني للنخبة اإلصالحية يختلف عن عموم الشعب، بسبب أن متثالت الشعب 

للدين متتزج يف بوتقتها األسطورة واألضاليل والشعوذة... فإن هذه التمثالت تصبح عائقاً أمام إرادة 

اإلصالح الديني والسيايس. ولذلك، إن املساحة الزمنية للطابع السحري «للنظام القديم» استغرقت 

مساراً طويالً امتّد من القرن السادس عرش إىل القرن التاسع عرش.

عرف «النظام القديم» تحّوالً مهاّمً يف «عرص التعبئة»، الذي بدأت إرهاصاته األوىل (من 1800 

النيوتونية؛ ألن الكون مل يعد كام كان  التعبئة ميكن الحديث عن ما بعد  إىل 1950). ففي فرتة 

يتصوره نيوتن مجداً إلهيّاً، فقد أُعيد تشكيله وفق تصميم جديد، وتحت مقولة جديدة ترى أّن 

سلطة الكائن األعىل غري موجودة. صحيح أن الله ُعّد يف «النظام القديم» مركز الهندسة املعامرية 

8 - أسد، طالل، جينالوجيا الدين: الضبط وأسباب القوة يف املسيحية واإلسالم، ترجمة محمد عصفور، دار املدار اإلسالمي، 2017.
9 -  Taylor, Secular Age, op.cit., p. 15.
10  - Ibid., p.446.
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للكون وللحياة اإلنسانية، لكن هذا املعتقد تغرّي يف خضم تحّوالت جديدة، ترى أّن اإلنسان أصبح 

املقدس  بني  للعالقة  الجديد  التصور  فهذا  واالجتامعية.  السياسية  للحياة  هنديس  تصميم  مركز 

والدنيوي ال يعني أفول الدين، أو انتفاء دوره يف العامل املادي؛ بل يعني، فحسب، أن اإلنسان أصبح 

املجتمع،  حياة  اإلله يف  اإللهي»11. فحضور  التصميم  تقتفي  «هيكلة هندسية مجتمعية  يؤّسس 

بوصفه محاكاًة هندسيًة، شمل وثيقة إعالن االستقالل األمرييك، حني أعلن أن «الله خلق اإلنسان 

متساوياً، ووهبه بعض الحقوق غري القابلة للترصف»12.

ميكن  مرحلة  وهي  «األصالة»،  عرص  إىل  التعبئة»  «عرص  من   ،(1950) سنة  نحو  اإلنسان،  انتقل 

أشكال  طاقًة متظهرت يف  إنسانية  ذاتية  قدرات  انبثقت  التعبريية»، حيث  الفردية  «النزعة  تسميتها 

عديدة من االختيارات الحرّة. فلم يعد اإلله رمز االندماج االجتامعي يف بنية موّحدة للداللة عىل متاسك 

الجامعة، «شعب واحد تحت سلطة الله». ظهرت النزعة الفردية خارج االختيارات الجامعية، وخارج 

لإلكراه  سلطة املعتقد. أصبحت للفرد القدرة عىل أن يختار الشكل الديني الجديد دون أن يتعرّض 

الجامعي. هنا نتحدث عن فضاء خاص تتجّسد يف داخله إبداعات الفرد، وقدراته التعبريية، وإمكاناته 

الذاتية، وفق شعار «افعل ما تراه مناسباً»، أو «ساعد نفسك بنفسك لتحقيق ذاتك»... وهذه الثقافة 

الجديدة بدأت تتشكل بعد الحرب العاملية الثانية إىل جانب ثقافة االستهالك. ففي هذه املرحلة أظهر 

الفرد اهتاممه بالفضاء الخاص والحياة الخاصة، وتحّرر من كل الروابط القدسية، سواء أكانت أخروية 

أم دنيوية. فاألصالة تعني أن «كّل واحد منا ميتلك طريقة خاّصة لتحقيق إنسانيتنا»13.

إن االنتقال من «طابع سحري» إىل آخر «منزوع من السحر» هو انتقال من «الهرمية التكاملية» 

الهوية األخالقية والسياسية والحضارية) إىل «أخالق حديثة»، حيث ينزع  (اإلرادة اإللهية تنظم 

الفرد إىل حّقه يف اختيار عقيدة اإلميان، أو عدم اإلميان... أي اختيار ما يراه مناسباً ضمن خيارات 

روحية أخرى؛ «فاإلميان بالله مل يعد أكسيوماتيكياً، هناك بدائل ممكنة»14. وهكذا تحّول «مخيال 

النخبة  بها  اجتامعي» متحّرر، من جرّاء إصالحات عميقة قامت  اجتامعي» مقّدس إىل «مخيال 

وتصورات  زائفة، وخرافات خاطئة،  وأوهام  معتقدات مضلّلة،  بذلك  فانزوت  الكهنوتية.  املثقفة 

شعبية. وهذه السريورة اإلقصائية أطلق عليها تايلور «حذف الحكاية». ولكن الحذف ال يعني أن 

الطابع السحري انتهى دون رجعة؛ بل يعني أن عودته ُمنتظرة، وقد يعود يف صور وأشكال أخرى.

11  - Ibid., p.447.
12 -  Ibid., p.447.
13  - Ibid., p.445.
14  - Ibid., p.3.

عودة الدين إىل الفضاء العمومي يف مساءلة املرشوع العلامين



العدد 
 (12)83

يف الحقيقة، يصعب اإلمساك، يف ظّل هذه االنتقاالت السياقية، بتعريف للدين ميّس عمق بنيته، 

ويتجاوز كل املؤثرات التاريخية واالجتامعية؛ لذلك نجد أسداً قد تصدى لتعريفات جوهرية للدين؛ 

ألنها تقع خارج الرشوط التاريخية، وتشكل مصدر إزعاج عىل مستوى تقّدم البحث األنرثوبولوجي 

الديني. ينتقد أسد النظريات التي تقّدم تعريفاً للدين، وتحرصه يف بنية جوهرية مستقلّة مفصولة 

عن مجال القوة والضبط. فالدين ليس حركًة رمزيًة، أو أحاسيس صادقًة، داخليًة أو ذهنيًة، مبنأى 

املوت،  (نار جهنم،  والثواب  والعقاب  الكنسية)،  أو  (الحكومية  القوانني  التي تشمل  «القوة  عن 

(العائلة،  التي تفرضها املؤسسات االجتامعية  الضبط  السالم)، وعوامل  الطيبة،  السمعة  الخالص، 

الطاعة،  الصالة،  (الصيام،  البرشية  األجسام  عىل  تُفرَض  التي  وتلك  الكنيسة)،  املدينة،  املدرسة، 

التوبة)15. يتشكل الدين يف إطار القوة والضبط، ثم يُعاد تشكيله من جديد. وعىل هذا األساس، 

االنبثاق،  والضبط؟ وهل يضمن هذا  القوة  الدين من رحم  انبثاق  كيفية  نتساءل عن  أن  ميكن 

بالفعل، مسارات متجّددة للدين؟

تطويع  أجل  من  األديرة  يف  بإتقان  مارسها  تعليمية  تدابري  الوسطى،  العصور  يف  الدين  سلك 

الجسد، وتكييفه مع مطالب الفضيلة األخالقية، وهذه الغاية املثىل ال تحصل إال مبامرسة نظام 

تعذيبي قضايئ «بوصفه عنرص إقناع للحصول عىل االعرتاف»16. إن ابتالء الجسد بالعنف واآلالم 

ترياق  عىل  تقوم  التي  الرتبوية،  املناهج  تعدُّ  وآثامها.  النفس  رشور  من  الذات  لتحرر  وسيلة 

إن  الروحي.  الخالص  إىل  املسيحي  بالكائن  تزجُّ  «بيداغوجيا»  أساليب  مبثابة  والقوة،  االنضباط 

القول إن اإلميان يستقرُّ يف القلب شعوراً باطنياً، أو يقيناً نورانياً، أو حالًة ذهنيًة تستنفر مدركات 

التأمل الخارجي، أو تعبريات رمزية تواصلية تعكس مكنونات النفس، هذا القول مردود من جهة 

اإلميان يف  يتخذ  الغربية.  املسيحية  تطور  املراحل من  تنسحب عىل كل  ثابتًة  ماهياٍت  توظيفه 

الفهم املسيحي صوراً فعليًة وإنجازات ترسم وظائف وأشكاالً مختلفًة للدين يف الحياة االجتامعية. 

فتعلم الفضائل املسيحية يجري وفق قوانني القوة والضبط لتنظيم العالقات الفردية والجامعية 

فكل  املخطوطات...  واستنساخ  واإلنشاد  واالبتهاالت  والصلوات  الطقوس  كإنجاز  األديرة،  داخل 

هذه التعاليم تعدُّ «وسيلًة من وسائل «املهنة الروحية» للراهب، عليه أن يكتسبها بالدربة»17. 

فيها  يَْعُرب  التي  اللحظة  نفسها  هي  واملعرفة،  القوة  لنظام  الجسد  فيها  ينضبط  التي  فاللحظة 

الجسد إىل مرحلة التواضع واإلذالل. ويظلُّ الجسد حامالً آلثار تعليمية وثقافية تُرتجم إىل أفعال 

وسلوكات.

15  - أسد، طالل، جينالوجيا الدين، مصدر سابق، ص 60.
16  - املصدر نفسه، ص 162.
17  - املصدر نفسه، ص 95.

عزيز الهاليل



العدد 
 (12)84

يف عرص النهضة، اتخذت العالقة بني االنضباط والفضائل بعداً آخر؛ فقد حصل تحّول يف نظام 

الرهبنة املسيحية، من نظام للضبط إىل نظام للرموز. ومن أخالقيات الفضائل واإلذالل إىل التمثيل 

مجازية  باتت  األخالقي  السمو  لغاية  والتطويع  الجسدي  االنضباط  وأمناط  فالطقوس  والتنّكر. 

الفضيلة  لسلوك  إخفاء  إخفاء،  قوة  القوة  وأصبحت  ذاتها،  القوة  يف  تحول  فقد حدث  ومتثيلية. 

الصادق والصحيح، وإظهار فعل تنكري مجازي. فحصل بذلك فصل بني الصور الحقيقية للذات 

موضوعاً  أصبحت  التضليل،  أو  التمثيل،  يتضّمنها  التي  الخداع،  «فعمليات  الخادعة،  ومظاهرها 

للمعرفة املنظّمة يف خدمة القوة»18. تتمحور القوة يف هذه النقلة من اإليجايب (السلوك الفضيلة) 

إىل السلوك السلبي (التظاهر باملكر والخداع). ففي أوائل العرص الحديث أصبح «التفكري، عىل 

نحو جذري، يف السلوك الصحيح، والنظر إليه عىل أنه متثيل، ونتيجة للمهارة يف استغالل التمثيل، 

منفصالً، عىل نحو متزايد، عن فكرة نظام الضبط الخاص بتشكيل الذات»19. 

إن املجال الديني، وفق هذه الرؤية، يعرف مياهاً متحركًة تحت سطحه، تضفي عليه أشكاالً 

متنّوعًة ومختلفًة من الصور، تتطبّع يف مامرسات سلوكية، ويف آثار املؤسسات الثقافية واألنظمة 

وتطورية،  تاريخية  لهزات  تتعرض  وطقوساً،  وإحساسات  مشاعَر  الدينية،  فالتجربة  االجتامعية. 

ترفعها إىل مقامات التجديد وإعادة التشكل؛ أي تشكل الجسد وأحاسيسه. ولذلك، ينظر أسد إىل 

الدين ليس بوصفه «كلمة منعزلة؛ بل هو جزء من نظام من مفردات تستحرض أشخاصاً وأشياء، 

ورغبات ومامرسات، وتجمعها معاً عىل أنحاء معينة، ويف بيئات ثقافية معينة»20. 

الدين، ومعالجة استشكاالته  تايلور وأسد أعلنا رفضهام املطلق لتحديد مفهوم  رأينا كيف أن 

وفق ثنائيات جوهرية ماهوية، ويبدو أن هذا الرفض قد يفتح أفقاً تربيرياً لسؤال عودة الدين. 

لقد أُعيدت إىل الظهور خطابات دينية قوية يف أوربا ويف باقي العامل، سواء أكانت طوائَف دينيًة 

جديدًة (وال سيّام يف الواليات املتحدة األمريكية والصني)، أم ديانات ساموية (االيهودية واملسيحية 

واإلسالم). ويبدو أن مّربرات العودة تدحض كل املقوالت التي تزعم أن الدين انتهى، وعفا عليه 

األشكال  فام  مغايرة.  بأشكال  ذاته  بناء  يعيد  الثابتة  املقوالت  من  يتحلل  عندما  فالدين  الزمن. 

الجديدة التي طبعت الدين؟

18  - املصدر نفسه، ص 101.

19  - املصدر نفسه، ص 100.
20  - املصدر نفسه، ص 8.
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عودة الدين
املايض،  القرن  أواخر  الثامنينيات، من  الدينية، حيث يرى أن فرتة  العودة  يحّدد كازانوفا زمن 

هنا  ومن  العاملي.  الصعيد  عىل  أشكالها،  مبختلف  الدينية،  الحركات  لعودة  فارقة  عالمة  تشكل 

ميكن القول إن الدين «أصبح «عاّماً» يف الثامنينيات... فقد دخل «النطاق العام» وكسب بذلك 

«رواجاً»... ويأيت هذا االهتامم العام غري املتوقع من كون الدين إذا فارق موقعه املحدد يف النطاق 

الخاص، فقد أقحم نفسه يف املضامر العام للمنازعة األخالقية السياسية»21. 

كالهندوسية  الدينية،  وللطوائف  للكنائس   (1970) منذ  واسعاً  مّداً  الحظ  فقد  هابرماس،  أما 

والبوذية واملسيحية واإلسالم... والذي استأثر باهتاممه، يف هذه العودة، وجود اتجاهات أصولية 

مسلمة «تصارع العامل الحديث، أو تعلن انسحابها منه»22 . 

يلخص هابرماس عودة الدين يف ثالث نقاط أساسية:

انتشار دعوات تبشريية.• 

ظهور حركات دينية أصولية جديدة عىل الصعيد العاملي.• 

ظهور العنف الديني.• 

ففي مشهد عاملي يعرف قتامًة عىل مستوى القيم اإلنسانية، رأى أسد أن عودة الدين تأيت يف 

إطار «دعم البعد األخالقي والسيايس للعلامين23»24. ففي سياق انفالت قيم إنسانية من عقالها، 

وظهور موجات من العنف تكتسح مناطق جغرافية شتى من العامل، وإظهار سلوكات وخطابات 

فكرية  تهّدد مكتسبات  الالعقالنية  تأويالت  أن سيادة  الالتسامح، كام  تعكس مظاهر  متصاعدة 

إنسانية؛ هذه العوامل كلّها تتضافر يف وحدة موضوعية، ومتّهد لعودة ال مرشوطة للدين.

انطلق تايلور من سؤال مركزي صاغه كاآليت: ما الدين؟ ولإلجابة عن هذا السؤال بادر تايلور 

إىل القول: إن الدين عبارة عن «مجموعة واسعة من املعتقدات الروحية، أو شبه الروحية... يف 

21  - كازانوفا، خوسيه، األديان العامة يف العامل الحديث، ترجمة قسم اللغات الحيّة، املنظمة العربية للرتجمة، 2005، ص 13.
22  - Habermas, Jürgen, Europe The Faltering Project, transl by, Ciaran Cronin (Polity, 2009), p. 61. 

23  - مييّز أسد بني «العلامنية» (Secularism) و«العلامين» (Secular)؛ «فالعلامنية سياسة وعقيدة حكومية تعود أصولها إىل املجتمع 
الليربايل يف القرن (19)، حيث يبدو من السهل فهمها أكرث من العلامين». أّما «العلامين فمفهوم حامل للسلوكات واملعارف واإلحساسات 
يف الحياة املعارصة». انظر: ص ص -24 25 من كتابه (تشكيالت العلامنية: يف املسيحية واإلسالم والحداثة). انظر، كذلك، دراسة قام بها 
كازانوفا نُرشت يف كتاب (إعادة التفكري يف العلامنية) تحت عنوان «العلامين، العلمنة، العلامنية»، مييّز فيها، بدوره، بني املفاهيم الثالثة. 
24  - Asad, Talal, Formation of the Secular, Christianity, Islam, Modernity (Stanford University Press, 2003), p. 1.
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هذه الحالة، إن الدين حارض عىل الدوام»25. نتوقع، إذاً، عىل ضوء هذه اإلجابة، أن الدين سلسلة 

حركات تنازلية وتصاعدية؛ إذ «ال ميكن للدين أن يكون مساراً خطياً»26. أّما الحركة التنازلية للدين، 

التي صاحبت الحداثة، فلم يكن سببها املبارش تلك التحّوالت الكربى التي عرفتها أوربا يف املجاالت 

يف  املمثلة  التصاعدية  الحركة  رشوط  إنضاج  إىل  يعود  سببها  إمّنا  والعلمية...  والتقنية  الصناعية 

للدين (مثًال  املناهض  فالرتاجع  «تطوير أشكال دينية جديدة»27، و«تأسيس طوائف جديدة»28. 

املاركسية والفوضوية) ال يعني سوى مقدمة لخلق أشكال جديدة من التقديس الروحي، سواء من 

حيث عالقة الفرد بذاته أم مبجتمعه.  

عالقة الدين بالعلامنية، عالقة اتصال أم انفصال؟

ارتبطت الحداثة االجتامعية بالعلامنية، وانترصت عىل الالعقل بوصفها مامرسًة منتجًة للخرافات 

والشعوذة والتضليل... وكل ما يعادي املنطق والعلم واملعرفة املحايثة. سّجل الفصل بني الكنيسة 

والدولة انتعاش املخيال الجديد املتحرر من روابط سلطة الكائن ما فوق الطبيعي، وانطلق العقل 

مؤسساً عهداً جديداً يف واقع االكتشافات العلمية واإلنسانية. كانت الحدود الحاسمة بني الفضاء 

انترص  السلطة. لقد  العام مبثابة كبح جامح اإلميان، وأرسه يف مربع منزوع من  الخاص والفضاء 

العقل العلامين الحدايث من خالل مظاهر يصنفها هابرماس كاآليت:

«فقدان املؤسسات الدينية سلطة املراقبة عىل السياسة والقانون والعلوم والرتبية...• 

انتعاش املجتمعات ما بعد الصناعية بأسباب الرفاهية واالزدهار املعييش.• 

دعم الفهم اإلثنو- مركزي لعامل منزوع من طابع السحر»29.• 

عازلًة قد تفيض إىل  الواقع، إن سيادة هذا التصّور حول الحداثة العلامنية بوصفها حدوداً  يف 

القوة  بهجة  ذاتها  متنح  الحداثة  مفاهيم صاّمء يف حضن  تشكلت  لقد  ماهيتها.  النظر يف  إعادة 

واالنتصار. ففي أطروحة الفصل، تُعلن العلامنية اسرتاتيجية سحب كل املساهامت التاريخية من 

الولوج إىل عوامل السياسة  التنوير، بأن مفهوم الفصل مفتاح  الدين، حيث ساد االعتقاد، ما بعد 

واالقتصاد والرتبية دون إكراه الكنيسة وسلطة الكهنوت. 

25  - Taylor, A Secular Age, op.cit., p. 427.
26  - Ibid., p. 436.
27  - Ibid., p.436.
28  - Ibid., p.436.
29 -  Habermas, Jürgen, Europe the Faltering Project, op,cit, 60
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كل  فالعقل ميسُّ  (الدين)،  والالعقل  (العلامنية)  العقل  بني  الفصل  «وهم»  هابرماس  يتجاوز 

مناحي الحياة؛ إذ عىل «مستوى املعريف العام، هناك فقط عقل إنساين»30. بقدر ما يحرض العقل 

يف قلب السياسة، يحرض كذلك يف قلب الدين. فاملسافة بينهام متداخلة، األمر الذي يستبعد كل 

التحديدات النمطية املطلقة التي تنسحب عىل كل السيادات الجغرافية العاملية. تتكاثف صور 

التداخل بني الديني والسيايس داخل فضاء يتميّز باالغتناء الدميقراطي؛ «ففي الخطاب الدميقراطي 

ترتقي العالقة بني العلامنية واملواطنني املتدينني إىل عالقة تكاملية»31. 

إن الحداثة، التي طالت حقوالً معرفيًة وعلميًة، مل تكن مبنأى عن األشكال التنظيمية الدينية، 

دينية  إصالحات  منشآت  تدشني  خالل  من  املجتمع،  علمنة  يف  مهمًة  أدواراً  أّدت  فالكنيسة 

بروتستانتية، ما شّكل تحّوالً نوعياً يف البنيات الذهنية الدينية والعلامنية. فهذه العالقة الغامضة 

واملعّقدة بني الديني والعلامين تجد لها بعض املخارج يف لعبة ميكن أن نطلق عليها تبادل القوة. 

للتحول يؤسس لخلق عامل آخر؛ إذ منذ «كريكجور وبنجامني  أفقاً  الدين بوصفه  يُنظر إىل  أحياناً 

وليفيناس ودريدا، هناك دوماً «كتّاب دينيون»، بغّض النظر عن مواقفهم الشخصية، قدموا للتفكري 

العلامين مضامني ثيولوجية»32. وأحياناً أخرى، ينظر إىل العلامين بوصفه «منتجاً للدين»33؛ إذ إن 

«الفصل الحاد بني الديني والعلامين يفيض إىل التناقض؛ ألن العلامين ال يكّف عن إنتاج الديني»34. 

مكوناتهام يف  يودُّ محارصة  فعل  كل  تعلو عىل  والدين  العلامنية  بني  العالقة  أن  نفهم  هنا،  من 

الدين ووضعه  لفصل  مبدئيًة  أسباباً  نرى  «ال  تايلور:  يقول  السياق،  متباعدة. ويف هذا  فضاءات 

مبعزل عن التصورات األخرى للعامل»35، وال سيّام أن «املبادئ األخالقية العلامنية الحديثة كانت 

مرتبطة، بطرق متعددة، مع مبادئ األخالق املسيحية»36 . تحملنا هذه العالقة عىل االعتقاد بأن 

الفصل الحاسم بني الدين والعلامنية يظّل موضوع مساءلة باستمرار، وال سيّام أن الدين أدى أدواراً 

طالئعيًة يف إعادة تشكيل صورة العامل العلامين الحديث، من خالل مفاهيم تّرسبت من الحقول 

الدينية إىل حرضة املعارف العلمية. ولهذا السبب يبدي تايلور انزعاجه من التفسريات العلامنية 

30  - Habermas Jürgen, ‘The Political, The Rational Meaning of a Questionable Inheritance of Political Theology,’ 
in Eduardo Mendieta, eds., ‘The Power of Religion in the Public Sphere,’ (Columbia University Press, 2011), p.61.
31  - Ibid., p. 27.
32  - Habermas Jürgen, Retour sur la religion dans l’espace public, une réponse à Paolo Flores d’Arcais, Le débat 
(2008): 5,no 152, p. 31.
33  - Asad, Formation, op.cit., 193.
34  - Ibid., p.193.
35  - Jocelyn Maclure, Charles Taylor,Laicité et liberté de conscience (Edition du Boreal, 2010), p.133.
36  - Casanova Jose, The Contemporary Disjunction Between Societal and Church Morality. in, Church and People: 
Disjunctions in a Secular Age. Edited, Charles Taylor, The Council for Research in Values and Philosophy, 2012, p.127.
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التي تزعم أن «العلم يدحض املعتقد الديني»37. فاملعارف العلمية واألشكال الحديثة للمنتجات 

والبنيات الذهنية الحديثة «ما كان لها أن تتطور مبنأى عن األشكال التنظيمية للمسيحية الهيلينية 

والكنسية الكاثوليكية الرومانية والجامعات واألديرة والكاتدرائيات»38.  

هذا التداخل والتشابك بني العلامين والديني ال يجب أن يُفهم عىل أنه حلول الدين يف عمق 

العلامنية؛ بل املسافة بينهام حارضة بشكل دائم، لكنها مسافة دون حدود وفواصل صارمة، مسافة 

بني  «الحدود  أن  هابرماس  يرى  ولذلك  وليونتها؛  مرونتها  لشدة  مرئية  غري  أحياناً،  تكون،  تكاد 

األسباب الدينية والعلامنية سيّالة»39. فالعالقة بني الديني والعلامين ليست عالقة حصون منيعة 

عازلة تتعارض مبادئهام يف الفضاء العمومي. يؤدي الدين أدواراً مهمة يف الفضاء العمومي للدولة 

املعلمنة، وال يتعارض مع منطلقات ومبادئ العلامنية. لقد متكن الدين من علمنة بنيته الداخلية 

وتلّون بلونها. كام استوعبت العلامنية مقاصد الدين واسرتشدت بنورها. ولذلك، «الربوتستانتية ال 

تكون مجرد قوة معلِمنة؛ بل هي شكل من العلمنة الدينية الداخلية، والوسيلة التي سوف تتخذ 

املضامني الدينية بواسطتها شكالً علامنياً متأّسساً، ملغيًة بذلك االنقسام الديني/ الزمني كليّاً»40. 

تتجاوز العالقة بني املقدس والدنيوي حدود الفصل، لتقع يف تدبري اختالف سلس. وهذه النقلة من 

الحسم إىل السالسة يجب أن تفهم يف إطار التاميز الوظيفي بني الدين والعلامنية (تايلور)، أو يف 

إطار الرتجمة (هابرماس). ترجمة ونقل الخطاب الديني إىل الخطاب العلامين.

إعادة بناء العالقة بني الدين والعلامنية
استهل تايلور رؤيته للمجتمعات العلامنية بسؤال أسايس: ماذا يعني أن نعيش يف عرص علامين؟ 

شّخص تايلور واقع املجتمعات من خالل مفهوم «النظام األخالقي الحديث». فإذا كان النظام القديم 

انتظم خطابه حول الهرمية االجتامعية، التي تستعري بناءها من هرمية الكون، فإن النظام األخالقي 

الحديث انتظم خطابه حول مفهوم الفرد. فالفرد يتمتّع بحرية االختيار عىل مستوى االعتقاد واملامرسة 

استقالليته  إن  ثم  ميتافيزيقية.  وسائط  دون  مقاصده  تحقيق  إىل  الولوج  بإمكانه  أن  كام  الدينية. 

األخالقية ال تتعرض ألي إكراه من قبل ديانة خاّصة؛ كام ال توجد أية سلطة تسقط حّقه يف مامرسة 

اندماجاً  الدوركاميية  تايلور بني  الالتدين. فاإلله بات موضوع اختيار. يف هذا الصدد، مييّز  التدين أو 

37  - Taylor, A Secular Age,op.cit., p.4
38  - Habermas Jürgen, Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity (Polity Press, 2002), 
p.147.
39  - Habermas Jürgen, The future of Human Nature (Polity Press, 2003), p. 109.

40  - كازانوفا، األديان العامة، مصدر سابق، ص37.
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جامعياً يف معيار ديني موحد خارج إرادة الجامعة، وبني الدوركاميية الجديدة شكالً دينياً جديداً يحّرر 

الفرد من قيود قرسية دينية، وميتعه بحرية الوعي الذايت خارج السلطة الهرمية. األمر الذي مُيّكن أفراد 

املجتمع من حظوظ متساوية أمام تساوي الديانات. فالنزعة الفردية تعني أفول مرحلة، وقيام أخرى 

جديدة؛ أفول عامل القوى السحرية، وبزوغ «فهم جديد لوجودنا االجتامعي»41. 

وحاميًة  وللمعتقدات،  للقيم  وتعّدداً  أخالقياً،  تعّدداً  العلامنية  فهم  يجب  السياق،  هذا  يف 

لالختيارات الدينية ولكّل املظاهر الالدينية واملناهضة للدين التي يعتنقها املواطن. فهذا التعدد 

األخالقي يطرح إمكانية قبول أسباب العيش الجامعي وفق قواعد ومبادئ مشرتكة يحملها مخيال 

وتدبري  تنظيم  هي  اليوم،  للعلامنية،  الكربى  فاملقاصد  حديث.  أخالقي  بنظام  تطبَّع  جامعي42 

هذا  يف  واألخالقية...  والفكرية  واإليديولوجية  الثقافية  املرجعيات  وتعدد  العقائدية،  االختالفات 

اإلطار التعبريي الجديد، مل يعد االرتباط بقيم أخالقية تقليدية يوحي إىل فكرة املقدس، سواء أكان 

هذا املقدس كنيسة، أم دولة؛ فالدولة-األمة مل تعد تلتحف سحر املقدس؛ فالكون أُعيد تصميمه 

وفق إرادات حرّة، ومبادرات بديلة، تحرتم رغبات واختيارات الفرد.

الذي تشّكل بفعل نظام أخالقي حديث، وساهم يف  الذايت االجتامعي43،  الوعي  إن محددات 

وتأسيس  االجتامعية،  الروابط  لتنظيم  أساسية  بؤرة  االتفاقات  يف  يرى  االجتامعي،  املخيال  تغيري 

أمنوذج سيايس مجتمعي. فالتعدد األخالقي يتطلب بناء واحرتام قواسم مشرتكة، ومبادئ أساسية 

لالجتامع السيايس، بقصد بناء تفاهامت التعايش الجامعي. فاملسيحي، كام يرى تايلور، ميكن له 

الدفاع عن حقوق وحريات الفرد وفق تصور يقوم عىل فكرة أن «الكائن اإلنساين ُخلق عىل صورة 

الثنائيات  ومبوجب هذه  والفرح...  املعاناة  واألمل،  اللذة  عن  يتحدث  فإنه  النفعي،  أّما  الخالق». 

املعاناة.  مظاهر  وتختزل  الحسية،  امللذات  شأن  من  تعيل  أن  العاقلة  الكائنات  عىل  املتناقضة، 

أّما العقالنية الكانطية، فإنها تدافع عن الحّق يف الحياة والحرية وحامية كرامة وحقوق اإلنسان 

واإليكولوجي  آهيمسا44.  للمذهب  أساسية  مبادئ  ترسيخ  إىل  يسعى  والبوذي  املساواة.  ومبادئ 

41  - Taylor Charles, Modern Social Imaginaries (DUKE University Press, 2004), p. 50.
42 - يُعرّف تايلور «املخيال االجتامعي» بوصفه «طرائق لتصور الناس وجودهم االجتامعي، وكيف ينسجمون مع اآلخرين، وكيف تسري 
األمور بينهم وبني رفقائهم، والتوقعات التي يواجهونها عادًة، وكذلك عمق املفاهيم املعيارية والصور التي تكمن خلف هذه التوقعات». 

انظر كتابه: املخيال االجتامعي الحديث، ص 23.
43  - تعدُّ محددات الفهم الذايت (Self-understanding) صيغاً حاسمة للحداثة، ويف تحول املخيال االجتامعي. يحددها تايلور يف: 1 
- االقتصاد 2 - الفضاء العمومي 3 - الحكم الذايت الدميقراطي. للمزيد من التفاصيل، انظر كتابه: عرص علامين، ص 176؛ وكتابه: املخيال 

االجتامعي الحديث، ص 103.
44  - آهيمسا (ahisma): معتقد ديني وفلسفي يجمع بني الهندوسية والبوذية؛ ويعني حرفياً: «ال للعنف». ينظّم عالقة السلم واملحبة 

والتعاطف بني الكائنات الحية دون حدوث جروح أو أذى، كام أنه يحيل إىل الفضائل األخالقية الكربى. 
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ينطلق من فكرة أن الكائنات الحيّة والقوى الطبيعية تُوجد يف عالقة تكاملية... «يتفق كلُّ هؤالء 

األشخاص عىل مبدأ مشرتك، ويختلفون حول األسباب التي تّربر هذا املبدأ»45. 

تنمو هذه االتفاقات قيامً روحيًة وعقليًة وفق استعدادات داخلية إنسانية، وحاجًة أنطولوجية 

ونفسيًة متدُّ اإلنسان مبخزون وطاقة االمتالء. وإىل جانب هذه القوة، تنتعش القوة التفاوضية بني 

الهويات السياسية وفق قيم املساواة واالعرتاف املتبادل بني األطراف، أو لنقل، بلغة راولز، تتأسس 

«وجهات نظر شاملة للخري». وتصبو األهداف التفاوضية إىل تحقيق الغايات االجتامعية اآلتية:

الحرية الدينية وحامية املامرسات الطقوسية لألفراد خارج كل إكراه قرسي اعتقادي.• 

ترسيخ قيم املساواة إزاء األفراد وإزاء قناعاتهم الدينية املختلفة. • 

ترسيخ مبدأ اإلنصات لإلثنيات كافًة، بغّض النظر عن معتقداتهم الدينية، أو الالدينية، أو • 

املناهضة للدين. ويسمو فوق هذا االختالف مبدأ األخوية حضناً اجتامعياً لتحقيق الخري 

األسمى.

تعميق ثقافة الحياد، بوصفها ثقافًة سياسيًة يجب أن تسلكها الدولة، دون إبداء امليل نحو • 

جهة عقائدية ميكن أن تحوز امتيازاً دينياً رسمياً. فحياد الدولة يعني عدم امليل ألية قناعة 

دينية، أو غري دينية، لدعمها أو تبّنيها.

ألن  قوياً»؛  و«التزاماً  متبادلًة»  «ثقًة  تتطلّب  األهداف  هذه  لتحقيق  األساسية  املداخل  إن 

املجتمعات الحرّة ليس لها من خيار، سوى أنها مجربة عىل «العيش يف إطار إجامع متداخل»46.

يلخص تايلور رؤيته الشاملة للمجتمعات يف العرص العلامين بالقول: إن العالقة بني الدين والعلامنية 

مل تعد تتحّدد يف إطار أفول الدين من الفضاء العمومي، أو فصل الكنيسة عن الدولة، أو خوصصة 

الحقل الديني؛ ألن اإلقرار بهذه املظاهر يعني اختزال «الصعوبات األساسية يف التعامل مع املشاكل، 

وفق أمنوذج خاطئ يف أذهاننا يقوم عىل االعتقاد بأن العلامنية تعني العالقة بني الدين والدولة، يف حني 

أن األمر يتعلق، يف الواقع، مبدى االستجابة (الصحيحة) للدولة الدميقراطية إزاء مشكلة التعدد»47. ومن 

هنا، الدولة مطالبة ببناء اسرتاتيجية منظّمة ومحكمة لتدبري التعدد األخالقي، عىل اعتبار أن التعدد 

األخالقي بات من أهم االنشغاالت الكربى ليس للدولة فحسب؛ بل كذلك للفلسفة السياسية املعارصة. 

45  - Jocelyn Maclure, Laicité et liberté, op.cit., p. 20.
46  - Taylor Charles, ‘Why we Need a Radical Redefinition?,’ in  Eduardo Mendieta and Van Antwerpen, ‘Power of 
Religion in The Public Sphere,’  (Columbia University Press,2011), p.48.
47  - Ibid., p. 36.
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إن املشاكل التي تعانيها فرنسا من جرّاء سوء تدبري التعدد األخالقي (الحجاب) يعود سببها إىل 

فكرة الفصل الحاّد والصارم بني املؤسسات الدينية والسياسية. فأنظمة الفصل تسقط يف تناقض 

يرى  صاّمء.  متشّددة  علامنية  وبني  الدينية،  والعالمات  العقائدية  الحرية  مبدأ  احرتام  بني  ذايت 

تايلور أن علامنية الفصل والحياد، التي تنهجها فرنسا، مل تتحّقق أبداً عىل أرض الواقع؛ فمثالً متنع 

السلطات الفرنسية الحجاب، ويف الوقت نفسه متول املؤسسات الدينية بنسبة (%85) عىل عكس 

املقاطعة الكندية كيبيك حيث يقلُّ التمويل إىل (%60)، أو متنع حمل الرموز الدينية، ويف الوقت 

الوفيات...  من  حاالت  عىل  تراتيل  لتالوة  واملستشفيات  السجون  بزيارة  للرهبان  تسمح  نفسه 

يُبنى عىل  أن  التعددي يجب  الليربايل  التصور  أن  تايلور  يرى  العلامين،  املأزق  وللخروج من هذا 

حياد املؤسسات، وليس عىل حياد األفراد. فالفرد ال ميكن أن يتنازل عن ما يشكل تناغامً وانسجاماً 

الشعائر  مامرسة  يف  يتمظهر  أن  من  بّد  ال  فاإلميان  الدينية.  إشاراته  مع  أو  الدينية،  هويته  مع 

الدينية سلوكاً وفعالً. ومن مثّة، ال ميكن مطالبة الفرد بإبعاد ما يعتقد به من قناعات إميانية من 

الديني يف  انتامئهم  إظهار  أحرار يف  أفراد، هم  العمومي؛ ألن «املواطنني، من حيث هم  الفضاء 

الفضاء الخاص كام يف الفضاء العام»48؛ ألن «فكرة «إبعاد الدين» من هذه الفضاءات أمر مشبوه 

احرتام  الحياد، وضامن  ملبدأ  االحرتام  واجب  تظهر  بأن  مطالبة  فإنها  املؤسسات،  أّما  أخالقياً»49. 

مبادئ املساواة وحرية التفكري. ليس من حّق أّي مؤسسة أن متيل إىل تعزيز، أو دعم، أو تبّني 

اعتقاد ديني، كام حصل يف كندا قبل تبّني قانون (95/ 2005). ولهذا السبب، يجب فهم العالقة بني 

الدين والعلامنية يف إطار مامرسة سياسية تدرك كيف تدبر التنّوع وفق مبادئ أخالقية، وليس وفق 

مبادئ الفصل املؤسسايت؛ ألن «غاية التصور الليربايل والتعددي للعلامنية هي مساعدتنا عىل ضبط 

الرصاعات اإلثنية والسياسية املرتبطة بتنظيم التعدد األخالقي والديني للمجتمعات املعارصة»50.

إن السؤال: ماذا يعني أن نعيش يف عرص علامين؟ سؤال أسايس افتتح به تايلور مرشوعه الفلسفي، 

وحاول أن يجد له مسّوغاً عقالنياً. بالكيفية نفسها حاول هابرماس أن يدّشن رؤيته الفلسفية إزاء العالقة 

بني الدين والعلامنية، بسؤال ال يقّل أهمية عن سؤال تايلور، وهو: ما املقصود مبجتمع ما بعد علامين؟

يعرّف هابرماس املجتمع ما بعد العلامين: هو ذلك املجتمع الذي «يالئم ذاته مع وجود دائم 

للجامعات الدينية، حيث املحيط االجتامعي ُمَعلْمن بشكل متزايد»51. فمن خالل هذا التعريف، 

48  - Jocelyn Maclure, Charles Taylor, Laicité et liberté, op.cit., p.53.
49 -  Ibid., p,57.
50  - Ibid., p.55.
51 - Habermas, Europe The Faltering, op.cit., p. 63.
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دينياً، أم وعياً  أكان وعياً  الوعي»، سواء،  العلامين يحيل إىل «تغيري يف  ندرك أن املجتمع ما بعد 

علامنياً.

وملقاربة هذا الفهم بشكل أوسع، ال بّد من الوقوف عند محطة رمزية تحمل دالالت مهمة، 

يتعلق األمر بلحظة تاريخية جمعت كّالً من هابرماس والكاردينال جوزف راتسنغر (البابا بندكتس 

XVI) بدعوة من األكادميية الكاثوليكية يف ميونيخ سنة (2004). وتقوم أهداف هذه الدعوة عىل 

تنظيم مناظرة بني ممثل االتجاه العقالين وممثل االتجاه الديني حول موضوع «األسس األخالقية 

ما قبل السياسية للدولة الحرة». 

التي  نفسها  الكاثوليكية هي  الكنيسة  التي تشغل  الهواجس  أن  اللقاء،  يظهر، من خالل هذا 

تشكل موضوع اهتامم ومعالجة من قبل الخطاب العقالين املعلمن؛ يتعلق األمر بالقضايا األخالقية 

غري  أم  املؤمنني،  إىل  بالنسبة  سواء  مشرتكة،  باتت  فاالهتاممات  والدينية.  والعلمية  والسياسية 

املؤمنني. وطبيعي أن تقام حوارات مشرتكة يف الفضاءات العمومية للمجتمعات ما بعد العلامنية. 

ويُفرتض يف هذه اللقاءات االنفتاح عىل كل الروافد التضامنية والقيم الثقافية، من أجل «تحديث 

الوعي العام»(52)، وبناء معايري وتصورات عقلية وروحية جديدة. لكن، هذه التطلعات البّد لها 

من قنوات منهجية تُْعهُد إليها مسؤولية البناء اللغوي والرمزي، حتى تتمّكن من بسط تأثرياتها عىل 

كل الطبقات املجتمعية، سواء منها املتدينة أم الالمتدينة.

مارس الخطاب الليربايل علّواً منهجيّاً عىل الخطاب الديني، تحت حّجة أن التربيرات العقلية 

توظّف املنطق والحجة ومبدأ اإلقناع، يف حني أن التربيرات اإلميانية ينقصها االستعامل العقيل 

والتامسك املنطقي. ونفهم، من هنا، إىل أّي حدٍّ تقرن النظرية الليربالية املواطنة بالعلامنية، 

الخطاب  ألن  الليربايل؛  العمومي  الفضاء  أمام  مهّمة  تربيرية  إمكانيات  يفتح  االقرتان  وهذا 

العلامين ينتمي إىل «سياق االفرتاضات، وإىل املقاربة الفلسفية التي تتميز عن أي شكل من 

أشكال التقليد الديني، كام أنها ال تتطلّب الحصول عىل العضوية داخل جامعة املؤمنني»53. يف 

حني أن الفضاء الديني الخاص تعوزه اإلمكانيات العلمية؛ ألنه ال ميثل «مجاالً للنمو الحيوي 

داخل الحداثة»54. 

52  - هابرماس (يورغن) وراتسنغر (جوزف)، جدلية العلمنة: العقل والدين، تعريب وتقديم حميد لشهب، جداول، لبنان- بريوت، 2013، 
ص 60.

53  - ‘Dialogue: Jürgen Habermas and Charles Taylor,’ in Eduardo Mendieta, eds,. ‘The Power of Religion in the 
Public Sphere,’ (Columbia University Press, 2011), p.61.
54  - Ibid., p.77.
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وعىل الرغم من أن الخطاب العلامين شيّد أنساقه عىل أركان الفلسفة الذاتية، مل تصمد أمام 

تحولت  صاّمء  مقوالت  إزاء  ثابتاً  ساكناً  ظّل  العلامين  فالخطاب  وكونية.  محلية  ثقافية  متغريات 

الجامعات  رقعة  امتداد  وبفعل  الدينية،  الرصاعات  بفعل  تفكريه،  بنيات  يف  أخاديد وشقوق  إىل 

والطوائف الدينية.

يف هذا السياق، مل تعد املؤسسات الدينية مبنأى عن التدخل العمومي يف القضايا الكربى التي 

تقلق مستقبل اإلنسانية، فقد أصبحت هذه التدخالت تنفذ بشكل كبري داخل األوساط االجتامعية، 

ومتارس تأثرياً واسعاً يف صفوف الرأي العام. ويعود هذا االهتامم إىل أن «الجامعات الدينية أخذت، 

أكرث فأكرث، دور تأويل الحياة السياسية للمجتمعات املعلمنة»55. مبعنى آخر، إن التأويالت الدينية 

للمشهد السيايس وجه نقدي حاد ملسار تدمريي، يتوىل مسؤوليّته العقل الذي أطاح بسلطة الدين، 

ورسم له حدود الفعل والكالم. فعودة الدين هي عودة الروح إىل حداثة منهوكة بفعل انسداد 

األفق وضبابيته.

البيئة واإلجهاض واالستنساخ واملوت الرحيم والتعديل  لقد انغمس الخطاب الديني يف سؤال 

الجيني والزواج املثيل... وكلها قضايا ساهم، من خاللها، املكون الديني بإعادة تشكيل الرأي العام. 

وهذه إشارات موّجهة إىل معظم الليرباليني الذين «يقاربون الفضاء العمومي مبثالية عقالنية تقيص 

التربيرات الدينية، لكونها العقالنية»56. إن فعل اإلقصاء، الذي مارسه الفضاء العلامين منذ عقود، 

وصل إىل أفق مسدود، بسبب تعب أصابه من جرّاء سوء تصحيح مساره العقالين.

الدين  بني  العالقة  يخدم  ال  الفصل  مفهوم  أن  هابرماس  رأى  الليربايل،  املأزق  بهذا  منه  ووعياً 

والعلامنية يف مجتمع ما بعد علامين. يلتجئ هابرماس إىل استخدام صيغة جديدة بدل الفصل تفتح 

آفاقاً تكاملية، يتعلق األمر مبفهوم «الرتجمة»، أو «النقل»؛ فمفهوم الرتجمة يوحي بأن املسافة بني 

الدين والعلامنية مسافة ذائبة. كيف يرسم هابرماس العالقة بني الدين والعقل من خالل مفهوم 

الرتجمة؟

يدفع املجتمع العلامين قضاياه إىل فضاء عمومي عقيل يقوم عىل الحجة واإلقناع، وتقديم تربيرات 

منطقية يستوعبها املواطن بسهولة. تحتمي النظرية الليربالية بهذه السريورة اإلجرائية؛ ألنها مزودة 

55  - Habermas Jürgen, Qu’est-ce qu’une société Post-séculaire?, op.cit., p.7. 
56  - Calhoun Craing, ‘Secularism, Citizenship and the Public Sphere,’ in Craing Calhoun; Mark Juergensmeyer 
and Jonathan Vanantwerpen, eds., ‘Rethinking secularism,’ (Oxford University Press, 2011), p.75.
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بأنساق فرعية تجّدد ثقافتها الحداثية. ولطاملا نجد البناء الليربايل قد شيّد أركانه الفلسفية عىل 

مفاهيم محايثة حسمت مع بناءات تقليدية ميتافيزيقية. ولذلك، إن اللجوء إىل صيغة النقل، أو 

الرتجمة، يُعدُّ مخرجاً لبناء عالقة متكافئة ومتبادلة بني الدين والعقل. إن حضور الخطاب الديني 

داخل الفضاء العمومي بات رضورياً، وال سيّام أمام العودة القوية للدين. ولكن لتسييد هذا النوع 

من الخطاب، وقبوله، والتفاعل مع مضامينه، ال بّد من أن «يحتاج الخطاب الديني إىل الرتجمة يف 

الفضاء العمومي، إذا كان محتواه يستعيص عىل التربير، وعىل صياغة القرارات السياسية امللزمة 

التي هي قابلة للتنفيذ من قبل القانون»57. إذاً، ال بد للمواطن العلامين من أن يستقبل خطاب 

إىل  الديني  الخطاب  ترجمة  أي  مضمونه؛  فهم  من  ليتمكن  الرتجمة  خالل  من  الديني  املواطن 

الخطاب العلامين من أجل تشكيل اإلرادة السياسية للرأي العام. ويف إطار املساعي املتبادلة لخدمة 

الثقافة العلامنية الليربالية، وتسهيل التقارب بني الفضاء الديني والفضاء العلامين، ميكن «للمواطن 

بالنسبة  واضحة  لغة عمومية  إىل  املهّمة  الدينية  الدراسات  ترجمة  أجل  يجتهد من  أن  العلامين 

للجميع»58. وعن كيفية الرتجمة من لغة دينية إىل أخرى علامنية، يسوق لنا هابرماس املثال اآليت: 

«خلق الله اإلنسان عىل صورته عىل صورة الله خلقه ذكراً وأنثى خلقهم» (سفر التكوين، اإلصحاح 

املساهمة  لهذه  يكون  حتى  اإلصحاح،  ترجمة  العمومي  الفضاء  داخل  النقاش  يستلزم   .(27  :1

الله؛  هو  به  واملشبه  اإلنسان،  هو  املشبه  أن  اإلصحاح  من  نفهم  التربيرية.  القرارات  يف  مكانها 

فاإلنسان شبيه بالله. وليك تشبه الكائنات اإلنسانية الصورة اإللهية، يجب أن تكون حرة؛ فالكائنات 

الحرة شبيهة بالله. والتطابق عىل مستوى الشبه يعني أن «الله يُلزم اإلنسان أن يكون حرّاً»59 لريقى 

إىل مستوى هيئته. فالرتجمة، التي يلتقطها العلامين من داخل الفضاء العمومي، تعني أن الشبه 

يفيد «الكرامة اإلنسانية» و«حرية اإلرادة» و«فكرة االستقاللية»، وكلها «اقرتاحات علامنية منبثقة 

من التصّور الكانطي لالستقاللية، أو من بعض التأويالت املتعلقة بحقوق اإلنسان»60. صحيح أن 

الرتجمة61 قد تفقد النص بعض معانيه الداللية (املثال الذي أوردناه سابقاً من سفر التكوين أفقد 

57  - ‘Dialogue: Jurgen Habermas and Charles Taylor, op.cit., p.64.
58  - هابرماس يورغن، جدلية العلمنة، مصدر سابق، ص 63.

59  - Habermas Jurgen, The future of Human, op,cit., p.115.
60  - Dialogue: Jürgen Habermas and Charles Taylor, op.cit., p.63.

الحوار وقع اختالف بينهام حول مسألة ترجمة  الديني»، وخالل هذا  الفضاء  61  - لقد حدث حوار بني هابرماس وتايلور حول «قوة 
املقدس  بني  والدين،  األخالق  بني  التمييز  بصعوبة  إيّاه  مذكراً  هابرماس،  أطروحة  تايلور  انتقد  العلامين.  الخطاب  إىل  الديني  الخطاب 
والدنيوي. فالخطاب الديني ال يتطلب ترجمته إىل لغة علامنية؛ ألنه خطاب موجه إىل جامعة تتفاعل معه، وتستوعبه، وتعيش تجربتها 
اإلميانية الروحية يف حرضته، كالقول، مثالً: «رؤية العذراء أو سانت تريز». ولذلك، إن عملية الرتجمة ليست رضورية؛ ألن اإلحالة الروحية 
تايلور: ملاذا يجب معاملة هذه اإلحاالت بشكل خاص؟ أحياناً يصعب وضع حدود بني  متسُّ حياة بعض األشخاص. ومن مثة، يتساءل 
أم غري  يهودي،  أم  أم مسلم،  بروتستانتي،  أم  كاثولييك،  أهو  للشخص؛  واإليديولوجي  الفكري  االنتامء  تحديد  الخطابني، ويصعب معه 
متديّن... هذا ما يعكسه املثال اآليت: «أدافع عن حقوق اإلنسان ألنه ُخلق عىل صورة الخالق». فهذا املثال، بقدر ما يقع خارج الحقل 
الديني الخالص يقع خارج الحقل الداليل العلامين املحض، لكن املثال قد يحمل إحاالت متعددة تجمع بني الديني والعلامين. األمر نفسه 
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الداليل ملفهوم «الخلق») لكن هذا ال يعني، يف تقدير هابرماس، «فقدان بؤرة املضمون  املعنى 

الداليل للنص»62.

إن املجتمع ما بعد العلامين يدافع عن حضور واستمرارية التصّور الديني يف الفضاء العمومي، 

من خالل بناء عالقة تفاعلية ومواطنة مشرتكة واعرتاف متبادل. ولتعزيز هذا املشرتك الليربايل، البّد 

للوعي الديني من مامرسة «التأمل الذايت»، حتى يتمكن من تغيري وعيه الذي تبلور مع «ظهور 

يف  الديني  الوعي  عىل  يجب  الدنيوية»63.  واألخالق  الوضعي  القانون  وانتشار  الحديث،  العلم 

املجتمع ما بعد العلامين أن يطور مواقفه اإلبستميّة تجاه مبادئ دستور الدولة، وتعدد الديانات، 

املواطنة  أرضية  أي  األرضية؛  هذه  وعىل  األفراد...  ومساواة  العلم،  وسلطة  الدنيوية،  واألخالق 

الدميقراطية، يجب عىل املعتقد اإلمياين أن يتالءم ذاتياً مع النسق الليربايل. ولتحقيق هذا الرهان 

يقرتح هابرماس ما يسميه «سريورة التعلم».

يلتقي يف جوانب عديدة عىل  راتستنغر،  والكاردينال جوزف  الذي جمع هابرماس  اللقاء،  إن 

املربط  التي تشكل  التقارب،  الدين والعلامنية. ومن ضمن حلقات  التقارب بني  مستوى صياغة 

األسايس، هناك «العالقة املتبادلة بني العقل واإلميان واالعرتاف املتبادل بينهام». وكذلك «التعلم 

املتبادل بني الدين والعقل يف املجتمع ما بعد العلامين». ثم، «توسيع العالقة الثنائية بني الدين 

والعقل إىل عالقات متعددة مع ثقافات أخرى».

الديني  الخطاب  تشتمل عىل  األبعاد،  ثنائية  بل  الجانب؛  أحادية  ليست  التعلم»  إن «سريورة 

والعلامين. يف هذا الصدد يقول هابرماس: «ما أقرتحه هو أن تفهم الالئكية الثقافية واملجتمعية 

كصريورة64 تعلم مزدوجة يكون يف حاجة إليها أتباع تقاليد األنوار والتعاليم الدينية عىل حدٍّ سواء، 

للتفكري يف حدود تخصصهام». فامذا يقصد هابرماس بسريورة التعلم؟

يشري إليه كانط  يف خامتة كتابه (نقد العقل العميل) عندما يقول: «شيئان ميآلن نفيس إعجاباً وإجالالً متجّدداً ومتعاظامً عىل الدوام كلاّم 
أنعمت التفكري والتأّمَل فيهام؛ السامء املرّصعة بالنجوم من فوقي، والقانون األخالقيُّ يف داخيل». فهذا املثال الكانطي يوّضح إىل أّي حدٍّ 
تصعب ترجمة الخطاب الديني؛ لكونه يتامزج يف داخله خطاب علامين، وال سيّام أن املفاهيم الكربى للعلامنية، مثل الحرية والتحرر...، 
كربت وتطّورت يف حضن الخطاب الديني. ثم، ال ننىس خطابات مارتن لوثر كينغ حول الدميقراطية والدستور وحقوق السود... مع أن 

الرجل يحمل مشاعر دينية قوية، واملتلّقي مل يكن يف حاجة إىل ترجمة، أو إىل تجربة دينية خاّصة، لفهم مقاصد خطاب كينغ. 
62  - Habermas, Retour sur la religion, op.cit., p. 38.
63  - Habermas Jürgen, Religion in Public Sphere, European Journal of Philosophy 14: 1. Polity. (2006), p.13.

مناظرته مع  استخدمه هابرماس يف  الذي  املفهوم  التعلّم»، وهو  بـ«صريورة   (Learning Process) لشهب مفهوم  ترجم حميد   -   64
الكاردينال جوزف راتسنغر، يف حني أُفّضل ترجمة هذا املفهوم بـ «سريورة التعلّم». فالصريورة (Becoming) تعني انتقال اليشء من حالة 
إىل أخرى يف إطار حركة تطورية؛ أّما السريورة (Process)، فتعني مجموعات من التعلاّمت واإلجراءات والعمليات تنمو ببطء، وتفيض 

.(Learning Process) وباللغة اإلنجليزية يستعمل ،(Lernprozess) إىل نتيجة معينة. ففي كتابات هابرماس باللغة األملانية يستعمل
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يدعو هابرماس إىل تأسيس مبدأ «احرتام متبادل» بني أعضاء مجتمع مدين ينتمون إىل ثقافات 

مختلفة، سواء أكانت دينية أم ال دينية. فاملواطنون مطالبون بإبداء احرتام متبادل بعضهم تجاه 

مدين يف جامعاتهم  تضامن  من خالل  ومتساوين،  أحراراً  سيايس  مجتمع  أعضاء  بوصفهم  بعض، 

السياسية. فالفضاء العمومي بوصفه وسيلًة تشاوريًة وإجرائيًة يتطلب من املواطنني تربير مواقفهم 

لجميع  متاحة  لغة  يف  وتدابري  وقرارات  قضائية  وأحكام  «قوانني  بخصوص  لآلخرين  وحججهم 

املواطنني»65. فهذا الفعل لن يتّم إال من خالل احرتام مبدأ املساواة يف التربير بني الجميع، وهي 

صيغة  وتضفي  مؤمنني).  وغري  (مؤمنني  األعضاء  بني  مشرتكة  إرادات  إجامع  إىل  للوصول  صيغة 

اإلجامع عىل اإلرادة الدميقراطية الجامعية طابع الرشعية والنزاهة.  

ميكن  كام  االجتامعية،  التوازنات  حامية  بقصد  للتدّخل  إمكانات  للدولة  أن  نتصور  أن  ميكن 

عقائدية.  أية جهة  إىل  امليل  وعدم  الحياد  يضمن  بشكل  الدينية  العالقات  تنظيم  مهام  تتوّىل  أن 

لكن هابرماس يرى أن هذه اإلمكانات، التي ترتجم مصالحًة بني الدولة من جهة، واملجتمع املدين 

والثقافات املختلفة من جهة أخرى، «مصالحة مؤقتة وغري كافية»66. فالتحوالت اإلبستمية، التي 

يُراهن عليها هابرماس، ال تعود إىل سلطة اإلكراه القانوين؛ بل إىل سلطة أخالقية تتجّسد يف إطار 

«سريورة تعلّم تكاملية»، ويف إطار أخالق مواطنة متساوية. وإذا حدث ما يتناىف مع هذه األهداف 

من توتّر «واصطدام معسكرات أصولية وعلامنية، فإن األمر يعود إىل عجز التعلّم»67 أساساً، وليس 

إىل يشء آخر.

املوت  اإلجهاض،  مثل:  مهّمة،  قضايا  عىل  االنفتاح  والعلامين  الديني  التعلّم»  «سريورة  تفرتض 

الرحيم، البيئة، زواج املثليني، إلغاء عقوبة اإلعدام، االختيار الجيني... وهي قضايا تشغل اهتاممات 

املواطن. فالخطاب الديني ُمطالَب بإبداء الرأي وتحديد موقفه، وبالقدر نفسه الخطاب العلامين 

التعلّم»،  «سريورة  إطار  يف  يندرج  املزدوج  الفعل  وهذا  وتصوراته،  بأفكاره  يساهم  بأن  مطالب 

ويدفع يف اتجاه تشكيل رأي عام دميقراطي. من هنا، نفهم أنه «ميكن للمجتمع العلامين وللدين، 

عىل حدٍّ سواء، إذا ما فهام علامنية املجتمع كصريورة تعلّم متكامل، أن يقدما مساهامتهام فيام 

يتعلق باملواضيع التي يختلف عليها الناس يف الحياة العامة، وكذلك، وألسباب عقلية، أن يأخذ كل 

واحد منهام عىل محمل الجد»68.

65  - Habermas Jürgen, Religion in Public, op.cit., p.5.
66  - Habermas Jürgen, Europe The Faltering, op.cit., p.67.  
67  - Habermas Jürgen, Religion in Public, op.cit., p.18.

68  - جدلية العلمنة، مصدر سابق، ص 60.
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مل يكن كازانوفا مبنأى عن هذا النقاش الدائر يف األوساط األكادميية؛ ففي كتابه (األديان العاّمة 

يف العامل الحديث) استأثر باهتاممه دخول الدين يف الفضاء العمومي بكثافة، وكسب بذلك نفوذاً 

مهامً. ووفق هذه الرؤية السياقية الجديدة، طرح كازانوفا سؤاالً: هل ميكن تعميم الدين؟ 

يناقش كازانوفا مأزق الحداثة العلامنية، عندما قامت بالفصل بني الفضاء الخاص والفضاء العام، 

حيث «ظهرت النظريات املعلمنة بوصفها تفسريية لهذه السريورة التاميزية، وتحرير العلامين من 

الديني»69. لكن هذا التقسيم، عىل الرغم من قّوته السحرية عىل مستوى «صنع» الحداثة، شديد 

الغموض. ومن هنا ميكن أن نتساءل، كيف تشقُّ الحداثة طريقها نحو أفق ضبايب؟ أو لنقل، ملاذا 

أقامت الحداثة معايريها عىل رصامة منهجية غامضة؟ فالدين من أكرث الظواهر االجتامعية انفالتاً 

الكذب. فلامذا  أو  الصدق  التجريبي، منطق  للمنطق  التصنيف، وال يخضع  أو  التحديد،  من كل 

اختزلت الحداثة العلامنية الدين يف وظيفة اجتامعية خاّصة، شأنها شأن تدبري شؤون املنزل؟ ملاذا 

ظّل احتكار الفضاء العام من دعاوى الصالحية العلامنية؟ 

ملقاربة هذه األسئلة يحاول كازانوفا أن يقّدم تعريفاً عن سؤال: ما املقصود بالتعميم؟ يقول: إن 

«ما أدعوه «تعميم» الدين الحديث هو العملية التي يتخىل بواسطتها الدين عن موقعه املحّدد 

يف النطاق الخاص، ويدخل النطاق العام غري املتاميز للمجتمع املدين، من أجل املشاركة العملية يف 

املسرية املتواصلة للمعارضة والرشعية الخطابية، وإعادة رسم الحدود»70. والتعميم، بهذه الكيفية، 

ال يتبع خطاً متصالً للوصول إىل غايته، وال ميكن اعتباره حّداً فاصالً بني مرحلة وأخرى. فالتعميم، 

التقاليد  تلك  واضطالع  تشكيلها،  وإعادة  الدينية  التقاليد  «إحياء  مبثابة  كازانوفا،  يقصده  الذي 

الدينية تحديداً... بأدوار عامة»71. فهل هذه رغبة أملتها رشوط ذاتية لرجال الدين قصد الولوج 

واستدعت  العلامين،  الحضور  سلطة  تجاوزت  موضوعية  هناك رشوط  أم هل  العام؟  الفضاء  إىل 

عودة الدين إىل الفضاء العمومي؟ يصعب تقديم إجابات وفق ثنائية الذات واملوضوع؛ ألن عودة 

الدين هي «عودة الروح» إىل رشايني الوجود األخالقي؛ عودة قد يطول انتظارها، ولكنها من املؤكّد 

قادمة؛ ألن قدر الحداثة مصاحبتها الدامئة للدين. عودة املقّدس تأيت يف سياق يُعلَن فيه عن أهداف 

متعددة: من أجل دحض طوباوية عرص التنوير، وتحرير الدين من أرس الفضاء الخاص، ومامرسة 

التأثري عىل الرأي العام، وبلورة قناعات وقرارات سياسية، وتبّني دور املعارضة. وخالصة القول أنها 

69  - Casanova José. ‘The Secular, Secularizations, secularisms,’ in Graig Calhoun, Mark Juergensmeyer and Jona-
than Vanantwerpen, eds.,‘Rethinking Secularism,’ (Oxford.University Press, 2011), p.56.

70 - كازانوفا، األديان العامة، مصدر سابق، ص 99.
71  - املصدر نفسه، ص 334.
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عودة تندرج يف إطار إعادة تحديد موقع للدين، من خالل مد جسور التعاون مع املجتمع املدين 

ومع مبادئ الدستور، ومع أسس العلامنية. فالدين يعلو عىل أّي واقع خاص، إنه يتعايش مع قيم 

السياقية  املعايري  استيعابه  يف  تكمن  الدين  قدرة  إّن  الفردية.  الحريات  ومع  جديدة،  مجتمعية 

الحداثية. وميثل تدخله يف الفضاءات العمومية للمجتمعات الحداثية إشارًة إيجابية للتعايش مع 

التعددية الثقافية واالجتامعية وأمناط التفكري الجديد. وبهذا، ينسلخ الدين عن وظيفته االجتامعية 

التقليدية، بوصفه مكوناً ينتمي إىل مجال خاص. تتجىل قدرة الدين يف استيعاب متغريات نسقية 

للحداثة، ويف بلورة اسرتاتيجية القوة يف الفضاء العمومي وفق العنارص اآلتية:

يف •  الدولة  شطط  من  الدميقراطي  املدين  للمجتمع  والجامعية  الفردية  الحريات  حامية 

استعامل السلطة.

املساءلة األخالقية للسياسات الحكومية يف مجال السباق نحو التسلّح والعدالة االقتصادية • 

ونظام السوق.

يف •  «تتجىل  ذلك  عىل  واألمثلة  والقانوين،  اإلداري  الدولة  تدّخل  من  األفراد  حياة  حامية 

التعبئة العاّمة ملا يُعرف باألغلبية األخالقية واملوقف الكاثولييك العام من قضية اإلجهاض 

دفاعاً عن «حّق الحياة»72.

باب  من  بنا،  يجدر  أال  الحديثة،  العلمنة  تحديث  يف  للدين  التاريخية  املساهامت  هذه  أمام 

القيم  نسف  بغرض  جاء  الدين  تعميم  إن  تقول  فرضية  نفرتض  أن  معارضة،  أطروحة  صياغة 

العلامنية؟ نعتقد أن هذه الفرضية ال تتسق مع منطق العودة، وال سيّام أن الدين دّشن مشاريع 

كربى تخصُّ اإلصالح الديني يف القرون الوسطى، وساهم عىل إثرها يف نشأة الدولة الحديثة، وتطّور 

الرأساملية، وإنجاز الثورة العلمية الحديثة. إن الدين ال يُعيد إنتاج إال ما يتسق مع ذاته الحداثية، 

ويهجر ما يتعارض مع نظرية العلمنة؛ إذ «أوافق -يقول كازانوفا- عىل أن ديناً تبّنى جوانب نقد 

اليوم، يف موقع يخّوله االضطالع بدور إيجايب يف مواصلة سريورات  الرئيسة هو،  التنويري  الدين 

العقلنة العملية، وأن تقليداً دينياً يعيد صياغة عالقته الخاصة بالحداثة، عرب دمجه األبعاد الثالثة 

العميل  األخالقي  والنقد  التقليدية،  الدينية  لآلراء  املعريف  (النقد  انعكاسياً  التنويري  الدين  لنقد 

إليديولوجيات الرشعنة الدينية، والنقد الذايت التعبريي للزهدية واالغرتاب الدينيني)، قد يُسهم يف 

إعادة إحياء النطاق الحديث العام. فيام يدعم، علناً، قيم الحداثة املقدسة؛ أي الحياة اإلنسانية 

والحرية»73. فموقع الدين يف الفضاء العمومي هو إعادة تشكيل جوانب من الحداثة، أو جوانب 

من فشل التنوير. وعىل هذا األساس، ال بّد من وجود أديان عاّمة عىل مستوى املجتمع املدين؛ إذ 

72  -املصدر نفسه، ص ص-90 91.
73 - املصدر نفسه، ص 343.
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ال يتسق مع منطق الحداثة وجود أديان عاّمة عىل مستوى الدولة (كنائس دولة معرتف بها)، وإال 

حدث تشويه حداثة الدين وحداثة الدولة. إن وجود «األديان العامة وحدها عىل مستوى املجتمع 

املتاميزة  البنى  ومع  الحديثة،  الكونية  النزعة  ذات  املبادئ  مع  املطاف،  نهاية  يف  تتناغم،  املدين 

الحديثة»74. تضطلع األديان، عىل املستوى املدين (األديان املدنية)، بأدوار مهّمة للتصدي ملشاريع 

منافية لكرامة اإلنسان وأخالقيته (الحركة املناهضة لإلجهاض)؛ فالواجهة املدنية ركن أسايس لتأثري 

الخطاب الديني يف القناعات املشرتكة. ومبا أن املجتمع املدين نبذ مفهوم السيادة املغلقة، وامتّد 

حركًة كونيًة، من خالل أشكال التضامن، ملناهضة مشاريع ليربالية أداتية، فإن األديان العامة تتسق 

مبادئها مع هذه النزعة املدنية الكونية دون ميل طائفي أو مذهبي.

العامة تنحو نحو تبّني مبادئ ُمعلمنة كونياً؛ وهذا  إليه أن مسارات األديان  ما تجدر اإلشارة 

األمر ال يحدث إال عرب سريورة متدّرجة وبطيئة. يف البداية تبدي األديان مقاومة شديدة لألخالقيات 

الجديدة، ويف النهاية تجد ذاتها أمام خيار تبّني هذه االختيارات واجباً مدنياً أخالقياً، وتلك إشارة 

كالحقوق  الكونية،  واملبادئ  املدين  املجتمع  مطالب  مع  والتكيف  املالءمة  درجة  تعكس  مهمة 

الفردية وحرية التدين واالستقاللية الفردية وكرامة اإلنسان... تحتضن األديان العاّمة هذه القيم 

بوصفها «مبادئ مؤّسَسة عىل الوحي املسيحي»75. 

هل للعلامنية أفق كوين؟
والعلامنية،  الدين  بني  بالعالقة  املهتمة  النصوص  لهذه  مقاربتنا  من خالل  انتباهنا،  لفت  لقد 

أن هناك أوارص متينة تشدُّ نسيجها؛ تكاد تكون هذه النصوص تنتمي إىل قرابة دموية واحدة، 

واالختالفات التي تظهر بينها، من حني إىل آخر، ليست سوى اختالفات عائلية ال تفسد للوّد قضية. 

ويبدو أن البؤرة األساسية، التي تجمع خيوط اإلشكال واملعالجة، تعود إىل البنية الليربالية بوصفها 

 (Demos) الدميوس  إن  مثة،  ومن  الحداثية.  األخالقية  للقيم  سلس  بولوج  يسمح  عقالنياً  نسقاً 

يتأّسس عىل وحدة متجانسة ثقافياً ولسانياً ودينياً. تختزل «سريورة التعلّم»، التي اقرتحها هابرماس، 

مسافة االندماج يف بنية التجانس الليربايل الذي يقوم عىل مصفوفات مفاهيمية عقالنية. يف السياق 

نفسه، يقرتح تايلور مفهوم «املخيال املشرتك» الذي يعكس عمق الوحدة التجانسية االجتامعية. 

