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مدخل
الحاج أوحمنة دواق

من الحقائق التي الزمت تاريخ الفكر الرت ُ
ابط املت ُني الذي م َّيز املعرفة اإلنسان َّية من جهة النشأة والتك ُّون ،وأيضاً من
ناحية التط ُّور وما أفضت إليه من تداخالت ش َّكلت مع الوقت ميادين جديدة يف العلم غري مسبوقة ،وقادت إىل تكوين
رس نجاح املعرفة املنفتحة إبستمولوجياً ،وخاصة النزوع نحو
بنيات معرف َّية ،ونظم للحقيقة ليست معهودة ،وهذا مَّربا ّ
توظيفها يف إطار مالحقة مصادر املعرفة املختلفة ،التي انعكست عىل رؤى العامل ،وتقييامت الوجود.
فحصلت انقالبات جذر َّية يف النظر إىل األشياء وقيمتها ،وتح َّولت املركزيات إىل هوامش ،والعكس ،وانقلبت األولويات
رأساً عىل عقب ،فام كان ميثل مهاد األفكار ورأسها أضحى مع املنظورات الجديدة تابعاً مدروساً ،تعمل فيه أدوات الفهم
تنصب قروناً طواالً كمرجع َّية مركز َّية تزحزح إىل نطاق الدرس ،وانطلقت الجرأة ،الحد َّية حيناً
والتحليل والتفسري ،وما َّ
جمة ،وانبثق تاريخ جديد للوعي
واملتوازنة أحياناً ،إىل إخضاعه ملناهج النقد والتحليل ،فنتج عن ذلك كله تح ُّوالت َّ
واإلنسان معاً.
ومن امليادين التي اتجهت إليها التجربة الجديدة يف مامرسة املعرفة وتطبيقها الدين ،مبا هو أقوى فاعل تاريخي
يف مسار اإلنسان َّية الطويل ،ومبا يزعمه ممثلوه من أهليته غري املحدودة يف االستمرار ،يف م ّد الفكر بنظم الفهم ،وأطر
العيش ،وأمناط السلوك ،ومسالك التدبري .فرشعوا يدعون إىل تحرير مقارباته من األشكال التقليد َّية ،التي مل تعد ذات
نفس يف مواصلة العطاء ،كام دعوا إىل استنبات نظريات جديدة ،مت ّكن الدارسني من فهم التجربة الدين َّية يف التاريخ،
وكيف تنامى حضورها إىل درجة غطى عىل أنشطة اإلنسان وع َّد عليه أنفاسه؟ وكيف انثبت كمصدر للتعقل فرتات طويلة
جداً ،وعمل عىل تنحية -من خالله دعاته ورجاله -أشكال الفهم األخرى ،من فلسفة وعلم وفن ،وتضايق من اإلضافات
الجديدة ،فدخلت بذلك التجربة الثقاف َّية اإلنسا َّنية يف رصاع مرير طويل ،بني مكاسب جديدة بلغتها املعارف الحداث َّية،
التوجس إزاءها ،فقتل
وبني إبستميات تقليد َّية خافت عىل مكانتها ومنظورها ،فرشعت يف رفض النتائج املستحدثة أو ُّ
الفالسفة والعلامء واملصلحون ،حتى من داخل دائرة التجربة املؤسسات َّية الدين َّية ،والقامئة يف اليهود َّية طويلة ومثالها
اسبينوزا ،ويف املسيحية منوذجها جيوردانو برونو ،ويف اإلسالم الحلاَّ ج والسهروردي والجعد بن درهم ،ومحمود محمد
طه ،...وما تزال املعاناة متالحقة.
لكنَّ التجربة يف الغرب حسمت لصالح األساليب الجديدة مبناهجها ونظرياتها ،فانفتحت املامرسة عىل استخدامها
يف مقاربة الظاهرة الدين َّية وفهمها ،وتش َّكلت تراثات ثر َّية وغن َّية ،سمحت يف النهاية للعلامء واملفكرين ببناء كيانات
حضار َّية متوامئة ،إ َّما بتحييد الدين تحييداً إيجابياً ،أو بالدعوة إىل إلغائه ،أو بإعادة قراءته واإلمثار الف َّعال من بناه ،إلغناء
النظم الحيات َّية املختلفة.
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فربزت إىل مجاميع العلوم تخصصات ،من قبيل النقد التاريخي للنصوص الدين َّية ،أو علم األديان ،أو علم االجتامع
الديني ،أو فلسفة الدين ،أو الهريمنوطيقا وتأويليات النصوص ،واإلنرثبولوجيا الدين َّية ،وعلم داللة النصوص املقدَّسة ،وفقه
اللغة ،والقامئة طويلة من موضوعات ومناهج تك َّرست للفهم ،واستعادة املكانة الطبيع َّية للدين ،أو تعيني موقعه ومكانته
ضمن املجال الحيايت العام ،فال يقف صخرة أمام الوعي يف انطالقته نحو الحقيقة.
وفع ًال تك َّرست هذه املنهجيات وألفت عرشات اآلالف من الكتب ،واستفاد منها املثقف واإلنسان العادي ،وما
يزال السجال حول أهم َّية الدين وتجربته يف الحياة ماث ًال يف الغرب ،يف عالقته مع السياسة ،ونظريات العدالة ،والثقافة
الحضار َّية ،واألنثو َّية ،والجنسان َّية ،ونظريات التط ُّور والفيزياء ،وبحوث البيولوجيا واالستنساخ ،والبيوإطيقا ،وذلك كله
بعلم َّية ونقاشات ومناظرات مستمرة ،بني فالسفة دينني ،وال أدريني ،ومالحدة ،ويف التحليل األخري ،اغتنى الرصيد الحضاري
الغريب ،وتدعمت مقدرته النقد َّية عىل تبرص الذات يف مواطن قوتها وضعفها ،وأتاحت إضافاتها عمراً زائداً لتمكنهم
التاريخي ،فتق ّوت الروح الباحثة عن اليقني ،وفتحت يف التاريخ مسالك جديدة ،وقادت إىل خلق آليات رؤيو َّية وإجرائ َّية،
تسمح للعقل بالفهم ،وااللتزام مبا فهم.
أ َّما يف العامل العريب اإلسالمي ،ولوال بعض النقاشات النائية يف جنبات متلمله املرير ،يكاد الدرس التقليدي يكون هو
املهيمن بامتياز ،ومل تشفع له تلك الدعوات املتك ّررة ،من مصلحني ومفكرين وفالسفة ،إىل أهم َّية االلتفات إىل نقد الذات
الداخيل والخارجي ،بتوسل مكنات املعرفة التي تواردت من ركام املعرفة التي بنيت عرب قرون طويلة .فهذا محمد عبده
ودعواه لتجديد املؤسسة الدين َّية وإدخال العلوم الحديثة يف فهم القرآن الكريم ،وذاك أستاذه جامل الدين األفغاين الذي
أقحم رشوحات الفلسفة يف دروسه ،ليوطن الفكر العريب اإلسالمي عىل جدوى استخدام اآلليات املنطق َّية واإلبستمولوج َّية
للمعرفة الجديدة ،وذاك عيل عبد الرازق وقلبه ملفهوم حاكم َّية الدين ،وإقراره مبدن َّية الحاكم َّية ومعنو َّية الدين يف منظور
سيايس نقدي ،وذاك طه حسني وإدخال مناهج النقد األديب وفتوحها لقراءة ديوان العرب ،ومنه إىل أصحاب املشاريع
الكربى؛ البنيو َّية املاركسية ملحمد عابد الجابري ،إىل ظواهر َّية حسن حنفي ،فوجود َّية عبد الرحمن بدوي ،وجوان َّية عثامن
أمني ،وحضار َّية مالك بن نبي ،وهيومان َّية عبد الوهاب املسريي ،وائتامن َّية طه عبد الرحمن ،وتاريخان َّية العروي ونرص
حامد أبو زيد ،ونقد َّية طرابييش ،واستطالع َّية أركون ،وجدل َّية محمد أبو القاسم حاج حمد ،...والقامئة قد تبدو طويلة،
إال َّأن املالحظ َّأن الصوت التقليدي هو الحارض ،واالستفادة من املناهج الحديثة ما يزال يراوح مكانه ،ويدخل صاحبه يف
خانة الخيانة الفكر َّية والتبع َّية الثقاف َّية ،والحال هو الحال.
اإلشكال َّية
وهنا نشكل بني يدي فكرة املوضوع:
ما الذي جعل الفكر الغريب يرتاكم ويستفيد من تجديد الرؤية واملنهج؟ وال يكون الحال عينه يف املامرسة العرب َّية اإلسالم َّية؟
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هل لتشتُّت الكيان الحضاري العريب ،وانقساماته السياس َّية واإلثن َّية والثقاف َّية ،مدخل َّية يف حرمانه من التشابك
املعريف ،واالستخدام الناجع ملناهج املعرفة ،يف مقاربة الواقع ّ
وحل أزماته؟
هل استفادت النامذج املذكورة وغريها فع ًال من الرتاث املعريف الحديث ،أم أ َّنها اجتزأت وانتقت ،ففشلت عندها
املناهج ،وتلفقت يف تطبيقها النتائج؟
ملاذا أمثر تط ُّور العلوم يف الغرب نهضات متواليات ،يف حني َّأن العامل العريب يشهد حاالً أسبق حتى من منجزات
نهضته ما قبل قرنني؟
كيف ميكن توطئة االستقاء النافع والتمثل الناجع آلليات املعرفة الحداث َّية؟
يتم أخذها وتطبيقها كام هي؟ أم تحتاج لغربلة ثقاف َّية متيز فيها الخصوص َّية عن الكون َّية؟ وهل مبقدورها فعل
هل ُّ
وبم؟ أبرصيد تقليدي مل يف َّعل بعد؟ أم بتقليد يعيد اجرتار املايض ،ويف أحيان بأخطائه؟
ذلك؟ َ
كيف ميكن للعقل العريب املتد ّين أن يط ّبق املناهج املختلفة يف تفعيل حضور الدين املنفتح ،ويقيض عىل معضلة االنكفاء؟
تم استيعاب املحاوالت املوجودة فع ًال ،واملراكمة عليها ،أم َّأن البدايات الصفر َّية ما تزال هي الطاغية عىل ّ
كل سعي؟
وهل َّ
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تصدير
التدرب على طرح األسئلة الحارقة
في
ُّ
البشرية
الدين ومكاسب المعرفة
َّ
بين ّ
ربوح بشير

وبخاصة يف النقطة الحرجة واملربكة التي تتنزل
َّإن الكتابة يف مجال العالقة بني الدّين ومكاسب املعرفة البرش َّية،
َّ
بني معضلة االنكفاء إىل رضورة االنفتاحُ ،تعدُّ يف هذا األفق التاريخي خطوة عىل قدر عالٍ من الخطورة؛ نظراً للحرك َّية
العلم َّية التي عرفتها البرش َّية منذ الوعي املرصي القديم والفهم البابيل للوجود ،واللحظة اليونان َّية التي كانت مثرة طبيع َّية
لهذا املسار البرشي الكبري ،واملرحلة العرب َّية /اإلسالم َّية التي امنازت بقدرتها عىل املغامرة يف العلم دون خوف أو وجل،
ولحظة النهضة الغرب َّية بإبداعات القرن السابع عرش ،وعرص األنوار مبيسمه الكانطي ،وفرتة الثورة الفرنس َّية بنزعتها
العلامن َّية الصادمة ،وانبثاق الزمن الديكاريت برغبته يف تأسيس قاعدة للذات ودعامة للوجود ،يكون «الكوجيطو» هو
قائدها وملهمها ،وهي باألساس حركة أشبه بالطوفان املعريف ،أي ذلك السيل الجارف والهادر ،الذي يتغ ّذى باستمرار
ودون انقطاع من روافد عدد َّية ومتجددة ،ويزداد عنفواناً ك ّلام ابتعد عن منابعه ،دون أن يتن َّكر لها.
يف هذا التمشيّ املعريف ،سنهتدي بجملة من الحقائق التاريخ َّية ذات الطابع العلمي ،مثل الثورة الكوبرنيك َّية
( )1543وعالقتها باملنجز الكانطي ،وما أبدعه غالييل يف مجال الفيزياء ،وعالقة هذا اإلبداع باملنجز الديكاريت حيث
قال فيلسوف الحداثة روين ديكارت ،حينام سمع مبحاكمة غاليليو غالييل سنة ( )1633بالرغم من تد ّينه الكاثولييك:
فكل فلسفتي زائفة» ،وثورة نيوتن التي وضعها يف كتاب «املبادئ ال ّرياض َّية للعلم َّ
«إذا كان غالييل مخطئاً ُّ
بيعي»
الط ّ
عام ( ،)1687وجدول مانديلياف ،وما ق َّدمه داروين يف البيولوجيا ،ونظر َّية الكم لـ«ماكس بالنك» عام ()1918
تم قبولها يف املجمع الفيزيايئ عام ( ،)1920وعالقات االرتياب
والنظر َّية النسب َّية
َّ
الخاصة ألنيشتاين عام ( )1905التي َّ
لـ«فرينر كارل هايزنبريغ» عام ( ،)1927والكشف عن الشفرة الوراث َّية ،...وغريها من املنجزات العلم َّية التي ما زالت
تتدفق علينا دون انقطاعَّ ،
وكأن صوت هراقليطس ينادينا من وراء حجب التاريخ ،ويرصخ متشنّجاً« :أمل أقل لكم َّإن
الصريورة هي قدر التاريخ البرشيَّ ،
وإن من يعاديها فقد عادى نفسه ،وس ُيطرد من التاريخ ليجد نفسه مع الجثث
املتع ّفنة ،وساعتها ال ينفعه ندم وال رجاء»؟
يتجمد عند تخوم مع َّينة ،إال إذا تك َّلس العقل البرشي َّ
وكف
يف خضم هدا السيل الجارف ،الذي لن يتوقف وال أخاله َّ
ذاته عن طرح السؤال ،وهو قدر لن يهرب منه ،تنتصب يف املقابل منظومة معرف َّية ،لها من الحضور والسطوة والهيمنة
نصيب كبري ومتعاظم دوماً ،ويزداد ك ّلام تو َّرط اإلنسان يف أزمات أنطولوج َّية وقيم َّية ومعرف َّية .فالعيش داخل فضاء الدّين،
والعودة إليه يف أوقات املحن الكربى ،هي عالمة عىل حيو َّية هذه املنظومة ،التي تقدّم نفسها عىل أ َّنها هي املخ ّلص،
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فام زالت فكرة الخالص هي الكلمة الرس يف الخطاب الديني ،ويف ُصلب هذا التالقي بني املنظور َّية العلم َّية الوف َّية لفكرة
الصريورة واملنظومة الدين َّية املخ ّلصة لفكرة العقيدة املبن َّية عىل مبدأ اإلميانُّ ،
وكل ما يدور يف فلكه ،من اعتقاد يف صحة
وبخاصة يف مرحلة سيطرة الكنيسة،
الرؤية وثباتها وصدقيتها عرب التاريخ ،كان التصادم قدرهام ،وكانت املقصلة الدين َّية،
َّ
فأح ِرق جوردانو برونو بتهمة
عىل قدر كبري من الفاعل َّية ،وبدأت الرؤوس العلمية ُتقتَطف ،وحرك َّية التاريخ تتباطأْ ،
وسجن غالييل حتَّى كانت نهايته العمى واملوت ،وعاش ديكارت خارج فرنسا رشيداً ليموت يف السويدُ ،وأ ْك ِره
الهرطقةُ ،
السكوت حتَّى املوتُّ ،
كل هذه التقاطعات املحزنة واملؤسفة انغرست بقوة يف الذاكرة البرش َّية،
األب غاسندي عىل ُّ
وأصبحت مصدراً لتلك الكراهية بني الدّين والعلوم واآلداب والفنون والفلسفة ،فاستبدلنا الحوار بالعداء ،والسجال
بالقتال ،والقول بالتي هي أحسن بالتهديد والتخويف والتكفري ،ومل نسلم نحن العرب املعارصين من هذا الوباء ،بحيث
أخذ يف طريقه الرتاجيدي نرص حامد أبو زيد ،وفرج فوده ...وآخرين.
مَّربا يقول قائل :تاريخنا يختلف عن تاريخ الغرب ،فنحن مل نج ّرب الكنيسة ،ومل نعرف الحروب الدين َّية ،وهو محقٌّ
املؤسسة
املؤسسات أو التجارب ،وإنمّ ا نريد أن نبحث يف الذهن َّية التي تسكن خلف َّ
يف قوله ،لكن نحن هنا ال نتحدث عن َّ
ووراء تجربة الحرب الدين َّية املريرة ،فهذه الذهن َّية العرب َّية بنزعتها اإلسالمو َّية تتامثل مع ذهن َّية رجل الكنيسة ،فهي
ذهن َّية متعالية ،تدَّعي امتالك الحقيقة ،تخاف من منجزات الحداثة ،ووصلت ح َّد تحرميها مثلام فعلت الكاثوليك َّية ،متارس
اإلقصاء ،وتعشق الصدارة االجتامع َّية ،ال تؤمن باالختالف ،ومتلك هاجس الحديث يف ّ
كل املسائل ،تتعاطى مع املستجدّات
عن طريق الفتوى ،وتختزل الحياة يف أفق مغلق عىل الحالل والحرام ،وتزدري الجديد ،وتخاف من املسالك الحداث َّية ذات
التوجه اإلبداعي كالرواية والسينام واملرسح وغريها من الفتوحات البرش َّية ،وتجتهد يف تقزيم اآلخر واحتقاره ،وتنتهك
حرمته العقل َّية ،وتغتصب العقول الشابة برؤى انتحار َّية مقيتة ومخيفة.
من هنا يكون التقاطع عىل مستوى الفكر والرؤية ،فالتاريخ يعيد نفسه ،ولكن بصور مغايرة ومختلفة ،ونحن نفكر يف
هذا اإلشكال الخطري ،وعىل هذا املسطح ،أل َّننا نلمس الكثري من حيثياته يف واقعنا العريب واإلسالمي ،فقد سقطنا يف بحرية
التقاتل بني الشيع الدين َّية واإلثن َّية ،وولىّ سيف الكره وجهه صوب الفكر ،فأصبح املثقف النقدي والعلامين والدميقراطي
واليساري والتنويري والعقالين ،وحتى تلك األصوات الهادئة التي تخرج من جلباب الرؤية املتطرفة ،مستهدفة باإللغاء
ُ
األنطولوجي أو املحو القيمي أو التهجري القرسي ،أو العيش تحت مظ ّلة الهوان.
استطاع الغرب الثقايف أن ّ
يتخطى هذه العقبة الكأداء ،وأن ينجز تاريخاً جديداً من املعنى ،حيث تسود املواطنة،
والحر َّية ،والعدالة ،والحداثة التي تتدفق شباباً وحيو َّية ،ونحن هنا نتحدَّث عن الغرب الثقايف وليس الغرب االستعامري.
َّإن الغرض من هذا التمييز هو تبيان مسألة خطرية ،أال وهي تحديد من هو املخاطب يف حديثنا ،ليك نتفادى سوء الفهم
وبخاصة عندما تتحالف هذه الذهن َّية العدم َّية مع
وخبث التأويل ،غري َّأن األمر يف ربوعنا الثقاف َّية أخطر وأكرث كارث َّية،
َّ
االستبداد السيايس املرعب.
عىل هذا املستوى من ُّ
التفكر تتنزَّل هذه األعامل ضمن ملف بحثي اخرتنا له درباً معرفياً يسعى إىل استشفاف
العالقة الشائكة والحارقة بني الدين ومكاسب املعرفة البرش َّية ،من معضلة االنكفاء إىل رضورة االنفتاح ،حيث يكون لزاماً
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تصدير