كام أن كازانوفا ال ميثّل استثناء؛ إذ إّن فكرة التعميم ال تشمل سوى القناعات الدينية املشرتكة. 

ما  إذاً،  لراولز.  األخالقية  السياسة  تأثري  يقع تحت  وتايلور وكازانوفا  كّالً من هابرماس  أن  ويبدو 

محّددات هذه السياسة؟ وما منطلقاتها؟

74  - املصدر نفسه، ص 327.
75  - Casanova, The Contemporary Disjunction, op.cit., p.127.
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ينطلق راولز من سؤال أسايس هو: هل ميكن ملجتمع ليربايل أن يصري ممكناً؟ 

قيم معيارية  مثالية وفق  بأبعاد  بناء عالقات كونية  إىل  السؤال،  راولز، من خالل هذا  يتطلع 

ليربالية. إنها رهانات أساسية إلدماج العضوية السياسية يف الكونية.

تتصف الشعوب الليربالية بدرجة كبرية من املعقولية76، كام أنها تتصف برشوط االكتامل الذايت، 

ألنها تحوز مبادئ أساسية للمنطق الليربايل، وهذه املبادئ ميكن ترتيبها كاآليت:

مبدأ مؤسسايت: يتجىل يف وجود حكومة دميقراطية دستورية تتوىل خدمة مصالح الشعوب.• 

مبدأ ثقايف: املقصود به: وجود مواطنني يتوحدون يف إطار «تعاطف مشرتك».• 

مبدأ أخالقي: املُراد منه: وجود تصّور أخالقي وسيايس للحّق والعدالة.• 

من  درجة  تتبّوأ  الليربالية  الشعوب  من  يجعل  موضوعية  وحدة  يف  العنارص  هذه  تضافر  إن 

الواقعية» املتصالحة مع رشوط سياسية واجتامعية. وهذه الرشوط ليست سوى قيم  «اليوتوبيا 

الحق والعدالة، وقد انبثقت من تصور سيايس ليربايل. واملواطنة، بهذا املعنى، تتامهى مع مقاصد 

لنفسه  االختالف  يصنع  ال  السياسية.  مؤسساتها  ومع  الليربالية،  والدستورية  الدميقراطية  ومعاين 

فضاًء خارج التصور السيايس للعدالة وللنظام الدستوري الليربايل؛ ألن الوحدة السياسية للشعوب 

الليربالية، بأطيافها كافًة، متجّذرة أساساً يف «تصّور سيايس معقول للحّق والعدالة مثبت من طرف 

أو  الديني،  االنتامء  تُقاس بوحدة  الوحدة ال  أن  إجامع متداخل ملذاهب شاملة»77. وهذا يعني 

األخالقي، أو اللغوي... بوصفها قيامً حضاريًة مشرتكًة سيادياً؛ ألن «التعاطف املشرتك» يقوم عىل 

أسس ليربالية تتميّز مبعقوليتها وعقالنيتها. 

صحيح أن الوحدة ال تصنعها املعتقدات الشاملة، سواء أكانت دينية، أم أخالقية، أم فلسفية؛ 

فهذه مجرد اعتقادات يحملها املواطنون؛ وقد تساهم، بدرجات متفاوتة، يف توظيف القدرة عىل 

ال  املعتقدات  هذه  أن  نفسه،  الوقت  يف  يعني،  ال  هذا  لكن  وأشياء،  قضايا  إزاء  االختالف  تدبري 

تساهم يف ترسيخ أسس وحدة مجتمع يتميز بُحسن التنظيم؛ إذ من شأن العدالة بوصفها إنصافاً 

76 - مييّز راولز بني املعقولية والعقالنية، حيث تتقّدم األوىل، يف سلّم األولويات، عىل الثانية، تحت مّربر أن املعقولية رشط أسايس للوصول 
إىل اتفاقات تخصُّ مبادئ الحّق والعدالة. كام أن املعقولية تخصُّ القرارات واألفعال واملعايري واملبادئ، حيث تكون مقبولة من طرف 
ميثلون  الذين  واملتساوين،  األحرار  األشخاص  خاصية  العقالنية هي  أن  يف حني  أخالقية حدسية،  فكرة  املعقولية  كانت  لذلك  الجميع؛ 

املواطنني. وتبدأ أسس عقالنيتهم يف تبّني، أّوالً، الضوابط املعقولية. 
77 - Rawls John, The Low of People, with the Idea of Public Reason Revisited (Harvard University Press, 1999), 
p.16.
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أن تبلور معايري مشرتكة تصبح معها هذه املعتقدات الشاملة عدالًة سياسيًة، وبهذا يكون «املفهوم 

السيايس [للعدالة] مؤيداً من العقائد املعقولة الدينية والفلسفية واألخالقية، رغم تعارضها، والتي 

لها جسم مهم من األتباع، والتي تدوم عرب الزمن من جيل إىل الجيل الذي يليه. وأعتقد أن هذا هو 

األساس األكرث معقولية للوحدة السياسية واالجتامعية املتوفرة للمواطنني يف مجتمع دميقراطي»78. 

فالعدالة، بوصفها إنصافاً، هي نتيجة إجامع متداخل معقول للمفاهيم السياسية الكربى، كالحرية 

(الدين)، واالستقاللية (األخالق)، والفلسفية (الفضائل). 

يف هذا السياق، ينتقد أسد أسطورة املفاهيم الليربالية التي تطرح نفسها إمكانيًة وحيدًة كونياً، 

كالعدالة واملساواة واملناقشة الحرة وتداخل اإلجامع والفضاء العمومي... وقبل الخوض يف تفاصيل 

النقد، نتوقف عند سؤال أسايس ال يكّف أسد عن طرحه: هل ميكن للمسلم أن يكون ممثالً يف أوربا؟

عن هذا السؤال نتلقى جواباً واضحاً من طرف هابرماس مفاده أن «العديد من املجتمعات اإلسالمية 

ال تزال بحاجة إىل الخضوع لهذه العملية التعلمية [سريورة التعلم] املؤملة»79. تحت مّربر أن «املهاجرين 

املسلمني ال يستطيعون االندماج يف املجتمع الغريب ضداً عىل عقيدتهم الدينية، عىل اعتبار أن االندماج 

التواصلية  فلسفة  يف  جديداً  أمراً  ليس  العمومي  الفضاء  من  اإلقصاء  إن  الدينية»80.  بالعقيدة  مرتبط 

الهابرماسية، لقد مارس هذا اإلقصاء يف حّق املرأة واألقلّيات والطبقة العاملة والثقافة الشعبية... ويعني 

هذا أن الفضاء العمومي الهابرمايس ليس له صالحية كونية؛ إذ إن من مقومات الكونية املنصفة االنفتاح 

خارج الحدود السيادية والدينية واللسانية والثقافية دون رشوط إلزامية ليربالياً. 

املسلمة؟ عن  أقلّياتها  مُتثل  أن  األوربية  للدولة  الذي طرحه أسد: هل ميكن  السؤال  نعود إىل 

هذا السؤال نتلقى، هذه املرة، اإلجابة من أسد، حيث يقول: إن «إيديولوجيا التمثيل السيايس يف 

الدميقراطيات الليربالية تجعل من الصعوبة، إن مل نقل من املستحيل، متثيل املسلمني»81. وصعوبة 

التمثيل السيايس تأيت نتيجة منطية املخيال السيايس الغريب الذي يختزن يف جوفه فكرة «تطرّف 

الجغرافية  التوترات  اإلسالمي». ولذلك، يجد هابرماس يف فكرة  الدين  اإلسالمي» و«خطر  الدين 

الليربالية،  أّن العلامنية مالمئة، فحسب، للسيادات السياسية  التي ترى  لفكرته،  اإلسالمية انتصاراً 

التي تنعم باالستقرار والرفاهية. 

78 - راولز، جون، العدالة كإنصاف: إعادة الصياغة، ترجمة حيدر حاج اسامعيل، املنظمة العربية للرتجمة، 2009، ص9.
79 - Habermas Jurgen, The Faltering, op.cit., p.75
80 - Ibid., p.71.
81 - Asad, Formation, op.cit., p.173.
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ينتقد أسد هذا التصور الذي يقف عند أحكام جاهزة، ويتجاهل الظاهرة الدينية يف أبعادها 

السياسية واالجتامعية، كام يتجاهل «روابط بني الحركات املسيحية والقيم... من جهة، والعلامنية 

االستعامرية األوربية من جهة أخرى»82. فالعلامنية االستعامرية حرصت عىل خلق أوضاع مستقرة 

قّسمت  أنها  كام  لآلخر،  والثقافية  االقتصادية  البنيات  تدمري  املقابل، عىل  للرفاهية، وعملت، يف 

العامل، بلغة كارل شميت، إىل عدوٍّ وصديق. يف الواقع، تتجاهل هذه األحكام الجاهزة أن اليهودية 

جانب  إىل  الصالحية  «معيار  تكتسيان  بل  اإلسالم؛  إطار  يف  االعرتاف  مساحة  تحتالن  واملسيحية 

اإلسالم»83، عىل الرغم من أن «اإلسالم يحتّل موقعاً موحداً بوصفه خامتاً لألديان». ثم عىل الرغم 

من التشويه الذي لحق باليهودية وباملسيحية، ظّل «االختالف محط اعرتاف محفوظ» من طرف 

بوجود  اعرتفت  العلامنية  عرص  قبل  مجتمعات  «فهناك  الحد،  هذا  عند  األمر  يقف  مل  اإلسالم. 

اإلمكانات  نتساءل حول  أن  أال ميكن  اإليجابية،  اإلشارات  وعىل ضوء هذه  أخرى»84.  معتقدات 

الهائلة التي تختزنها ثقافات اآلخر لبناء كونية منصفة ومتوازنة؟ أطرح هذا السؤال، وأنا أستحرض 

ما قاله فيلسوف إيراين لهابرماس، يف لقاء جمعهام يف إيران أيام محمد خامتي، حول «ما إذا مل 

تكن العلامنية األوربية، التي تُعد طريقاً خاصاً، يف حاجة إىل تصحيح من وجهة املقارنة الثقافية 

وسوسيولوجيا الدين؟»85.

يسعى املرشوع الحدايث إىل مأسسة الفضاء العمومي عىل أساس هويات سياسية، إلنجاح مبدأ 

التفاوض؛ لكن اإلطار العام للتفاوض يتحكم فيه بعدان أساسيان لتسهيل الولوج املبارش للمجتمع 

الحدايث، هناك بعد زمني وبعد مكاين. يُفرتض يف البعد األول حرية املنافسة وتعامالت السوق 

الثاين، فيتطلب  البعد  أّما  الحديث»86.  السيايس  االقتصاد  بوصفها إجراءات رضورية «لحسابات 

مشاركة يف الدولة-األمة عىل أساس الحرية والدميقراطية و املساواة؛ لكن البعدين معاً ال ينفلتان 

من إرادة تحكمية وسلطوية توجه مصريهام نحو غايات ليربالية. أّما الوسائل لتحقيق الغايات 

املأمولة، فهي فعل اإلقصاء لألقليات، وبالضبط األقلية املسلمة. وفعل اإلقصاء، كام يرى أسد، يتبلور 

نتيجة سؤال: كيف يتصور األوربيون األقلية املسلمة؟ الجواب ال يتأخر بطبيعة الحال؛ إذ «غالباً ما 

يتم تقديم املسلمني بشكل سيّئ يف وسائل اإلعالم، ومُيارَس التمييز ضدهم من قبل األوربيني»87. 

82 - Talal Asad, A Secular,Rethinking Secularism: Secularism,Hegemony and fullness in: http://blogs.ssrc.org/
tif/2007/11/17/secularism-hegemony-and-fullness/
83 - Ibid.
84 - Ibid.

85 - هابرماس يورغن ، جدلية العلمنة، مصدر سابق، ص 55.
86  - Asad Talal. Formation, op.cit., p.5.
87  - Asad Talal. ‘Muslims and European Identity: Can Europe Represent Islam?’ In Anthony Pagden, eds, ‘The 
Idea of Europe: From Intiquity to the European Union,’ (Cambrige University Press, 2002), p.209.
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لبنيتها.  الليربايل فضاء لضبط الخطابات، ضبط ما يشكل تهديداً  فالفضاء العمومي الدميقراطي 

متارس الوساطة السياسية (رؤساء األحزاب، البريوقراطية اإلدارية، كبار رجال األعامل، الربملانيون)، 

بوصفها متثيالً للمواطنة، مهارتها وقدرتها عىل تنظيم املشهد السيايس. ففي هذه الحالة، ال يعني 

التفاوض العمومي سوى «تبادل تنازالت ال متكافئة، حيث ال ميلك الطرف األضعف أّي خيار»88. 

بهذه االسرتاتيجية يصعب الحديث عن تفاوض متساٍو يسمح لألقليات باالندماج االجتامعي؛ ألن 

التفاوض يعني استبعاد هذه األقليات غري املرغوب فيها، لكونها تشكل خطراً وهمياً عىل ثقافتها. 

واإلعالم يعمق ثقافة الخوف، وينارص اسرتاتيجية الدولة والوسطاء السياسيني.

يتفق كلٌّ من تايلور وهابرماس وكازانوفا عىل أن األديان العامة تشكل جناحاً تحديثياً للمرشوع 

مغايراً  وعياً  يشمل  ال  التعميم  هذا  لكن  العمومي،  الفضاء  يف  مهمة  أدوراً  تؤدي  كام  العلامين، 

ملبادئ الليربالية، وال يشمل شعوراً أخالقياً يحظى باحرتام الجميع. فالدين اإلسالمي، مثالً، ال ميلك 

القدرة عىل تجسيد حضوره من خالل مشاركة عقالنية يف قضايا محلية وكونية، باعتباره يهّدد قيم 

الحداثة الليربالية، ونسقها األخالقي املتجانس. فاملسألة، إذاً، تتعلق باختالف قيم شعورية ومبادئ 

روحية غري متجانسة مع بنية موحدة ليربالياً. ولذلك، ميكن القول: إن الفضاء العمومي الليربايل 

«ليس مجرد منتدى للنقاش العقالين؛ بل هو فضاء لإلقصاء»89؛ إقصاء إمكانية التفاوض الحر حول 

قيم تجمع األطراف املشاركة يف الحوار، وإقصاء، كذلك، قدرة األطراف عىل التعبري عن تقاليدها 

الثقافية املختلفة (الجامعات اإلسالمية)، فهذه القدرة غري ممكنة؛ ألنها تقع خارج متثيل الوعي 

األسطوري الغريب. 

يتم تطعيمه عىل مهل من خالل  الرفض  املسلمة، هذا  األقلية  لثقافة  نابذ  الغريب  املخيال  إن 

أحداث ووقائع تحصل هنا وهناك، وكلها أحداث تندرج يف إطار رسم صورة كارثية عن اإلسالم، 

باعتباره ديناً يقوم عىل التمييز بني األجناس والعقائد الدينية، مناهضاً لكل أشكال التغيري السيايس، 

فالدين  (مرص)...  املدين  املجتمع  يقّوض  (إيران)،  للفلسفة  مناهضاً  التعبري،  حرية  عىل  يجهز 

اليمني  ذلك  من  أقل  وليس  واليساريني،  الليرباليني  «أغضب  قد  القامتة،  الصورة  بهذه  اإلسالمي، 

التنويرية.  الكونية  القيم  الحداثة، ومع  الدين اإلسالمي مع  املعنى، ال ينسجم  املتطرّف»90. بهذا 

وطبيعي أال «يجد مكاناً مرشوعاً يف املجتمع الغريب الحديث»91.

88  - Asad, Formation, op.cit., p.6.
89  - Ibid., p.184.
90 - Asad, Muslims and European, op.cit., p.210.
91 - Ibid., p. 210.
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تسعى الثقافة الغربية إىل أن ترسم حكاية جديدة ملاضيها، من خالل تقسيم العامل إىل ثنائية 

الخري والرش، العدو والصديق. تكثّف الحكاية األوربية فصوالً من البطولة الحضارية والدينية متتّد 

إىل اإلمرباطورية الرومانية، لتعيد ترتيب األمجاد الذاتية والتاريخية وفق مقولة «أسطورة أوربا». 

هذا املجد التاريخي يعيد تحديد الرقعة الجغرافية األوربية خارج أقليات منبوذة دينياً، يف حني 

من  بعناية  محوها  يتّم  والهولوكست...  والنازية  كاالستعامر  أوربا،  تاريخ  من  املرعبة  الصور  أن 

سجل الحكاية؛ إلخفاء مامرسات مخجلة وبشعة ارتُكبت يف حق اإلنسانية. فهل تستطيع الذاكرة 

الغربية املثقلة بالوحشية أن تفضح حكايتها البشعة؟ يجيب أسد أن «األوربيني يحاولون التسّرت 

عىل فظائع املايض بدل مواجهة الحقيقة بشجاعة»92. تلك هي اسرتاتيجية صناعة التاريخ األوريب 

بلمسات جاملية ورومانسية خالية من صور الخدش يف الذاكرة. ويف مقابل هذه الصورة، يرسم 

التاريخ األوريب حكاية اآلخر بجاملية فائقة يف التشويه األخالقي والديني والثقايف. نحن، إذاً، أمام 

ذات متعالية خالصة وحارضة يف التاريخ، وأخرى مشّوهة ومنبوذة وتقع خارج التاريخ. والحديث 

عن التمثيل السيايس، وفق هذه املعادلة املختلّة، حديث ال يحتضن سوى ثقافات قريبة من ثقافة 

بالنظر  التمثيل ال يشمل سوى «أقليات ال تختلف عن األغلبية»93،  الغريب. بعبارة أخرى،  املركز 

إىل قدرتها عىل الولوج إىل الوحدة الزمنية واملكانية. يف حني نجد األقلية املسلمة خارج التمثيل 

السيايس يف الدولة األوربية الحديثة. ال مكان لألقلية املسلمة داخل تركيبة متجانسة للزمن واملكان؛ 

فهمه،  ميكن  الرفض  فهذا  الليربايل.  النسيج  يف  املدمجة  األقليات  باقي  تشبه  ال  نشاز،  أقلية  إنها 

وفق قناعة غربية ترى أن «متثيل «أوربا» يأخذ شكل حكاية بالنسبة لليرباليني واليمني املتطرف 

أحد فصولها استبعاد اإلسالم»94؛ لذلك يظلُّ السؤال مطروحاً: هل ميكن للمسلم أن يجد متثيلية 

مؤسساتية؟ وهل ميكن للحكاية األوربية أن تكون محّط مساءلة؟ وهل ميكن أن تحظى األقلية 

املسلمة باالعرتاف واالحرتام؟ وهل ميكن للعلامنية الغربية أن تدمج يف بنائها عنارص قوة ثقافية 

للجامعات املسلمة؟

الخامتة:
الخطاب  وهيمنة  العلامنية  استبعاد  مبعنى  العمومي  الفضاء  إىل  الدين  عودة  فهم  يجب  ال 

الديني، أو لنقل عودة سلطة الكنيسة يف شكل جديد. فالدين مل يعرف يوماً نهاية، كل ما هنالك 

أن سياقاً تاريخياً أحكم قبضته، فرتاجع الخطاب الديني، وتّم حرصه يف مجال خاص، مجال يسمح 

مؤسساتها  حياد  بتفاٍن، عىل  تحرص  فرنسا  كانت  وإذا  الدينية.  والشعائر  الطقوس  فيه مبامرسة 

92 - Ibid., p.212.
93 - Ibid., p.222.
94 - Ibid., p.214.
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العلامنية من عدوى حرية األفراد واختياراتهم (خالفاً لباقي بعض املناطق العلامنية من العامل)، 

فإن ما تودُّ اإلمساك به هو الحفاظ عىل رسوخ تقاليدها الصارمة، لكن هذا الحرص الشديد للدولة 

الفرنسية يتّرسب من قبضته، ويف غفلة من رصامتها، مظاهر تفضح مأزقها األخالقي. لقد فضحت 

أحداث شكلت «دراما وطنية»، كمنع الحجاب والبوركيني، فضحت سوء انتظام الخطاب الرسمي 

واإلعالمي، وافتقاره إىل املعقولية العقالنية. وبرز عىل السطح جدل سيايس ممزّق يتخّفى تحت 

حجج غري متسقة منطقياً، مثل: البوركيني يرضُّ بالنظافة والصحة؛ البوركيني يحيل إىل العبودية؛ 

بالربملان  خاّصة  ساركوزي، يف جلسة  نيكوال  السابق  الفرنيس  الرئيس  أّما  املرأة...  يهني  البوركيني 

الفرنيس، فقد أعلن، يف معرض كلمته، عن رفضه الشديد لوجود امرأة فوق الرتاب الوطني الفرنيس 

فوق  مقبول  غري  ساركوزي،  يضيف  اللباس،  من  الشكل  فهذا  الربقع.  لباس  وأسرية  هوية،  دون 

السيادة الفرنسية.

 إن العلامنية الفرنسية متثل استثناًء؛ ألنها علامنية صاّمء ال تنظر إىل الرموز الدينية اإلسالمية عىل 

أنها مسألة عقائدية تستوجب قدراً مهاّمً من االحرتام والتقدير؛ بل تنظر إىل االعتقاد اإلسالمي رمزاً 

سياسياً يحمل دالالت خاّصة يف املخيال الفرنيس. مل تلتقط فرنسا عودة الدين إىل الفضاء العمومي 

من منظور االنفتاح عىل التعدد الثقايف؛ بل نظرت إىل الحجاب من منظور سيايس متعاٍل يتلّخص يف 

مقولة «األنا العلامين الخالص». وتُعدُّ السياسة الفرنسية، بهذا املنطق، انحرافية ألنها انحرفت عن 

مسار العقل التنويري، واستعامرية ألنها ال تزال تحنُّ إىل االستعالء الثقايف. وهذه الرتكيبة املختلّة 

تغرق النسق الليربايل الفرنيس يف وحل سيادة ويستفاليا.

إن عودة الدين إىل الفضاء العمومي يجب أن تُفهم يف إطار تحوالت سياقية مجتمعية وتغيريات 

نظامية إبستمية، ما يستدعي تحّوالً يف املخيال االجتامعي، ويف النسق األخالقي. فالعودة تعني 

الفهم  يف  جديداً  ومنعطفاً  والحداثة،  العقل  ملسار  وتعزيزاً  العلامنية،  للمكتسبات  نوعية  إضافة 

الدين  مساهمة  إىل  الحاجة  تبقى  التكاملية»  التعلم  «سريورة  إطار  ففي  والعلامين.  العقائدي 

والعلامنية يف الفضاء العمومي حاجًة ملّحًة لبلورة وتربير قناعات مشرتكة إزاء قضايا انفلت فيها 

العقل من عقاله.

إن عودة الدين عودة مؤسسة تستمّد رشعيتها من اإلجامع املتداخل، ومن املواطنة املشرتكة؛ وال 

تهتز هذه العالقة أمام أحداث عارضة مثل: تفجريات (11 سبتمرب)، أو األصولية الدينية األمريكية... 

بل تشكل هذه األحداث موضوع نقاش هادئ وهادف يف الفضاء العمومي إليجاد مخارج وحلول 

مشرتكة. وال ميكن النظر إىل هذه األحداث بوصفها موضوعات تُهٍم متبادلة بني الدين والعلامنية. 
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بهذا اإلنجاز، ميكن لليربالية الغربية أن تعيد تأثيث الوحدة الزمنية واملكانية، وميكن، كذلك، أن 

تطلب من اآلخرين فعل اليشء نفسه. 

لكن هذا الشكل من االندماج، الذي تسعى أوربا إىل تسويقه يف البورصة الثقافية العاملية، ال 

يرتجم اللغة الدينية التي تشتغل خارج قواعد النسق املشرتك. فاالندماج يف الفهم الغريب يعني 

االندماج يف مامرسة رصاعية مع معارضة خائنة للمنظومة الليربالية. فهل الغرب يسمح لنفسه، كام 

رة؟ لقد أشار  يقول هابرماس، بأن يُنظر إليه بوصفه صليبيني، أو بائعي عقل أدايت، أو علامنية مدمِّ

الكاردينال جوزف راتسنغر، يف حواره مع هابرماس، إىل نقطة مهمة، حني تساءل عن إمكانية وضع 

النووية،  (القنبلة  الضوابط األخالقية واإلنسانية  انفالته من  الوصاية، بسبب  الغريب تحت  العقل 

النازية، االستعامر...). ثم أضاف، إذا كان ذلك ممكناً، فمن سيتكلّف بذلك؟ 

أعتقد أن األفق الفلسفي إذا كان يُراهن عىل بناء كونية علامنية، فإن سريورة هذا الرهان مل 

السياسية  للفلسفة  فعلية  انشغاالت  يشكل  كان  إذا  واألخالقي  الثقايف  التعدد  وأن  بعد،  تكتمل 

تنتِه  مل  عالقة  والعلامنية  الدين  بني  العالقة  كانت  وإذا  مفقودة،  تزال  ال  حلقاته  فإن  املعارصة، 

بعد، فإن املخزون الحدايث الغريب استنفذ إمكانياته. يف هذا السياق من األمل واملخاض، نعود إىل 

أن  نعتقد  الغريب؟  العقل  بالوصاية عىل  سيتكلّف  من  راتسنغر:  الكاردينال  الذي طرحه  السؤال 

مناسباً عن هذا السؤال، وميكن أن تكون مخرجاً  ثقافة مجتمعات غري ليربالية قد تشّكل جواباً 

مالمئاً للأمزق العلامين الغريب. فهل ميكن للغرب األوريب أن يعيد التفكري يف التمثيل السيايس لألقلية 

املسلمة؟
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دراسات 
وأبحاث 

السلطة الحياتيَّة 
وسياسات املوت بني فوكو وأغامبني

أماين أبو رحمة*

ملّخص
السياسات الحياتيَّة، بالنسبة إىل جورجيو أغامبني، أهّم من حقق يف رسديّات فوكو عن السياسات 

الحياتيَّة، والقارئ املخلص لحنة آرنت1، دليٌل يشري إىل وصلة داخليَّة رسيَّة بني الدميقراطيَّة الحديثة 

ة السياسات الحياتيَّة، يف تقديم أغامبني، هي يف الواقع  ونظريها التأسييس: الدولة الشموليَّة. فقصَّ

ة مستمرَّة حول السيادة، و«الحياة العارية» التي تنتجها حالة االستثناء. ما هو أكرث مأساويَّة  قصَّ

ومن  الحداثة،  ظهور  مع  وآرنت،  فوكو  عند  كام  متزامنة،  ليست  ألغامبني  الحياتيَّة  السياسة  أنَّ 

خالل االنقالب عىل أرسطو؛ بل إنَّها تتزامن مع كّل امليتافيزيَقات الغربيَّة بدءاً من أرسطو. وبإعادة 

صياغة تقلبات فوكو، والخداع التقاطعي بني الحياة والسياسة، يقّدم أغامبني للقارئ رسداً ملغامرات 

وتعاسات شخص مفاهيمي فريد؛ الهومو ساكر، أو اإلنسان املستباح. يوظِّف أغامبني اللغة الشعريَّة 

ة «بطل» كتابه2.  الكالسيكيَّة ليطلق عىل شخصيته الخاصَّ

إجابة فوكو عن سؤال كيف،  تعارض  بطريقة  فوكو  يُطّوع نص  أن  أغامبني  يتطلب من  وهذا 

وملاذا، ومتى حدث أن أصبحت الحياة هدفاً للسياسة؟ هنا، كام يف أماكن أخرى، يجب عىل القارئ 

فلسفات  بعض  من  ة  املستمدَّ املفحوصة  غري  االفرتاضات  أنَّ  مخاطر  من  حذراً  يكون  أن  اليقظ 

التاريخ قد تحّدد مسبقاً تفكرينا حول السياسات الحياتيَّة. 

ح أنَّ أّي تحقيق صارم يف السياسات الحياتيَّة يجب  يف الواقع، إنَّ جاك دريدا (من بني آخرين) وضَّ

*  باحثة من فلسطني.
1 ـ أرسل أغامبني يف شبابه رسالة إىل حنة آرنت عربَّ فيها عن عميق إعجابه واهتاممه؛ اإلعجاب واالهتامم الذي رافقه حتى اليوم. 

انظر:
 “Letter from Giorgio Agamben to Hannah Arendt, 21 Feb. 1970”, diacritics 39:4 (Winter 2009), 111.
2  - Agamben, Homo Sacer, 6.
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ن مفهوم الحدث3 ذاته. وما  أن يستجوب املفاهيم األساسيَّة لفلسفة التاريخ؛ مبا يصل إىل/ ويتضمَّ

ينطبق عىل الزمان ينطبق عىل الفضاء (املكان) كذلك. فإذا كان -كام يقول كارلو غايل- كّل «فكر 

سيايس» قائم عىل/ ومتصّدع يف «فضاء سيايس» ضمني ال يزال بعيداً عن متناوله4، فام هو بالضبط 

«الفضاء السيايس» الذي يتحرَّك يف ترصيحات فوكو عن السياسات الحياتيَّة؟ أَهو املدينة األوربيَّة 

التي تتدفّق منها وإليها البضائع واألشياء، أم أرايض أوربا السياديَّة؛ الدولة كام يفرتض فوكو نفسه، 

المارك  باتيست  جان  يقول  كام   (milieu) الوسط  أم  أغامبني5،  يقرتح  كام  االعتقال  معسكر  أو 

وجاكوب فون يوكسكل6؟ أم هل تفكري فوكو يف السياسات الحياتيَّة كان بارزاً بسبب ما يبدو أنَّه 

تخلٍّ عن أّي تفكري يف فضاء من أّي نوع7؟ كيف ميكن للتفكري املبارش يف الفضاء السيايس أن يغرّي 
الطريقة التي نفّكر بها يف السياسات الحياتيَّة يف حّد ذاتها؟8

جورجيو أغامبني
اإلنسان املستباح والحياة العارية

(حالة  إشكاليَّة  بجديَّة يف  كتب  من  أهمَّ  أغامبني  املعارص جورجيو  اإليطايل  الفيلسوف  يُعدَّ 

مع  تزامناً  باملفهوم  االهتامم  عودة  ظّل  يف  إضافيًَّة  أهميًَّة  عمله  اكتسب  يف عرصنا.  االستثناء) 

وإعالن  اإلرهاب  واسترشاء  االعتقال،  ومعسكرات  والالجئني،  الهجرة  نعيشها؛  التي  الظروف 

ني: (هومو ساكر: السلطة  الحرب عليه، وسياسات املوت املمنهجة. هنا، يقّدم أغامبني كتابني مهمَّ

السياديَّة والحياة العارية)9، الذي نُرش باللغة اإليطاليَّة يف عام (1995)، وتُرِجم إىل اإلنجليزيَّة 

ة لألوَّل (حالة االستثناء)10، الذي نُرش باللغة  يف عام (1998)، ثمَّ الكتاب الذي وصفه بأنَّه تتمَّ

واألطول  األّول  النّص  ساكر)  (هومو  ليس   .(2005) عام  يف  وتُرجم   (2003) عام  يف  اإليطاليَّة 

3  - Jacques Derrida, The Beast and the Sovereign, vol. 1, trans. Geoff rey Bennington (Chicago: University of 
Chicago Press, 2009), 333.
4  - Carlo Galli, Political Spaces and Global War, trans. Elisabeth Fay, ed. Adam Sitze (Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 2010), 4– 8.
5  - Agamben, Homo Sacer, 166– 180.

6  ـ للمزيد حول توظيف المارك للمصطلح، انظر كتابه:
Zoological Philosophy: An Exposition with Regard to the Natural History of Animals, trans. Hugh Eliot - London 
Macmillian, 1914.
7  - Stuart Elden, “Governmentality, Calculation, Territory”, Environment and Planning D: Society and Space 25: 
3 (2007), 562– 580. Raimondi, “Sei frammenti aporetici sulla biopolitica”, 186– 190.
8  - Campbell, Timothy and Adam Sitze (eds) (2013). Biopolitics: A Reader, Duke University Press, Durham, 
25-26.
9  - Agamben, Giorgio, (1998), Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, Stanford, CA: Stanford University 
Press.
10  - Agamben, Giorgio, (2003), State of Exception, trans, Kevin Attell, Chicago, University of Chicago Press.
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فحسب؛ بل يحمل، أيضاً، بعض األفكار اإلبداعيَّة غري املسبوقة فيام يتعلق بالسيادة وشخصيَّة 

اإلنسان والحياة. 

العريض الذي يُدرج أغامبني تحته أفكاره  العنوان  (هومو ساكر) (Homo Sacer)، أيضاً، هو 

يف  محتوى)  بال  (اإلنسان  األوَّل  كتابه  التخّرج  حديث  اإليطايل  الشاب  نرش  أن  منذ  املتسلسلة، 

سبعينيات القرن املايض11. 

سياساتنا  تربط  التي  الكاسحة  واستنتاجاته  تعميامته  بسبب  إليه  االنتباه  أغامبني  جذب 

من  انطلق  جناحه،  تحت  الحياة  طوى  وقد  السياسات،  قطار  فكأنَّ  القدمية؛  باليونان  املعارصة 

(بولس) إىل معسكرات االعتقال املعارصة ومل يتوقف بعد. يخلص كتابه (هومو ساكر) اليوَم إىل 

وأنَّ  الغرب»12،  يف  األسايس  الحياتيَّة  السياسات  برادايم  هو  املعسكر  ولكن  املدينة،  «ليس  أنّه: 

«برادايم السياسات الحياتيَّة» هو املسؤول، قطعاً، عن بعض أسوأ الفظائع يف القرن العرشين، مبا 

يف ذلك معسكرات االعتقال النازيَّة، وهو يوفّر، حتى اآلن، الرابط املشرتك الخفي، أو ما أطلق عليه 

«التآزر الداخيل» بني النازيَّة والليرباليَّات املعارصة13. ووفقاً ألغامبني، إنَّ «الربادايم» نفسه ميكن 

أن يُفّرس ملاذا شهدت حقبة ما بعد الحرب العامليَّة الثانية، عىل الرغم من الظالل السوداء التي 

ألقتها الشموليَّات الدكتاتوريَّة عىل املشهد السيايس، تراجعاً تدريجيّاً يف الدميقراطيَّة، ومنّواً ال ميكن 

مقاومته للنظم االستبداديَّة واألوتوقراطيَّة. يزعم أغامبني، أيضاً، أنَّ نظريّته ميكن أن تفّرس أسباب 

قيام الدول الدميقراطيَّة الليرباليَّة، بعد إعالنها الحرب عىل اإلرهاب، مبامرسات مثل «التسليم غري 

العادي» واحتجاز وتعذيب «املقاتلني غري الرشعيني» يف معسكر غوانتانامو14. 

11  ـ ما يعنينا هنا املرشوع الذي يبدأ مع كتاب (اإلنسان املستباح: السلطة السياديَّة والحياة العارية) الذي صدر 1995. ثمَّ توالت هذه 
السلسلة من األعامل، التي تشتمل حتى اآلن عىل: حالة االستثناء. اإلنسان املستباح الثاين (1)، (2003). ركود: الحرب األهليّة بوصفها 
اململكة   .(2008)  ،(3) الثاين  املستباح  اإلنسان  القسم.  أركيولوجيا  اللغة:  ّرس   .(2015)  ،(2) الثاين  املستباح  اإلنسان  سيايس».  «برادايم 
واملجد: من أجل جنيالوجيا الهوتيّة يف االقتصاد والحكومة. اإلنسان املستباح الثاين (4)، (2007). أوبوس داي: أركيولوجيا الواجب. اإلنسان 
املستباح الثاين (5)، (2013). بقايا أوشفيتز: الشاهد واألرشيف. اإلنسان املستباح الثالث، (1998). أعىل الفقر: أشكال وقوانني الرهبانيَّة 

يف الحياة. اإلنسان املستباح الرابع (1)، (2013). توظيف األجساد اإلنسان. املستباح الرابع، 2 (2016).
12  - Agamben, Giorgio, (1998), Homo Sacer, 181.

13  - املصدر نفسه، 10.
14  - Agamben, Giorgio, (2003), State of Exception ,p.4. 

يقول أغامبني يف مقابلة: «من الواضح، أّوالً، أنَّه مل يعد بإمكاننا التفريق بني ما هو خاص وما هو عام، وأنَّ كال جانبي املعارضة الكالسيكيَّة  
يبدو أنَّه فقد حقيقته، أو واقعه. معسكر االعتقال يف غوانتانامو هو بؤرة هذه االستحالة بامتياز». انظر:

German Law Journal No. 5 (1 May 2004) - Special Edition Interview with Giorgio Agamben – Life, A Work of Art 
Without an Author: The State of Exception, the Administration of Disorder and Private Life By Ulrich Raulff ,p.612.
http://www.whateverbeing.de/lookingoutforwachsamkeit/interviewagamben.htm

السلطة الحياتيَّة وسياسات املوت بني فوكو وأغامبني

http://www.whateverbeing.de/lookingoutforwachsamkeit/interviewagamben.htm


العدد 
 (12)113

والثامن  السابع عرش  القرنني  يف  الحياتيَّة،  السياسات  آليّات  أنَّ ظهور  فوكو  يرى  ويف حني 

تاريخيّاً، يّرص أغامبني عىل عالقة منطقيَّة بني السلطة السياديَّة والسلطة  عرش، يُعدُّ انقطاعاً 

الحياتيَّة؛ مبعنى أنَّ السياسات الحياتيَّة تشّكل لّب املامرسة السياديَّة للسلطة. فعرص الحداثة، 

الغربيَّة، لكنَّه تعميم وتجذير ملا كان، ببساطة، موجوداً  التقاليد  لذلك، ليس قطعاً مع  وفقاً 

منذ البداية.

مزاياه  ومناقشة  الحياتيَّة،  للسياسات  فوكو  ملفهوم  أغامبني  مراجعة  البحث  هذا  يقّدم 

الذي  الحياتيَّة،  للسياسات  القانوين  املفهوم  عىل  تحلييل  وسأركّز  حدوده.  وكذلك  التحليليَّة، 

وتناول  القانوين  أغامبني  تحليل  بني  للدولة، وسأقارن  الشكليَّة  فكرته  وكذلك  أغامبني،  يؤيّده 

فوكو االسرتاتيجي للسياسات الحياتيَّة الحديثة، من خالل اإلشارة إىل مجال الطّب والتكنولوجيا 

الحياتيَّة، الذي يتناوله أغامبني كثرياً حني يتحّدث عن السياسات الحياتيَّة املعارصة، فضالً عن 

احتامالت املقاومة التي قد يوفرها افرتاض تطوير مفهوم الحياة العارية وحالة االستثناء، وفق 

صياغة أغامبني. 

الحياة العارية وقاعدة االستثناء:
تقوم السيادة، كام ينظر لها أغامبني، أساساً، عىل قاعدة االستبعاد أو االستثناء. السيادة هي ما 

لهم  الذين سيسمح  تقرير من  السيايس من خالل  الجسم  الدولة وسياساتها؛ ألنَّها تشّكل  يُكّون 

باالندماج فيها. ويستند هذا القرار إىل استبعاد أسايس ملن سيبقى يف الخارج. فالسيادة أكرث أسسيَّة 

للدولة من القانون؛ ألنَّ السيادة هي التي تقّرر ما إذا كان القانون سيطبق ابتداًء، ومتى، وعىل َمْن. 

وتنطوي السيادة، عىل هذا النحو، عىل نوع معنّي من العالقة مع الحياة البرشيَّة البيولوجيَّة. تُقّسم 

 .16(BIOS) 15 والبايوس(zoé) السيادة الحياة إىل نوعني معروفني يف اليونان القدمية باسم: الزوي

للعيش املشرتك بني  الذي يعّرب عن حقيقة بسيطة  الحياة: «(zoē) زوي،  للداللة عىل  اثنني  القدماء مصطلحني  اليونانيون   ـ وظَّف   15
جميع الكائنات الحيَّة (الحيوانات والبرش، أو اآللهة)، والبايوس (bios)، الذي يُشري إىل شكل أو طريقة العيش السليم لفرد أو مجموعة» 
الثاين)  الترصيف  (الحال عادة مع  أنا موجود»، والفعل املايض  الحياة،  (أغامبني، 1998: 9). وزوي املضارع (zoe) يعني «أنا عىل قيد 
(ebion) (يعني «عشت حيايت بطريقة معيّنة») هو الشكل القديم، الذي جاء منه، يف وقت الحق، الزمن املضارع (bioo). يوظَّف «الفعل 
املايض» (EBION) واالسم املشتق (BIOS) لإلشارة إىل وجود فكرة جديدة عن الحياة، وهي فكرة أكرث واقعيّة ومحّددة؛ أي ذات غرض 
ثابت، ومن ثّم كاملة؛ وسيلة للحياة غري قابلة للتغيري، أن يعيش حياة -كام يقول أرسطو- بطريقة عقليّة محّددة. «البايوس عمل أخالقي». 
ا البايوس، فيدّل عىل الحياة املؤهلة. البايوس هو الحياة العقالنيَّة، ومن ثّم ال ميكن نسبه إىل  يشري الزوي، عموماً، إىل وجود كائن حي؛ أمَّ
 .(polis) الحيوانات (املرجع نفسه). يف العامل الكالسييك لإلغريق القدماء يتّم استبعاد الحياة الطبيعيّة البسيطة من السياسة، من البولس

«الحديث عن زوي سيايس (zoē politikē) عند مواطني أثينا ال معنى له» (أغامبني 1998: 9). 
16 ـ لتجنب سوء الفهم، أوّد أن أؤكّد نقطة يُشري إليها أغامبني ضمناً، كام أنَّه ال يتّم تناولها مبا فيه الكفاية من قبل نقاده، وهي حقيقة 
ا ما تبقى من البايوس املدّمر سياسيّاً.  أنَّ الحياة العارية والحرجة واملستهلكة واملهّددة باالنقراض ليست هي نفسها الزوي البيولوجي، إمنَّ
يوضح أغامبني ذلك يف نقده لدولة هوبز الطبيعيَّة، مجرّد الحياة «ليست مجرّد الحياة الطبيعيّة اإلنجابيّة، وال هي زوي اليونانيني، وال 
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ميكن القول إنَّ الزوي هو الحياة البدنيَّة البسيطة، التي يطلق عليها أغامبني «الحياة العارية» 

ة، أو املعرتف بها سياسيّاً، التي ليست  ا البايوس، فهو الحياة «املؤهلة»، أو الخاصَّ (vita nuda)؛ أمَّ

ة من االعرتاف والتمثيل السياسيني17.  «عارية» ألنَّها مثقلة بأشكال املعنى املستمدَّ

وهكذا، يتطلّب تأسيس السلطة السياديَّة إنتاج جسم سيايس [بيولوجي أو حيايت]. كام أنَّ إضفاء 

الطابع الدوالين عىل القانون يرتبط ارتباطاً ال فكاك منه بتحديد «الحياة العارية». يف ضوء ذلك، 

إنَّ االنخراط يف املجتمع السيايس ال يبدو ممكناً إّال باستبعاد بعض البرش الذين لن يُسمح لهم بأن 

يصبحوا رعايا قانونيني بالكامل. يف بداية كّل السياسات نجد، وفقاً ألغامبني، إقامة الحدود، وتدشني 

مساحات محرومة من حامية القانون: فــ «العالقات السياسيَّة والقضائيَّة القانونيَّة هي، يف األصل، 

عالقات الحظر»18. 

يف الــ(هومو ساكر)، يُنظّر أغامبني ألهميَّة شخصيَّة الهومو ساكر بوصفه نقطًة ترتكّز عليها الحياة 
س»19  العارية. تعني املفردة «هومو» اإلنسان/ الرجل؛ أّما «ساكر»، فهي ذات معنى مزدوج: «املقدَّ

و«املحظور». ويُعرف الهومو ساكر، مهدور الدم أو مستباح الدم، أو اإلنسان الحرام، أو اإلنسان 

امللعون، بأنَّه شخص ميكن أن يُقتل، ولكن ليس تضحيًة أو قرباناً. ال ميكن تقدميه قرباناً لآللهة؛ ألنَّه 

ُمعرّف خارج تضاريس الحياة ذات القيمة املُعرتف بها (مل يبَق به يشء يستحّق التضحية؛ فالتضحية 

به لن تكون إال رجساً وتدنيساً)، لكن للسبب نفسه ميكن قتله مع اإلفالت من العقاب. ولذلك، إنَّ 

اإلنسان املستباح سيصبح «امليت الحي». يقول أغامبني:

يشارك يف طقوس  أن  السياسيَّة؛ ال ميكن  الحياة  كّل  الديني ومن  املجتمع  استبعاده من  «تمَّ 

قبيلته، وال [...] ميكنه القيام بأّي عمل صالح من الناحية القانونيَّة. ما هو أكرث من ذلك أن يتّم 

اختزال وجوده بأكمله إىل الحياة العارية وتجريده من كّل حق، بحكم أنَّ أّي شخص ميكنه قتله 

البايوس»؛ بل «منطقة االلتباس والتحّول املستمر بني اإلنسان والوحش». انظر كتابه: اإلنسان املستباح، (1998، 109).
17  ـ املصدر نفسه، ص 1.

18  ـ املصدرنفسه، ص 181.
 ـ واألهّم من ذلك، وفقاً ألغامبني أنَّ هذا التمييز (بني الزوي، والبايوس)، عند اإلغريق، ال مينح إحساساً بقدسيّة الحياة نفسها. يف   19
الواقع، «حتى يف تلك املجتمعات التي تحتفل، مثل اليونان الكالسيكيني، بالقرابني الحيوانيّة، أو أنَّها قد تضّحي، يف بعض األحيان، بالبرش، 
سة» (أغامبني، 1998: 66). يف وقت الحق، ومع إدخال القانون الروماين، ارتبط طابع القدسيَّة بفكرة  فإنَّ الحياة، يف حّد ذاتها، ال تُعّد مقدَّ
الحياة البرشيَّة (املصدر نفسه، ص 71). فالهومو ساكر الذي قد يُقتل، ولكن ال ميكن أن يكون قرباناً يُضّحى به، يبدو بالنسبة إىل أغامبني 
رمزاً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالسيادة، وألنَّ السيادة هي «املجال الذي يجوز له القتل دون ارتكاب جرمية القتل، ودون احتفال باألضحية» 
(املصدر نفسه، ص 83) تّم تضمني الهومو ساكر يف املجال السيايس، بسبب قدرته عىل أن يُقتل، إنّه ينتمي إىل اإلله يف صيغة أنَّه غري قابل 
سة» (املصدر نفسه). وبهذا املعنى، ما يحّدد وضع  ألن يكون قرباناً: «الحياة التي ال ميكن أن يُضّحى بها ولكن ميكن قتلها هي حياة مقدَّ

الهومو ساكر هو «االستبعاد املزدوج الذي يقاد إليه والعنف الذي يجد نفسه معرّضاً له» (املصدر نفسه).
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دون محاسبته عىل ارتكاب القتل. وال ميكن أن ينقذ نفسه إال يف رحلة دامئة أو أرض أجنبيَّة»20.

ال يدرج هذا الشخص يف النظام القانوين إال من خالل استبعاده؛ أي إنَّه يتّم إدراجه شخصاً يَُعرّف 

بأنَّه مستبعد، ومن ثّم هو انعكاس السيادة، من حيث إنَّه ضمن القانون فرداً، وخارجه؛ ألنَّه ميثل 

قدرة السيادة عىل إعالن حالة االستثناء. يعّرب مستباحو الدم أيضاً عن تجاوز الحياة لنطاق إدراجها 

يف السيادة، حقيقة أنَّ هناك، دامئاً، حياة أكرث ماّم يُعّرب عنها القانون أو السياسة. كام أنَّه يجلب 

الحرام  فاإلنسان  أو نيس.  أن قمع  السيادة، وهو معنى سبق  إىل  الديني  املعنى  من  خاّصاً  نوعاً 

موجود عىل الحدود بني القانون السيايس والديني.

نفسها21.  الغربيَّة  الدولة  تكّونت  أغامبني-  -يقول  العارية  للحياة  اإلقصاء  هذا  خالل  ومن 

التي  للسيادة  أسايس  أمر  ساكر)  (هومو  ما  شخص  إعالن  عىل  القدرة  إنَّ  أغامبني،  إىل  بالنسبة 

تطالب بها الدول. ويظهر ذلك يف املفهوم التاريخي «للحظر». يُشري مصطلح «الحظر» (ban) إىل 

معيار السيادة (الراية أو العلم banner) وإىل فعل حظر شخص ما (أصل «حظر ban» يف اللغة 

اإلنجليزيَّة «إبعاد banish» و«لص أو قاطع طريق bandit»). وهذا يدّل عىل الصلة العميقة بني 

السيادة والهومو ساكر. 

كان من املفرتض أن يتوقف هذا النوع من املامرسة يف الليرباليَّة الحديثة مع أفكار مثل اإلجراءات 

القانونيَّة الواجبة واملثول أمام املحكمة، لكنَّ أغامبني ينظر إليه عىل أنَّه جانب دائم من السيادة؛ 

بل أصبح مركزيّاً عىل نحو متزايد اليوم، يف ظهور حاالت االستثناء ممثلة باملعسكرات؛ معسكرات 

االعتقال، أو التوقيف املؤقت، أو طالبي اللجوء. بهذه الطريقة، تقّرر السلطة السياديَّة الحيوات 

التي سيتّم االعرتاف بها، بوصفها تنتمي إىل مجتمع الكائنات السياسيَّة التي سيتّم تصنيفها فحسب 

من حيث الواقع البيولوجي.

بالوسائل  تأسيسه  يجري  بل هو من  القانون؛  يبقى خارج  الذي  ليس  هنا،  املستباح،  اإلنسان 

السياسيَّة القانونيَّة «لتخصيص من سيتّم استبعاده من حامية القانون»22؛ لذلك ال ينبغي تصّور 

هذا الوجود منزوع الحق بوصفه حالة قبل املجتمع (pre-societal state)؛ بل عىل العكس متاماً، 

إذ يوضح أغامبني أنَّ الحالة الطبيعيَّة، التي يبدو أنَّ اإلنسان املستباح قد أُعيد إليها، ليست بواقي 

20  ـ املصدر نفسه، ص 183.
21  ـ املصدر نفسه، 18.

22  - Vismann, Cornelia, 2001, „Vom Schutz des Gesetzes ausgeschlossen“, In: taz 19th june 2001, p. 15.
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املايض التاريخي، ولكنَّها نتيجة للعالقات االجتامعيَّة. ال تشري الحياة العارية إىل عري طبيعي أو 

والعالمات  الرتميزات  يخفي  ُمقّنعاً  وعرياً  مصطنعاً  منتجاً  تعرض  ولكنَّها  تاريخي،  غري  أو  أصيل 

االجتامعيَّة23.

لإلجراءات  التاريخي  الرتكيب  إلعادة  املستباح  اإلنسان  رمز  يوظِّف  ال  أغامبني  إنَّ  وللتوضيح، 

سات، بدالً من ذلك يوظّفه مفهوماً نظرياً من املفرتض أن يغّذي التحليل السيايس.  القانونيَّة واملؤسَّ

القدمية قد واجهوا،  الناس يف العصور  أقّل اهتامماً مبسألة ما إذا كان  ونتيجة لذلك، إنَّ أغامبني 

بالفعل، هذا النوع من الحظر. إنَّه منشغل بعرض اآلليَّة السياسيَّة للحكم واالستثناء؛ أي الوجود 

السيايس والحياة العارية، كام أنَّه يحلل بنية املفارقة يف السيادة التي تعمل بوساطة تعليق القانون: 

القرار بشأن االستثناء من القاعدة.

العارية، بوصفه منتج السلطة  البايوس وإنتاج إنسان الحياة  ميكن القول إنَّ فصل الزوي عن 

ذات السيادة، قد خضع لعمليَّة تحّول يف الحداثة، وإعادة موضعه داخل بولس (polis)24، ليصبح 

الكالسيكيَّة واملمتدة  السياسة  املتجّذرة يف  العمليَّة  التنظيميَّة25. تشري هذه  الدولة  محور سلطة 

إىل الوقت الحارض، بحسب أغامبني، إىل السياسة الغربيَّة التي شّكلت نفسها من بداياتها بوصفها 

السياسات الحياتيَّة26.

هنا، علينا أن نالحظ الفرق األوَّل بني مفهوم السياسات الحياتيَّة كام يوظّفها فوكو، وتوظيف 

السيايس  وبالفعل، سياسات حياتيَّة؛ ألنَّ  السياسة، دامئاً  إنَّ  املفهوم. وفقاً ألغامبني،  لهذا  أغامبني 

قد تشّكل من حالة االستثناء التي أنتجت منه الحياة العارية. عىل العكس من ذلك، إنَّ السياسة 

اقتصاد  يف  تاريخيّاً  تحّوالً  متثل  إنَّها  بكثري؛  ذلك  من  حداثة  أكرث  يشء  هي  فوكو،  عند  الحياتيَّة، 

السلطة يعود إىل القرنني السابع عرش والثامن عرش. ويف حني أنَّ فوكو مييّز تحليليّاً بني السياسات 

الحياتيَّة والسيادة، يّرص أغامبني عىل عالقتهام املنطقيَّة. فالسلطة الحياتيَّة، عند فوكو، تتاميز عن 

23  - Agamben, Giorgio, 1999, "Agamben, le chercheur d'homme" (interview with Jean-Baptiste Margongiu). In: 
Libération 1st april 1999.

24  ـ بولس (pɒlᵻs، باليونانيّة: πόλις [ بولس])، تعني حرفيّاً مدينة يف اليونان. وميكن أيضاً أن تعني املواطنة وهيئة من املواطنني. يف 
التاريخ الحديث، يُستخدم بولس عادًة لإلشارة إىل دول املدن اليونانيّة القدمية، مثل أثينا الكالسيكيّة واملدن املعارصة لها، ومن ثّم غالباً 

ما ترتجم إىل «الدولةـ املدينة».
25  ـ ومع ذلك، هذا اإلدراج وإعادة املوضعة وتوزيع الحياة العارية داخل السياسة ال يعني التكامل مع الوجود السيايس؛ بل هو إدراج 
للعنف السيادي. يقول أغامبني: إنَّ «السياسة الغربيَّة مل تنجح يف بناء  غري منسجم لبقايا يتعّذر متثيلها سياسيّاً، كام أنَّها ال تزال هدفاً 

العالقة بني زوي وبايوس».
26  - Agamben, Giorgio, (1998), Homo Sacer, 181.
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السلطة السياديَّة؛ ومهاّمها وتكنولوجياتها، من ثّم، تختلف كليّاً. يقول فوكو: «ولكنَّ السلطة التي 

تتمثل مهّمتها يف التكفل بالحياة تحتاج إىل آليّات تنظيميَّة وتصحيحيَّة مستمرّة. مل تعد املسألة 

جلب املوت إىل الحلبة يف مجال السيادة، ولكن توزيع األحياء يف مجال القيمة والفائدة. مثل هذه 

السلطة يجب أن تؤهل وتقيس وتقيَّم وتهيكل بدالً من أن تعرض نفسها يف صورة البهاء القاتل»27. 

عىل هذا النحو، إنَّ السياسات الحياتيَّة تبدأ مع ظهور السلطة الحياتيَّة يف الحداثة. يقّدم أغامبني، 

مع ذلك، تصحيحاً لنظريَّة فوكو: فالسلطة السياديَّة هي السياسات الحياتيَّة ذاتها بالفعل، وذلك 

إنَّ ظهور  أغامبني،  إىل  بالنسبة  السيايس.  النظام  العارية بوصفها عتبة  الحياة  إىل تكوين  استناداً 

التوّسع يف  تكنولوجيا السياسات الحياتيَّة ال يشري إىل قطع يف تاريخ السياسة الغربيَّة، ولكن إىل 

مبادئ السياسات الحياتيَّة، وبوضع الحياة البيولوجيَّة يف مركز حساباتها، فإنَّ الدولة الحديثة [...] 

ال تفعل شيئاً سوى تسليط الضوء عىل الرابط الّرسي بني السلطة والحياة العارية»، التي كانت قامئة 

أصالً يف الدولة، «وكلام تحّركت الحياة العارية من املحيط إىل مركز اهتاممات الدولة (دخولها يف 

حقبة الحداثة إىل النظام السيايس)، أصبح االستثناء هو القاعدة بشكل متزايد»28.

تقّدم إنتاج الحياة العارية من خالل االستثناء، وانشغال سلطة الدولة بإدارة الزوي، عىل نحو 

متزايد، وبشكل متواٍز، عىل طول الحداثة، ليبلغ الذروة يف القرن العرشين، حيث نظام معسكر 

الحياة  فقط عىل  قائم  «تنظيم طبيعي وجامعي  أوَّل  كان  الذي  االستبداديَّة  الدولة  االعتقال يف 

العارية وحدها [...] حياة اإلنسان»29.

يؤّدي إعادة تركيب أغامبني للعالقة الحميمة بني الحكم السيادي واالستثناء السيايس الحيايت إىل 

نتيجة مثرية للقلق؛ ففي ضوء أطروحته التي تقول إنَّ معسكر االعتقال هو «مصفوفة السياسة 

الخفيَّة hidden matrix of politics»30، وزعمه وجود صلة داخليَّة بني ظهور حقوق اإلنسان 

وإنشاء معسكرات االعتقال، لن يكون هناك حدود آمنة ومأمونة تفصل بني الدميقراطيَّات الربملانيَّة 

استفزاز  أوَّل  هو  وهذا  االستبداديَّة.  واألنظمة  الليرباليَّة  الدول  وبني  الشموليَّة،  والديكتاتوريَّات 

يطرحة أغامبني للسياسات الغربيَّة مبجملها31.

27  - Foucault, M. (1978), The history of sexuality, New York, Pantheon Books ,p. 144.
28  - Agamben, Giorgio, (1998), Homo Sacer, 9.

29  ـ املصدر نفسه، ص 135.
30  - Agamben, Giorgio, (2000), Means without End: Notes on Politics. Minneapolis, University of Minnesota 
Pres ,p. 44.

31  ـ يف األنظمة الدميقراطيَّة، إّن الدمج الخفي للحياة العارية يف املجال السيايس ويف بنية املواطنة، عىل حدٍّ سواء، يتجىل، وفقاً ألغامبني، 
يف نص الـ«والدة» ضمن ميثاق حقوق اإلنسان، الذي يقيم صلة خطرية بني املواطنة والدولة، والقرابة البيولوجيّة. ففي إعالن (1789) 
الناس ال يصبحون متساوين بحكم االنتامء السيايس، وإمّنا مبا «يولدون ويستمرون متساوين». املواطنون  من حقوق اإلنسان نجد أنَّ 
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املعسكر بوصفه مصفوفة الحداثة:
السيايس  للفضاء  الخفي  «الربادايم  هو  املعسكر  أنَّ  تزعم  التي  أطروحته  يف  أغامبني،  يشري 

الحدايث»32، إىل تاريخ فوكو للسجن وتحليله للبانوبتيكون (panopticon) يف (املراقبة واملعاقبة): 

«أعني بالربادايم شيئاً دقيقاً جداً، نوعاً من املقاربة املنهجيَّة للمشاكل، ومثلام أنَّ فوكو، عىل سبيل 

البانوبتيكون بوصفه كائناً ملموساً جداً، يتعامل يف الوقت نفسه مع األمر باعتباره  املثال، يأخذ 

منوذجاً لرشح سياق تاريخي أكرب»33. ومثل جنيالوجيا فوكو عن السجن الذي هو يف الوقت نفسه 

تاريخ الحارض، ال يشري تحليل أغامبني إىل املعسكر بوصفه أرشيف الذكريات، لكن بوصفه «حدثاً 

يكّرر نفسه عىل أساس يومي»34. من هذا املنظور، إنَّ املعسكر ليس حقيقًة تاريخيًَّة أو شذوذاً 

منطقيّاً، لكنَّه «مصفوفة خفيَّة»35 يف املجال السيايس.

املعسكر (وليس السجن) هو الفضاء الذي يتوافق مع هذا الهيكل البديئ للنوموس. ويكشف 

ذلك، من بني أمور أخرى، عن حقيقة أنَّ الكوكبة القانونيَّة التي توّجه املعسكر هي األحكام العرفيَّة 

وحالة الحصار، يف حني يشّكل قانون السجن، فحسب، مجاالً معيناً من قانون العقوبات، فضالً عن 

أنَّه ليس خارج النظام الطبيعي. وهذا هو السبب يف أنَّه من غري املمكن إدراج تحليل املعسكر 

يف الدروب التي عبَّدتها أعامل فوكو، من (تاريخ الجنون) إىل (املراقبة واملعاقبة). يشكِّل املعسكر 

الفضاء املطلق لالستثناء؛ ألنَّه مختلف طبوغرافياً عن املساحة البسيطة للسجن. 

ومثل فوكو، يحاول أغامبني أن يجعل البنية األساسيَّة مرئيَّة، من أجل أن نتصوَّر كوكبة السياسة 

الفاصلة  والحدود  األسوار  به  تحيط  مادي  كيان  إليه،  بالنسبة  املعسكر،  أفضل.  بصورة  الراهنة 

السيايس.  والوجود  العارية  الحياة  بني  الحدود  ويثبت  إىل/  يرمز  ذاته،  الوقت  يف  لكنَّه،  املاديَّة، 

النازيَّة، أو األحياء  الــ«معسكر» ال يشري، فحسب، إىل معسكرات االعتقال  من هذا املنظور، إنَّ 

اليهوديَّة يف املدن املعارصة، بل يدّل عىل كّل مساحة تُنتج الحياة العارية بشكل منهجي: «املعسكر 

الدميقراطيون، من ثّم، يحملون كالً من الحياة العارية وحقوق اإلنسان، هم يف الوقت نفسه أهداف السلطة التأديبيّة وأفراد دميقراطيون 
أحرار. وهكذا يتميز الفرد الدميقراطي صاحب الحقوق باالزدواجيّة املتناقضة بني الحريَّة السياسية واإلخضاع ملجرَّد الحياة، دون متييز 

واضح، أو وساطة، أو مصالحة بينهام.
32  - Agamben, Giorgio, (1998), Homo Sacer ,123.
33  - Agamben, Giorgio 2001, „Das unheilige Leben. Ein Gespräch mit dem italienischen Philosophen Giorgio 
Agamben“, In: Literaturen, No. 1, p. 19.
34  - Panagia, Davide 1999, „The Sacredness of Life and Death: Giorgio Agamben's Homo Sacer and the Tasks of 
Political Thinking”, In: Theory and Event, Vol. 3, No 1.
35  - Agamben, Giorgio, (1998), Homo Sacer, 166.
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هو املساحة التي يتّم تدشينها عندما تصبح حالة االستثناء هي القاعدة»36. يف املعسكر متنح حالة 

االستثناء، التي كانت يف األساس تعليقاً مؤقتاً لسيادة القانون عىل أساس حالة خطر حقيقيَّة، متنح 

اآلن ترتيباً مكانيّاً دامئاً، إّال أنَّه، عىل الرغم من ذلك، ال يزال خارج الرتتيب الطبيعي.

بعبارة أخرى، يزيح أغامبني، بشكل جذري، املعنى التقليدي للـ«معسكر»؛ املعسكر الذي كان 

يف املايض تعبرياً عن الفرق بني الصديق والعدو، يرمز يف عمل أغامبني إىل حالة االستثناء، حيث 

يتداخل القانون مع الواقع والقاعدة مع االستثناء. فــ«امللعب يف باري، حيث احتجزت الرشطة 

اإليطاليَّة يف عام (1991) املهاجرين األلبان غري الرشعيني قبل إعادتهم إىل بالدهم، واملسار الدائري 

يف دورة األلعاب الشتويَّة، حني جمعت سلطات فييش اليهود قبل تسليمهم لألملان، [...]، أو مناطق 

(d’attentes) يف املطارات الدوليَّة الفرنسيَّة، التي يحتجز فيها األجانب الذين يطلبون اللجوء، كلها 

[...] يف  ستكون معسكرات عىل قدم املساواة. يف هذه الحاالت كلّها، إنَّ فضاًء غري ضارٍّ ظاهرياً 

الواقع يفصل الفضاء، حيث النظام الطبيعي معلَّق بحكم األمر الواقع، وسواء ارتكبت فيه الفظائع 

التي  الكياسة والحّس األخالقي للرشطة،  القانون، ولكن عىل  أم ال، ال تعتمد هذه املساحة عىل 

تعمل مؤقتاً بوصفها سيادًة»37.

لالستثناء يف  فضاًء  بوصفه  للمعسكر  املتناقض  الوضع  أخذ  من  بدَّ  «ال  أغامبني:  يقول  وهنا، 

ليس  ذلك،  مع  لكنَّه،  العادي،  القانوين  النظام  خارج  األرض  من  قطعة  هو  املعسكر  االعتبار. 

فضاء خارجيّاً ببساطة؛ ذلك أنَّ ما يتّم استبعاده يف املعسكر [وفقاً للمعنى اللغوي للـ«استثناء» 

يتّم  ما  أّول  إنَّ  ذاته.  االستبعاد  من خالل  متضمناً  الخارج]  إىل  يؤخذ  أن  مبعنى   ،(excapere)

(إرادة)،  االستثناء  حالة  تصبح  ما  وبقدر  ذاتها.  االستثناء  حالة  هو  القانوين  النظام  يف  تضمينه 

فإنَّها تدّشن برادامياً قضائيّاً سياسيّاً جديداً يصبح فيه املعيار واقعاً ال ميكن متييزه عن االستثناء. 

القرار  اتخاذ  [إمكانيَّة  االستثناء  فيه حالة  تتحقق  الذي  الهيكل  الطريقة، هو  بهذه  فاملعسكر، 

ست عليه السلطة السياديَّة] بشكل طبيعي. مل يعد صاحب السيادة يقيّد نفسه بإقرار  الذي تأسَّ

ياً  ة): معرِّ حالة االستثناء عىل أساس إدراكه حالة واقعيَّة معيّنة (وجود خطر يتهّدد السالمة العامَّ

الهيكل الداخيل للحظر الذي مييز سلطته، فإنَّه ينتج، اآلن، بحكم األمر الواقع، حالة الخطر نتيجة 

لقراره بخصوص االستثناء. ولذلك، إنَّ املسألة القانونيَّة يف املعسكر، إذا نظرنا بعناية، مل يعد ميكن 

أو عدم  أّي سؤال بخصوص مرشوعيّة  إنَّ  املعنى،  الواقع. وبهذا  األمر  بدقة من قضيَّة  متييزها 

مرشوعيّة ما حدث هناك ببساطة ال معنى له. املعسكر هو مزيج من القانون والواقع، حيث 

36  ـ املصدر نفسه، 198-199.
37  ـ املصدر نفسه، ص 174.
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ال ميكن التمييز بني املصطلحني. يف املعسكرات، الحظت حنة آرنت أنَّ املبدأ الذي يدعم الحكم 

الشمويل وما يرفض الحّس السليم بعناد االعرتاف به يظهران للعيان بصورة كاملة: هذا هو مبدأ 

«كّل يشء ممكن». وفقط ألنَّ املعسكرات تشّكل مساحة االستثناء باملعنى الذي وّضحناه [ليس 

أنَّ القانون يعلَّق متاماً فحسب، ولكن الواقع والقانون يختلطان معاً دون القدرة عىل متييزهام] 

فإنَّ كّل يشء يف املعسكرات ممكن حقاً. وإذا مل يفهم الهيكل القانوين السيايس للمعسكر، الذي 

ق عنه تبقى غري مفهومة  مهمته عىل وجه التحديد إنشاء استثناء مستقر، فإنَّ األشياء التي ال تصدَّ

أبدا38ً.

إنَّ املعسكر، الذي أُظِهر إىل حيّز الوجود من خالل سّن حالة االستثناء، هو نتاج السلطة السياديَّة 

بالكامل؛ إنَّه املساحة التي تُحتجز فيها الحياة العارية من قبل الدولة. و«بقدر ما يتّم تجريد سّكانه 

من كّل وضع سيايس، واختزالهم كليّاً إىل الحياة العارية، فإنَّ املعسكر [...] هو الفضاء السيايس 

الحيايت املطلق الذي يجري تحقيقه بصورة مل تكن مبثل هذا الوضوح يف أّي وقت مىض، حني ال 

تواجه السلطة شيئاً سوى الحياة النقيَّة، دون أيّة وساطة»39.

واليوم، بعد أن تحوَّلت السياسة نحو «عامل الحياة العارية (أي نحو املعسكر)»40، فقد أصبح 

االستثناء هو الحالة الدامئة واملستقرّة، «حيث جميع املواطنني ميكن أن يُقال [...] إنَّهم يظهرون 

تقريباً بوصفهم «مستباحي الدم»»41.

وفقاً ألغامبني، إنَّ السياسات الحياتيَّة الحديثة «ذات وجهني»؛ فاملساحات والحريَّات والحقوق 

التي اكتسبها األفراد يف رصاعاتهم مع القوى املركزيَّة مهَّدت دامئاً، بصورة ضمنيَّة لكن متزايدة، إلدراج 

حياة األفراد داخل نظام الدولة، ومن ثّم إنَّها تقّدم أسساً جديدة أكرث ترويعاً للسلطة السياديَّة التي 

يريدون تحرير أنفسهم منها»42. إنَّها «الحياة العارية» ذاتها التي تنتج يف الدميقراطيّات الليرباليّة 

حاسامً  سياسيّاً  الشموليَّة معياراً  الدول  بينام تصبح يف  العام،  املجال  الخاص عىل  القطاع  هيمنة 

لتعليق الحقوق الفرديَّة. ولكن حتى إذا كانت كّل أشكال الحكومة تعتمد عىل املادة السياسيَّة 

ذاتها (الحياة العارية)، فإنَّ هذا ال يعني، بالرضورة، أنَّها متساوية من حيث املعياريَّة.

38  ـ املصدر نفسه، ص 169-170.
39  ـ املصدر نفسه، ص 171.
40  ـ املصدر نفسه، ص 120.
41  ـ املصدر نفسه، ص 111.
42  ـ املصدر نفسه، ص 121.
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أثارت مزاعم أغامبني عن «التآزر الداخيل بني الدميقراطيَّة واالستبداد»43 الكثري من املعارضات. 

عىل الرغم من أنَّ أطروحته عن املعسكر بوصفه «منوذج السياسات الحياتيَّة الحديث»44 ال تستهني 

بسياسات اإلبادة النازيَّة، فإنَّها تضع أغامبني يف وضع من يتجاهل اختالفات أساسيَّة مهّمة. هذا 

عدا انتقادات أخرى، مثل افتقاره إىل التخصيص، وأنَّ مرسحته املفرطة قد تؤّدي، يف نهاية املطاف، 

إىل انطباع أنَّ اإلنسان املستباح هو مستباح «إىل األبد ويف كّل مكان»45.

الدميقراطيّات  بني  االختالفات  من  يقلّل  ال  أغامبني  أنَّ  إدراك  يف  املعلقني  معظم  فشل 

والديكتاتوريّات، وال يحّط من الحقوق الليرباليّة يف الحريّة واملشاركة. بدالً من ذلك، يريد أغامبني 

أن يظهر أنَّ حكم القانون الدميقراطي ليس، بأّي حال، مرشوعاً بديالً للنظام النازي، أو الديكتاتوريّة 

الستالينيّة؛ ألنَّ األخرية تُطرّف االتجاهات الحياتيّة فحسب، التي وفقاً ألغامبني ميكن العثور عليها 

التاريخيّة. وهكذا، إنَّ أغامبني ال يعني اختزال أو نفي  يف مختلف السياقات السياسيّة والحقب 

هذه االختالفات العميقة، لكنَّه يحاول إلقاء الضوء عىل أرضيَّة مشرتكة لهذه األشكال املختلفة جداً 

من الحكومة: إنتاج الحياة العارية.

املنطقي،  االستثناء  النازيّة هي  معسكرات  أنَّ  عىل  آخرون  ومؤرّخون  فالسفة  يّرص  قد  وبينام 

أو ظاهرة تاريخيّة عارضة، يبحث أغامبني عن القاعدة أو الطبيعيَّة لهذا االستثناء، ويتساءل بأّي 

معنى كانت «الحياة العارية» جزءاً أساسيّاً من أعاملنا العقالنيّة السياسيّة املعارصة؟ وهنا نواجه 

االستفزاز الثاين. يف حني أنَّه بالنسبة إىل أغامبني كّل السياسة هي، دامئاً بالفعل، سياسات حيويّة؛ 

عي أنَّ الحداثة هي عرص السياسات الحياتيّة الزاهر؛ ألنَّ االستثناء والقاعدة مل يصبحا، سوى يف  يدَّ

الحداثة، غري متاميزين يف نهاية املطاف. بعد نهاية النازيّة والستالينيّة انبثقت حقبة جديدة من 

السياسات الحياتيّة إىل حيّز الوجود. ليس هناك استمراريّة تاريخيّة بسيطة بني األنظمة الشموليّة 

والدول الدميقراطيّة. يالحظ أغامبني، بدالً من ذلك، أنَّ هناك تفاقامً متزايداً للسياسات الحياتيّة، 

ووفقاً له «إنَّ السياسات الحياتيّة تجاوزت عتبة جديدة [...] يف الدميقراطيّات الحديثة، حيث من 

املمكن الجهر مبا مل يجرؤ السياسيّون الحياتيّون النازيّون عىل قوله»46.

ويف حني أنَّ النازي ركَّز عىل أشخاص بعينهم أو مجموعة فرعيّة من السّكان، ميكن يف عرصنا أن 

43 - Agamben, Giorgio, (1998), Homo Sacer, 10.
44  ـ املصدر نفسه، ص 117.

45  - Werber, Niels, (2002), Die Normalisierung des Ausnahmefalls: Giorgio Agamben sieht immer und überall 
Konzentrationslager, Merkur 56, p. 622.

46  ـ املصدر نفسه، ص 165.
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يُقال إنَّ جميع املواطنني «مستباحو الدم»47 (مبعنى معنّي ولكنَّه حقيقي للغاية). يفرتض أغامبني 

أنَّ الحدود، التي فصلت األفراد أو الفئات االجتامعيّة ذات مرّة، هي اآلن داخل الجسم الفردي48. 

لقد تحرّك الخّط الفاصل بني الوجود السيايس والحياة العارية «إىل داخل حياة كّل إنسان وكّل 

دة. إنَّها تسكن اآلن يف الجسم  مواطن. الحياة العارية مل تعد محصورة مبكان معنّي، أو فئة محدَّ

البيولوجي لكّل كائن حي»49.

ولألسف، يرتك أغامبني تفاقم مشكلة السياسات الحياتيّة غامضة للغاية؛ فأطروحته عن القاعدة 

واالستثناء تتميّز بعدم التعيني، وتفتقد التاميز النظري، أو ميكن أن نقول بوضوح: إنَّه حتى لو كان 

كّل الناس مستباحي الدم، فإنَّهم كذلك بطرق مختلفة جداً. يحّدد أغامبني حجته بالقول إنَّ الجميع 

عرضة لالختزال إىل وضع «الحياة العارية»، دون توضيح آليّة التاميز بني القيم املختلفة للحياة. 

ويبقى من غري الواضح، بتاتاً، إىل أّي مدى، وبأيّة طريقة، يشارك من هو يف غيبوبة يف مستشفى 

مصري السجناء يف معسكرات االعتقال. وهل طالبو اللجوء يف السجون يف الحياة العارية بالدرجة 

ذاتها، واملعنى ذاته، كام يف معسكرات النازيَّة؟ إنَّ امتيازات أغامبني هي مرسحة مبالغ فيها عىل 

حساب التقييم الرصني؛ ألنَّه يرى أنَّ شخصاً قُتل عىل الطرق الرسيعة مهدور الدم50 بشكل غري 

مبارش. إنَّ االفتقار إىل القدرة عىل التمييز ليس خطأ غري مقصود يف حجج أغامبني، لكنَّه النتيجة 

املتوقعة لتحليل يتجاهل الجوانب املركزيّة من السياسات الحياتيّة املعارصة.

منطقة االلتباس أو التواصل السيايس الحيايت:
رشحنا سابقاً أنَّ املفارقة، بالنسبة إىل أغامبني، كام هي بالنسبة إىل كارل شميث الذي يعود إليه 

أغامبني كثرياً، تكمن يف حقيقة أنَّ رأس السيادة، بوصفه ميتلك السلطة القانونيّة ليقّرر ما إذا كان 

لذلك، تخضع حدود  بالقانون. ونتيجة  القانون  تعليقه، يضع نفسه خارج  القانوين يجب  النظام 

ة بها مع هيكل االستثناء51.  النظام القانوين لهيكليّة هذه املفارقة التي تتوافق الطوبولوجيا الخاصَّ

وينقل أغامبني االقتباس املعروف جداً عن اإلنسان املستباح من (الالهوت السيايس)، حيث يكتب 

47  ـ املصدر نفسه، ص 111.
القاعدة الخفيّة الداخليّة، وعىل هذا النحو ال ميكن أن ترسم  ـ وألنَّه يتّم تضمني الحياة العارية يف الدميقراطيّات الغربيّة بوصفها    48
حدودها، فإنَّ السياسة الحديثة تبحث عن أهداف جديدة لإلقصاء عىل أساس العرق والنوع االجتامعي؛ األموات األحياء الجدد. يف أيامنا، 
هذه األهداف تتكاثر برسعة مذهلة، وتتسلل األجساد وصوالً إىل املستوى الخليوي: من الالجئني واملهاجرين غري الرشعيني، والسجناء 
األعضاء  وزارعي  بغيبوبة،  املصابني  املرىض  االنتحار، ومن  لحاميتهم من  للمراقبة  يخضعون  اإلعدام، ومن  تنفيذ حكم  ينتظرون  الذين 

والخاليا الجذعيّة الجنينيّة.
49  - املصدر نفسه، ص 140.
50  - املصدر نفسه، ص 114.
51  - املصدر نفسه، ص 15.
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فيه  تكون  أن  ميكن  وضع  خلق  قضيّة  يكون  عندما  املطلق  شكله  يف  االستثناء  «يظهر  شميث: 

، خلق وضع  ثمَّ من  ويجب،  الفوىض...  ينطبق عىل  يوجد حكم  ال  القانونيّة صحيحة...  القواعد 

االً. يف الواقع... هو من  نظامي؛ وصاحب السيادة هو الذي يقّرر، بالتأكيد، ما إذا كان هذا الوضع فعَّ

ميتلك احتكار القرار النهايئ»52. وهكذا، إنَّ االستثناء، الذي هو بالنسبة إىل أغامبني أكرث أهميّة من 

الحالة العاديّة، يفّرس من خالل حقيقة أنَّ السلطة النهائيّة مطلوبة من أجل وقف رسيان القانون 

ة»53.  الوضعي، ولتحديد «الحالة الطبيعيّة بوصفها عامل صالحيتها الخاصَّ

هذه السلطة النهائيّة ال تعتمد عىل أّي قانون سابق لها: «السلطة تثبت نفسها حني ال تحتاج 

إىل القانون إلنشاء قانون»54. يتّم تعريف طابع االستثناء عند أغامبني بوصفه اإلقصاء الذي يحافظ 

عىل عالقة مع القاعدة العاّمة يف شكل تعليق العمل بالقاعدة. بهذا املعنى، إنَّ القاعدة مل تعد 

تطبَّق، ومن ثّم إنَّ حالة االستثناء، بعيداً عن كونها حالة الفوىض التي تسبق النظام، هي السيناريو 

لنا من قراءة بيان كارل شميث «تطرح السيادة  الذي ينتج من تعليقه. وعىل ضوء ذلك، ال بدَّ 

نفسها عىل شكل قرار بشأن االستثناء»55. يتجاوز تعقيد اإلدراج (inclusion) عند أغامبني ليس، 

فحسب، تأكيد دولوز وغوتاري قدرة السيادة عىل أن تحكم ما تستطيع أن تحتوي عليه ضمنها 

(interiorizing)56؛ بل، أيضاً، مزاعم موريس بالنشو أنَّ هناك محاولة من املجتمع لحرص الخارج، 

وتشكيله بوصفه «باطن التوقع أو االستثناء»57.

يف الواقع، يذهب أغامبني أبعد من ذلك حني يشري إىل أنَّ االستثناء، الذي يحّدد هيكل السيادة، 

أكرث تعقيداً: «ما هو يف الخارج يتّم تضمينه ليس عن طريق الحظر أو الدفن فحسب؛ بل عن 

طريق تعليق صالحيّة النظام القانوين»58. بهذا املعنى بالذات، ال ميكن تعريف الوضع الذي أُنشئ 

يف االستثناء بوصفه إّما حالة الواقع، وإّما حالة الصواب؛ بل عتبة عدم التاميز بني االثنني؛ عتبة 

االلتباس. ويتّم إنتاج منطقة االلتباس هذه، وفقاً ألغامبني، بإدراج الفوىض يف النظام القانوين؛ ألنَّه 

وإذا  القاعدة.  ما هو خارج  وإقامة عالقة مع  القاعدة،  افرتاض  لنا من  بدَّ  يشء ال  إىل  ليك نشري 

السيادة يف منطقة االلتباس بني  للقانون، وموضعة  الطابع االفرتايض املسبق  ما تمَّ تسييس هذا 

52  - Schmitt, C. Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty, Chicago, University of Chicago Press, 2005 ,p.19.
53  - Agamben, Giorgio, (1998), Homo Sacer, 16.
54  - Schmitt, C. Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignt, 19.
55  - Agamben, Giorgio, (1998), Homo Sacer, 26.
56  - Deleuze, G., and Guattari, F. A Thousand Plateaus, Trans, Brian Massumi, Minneapolis: university of Minnesota Press, 1987, p.45.
57  - Blanchot, M., The Infinite Conversation, Trans, Susan Hanson, Minneapolis: University of  Minnesota Press, 1993, p. 
272.
58  - Agamben, Giorgio, (1998), Homo Sacer, 18.
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الداخل والخارج، فإنَّ حالة االستثناء وحالة الطبيعة تصبحان وجهي العمليّة الطوبوغرافيّة ذاتها، 

التي (وفقاً ألغامبني) كام هو الحال يف رشيط موبيوس59: «ما كان يُفرتض أنَّه يف الخارج، الحالة 

الطبيعيّة، يعود إىل الظهور يف الداخل، الحالة االستثنائيّة»60. 

بهذه الطريقة يقارب أغامبني مفارقة السيادة بالكشف عن هيكلها البديئ، ليصل بنا إىل أحد 

ويتضّمنها  الحياة،  إىل  القانون  فيها  «يشري  التي  املساحة  هي  السيادة  اإلشكاليّة:  االستنتاجات 

أغامبني عن  لفكرة  األخروي  الطابع  يتكشف  النقطة،  عند هذه  إيقافها»61.  ذاتها عن طريق  يف 

السيادة، بوصفها التقاط الحياة يف املنطق الضيّق للمفارقة.

م  بالنسبة إىل أغامبني، إنَّ القرار حول الحياة واملوت «مل يعد يظهر، اليوم، كحدود مستقرّة تقسِّ

منطقتني متاميزتني بوضوح»62. تسمح هذه الجملة بقراءتني مختلفتني متاماً. فإذا ركّزنا عىل الجزء 

األّول من العبارة، التي تؤكّد انحالل خّط التمييز الواضح، فإنَّ الحدود تدرك منطقًة مرنًة أو خطّاً 

متحرّكاً؛ أو، وهذا هو التفسري الثاين، إذا تمَّ الرتكيز عىل الجزء األخري، تُشري العبارة إىل أنَّه مل يعد 

هناك حدود باملطلق، وأنَّ كال املجالني غري متاميزين. ورمّبا هذا هو االتجاه الذي يأخذه أغامبني 

يفهم  ال  والسياسة»63.  للحياة  املتحيزة  الهويّة  بوصفها  «االلتباس»،  «منطقة  يتحّدث عن  عندما 

أغامبني «املعسكر» باعتباره تواصالً متاميزاً داخليّاً، لكن بوصفه «خطاً»64 يفصل بوضوح بني الحياة 

العارية والوجود السيايس؛ ونتيجة لذلك، ال ميكنه تحليل كيف أنَّ الهيكليّات الرأسيَّة والتقييامت 

داخل «الحياة العارية» تصبح ممكنة، وكيف أنَّ الحياة ميكن أن تصنَّف وتوصف بأنَّها أعىل، أو 

أقّل، أو هابطة وصاعدة، بالنسبة إىل هذا الخط.

ال ميكن ألغامبني تناول هذه العمليَّات؛ ألنَّ انتباهه مثبَّت عىل إقامة الحدود التي ال يدركها 

 (non-orientable) رشيط موبيوس هو سطح بجانب واحد، وبعنرص حدودي واحد، وله خاصيّة الـ :(mobius) 59  ـ رشيط املوبيوس
الرياضيّة؛ مبعنى أنَّه إذا ُمّرر سطح ثنايئ األبعاد (عىل سبيل املثال، Small pie. svg) عىل رشيط موبيوس، ثّم أعيد إىل مكانه، فإنَّه يرجع 
وكأنَّه صورة مرآة للشكل األصيل. كام يعدُّ رشيط موبيوس، أيضاً، سطحاً مسطراً. اكتُشف رشيط موبيوس بشكل مستقل بوساطة الرياضيني 
األملانيني أوغست فريديناند موبيوس، وجون بينديكت ليستينج، عام (1858). ومتّكن صناعة منوذج لرشيط موبيوس ببساطة عن طريق 
قّص ورقة عىل هيئة رشيط، ثّم نعقفه نصف عقفة (180 درجة)، ثّم نربط نهايتي الرشيط معاً، ليصبح لدينا رشيط واحد. ويف الحقيقة، 
إنَّه يف الفضاء اإلقليدي يكون لدينا نوعان من رشيط موبيوس اعتامداً عىل اتجاه نصف العقفة: إّما يف اتجاه حركة عقارب الساعة، وإّما 
عكس اتجاه حركة عقارب الساعة. ولهذا، إنَّ رشيط موبيوس يعدُّ متامثالً؛ مبعنى أنَّ له «يدوية» (كام هو حال اليد اليمنى واليد اليرسى).
60  - Agamben, Giorgio, (1998), Homo Sacer, 37.

61 ـ املصدر نفسه، ص 28.
62  ـ املصدر نفسه، ص 122.

63  ـ املصدر نفسه.

64  ـ املصدر نفسه.
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منطقًة متداخلًة؛ بل خطاً دون تشّعبات وزوائد، األمر الذي يختزل القضيّة إّما إىل هذا، وإّما 

ذاك. وبعبارة أخرى: يبدو أغامبني أقّل اهتامماً بالحياة من «ُعريها»، حيث ال يركّز تناوله عىل 

تطبيع الحياة؛ لكن عىل املوت حالة تجسيم خّط الحدود. وهكذا، إنَّ السياسات الحياتيَّة، عند 

أغامبني، هي يف األساس سياسات املوت (thanatopolitics)65. ويف واقع األمر، إنَّ «املعسكر» 

ليس بأيَّة حال منطقة متجانسة حيث تنهار االختالفات؛ لكنَّه موقع يتّم فيه إنتاج االختالفات. 

الحياتيَّة  السياسات  إنَّ  فوكو،  إىل  بالنسبة  وفوكو.  أغامبني  بني  تناقضاً  نجد  أخرى،  مرًَّة  وهنا، 

ة التاريخيَّة والسياسيَّة للسياسات الحياتيَّة يف  ليست قراراً سياديّاً عىل الحياة واملوت. تكمن الجدَّ

أنَّها تركّز عىل القيمة اإلنتاجيَّة لألفراد والشعوب. لقد أُعيد تنظيم السلطة السياديَّة القدمية التي 

كانت تتمحور حول املوت لتصبح حول رضورة الحياة. من هذا املنظور يحلّل فوكو العنرصيَّة 

الحديثة بوصفها تكنولوجيا حيويَّة، نظراً ألنَّها تضمن وظيفة املوت يف اقتصاد السلطة الحياتيَّة.

تسمح العنرصيَّة بتفتيت املجتمع، حيث تسهِّل التفريق الهرمي بني األعراق الجيّدة والسيئة؛ 

وبذلك إنَّ قتل اآلخرين سيكون من خالل رؤية تحسني، أو تنقية، العرق الرفيع66. من هذه النقطة، 

والسياسات  السيادة  بني  أغامبني وجود وصلة هيكليَّة  عي  يدَّ أغامبني وفوكو؛  بني  آخر  يأيت فرق 

الحياتيَّة منذ العصور القدمية، ما يؤّدي إىل تحديد دائم وأكرث تطرّفاً بني الحياة العارية والوجود 

القانوين. مييّز فوكو، من ناحية أخرى، تحليليّاً، بني السياسات الحياتيَّة والسيادة، عىل الرغم من أنَّه 

يُالحظ «الصلة التاريخيَّة العميقة»67. واإلطار التحلييل الفوكوي هو، فحسب، ما يجعل الحدود 

املاديَّة والخصوصيَّة التاريخيَّة للسيادة مرئيَّة، بتقدميها بوصفها أقّل أهميَّة من كونها أصالً، وأكرث 

أهميَّة من حيث إنَّها أثر لعالقات السلطة. يبنّي فوكو أنَّ السلطة السياديَّة ليست سياديَّة بأيَّة حال؛ 

يف   ،(microphysics of power) السلطة»  «مايكروفيزيائيَّة  عىل  تعتمد  وكفاءتها  رشعيتها  ألنَّ 

حني أنَّ السيادة يف عمل أغامبني تنتج وتهيمن عىل الحياة العارية. بالنسبة إىل أغامبني، إنَّ «إنتاج 

الزوي  الثنائيَّة بني  السياديَّة»68. وتشري املواجهة  النشاط األصيل للسلطة  البيولوجي: هو  الجسم 

والبايوس، والوجود السيايس والحياة العارية، والقاعدة واالستثناء، متاماً، إىل األمنوذج القانوين من 

السلطة، الذي انتقده فوكو بدرجة عالية من اإلقناع. 

65  ـ املصدر نفسه.
66  - Foucault, M., (2003), "Society Must Be Defended", Lectures at the Collège de France, 1975-76. Trans, David 
Macey., Ed. Arnold I, Davidson, Picador, New York, p. 259-262.
67  - Foucault, M., (1991), Governmentality, in: Graham Burchell, Colin Gordon, & Peter Miller (eds.) the Fou-
cault Effect: Studies in Governmentality, Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, p. 102.
68  - Agamben, Giorgio, (1998), Homo Sacer, 6.
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أخذ  دون  واالختزال،  واالستنساخ  القمع  فئات  عىل  ترتكز  التي  السلطة  مفهوم  أغامبني  يتعقب 

الجوانب العالئقيَّة والالمركزيَّة واإلنتاجيَّة للسلطة يف االعتبار. وبذلك، إنَّها ال تزال داخل أفق القانون. 

يدين تحليل أغامبني لكارل شميث أكرث من ميشيل فوكو. بالنسبة إىل شميث إنَّ السيادة واضحة عند 

اتخاذ قرار بشأن حالة االستثناء، يف تعليق القانون؛ يف حني أنَّ الحالة الطبيعيّة، التي تعمل تحت وجنباً 

إىل جنب مع أو ضّد اآلليّات القانونيَّة، هي أكرث أهميَّة بالنسبة إىل فوكو. وبينام يركّز األوَّل عىل كيفيَّة 

وقف تنفيذ القاعدة، يركّز األخري عىل إنتاج الحياة الطبيعيَّة. يأخذ شميث السيادة ذاتها بصفتها نقطَة 

القوى داخل  تركّز  التي  دة،  املعقَّ االجتامعيَّة  للعمليّات  ونتيجة  النهاية  نقطة  لفوكو،  انطالق، وتعني، 

الجسم االجتامعي بطريقة تعطي االنطباع بأنَّ هناك مركزاً مستقالً أو مصدراً سياديّاً للسلطة.

االقتصاد السيايس للحياة:
ة السياسات الحياتيَّة الحديثة تكمن يف حقيقة أنَّ «البيولوجيا عىل ما هي  يرى أغامبني أنَّ جدَّ

تلقائيَّة، هي  وبصورة  عليه،  ما هي  عىل  والسياسة  سيايس،  معطى  تلقائيَّة، هي  وبصورة  عليه، 

معطى بيولوجي»69. كان االنشغال بالحياة يف الربنامج السيايس للنازيني نضاًال ضّد العدو يف الوقت 

نفسه، يف حني أنَّ هناك أسباباً مقنعة للقول إنَّنا يف الوقت الحارض عىل بعد خطوة واحدة أخرى 

عىل الطريق نحو تسييس الطبيعة، إال أنَّ هناك اثنتني عىل األقل من املشاكل الرئيسة التي فشل 

هذا التناول للسياسات الحياتيَّة يف معالجتها.

التدخالت  نُّفذت  بينام  إذ  السيادة؛  موقع  زحزحة  متَّت  أنَّه  االعتبار  يف  أغامبني  يأخذ  ال  أوالً: 

العرشين، بشكل رئيس  القرن  األوَّل من  النصف  النسل، يف  برامج تحسني  الحياتيَّة يف  السياسيَّة 

ة السكان، أو التطهري العرقي، أصبحت السياسات الحياتيَّة،  من قبل الدولة التي تسيطر عىل صحَّ

اليوم، أكرث وأكرث مسؤوليَّة األفراد ذوي السيادة. وسواء كان هؤالء مرىض مستقلني، أو مستهلكني 

نشطاء، أو آباء مسؤولني، فإنَّهم يحّددون خياراتهم الطبيَّة أو التكنولوجيَّة الحياتيَّة. اليوم، ليست 

الدولة هي التي تنظّم من خالل التدخالت املبارشة والقيود؛ ألنَّ القدرة والكفاءة واتخاذ القرارات 

تنسب، عىل نحو متزايد، إىل قرار فردي يتّخذه الشخص املستقل بعد «خيارات مدروسة» بعيداً 

عن االستبداد السيايس والطّب األبوّي.

مل تعد القرارات بشأن الحياة واملوت نتيجة األحكام القانونيَّة واألنظمة السياسيَّة، ولكن نتيجة 

«اليد الخفية» التي متثل خيارات ومامرسات األفراد السياديَّة70. يتمركز تحليل أغامبني بقّوة حول 

69  ـ املصدر نفسه، ص 148.
70  - Lemke, Thomas, 2002, “Genetic Testing, Eugenics, and Risk”, in: Critical Public Health, 12. Jg. Nr. 3, 2002, 
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ة  الدولة، أو، باألحرى، حول مفهوم محدود من الدولة ال يأخذ يف االعتبار التحّوالت السياسيَّة املهمَّ

منذ الحقبة النازيَّة. إنَّه ال يأخذ يف االعتبار أنَّ املجتمعات الليرباليَّة املعارصة متارس السلطة السياسيَّة 

من خالل تعّدد الجهات والتقنيات، التي غالباً ما ترتبط بصورة فضفاضة مع األجهزة الرسميَّة للدولة.

الرئيسة  املوارد  من  مستقلني،  فاعلني  بوصفهم  لألفراد،  الذايت  التنظيم  قدرات  أصبحت  لقد 

لألشكال الحاليَّة للحكومة التي تعتمد، يف جوانب حاسمة، عىل أشكال الخربة واملعرفة العلميَّة71.

بشكل  القانوين  نهجه  أيضاً،  يوضح،  آخر  بضعف  الحياتيَّة  للسياسات  أغامبني  مفهوم  يتميّز  ثانياً: 

مفرط. تواجه آليَّات السياسة الحياتيَّة ليس فحسب أولئك الذين حرموا من الحقوق األوليَّة واالختزال 

إىل وضع الكائنات الحيَّة. ال ميكن أن يكون تحليل السياسات الحياتيَّة مقصوراً عىل أُولئك الذين دون 

حقوق قانونيَّة، مثل الالجئني أو طالبي اللجوء، ولكن يجب أن يشمل كّل أولئك الذين يواجهون عمليّات 

االستبعاد االجتامعي، حتى لو كانوا يتمتّعون رسميّاً بحقوقهم السياسيَّة كاملة: «غري املجدين»، والذين 

«ال لزوم لهم»، أو«الفائضني عن الحاجة». هؤالء البرش ليسوا فحسب من يقطنون املساحات الطرفيَّة 

ى العامل الثالث والرابع؛ بل هم، اليوم، موجودون بشكل متزايد يف املراكز الصناعيَّة والدول  فيام يُسمَّ

مختلف  من  مزيداً  إنَّ  االجتامعي،  لالندماج  الفورديَّة  والوسائط  الرفاه  دولة  ألزمة  ونتيجة  املتقّدمة. 

والحياة  والسكن  التعليم  من  بل  فحسب؛  العمل  من  ليس  ال،  فعَّ بشكل  مستبعد  السكان  قطاعات 

االجتامعيَّة72. من خالل الرتكيز عىل املسائل القانونيَّة ورمزيَّة حظر السيادة، يتجاهل أغامبني الجوانب 

للسياسة  االنطالق  ليست نقطة  االستثنائيَّة  الحالة  بأنَّ  املعارصة، ويسلِّم  الحياتيَّة  للسياسات  املركزيَّة 

فحسب؛ بل جوهرها ومقصدها وغايتها. يف ضوء ذلك، يتّم اختزال السياسة إىل إنتاج الناس املستباحني، 

ى (الـ إنتاج)؛ ألنَّ الحياة العارية ال تُنتج إّال لتُقمع أو تُقتل. ال ميكن أن  إنتاج مبعنى ما يجب أن يُسمَّ

تقترص التدخالت الحياتيَّة عىل تسجيل معارضة الحياة العارية للوجود السيايس.

فالحياة العارية مل تعد تخضع للموت فحسب؛ بل إنَّها قد تقع فريسة سهلة لحتميّة االقتصاد 

البيولوجي الذي يهدف إىل زيادة قيمة الحياة، والرفع من جودتها اىل أقىص حدٍّ ممكن. فالسياسات 

الحياتيّة املعارصة هي يف جوهرها االقتصاد السيايس للحياة الذي ال ميكن اختزاله إىل أجهزة الدولة، 

فحسب،  السيادي  الحظر  داخل  الحياتيّة  للسياسات  أغامبني  مفهوم  يبقى  القانوين.  الشكل  أو 

S. 283-290.
71  - Rose, Nikolas and Miller, Peter, 1992, "Political Power beyond the State: Problematics of Government", In: 
British Journal of Sociology Vol. 43, pp. 173-205.
72  - Castel, Robert., 2000, Die Fallstricke des Exklusionsbegriffs, in: Mittelweg 36, No. 3, pp. 11-24.
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يتجاهل، متاماً،  أغامبني  أنَّ  القانون. كام  أو فوق  التي تعمل تحت  اآلليّات  ويتعامى عن جميع 

أيضاً مرشوع بطريريك.  العارية» هو  الحياتيَّة «الحياة  السياسة  إنتاج  إذا كان  ما  معالجة مسألة 

وبالفعل، إنَّ خط الحدود الصارمة بني الحياة الطبيعيّة والوجود السيايس يشبه كثرياً الرتتيب الغريي 

والتقسيم الجندري للعمل، الذي يجعل النساء يف حالة «الحياة العارية»73.

الفكرة األكرث إلحاحاً، يف عمل أغامبني، هي تشخيصه للطرق، التي جعلت من معضلة التعارض بني 

الحياة العارية والحياة أساساً لصعود أشكال جديدة من الهيمنة والفاشيّة يف السياسة الغربيّة. ومع 

ذلك، يفتقد تحليل أغامبني هذه املعضلة، من العصور القدمية إىل الحداثة، إىل اثنتني من القضايا 

املهمة: مسألة املقاومة، والتاميز السلبي للحياة العارية، عىل طول خطوط العرق واألخالق والجندر.

يشء، أشار العديد من املعلقني والنقاد، وعىل األخّص أرنستو الكلو، إىل أنَّ ما  أّوالً، وقبل كّل 

ينقصنا يف عمل أغامبني هو نظريَّة «االحتامالت التحرريَّة» للحداثة74. ولكن، إذا كان لنا أن نعيد 

بناء نظريّة كهذه مبصطلحات فلسفة أغامبني، فإنَّ مهّمة تصّور املقاومة ال ميكن أن تقترص عىل 

الطعن يف القانون، أو هياكل السلطة. يف الواقع، واحدة من املسائل السياسيّة األكرث أهميّة هي ما 

إذا كانت الحياة العارية نفسها متكن تعبئتها من قبل حركات املعارضة.

من خالل الرتكيز عىل الطريقة، التي تعمل بها الحياة العارية باعتبارها مرجع القرار السيادي، 

يجيب أغامبني، لألسف، عن هذا السؤال بالنفي: «إنَّ "الجسد" هو دامئاً، بالفعل، جسد السياسة 

ملعارضة  أرضيّة صلبة  بإيجاد  لنا  يسمح  أنَّه  يبدو  ما  ذلك...  وليس يف  العارية،  والحياة  الحياتيّة 

مطالب السلطة السياديّة»75. وثانياً، يتجاهل أغامبني الطريقة التي تتورّط بها الحياة العارية يف 

التكوينات الجندريّة والجنسانيّة واالستعامريّة والعنرصيّة للسياسات الحياتيّة. إذا كان لنا أن نقول 

إنَّ الحياة العارية تربز بوصفها التبعات البعديّة لتدمري االختالفات الرمزيّة الجندريّة، أو العرقيّة، 

أو اإلثنيّة، أو الطبقيّة؛ تلك االختالفات التي تشكل األشكال السياسيّة من الحياة، فإنَّ ذلك يعني 

أنَّ الحياة العارية ال تزال تُحّدد سلباً عن طريق تدمري الطريقة املحّددة تاريخيّاً للحياة. وهكذا، إنَّ 

مفارقة أخرى للحياة العارية تربز هنا: وهي محو التاميزات السياسيّة والتاميز السلبي الذي ينتج 

73  - Deuber-Mankowski, Astrid (2001), Geschlecht als philosophische Kategorie, in: Die Philosophin, Forum für 
feministische Theorie und Philosophie‚ Gender Studies und Interdisziplinarität’, 12. Jg., No. 13, pp. 11-29.
74  - Laclau, Ernesto, “Bare Life or Social Indeterminacy”, Giorgio Agamben: Sovereignty and Life, Calarco, Mat-
thew and DeCaroli, Steven, eds, Stanford: Stanford UP, 2007, 11–22.
75  - Agamben, Giorgio, (1998), Homo Sacer, 187.
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بأثر رجعي من هذا املحو يف الوقت ذاته76، إىل جانب أنَّه ال ميكن اعتبار الحياة العارية، دامئاً، 

املرجع الحرصي للقرار السيادي، ولكنَّ هذا يتطلب إعادة صياغة للمفهوم باعتباره أكرث تعقيداً؛ أي 

بوصفه تضاريس متنازعاً عليها، حيث ميكن أن تنشأ أشكال جديدة من الهيمنة والتبعيّة والنضال 

التحّرري أيضاً. كام ال بدَّ من تحليل الحياة العارية بوصفها هدفاً للعنف السيادي.

أنَّ  ومع  الحداثة.  يف  السياسيّة  واملخاطر  الهيمنة  من  جديدة  أشكال  بتشخيص  أغامبني  لنا  يسمح 

الوقت نفسه،  يتجاوز، يف  العميل  التطبيق  فإنَّ  التشخيص،  للحريّة تعتمد عىل مثل هذا  أيّة مامرسة 

األشكال الدستوريَّة للسلطة، ويتطلب التفكري يف الدور الخفي للحياة العارية ضمن برادايم آخر للحداثة 

الدميقراطيّة؛ أي التقاليد الثوريّة. يف سياق األمنوذج الثوري، إنَّ الفائض من الحياة العارية عن األشكال 

الدستوريّة من الحياة (ليس فحسب) ال يجيز القرار السيادي عىل حالة االستثناء؛ لكنَّه يف الواقع ميثل 

االنفتاح عىل ما مل يأِت بعد؛ أي إمكانيّة التحّول السيايس وخلق أشكال جديدة من الحياة، والوصول إىل 

مفهوم أكرث رحابة للحريّة والعدالة. وبفعل ذلك، إنَّ املستحيل سيتحّول إىل طارئ يف الحياة السياسيّة77.

السلطة الحياتّية وسياسات املوت بني فوكو وأغامبني:
قلَّصت  املوت؛ فقد  أغامبني، هي يف األساس سياسات  الحياتية، عند  السياسات  إنَّ  قلنا سابقاً 

الدول السياسيّة الحياتيّة الحديثة -كام يقول أغامبني- الشكل الجامعي والسيايس للحياة، بوصفه 

البايوس، لصالح إنتاج «الحياة العارية»، وهي الحياة حيث مجرّد الحياة، ومن ثّم القابليّة للقتل. 

بولس  من  سيستبعد  كان  الزوي  (ألنَّ  الزوي  ببساطة  التي هي  الحياة،  ليست  ذلك، هذه  ومع 

السياسيّة  الفئة  ينتج  الذي  الشامل،  اإلقصاء  أو  االستثناء،  ميثل  لكنَّه  الحياة»)؛  يف  و«طريقتها 

(مستباح الدم)، الذي مُيكن أن يُقتل، لكن ليس عىل سبيل التضحية أو القربان؛ وهو، من ثّم، فئة 

سياسيّة تُستثنى من الحياة السياسيّة السلطويّة الخاّصة التي تؤّسسها وتحميها السلطة السياديّة. 

الحياتيّة من خالل  السياسات  اقتصاد  العنرصيّة تربر وظائف املوت يف  أنَّ  املقابل، يرى فوكو  يف 

استدعاء مبدأ أنَّ موت اآلخرين يجعل املرء أقوى بيولوجيّاً، بوصفه عضواً يف العرق أو السّكان. صحيح 

أنَّه يف هذه املحارضة أشار إىل أنَّ ظهور السلطة الحياتيّة هو الذي نقش [العنرصيّة] يف آليّات الدولة 

بوصفها آليًّة أساسيًّة للسلطة، كام كانت مُتارس يف الدول الحداثيّة78، لكنَّ النظام النازي كان، يف رأيه، 

76  - Ziarek Plonowska, Ewa., "Bare Life on Strike: Notes on the Biopolitics of Race and Gender", The South At-
lantic Quarterly 107.1 (2008), 89-105.

77  ـ املصدر نفسه.
78  - Foucault, M., (2003), Society Must Be Defended, 254.
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الحقيقة:  يف  عادي  غري  يشء  النازي  املجتمع  يف  «لدينا  فوكو:  يقول  مرضيّاً.  وتطوّراً  استثنائيّة  حالة 

مجتمع عممت فيه السياسات الحياتيّة باملعنى املطلق، ولكنَّه أيضاً عّمم الحّق السيادي يف القتل، قتل 

ا شعبه... كان التوافق بني السلطة الحياتيّة، التي جرى  أّي أحد؛ مبعنى: مل يقتل أعداءه فحسب، وإمنَّ

تعميمها، والدكتاتوريّة مطلقاً، وأُعيد بثه يف جميع أنحاء الجسم االجتامعي»79. 

من  معقد  مزيج  فهو  القوّمية،  االشرتاكيّة  تحت  الحياتيّة  السلطة  اتخذته  الذي  الشكل  أّما 

النازيّون والنشطاء يف  الحياة وسياسات املوت كام يشري روبرت بروكرت؛ إذ شّن األطباء  سياسات 

قلقني  وكانوا  األسبستوس،  ملادة  التعرّض  من  الحّد  إىل  وسعوا  التبغ،  عىل  الحرب  الصّحة  مجال 

خاٍل  غذايئ  نظام  اتباع  أهميّة  عىل  دوا  وشدَّ السينيّة،  واألشعة  لألدوية  املفرط  االستخدام  بشأن 

الكاملة  والحبوب  الخبز  أجل  من  توعويّة  وقادوا حمالت  الحافظة،  واملواد  البرتوكيميائيّات  من 

واألطعمة الغنيّة بالفيتامينات واأللياف، وكان العديد منهم نباتيني80. ولكن، ضمن هذا املجمع، 

كان الطريق إىل معسكرات املوت يعتمد عىل مجموعة أخرى من الظروف التاريخيّة واألخالقيّة 

والسياسيّة والفنيّة؛ لذلك إنَّ املحرقة ليست مثاالً عىل سياسات املوت (thanato-politics)، وال 

الحقيقة املظلمة الخفيّة للسلطة الحياتيّة كام يحاول أغامبني أن يقول.

متّكنت الدول وعمالؤها من مامرسة القيادة تحت التهديد باملوت يف حاالت متعّددة، ويف أشكال 

متناهية الصغر، ويف العالقات الجيوسياسيّة، لكنَّ هذا ال يعني أنَّ هذا الشكل من أشكال السلطة 

(املدعومة بالتهديد باملوت) هو مبدأ ضامن أو دعامة كّل أشكال السلطة الحياتيّة يف املجتمعات 

الليرباليّة املعارصة. كام أنَّه ليس من املفيد استخدام هذا املخطط الوحيد لتحليل كّل مثال معارص 

عىل سياسة املوت من رواندا إىل الوفيّات الوبائيّة بسبب اإليدز يف جميع أنحاء أفريقيا. من املؤكد 

أنَّ جوهر التفكري النقدي يجب أن يكون يف قدرته عىل تحديد الفروق التي ميكن أن تسهِّل الحكم 

والعمل. املحرقة -ال شك- تكوين تستطيع السلطة الحياتيّة الحديثة أن تأخذه يف قلب تحليالتها 

ة81. دون مرسحة مفرطة لألحداث، وّيل عنق للتاريخ ومالبساته الخاصَّ

تؤّدي قراءة أغامبني إىل نتيجة مثرية للدهشة؛ فحني نتتبع الشفرة الثنائيّة ومنطق التصنيف 

الذي ال يسمح بالتاميزات، نجد أطروحته ملتزمة متاماً بوجهة النظر القانونيّة التي ينتقدها فوكو 

79  ـ املصدر نفسه، ص 260.
80  - Proctor, R., (1999), The Nazi war on cancer, Princeton, NJ and Chichester, Princeton University Press, cited 
on Rabinow, Paul & Rose, Nikolas (2006), “Biopower Today” in BioSocieties 1. 200, 201.
81  - Rabinow, Paul & Rose, Nikolas, (2006), “Biopower Today”, in BioSocieties 1. 200, 201.
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بشكل واضح. إنَّه يختزل الـ «أرض الغامضة»82 للسياسات الحياتيّة من خالل العمل مع مفهوم 

سياسات واسعة جداً يف نطاقها التفسريي، وضيقة للغاية يف تعقيدها التجريبي، يف اآلن نفسه. 

من جهة، يفهم أغامبني السياسيّة بوصفها حالة السيادة التي ال تسمح للخارج بأن يكون أكرث 

من مجرّد «الخارج الداخيل» و«االستثناء»، ومن ناحية أخرى، إنَّ عرضه للسيادة محدود متاماً، 

ويتلخص يف القرار بشأن حالة االستثناء وقتل الحياة العارية؛ ونتيجة لذلك، يعرض أغامبني صورة 

مشّوهة83. 

الخطر الرئيس، اليوم، ليس أنَّ الجسد، أو أعضاءه، أصبحت أهدافاً لسياسة الدولة املاميزة84؛ 

لكننا، عىل العكس من ذلك، نشهد تحّوالً مهاّمً يف الدولة تحت شعار التحّرر من القيود أو الخصخصة 

وتحرير التجارة. واملزيد واملزيد من االستشاريني العلميني وجامعات املصالح االقتصاديّة ووسطاء 

الحياة يف مؤمترات توافق اآلراء ولجان  اليوم بداية ونهاية وقيمة  املجتمع املدين هم من يحّدد 

الخرباء واملستشارين األخالقيني. «انسحاب الدولة» هذا ميكن تحليله عىل أنَّه اسرتاتيجيّة سياسيّة، 

عىل الّرغم من أنَّه ال يرفض بالرضورة حقوق األفراد القانونيّة85.

القانونيّة مهامً يف تحديد من  الحقوق  تعليق  يبقى  االستثناء، قد  لحالة  اعتداالً  أكرث  تناول  يف 

يسمح له بأن يصبح جزءاً من املجتمع، ومن هو مؤهل للحقوق القانونيّة من حيث املبدأ. ومع 

العام  املجال  من  والتنظيميّة  القانونيّة  الكفاءات  تحّول  التي  السياسيّة،  االسرتاتيجيّة  إنَّ  ذلك، 

والقانوين إىل املجال الخاص، رمّبا تشكل تهديداً أكرب بكثري يف املستقبل. هذا االتجاه واضح بالفعل، 

فعىل سبيل املثال: من املمكن لرشكات القطاع الخاص امتالك واستغالل مواد الجسم البرشي86. 

وعالوًة عىل ذلك، ميكن مالحظة هذا االتجاه يف األمثلة التي يذكرها أغامبني، وهي تقبل القتل 

الرحيم وطّب زراعة األعضاء. هنا ميكننا أن نتوقع أنَّ إرادة املريض، والعقود القانونيّة التي يربمها 

بنفسه، سوف تحّل محّل حظر الدولة الرصيح. ونالحظ أنَّه يف بعض البلدان هناك، بالفعل، مناقشة 

ة لتقديم التعويضات املاليّة لألفراد الذين يتربّعون باألعضاء، وهناك إجامع متزايد يف األوساط  عامَّ

القانونيّة لقبول إرادة املريض بعدم إطالة الحياة يف ظّل ظروف معيَّنة.

82  - Agamben, Giorgio, (1998), Homo Sacer, 143.
83  - Lemke, Thomas, (2005), A Zone of Indistinction” – A Critique of Giorgio Agamben’s Concept of Biopolitics, 
Outlines, Critical Practice Studies, No.1:8.
84  - Agamben, Giorgio, (1998), Homo Sacer ,164-5.
85  - Lemke, Thomas, (2005), A Zone of Indistinction, 9.

86  ـ املصدر نفسه، وانظر أيضاً:
Andrews, Lori/Nelkin, Dorothy, 2001, Body Bazaar, The Market for Human Tissue in the Biotechnological Age, 
New York, Crown Publishers. 
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من خالل الرتكيز التحلييل عىل املفهوم الرسمي والقمعي للدولة، والتثبيت النظري عىل الحدود 

ة. ليس كّل منوذج  الخاصَّ الحياة واملوت، يفشل أغامبني يف رؤية حدود مناقشاته  السياديّة بني 

من االستبعاد بحاجة إىل أن يستند إىل اللوائح القانونيّة، أو يستلزم تعليق القانون. السيادة ال 
الحياة»87  أيضاً، يف «سياسات  إنَّها تسكن،  الدولة،  السياسيّة وأجهزة  الحاالت  تكمن فحسب يف 

أفراداً. نحن ال  املتوقع أن يترصّفوا بطرق مستقلة بوصفهم  الذين من  السيادة  لألشخاص ذوي 

نخضع آلليّات السياسة التي تنظم وتحّد من الحياة املاديّة فحسب؛ نحن مدرجون أيضاً يف ما 

يسّميه فوكو «فنون الحكم» التي توجهنا إىل كيفيّة عكس أنفسنا أشخاصاً أخالقيني، وأجزاء من 

الذاتيّات الجامعيَّة88. ويف الواقع، إنَّ فوكو ينظر إىل السياسات الحياتيَّة بوصفها جزءاً أساسيّاً من 

الفن الليربايل للحكومة89.

السيايس  والوجود  العارية  الحياة  بني  للعالقات  االجتامعيَّة  الديناميّات  أنَّ  من  الرغم  وعىل 

وتقنيات الذات والعقالنيَّة السياسيَّة تبقى متخلفة من الناحية النظريَّة يف عمل أغامبني، تعرتف 

نظريّته بأنَّه ال يكفي مجرَّد متديد الحقوق القانونيَّة لتلك الفئة املستثناة. ما هو مطلوب هو ما 

دعاه فوكو «حقاً جديداً»90 يعلِّق الفرق بني اإلنسان واملواطن، ويتغلب عىل املفهوم القانوين الذي 

يعيد، دامئاً، صياغة الفصل بني الوجود الطبيعي والحياة السياسيَّة91.

ولكن، عىل الرغم من هذه االنتقادات، ميكننا القول: إنَّ أغامبني قد طوَّر ثيامت غالباً ما ظلّت 

خارج النظريَّة السياسيَّة، بتناوله تلك الثيامت التي تمَّ «حظرها» من الفكر السيايس، مثل الحياة 

املشاكل  أنَّ هذه  لتوضيح  ة واملرض والجسم والطب؛ كام ميكن توظيف نظريته  واملوت والصحَّ

محوريَّة بالنسبة إىل أّي طرح سيايس، وأنَّ املجال السيايس يشكِّل، يف حّد ذاته، من خالل استبعاد 

ما يبدو غري سيايس، «الحياة العارية». وباملثل، إنَّ اإلنسان املستباح مينح منظوراً تحليليّاً يسمح 

بتقّيص االستمراريَّة التاريخيَّة والتشابه الهيكيل بني الفاشيَّة من جهة، والدول الدميقراطيَّة الليرباليَّة 

من جهة أخرى. تكمن األهميَّة السياسيَّة لعمل أغامبني يف توضيحه أنَّه ال يكفي توسيع حقوق 

87  ـ املصدر نفسه، وانظر أيضاً:
Giddens, Anthony, 1991, Modernity and Self-Identity, Self and Society in the Late Modern Age, Stanford: Stanford 
University Press, P. 209-231.
88  - Foucault, M., (2007), Security, Territory, Population: Lectures at the Collège de France, 1977-78, New York, 
Palgrave Macmillan.
89  - Foucault, M., (2008), The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978–79, New York, Palgrave 
Macmillan, P. 3-28.
90  - Foucault, M., (2003), Society Must Be Defended, 40.
91  - Lemke, Thomas, (2005), A Zone of Indistinction, 9.
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أولئك الذين كانوا حتى اآلن دون حقوق، ومن ثّم دون حامية؛ إنَّه يّرص عىل أنَّ «طرقاً وأشكاالً 

الفرق بني  تلغي  أنَّ هناك حاجة إىل قواعد سياسيَّة جديدة  سياسيَّة جديدة»92 رضوريَّة. مبعنى 

اإلنسان واملواطن متاماً، وتتجاوز املفهوم القانوين الذي يفرتض، ويثبت، بشكل دائم، الفصل بني 

الوجود السيايس والكينونة الطبيعيَّة93.

92  - Agamben, Giorgio, (1998), Homo Sacer, 187.
93  - Lemke, Thomas, (2011), Biopolitics: An Advanced Introduction, Trans, Trump, Erik Frederick, New York 
University Press, p .64.
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تقديم ابن طفيل*

بقلم: محمد أركون

ترجمة: عبد اللطيف فتح الدين*

«فإن العقل الذي يعنيه هو وأمثاله إمنا هو القوة الناطقة التي تتصفح أشخاص املوجودات 

املحسوسة، وتقتنص منها املعنى الكيل. والعقالء الذين يعنيهم هم ينظرون بهذا النظر، والنمط 

الذي كالمنا فيه فوق هذا كله» (حّي بن يقظان، ص 91)

    

لقد تساءلنا، يف دراسة سابقة حول «أمناط حضور الفكر العريب يف الغرب اإلسالمي»1، وتكلّمنا 

بإلحاح عىل رضورة القيام بعدة أبحاث مستفيضة، ما يتيح للدارس أن يتتبّع ما صار إليه كل مبحٍث 

من مآل، ويبنّيَ إىل أي مدى، وبأّي معنى، يغدو من املرشوع التمييز بني الرشق والغرب اإلسالميني 

من زاوية النشاط الفكري. ال شّك يف أن ابن طفيل، الطبيب الفيلسوف، يقّدم أحد األمثلة البليغة 

التي ميكن االستناد إليها للتدليل عىل أهمية البحث املنشود، وهذا ما سنحاول بيانه عن طريق 

رسم معامل شخصية هذا املفّكر، والوقوف عىل حكايته الفلسفية الشهرية (حّي بن يقظان)، وذلك 

يف سياق اإلشكال الذي تّم تحديده يف دراستنا هذه. وسنسعى، يف اآلن ذاته، إىل استجالء ما يقوم 

غ أن نقرأ بها كتاب  من صالت بني املجتمع وبني الشخصية الفردية، وكذا مساءلة الطريقة التي يُسوَّ

(حّي بن يقظان) (سنشري إليه اختصاراً بلفظ حّي).

1.  الشخصية الفردية واملجتمع:
وسط  الفلسفة  ميارسا  أن  رشد،  ابن  أو  طفيل  كابن  ملفّكَريْن،  تأىّت  كيف  نتساءل  أن  لنا  يحقُّ 

دية. مجتمع إسبايّن مورسيك تهيمن عليه اإليديولوجيا املوحِّ

* الشكر كل الشكر موصول إىل الزميل األريحي األستاذ الجليل عبد اإلله بلقزيز الذي زودين بهذه النصوص، بعد أن كان تسلمها يداً عن 
يد من املرحوم محمد أركون قبل انطفاء روحه، آمالً فيه ومنه أن يجد من ينهض برتجمتها كل نهوض ممكن. كام أنني مدين إىل زوجته 
الكرمية السيدة ثريا اليعقويب. طوىب لهذه املرأة الوفية املعطاءة الخدوم التي خدمت أركون حياً وميتاً؛ خدمته حياً من حيث كانت هي 
الزوجة ورفيقة الدرب؛ بل الصديقة املخلصة. وخدمته ميتاً من حيث عملت عىل صون تراثه من أن متتد إليه أيادي العبث، ومن أن تطاله 
مجاهل النسيان. وإِْن كنت أنىس فال أنىس التعبري عن شكري العميق وامتناين املوصول إىل مؤسسة (مؤمنون بال حدود) التي رعت هذا 

العمل بإلحاح، وشجعته مبوصول التشجيع، وعملت عىل أن يخرج يف حلة جميلة.
* مرتجم من املغرب. 

1 - انظر ما سبق، الفصل العارش
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القرن  لها، إىل غاية  الفلسفة مل يكن  أن  الحسبان  متى أخذنا يف  التساؤل يغدو ملّحاً  إن هذا 

االنتباه؛ بل كان وجوُدها وجوداً  امليالدي)، وجوٌد حقٌّ يسرتعي  (الحادي عرش  الهجري  الخامس 

طفيفاً سمته الهشاشة، وال سيّام يف األندلس. وال غرو؛ إذ نالحظ كيف أن ابن حزم (1064م) مل 

يذكر يف رسالته حول سمّو األندلسيني أّي اسم لهذا الفيلسوف أو ذاك، كام أنه اكتفى يف باب الكالم 

د هذه الشهادة صاعد األندليس (1070م) حني يُورد  باإلشارة إىل ما َوضعه هو من مؤلفات. ويعضِّ

أسامء ألعالٍم يف املنطق والرياضيات وعلم الفلك، من غري أن يُشري إىل أهل الطب. وقد ذكر أن 

االهتامم بهذه املباحث بدأ يف عهد محمد بن عبد الرحمن (852-886 م)، وتطّور مع السلطان 

الحكم الثاين (961-976م)، الذي أنشأ مكتبًة غنيًة يف مدينة قرطبة. غري أن خلَفه هشام (976-

1009م) مل يلبْث أن أَمر بإحراق جميع ما يتّصل بعلوم األوائل من كتب ومصّنفات، وعىل األخص 

ما تعلّق منها باملنطق والفلك. وإنّه ألمٌر ذو داللة أّن كل أهل االختصاص، الذين أشار إليهم صاعد 

األندليس، اضطروا إىل أن يولٍّوا وجوَههم جهة الرشق ليرشعوا يف التعلّم والتحصيل، أو لينهلوا من 

املصادر2. وهذا ابن طفيل، بدوره، يشّدد عىل ما أصاب الفلسفة من هواٍن وانحطاط يف مسقط 

رأسه. ولعّل كالَمه ينمُّ عن شعور بالدونية مألوٍف إزاء املرشق حني يقول: إن الحقيقة املُراد بلوغها 

هي «أندر من الكربيت األحمر (أي حجر الفالسفة)، وال سيّام يف هذه الربوع التي نعيش فيها» 

(ص9)3، أو حني يتحدث عن «كتب أيب نرص (الفارايب) التي وصلت إلينا» (ص12)، أو عن ما وضعه 

الغزايل من مؤلفات مستغلقة عصية عىل الفهم، وهي «مؤلفات مل يصل منها إىل األندلس أّي كتاب 

كرَّسوا  إمنا  األندلس  الفّذة» يف  العقول  يتحرسَّ عىل كون «ذوي  وتراه  بحسب علمنا» (ص 14). 

حياتهم للرياضيات، ثم للمنطق، «ومل يتخطّوا ذلك إىل غريه»؛ فاكتساب علوم اآللة «مل يقدهم إىل 

الكامل الحقيقي... وأخرياً... إن أهل زماننا ما زالوا يف طور النمو، فإما أنهم توقَّفوا عن السري قبل 

بلوغ الكامل، وإّما أنّنا ال ندرك قيمتهم الحّقة» (ص 10، 11، 12). وحده ابن باجة (1139م) ورد 

ِذكرُه بني العقول التي تأىّت لها أن تالمَس الحقيقة أكرث من سواها، بيَد أن ما ُوِجد من مؤلفاته هو 

يف أكرثه غري مكتمل البنيان، حيث يتخلله النقص يف أجزائه األخرية... أّما ما اكتمل من كتاباته، 

فال يعدو كونه عبارة عن مجموعة من التلخيصات والكتيِّبات التي ُوِضعت عىل عجل» (ص11).              

هذه اإلشارات القيمة تنبئنا -ال شّك- عن املناخ الفكري والظروف الثقافية التي كان يتوّجب عىل 

القريحة الفلسفية أن تشّق طريقها بني شعابها. ففي القرن الخامس الهجري (الثاين عرش امليالدي)، 

كانت الكتب واملصادر ضئيلة، ال تسمن وال تغني من جوع؛ إذ كانت تخضع لرقابة صارمة من قبل 

دين (الذي تويف بعد 1224)،  فقهاء املالكية وعلامئها، كام يخربنا عبد الواحد املراكيش، مؤرِّخ املوحِّ

2 - انظر: األندليس، صاعد، طبقات األمم، ترجمة ر. بالشري، (بالفرنسية). 
3 - تشري أرقام الصفحات التي نحيل عليها إىل الرتجمة الفرنسية التي أنجزها ل. غوتييه، الطبعة الثانية، بريوت، 1936.
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يف إشارة إىل كتب الفارايب املفقودة، أو إىل مصّنفات الغزايل، مذكراً، يف هذا السياق، مبا آل إليه 

مصّنف (إحياء علوم الدين)، الذي يُعدُّ من أّمهات الكتب التي وضعها هذا القطب امللقَّب بحّجة 

اإلسالم: فقد جلب الكتاب إىل ربوع املغرب واألندلس، نحو 1100، أبو بكر بن العريب (ت1149م)، 

هذا  أن  األمر  واقع  قرطبة.  يف  حمدين  ابن  أمثال  املالكية،  ُغالة  من  بإيعاٍز  أُحرِق  الكتاب  لكن 

ن، يف جزئه األول املخّصص للعلم الديني، نقداً الذعاً للفقهاء، وهو نقد ال يخلو من  املصنَّف تضمَّ

أن يقضَّ مضجَع ذوي النفوذ من بينهم.  

الفقهاء بنعوت حصيفة ال  للعلوم الرشعية ينعت  الكتاب األول من اإلحياء املخصص  أّن  صحيح 

ميكنها إال أن تزعج أكرثهم نفوذاً. نقرأ فيه، عىل سبيل املثال، هذا املقطع املستفز بالنظر إىل األوضاع 

يف الغرب اإلسالمي: «ملا آلت الخالفة إىل قوٍم استولوا عىل زمام أمرِها عىل نحو غري رشعي، ودون أدىن 

قدرة عىل مامرسة علم الفتاوى واألحكام مامرسًة مستقلًة، صار من الالزم اللجوء إىل الفقهاء... ولو 

سئل فقيه عن معنى من هذه املعاين حتى عن اإلخالص مثالً، أو عن التوكل، أو عن وجه االحرتاز عن 

الرياء، لتوقف فيه، مع أنه فرض عينه الذي يف إهامله هالكه يف اآلخرة، ولو سألته عن اللعان والظهار 

والسبق والرمي لرسد عليك مجلدات من التفريعات الدقيقة التي تنقيض الدهور وال يحتاج إىل يشء 

منها...؛ فكم من بلدة ليس فيها طبيب إال من أهل الذمة وال يجوز قبول شهادتهم فيام يتعلق باألطباء 

من أحكام الفقه، ثم ال نرى أحداً يشتغل به، ويتهاترون عىل علم الفقه ..هل لهذا سبب إال أن الطب 

ليس يتيرس الوصول به إىل تويل األوقاف والوصايا وحيازة مال األيتام»4.

دي،  يحّدثنا املراكيش مبا يشبه هذا الكالم حني يصف أحوال الفقهاء يف املجتمعني املرابطي واملوحِّ

حيث يقول: «يف زمنه (يقصد زمن عيل بن تاشفني: 1106-1142)، بلغ الفقهاء مرتبًة رشيفًة مل 

يكن لهم مبثلِها عهٌد يف بداية فتح األندلس... حيث انربى أصحاب النفوذ يتقّربون منهم، فتزايدت 

ثرواتهم، وتضاعفت ممتلكاتهم... وما كان أحٌد ليدنَُو من أمري املؤمنني، ويناَل الحظوة لديه، ما مل 

يكن ُملِاّمً بعلم الفروع، أقصد الفروع بحسب املذهب املاليك... وقد بلغ بهم األمر مبلغاً جعلهم 

ينسون الرجوَع إىل كتاب الله تعاىل، وإىل سنة رسوله (ص)... وصار أمراً مألوفاً، وقتئٍذ، أن يُنَعت 

بالكفر كلُّ من أبان عن اهتامم بالكالم، وزَرع الفقهاء يف ذهن األمري وقلِبه مقَت الكالم، ورسخوا 

دي دراية مبسائله، وأن  لدية فكرة أن السلف كانوا يبغضون هذا العلم، وينفرون ِمن كل َمن يُبْ

هذا املبحث ال يعدو كونَه بدعة يف الدين... (جملة غري واضحة: ليس مثة من طريقة أفضَل من 

هذه يك يظهر املرء حميَّته الدينية من أجل بسط سيطرته...)». 

4 - إحياء علوم الدين، الكتاب األول؛ وأيضاً مواضع أخرى.
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إن الوظيفة اإليديولوجية، التي اضطلعت بها طبقة الفقهاء يف األندلس، كام يف منطقة املغرب 

كان  إمنا  التي  السلطة،  أشكال  لجميع  الناظمة  للبنية  ُمحاِيثة  ُمالزِمة  ظلت  وظيفة  هي  الكبري، 

ها وهاجُسها إضفاَء الرشعية عىل سلطتها يف ما هو إشكايل، وذلك بوساطة األدوات املفهومية  همُّ

والحال  والثاين.  األول  الهجريني  القرنني  يف  وفارس  والحجاز  الشام  يف  النور  رأت  التي  واملنهجية 

يُنتِجها  التي  الخطابات،  التي تحملها  الدينية  باإليحاءات  ينبهرون  زالوا  ما  املحدثني  املؤّرخني  أن 

مفهوم  له  خضع  ما  نتتبع  أن  حسبُنا  ذلك،  ومع  املوحدي»؛  «املذهب  دعاة  أو  املالكية،  فقهاء 

«العصمة» من تأويالت مقصودة، واستعامالت ُمغرضة، يك يتَّضح لنا، مبا ال يَدع للشّك مجاالً، كيف 

أن السبق والرجحان إمنا هام للوظيفة اإليديولوجية عوضاً عن املقاصد الدينية؛ وهذا أمر نلمسه يف 

جميع الكتابات؛ إذ نراها تتلّون بلون املجموعات االجتامعية التي متثلها، فتنسب العصمة إىل إمام 

الشيعة، أو إىل مالك بن أنس، أو إىل املهدي بن تومرت... لعل هذه املالحظة تنأى بنا يف ظاهر األمر 

عن موضوعنا... لكننا سرنى، يف واقع األمر، كيف أن قراءة (حّي) عىل نحو صحيح هي مهمة تقتيض 

لت بها خطابات الرشعنة ودرجت عليها...  منا أن نستند إىل مقولة الخارق هذه، التي لطاملا توسَّ

هكذا يتبني للناظر ملاذا شّدد ابن تومرت، ومن سار عىل هديه إىل غاية املأمون (1232-1228)، 

عىل رضورة تأسيس رشعيتهم عىل القرآن والسنة؛ فقد كان مدار األمر النيَل من آراء فقهاء املالكية 

ودحضها عن طريق استخدام مرجعيات اإلسالم املوضوعية الوحيدة؛ غري أن الكالم املوثوق باسم 

جاذبية  ومن  إشعاع،  من  املهدي  به  يحظى  كان  مبا  يحظى  أن  املرء  من  يستلزم  والسنة  القرآن 

كاريزماتية. هذا ما يُفّرس استعادة الحظوة واملنزلة الرفيعة من قبل علامء الحديث والكالم؛ بل من 

ِقبل من أقبَل عىل األبحاث النظرية املتصلة بالفلسفة، وهذه عالمة قصوى من عالمات االنفتاح.

لقد كانت فرتة حكم أيب يعقوب يوسف (1163-1185)، ثّم ابنه أيب يوسف (1185-1190)، هي 

الفرتة الوحيدة التي شهدت فيها الفلسفة، ألَمٍد وجيٍز، ظرفية مواتية يف الغرب اإلسالمي. إن الصيت 

الذائع الذي حققه ابن طفيل، واالهتامم الذي استأثرت به مؤلّفات ابن رشد (املتوىف عام 1198)، 

ومؤلفات موىس بن ميمون (املتوىف عام 1204)، ذلك كلّه يجنح بالدارسني، اليوم، إىل أن يتناسوا 

مناخ االستبداد واالضطهاد الذي اشتغلت هذه العقول يف سياقه. سرنى كيف أن القراءة التناصية، 

لَها، وميكن أن تصّحَحها، قراءة أخرى ذاُت  التي عوِمل بها هؤالء الفالسفة، هي قراءة ينبغي أن تكمِّ

توّجه سوسيولوجي. لنذكر، هاهنا، ملمحاً أخرياً من مالمح البيئة السوسيوثقافية، التي استطاعت 

شخصية ابن طفيل أن تربز يف خضمها. يتمثل هذا امللمح يف نادرتني جّد معّربتني أوردهام املراكيش؛ 

نادرتنْي يجدر بنا تقدميهام بالتفصيل، علامً أن األمر يتعلق، يف اآلن ذاته، بفيلسوفنا وبفيلسوف 

قرطبة.
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جميع  من  آتني  علامء  يعقوب  أيب  إىل  يستقدم  انفّك  ما  طفيل)  ابن  (يعني  هذا  بكر  أبا  «إن 

الذي لفَت األنظاَر إىل أيب  السلطان وحظوته وثنائه. فهو  األمصار، ويجعل هؤالء يحظون بعناية 

الوليد بن رشد، الذي صار، منذئٍذ، معروفاً محاطاً بالتقدير. أخربين تلميذه الفقيه األستاذ أبو بكر بن 

داود بن يحيى القرطبي قال: سمعت الحكيم أبا الوليد يقول: غري مرة: ملا دخلت عىل أمري املؤمنني 

أيب يعقوب وجدته هو وأبو بكر بن طفيل، ليس معهام غريهام. فأخذ أبو بكر يثني عّيل، ويذكر 

بيتي وسلفي، ويضم، بفضله، إىل ذلك أشياء ال يبلغها قدري. فكان أول ما فاتحني به أمري املؤمنني، 

بعد أن سألني عن اسمي واسم أيب ونسبي، أن قال يل: ما رأيهم يف السامء، يعني الفالسفة أقدمية 

هي أم حادثة. فأدركني الحياء والخوف، فأخذت أتعلل وأنكر اشتغايل بعلم الفلسفة، ومل أكن أدري 

ما قرر معه ابن طفيل. ففهم أمري املؤمنني مني الروع والحياء، فالتفت إىل ابن طفيل وجعل يتكلم 

عىل املسألة التي سألني عنها، ويذكر ما قاله أرسطوطاليس وأفالطون وجميع الفالسفة، ويورد مع 

ذلك احتجاج أهل اإلسالم عليهم. فرأيت منه غزارة حفظ مل أظنها يف أحد من املشتغلني بهذا الشأن 

املتفرغني له. ومل يزل يبسطني حتى تكلمت، فعرف ما عندي من ذلك...  أخربين تلميذه املتقدم 

الذكر عنه قال: استدعاين ابن طفيل فقال يل: سمعت أمري املؤمنني يشتيك من قلق عبارة أرسطو 

ُصها ويُقرِّب  وعبارات املرتجمني عنه، ويذكر غموض أغراضه ويقول: لو وجد لهذه الكتب من يُلخِّ

أغراضها بعد أن يفهمها فهامً جيداً لقــــــرّب مأخذها عىل الناس، فإن كان فيك فضل قوة لذلك 

فافعل وإين ألرجو أن تفي به ملا أعلمه من جودة ذهنك وصفاء قريحتك وشدة نزوعك إىل هذه 

الصناعة، وما مينعني من ذلك إال ما تعلمه من كرب سني واشتغايل بالخدمة ورصف عنايتي إىل ما 

هو أهم عندي منه»5.  

تجدر اإلشارة، يف هذا السياق، إىل أن ابن طفيل كان أوفَر حظّاً من معاِرصه الشهري هذا؛ إذ إنه حافظ 

عىل صداقة أيب يعقوب ومودته إىل غاية وفاته عام (1185). أّما ابن رشد، فلم يكن أمرُه كذلك؛ إذ ألفى 

نفسه قُبيل وفاته ضحيًة ملؤامرة دبَّرها له -ال محالة- فقهاء قرطبة. إن هذه الحادثة لدليٌل ناطق عىل 

عودة االعتبار للاملكية يف زمن يعقوب املنصور، الذي أعلن رصاحًة انرصافه عن املذهب املوحدي. وال 

غرابة، فقد ذكر املراكيش أن الخليفة أخضع فيلسوف قرطبة لالستنطاق، وأمر بطرده، وبإرضام النار يف 

مؤلّفاته، ويف جميع مصّنفات الفلسفة، كام َحظر دراسة ما يتصل بها من علوم، ما عدا الطب والفلك، 

ملا يقرتن بهام من تطبيقات عملية. «غري أنه رجع عن هذه القرارات جميعها حني عاد إىل مراكش، 

وانرصف إىل دراسة الفلسفة، فصار مبثابة أيب وليد األندلس مبدينة مراكش» (املعجب، ص 307-306).