علينا أن نخرج من الكهف ،ومن السجن ،ومن الوادي العميق ،ومن العزلة التاريخ َّية ،ومن حالة الطيش واملراهقة ،ومن
القصور ،إىل فضاء الحر َّية واألنوار وإىل قمة الوجود ،وإىل ذلك الحضور التاريخي الحي ،وإىل حالة الرشد ،حيث نعيد
ترتيب العالقة بصورة صح َّية مع اآلخر ،ونشتبك معه حضارياً ،ونتع ّلم منه كيف نبني ذاتنا عىل ضوء مستجدات العرص.
ألهم فيلسوف ما زال ح َّياً وهو يورغن
َّإن هذا الطقم الرائع من املقاالت الرصينة ،التي يعضدها حوار جريء ٌّ
ونص مرتجم ّ
هابرماس ،باملعنى التاريخي ،وقراءة يف كتابني وهي يف مجملها تسعى إىل فتح طرق جديدة يف التفكري ،وتثوير الذهن َّية
املنكفئة عىل ذاتها ،وتفعيل مفهوم الذات املستق ّلة ،ليك نبدأ عىل األقل التد ُّرب عىل طرح األسئلة الحارقة.
يف هذا األفق الفكري ،الذي نخمن فيه ،قدَّم الباحث حمدي الرشيف بحثاً عميقاً عالج فيه بصورة نقد َّية ،مسألة
العالقة الشائكة بني الدّين والسلطة واأليديولوجيا ،من ّقباً عن العامل املهم الذي يشتغل يف العمق والذي يتح َّكم يف هذه
النص الديني ،حيث يستق ُّر ذلك الجدل القار بني االنفتاح واالنكفاء،
توجه الباحث يوسف هرمية صوب ّ
الثالث َّية ،يف حني َّ
ويف تلك النقطة من الجدل تنبثق األزمة ّ
بكل تج ّلياتها ،ويف مستوى معينَّ من التمشيّ العام للمقاالت تظهر مقالة الباحث
إسامعيل نقاز ،الذي بحث فيها عن الهزات واالرتدادات التي حدثت يف املسار الهريمينوطيقي وأسئلة التأويل نبشاً عن
إبستيمولوج َّية اللاَّ هوت ومآالت التأويل َّية املعارصة ،ولكن بأفق تاريخي متميز ،ويعود بنا الباحث عبد القادر عبد العايل،
إىل موضوع عالقة الدين باملعطى السيايس يف املجتمعات اإلسالم َّية ،متتبعاً أثر هذه العالقة يف الفكر ال َعقدي ،مستوضحاً
عن ذلك الدور األبدي يف طبيعة االستغالل املزدوج.
ويف وسط هذا العقد املعريف ،يتنزَّل الحوار الذي أجراه الباحث إسامعيل نقاز مع الباحث أحمد مالح ،وهو مبثابة
مقاربة فلسف َّية عميقة ،المس فيها الباحث أحمد مالح ّ
بكل اقتدار معريف ،مسائل خطرية يف الفكر العريب املعارص ،مثل
الدين ،والتأويل ،والعقالن َّية ،مستحرضاً فيها اإلرث الرشدي بأدواته ورؤاه ،وقد تعزَّز هذا الحوار بقراءة رصينة قدَّمها
الباحث محمد عبده أبو العال ،لكتاب املفكر العريب الراحل محمد أركون« :قضايا يف نقد العقل الديني ،كيف نفهم
اإلسالم اليوم؟ «الدين ومتثالته يف تشابك مع العقالن َّية املنبثقة حديثاً» ،والذي نقله إىل ال ّلسان العريب املف ّكر العريب هاشم
ويوجه سهام نقده للعقل الديني بصورة
صالح ،وفيه يتجلىّ املرشوع األركوين الذي يبتغي نقد الرتاث بأدوات حداث َّيةّ ،
عا َّمة ،وللرتاث االسترشاقي الغريب بشكل خاص ،مماَّ يضاعف من عرس املهمة البحث َّية يف نصوص محمد أركون .ويف قراءة
أخرى لكتاب «تثوير الالهوت؛ أم بحث عن الثورة من داخل الدين( ،قراءة تحليل َّية يف كتاب «الدين والثورة») للباحث
حمدي عبد الحميد الرشيف ،حيث تط َّرق الباحث محمد صالح إىل العالقة التي ميكن أن تقوم بني مرشوع اللاَّ هوت
الحريري ذي الطابع اليساري ،والرؤى اليسار َّية العرب َّية املعارصة ،وهي قراءة تريد أن تجمع الهموم اإلنسان َّية الواحدة
نصاً مهماَّ ً من الناحية املعرف َّية،
يف بوتقة واحدة ،وختامه مسك معريف مع الباحث مصطفى حفيظ ،الذي ترجم لنا َّ
للفيلسوف األملاين يورغن هابرماس ،حيث قارب مفهوم الدين يف الفضاء العام ،من أجل االعرتاف بالصوت الديني يف
املجتمعات ما بعد العلامن َّية.
ويف نهاية التحليل ،نريد لهذا امللف الفكري أن يكون فاتحة لدرب جديد وطريف من ُّ
التفكر يف قضايا الدين
ومكاسب املعرفة البرش َّية ،ليك نع ِّبد هذا الدرب بأفضل النوايا التي تبتعد عن الصدام أو القطع أو اإلنكار ،فجميعها
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تالق بني الرؤية الدين َّية التي نطلب منها أن تنفتح عىل املنجز
أساليب بالية وسيئة السمعة ،وإنمَّ ا نحن نبحث عن نقاط ٍ
التاريخي ،وأن تتعايش مع اآلخر املختلف عنها ،مدركة َّأن االختالف هو قدر البرش َّية الدائم ،والرؤية اإلنسان َّية التي يجب
أن تقرتب من الدّين بحسبانه املساحة الروح َّية والقيم َّية التي تحتاجها اإلنسان َّية يف أزماتها املر َّكبة.
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نقدية
والسلطة واإليديولوجيا ...مقاربة
َّ
الدين ُّ
ّ
حمدي الشريف

الملخص

والسلطة واإليديولوجيا ،كام تحاول الكشف عن العامل املهم يف
تقارب هذه الدراسة إشكال َّية العالقة بني الدّين ُّ
مهمة من قبيل «تديني السياسة» و«تسييس الدّين» ،وتح ُّول الدّين إىل إيديولوجيا
هذه العالقة .كذلك تناقش مسائل َّ
(أدلجة الدّين) ،ومكانة العنف يف الخطاب الفكري الذي يجمع بني الدّين والسياسة...إلخ.
«السلطة» ومفهوم «اإليديولوجيا» ،ليك
ُّ
ويتم ذلك من خالل أربعة أقسام :يف القسم األول نحاول تحديد مفهوم ُّ
نقف عىل أرض صلبة يف البحث والدراسة .ويف القسم الثاين نناقش مسألة االستخدام املزدوج للدّين :التقدم َّية يف مقابل
الرجع َّية .ويف القسم الثالث نطرح مسألتي «تديني السياسة» ،و«تسييس الدّين» ،ونحاول من خاللهام اإلجابة عن السؤال
املهم ،واملتمثل يف :متى يتح َّول ال ّدين ،أو باألحرى الفكر الديني ،إىل إيديولوجيا؟ ويف القسم الرابع نكشف عن منهج
العنف يف اإليديولوجيات الدّين َّية كوسيلة لتحقيق أهدافها السياس َّية واالجتامع َّية.
مقدمة
ّ

والسلطة ،واإليديولوجيا ثالث كلامت قد تبدو يف االستخدام الشائع واملتداول واضحة املعنى واملدلول ،ولكنَّها
الدّينُّ ،
ليست كذلك يف حقيقة األمر .وقد تختلط هذه املجاالت فيام بينها بحيث يغدو الدّين عند البعض مبثابة إيديولوجيا،
وتغدو اإليديولوجيا مبثابة دين ،وهكذا .كذلك يحكم هذه املجاالت الثالثة ،يف حال اجتامعها وارتباطها ببعضها بعضاً،
نظام خاص من عالقات التفاعل والرتكيب ،ويرتتب عليه يف أغلب األحيان آثار سلب َّية خطرية بالنسبة إىل الدولة واملجتمع
معاً .وعىل هذا النحو َّ
فإن هذه املفاهيم الثالثة بحاجة إىل ضبط ،وكذلك العالقة فيام بينها بحاجة هي األخرى إىل ضبط
وتحديد دقيقني.
والسلطة السياس َّية خصوصاً َّ
محل اهتامم كثري من املفكرين والفالسفة منذ أقدم
وقد كانت إشكال َّية العالقة بني الدّين ُّ
الحساسة بسبب كثري من املتغريات التاريخ َّية ،والسياس َّية ،واالجتامع َّية،
العصور ،وهي تمُ َ ِّثل إحدى اإلشكاليات الفكر َّية َّ
والفكر َّية .وإذا كان الدّين يمُ َ ِّثل رضباً من رضوب التعامل مع الواقع االجتامعي والسيايس القائم ،إ َّما لتغيريه أو تربيره،
فإِ َّن التفسري الذي يخضع له النص الديني َس ُيؤثر بدوره عىل طبيعة هذا الواقع السيايس ،سلباً أو إيجاباً ،والس َّيام ذلك
ؤس َسة الدّين َّية الرسم َّية داخل الدولة.
التفسري الذي تتبناه ا ُمل َّ
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كام َّأن هذه اإلشكال َّية ال ميكن مناقشتها بعيداً عن مسألة اإليديولوجيا .فقد اقرتن الدّين يف الكثري من األوقات
وتم تفسري العقيدة الدين َّية و ْفقاً ملَنْطق َمنْ ميلك السلطة .وليس ذلك بغريب؛ إذ َّإن الدّين ُي َعدُّ
بالسلطة السياس َّيةَّ ،
ُّ
املنظومة املعيار َّية األكرث واألسهل توظيفاً إلضفاء الرشع َّية عىل األنظمة السياس َّية واالجتامع َّية .وتسعى ُّ
كل سلطة يف ّ
كل
للسلطة السياس َّية.
عرص إىل استعامل الدّين كإيديولوجيا ،أي ُ
كسلطة رمز َّية روح َّية رديفة ُّ
والسلطة أشكاالً وصوراً متباينة يف الفكر اإلنساين واملجتمعات البرش َّية وعند الحركات
وقد اتخذت العالقة بني الدّين ُّ
السياس َّية والدين َّية خصوصاً ،وكان لإليديولوجيا دور كبري يف تأجيج الرصاع بينهام يف كثري من األحيان .كام كان النص
الديني دامئاً عُ ْر َضة أليّ استخدام إيديولوجي ُم َو َّظف و ُم ْغرض.
السلطة واإليديولوجيا
أوالً :حول مفهومي ُّ

من الرضوري تحديد مفهوم ٍّ
السلطة واإليديولوجيا ،والكشف عن الخصائص والسامت التي تمُ َ َّيزهام عن
كل من ُّ
غريهام من املفاهيم السياس َّية واالجتامع َّية ُ
األ ْخرى كالقوة ،وكذلك مدى ارتباطهام بالعنف والقرس.
َت ْع ِني القوة ُ Powerق ْد َر َة َش ْخ ٍص ما عىل الت ََح ّكم يف ردُود فعل شخص آخر ،أو القدرة عىل التأثري يف إرادات اآلخرين
وتوجيه أفعالهم ،ومن َث َّم فهي َت ْفترَ ُض طرفني أو أكرث ،يمُ َا ِر ُس أحدهام تأثرياً عىل اآلخر ،أو هي  -كام يقول «روبرت دال»
“ُ « - ”Robert Dahlق ْد َر ُة الشخص (أ) عىل الشخص (ب) ،أي إمكانية (أ) عىل َح ْم ِل (ب) عىل القيام بعمل مل َي ُكنْ َي ْن ِوي
القيام به لوال َتد َّخل (أ)»(.)1
وإذا كانت الق َّوة َت ْع ِني القدرة عىل اتخاذ القرارات وتنفيذها ،فإ َّنها تقوم بذلك إ َّما من خالل وسائل مرشوعة ،أو من
خالل وسائل غري مرشوعة .فإذا ما قام الشخص بتنفيذ قراراته بطريقة مرشوعة ،فإ َّننا هنا نجد أنفسنا إزاء صورة من صور
السلطة َت ْع ِني الحق يف فرض األوامر وتنفيذ القرارات بطريقة مرشوعة من دون اللجوء
«السلطة»  ،Authorityذلك َّأن ُّ
ُّ
السلطة تعمل عملها من دون إكراه داخيل ،ذلك َّ
«أن الوجه اآلخر
إىل إكراه مادي أو معنوي .ولكن هذا ال ي ْعني َّأن ُّ
السلطة ،مبعناها الدقيقَ ،ت ْفترَ ِ ُض عُ ْنصرُ َ ي «اإللزام» و«الطاعة» يف تنفيذ األمر
ملسألة ُّ
السلطة هو اإلكراه»( ،)2وإنمَّ ا َي ْع ِني َّأن ُّ
من ِق َبل الخاضع لها ،كام َت ْفترَ ِ ُض َت َح ُّمل «املسؤول َّية» عىل القرارات التي َيت ِْخ ُذهَ ا اآلمر.
ومن هذا ا ُملن َْط َلقَّ ،
و«السلطة» ليستا متامثلتني؛ فإذا كانت القوة هي «القدرة عىل إصدار القرارات
فإن «القوة»
ُّ
واألوامر»َّ ،
السلطة هي «الحق يف األمر ،ومن َث َّم فإ َّنها َت ْس َت ْل ِز ُم آمراً ومأموراً وأمراً؛ آمراً له الحق يف إصدار أمر إىل
فإن ُّ
وجه إليه»( .)3ولذلكَّ ،
السلطة هي نوع خاص من القوة
املأمور ،ومأموراً عليه واجب الطاعة لآلمر وتنفيذ األمر ا ُمل َّ
فإن ُّ
1 . Robert A. Dahl: “The Concept of Power”, Behavioral Science, Vol. 2, No. 3 (Jul. 1957), PP. 202-203.

 . 2قنصوة ياسر :في فلسفة السياسة ،قراءة جديدة ،القاهرة :دار رؤية للنشر والتوزيع ،2009 ،ص .122
نصار ناصيف :منطق السُّ لطة ،مدخل إلى فلسفة األمر ،بيروت :دار أمواج للطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،2001 ،2 .ص .7
َّ . 3
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نقدية
والسلطة واإليديولوجيا ...مقاربة
َّ
الدين ُّ
ّ

والسلطان ،الس َّيام أ َّنها ترتكز عىل التفاوت القائم بني الذين يأمرون والذين يطيعون( ،)4أو هي كام ُي َحدِّدها «ماكس فيرب»
خاصة من القوة ،ومن أهم خصائصها املرشوع َّية»(.)5
« :M. Weberحالة َّ
للسلطة عىل هذا النحو َي ْت ِف ُق مع تعريف «آرندت» لها بوصفها «قدرة الشخص ليس فقط عىل
وهذا التعريف ُّ
خاصة فرد َّية ،وإنمَّ ا َت ُعو ُد إىل مجموعة ،و َت ُّ
الفعل ،بل عىل الفعل املتناسق»( .)6ومن َث َّمَّ ،
ظل
«السلطة ال تكون أبداً َّ
فإن ُّ
السلطة» فإ َّننا يف الحقيقة ُن ِش ُري إىل
موجودة طاملا ظلت املجموعة مع بعضها بعضاً .وحني نقول عن شخص ما إ َّنه «يف ُّ
السلطة عنها
أ َّنه قد ُس ِّلط من ِق َبل عدد من الناس ليك يق ّرر باسمهم .ويف اللحظة التي َت ْخ َت ِفي فيها الجامعة التي نبعت ُّ
(سلطة املتسلط) بدورها .ويف االستخدام الشائع ،حني نتح َّدث عن «شخص ذي ُسلطة» فإ َّننا نكون قد استخدمنا
ستختفي ُ
(سلطة) بشكل مجازي؛ َّ
ألن ما نعنيه ،خارج إطار املجاز ،إنمَّ ا هو القدرة»(.)7
كلمة ُ
الصدد ،ميكن أن َن ْس َت ِع َ
ني بتفرقة «برتراند دي جوفينيل» “ ”Bertrand de Jouvenelبني الصورتني
ويف هذا َّ
و«السلطة الرشع َّية» “ ،”de jureوهو يمُ َ َّي ُز
«سلطة األمر الواقع» “،”de facto
السلطة ،وهامُ :
ُّ
األساسيتني من صور ُّ
بينهام عىل النحو اآليت:
يع البعض شخصاً من ُمن َْط َل ِق
وضع متحقق ِفع ًال .فعندما ي ُِط ُ
ُسلطة األمر الواقع هي  -وكام ي ُِش ُري َمن ُْط ُوق لفظها ٌ -
الوالء أو االقتناع أو االحرتام ،وعندما ُي ْبدون استعدادهم لتنفيذ أمر ما أل َّنه صادر عنه ،فإ َّنهم هنا َي ْق َب ُل َ
ون سلطته
السلطة باستخدام القوة ثم ُي ِد ُ
ين له اآلخرون
باعتبارها أمراً واقعاً .وعندما َي ُق ْومُ شخص ما أو ِجهَة ما باالستيالء عىل ُّ
بالطاعة من ُمن َْط َل ِق الخوف من َب ْط ِشه وتنكيله ،فإ َّننا هنا نجد أنفسنا إزاء صورة من صور ُسلطة األمر الواقع .أ َّما عندما
ي ُِط ُيعونه ،ليس من ُمن َْط َلق االحرتام أو الوالء الشخيص أو الخوف ،مَّ
وإنا أل َّنهم َي ْق َب َل َ
ون إطاراً قامئاً سلفاً من القواعد التي
السلطة ،فإ َّنهم هنا َي ْق َب ُلون ُسلطته
السلطة ،وقد أَدَّى تطبيق هذه القواعد إىل َت َبوئه ُّ
ُت َح ِّد ُد كيف َّية اختيار من سيتبوأ ُّ
السلطة الرشع َّية مبعناها التام،
باعتبارها ُسلطة رشع َّية ،وما الدولة إال ا ُملن ََظ َم ُة الوحيد ُة التي يمُ ْ ِك ُن من خاللها مامرسة ُّ
أ َّما سائر التجمعات األخرى فهي ال تتيح الفرصة إال لقيام ُسلطة شبه رشع َّية(.)8
(السلطة
ويشري «ناصيف َّ
السلطة ،أَ ْع ِني ُسلطة األمر الواقع ،بـ(التس ُّلط) ،وهو يمُ َ ّيز ُّ
نصار» إىل الصورة األوىل من صور ُّ
السلطة الرشع َّية لها صفة ال َّتبرْ ِير أو املرشوع َّيةُّ ،
الرشع َّية) عن (التس ُّلط) وغريها من أشكال القوة األخرى َّ
وكل ُسلطة
بأن ُّ

 . 4دالون ميريام ريفولت :سلطان البدايات؛ بحث في السلطة ،ت :سايد مطر ،بيروت :المنظمة العربية للترجمة ،2012 ،ص .32
5 . Dahl, op. cit., P. 202.

 . 6أرندت حنّـة :في العنـف ( ،)1969ترجمـة :إبراهيم العريس ،بيروت :دار الساقي ،1992 ،ص .39
 . 7المرجع السابق ،الموضع نفسه.
 . 8كارل سيلفن« :برتراند دي جوفينيل :الكفاءة واليسر» ،ضمن :من فالسفة السياسة في القرن العشرين ( ،)1976تحرير :أنطوني دي كرسبني وكينيث
نصار عبد هللا ،القاهرة :الهيئة المصريَّة العامة للكتاب ،2012 ،ص .159
مينوج ،ترجمةَّ :
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مُبرَ َّرة إنمَّ ا هي ُس ْل َط ٌة يف َم ْيدانٍ ُم َعينَّ ٍ ومن أجل هدف ُم َح َّدد .أ َّما التس ُّلط فهو انتحال للحق يف األمر دون تربير له ،أو دون
كاف ومقبول ،أو هو تجاوز للنطاق ا ُمل َحدَّد للحقّ يف األمر(.)9
تربير ٍ
للسلطة الرشع َّية ،أم هو مج َّرد أداة عرض َّية ال يرتبط بها
ولكنَّ السؤال الذي َي ْط َرح نفسه :هل العنف عنرص مالزم ُّ
يف معظم الحاالت؟
َ
«السلطة» و«العنف» ،وال يمُ ْ ِك ُننَا الزعم َّ
أسايس من
العنف مك ّو ٌن
بأن
ٌّ
الحقيقة هي أ َّنه ليست هناك صلة رضور َّية بني ُّ
السلطة ليست سوى واجهة للدولة لفرض قراراتها
السلطة أو هو رشط أو ٌّيل لوجودها ،كام ال يمُ ْ ِك ُننَا القولَّ :إن ُّ
مكونات ُّ
بأدوات العنفَّ .إن العنف يمُ كن النظر إليه ،كام يبدو يف العالقات الخارج َّية والشؤون الداخل َّية ،بوصفه امللجأ األخري الذي
السلطة غري َم ْمسوسة ،أي أن َّ
السلطة واجبة الطاعة والتنفيذ يف وجه الخارجني
تظل قرارات ُّ
يمُ َ ِّكن من اإلبقاء عىل بنية ُّ
عليها (العدو الخارجي ،واملجرم املحيل أو املتم ّردين)( .)10ومن هنا يصح أن نقولَّ :
السلطة َت ْك ُمن حقاً يف جوهر ُك ّل
«إن ُّ
نظام سيايس ،لكنَّ العنف ال َي ْك ُمن يف هذا الجوهر»(.)11
وعىل هذا النحو َّ
السلطة ميكن أن تكون مرشوعة
السلطة والعنف َي ْك ُمن يف َّأن ُّ
فإن أحد االختالفات األساس َّية بني ُّ
 legitimateوميكن أن تكون غري مرشوعة  ،illegitimateيف حني َّأن العنف ميكن أن يكون مُبرَ َّراً  justifiedوميكن أن
يكون غري مُبرَ َّر  ،unjustifiedولك َّن ُه ليس مرشوعاً ُم ْط َلقاً.
السلطة) و(الطابع التربيري للعنف) :العنف ،بطبيعته ،أدوايت ،فهو وسيلة ُّ
يظل
تقول «آرندت» حول (مرشوعية ُّ
السلطة فإ َّنها ال تحتاج إىل تربير ،اِنطالقاً من
عىل الدوام بحاجة إىل توجيه وتربير يف طريقه إىل الهدف الذي يتبعه .أ َّما ُّ
كونها ال تقبل أيَّ فصل عن وجود املجتمعات السياس َّية نفسهاَّ .
السلطة مَّإنا هو املرشوع َّية .ولكنَّ
وإن ما تحتاج إليه ُّ
فالسلطة تنبثق يف ُك ّل مكان يجتمع فيه الناس
اعتبار هاتني الكلمتني (املرشوع َّية ،والتربير) مرتادفتني ،أمر ُمر ِبك َو ُم ْق ِلقُّ .
ويترصفون بالتناسق فيام بينهم ،لكنَّها تستنبط مرشوعيتها انطالقاً من اللقاء األول ،أكرث مماَّ ُتستنبط من أيّ عمل قد
َّ
ييل ذلك .ولذلك َّ
التوجه إىل املايض ،يف حني َّأن التربير يرتبط بغائ َّية
نفسها يف ُّ
فإن املرشوع َّية ،حني تواجه تحدِّياًَ ،ت ْس ِند َ
تصله مبارشة باملستقبل .ومن َث َّم فالعنف ميكن تربيره ،لكنَّه ال ميكن أبداً أن يحوز عىل املرشوع َّية .والحال َّأن التربير
سيبدو َّ
السلطة ،مبقدار ما تبدو األهداف املستقبل َّية املتوخاة بعيدة يف الزمن(.)12
أقل مصداق َّية بالنسبة إىل ُّ
وعالوة عىل ذلكَّ ،
السلطة والعنف يف أغلب األحوال عالقة عكس َّية ،بحيث يمُ ْ ِكنُ القول :إ َّنه كلام
فإن العالقة بني ُّ
السلطة
السلطة يف استخدام العنف كان ذلك داعياً إىل اإلقالل من مرشوعيتها .وبعبارة أخرىُ :ت َعدُّ مرشوع َّية ُّ
انخرطت ُّ
«السلطة والعنف يتعارضان :فحني
يف تناسب عكيس مع املظامل التي ُي ْح ِد ُثها عنفها عند التطبيق ،وكام تقول «آرندت»ُّ :
نصار« :منطق السُّ لطة» ،مرجع مذكور ،ص .8
َّ . 9
 . 10أرنـدت :في العنـف ،ص .42
 . 11المرجع السابق ،ص .45
 . 12المرجع السابق ،ص ص .46-45
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نقدية
والسلطة واإليديولوجيا ...مقاربة
َّ
الدين ُّ
ّ

السلطة ُم َه َّددة ،لكنَّه إن ُترك عىل سجيته
يحكم أحدهام حك ًام مطلقاً يكون اآلخر غائباً .والعنف يظهر حني تكون ُّ
السلطة»(.)13
سينتهي األمر باختفاء ُّ
وفيام يتصل مبفهوم اإليديولوجيا ،فإ َّنه يشري يف معناه األصيل والدقيق إىل منظومة األفكار واآلراء االجتامع َّية التي
ترتبط مبصالح طبقة أو جامعة مع َّينة يف املجتمع .وقد ع َّرفها ماركس يف «اإليديولوجيا األملانية» :بأ َّنها «مجموعة التصورات
الكل َّية ،التي ُتعبرِّ عن مصالح طبق َّية» .وعىل هذا النحو َّ
فإن مفهوم اإليديولوجيا ال يستلزم فحسب تقسيم املجتمع إىل
طبقات ،بل يستلزم أيضاً أن يكون استخداماً معيناً للتصورات ،هو يف مصلحة فئة حاكمة يف املجتمع تستخدمها لرتسيخ
سيطرتها عىل الطبقات األخرى(.)14
ومصطلح اإليديولوجيا مصطلح حديث ارتبط ظهوره باملجتمع الربجوازي .وكان للربوليتاريا (وهي طبقة العامل
الصناعيني التي تعمل وال متلك) إيديولوجيتها ،وهي الفكر املاركيس ،كام كان للرأسامليني (طبقة أصحاب رأس املال
واملصانع الكبرية التي متلك وال تعمل) إيديولوجيتها ،وهي الفكر الليربايل .ولكنَّ اصطالح اإليديولوجيا خرج من نطاقه
األصيل الضيق ،فأصبح يستخدم عىل نطاق واسع وبصورة عا َّمة يف مجال السياسة ،واألخالق ،والدين ،والفلسفة .أ َّما الدّين
فإ َّنه ،من الناحية التاريخ َّية قبل ظهور املجتمع الربجوازي ،استطاع أن يكون شك ًال وجدان ّياً غري إيديولوجي ،يف تشكيالت
اجتامع َّية أخرى .غري أ َّنه يف الوقت الراهن أصبح الدين يستخدم يف وقت واحد كإيديولوجيا(.)15
السلطة السياس َّية بحاجة إىل
السلطة السياس َّية واإليديولوجيا أمر طبيعي؛ إذ َّإن ُّ
ويف الواقع َّإن االرتباط بني ُّ
إيديولوجيا تح ّركها وتعمل وفق منظومتها .فاإليديولوجيات السياس َّية إذن نتاج لتالقي الفكر مع السياسة .وعىل هذا
النحو يمُ ْ ِكنُ القولَّ :
السلطة
«إن اإليديولوجيا تحمل يف نفسها مضموناً سياسياً أو مضموناً ذا نتائج سياس َّية ،كام َّأن ُّ
فإن َّ
السياس َّية تجد يف اإليديولوجيا أداة مميزة ،إن مل تجد فيها ما يشبه ال ّدين»( .)16وعالوة عىل ذلكَّ ،
«كل إيديولوجيا
تنطوي بالرضورة عىل موقف من الدولة أو من الدول التي تقع جامعتها ضمن مجالها .وبالتايل فهي إ َّما أن تكون
قابلة مبا هو قائم كدولة أو كدول تتفاعل معها الجامعة التي تعبرّ عنها وتدافع عن مصالحها ،وإ َّما أن تكون رافضة،
وبالتايل داعية إىل إنشاء دولة جديدة»(.)17
وإذا بحثنا عن الفارق األسايس القاطع بني الذي مي ّيز اإليديولوجيا عن الدين فسنجده يتمثل ،كام يقول «ميشيل
فاده»  ،M. Vadeeيف َّأن أ َّية إيديولوجيا ،باملعنى الحقيقي والدقيق للعبارة ،ال يسعها أن تنمو إال يف ميدان املجتمع
الحديث ،كتصور مقلوب لعالقاته األساس َّية الواقع َّية ( .)18وعالوة عىل ذلكَّ ،
فإن الذي مي ّيز اإليديولوجيا عن الدين هو َّأن
 . 13المرجع السابق ،ص .50
 . 14برتران ميشال :وضعيَّة الدين عند ماركس وأنجلز ،ترجمة :صالح كامل ،بيروت :دار الفارابي ،1990 ،ص .121
 . 15المرجع السابق ،ص ص .123 ،122
نصار« :منطق السلطة» ،مرجع مذكور ،ص .189
َّ . 16
 . 17المرجع السابق ،ص ص .190-189
 . 18برتران ،مرجع مذكور ،ص .122
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«الفكر الذي تصدر عنه اإليديولوجيا ليس بالنسبة إىل معتنقي اإليديولوجيا كالله أو كالوحي بالنسبة إىل معتنقي الدّين.
املؤسس (أو املؤسسني) للمذهب اإليديولوجي ال يتسامى فوق أتباعه ،مهام عظم شأنه ،كام يتسامى الرسول (أو
كام َّأن ّ
الرسل) فوق أتباع الدّين أو املذهب الدّيني .ناهيك عن َّأن الكتاب الذي يحتوي عىل التعاليم الثابتة يف اإليديولوجيا ،يف
حال وجوده ،ال يتعاىل عىل األحداث االجتامع َّية التاريخ َّية بقدر ما يتعاىل عليها الكتاب املحتوي عىل تعاليم الدّين»(.)19
السلطة
وعىل هذا النحو يمُ ْ ِكنُ القولَّ :إن ُسلطة اإليديولوجيا ُسلطة رمز َّية يف املقام األول ،وهي بهذا تختلف عن ُّ
وسلطة الدّين معاً ،فاألوىل ذات طبيعة ماد َّية ،يف حني َّأن الثانية ذات طبيعة روح َّية .ولذلك «يختلف التفاعل
السياس َّيةُ ،
السلطة يف اإليديولوجيا عن
السلطة السياس َّية والدّين بنسبة اختالف ُّ
السلطة السياس َّية واإليديولوجيا عن التفاعل بني ُّ
بني ُّ
السلطة يف الدّين ،واختالف الصفة السياس َّية لإليديولوجيا عن الصفة السياس َّية للدّين»(.)20
ُّ
ومن هذا ا ُملن َْط َلقَّ ،
السطة السياس َّية ،وأميل
فإن «بنية ُسلطة اإليديولوجيا أضعف من بنية ُسلطة الدّين ومن بنية ُّ
إىل االتصاف بالطابع الضمني االنتشاري .ولهذا السبب يبدو من الرضوري استخدام مفهوم السلطان لفهم ما ينشأ يف
السلطة التي فيها
اإليديولوجيا من أمر وطاعة .فالخطاب األمري الذي تشتمل اإليديولوجيا عليه ال يفعل فعله بفضل ُّ
بقدر ما يفعله بفضل السلطان الذي لها عىل النفوس .وذلك َّ
ألن اإليديولوجيا ال تأتيها الطاعة إال من قوة التفاعل والتأثري،
والجذب واإلقناع ،والدفع ،التي متتلكها كظاهرة عقائد َّية دنيو َّية اجتامع َّية»(.)21
ولكن هل من املمكن أن يتح َّول ال ّدين ذاته إىل إيديولوجيا ،أي أن ُيعبرّ  ،باللغة الخاصة به ،عن مصالح طبقة اجتامع َّية؟
ميكن ذلك ،وقد حدث ذلك بالفعل ،عىل سبيل املثال ،عندما أخذ اإلصالح الربوتستانتي عىل عاتقه يف القرن السادس
عرش طموحات الربجواز َّية الصاعدة إىل املساواة يف الحقوق ،وحر َّية املعتقد ،والتنظيم الجمهوري للمجتمعّ ،
وكل الرشوط
الرضور َّية لتكوين اقتصاد رأساميل( .)22وقد بينَّ «ماكس فيرب»  )1920-1864( Max Weberيف كتابه «األخالق الربوتستانت َّية
وروح الرأسامل َّية»َّ ،أن اإليديولوجيا الربوتستانت َّية لها دور كبري يف تطور الرأسامل َّية خالل القرنني السادس عرش والسابع
عرش يف أوروبا ،وذلك بفضل تشجيعها العمل الحر وإعالء قيم العقالن َّية واالستثامر واالدخار.
جعية
للدين:
ُّ
الر َّ
مية في مقابل َّ
التقد َّ
ثاني ًا :االستخدام المزدوج ّ

بادئ ذي بدءَّ ،
فإن ماه َّية العالقة املتبادلة بني الدّين واإلنسان ينبغي أن تقوم ،ال عىل أساس عبود َّية اإلنسان لله
فحسب ،وإنمَّ ا عىل أساس َّأن الدين جاء لتحرير اإلنسان وخدمته وتحقيق صالحه وسعادته يف الدنيا قبل اآلخرة .وعىل
هذا النحو يجب التأكيد عىل فكرة َّأن «الدّين يجب أن يكون يف خدمة اإلنسان ال َّأن اإلنسان يف خدمة الدّين ،وكام يقول
نصار« :منطق السُّ لطة» ،مرجع مذكور ،ص ص .186-185
َّ . 19
 . 20المرجع السابق ،ص .185
 . 21المرجع السابق ،ص .186
 . 22برتران ،مرجع مذكور ،ص .123
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نقدية
والسلطة واإليديولوجيا ...مقاربة
َّ
الدين ُّ
ّ