5 - املعجب يف تلخيص أخبار املغرب، طبعة محمد سعيد العريان وموش، العربية العاملية، القاهرة، 1949، ص 172-171. إن االهتامم 
 in Studia islamica, .باملسائل يف األندلس يعود عىل األقل إىل القرن التاسع، كام يقول أ. الرتيك يف: تبجيل مالك ومعامل املالكية األندلسية
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يجدر بنا أن نستخلص من روايتي املراكيش املعطيات اآلتية:

1. يف القرن السادس الهجري (الثاين عرش امليالدي)، كان متاحاً لنخبة قليلة يف األندلس أن ترتاد 

فضاء الثقافة الفلسفية. كان من الالزم، ألجل ذلك، أن ينتمي املرء إىل أرسة من العلامء تربطها 

بالسلطة صلٌة ما، كام هو حال ابن رشد وابن طفيل وابن زهر وغريهم (ينطبق هذا األمر أيضاً 

عىل ستّة أعالم يف الطب عىل األقّل). يبقى علينا أن نعرف كيف كان يتّم العبور إىل ضفة الفلسفة؛ 

فلْنئ كان لجميع الفالسفة ثقافة عربية إسالمية ال يُشّق غبارُها (يف األدب والقرآن والحديث والفقه 

والنحو وما إىل ذلك)، فإن مثّة أَُرساً كثرية ال تقلُّ صيتاً (أرساً اشتهرت عىل األخص يف القضاء؛ كأبناء 

إصعاب عمران التازي القايض، وأيب يعقوب، وبني صدف، وبني يربوع) مل تكن تبدي عزوفاً عن 

الفلسفة فحسب؛ بل تبدي أيضاً استنكاراً لها.

 2. إنه من األنسب واملستحب -وإن كان ذلك أمراً ال يخلو من صعوبة- أن نبنّي، بخصوص 

العربية اإلسالمية.  والثقافة  الفلسفية  الثقافة  الذي حّققه بني  االندماج  كل مؤلِّف، مدى 

فمتى اعتمدنا منظوَر تاريخ الفكر العام، تبنيَّ لنا أن ذلك التوازن، الذي أوجده ابن رشد، 

تها. غري أنه يف زمن ابن رشد، ومن منظور الفكر  هو إنجاٌز ال مثيل له يف الثقافة العربية برُمَّ

املفّكر من جرأة فكرية،  أبان عنه هذا  ما  إىل  انتباهاً  يعري  أحٌد  يكْد  التقليدي، مل  العريب 

األمر الذي يقودنا إىل التساؤل عاّم إذا كانت الفلسفة يف الغرب اإلسالمي مجرد «زخرف 

الذي  الحوار  مضمون  نعرف  ليتنا  كغريها.  ليست  سياقات  ويف  أوساط  يف  ظهر  ذهني» 

أن ابن  لرأس، علامً  كان يدور بني أيب يعقوب وابن طفيل خالل جلساتهام الطويلة رأساً 

طفيل كان يالزم القرص، وال يغادره أياماً ولياَيل. كام يقول املراكيش (ص 240). إن البحث 

يف املقاصد االجتامعية السياسية الثاوية خلف النظرية الشهرية الفاصلة فصالً جذرياً بني 

الخاصة والعامة هو بحث ميّر عرب النظر يف تلك الحوارات التي كانت تجري بني فيلسوف 

وبني أمريٍ للمؤمنني شديد الوعي مبسؤولياته، كام تشهد عىل ذلك عالقاتُه بالعلامء، وكام 

ينطق بذلك الدور الذي يرتضيه لهم. إن الفلسفة، يف هذا السياق، نشاط يُرتىض، ويُحتمل، 

ما دام ال يخاطب العامة، وال يروم تعبئة الحشود. ومتى عقد أبو يعقوب العزَم عىل أن 

ة لحمالته العسكرية ضد النصارى، عهد إىل العلامء بجمع ما يلزم من األحاديث  يعّد العدَّ

األحاديث  بإمالء هذه  تراه يقوم هو نفسه  ثم  الجهاد،  إىل  تتطرّق  التي  الرشيفة  النبوية 

عىل قواده بحسب الرتاتبية املوحدية (املراكيش، ص 225). ويف املقابل، من شأن الخطاب 

ه إىل «نخبة» تتألف من زُمٍر متصارعة متنافسة، أن يقوي شوكة العقيدة  الفلسفي، إذا وجِّ

الرسمية، أو أن ينال منها؛ وهذا سؤال سيغدو من الالزم إعامل النظر فيه يف معرض حديثنا 

عن (حّي بن يقظان).
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3. كيف ميكن تفسري ما لوِحظ من اهتامم باألرسطية يف القرن الثاين عرش، يف حني أن تيار 

ينذر  وأخذ   ،(1240 عام  (املتوىف  عريب  ابن  مع  جديدة  انطالقة  آنئٍذ،  عرف،  الذي  التصوف، 

باالنتشار يف جميع ربوع املغرب الكبري، كان يثري، باألحرى، موضوعات األفالطونية الجديدة كام 

كان األمر زمَن ابن مرسة (املتوىف عام 931). املالحظ أن ابن رشد، وقد اجتُثَّ اجِتثاثاً من بيئته 

اإلسبانية املورسكية من قبل الغرب املسيحي، قد غّذى عىل األخّص جملة من النقاشات املذهبية 

الظاهرة  تلك  وداللة  نشأة  نتساءل حول  أن  يبقى  املحتوى.  عىل  املنصبة  الرصينة  والتحليالت 

السوسيوثقافية، التي تُستَشفُّ من أعامله وكذا، لكن بقدر أدىن، من أعامل موىس بن ميمون 

(املتوىف عام 1204)، وابن طفيل. لنجازْف بالفرضية اآلتية، وإن كان املقام ال يتسع لبسط القول 

يف كل تفاصيلها:

الحلول  ارتضاها ميمون، وبعض  التي  ابن رشد، والتوجهات  به  الذي أخذ  الخيار األرسطي،  إن 

وفكٍر  معنّي  مفهوم  فرِض  إىل  تنزع  معطيات  هي  بيناس»،  «س.  لدى  وردت  كام  اقرتحها،  التي 

معني، يتعلق األمر مبفهوم املدينة املغاربية، الذي يكتيس طابعاً تاريخياً وسوسيولوجياً، والذي أخذ 

التي  مراكش،  السيايسُّ يف حارضة  املدينِة  مركُز هذه  يتمثل  املرابطني.  دولة  قيام  منذ  الظهور  يف 

تأسست يف عام (454-1062)؛ أّما قاعدتها االجتامعية العسكرية، فتتجىل يف ساكنة بربرية تعيش 

سريورة مثاقفة تتجه مبقتضاها صوب إسالم أندليس يغلب عليه الطابع املدين؛ أّما الغاية من قيام 

هذه املدينة فهي السعي إىل توحيد صفوف مجتمع مشتّت عن طريق إعامل إيديولوجيا الجهاد 

أثره وفاعليته جرّاء ما مارسه عليه  املاليك كان قد فقد  املذهب  أن  االندماج (علامً  وإيديولوجيا 

الفقهاء من توظيف طبقي، األمر الذي أفىض إىل إحالل املذهب املوحدي محلَّه). والحال أن هذا 

الهدف املستعيص أصالً عىل الصعيد املغاريب صار عصيّاً أكرث فأكرث، نظراً ملا طرأ من رضورة حامية 

إسالم األندلس عسكرياً من خطر االسرتداد [الكاثولييك]، وال سيّام أنه مقوِّم ال غنى عنه، باعتباره 

أساس الحضارة ومرتكزَها، وباعتباره املبدأ الذي يرشعن البدء بالهجوم وسيلًة للدفاع، كام أنه مبثابة 

تصول  غازية  األخرى  هي  أصبحت  التي  املسيحية،  أفق  وجه  يف  يُشَهر  الذي  امليتافيزيقي  األفق 

وتجول. وبذا يتضح لنا بأي معنى تشتمل عبارة املدينة املغاربية عىل إسبانيا املسلمة، وهي عبارة 

يضطر معها املؤّرخ إىل مساءلة األحداث، وإعادة النظر فيها، ليس من جهة موجة املسيحية الزاحفة 

شامالً وجنوباً فحسب؛ بل أيضاً من زاوية املجتمع املغاريب وهو يحاول، ألّول مرة، أن يتجاوز بنياته 

الً باألدوات الفكرية املنبثقة من الثقافة العربية، وباإلطار الروحاين الخاص باإلسالم. العتيقة متوسِّ

قلّة  الرغم من  الخاّصة وسط مجتمعه. فعىل  ابن طفيل  مبقدورنا، اآلن، أن نكتشف شخصية 

املعطيات واملعلومات املتصلة بسرية حياته، بوسعنا أن نتصور، عن طريق الحدس، ما القاه، عىل 
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إليه من  انقاد  خ لديه من قناعات، وما  األرجح، من مشاكل، وما تخطاه من صعوبات، وما ترسَّ

تنازالت. لُنِرش إىل أننا سنقترص، هنا، عىل الظاهر من جوانب شخصيته، لنرصَف عنايتنا إىل الشقَّني 

الفكري والروحي من سريته يف الجزء الثاين من هذا البحث؛ سرنى، لحظتئٍذ، كيف أن كتاب (حّي 

بن يقظان) ميكن أن يُقرأ، بالفعل، بوصفه سريًة ذاتيًة.        

إن املعلومات املتصلة بسرية ابن طفيل ال تتعدى األقوال الرصيحة الواردة يف املصادر، وميكن أن 

تُختزل يف بضعة أسطر: معلوم أن صاحبنا ُولِد يف بلدة وادي عش (Guadix)، الواقعة عىل مسافة 

(60 كلم) شامل رشقي مدينة غرناطة. لكننا ال نعرف، عىل وجه التدقيق، تاريخ ميالده (رمبا نحو 

1110)، كام ال نعرف شيئاً عن أرسته وطفولته املبّكرة، وال عن ما نسجه من عالقات قبل تعيينه 

كاتباً لحاكم إقليم غرناطة وأميناً لرسِّه. لقد سبق أن بيّنا، يف موضع آخر6  إىل أّي حدٍّ تكون دراسة 

تكوينه  دراسة  إىل  قياساً  عّدة،  وجوٍه  من  بياناً،  وأكرثَ  مفعوالً  أجدى  للفرد  املبارش  غري  التكوين 

املبارش، حني يتعلق األمر باستجالء نشأة شخصيته واستعادة مالمحها عىل نحو مالئم. من املهم، 

الفلسفة سلوكاً حدث مبوافقة  ابن طفيل إىل  انجذاب  الصدد، أن نعرف، مثالً، هل كان  يف هذا 

أو  الصغرية،  بلدة «وادي عش»  إبان مقامه يف  أو بغري موافقته، وهل كان ذلك  وسطه األرسي، 

بعد «صعوده» إىل غرناطة. لقد تلقى صاحبنا العلم عىل يد زمرة من املدرسني، الذين كانت لهم 

قدم راسخة يف حقل الفلسفة، من بينهم ابن باجة بحسب ما أورده املراكيش. غري أن ابن طفيل 

نفَسه يُشري إىل أنه مل يعرِف قط ابَن باجة. ثّم إن كالمه الالذع حول َضعف الفلسفة وقصورها 

يف ديار األندلس موقف يقودنا -ال محالة- إىل التساؤل عام إذا كان ابن طفيل تلقى تكوينه من 

خالل قراءاته الشخصية ليس إال (انظر: حّي، ص-1 17). فمتى رشع ابن طفيل يف مزاولة الطب يف 

مدينة غرناطة؟ وكيف تأىتَّ له أن يوفِّق بني هذا النشاط وبني عمله كاتباً للحاكم؟ الظاهر أنه كان 

يشغل منصب كاتب حني استُدِعي عام (1154) من قبل أحد أبناء [السلطان] عبد املومن، وكان 

هذا األخري، وقتها، حاكامً عىل سبتة وطنجة. عىل هذا النحو التدريجي، تسنَّى له أن ينال الحظوة 

لدى أمري املومنني أيب يعقوب نفسه، وأن يظّل جليَسه وأمنَي رسّه وطبيبَه إىل غاية (1182). وكان 

أن أىت يف تلك الفرتة ابن رشد ليحلَّ محّل صاحبنا، ويشغل منصب الطبيب الخاص لألمري املوحدي. 

عىل أن ابن طفيل حافظ، إىل آخر أيامه، عىل عالقاته األثرية، وامتيازاته الخاصة، صديقاً ومستشاراً 

أليب يعقوب، ثم أليب يوسف؛ بل إن هذا األخري مل يفتُْه أن يحُرض بنفسه جنازة ابن طفيل يف مدينة 

مراكش. إن ما يف هذا السلوك من إجالل وإكبار لدليل قمنٌي بأن يبني كيف أن ما بلغه (حّي) من 

ُسموٍّ فكري وروحي ليس مجرد موضوع للتأمل الفلسفي والكالمي؛ فأغلب الظن أن ابن طفيل 

6 - M. Arkoun, l’humanisme arabe au IVe/Xe. Siècle, J .Vrin  2e éd., 1982, pp. 57 s.
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كان، شأنه شأن ابن رشد، عىل حّد تعبري ابن األبار، واحداً من أولئك «الحكامء» الذين صاُروا قاَب 

د يف «اإلنسان الكامل»، الذي لطاملا حظي يف بيئة اإلسالم  قوسني أو أدىن من املثل األعىل املتجسِّ

باالحرتام واإلعجاب، وشّكل أمنوذجاً يحتذى. لقد كان ابن طفيل يجمع، يف آن، بني خصال الطبيب 

املقتدر والرفيق املثقف الواسع االطالع، وبني امليل إىل نظم الشعر يف بعض األوقات (هناك بعض 

املراكيش نقالً عن حي بن يقظان البن طفيل، ص(-240 242))، وبني  تأليفه ساقَها  األشعار من 

صفات الفيلسوف املنفتح عىل جميع أمناط املعرفة، واملؤمن الحريص عىل تعميق درايته بأمور 

الدين أكرث من حرصه عىل اتباع السلوكات االمتثالية.

وحريٌّ بنا أن نشري إىل أن من بني كل ما نُِسب إىل ابن طفيل من مؤلفات، وصل إلينا كتابان 

اثنان ال غري: رسالة (حّي بن يقظان)، التي يعود تاريخ تأليفها إىل ما بعد عام (1169)، وقصيدة 

يف السياسة نرشها غارسيا غوميث (Garcia Gomez) (مدريد، 1953)، ومل نتمكن، لسوء الطالع، 

من الحصول عىل نسخة منها. وبحسب ما ذهب إليه ابن الخطيب (يف كتابه اإلحاطة)، إن صاحبنا 

وضع كتابني يف الطب؛ كام ال يخفى علينا أنه كانت له، قبل عام (1162) (انظر: غوتييه، ص 125) 

مراسالت مع ابن رشد حول مصنَّف الكليات يف الطب، (الذي كان مبنزلة الكتاب املقدس لدى أهل 

القرون الوسطى). ويقول املراكيش: إنه رأى نسخة أصيلة من كتاب (رسالة يف النفس) قد تكون يف 

واقع األمر رسالة حي موسومة بعنوان مغاير.

صفوة القول أن ما يسم عملية نقل املؤلفات واملصنَّفات من ارتباك وهشاشة، وما نراه من ضآلة 

املعلومات وقلّتها حول شخصيات بارزة، كام هو شأن ابن طفيل، هو، لألسف، آفات مألوفة معهودة 

النفائس من  الثقايف العريب اإلسالمي، آفات وخيمة العواقب مرّدها إىل ما يعرض لهذه  التقليد  يف 

حوادث من كل نوع. وفيام يخص الفلسفة تحديداً، تُضاف إىل ذلك كلّه اآلثاُر الناجمة عام مارسته 

ض ملصنَّف  «النزعة التقليدية» املتشددة من هيمنة مستوطنة طويلة األمد. وسنحاول أن نرى ملاذا قُيِّ

برثاء (حّي بن يقظان) أن يبقى صامتاً دون أي صدى يف أرض العرب إىل غاية القرن العرشين. 

2. كيف ميكن قراءة حّي بن يقظان؟
نعرف أن كتاب (حي بن يقظان) يتخذ يف جانبه األديب شكل حكاية، يستعرض صاحبها ويناقش، 

وبني  أديب  بني شكٍل ذي مضمون  جمٌع  إذاً  هناك  الفلسفية؛  القضايا  من  بكيفية رسيعة، جملًة 

جوهر ذي مضمون فلسفي. والحق أن مؤلفات من هذا القبيل هي عملة نادرة يف املجال الفلسفي 

بالعنوان  العريب. وقد كان ابن سينا (املتوىف عام 1037) قد ألّف، قبل ابن طفيل، كتاباً موسوماً 

نفسه، كتاباً يتميّز بقدر أوفر من الرثاء ومن الحمولة اإلضافية.  
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وقد ترتّب عىل هذا الكتاب قراءتان (باملعنى السيميايئ للفظة) شديدتا التباين واالختالف، لكن 

لهام مرشوعية ال يُنكرها منِكر. أّما كتاب حّي بن يقظان البن طفيل، فقد أثار أمناطاً من القراءة 

ثالثة، هي كاآليت:

ُج فيها القارئ ولوجاً كلياً عاملَ حّي بن يقظان الداليلَّ والفكري  - قراءة مشارِكة أو متعاطفة، يلِ

حّي  بعيَنْي  والله  والعامل  اآلخرين  ويرى  ذاته،  يرى  أن  إىل  يتوق  أو  ذاته،  يرى  والروحي، حيث 

ونظرته (أي بنظرة ابن طفيل تحديداً كام سرنى الحقاً)، وهذه حال جميع القرّاء العرب املسلمني 

الذين لديهم بعض األلفة واالستئناس بالخطاب الفلسفي التصويف. كام ينسحب هذا الكالم عىل 

مرتجمي هذه الحكاية، وما أكرثَهم، وذلك، عىل األقل، إىل حدود القرن الثالث عرش7. ومن األدلة 

طبعة   (1935) يف  قدم  الذي  الكيالين،  كامل  لدى  نأنَُسه  ما  املتامهية  القراءة  هذه  عىل  القيمة 

مبّسطة لكتاب حي يف سلسلته (حكايات عربية لألطفال).

ية وفق ما هو معروٌف معهود من منهج تاريخ األفكار وإشكاالته.  قة أو تناصِّ - قراءة رصينة معمَّ

واملالحظ أن لهذه القراءة حضوراً ال يزال مهيمناً يف تاريخ الفلسفة العربية، مبا هو تاريخ حريص 

عىل ربط هذه الفلسفة بأصولها اإلغريقية حرَصه عىل التقليل من وقع اآلثار التي خضع لها الفكر 

القروسطي يف الغرب. هذا الهاجس يبقى مرشوعاً ما مل يرصف اهتامَم الدارِس عن دراسة الوظائف 

النفسية االجتامعية واإليديولوجية التي تقرتن باملؤلّفات يف سياق بيئتها األصلية، وهي دراسة بالغة 

النظر عن العصور  األهمية من نواٍح عّدة. إن املقارنة بني النصوص، وبحث مصري األفكار، برصف 

واألزمنة واألطر االجتامعية التي تحّدد استخدامها، هي مقّومات نجدها، أيضاً، يف دراستني حديثتني 

 Lenn E.Goodman, Hayy) أنجزهام باحثان جامعيان أمريكيان؛ يتعلق األمر بـ لني إ. غودمان

 Sami) (حّي بن يقظان، نيويورك، 1972)  وبـ سامي س. حاوي (Ibn Yaqzân, New York, 1972

 S. Haw, Islamic naturalism and mysticism, a philosophie study of Ibn Tufayl’s Hayy

بن  حي  لكتاب  فلسفية  دراسة  والتصوف:  اإلسالمية  (الطبيعانية   .(Ibn Yaqzân, Brille, 1974

يقظان البن طفيل، بريل، 1974). هذا، ويبقى عمل ل. غوتييه (L. Gauthier)، يف مضامر الدراسات 

املتبحرة، منوذجاً للدقة الفيلولوجية والنقد النيص، وهام أحد أساس ال غنى عنه يف كل قراءة أخرى.

- قراءة إسقاطية تجنح إىل تضخيم العطاء الفلسفي البن طفيل ومرشوعه؛ فتجعل منه رائداً 

عبقرياً استكشف ومهد الطريق لكبار الفالسفة املحدثني جميعاً. إنها مقاربة لشدَّ ما ُدرج عليها 

7 - H. Corbin, Avicenne et le récit visionnaire, t.I-II, Téhéran1952-54; A.M. Goichon, Le récit de Hayy ibn yaqzân 
commenté par des textes d’Avicenne, Paris, 1959.
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يف املناخ الثقايف اإليديولوجي املقرتن بتيار العروبة الساعي إىل التسلّح يف مجابهة «الغزو الفكري» 

الغريب، مبا تزخر به الثقافة العربية اإلسالمية من «قيم» ومن أعالم ووجوه مرشقة. بيد أنها مقاربة 

نجدها أيضاً لدى الجامعيني يف الغرب، كام تنطق بذلك دراستا لني إ. جيودمان وسامي س. حاوي 

التاريخية...،  (واملالحظ أن هذا األخري يبني عن ارتباك الفت، وغموٍض يف الرؤية  املذكورتان آنفاً 

األوساط  يف  حتى  تعّشش  تزال  ال  الكالسيكية  بامليتافيزيقا  املتصلة  املعرفية  النامذج  أنَّ  يبني  ما 

الجامعية).

أثرناه، باألحرى،  هكذا يتضح كيف أن سؤالنا عن كيفية قراءة (حّي بن يقظان) (وهو سؤال 

بخصوص القرآن الكريم) ليس مبعثُه الرغبة يف اتباع تقليعة سيميائية معيّنة؛ بل مردُّه إىل رضورة 

علمية تقتيض إعادة تقييم مختلِف ما تراكم من متون، إىل حّد اآلن، بقدر ما تقتيض تأسيس عالقة 

إبستمولوجية جديدة مع النصوص ذات األصوات املتعددة.

ومن ثم، إننا سرنوم اقرتاح قراءة نقدية متفهمة؛ إنها قراءة نقدية من جهة كونها تُسائِل، بال 

انقطاع، ما تحمله كل القراءات، مبا فيها تلك التي منارسها نحن، من مرشوعية إبستمولوجية، ومن 

مالَءمة منهجية؛ وهي قراءة متفّهمة، من حيث إنها ترمي إىل النظر الشمويل والتحصيل اإلجاميل 

يثريها  التي  اإلشكاالت  أهم  بالدرس  نتناول  أن  بوسعنا  تقديرنا،  ويف  ووظائفها.  املصنَّفات  ملعاين 

(حّي)، إذا نحن أعملنا النظَر يف املسائل اآلتية:

شكل املحتوى. . 1

جوهر املحتوى.  . 2

وظيفة (حّي) اإليديولوجية.. 3

2 .1. شكل املحتوى:

إن ما ُدرج عليه، يف اآلونة األخرية، يف باب تحليل الحيك، هو مسلك ِسمتُه النزوع إىل ترجيح 

كّفة املعيار الشكيل، حيث يُراد إغفال االعتبارات الخارجة عن االشتغال الداخيل للنص وتغييبها 

رة  ة اللغوية واألدبية املسخَّ قدر اإلمكان. وفيام يتصل بقصة (حّي) يجدر بنا أن نتعرَّف إىل العدَّ

إلنتاج املعنى، يك يتسنَّى لنا أن نقَف عىل ما أضافه صنف الحكاية، أو ما مل يُِضفه، إىل التواصل 

الفلسفي. نالحظ، بدءاً، أن الحكاية، يف حّد ذاتها، تندرج يف مقدمة (ص 1-18) وخامتة (ص 113-

114) يتدخل فيهام الكاتب وحَده، دون غريه، بوصفه فيلسوفاً. وترى الكاتب يواصُل ظهورَه عىل 

تعزيز  أو  بُرهان معنٍي،  بقيمة  التنويَه  األمر  اقتىض  كلام  (ر1)  الراوي  وظيفة  تاركاً  الرسد  امتداد 

أال يرسد سوى  للكاتب، ومقتٌرص عىل  بيِّناً  الراوي خاضع خضوعاً  أن  إذاً،  يتبنّي،  الحجاج.  منطق 
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الوقائعِ التي يتأىّت بها للبحث الفلسفي أن يتقدم ويتنامى. هكذا، قد يتدخل الكاتب تدخالً يف غري 

محلِّه يك يخاطب رصاحة املرويَّ له (ر2)؛ أي متلقي الرسالة، األمر الذي يذكرنا -ال محالة- بالشكل 

القول  48). صفوة  بالصفحة   2 رقم  الهامش  (انظر  الصفا  إخوان  رسائل  اتخذته  الذي  املعروف 

أن هنالك خطاباً فلسفياً منطياً يحفظه كل الفالسفة عن ظهر قلب، ومن الواضح أن سطوة هذا 

الخطاب عىل ذهن الكاتب هي من القوة بحيث نراه يضفي عىل حّي، وهو الذي يعيش وحيداً، 

ملَكة التأّمل يف جسِده الغامض الدينء، جسده الذي يطلب من العامل العديَد من املحسوسات، من 

طعام ورشاب واتصال جنيس (ص 78). إن هذه النقطة التفصيلية، التي ليست استثناء، هي من 

األهمية مبكان فيام يتعلق ببحث العالقات القامئة بني اللغة والفكر يف الخطاب الفلسفي العريب 

التقليدي؛ إذ تُوَجد وحدات تأليفية وزَُمر داللية تفرِض نفسها عىل الفكر من خالل حضورها يف 

ذاكرٍة ال يُشّق غبارُها دقًة وأمانًة8.

وكام هو حال الكاتب الراوي، نالحظ أن للمروي له حضوراً مستمراً، إن رصيحاً (من خالل ضمري 

املخاطب «أنت» وبدائله)، أو ضمنياً. بيَد أن هذه العالقة ال تتخذ شكالً خطياً؛ إذ إنها تتحقق 

يف صلب لحظة التلفظ الرسدي ذاتها، عرب تفاعل يقوم بني (ر1 و ر2) من خالل ضمري املخاطب 

املستهدف هو، يف  الجمهور  بأن  علامً  رسالة،  الشأن يف كل  مثلام هو  االصطالحي،  أو  الحقيقي، 

واقع األمر، فئة محددة واضحة املعامل. يقول الكاتب الراوي: «إن ما حدا بنا إىل كشفه (أي كشف 

الرس الذي تثوي وراَءه الحقيقة)، وإماطة اللثام عنه، إمنا هي بعض اآلراء السقيمة التي ظهرت يف 

زمننا، أظهرها فالسفة هذا القرن... فرأينا أنه يحسن بنا أن نزوِّدهم (أي نزود الضعفاء من الناس، 

الذين أنكروا سلطة األنبياء) بقبسات من األرسار الدفينة، ونجعلها ترشق وتتألأل أمام أعينهم...» 

(ص113). 

كتدبري  ما،  وأشكاالً  الحيك هيئًة وأسلوباً  يتخذ  أن  له، وجب  املروي  اآلن، وقد تحددت معامل 

الحجاج، واإلقرار هنا وهناك (كام كان الشأن عند النظر يف الفرضيتني املتصلتني بالتولّد الذايت)، 

باسرتاتيجية  األخذ  التأكيد واإللحاح؛ وبتعبري موجز، وجب  التحفظ واالحرتاز، وعن  والتعبري عن 

كاملة (انظر حديثنا عن الوظيفة اإليديولوجية أدناه). ولعّل املقام ال يتسع هنا لبسط الكالم يف 

جملة املكونات والعالمات اللغوية والبنيوية التي تيش بهذا الضغط املاُمرَس من قبل املروي له؛ لذا 

نويص القارئ بأن ميعن النظر، عىل نحو خاص، يف الصيغ والتعابري املعربة عن اإلشكاالت املستعصية 

(كقضايا  العقيدة ومقتضياتها  الفلسفي وبني مستلزمات  العقل  بني  التوفيق  الصلة مبسألة  ذات 

8 - M. Arkoun, Essais sur la pensée islamique, Maisonneuve et Larose. 2e éd., 1984.
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ا فرض نفسه  الخلق والعقل والفطرة وهلم جرا). إن اختياَر الشكل الرسدي نفَسه هو اختيار لرمبَّ

عىل الكاتب، نظراً ملا يتيحه من إمكانات حجب بعض املواقف التي قد تبدو جريئة من وجهة نظر 

املروي له وإخفائها وراء ستار الخيال.

ولنئ تابعنا البحث يف بنية الرسد العامة الحظنا أن املرتجمني، حتى املحدثني منهم، ال يظهرون 

أي متفصل داخل النص؛ غري أن مثّة جزأين متاميزين، يبدو الثاين منهام (وهو جزء ال أثر له يف شفرة 

الجزء األول) مبثابة متّمم تقتضيه رضورة استاملة املروي له وإقناعه، وهو ما يتأىّت، أكرث ماّم قد 

يتأىّت، من االنسجام الفلسفي الذي يسم نشأة شخصية حّي وسط تلك الجزيرة املقفرة. ويربز هذه 

القطيعة، عىل األخص، ذلك الترصيُح الوارد يف ذيل الفصل األساس: «هذه هي كل اإلشارات التي 

بوسعي أن أبلغك إياها حول ما يعيشه حّي بن يقظان يف هذا املقام الكريم. فال تطلب املزيد عن 

طريق الكلامت؛ ألن ذلك من شبه املحال. أما نهاية قصته، فسأرويها لك...» (ص 99).  

يف هذه اللحظة تحديداً تظهر شخصيتان اثنتان هام: أصال وسالمان، واملراد بهام املجتمع، الذي 

يقوم بدور املعارِض املناوئ ملا يخوض فيه البطل من بحث واستكشاف. وحرٌي بنا أن نشري، يف هذا 

السياق، إىل أن تفّجر املشاكل املحايثة للمجتمع (من سياسة وقوانني ولغة ودين وغريها)، وسط 

املعامر الفلسفي املقرتن بالوحدة والوحشة، أمٌر يُفيض إىل جملة من عمليات التبسيط واالختزال، 

وإىل تجليات من االرتباك واالختالل والتهافت (انظر كل ما ميّت بصلة إىل اكتساب اللغة خاصًة) 

ال تخلو من أن تلحق ضيامً بجودة الحيك يف جانبه الشكيل؛ بل أن تلحق ضيامً أكرب بجدية الكتاب 

وخطابه الفلسفي.

ويف املقابل، يشكل الجزء األول وحدة رسدية مرتامية األطراف تنتظمها جميع املكونات املعهودة 

املتعارفة؛ فهناك بطل يجتاز محناً وشدائَد كثريًة يف سعيه إىل بلوغ املقام الكريم، غاية البحث، 

األطراف  هناك  ثم  العقل،  يف  ويتمثل  وال رشط،  قيد  بال  العون  يد  يقدم  الذي  املساعد  وهناك 

املعارِضة، وهي أطراف يؤول مصريُها، دوماً، إىل أن تُغلَب عىل أمرها.

والحال أن التقسيامت السبعة، التي يطابُق كلٌّ منها فرتًة قواُمها سبعة أعوام، وهي املدة التي 

يستغرقها مسار حّي، عىل غرار مسار الصوفية، هي تقسيامت ما كانت لتشكل مقاييس شكلية 

الرمزية املقرتنة بالعدد (7)، وإىل  القيمة  تُعتَمد يف تحليل الرسد؛ فهي إمنا تحيل إىل  قمينة بأن 

إن  الصوفية.  الفلسفية  األدبيات  يف  بالوصف  إليها  التطرّق  يتم  ما  غالباً  التي  النفسية،  التجربة 

تنامي الرسد وتسلسَل حلقاته مكوناٌت ينبغي استجالؤها من خالل الوحدات الشكلية املتعّددة 
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التي تتساوق مع مختلف مراحل الحكاية وأطوارها (من والدة، وعالقات مع الغزالة، وتساؤالت 

حول داللة املوت، واكتشاف النار واللباس والطعام، وما إىل ذلك). والحّق أن بعض هذه الوحدات 

الرسدية تشكل قطعاً أدبيًة فيها حذٌق وبراعة ال يرقى الشّك إليهام. 

هذه اإلشارات العامة هي، مبدئياً، كافية لتشفي غليل من يروم تحليل الحكاية وفق املنهجية 

التي اقرتحها كلود برميون (Claude Brémond: Lexique du récit, Seuil, 1973)، وسرنى إىل 

أّي مدى ميكن أن تسعف هذه اإلشارات يف الوقوف عىل جوهر املحتوى. 

2. 2.  جوهر املحتوى   

املُالحظ أن من أقدموا عىل ترجمة (حّي) (وما أكرثهم) جنحوا، عموماً، إىل تقديم تأويٍل محدود، 

فيه اختزال وتحجيم لهذا لكتاب؛ فعند س. مونك (S. Munk) األمر يتعلق مبجرد مؤلف يف الفيزياء، 

فيام يذهب إ. باسييك إىل أن حّي هو فيلسوف عصامي، قطع مساراً يرمز إىل كل إمكانيات الوضع 

البرشي؛ فيام يراه رينان يحذو حذو الصويف يف مساره. أما ماهرن (Mahren E. Pacecke)، فيشّدد 

عىل التوازي املوجود بني الحدس والحضارة من حيث هام وسيلتان يتأىت بهام تحرير اإلنسان.  يقرّب 

الدين (اإلسالمي  التوافق بني  اللذين سعيا إىل إظهار  غوتييه بني مرشوعي ابن طفيل وابن رشد، 

خصوصاً) وعقل الفالسفة. أما غوميز (E. G. Gomez)، فيقلل من البعد الفلسفي الذي يُنسب 

 B.) لـ ب. غراسيان (El Criticon) إىل الكتاب، حيث يرجعه إىل أصل واحد يشرتك فيه هو وكتاب

Gracian)، وهو حكاية شعبية. ويلحُّ ج. هـ. حوراين (G. H. Hourani)، مرًة أخرى، عىل املنحى 
الصويف الذي ينحوه (حّي) عىل غرار ما نجده لدى ابن سينا...9

والحق أن كل هؤالء املرتجمني يجمعهم قاسم مشرتك هو اللجوء إىل املنهج التاريخاين، مبا ينزع 

ِتها. وقد سبق أن رشحنا مليّاً موقَفنا  إليه من احتفاء مبسألة األصول والروافد والتأثريات، وترجيح كفَّ

بخصوص رضورة إدماج القراءة التاريخية والتأصيلية مع املقاربة اللسانية والنفسية االجتامعية. 

وإن لنا، يف كتاب (حّي)، ملِثاالً خليقاً بأن ميّكننا من تعزيز خياراتنا املنهجية. وهكذا، عىل منوال 

خطة البحث التي اقرتحناها يف موضع آخر، سنحاول أن نبحث، بإيجاز، الفكر الضمني، أو منظومة 

املوقع  بالفكر الرصيح، وأن نقف عىل  (épistémè) وعالقاته  الخطاب  العلوم املخصوصة بنمط 

الذي يتبّوأه (حّي) يف تاريخ الفكر. وسيظهر الغرض من هذه املقاربة جليّاً يف ثنايا العرض.

9 - نجد عند ل. غوتييه (م.س) عرضاً مفصالً للطبعات والرتجامت التي أنجزت للكتاب موضوع دراستنا، وذلك منذ 1972؛ هناك ترجمة 
فارسية أنجزها ب. فروزنفار، طهران، 1956؛ وهناك طبعة جديدة قدمها أ. أمني، القاهرة، 1952. وقد ارتأينا أال نقدم تلخيصاً للحكاية يك 

ندفع القارئ إىل أن يرجع مبارشة إىل النص  الكامل.

بقلم: محمد أركون/ ترجمة: عبد اللطيف فتح الدين



العدد 
 (12)152

2. 2. أ. الفكر الضمني أو منظومة العلوم:

يقول م. فوكو: «إن وصف صياغة ما، باعتبارها ملفوظاً... هو وصف يقتيض... تحديد املوقع 

(كتاب  امللفوظ»  هذا  يف  ذاتاً  يكون  يك  يحتله،  أن  يجب  بل  يحتله؛  أن  فرد  كل  يستطيع  الذي 

حفريات املعرفة، ص 126).

ته،  برمَّ اإلسالمي  الفكر  بها  يسلّم  بدهية  (حّي)، عىل  كتاب  منه  يتألف  الذي  امللفوظ،  ينبني مجمل 

سانه». انه، أو ميجِّ دانه، أو ينرصِّ بدهية تتخذ شكل الحديث املعروف: «يولَد الطفل عىل الفطرة، فأبواه يهوِّ

وهذا الحديث يوظَّف، عموماً، توظيفاً ينزع إىل توطيد الفكرة التي مؤداها أن مثة توافقاً طبيعياً 

ورد يف  ما  إىل  املعتزلة مستندين  فيه  (وهذا موضوع خاض  اإلسالم  وتعاليم  الفطري  العقل  بني 

القرآن الكريم من أن إبراهيم سعى يف أن يذهب إىل الله يحدوه اإللهام). وعالوًة عىل هذا املنحى 

إقامة  إىل  يجنح  سائد  متداوٌل  متثل  هناك  عفويًة،  طبيعيًة  معرفًة  الله  مبعرفة  املتصل  الكالمي، 

التعارض بني حياة البدو، مبا ُجِبلت عليه من ميل إىل الخري والطبيعة، ومن بساطة ونقاء، وبني حياة 

أهل الحرض، التي يغشاها الذنب واإلثم والفساد (انظر: ابن خلدون).

والحال أن هذه البدهية يتّم توظيفها يف كتاب (حّي) عن طريق املسلاّمت اآلتية:

1. التولّد الذايت هو أمر ممكن بحكم أن األرض أمٌّ خصب تُغذي وتُعيل.

2. ينتمي حّي، منذ والدته، إىل صفوة من البرش مخصوصة أويِت أفرادها فطرة متميزة.

رة، تهيمن عىل  ة؛ إذ ليس مثة من قوة معادية، أو مدمِّ 3. ُولِد حّي وترعرع يف بيئة طبيعية خريِّ

عقل هذا الطفل املتسم بحذقه وشغفه باالطالع واالكتشاف.

القدرات  وبني  واألشياء،  للكائنات  الطبيعية  السريورة  بني  سلفاً،  يوجد،  خفي  تناغم  هناك   .4

الكامنة التي يزخر بها العقل البرشي األمثل.

5. إن العقل البرشي األمثل، الذي نجد له متثيالً يف كتاب (حّي)، يصري ممكناً بفضل وجود امتزاج 

أمثل تجتمع فيه العنارص البسيطة، وبفضل وجود اعتدال أمثل لدى القوى الكونية واألحيائية. 

ويغدو هذا االمتزاج واالعتدال ممكنني يف بعض «املناخات» والبيئات دون غريها، ولدى الخاصة 

دون سواها. هكذا يتضح كيف أن التمييز بني الخاصة والعامة متييٌز َمرَدُّه إىل أسباب كونية 

وفيزيائية وأحيائية، وسمته أنه ينطوي عىل بعد أنطولوجي.

6. الجوهر هو الواقع الحقيقي واألصيل واألبدي والساموي، وبذا هو األساس الذي ينبغي أن 

تبلغه كل معرفة حّقة، والذي ينبغي أن يُظهره كلُّ وجود كامل مثايل.
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القيود  وتخلُّصه من  للجوهر،  التام  التحّرر  الحّقة هو  املعرفة  إىل  املؤّرش  الدليل  إن   .7

املادية العارضة التي تكبّل اإلنسان خاّصًة (وهذا هو املعنى الحقيقي الذي تحمله سرية 

حّي).

يعمل  اتّبع مساراً  متى  الله  اكتشاف وجود  القدرة عىل  له  إن  اإلنسان؛  العقل هو جوهر   .8

، مسبقاً، بَجامل املقام الالحق  فيه كل مقاٍم عىل استخدام ما اكتِسب يف املقام السابق، ويبرشِّ

وبهائه... إىل أن ينتهي األمر إىل الوصول إىل الله. ومن ثّم، لنئ كان املقام يسبق فإنه يهيئ الرؤية 

التأّملية، ويفسح السبيل أمامها.

يشء وجوده، والذي يجعل نشاطات  الذي يعطي كل  الرّب  الوجود، هو  الواجب  الله هو   .9

العقل جميعها ممكنة. 

10. «الفلسفة املرشقية» هي فلسفة تتجاوز امليتافيزيقا ذات الروافد الكالسيكية اإلغريقية... 

(انظر: نقد الشفاء للفارايب، حيث يُشار إىل أن ال جدوى من األخالق والسياسة بالنسبة إىل حّي، 

الذي يعود إىل االنغامس يف التأّمل، والغوص فيه وحيداً). فمن شأن هذه الفلسفة، وحدها دون 

غريها، أن تتيح ارتياَد مختلف مراحل املعرفة التجريبية بطريقة عقالنية (انظر ما توصل إليه 

حّي من اكتشافات)، والوصول إىل االتحاد الصويف مع الله.

11. الشعور بالذنب والخطأ إمنا هو شعور يأيت من املجتمع ليس إال (فالبطل لن يكتشف مثل 

هذا الشعور إال بعد لقائه بأصال وسالمان)؛ والعقل املفكر يتخطى الرشوط الثقافية واالجتامعية 

والسياسية املحيطة بوجود العامة من الناس، ويسمو فوقها كلها.

للعامة دون  الدين والشعائر والقانون واللغة هي مقومات رضورية  12. يرتتب عىل ذلك أن 

الخاصة من الكائنات، مثل حّي.

13. مبقتىض املسلّمة القائلة: «إن كل ما يسمو يتالقى ويتوافق»، يغدو بإمكان أصال أن ينضم 

إىل حّي يف مقامه الكريم.

هكذا يتبنّي كيف أنه ليس يخلو من فائدة أن نُجِمل، يف عبارات موَجزة، مجموَع املسلَّامت 

إنه خطاب  بأكمله؛  الكاتب  يتأسس خطاب  عليه  الذي  واملفهومي  املنطقي  البناء  تنتظم  التي 

يتلقاه ويتبناه، من حيث غايته ومضمونُه الخاص، كل قارئ يرتيض، شأنه شأن الكاتب، ما تحمله 

كل هذه املسلاّمت من صحة نظرية. يتعلق األمر مبسلاّمت تشتغل اشتغال نسق من الحقائق 

من  جملة  حدوث  ذلك  عىل  يرتتب  أن  دون  مسلّمة  أي  نَبذ  ميكن  فال  االستنباطية،  االفرتاضية 

االختالالت تطال النص بوصفه وحدة لغوية مرتامية األطراف؛ عىل أن هذا ال يعني أن النسق الذي 

تؤلفه املسلاّمت املذكورة هو نسق يكتيس انسجاماً منطقياً وضعه الكاتب وضعاً صحيحاً ال يشّق 

غباره؛ بل األحرى واألجدر أن نتحدث عن انسجام وجداين يُلمس عىل صعيد املتخيّل، ويفيض 
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10. ويتسم هذا املتخيل، بدوره، بكونه ال ينفصُل، البتة، عن أحد 
إىل سلوك فلسفي-ديني معنيَّ

املستلزمات العقالنية التي تتحقق عىل صعيد ثلّة من أشكال االتصال الجزئية مع الواقع. هناك، 

أيضاً، استنباٌط لقواعد السلوك من خالل مالحظٍة ُمطَّردة متواصلة للحيوانات والظواهر (انظر: 

ص 30 وما بعدها، حيث نرى العقل نفَسه يقود بحثاً منهجياً منظَّامً الستكناه معنى املوت (ص 

31-37)، ثّم ال يلبث غاستون باشالر أن ينتقل، دون أدىن حرج، إىل تأّمل فكري من قبيل حلم 

اليقظة، باملعنى الذي أعطاه غ. باشالر لهذا املفهوم). تأّمل كاآليت: لقد فهم، إذاً، أن ما ميلكه يف 

جوهره هو يشء أكرب وأكمل وأتم وأمثل من كل هذا، يشء أكرث جامالً وإرشاقاً وأشدُّ دواماً وخلوداً 

من كّل ما سواه.

 إنه ما انفّك يبحث عن أشكال الكامل كلها، وها هو يكتشف أنها كلها من نصيبه، وأنها تنبع 

منه؛ بل إنه أحرى بها وأجدر من سائر الكائنات التي توجد خارج كيانه. ثم إنه بَحَث عن أشكال 

النقص والالكامل جميعها، ليكتشف أنه منها براء... (ص 67).

ه وتعريفه، هو  وال شك يف أن من الالزم أْن يدرك املرء أن مفهوم منظومة العلوم، كام تم حدُّ

مقولة ذات مضمون تاريخي ال ميتافيزيقي؛ فبها يتأىّت استجالء معامل املجال الذهني الذي يتحرك 

فيه الفكر العريب اإلسالمي التقليدي. إنه، بتعبري أوضح، مفهوٌم يقتيض منَّا أن نأخذ يف الحسبان 

منط إدراك الواقع، وأطر التمثل، واملظهر النفيس؛ بل والقوى النفسانية الكامنة التي ينطوي عليها 

هذا الرضب من الخطاب الذي يتجىل يف كتاب (حّي). وإذا ما توسلنا بهذه املعطيات، التي يزوِّدنا 

بها علم النفس التاريخي، أمكننا أن نتفادى، ونصحح، خطأين منهجيني لطاملا تّم الوقوع فيهام: 

أولُهام أن من غري املرشوع أن نقتطف من الكتاب فقرات ومقاطع ذات منزع عقالين ليك نقول، كام 

يذهب إىل ذلك س. حاوي، مثالً، إن مرشوع ابن طفيل الفلسفي قريب الشبه مبرشوع املحَدثني 

من الفالسفة (أمثال ديكارت وهيوم وداروين وإرنست هيكل hæckel وهورسل وت. دو شاردان 

وغريهم). الواقع أن «البداية األصلية/ أو الجذرية» للبحث، موضوع كتاب (حّي)، هي أقرب إىل 

نظريتها لدى الغزايل، بحكم أن كال املفكرين كان يتحرك ضمن مجال ذهني واحد منها إىل ما نجده 

عند أرسطو وهورسل وهايدغر ومن جرى مجراهم... ويف املقابل، إنه أمر ذو داللة بالنسبة إىل 

التاريخ العام للفكر أن نبنيِّ التهافت الذي يسقط فيه املحدثون؛ إذ يخوضون يف تفكري ميتافيزيقي 

10 - يُثار إشكال التوافق بني العلم والعمل، بني املعرفة النظرية والسلوك العميل، بحسب منظور صاحبنا. ومن املعلوم أن هذا التوافق 
يشكل مطلباً ذا أولوية يف كّل منظومة األخالق اإلسالمية. ومن الصعب أن نقول القول الفصل يف حالة ابن طفيل، علامً أن املراكيش يذكر، 
يف اآلن ذاته، أنه كان ينعزل يف القرص أياماً وليايل، ما يقود إىل استحضار حياة التأمل والتفكر التي كان يحياها حّي، وأنه كان يتلقى أجراً، 
شأنه شأن العديد من املوظفني واملأجورين من مهندسني وكتاب وشعراء ورماة وجنود؛ لذا كان يرّدد قائالً: لو وجدت املوسيقا من يُقبل 

عليها من بينهم لبعتهم شيئاً منها (مرجع سابق، ص 207).
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ال يزال يستخدم مسلّامت مامثلة لتلك التي يستند إليها ابن طفيل، غري آبهني مبا شهدته الثقافة 

العلمية من تغريات عميقة منذ القرن السابع عرش. ويف السياق ذاته، إن رسوَخ رواسب امليتافيزيقا 

الكالسيكية، واستمراَر ُخطاطاتها، لكفيٌل بأن يفرس السبب الذي يجعل حّي قادراً عىل أن يستعيد 

قدراً من الراهنية لدى فئة من القرّاء العرب املسلمني مّمن يَسكنهم القلق امليتافيزيقي، ويُبقي 

تكويُنهم التقليدي داخل هذه الرتسيمة النفسية، حيث يظلُّ املتخيل والعقالين، واالندفاع الوجداين 

واملقتىض املنطقي مقومات متالزمة ال انفصام لها.

أصول  إىل  (حّي)  بكتاب  الرجوع  يف  الجامحة  الرغبة  ُده  فتجسِّ الثاين،  املنهجي  الخطأ  أّما 

محّددة كيفام اتفق. فالكتاب مختلف متام االختالف حتى عن منوذجه األصيل الذي ال ينكره 

الفعل  ذلك  هنا، هو  الكتابة،  عملية  الزاوية يف  أن حجر  الحال  سينا.  ابن  منكر وهو (حي) 

ه الذي يحكم املتعارَف املشرتك من املسلاّمت يف فكر حقبة بأكملها؛ كام أن مدار األمر  املوجِّ

ينبني عليها خطاب فلسفي  التي  البنى املعجمية والرتكيبية  يتمثل، كام سرنى الحقاً، يف  إمّنا 

ديني ِصيَغ باللغة العربية القّحة. وكام هو الشأن يف نظم الشعر، يسوغ لنا أن نتحدث عن 

م مفهومي األسلوب  أن نعمِّ الفلسفة. وينبغي  أسلوب جمعيٍّ متارسه ذاٌت جمعية يف حقل 

والذات الجمعيني عىل األجيال التي صاغت لغة الفلسفة الهيلينية، ورسمت معاملَها. فقد دأب 

الً بجملة من املعارف محفوظٍة عن ظهر قلب، متخذاً  الفيلسوف العريب عىل أن يكتب متوسِّ

طرائق تعبريية تقيِّده وتكبّله، والسيّام أنها ظلت تُتبَع بأمانة، ويُنَسج عىل منوالِها تقليٌد مدريسٌّ 

التكرار الرصف واالجرتار  الفلسفي يقوم عىل  الخطاب  بيَد أن هذا ال يعني أن  طويل األمد. 

األعمى، ما سيجعل منه، إذاً، خطاباً ال جدوى منه من الناحية السوسيوثقافية. فكام أن القوالب 

والصيغ النمطية الشعرية ال تلبث أن تثري لدى املستمع تداعياٍت وتَصادياٍت حية، كذلك يتضح 

الفلسفية (من معجم فني اصطالحي وبنى نحوية  الكتابة  تنتِظم  التي  املشرتكة،  أن األسس 

وتركيبية)، هي مكونات يُعاد تفعيلها عىل نحو متفاوت بحسب االستعامل املخصوص الذي 

تخصها به كلُّ ذاٍت فردية11.

2. 2. ب. اللغة والفكر يف (حّي)

قبل أن نخوض يف البحث الواهم عن األصول والروافد داخل نصٍّ يتداخُل فيه حشٌد هائل من 

االستذكارات واالستيهامات والرغبات واملعتقدات واليقينيات اآلتية من مصادر شديدة االختالف 

عربَه  الذي  الخطاب  بنية  يف  سبيالً،  ذلك  إىل  استطعنا  ما  النظر،  نعمق  أن  بنا  يجدر  والتنوع، 

11 -  M.Arkoun, Essais, op. cit, pp. 149 ss ct 185 ss.
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وقع  من  ثّم  ومن  داللية،  وآثار  معاٍن  من  الخطاب  هذا  يْحدثه  فام  املذكور.  الفكر  تبليغ  يتم 

القارئ  لها  التي قلام يكرتث  أو الرسيانية،  الهيلينية،  بالقيم  إيديولوجي، هي تجليات ال ترتهن 

والكاتب العربيان، بقدر ما ترتهن بالبنى الداللية املرتبطة بنمط اشتغال اللسان العريب يف القرن 

الثاين عرش امليالدي. 

إن الحديث عن اللسان العريب يف القرن الثاين عرش امليالدي يعني استحضار كل اللغات التقنية 

الجاهزة سلفاً، والتي أنِتج خطاب حّي بوساطتها، أو ضداً لها. ومبا أن املقام ال يتسع للخوض يف 

كثري من التفاصيل، فإننا سنكتفي ببضع إشارات حول املعجم واالستعارة.

الحّق والحقيقة، والرّب، والخلق، والروح والنفس، والعقل، والوصول،  الدوال اآلتية:  لننظر يف 

والوصول  والعقل  الحقيقة  عدا  ما  قرآنية،  ألفاظ  كلها  إنها  والباطن.  والظاهر  والعدل،  واملقام، 

والعدل، غري أنها ترُِد جميُعها يف لغة التفسري والتصوف والكالم واألخالق والفقه، ويف لغة األدب 

واملحققون  متاميزة،  مفهومية  لتحديدات  خضعت  نفسها  الدوال  هذه  إن  وبذا،  أعم.  بشكل 

وحدهم، مبا أنهم يِكبُّون عىل متحيص املعنى، وتدقيق النظر فيه بإمعان، هم من يأخذ بالحسبان 

هذه الحموالت الداللية. وعليه، إن هذا املستوى املعجمي هو اإلطار الذي ينبغي أن نَرشَع فيه 

يف تقييم تدخل الذات الفردية. هنا بالذات، يتبني لنا أن نزوَع ابن طفيل إىل االستمرار يف عدم 

الفصل والتمييز بني وحدات معجمية تنتمي إىل مباحث عدة هو موقف قد يجعل منه، يف ظاهر 

ه التوفيق بني الفلسفة والدين. فهو يجنح إىل تجنب التمحيص والتعمق  األمر، مفكراً هاجُسه وهمُّ

واملوازنة بني املفاهيم جنوَحه إىل تفادي الخوض يف الدقيق الشائك من املسائل، متهكامً من أولئك 

الذين يتخبّطون يف أغالل جهلهم املطبق (ص90)، أو ينقادون إىل االعتصام بحجج ال سبيل إىل 

التعبري عنها. وال شك يف أن هذا القصور يف البحث والتمحيص هو الذي حدا بابن رشد إىل أّال يذكر 

سلفه ابن طفيل بوصفه سلطًة فلسفيًة. إن من يرتجم كتاب (حّي)، يف يومنا هذا، ال يستطيع، 

والحالة هذه، أن يجزم، يف الكثري من الحاالت، يف ما يرومه الكاتب من مقاصد داللية حقيقية، 

وال يف الجوانب الوجدانية، وما تحدثه من أثر لدى القراء (من املفيد، يف هذا الصدد االطالع عىل 

التعليق الذي حىش به موىس الرنبوين Moïse de Narbone إحدى الرتجامت العربية سنة 1349). 

كبرياً  «رأى عدداً  الكاتب:  (كقول  والغموض  اللبس  يغشاه  إزاء مقطع  بالحرية  يشعر  تراه  هكذا 

من الجواهر...»، ص 95)، فال يدري هل األحرى به أن يتحدث، كام يذهب إىل ذلك ل. غوتييه، 

د مقصود»؛ ذلك أنه قد يتبادر إىل ذهننا أن األمر يتعلق بكتابة آلية  عن «غموض يف الطبع متعمَّ

ينغمس فيها الكاتب يف رؤية قوامها الوجد والذهول واالفتتان، فيطلق العناَن لجملة من املضامني، 

كالرعب املهول، واملشهد الهائل، والجموع وهي تضطرب ومتوج، والحكمة الفعالة التي تأخذ بزمام 

تقديم ابن طفيل



العدد 
 (12)157

األمور، واملناسبة واالنسجام واإللهام واإلنتاج والهدم...» (ص95). واملالحظ، ها هنا، أن لأللفاظ 

العربية املذكورة إيحاءات قرآنية جلية ملموسة12.

وحريٌّ بنا أن نشري إىل أن الغموض امللحوظ يف املعجم يوازيه غموض يف مستوى األسلوب؛ ففي 

البالغة دوراً جوهرياً، من استعارة ورمز ومضاهاة  قصة حّي بن يقظان البن سينا، تؤدي أوجه 

(ُسميت بلفظ غري مناسب هو التشبيه) حيث تحيل إىل الصورة من حيث هي «تعبري لغوي عن 

املامثلة»13. وعىل العموم، كل خطاب ميتافيزيقي، ومن باٍب أوىل، كّل خطاب تصّويف مداره الوجد 

ابن طفيل،  القارئُ، يف كتاب  البالغية. هكذا يصاِدف  والجذب والشطح، تَِجده يستخدم الصورة 

تعبرياً رمزياً مأخوذاً عن أرسطو (انظر مصنَّف امليتافيزيقا، 993 ب، الكتاب 9)، كام يصادف تكنية 

األدبيات  ألف وجه، ص94)، فضالً عن تشبيهني مشهورين يف  السبعني  الجوهر ذي  (وتتمثل يف 

الفلسفية (صوريت الشمس واملرآة إشارة إىل جوهر العقل الفعال، ص 90-94-95...). مجمل القول: 

إن اللجوء الرصيح إىل التشبيه هو أمر غري ذي بال، غري أن اإللحاح عىل استحالة وصف رؤية الوجد 

تها هو إلحاح يغدو لزاماً معه أن نفرتض أن القليل ماّم يُقال إمنا يحمل، بالرضورة،  واالفتتان برمَّ

طابعاً استعارياً؛ فاآلالم التي ال حّد لها، والتأوهات املتواصلة، و(...) حجاب االنفصال... يتضح أن 

تجربتنا  من  استيحاؤها  تّم  تعبريات  والقصور،  النقص  يعتورُها  تعبريات  كونَه  يعدو  ال  ذلك  كل 

يف الحياة الدنيا يك تحيل إىل تجليات الواقع املوجودة يف العامل العلوي. هنا، أيضاً، ال منلك إال أن 

نتساءل عن أسلوب الكاتب، وما يطغى عليه من عجلة وجدب وجفاف؛ فهل مردُّه إىل تصميم 

سه  صاحبه عىل أال يُظِهر للعامة حقائق ال ِقبََل لهم بها، أو إىل عقم وقصور يف الخيال، أو إىل توجُّ

وخشيته أن يكشف عن رفضه للرؤية اإلسالمية التقليدية املتصلة باآلخرة؟

فننِسب  ية،  تناصِّ لقراءات  رها  ونسخِّ الداللية،  الحمولة  عىل  نستويل  أن  دوماً،  باإلمكان،  يبقى 

ه. هذا ما عمد إليه عدد من املرتجمني (انظر: غوتييه، ص 92-91  إىل الكاتب ما ال ينطق به نصُّ

ومواضع أخرى). لكنَّنا سَنْرصُف أنفسنا، آنذاك، عن أن نقيِّم االشتغال الحقيقي املقرتن بفكر ابن 

طفيل؛ أي منط التفكري املحايث للمجتمع املغاريب، والذي يتجّنب صاحبنا الخوض فيه. وال يَسعنا 

، يف غياب مؤلفات أخرى من شأنها أن ترفع اللبس وتيضء الكثري من املناطق املعتمة، بأن  إال أن نقرَّ

فيلسوفنا يقترص، يف كتاب (حّي)، عىل تقديم عرض تعليمي يسوُق جملة من املعارف واملواقف 

12  - Il faudrait naturellement étendre cette analyse à l’ensemble du lexique en ayant soin de compléter l’enquête 
positive par l’enquête négative, c'est-à-dire l’étude de la terminologie qu’on s’attendrait à trouver sous la plume 
d’un philosophe et dont Ibn Tufayl n’use pas (exemples ; al- ‘illa al-ûlà, al-mabda’ al-awwal, a-‘aql al-fa’aâl, etc.)
13  - M. Le Guern, Sémantique de la métaphore et de la métonymie, Paris, 1973, p.57.
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طًة ومنتقاة، وهي كلها مضامني كانت رائجة متعارفاً عليها يف األدبيات الفلسفية  َصًة ومبسَّ ملخَّ

الدينية املتوافرة باللسان العريب يف القرن الثاين عرش امليالدي. هكذا، ال نكاد نلمس، كام هو الشأن 

عند ابن رشد مثالً، اشتغاالً صارماً عىل املفهوم، أو اعتامداً واضحاً لخطٍّ فكريٍّ محدد، أو نقداً جريئاً 

ومعضداً بأسس فلسفية يتصدى به للمدارس املناوئة لنمط التفكري العقالين. ومع ذلك، تنّم كتابة 

ابن طفيل عن قناعة فيها قوة وحميَّة، وعن رشاسة يف التعامل مع ما يحيط بالدين من تعبريات 

شعبية. فام هي، إذاً، املنزلة التي ينبغي أن يتنزَّلَها مثُل هذا اإلسهام يف تاريخ الفكر؟ 

2. 2. ج منزلة حّي يف تاريخ الفكر:

العريب  العامل  يف  ذلك  وبعد  املسيحي،  الغرب  يف  الكتاب  هذا  القاه  الذي  املؤكد،  النجاح  إن 

اإلسالمي، يدعونا -ال محالة- إىل أن نتساءل عن املنزلة التي تبوأها، أّوالً، يف الغرب اإلسالمي، وثانياً، 

يف الفكر العريب اإلسالمي، وثالثاً، يف الفكر اإلغريقي السامي.

ال نعرف، لألسف، شيئاً عن الكيفية التي تعامل بها مع كتاب (حّي بن يقظان) معارصو ابن طفيل 

وأهل زمانه، وعىل األخّص دعاة املذهب املوحدي. إن يف الكتاب من القرائن ما يقود إىل اعتقاد أن 

صاحبه يتفق مع املذهب املوحدي (أَكان ذلك عن اقتناع أم يف إطار خطة مرسومة؟)، يتفق معه حول 

نقطة جوهرية تتفّرع عنها مواقف عدة؛ يتعلق األمر مبفهوم الكائن الواجب الوجود، الذي توّصل إليه 

حّي عن طريق منٍط من املعرفة مفاِرٍق، والذي ال يختلف عن اإلله الواحد الخالق، الذي صار يعبده 

أصال (بعد إصغائه إىل كالم حّي)، علامً أن أصال مل يخامره الشّك، بتاتاً، يف أن تعاليم الرشيعة ذات 

الصلة بالله العيل القدير، ومبالئكته وكتبه، وبالجنة والنار، هي جميعها رموز ملا شاهده حّي مشاهدًة 

وإكبار  بإعجاب  حّي  إىل  ينظر  وأخذ  والنقل،  العقل  بني  والتناغم  التوافق  له  تبنيَّ  لحظتها  مبارشًة... 

ل له اليقني بأنه ويلٌّ من أولياء الله... (ص 106-107، والتشديد من عندنا). وما يسرتعي  واحرتام. وتحصَّ

االنتباه استمرار الغموض املشار إليه آنفاً؛ فأصال يدرك متام اإلدراك ما يتحىلَّ به حّي من سمو عقيل 

وتفوق فكري؛ يرتتب عىل ذلك أنه كان ينبغي له أن ينضم إىل جامعة املؤمنني الحقيقيني، ويسند إليها؛ 

الرصامة يف  انعدام  من  نفسه،  ابن طفيل  عنه  يعتذر  ما  «إن  والسداد.  االستقامة  الجامعة، صفة  أي 

الربهان واالستدالل (ص 114)، يفتح الباب عىل مرصاعيه أمام من يكتفون بتوافق يفتقر إىل الوضوح، 

ويغلب عليه الطابع الوجداين، وكذا أمام من ال يطمئنون إىل تلك األهمية التي تُعطى، عموماً، للنمو 

ل بني املذهب املوحدي  االنطوايئ الذي عرفه حّي. ومن ثم، إن ما ذهب إليه ابن تيميّة، من ربط متعجِّ

وبني تعليم الفالسفة، ليس مقنعا بالرضورة. 

صفوة القول: أن كتاب حّي مل يلق، فيام يبدو، إال صدًى خافتاً يف الغرب اإلسالمي، إىل درجة أن 
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ابن خلدون نفسه ينسب الكتاب إىل ابن سينا، رافضاً أدلته عىل مسألة التولّد الذايت (ص 840 - 

841 من املقدمة، ترجمة ف. مونتاي Monteil). ورغم أن تيار التصّوف أخذ يتنامى ويشتد عوده، 

ابتداًء من القرن الثالث عرش، مع كل من ابن عريب وابن سبعني وابن مدين والششرتي وغريهم، 

مل يول منهج حّي وتجربته عناية أكرب؛ وذلك عىل األرجح بسبب ما يقرتن بهام اقرتاناً وثيقاً من 

مقدمات علمية ومن دعوى فلسفية. أّما الفقهاء، الذين يعارضون الفالسفة معارضتهم للصوفية، 

أحسن  ويف  واالستنكار،  بالتنديد  سوى  القبيل  هذا  من  كتاباً  ليالقوا  كانوا  ما  أنهم  بخاٍف  فليس 

األحوال بالتجاهل والالمباالة.

أفضل  الفكر اإلسالمي، لقي كتاب (حّي) البن سينا مصرياً  فيه  يتحرك  الذي  العام،  اإلطار  ويف 

مام لقيه نظريه الذي ألفه ابن طفيل، وذلك إىل حدود مطلع القرن العرشين عىل األقل. إن هذا 

االختالف يحمل يف طي ذاته داللًة قويًة تنبئنا عام تتسم به النزعات الفكرية من طبيعة خاّصة 

يف الغرب اإلسالمي. فقد أشار ابن طفيل إشارًة واضحًة، يف عنوان كتابه، إىل أنه كان يسعى إىل أن 

يجعل من دياره موطناً تتكيف معه أرسار الفلسفة املرشقية التي بلَّغها أستاُذه الشيخ الرئيس... 

ابن سينا (ص 1). والحال أنه جنح، كام رأينا، إىل تجريد حكايته من كل الرثاء الرمزي، الذي من 

املفروض أن يضفي عىل هذا األمنوذج قيمًة شعريًة وميتافيزيقيًة قّل نظريها. فهل يكمن رسُّ ذلك 

يف أن ابن طفيل كان يرى جمهوَر العامة غري قادر عىل أن يتلقى لغًة من هذا القبيل، أو يف أن 

القوة  إيحائية) قدر املستطاع؟ واقع األمر أن  ل اعتامد كتابة تعيينية (أي غري  صاحبنا كان يفضِّ

اإلرشاقية، التي وسمت الفلسفة املرشقية، عملت عملها يف الرشق، وعىل األخص يف اإلسالم الفاريس، 

بدأب واستمرارية الفتني؛ أما يف الغرب، فقد آل األمر إىل االنغالق يف النزعة الرشعوية املالكية، ويف 

طقوسية الزوايا. بيد أن هذا التعارض ال ميتُّ بصلة إىل الرشعوية، إال إذا عقدنا مقارنًة بني ما صار 

إليه التأمل الفلسفي الديني يف ربوع اإلسالم الرشقية ويف ربوعه الغربية؛ إذ يتضح، من املنظور 

السوسيوثقايف، أن غلبة الرشعوية والطقوسية مل ترتك مكاناً إال ظهرت فيه14.

بقي لنا أن نتحدث عن منزلة (حّي) يف الفكر اإلغريقي-السامي؛ أي ذلك الفضاء الثقايف الذي 

نهل وتشكل، يف اآلن ذاته، من كل من الفكر اإلغريقي  وعقيدة التوحيد السامية. تجدر اإلشارة، 

يف هذا السياق، إىل أن الحظوة التي لقيها كتاب (حّي) يف الغرب املسيحي كانت أكرب وأجىل من 

تلك التي تحدثنا عنها، األمر الذي يدفعنا إىل أن نشكك يف ما يُقام من تعارض إيديولوجي بني 

غرب عقالين مآله الحداثة، وبني رشٍق حامل َسهُمه ونصيبُه األساطري الشعبية ليس إال. ولعّل التتبع 

14  - L’opposition Orient spirituel/Occident rationaliste, positive, est développée avec insistance dans l’œuvre de 
H. Corbin, il convient de la nuancer considérablement en tenant compte de données multiples de part et d’autre.

بقلم: محمد أركون/ ترجمة: عبد اللطيف فتح الدين
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التاريخي الدقيق ملختلف الرتجامت الالتينية، وللطبعة العربية التي أخرجها بوكوك (Pocoke) عام 

(1671) يثبت ما ذهبنا إليه من أن منط الكتابة املعتمد يف كتاب (حّي) يفسح السبيل أمام تآويل 

التجريبي، لن نستغرب إشادة اليبنز بكتاب  بالعقالنية وباملنهج  أوربية متشبّعة  قارّة  شتى. ويف 

الفيلسوف العصامي الذي نرشه بوكوك انطالقاً من اللسان العريب» (ذكر ذلك غوتييه، مرجع سابق،  

ص61، الهامش 5)، كام سيسهل علينا فهم نصيحة اسبينوزا إىل أصدقائه لقراءة حكاية ابن طفيل 

السيطرة،  أجل  األوىل وجهوده من  مبادرات حي  أن  املحقق  السابق، ص XXXI). من  (املرجع 

تبنِّيها  تم  لو  الوضعي،  العلم  تنسجم مع مسعى  الطبيعة،  العقيل، عىل عنارص  التفكري  بوساطة 

وتطويرها داخل أطر سوسيوثقافية مالمئة. والواقع أن هذه األطر، بالذات، هي التي كانت تتقوى 

شوكتها يف الغرب، بينام كانت ريحها قد ذهبت يف الفضاء العريب اإلسالمي.