السيد املسيحَّ :
«إن السبت لإلنسان ال َّأن اإلنسان للسبت» .وباختصار ينبغي التأكيد عىل فكرة أ َّنه ال يشء يتجاوز يف آفاقه
ذات اإلنسانُّ ،
فكل يشء يجب أن يكون يف خدمة اإلنسان من الناحيتني املاد َّية والروح َّية معاً»(.)23
السلطة السياس َّية يف بعض األحيان
َّإن الدّين يصبح مثار جدل ونزاع عنيف حني يختلط بالسياسة ،وال شك َّأن ُّ
هي التي تبادر يف دفع األمر عىل هذا النحو ،وذلك ألسباب ودوافع عديدة قد يكون من بينها إلهاء الناس عن املطالبة
بحقوقهم األساس َّية.
فإن َّمثة رضورة لالهتامم باألبعاد االجتامع َّية يف األديان؛ َّ
ومن هذا ا ُملن َْط َلقَّ ،
ألن ذلك من شأنه أن يدفع يف أغلب
األحيان إىل حدوث تغيرُّ ات اجتامع َّية حقيق َّية .ولدينا منوذج جيد لذلك ،وهو تيار الهوت التحري ر oLiberation The
 logyيف أمريكا الالتين َّية الذي ظهر يف مطلع الستينيات من القرن العرشين ،والذي أدرك َّأن ما يجمع املسيحيني يف أمريكا
الالتين َّية يف محاوالتهم للتغيري هو الجانب االجتامعي يف الدّين املسيحي ،واالبتعاد عن الخالفات العقائد َّية واملذهب َّية،
التي ال تؤدي إال إىل اإلقصاء والعنف والتكفري.
السلطة السياس َّية اهتاممها باألبعاد االجتامع َّية يف األديان
وعىل هذا النحو ميكن التأكيد عىل أ َّنه إذا ما َّ
وجهت ُّ
فسوف تصري بالرضورة ُسلطة تقدم َّية يف هذه الناحية .ومن الناحية األخرى إذا كان ُّ
السلطة السياس َّية
كل محور اهتامم ُّ
منص َّباً عىل النواحي العقد َّية يف الدّين ،وقامت بتسخري أدواتها يف الدفاع عن عقيدة دين َّية بعينها وإقصاء العقائد األخرى
املختلفة فستصري بالرضورة ُسلطة رجع َّية .وليس بغريب علينا ما حدث يف عهد «املأمون» (218-170هـ 833-786 /م)،
حني فرض االعتزال مذهباً رسمياً للدولة ،وأجرب املسلمني عىل اعتناقه بالقوة ،وخصوصاً عقيدة خلق القرآن (التي هي
مسألة عقائد َّية وكالم َّية بحتة) ،حتى وصل األمر به إىل ح ّد اضطهاد وتكفري وتعذيب ّ
كل َمنْ يقول بقدم القرآن(.)24
املؤسسة الدين َّية ،وخصوصاً عندما تكون مدفوعة بعوامل سياس َّية معينة ،تفسري
وال غرو يف أ َّنه عندما تحتكر َّ
النصوص الدين َّية ،فعندئذ تظهر التفسريات السياس َّية للدّين .ومكمن الخطورة يف التفسريات السياس َّية /اإليديولوج َّية
السلطة الحاكمة بالقوة  -قوة اإلكراه.
للدّين يتمثل يف َّأن النصوص الدين َّية تصبح عرضة أليّ تفسري تفرضه ُّ
وال غرو كذلك يف َّأن التفسريات اإليديولوج َّية املوجهة للنصوص الدين َّية تجعل منها ساحة لإلقصاء والتناحر والتنابذ
بدالً من أن تكون ساحة للتواصل الخالق وفضاء إلنتاج قراءات ُمنتجة للنص الديني ،إذا استخدمنا تعبري املفكر املرصي
عيل مربوك.
السلطة بالدين ،نكون بإزاء «دولة ثيوقراط َّية» أو دولة
السلطة للدين ،أو مبعنى أصح ارتباط ُّ
ويف حالة استخدام ُّ
دين َّية ،وهي متثل خطراً عىل الدّين والسياسة معاً ،وتتك َّون عندما ُيسيرّ رجل الدين أمور السياسة مدفوعاً بعقيدته الدين َّية
 . 23ملكيان مصطفى« :المعنويَّة جوهر األديان» ،ضمن كتاب :مطارحات في عقالنيَّة الدين والسلطة ،تحرير :محمد الشبستري وآخرون ،ترجمة وتحقيق:
أحمد القبانجي ،بيروت :دار الجمل ،ط ،2009 ،1ص .33
 . 24انظر في ذلك :حمدي الشريف :الدين والثورة ...بين الهوت التحرير المسيحي واليسار اإلسالمي المعاصر ،القاهرة :دار مصر العربيَّة للنشر والتوزيع،
 ،2016ص ص .105-104
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الخاصة ،وإىل ح ٍّد ما عندما يستخدم السيايس الدّين من أجل أغراض نفع َّية .وحينئذ نكون بإزاء ُسلطة دين َّية ،وهي َت ْع ِني
َّ
 يف أبسط تعريفاتها « -أن يدَّعي إنسان ما لنفسه صفة الحديث باسم الله وحق االنفراد مبعرفة رأي السامء وتفسريه،وذلك فيام يتعلق بشؤون الدّين أو بأمور الدنيا .وسواء يف ذلك أن يكون هذا االدعاء من قبل فرد ،يتوىل منصباً دين َّياً أو
منصباً سياس َّياً ،وس َّيان كذلك صدرت هذه الدعوى من فرد أو من مؤسسة فكر َّية أو سياس َّية»(.)25
ولكنَّ تعدُّ د األديان ،واالختالف داخل ال ّدين الواحد يفرض االبتعاد عن الخالفات العقد َّية والنزوع نحو العلامن َّية
أدق تعريفاتها ال تعني فصل ال ّدين عن املجتمع أو محاولة إقصائه بعيداً
السلطة والدولة .والعلامن َّية يف ّ
ومدن َّية ُّ
السلطة الدين َّية
عن املجتمع ،كام هو شائع ،وإنمَّ ا تعني يف األساس التأكيد عىل طابع املدن َّية للدولة ،أو الفصل بني ُّ
والسلطة السياس َّية(.)26
ُّ
ُّ
كل هذا يفرض عىل الدول املعارصة أن تكون محايدة تجاه األديان والعقائد الدين َّية يف املجتمع .والحياد يعني
االستقالل التام عن املعتقدات الدين َّية بالنسبة إىل الدولة يف تنظيم أمور السياسة واالجتامع ،ولكن ضمن رشوط ال متنع
بتاتاً املواطن الذي هو متد ّين من أن يستم َّر أمامها بتغذية الفكرة التي لديه عن عالقته مع الله(.)27
ونستطيع مماَّ سبق أن نق ّرر َّأن الدين يف ذاته ال يتصف بصفة التقدم َّية ،وال بصفة الرجع َّية .وبعبارة أخرىَّ :إن الدين
ميكن أن ُيستخدم يف بعض األحيان كوسائل للسيطرة ،وإعادة استنساخ املجتمع القديم ،وميكن يف املقابل أن ُيفهم كدعوة
للتح ُّرر والتغيري االجتامعي ،ودعامة للثورة واالحتجاج والتم ُّرد .وقد ذهب ماركس إىل َّأن التحوالت االجتامع َّية الكربى
تقود إىل تعديالت وتغيريات بنيو َّية يف التصورات الدين َّية والثقاف َّية والذهن َّية ،وعىل النقيض من ذلك تتدخل التصورات
السلطة الروح َّية للدين عىل مساندة
الدين َّية كعوامل (رشوط) إلعادة تكوين املجتمع أو للتحويل االجتامعي سواء بإقدام ُّ
النظام القائم ،أم باستخدامها كوسائل لرفض هذا النظام القائم وسحب املرشوع َّية منه(.)28
الدين»
ثالث ًا« :تديين السياسة» و«تسييس ّ

الخاصة بالدّين والسياسة ،سيصبح لدينا منوذجان :إ َّما «تسييس الدّين» ،أو
يف حالة عدم تحديد األدوار واملجاالت
َّ
«تديني السياسة» .وتديني السياسة يحصل عندما تضفي حركات دين َّية مع َّينة عىل نظام معينَّ من أنظمة الحكم السيايس
طابعاً إله َّياً مقدَّساً أو أفضل َّية دين َّية وسياس َّية وأخالق َّية عن غريه من األنظمة األخرى .وقد ارتبط تديني السياسة يف التاريخ
والسلطة الدينيَّة ،القاهرة :دار الشروق ،ط ،1988 ،1 .ص .14
 . 25عمارة محمَّد :الدولة اإلسالميَّة بين العلمانيَّة
ُّ
 . 26وال يخفى علينا أنَّه كان للعلمانيَّة ،أي النزعة التي تنادي بانفصال سُ لطة الدولة عن سُ لطة الكنيسة ،الدور الرئيس في إعادة بناء الدول القوميَّة
والجمهوريَّة ،كما كان لها إسهام كبير في تمجيد الدولة والرفع من شأنها( .غوشيه مارسيل :ال ّدين في الديمقراطيَّة ،ت :شفيق محسن ،بيروت :المنظمة
العربية للترجمة ،2007 ،ص .)66
. 27غوشيه ،مرجع مذكور ،ص  .83راجع حول هذه النقطة( :الشريف حمدي :الدولة المحايدة؛ قراءة في الفكر الليبرالي المعاصر ،منشورات مؤسسة
مؤمنون بال حدود للدراسات والنشر ،مارس .)2016
 . 28برتران ،مرجع مذكور ،ص .101
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نقدية
والسلطة واإليديولوجيا ...مقاربة
َّ
الدين ُّ
ّ

اإلسالمي بفرتة حكم الخلفاء الراشدين عندما كانوا ينظرون إىل السياسة بوصفها نظاماً دين َّياً أو إله َّياً .كام ارتبط تديني
السياسة يف التاريخ الغريب بفرتة العصور الوسطى املسيح َّية عندما سادت نظر َّية الحق اإللهي للملوك يف الحكم ،وكان
ُينظر إىل الحاكم أو اإلمرباطور عىل أ َّنه مت َّوج بالسلطة من ِقبل الله.
خاصة،
أ َّما تسييس الدين فيحصل عندما تستخدم حركات دين َّية مع َّينة الدّين من أجل أهداف ومصالح سياس َّية َّ
ويف سبيل ذلك تقوم بتأويل النصوص الدين َّية مبا يتفق مع هذه األهداف واملصالح .وقد ابتدأ تسييس الدّين يف التاريخ
«ص ِّفني» (37ه��ـ657/م) ،حيث أضحت املسائل العقد َّية غطا ًء للدفاع عن املواقف السياس َّية
اإلسالمي منذ معركة ِ
تم استناد األطراف ا ُملتنازعة إىل (الدّين) لتدعيم أفكارها وآرائهاّ ،
وحث العا َّمة عىل قبولها وتأييدها،
ألصحابها ،وحني َّ
تم استخدام القرآن كسالح أسايس من جانب ُك ّل طرف من األطراف لتربير موقفه السيايس وإثبات صوابه ،وإقصاء
وحني َّ
األطراف السياس َّية األخرى.
ويف حالة تسييس الدّين ،كام عند الحركات الدين َّية املتط ّرفةَّ ،
يتدخل مفهوم اإليديولوجيا ،بحيث نجد أنفسنا إزاء
منوذج «ألدلجة الدّين» ،أو تحويل الدّين كله إىل إيديولوجيا من منظور سيايس .ولكنَّ السؤال املهم :متى يتح َّول الدّين،
أو باألحرى الفكر الدّيني ،إىل إيديولوجيا؟
يتح َّول الفكر الديني إىل إيديولوجيا عندما تجتمع ثالث َّية الدّين ،واملصالح السياسة ،والعقائد اإليديولوج َّية ،بحيث
خاصاً يتَّسم ّ
بكل سامت القهر والسيطرة والعنف .وهذا االجتامع بني الدّين والسياسة واإليديولوجيا موجود
تش ّكل مزيجاً َّ
يف مناذج لدول معارصة ،أبرزها إيران ،وإرسائيل .ويف حالة إرسائيل مث ًال نجد َّأن ك ًال من «هرتزل» ( )1904-1860و«مارتن
بوبر» ( )1965-1878وغريهام من الذين ّ
نظروا لفكرة الوطن اليهودي ،قد وضعوا لبنات وأسس اإليديولوجيا الصهيون َّية
املؤسسة للزعم اليهودي القديم َّ
بأن
السياس َّية لدولة إرسائيل ،وذلك من خالل رجوعهم إىل الدّين واألساطري الدين َّيةِ ،
تم االستيالء عىل فلسطني.
كنعان هي أرض امليعاد ،ومنه َّ
السلطة ،يف أن تستخدم األسطورة الدين َّية ضمن
وعند اجتامع الدّين والسياسة واإليديولوجيا تظهر بوضوح لعبة ُّ
أساليب تفكريها ودعوتها ،ففي أسطورة األرض املق َّدسة مث ًال -أرض كنعان -ما يش ّكل أقوى عقيدة إيديولوج َّية للهيمنة
واالستعامر وغزو الشعوب األخرى .ومع تح ُّول الدّين إىل إيديولوجيا ،يتح َّول النص الديني إىل سلطة .ونستطيع أن نق ّرر
بصفة عا َّمة َّأن النص الديني يتح َّول إىل سلطة عند ّ
كل األحزاب والتيارات والدول التي تستند إىل الدّين كعنرص مهم من
عنارص عقيدتها اإليديولوج َّية.
الدين واإليديولوجيا والعنف :نموذج سيد قطب
رابع ًاّ :

إذا نظرنا إىل الدّين يف ح ّد ذاته ،فسنجده ال يجيز العنف ض َّد الخصوم واملخالفني له يف الرأي والعقيدة ،ولكن عندما
ثم وسيلة
يتح َّول الدّين إىل عقيدة دوجامطيق َّية يف نفوس أصحابها ،يكون العنف هو السبيل إىل فرضه بالقوة ،فيصبح من َّ
ملصادرة حر َّية اآلخرين.
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فالناظر وا ُملد ِّقق يف تاريخ األديان يجد َّأن ال ّدين يف ذاته يدعو إىل التسامح ،وقد جاءت معظم األديان مبشرِّ ة
باملح َّبة ،وداعية إىل ِّ
الح ْسنَى حتى يف معاملة الخصوم وا ُمل ْعتدين .كذلك نجد َّأن الدين ،يف بداياته التاريخ َّية
توخي ُ
التعصب واضطهاد الخصوم .ويؤيد هذا النزوع شعور رجال الدين بحاجتهم يف عرصهم األول إىل سيادة
األوىل ،ينبذ
ُّ
مبدأ التسامح؛ أل َّنهم كانوا مضط َهدين من جمهرة الناس وأكرث الحكام عىل السواء .ولكن حني تتهيأ لهم السلطة
التي متكنهم من اضطهاد خصومهمَّ ،
السمح الكريم ،ويجاهرون بالتعصب
فإن ا ُملتزمتني منهم ينسون مبادئ دينهم َّ
ملبادئهم ،وينزعون إىل التنكيل بالخارجني عليهم ّ
وبكل َمنْ يعيص أمرهم أو يخالف رأيهم ،ويجدون فيام ورثوه عن
نبيهم ،ما يغريهم باالضطهاد ،ويؤيد سياسة الكبح والتنكيل سواء من جانبهم أو من جانب امللوك والحكام ،فيضيع
يف خضم ذلك مبدأ التسامح والحر َّية الدين َّية(.)29
التعصب لألفكار واملعتقدات الدين َّية يف نفوس أصحابها ،وعدم
وحقيقة األمر َّأن العنف الديني َي ْر ِج ُع يف األساس إىل ُّ
اإلميان بالتعدد َّية الدين َّية يف املجتمعات ،أضف إىل ذلك عدم االعرتاف بحقوق البرش ،فعندما يسود االعتقاد بوجود
حقائق أبد َّية يف الدين والسياسة واألنسنة والعامل ،وتزعم جامعة بعينها أ َّنها هي الوحيدة التي تعرف أو متلك هذه
الحقائق ،يكون العنف بالرضورة هو وسيلة يف تغيري منط الحياة االجتامع َّية(.)30
ويف هذا اإلطار ،ينبغي اإلشارة إىل َّأن للمعتقدات الدين َّية قوة كبرية يف عملية التغيري ويف تعبئة وحشد الناس،
وتحويل أفكارهم ومشاعرهم نحو هدف ُمحدَّد .ويقول العلاَّ مة «جوستاف لوبون»  Gustave Le Bonحول هذا املعنى:
« ُت ِّ
سخر املعتقدات الدين َّية الناس غري مستعينة بالعقل ،وعندها من القدرة ما يكفي لتحويل األفكار واملشاعر نحو غرض
واحد .وال تضاهي قوة العقل املطلق قوتها»( .)31ولعل ذلك يفسرّ رسعة نجاح الثورات التي َت ْستَند إىل أسس دين َّية،
كام يفسرّ لنا َّأن اللباس الديني الذي لبسته الثورة اإليران َّية عام  1979هو العامل األكرب الذي ساعد عىل قوة انتشارها
ونفوذها يف املايض والحارض.
عندما يتح َّول الدين إىل إيديولوجيا ،يصبح العنف هو السبيل الوحيد لفرضه بالق َّوة يف املجتمع .وعىل هذا النحو
خاصاً يف التغيري االجتامعي .وميكن تقسيم
فعندما تلتقي ثالث َّية «الدّين» ،و«اإليديولوجيا» ،و«العنف» فإ َّنها ُتش ِّكل مزيجاً َّ
االتجاهات الفكر َّية هنا إىل اتجاهني :األ َّول يحاول تجديد الفكر الدّيني لتحويل الدّين إىل عامل إيجايب يف املجتمع وعامل
قوة يف التغيري االجتامعي .والنموذج األبرز لهذا االتجاه هو الكاهن الكولومبي «كاميلو تو ِّريس» Camilo Torres
( ،)1929-1966الذي َع َّد الفعل الثوري العنيف هو السبيل الوحيد لتغيري األوضاع الظاملة يف أمريكا الالتين َّية ،وتحقيق
مبدأ املح َّبة املسيح َّية يف املجتمع.

 . 29انظر :الطويل توفيق :قصة االضطهاد الديني في المسيحيَّة واإلسالم ،القاهرة :الزهراء لإلعالم العربي ،1991 ،ص ص .154-145 ،113-91 ،78-47
 . 30الموسوي علي عباس :قراءات نقديَّة في تجديد الفكر الديني ،بيروت :دار الهادي ،2002 ،ص .56
 . 31لوبون غوستاف :روح الثورات والثورة الفرنسيَّة ،ترجمـة :محمد عادل زعيتر ،القاهرة :المكتبة العصريَّة ،ط ،1934 ،2 .ص .88
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نقدية
والسلطة واإليديولوجيا ...مقاربة
َّ
الدين ُّ
ّ

أ َّما االتجاه اآلخر فإ َّنه َي ْرمي أيضاً إىل استخدام الدّين كإيديولوجيا ،وكأداة من أدوات العنف الثوري ،ولكن من
املنظور الشمويل واالستبدادي ،الذي يعني العودة إىل منط معينَّ من املجتمعات الدين َّية .وميثل هذا االتجاه يف أبرز صوره
«سيد قطب» ( ،)1966-1906يف مرشوعه اليوتويب املتمثل بالدولة الدين َّية املبن َّية عىل أسس الرشيعة اإلسالم َّية ،كمصدر
َأخرة ،وبخاصة كتابه «يف ظالل القرآن» وكتابه « َم َعالِم يف َ
الطريق» ،التي
وحيد للترشيع ،وقد ظهر ذلك جل َّياً يف كتاباته ا ُملت ِ
تح َّول فيها من الفكر اإلسالمي االجتامعي إىل الفكر التكفريي ،والدعوة إىل استخدام العنف إلقامة الدولة اإلسالم َّية.
ومن املعروف َّأن الخطاب الفكري عند «سيد قطب» قد م َّر بتحوالت جذر َّية خطرية ،وميكن أن نقول َّإن خطابه م َّر
بأربع مراحل أساس َّية خالل تطوره ،وهي:
املرحلة األدب َّية ( ،)1950-1930وفيها ظهر إنتاجه األديب ،الذي دافع فيه عن حر َّية الخلق واإلبداع عموماً .كام ظهر
يف هذه املرحلة بدايات للتحليل االجتامعي.
مهمة،
املرحلة االجتامع َّية ( ،)1953-1951وفيها نالحظ تقدُّ ماً وتط ُّوراً فعل َّياً من مرحلة أدب َّية خالقة إىل مرحلة أخرى َّ
حاول فيها اكتشاف الجانب االجتامعي يف اإلسالم ،حيث قام بتشخيص املشكلة االجتامع َّية واالقتصاد َّية التي تواجه
املجتمع يف ذلك الوقت ،وطرح الحل من وجهة نظر إسالم َّية مستنرية ،وذلك يف كتبه« :العدالة االجتامع َّية يف اإلسالم»
( ،)1951و«معركة اإلسالم والرأسامل َّية» ( ،)1952و«السالم العاملي واإلسالم» ( ،)1952وتنتهي هذه املرحلة بكتابه
«دراسات إسالم َّية» ،وفيه تظهر بدايات القطيعة مع رجال الثورة املرص َّية.
املرحلة الفلسف َّية ( ،)1962-1954وهي املرحلة التي بدأت فيها املعركة االجتامع َّية يف فكر «سيد قطب» يف االنحسار،
وذلك عقب رصاع رجال الثورة مع اإلخوان يف مارس  .1954وقد بدأ يتح َّول خطابه اإلسالمي التقدُّ مي إىل اإلسالم املستقبيل
النظري .فقد تح َّولت أفكاره وتصوراته االجتامع َّية عن اإلسالم والنضال االجتامعي ض َّد الرأسامل َّية إىل عرض نظري خالص
لإلسالم أو لبعض املسائل النظر َّية الخالصة .وقد بدا هذا االنحسار واضحاً يف كتبه« :هذا الدين» ،و«املستقبل لهذا
الدين» ،و«نحو مجتمع إسالمي».
املرحلة السياس َّية ( ،)1965-1963وهي مرحلة النكوص واالرتداد من املرحلة الفلسف َّية إىل املرحلة السياس َّية .وقد
قمة املواجهة بني النظام واإلخوان ،وهي املرحلة التي ظهرت فيها كتاباته األصول َّية املتط ّرفة ونهجه
مثلت هذه املرحلة َّ
وتم التعارض والتضاد بني «اإلسالم»
التكفريي ،وحينئذ برزت أفكار األلوه َّية والربوب َّية ،والربان َّية ،والحاكم َّية ،والدنيو َّيةَّ ،
و«الجاهل َّية» ،حيث ال وجود ألحدهام إال بالقضاء عىل اآلخر(.)32
ينصب عىل أسلمة الدولة فحسب ،بل كان يسعى أيضاً
و ُيالحظ يف هذه املرحلة األخرية َّأن خطابه الفكري مل يكن
ُّ
ألسلمة املجتمع سياس َّياً ،من خالل فرض أمناط مع َّينة للسلوك االجتامعي ،من خالل أساليب القهر التقليد َّية .ويتضح ذلك
يف متييزه بني نوعني من املجتمعات :مجتمع إسالمي ،ومجتمع جاهيل .واملجتمع اإلسالمي هو املجتمع الذي ُيط َّبق فيه
 . 32حنفي حسن :الدين والثورة في مصر ،1952-1981 :ج ،5 .القاهرة :مكتبة مدبولي ،1988 ،ص ص .257-259
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اإلسالم ،عقيدة وعبادة ،ورشيعة ونظاماًُ ،
وخلقاً وسلوكاً .واملجتمع الجاهيل هو املجتمع الذي ال ُيط َّبق فيه اإلسالم ،وال
تحكمه عقيدته وتصوراته ،وقيمه وموازينه ،ونظامه ورشائعه ،وخلقه وسلوكه(.)33
وبحسب «قطب» َّ
ترسخها
فإن َّ
مهمة الجيل القرآين والطليعة املؤمنة الجديدة هي أن ُتعيد الحكم برشيعة الله وأن ّ
يف املجتمع ،ليصبح اإلسالم قادراً من جديد عىل قيادة البرش َّية .ليس هذا فحسب ،بل إ َّنه يدعو إىل استخدام العنف
ُّ
ورضب ّ
«فكل َمن آمن بهذه الدعوة وتقبلها بقبول َحسن ،يصري عضواً يف
كل فكرة معارضة لفكره ،ويف هذا يقول:
سمى (حزب الله)
(الجامعة اإلسالم َّية) أو (الحزب اإلسالمي) ،...وبذلك يتك َّون ذلك الحزب العاملي أو األممي ،الذي ُي َّ
بلسان الوحي .وما إن يتك َّون هذا الحزب حتى يبدأ بالجهاد يف سبيل الغاية التي أ ُنشئ من أجلها .فمن طبيعته ،وما
يستدعيه وجوده ،ألاَّ يألو جهداً يف القضاء عىل نظم الحكم التي ُأسس بنيانها عىل غري قواعد اإلسالم»(.)34
ولكن ما الذي يعنيه «سيد قطب» باملجتمعات الجاهل َّية تحديداً؟ وما منهج اإلسالم يف مواجهتها؟
يقول «قطب»« :املجتمع الجاهيل هو ُّ
كل مجتمع غري املجتمع املسلم ،وإذا أردنا التحديد املوضوعي لهذا النوع
من املجتمعات قلنا :إ َّنه هو كل مجتمع ال ُيخلص عبوديته لله وحده ،متمثلة هذه العبود َّية يف التص ُّور االعتقادي ،ويف
الشعائر التعبد َّية ،ويف الرشائع القانون َّية ... ،إلخ .وبهذا التعريف املوضوعي تدخل يف إطار «املجتمع الجاهيل» جميع
املجتمعات القامئة اليوم يف األرض فع ًال»(.)35
كام تدخل يف إطار «املجتمعات الجاهلية» ،كام يقول «قطب»« ،تلك املجتمعات التي تزعم لنفسها أ َّنها «مسلمة»،
وهذه املجتمعات ال تدخل يف هذا اإلطار أل َّنها تعتقد بألوه َّية أحد غري الله ،وال أل َّنها تقدّم الشعائر التعبد َّية لغري الله
أيضاً ،ولكنَّها تدخل يف هذا اإلطار أل َّنها ال تدين بالعبود َّية لله وحده يف نظام حياتها .فهي -وإن مل تعتقد بألوه َّية أحد
أخص خصائص األلوه َّية لغري الله ،فتدين بحاكم َّية غري الله ،فتتلقى من هذه الحاكم َّية ُ
نظمها ،ورشائعها،
إال الله -تعطي َّ
وقيمها ،وموازينها ،وعاداتها وتقاليدهاّ ،
وكل مقومات حياتها تقريباً»(.)36
ويق ّرر «قطب» َّأن األ َّمة اإلسالم َّية يف الوقت الراهن تعيش جاهل َّية أش َّد وأقىس من الجاهل َّية األوىلُّ ،
فكل يشء حولنا
هو محض جاهل َّية :تص ُّورات الناس وعقائدهم ،عاداتهم وتقاليدهم ،موارد ثقافتهم ،فنونهم وآدابهم ،رشائعهم وقوانينهم.
حتى الكثري مماَّ نحسبه ثقافة إسالم َّية ،وفلسفة إسالم َّية ،وتفكرياً إسالم ّياً هو كذلك من صنع الجاهل َّية(.)37

 . 33قطب سيد :معالم في الطريق ،القاهرة :دار الشروق ،ط  ،1992 ،15ص .95
 . 34قطب سيد :في ظالل القرآن ،ج ،3القاهرة :دار الشروق ،ط  ،1982 ،10ص .1449
 . 35قطب :معالم في الطريق ،ص .80
 . 36المرجع المذكور ،ص ص .83-82
 . 37المرجع المذكور ،ص .15
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نقدية
والسلطة واإليديولوجيا ...مقاربة
َّ
الدين ُّ
ّ

أ َّما عن منهج اإلسالم يف مواجهة املجتمعات الجاهل َّية ،التي تقوم عىل أساس حاكم َّية البرش للبرش وعبود َّية اإلنسان
لإلنسان ،فيمكن القولَّ :إن «قطب» يعترب َّأن اإلسالم ينفرد عن غريه من األديان األخرى بأ َّنه طرح منهجاً حرك َّياً يف التغيري،
يتَّسم بسامت من بينها :الواقع َّية؛ فهو حركة تواجه واقعاً برشياً ،وتواجهه بوسائل مكافئة لوجوده الواقعي .وهنا يعطي
«قطب» تص ُّوره للتغيري ُمعترباً َّأن من واجبات الحركة اإلسالم َّية يف ذلك الوقت إعادة املجتمعات البرش َّية إىل معنى
ويتم ذلك عن طريق نقل املجتمعات ذاتها إىل
العبود َّية الخالصة لله بإقامة النظام اإلسالمي ،وتحكيم الرشيعة اإلسالم َّيةُّ ،
املفاهيم اإلسالم َّية ،أي عن طريق تغيري تصورات املجتمع كله ،بالق َّوة إذا لزم األمر(.)38
والعنف ،ويف هذا
ويؤ ّكد «قطب» عىل رضورة تغيري املجتمعات الجاهل َّية ،ليس بالقول والبيان فحسب ،بل بالق َّوة ُ
يقول :وطبيعي َّأن املجتمع املسلم الجديد ال ينشأ ،وال يتق َّرر وجوده إال إذا بلغ درجة من الق َّوة يواجه بها ضغط املجتمع
الجاهيل القديم ،قوة االعتقاد والتص ُّور ،وقوة الخلق والبناء النفيس ،وقوة التنظيم املادي والبناء الجامعي ،وسائر أنواع
القوة التي يواجه بها ضغط املجتمع الجاهيل ويتغلب عليه ،أو عىل األقل يصمد له»(ُ .)39ث َّم يقول يف موضع آخرَّ :
«إن
االنطالق باملذهب اإللهي تقوم يف وجهه عقبات ماد َّية من ُسلطة الدولة ،ونظام املجتمع ،وأوضاع البيئة .وهذه كلها هي
التي ينطلق اإلسالم ّ
ليحطمها بالقوة ،يك يخلو له وجه األفراد من الناس ،يخاطب ضامئرهم وأفكارهم ،بعد أن يح ّررها
من األغالل املاد َّية ،ويرتك لها بعد ذلك حر َّية االختيار(.)40
من هنا َّ
فإن البعث اإلسالمي يتح َّقق ،كام يقول «قطب» ،من خالل تكوين طليعة إسالم َّيةُ ،تنىش جي ًال قرآن َّياً فريداً،
يرتب عىل العقيدة اإلسالم َّية ،ويتك َّون من خاللها .وهذا الحزب الطليعي هو الذي سيميض يف خضم الجاهل َّية الضاربة يف
ىَّ
أرجاء األرض جميعاً ،وهو من س ُيخرج األمم الجاهل َّية من الظلامت إىل النور(.)41
خاتمة

السلطة بالدّين ،هي
بالسلطة أو ارتباط ُّ
من خالل ما سبق نستطيع أن نستنتج َّأن أيّ فكر أو دعوة إىل ارتباط الدّين ُّ
السلطة يف ال ّدين .وهي دعوة قدمية قدم الحضارات اإلنسان َّية ،ولن
السلطة ،وتاليش ُّ
يف األساس دعوة إىل تاليش الدّين يف ُّ
ينتج عنها سوى التالعب بالعقول واالستخفاف بها من خالل استخدام األساطري الدين َّية ،وهو ما ميثل أخطر ما ميكن أن
يهدّد ذهن َّية اإلنسان املعارص وانحرافها نحو الهاوية.

 . 38المرجع المذكور ،ص ص .52-51
 . 39المرجع المذكور ،ص .79
 . 40المرجع المذكور ،ص .69
 . 41المرجع المذكور ،ص .7
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والسلطة واإليديولوجيا بأوثق الروابط ،والعامل املهم الذي يح ّرك هذه املجموعة هو املصالح
وترتبط ثالث َّية الدّين ُّ
السياس َّية للحركة الدين َّية .ويف تح ُّول الدّين إىل إيديولوجيا (أدلجة الدّين) ،وخصوصاً عند الحركات الدين َّية ،ما ميثل أكرب
خطر يهدّد الدّين والسياسة معاً.
و ُي َعدُّ العنف الزمة أساس َّية من لوازم الخطاب الذي يجمع بني الدّين والسياسة واإليديولوجيا يف بوتقة واحدة ،وهو
الزمة ناتجة إ َّما عن« :تديني السياسة» أو «تسييس الدّين» ،يف ارتباطهام باإليديولوجيا املح ّركة ألصحاب املصالح السياس َّية.
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الديني بين االنفتاح واالنكفاء:
ص ِّ
ال ّن ُّ
ٌ
بحث في جذور األزمة
يوسف هريمة

َم ْدخـَ ٌ
ي:
تأس ِ
ـل ِ
يـس ّ

ظل النَّص الدّيني مرافقاً ّ
للظاهرة اإلنسان َّية يف مختلف فرتات نشأتها وتكوينها .كام َّ
َّ
ظل اإلنسان ملتصقاً به يف جدل َّية
وسه بصفته إطاراً متعالياً يف
ِقوامها التأثري والتأ ُّثر .لقد ش َّكل بالفعل اإلطار املقدَّس الذي يستوعب مطلق اإلنسان ،و َي ُس ُ
ليؤسس من خالله املعارف والعقائد واألحكام والتَّرشيعات القانون َّية واملعامالت.
الزَّمان واملكان ،وأَ ْل َه َم العقل املتد ِّين ِّ
واملوجه الوحيد يف ذهن َّية املتلقي للدين بوصفه أوامر َح ْرف َّية وترشيعات زجر َّية ،بعيداً عن
فيكون بذلك املصدر األ َّول
ِّ
لريسخها يف املنظومة اإلنسان َّية.
املقاصد العليا للدين ،وتعالياً عن القيم الكون َّية التي جاء ِّ
من هنا صاغ النَّص الدّيني اإلطار املعريف واإلنساين والوجودي الذي يتح َّرك فيه اإلنسان .1وبدَل ْأن يكون هذا
النَّص منطلقاً للدراسة والكشف والنَّقد ،يف إطار مكتسبات اإلنسان َّية ،وما وصلت إليه من العلوم واملعارف ،قدَّم أجوبة
ليتأسس بذلك العقل الفقهي ،2الذي يعترب الدّين مجاالً
وقواعد وأصوالً وضوابطِ ،حي َك ْت فيام ُس ِّمي بـ”العلوم الرشع َّية”َّ ،
ال يستطيع اإلنسان ْأن يتح َّرك بداخله إال يف إطار هذه املعرفة الجاهزة .وبذلك تح َّو ْ
لت هذه املعارف “الرشع َّية” من
واملؤسسة
إطارها اإلنساين لتعيد بناء ا ُملقدَّس من جديد ،وصار ا ُملقدَّس يتجاوز النَّص والخطاب ،إىل القواعد واملعارف
ّ
واألشخاصّ ،
وكل ما هو مرتبط بهذه املنظومة.
ظ َّلت املعرفة الدينية أو ما ُس ِّمي بـ “العلوم الرشع َّية” داخل هذا النّسق املحكم تنهل من الرتاكم اإلنساين ،دون
ْأن تسائل نفسها عن كينونتها ووجودها اإلنساين .وبدَل ْأن تنفتح بنفسها عىل مقاربات مغايرة ملنظومتها قصد التَّطوير
واالندماج ،ا ْن ْ
كفأت من جديد باسم الشرَّ ع َّية واملقاربة الدين َّية ،واستم َّر الجمود وإعادة اإلنتاج وانغالق الرؤية إىل حدود
النص هي العمل في واقع الحياة كان من
النص ،ولمّا كانت وظيفة هذا
النص ،ففي البدء كما قال كان
 . 1اعتبر عبد الجواد ياسين عدم وجود إسالم قبل
ّ
ّ
ّ
ّ
الطبيعي ْ
أن ينشأ الفقهْ ،
النص بالواقع.
أي مجموعة األحكام النّاجمة عن احتكاك
ّ
ياسين ،عبد الجواد .السلطة في اإلسالم :العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ .بيروت .المركز الثقافي العربي ،2000 ،ط .2ص .33