ومع ذلك، بالنظر فيام وراء الراهنية الظرفية عىل كل حال، التي حازها كتاب (حّي) يف الغرب 

بعداً  ذاتها  يف  تحمل  ألنها  ودميومة؛  رسوخاً  أكرث  أخرى  داللة  إىل  اإلشارة  من  بّد  ال  الكالسييك، 

ميتافيزيقيا. إن مطلب البداية الجذرية يقع يف قلب كل مرشوع معريف جاد، أْي مرشوع يستجيب 

ألكرث تطلعات العقل عمقاً ورصانًة. وعن هذا املطلب تتفرع كل املحاوالت واملناهج واالسرتاتيجيات، 

«املقام  بلوغ  أو  املالمئة،  املعرفة  بلوغ  أجل  ق من  وتُعمَّ وتُدقَّق  ومُتحَّص  تُراَجع  انفكت  ما  التي 

الكريم»، إن شئنا الحديث بلغة حّي. وضمن هذا املنظور األنرثوبولوجي االنتقايل، يسوغ لنا الربط 

بني مرشوع ابن طفيل وبني مشاريع عدد من أقطاب الفكر، كديكارت (صاحب خطاب املنهج)، 

وجون لوك (صاحب كتاب مقالة حول الفهم البرشي)، ود. هيوم (صاحب املصنف حول الطبيعة 

البرشية)، وروسو (صاحب كتاب إمييل)، وغريهم. وإننا لنشهد، اليوم، كيف يستعيد مطلب البداية 

الجذرية حيويته، ليس فقط من داخل الحقل الفلسفي واعتامداً عىل وسائل الفلسفة فحسب؛ بل 

من داخل حقل املامرسة الدقيقة للعلوم اإلنسانية أيضاً. 
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األفكار السياسّية يف الفكر الديني اإلسالمي املبكّر1*

تأليف: جوزيف فان إيس**
ترجمة: سعيد البوسكالوي***

تقديم
من الصعب أن يكون املرء دقيقاً يف السياسة. ما أقصده بـ«األفكار» السياسيّة يف العنوان مناذج 

ونظريات أيضاً؛ وبعبارة أعّم: تفسريات ملا حدث، وفرضيات حول كيف كان ينبغي أن يحدث ذلك. 

لقد أنتجت هذه األفكار، يف اإلسالم املبّكر، بطريقة مختلفة عن طريقتنا إىل حدٍّ ما، غري أّن الزيف 

العلمّي املحيط بها مل يكن أقّل إزعاجاً ماّم هو عليه الحال اليوم. ومن املؤكّد، مل يكن غري موجود؛ 

والسؤال كلّه يدور حول رصد ذلك يف مصادرنا. وجّل هذه املصادر ذات طابع «الهويتّ»: الحديث 

والالهوت باملعنى الخالص للكلمة؛ أي علم الكالم، أو ما تبّقى منه يف الكتابات التاريخيّة حول آراء 

امللل والنحل الدينيّة. كثري من املفّكرين الذين أودُّ أن أحيل عليهم هم معتزلة؛ غري أّن مقوالتهم 

ومفاهيمهم عادًة ما تكون قد سبقت إليها حركات دينيّة أخرى، معظمها ذات منشأ محّيل، تظهر 

يف نصوصنا باسم «الفرق».

وإىل هؤالء ينبغي أن نضيف املؤرّخني أيضاً؛ فالسياسة والتاريخ مرتابطان أشّد االرتباط؛ نعرف 

ذلك من القوميّة األوربيّة. حتّى أكرث الرواة واقعيّّة ال يفلح يف مهّمته من دون افرتاضات مسبقة 

بدهيّة؛ إذ عليه أن يختار بني قصصه، كام عليه أن يضعها يف إطار نظري. إذا كانت هذه االفرتاضات 

* Joseph Van Ess, “Political Ideas in Early Islamic Religious Thought”, British Journal of Middle Eastern Studies, 
Vol. 28, N. 2 (Nov., 2001) pp. 151-164.

** األستاذ فان إيس: أستاذ الدراسات اإلسالميّة يف جامعة توبينجن يف أملانيا. 
E. Landau-Tasseron, 'From Tribal Society to Centralized Polity. An Interpretation of Events and Anecdotes in 
the Formative Period of Islam', Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 24 (2000), p. 180ff.

***  باحث من املغرب. 
1  - هذا املقال، الذي هو نسخة معّدلة قليالً من محارضة قّدمت يف لقاء (BRISMES)، يف كامربدج، يوم (3 متوز/ يوليو 2000)؛ هو 
Theol-) باألساس ملّخص لجزء من املاّدة التي عرضتها بتفصيل أكرب يف عميل حول علم الكالم واملجتمع يف القرنني الثاين والثالث للهجرة

ogie lund Gesellschaft im 2. und3. Jahrhunldert Hidschra, 1-6, Berlin/New York: de Gruyter, 1991-97)، أو باألحرى 
ملّخص للملّخص الذي قّدم يف املجلّد الرابع منه، ص ص 695 - 717. ولذلك، ال نحيل عىل املصادر األصليّة إال حينام نضيف ماّدة جديدة. 
ومن املفيد أن نقوم مبقارنة اآلن مع عمل إ. الندو -تارسو (E. Landau-Tasseron) (من املجتمع القبّيل إىل الحكم السياّيس املركزّي: 

تفسري أحداث ونوادر يف العرص اإلسالمّي األّول).

ترجامت
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مل  املفهوم  هذا  «اإليديولوجيا»؛  عن  الحديث  إىل  منيل  فإنّنا  السياّيس،  الخطاب  تطرق  املسبقة 

يُستعمل (وال يُستعمل يف كّل مكان) مبعنى واحد دامئا2ً ، لكن إذا أخذناه باملعنى األكرث حياداً ما 

أمكن، فإّن «اإليديولوجيات» اإلسالميّة يف كّل العصور تشرتك يف يشء واحد: كان التعبري عنها دوماً 

مبصطلحات دينيّة. وهذا قد يبدو لنا متجاوزاً يف هذا الربع الذي نقطنه من العامل. غري أّن هذا، 

بطبيعة الحال، كان قامئاً هنا أيضاً، وبشكل متكّرر أكرث ماّم نعتقد. إنّه فّعال، قبل كّل يشء؛ يستمّد 

قّوته اإلقناعيّة من عمق تجّذره يف املايض، يف العامل اإلسالمي عىل األقّل. ومع ذلك، كانت لكّل هذه 

ليك تتطّور إىل  األفكار نقطة انطالق محّددة، واستغرق األمر منها بعض الوقت، بطبيعة الحال، 

شكل أفضل. وكانت هذه االستمراريّة أداة تغيري أيضاً. دعوين أرشح ذلك باستخدام مثالني.

إيديولوجيات
أ. حامس والوقف الفلسطينّي

املثال األّول، الذي أقّدمه، مثاٌل حديٌث إىل حّد ما: تقول حامس يف املاّدة (11) من ميثاق حزبها، 

الذي ُوِضع عام (1988)3، ما يأيت: «تعتقد حركة املقاومة اإلسالميّة أّن أرض فلسطني أرض وقف 

إسالمّي عىل أجيال املسلمني إىل يوم القيامة»4. املصطلح الذي أثار انتباهنا هو مصطلح «وقف». 

يظهر هذا اللفظ يف النقاشات اإلسالميّة املبّكرة حول ما إذا كان ينبغي أن توّزع األرض املفتوحة 

أثناء الجهاد بني املحاربني، أو ترتك للدولة بوصفها وقفا5ً. ومؤلّفو هذا اإلعالن يدركون هذا األمر 

جيّدا6ً. قيل إّن عمراً اتّخذ قراراً يف هذا الشأن، فيام يتعلّق بالشام (التي كانت تشمل فلسطني يف 

ذلك الوقت). ال ميكن لألفراد امتالك األرض التي يفرتض أنّه ذكرها؛ إنّها باألحرى يف ملكيّة الجامعة 

كلّها، ائتمنهم الله عليها بوصفها وقفاً، وسيستعيدها منهم يف آخر الزمان بعد موتهم جميعاً. وهو 

وارثها، آنئٍذ؛ ألنّه وحده الباقي7.

2  - يف االستخدام األملايّن انظر:
 W. Euchner in D.  Nohlen (ed.) Lexikon der Politik I (Munich:  Beck. 1995), p. 192 ff. and K. Lenk, ibid., II

3  - نرشت الوثيقة ضمن: الحروب، خالد، حامس: الفكر واملامرسة السياسيّة، مؤّسسة الدراسات الفلسطينيّة، بريوت، 1996، ص 287 وما 
يليها؛ ترجمها إىل األملانيّة جزئياً:

Meier, Der politische Aufrag des Islam, Programm und Kritik zwischen Fundamentalismus und Reformen (Wup-
pertal: Hammer, 1994), p. 389 ff.

4  - الحروب، ص 292، سطر 1، 12 والذي يليه.
5  - انظر: أيب عبيد، ك، األموال، حّققه محمد حامد الفقي، القاهرة، 1353/ 1935، ص 60، 1، 7؛ وأيضاً: األوزاعي ومالك بن أنس ضمن:
M. Scholler, Exegetisches Denken und Prophetenbiographie. Eine quellenkritische Analyse der Stra-Uber-
lieferung zu Muhlannads Konflikt mit den Juden (Wiesbaden: Harrassowitz, 1998), pp. 380 ff. and 467.

6  - انظر ص 292، سطر 10 وما يليه.
7  - ابن عساكر، تاريخ دمشق، 1، حّققه صالح الدين املنّجد، األكادميية السورية، دمشق، 1371/ 1951، ص 575، س 11 وما يليه، حيث 

نسب هذا الرأي إىل عّيل ومعاذ بن جبل أيضاً.

تأليف: جوزيف فان إيس / ترجمة: سعيد البوسكالوي



العدد 
 (12)164

مع إعامل بعض الخيال، قد نفرتض أّن عمراً أدىل بتلك القولة عندما زار مقّر الجيش الشامّي يف 

الجابية يف مرتفعات الجوالن، بعد معركة نهر الريموك8. ولكن، عندما ننظر، عن كثب، يف املاّدة 

املصدريّة، وال سيّام التقارير املكتوبة عن الوضع يف العراق، رسعان ما نكتشف أّن موقف الخليفة 

املؤرّخني متاما9ً؛ وما ميكننا فهمه، بشكل مؤكّد، هو فقط  لدى  املسألة مل يكن واضحاً  من هذه 

التعامل الالحق مع أسطورة تاريخيّة10. لقد ُزيّن دليل عمر بتلميحات إىل القرآن. ومصطلح الوقف 

نفسه ليس مصطلحاً قرآنيّاً، غري أّن مفهوم اإلرث هو كذلك «ولله مرياث الساموات واألرض»11، 

وهو «خري الوارثني»12. وأكرث من ذلك، قد «يورث» األرض «ملن يشاء من عباده»13. بالنسبة إىل 

فلسطني، بطبيعة الحال، هذه فكرة موجودة يف العهد القديم، بالفعل، لكن مبخاطب مختلف14؛ 

إىل  تُشري  ال  إّن حامس  ثّم،  القرآن. ومن  (7/ 137) من  الشكل، يف سورة  بهذا  لها،  ونجد صدى 

هذا الجانب من اإلرث؛ إذ العبارة الواردة يف الربنامج تركّز عىل مفهوم الوقف. لكن، بإمكاننا أن 

نكون عىل يقني بأّن الذين صاغوه كانوا أدرى بهذا السياق؛ لقد أرادوا إطالق مفهوم الوقف ضّد 

اإليديولوجيا «االستعامريّة» للمستوطنني اليهود. وكانت أساساً جزءاً من منهاج إلهّي يف التاريخ. إّن 

هجرة أبناء إرسائيل، أو باألحرى عودتهم إىل األرض املقّدسة، أوقفتها الفتوحات اإلسالميّة. والوقف 

الذي أنشئ يف تلك اللحظة كان مؤبّداً، صالحاً دامئاً، كام هو الشأن بالنسبة إىل أّي وقف15؛ لذلك، 

ينبغي القضاء عىل العودة الجديدة عام (1948) يف أرسع وقت ممكن، بالوسائل العسكريّة كام 

وقع يف زمن عمر. «ال ميكن حّل مشكلة فلسطني إال بالجهاد»، كام نقرأ يف املاّدة الثالثة عرشة من 

النّص نفسه.

..(H. Lammens/J. Sourdel-Thomine)8  - انظر: موسوعة اإلسالم 2، 2، 360، ماّدة الجابية
9  - انظر العرض املفّصل ضمن:

W. Schmucker, Untersiuchungen zc einigen wichtigen bodenrechtlichen Konsequenzen der islamischen Erobe-
rungsbewegung (Bonn: Sebbstrerlag des Orientalischen Seminars der Universitat, 1972) p. 101 ff.
Schmuck- 10  - الشخص الذي قد يكون أقرب إىل املشكلة، وأكرث اهتامماً بحلّها، يف الشام، رمّبا هو معاذ بن جبل (راجع أعاله الهامش 6؛

er 109 بعد أبو عبيد، األموال 59، 152). كان فقيهاً يف محيط أيب عبيدة بن الجراح، الذي يظهر بوصفه القائد األعىل للجيوش العربيّة يف 
سورية (انظر: موسوعة اإلسالم2، 1، 158 والصفحة التي تليها).

11 - سورة 21/89، 57/10 وغريها؛ انظر: 
Paret, Der Koran. Kommentar und Konkordanz (Stuttgart: Kohlhammer, 1971), p. 88. Translation after Arberry I 96.

12 - سورة 21/ 89، ترجمة أربريي (Arberry 2، 24). ترد يف قرار عمر، الهامش 6 أعاله. انظر مثيالت لها يذكرها 
Paret, Kommentar 345 and 275 (ad 15/23).

13 - سورة 7/ 128، وغريها يف  Paret, Konmmentar 171؛ انظر مقال: 
W. Fischer, 'Das geschichtliche Selbstverstandnis Muhammads und seiner Gemeinde. Fur Interpretation von Vers 
55 der 24. Sure des Koren', Oriens, 36 (2001), p. 145 ff.
14 - Theologisches Woirterbuch zrtm Alteni Testament III 959 and 970 ff. s.. v varash (N. Lohfink).

.(W. Heffening)/EI2 XI 62a (R. Peters)«15 - انظر موسوعة اإلسالم1، 5، 1187، ماّدة «وقف
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ب. مفهوم «الخلفاء الراشدين»

يحتاج املثال الثاين إىل بعض الوقت من أجل توضيحه: مفهوم «الخلفاء الراشدين» األربعة16. 

هذه الفكرة، بدورها، فكرة قدمية، لكّنها تأّخرت كثرياً يف بلوغ شكلها املعروف. كان أحمد بن حنبل 

أحد املدافعني عنها، وإن كان يف آخر حياته فحسب17. كان عىل املجتمع اإلسالمي أن يخترب صدمة 

الفتنة الكربى؛ أي الحرب األهليّة األوىل ونتائجها، إىل حدود قيام الثورة العباسيّة، ليك ينضج من 

إّن الحكم بافرتاض سلسلة من أربعة حكام مثاليّني قادوا األّمة اإلسالميّة  خاللها. وعىل نحو ما، 

يف الطريق الصحيح، ومن ضمنهم عثامن وعّيل، كان آخر ما تبّقى من الوحدة الدينيّة اإلسالميّة، 

يف الجانب السّني عىل األقّل. وهو أمر مل يقبله الشيعة أبداً. وأولئك الذين تبّنوا ذلك كان عليهم، 

أّوالً، نسيان أو توضيح الحقيقة التي مفادها أّن ثالثة من الخلفاء املثاليّني األربعة تعرّضوا لالغتيال. 

الصحابة.  تقديس  األّول، وهو  آخر صاحب  إيديولوجّي  بناء  األربعة جميعهم هو  مييّز  كان  وما 

والصحابة بوصفهم كذلك (Urgemeinde) هم الذين نُظر إليهم بوصفهم يشّكلون إطاراً للعرص 

الذهبّي، ال حّكاماً أفراداً. غري أنّه كان من الصعب، لزمن طويل، رسم الخّط الفاصل بينهام. فعىل 

الرغم من أّن معاوية كان محرتماً جّداً يف بالد الشاّم األمويّة، مل يدخل أبداً دائرة أسالفه. لقد وجد 

الكثري من التعاطف حتّى ضمن عبّاسّيي بغداد، ويف بيئة ابن حنبل أيضا18ً، لكّنه ظّل دامئاً أّول 

الخلفاء األموينّي بدالً من أن يصبح رقم خمسة ضمن الخلفاء الراشدين19. كان مّثة شكوك كثرية 

حول ما إذا كان يتعنّي عّد أولئك الذين اعتنقوا اإلسالم بعد فتح مّكة من الصحابة20.

وبطبيعة الحال، مل يكن لدى معاوية نفسه أّي مّربر إلضفاء طابع مثاّيل عىل الوضع؛ فقد كانت 

واحدة من جرائم القتل الثالث؛ تلك املتعلّقة بعثامن، ال تزال يف غاية األهميّة بالنسبة إليه؛ بل إنّه 

اعتقد أّن الرقم أربعة يف السلسلة، عّيل، له يد يف تلك الجرمية. وملّدة طويلة، كان عّيل ملعوناً عىل 

املنابر يف بالد الشام21. وإذا أردنا أن نفهم كيف تطّورت األمور يف االتّجاه الجديد، فعلينا باألحرى 

أن نبحث عاّم يقوله املجتمع يف العراق، أكرث منه يف الشام. فهناك اعتاد الناس الرتكيز عىل مقتل 

16 - علم الكالم واملجتمع، 4، ص ص 697 - 700.
17 - علم الكالم واملجتمع، 3، ص 450 وما يليها؛ انظر قبله.

W. Madelung, Der Imām al-Qāisim ibn Ibrāhīm und die Glanibenslehre der Zaiditen (Berlin: de Gruyter, 1965), 
p. 225 f., id., Religious Trends in Early Islamic Iran (Albany: State University of New York Press, 1988), p. 24.
18  - Ch. Pellat, 'Le culte de Mu'awiya au III siècle de I'Hegire', Studia Islamica, 6 (1956), p. 53 ff.; TG III. p. 451.

19 - انظر:
W. Ende, Arabische Nation inod islamische Geschichte. Die Umavvaden im Urteil arabischer Autoren des  
20.Jahrhunderts (Beirut: Steiner, 1977), pp. 14f., 52 ff. etc.

20 - انظر:
A. Arazi, Jerusaclem Studies in Arabic and Islam, 10 (1987), p. 214 and I. Hasson, ibid., 22(1998), p. 230. 

21  - علم الكالم واملجتمع، 1، ص 70 وما بعدها.
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عثامن أيضاً؛ لكّنهم مل يكونوا يرغبون كثرياً يف االنتقام لوفاته؛ بل ألّحوا عىل الفعل الذي ارتكبه 

مسلمون. مل ينظروا إليه بوصفه جرمية؛ بل بوصفه صدمة، والسبب يف ذلك أّن االنقسام الداخّيل 

نُسب، يف القرآن، إىل الكفار، وال سيّام النصارى منهم. وقد كان من املفرتض، عىل عكس ما وقع، 

أن يستعيد اإلسالم وحدة األّمة؛ إذ هنا، ميكن أن نجد، كام ورد يف الكتاب، دليالً واضحاً عىل رحمة 

الله22. وإذا كان هذا صحيحاً، فلامذا وقع هذا االنشقاق داخل اإلسالم، وملاذا ال ميكن وضع حّد 

له؟ البّد من أّن مثّة من هو مسؤول عن ذلك؛ لذلك، بدأ الناس يّربرون أنفسهم؛ هكذا نشأت كتابة 

يوم  الجمل، وعن صّفني، وعن  التي كتبت عن معركة  العديدة  الرسائل  تلك  التاريخ، من خالل 

السقيفة. ولذلك، فّكروا يف مسألة كيف كان ينبغي عليهم، بوصفهم مسلمني حقيقيّني، أن يترصّفوا 

بدالً من ذلك؛ هكذا نشأت النظرية السياسيّة. غري أّن النظر إىل الجاين يف هذا السياق كان مشكلة 

دينيّة؛ وهكذا دخل علم الكالم عىل الخّط. وما يلفت االنتباه أكرث يف هذه العمليّة هو واقعة كون 

هذه العنارص الثالثة: كتابة التاريخ، وعلم الكالم، والفكر السياّيس، ظهرت يف وقت واحد وبشكل 

مبّكر؛ إذ أدرجت ضمن البحث عن الهوية التي شغلت الجامعة يف العصور األوىل، واستمرّت إىل 

يومنا هذا. كان األساس يف رشح هذه األحداث هو أّن أولئك الذين قتلوا بعضهم البعض، خالل 

الفتنة األوىل، أصبحوا تدريجيّاً، بوصفهم صحابة، منوذجاً بالنسبة إىل األجيال القادمة. والواقع أنّهم 

ارتكبوا كبرية؛ فكيف ينبغي عىل املرء قبول هذه الحقيقة؟

واحد  جانب  عىل  اللوم  إسقاط  عدم  إىل  األّول،  القرن  نهاية  نحو  بالتدريج،  ميل  تشّكل  لقد 

فحسب؛ وبعض الناس أراد أن ينىس القضيّة برّمتها، بشكل أو بآخر. تظهر هذه الظاهرة يف مصادرنا 

بتأجيل  املرجئة  أوىص  املرجئة.  بعد ذلك، وهي  ُهّمشت  يف شكل «فرقة»، وهي مدرسة فكريّة 

النطق بالحكم عىل األسالف؛ قالوا إنّنا ال نعرف من ارتكب الكبرية، أهو عثامن أم عّيل23. فاِإلرجاء 

كان، يف مرحلته األوىل، مبثابة نداء إىل االعتدال السياّيس؛ ومل يعّمم إال الحقاً ليك يتّخذ شكل عقيدة 

كالميّة خالصة مفادها االمتناع عن الحكم عىل إميان املسلمني اآلخرين24. غري أّن جامعة أخرى 

كانت قد استولت، حينذاك، عىل هذا الدافع األصّيل، وهي املعتزلة. لقد كان هؤالء نتاج الحرب 

يعد  الظروف. مل  تلك  نتاج  فعلهم  رّد  العباسيّة، وكان  الثورة  قيام  إىل  أّدت  التي  الثالثة،  األهليّة 

لديهم أمل يف إقامة السالم من خالل الدعوة إىل إبراء كويّن؛ لقد كانوا خائبني، لكّنهم يف استداللهم 

استخدموا الحرب األهلية األوىل مثاالً؛ ومل يتحدثّوا عن الحارض، ليس بشكل علنّي عىل األقّل. قالوا 

إّن خطيئة االنشقاق األّول دّمرت عدالة أولئك الذين كانوا مسؤولني عن سفك الدماء ونزاهتهم 

22  - سورة 11/ -118 119.
23  - علم الكالم واملجتمع، 1، ص ص -169 171 و175 والتي تليها.

24  - املرجع نفسه، 138 وما بعدها.
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وموثوقيّتهم؛ لذلك، مل يعد من املمكن قبولهم جميعهم، عثامن وعّيل ومعاوية واآلخرين، بوصفهم 

شهوداً. ومع ذلك، مثّة حدود لهذا األمر. ومبا أنّنا ال نعرف من ارتكب الكبرية، فإّن الوضع يشبه حالة 

زىن، حيث يتبادل الرشيكان اللعان؛ أي اليمني املتبادلة للرباءة: فيحّل الزواج، ولكن الحكم حول من 

املذنب منهام يبقى معلّقاً. تظّل شهادة كال الرشيكني صحيحة ما دام ال ميكن أن يشهد أحدهام 

ضّد اآلخر25. وقد اتّخذ االستدالل، يف انتقاله من املرجئة إىل املعتزلة، مساراً فقهيّاً. وهذا ليس غريباً 

فيام يخّص هذا املثال الحّي، والنموذجّي يف علم الكالم بشكل عاّم. غري أنّنا قد نتساءل، مع ذلك، 

ملاذا كان هؤالء املعتزلة األوائل مهتّمني كثرياً بشهادة الناس الذين قضوا منذ زمن طويل. يبدو أّن 

السبب يف ذلك أنّهم كانوا يفّكرون يف الحديث؛ ألّن االنشقاق أدامته أقوال الصحابة أنفسهم، الذين 

كانوا سبباً فيه يف التأريخ كام يف علم الكالم. عندما يُثار مصطلح عدالة، فإّن املعتزلة يقصدون، من 

، تحيّز «الوسائط» من محّدثني ومؤرّخني. ثَمَّ

غري أنّه كان من املستحيل الدفاع عن هذه الجبهة عىل املدى الطويل؛ فالوسائط كانت قويّة 

جّداً، والرأي الذي فاز، عىل العكس من ذلك، هو الرأي الذي يعتقد به أصحاب الحديث أنفسهم: 

إجراء العفو من خالل وضع عثامن وعّيل يف املنزلة نفسها مع الخليفتني السابقني. لقد كان هذا 

التقّدم نتاج حّل توافقّي. فالناس اعتادوا، منذ مّدة، الحديث عن ثالثة خلفاء راشدين فقط، لكّن 

األسامء مل تكن هي نفسها دامئاً: أبو بكر وعمر وعثامن يف املدينة والبرصة؛ أبو بكر وعمر وعّيل 

يف الكوفة. ويف أواخر القرن الثاين عمد بعض املحّدثني يف الكوفة إىل تقديم تنازل: أبو بكر وعمر 

وعّيل، وعثامن أيضاً، مع بعض التحّفظ عىل هذا األخري؛ ألنّه كان من العرشة املبّرشين بالجّنة من 

ِقبَل النبّي، مثله يف ذلك مثل الثالثة اآلخرين26. ولذلك، اعتقد محّدثون آخرون أنّه يستحسن وضع 

تسلسل تاريخّي، حيث يأيت عّيل قبل عثامن يف السلسلة، وهذه الخطوة كانت يف صالح عثامن، 

الذي رُفع إىل مرتبة اآلخرين عىل نحو ضمنّي27.

ولكن، ماذا عن معركتي الجمل وصفني؟ قّرر أشخاص التظاهر بأّن أولئك الذين كانوا مسؤولني 

عن سفك الدماء من الجيل األّول مل يكونوا الصحابة املرموقني أنفسهم، وإمّنا بعض العنارص الخائنة 

من الطبقات الدنيا، من بدو وشيعة غالة؛ أي إرهابيّني كام قد نقول اليوم. أّول عامل نجد عنده هذه 

الفكرة هو املؤّرخ سيف بن عمر. بطبيعة الحال، الشخص الّرشير يف قصصه ُمحرّض من الخارج، 

25  - علم الكالم واملجتمع، 2، ص ص -271 273.
26  - عن هذا الدليل الخاّص، انظر: علم الكالم واملجتمع، 1، ص ص 22 و240؛ و2، ص 480؛ و4، ص 53.

27  -  علم الكالم واملجتمع، 1، ص 235 وما بعدها؛ و2، ص ص 436. عن ترتيب أبو بكر، عمر، عثامن (من دون عّيل). انظر أيضاً: ب. 
ِكرون P. Crone، ضمن موسوعة اإلسالم 2، 10، 953، ماّدة «العثامنيّة».
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عبد الله بن سبأ عىل سبيل املثال، أو الغوغاء بشكل عاّم. عندما يصف معركة الجمل يربّئ طلحة 

والزبري، فضالً عن عّيل28. وهكذا، ما نعّده إيديولوجيا طفا عىل السطح، أّوًال، بوصفه خرافًة تاريخيًّة 

عىل املستوى األديّب، وسيف مل يكن مؤرّخاً موثوقاً جّداً به. غري أّن الطربي، كام نعرف، كان مولعاً 

به؛ وألّن الطربّي ينتمي إىل أصحاب الحديث، فقد أعجب بهذه املقاربة املثاليّة.

كان األمر يحتاج، إذاً، إىل متكلّم ليك يحّول األسطورة إىل نظريّة علميّة حقيقيّة، جيالً واحداً بعد 

سيف، وجيالً واحداً قبل الطربي؛ إنّه هشام الفوطي املعتزّيل الذي عاش يف عرص املأمون. نظر إىل 

املعارك التي اندلعت يف الحرب األهليّة األوىل بوصفها، ببساطة، نتاج مجرّد اختالفات، وكارثة مل 

يكن سببها الرجال العظامء، ولكن رفاقهم يف الطريق29. ويف الوقت نفسه، اقرتح متكلّم آخر مل يكن 

معتزليّاً؛ بل كان قريباً من أصحاب الحديث، هو وليد بن أبان الكرابييس، أّن عليّاً وخصومه البارزين 

كانوا ميارسون االجتهاد، فحسب، يف رصاعهم بعضهم مع بعض30؛ فاالجتهاد يسمح باألخطاء، ما دام 

كّل مجتهد مصيباً، كام قال قايض البرصة قبل ذلك بجيلني31. صحيح أّن هذا الشعار واجه مقاومة 

كبرية يف الفقه، أكرث حتّى من مسائل العقيدة والحقيقة األزليّة؛ لكن يف النظرية السياسيّة تبنّي 

أنّه الحّل املطلوب؛ الزعامء املتصارعون مل يكونوا مذنبني. لقد تبّنى هذا التفسري معظم متكلّمي 

القرنني الثالث والرابع، أتباع ابن كّالب واألشعرّي، وجلّهم شافعيّة، ولكن منهم أيضاً مالكيّة مثل 

الباقّالين. لقد أراد جميعهم دفن املايض32. وقد وجدت هذه األحالم الطوباويّة لدى كّل من سيف 

بن عمر والكرابييس أتباعاً متحّمسني يف العرص الحديث33.

28  - علم الكالم واملجتمع، 4، ص 699 مع إحاالت. انظر أيضاً:
E. Landau-Tasseron, Der Islam, 67 (1990), p. 2 f; P. Crone, Journal of the Royal Asiatic Society, (1996), p. 238 f; 
St. Humphreys, 'The Odd Couple. Al-Tabari and Sayf b. 'Umar', in L. I. Conrad (ed.), History and Historiography 
in Early Islamic Times (Forthcoming).

 29 - علم الكالم واملجتمع، 4، ص 14 والتي تليها.
30  - علم الكالم واملجتمع، 3، ص 439.

31  - عبيد الله بن الحسن األنباري (ت 168/ 785). علم الكالم واملجتمع، 2، ص 155 وما بعدها. انظر أيضاً مقايل:
'La liberte du juge dans le milieu basrien du VIIl siecle' in La notion de liberté al Moven Age. Islam, Byzance, 
Occident (Paris: 1985), p. 25 ff.

32  - علم الكالم واملجتمع، 4، ص 700.
33  - بالنسبة إىل سيف بن عمر، أوضح ذلك النداو تاسريون (مرجع سابق)، يف عالقة بأحمد راتب عرموش، الفتنة ووقعة الجمل، بريوت، 
1972. حفظ تقليد الكرابييس يف مدارس الفقه، ومن ثّم رمّبا مل يختف قّط؛ وقد تّم تناوله يف إحدى املقاالت التي كتبها جهيامن العتيبي، 
الناطق باسم جامعة اإلحياء التي احتلّت الجامع الكبري يف مّكة خالل األيام األوىل من العام 1400هـ. الفتنة وأخبار املهدي، ضمن: سيّد 

أحمد، رفعت (تحقيق)، رسائل، القاهرة، 1988، ص 206، س 11، 12 وما يليه.
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وضع القواعد السياسّية
أ. بيعة وخالفة

كان مثّة يشء انهزامّي يف الهوس باملايض؛ رمّبا كان ذلك مفيداً يف الدعاية، ولكن ليس دامئاً كذلك 

يف التعامل مع األمور العمليّة. واملشاكل العمليّة، يف ذلك العرص، كانت: َمْن أحقُّ بالخالفة؟ هل 

ينبغي انتخاب الخليفة، وبأّي طريقة؟ هل يجوز تجريده من سلطته مرّة أخرى؛ هل ميكن خلع 

الخليفة؟ بل هل الحكم؛ أي وجود الدولة، أمٌر رضورّي أصالً؟ قّدمت إجابات عن هذه األسئلة، 

لكن يبدو أّن النتيجة مل تتغرّي عاّم كان عليه الحال سلفاً؛ كانت املقرتحات تسري خالف الواقع. وقبل 

كّل يشء، كانت توّضح بأمثلة من املايض املجيد أيضاً.

فيام يتعلّق ببيعة الحاكم، نجد يف املايض عّدة مناذج؛ جاء أبو بكر إىل الحكم بالتزكية، فلتة كام 

قال عمر الحقاً، من دون طريقة منهجيّة. وعمر نفسه بايعه أبو بكر؛ إنّه مدين يف حكمه إلرادة 

سلفه. وعثامن انتُِخب بشورى ستّة أشخاص، ال من قبل «الشعب»، كام يُقال أحياناً اليوم، ولكن 

من قبل لجنة انتخابات كان هو نفسه عضواً فيها. وبويع عّيل من خالل قسم الوالء؛ أي البيعة التي 

ظلّت مع ذلك غري مكتملة؛ ألّن مجموعة كبرية رفضت االنخراط يف ذلك34؛ لذلك بقي الُسّنة دامئاً 

متحّفظني، إىل حّد ما، فيام يتعلّق بهذه القضيّة؛ إذ يعتقد كثري منهم أّن مبدأ الشورى، الذي وضعه 

أّن هذا اإلجراء  العكس من ذلك،  الشيعة، فقد رأوا، عىل  أّما  السبيل األمثل.  عمر، هو باألحرى 

املثاّيل مل ينتج سوى املرّشح الخاطئ؛ إنّهم ليسوا مقتنعني باالنتخابات أصالً. بالنسبة إليهم، كان هذا 

جهازاً برشيّاً قادراً عىل جعل التاريخ يأخذ منعطفاً خاطئاً؛ بل إّن الخليفة اصطفاه الله، رمّبا منذ 

زمن بعيد قبل أن يوجد عىل هذه األرض، ومن ثّم، إّن االنتخاب ليس فعالً، إمّنا هو صفة وامتياز 

مالزم لشخص الزعيم املثاّيل، حتّى يف جسمه رمّبا، مثل رشارة ضوء ينقلها إىل األجيال القادمة. إّن 

القّوة والسلطة ال ميكن تفويضهام؛ لقد ُورِثتا بالوصيّة، وهي وصيّة ترجع يف أصلها إىل النبّي، وهي 

محصورة يف آل بيته.

ليس بإمكاننا، هنا، أن نستعيد النقاش حول هذه املسألة بالتفصيل؛ غري أّن ما يثري االهتامم حول 

الشيعة هو حقيقة كونهم بارعني جّداً يف إنشاء النظريات، مبا أنّهم مل يكونوا يف السلطة قّط. ومع 

تزايد إحباطاتهم، أضحت أفكارهم أكرث غلّواً. وعىل املدى الطويل، مل يكتفوا بنقد عثامن فحسب؛ 

بل انتقدوا أبا بكر وعمراً أيضاً؛ لقد بدا التاريخ وكأنّه سار يف الطريق الخطأ متاماً. وقد حاولوا أن 

يفّرسوا السبب الذي كان وراء قبول الخليفة األّول، الذي انتخب بتلك الطريقة املفاجئة من قبل 

34  - G. Rotter, Die Umayvaden unid der Zweite Biirgerkrieg (680-692) (Wiesbaden: Steiner, 1982), p. 1 ff.
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الجامعة، وحتّى من قبل عّيل، عىل الرغم من كّل يشء. ويف هذا السياق، ميّزوا، يف مرحلة معيّنة، 

بني إمامة الفاضل وإمامة املفضول؛ كان عّيل هو الفاضل، الشخص الذي كان يستحّق الحكم منذ 

البداية، وأبو بكر هو املفضول، املرّشح الذي بويع بالفعل، ومن ثّم صار هو الخليفة الرشعّي، عىل 

الرغم من أنّه أقّل درجة. وقد استخدمت هذه املصطلحات الحقاً يف العقيدة االعتزالية؛ نجدها 

عند القايض عبد الجبار يف كتاب (املغني)35، أو يف النّص املنسوب إىل الناشئ األكرب36؛ لكن يظهر 

من خالل العبارات املستعملة أنّها نشأت يف الجناح الشيعّي املعتدل. ويبدو أّن املعتزلة قد تبّنوها 

إىل  الغالة  من  وهو  األوائل،  الشيعة  املتكلّمني  أحد  الطاق،  فشيطان  ما؛  حّد  إىل  مبّكر  وقت  يف 

حدٍّ ما37، اتّهمهم باستخدامها بطريقة غري مناسبة38. رمبّا كانت لديهم ميول زيديّة؛ هذا صحيح 

بالنسبة إىل برش بن املعتمر، عىل األقّل، الذي تبّناها جيالً واحداً بعد ذلك39. 

بطبيعة الحال، مل يوافق الغالة عىل ذلك؛ كان يُطلق عليهم الرافضة آنذاك، وأصبحوا يشّكلون 

نواة ما ُعرف باسم االثني عرشية40. انطلق برش بن املعتمر من افرتاض أّن هناك فرقاً بني املرّشحني 

املشهورة  القامئة  مصدر  وهي  ممكنا41ً؛  الرتتيب  جعلت  الفضائل  من  قامئة  فوضع  الدرجة؛  يف 

ملتطلّبات منصب الخليفة التي اعتدنا أن نقتبسها من املاوردي. مثل هذا التقييم كان محض هراء 

بالنسبة إىل الرافضة؛ فالخلفاء األوائل، باستثناء عّيل، كانوا جميعهم مغتصبني للخالفة، والجامعة 

التي أيّدتهم، أو قبلت بهم، كانت ببساطة خارجة عن الطريق املستقيم، «لقد كانوا مذنبني». كان 

الصحابة مغّفلني، وإجامعهم كان خدعة، واألغلبيّة ال ميكن أن تحتكر الحقيقة؛ والفقه الشيعّي 

يعتمد، إىل يومنا هذا، عىل االجتهاد ال عىل اإلجامع.

ب. الرصاع حول السلطة وحّق املقاومة 

كان إمام الشيعة، يف تعريفه، مستبّداً، ومن املؤكّد كان الخليفة السّنّي مستبّداً أيضاً، لكن يف 

التعريف. بعد الخليفة عّيل، استُبعد األمئّة من املشاركة السياسيّة؛ وهذا  الواقع فحسب، ال يف 

يفّرس ملاذا كان االستعداد الثورّي لدى الشيعة قويّاً إىل حدٍّ ما، وإن كان أقوى عند الخوارج. أّما 

35  - املجلد 20، القسم األّول، ص 267، س 1. 15 وما بعدها وقبلها.
36  -Van Ess, Frühe mu‘tazilitische Häresiographie (Beirut: Steiner 1971).

 ،(W. Madelung) النّص العريب، ص 50، س 1، 12 وما يليه. ويحتمل أن يكون الكتاب من تأليف جعفر بن حرب، كام بنّي ذلك مادلونغ
اإلسالم، 57، (1980) ، (Der Islam)، ص 220 وما بعدها.

37  - علم الكالم واملجتمع، 1، ص 336 وما يليها.
38  - انظر عنوان الكتاب ضمن: علم الكالم واملجتمع، 5، ص 66، س 3.

39  - علم الكالم واملجتمع، 3، ص ص 108 و130.
40  - علم الكالم واملجتمع، 1، ص 308 وما يليها.

41  - علم الكالم واملجتمع، 3، ص 129.
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السّنة، عىل العكس من ذلك؛ فقد خاضوا دوماً يف مسألة تربير الحكم؛ لذلك حافظوا عىل أسطورة 

كون الخليفة انتخب بشكل رشعّي، وأّن جامعة أتباعه قد ساعدوه، يف الواقع، عىل تأسيس نظام 

إسالمّي حقيقّي. والشعار الذي استخدموه من أجل دعم هذا االّدعاء كان هو نفسه متاماً سبب 

التمرّد بالنسبة إىل اآلخرين: األمر باملعروف والنهي عن املنكر. املسألة كلّها مسألة تفسري؛ فالتعبري 

قرآيّن، ولكن ميكن تفسريه بأنحاء مختلفة. وقد ترك الخالف حول هذا املوضوع أثره بالفعل يف 

الحديث؛ كيف ميكن أن نأمر باملعروف وننهى عن املنكر؟ أبالسيف؛ أي بإعامل القوة العسكريّة، 

أم باللسان؛ أي عن طريق اإللحاح الشفهّي الخالص، أم بالقلب؛ أي عن طريق الرفض الداخّيل 

فحسب؟ اختلفت األجوبة، لكّنها تعود إىل العرص األموّي املبّكر42. بالنسبة إىل الخلفاء، كّل ذلك 

يعود إىل السؤال حول من كان له الحّق يف الترصّف عىل هذا النحو. لقد كان احتكار السلطة عىل 

املحّك.

من الطبيعّي جّداً، إذاً، أن يكون مالكو السلطة والذين يثورون ضّدهم يحيلون معاً عىل املبادئ 

نفسها. طبّق املعتزلة مبدأ األمر باملعروف يف املرحلة املبّكرة من نشأتهم، عندما كانوا معارضني 

للحكومة، غري أنّهم احتفظوا به، أيضاً، بوصفه أصالً من أصولهم الخمسة، يف وقت الحق، عندما 

كانوا يف بالط بغداد43. غري أّن دعوى العصيان صارت ضعيفة يف النقاش من خالل آية يف القرآن، 

وهي سورة (9/49): (وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهام فإن بغت إحداهام عىل 

النزاعات.  وحّل  بالصلح  تويص  اآلية  هذه  الله).  أمر  إىل  تفيء  حتّى  تبغي  التي  فقاتلوا  األخرى 

فالتمرّد أصبح أمراً غري عادّي، ونوعاً من السلوك غري السوّي، من أجل إزالة ما تتحّمل الجامعة 

بأكملها مسؤوليته. بطبيعة الحال، مل يكن من السهل دامئاً، عىل املستوى الفردّي، تحديد من هي 

«الفئة الباغية»؛ لكن حتّى لو أّن جامعة من الثوار اّدعت أنّها تقاتل من أجل قضيّة عادلة (ومن 

التفاوض، أو تظاهرت الحكومة  إذا رفضت  تُتّهم تلقائيّاً  لذلك) فإنّها  أن لديها سبباً  املؤكّد دوماً 

بتقديم تنازالت. لذلك، عادًة ما يُقصد بالبغاة الخوارج، والرجل الطيّب يف القّصة هو عّيل الذي 

قبل التحكيم يف صّفني، وكان يُعتقد أيضاً أنّه أّول من أطلق عىل أعدائه اسم الفئة الباغية، أثناء 

معركة الجمل44.

42  - علم الكالم واملجتمع، 2، ص 387 وما يليها؛ انظر دراسة م. كوك املفّصلة:
M. Cook, Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2000).

43  - املرجع نفسه، ص 390؛ س 3، ص 223؛ 4، ص 704.
44  - علم الكالم واملجتمع، 4، ص 704 وما بعدها. انظر الفصل الذي خّصصه الشافعي لهذه املسألة يف كتابه األّم، القاهرة/ بوالق، 1321/ 

1326-1903/ 1908، املجلد 4، ص ص -133 147. اعترب أهل الرّدة مثاالً واضحاً عىل البغي (ص 134، 18 وما يليها).
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كّل هذا يدّل عىل أّن األساس النظرّي لحّق املقاومة كان باألحرى ضئيالً. لقد كان هناك، ببساطة، 

عدد كبري من الحّكام العادلني. صحيح أّن الوضع تغرّي مع األموينّي؛ إذ أنتج التصّور املختلف للوضع 

السياّيس حديث «ال طاعة ملخلوق يف معصيّة الخالق»، غري أّن ابن املقفع كان قد حّذر الخليفة، يف 

(رسالة الصحابة)، من التفسري الخاطئ لهذا الحديث؛ ألّن القدرينّي استخدموه ضّد األموينّي الذين 

كانوا قد اّدعوا أّن حكمهم هبة إلهيّة ورزٌق مثل راتب الجندّي محّدد سلفاً وُمستحّق عن جدارة. 

وهذا ليس صحيحاً، يف نظر القدرية؛ السلطة ليست مستحّقة ما مل يثبت الحاكم أنّه جدير بها. 

من حيث املبدأ، كان احتجاجهم خطوة إىل األمام، ومحاولة ربط السياسة باألخالق. غري أنّه يف 

تصّور األجيال الالحقة، ظّل هذا التطّور مرتبطاً ببدعة اإلرادة الحرّة. لقد كان التمرّد عىل سلطة 

إسالميّة يعني التمرّد عىل األمر اإللهّي. واإلسالمويّون املتشّددون، اليوم، يفّضلون، بدورهم، تعريف 

أنشطتهم املناهضة للحكومة بوصفها مقاومة ضّد الكفار، من خالل التكفري، ال بوصفها شأناً داخل 

الجامعة نفسها. 

ج. حدود السلطة والرتشيح 

هل ميكن خلع الخليفة رشعاً؟ كان السؤال يُعّد مّساً باملقّدسات تقريباً. الخليفة األموّي الوحيد 

الذي طرح هذا اإلمكان هو الخليفة الذي جاء إىل السلطة مبساعدة القدريّة، يزيد بن الوليد. يف 

التخلّص منه45. ومن  أتباعه  أراد  إذا  باالستقالة  بيان سياّيس، وعد  االفتتاحّي، وهو مبثابة  خطابه 

حسن الحّظ، تُوّيف قبل وقوع هذا االحتامل، غري أّن خالفته كانت بداية الحرب األهليّة الثالثة، التي 

أّدت إىل قيام الثورة العباسيّة. لقد تعلّم العباسيّون الدرس، حيث مل يقّدموا مثل هذا االقرتاح قّط. 

وقد كان السبب الرئيس وراء ذلك أنّهم عرّفوا رشعيّتهم مبعجم شيعّي، يف فرتة معيّنة عىل األقّل؛ 

لقد تصّوروا حكمهم من حيث هو إرث، وميكنهم فعل ذلك، عىل عكس األموينّي، ألنّهم من آل 

البيت مثل العلوينّي؛ بل لهم ميزة عىل أبناء عمومتهم: استحّق عّيل منزلته بفضل زوجته فحسب، 

بنت النبّي. أّما عباس، فعىل العكس من ذلك، هو عّم النبّي، والعّم، يف الرشع، أوىل بالوراثة من 

ابناً ذكراً. لقد كانت هذه حّجة فقهيّة أيضاً، ولكن مقصدها  البنت، إذا مل يرتك الشخص املتوّىف 

إيديولوجّي بحت؛ استعملت أثناء النزاع بني املنصور وخصمه العلوي النفس الزكيّة46.

األغلبيّة  تقارب مفتوح مع  العباسيّني، جاء وقت  العلويّون يشّكلون خطراً عىل  يعد  عندما مل 

السّنية. أبو يوسف، قايض القضاة يف بالط هارون الرشيد، نرش قاعدة عّدها كثريون، بعد ذلك، 

45  - علم الكالم واملجتمع، 1، ص 86 وما يليها.
46  - علم الكالم واملجتمع، 3، ص 17 والتي تليها، و5، ص 708 والتي بعدها.
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مبثابة حديث: األمئّة من قريش47. لقد كانت الرشعيّة آنذاك ال تزال قامئة عىل اإلرث، وقد صار 

الرسمّي  التصّور  يف  أيضاً  قريشاً  األموينّي بوصفهم  أنّه ميكن دمج  اآلن، حتّى  أوسع  األساس  هذا 

للتاريخ. وكان من بني املعتزلة، مع ذلك، عدد قليل من املفّكرين املستقلنّي، الذين رأوا أّن هذا 

ليس واسعاً مبا يكفي أيضاً. فاألصّم (فقيه ومتكلّم درّس يف البرصة) أكّد أنّه من أجل مبايعة خليفة 

يجب أن يكون هناك، باإلضافة إىل انتامئه إىل عشرية معيّنة، إجامع كامل وعاملّي عليه من قبل 

جميع املسلمني، ال عن طريق التصويت بطبيعة الحال، لكن من خالل اتّفاق ضمنّي عىل األقّل48. 

وقد هاجم رشط القرشيّة بشكل رصيح معارصه رضار بن عمرو، وهو من املعتزلة أيضاً، لكّنه قىض 

معظم حياته يف الكوفة؛ وحّجته أنّه كان من الصعب للغاية إقالة عضو من عشرية قويّة إذا ارتكب 

مخالفاٍت (أحداثاً كام اعتاد املرء أن يقول يف حالة عثامن). ومن أجل تجّنب إراقة الدماء، كان 

يُفّضل أن ال يكون الحاكم ينحدر من عائلة مؤثّرة، حيث ميكن إقالته بسهولة. ويف الجملة، ليس 

العريّب أحّق بالخالفة من أّي نبطّي؛ أي فالح عراقّي يتكلّم اآلراميّة، وال يتمتع بأّي ميزة خاّصة، ما 

عدا أنّه يدفع رضائبه49.

د. وجوب اإلمامة

الخليفة ال غنى عنه عىل اإلطالق؟ نعم،  أّن  إثبات  إذاً،  لكن، لو كان األمر كذلك، فهل ميكن، 

قال رضار؛ ألنّه يضمن األمن والتامسك داخل املجتمع اإلسالمي، ومن ثّم، إّن الرعايا مدينون له 

بالطاعة50. كان علامء الكالم، مثل أغلب أفراد الطبقة املتعلّمة، مشّككني باألحرى يف قدرة الجامهري 

عىل تنظيم أنفسهم. مبدئيّاً، كانوا متّفقني مع ما ميكن تعلّمه من أدب مرايا األمراء: الناس العاديون 

مثل قطيع يرعاه الحاكم51، أو حتّى أسوأ من ذلك: هم مثل الذئاب، كام قال برش بن املعتمر، 

هوبز  عند  نجده  نفسه  املقارنة  هذه  وسياق  ومصلحتهم52.  فريستهم  وراء  دامئاً  يجرون  ذئاب 

(Hobbes) الحقاً. وألنّهم عقالنيّون، ازدرى املعتزلة تقليد العاّمة؛ كانوا يعتقدون أّن لديهم مهّمة 

نرش الحضارة، فعرضوا مرشوعهم املثاّيل عىل الخليفة، وأصبح فشلهم مرتبطاً بوضوح مع فشله، 

بسبب الحدث نفسه: املحنة. لقد كان املأمون آخر حاكم، يف العرص القديم، حاول تشكيل املجتمع 

وفقاً لتصّوره الخاّص، وأغلبية رعاياه، كام اتّضح، مل تكن تريد أن تكون متعلّمة، عىل األقّل ليس 

بهذه الطريقة؛ إذ نظروا إىل سياسته (ولهم حّجتهم يف ذلك) عىل أنّها مجرّد قمع.

47  - علم الكالم واملجتمع، 4، ص 709 والتي بعدها.
48  - علم الكالم واملجتمع، 2، 408 والتي تليها.
49 - علم الكالم واملجتمع، 3، ص 55 وما يليها.

50 - املرجع نفسه، ص 55.
51 - علم الكالم واملجتمع، 4، ص 711.

52 - علم الكالم واملجتمع، 3، 109.
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وأكرث من ذلك، اكتشفوا للتّو أّن من املمكن العيش من دون خليفة، عىل األقّل لبعض الوقت 

عن  مسؤوالً  نفسه  املأمون  كان  وقد  الرشيد؛  هارون  وفاة  بعد  حدثت  التي  االضطرابات  خالل 

الرشقيّة  املقاطعات  منح  الثالثة،  أبنائه  بني  اإلمرباطورية  بتقسيم  والده  قام  عندما  تجربتهم، 

املأمون أرسل  أّن  الوحيد53، غري  الخليفة الرشعّي  للأممون، يف حني بقي األمني يف بغداد بوصفه 

قّواته إىل العاصمة، ضّد أخيه، وقُتل األمني، واستمّر الخليفة الجديد يف اإلقامة يف مرو لبضع سنني؛ 

وخالل هذه الفرتة تعرّف سكان بغداد إىل الجنود الغزاة، وبعد ذلك، إىل حاكم مزعوم مل يُنتخب 

آنذاك،  التي حدثت  الفوىض  املأمون. ويف حالة  املهدي، عّم  إبراهيم بن  قّط، هو  بشكل رسمّي 

قّرر املواطنون أن يضمنوا النظام العاّم بأنفسهم؛ فأّسسوا جيشاً خاّصاً، وهو نوع من امليليشيات 

ميّولها التّجار، الذين هم دوماً أّول ضحايا النهب. ويبدو أّن القائد سهل بن سالمة كان عىل عالقة 

باملعتزلة54. ويف واقع األمر، إّن املعتزلة هم الذين قّدموا األمنوذج النظرّي املناسب لهذا الوضع؛ 

قيل إّن الجامعة ال تحتاج إىل إمام، إال يف حالة الطوارئ، أثناء الحرب عىل سبيل املثال؛ أّما من حيث 

املبدأ، فيمكن للمسلمني أن يديروا أمورهم من دونه، وما عليهم، يف ذلك، سوى التقيّد بالقواعد 

واألوامر التي جاءت يف القرآن؛ والكتاب املقّدس يحتوي عىل تعليامت كافية من أجل إقاّمة مجتمع 

يؤّدي دوره كامالً. ونحن نعرف هذا املفهوم من العهد القديم؛ كان األحبار ضّد أن يكون شاول 

وداود وسليامن ملوكا55ً. 

إنّه واضع هذا  الذي قيل  للتّو: املتكلّم  التي رسمناها  أّّن مثّة مالحظة تشّوش عىل الصورة  غري 

املذهب مل يكن شعبيّاً وال ثوريّاً، وهو النظّام الذي، بعد سنوات تكوينه يف البرصة، ذهب للعيش يف 

بغداد، وبعد الحرب األهليّة كان يرتّدد عىل بالط املأمون56. أمام هذا التناقض، علينا أن نشري، مرًّة 

أخرى، إىل الطابع اإلشكايل ملصادرنا. مل يُحتفظ بأّي رسالة من رسائل املعتزلة األوائل؛ علينا أن نعتمد 

عىل شذرات فقط، أو حتّى أقّل من ذلك، عىل كتب الفرق واملذاهب. صحيح أنّنا قادرون، إىل حّد 

ما، عىل تعديل التحريفات التي تصاحب هذه املصادر الثانوية، لكّننا نكاد ال نعرف شيئاً عن السياق 

التاريخّي، ملاذا ومتى طرحت فكرة معيّنة. يف هذه الحالة، ميكننا أن نجرّب فرضية السرية الذاتيّة؛ 

53  - عن مراجعة جديدة لهذا الحدث، انظر: 
Tayeb El-Hibri, 'Hārūn al-Rashīd and the Mecca Protocol of 802. A Plan for Division or Succession?', International 
Journal of Middle Eastern Studies, 24 (1992), p. 461 ff.

54  - علم الكالم واملجتمع، 3، ص 173 وما بعدها.
55  - ميكن أن نطلق عىل هذا األمر املذهب الفوضوي (an-archism) باملعنى األصيل للكلمة. وللمقارنة بني الطريقتني اإلسالميّة والغربيّة 

يف تعريف هذه الظاهرة، انظر:
P. Crone, 'Ninth-Century Muslim Anarchists', Past and Present, 167 (2000), pp. 3-28.

56  - علم الكالم واملجتمع، 3، ص 416.
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كان النظّام يف بغداد يف فرتة خالفة األمني، كام نعرف من كتاب (الكنوز) أليوب الرهاوي57، ومن ثّم 

قد يكون انحاز مؤقّتاً إىل سهل بن سالمة، الذي ظلّت أفكاره، إن كانت لديه أفكار، غامضًة متاماً.

بنحو  قرآنيّة  دميقراطية  وهي  قائد،  بال  التي  تصّور جامعته  النظّام  أّن  البديلة هي  والفرضية 

ما، بوصفها أمنوذجاً نظرياً بديالً للواقع املوجود؛ وألنّه اعتقد أيضاً، بحسب ما وصلنا، أّن الحاكم 

الذي يوجد يف السلطة سلفاً، واملعروف عند الجميع بوصفه كذلك، له الحّق يف أن يطالب الناس 

فكان  الباقي،  إىل  بالنسبة  أّما  الخليفة فحسب؛  قاعدة وجوب  النظّام عن  تخّىل  لقد  بالطاعة58. 

يتخيّل مثاالً (يوتوبيا) يعرف أنّه لن يتحّقق يف ظّل الظروف السائدة. هذا املثال ميكن وصفه بأنّه 

نوع من حكم الشعب لنفسه بتوجيه من العلامء والقضاة، وهم أشخاص مثله قادرون عىل تفسري 

الله  عند  أكرمكم  (إّن   :(13  /49) السورة  اعتمد عىل  موقفه،  تأكيد  أجل  ومن  املقّدس.  الكتاب 

أتقاكم)59. وهذا األمنوذج مل يحن وقته بعد؛ ومل تبُد األمور مختلفة إال بعد املحنة. غري أّن الفقهاء، 

الذين حاولوا السيطرة عىل الفوىض التي صاحبت الحرب األهليّة الحديثة، علّلوا تدبريهم الشخّيص 

املأمون من هذا االمتياز؛ وقد  باملعروف60. وفور دخوله بغداد، حرمهم  أمثلة عن األمر  بوصفه 

قبض الخليفة عىل املحّدث الفضل بن دكني، الذي دافع رصاحًة عن ذلك، واستفرسه عن األمر61.

ويف كّل األحوال، مل يكن النظّام أّول من يقول بهذه األفكار؛ بل إنّها تشّكلت، يف هذه الحالة، 

فُّرس  السّني،  اإلسالم  طبيعّي. يف  نحو  لها عىل  املضاّد  األمنوذج  بوصفها  الرسميّة،  العقيدة  خارج 

الحكم عادًة من خالل نظريات العقد، العقد كام أّسسته البيعة وأكّدته؛ فالحرب األهليّة أو التمرّد 

أثبت، إذاً، أنّه ميكن يف الواقع التخّيل عن هذا العقد؛ ومن ثّم، ال نستغرب إذا وجدنا مذهب النظّام 

لدى الخوارج قبله. كان أتباع نجدة بن عامر62 يعتقدون أّن الجامعة ال تحتاج إىل اإلمام طاملا هي 

ملتزمة بأوامر القرآن63، ويف العراق كان اإلباضية يف البرصة، الذين أظهروا كيف ميكن ملجموعة من 

األعيان أن يقودوا إمرباطورية تجاريّة، وهؤالء األعيان ليسوا تجاراً فحسب؛ بل علامء دين أيضا64ً. 

57  - علم الكالم واملجتمع، 3، ص 299 والتي تليها.
58  - املرجع نفسه، ص 416.

59  - انظر: علم الكالم واملجتمع، 4، ص 195 (نّص 263، أ) و196 والصفحة التي تليها (نّص 264). 
60  - علم الكالم واملجتمع، 3، ص 448.

61  - علم الكالم واملجتمع، 2، ص 388. ويف وقت الحق، كان فضل معارضاً رشساً للمحنة (املرجع نفسه، 3، ص 474). ومن أتباع سهل بن 
سالمة نجد أيضاً أحمد بن نرص الخزاعي، الذي ثار عىل الواثق بعد بضع سنوات (املرجع نفسه، 3، ص 471).

62  - انظر: موسوعة اإلسالم 2، 4، 1076، ماّدة «الخوارج».
63 - علم الكالم واملجتمع، 4، ص 164. انظر أيضاً اآلن مع تفسري شهادة جديدة محتملة:

P. Crone, 'A Statement by the Najdiyya Kharijites on the Dispensability of the Imamate' Studia Islamica, 88 (1998), p. 55 ff.
64  - علم الكالم واملجتمع، 2، ص 194 والتي بعدها.
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مل يقبل أّي من الفريقني من الخوارج الخالفة، مل تقبلها النجدات؛ ألنّها رأت فيها بدعة ال تناسب 

روح اإلسالم، ورفضتها اإلباضية؛ ألنّها هاجرت من ُعامن، حيث مل يكن لألموينّي وال للعباسيّني سلطة 

كبرية. وبعد مّدة، غادروا البرصة، مرّة أخرى، إىل بلدهم األّم65، لكن من املؤكّد أّن النظّام قد يكون 

سمع بهم يف وقته، ورمّبا كان مخربه هو زميله األكرب األصّم، الذي كان قريباً من الوسط اإلباّيض عىل 

ما يبدو66، والذي يبقى، بالنسبة إىل مصادرنا الالحقة (املاوردي عىل سبيل املثال)، املعتزّيل الوحيد 

الذي فّضل، إىل جانب بعض الخوارج، العقيدة التي كّنا نتحّدث عنها.

غري أّن األصّم، مثل النظّام، مفّكر معّقد جّداً؛ لقد افرتض، كام رأينا67، أّن سلطة الحاكم يجب أن ترتكز 

عىل إجامع األّمة بأكملها، وألنّه مل يكن قد آمن بفكرة الخلفاء الراشدين األربعة بعُد، كان يسمح لنفسه 

باإلحالة عىل عّيل بوصفه مثاالً سلبيّاً: «مل يتحّقق هذا اإلجامع حول عّيل قّط»68. لكن البديل الذي كان 

يفّكر فيه مل يكن هو األّمة التي تحكم نفسها بنفسها فحسب؛ بل تصّور إمكانية تقسيم الحكم أيضا69ً. 

ويف فرتة حياة األصّم، قّرر هارون الرشيد تقسيم «دار اإلسالم»؛ وعندما فعل ذلك يف عام (186هـ)، كانت 

خراسان قد مزّقتها الفتنة منذ سنوات. إذا كانت اإلمرباطوريّة متتّد عىل مساحة شاسعة جداً، بحسب 

يحّل خالفاتهم،  به  إقليم حَكم خاّص  لكّل  يكون  أكرث عندما  بالسعادة  السكان يشعرون  فإّن  األصّم، 

ويعرفونه مبا فيه الكفاية من أجل قبول حكمه70. ونحن نسّمي هذا الجهويّة. يف هذه الحالة، سيكون 

األمراء الذين يحكمون دار اإلسالم معاً يف منزلة واحدة، والرشط الوحيد هو أن يتعاونوا يف االستقامة 

والتقوى. عندما صاغ األصّم هذا املذهب، مل يكن يتخيّل، بشكل ما، أنّه ميكن أن ينشأ الحسد والكراهية 

بدالً من ذلك؛ عندما انخرط األمني واملأمون يف حرب بينهام، كان بالفعل قريباً من حتفه. أّما النظّام، من 

جهته، فقد عاش جيالً بعد األصّم؛ لقد عرف شكل الفوىض.

هـ. تدهور «دار اإلسالم»

عامل املأمون العلامء بشكل جيّد؛ دعاهم إىل بالطه، وكان يحّب مناقشتهم71، غري أنّه مل يرتك 

أّي شّك يف أنّه هو الحاكم بالفعل، وال سيّام يف عمله األخري يف السياسة الدينيّة؛ أي املحنة. من 

65  -  املرجع نفسه، ص 201 والتي تليها.
66  - املرجع نفسه، ص 396.

67  - انظر أعاله، «حدود السلطة والرتشيح».
68  - علم الكالم واملجتمع، 2، ص 159 والتي تليها.

69  - انظر أيضاً:
P. Crone, Past and Present, 167 (2000), pp. 13 f. and 18.

70  - علم الكالم واملجتمع، 2، ص409 والتي تليها.
71  - علم الكالم واملجتمع، 3، ص 199 والتي تليها.
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املمكن أنّه، عندما كانت املحنة تسري نحو الفشل، كان قد أسند إىل املتكلّمني، ولو لفرتة معيّنة 

عىل األقّل، الدور الذي كان يدور رمّبا يف ذهن النظّام؛ فوفقاً لتقرير معتزّيل، أعطى الواثق، الوريث 

الرضائب منهم72، من قبل  الحكوميّني، وال سيّام جباة  املسؤولني  بتفتيش  أوامره  للأممون،  الثاين 

مستشارين دينيّني؛ ومن ثّم، إّن الواثق حاول أن يجعل الكتّاب والعلامء يشتغلون معاً، غري أّن هذا 

األمر إن مل يكن مجرّد أسطورة، فمن املؤكّد هو رغبة عدمية الجدوى. لقد جرت الرياح يف اتّجاه 

آخر؛ حتّى املعتزلة بدأوا يف أخذ مسافة عن الحكومة.

وليك نفهم هذه القطيعة عىل نحو أفضل، من املفيد أن نتذكّر أن املعتزلة، منذ البداية، كانت 

لهم جذور عميقة يف مذهب الزهد الذي كان سائداً يف البرصة؛ وكان هذا تراث عمرو بن عبيد73. 

وظهر هذا االتّجاه من جديد يف فرقة سّميت يف أحد مصادرنا (صوفية املعتزلة)74. هؤالء مل يرفضوا 

الدولة فحسب؛ بل رفضوا «العامل» ككّل؛ أي جميع أنواع النشاط التجارّي. كانوا يشّكون يف متالزمة 

القّوة واملال بكّل ما يف الكلمة من معنى؛ وهو يشء تعّودنا عليه يف وقتنا هذا أيضاً. لقد كانوا حركة 

ذات أصل حرضّي؛ عندما كانوا يجادلون ضّد الربح الدنيوّي كان يف ذهنهم التّجار، ورمّبا الصّناع 

أيضاً، ولكن مل يكن يف ذهنهم الفالحون؛ فهم مل يحبّوا السوق، وهو املكان الذي يرفع فيه الشيطان 

رايته، كام جاء يف الحديث. وهكذا، مل يقترص األمر عىل حرص دور الخليفة يف مجرّد إرساء النظام؛ 

بل ظّنوا أّن النظام نفسه فاسد. فدار اإلسالم مل تعد عاملاً سليامً؛ بل كانوا يحبّون أن يطلقوا عليها 

دار الكفر، أو دار الفسق، حيث السلطة ليست نتاج يشء آخر سوى الغصب واالنقالب.

ال يعكس هذا املوقف، يف األصل، سوى الورع الخاّص بالزهاد، وخوفهم من السقوط يف األمور 

غري األخالقيّة. كان كثري من الزهاد أو الصوفيّة يعّدون السلطان من الشبهات؛ أي األمور املشكوك 

فيها التي ينبغي تجّنبها. ينبغي للمرء أن ال يقبل راتباً من الدولة، وأال ينخرط يف جيشها؛ بل عليه 

االمتناع حتّى عن تناول يشء أُنِتج يف الحقول األمرييّة75. وقد استاملت هذه املبادئ بعض املعتزلة، 

وال سيّام منهم أولئك الذين كانوا يعيشون يف العاصمة. جعفر بن حرب (ت 236/ 850)، الذي كان 

يف الجيش، أصيب بأزمة روحيّة، وقّرر تطهري نفسه يف نهر دجلة؛ بعد ذلك ارتدى مالبس جديدة 

حصل عليها من أستاذه املردار، الرجل الذي حّوله إىل حياته الجديدة؛ لقد رفض قبول إرث والده 

الذي كان مسؤوًال حكوميّا76ً. وبعد انتهاء املحنة، كان عىل املعتزلة، عالوًة عىل ذلك، أن يعيشوا 

72  - علم الكالم واملجتمع، 4، ص 46.
73  - علم الكالم واملجتمع، 2، ص 295 والتي تليها.

74  - علم الكالم واملجتمع، 3، ص 130 وما بعدها، و4، ص 88 وما بعدها.
75  - علم الكالم واملجتمع، 4، ص 716.

76  - علم الكالم واملجتمع، 4، ص 69 والتي بعدها.

تأليف: جوزيف فان إيس / ترجمة: سعيد البوسكالوي



العدد 
 (12)178

تجربة انحياز الحكومة إىل فرق غري معتزليّة؛ أي املبتدعة يف نظرهم. أصبحت بغداد ومرص دار 

القول  دون  يعيش هناك من  أن  يستطيع  أحد  ال  الجبّايئ؛  قال  كام  الثالث،  القرن  نهاية  كفر يف 

مبذهب الجرب، وبأّن القرآن غري مخلوق؛ وهو نفسه ترك العاصمة والعراق بالكامل من أجل العيش 

يف إيران يف عسكر مكرم، حيث ال تزال أغلبية السكان تتبع عقيدة املعتزلة77.

 

مع الجبّايئ، أستاذ األشعري، نغادر عامل املعتزلة األوائل، ومل يكن للصوفية املعتزلة مستقبل 

بني العلامء واملتكلّمني. لقد توارى رفضهم الجذرّي، ويف وقت الحق تبّناه الدراويش يف قلندار 

عىل سبيل املثال78. ويف املجال الحرضّي، كانت رضورة السلطان تؤخذ بوصفها أمراً مسلاًّم به 

يف الغالب، واملسألة التي ظلّت مطروحة هي كيف ميكن إثبات هذه الرضورة فحسب79؛ لكن، 

يف هذا املجال، فقد علامء الكالم املبادرة تدريجياً لصالح الفالسفة؛ فمع أشخاص مثل الفارايب، 

تجارب  وتلتها  الجديدة،  النامذج  رافقت  وقد  اإلسالمي،  الخطاب  إىل  اليونانيّة  األفكار  دخلت 

جديدة: إضعاف الخالفة يف عهد البويهيّني والسالجقة الذين أنشؤوا بنيات ثنائيّة، حيث ينبغي 

التمييز بعناية بني السلطة والقّوة؛ واختفاء الخالفة يف عهد املغول عندما ُحرِم املسلمون، ألّول 

مرّة، من أّي مجال يحّددون فيه مصريهم السياّيس؛ وأخرياً جاءت األنظمة العسكريّة يف الفرتة 

اململوكيّة. من السهل أن نرى أّن كّل هذه املجموعات لها، بشكل أو بآخر، ما يشبهها يف العامل 

اإلسالمي الحديث؛ لكن مل يكن علينا أن ننتظر مجيء املاوردي ليك نجد وصفاً لألنظمة واملفاهيم 

أّن  رمّبا، من ذلك،  أهّمية،  أكرث  بقدم اإلسالم نفسه. وما هو  السياّيس قديم  التفكري  السياسيّة؛ 

ت دامئاً عن طريق أمثلة مأخوذة من الجيل األّول من املجتمع  التجربة السياسيّة ُحلّلت وفُرسِّ

اإلسالمي. لقد واجه املسلمون، منذ البداية، النجاح السيايس والفشل السيايس، النرص والخالف 

الخيال  التي مل يتوقّف   (Urerlebnis) واالنشقاق عىل حّد سواء. كانت هذه تجربتهم األّوليّة

اإلسالمي عن االرتباط بها قّط.