النص القرآني سادت روحٌ تقديسيَّة للكلمات ال ِّدينيَّة عموماً ،وهو ما أضفى على
النص فيأتي كما بيَّن ذلك هادي عبد الرحمن« :بتقديس
أمّا منشأ قداسة
ّ
ّ
والصحابة نفس الروح ،فأخذت هي األخرى منزلة عظيمة في تكوين العقليَّة اإلسالميَّة».
أحاديث ال ّرسول
ّ
عبد الرحمن ،عبد الهادي .سلطة النص .سينا للنشر ،ومؤسسة االنتشار العربي ،1998 ،ط ،1ص .71
 . 2العقل الفقهي كما يراه عبد الجواد ياسين هو ذلك العقل الذي يعتمد على األحكام المستنبطة من النص الخالص (الوحي) ،نتيجة لحركة هذا النص األخير مع الزمن
والمكان .وبالطبع َّ
فإن المشكلة المطروحة هنا ليست في نشوء الفقه في واقع زمني بعينه ،فذلك تحصيل حاصل تفرضه وظيفة النص ذاتها وإنَّما تكمن المشكلة في
تحميل هذا الفقه بمرجعيَّة إلزاميَّة ممتدة في الزمانَّ .
ألن الفقه حينها يكون قد تحوَّل إلى نص .عبد الجواد ،ياسين ،االمرجع السابق .ص .34
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عاملنا املعارص ،حيث تط َّورت املعارف واإلدراكات والتقنيات والفتوحات العلم َّية ،لنشهد االنقالب الفكري وال َّثقايف عىل
مستوى النَّص الديني .فحينام تط َّورت املعارف الغرب َّية وأصبح اإلنسان هدفاً لل ِّدراسة يف العلوم اإلنسان َّية ،صار النَّص
الديني فضاء لهذه ال ِّدراسة ،باعتباره أحد تجل َّيات الظاهرة اإلنسان َّية.
فلو َّ
تأمل اإلنسان قلي ًال لوجد َّأن هذا االستعصاء يف مقاربة النَّص الديني منشؤه طبيعة املعارف التي تدور يف فلكه.
فليس ُّ
كل ما ينطلق من بناء ُمق َّدس يكون بالضرَّ ورة ُمقدَّساً .فبام َّأن ال ّدين هو صوت الله يف هذه األرض يعْبرُ باإلنسان
ّ
محطات هذا التاريخ ،ومبا أ َّنه حركة دائبة نحو املطلق ،فمن حقّ هذا اإلنسان ْأن ُي َع ِّمر األرض بالشرُّ وط والوسائل
تحول بينه وبني النَّص الذي يخاطبه مقاربات َّ
وظ َفت النَّص
واإلمكانات املتاحة التي تح ِّقق وظيفته اإلعامر َّية ،دون ْأن ُ
مؤسستها ،وسلطتها ،ورقابتها عىل الناس باسم الرشع َّية ،متناسي ًة َّ
كل الرشوط املوضوع َّية يف
الدينيَّ ،
لتؤسس َّ
ثم استغ َّلتْه ِّ
تأسيس العلوم واملعارف.
مص ِّ
اف الدوافع الحضار َّية واإلنسان َّية ،3إذا كانت املقاربات التي تدور
َّإن كل ما أ َّكدْناه سابقاً يجعل الدين يف َ
منحى إيجابياً ،وتنفتح عىل ال َّدرس اإلنساين لترُ اكم معارفها ،وتستفيد من مكتسبات اإلنسان يف مختلف
يف فلكه تن ُْحو
ً
الحقول املعرف َّية ،دون ْأن يكون لحقل منها خاصيات مم ِّيزة ترتفع به عن النَّقد واملساءلة ،وإال َّ
تعطلت الحركة املعرف َّية،
بالنص الديني.
وتو َّقفت يف حدود ما أنتجه األسالف بوصفه نهاية للمعرفة امللتصقة ّ
إال أ َّنه بالرغم من ال َّدور الذي ميكن أن يضطلع به الدّين بوصفه فاع ًال حضارياً وإنسانياً ،يبقى سؤال املقاربة
4
اإلنسان َّية أو الشرَّ ع َّية للنُّصوص الدين َّية حارضاً ،ومؤ ّرقاً بالنسبة إىل الباحثني يف مجال الحقل الديني .فال ُّرؤية املحافظة
تتبنَّى ّ
خطاً رجعياً ملتصقاً باملايض غري ُم ٍّ
نفك عنه .وال ُّرؤية الحداث َّية 5تلغي َّ
لتؤسس رؤيتها بدي ًال متعالياً يف
كل املعارف ِّ
الزمان واملكان .6وبني هذا االنقسام الحا ّد يظهر املوقف التَّجديدي الذي يستفيد من املايض وتراثه ،ومن املساحات
املتاحة داخله ليبني عليها .كام أ َّنه ال ُيلغي َّ
كل املقاربات اإلنسان َّية املعارصة التي تعدُّ النَّص الديني مجاالً للكشف ،وقراءة
 . 3يقسم هنري برغسون الدين إلى قسمين :دين سكوني ،ودين حركي .وهذا األخير هو القادر على إعطاء دفعة للحياة .انظر كتاب هنري برغسون .ترجمة الدكتور
سامي الدروبي ،والدكتور عبد هللا عبد الدائم. )1971( .منبعا األخالق والدين .الهيئة المصريَّة العامَّة للتأليف والنشر .ص .111
والفكرة نفسها يتحدث عنها مالك بن نبي ،ترجمة عبد الصبور شاهين .)1986( .شروط النهضة .دمشق .دار الفكر للطباعة التوزيع والنشر .ص .61
 . 4نقصد بالرؤية المحافظة َّ
كل التيارات السلفيَّة التي تتخذ من القاعدة المنهجيَّة التي يدعمها ابن تيمية شرعاً
ً
وعقال ،وتتلخص في االعتقاد َّ
بأن السلف الصالح كانوا
هم األعلم واألحكم بلغة القرآن ومراميه ،واألدق في فهم محكمه ومتشابهه.
حلمي ،مصطفى .قواعد المنهج السلفي في الفكر اإلسالمي .اإلسكندريَّة :دار الدعوة للطبع والنشر ،1996 ،ط ،3ص .92
 . 5الحداثة تشير إلى التصنيع .كما يمكن فهمها إلى ح ّد كبير بوصفها تمجيداً وإقراراً بالوعي باعتباره قوَّ ة في ح ّد ذاتهَّ .
وإن قول بودلير «الحداثة هي العابر
وال ّزائل والطارئ» يمكن فهمه بهذا المعنى.
ليشته ،جون .خمسون مفكراً أساسياً معاصراً من البنيويَّة إلى عالم ما بعد الحداثة .ترجمة فاتن البستاني .مراجعة محمد بدوي .المنظمة العربيَّة للترجمة .ص
.405
أن هناك رؤيتين متناقضتين شهدهما العالم غير الغربي بعد صعود الحضارة الغربيَّة :تعتقد األولى َّ
 . 6يؤكد برهان غليون َّ
أن العودة إلى األصول الثقافيَّة المحليَّة
وإحياءها هما األصل الوحيد والممكن إلحداث مطابقة جديدة بين الثقافة المحليَّة والحضارة .وتعتقد الثانية َّ
أن تبني قيم الحضارة السائدة واستيعاب ثقافتها هما المصدر
األساسي لمثل هذه المطابقة المطلوبة.
غليون ،برهان .اغتيال العقل .الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،2006 ،ط .4ص .29
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التاريخ ،وتأسيس الفهم .هذه الرؤية وحدها الكفيلة بإحداث التوازن املعريف ،واالستفادة من املوروث الديني ،وتطويره
حتَّى يستجيب ملطالب وطموحات اإلنسان املعارص ،7وما يحيط به من هواجس وإكراهات يحرض فيها الدّين طرفاً
ظل نظريات رصاع الحضارات وصدامهاُّ .
خاصة مع امتدادات العوملة ال ّثقاف َّية والفكر َّية ،ويف ّ
كل هذه االختالفات
أساسياًَّ ،
واإلشكاالت املرتبطة بالنَّص الديني أنتجها العقل البرشي من خالل تعامله مع الظاهرة الدين َّيةُّ .
فكل قراءة للنَّص الدّيني
هي قراءة نسب َّية إنسان َّية ،ال تعدو ْأن تكون مظهراً من مظاهر الجدل َّية القامئة بني الكائن البرشي يف أيّ زمان ومكان،
وبني النَّص الديني ِّ
املؤطر لهذا التَّفاعل اإليجايب.
انطالقاً من هذه اإلشكال َّية املتع ِّلقة مبقاربة النَّص الديني ،يأيت بحثنا ليطرح النّقاش من جديد حول العالقة بني
اإلنسان والدِّين من خالل النَّص الديني ،الذي ظ ّلت ما ُتس ّمى “العلوم الرشع َّية” تحتكر حق فهمه ،ومراجعته ،و ُتصا ِدر
الس َلف وأصولهم وقواعدهم.
أيَّ نقاش أو رؤية تبتعد بالنَّص عن مق َّررات َّ
يحقُّ لنا أن نتساءل :هل العلوم الرشع َّية تجاو َزت ما هو نسبي برشي إىل ُأ ُفق يجعلها بعيدة عن املساءلة
من هنا ِ
النص الديني؟ أال ميكن ْأن نستعيض
والنَّقد؟ وهل ميكن ْأن نتحدَّث اآلن عن موت هذه العلوم وعدم نجاعتها يف مقاربة ّ
عن هذه العلوم املسماَّ ة بالرشع َّية بالعلوم اإلنسان َّية ،وفق ما وصل إليه تط ُّور العلوم يف العامل املعارص؟ وما معيقات
تطبيق العلوم اإلنسان َّية عىل النَّص الديني؟ وكيف ميكن تطبيق العلوم اإلنسان َّية عىل النَّص الديني؟.
ُّ
كل هذه التساؤالت التي يتف َّرع عنها البحث مرشوعة ،ما دُمنا يف إطار املعرفة البرش َّية وما ينتج عنها أو يتف َّرع منها.
فهذا هو ما يجعلنا نتعاىل عىل إكراهات الفكر الدّيني الجامد ،الذي يرى البحث يف هذه املواضيع خروجاً عن النسق
الديني ،وإسقاطاً ملفاهيم غرب َّية عن هذا الحقل املعريف يف مجال التداول اإلسالميُّ .
الهم املعريف والبحثي يدفع
كل هذا ّ
بنا إىل خوض التجربة من جديد ،من أجل تعبيد الطريق أمام اإلصالح ،ليخطو بجسارة يف ِظ ّل ما هو نسبي إنساين.
وغمائية
الد
النص وتشكيل
 -Iمفهوم
َّ
َّ
العقلية ّ
ّ

8

النص الدّيني وأزمة املفهوم:
ُّ -1
الصعوبات عىل مستوى
يفرز لنا البحث يف املفاهيم الدّينية املتداولة داخل املنظومة الفكر َّية اإلسالم َّية العديد من ُّ
املقاربات ،وطرق البحث ،واختالف زوايا النَّظر .وهذا انعكاس طبيعي لتعدُّ د املدارس الفكر َّية واختالف منطلقاتها
ً
تأويال.
معنى أو
 . 7كان الجابري واعياً بإشكاليَّة التّراث حين سمَّى قراءته له بالمعاصرة ،فهي قراء ٌة ألنّها تتجاوز مسألة البحث وال ّدراسة لتعطي للمقروء
ً
كما أنّها معاصرة ،ألنّها تحرص على جعل المقروء معاصراً لنفسه على صعيد اإلشكاليَّة ،والمحتوى المعرفي ،والمضمون اإليديولوجي .أمَّا عن معاصرة
المقروء لنا فهي إضفاء المعقوليَّة على المقروء ،بتوظيفه في إغناء ّ
الذات ،وإعادة بنائها.
الجابري ،محمد عابد .)1993(.نحن والتراث :قراءة معاصرة في تراثنا الفلسفي(.ط .)6المركز الثقافي العربي .ص .11
 . 8ترتبط العقليَّة ال ّدوغمائيَّة بش َّدة وبصرامة بمجموعة من المبادئ العقائديَّة ،وترفض بالشدة نفسها مجموعة أخرى ،وتعتبرها الغية ال معنى لها .انظر ما كتبه هاشم
صالح حول مفهوم األرثوذوكسيَّة والعقليَّة ال ّدوغمائيَّة في:
أركون ،محمد .الفكر اإلسالمي :قراءة علميَّة .ترجمة هاشم صالح . ،بيروت :مركز اإلنماء القومي ،1996 ،ط.2
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وتص ُّوراتها العقد َّية والفكر َّية .فمفهوم النَّص يندرج ضمن هذا اإلطار الذي يسمح لنا باالختالف ،ما دام املوضوع يعرف
إىل حدود اآلن ِسجاالً بني مختلف التيارات الفكر َّية والدين َّية ،كام عرفها من قبل مع من سبق ْ
وأن تناول املفهوم من زاوية
اختصاصهّ ،
كالشافعي والجرجاين وابن منظور وغريهم.
َّإن املالحظ لالستقصاء ال ّلغوي الذي قام به نرص حامد أبو زيد ،يتبني له َّأن الدّاللة التي ميكن ْأن تكون مالزمة للفظ
«النَّص» هي الربوز واالنكشاف واالرتفاع .ومل تخرج داللتها عن هذا اإلطار .فحسب أبو زيد َّ
ظل ال ّلفظ محافظاً عىل
وإن تح َّول اصطالحياً إىل معنى إجرايئ ُّ
داللتهْ ،
يدل عىل الواضح الذي ال يختلف فيه اثنان ،أو هو ما ال يحتاج إىل بيان
من غريه.9
َّإن املراد بالنَّص تحديداً ،كام هو متعارف عليه يف املنظومة الدين َّية يف ِش ِّقها األصويل والفقهي ،هو ما ُس ِّمي باملصادر
السنَّة النّبو َّية ،عمل الصحابة ،اإلجامع .فهذه املك ِّونات
اإلسالم َّية .وميكن إجاملها يف أربعة مصادر أساس َّية :القرآن الكريمّ ،
نصاً لدى الكثريين من املشتغلني بالحقل الديني .فالواقع َّأن إلحاق املك ّونات األخرية بالنَّص
األربعة هي ِجامع ما ُيعدُّ َّ
األصيل املتمثل يف النَّص القرآين هو كام يرى املنصف بن عبد الجليل َّ
«أن الفكر اإلسالمي ل َّبس النَّص املوحى با ُمل ْحدَث
الثقايفَّ ،
ألن للثقايف سيادة تحتاج إىل رشع َّية ُمل ِزمة».10
وداللة النَّص التي لجأ إليها َّ
السابقة التي عدَّت النّص مبثابة الواضح الذي ال
الشافعي يف رسالته ،هي ُ
نفسها الدّاللة َّ
«فجامع ما أبانه الله لخلقه يف كتابه مماَّ تع َّبدهم به ،ملا مىض من حكمه ـ َّ
جل ثناؤه ـ من
يحتاج إىل بيان ،حني قالِ :
وحجاً وصوماً .وأ َّنه ح َّرم الفواحش ما
وجوه :فمنها ما أبانه لخلقه َّ
نصاً ،مثل جمل فرائضه ،يف َّأن عليهم صالة وزكاة ّ
ونص الزىن والخمر وأكل امليتة والدم ولحم الخنزير ،وبينَّ لهم كيف فرض الوضوء مع غري ذلك مماَّ
ظهر منها وما بطنُّ .
نصاً».11
بينّ َّ
إذن َّ
فالشافعي وعىل دربه سار الكثري ِم َّمن اشتغل يف الحقل الفكري الديني من مجاالت واختصاصات متعدّدة،
استعملوا لفظ «النَّص» باملدلول الواضح ،والبينِّ  ،واملستغني عن البيان .وهي دالالت تضعنا أمام مجموعة من اإلشكال َّيات
نص واحد أم نصوص متعدّدة؟ فالنَّص بهذا التحديد يقتيض التَّعايل عىل
املرتبطة بتحديد أنواع النصوص ،فهل هناك ٌّ
َّدخل البرشي يف عمل َّية الفهم والتأويل ،ويضع مسافة بني النَّص بوصفه مصدراً ،وبني املتل ّقي وأدواته املعرف َّيةَّ .
الت ُّ
ولعل
مقولة« :ال اجتهاد مع النَّص» خري معبرّ عماَّ قلناه ،حني يصري النَّص مفارقاً للت ُّ
َّدخل البرشي ،يف حني أ َّنه جز ٌء ال يتجزَّأ
من هذا التفاعلِ .ع ْل ًام َّأن هذا النَّص ال ميكن ْأن يتجىل إال من خالل العنرص البرشي .12فرغم هذا البيان املنطقي يف
 . 9أبو زيد ،نصر حامد ،النص السلطة الحقيقة ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،ط .1995 ،1ص 151
 . 10بن عبد الجليل ،المنصف ( .)1990في قراءة النص الديني( .ط .)2المنهج األنثروبولوجي في دراسة مصادر اإلسالم .الدار التونسيَّة للنشر .ص 44
 . 11الشافعي ،محمد بن إدريس ،الرسالة ،تحقيق أحمد محمد شاكر ،دار الكتب العلميَّة ،بيروت .ص .21
 . 12أبو زيد ،نصر ،حامد .)1994( .نقد الخطاب الديني( .ط .)2مصر .سينا للنشر .ص .125
أن مبدأ ال اجتهاد مع النص يتمحور حول فكرة تتضمن مفارقة ولبساً .وهي َّ
يرى الطيب التيزيني َّ
أن االجتهاد يجد حدوده عند اإلقرار بوجود نص أو بعدم وجود نص
َّ
يحتكم إليه .مع َّ
أن النص الذي يعتقد أنه الحكم هو نفسه خاضع لالجتهاد والتأويل.
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نصاً ،والتدخل البرشي مبستوياته املتعددةَّ ،
السلفي يرى ثبات املعاين
ربط معاين ما يعترب َّ
فإن النَّسق الفكري يف ِش ِّقه َّ
واملفاهيم واألحكام ،وال يؤمن بتاريخ َّية الفهم املتولِّد عن هذه النُّصوص باعتبار هذا املنهج هو أحد روافد التّفكري
املاركيس لإلسالم.13
يتش َّبث املدافعون عن القاعدة السابقة مبجموعة من املغالطات املنطق َّية والعقل َّيةَّ ،
أهمها االختالف يف مفهوم
لعل َّ
وظني
ظني ال ُّثبوت ُّ
النَّص .هل النَّص يف سياق هذه القاعدة يقصد به النَّص قطعي ال ُّثبوت وقطعي الداللة؟ أم هو النًّص ُّ
الداللة؟ فلو س َّلمنا جدالً َّ
بأن املقصود هنا هو القطعي ال ّثبوت والقطعي الداللة ،مبعنى َّأن قطعي الدّاللة هو ذلك النَّص
نص
نص» بعبارة «ال اجتهاد مع وجود ّ
الواضح الذي ال يحتمل تعدُّ د املعاين ،واستبد ْلنا العبارة «ال اجتهاد مع وجود ّ
قطعي الداللة» ،فإ َّننا حينها سنح ِّول كام يقول عادل ضاهر العبارة األصل َّية إىل مجرد تحصيل حاصل ،مؤدَّاه أ َّنه ال اجتهاد
نص ال يحتاج إىل اجتهاد .والعبارة األخرية ال َّ
شك أ َّنها ال تقول شيئاً.14
مع وجود ّ
يحتج البعض مبسألة معيار ا ّتفاق العقول .وهي قاعدة مفادها َّأن العقول تتَّفق عىل معنى النَّصْ ،أي بصورة
كام ُّ
ّ
أدق ا ّتفاق العقول حول الحكم املقصود من النَّص .ويشرتط لتحقيق هذا املبتغى ،ألاَّ يكون النَّص قطعي الداللة يف املايض
والحارض واملستقبل مثار خالف بني الناس ،أو بني منْ تو َّفرت فيه رشوط النَّظر يف النُّصوص الرشع َّية .فإذا تأ َّملنا يف هذا
املعيار وجدناه مخالفاً للمنطقَّ ،
ألن املستقبل مفتوح والوقائع متجدّدة ،وال ميكن ْأن يعرف اإلنسان إمكان َّية استخراج
معاين النصوص بالحكم بثبات الفهم واملعنى وحبس االجتهاد.15
نص» هي اعتبار النَّص القطعي الداللة هو ذلك املرتبط
املغالطة الثالثة التي تحملها قاعدة «ال اجتهاد مع وجود ّ
خاصة يف مسألة الحدود .ويكفي َّأن النّصوص نفسها التي ُت َعدُّ عند فريق قطع َّية الدّاللة ال تحتاج إىل
بشقّ الشرَّ يعة َّ
املؤسسة الدين َّية
اجتهاد ،هي عند فريق آخر خاضعة للتَّأويل والتفسري ،ليسقط هذا البناء النَّظري غري العقالين يف بنية َّ
التقليد َّية ،التي أغلقت باب االجتهاد بقواعد خلقتها وأنتجتها ،وس َّيجت من خاللها عمل َّية االبتكار واإلبداع يف مجال
املعرفة الدين َّية.
2ـ املقاربة اإلنسان َّية ودواعي ُّ
الظهور:
ْ
عرفت فيه املعرفة
السياق الذي
ظهر مصطلح العلوم اإلنسان َّية يف سياق متييزي لها عن العلوم الطبيع َّية .وهو ّ
أهمها القطع مع الفكر امليتافيزيقي ،16ووضعه ضمن دائرة النَّقد والتَّحليل
اإلنسان َّية تح ُّوالً ك ِّل َّياً عىل مستويات عديدةُّ ،
انظر التيزيني ،طيب .)1997( .النص القرآني بين إشكاليَّة البنية والقراءة .دمشق .دار الينابيع .ص .16
 . 13عمارة ،محمد .)1996( .التفسير الماركسي لإلسالم( .ط .)1دار الشروق .ص 61
 . 14ضاهر ،عادل .)2001(.أوليَّة العقل :نقد أطروحات اإلسالم السياسي .لبنان :بيروت .دار أمواج للطباعة والنشر والتوزيع .ص .305
 . 15المرجع السابق .ص 306
توصل إليها عن طريق االستدالل العقلي.
 . 16الميتافيزيقا عقيدة فلسفيَّة حول موضوعات الغيب أو الماوراء أو اللاَّ محسوس ،يدين بها الفيلسوف بعد أن َّ
الخشت ،محمد عثمان .الدين والميتافزيقا في فلسفة هيوم .القاهرة :دار قباء للطباعة والنشر ،ص .48
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والتَّأويلَّ .
لعل الدافع الكبري الذي ح َّرك هذه الثورة الفكر َّية مت َّثل يف تلك االكتشافات العلم َّية التي حددَّت مصري الفكر
اإلنساين ،وح َّولت بوصلته من جديد نحو التح ُّرر الديني والثقايف .فكان من نتائج هذه الثورة الحدُّ من سلطة الكنيسة
مم َّثلة للدّين يف الوسط املسيحي ،واالنفتاح عىل آفاق مل تكن متاحة من قبل نتيجة هذا االنحسار الفكري ،الذي عرفته
اإلنسا َّنية قبل ظهور عرص النَّهضة األورويب ،ل ُيفتح تاريخ جديد يصري فيه اإلنسان هدفاً للبحث والدراسة ،بعد ْأن كان
مج َّرد االقرتاب من الحديث يف طبيعته رضباً من املستحيل .من هنا كانت نشأة العلوم اإلنسان َّية.
معان ،وتتكون معرفتها بتلك
ميكن تعريف العلوم اإلنسان َّية بأ َّنها« :تلك التي تدرك العامل عىل أ َّنه ينطوي عىل ٍ
املعاين» .وهذا يعني َّأن علوم اإلنسان تحاول النفاذ إىل األفكار واملشاعر واملعاين واملقاصد التي تقف وراء الواقع أو
التعبريات املختلفة وإدراكها إدراكاً كيف َّياً» .فموضوعها يختلف عىل هذا النَّحو عن موضوع العلوم الرياض َّية الذي يدور
ينص ُّب عىل املادَّة ،وبدهي أن يؤدّي االختالف
الكم املتَّصل واملنفصل ،كام يختلف عن منهج العلوم الطبيع َّية الذي َ
حول ّ
يف املوضوع إىل االختالف يف املنهج.17
يف ِظ ّل هذا االنتقال الكبري يف الفكر اإلنساين ،كان ميالد العلوم اإلنسان َّية إيذاناً مبيالد مرحلة يتح َّول فيها اإلنسان من
ذات ومصدر للمعرفة إىل ذات موضوع لها .وهو ما دفع باإلنسان للتخ ّلص من مجموعة من العوائق املعرف َّية التي وقفت
س َّداً منيعاً دون تحقيق هذا الهدف يف فرتات متباينة ،من جملتها:
السائد يف ال ّدراسات اإلنسان َّية والدّين َّية ،التي كانت تهدف بشكل كبري
 الفكر اإلسكاتولوجي( 18األخروي) :كان هو ّاملجسد إلرادته عىل هذه األرض ،وطبيعة
إىل البحث عن طبيعة اإلنسان ال ُّروحية ،فهو مخلوق عىل صورة الله ،وهو
ِّ
أخالقه وحالته األصل َّية ،وغري ذلك ،...هذه املعرفة كانت متتزج ضمن نسق يشمل املعارف ك ّلها دون متييز بينها ،مماَّ حدا
باملعرفة اإلنسان َّية ْأن تعزل هذا الكائن عن موضوعات املعرفة األخرى.
 . 17عبد المعطي ،علي .قضايا العلوم اإلنسانيَّة إشكاليَّة المنهج .الهيئة العامَّة لقصور الثقافة .سلسلة الفلسفة والعلم .ص 16
وهناك من يرى َّ
أن تسمية العلوم اإلنسانيَّة نفسها هي العلوم االجتماعيَّة ،ألن َّ فلسفتهما جاءت وليدة اهتمام نشأ لدى الفالسفة لإلجابة عن أسئلة يثيرها الواقع االجتماعي
والبحث العلمي ،والذي لم تجد إجابات شافية لها من جانب العلماء المتخصصين في تلك العلوم .انظر:
عال ،مصطفى أنور .)1996( .قضايا المنهجيَّة في العلوم اإلنسانيَّة .سلسلة المنهجيَّة اإلسالميَّة  .12القاهرة .المعهد العالمي للفكر اإلسالمي .ص .183
أن ليفي ستراوس كان ممَّن يطابقون بين المصطلحين  humen sciencesو .social sciencesمع َّ
أمَّا الدكتورة يمنى طريف الخولي فقد ذكرت َّ
أن اإلنسان وإن
كان ال يتواجد إال بصورة جمعيَّة فإنَّه الموضوع المحوري والوحدة النهائيَّة التي ترتد إليها الدراسة في كل حال .واستخدام مصطلح العلوم االجتماعيَّة للداللة على
مجمل العلوم اإلنسانيَّة ،واستخدام المصطلح نفسه للداللة على ما ينتمي لعلم االجتماع كترجمة للمصطلح  sociologicalفيه خلط ينبغي تجنبه عبر استخدام األصوب
وهو العلوم اإلنسانيَّة .انظر:
الخولي ،يمنى ،طريف .)1996( .مشكلة العلوم اإلنسانيَّة( .ط .)2كليَّة اآلداب جامعة القاهرة .ص .8
 . 18تعني كلمة  :ESCHATHOLOGIEمذهب النهايات األخرويَّة لإلنسان ،وهو علم يدرس مصير اإلنسان بعد الموت ،ومحاكمته ،وهالكه ،وأحداث نهاية
العالم .وبالنسبة إلى المسيحيين نهاية العالم ليست فناء بل هي تجديد ،إنَّه مجيء عالم متجانس مشترك لعودة المسيح ،وقيامة األموات.
انظر:
DICTIONNAIRECULTURELLE DU CHRISTIANISME, MATIERE ESCHATHOLOGIE P: 123. Dictionnaire culturelle
du christianisme, nicole le maitre, jean thérèse, quinson, véronique sot. Paris: f .nathan, 1994, de guibert 1998.
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يندرج ضمن هذا اإلطار ما أدرجه كويننت سكيرن بعنوان «قصور اإلنسان» ،حيث اعترب َّأن منَ العوامل والظواهر
املنذرة باللوثر َّية ،نسبة إىل حركة اإلصالح الدّيني الذي قاده مارتن لوثر ،هو َّأن الثيولوجيا اللوثر َّية كانت مبقدار كبري
خاصني بالتفكري يف أواخر القرون الوسطى حول العالقة بني الله واإلنسان .فقد أ َّكد لوثر تأكيداً
مشت َّقة من ت َّيارين قو َّيني َّ
خاصاً عىل قصور عقل اإلنسان وعىل ما يقابله من طبيعة مطلقة لحر َّية الله.19
َّ
 هيمنة الوعي األسطوري عىل الوعي التاريخي :بهذا العنوان يبتدئ هاشم صالح يف الحديث عن عقل َّية القرونخاصة الفكر الخرايف األسطوري .فمن جملة ما ميكن تفصيله هنا
الوسطى .تلك العقل َّية التي تتداخل فيها أشكال التفكريَّ ،
داخل هذا العنوان ،ما ذكره هاشم صالح نفسه نق ًال عن جاك لوغوف:
 هيمنة العقيدة اللاَّ هوتية عىل العقل. صورة اإلنسان املتشائم الخائف من الذنوب والخطايا. الزُّهد يف الحياة واحتقارها واعتبارها دار عبور إىل الحياة الحقيق َّية. هيمنة العقل َّية ال َّرمز َّية أو الخيال َّية عىل وعي الناس.20ْ
ساهمت بشكل
 التخ ّلف العلمي :مل ينشأ هذا الواقع األورويب من فراغ ،بل كانت تغ ّذيه مجموعة من العواملكبري يف ترسيع حركة الخروج من الدّين ونشأة مسار العلمنة عىل ح ّد تعبري مارسيل غوشيه ،هذا الخروج من الدّين الذي
كان يعني بالنّسبة إليه املرور من مجتمع خاضع ّ
ّ
منظم بواسطة الدّين إىل مجتمع
مستقل يستمدُّ من ذاته قانونه.21
مل تخرج أوروبا من هذا النَّفق كام سبق اإلشارة إىل ذلك إال من خالل تو ُّفر عوامل ثالثة َّلخصها هاشم صالح يف ما ييل:
األ َّول :االكتشافات البحر َّية والجغراف َّية التي قام بها اإلسبان والربتغاليون والتي أدَّت إىل ازدهار الحياة االقتصاد َّية يف
أوروبا .الثاين :تط ُّور النَّزعة اإلنسان َّية  humanismeوانتشارها يف مختلف أنحاء أوروبا بفضل اخرتاع آلة ّ
الطباعة.
الثالث :اإلصالح الدّيني.22
 . 19كوينتن ،سكينر .)2012(.أسس الفكر السياسي الحديث /الجزء الثاني :عصر اإلصالح الديني .ترجمة حيدر حاج إسماعيل( .ط .)1لبنان .بيروت .المنظمة
العربيَّة للترجمة .ص 42
 . 20صالح ،هاشم .)2005(.مدخل للتنوير األوروبي(.ط .)1بيروت .دار الطليعة .ص 18
 . 21غوشيه ،مارسيل .المعتقدات الدينيَّة والمعقدات السياسيَّة .دراسة منشورة على موقع مؤسسة مؤمنون بال حدود .ترجمة منوبي غباش .ص .3
http://www.mominoun.com/articles/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8
%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8
%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D
9%8A%D8%A9-3440#.Vn7q6au8Cag.facebook
وانظر أيضاً ،غوشيه ،مارسيل .)2007(.الدين في الديمقراطيَّة مسار العلمنة .ترجمة وتقديم شفيق محسن .مراجعة بسام بركة( .ط .)1المنظمة العربيَّة للترجمة.
ص .27
 . 22صالح ،هاشم .)2005(.مدخل للتنوير األوروبي( .ط .)1بيروت .دار الطليعة .ص .69
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 تس ُّلط الكنيسة :كان عائقاً معرفياً كبرياً يحرص الحقَّ يف ما استق َّرت عليه املجامع والكنائس ،ويحارب َّتوجه
كل ُّ
ليؤسسا
يخالف هذه األعراف الكنس َّية ،إىل ْأن جاءت حركة اإلصالح الديني التي قادها مارتن لوثر وجون كالفن ِّ ،calvin
معامل نهضة فكر َّية ودين َّية نقلت أوروبا من قرون الظالم ،إىل عرص التَّنوير ّ
بكل ما تحمله هذه الكلمة من معانٍ .
ينقل لنا كويننت سكيرن عيوب الكنيسة ،فيقول َّإن لوثر حاىك يف هجومه عىل املفاسد الكنس َّية مجموعة من املواقف،
مرصاً عىل الحاجة إىل
سبق ْأن شاعت يف أوروبا يف أواخر القرون الوسطى .فكان تركيزه الرئيس عىل عيوب البابو َّيةّ ،
العودة إىل ُسلطة الكتاب املقدَّس ،وإىل إعادة بناء صورة للكنيسة ال َّرسول َّية تكون أبسط َّ
وأقل دنيو َّية.23
 النَّزعة اإلنس َّية  :humanismeاملقصود بها تلك الحركة التي ظهرت إ َّبان عرص النهضة ،قادها مجموعة من العلامءرغبوا يف إحداث القطيعة مع عرص ّ
الظلامت ،وإحداث تواصل مع مرحلة تاريخ َّية جديدة ،بال ّرغم من ارتباط الكثريين
بالترّ اث الديني املسيحي ،الذي مل يكن يجرؤ الكثريون عىل اقتحام محاذيره .كام َّأن هناك ميزة أخرى مت َّيز بها الفكر
24
اإلنيس هي النزعة التفاؤل َّية الشديدة.
اإلنسانية على ُّ
الدينية
النصوص
 -IIمعيقات تطبيق العلوم
َّ
َّ

السلفي وعوامل الجمود:
 -1العقل ّ
نصاً تجري عليه ُّ
كل
خضع النَّص الدّيني إىل مجموعة من املحاوالت واملقاربات اإلنسان َّية ،التي كانت تهدف إىل اعتباره َّ
أدوات التحليل والتأويل والفهم ،كام تعارف عليها الدرس اإلنساين .فكان الهدف األساس من ّ
كل هذه املقاربات االنفتاح
تأس َس ْت عليه العلوم واملس َّلامت «الرشع َّية».
عىل أدوات معرف َّية تستوضح املستور ،وتنتقد البنية الداخل َّية لبعض ما َّ
من ذلك مؤلفات نرص حامد أبو زيد ومحمد أركون وحسن حنفي والطيب تيزيني ومحمد عابد الجابري وعيل حرب
ممن قارب النَّص بأدوات معرف َّية تستفيد من العلوم واملقاربات اإلنسان َّية ،وال تقف عند حدود ما َّ
خطه األسالف
وغريهم َّ
من القواعد والضوابط واألصول .وقد ساهم يف تكريس هذا ّ
الخط التّقليدي مجموعة من العوامل نحاول استجالءها من
خالل العنارص التالية:
كانت فكرة التَّجديد يف الدّين اإلسالمي متضمنة يف ما سماَّ ه الفقهاء واألصوليون باالجتهاد ،حيث َّأسسوا فهمهم
«إن الله يبعث لهذه األ َّمة عىل رأس ّ
عىل روايةَّ :
كل مائة سنة من يجدّد لها دينها» .25فهي فكرة تقوم عىل مبدأ التغيرُّ
والتبدُّ ل يف الوقائع واألحداث واألحكام ،ال عىل مبدأ الثبات .لكنَّ جمود هذه الحرك َّية يف الدين ّ
املؤسسة
ظل ينهل من َّ
الفقه َّية التي احتكرت الجانب الدينيَّ ،
وعطلت َّ
السكون إىل الحركة .لقد
كل ما بإمكانه ْأن يساهم يف نقل الدين من ُّ
 . 23كوينتن ،سكينر .المرجع السابق .ص .51
 . 24صالح ،هاشم .المرجع السابق .ص .76
 . 25الحديث رواه أبو داود في سننه ،كتاب المالحم /باب ما يذكر في قرن المائة .رقم الحديث  .4291على الرابط التاليhttp://library.islamweb.net/ :
newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=55&ID=7450
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رأى محمد إقبال -يف معرض ردِّه عىل بعض األوروبيني الذين يرون َّأن طابع الجمود مردُّه إىل أثر األتراكَّ -أن املذاهب
اإلسالم َّية قد َّ
رسخت أقدامها يف البنية الفكر َّية الدين َّية قبل ظهور األتراك ملجموعة من العوامل:
 -خوف أهل السنَّة من املدرسة العقل َّية التي غالت يف استعامل العقل إىل الح ّد الذي رأى فيه الفقهاء تهديداً

لوجودهم الديني والسيايس.

 نشأة التص ُّوف التزهُّ دي ومن ّوه متأثراً يف تط ُّوره التَّدريجي بطابع غري إسالمي. حدث تخريب بغداد يف منتصف القرن الثالث عرش امليالدي.26يبدو َّأن ما ذكره إقبال هنا قد أغفل جانباً مهماَّ ً من الجوانب التي كان لها األثر الس ّيئ يف إقفال باب االجتهاد ،وهو
يتأصل يف بنية الفكر الديني ،إال من
املؤسسة» .فالتقليد مل ينشأ من فراغ ،ومل َّ
ما ميكن أن نصطلح عليه بـ«أزمة البنيات ِّ
خالل منظومة تستحرض املايض وإمكان َّية استنساخه يف الحارضَّ .
السلوك َّية ال تنفصل لدى الكائن البرشي
ألن الحاالت ُّ
عن الجانب النّفيسُّ ،
فكل سلوك هو نتاج تفاعل سيكولوجي يتش َّكل عرب الزَّمان واملكان ،ليفرز لنا يف األخري بنية ذهن َّية
السلوكات .لذا فاإلقصاء الدّيني ،أو الجمود ،أو االنسداد الحضاري ،أو أيّ شكل
وفكر َّية وثقاف َّية تتمظهر عرب مجموعة من ُّ
من أشكال العدوان َّية تجاه ال ّذات أو اآلخر ،يجب ألاَّ ُيفهم خارج إطاره النّفيس ،ولو َّأن اإلنسان كائنٌ مر ّك ٌب ،يصعب
مقاربة أمناط سلوكياته من زاوية أحاد َّية.
من هذا املنطلق نقرأ نزوع العقل املسلم نحو املايض بوصفه آل َّية دفاع َّية ،يتغ َّيا من خاللها مواجهة اإلحباطات التي
وصعب عليه استرشاف مستقبله .واإلنسان املتخ ّلف مي ِّثل شكل
عجز الفكر عن االندماج يف محيطهُ ،
قد يواجهها ،ك ّلام َ
مجتمعه وثقافته وفكره ،إذ ك ّلام كان اإلنسان متخ ّلفاً ،اصطبغ املجتمع بشكل تخ ُّلفه .وبالتّايل فنزوع املجتمع نحو املايض،
هو نتيجة حتم َّية ملقدار إحساس الفرد ومن َّمثة الجامعة الحاضنة له بالعجز َّ
والضعف والغلبة عىل أمره ،إزاء غوائل
ّ
السلفي ،وتقديس رموزه ،واستجالب الحلول منه
الطبيعة وعن َِت املتس ّلطني .27وهنا نفهم كيف ُّ
يتم متجيد املايض يف العقل َّ
لقضايانا املعارصة .فهو ٌ
شكل من أشكال الدّفاع اللاَّ إرادي ض َّد الحارض واملستقبل ،كام أ َّنه تعبري رصيح عن عدم القدرة
عىل االنفكاك من عقدة النَّقص 28التي يستشعرها املرء.
السلفي كذلك إىل عقيدة االنتظار يف أشكالها املختلفة ،حيث
إضافة إىل هذه اآلل َّية الدّفاع َّية االنكفائ َّية ،يلجأ العقل َّ
فكل األقوام واملذاهب ّ
يكون اإلحساس بالنَّقص هو املح ِّرك األسايس نحو االنكامش ال ّذايتُّ .
والطوائف التي آمنت بها م َّيز ْتها
 . 26إقبال ،محمد .)2000(.تجديد التفكير الديني .ترجمة عباس محمود( .ط .)2دار الهداية .ص 177 :وما بعدها.
 . 27حجازي ،مصطفى .التخلف االجتماعي :مدخل إلى سيكولوجيَّة اإلنسان المقهور .الدار البيضاء ،المركز الثقافي العربي ،2005 ،ط  .9ص .103
 . 28يعرّ ف آدلر «عقدة النقص َّ
بأنها تظهر في وجود مشكلة يكون الفرد غير مستعد أو مهيَّأ لمواجهتها .وهي تؤكد قناعته بعدم قدرته على حلها» .ويعرّ فها
َّ
َّ
روجيه موكيالي بأنَّها« :التأكيد الصادق َّ
بأن الشخص ليس على المستوى المطلوب وبأنه غير كفؤ ،وبأنه محكوم عليه هكذا »...انظر:
آدلر ،ألفريد .معنى الحياة .ترجمة عادل نجيب بشرى .العدد  .709القاهرة ،المجلس األعلى للثقافة ،2005 ،ط .1ص .81
موكيالي ،روجيه .العقد النفسيَّة .ترجمة موريس شربل .بيروت ،منشورات عويدات ،1988 ،ط .1ص .100
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أسايس يف قراءة هذا الواقع
ظروفها االجتامعية القاهرة وحركات االضطهاد التي تع ّرضت لها .فالعامل النَّفيس هنا مح ّرك
ّ
الذي يتوق إىل التّغيري من خالل اإليهام الكاذب أو خداع ال ّذات كام يس ّميه ألفرد آدلر ،حيث يلجأ اإلنسان إىل خداع ذاته
بدل مواجهة العقبات التي تعرتض طريقه .29وهذا ما يفسرّ لنا ظهور مجموعة من املخ ّلصني يف ثقافات متباينة وبأسامء
مختلفة ،قاسمها املشرتك إعادة العدل والحقّ والخري إىل األرض ،ومتكني هذه ُّ
الشعوب من األرض ،وإقامة موازين الحقّ
واملساواة ،وطرد ّ
الظاملني ودحرهم .فظهرت مث ًال عن املرصيني القدامى فكرة النّيل وما مثله يف الوعي الجمعي حينذاك،
واإلله متوز عند العراقيني ،وكرشنا عند البوذيني ،وسوشيانت عند الزرادشتيني ،واملهدي عند ّ
والسنَّة ،والطبقة
الشيعة ّ
الربوليتار َّية عند ّ
الشيوعيني ،وهكذا دواليك.30...
وتجمدت القوة اإلدراك َّية فيه ،وتحو ّلت إىل مواد لالستهالك الثقايف .دون
انحرص العقل السلفي يف الزَّمان واملكان َّ
بأن واقعنا هو حقٌّ َّ .
أن تكون له الجرأة عىل االعرتاف َّ
وأن التس ّلف ال يعني بأيّ حال الدين يف مقاصده العليا ،بل
هو تعبري عن تفاعل األسالف مع ّ
الظاهرة الدين َّية سلباً وإيجاباً .وهو ما عبرَّ عنه نرص حامد أبو زيد بإشكال َّية الترُّ اث
مس باآلخر
وال ّدين ،حني أصبحت هذه ال ّثنائية تعني شيئاً واحداً يصعب افرتاقه عن اآلخر،
واملس بأحدهام هو ٌّ
ُّ
السلف َّية.31
بالرضورات املنطق َّية ّ
السلف َّية واإلسالم هو جمع بني النقيضنيَّ ،
ألن اإلسالم أكرب من
َّإن نظر َّية الوصل هذه نظر َّية متهافتة ،والجمع بني َّ
ْأن نحرصه يف فرتة زمن َّية لها ظروف نشأتها ،وبأشخاص مع ّينني الزموا من بعيد أو من قريب هذه الفرتة الزمن َّية .لكنَّ
اإلسالم يف أبعاده هو إحدى تجليات هذا الواقع .حيث حرص القرآن الكريم اإلنسان بني فئتني :إ َّما مسلمني أو مجرمني،
حينام قال« :أفنجعل املسلمني كاملجرمني ما لكم كيف تحكمون» 32ليجعل بذلك الح َّد الفاصل بني بني اإلنسان ،هو هذا
بالسالم ،كام جاء يف بعض الروايات« :املسلم
الفارق بني اإلسالم واإلجرام .وما اإلسالم إال ذلك البعد الذي يعطي االنطباع َّ
من سلم الناس من لسانه ويده».33
يخص فئة من الناس ،وحرصه يف جانبه الطقويس ،هو
لكنَّ انتقال مفهوم اإلسالم من دالالته الشاملة إىل مصطلح ُّ
ما ض َّيق رحابة املفهوم ،وساهم يف تشكيل عقل َّية طائف َّية مذهب َّية ال تتجاوز حدود األنا .إذ َّأن تضييق املفهوم كان نتيجة
نصاً يحتاج لبيان ،وما ذلك البيان إال تلك الروايات التاريخ َّية التي تؤ ّكد عىل سقف
هذا التَّعاطي مع القرآن الكريم بصفته َّ
الصادق النيهوم ،حيث اعترب َّأن ما ُس ِّم َي حديث جربيل الذي حرص اإلسالم يف األركان
ومرشوع من َّأسس لها كام أشار َّ
الخمسة هو صناعة أمو َّية بامتياز ،حينام قالَّ :
«إن اعتامد هذا الحديث يف نظام إقطاعي من طراز النظام األموي فكرة
 . 29آدلر ،ألفرد .)1996(.سيكولوجيتك في الحياة كيف تحياها؟ ترجمة عبد العالي الجسماني(.ط .)1المؤسسة العربيَّة للدراسات والنشر .ص .80
 . 30جمشيد ،يوسفي .)2012(.الزرادشتيَّة الديانة والطقوس والتحوالت الالحقة(.ط )1مكتبة زين الحقوقيَّة واألدبيَّة .ص .325
 . 31أبو زيد ،نصر حامد ،النص السلطة الحقيقة ،المركز الثقافي العرب ،بيروت ،ط ،1995 ،1ص .13
 . 32سورة القلم اآلية .35/36