*   *   *

تعقيب بقلم الدكتور رضوان السيد

أرسلت إّيل إدارة مجلة ألباب مقالة األستاذ جوزف فان إيس مرتجمًة من جانب األستاذ سعيد   

77  -  املرجع نفسه، ص 716 والتي تليها.
78  - انظر:

A.T. Karamustafa, God’s Unruly Friends (Salt Lake City: University of Utah Press, 1994).
79  - علم الكالم واملجتمع، 4، ص 717. 
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البوسكالوي. وعندما كنت أقوم مبراجعتها عىل األصل اإلنجليزي، وعىل كتاب األستاذ فان إيس 

(Theologie und Gesellschaft) خطرت يل بعض املالحظات، وأردُت عرضها فيام يأيت:

 

قّرر األستاذ فان إيس أّن «أكرث الرواة واقعيًة ال يفلح يف مهّمته من دون افرتاضات مسبقة 

بديهية». وهذا صحيح متاماً، لكّن األستاذ الكاتب أعرض عن ذلك يف مقالته، أو يف معظمها، وراح 

يعرض األفكار السياسية يف اإلسالم األوَّل من خالل آراء املتكلمني يف النصف الثاين من القرن الثاين 

الهجري وما بعد! وحّجته يف ذلك أّن استيعاب األحداث العاصفة يف صدر اإلسالم احتاج إىل جيلني 

أو ثالثة للمراجعة والتأمل.

 

والذي أراه أّن «االفرتاضات املسبقة» واإلطار العام كالهام صار حارضاً منذ النصف الثاين من 

القرن األول الهجري. فالتغيري العاصف ما أحدثته الثورة العباسية؛ بل أحدثه وصول معاوية إىل 

السلطة (40هـ)، ثّم استخالف معاوية البنه يزيد (59هـ). كان هناك افرتاضان مسبقان، إذا صحَّ 

العبري، وقد ظهرا يف اختيار أيب بكر يف السقيفة وحروب الردة، ثّم يف وثيقة التحكيم بعد توقّف 

الثاين: وحدة جامعة  واالفرتاض  والدار،  السلطة  األول: وحدة  االفرتاض  القتال يف حرب صّفني. 

أو اإلمام،  الدولة،  أو رئيس  أّن األمري،  السقيفة عىل  أّما األول فظهر يف اجتامع أهل  املسلمني. 

ينبغي أن يكوَن واحداً (= ال يجتمع سيفان يف غمد). أما الجزء اآلخر املتمثّل يف وحدة الدار، 

فقد ظهر يف الحروب عىل املرتّدين االنفصاليني، يف حني ظهر االفرتاض أو املقولة الثانية يف وثيقة 

التحكيم بعد صفني، التي نصت باتفاق الطرفني عىل االحتكام إىل «السنة الجامعة غري املفرِّقة». 

وهذه هي الوحدات الثالث التي دارت حولها سائر النقاشات أيام األمويني وبعدهم. والنقاشات 

ما كانت اختالفاً بشأن الوحدات أو جداالت يف رضورتها؛ بل كانت يف السبيل الفضىل أو األفضل 

لتحقيقها أو إنفاذها. أّما مثال الراشدين، فسبُب ظهوره املبّكر (أنا أرى أّن أُمَّ املؤمنني عائشة 

هي أوُل من عمل عليه) اقتناع الجميع بأنه الزمن الذي تحّققت فيه الوحدات الثالث املذكورة 

عىل الوجه األكمل.

 

ولو تأّملنا املثالني، اللذين ذكرهام أستاذنا جوزف فان إيس، لتبنّي لنا أّن هذه الثوابت كانت 

موجودًة حتى يف النصف األول من القرن األول. فالخالف بشأن العمل يف األرض املفتوحة هو 

خالٌف حول تحقيق وحدة الدار؛ بل إّن مفرد الوقف إىل يوم القيامة يظهر لدى فقهاء املدينة 

من شيوخ اإلمام مالك، ولدى مالك نفِسه. يف حني يبدو الخالف يف مفهوم الراشدين، وهل يتناول 

علياً أو ال يتناوله، إمنا كان خالفاً عىل الجامعة واإلجامع، وهل تحّققا لإلمام عيلٍّ أو مل يتحّققا. وقد 

استقر الرأي لدى شيوخ اإلمام أحمد، ثّم لدى أحمد نفسه، عىل أّن اإلجامع تحقق عىل إمارة عيل، 
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بعد نضاٍل مستميٍت من جانب األمويني إلقصاء عيلٍّ عن الراشدين. ويف حني استطاع األمويون 

الدار؛ فإنّهم ما استطاعوا ضمَّ أنفسهم إىل  االستناَد يف سيطرتهم عىل مفهوم الجامعة ووحدة 

وليس  املصالح،  برشعيّة  (املتعلق  اإلضايف  العدالة  رشط  حّققوا  ما  ألنّهم  مثالهم؛  أو  الراشدين 

بالرشعية التأسيسية النابعة من الوحدات الثالث). وكذلك األمر مع العباسيني الذين أرادوا إضافة 

رشط الهاشمية لتحقيق رشعية السلطة، فام استطاعوا، وبقيت القرشية العامة (وهي من رشعية 

املصالح أيضاً) إىل أن تصدعت بعد القرن الرابع الهجري بظهور سلطاٍت عامٍة أُخرى.

 

الَعضوض»  لُْك  «املـُ وعدماً، سببُه  السلطة، وجوداً  الطريفة يف  املتكلمني  آراء  وراء  الدافع  إّن 

لَْك الَعضوض يشّكك يف  ثني. فقد علَّل بعٌض منهم القرَف من السلطة عامًة بأّن املـُ بتعبري املحدِّ

الرشعية، وأنه كام قال أبو بكر األصّم: «إذا تكاّف الناس عن التظالُم استغَنوا عن السلطان»! وفيام 

ر بالفعل، وظهر تحت تأثري الفالسفة.  عدا ذلك؛ إّن مبحث «وجوب السلطة» أو اإلمامة متأخِّ

ولذلك يقول املاوردي (450هـ) إّن رضورة السلطة هي مبدأٌ عقيل ورشعي؛ إذ مل يْخُل مجتمٌع 

من سلطة، كام أّن املجتمع اإلسالمي كانت السلطة حارضًة دامئاً فيه منذ عهد الرسول (ص)؛ بل 

إّن الجويني (478هـ) املعارص للاموردي وخصمه يذهب إىل أّن مستند رشعية السلطة هو إجامع 

املسلمني عىل ذلك منذ العرص األول، وليس أّي أمٍر آَخر. ومن هنا، إّن األستاذ فان إيس ُمحقٌّ يف 

أّن األشعريَّ (324هـ) وغريه، والذين ذهبوا إىل أّن املسلمني اختلفوا عىل اإلمامة (السلطة) كام 

مل يختلفوا عىل أّي أمٍر آخر، يظلُّ اختالفهم اجتهادياً وال يستدعي تكفرياً، وليس ألنَّ كل مجتهد 

ُمصيب؛ بل ألّن اإلمامة ليست أمراً تعبدياً أو أصالً من أصول الدين؛ بل هي مصلحيٌة وتدبريية.

 

وتبقى مسألتان يف مقالة فان إيس، إحداهام تاريخية واألُخرى فقهية. أما املسألة التاريخية 

فتتمثل يف رؤية األخباري سيف بن عمر ألحداث الفتنة األُوىل، وأنها كانت خالفات بني أُناٍس 

خارجية.  بدسائس  العظام  األحداث  حدثت  وإمّنا  اجتهادية،  واختالفاتهم  واحدة»،  «دعوتهم 

أما هو يف  والتزوير.  بالكذب  واتهموه  املسترشقون حملوا عىل سيف بن عمر حمالت هائلة، 

الحقيقة، فام كان يأبه للجزئيات؛ بل للمدى الشامل: الجميع مؤمنون مخلصون، وكلّهم يريد 

صون وحدة السلطة والدار والجامعة. هل هو تفسري رغائبي؟ قد يكون، لكّن سيفاً الذي كان 

الوحدات انخفضت، فال داعَي للحفر يف  أّن  يكتب بعد جيلني ونيّف عىل األحداث، كان يرى 

أّن مهمة  فلهاوزن،  وقبلهم  ومادلونغ والنداو-تاسريون،  إيس  فان  يرى  بينام  الجرح وتجديده، 

املؤرخ خربية، أو ينبغي أن تكون كذلك، وليست إرشادية.

 

ولنذهب إىل املسألة األُخرى الفقهية؛ وهي مسألة رشعية التمرّد أو الثورة. لقد ناضل الفقهاء 
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منذ البداية لَصون الحق يف االعرتاض، برشط أن ال يحملوا السالح عىل طريقة الخوارج أو األزارقة 

من بينهم. ومنذ (األم) للشافعي هناك باب يف كتب الفقه لعرض أحكام البغاة أو الخارجني عىل 

السلطان، والنظر يف السلوك تجاههم وحفظ حقوقهم، وإن مل ينجحوا كثرياً؛ حيث صار الذين 

السلطات كأنهم قطّاع طُرُق ال أكرث.  يُعاَملون من جانب  «يخرجون»، ولديهم «تأويٌل سائٌغ»، 

فان إيس يرى أن دعوة القرآن املتمردين للتصالح أسقطت دعواهم، وصارت حجج التمرد باسم 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر ضعيفة. والذي أراه أّن العمل كان عىل أّن اإلخالل باملصالح 

-وإن دفع إىل املعارضة- ال ينبغي أن يدفع إىل حمل السالح. أما اإلخالل بالثوابت فهو ُموجٌب 

للتمرد. ويبقى أّن السلطات ما كانت تفرّق، بطبيعة الحال، بني مترٍد ومترد حتى لو أّن املعارضني 

مل يحملوا السالح!

 

مقالة األستاذ فان إيس ما كانت واضحة القسامت شأن دراساته األُخرى. ولذلك اقتضت إيراد 

هذه املالحظات؛ ويبقى أّن كلَّ مجتهٍد ُمصيب!

رضوان السيد

بريوت يف 2018/5/26

تأليف: جوزيف فان إيس / ترجمة: سعيد البوسكالوي
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املايض ونوره األبيض

حول كتاب 

(الذاكرة، التاريخ، النسيان) 
لبول ريكور*

بقلم: إميانويل ماكرون
ترجمة: الزواوي بغوره** 

األصل  أن مسألة  ويبدو  دقيقة وحميمة.  األصل، عالقات  والذاكرة، يف  التاريخ  بني  العالقات 

يعاد طرحها بقوة يف عرص االحتفاء و(واجب الذاكرة)، بينام التاريخ يحتّل مكاناً متميّزاً يف العلوم 

اإلنسانية، ويتضاعف بأشكال تبسيطية تجعله يف متناول الجميع. والحال أنه من غري املجدي زعم 

تقديم إجابة فاصلة؛ ذلك أن من املؤكد، إذا كان التاريخ علامً إنسانياً (مبميزاته العلمية) يعمل 

عىل ركائز سياسية واقتصادية وثقافية واجتامعية، أن الذاكرة تنتمي إىل النفيس واالنطباعي، وإىل 

كل مامرسة ميكن أن تكون فردية، أو جامعية. سيكون ذلك، بالفعل، بال جدوى، ومن دون شّك 

هو أمر خاطئ. إن العالقات بني الذاكرة والتاريخ ما فتئت تكشف عن تعقدها، وتثري رهانات 

سجالية حيّة، وال سيّام أثناء املحاكامت التاريخية الكربى خالل السنني الخمسني األخرية، كالجرائم 

ضد اإلنسانية غري القابلة للتقادم، التي سمحت، بالفعل، مبثول بعض الضحايا وفاعيل الحروب 

واملجازر يف هذا القرن (أمام املحاكم)، ومواجهتهم بالشهود، وبكّل أولئك الذين أودعوا ذكرياتهم 

املصابة، أو غري املبالية (يف مذكراتهم)، وبذلك أعطوا مكانة ملؤرّخي العرص الحارض.

*  Emmanuel Macron, La lumière blanche du passe: Lecture de “la mémoire, l’histoire, l’oubli”, de Paul Ricœur, in 
Esprit , No 266/267(8/9) (Aout –septembre 2000), pp. 61- 31.

يجب اإلشارة إىل العالقة الخاّصة التي جمعت الفيلسوف بول ريكور (1913 - 2005) بالرئيس الفرنيس الحايل إميانويل ماكرون (منذ 
2017)، الذي كتب هذا املقال عندما كان مساعداً لريكور، الذي كان يبحث يف هذا الوقت ويعمل عىل تأليف كتابه (الذاكرة، التاريخ، 
(الصداقة  بـ  التي أصبح يصطلح عليها  العلمية،  العالقة  العرشين. ولقد تعمقت هذه  القرن  نهاية تسعينيات  النسيان)، وكان ذلك يف 

الفلسفية)، واهتّم بها اإلعالم الفرنيس كثرياً، وعرضها املؤّرخ فرانسوا دوس يف كتابه (الفيلسوف والرئيس). انظر:
-   François Dosse, Le Philosophe et le Président, Stock, 2018. 

هذا، ونشري إىل أن كتاب بول ريكور (الذاكرة، التاريخ، النسيان)، قد ترجم إىل اللغة العربية من قبل جورج زينايت، وصدر عن دار الكتاب 
الجديد املتحدة، 2009. (م).

** مرتجم من الجزائر. 

ترجامت



العدد 
 (12)183

وهذه العالقات بني الذاكرة والتاريخ تحديداً هي التي حلّلها بول ريكور يف كتابه (الذاكرة، 

التاريخ، النسيان). يعّمق هذا الكتاب هذين املفهومني بعد أن رسم يف (الزمان والرسد)1 تحليالً 

للخطاب والرسد التاريخي. ولكن الذاكرة يف هذا الكتاب ليست يف حالة تقابل مع التاريخ؛ ألن 

النسيان، وهو الوجه السلبي للذاكرة، يظهر يف العنوان، ويكشف أّن األمر ال يتعلق بزوجني إمّنا 

بثالثية؛ ذلك أن التداخالت بني الخطاب التاريخي وخطاب الذاكرة تطرح مشكالت عديدة. 

تعدُّ الذاكرة أساس وقاعدة التاريخ، لكن حضورها الدائم ميكن أن يجعل من التحليل التاريخي 

أمراً صعباً، كام أن غيابها، يف بعض األحيان، يكون قاسياً، ومن ثم يسود النسيان بشكل يبدو 

غري عادل. وغالباً، إن عمل وخطاب الذاكرة يؤثران يف، ويوّجهان؛ العمل التاريخي.

فام العالقات التي تُنسج بني التاريخ والذاكرة وبني هذه العالقات واملايض، والتي من خاللها 

يطفو النسيان بني السطور؟ لإلجابة عن هذا السؤال اتّبع بول ريكور طريقة بحثية غري مسبوقة؛ 

الذاكرة  الكتاب. ومل يدرس  النسيان إال يف نهاية  التاريخ، يف حني مل يدرس  الذاكرة قبل  حلّل 

نفسها يف عالقتها بالزمن (كام فعل ذلك أوغسطني (Augustin))، إمّنا قاربها من زاوية األيقونة 

إن  األساس،  األفالطونية. وعىل هذا   ((image) بالصورة  غالباً  يونانية ترتجم  (كلمة   (eikon)

(الذاكرة، التاريخ، النسيان) يبدأ بتلخيص فينومينولوجيا الذاكرة (القسم األول) قبل أن يدرس 

إبستمولوجيا التاريخ (القسم الثاين)، ويف األخري عالج «الوضع التاريخي» (القسم الثالث)، وفيه 

عرض تحليالً خاّصاً للنسيان. ويف نهاية هذا العمل، نقرأ خامتة حول (الصفح الصعب)2، وفيه 

القضية سابقاً  ريكور هذه  بول  ترك  (لقد  باملايض  والخطيئة وعالقتهام  الخطأ  نَظَر يف قضية 

بشكل إرادي، ويف قراءتنا الحالية لن نثريها إال جزئياً)، ومن ثّم استأنف إعادة القراءة للكتاب 

عىل ضوء هذا األفق. إذاً، لقد عرض (الذاكرة، التاريخ، النسيان) بشكل منفصل، ثم بنَيَّ التشابك 

 (Bergson) الذي يُوحدها. وأّدت قراءته لألفكار الفلسفية األخرى (من أرسطو إىل برغسون

 ،(Certeau) واملؤرّخني (سارتو ،(...(Derrida) أو دريدا (Marin) مروراً بأوغسطني، ومارين

موس   ،(Halbwachs) (هلبواشز   االجتامع  وعلامء   ،(...(Nora) نورا   ،(Le Goff) غوف  لو 

مستويات  ويشبك  د  يُعقِّ أصيل  تفكري  إىل  األعصاب،  علم  يف  الباحثني  وكذلك   ،(...(Mauss)

أو  الفينومينولوجيا،  أو  اإلبستمولوجيا،  يف  ريكور  بول  أبداً  ينغلق  مل  الفلسفي.  التحليل 

1  - انظر الرتجمة العربية: ريكور، بول، الزمان والرسد، الجزء األول: الحبكة والرسد التاريخي، ترجمة سعيد الغامني وفالح رحيم، والجزء 
الثاين: التصوير يف الرسد التاريخي، ترجمة فالح رحيم، والجزء الثالث: الزمان املروي، ترجمة سعيد الغامني. وراجع األجزاء الثالثة عن 

الفرنسية، جورج زينايت، دار الكتاب الجديد املتحدة، بريوت - لبنان، 2006. (م).

2  - فّضلنا استعامل كلمة الصفح بدالً من كلمة الغفران التي اعتمدها جورج زينايت يف ترجمته كتاب ريكور، وذلك بالنظر إىل إيحاءاتها 

الدينية الظاهرة. (م).

بقلم: إميانويل ماكرون/ ترجمة: الزواوي بغوره
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األنطولوجيا، فكل واحد من هذه املجاالت يغتني ويتضح بحضور اآلخر. ومجمل هذا الرتتيب، 

وحججه الخاصة، يَْقلُِب شيئاً فشيئاً األفكار السهلة واملكّررة واملتفق عليها. أمل يكتب باسكال 

(Pascal) قائالً: «ال تقولوا يل إنني مل أقل أّي جديد، إن ترتيب املواد جديد، وعندما نلعب لعبة 

الطراحة (paume)3، فإن الكرة هي نفسها التي يلعب بها هذا أو ذاك، ولكن أحدهام يضعها 

يف موضع أفضل من اآلخر»؟

(الذاكرة، والتاريخ، والنسيان) مل يدرس  لـ  الدقيق  املفهومي  البناء املعامري  والحال أن هذا 

محوري  سؤال  شكل  يف  وتبدو  وتعربه،  تجتازه،  بنائية  إشكالية  خالل  من  إمّنا  تعاقبي،  بشكل 

للكتاب هو: ما تصوير/ متثيل يشء ماٍض؟ هل هذا التمثيل حقيقي ووَيفٌّ ومخلص للاميض؟ إن 

لغز التمثيل، الذي ظهر مع الصورة عند أفالطون، هو الذي يقود كّل تأمالت هذا املسار، ويجيل 

قضية الثقة. فمن طموح الذاكرة بالوفاء إىل املنظور الحقيقي للتاريخ، مروراً باإلقرار بالشهادة، 

الذي منتلكه. وعىل هذا  والتاريخية)  (الذاكرية  املعرفة  أدلة  الواقع، ويف  الثقة يف  يظهر مجال 

النحو، إن لغز التمثيل املقّدم ليشء غائب يحمل، بشكل غري مفصول، مسألة اإلقرار/ الشهادة 

التي سبق لبول ريكور أن عرضها يف كتابه (الذات عينها كآخر)4. ومسألة ما تبقى من الصورة 

تكفي  وال  التاريخ،  إىل  بالنسبة  الحال  هو  كام  بالذاكرة،  خاّصة  استعصاءات  إحراجات/  تطرح 

األجوبة املقّدمة من قبل األوىل للثاين.    

متثيل املايض يف الذاكرة: «الذكرى والصورة» 
مدققًة  دراسًة  بوصفها  الذاكرة،  فينومينولوجيا  وكذلك  املايض،  متثيل  مسألة  الذاكرة  تطرح 

لوظيفتها الظاهرة، تسمح بتحديد وتعيني االستعصاءات والحلول، وإن كانت جزئية وغري مؤكدة، 

وترسمها الذاكرة. 

يتمركز لغز متثيل املايض يف الذاكرة يف السؤال عن موضوع الذاكرة نفسها: ما الذي نتذكره؟ إننا 

نتذكر صورة، سواء كانت وجهاً، أم منظراً، أم اسامً؛ مبعنى أحرفاً مكتوبة يف جزء من أجزاء الدماغ. 

(االستذكار)  الذاكرة  يف  البحث  بوساطة  ظهرت  محفوظة  وتسجيالت  كتابات  نتذكر  األخري  ويف 

(anamnèse)5، أو من خالل مصادفة التذكر غري املنتظر. وسؤال (ما) الخاص بالتذكّر هو بالفعل 

3  - لعبة شبيهة بلعبة كرة املرضب. (م).
4  - انظر: ريكور، بول، الذات عينها كآخر، ترجمة جورج زينايت، املنظمة العرية للرتجمة، بريوت – لبنان، 2005. (م).

5  - حول هذا اللفظ وغريه من األلفاظ واملصطلحات اليونانية والفينومينولوجية، انظر: ريكور، بول، الذاكرة، التاريخ، النسيان، مصدر 
سابق، ص 32. (م).   

املايض ونوره األبيض: حول كتاب (الذاكرة، التاريخ، النسيان) لبول ريكور
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يشء، وبشكل حرصي، يف عالقتها  الصورة عند أفالطون.  وعليه، مل يتم تحليل الذاكرة قبل كّل 

التي تظهر وتطرح  التي تشكل مضمونها، وهذه هي  بالصور  الطبيعي  ارتباطها  إمّنا يف  بالزمن، 

م، يف الوقت نفسه، عىل أنها صورة  إشكالية الزمن؛ ذلك أّن الصورة هي لغز، مبا أنها تُعطَى وتقدَّ

حارضة للفكر وصورة ليشء غائب. يتمثّل لغز الذاكرة يف الحضور الغائب للصورة.

تحمل هذه الصورة العالمة الزمنية يف نفسها: «الذاكرة هي من الزمن»6، هذا ما كتبه أرسطو 

يف (الطبيعيات الصغرى) (Parva naturalia)، مدلالً بذلك عىل أّن التذكر-الصورة الخاص بالذاكرة 

مسكون كله بالسابق واآلنف، وبيشء سبق له أن ُوجد وطُبع يف روحي. وُوجود هذا السابق هو 

الذي مييّز الذاكرة عىل الخيال. والذكرى هي متثيل ليشء قد وقع، وليشء «كان قد حدث»، وليس 

وتنقش  تدوِّن  التي  الذكرى–الصورة،  يف  الحارض  املايض  إنه  إذاً،  للفكر.  عفوياً  إنتاجاً  أو  توّهامً 

نفسها يف الزمن؛ ذكرى حارضة، لها دامئاً يشء من املايض. كتب برغسون يف كتابه (املادة والذاكرة) 

(Matière et Mémoire)، الذي استشهد به بول ريكور، وحلّله مطّوالً، أن الذكرى هي: «يف الوقت 

نفسه حالة حارضة، ويشء يفصل مع الحارض»، ويسمح بالتعرّف إليه من أجل ذكرى ما. والذاكرة 

هي من الزمن؛ ألن الذكرى-الصورة تحيا يف الزمن دامئاً.

لغز متثيل املايض يف الذاكرة نابع، إذاً، من واقعة أننا نتذكّر «من دون األشياء» و«مع الزمن» 

(القسم I، الفصل 1). لهذا السبب، وكام كتب أرسطو، إّن الصورة «هي نفسها، وهي كذلك تصوير 

البصمة األصلية  يبتعد عن  الصورة-الذكرى، ويشء  الغريية يف  ليشء آخر»؛ هنالك دامئاً جزء من 

بني  الفاصل  بالتحديد  الصورة هو  اآلخر يف  بشكل مستقل. هذا  إيلَّ  نفسها  تقّدم  التي  املرتوكة، 

اإلحالة األوىل وشبيهها (ذلك أن الذكرى هي دامئاً محاكاة ألصل معروف ومحفوظ)، وهذه هي 

املسافة التي تقيس إخفاق وفاء أو إخالص الذاكرة.

التعرّف  يف  املتمثلة  الصغرى»  «املعجزة  حدوث  مينع  ال  به  املرتبطة  واستعصاءاته  اللغز  هذا 

واالعرتاف. وكام كتب بول ريكور: «االعرتاف هو فعل تذكُّري بامتياز» (القسم I، الفصل 1) يأيت ليك 

يتّوج العمل البحثي للتذكّر، أو اللقاءات الطارئة مع املايض (االستذكار)؛ ذلك أنني عندما أتذكر، 

نته ذاكريت. يتأكد التعرّف  فإنني أعرتف بهذه األسبقية، وبهذا الحدث الذي حدث ووقع، والذي دوَّ

من خالل التعجب: «إنه هو! هو هذا!»، ويف هذه اللحظة، إن الشخص الذي يتذكر يستطيع أن 

التجربة األوىل واألصلية. ويعرتف مبا سبق أن رآه، ومبا سبق أن  الذاكرة مع  ر تطابق صورة  يُقدِّ

6  - بالعودة إىل كتاب ريكور، إن عبارة أرسطو املُستشهد بها، التي يقول عنها بول ريكور إنها «الجملة املفتاح التي تصاحب كل بحثي»، 
هذه الجملة هي: «الذاكرة هي من املايض»، وليس من الزمن (temps) كام هو يف نص إميانويل ماكرون؟  انظر: ص 47. (م).

بقلم: إميانويل ماكرون/ ترجمة: الزواوي بغوره
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ث عنه برغسون، وهو، يف الوقت نفسه، عالمة  عايشه. إن التعرّف هو «انتعاش الصور» الذي تحدَّ

عىل تطابق الذكرى–الصورة مع االنفعال والتجربة األوىل.

هذا  أن  مطلقاً  يل  يثبت  يشء  ال  الذاكرة؛  عليه  تقوم  الذي  الثقة  فعل  ينكشف  وحينئٍذ 

التعرف هو التجربة األوىل التي وقعت؛ ولكن، كام كتب بول ريكور: «ليس لدينا أفضل من 

القادم من  العدد  بلوخ، نص سيظهر يف  التعرف» (محارضة مارك  الصورة-الذكرى يف لحظة 

مجلة: الحوليات: (Annales))7. من املمكن أننا نخطئ غالباً، ولكن هذه هي املخاطرة التي 

يتضمنها عمل الذاكرة بوساطة الذكرى التي هي ليست شيئاً آخر غري صورة تشبه التجربة 

األوىل، واالنطباع األّويل. إن طريق التشابه املالزم للذكرى، وهذا الغموض األصيل، هو الذي 

أننا  نعتقد  عندما  نخطئ  أن  املمكن  من  إذ  والخيال؛  التوّهم  إلمكانية  مفتوحاً  املجال  يرتك 

التعرّف  التي جاءتنا من  بالعالمات  أننا: «ال نستمر يف قياس استخفافنا وخيبتنا  تعرفنا. مع 

الراسخ؟» (القسم I، الفصل 1). 

يطرح متثيل املايض يف الذاكرة استعصاءات ملتّفة أو متحايلة يف جزء منها: اإلحالة إىل سابق 

مع  وتطابق  كتأكيد  الذكرى–الصورة  إىل  والتعرّف  فينا،  بصمته  وترك  قد مىض  يشء  وإىل  ما 

التجربة األوىل هي حلول هّشة تسمح بأن يريض ويلبي طموح ورغبة الوفاء أو اإلخالص يف 

الذاكرة. 

اآلثار: من بصامت الذاكرة إىل وثائق التاريخ 
متثيل املايض غري ممكن إال إذا ُوِجدت يف الذاكرة آثار، وهذه اآلثار هي البصامت التي تركتها   

االنفعاالت والعواطف والتجارب املُعاشة، والتي نُقشت يف الروح. وهذه اآلثار هي أصل حضور 

الغياب؛ إنها األثر ملا جرى وحدث ومل يعد قامئاً.

إن أهمية األثر بارزة منذ التأمالت األفالطونية حول الذاكرة التي قّدمها يف محاورة (ثياتيتوس) 

(Théétète). واالستعارة الخاصة بقطعة الشمع تُظهر انطباع األثر يف الذاكرة: «وكام نحفر، كتوقيع، 

سمتنا عىل خامتنا، كذلك نحن، حني تقع قطعة الشمع هذه تحت إمرة أحاسيسنا وأفكارنا، نطبع 

عليها ما نريد أن نتذكره»8.

7  - تؤكّد هذه اإلحالة، وغريها من اإلحاالت الواردة يف النص، أن إميانويل ماكرون كان يف هذا الوقت بالفعل مساعداً ومتابعاً ألعامل 
بول ريكور. (م).

8  - Platon, Théétète, texte etabli et traduit par Michel Narcy, Paris, GF-Flammarion, 1995, 191d.
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تأيت الذكرى، إذاً، صورة الذكرى، من هذا األثر (السمة/ البصمة (typos) عند أفالطون)، وانطالقاً 

والتقييد  التدوين  بني  مطابق  تعرف  هو  إذاً،  والتعرّف،  ممكناً.  نفسه  التذكر  فعل  يصبح  منها 

(الصورة املشكَّلة بوساطة عمل الذاكرة) والبصمة األصلية التي تركها االنفعال األول. ويظهر الخطأ 

عمل  كان  مهام  األساس،  هذا  وعىل  سيئة.  بصمة  تختار  أن  يعني  تخطئ  أن  باألثر:  العالقة  يف 

الذاكرة وطبيعة الذكرى، إنهام يصدران، أو ينبثقان، من األثر املرتوك يف الروح (يف الدماغ كام يقول 

الباحثون يف علوم األعصاب).

والحال أن األثر، الذي منه يتشّكل متثيل املايض، هو أثر متعّدد. لهذا السبب، إن األثر يشكل إشكالية 

التاريخ. وبالفعل، مثة آثار، وهي آثار ُمخية (دماغية) ونفسية ومادية يف  بالنسبة إىل  دامئة للذاكرة 

النهاية. وثالثية اآلثار هذه، التي وصفها بول ريكور، تسمح بدراسة إشكاليات الذاكرة والتاريخ. 

من  الثالث  القسم  نهاية  يف  إال   (mnésiques الذاكرية  (أو  املخيّة  اآلثار  ريكور  بول  يتناول  مل 

الصورة-الذكرى مع تلك  تُكثِّف إشكالية داللة  بالنسيان. وهذه اآلثار  املتعلق  الفصل  الكتاب، ويف 

املتعلقة بـ «مادية األثر». وهذه اآلثار هي، مثلها مثل جميع اآلثار، آثار يف الحارض، وهي منذئٍذ 

عالمة–أثر-عالمة لقضية غائبة. ويتم تعيني وموضعة هذه اآلثار يف الدماغ بألفاظ األسطح، والدارات، 

التي يحتلّها  التنظيامت والوظائف. وتُرسم جغرافية دماغية (تصف األسطح  التي تربط  واألنساق 

هذا األثر، أو ذلك التنظيم...) وتُصنَّف وظيفياً (تعيني الوظائف ومختلف أشكال الذاكرة)، وبذلك 

يواصل بول ريكو حواراً بدأه مع جان بيري شانجو (Jean-Pierre Changeux)، واغتنى بقراءات أ. 

بريتوز (A.Berthoz)، وب. بوزيه (P.Buser). وال ميكننا، هنا، استعادة التحاليل الدقيقة املقدمة يف 

هذا املوضوع، التي تُبنيِّ األهمية الخاصة ملادية ووضعية األثر. وال تأيت هذه الدراسة، إال إذا تفّحصنا 

النسيان؛ ذلك ألن «الدماغ ال يسهم مبارشة يف الفهم الذايت (autocompréhension) إال يف حالة 

الخلل الوظيفي» (القسم III الفصل 3). وهذه اآلثار الدماغية موجودة يف الفكر، إال أنها تنمحي 

وتضيع.

وأّما اآلثار النفسية، فمختلفة؛ إنها تلك اآلثار التي سبق أن تحدثنا عنها سابقاً مع أفالطون. 

إنها عبارة عن تسجيل النفعاالت أولية «استمرارية االنطباعات األولية كنوع من السلبية حدٌث 

أصابنا وأثَّر فينا، وعالمة األثر ال تزال باقية يف فكرنا» (القسم III الفصل3). إذاً، يُقال األثر النفيس 

انظر كذلك الرتجمة العربية لكتاب (الذاكرة، التاريخ، النسيان)، ص 38. وكذلك: أفالطون، محاورة ثياتيتوس، ترجمة عزت قرين، مجلس 
النرش العلمي، جامعة الكويت، الكويت، 2001، ص 239، وفيه تعديل واضح يف صياغة الفكرة «كشأن بصامت األختام التي نطبعها عىل 

الشمع. وما يكون قد انطبع هكذا، فإننا نحفظه يف الذاكرة، ونصبح عارفني له طاملا بقيت صورته». (م).

بقلم: إميانويل ماكرون/ ترجمة: الزواوي بغوره
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بألفاظ البقايا واملدة. وتسمح هذه اآلثار، التي تبقى يف حالة الكمون يف الدماغ، حيث ال يضيع ما 

سبق رؤيته، وشعر به، ومتّت معايشته. وهذه هي اآلثار التي تسمح بحدوث «املعجزة الصغرى» 

للتعرّف. يرتبط التعرّف حرصياً بهذه اآلثار النفسية، وهو ما سامه برغسون «بقاء الصور».

أن  األثر ميكن  والتاريخ؛ ألن  للذاكرة  املشرتكة  اإلشكاليات  لوحة  يرسم  الذي  األثر  أيضاً  ولكنه 

يكون أثراً مادياً. والوثائق والشهادات والرسومات الصخرية، واألشياء اليومية الصغرية... وكّل أطالل 

املايض، متثل آثاراً يتعني عىل املؤرخ أن يعالجها معالجًة علميًة. وهذه اآلثار املادية هي التي تسمح 

مبعرفة ومتثيل املايض تاريخياً. وأخرياً، إّن هذه اآلثار هي التي تجعل من املستحيل قيام تعرف/ 

اعرتاف يف التاريخ؛ إنها ليست شيئاً آخر غري بصمة أفراد ومامرسات ومؤسسات، وال ميكن للمؤّرخ، 

أو لإلنسان الحارض، أن يعرفها إال من خاللها، وحده األثر ميكن معرفته بوصفه مؤرشاً إىل ماٍض 

مل يَُعْش، ولحظات مل يُشعر بها. إذاً، هنالك استحالة التعرف يف التاريخ: وهذا يثبت أن الحلول 

املقدمة من قبل الذاكرة ال ميكن تقدميها إىل التاريخ كيفام اتفق، أو بال تبّرص.   

اآلثار هي املادة األولية للذاكرة والتاريخ عىل حدٍّ سواء. وتشّكل رشط إمكانية متثيل املايض، ويف 

الوقت نفسه مبدأ االستعصاءات التي تُعارض بعضها بعضاً.

  9(représentance) متثيل املايض يف التاريخ: التمثيل الفعيل
أّدت اآلثار إىل انبثاق التاريخ جنباً إىل جنب مع الذاكرة. وسواء تعلق األمر بالتاريخ أم بالذاكرة، 

إّن لغز متثيل املايض يبقى مطروحاً. وإزاء الوفاء الذي تأمله الذاكرة، إن التاريخ يستجيب لطموح 

بلوغ الحقيقة. غري أن املعرفة التاريخية تبقى متميزة ومستقلة بالنسبة إىل ظاهرة التذكّر: تلك 

هي فرضية إبستمولوجيا متسقة للتاريخ بوصفه فرعاً أدبيّاً وعلميّاً.

ميّهد  ريكور  بول  إّن  ثم  الكتابة،  بوساطة  هنا  أُنجزت  قد  والتاريخ  الذاكرة  بني  القطيعة  إن 

ذُكِر يف  بوصفه دواء (pharmakon)، كام  الكتابة  اخرتاع  بأسطورة  التاريخ  إلبستمولوجيته يف 

الوقت  العالج والسّم يف  الدواء ملتبسة؛ ألنها تشري إىل  محاورة (فيدروس) (Phèdre). وكلمة 

9  - صاغ بول ريكور هذا املفهوم يف كتابه (الزمان والرسد)، واستعاده وطورَّه يف الفصل الثالث من القسم الثاين الخاص بإبستمولوجيا 
التاريخ. وحّدد هذا املفهوم عىل النحو اآليت: «إن كلمة التصوير/ التمثيل (الفعيل) تختزن يف ذاتها كل التوقعات، وكل االلتزامات، وكل 
االستعصاءات املرتبطة مبا نسميه القصد أو القصدية التاريخية؛ وتعني االنتظار/ التطلعات املرتبط(ة) باملعرفة التاريخية للبناءات املكونة 

إلعادة بناء مجرى أحداث املايض».  
 هذا ونشري إىل أن ريكور اشتّق من كلمة (representation) كلمة فرنسية جديدة هي (representance)، ليميّز بني تصور/ متثل الغائب 

والتمثل الفعيل لهذا الغائب الذي يأيت نيابًة عنه، والقيام مقامه بالفعل. انظر: ص 356. (م). 
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نفسه. وتعدُّ الكتابة عالجاً، ألنها تساعد الذاكرة، وتسمح لها مبواجهة النسيان، وذلك من خالل 

سلسلة من البصامت الخارجية التي بها يتمّكن الناس من التذكّر. وهي سّم، وذلك بالنظر إىل 

أن فّن الكتابة هذا «يحدث النسيان يف نَْفِس كل من تعلمها؛ ألنه بذلك سيكف عن استعامل 

إن  إذاً،  للذاكرة.  الحميمية  اآلثار  محل  وتحّل  وخارجية،  مكتوبة  اآلثار  هذه  وألن  ذاكرته»10، 

التي  الخارجية،  اآلثار  وهذه  جديدة.  إشكاليات  وتطرح  الذاكرة،  عن  التاريخ  تقطع  الكتابة 

يواجهها الكاتب، تتميز دامئاً باملسافة األصلية، وبهذا االبتعاد والفارق الذي يجعل عملية التعرف 

للاميض  بناء  إعادة  إال  التاريخي  العمل  وليس  دامئاً؛  خارجياً  التاريخ  يف  األثر  يبقى  مستحيلة. 

أنها تعدُّ  إىل  التاريخ، وذلك قياساً  الكتابة  إذاً، تسكن  الكتابة.  انطالقاً من اآلثار املتاحة بفضل 

(يربط  الكتابة -وهي رسم بشكل أسايس  التاريخ هي  اآلثار يف  والنهائية.  األوىل  الكلمة  مبثابة 

أفالطون يف محاورة فيدروس بني هذه و تلك)- يف حني أن التاريخ مييل أكرث نحو كتابة ومتثيل 

إجامالً،  التاريخ،  ويقدم  تاريخيًة.  كتابًة  باعتباره  الكامل  معناه  التاريخي  العمل  ويبلغ  املايض. 

أّي أحد  إىل  املكتوب  التاريخ  يتوّجه  الذاكرة. وال  تقدمه  الذي  متثيالً للاميض يختلف عن ذلك 

بعينه، وهو منشور ومعروض عىل الجميع، لكّنه يبقى (مستودعاً ميتاً)، يف حني أن الذاكرة تتميّز 

بكونها حيًّة دامئاً.   

إال أنه، من أجل تحديد خصوصية متثيل املايض يف التاريخ، يجب فهم تلك الكلية التي ساّمها 

بول ريكور، بعد ميشيل دو سارتو، «عملية كتابة التاريخ». وتغطّي هذه العملية ثالث مراحل، 

وثالثة مستويات من العمل التاريخي متداخلة فيام بينها من غري نظام أو تعاقب؛ وهي: استعامل 

األرشيف، والتفسري/ الفهم، والتصوير التاريخي. 

واكتشاف  العيان،  شهود  ترصيحات  من  الوثائقية  املرحلة  أو  األرشيف،  استعامل  يبدأ 

اآلثار املادية (أدوات منزلية، كتابات، رسومات...) إىل تكوين األرشيف. ويقتيض عمل املؤّرخ 

انطالقاً  الوثائقية،  الحجة  يف  واملتمثل  تأويالً،  أصبح  الذي  التكويني،  املعطى  هذا  تحويل 

املؤّرخ.  قبل  من  ومتثيله  املايض،  بناء  ميكن  وبه  واملؤرشف،  املستعمل  واألثر  الوثيقة  من 

ويُبنيِّ هذا املستوى إىل أيّة درجة تكون الوثائق مبنيّة ومدروسة، وذلك من خالل إقامة ما 

 ،(paradigm indiciaire) املؤرشي  النموذج   (Carlo Ginzburg) غينزبورغ  كارلو  ساّمه 

10  - Platon, Phèdre, texte traduit par Luc Brisson, Paris, GF-Flammarion, 1989, 1997, 275a.
جاء يف الرتجمة العربية ما نصه: «ذلك ألن هذا االخرتاع سينتهي مبن يستعملونه إىل ضعف التذكر؛ ألنهم سيتوقفون عن مترين ذاكرتهم 
حني يعتمدون عىل الكتابة». انظر: أفالطون، فايدروس أو عن الجامل، ترجمة وتقديم أمرية حلمي مطر، دار املعارف، القاهرة-مرص، 

(د.ت)، ص 124. (م). 
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الذي يشكل قاعدة املعرفة التاريخية. ومنذ هذه اللحظة يتشّكل الرهان املتمثل يف حقيقة 

وعلمية  اآلثار،  وأصالة  الشهادات،  موثوقية  عىل  التاريخية  املعرفة  تعتمد  حيث  التاريخ، 

ة املُشكَّلة تنتمي إىل منطق احتاميل يرتبط بـ «بنية الشهادة  استعامل األرشيف، ثّم إن الحجَّ

وموثوقيتها» (القسم II، الفصل 1)، التي يجب أن تكون مأخوذة ضمن أحابيل الحجاج ونقد 

الشهادة والوثيقة.

انطالقاً من هذه الوثائق املدّونة، يبنى التفسري/ الفهم11. ولقد سبق لهذا الزوج أن حرض يف صوغ 

الوثيقة ذاتها، التي اقتضت طرح السؤال «ملاذا» عىل أشياء املايض التي منتلك عنها آثاراً. وللقيام 

بذلك، إن للمؤرخ وسائل متعددة، تبدأ من السببية امليكانيكية/ اآللية (املستعملة يف التاريخ 

االقتصادي)، إىل التفسري وفقاً للدوافع (بالنسبة إىل التاريخ السيايس عىل سبيل املثال). ويف هذا 

الذي  التمثالت،  التمثيل نفسه. وتاريخ  التاريخ موضوع  الصدد، إن من املوضوعات املميزة يف 

ُسّمي تاريخ العقليات/ الذهنيات، يعني دراسة املعتقدات واالتفاقات واملعايري التي تشكل رمزياً 

الروابط االجتامعية وتكوين الهويات. والتحليل الذي قام به بول ريكور لهذا التاريخ يُستعمل 

من أجل توضيح عمل التفسري/الفهم الدقيق هنا، ويف الوقت نفسه يؤدي إىل لبس إضايف بني 

التمثيل بوصفه عملية متعلقة بعمل املؤّرخ، والتمثيل بوصفه موضوعاً للفهم هنا. ومن خالل 

التفسري/الفهم، إن التمثيل املوضوعي للاميض قد اتضح، ومن ثّم إن الذاكرة نفسها تعدُّ متثيالً 

خاّصاً وعاّماً للاميض. وبذلك تكون مرحلة التفسري/الفهم قد أظهرت اآلليات، أو امليكانيزمات، 

إىل  بالنسبة  املاضية  األشياء،  هذه  أو  األحداث،  هذه  مكانة  وبيَّنت  املايض،  بأحداث  املرتبطة 

معارصيها.   

البناء األديب للاميض، ويف  التاريخيّة ال تجد اكتاملها إال يف إعادة  الكتابة  إّن عملية  ومع ذلك، 

التاريخي  للتصوير  الرسدي واألديب  البعد  إّن هذا  املايض.  يشّكلها متثيل  التي  التاريخ»12،  «كتابة 

ال يُعّد نهايًة للعمل التاريخي، وإمنا يصاحب كل مرحلة من مراحل الكتابة التاريخية؛ ذلك ألن 

التصوير التاريخي هو املستوى الذي يسمح بتقدير الطبيعة النصية للتاريخ، والنظر يف الكتابة من 

حيث مقروئيتها ومرئيتها يف النص التاريخي الذي ينتظره القارئ. ويف هذه اللحظة بالذات ترتابط 

وتتشابك استعصاءات التاريخ املختلفة، تلك االستعصاءات التي ظهرت يف املراحل األخرى وتحّولت 

أيضاً، تطرح مسألة  اللحظة،  أنه يف هذه  أخرى من جديد. كام  استعصاءات  بينام ستظهر  اآلن، 

11  - تبّنى بول ريكور هذه الصيغة «التفسري/الفهم» من أجل رفض التعارض بني املفهومني (هذا التعارض الذي تبلور يف فكر دلتاي، والذي 
حلّله املؤلّف كثرياً). وحده هذا العنوان املزدوج يسمح بتعيني األسباب التاريخية مبختلف تعقيداتها.

12  - حتى نستعيد عنوان أحد أعامل ميشيل دو سارتو.
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وأشكالها  الكتابة،  خالل  من  املايض  متثيل  يف  الحقيقة  نحو  والتوجه  التاريخ،  يف  الحقيقة  ميثاق 

بدرجات  خطاب  إىل  التاريخية  اإلحالة  من  االنتقال  يف  املدرجة  والخطابية  الرسدية  التاريخية 

ومستويات من القراءة تصبح بدورها درجات ومستويات يف الكتابة، وتدخل كثافتها الخاصة يف 

يف  بدأها  التي  والصور  لالستعارات  تحليله  ريكور  بول  يتابع  وهنا،  التاريخي.  الخطاب  مرجعية 

كتابه (الزمان والرسد)، وذلك يف إطار اإلشكالية الخاصة بالكتابة التاريخية. ولقد كشف عن دقائق 

 Louis) الخطاب، وكذلك عن «روعة الصورة» املرئية واملروية (إذا استعملنا عبارة لويس مارين

Marin)، التي علَّق عليها مطوالً)، وبذلك يفّك االنسجام والتالحم الرسدي القائم يف الكتابة والربط 

السببي (الذي ينتمي إىل التفسري/الفهم)، ومن ثّم يعمل الفيلسوف عىل إبطال محاوالت الخلل 

الوظيفي بني التوّهم، أو التخيل، والتاريخ13. وتشكل صور الخطاب والفكر هذه البنية الحميمية 

لـ «املخيال التاريخي» بحسب هيدن وايت (Hayden White)؛ ألن التمثيل التاريخي ال يجعل 

األحداث واألشياء املاضية مقروءة فحسب، وذلك من خالل االنسجام، أو التالحم، الرسدي الذي 

يكسوها، إمّنا يعطيها وسيلة ليك تظهر عىل املرسح، ومن ثم إخراجها يف شكل صور املايض، حيث 

يجد التصوير اكتامله يف املرشوع التاريخي الذي يبلورها. باإلضافة إىل االعرتاف بإسهامات «نظرية 

األسلوب»، والتحليالت الخاصة بالبنية العميقة للمخيال التي طّورها هيدن وايت (التي تتقارب 

إّن  إليها)،  املُشار   (Michel Foucault) فوكو  وميشيل   ،(Paul Veyne) فني  بول  تحليالت  مع 

بول ريكور يؤكد أنّه «يجب إحداث متفصل بني أمناط التصوير والتفسري/الفهم، ومن خاللها عىل 

اللحظة التوثيقية ومضمونها الحقيقي املفرتض واملتمثل يف الشهادة» (القسم II، الفصل 3). ويعدُّ 

هذا «العمل الرتكيبي للخطاب التاريخي»، والغائب عند هيدن وايت، هو وحده الذي يأخذ يف 

االعتبار تعّقد عملية الكتابة التاريخية.

ما  وهذا  التاريخية،  املعرفة  قصدية  ذاته  يف  كذلك  يتضمن  للاميض  التاريخي  التصوير  ولكن 

يحدد التمثيل الفعيل (representance). وهذا هو الذي يكثف كل التطلعات املرتبطة باملعرفة 

التاريخية، والسيّام امليثاق الخاص الذي يجمع بني املؤّرخ والقارئ، والذي من خالله يَِعُد األول 

الثاين بالحقيقة التاريخية التي يكتبها. ففي التمثيل الفعيل تتحّدد االستعصاءات املطروحة عىل 

مستوى الذاكرة؛ ميثل التاريخ املايض ببنيات (مخيالية، وخطابية، ورسدية) تعمل عىل «إقامة حلقة 

مع نفسها» (القسم II، الفصل3). وبذلك تبتعد عن اإلحالة، وتُظهر صور الخطاب التاريخي كام 

لو أنها شاشات تتوسط املايض الغائب وصورته الحارضة. وهكذا تُضاف إىل استعصاءات الصورة 

13  - يف مناقشته الدقيقة لفكر فلهلم دلتاي (Wilhelm Dilthey)، حلَّل بول ريكور مفهوم (التالحم/االنسجام الرسدي) الذي ميزه، من 
جهة، عن (االرتباط السببي أو الغايئ)، ومن جهة أخرى عن (متاسك الحياة). يتجذر التالحم الرسدي يف الثانية؛ أي يف الحياة، ويتمفصل 

مع األوىل؛ أي يف االرتباط السببي أو الغايئ. (القسم II، الفصل 3). 
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األفالطونية الشكوك الخاصة بكتابة التاريخ، وتقدميها يف شكل صورة. وبذلك يُطرح السؤال: أليس 

ما يرويه املؤّرخ مجرد رساب، وأن املايض الذي ميثله عىل أنه حقيقي هو يشء آخر؟ وهنا تُطرح 

من جديد مسألة الثقة؛ الثقة يف الشهادات ويف اآلثار. ولكن استحالة التعرّف تفتح املجال أمام 

الشك العلمي والنقدي، الذي يؤدي إىل اآلثار، ويعيد النظر يف التفسريات، ويكشف عن غريها. 

الذي  التصوير،  الذي يشكل وصم وختم  التعرّف، هو  باستحالة  واملرتبط  الدؤوب،  النقد  وهذا 

يطرح مشكلة الثقة والشهادة يف قلب عملية الكتابة التاريخية (التي تجتازها بدءاً من الشهادة 

إىل غاية كتابة التاريخ)، وينفتح هذا النقد عىل نقاشات ال حّد لها تعمل عىل االقرتاب من حقيقة 

التاريخ. 

هنا  توجد  حيث  التاريخ؛  يف  األشكلة  من  العالية  درجته  املايض  متثيل  لغز  يكتسب  وهكذا، 

مشكالت  تظهر  كام  الذاكرة،  تحليل  مع  تقاطع  حالة  يف  واآلثار  بالصورة  املرتبطة  االستعصاءات 

جديدة، كمشكلة عرض املايض يف الخطاب التاريخي الذي يخلط األوراق من جديد بني التاريخ 

والوهم، أو التخيل. والسيّام أنه من باب االستحالة يف التاريخ التقدم بالحل املؤقت الذي يسمح 

به التعرف يف الذاكرة؛ ألن التاريخ يبقى دامئاً رهني تلك املسافة مع آثاره الخاصة، ومع مضمونه 

الخاص، مسافة تشبه الدواء الذي تحّول إىل ُسّم...    

إسناد تصورات املايض: مسألة الذوات
أظهر تحليل الذاكرة والتاريخ «ذواتاً» مختلفًة؛ وذلك ألن التمحيص خلف سؤال «ما» يظهر 

سؤاالً آخر هو «َمن». وهذه الذوات تتشابك وتتقاطع، وتُضاف إىل إشكالية املايض. ونظريات 

التي رسمها بول ريكور بعمق، تطرح مسألة «َمن»  بالذاكرة، واملسؤولية...)،  (الخاصة  اإلسناد 

كّل  بها  يقوم  التي  األدوار  تُنَسج من خالل  املايض  العالقات مع  أساسيًة؛ ألن  باعتبارها مسألًة 

واحد.

من  أنواع  ثالثة  يخص  الذاكرة  إىل  إسناد  فثمة  ذاكرتـ(ي)؛  دامئاً  ليست  الذاكرة  إّن  وبالفعل، 

الذاوت: األنا، األقربني، اآلخرين. ويسمح هذا اإلسناد املتعدد بتحديد إشكالية الذاكرة يف استمرارها، 

وانتقالها من الذاكرة الفردية إىل الذاكرة الجامعية. وعىل هذا األساس، ميكن تحديد املسافة القامئة 

بني هذا الشكل األخري من الذاكرة وبني التاريخ نفسه. أّما التاريخ، فليس له من ذات إال الذات التي 

تكتبه، واملتمثلة يف املؤّرخ. يقوم هذا املؤّرخ بدور علمي مثبت، وذلك وفقاً ملا تسمح به مراحل 

القارئ  القارئة للتاريخ، فتبقى ذاتاً غري معروفة؛ وهذا  التاريخية من تفسري. وأّما الذات  الكتابة 

هو ما ينتظره التاريخ املكتوب عرب األجيال، الذي يجعل من طابعه الغفل (anonyme) إمكانية 
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لطموح صادق؛ ألن هذا ال يجري داخل عالقات مخصوصة، أو محصورة، يف ذات معيّنة، أو جامعة خاّصة 

بتلقيه. 

ولكن إشكالية هذه اإلسنادات الخاصة بتمثيل املايض تختلط وتتداخل عندما يُظهر التحليل مقوالت 

جديدة، كمقولة املواطن، أو مقولة القايض.

تؤدي مامرسة الذاكرة، وال سيّام الذاكرة الجامعية، إىل التساؤل عن ذاكرة املواطن، هذا الفرد الذي 

ال يوجد إال عندما ينتمي إىل جامعة سياسية تتجاوزه، ولها ماضيها الخاص. ومعه تطرح صورة «واجب 

الذاكرة». ورشط الذاكرة هذا هو وصية مقدمة للمواطن؛ «يف األصل، وحيث ال يوجد سوى الحرص عىل 

النسب، وضمن مسار األجيال الطويل، ستحيك أو تروي البنك» (محارضات مارك- بلوخ يف طور النرش). 

وال يكتسب هذا األمر معناه إال بالنسبة إىل الصعوبة التي تواجهها إقامة الذاكرة. ورشط املستقبل يضاد 

الطبيعة العميقة للذاكرة، التي ال ميكن لها إال أن تكون متريناً صعباً يف األغلب، وتذكراً واسرتجاعاً يجري 

يف الحارض باتجاه املايض. وتأيت هذه املفارقة النحوية من رشط العدالة، التي «تُحوِّل الذاكرة إىل مرشوع» 

(القسم I، الفصل 2). ويرتبط، أخرياً، هذا الرشط الخاص بالعدالة باألولوية األخالقية املعطاة للضحايا 

يف إطار واجب الذاكرة األسايس. ومع ذلك، من املناسب يف ظّل رشعية واجب الذاكرة املُعرتف به هكذا، 

التساؤل عن وجود تجاوزات وانحرافات، وهو ما نجده يف استعامل واجب الذاكرة كتعويذة أو متيمة. 

وباالعتامد عىل أعامل هرني روسو (Henry Rousso) حول العالقات بني الذاكرة والرضات، أو الصدمات 

اإلعالن عن  يظّل  ما  «بقدر  أنّه  ريكور  بول  بنَيَّ   ،(1945-1940) الفرنسيون يف سنوات  لها  تعرض  التي 

واجب الذاكرة أسري أعراض تسلّط الوسواس، يظّل يرتّدد بني االستعامل الجيد، وبني إساءة االستعامل» 

(القسم I، الفصل 2). وتشكل االحتفاالت الحادة، بدورها، انحرافاً عن واجب الذاكرة؛ ألنها أصبحت ذاكرة 

مفروضة، وبعيدة عن رشطها املتمثل يف العدالة. وهكذا ميكن أن يكون واجب الذاكرة أمنوذجاً لالستعامل 

املفارق لرشط واجب  الطابع  الذاكرة. وبسبب  للتجاوز يف مامرسة  الجيد، كام ميكن أن يكون أمنوذجاً 

الذاكرة، فضل بول ريكور صيغة «عمل الذاكرة»، حيث ميكن استبعاد خطر الدوران يف الحلقة املفرغة 

من قبل الذاكرة، وانغالق ذاكرة هذه الجامعة أو تلك «عىل مأساتها الفردية».

الذاكرة  إشكاليات  نفسه  يبلور يف  املواطن  أّن  بحكم  وذلك  استبعادها،  يتّم  مل  املواطن  ولكن صورة 

والتاريخ باعتبارها متثيالً ملاٍض جامعّي يشّكل هو جزءاً منه. كام أنه يسكن يف قلب مرياث املايض املمثل 

من قبل التاريخ، وعليه أن يحكم بني الذاكرة والتاريخ، حيث تتشارك عملية القراءة والتذكّر. إن املحاكامت 

الكربى يف التاريخ قد قادت املؤّرخني إىل أن ميثلوا أمام القضاء، وأن يبلوروا هذه العالقة الخاصة. ولقد 

أصبح للقايض واملؤّرخ مهمة تحليل املايض. ولكن إذا كان الثاين يبني تصوراً أدبياً قامئاً عىل بنى تكون 
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موضوع مناقشة بني هذا وذاك، فإن عىل األول أن يفصل يف الحارض يف وضعية حدثت يف املايض، حتى 

تتمكن الضحايا من أن تحيا حياتها، ومن املحتمل أن تصفح. ويف اختالف تحليلهام تكمن حساسية متمثلة 

يف تحديد مسؤولية املجرم، وذلك بحكم أن الخطاب القضايئ يركز عىل املسؤولية الفردية، بينام يتميز 

الخطاب التاريخي بطابعه املتعدد؛ ألنه يأخذ يف االعتبار البنى والتنظيامت والسياق، كاشفاً عن عنارص 

جامعية يف املسؤولية. للقايض واملؤرخ وضعية ومامرسة متقاربة؛ كّل واحد منهام يعمل عىل آثار مادية 

التاريخ الذي حلّله س. غينزبورغ يأخذ هنا  تركها املايض كدالئل عىل حدث (و«النموذج املؤرشي» يف 

داللته الكاملة)، وكل واحد منهام يقوده طموح إىل إعادة البناء، ولكن إعادة بناء املايض (بالنسبة إىل 

املؤرخ) تكون بهدف تعيني الحقيقة.

إذاً، يلتقي القايض واملؤّرخ يف العالقة باملايض؛ ألن كل واحد منهام يبحث عن تفسري للأمساة، ومن 

محدوداً)  وقتاً  إال  يتطلب  (ال  فاصالً  يصدر حكامً  القايض  كان  إذا  ولكن،  الصفح.  إىل  الوصول  املمكن 

فإن الخالف بني املؤرخني ال ينتهي، ويُسمح يف الخطاب التاريخي، ويف املجال القضايئ والعام، بحدوث 

انشقاقات ونقاشات دامئة، ومُيكِّن من أرضية مفتوحة دوماً لعمل الذاكرة والتاريخ.

«الوضع التاريخي»: الوجود الذي نحن عليه من ذاكرة وتاريخ
والوضع  تاريخي.  كائن  منا  واحد  كل  ألن  ممكن؛  غري  التاريخ  يف  هو  كام  الذاكرة  يف  املايض  متثيل 

التاريخي الذي ُدرس يف الجزء الثالث واألخري من الكتاب يظهر وكأنه فرضية وجودية، سواء بالنسبة إىل 

الخطاب التاريخي، أم بالنسبة إىل الظواهر التذكرية. إنّنا ال منثل املايض إال ألننا نوجد يف الزمن، وألن 

ميثل رشط  نفسه  الوقت  ويف  سجننا،  هو  التاريخي  الوضع  إن  إذاً،  الزمن.  يف  وجدوا  وأسالفنا  أجدادنا 

اإلمكانية األنطولوجية لكّل متثيل للاميض. وكام كتب بول ريكور: «نصنع التاريخ ألننا كائنات تاريخية» 

(القسم III، الفصل 1). 

وعليه، إن الزمنية تأخذ كل أهميتها ضمن مسار الفلسفة الهايدغرية يف (الكينونة والزمان). والفكرة 

(الزمان  كتابه  من  األول  الجزء  يف  وتدقيق  بعمق  ريكور  درسه  أن  سبق  الذي  الكتاب،  لهذا  املركزية 

والرسد)، قد تبناها، وهي تقول: «إن الزمانية تشكل ميزة أساسية للوجود الذي هو نحن؛ بل هي امليزة 

قبل أّي ميزة أخرى، تُشري إىل العالقة بني هذا الوجود وبني الوجود مبا هو وجود». تنتمي هذه الفرضية 

كليًة إىل مرشوع مقاربة (التزم بها ريكور) حول الكائن باعتباره فعالً وقوًة داخل أنطولوجيا فلسفية14. وال 

تختزل العالقة مع الزمن كام هو الحال يف تحليل عالقة الذاكرة والتاريخ باملايض. وإذا كان هذا التجريد 

14  - أو كام قال: «إين أملك أسباباً عديدة للقول بهذه الفكرة، والسيام أنني أعترب مفهوم الوجود، فعًال وقوًة، هو عىل خري ما يكون من التوافق مع 
أنرثوبولوجيا فلسفية لإلنسان القادر». انظر: ص 511. (م).
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يدور حول املستقبل، فإن املستقبل يلقى مكانًة أساسية يف دراسة الزمانية، وال سيّام يف فكر هايدغر، 

حيث الرتكيز الرئيس عىل املستقبل، وذلك من خالل الكينونة نحو املوت واملنزلة املعطاة لالهتامم، أو 

الرعاية. تعدُّ الزمانية يف تعيينها للحارض واملايض واملستقبل مبثابة الرشط الوجودي لصناعة التاريخ وتفكري 

التاريخ، وتستند األحداث املنرصمة والحارضة والقادمة، وكذلك الخطابات حول هذه األحداث، عىل ظرفنا 

التاريخي. 

قاد بول ريكور تحليالً نقدياً للزمانية عند مارتن هايدغر، وأعطاها مقابالً نقدياً يوّضح بشكل خاص 

الكائن التاريخي الذي نحن عليه. وبالفعل، إّن هايدغر يضع املستقبلية، ذات األهمية القصوى يف تحليله 

للزمانية، تحت عالمة الكائن من أجل املوت، وبذلك يخضع زمن التاريخ والطبيعة للتناهي. وهذا الكائن 

من أجل املوت هو الذي يسمح بقيام حوار بني الفلسفة الهايدغرية واملؤّرخ؛ ذلك ألن املؤرخ يكتب دامئاً 

عن املوىت، عن الغائبني يف التاريخ. «الكتابة قرب»، لكّن املؤّرخ يعطي املوت جسدية ومادية تُركت عىل 

جانب من قبل الفيلسوف. ويظهر املؤّرخ، يف متثيله للموىت وأفعالهم، مقولة أساسية، أو جوهرية، للكائن 

ين (l’être –en- dette). يضمن هذا املفهوم العالقة بني املستقبلية  التاريخي، أال وهي: الكائن -يف- الدَّ

يْن، مفهوماً  واملاضوية، وذلك مبا يقدمه من عالقة مادية أو رمزية بني األجيال. ومن هذه الوجهة، إن الدَّ

من دون إيحاءات أخالقية، يعدُّ رشط اإلمكان الوجودي للتمثيل الفعيل، وبذلك يتقدم «لقد كان» عىل 

«املنرصم»، ويبقى املايض قامئاً يف الحارض، ويف التمثيل وما يتضمنه بوصفه ماضياً للمستقبل. 

ومنذئٍذ، ميكن للذاكرة والتاريخ أن يواجه بعضهام بعضاً بوصفهام مامرستني وعالقتني مبايض الكائن 

يختزل  أن  التاريخ  يحاول  لالستعادة»؛  املغلق  املجال  «الهيمنة عىل  عي  يدَّ التاريخي. وكّل واحد منهام 

الذاكرة يف موضوع من بني املوضوعات األخرى، ويجّسد تاريخ التمثالت هذا املسعى. أّما الذاكرة، مبا هي 

ذاكرة شعب وجامعة، فإنها تعمل عىل امتالك بعض املوضوعات وتأويلها. ولهذا، يخلص بول ريكور إىل 

عدم البّت يف هذه «الخصومة الخاصة باألولوية».

التمثيل. ومع  الوفاء واإلخالص، وال ينفصل هذا املطلب واالعرتاف، منذ األصل، عن لغز  الذاكرة  تدعي 

تصبح  املعاشة، حيث  األوىل  والتجربة  باألثر  الذكرى-الصورة  وتربط  تتعرّف  أن  للذاكرة  املمكن  ذلك، من 

العالقة مع املايض عالقة حميمية وداخلية وحيّة. لهذا، إن التالقي مع هذا املايض ميكن أن يكون سعيداً 

وممتلئاً بهذه «املعجزة الصغرية للتعرّف»، وبهذه السعادة الفائقة النتعاش ما سبق أن عايشناه وأحببناه؛ 

لذا، إن أفق الذاكرة هو أفق ذاكرة سعيدة. و«الوضوح أمام ذات النفس» للتعرّف هو املعيار واملقياس الذي 

يسمح بالفصل بني ما هو سابق ومتقّدم وما هو مخيايل، والذي عىل أساسه تقوم الثقة. واألكرث من هذا أن 

الذاكرة مفهومة بعد التحليل األقىص للصفح الذي قاده بول ريكور، والذي يظهر كامل ثرائه وغناه. إن حركة 
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ر  الصفح التي تربطني وتفصلني عن املايض الذي يجري يف الذاكرة من خالل التذكر-الصورة، حيث أُقدِّ

عن بعد سلسلة األشياء املاضية، وأجعلها أشيايئ. إن عملية الوصل والفصل تؤدي إىل ذاكرة سعيدة، 

الذاكرة املتصالحة،  إنها  الخاصة بعد أن وضعتها عىل مسافة؛  وذاكرة هادئة، حيث متتلك ذكرياتها 

التي تجد يف الصفح أفقها.

لكن  الحقيقة»،  «مرشوع  بـ  بالذاكرة  الخاص  الوفاء  مطلب  عىل  يرد  فإنه  بدوره،  التاريخ  أّما 

التاريخ مستحيل؛ ألن املؤرخ يقيم عالقة خارجية مع اآلثار، وألن هذه اآلثار تشكل  التعرف يف 

مواده؛ ومبعنى ما، إنها ليست إال مواد مكتوبة سلفاً، وال سيّام أن التاريخ، مبا هو مؤسسة كتابة، 

املناقشات  وتعّد  تجاوزه،  ميكن  ال  الشك  إّن  وعليه،  إحالته.  موضوع  مع  املسافة  هذه  يُقوِّي 

والخصومات الالمتناهية تعبرياً عن ذلك. إن هذا املسار ميكن أن يكون «تاريخاً شقيّاً»، ونوعاً من 

«الغرابة املقلقة يف التاريخ».

تغذي  واختالفاتها.  هذه  الكتابة  قطيعة  من  انطالقاً  تُنسج  والذاكرة  التاريخ  بني  العالقات  إن 

الذاكرة التاريخ دامئاً؛ ذاكرة الشاهد الذي يقول «لقد كنت»، وهو ما يسمح للمؤّرخ بأن يشكل 

وثيقة. لذلك، تبقى الذاكرة هي الحارس عىل الجدلية التكوينية للاميض ما بني «مل يعد» و«بعد أن 

كان»، والسيّام أنها تؤسس لعالقة أصيلة وكلية باملايض. 

أّما التاريخ، فإنه يضع مسافة مع الذاكرة يف عملية إنفاذه، وذلك ابتداًء من املرحلة التوثيقية، 

حيث تصبح الشهادة الشفوية للذاكرة وثيقة مكتوبة، ووثيقة غارقة بني الوثائق األخرى، التي 

يكون أغلبها ليس ذكريات مروية؛ بل أشياء وأطالالً وآثاراً مادية. إن حقل التاريخ واسع مقارنًة 

بحقل الذاكرة، «ويبحث يف الزمن بطريقة مغايرة»؛ وهندسات املعنى ووسائل التفسري غنية جداً 

مقارنًة مبا متلكه الذاكرة. إذاً، تضع الكتابة يف التاريخ مسافة مع التجربة الحيّة للذكرى والحضور 

أنه  أنه غري مشخص (مبا  املايض، كام  التاريخ تحديداً عىل مسافة مع  الغائب للاميض. ويبقى 

يتوجه نحو قارئ غري محّدد)، ولكن للتاريخ إمكانية أن يكون عادالً، ومن ثّم ميكن لإلنصاف يف 

التاريخ أن يلطف بالفعل من الذكريات الخاّصة، وذلك بإعطائه األحداث مكانها املناسب، وذلك 

من خالل عملية توضيح العالقات العاطفية والحيّة ملايض بعض الذكريات، واستخراج األحداث 

من النسيان. وبذلك ميكن للتاريخ أن يرثي الذاكرة، وأن يصّححها، من خالل إقامة عالقة منصفة 

مع املايض.

الكائن  مايض  مع  العالقة  وتتشكل  ووصل.  فصل  عالقة  يف  يكونان  والذاكرة  التاريخ  إن  إذاً، 
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ثم  املنفصل،  التحليل  من  وتنبثق  تظهر  التي  واإلحراجات  االمتزاجات  التاريخي من خالل هذه 

املتقاطع واملتشابك مع هذا وذاك.

النسيان: الغرفة السوداء   
ال ميكن التفكري يف الذاكرة، و ال يف التاريخ، من دون فهم للنسيان. والنسيان عالمة عىل هشاشة 

الوضع اإلنساين، وتحدٍّ يواجه طموح الذاكرة إىل الوفاء والحقيقة يف التاريخ.

ميثل النسيان، أّوالً وقبل كل يشء، الوجه السلبي للذاكرة والتاريخ؛ ألنه عبارة عن ضياع لآلثار 

التي تركها املايض. وهذا النسيان يُعدُّ نسياناً عميقاً، وفقداناً للذاكرة، التي تعني اّمحاء اآلثار عىل 

مستوى الدماغ. ويتناسب هذا النسيان مع ضياع الوثائق يف التاريخ، أو احرتاق مكتبة، أو تدمري 

َمْعلم أو نُصب... وهو صورة للذي ال رجعة فيه؛ فاآلثار املمحوة تعني ال وجود للذاكرة ولتاريخ 

ممكن. إن الفراغ الذي يفتحه النسيان يبقى فراغاً مفتوحاً. 

ولكن، مثة شكل آخر من النسيان يعدُّ رشط إمكانية الذاكرة نفسها، أال وهو النسيان االحتياطي. 

ويتمثل هذا النسيان يف حالة الكمون الذي يبقي الذكريات محفوظة، أو تظهرها املصادفة. ويسمح 

النسيان االحتياطي بعمل الذاكرة الذي به ال نتمكن من تذكّر كل يشء يف كل وقت. ويشّكل هذا 

الوجود «الالشعوري» للذاكرة، ولآلثار النفسية، نسياناً انعكاسيّاً، وتفعيالً لحفظ الذكرى يف الذاكرة. 

هنالك  املدمر  النسيان  «ضد  يقول:  ريكور  بول  كتب  فحسب.  متاح  غري  هو  إمّنا  األثر،  يضع  مل 

النسيان االحتياطي». وبناًء عىل هذا األساس، تّم توضيح جزء من اللغز الذي كان موضوع املناقشة 

منذ البداية. فإذا قلنا عن املايض إنه مل يعد قامئاً، إمّنا كان، فألنه أصبح غائباً، وألنه مل يعد تحت 

ترصفنا، أو يف متناولنا، حتى إن دلَّت أسبقيته عىل حفظه. إن مفارقة حضور املايض يف الذكرى 

تنبثق هكذا من هذا النسيان الذي «يفضل (ما كان) عىل (ما مل يعد)» (القسم III، الفصل 3). 

النسيان االحتياطي هو الذي يجعل الذاكرة ممكنة، وكذلك الحال بالنسبة إىل االعرتاف أو التعرّف.

ذاك هو املسار الذي خاضه بول ريكور يف (الذاكرة، التاريخ، النسيان) حول العالقات بالزمن 

واملايض والكائن التاريخي الذي هو نحن. وإذا كانت العالقات بني الذاكرة والتاريخ ال تزال معّقدة، 

فإن الروابط الحميمة بني هذه وذاك قد تّم استكشافها؛ اإلنسان قادر عىل التذكر، وعىل أن يصّور 

تُعَط  وتاريخ، ونسيان. ومل  ذاكرة،  أنه  نفسه، عىل  الوقت  إليه، يف  املنظور  املايض  لنفسه ولغريه 

األولوية إىل أّي واحد من هذه األلفاظ الثالثة املتميزة (وحده القارئ، و«منه املواطن»، ميكن له 

أن يفصل يف األمر) ذلك ألن وجودنا يف الزمن هو هذا كلّه يف الوقت نفسه. 
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ويظهر من خالل الفينومينولوجيا، واإلبستمولوجيا، والتأويلية، واألنطولوجيا، فلسفة يف الحياة 

دقيقة، لكّنها أساسية، فلسفة الكائن أو املوجود يف الزمن الذي مييض ويبحث عن متثيل للاميض. 

وبذلك، ينهي الفيلسوف كتابه بالقول: «تحت مسّمى التاريخ هنالك الذاكرة والنسيان. وتحت 

الال  آخر).  (تاريخاً  أخرى  قصة  الحياة  لكتابة  أن  غري  الحياة.  هنالك  والنسيان  الذاكرة  مسّمى 

إنجاز».

يتمثل تفكري بول ريكور يف هذا املنشور الذي وضع فيه عالقتنا بالزمن، والذي يهشم ويفّكك نور 

املايض إىل حزم متميّزة هي الذاكرة، والتاريخ، والنسيان، مع وصف هوامشها وظواهرها الحميمة، 

ولكن النور األبيض للاميض يظهر دامئاً من جديد؛ هذا النور الذي نحيا فيه، ونفكر فيه، ولكنه ما 

عاد يبهرنا إال قليالً.       
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حول «مالءمة العقيدة للعقل»: اليبنتز ضد بايل

بقلم: بول راتو
ترجمة: الطاهر بن قيزة*

تقديم
يف  الحديثة  الفلسفة  أستاذ  وهو   ،(Paul Rateau) راتو  لبول  النص  العريب هذا  للقارئ  نقدم 

 ،(https://leibnizsellf.org) الفرنسية  باللغة  الاليبنتزية  الدراسات  جمعية  ورئيس  السوربون، 

وهو متخصص يف فلسفة غوتفريد ويالم اليبنتز. 

بايل  لبيري  والنقدي  التاريخي  املعجم  مثل  املقال،  إليها يف هذا  املشار  النصوص  أّن  املالحظ 

(Pierre Bayle)، واملقالة يف مالءمة العقيدة للعقل لاليبنتز (Leibniz)، غري منقولة إىل العربية. 

وقد قمنا برتجمة نص املقالة منذ مدة، غري أننا نرى أن مثل هذه النصوص تبقى غري ذات فائدة 

إن قدمت دون رشح وتعليق، ونعد القارئ العريب بأننا سنقوم بنرش هذا العمل يف أقرب اآلجال. 

حظي اليبنتز ببعض االهتامم يف األوساط األكادميية العربية، ونُرشت بعض أعامله؛ نذكر منها:

جورج طعمة، فلسفة اليبنتز مع ترجمة للمونادولوجيا ونصوص أخرى، مكتبة األطلس، دمشق،  • 

الطبعة األوىل سنة 1955، الطبعة الثانية سنة 1965.

املونادولوجيا أو مبادئ الفلسفة وبذيله املبادئ العقليّة للطبيعة والنعمة، ترجمة ألبري نرصي • 

نادر، اللجنة الوطنية لرتجمة الروائع اإلنسانيّة، بريوت، 1956.

املونادولوجيا واملبادئ العقليّة للطبيعة والفضل اإللهي، ترجمه وقدمه وعلق عليه عبد الغفار • 

مكاوي، تقديم فؤاد زكريا، سلسلة النصوص الفلسفية، دار الثقافة للطباعة والنرش، القاهرة، 

.1974

عيل عبد املعطي محمد، اليبنتز، فيلسوف املونادة، دار املعرفة الجامعية، مرص، 1980.• 

ترجامت

* مرتجم من تونس. 
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كلية •  كامل،  فؤاد  أحمد  وتعليق  وتقديم  ترجمة  البرشي،  الفهم  ملكة  يف  جديدة  محاوالت 

اآلداب، دار الثقافة للطباعة والنرش، فاس–املغرب، 1983

مقالة يف امليتافيزيقا، ترجمة وتعليق الطاهر بن قيزة، املنظمة العربية للرتجمة، 2006. • 

أما أعامل بيري بايل، فقد بقيت مجهولة متاماً، ومل ينقل منها، بحسب علمنا، أّي نص إىل العربية! 

وقد ناقش الحبيب عز الدين، تحت إرشاف جالل الدين سعيد، املتخصص يف فلسفة سبينوزا يف 

الجامعة التونسية، أطروحة حول فلسفة بايل بعنوان: «الّريبيّة والتّسامح عند بيري بايل». 

من  فضائل نص بول راتو، الذي نقدم ترجمته هاهنا، إبراز أهم معامل موقف بايل اإلمياين ومعامل 

فلسفة اليبنتز العقالنية يف دفاعها عن اتفاق العقل مع العقيدة. يظهر ذلك بصورة جلية يف املقالة 

 ،(Théodicée) التمهيدية حول اتفاق العقيدة مع العقل، التي كانت مقدمة ملؤلف اليبنتز الشهري

الذي ترجمناه يف تعريبنا ملقالة يف امليتافيزيقا بـمقاالت يف عدل الله، والذي نرتجمه يف هذا النص 

لبول راتو بـالتيوديسيا؛ أي بنقل حريف للكلمة الالتينية التي استعملها اليبنتز، وهي أقرب إىل روح 

النص الاليبنتزي، الذي ليس له مقابل يف الثقافة العربية.

حول «مالءمة العقيدة للعقل»: اليبنتز ضد بايل1

الذي نرش ألّول مرة، كام هو معلوم، سنة   ،(Bayle) لبايل  والنقدي  التاريخي  للمعجم  لقد كان 

(1696-1697)، ثم أعيد نرشه يف (1702)، صدى يف عامل اآلداب. ويروي اليبنتز (Leibniz) أن هذا 

هذه  وأن   ،(Sophie-Charlotte) شارلوت  صوفيا  بروسيا  ملكة  بالط  يف  ونوقش  قُرئ  قد  الكتاب 

الدين  ورجال  بايل  بني  نشأت  وقد  التيوديسيا2.  كتابته  مصدر  كانت  النقاشات  وهذه  الحوارات 

طويل  جدال   ،(Jean Le Clerc) لوكالر  وجون   (Isaac Jaquelot) جاكولو  إسحاق  الربوتستانتيني: 

مرير؛ فقد كان هؤالء يعيبون عىل بايل دفاعه عن تناقض عسري التجاوز بني العقيدة والعقل، وعن 

عبثية مبادئ الدين املسيحي حني نقارنها مببادئ الفلسفة، وهم يدينون دفاعه عن إميانية جذرية 

تبدو لهم ُمريبة.

1 - Paul Rateau «Sur la conformité de la foi avec la raison: Leibniz contre Bayle», Revue philosophique de la France 
et de l'étranger, 2011/4 (Tome 136), p. 467-485. 

2  -  يذكر اليبنتز ذلك يف رسالة إىل توماس بورنات (Th. Burnett) بتاريخ 30 ترشين األول/ أكتوبر 1710، نرشت يف األعامل الفلسفية 
.(Die philosophischen Schriften (GP), Gerhardt, t. III, p. 321) الكاملة لاليبنتز التي أصدرها جريهالت يف
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وقد تابع اليبنتز الجدال وأجوبة الطرفني وردودهم؛ لكنه، رغم إلحاح بعضهم، رفض املشاركة 

يف تلك املناظرة بطريقة علنيّة، ألنه رأى من غري املناسب اتخاذ موقف يف صالح مالءمة العقيدة 

للعقل، وهي مالءمة كان ميكن، [بحسب رأيه]، أن تدفع ببايل «إن كان ذلك ممكناً، إىل إظهار 

وَولَِعه  فكره  إثارة  إىل  ذلك  يؤدي  أن  ميكن  وكان  مظاهرها»3.  أرقى  يف  ارتآها  التي  الصعوبات 

بالتناقض؛ هل كان ذلك ناتجاً من حذر [اليبنتز]؟ وهل كان ذلك هوساً بعدم استفزاز خصم قادر، 

[لتفسري موقف  كافية  الدواعي وحدها  ليست هذه  الدين؟  أخرى، عىل خدمة قضية  من جهة 

فيلسوف هانوفر].

ميكن تقديم تفسري آخر4؛ ففي الوقت الذي كان فيه اليبنتز قادراً عىل الرد عىل بايل (كام تشهد 

عىل ذلك املخطوطات وبعض نصوص املراسالت)5، اختار عدم التدخل مبارشة يف الجدال، ألنه كان 

يعلم  عليه.  يشتغل  كان  الذي  التيوديسيا  نوقشت ومرشوع  التي  املسألة  بني  رابطة  مثة  أن  يرى 

اليبنتز أن وجود الرش مع وجود إله خرّي وعادل ميثل إحدى الصعوبات التي تجسم عىل أحسن 

وجه، بحسب كاتب املعجم، الرصاع بني العقيدة والعقل، وتبعاً لذلك، إخفاق العقالنية الالهوتية. 

فعالً، للنقد الباييل تأثري أوسع. إنه ال يهدف إىل إظهار عدم اتفاق النورين (الطبيعي والصادر عن 

الوحي)، والسيام حني يتعلق األمر مبسألة الرش، لكنه يهدف إىل الحط من قيمة أية محاولة لتربير 

ونتائجه  ومبادئه  وفعله،  الله وعن طبيعته  قيمة خطاب عن  ما  فعالً،  عقالنياً.  تربيراً  الله  وجود 

مستمدة كلياً من العقل، وتبدو مناقضة للوحي؟ سيضطر َمن يريد الدفاع عن «قضية الله» إىل حل 

هذا النزاع الظاهري، باعتباره مقدمة رضورية ال محيد عنها6. لذلك، يبدأ اليبنتز مؤلفه [التيوديسيا] 

مبقال حول اتفاق العقيدة مع العقل. إن هذا الخطاب إمنا هو مسلك الدخول الرضوري واملقدمة 

األساسية للتيوديسيا، التي ال ميكن أن تنجح، أو حتى أن تكون ممكنة، إال إذا تم اإلقرار بأن سلطة 

العقل مؤكدة يف املجال الالهويت، وأنه ال ميكن لحقائقه أن تناقض البتة حقائق العقيدة. 

.À Basnage (19 février 1706), GP III, p. 144 .1706 3  - اليبنتز، رسالة إىل باسناج ، 19 شباط/ فرباير
4  - انظر كتابنا: بول راتو: مسألة الرش عند اليبنتز، أسس التيوديسيا وبناؤها، أونوري شومبيون، باريس، 2008، ص 402-416.

 Voir notre livre La question du mal chez Leibniz, Fondements et élaboration de la Théodicée, Paris, Honoré 
Champion, 2008, p. 402-416.

 Les notes sur Bayle, la lettre à .5  - مالحظات حول بايل، رسالة إىل جاكولو، 6 ترشين األول/ أكتوبر 1706، نرشها غاستون غرويا
 Jaquelot du 6 octobre 1706 publiées par Grua in Textes inédits, PUF, 1948, 1998, p. 62-68

انظر أيضاً الرسالة املزامنة إىل بازاين (Basnage) (ذكرت سابقاً)، التي تقدم الحجج األساسية التي نجدها يف مقالة متهيدية حول مالءمة 
العقيدة مع العقل. Discours préliminaire de la conformité de la foi avec la raison (DC). (يذكر الحقاً: مقالة متهيدية...)

6   - يقول اليبنتز يف مقالة  متهيدية...: "أبدأ باملسألة األوليّة املتعلقة بتطابق العقيدة مع العقل وباستعامل الفلسفة يف الالهوت، ألن لها شديد 
 DC, § 1, GF-Flammarion, p. 50 Voir ."األثر يف املادة األساسيّة التي سنتناولها، وألن السيد بايل قد طرح هذه املسألة يف كل كتاباته

انظر أيضاً التيوديسيا الفقرة 1.

حول «مالءمة العقيدة للعقل»: اليبنتز ضد بايل
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 (Jaquelot) جاكولو  مع  الجدال  وإطار  الرش،  مسألة  إذاً  يتجاوز  لبايل  اليبنتز  مجابهة  رهان 

ولوكالر (Le Clerc)؛ فعدم االتفاق بني الفيلسوفني يف مسألة عالقة العقيدة بالعقل ال يعّرب فقط 

مناقضة  مناقضاً  والهوتياً  فلسفياً  فبايل ميثّل موقفاً  أساساً.  تعارضاً  بل يكشف  تباعد جزيئ؛  عن 

تامة ملوقف اليبنتز: إنه موقف شيّك يخدم إميانية7 تخرّب الالهوت العقالين بإعالنها عجز العقل 

الجذري عن أن يقرر، بصورة نهائية، حقيقة ما، وانفصاله نهائياً عن العقيدة. فالتناقض (الظاهري) 

بني العقل ومبادئ الدين وأرساره يُضاف إىل تناقض (داخيل) للعقل مع نفسه، باعتبار أنّه «مبدأ 

خراب وليس مبدأ بناء». فالعقل [بحسب بايل]، ليس قادراً عىل غري «بّث الشكوك واملراوغة مييناً 

إىل  التجائه  بغياهب ظلامته وعجزه ورضورة  اإلنسان  «تعريف  لتأبيد جداٍل» من شأنه  ويساراً 

مصدر إلهام آخر»8.

 

للنص  الذل  جناح  تخفض  وأن  الله،  لسلطة  تخضع  أن  من  للفلسفة  بد  «ال  بايل]:  [يضيف 

املقدس»9. يقيض إعالن الخضوع للكالم املنزل عىل كّل مقاومة، وعىل كل تقريظ، وهو ال يخدم 

«قضية الله»، وذلك بتكريس بون بني العقيدة والعقل يدعم االلتباس (يف العبارات واملفاهيم)، 

كام مينع كّل شكل من أشكال املحاكمة أمام محكمة العقل. وعىل النقيض من ذلك، إن التيوديسيا 

تستجيب إىل مطلب العقالنية؛ إذ تنبني عىل إثبات وحدة داللة الحقيقة واألفكار واملبادئ يف الله 

ويف اإلنسان. إنها ليست سوى نتاج عقل متصالح مع العقيدة ومع نفسه، مجسمة بذلك املقولة 

الله عن  يتخّىل  العقل حني  «إنّنا نتخىل عن استعامل  يدافع عنها اليبنتز ويعّدها أساسية:  التي 

حكمته أو اإلنسان عن عقالنيته»10. 

بالرس  عالقته  وعن  العقل  عن  متعارضني  تصورين  حيال  أنفسنا]  [نجد  واليبنتز  بايل  فمع 

التقليدي  التمييز  وملعنى  الالهوتية  املعرفة  لطبيعة  تأويالن  فهام  تقابيل،  منحى  يف  الديني(1)، 

بني ما فوق للعقل/ وما هو ضد العقل (praeter/contra rationem)؛ إنّهام تأويالن مختلفان 

يتواجهان(2)، وهام أخرياً طريقتان مختلفتان لتناول مسألة الرش، وفهم ما ميكن أن يعنيه انتصار 

العقيدة يف املجال املسيحي(3)11.

7  - أن تكون هذه اإلميانية حقيقية أو مفرتضة ال يغرّي شيئاً هنا، ما دام يظهر الحدود التي يجد املسيحي نفسه مقيداً بها حني يستخرج 
نتائج العقيدة التي يتبناها.

 D Dictionnaire historique et critique (DHC), article املالحظة  "املانويني"  مقال  والنقدي،  التاريخي  املعجم  بيري،  بايل،   -   8
Manichéens», remarque D». (يذكر الحقاً املعجم).

 Continuation des Pensées diverses sur la ،9  -  بايل، بيري، مواصلة ألفكار مختلفة مرسلة إىل دكتور من السوربون أو يف املذنب
.comète (CPD), § LVI, Œuvres diverses (OD), La Haye, 1727-1731, III, p. 265b

Sämtliche Schriften und Briefe (A), Akademie Verlag, VI, 4-C, p. 2213 ،221310 -  اليبنتز، األعامل الكاملة، املجلد السادس، ص
11 - مالحظة املرتجم: األرقام (1) (2) (3) تشري إىل فقرات املقال الثالث الواردة الحقاً.
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1. تصور العقل ومسألة وحدة الحقائق 
مثّة اختالف بني بايل واليبنتز حول التصّور الذي يكّونه كّل واحد منهام عن العقل وعن دوره. 

إن هذا االختالف حاسم؛ ألنه يفرس، يف مجمله، مواقفهام املتباينة حول عالقة الفلسفة بالوحي. 

فللعقل عند بايل معنيان12. إنّه، يف اآلن نفسه، ما مينحنا مبادئ املنطق وامليتافيزيقا واألخالق 

الكونية والرضورية (عىل الرغم من أّن هذه املبادئ يف معجم بايل تعود إىل الضمري)13. والعقل 

عنده هو تلك امللكة التي نستنتج بوساطتها معرفة من أخرى، ونستخرج نتائج بعض القواعد أو 

 [ تبعات ونتائج افرتاض ميكن أن يكون مؤسساً عىل قواعد أخرى غري القواعد «العقالنية» ([مثالً

العقل  للشك يف مبادئ  أو حّس داخيل). وإن مل يكن مثّة سبب  أو جاذبية معتقد  رأي مسبق 

بحسب املعنى األول، فإّن استنتاجات العقل، بحسب املعنى الثاين، ميكن أن تكون خاطئة أو أن 

تؤدي إىل إحراجات (Aporie). يجدر بنا، إذاً، أن منيّز بني العقل ومصادراته، باعتبارها مستقلة 

عن األهواء وعن عملية التعقل؛ أي عن استعامل العقل حني يكون يف خدمة امليوالت، ويخضع 

إليها هذا  التي يؤدي  العبثية  النتائج  الكشف عن  الفيلسوف هي  العاطفية14. ومهّمة  للدوافع 

العقل املؤسس عىل دوافع ال عقلية، والكشف عن تناقضاته مع قواعد العقل «املحض»، إن صّح 

التعبري.

مقّوم  العقل  ليس  ذلك،  الحق. عالوًة عىل  إىل  دامئاً  يؤّدي  الذي  املرشد  ذاك  إذاً،  العقل،  ليس 

الحقيقة الوحيد، ما دام الضمري (الذي يعني، يف اآلن نفسه، القلب واإلرادة) والغريزة15، بالنسبة 

إىل بايل، ميثّالن أيضاً مصدرين رشعيني لليقني. يتعنّي كذلك أن نعرتف بأّن املعارف التي نحصلها عن 

طريق العقل يف مجال التفكري ليست يف نفس متانة املبادئ العملية وصالبتها، التي نستلهمها من 

الضمري يف مجال األخالق والعقائد التي تقرّها إرادتنا يف مجال الدين. ال مير قبول بنود العقيدة عن 
طريق ملكة الفهم وفحص الحجج املساندة والحجج املعارضة؛ بل يعتمد عىل «حجج الشعور»16  

 Nouvelles lettres critiques (NLC), XVII, § 6, OD II, p. 282b, à propos de ،12 - انظر: بايل، بيري، رسائل نقدية جديدة
.l’établissement des sociétés

13 - "[...] ال تعدو األخالق الطبيعية أن تكون سوى نور يشّع يف النفس، وبفعل قوته ال يوجد أّي إنسان عاجز عن التعرّف إىل مبادئ 
األخالق العامة [...] إن هذا النور الطبيعي، الذي نتعرّف بوساطته إىل مبادئ األخالق يدعى الضمري [...]". بايل، نسق الفلسفة املوجز، 

(Système abrégé de philosophie, Morale, OD IV, p. 260a) .ص 260. الضمري هو نظام الغريزة
14 -"[...] بوسعنا فعًال تحديد املبدأ الذي يعدلنا ويسيطر علينا كام يأيت: ركام من األفكار املسبقة واألهواء يعرف كيف يستنتج". بايل، 

.(NLC XXII, § 8, OD II, p. 328b) رسائل نقدية جديدة
لكّنه يشري إىل  الدافع،  باملعنى املعارص؛ أي  يُفهم  ينبغي أن  بايل، ال  الغريزة، حني يستعمله  أّن مصطلح  15 -  يذكر جون لوك سوالر 

"معتقدات طبيعية تلقائية". ذكره يف  العقل الفاتك، دراسة حول الفكر النقدي عند بايل، جمعتها إيزابال دلبال وفيليب دي روبار
Jean-Luc Solère in La raison corrosive, Études sur la pensée critique de Pierre Bayle, réunies par Isabelle Delpla et 
Philippe de Robert, Paris, Honoré Champion, 2003, p. 105, note 67.

DHC, «Spinoza», rem. M .«16 -  ذكر سابقاً، املعجم، «سبينوزا

حول «مالءمة العقيدة للعقل»: اليبنتز ضد بايل



العدد 
 (12)205

وعىل طاعة الله والثقة يف تنزيله. واليقني الذي يحصل للمؤمن أقوى من ذاك اليقني الذي متنحه 

الهندسة، عىل الرغم من أنّها متنح يقيناً من نوع آخر. فال يرى املؤمنون أّن نقيض ما يؤمنون به 

مستحيل، مثلام هو الشأن فيام يتعلق باملوضوعات التي برهن عليها رياضياً. إّن ذلك ال يعني أن 

عقيدتهم مهزوزة. 

[يقول بايل]: «ينبغي، إذاً، أال ننقد الهوتياً يؤكد أنّنا مقتنعون متاماً بحقيقة املذاهب التي يعلن 

استحالة وجود  معرفة  تُخوِّل  ال  عليها  يعتمدون  التي  العلل  أن  من  الرغم  قساوستنا، عىل  عنها 

األشياء عىل وجه آخر»17.

 

إحساس  من  ولكن  الفلسفة،  يف  األمر  هو  مثلام  ومتيّزها  الفكرة  وضوح  عن  الوثوق  يصدر  ال 

داخيل. غري أّن «هذه الجاذبية أحياناً ما تكون قوية إىل درجة تجعلنا نختار رأياً يف الوقت الذي 

تكون أسباب شّكنا فيه، حينام نعتربه بصفة عامة، تبدو أكرث احتامالً من أسباب االعتقاد»18.

املفارقة  تتمثل  عقالنياً.  بالرضورة  ليس  وثوقاً  أكرث  كان  وما  ومتميزاً.  واضحاً  دامئاً  ليس  الحق 

البايليّة يف معارضة أولوية العقل يف نظام املعرفة والفعل، واملطالبة بوظيفته النسقية الالمحدودة 

يف فحص املذاهب واملعتقدات واملامرسات. فليس العقل ملكة معرفة الحقيقة بامتياز بقدر ما 

هو ملكة نقد19 تهدم أكرث ماّم تبني، مثلام كانت بنيلوب (Pénélope) تفّكك يف الليل ما تحيكه 

يف النهار20. إّن العقل هو أداة الشّك والتشويش؛ إنه شبيه بالحامض الفاتك الذي ال يكتفي بتطهري 

الجرح، لكّنه ينهش اللحم السليم، وينفذ إىل حّد العظم والنخاع ما مل يوقفه يشء. فعالً: «الفلسفة 

تدحض أّوالً األخطاء، وإن مل نوقفها يف هذه النقطة، فإنّها تهاجم الحقيقة: وحني نرتكها تفعل ما 

تشاء بحسب شهواتها، تبتعد إىل درجة تجعلها غري قادرة عىل معرفة موقعها، وال عىل العثور عىل 

ركيزة تعتمد عليها»21.

عن استخدام  ناجامً  يتقيد بحدود) ليس  املعقد (ألنه ال  التحقيق  أن نؤكد أن هذا  بّد من  ال 

سيّئ للعقل، وإمنا عن ميل العقل الذايت. فنزعة العقل الطبيعية، منذ تحّرره، تحمله عىل الريبية. 

إنها ريبية نسبية، ما دام مثة، بحسب بايل، معارف ال تقبل الشك (وهي عىل املستوى النظري 

.DHC, «Beaulieu», rem. F .«17 -  ذكر سابقاً، املعجم، «بوليو
.Réponse aux questions d’un provincial (RQP), II, chap. XCIX, OD III2, p. 702a ،18 -  بايل، بيري، إجابة عن أسئلة قروي

19 - وهو معنى العقل الثالث الذي ميكن أن نجده عند بايل.
DHC, «Bunel», rem. E .20 -  املعجم، «بونال»، املالحظة

.Acosta», rem. G»  .21 - املرجع نفسه، «أكوستا»، مالحظة
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«املفاهيم العامة»، وعىل املستوى العميل قواعد األخالق الكونية). وعىل الرغم من ذلك، نُخطئ 

إن تصّورنا أّن اإلميانية املعلنة من ِقبَل بايل عىل املستوى الديني ستسمح تباعاً بترسيح مجال ميكن 

فيه للعقل أن ميارس، بطريقة رشعية وواثقة، حقوقه ووضع حقائقه؛ ذلك ألنه مهام كان املجال 

الذي ينسحب عليه العقل، فهو يكّون صعوبات تؤدي دامئاً إىل إحراجات، مبا يف ذلك يف املجال 

الريايض (Mathématique)؛ حيث تكون املعارف أكرث وثوقاً ووضوحاً؛ فليس العقل يف تناقض مع 

املعتقدات وأرسار العقيدة فحسب؛ بل هو، قبل كّل يشء، يف تناقض مع ذاته. لذلك، إن أنوارنا 

عوض أن تدّعم بعضها بعضاً وتتالقى، هي، يف كثري من الحاالت، تتعارض. يقول بايل: «هل تريدون 

حججاً دامغة حول اقتسام الالتناهي؟ سيمنحكم النور الطبيعي إجابة عن السؤال. وهل تريدون 

حججاً ضد االقتسام إىل ما ال نهاية؟ سيمنحكم النور الطبيعي أيضاً إجابة. وإن أردتم البقاء عىل 

حياد، فلن يتواىن يف أن يسلحكم بكّل ما تستحقونه [ألجل ذلك]»22.

يظهر العقل، إذاً، يف اآلن نفسه، قوياً من جهة قدرته عىل سحب نقده املدّمر لكّل يشء، وعاجزاً 

من جهة عدم اعتامده عىل وثوق نهايئ، ما من شأنه، يف نهاية األمر، تضليلنا. يقول بايل: «كلام 

تعمقت يف دراسة الفلسفة وجدت فيها ارتياباً: فالفارق بني الطوائف ال يخّص إال بعض االحتامالت 

بالزيادة أو النقصان، ومل أجد فيها َمن بلغ هدفاً، واملُرجح أال أحد سيُحقق فيها هدفاً أبداً»23.

بريونية24  للسقوط يف  مجال  فال  ثغرات،  دون  مكتمل  فلسفي  نسق  كان مستحيالً وضع  فإن 

نسق  أحسن  معيار  إّن  املطاف،  نهاية  ويف  للتطبيق.  قابلة  وغري  عقيمة  الواقع  يف  جذرية، وهي 

(عالوة عىل تناسقه الداخيل واتفاقه مع التجربة)، إمّنا هو معيار سالب: فأحسن نسق هو النسق 

الذي نتبناه مع بعض التحّفظ وبصورة وقتية؛ ما كان قادراً عىل مجابهة االعرتاضات والصعوبات؛ 

أي إنه أكرث األنساق التي ميكن الدفاع عنها. ويف هذا االختيار النهايئ تدخل اعتبارات نظرية، ولكن 

أيضاً دوافع ليست عقالنية باملعنى الحريف، وهي مرتبطة بالتفضيل واإلحساس واملتعة والعادة25.

.Entretiens de Maxime et de Thémiste (EMT), I, chap. VII, OD IV, p. 20a-b .22 -  بايل، بيري، حديث ماكيس وتيميست
بني  املقارنة  (Gianluca Mori) حدود هذه  موري  جيانلوكا  بني  ذلك،  من  الرغم  أخرى". وعىل  بأمثلة  آيت  أن  "بوسعي  بايل:  يضيف 
إحراجات الالهوت (أي التناقض بني مبادئ العقل وبعض مبادئ العقيدة) وإحراجات العقل البرشي حول مسائل الفلسفة الطبيعية؛ 
حيث "تتعلق مفارقة العقل مبصادرات وضوحها ليس محّل شّك مثل تعريف ديكارت للامدة باعتبارها امتداداً". وحول موضوعات مثل 
Jean-Luc Solère, «Scepticisme, métaphysique et morale: le cas Bayle», in Les «Éclair- :االنقسام واالمتداد والفراغ، انظر
cissements» de Pierre Bayle, édition des «Éclaircissements» du Dictionnaire historique et critique et études recue-

.illies par Hubert Bost et Antony McKenna, Paris, Honoré Champion, 2010, p. 501-508
.À Jacob (29 mai 1681), Nouvelles lettres II, p. 135 .1681 23 - بايل، رسالة إىل جاكوب، 20 أيار/ مايو

24-   مالحظة املرتجم: نسبة إىل بريون (؛Phyrron) واملقصود هو الريبية.
  EMT, I, chap. V, OD IV, p. 16b .25- بايل، بيري، حديث ماكيس وتيميست
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مينع مثل هذا التصّور النسبوي للمعرفة كّل دوغامئية ممكنة26، يالزمه تصّور نقدي للعقل يُقربه 

إىل «روح الجدال» أكرث من تقريبه من ملكة الحكم الجيد القادرة عىل التمييز بني الحق والباطل، 

التي نسميها عادة الحّس السليم.

يرفض اليبنتز، يف اآلن نفسه، التصّور الذي يقدمه بايل، والتعريف التقليدي للعقل؛ فليس العقل 

بالنسبة إليه ملكة «التعّقل بصورة جيدة أو سيئة»27، وال «هو آراء وأقوال الناس وال العادات التي 

املعنى،  بهذا  العقل،  فإّن  وإال  العادية»28،  الطبيعة  األشياء بحسب سري  للحكم عىل  عليها  تعودوا 

سيقع فعالً يف الخطأ. ليس العقل أيضاً مقّوم الحقيقة أو أحد مصادرها. إّن العقل عند اليبنتز هو 

«الحقيقة التي نعرفها، والتي يجعل ارتباطها بحقيقة أخرى معروفة بأقل درجة، نقبل هذه الحقيقة 

العقل  ليس  معقوليّتها.  ومبدأ  سببها  بل  الحقيقة؛  العقل  فليس  أهمية:  التدقيق  لهذا  األخرية»29. 

حقيقة من بني حقائق أخرى؛ بل ارتباط الحقيقة بحقائق أخرى. ففي معناه العام يشري العقل إىل 

إن االختالف  لذلك،  الوحي.  املعنى حقائق  بهذا  تتضّمن  التي  الكاملة واملتواصلة  الحقائق  سلسلة 

بني العقيدة والعقل ال ميكن أن يكون إال نسبياً. يكمن االختالف قبل كّل يشء يف أن الوحي ال يقّدم 

حقائق مرتبطة مبا يتضّمنه العقل املتناهي؛ أي العقل الذي نفهمه هذه املرة باملعنى الخاص؛ أي 

هذا الجزء من الحقيقة التي ميكن للفكر البرشي إدراكها بوسائله الخاصة، دون تدخل ألّي نور خارق 

للعادة30؛ تلك هي الفجوة التي تجعلنا عاجزين عن فهم حقائق العقيدة والربهنة عليها. وإذا كان 

العقل معرفة العلة، فإّن العقيدة تختلف عنه من جهة جهلنا كيفية وجود األرسار وأسبابها، وهي 

أرسار تأمرنا العقيدة باعتناقها. إّن التمييز بني حقائق العقل وحقائق العقيدة تظهر أخرياً من خالل 

وإما  وعادية  طبيعية  بطريقة  فإّما  تحصيلها؛  وطريقة  مصدرها  جهة  من  محضة:  داخلية  خاصيّة 

بطريقة خارقة للعادة والطبيعة. وال ميكن لهذه االختالفات أن تؤدي إىل إعادة النظر يف مالءمتهام 

األساسية؛ أي يف متاهي الشكل أو الطبيعة: مبعنى أنها، يف اآلن نفسه، وبطريقة متساوية، حقائق.

عقائد الدين حقائق منزلة من الله إىل البرش بوساطة الكتاب املقدس، وهي ال تدخل يف هذه 

سلسلة الحقائق املحدودة واملتناهية التي تكّون عقلنا، لكّنها ال تخرج عن العقل الكوين (الذي ال 

يختلف عن ملكة الفهم اإللهي). لذلك، العقل والعقيدة ال يعودان إىل نظامي حقيقة مختلفني، وإال 

Gianluca Mori, op. cit., p. 40 .26 - املرجع نفسه
.DC, § 65, p. 89 ...27 -  اليبنتز، يف مقالة متهيدية

.p. 66 ,23 § .28 - املرجع نفسه
 Nouveaux Essais sur l’entendement humain، IV, chap. XVII, § 1-3, .29  - اليبنتز، مقاالت جديدة حول ملكة الفهم البرشي

.GF-Flammarion, p. 375
.DC, § 1 ،...30 - مقالة  متهيدية
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فإّن عبارة الحقيقة ستكون ملتبسة. ففي نظام املعقولية الوحيد، تكون الحقائق الدينية بعقالنية 

الحقائق األخرى نفسها. تبعاً لذلك، مَيَّحي التمييز بني العقيدة والعقل... حيث يصبح كّل استفهام 

حول تالؤم الحقيقتني استفهاماً حول مالءمة العقل لنفسه. لنقل ذلك بصياغة أخرى: إّن املالءمة ال 

تعني التامهي يف كّل يشء، ولكّن االتفاق املؤسس عىل التامهي الصوري، وهو متاٍه ال يرفض الفوارق: 

سواء كانت هذه األخرية مؤسسة عىل معايري خارجية (أي الطريقة التي وقع بها اكتساب الحقائق) 

أم عىل خاصيات داخلية وشكلية (التمييز بني الحقائق األزلية والحقائق الوضعية والحقائق الحادثة 

أو حقائق الوقائع). ففي هذا املضامر فقط، يكون التمييز بني العقل باملعنى (الخاص) والعقيدة ذا 

وجاهة، وميكن أن يظهر بينهام «تعارض» محتمل (غري التعارض املنطقي).

إّن تأكيد اليبنتز عىل وحدة الحقيقة يجعله يحيل عالقة العقل بالعقيدة ليس إىل نظام حقيقة 

مختلف جذرياً عن نظام حقيقة أخرى (كام هو الحال يف نظرية الحقيقة املزدوجة املستوحاة من 

الرشدية أو اللوثريية 31luthérienne)، وال إىل عالقة العقالين بالعبثي، ولكن، ويف النظام اإلبستمي 

نفسه (العقل الكوين)، إىل عالقة قابلة للفهم والربهنة يف تعارض مع ما ليس قابالً للفهم والربهنة، 

أو ما هو مستبعد الحدوث. فام دام عدم التناقض الداخيل والخارجي ميثّل رشط الحقيقة الرضوري 

ووحدتها، فإّن ما يؤخذ عىل أنّه نزاع بني العقيدة والعقل ال ميكن أن يكون إال ظاهرياً، أو صادراً 

عن تعارض غري منطقي. فدون التخيل عن االتفاق األسايس بني الحقائق، ودون إنكار خصوصية 

الحقائق املنزلة (وهي فوق العقل)، يتعلق األمر، إذاً، بتحديد طبيعة هذا «التناقض» الذي ال ميكن 

أن يكون ضد العقل.

أزلية  يسميها  التي  الحقائق  بني  العقل،  حقائق  خصوص  يف  التمييز،  إىل  اليبنتز  يعمد  لذلك 

«وهي رضورية رضورة مطلقة؛ حيث يؤدي نقيضها إىل تناقض»، «ويؤدي بنا نفيها إىل «سخافات» 

الله  اختار  التي  القوانني  إال  وإن هي  يسميها وضعية،  التي  العقل  وبني حقائق   ،32(absurdités)

منحها للطبيعة، التي ميكنه تعطيلها ألسباب مرتبطة بنظام النعمة. يف حني أّن الحقائق األزلية تعود 

إىل رضورة منطقية وميتافيزيقية وهندسية. فالحقائق الوضعية، التي تكّون الرضورة الفيزيائية (نظام 

الطبيعة)، إمّنا هي حقائق عرضية تعود إىل رضورة أخالقية فقط، ما دام الله قد وضعها بطريقة حرة 

بسبب تالؤمها، مستنداً يف ذلك عىل مبدأ األفضل (principe de meilleur). فاملعجزات واألرسار 

(مثل التثليث والتجسد) التي تعلّمنا إياها العقيدة ال ميكن أن تكون مناقضة للحقائق األوىل [أي 

الحقائق األبدية]، وإال فهي تفقد صفتها بوصفها حقائق؛ أي إنها تصبح خاطئة. ولكن ميكن لهذه 

A, VI, 4-C, p. 2459 ،31  - اليبنتز، منشورات األكادميية
 .p. 51 ,2 § ،..32  - مقالة متهيدية
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الحقائق أن تكون مناقضة للثانية (أي للحقائق العرضية). فاملعجزات واألرسار استثناءات خارجة عن 

سياق الطبيعة العادي. ينسحب احرتام مبدأ عدم التناقض بشكل منتظم عىل جميع الحقائق، وهو 

ال يحتمل أي استثناء33. الحقائق الطبيعية وحدها، بسبب عرضيتها، وما يفرضه التناسق الكوين، إمنا 

هي موضوع استثناءات. غري أّن التناقض أو االستحالة عىل املستوى الفيزيايئ ال يؤدي إىل تناقض أو 

استحالة عىل املستوى املنطقي وامليتافيزيقي. فاتفاق الحقائق ال تشوبه شائبة.

وعىل الرغم من ذلك، وجب أن يتأكد لدينا أنّنا بصدد خرٍق فعيل لنظام الطبيعة، وأننا بصدد 

للظاهر.  معجزة حقيقية، ولسنا بصدد حادث غري عادي فقط، ومناقض ملا هو مقبول وموافق 

وهكذا، ال ميكن اعتبار األفعال، التي يقوم بها الله بوساطة املالئكة، معجزات باملعنى الدقيق (ألنّها 

تتبع طبيعتها املالئكية)34، غري أنّها معجزات بالنسبة إلينا. أّما بالنسبة إىل املعجزات املشهود بها، 

فإّن تناقضها مع الرضورة الفيزيائية؛ أي مع قوانني الطبيعة، وصفتها املحتملة وغري املفهومة، ال 

يجعل منها شيئاً مستحيالً أو عبثياً من الناحية املنطقية35.

ومن أهم مؤاخذات اليبنتز عىل بايل، اعتباره أّن ما َعجزنا عن فهمه أو الربهنة عليه، أو ما بدا 

لنا محتمالً، إمنا هو، يف اآلن نفسه، العقالين (مناقض للعقل)، أو قل، إنّنا عاجزون عن معرفة كيفية 

اتفاقه مع العقل الكوين؛ بيد أّن هذين التمييزين أساسيني: يتمثل التمييز األّول يف توضيح الفرق بني 

الثاين  التفسري والفهم والربهنة واملرافعة، والتمييز  بينها كثرياً؛ أي  بايل  أربع عمليات ذهنية يخلط 

الذي يرفضه فيلسوف روتردام (Rotterdam) هو التمييز بني ما هو فوق العقل/ وما هو ضد العقل. 

2 . املعرفة الالهوتية: التفسري دون الفهم واملرافعة دون الربهنة وتأويل الفارق بني ما هو فوق 

.(praeter/contra rationem) العقل/ وما هو ضد العقل

33  - وهكذا، إن التثليث ليس مناقضاً للمبدأ الذي يقّر أنه "إذا وجد شيئان مطابقان ليشء ثالث، فهي متطابقة فيام بينها"؛ إذ "حني نقول 
إن األب هو الله، وإن االبن هو الله، وإن الروح املقدس هو الله، وأن نقول مع ذلك إنّه ال يوجد إال إله واحد، مع أّن هذه الشخصيات 
الثالث تختلف بعضها عن بعض، ال بّد من أن نحكم أنّه ليس لكلمة الله الداللة نفسها يف بداية العبارة ويف نهايتها. بالفعل، فالله يعني 

.p. 65, 22 § ،تارة جوهراً إلهياً، وطوراً شخصيّة إلهيّة".  املرجع نفسه
.Théodicée, § 3, § 249 ،34 -  التيوديسيا

35  - "[...] فكل الناس يتفقون عىل أن الخوارق ضد الظاهر، وهي بعيدة عن أن تكون محتملة، حني ال ننظر إليها إال من جهة العقل. 
ولكن يكفي أال تتضمن [هذه الخوارق] شيئاً عبثياً" (DC, § 28, p. 68). وكام يالحظ ذلك ميشيل فيشان Michel Fichant "نجد هاهنا 
لإلنجيل  الالتينية  النسخة  العربيون Hébreux, XI, 1، والتي تصبح يف  القديس بول،  التي قدمها  العقيدة  لتعريف  الالبنتزية  الصياغة 
"Fides est argumentum rerum non apparentium" (ذكر يف "الحقيقة والعقيدة والعقل يف التيوديسيا" مقال بول راتو" قراءات 
وتأويالت للمقاالت يف التيوديسيا لغوتفريد ويالم اليبنتز، Studia Leibnitiana, Sonderheft, Franz Steiner Verlag (ينرش الحقاً) 
 Vérité, foi et raison dans la Théodicée», in: Paul Rateau (éd.), Lectures et interprétations des Essais de Théodicée»)

.(,de G. W. Leibniz, 2011
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نكون  أن  بالرضورة  يفرتض  ال  االعرتاضات  عىل  والرّد  معتقد  تفسري  أّن  اليبنتز  يوضح  حني 

الذي  املصطلحات  خلط  بإبراز  يكتفي  ال  فهو  عليه،  والربهنة  تاماً  فهامً  فهمه  عىل  قادرين 

مناظرة  يتعنّي مبقتضاها تسيري  رأيه،  التي، بحسب  الطريقة  إىل  أيضاً  بل يشري  بايل،  به  يقوم 

هي  وما  املختلفة،  أطروحة)  عن  (املدافع  املرافع  واجبات  هي  ما  فلسفية:   (controverse)

واجبات املعارض (الذي يجادله)، وما الذي ميكن أن يطالب به، بطريقة رشعية، كل طرف من 

اآلخر يف مجال الحجج؟

تفسري يشء ما هو كشف معناه، حيث نعرف عمَّ نتحدث (املا هو). لذلك، نفرس رس التجسيد 

(l’Incarnation) مثالً حني نقول إنّه املعتقد الذي يتّحد مبقتضاه االبن (le Fils) بالطبيعة البرشية 

هذه  عن  فكرة  نكّون  أن  ميكننا  الوحدة؟  بهذه  املقصود  ما  اإللهية.  طبيعته  عىل  محافظته  مع 

املسألة من خالل مشابهة (analogie) تتعلق بوحدة النفس والجسد، غري أن التفسري ال ميكن أن 

يتجاوز هذه املعرفة التشبيهية (analogique)36. ويتعّذر فهم الرس؛ ألننا عاجزون عن أن نقول 

كيف قامت مثل هذه الوحدة. ففهم يشء ما، هو واستيعابه كلياً وبصفة تامة: أي تكوين فكرة 
واضحة ومتميزة ومطابقة ملا هو ذلك اليشء وما يتضمنه37. 

يف الحقيقة، ال تتضّمن هذه املشابهة مزيداً من اإليضاح ما مل نُكوِّن فكرة أكرث بياناً حول وحدة 

النفس والجسد الواقعية وامليتافيزيقية؛ حيث [نفهم أنهام] يكونان حامالً واحداً. ففي نهاية األمر، 

تتمثّل املشابهة يف تقريب ّرس بآخر، ويف التعرّف إىل وجود العالقة نفسها بني أطراف مختلفة (أ هي 

ب مثلام ج هي ح)، دون التمّكن من تحديد طبيعتها، وال الذهاب إىل أبعد من وضع توفيق عىل 

املستوى الظاهرايت (فثّمة متاثل بني حاالت النفس وحاالت البدن مثلام مثّة «عالقات منسجمة» 

بني حاالت املادة وروح املسيح38). لذلك، ميكن أن تكتيس املشابهة داللة يف االتجاهني: من املمكن 

تفسري التجسد وّرس القربان املقدس (Eucharistie) باملقارنة مع وحدة النفس والجسد، كام ميكن 

تفسري هذه الوحدة نفسها بالعودة إىل تصّور الحضور الالهويت (وهو تصّور ُمبهم يف حّد ذاته)... 

الالهويت  أن  يعني  ذلك ال  إّن  املقدس).  القربان  (والسيام  األرسار  تفسري هذه  يُستعمل يف  الذي 

والفيلسوف ال يفهامن ما يقوالن حني يتحّدثان عن الوحدة. فالكلمة ليست غري ذات معنى (مجرد 

صوت flatus vocis). تحيلنا الوحدة عىل اتفاق واقعي أو قل إنّه اتفاق قابل للمعاينة. وعىل أي 

36 - مقالة متهيدية...، الفقرة 55.
37 - ال يتعلّق عدم الفهم بأرسار العقيدة فقط، ولكن أيضاً ببعض الصفات الحية يف الفيزياء. انظر مقالة متهيدية...، § 5 ,§ 41 ,§ 54.

 Remarque de .1704 مارس آذار/  لريفو يف  الوضع حول مسألة يف مذكرات  املسبق  التناسق  نظام  كاتب  اليبنتز، مالحظة من    -38
 l’Auteur du Système de l’Harmonie préétablie sur un endroit des Mémoires de Trévoux de mars 1704, GP VI, p.

.595-596
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حال، هو مالئم للمظاهر. غري أن مفهوم الوحدة غري قادر عىل متكيننا من فهم ما يكّون الرابطة 

يف  املسيح  بحضور  والجسد  النفس  وحدة  فمشابهة  جوهرين.  بني  الواقعية  والوحدة  األساسية، 

 .(Un je ne sais quoi) الخبز وبوحدة املسيح يف الطبيعة البرشية تصبح مشابهة بيشء مبهم

زد عىل ذلك أنّنا عاجزون عن الربهنة عىل األرسار؛ أي إننا عاجزون عن تقديم برهان مُيّكن من 

بيان العلّة املاقبليّة (معرفة اللامذا le pourquoi)، وإال فسنكون قادرين عىل فهمها. غري أننا، عىل 

الرغم من ذلك، قادرون عىل الدفاع عنها ضد االعرتاضات (Les objections)، ببيان أنّها ال تتضمن 

تناقضاً منطقياً أو ميتافيزيقاً، وأنها ال تناقض إال املظاهر أو سري الطبيعة العادي (حالة املعجزات). 

كيف لنا أن ندافع عاّم ال نفهمه؟ حني اليوجد مجال للشك39 يف أصالة الكتابة املقدسة وطبيعتها 

للدحض، ويتعذر وجود اعرتاض  قابلة  التي تتضمنها غري  املعتقدات  الوحي، تصبح  الصادرة عن 

ضدها غري قابل للدحض، وإال فإّن إمياننا بها سيكون بال أساس، ويتعنّي وقتها االعرتاف بخطئها؛ فال 

ميكن لقضيّتني متناقضتني أن تكونا صحيحتني يف اآلن نفسه. من الرضوري، إذاً، أن نتبع االعرتاضات. 

وقتها  ينبغي  االعتقاد.  عبثية  تظهر  برهنة  يقدم  شكالً ومضموناً،  برهاناً  االعرتاض  يكون  أن  فإّما 

دحض ذلك االعتقاد واعتباره غري صادر عن الله40. فعًال، تعود الدوافع التي قُّدمت، إىل اآلن، إىل 

وثوق أخالقي، وعليها أن تخضع لوثوق مطلق محّدد بربهنة41. يكفي حينئٍذ أن نُقيم الدليل بأنّها 

تافهة ومهزوزة: أي إنها تنبني عىل مظاهر وشبهات أو عىل اعتبار النظام الطبيعي وحده. 

ما  أهم  واملرافعة  والربهنة  والفهم  التفسري  بني  الواضح  التمييز  أن  املؤكّد  من  اليبنتز،  نظر  يف 

أنه  كام  دقيق42.  نقاش  نظام  وضع  إىل  الجدال  هذا  أدى  ولوكالر.  وجاكولو  بايل  مع  جداله  ميّز 

مّكن من تفادي الخلط وسوء الفهم من خالل تحديد دور كل طرف بدقة: يتعني عىل املرافع [أي 

املدافع عن أطروحة أو فكرة] القيام بالتفسري والرد عىل االعرتاضات. وعىل املعارض أن يربهن أن 

األطروحة خاطئة أو مستحيلة. يكون وقتها من السهل إنهاء الخصومة؛ إذ سيظهر رهانها الحقيقي 

39  - بطبيعة الحال، ال تطرح مسألة مالءمة العقيدة للعقل لو قبلنا بالوحي، وهي مسألة تختلف عن مسألة أسباب االعتقاد. فبيان 
"دواعي اإلميان" (الفقرة 5 من مقالة متهيدية...) التي تؤسس حقيقة الدين، بصورة تجعل سلطة الكتاب املقدس يف منأى عن جميع 
أشكال االنتقادات أمام محكمة العقل. فمن دون هذه الحجج، وهي ال متنح غري وثوق أخالقي، ال يشَء ميكن أن مييّز الدين املسيحي عن 
"الديانات الخاطئة" (الفقرة 29 من مقالة متهيدية...). لالعرتاضات التي تم فحصها، إذاً، عالقة مبحتوى املعتقد (املناقض، بحسب بايل، 

ملبادئ العقل)، وليس لرشعية أساسه النيص (التي من املفرتض أنها منتهية).
40  - واملعتقد الذي يقاومه العقل ويدحره من قبل العقل هو معتقد ليس غري قابل للفهم فحسب؛ بل ميكننا القول إنّه ال يشء أيرس 

p. 66, 23 § ،فهامً وأكرث جالًء من عبثيّته. املرجع نفسه
41 - املرجع نفسه، "وميكن لحجج صّحة الدين التي ال متنحنا إال وثوقاً أخالقيّاً أن تُوازن، أو يقع تجاوزها عن طريق اعرتاضات توفّر وثوقاً 

 ,Ibid, § 5, p. 53 ."ًمطلقاً لو كانت هذه االعرتاضات ُمقِنعة وبرهانيّة متاما
42  - وضع اليبنتز القواعد الحقيقية للنقاش يف الفقرات 79-72 من مقالة متهيدية...
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 faire) بوضوح، وهو ال يتمثل يف فحص املعتقد ذاته، وال يف تحديد الرباهني الوضعية؛ أي إفهام

comprendre) ما ليس قابالً للفهم، والربهنة عىل ما ليس قابالً للربهنة (عن طريق العقل)، ولكن 

موضوع  املعتقد].  [ذلك  ضّد  املقدمة  الحجج  ورصامة   (la recevabilité) املقبولية  عىل  الحكم 

إذا  تقييم  يتعنّي  الشأن يف محاكمة؛ حيث  الواقع، االعرتاض، كام هو  إمّنا هو، يف  النقاش األسايس 

يكون  ألن  ال رضورة  تستقيم،  ال  اإلدانة  أّن  لبيان  ولكن،  ال.  أم  وواثقة  مؤسسة  اإلدانة  كانت  ما 

املدافع [عنها] الهوتياً ممتازاً، وأن يتدخل يف لطائف الهوتية. يكفيه معرفة قواعد املنطق املشرتكة 

واستعاملها استعامالً حسناً. كان بايل يأمل أن يأيت يوم يكون فيه شخص ما قادراً عىل الرّد عىل 

[كام يقول  هذه الصعوبات ضد العقيدة، التي يَعدها منيعة. وعىل الرغم من ذلك، ليس مجدياً 

اليبنتز] انتظار: 

«رجٍل ذي ذكاء متوسط، منتبه بعض اليشء، ويستعمل بطريقة دقيقة قواعد املنطق العادي، 

االعرتاض من  الحقيقة، والسيام حني يصدر  إحراجاً ضد  األكرث  االعرتاض  الرد عىل  قادر عىل  فهو 

العقل وحده، أو حني ندعي أن ذلك االعرتاض برهنة [...] إذ يكفي أن نفحص الحجة باالعتامد 

عىل القواعد، فسنجد دامئاً طريقة لكشف عيب يف الشكل، أو وجود مصادرات مل تقع برهنتها عن 
طريق حجة سليمة»43.

 وعىل نقيض ما ّرصح به كاتب املعجم، بوسعنا إذاً أن نعرف، منذ هذه الحياة، مالءمة حقائق 

العقيدة مع العقل الكوين44. ال ميكن للعقل معرفة ما يتجاوزه [ما هو فوق العقل] ولكن يتعني 

عليه بالرضورة دحض ما هو ضده؛ أي ما كان خطأه موضوع برهنة. إّن التمييز بني عمليات الذهن 

 praeter/contra) األربع مرتبط كثرياً بالتميز الكالسييك بني ما هو فوق العقل/ وما هو ضد العقل

rationem) الذي يدافع عنه اليبنتز ضّد بايل. فعالً، يرى بايل أن تعاليم الوحي تتجاوز قدرات 

العقل؛ بل كثرياً ما تناقضه. وباألحرى، إن هذا التمييز املعتاد يف الالهوت مؤسس عىل التباس. 

يقول بايل: «أرسار اإلنجيل فوق العقل كام يقال عادة، ولكنها ليست مناقضة للعقل. أعتقد أننا ال 

مننح العقل املعنى نفسه يف الجزء األول من هذه املصادرة ويف جزئها الثاين. ففي الجزء األول نقصد 

عقل اإلنسان، ويف الجزء الثاين العقل بصفة عامة. فإن افرتضنا أننا نفهم من عبارة العقل بصفة عامة، 

اإلنجيلية  أن األرسار  أيضاً  الله، فسيكون صحيحاً  الذي هو يف  الكوين  العقل  أو  العقل األسمى،  أو 

ليست فوق العقل، وهي ليست ضده. ولكن حني نفهم يف الجزء األّول من املصادرة ويف جزئها الثاين 

.p. 68, 27 § ،43  - املرجع نفسه
 .p. 85, 60 § 44  - املرجع نفسه
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العقل البرشي، فإين ال أرى كثرياً صالبة هذا التمييز؛ إذ أكرث الناس أرثوذكسية يُقرون أننا ال نعرف 

مالءمة أرسارنا ألحكام الفلسفة. يبدو، إذاً، أنها ليست مالمئة لعقلنا، غري أن ما يبدو غري مالئم لعقلنا 

يبدو مناقضاً له. وباملثل، إّن ما يظهر غري مالئم للحقيقة يبدو مناقضاً للحقيقة [..]»45.

ومن جهة العقل الكوين، إّن التمييز ليس ذا معنى، وهو، بالنسبة إىل العقل البرشي، خاطئ. فمن 

يريدون املحافظة عىل حقيقتني (عىل الرغم من عدم مالءمتهام الواضحة لبعضهام) «يفرتضون أن 

الصعوبة صادرة عن افتقارنا إىل األنوار، يف حني أنه كان عليهم أن يقولوا إنها تأيت أساساً من أنوارنا 

عقلنا  محدودية  عن  ناتجاً  ليس  املشكل  بايل،  إىل  بالنسبة  لألرسار»46.  مالءمتها  عن  نعجز  التي 

وعجزه عن فهم ما يتجاوزه؛ أي من عدم امتالكنا ما يكفي من األنوار. فلدينا ما يكفي من أنوار 

لرنى أن الّرس الديني ال يتفق مع مبادئ الفلسفة... وامتالك أنوار أوسع ال يغرّي شيئاً، وال يحّول 

األرسار إىل مسائل أقّل تناقضاً! ويف هذا الشأن، العيب ال يكمن يف ضعف العقل؛ إذ إن حقائق 

العقيدة ال تتعلق فقط مبسائل مذهبية أو وقائع ليس للعقل ما يقوله يف شأنها أو أنه يجهلها، 

مادام بعضها يناقض بطريقة رصيحة نتائجه. (وهكذا، إن مبدأ التثليث يناقض املصادرة املنطقية 

التي تقول إّن شيئني مامهيني ليشء ثالث متامهية فيام بينها).

بالنسبة إىل اليبنتز، يبقى التمييز بني ما فوق العقل وما ضده صالحاً. ويتعنّي فهمه مبقتىض 

نوعني من الرضورة (الرضورة الهندسية والرضورة الفيزيائية) اللتني أبرزهام: فام هو ضد العقل، 

هو ما ناقض الحقائق األزلية؛ أي ما كان مستحيالً منطقياً وميتافيزيقياً (وإذاً، هو ال ميكن أن 

أو  أو فهمه»  ألفنا تجربته  ملا  فقط  ما كان «مناقضاً  العقل هو  يكون صحيحاً). وما هو فوق 

ال  نصوصه48،  بعض  بايل يف  يقول  كام  لذلك،  الفيزيائية47.  الناحية  من  مستحيالً  أيضاً  كان  ما 

ميكن لألرسار أن تكون مالمئة «للعقل اإللهي» أو للعقل «بصورة عامة»، دون أن تكون مالمئة 

بايل!) وحدة  (مثل  قَِبل  إىل من  بالنسبة  مراوغة،  يكون غري  أن  يعدو  ال  الذي  البرشي  للعقل 

التيوديسيا، رشيطة أال نتخىل عن  التصّورات والحقيقة49. ولكن، وجب، بحسب تقدير مؤلف 

أن  ميكن  يشء  ال  بأن  االعرتاف  لاللتباس)،  (نتيجة  املصطلحات  خلط  يف  فنقع  الحقيقة  وحدة 

.RQP, II, chap. CLIX, OD III2, p. 833a-b .2 45  - بايل، بيري، إجابة عن أسئلة قروي، الفصل
chap. CLXVII, note x, p. 853b .46  - املرجع نفسه

47  - مقالة متهيدية... الفقرة 23.
.RQP, II, chap. CLIX, OD III2, p. 833b; EMT, II, chap. XXXI, OD IV, p. 91a-b .48  - بايل، بيري، إجابة عن أسئلة قروي

49  - ليس مؤكداً أن متييز املتناهي عن الالمتناهي يسمح حقاً بتجاوز الصعوبة وإنقاذ الوحدة (كام تصور ذلك جون لوك سوالر يف نصه 
"بايل وإحراجات العقل البرشي" (ذكر سابقاً 93-91). فالتناقض املنطقي مع مبادئ وتصورات العقل البرشي ليس محدوداً أو ظاهريا.ً 
فإن كان التناقض حقيقياً، فهو ال ينمحي حني نحيله إىل العقل اإللهي مبجرد مرورنا من املتناهي إىل الالمتناهي. إّن من يرفض االلتباس ال 

يتمثل الفارق بني املتناهي والالمتناهي هاهنا إال يف الدرجة، وهو ال يغري، إذاً، شيئاً يف طبيعة التناقض.
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يكون مناقضاً للجزء (هذا الجزء من العقل الذي منتلكه؛ أي مجموع الحقائق التي نفهمها) دون 

أن يكون مناقضاً للكل (العقل الكيل الذي هو سلسلة كّل الحقائق املنيعة). فعقلنا ال يختلف 

عن عقل الله يف الطبيعة؛ بل يف الدرجة، «مثلام تختلف قطرة ماء عن املحيط، أو كام يختلف 

املتناهي عن الالمتناهي»50.

التمييز بني ما هو فوق  بايل يف  إليه  الذي يعمد  املفتعل  الغموض  وأخرياً، إن اليبنتز يعارض 

العقل. فالعقل املقصود إمنا هو العقل البرشي، وما يعجز العقل عن فهمه  العقل وما هو ضد 

(أي األرسار) يتجاوزه، وهو، عىل الرغم من ذلك، ليس مناقضاً له، وليس مناقضاً لحقائقه ومبادئه. 

إنّها مثبتة ومعروفة معرفة واثقة.  ُمَؤَملة،  أو  العقيدة للعقل مفرتضة  أيضاً، ليست مالءمة  هنا، 

وملعاينة ذلك، ال حاجة إىل تفسري العقائد املسيحية تفسرياً كامالً يذهب إىل حّد اإلجابة عن سؤال 

«الكيف؟» و«املاذا؟». فمن املؤكد أن الحقائق الناتجة عن الوحي ال تنتمي إىل صنف الحقائق 

التي بوسعنا إدراكها بصورة طبيعية، غري أنها تكّون معها سلسلة فريدة ومتصلة ال ميكن أن تتضمن 

تناقضاً منطقياً أو ميتافيزيقيا51ً.

3. انتصار العقيدة أم انتصار العقل؟
يف نظر اليبنتز، ال ميكن أن يوجد اعرتاض ضد العقيدة يعجز العقل عن رده. وعىل الرغم من 

ذلك، ماذا نقول عن الرش الذي ال يالئم وجوده ظاهرياً الكامل اإللهي؟ يعود بايل دامئاً إىل هذا 

املشكل ألنه يوضح، بحسب رأيه، بطريقة أكرث دقة من غريه (ورهانه نظري أكرث من كونه عملياً) 

استحالة التوفيق بني تعاليم الدين املسيحي والحقائق التي ندركها بوساطة النور الطبيعي. تصدم 

العقيدة مبادئ األخالق الكونية، إذ تُعلِّمنا أن اإلنسان يعاين من خطيئة مل يقرتفها بنفسه (خطيئة 

آدم)، وأّن الله، عىل الرغم من خرييته وقداسته، ال مينع السقوط، وهو يَلعن أكرث مام يُنجي. ومن 

جهته، إن العقل يصل إىل نتائج مناقضة للوحي: [أي إىل] الثنائية املانوية أو اإللحاد. أما األوىل 

(املانوية)، فعىل الرغم من صعوباتها النظرية (وال مجال إلنكارها) متتاز بإعفاء الله من مسؤولية 

الخطيئة، وهي أكرث قدرة عىل التعبري عن التجربة من افرتاض مبدأ خري وحيد. ويعرتف الثاين (أي 

اإللحاد) بعبثية التفكري يف كائن كامل هو مصدر الرش، ويستخرج كّل النتائج املرتتبة عىل ذلك... 

ويف كلتا الحالتني (املانوية واإللحاد)، الدين الذي يدعو إىل إله واحد يقع يف تناقض.

متثل مشكلة الرش املعضلة األكرب يف كل الهوت عقالين. وهكذا، إن بايل يجيب جميع أولئك 

50  - مقالة متهيدية... الفقرة 61.
51  - املرجع نفسه، الفقرة 63.
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هذا  مثل  إّن  [بقوله]  حكمته،  إظهار  يف  يزيد  ليك  الرش  بوجود  يسمح  الله  أّن  يدعون  الذين 

القول يؤدي إىل مقارنة الله برّب أرسة يرتك أطفاله يكرسون أرجلهم ليك يظهر للمدينة براعته 

يف تطبيبهم، أو مقارنة الله بحاكم يسمح بأن تكرث االنتفاضات، وأن تعّم الفوىض مملكته؛ ليك 

ميجد نفسه بعد ذلك من خالل قدرته عىل إخامدها52! ال وجود ألّي قاٍض يف محكمة يعذر رجًال 

مل يقم بخطيئة، لكّنه توقعها؛ بل يّرسها عوض منعها، ورصح بأنه مل يطلبها؛ بل سمح بها فقط، 

ومل يقم بها بنفسه.

يخصص بايل، يف الجزء «املذهبي» لكتاب التيوديسيا، تربير سامح الله بوجود الرش باالستناد إىل 

العلل املاقبلية. ففي إطار الرد [عىل بايل]53 (وهي وجهة النظر املفضلة يف الخطاب التمهيدي)، 

يكتفي اليبنتز بتأكيد عيوب هذه املقارنات األنرتوبومرفية؛ فوحدة معنى العدل ال تلغي املسافة 

الفاصلة بني اإلنساين واإللهي؛ إذ إن كونية قواعد العدل ال تعني أنه بوسعنا أن ندافع عن قضية 

الله كام ندافع عن قضية رجل يف محكمة. وبرصف النظر عن أن «املدعى عليه» ليس من درجة 

الله نفسها، ال ميكن تقييم وزن الشكوك وقيمة االتهامات التي سجلت ضده بالطريقة نفسها [التي 

تقيَّم بها أعامل الله]. ففي قضية إنسانية، ليس من املمكن دامئاً الوصول إىل الحقيقة، حيث كثرياً 

ما يضطر القايض إىل «تعديل نفسه عىل القرائن واالحتامالت، وخاصة عىل التخمينات أو األفكار 

املستبقة»54. غري أن هذه الطريقة يف تناول املسألة ال تناسب حالة الله مادام النقاش حول األرسار 

قد بنّي أن [صفة] االحتامل ليست معياراً لقبول [قضية]. فإن كان ميكن ظاهرياً للذنب أن يبدو 

عىل أنّه الحقيقة يف محاكمة إنسانية، فذلك غري كاٍف إلدانة الله؛ إذ يُظهر الفحص املعمق للواقعة، 

إن كان بوسعنا القيام به، أّن مثة أسباباً ُعليا وعادلة جداً تسمح بوجود الرش. [يعني ذلك] إذاً أن 

العدل اإللهي ال ميثّل استثناء لحق العقول الكوين (droit universel des esprits)، ألن السبب 

وطريقة الحكم مختلفتان يف هذا الشأن اختالفاً كليا55ً. 

ال بد من أن نأخذ يف االعتبار الشخص املدان، وباالستناد إىل املقارنات، ميكن أن نتوصل إىل رسم 

الله، كأننا نتحدث عن رجل  مالمح مقاربة أكرث صحة. فحني نتحدث عن الخطيئة بالنسبة إىل 

التي تشهد  املظاهر  كانت  فأياً  الرسقات56.  باقرتافه بعض  أو ُمحسن متهم  بريء متهم بجرمية 

.DHC, « Pauliciens », rem. E 52  - بيار بايل، املعجم..."بوليسيان" املالحظة
53  - حول هذين الجزأين من التيوديسيا وحول االسرتاتيجيات والحجج والرباهني الخاصة التي يستعملها كل طرف انظر كتابنا الذكور 

سابقا، الفصول 5-7
.p. 70, 32 § ...54  - مقالة متهيدية

55  - املرجع نفسه، الفقرة 35.
56  - املرجع نفسه، الفقرتان 36-37.
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ضده، والقرائن والشهادات التي تدينه، ال بد من اعتبار االتهام افرتاء وسخافة، ألنه أبعد ما يكون 

عن الحقيقة. ينبغي، إذاً، أن يتغلب إمياننا بالفضائل الكربى عىل العلل املهزوزة. فيصبح بذلك 

الله حتى وإن استندنا إىل  [ما يقوم به]  بايل، وتربير  التي فرضها  من املمكن تحقيق الرشوط 

املامرسات القضائية املستخدمة يف محاكمنا، حيث يسود املعيار األكرث وضوحاً. فليس من املؤكد 

فقط أّن من طبيعة من كان المتناهي الخريية أنه ال ميكن أن يكون مصدر الرش، ولكّن ذلك هو 

األكرث احتامالً أيضاً. 

واملانويني  الريبيني  لسان  عىل  بايل  يضعها  التي  واالعرتاضات،  املقارنات  هذه  خالل  فمن 

فليس  والعقل.  العقيدة  بني  للرصاع  ممكن  لحّل  وجود  ال  أنه  بيان  إىل  يسعى  هو  وامللحدين، 

املقبول بل واملعقول.  الحّل  الله. وهو  للمسيحي إال مخرج واحد، وهو االستسالم لسلطة كالم 

وما اإلميانية إال نتيجة رضورية لعقل أبرزت مامرسته الحرة دون عوائق وظيفته الحقيقية: وهي 

عدم تأسيس الحقيقة، وإبراز التناقض، وإلقاء الضوء عىل اإلحراجات وبّث الشك. يؤدي العقل 

إىل العقيدة، باعتبارها الحّد الذي عليها أن تلتزم به، وهو يأمر بالتخيل عن األنوار الضعيفة حني 

يعلن الله القدير حقيقة عليا. يقول بايل:

«[...] إذ ما الذي ميكن أن نفعله ويكون أكرث مالءمة للعقل املستقيم، والحس السليم، من أن 

نحب طاعة الله أكرث من حبنا لطاعة البرش، سواء تعلق ذلك باألخالق العملية أم مبعتقد تفكري؟ 

[...] ومبعنى ما، ليس مثة عقيدة أكرث بناء عىل العقل من تلك التي تبنى عىل أنقاض العقل»57.

البرشي»؛ هل ذلك فعالً  العقل  الله عىل  «انتصار سلطة   (Nicole) نيكول  ما سامه  ذلك هو 

انتصار؟ أال يتعلق األمر بانقالب مفاجئ، وبانتصار من نوع أنصار برييوس (Pyrrhus) [املتضمن 

لخسائر فادحة]؟ فالعقيدة ال تنترص إال ظاهرياً، حني تقع يف تناقض مطرد، وتحارص من كل جهة 

أن  باعرتاضات يقال إنها منيعة، ألنها تطرح موضوعات نعلن أنها غري قابلة للحل. يبدو واضحاً 

العقل قد انترص، لكّنه يرفض تاجه إجالالً ألولية الله املطلقة، واحرتاماً لسلطة الكالم املنزل... ال 

يتخّىل املسيحي عن العقل ألنه ميكن أن يكون قد انهزم؛ بل ألنه مضطر إىل االختيار بني الفلسفة 

والدين، وعليه أن يتخىل عن األوىل وفاء للثاين.

بالنسبة إىل اليبنتز «العقل عطاء من الله مثل العقيدة متاماً». وتؤدي إرادة املعارضة بينهام 

إىل افتعال مصارعة الله لنفسه58. فإن كان انتصار العقيدة املزعوم عىل العقل واقعياً (أو كان 

 .RQP, II, chap. CLXI, OD III2, p. 836b .57  - بايل، بيار، إجابة عن أسئلة قروي
58  - مقالة متهيدية... الفقرة 39.
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ممكناً) فسيكون هزمية، متاماً مثلام سيكون االنتصار املزعوم للعقل عىل العقيدة؛ إذ إن ذلك 

سيؤدي إىل تدمري فكرة الحقيقة نفسها. فالعقيدة ال تنترص أبداً عىل العقل، لكنها تنترص عىل 

املقوالت الخاطئة، وعىل األفكار املسبقة وعىل املظاهر59. تصدم أرسار الدين طريقتنا العادية 

يف النظر، ويفرتض قبولها التخيل عن فهمها فهامً كامالً. فانتصار العقيدة ال ميكن أن يكون إال 

انتصار العقل، الذي يتجاوز حاجتنا إىل الرباهني وترّددنا يف قبول ما ليس قابالً للتصديق وال 

للفهم60.

فال تتمثّل املسألة يف معرفة إذا ما كانت إميانية بايل صادقة أم ال، بل فيام إذا كان هو الطرف 

الوحيد الذي ميكن -يف نهاية املطاف- ملسيحي تَبنيه. فالطابع الحرصي للزوج (الفلسفة أو الدين) 

ال ميكن إال أن تصدم الالهوتيني «العقالنيني». فحني يؤكد اليبنتز أن مؤلف املعجم «يريد إسكات 

اإلفراط  ناتجني عن  يدين خطأين  اليبنتز  فإن  الالزم»61،  من  أكرث  الكالم  إىل  دفعه  بعدما  العقل 

نفسه. دفع بايل العقل إىل الحديث أكرث من الالزم دون استعامل التمييزات الرضورية (التفسري، 

قبل  بقسوة  أسكته  ذلك  بعد  العقل).  ضد  هو  العقل/ما  فوق  هو  ما  املرافعة،  الربهنة،  الفهم، 

مساعدته عىل حل الصعوبات التي ساهم بنفسه يف خلقها. إنه مل يَر إال عمل العقل السلبي ومل 

يدرك حركته الخاصة؛ إذ حني نحطم، يف اآلن نفسه، األطروحة ونقيضها، فإّن العقل: «[…] يَِعدنا 

املجادلة  ليس بروح  التعمق، ولكن  نتبعه عىل مدى قدرته عىل  أن  بيشء عميق، رشيطة  وقتها 

بنجاحات كبرية»62. يتوقف  بل برغبة جامحة يف البحث وكشف الحقيقة، وهو متشٍّ يكافأ دامئاً 

الريبيون واإلميانيون قبل األوان. إنّهم يخضعون لجاذبية هذا العقل الذي يبدو متخلياً عن جميع 

ما وضعه، من دون أن يستندوا إىل العقل يف تحليالته الواعدة. 

مييز اليبنتز موقفه عن ثالثة مواقف مختلفة: موقف العقالنية املتعجرفة أو التقريظية املرتبكة 

العقل، وهي محاولة فاشلة (ألنها مستحيلة)؛ بل هي  الربهنة عىل األرسار بوساطة  التي تدعي 

أجل  من  العقل  مبادئ  بكل  التضحية  يريد  الذي  الدوغاميئ  اإلمياين  وموقف  للعقيدة63،  مرضة 

االعتقاد، وذلك باإلعالن عن عقيدة العقالنية يف جوهرها. وهو تصّور يعزز صفوف أعداء الدين من 

خالل اإلساءة إىل العقائد الدينية64.  مييز اليبنتز موقفه، أيضاً، من موقف الريبيني الذين يرون أن 

59  - املرجع نفسه، الفقرة 42.

60  - املرجع نفسه، الفقرة 43.
61  - التيوديسيا، املقدمة ص 39.
62  - مقالة متهيدية... الفقرة 80.

63  - املرجع نفسه، الفقرة 59.

64  - املرجع نفسه، الفقرة 23.
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التناقض بني العقيدة والعقل تناقض ال ميكن تجاوزه. يفهم هذا املوقف األخري بثالث طرائق: األوىل 

هي البريونية، وهي تتمثّل يف االكتفاء بهذا التعقيد دون اإلفصاح عن أّي مخرج لتجاوز التناقض. 

الطريقة الثانية، وهي ذات منحى «عقالين»، تتمثل يف االعرتاف بأن التوفيق بني العقيدة والعقل 

ممكن يف سياق العقل الكوين، غري أننا عاجزون نظرياً أو عملياً (يف الوقت الراهن) عن تحقيقه. 

الطريقة الثالثة، وهي ذات منحى «إمياين»، وتؤدي إىل الحسم لصالح اإلميان، حتى وإن اقتىض ذلك 

التخيل عن وحدة الحقيقة واالعرتاف بالتلبس، وذلك من خالل وضع نظام حقائق خاصة بالعقيدة، 

ال مجال إطالقاً التفاقها مع العقل. يبدو بايل، الذي يرفض تعليق الحكم الذي تؤدي إليه البريونية 

باملعنى الدقيق، متأرجحاً بني صيغتي البريونية األخريتني.

يتمثل موقف اليبنتز يف قبول نظام واحد من الحقيقة وهو نطام وحيد، عىل الرغم من أنه يفكر 

يف الفوارق التي توجد بني الحقائق (بحسب طبيعتها ومنطها ومصدرها). يفرتض موقف اليبنتز أن 

صفة العقيدة األساسية تكمن يف عقالنيتها، وعدم تناقضها املنطقي أو امليتافيزيقي. وعىل الرغم  

من ذلك، ال تقتيض هذه العقالنية أن تكون فصولها وعقائدها موضوع فهم تام وبرهنة كاملة. 

لنقل، إذاً، إن أرسار الدين محفوظة. وتتجاوز العقيدة العقل يف [قدرتها] عىل اطالعنا عىل حقائق، 

من دونها ليس بوسعنا بلوغها مادامت ال تنتمي إىل السلسلة التي تكّون عقلنا. ويبقى الوحي، عىل 

الرغم من ذلك جزئياً: إننا ال ندرك إال بعض الحقائق العالية، ونجهل كيف ترتبط هذه الحقائق 

الكوين دهشتنا بل حرجنا.  العقل  الذي ال يوجد يف  التي نعرفها. يفرس هذا االنفصال  بالحقائق 

نقيصة عقل سيقع  فقط  بل هي  تناقض؛  أو  تعارض  الناقصة عالمة  الوسطى  الدرجات  فليست 

تداركها يف الحياة األخرى. بالنسبة إىل اليبنتز، العقيدة ليست مناقضة للعقل، وهي ترنو إليه. إنها 

انتظار ورجاء: هو انتظار فهم كامل ورجاء اكتساب ارتفاع عقيل يجعلنا نرى أخرياً سلسة الحقائق 

الكاملة واملتصلة.

حول «مالءمة العقيدة للعقل»: اليبنتز ضد بايل
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مآزق العقالنية الكونية
اإلبستمولوجيا الالهوتية البن حزم القرطبي*

بقلم: أدريان كونديار
ترجمة: هدى كرمييل** 

العالقات اإلسالمية املسيحية، تلك املحارضة  العهد، يف مجال  الحديثة  الذكريات  من بني أسوأ 

أمام  أيلول/ سبتمرب (2006) يف جامعة لشبونة  السادس عرش يوم (12)  بونوا  البابا  ألقاها  التي 

ما  وتأمالت»1.  ذكريات  والجامعة:  والعقل  «اإلميان  عنوان  تحمل  والتي  العلامء،   من  مجموعة 

زال الحارضون يتذكرون أن هذا الدرس البارع املخصص للحديث عن العالقات املتينة بالرضورة 

إذ استشهد  العامل اإلسالمي:  يف  استنكاراً حقيقياً  أثار  اليونانية،  العقيدة املسيحية والعقالنية  بني 

البابا يف تلك املحارضة بحوار جدايل دار بني اإلمرباطور البيزنطي مانويل باليولوج ومثقف فاريس2، 

اتهم فيه اإلمرباطور محمداً بكونه مل يقدم لهذا العامل «إال ما هو سيّئ وال إنساين، مثل قراره نرش 

العقيدة التي يدعو إليها بالسيف». والحال أّن العبارة التي مل يتبّناها البابا؛ بل َعّدها «غري مقبولة 

من وجهة نظرنا»، أثارت انفعاالت قوية، لكنها أخفت جوهر االستدالل: كان البابا بونوا السادس 

عرش يريد أن يرفع من قيمة فرادة العقيدة املسيحية التي تفرض عليه طبيعة الله فيها أن يترصف 

بعقالنية، بخالف العقيدة اإلسالمية التي ال تقيّد الله بتاتاً بهذا االلتزام. إن غياب العقالنية هذا 

لدى الله نتيجة تعاليه الكيل هو، يف تقدير اإلمرباطور، سبب نرش اإلسالم البدايئ بوساطة السالح 

والغزو: فلام كان الله غري خاضع للعقل، فهو ليس يف متناول تفكرينا؛ ومن ثّم ال طائل من السعي 

* النص األصيل:
Adrien Candiard, «Les impasses d’une rationalité universelle», MIDÉO, 32, 2017, 245-264.

أود أن أتوجه بشكري الصادق إىل الدكتور حسن احجيج عىل تفضله مبراجعة هذه الرتجمة.
** مرتجمة من املغرب.

1  - توجد الرتجمة الفرنسية الرسمية ملحارضة البابا يف املوقع اآليت:
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2006/september/documents/hf_benxvi_
spe_20060912_university-regensburg.html

2  -  استعمل البابا بونوا السادس عرش الطبعة املزدوجة اللغة (يونانية-فرنسية) للنقاش السابع من هذه النقاشات الذي نرشه ثيودور 
خوري:

Manuel II Paléologue, Entretiens avec un Musulman. 7ème controverse.

ترجامت

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2006/september/documents/hf_benxvi_
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فعالية وأكرث مرشوعية  أكرث  اإلكراه وسيلة  بوساطة حجج عقالنية، ويصبح  ما  إقناع معارض  إىل 

لتغيري عقيدة الناس. 

لقد استعاد البابا، وهو يحاول التأكيد عىل خصوصية مسيحية، تهمة شديدة الخطورة موجهة ضد 

اإلسالم دون أن يتوقف عندها: إذ أعلن العقالنية الله، ومن ثَمَّ مرشوعية العنف الديني. فأسس 

تلك  اإلسالمي،  الكالم  له معرفة شخصية مبذاهب علم  تكون  أن  السادس عرش، دون  بونوا  البابا 

القناعة عىل مالحظة لنارش النص ثيودور خوري تقول: «إن الله بالنسبة إىل العقيدة اإلسالمية، عىل 

عكس [العقيدة املسيحية]، مطلق التعايل، وإن إرادته ال صلة لها بأية مقولة من مقوالتنا حتى ولو 

كانت معقولة»3. وقد عّزز النارش نفُسه هذا التأكيد الذي يبدو قطعياً حول «العقيدة اإلسالمية» 

القرطبي (456/384ه؛ 1064/994م)،  باإلحالة إىل واحد من علامء الكالم املسلمني هو ابن حزم 

اعتامداً عىل باحث فرنيس يف اإلسالم ينتمي إىل النصف الثاين من القرن العرشين هو روجي أرنالديز 

الذي يرى أن ابن حزم «ذهب إىل حّد القول إّن الله ليس ملزماً بالتقيد بكلمته الخاصة، وال يشء 

يلزمه بكشف الحقيقة لنا. فإذا كانت تلك إرادته وجب عىل اإلنسان أن يكون وثنياً»4.   

بونوا  أّن  جدال،  من  تالها  وما  البابا  محارضة  بعيد  ظهر  مقال  يف  جامبي،  كريستيان  اعرتف 

السادس عرش مل يكن يرمي يف محارضته سوى إىل تقديم مثال لتمييز الالهوت املسيحي للعقل أو 

اإلرادة، وأكد جامبي عىل ذلك االختزال الغريب الذي مبوجبه رسعان ما أصبح ابن حزم القرطبي، 

عامل الكالم األندليس، الذي عاش يف القرن الحادي عرش، واملمثل الوحيد تقريباً للمذهب الظاهري، 

عالمة عىل مجموع «العقيدة اإلسالمية». «ميكن عىل أساس هذه النقطة بالذات تصحيح األحادية 

التي تشوب استناد البابا إىل مقاصد اإلمرباطور البيزنطي. ومن الغريب جداً أن يريد البابا بونوا 

السادس عرش أن يتجاهل هنا مجموعة من التقاليد الكالمية التي تفكر يف حرية الله األساسية، 

ليس يف إطار تجريد الله كلياً من صفة العقل، وإمنا يف إطار اإلنجاز التام لهذا العقل»5. يذكر البابا 

عىل وجه الخصوص بغنى الرتاث اإلسالمي الذي تشكل بدوره عىل يد العقل اليوناين، محلالً بدقة 

أرنالديز، إىل  الفرنسيني يف اإلسالم؛ أمثال روجي  الباحثني  التي قد تكون دفعت بعض  املسلامت 

اعتبار بعض املؤلفني األقل تأثراً بالفلسفة الهلينيستية، مثل ابن حزم، يحملون فكراً إسالمياً أكرث 

أصالة؛ وهذا حكم مسبق وقع البابا ضحية له عن غري وعي، لكنه حكم مسبق واضح بالنسبة إلينا.    

ليس ابن حزم هو اإلسالم بالتأكيد، لكن هل هو صاحب التعاليم املنسوبة إليه؟ يرتدد كثريون يف 

3 -  Entretiens, p. 144, n. 1.
4  - Arnaldez, Grammaire et Théologie chez Ibn Hazm de Cordoue, p. 13, cité in Entretiens, p. 144.
5  - Jambet, «Les malentendus de Ratisbonne: l’islam, la volonté et l’intelligence», p. 13.
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اعتباره صاحب تعاٍل إلهيٍّ يتجاوز كل مجهوداتنا العقلية، إىل درجِة جعِل العنِف الوسيلَة الوحيدَة 

(الِفَصِل يف  أنه مؤلف كتاب ذي أهمية عظيمة، هو كتاب  األديان. والواقع  للحوار بني  املقبولة 

امللل واألهواء والنحل)6، بذل فيه مجهوداً كبرياً يف الجدال الديني. وقد أسس فيه عىل استدالل 

عقيل رصيح تفنيداً صارماً للمذاهب التي تتعارض مع مذهبه؛ أي النزعات الكالمية يف اإلسالم التي 

اختلف معها (املعتزلة واألشعرية بالدرجة األوىل، لكْن حركات عديدة أخرى)، والديانات األخرى، 

بداية باليهودية واملسيحية؛ إذ هاجم بكيفية أصيلة العقالنية الكتب املقدسة اليهودية واملسيحية، 

التائهني بالعودة إىل طريق الحق،  وكان يرمي بهذا الجدال، العنيف يف الغالب، إىل إقناع هؤالء 

معتمداً عىل الحجاج املنطقي. مل يكن ليكون لهذا العمل من املعنى لو جعل التعايل اإللهي من 

الربهنة الدينية أمراً ال طائل منه، ومن النقاش الجدايل أمراً مستحيالً؛ بل إن هذا العمل يتضمن 

عىل العكس من ذلك فكرة أن الناس، بغض النظر عن التقاليد الدينية املختلفة وأشكال الوحي 

املتنوعة، يتقاسمون سبيالً مشرتكاً يؤدي إىل الحقيقة، هو العقل املتطابق، أو عىل األقل الذي ميكن 

لألفراد أن يبلغوه بعضهم لبعض.  

يسعى هذا املقال إىل تجاوز هذا االرتباك، من خالل دراسة كتاب (الِفَصِل) املخصص لنظرية 

املعرفة7؛ حيث يوضح ابن حزم فيه نظريته املعرفية القادرة يف الوقت ذاته عىل ترسيخ عقالنية 

كاملة يف الجدال الديني، وعىل تجريد العقل من القدرة عىل الحديث عن الله بشكل مناسب. 

سنالحظ أّن تلك النظرية يف املعرفة تقود، بسبب أسسها نفسها، إىل مأزق يعرتض كّل نقاش بني 

األديان يستند إىل تلك النظرية. 

هل تعايل الله يضعه خارج العقل؟ 
التباس العلم اإللهي

يبدو أن الفصل الذي يحمل يف كتاب (الفصل) عنوان «كالم يف املعارف» يعطي الحق ملالحظة 

اإلسالمية».  «العقيدة  مجموع  عىل  لتشتمل  والبابا  خوري  تيدور  من  كّل  وسعها  التي  أرنالديز 

فمنذ صفحات الفصل األوىل، وبعد أن يقدم ابن حزم تعريفاً عاماً للعلم (علامً أّن العلم واملعرفة 

الله األعىل فال وسيلة  العلم اإللهي: «فيام يتعلق بعلم  إليه)، يقيص منه فوراً  بالنسبة  مرتادفان 

لتعريفه، وال يتقاسم مع علم الخالئق تعريفاً، وال نوعاً، وال أي يشء آخر باملرة»8. ليس ذلك ألنّه ال 

أحد حاول القيام بهذا املرشوع، وإمّنا ألنه هراء بنّي: 

6  - ابن حزم، كتاب الفصل يف امللل واألهواء والنحل. نشري إليه يف هذا املقال بكلمة "الفصل".
7 - الفصل، ج5، ص. 252-241 (الكالم يف املعارف).

8  - الفصل، ج5، ص242.
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ذهب األشعرية إىل أّن علم الله تعاىل واقع مع عاملنا تحت حّد واحد. قال أبو محمد، وهذا خطأ 

فاحش؛ إذ من الباطل أن يقع ما مل يزل (مع ما مل يكن تحت حّد، وما مل يزل فال نهاية له، وما ال 

نهاية له فال حد له؛ ألن الحد هو حرص النهايات). وعلم الله تعاىل ليس هو غري الله تعاىل، عىل ما 

بينا قبل وبالله تعاىل التوفيق9. 

يحيل ابن حزم عىل الجزء الثاين من كتاب (الفصل)، الذي عرض فيه بإسهاب اختالفه مع املدرسة 

األشعرية يف املسألة الكالسيكية لعلم الكالم اإلسالمي املتعلقة بالصفات اإللهية، ومن بينها صفة 

أن  الذي يذهب إىل  اإللهية،  الصفات  أحادية  الرصيح ملذهب  عن رفضه  العلم10. ويعّرب مجدداً 

لفظ «العلم» يفهم باملعنى نفسه، سواء طبّق عىل الله أم عىل اإلنسان. إال أنّه يسند هذا املوقف 

مؤلفاته  يف  وارد  هو  كام  األشعري،  موقف  إّن  اإلطالق11:  عىل  به  تقل  مل  أنّها  يبدو  مدرسٍة  إىل 

اإللهي  القياس بني  ابن حزم، وإمنا عىل  يؤكّد هنا  املعنى كام  التي وصلتنا، ال يقوم عىل أحادية 

واملخلوق12. بينام يختار ابن حزم بوضوح فكرة تعّدد املعنى: إّن العلم، املسند إىل الله، ال يشرتك 

مع العلم باملعنى الذي نفهمه عادة «ال يف التعريف، وال يف النوع، وال يف أي يشء». فالتعريف 

البرشي للعلم، الذي أقامه ابن حزم، كام سرنى، عىل اليقني من خالل متييزه للعلم عن الرأي، ال 

ِ البطالن. ميكن أن ينطبق عىل الله. ولذلك كان من الالزم املجازفة بعلم نفس إلهي غري محتمل وبنَيِّ

هل يعني اختيار مبدأ تعدد املعاين أن القرآن ال يقول شيئاً معقوالً عندما يصف الله «بالعامل»، 

وذلك بحسب خصوم مبدأ تعّدد املعاين الذي يتهمونه بالربهنة بالعبث؟ يبدو أّن ابن حزم مينح 

صفة «العلم» حداً أدىن من الداللة: «إن علم الله ليس شيئاً آخر غري الله عينه». وهكذا يرفض أن 

مينح الصفات اإللهية أّي شكل من االستقاللية أو الوجود الخاص. إال أنّه ال ينبغي أن يُستنتَج من 

هذه الصيغة املقتضبة أنه يطابق بني صفات الله وجوهره كام يفعل املعتزلة؛ بل إنه عىل العكس 

استبعد هذا النوع من املطابقة بسبب غياب سند ديني. إن له موقفاً حذراً: ليست الصفات سوى 

تسميات من دون مضمون ملموس. وعندما يرصح الوحي بأّن الله عامل، فإنّه يقول إّن الله يريد أن 

9  -  الفصل، ج5، ص242.
10  -  الفصل، ج2، ص308-293 (الكالم يف العلم).

الباقالين (تويف  أبا بكر  الذي يذكر فيه  الفصل،  الثاين من كتاب  الجزء  إنه واضح جداً يف  أّي مصنف.  ابن حزم هنا إىل  -   ال يرجع   11
403ه/1013م)، وابن فراق االصفهاين (ت 406ه/1015م). إال أن مذهب أحادية املعنى ال يوجد يف أّي كتاب لهام وصلنا. ويحتمل جداً 
أن يكون مصدر هذا اإلسناد هو كتاب السمناين املذكور كثرياً يف الفصل، الذي يحتمل أن يكون املصدر األسايس للمعلومة بالنسبة إىل ابن 

حزم حول مذاهب املدرسة األشعرية. انظر:
Schmidtke, «Ibn Ḥazm’s Sources on Ashʿarism and Muʿtazilism», p. 389

12  -  حول القياس واملذهب الواقعي للصفات عند الغزايل، انظر الدراسة الكالسيكية:
Allard, Les attributs divins, spécialement les, p. 228-233 et 281-285.
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يسمى بهذا االسم. فالصفة ال تخربنا بيشء عن طبيعة الله؛ إذ يتعلق األمر فقط مبجرد اسم يأمرنا 

الله باستعامله يف حقه. 

إن هذا املذهب االسمي املتطرف، الذي يجعل من الصفات اإللهية مكافئات ألسامء علم موحى 

بها، يبدو أنه مينح الحق لنقد البابا بونوا السادس عرش: من الصعب تبنُي أيِّ حواٍر بني األديان، 

حتى ولو كان حواراً سجالياً، ميكن أن ينطلق عىل أساس علِم كالٍم ال يعرتف لله إال بأسامء علم 

موحى بها، ويحرم العقل البرشي من إدارك أي صفة من صفاته. كام يضع ابن حزم الكالم الذي 

يجعل من الله موضوعاً له إىل جانب اإلرادة (طاعة األمر اإللهي) وليس إىل جانب العقل. وبني 

هذا املوقف واعتبار الخطاب الديني خطاباً مقصياً من حقل املعرفة، توجد خطوة يرفض هذا 

املتكلم القيام بها.

الحقائق الدينية موضوعاً علمياً  
بعد أن يفتتح ابن حزم ذلك الفصل بسجال حول الطبيعة املكتسبة أو الرضورية للعلم، ينتقل 

إىل تعريف هذا األخري استناداً إىل معجم العقيدة: 

العلم واملعرفة اسامن واقعان عىل معنى واحد، وهو اعتقاد اليشء عىل ما هو عليه وتيّقنه به 

وارتفاع الشكوك عنه، ويكون ذلك إما بشهادة الحواس وأول العقل، وإما بربهان راجع من قرب أو 

من بعد إىل شهادة وأول العقل، وإما باتفاق وقع له يف مصادفة اعتقاد الحق خاصة بتصديق ما 

افرتض الله عز وجل عليه اتباعه خاصة دون استدالل13. 

مل يعد ابن حزم إىل الحديث عن هذا املصدر الثالث للمعرفة يف ما تبقى من هذا الفصل؛ إذ 

يبدو أّن ابن حزم أراد أن ينصف شكالً خاصاً من املعرفة، وهو معرفة املالئكة واألنبياء الذين ال 

ميكن القول إنّهم يفتقرون إىل العلم، عىل الرغم من أن علمهم ال يقوم عىل شهادة الحواس وال عىل 

البديهيات األولية14. إال أنّه ال يجعل من ذلك الصنف من املعرفة الشكل املعهود للمعرفة الدينية 

لدى الناس العاديني: فجميع األمثلة الالحقة تبني أّن املعرفة العادية، مبا فيها تلك املتعلقة باملادة 

الدينية، تستمّد مصدرها من الصنفني املعرفيني األولني. 

13 - الفصل، ج5، ص. 242.
14-   يوضح ابن حزم رأيه يف معرفة املالئكة واألنبياء يف فصل (كالم يف املعارف)، الفصل، ج5، ص250.

"وعلم املالئكة عليهم السالم، وعلم النبيني عليهم السالم بصحة ما جاءهم به املالئكة، وأوحى إليهم به ورأوه يف منامهم علم رضوري 
كسائر ما أدركوه بحواسهم وأوائل عقولهم، وكعلمهم بأن أربعة أكرث من اثنني، وأن النار حارة، والبقل أخرض، وصوت الرعد، وحالوة 

العسل، ولنب الحليب، وخشونة القنفذ، وغري ذلك. ولو مل يكن األمر كذلك لكان املالئكة والنبيون شكاكاً يف أمرهم، وهذا كفر".
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ال يتسم تصور ابن حزم للعلم بأية أصالة خاصة يف هذه املرحلة؛ إذ يبدو فيه التأثري الواضح 

ألرسطو الذي أقام العلم (epistḗmē) عىل الربهنة (apódeixis) يف الكتاب الرابع من األورغانون15. 

تستند الربهنة عىل املسلامت البديهية غري القابلة للربهنة («الكل أكرب من الجزء»)، وتُستخَرُج منها 

ذاُت طبيعة رضورية  أي  يقينيُة؛  استنتاجاٌت  املنطقي)  (القياس  عقلية صارمة  إجراءات  بوسائل 

وكونية مطلقة؛ فالعلم ال يتميّز عن أنواع الخطابات األخرى، كالبالغة والجدل، باستعامله إلجراءات 

عقلية، وإمّنا باألساس البديهي لالستدالل الذي وحده يؤدي إىل اليقني16. 

وإذا كان تداول كتاب األورغانون ألرسطو يف األندلس خالل القرن الخامس ما زال محط خالف وغري 

متأكّد منه17، فمن املؤكّد أّن ابن حزم كان، خالفاً لذلك، عىل معرفة مببادئ منطق أرسطو، وأنه كان 

أول أندليس عرض هذه املبادئ ورشحها، إىل جانب املدخل إىل صناعة املنطق لفورفوريوس الصوري، 

يف كتابه (التقريب لحد املنطق واملدخل إليه)18. وليس مفاجئاً، إذاً، أن نجده هنا يعرف العلم؛ أي 

وسيلة املعرفة اليقينية، بوساطة اإلجراءات نفسها: املسلامت غري قابلة للربهنة، وشهادة الحواس أو 

«البديهيات األوىل»، ثّم كّل ما يسمح الربهان باستنتاجه من هذه املسلامت بصورة رضورية.

كيف أدمج ابن حزم الحقائق الدينية يف هذا اإلطار اإلبستمولوجي األرسطي الذي تّم تصوره 

يف  متييز  إقامة  إىل  حزم  ابن  لجأ  لذلك  القرآين؟  بالوحي  منه  أكرث  اإلقليدية  بالهندسة  لإلحاطة 

الصفحات األوىل ملؤلفه بعد أن أعلن عن نيته يف كتاب الفصل أن ال يخط سطراً واحداً غري مربهن 

عليه برصامة. هكذا عرض ابن حزم منهجني للربهنة: املنهج األول يطابق املنهج العلمي األرسطي 

القائم عىل مبادئ بديهية أو رضورات أوقعها الله يف النفس. واملنهج الثاين يشكل يف الواقع حالة 

خاصة:

ومن علم النفس بأّن علم الغيب ال يُعارض صّح رضورًة أنه ال ميكن أن يحيك أحد خرباً كاذباً 

15 - Aristote, Seconds Analytiques, 72b21-22.
16 -  إّن النقاشات الفارغة، التي أثارت العلامء حول الطبيعة املكتسبة أو الطبيعية (وإذاً الرضورية والكونية) للمعرفة تعود إىل جهلهم 
بهذه العملية، كام يرى ابن حزم ذلك بدءاً من األسطر األوىل لبحث (كالم يف املعارف) (الفصل، ج5، ص241)؛ ذلك أّن أبسط املسلامت 

ليست حارضة يف ذهن حديث الوالدة، لكنه سيكتسبها بالرضورة أثناء منوه.
17 -  إنها الخالصة التي توصلت إليها دراسة غرييرو "أرسطو وابن حزم: يف منطق كتاب التقريب"، ص. 415: "ومن ثم، إن ارتباط ابن حزم 
بالتقليد املنطقي للعامل اإلسالمي املرشقي، الذي يتوقف عىل التقليد املنطقي اليوناين الذي تعّد نشأته إىل أرسطو، يبدو ارتباطاً معقوالً، 
عىل الرغم من أنه يجب تأكيده بنصوص وسيطة ينبغي اكتشافها. لكن ليس هناك برهان يؤكد معرفته املبارشة بأرسطو واألرغانون. ومن 

مثة ميكن أن نستنتج أن أرسطو مل يُقَرأ خالل النصف األول من القرن الخامس الهجري/ الحادي عرش امليالدي".
Guerrero, «Aristotle and Ibn Ḥazm. On the Logic of the Taqrīb», p. 415

18  - ابن حزم، التقريب لحد املنطق واملدخل إليه باأللفاظ العامية واألمثلة الفقهية، مركز البحوث اإلسالمية، 2007.
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طويالً، فيأيت من مل يسمعه، فيحيك ذلك الخرب بعينه كام هو ال يزيد فيه وال ينقص [...] وكلام 

قرب من ذلك وبعد فهو كله حق وال تفاضل يف يشء من ذلك وال تعارض مقدمٌة مام ذكرنا مقدمًة 
أخرى منها، وال يعارض ما يرجع إىل مقدمة أخرى منها رجوعاً صحيحاً وهذا كله يعلم بالرضورة19.

يقدم ابن حزم إذاً الئحة طويلة من األمثلة املحسوسة جداً لتوضيح هذا النهج الثاين من الربهنة: 

وبهذا علمنا صّحة موت من مات، ووالدة من ولد، وعزل من عزل، ووالية من ويل، مرض من 

والوقائع، وامللوك، واألنبياء عليهم  الغائبة عنا،  والبالد  أفاق، ونكبة من نكب،  مرض، وأفاق من 

السالم ودياناتهم، والعلامء وأقوالهم، والفالسفة وحكمهم الشك عند أحمد يويف عقله حقه يف يشء 

مام نقل من ذلك كام ذكرنا وبالله تعاىل التوفيق.

تؤكد هذه الالئحة من األمثلة غري املتجانسة البديهة اآلتية: نظراً ألّن الوقائع، التي لسنا شهوداً 

عليها، ال تبلغها الحواس وال البديهيات املنطقية األوىل، فإنّها مع ذلك موضوع معرفة يقينية. فإىل 

جانب االستدالالت املجردة الصارمة واالستنتاجات التجريبية («النار تحرق»)، توجد طريق ثالثة نحو 

اليقني: وهي الشهادة املوثوقة التي نعتمد عليها يف عدد ال يحىص من املعارف التي نعّدها يقينية، 

بدءاً بأحداث الحياة التي ال تقع تحت أبصارنا إىل املعرفة التي يقدمها التاريخ والجغرافيا والدين.  

يحرص ابن حزم عىل أن ال يجعل من الشهادة منهجاً جديداً قد يخرج عن اإلطار األرسطي الذي 

قبل به؛ إذ ليست تلك الشهادة يف حقيقتها سوى حالة خاصة نظراً ألنها تستند إىل حجة منطقية 

خالصة: وهي استحالة الحصول، دون تشاور مسبق، عىل شهادتني خاطئتني ومتطابقتني يف أدق 

بكيفية علمية صدق  أن يستنتج  األوىل،  البديهية  بهذه  أمكن البن حزم، معززاً  تفاصيلهام. وقد 

الوقائع القامئة بفضل هذا املعيار20. فهو، بخالف مؤلفني أمثال املعتزيل أيب اسحاق إبراهيم النظام 

(تويف عام 231ه/845م)، ينكر رضورة االعتقاد بوجود سلسلة متواصلة من الضامنات املوثوقة، 

ويضيف أن رفض قبول الشهادة مصدراً للمعرفة يؤدي إىل انحرافات: 

19  - الفصل، ج1، ص39.
20  -  من املعلوم أّن صدق الشهادات يف مجال املعرفة واحدة من املسائل التي أثارت جدًال كبرياً يف تاريخ نظرية املعرفة. سيعرب ديكارت 
ولوك عن رفضهام الواضح للشهادات. يشري األول يف كتابه (البحث عن الحقيقة بواسطة األنوار الطبيعية) إىل "االختالف القائم بني العلوم 
 Descartes, Recherche de la) "واملعارف البسيطة التي ميكن الحصول عليها دون االستعانة باالستدالل، مثل اللغة والتاريخ والجغرافيا
vérité par les lumières naturelles, éd. Adam-Tannery, vol.X, p.502)؛ ويعرتف الثاين بأن الشهادة تقدم أسباباً جيدة لتصديق 
Human Understanding, IV, 15, § 4) (Locke, An Essay Concern-  هذا التأكيد أو ذاك، إال أنه يعّدها غري كافية لتأسيس املعرفة

 Plantinga, Warranted) غري أن النقاش مل يغلق؛ إذ سنالحظ أن دفاعاً حديثاً عن الصدق اإلبستمولوجي للشهادة، قّدمها بالنتينغا . ing
 Pouivet, Epistémologie des :يستأنف برهنة قريبة من برهنة ابن حزم. حول هذه املسائل، انظر ،(Christian Belief, ch. VII

.croyances religieuses, p. 77-92
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ومن أنكر هذا [أن اثنني فصاعداً إذا فرق بينهام مل يكن ألبتة منهام أن يتفقا عىل توليد خرب 

كاذب يتفقان يف لفظه ومعناه] لزمه أن ال يصدق بيشء من البالد الغائبة عنه، وال بامللوك السالفني، 
وال باألنبياء21.

   

بل يذهب ابن حزم أبعد من ذلك عندما يقول: ومن أنكر ما تنقله الكافة لزمه أن ال يصدق أنه 

كان يف الدنيا أحد قبله ألنه ال يعرف كون الناس إال الخرب22.

 

الذي  الدور  أهمية عندما نعرف  عديم  أمراً  بالشهادة  االهتامم  لن يكون هذا  من دون شك، 

تؤديه تلك الوسيلة يف منهجية العلوم اإلسالمية، والسيام علوم الحديث التي تسعى إىل التيقن من 

أن يكون املعجم  الوقائع التاريخية عن طريق إجراءات املصادقة عىل الشهادات. وليس مفاجئاً 

املستعمل يف ذلك (خرب، إسناد...) مستعاراً من معجم الحديث. هكذا يتوصل ابن حزم إىل دمج 

املعطى اإلسالمي برمته يف اإلطار األرسطي. ويستند هذا املعطى بالفعل عىل املعجزات التي تضمن 

له أصله اإللهي، ووصل إلينا عرب سلسلة من الضامنات القطعية. ويطرح ابن حزم عىل املسلمني، 

الذين ال يَعّدون الوحي اإلسالمي موضوع معرفة كونية باالضطرار، السؤال اآليت: وهكذا نسألهم 

يف الرباهني العقلية عىل إثبات التوحيد ويف الكواف الناقلة أعالم األنبياء عليهم السالم، حتى يقروا 

بالحق بأن حجج الله تعاىل بكل ما ظهرت وبهرت، واضطرت الكفار كلهم إىل تصديقها واملعرفة 

بأنها حق، أو يقولوا إنه مل تقم لله حجة عىل أحد وال تبني قط ألحد تعني صحة نبوة محمد (ص)23.

عاينها  من  إىل  بالنسبة  فقط  مرفوضة  الدحض  تقبل  ال  إثباتية  قيمة  النبوية  للمعجزات  ليس 

بشكل مبارش؛ بل إن أولئك، الذين اطلعوا عليها من خالل شهادات مختلفة متفقة عىل حدوثها 

للنبوة، ومن ثم  اإللهي  إىل تقبل حقيقة األصل  أيضاً  الشهود، مضطرون  دون تشاور مسبق بني 

تقبل الحقيقة القطعية للرسالة املعلنة. وعليه، إن حقيقة اإلسالم تشكل، بالنسبة إىل ابن حزم، 

يقينية مؤسسة عىل برهنة عقالنية تنطلق  للكلمة: أي معرفة  باملفهوم األرسطي  حقيقة علمية 

من مسلامت بديهية. واستناداً إىل هذا اليقني، سيتمّكن هذا املتكلم، يف الفصل التايل، الذي درسه 

بريملان وترجمه إىل االنجليزية24، من تفنيد املذهب الشيك برصامة: إن العقل اليقيني قادر عىل 

تقديم يقينيات قطعية يف املسائل الدينية. 

21  -  الفصل، ج5، ص252.

22  -  الفصل، ج5. ص251.

23 -   الفصل، ج5، ص249.
24  - Perlmann, «Ibn Ḥazm on the Equivalence of Proofs», p. 279-290.

يوجد هذا املقال يف كتاب الفصل، ج5، ص253-270.
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إّن تعايل الله يجعل عقولنا عاجزة عن إدراك طبيعته؛ إال أّن الوحي يُعّد حقيقة، وبهذه الصفة 

ميكنه أن يصبح موضوع معرفة يقينية ورضورية تعّد نفسها نتاج استدالل كوين. إذا صّح، إذاً، أن 

ابن حزم يقّر أّن الله يوجد خارج نطاق العقل، وأنه ال يخضع لهذا األخري، وأنه ليس ملزماً بأن 

يكون عقالنياً، كام تذكّر بذلك املالحظة املوجزة لروجي أرنالديز، فسيكون من الجرأة، عىل هذا 

األساس، اعتبار هذا املتكلم األندليس إميانيا25ًعدواً لدوداً للنقاش العقالين. تقوم أصالة مقاربة ابن 

حزم ، عىل عكس ذلك، عىل إقامة تعايش شديد التامسك بني نوع من الالأدرية26¨ حول طبيعة 

الله وثقة كبرية يف العقل للتوصل إىل الحقيقة املتعلقة باملسألة الدينية. إال أن العقل لن يتوصل 

إىل هذه الحقيقة بوساطة العثور من جديد عىل مضمون الوحي وإعادة ابتكار العقائد املوحى بها 

بواسطة أدواته الخاصة، عىل طريقة حي بن يقظان، بطل القصة الفلسفية البن طفيل27. إن العقل 

العلمي يأمرنا بقبول تلك النصوص املوحى بها كام هي نظراً ألن مصدرها اإللهي يقني علمي، ومن 

ثم تكون قيمة محتواها مضمونة. إن االختبار العقيل هو الذي يؤسس الظاهرية املميزة ملقاربة 

املتكلم والفقيه ابن حزم. 

عندما أُقِحَم العقل بصيغته اليونانية من جديد يف النقاش الذي تعجل البابا بونوا السادس يف 

االعتقاد بأنه استطاع إقصاءه منه، هل تقدم نظرية املعرفة البن حزم إطاراً أنسب يلتقي ويتناقش 

فيه مؤمنون مختلفون باحثون عن الحقيقة؟

 هل يسمح اإلطار اإلبستمولوجي عند ابن حزم بإقامة حوار بني األديان؟
سجال األديان يف كتاب (الفصل)

إن األساس اإلبستمولوجي، الذي استُِعرَي من منهج أرسطو، وتم تكييفه ليتضمن الحقائق الدينية، 

بالضبط  الفصل هو  إّن موضوع كتاب  السامح مبواجهة هذه األخرية.  يهدف يف كّل األحوال إىل 

تفنيد املذاهب التي يراها ابن حزم خاطئة: إّن معظم السجاالت الواردة يف الكتاب تتعلق بنقاشات 

تجري داخل اإلسالم، لكّن مجمل شهرة الكتاب تعود إىل مواجهاته األصيلة مع اليهودية واملسيحية 

يف الجزء األول منه؛ حيث ينوي ابن حزم إبراز أخطائهام، والسيام بواسطة كتابيهام املقدسني28.

25  - يف مقابل الكلمة الفرنسية (fidéiste) التي تعني من يؤمن باملذهب الذي يذهب إىل أن معرفة الحقائق الطبيعية وفوق طبيعية 
ال ميكن بلوغها إال بوساطة الوحي [املرتجمة].

26  - ال أدرية (agnosticisme) مذهب القائلني بإنكار قيمة العقل وقدرته عىل املعرفة.
27  -  ابن طفيل، حي بن يقظان. 

28  -  يوجد هذا البعد األسايس ألعامل ابن حزم يف قلب الدراسة الكالسيكية ألسني باالسيوس:
Asín Palacios, Abenházam de Córdoba y su historia crítica de las ideas religiosas, vol. 1.

من أجل دراسات أحدث، سرنجع بالخصوص إىل:
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ليس اتهام الكتابني املقدسني لليهود واملسيحيني بتحريف وحيهام الصحيح أمراً جديداً، مبا أن 

آثاره موجودة يف القرآن نفسه الذي وفر لهذا االتهام معجمه األسايس29. ومع ذلك، ميكن إدراك 

مفهوم التحريف بطريقتني متاميزتني بوضوح تقتسامن الرتاث اإلسالمي: هل املقصود به الشطط 

يف تأويل نصٍّ ظّل ساملاً (تحريف باملعنى)، كام اقرتح ذلك القاسم إبراهيم (860/246)، أو ابن سينا 

(1037/428)، أو فخر الدين الرازي (1209/606)، أو ابن خلدون (1406/808)؟ أم هل املقصود 

به تعديل حقيقي يف النص ذاته (تحريف بالنص)30؟ 

ينتمي ابن حزم بالتأكيد إىل املنظور الثاين الذي ينوي إبرازه بوساطة قراءة نقدية ممنهجة للتوراة. 

يجب أن ال يخفي عنف أسلوبه السجايل، الذي ال يتوّرع عن السب، مدى جدية هذا املتكلم يف 

تعامله مع الكتب املقدسة التي يحللها بوساطة منهج صارم يستمّده من إطاره اإلبستمولوجي 

األرسطي. وقد قيّم هذه النصوص املقدسة مبعيارين: متاسكها املنطقي ومصداقية شهودها، وهام 

الطريقان املؤديان إىل الحقيقة بحسب بحثه املتعلق باملعرفة.

يتضمن هذا املنهج نتيجة مبارشة مهمة: رفض االستعارة. من املعروف أّن ابن حزم، هذا املتكلّم 

لصالح  وذلك  القياس،  عىل  مبنّي  استدالل  كّل  يرفض  بل  االستعارة؛  استعامل  يرفض  الظاهري، 

تصّور ظاهرّي [حريف] متاماً للترشيع اإلسالمي. وليس هذا االختيار التأوييل نتيجة ملقاربة إميانية 

(fidéiste) مؤسسة عىل الحذر من قدرات العقل البرشي، كام هو الحال رمّبا يف الرتاث الحنبيل31. 

بل إّن ما يفرس هذا االختيار مقاربة واقعية، أرسطية األصل، كام ورد تفسريها يف كتاب التقريب 

البن حزم: إّن املعرفة نتاج الختبار األشياء كام هي؛ وإّن أّي تفكري عقيل يف الله والعامل ينبغي أن 

يطابق الواقع كام يبدو للعقل والحواس. ويرسي ذلك أيضاً عىل اللغة التي يَعدها ابن حزم، كام 

أرسطو، «وسيلة اتفاقية لوصف أشياء موجودة»32. فبام أن الواقع بسيط، يجب عىل اللغة إذاً أن 

املعنى  أحادية  بالرضورة  يحرتم  البرشية،  اللغة  قمة  باعتباره  الوحي،  وإن  املعنى؛  أحادية  تكون 

هذه؛ فال ينبغي أن يكون الوحي ناقالً ملعاٍن متعددة يف الوقت نفسه، وإمنا يجب عليه أن يصف 

الواقع بأبسط طريقة. ال يعرف اإلطار التأوييل البن حزم، مثله مثل تصوره للعقل، إال مقولتني: 

الصحيح والخاطئ، اللذين يختلفان عن بعضهام باملنهج اليقيني. فال مكان إطالقاً ألشكال التعددية 

ism and the Hebrew Bible; Behloul, «The Testimony of Reason and Historical Reality: Ibn Ḥazm’s Refutation of 
Christianity».

29  -  القرآن، سورة املائدة، اآلية 13: "يَُحرِّفُوَن الَْكلَِم َعْن َمَواِضِعِه َونَُسوا َحظٍّا ِمامَّ ذُكُِّروا ِبِه".
30  - Caspar et Gaudeul, «Textes de la tradition concernant le taḥrīf (falsification) des Écritures».
31  - Graham, «Traditionalism in Islam: An Essay in Interpretation».
32  - Belhoul, «The Testimony of Reason and Historical Reality», p. 469.
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درجات  تطابق  التي  القرآين،  للنص  الخمس  الداللة  مستويات  جدول  وإن  البرشية،  املعرفة  يف 

الوجود الخمس، الذي سيقدمه الغزايل (تويف سنة 505ه/1111م)، جيالً بعد ذلك، مل يكن ليكون 

له معنى عند ابن حزم33. 

ال يطبق ابن حزم هذه املقاربة التأويلية عىل املصادر اإلسالمية وحدها؛ بل احتفظ بها كام هي 

عندما رشع يف قراءة الكتب املقدسة اليهودية واملسيحية التي ينفي عنها أّي شكل من االستعارة. 

وأن تكون االستعارة أحد أشكال التأويل املسيحي األساسية، فإّن ذلك ال يثنيه عن هدفه: يأخذ 

من خصومه مصادرهم، لكّنه ال يأخذ مناهجهم يف قراءة تلك املصادر. فلام كان العقل الكوين هو 

أداة الحوار بني األديان ورشطه، كان من األنسب البن حزم أن يقبل قواعده التي ترفض أي متييز 

بني مستويات املعنى املختلفة. وسيمنح ذلك جدَل بن حزم كامل فعاليته، لكّنه رسعان ما سينتج 

محدوديته. 

وسنكتفي هنا مبثال واحد أخذناه من السجال الدائر حول األناجيل. يقول املسيح يف إنجيل متى 

(13، 31-32): يشبه ملكوت الساموات حبّة خردل أخذها إنسان وزرعها يف حقله. وهي أصغر 

جميع البذور لكن متى منت فهي أكرب البقول، وتصري شجرة، حتى أن طيور السامء تأيت وتتآوى 

يف أغصانها.

إنها  العديدة املوجودة يف اإلنجيل:  الحكايات  الحال، بحكاية رمزية من  يتعلق األمر، بطبيعة 

قصة خيالية قصرية غايتها توضيح حقيقة أسمى هي ملكوت الساموات. إال أن هذا الوصف األديب 

ال يهم ابن حزم إطالقاً، فهو يرفض بالقطع االعتقاد بأن يكون رسول من عند الله قد نطق بهذه 

الجملة: حاشا للمسيح عليه السالم أن يقول هذا الكالم. لكن النذل الذي قاله كان قليل البشارة 

بالفالحة. وقد رأينا نبات الخردل، ورأينا من رآه يف البالد البعيدة، فام رأينا قط وال أخربنا من رأى 

شيئاً منه ميكن أن يقف عليه الطري34.

هكذا، إذاً، كان مؤلف هذا النص يجهل هذه االستحالة، فإنه إذاً ليس رسوالً، وأحرى أن يكون 

يتكلم  فأن  اإللهي.  أصل  املقطع  لذلك  ليس  أنه  برهان عىل  لهو  كهذا  بيّناً  وإن خطأ  ذاته!  الله 

املسيح برصاحة عن الالهوت أكرث منه عن علم النبات، أو أن تكون املبالغة جزءاً ال يتجزأ من بالغة 

الحكايات الرمزية، فتلك وقائع ال معنى لها: إن اإلطار التأوييل الذي بناه ابن حزم ال يسمح له 

33  - الغزايل، فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة.
34  -  الفصل، ج2، ص79. 
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بأخذ تلك الحكايات يف االعتبار، مبا أنه ال ميكن أن يهتم إال باملعنى الظاهر دون اهتامم بأّي وجه 

بالصور أو االستعارات أو الصيغ األسلوبية. 

إن طموح منهجه إىل الكونية يحول دون وعيه بالعديد من االفرتاضات اإلسالمية التي تتحّكم 

يف قراءته؛ فهو ال يستطيع قراءة تلك النصوص مثلام يقرؤها املسيحيون، ولكّنه يّدعي أنه يقرؤها 

كام ينبغي أن يقرأها العقل الكوين املشرتك بني الجميع. ومبا أنّه يجد فيها سخافات كثرية، فإنه 

أنها  مضطر إىل استنتاج أن املسيحيني يؤمنون، عن وعٍي منهم، مبعتقدات يعرفون حق املعرفة 

نسيج أكاذيب. 

العقل وسوء النية: مآزق الحوار 
التوصل، بكيفية  قادراً عىل  الناس يقتسمون عقالً كونياً  إذا كان  املعتقدات  تنوع   ُ كيف يُفرسَّ

مضمونة، إىل معرفة الحقيقة الدينية؟ يستبعد ابن حزم فوراً كّل تفسري يفرتض أن الخطأ صادر عن 

عيب يف العقل. فالشيعة، الذين يؤمنون مبعتقدات مستحيلة متاماً من وجهة نظر منطقية، «فيهم 

قضاة، وكتاب وتجار، وهم اليوم ألوف األلوف»35، جميعهم ذوو كفاءة كبرية يف مجاالتهم التقنية. 

املعجبة،  والسياسات  الصائبة  التدابري  لهم  بعلوم كثرية وملوك  النصارى و«فيهم علامء  ماذا عن 

بعقيدة  يقولون  ذلك  مع  بغوامضها»36؟ وهم  وبرص  األمور،  دقائق  والفطنة يف  املحكمة  واآلراء 

التثليث التي ال يقبلها العقل. 

وملا كان العيب ال ينبغي البحث عنه يف جانب الحجة، ما دام اإلسالم يبدو التعبري الوحيد عن 

الحقيقة الدينية الذي يقبله العقل37، فإن ابن حزم ال يستطيع السعي إىل تفسري الوجود التجريبي 

للتنوع الديني إال بضعف ملكة أخرى، هي اإلرادة. إن أولئك الذين ال يؤمنون ال يريدون أن يؤمنوا؛ 

والذين ال يؤمنون مبا هو بديهي يرفضون رؤيته. يصف املتكلم األندليس الفئات الثالث من الناس، 

البحث  يفضلون  الذين  الغافلون  بـ:  للعيان  بادية  حقيقة  بوجود  القبول  رفض  بإمكانهم  الذين 

عن الجاه والرثوة بدل البحث عن الحقيقة؛ والخائفون الذي يخضعون لجامعتهم إىل درجة أنه 

عندما يواجهون اعرتاضاً مقنعاً يفضلون االعتقاد بأن أحداً منهم قد يكون قد أجاب عنه بالتأكيد؛ 

مكانتهم  يفقدوا  أن  املمكن  من  ألنه  نظراً  مقتنعون  بأنهم  التسليم  يرفضون  الذين  واملنافقون 

35 - الفصل، ج5، ص249.
36  - الفصل، ج5، ص250. 

37  - الفصل، ج5، ص248-247: "فكل من كان من أهل امللل املخالفة، فبلغته معجزات النبي صىل الله عليه وسلم، وقامت عليه الرباهني 
يف التوحيد، فهو مضطر إىل اإلقرار بالله تعاىل وبنبوة محمد صىل الله عليه وسلم".
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االجتامعية38. يف الحالتني األوىل والثانية، تكون العاطفة قوية إىل درجة أنها تستطيع التشويش عىل 

الحكم؛ إذ يصلون إىل خداع أنفسهم؛ بينام يف الحالة الثالثة، يتم االختيار بكامل الوعي. 

ملا كان األمر يتعلق يف الحاالت الثالث بعيب يف اإلرادة وليس بحامقة عقلية، فنحن حقاً أمام 

الحديث  مادام  كذلك،  أخالقية  مسألة  هي  بل  عقلية؛  مسألة  مجرد  ليست  فالحقيقة  معصية. 

ينصب عىل الصدق وليس عىل العقل39.  

إن لوضع النقاش يف املجال األخالقي عواقب وخيمة عىل مستوى الحوار بني األديان. وتصبح 

َمْت من دون طائل؛ حيث ترتك املكان اتهامات بالنفاق وسوء النية. فال  الربهنة العقلية التي قُدِّ

مسبقاً  رشطاً  املتحاورين  لدى  النية  حسن  يقتيض  ال  ال،  أو  كان  دينياً  فكري،  نقاش  ألّي  وجود 

وأساسياً. إن عدم اقتناع بعض خصوم ابن حزم مبّربراته، التي يرى أنّه يتعّذر تخطيها، ال يدفعه 

إىل تفسريها أكرث، وال إىل استكشاف مواطن ضعفها املمكنة؛ إنه ال يستطيع إضافة يشء آخر غري 

الرباهني الالعقالنية الصادرة بغرض تهجامت شخصية يطبعها الشك والقذف، وذات فعالية ضعيفة 

يف إبراز أشكال سوء التفاهم، ويف حل الخالفات الفكرية. 

إن نظرية املعرفة الالهوتية لدى ابن حزم، التي سخرها لخدمة الحوار بني األديان، الذي كان 

محكوماً عليه بالفشل، تسلط الضوء عىل محدودية حوار يزعم أنه يقوم عىل العقل الكوين املشرتك. 

إن مقاربة ابن حزم املستندة إىل اإلرث اليوناين، التي تفرتض وجود عقلية مشرتكة بني الناس كافًة 

كيفام كان مستواهم التعليمي (متميزاً بذلك عن الرتاث النخبوي املوجود بقوة يف حركة الفلسفة) 

أو ثقافتهم أو دينهم، مل تتمكن من خلق ظروف لقاء مثمر. إن األمر يتعلق بأكرث من عيب يف الفكر 

اليوناين أو يف العقل، كام يفرتض ذلك البابا بونوا السادس عرش عىل ما يبدو؛ إذ ينبغي الرتكيز أكرث 

عىل سذاجة عقل أحادي املعنى، باّدعائه  املترسع للكونية يهمل تنوع أشكال العقالنية ويتجاهل 

رشعية تلك التعددية.

38  - الفصل، ج5، ص248-249.
39  - هكذا يذهب ابن حزم إىل حّد تأكيد أن الواجب األخالقي الوحيد يف هذه املسألة هو الصدق. ويستحق هذا األخري دامئاً جزاء من 

الله حتى ولو أخطأ الهدف (الفصل، ج5، ص245).
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مجلة (ألباب): 
اإلطار النظري ورشوط النرش

مل يكن االشتباك بني الدين والسياسة واألخالق قد بلغ حداً كالذي بلغه يف هذه اللحظة املعارصة 

الشديدة االلتباس، وال سيام مع صعود تيارات اإلسالم السيايس، وفصائلها الحزبية، إىل سدة الحكم 

يف عدد من الدول العربية، يف إطار ما سّمي "ثورات الربيع العريب".

وقد أدى غياب الرؤية النظرية واملِهادات التقعيدية إىل اختالط األوراق، وتداخل الحقول، حيث 

أضحى من الصعب فصُل املامرسة السياسية عن املرجعيات الدينية والفقهية، ومن ثَمَّ غدت القيم 

السيايس  املسكوكة، واشرتاطات  الفقهية  اشرتاطاته  الحارض يف  الديني  األخالقية مرتهنة إلمالءات 

وإكراهاته.

ويف غمرة ذلك، صار لزاماً أن يتصّدى املفكرون واملثقفون العرب واملسلمون لهذه املعضلة، ال 

لنقضها وبيان تهافتها فحسب؛ بل (وهذا هو األهم) لبلورة تصّور نظري لشكل العالقة وحدودها 

بني السلطة السياسية، واملرجعية الدينية، التي تدير السياسة بذهنية األحكام الرشعية التاريخية، 

أو بعقل املايض، وبني األخالق ديناً فطرياً أولياً وعلامً يرى كثرٌي من الفالسفة أنه أسبق من الدين 

التاريخي يف تنظيم عالقة الفرد بالعامل.

ومن الحاجة املاسة والرضورة امللحة، انبثقت فكرة مجلة (ألباب)، التي تتطلع إىل سّد الفراغ 

الحاصل يف األدبيات السياسية والفكرية العربية، فيام خّص الجهد التنظريي للعالقة امللتبسة بني 

الدين والسياسة واألخالق، رغم أّن هذا الثالوث يجد له مرجعيات يف الثقافة الفلسفية والفكرية 

العربية اإلسالمية، لكّنها مرجعيات تحتاج إىل إعادة قراءة وتقييم ونقد، من أجل وضعها يف أفق 

والهيمنة،  والصدام،  االلتباس،  تجّنب  مركزية  مفاهيم  إنتاج  ثَمَّ  ومن  الراهنة؛  العربية  التحوالت 

واالستحواذ بالسلطة.

والسياسة  الدين  فيام خّص  اإلسالمي،  العريب  الفكري  املرياث  نقد  التاريخية  الرضورة  وتقتيض 

من  االستفادة  عن  بحثاً  الحديثة،  والفكرية  الفلسفية  والتصورات  املناهج  ضوء  يف  واألخالق، 

عصارات السجال يف العامل حول العالقة الجدلية بني عوامل األفكار، ومتطلبات البناء املجتمعي عىل 
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وجه التحديد، وال سيام أّن الكثري من الحوارض الثقافية العاملية متّخض تاريخها عن أحوال عاصفة، 

قبل أن تستقر مجتمعاتها ونخبها عىل مالمح تصّور قاّر ملاهية الحكم ودينامياته، وحدود الديني 

واألخالقي يف هذه املعادلة املعقدة. 

فكرة  عىل  متركزت  التي  الحيوية،  التاريخية  بالتجارب  االستعانة  السياق،  هذا  يف  يتعني،  كام 

بالقيم  اجتامعي مسّدد  تأسيس عقد  بغية  قيمية،  العقيل، وما أسفر عنها من مرتكزات  التنوير 

لإلسهام يف التفكري  اإلنسانية الكلية: (الحرية، العدالة، املساواة، السلم... إلخ)، وذلك يف محاولة 

والتنظري اإلنسانوي الكيل القابل للترصيف يف رحاب التجارب السياسية العربية واإلسالمية. 

وتنُشد (ألباب)، التي ستكون مجلة فصلية محّكمة، تصدر إلكرتونياً وورقياً، ويرشف عىل صياغة 

الفلسفة والعمل األكادميي،  العرب واملشتغلني يف  تصّوراتها، ورسم مالمحها، نخبة من املفكرين 

أن تسّد النقص الفادح يف الجهود املتواصلة والدؤوبة لصياغة عقل نظري يشّخص وجوه التناظر 

للوقوع  تجنباً  الثالثة،  األقانيم  بني  الفاصلة  الحدود  ويكشف  والتالقح،  االلتقاء  والتباين، ووجوه 

املرجعية  حول  الحر  والقيمي  العقالين  التفكري  آليات  يقمع  الذي  العزيل،  التفكري  طائلة  تحت 

واملرشوعية، وتفادياً لالختناق تحت سطوة الترشيعات التفصيلية املسكوكة يف املدونات املوروثة.

 

وعالوة عىل ذلك، إّن االشتباك التفكييك والرتكيبي مع تلك األقانيم الثالثة من شأنه أن يحول 

دون الخضوع تحت طائلة التفكري السيايس السلطوي، الذي يتلّون بحسب االحتياجات املنفعية 

أمام  الطريق  الساعني نحوه، وصوالً إىل تشقيق منافذ حيوية ترصف  السلطان، أو ألولئك  ألهل 

التفكري  ملفات  فتح  عن  فضالً  والواجبات،  الحقوق  توازنات  عىل  تعتمد  سيايس  اجتامع  مناذج 

موئل  وتوافقهم  تواصلهم  يصبح  يك  واالجتامع،  والجامعات  للفرد  القيمي  التأهيل  رضورات  يف 

استصدار اإلجامعات والتوافقات، التي يتم االحتكام وفقاً ملقتضياتها السيّارة واملتحّولة. 

وال ميكن أن يتجّذر ذلك إال من خالل سجال مفعم بروح القيم النافعة للناس، والتي يُتداعى 

إىل معقولية  املستندة  العامة  املصلحة  مواكبة  تأسيساتها  تراعي يف  اجتهادات  للتفكري حولها يف 

البناء  لعمليات  املعقولية رشطاً  مثل هذه  الجميع إلنشاء  استنهاض  تراعي  إجامعية، كام  قيمية 

املجتمعي ثقافياً وسياسياً.

 

ويف غضون ذلك، ال بد من أن يُصار إىل ترجمة هذه املعقولية يف ترصيفات متعيّنة عرب برامج 

الوجودية من  اإلنسان وأشواقه  منفتحة عىل  خطابية وسياسية، تحت سقف مرشوعية سياسية 
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جهة التأسيس، واضعة نصب عينيها أولوية االلتفات إىل تحقيق احتياجاته االجتامعية واملعاشية 

بصفته فرداً سياسياً.

إىل  يرنو  واألخالق،  والسياسة،  الدين،  الثالثة:  األقانيم  بني  الفاصلة  الحدود  رسم  إّن 

ما  يف  والسيام  املنشود،  العريب  االجتامع  لشكل  أّولية  مخططات  معامل  رسم  إىل  الوصول 

عىل  تتغذى  التي  العربية،  املدنية  الدولة  صيغة  تدعم  التي  التنظريات،  باستحضار  يتعلق 

مع  العميقة  تقاطعاته  ربوع  عىل  وتنمو  الثقافية،  ذاكرتنا  يف  املخبوء  القيمي  املكنون 

الناشئة  املجتمعية  مناذجنا  تستجيب  ليك  معاً،  تطويرهام  يتم  أن  إىل  سعياً  اإلنساين،  املنجز 

التطور،  لسنن  وتخضع  راهناً،  الراجح  حداثة  مع  تتكيف  وحتى  الكلية،  القيم  ملرتكزات 

احرتام  املؤّسس عىل  الكوين  الجهد  االنخراط يف  رغبة  ثقافتنا  تساير  وليك  التحّول،  ونواميس 

خرييّته. ونشدان  وكرامته،  اإلنسان،  عقل 

دعوة إىل النرش:
تدعو هيئة تحرير (ألباب) الباحثني واملشتغلني يف الفكر والفلسفة إىل الكتابة يف املجلة، يف إطار 

املحاور والحقول العامة املقرتحة اآلتية:

الدولة الدينية والدولة املدنية.. 1

الحاكمية الرشيدة.. 2

النظرية اإلسالمية املعارصة يف الحكم.. 3

اإلسالم السيايس: الحكم بعقل الرشيعة.. 4

الدميقراطية التقنيّة: رشعية صناديق االقرتاع.. 5

النظرية األخالقية أو القانون األخالقي.. 6

العقل واألخالق.. 7

األخالق والدين.. 8

الخرييّة. . 9

املقّدس وتصور البرش للمقّدس.. 10

رشوط النرش يف مجلة (ألباب)
واألخالق،  والسياسة  بالدين  املتصلة  األصيلة  والدراسات  البحوث  بنرش  (ألباب)  مجلة  ترّحب 

واملكتوبة باللغة العربية. ويُشرتط يف البحث أال يكون قد قُّدم للنرش يف أيّة مجلة أخرى، سواء تم 

نرشه أم مل يتم، عىل أن يلتزم املؤلفون بالرشوط اآلتية:
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أن يكون البحث مطبوعاً عىل الحاسوب عىل نظام (Word)، وأن يُرسل بالربيد اإللكرتوين، . 1

مبا يف ذلك الهوامش، والجداول، وقامئة املراجع. ويف حال إجازة بحث طويل للنرش فمن 

حق هيئة التحرير الطلب إىل مؤلفه اختصاره.

التوثيق، . 2 والسيام  وكتابتها،  البحوث  إعداد  يف  عليها  املتعارف  العلمية  األصول  تُعتمد  أن 

واإلشارة إىل املصادر، حيث تتضمن: اسم املؤلف، عنوان الكتاب أو املقال، اسم النارش أو 

املجلة، مكان النرش إذا كان كتاباً، تاريخ النرش، املجلد والعدد وأرقام الصفحات إذا كان 

مقاالً.

تُعرض البحوث عىل محّكمني من ذوي االختصاص والخربة العالية، يتم انتقاؤهم برسية . 3

يف  بها  املعمول  النرش  وموافقتها رشوط  املرسلة،  البحوث  أصالة  مدى  لتبنّي  وذلك  تامة، 

املجلة، ومن ثّم مدى صالحيتها للنرش. وبعد ذلك يتّم إخطار املؤلفني بنتائج التقييم.

تقدم البحوث باللغة العربية، مرفقة بالسرية الذاتية للباحث، أو الكاتب، إىل رئيس التحرير، . 4

albab@mominoun.com :وذلك عن طريق الربيد اإللكرتوين فقط

يُرفق البحث مبلخص بحدود (120) كلمة باللغة العربية.. 5

تُكتب الحوايش بشكل متسلسل يف أسفل كّل صفحة.. 6

ألفبائياً بحسب كنية املؤلف يف نهاية البحث، ويف حال وجود . 7 تُرتّب قامئة املراجع ترتيباً 

عدة مراجع للمؤلف نفسه، فإنّها تُرتب بحسب تاريخ صدورها من األحدث إىل األقدم.

باملاسحة . 8 أخذها  يتم  يشبهها،  ما  أو  أو معادالت،  أشكال،  أو   يف حال وجود مخططات، 

(Scanner)، وإرفاقها بامللف اإللكرتوين صورًة.

بالنسبة إىل عروض الكتب، يرجى التقّيد مبا يأيت:

أن تكون الكتب ذات طبيعة فكرية وفلسفية تتقاطع مع حقول املجلة.• 

العدد •  تاريخ صدور  من  سنوات  ثالث  إصدارها  زمن  يتجاوز  ال  الكتب حديثة  تكون  أن 

األخري.

يُفّضل أن تكون الكتب من لغات متعددة.• 

يُفّضل أال تتجاوز مراجعة الكتاب 2500 كلمة.• 
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