َ
َ َ َ
ْ
يب ،عَ ْن أَ ِبي ْال َخي ِْر ،أَنَّ ُه َس ِم َع
ار ِث ،عَ ْن ي َِزي َد ب ِْن أ ِبي َح ِب ٍ
 . 33في بعض الروايات في مسند أحمد .رقم الحديث(301 :حديث مرفوع) ،قالَ :وأ ْخب ََر ِني عَ مْرُ و ب ُْن ال َح ِ
عَ ْب َد للاِ بْنَ عَ مْرو ،ي َُق ُ
ال :أَيُّ ْالمُسْ لِ ِمينَ َخيْرٌ ؟ َف َق َ
َِّ عَ لَ ْي ِه السَّ ال ُمَ ،ف َق َ
ل َسأَ َل َرسُ َ
اس ِم ْن لِ َسا ِن ِه َو َي ِد ِه» .انظر الرابط التالي:
ول للا
ول :إِ َّن َرجًُ
الَ « :م ْن َسلَّ َم النَّ َ
ٍ
َّ
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=39&hid=301&pid=12559
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الديني بين االنفتاح واالنكفاء
ص ِّ
ال ّن ُّ

ال يقبلها الرسول ذاته وال يجوز رشعاً أن تنسب إليه» .34فكانت بذلك الرواية جزءاً من املرشوع األموي يف الحكم إضافة
إىل السيف.35
السلفية هي اإلسالم ،هي محاولة إلضفاء الرشع َّية
السلفية واإلسالم ،أو بتعبري آخر َّ
َّإن دعوى مثل هذه تس ّوي بني َّ
السلف فكرهم .كام أ َّنها ارتفاع مبقام اإلنسان إىل مقام التس ّلط الذي
عىل مجموعة اجتهادات ،ووجهات نظر أعمل فيها َّ
َّ
يصبح فيه إلهاً ميارس ألوهيته عىل من شاء االنصياع له:
«واستخف قومه فأطاعوه إ َّنهم كانوا قوماً فاسقني» .36وهذا
ّ
الشعار املذهبي املقيت كانت له آثاره العميقة يف تهييج روح العصب َّية ،ومحدود َّية النَّظرة املرتبطة بالتّاريخ القديم دون
النَّظر إىل آفاق اإلنسان َّية اليوم .ف ِدين الله يف األرض ال يعرتف باألسامء وال بالنَّعرات الجنس َّية أو العنرص َّية ،وأ ّياً ُوجدت
هذه املعطيات فهو ّ
التدخل البرشي املمت ّد إىل ق َيم الدِّين تحريفاً أو تضلي ًال.37
من مالمح األزمة الفكر َّية يف ّ
الطرح الديني كذلك اعتبار الدِّين مجاالً يستوعب مناحي الحياة .فال ميكن ْأن يتح َّرك
اإلنسان إال يف ضوء النُّصوص ّ
وحرش الدين فيه،
املؤطرة لحياة اإلنسان .والغريب َّأن هذا العقل املتد ّين مل يرتك مجاالً إال َ
الصعب اخرتاقه ،أو تجاوزه ،أو التفكري يف
وألغى ال ُبعد البرشيَّ يف اإلنسان مبا يوحي للمتتبع أ َّنه أمام نسق شمويل منَ َّ
االقرتاب منه تحلي ًال وتفكيكاً ونقداً .فالعجز عنْ مسايرة الواقع واالنفتاح عىل آفاق املستقبل يف الفكر الدِّيني ش ّك َل عقد ًة
لدى العقل النصيّ  ،فالفكر الدّيني مل يستطع ملدة طويلة الخروج من جموده وانغالقه عىل ذاتهَّ ،
املؤسسة
ألن البنيات ِّ
لهذا النَّمط يف التَّفكري تش ّكل مصدراً َّ
للضعف يف بناء هذا النَّسق.
ْمل يطرح العقل ال ًّنصيّ نفسه بدي ًال حضارياً من خالل البلدان التي تبنَّته واحتضنته بشكل فعيل عىل املستوى
االجتامعي والسيايسَّ ،
ألن قدرة النَّص تتجلىّ يف انفتاحه عىل آفاق اإلنسان ،كام يف مالمسة الواقع وتجارب وتحدّيات
وآمال النَّاسَّ .
فظل بذلك عائقاً أمام أيّ تقدُّ م معريف أو انطالق نحو عوامل الكامل ،وبقي النَّص داخل هذا النَّسق املغلق
هو الفيصل أ َّوالً وأخرياً .فحينام نتك ّلم عن النَّص فال نقصد به تحديداً النُّصوص املق َّدسة (قرآن/سنَّة) ،بل ّ
كل النُّصوص
الهامش َّية التي تح َّولت بفعل الثقافة الروائ َّية إىل نصوص لها قدسيتها كام للنَّص األصيل .ويكفي ْأن نشري هنا إىل علوم
التفسري والفقه والحديث واألصول ،ليتبني َّأن النَّص األصيل مل يعد هو مركز الفهم ،بقدْر ما ح ّلت مح ّله قواعد هذه
العلوم واملعارف الدين َّية .وبال ّرغم من َّأن ظروف النًّشأة واضحة للعيانَّ ،
فإن هذه النُّصوص أخذت املوقع األ َّول يف بنية
الفكر الدّيني ،وبدأ الحديث عن قطع َّية هذه العلوم ،مع العلم بأ َّننا أمام روايات ومعارف وقواعد وأصول تش َّكلت يف
 . 34النيهوم ،الصادق .)1995( .اإلسالم في األسر من سرق الجامع وأين ذهب يوم الجمعة( ،ط .)3دمشق .دار الريس للكتب والنشر .ص .52
النيهوم ،الصادق .)2000( .إسالم ض َّد اإلسالم( .ط .)3دمشق .دار الريس للكتب والنشر .ص .21

 . 35الورداني ،صالح .)1999( .السيف والسياسة في اإلسالم الصراع بين اإلسالم النبوي واإلسالم األموي( .ط .)1دار الرأي للطباعة والنشر والتوزيع.
ص .168
َّ
السنة شعب هللا المختار( .ط .)1مكتبة مدبولي الصغير .ص .25
الورداني ،صالح .)1996(.أهل
 . 36سورة الزخرف اآلية .54
 . 37يرى عبد الرزاق الجبران َّ
ُّ
تنصب على مفاهيم الدين ،كليَّاته ،مقاصده الكبرى ،أسسه .وليس فقهه وأحكامه كما يجهد الفقهاء في ضمان انتسابها لتلك
أن العودة
األيام .انقالب المعبد ص .62
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تم تصحيحها بناء عىل آل َّيات منقوصة ،ال تستطيع أن تؤ ِّول معها املعنى
التاريخُ ،وأ ْض ِف َي عليها طابع املق َّدس .يف حني قد َّ
إىل حيث األفق اإلنساين أو املصلحة أو املقصد .فليك يضمن الفكر بقاءه ال ب َّد له من طوابع ،وملصقات ،وعناوين هدفها
مامرسة التس ُّلط املعريف عىل ّ
أهم هذه العناوين« :اإلسالم دين استوعب الدين والدنيا»،
كل من يبحث أو يسأل .فمن ّ
«ال يصلح حال األ َّمة إال مبا صلح به األوائل» ،أو بعبارة أخرى احتواء الدين وشموليته ّ
لكل يشء ،باملعنى الذي تنعدم
فيه حر َّية اإلنسان وتح ُّركه خارج هذا النسق.
َّإن ما يطرحه الفكر الديني أمام الدارس من بنيات وقواعد تأسيس َّيةُ ،يعدُّ أكرب العوائق املانعة من اقتحام املعرفة
اإلنسان َّية إىل حقل النَّص الديني .وهي رؤية متعالية عىل الواقع ترى َّأن الدّين مستوعب لحياة اإلنسان بتفاصيلها
السامح له بهوامش التح ُّرك واالنفالت الفكري والسلويك ،مماَّ يحول دون االنفتاح عىل آفاق اإلنسان
ال َّدقيقة ،دون َّ
ومكتسباته .هذه ال ُّرؤية املتح ّيزة التي عبرَّ عنها الدكتور عبد الكريم رسوش بالرؤية األكرث َّية ،أو التو ُّقع األكرثي من الدّين
هي التي أغنت املؤمنني عن أيّ مصدر آخر غري الدين ،وحالت دُون تطوير النَّسق الفكري الديني ،أو مقاربة النَّص الدّيني
من منظور إنساين يستجيب ملطالب الناس االجتامع َّية واالقتصاد َّية والسياس َّية حسب ّ
الظروف والوقائع.
ينبثق هذا املعطى الها ُّم يف بنية العلوم الرشع َّية من اإلحساس مبجاوزة الفكر الدّيني لرشوط إنتاجه .كام أ َّنه ينهل
من اإلحساس بدون َّية املعرفة األخرى املغايرة لبنيته وتص ُّوراتهَّ .
ولعل النَّاظر يف تاريخ الفكر الديني يبرص هذه الحقيقة،
حينام صار استخدام العقل مح َّرماً يف النَّظر إىل بعض األمور العقد َّية ،وانقسمت املدارس إىل أهل األثر وأهل ال َّرأي أو
العقل ،حيث أصبح اال ّتجاه األ َّول محموداً واال ّتجاه ال َّثاين مذموماً .كام ُحوربت املعتزلة ُّ
وكل من دعا إىل أول َّية العقل
عىل النَّص ،وحور َبت الفلسفة ووصف أهلها بالتهافت عىل ح ّد تعبري اإلمام الغزايل.
بأن النَّص التَّأسييس املتجليّ يف القرآن صار هامشياًَّ .
ُّ
كل هذه املعطيات واملؤشرّ ات توحي َّ
وحل مكانه املنتوج الثقايف
بوصفه تعبرياً وتج ِّلياً من تجليات التفاعل اإلنساين مع الظاهرة الدين َّية .فحني نستجمع َّ
كل هذه العنارص تتك َّون لدينا
رؤية مفادها َّ
َّأسييس ،و َّل َد نصوصاً موازية .ومبا َّأن هذا التفاعل انطلق من قاعدة مق َّدسة ،صارت
بأن التفاعل مع النَّص الت ِ
املؤسس يف امتالكه للحقيقة املطلقة .ولو تأ َّملنا قلي ًال لوجدْنا َّأن
التفاسري ،والرشوح ،والتأويالت ،واالجتهادات ،توازي النص ِّ
هناك فاص ًال بني النَّص والقراءة ،وبالتَّايل صعوبة امتالك الحقيقة املطلقة .ليس هذا ط ْعناً يف جانب املؤ ّول أو املفسرّ  ،أو
املتعاطي واملتفاعل مع النَّص الدّيني بشكل عام .ولكنَّ السبب الرئيس هو ما أشار إليه عيل حرب حينام قال« :ال تطابق
ممكناً يف األصل بني القارئ واملقروء ،إذ النَّص يحتمل بذاته أكرث من قراءة .وأ َّنه ال قراءة منزَّهة مج َّردة .إذ ُّ
كل قراءة يف
نص ما ،هي َح ْر ٌف أللفاظه وإزاحة ملعانيه».38
ٍّ
ُتعدُّ تهمة «االستغراب» من التُّهم التي واجهت بها الفئات املحافظة يف الفكر الديني نظريتها من الفئات التي
استعملت َّ
ووظفت هذا ال َّرصيد اإلنساين الذي وصلت إليه العلوم اإلنسان َّية يف مقاربة النَّص الديني .فحسب الفئة
املحافظةُّ ،
كل استعامل للمناهج اإلنسان َّية وال ُبعد عن مناهج التحليل «الرشع َّية» هو ترسيخ لالستعامر الذي فتحه
 . 38حرب ،علي .)1993(.النص والحقيقة  . IIنقد الحقيقة (ط .)1بيروت .المركز الثقافي العربي .ص .6
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املوجه ض َّد
االسترشاق مبدارسه املختلفة .ومن هنا يلزم القطع مع مرحلة النَّقد املحض إيديولوجي عىل ح ّد تعبري أركونّ 39
التَّنقيب والبحث االسترشاقي .كام أ َّنه من املالئم استئصال التط ُّرفات الخطرية للتَّيار املعارض بشكل مستمر ملا يس ّميه
العرب بالغزو الفكري للغرب.
ُيع ًّد محمد أركون من املف ّكرين الذين أشاروا إىل خطورة هذه البنية العقل َّية يف ذهن َّية اإلنسان املسلم .لذلك اقرتح
ما سماَّ ه باإلسالميات التطبيق َّية يف مقابل اإلسالميات الكالسيك َّية 40 ،يف دراسة النصوص الدين َّية أو املوروث الديني بشكل
عام .فاإلسالميات الكالسيك َّية حسب الكاتب هي التي تحرص اهتاممها بدراسة اإلسالم من خالل كتابات الفقهاء املتط ّلبة
41
من قبل املؤمنني.
أ َّما اإلسالميات التطبيق َّية فهي التي تد ُرس اإلسالم ضمن منظور املساهمة العا َّمة إلنجاز األنرثوبولوجيا الدّين َّية .وبهذا
العمل نكون من وجهة نظر أركون قد أخض ْعنا القرآن ّ
ملحك النَّقد التاريخي املقارن ،وللتحليل األ ْل ُسني التفكييك ،وللتأ ُّمل
42
وتوسعاته وتح ُّوالته وانهدامه.
الفلسفي املتع ّلق بإنتاج املعنى ًّ
لقد أحيطت العلوم الشرَّ ع َّية بقداسة جعلتها تتجاوز حدود الفكر املتّزن ،وما وصفها :بـ«الرشع َّية» سوى تأكيد
عىل هذه القدس َّية التي مت ّيزها عن غريها من العلوم «غري الرشع َّية» .والخطورة يف وصفها بالرشع َّية هو ّ
الطابع اإلطالقي
ُّ
والشمويل الذي أصبحت تتميز به ،واملخرتق لحواجز الزمان واملكان ،واملتنايس َّأن هذه العلوم املسماَّ ة «الشرّ ع َّية» ،هي
نتاج فكر برشي وظروف تاريخ َّية مع َّينة .والذي يجب ْأن يفهم هو َّأن العلوم الرشع َّية ،ما هي إال مثرة تفاعل اإلنسان مع
ّ
الظاهرة الدين َّية .ومفاد هذه القض َّية املحور َّية يف أيّ دين ،هو َّأن أ َّية رؤية للدِّين هي يف جوهرها إنسان َّية نسب َّية يتساوى
فيها احتامل الخطأ والصواب ،وتتأ َّثر بالعوامل املختلفة التي تش ّكل عقل اإلنسان من زمان ومكان وثقافة .فتغييب هذا
الجانب املحوري يف الدين قد تكون له انعكاسات خطرية تنسف بجهود البرش يف ترسيخ مبادئ العدل والسالم واإلخاء،
وتقيض بشكل نهايئ عىل أمل التواصل الحضاري مع اآلخر .ومن أسباب هذا الخلط عامالن اثنان:
أ -التَّوحيد بني الفكر والدين:
َّإن التوحيد بني الفكر والدين ،أو بني النُّصوص الدين َّية وقراءة اإلنسان لهذه النُّصوص من األمور الخطرية يف
بنيات الفكر الديني عموماً واإلسالمي منه عىل وجه الخصوص .وتزداد خطورة هذا ال َّدمج وضوحاً حينام يلغي الفكر
الديني َّ
كل الشرُّ وط املعرف َّية املنتجة للفكر وي ّدعي بشكل وثوقي الوصول إىل القصد اإللهي .هذه الوثوق َّية التي ترمي

 . 39أركون ،محمد .)1996(.تاريخيَّة الفكر العربي اإلسالمي( .ط .)2بيروت .مركز اإلنماء القومي .ص .54
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مفصال لما سمَّاه بإشكاليات محمَّد أركون ومناهجه التطبيقيَّة .فعلى من يرغب باالطالع على الكثير من تفاصيل الموضوع ،ينظر.
العلوي ،هادي .)1997(.محطات في التاريخ والتراث( .ط .)1دار الطليعة الجديدة .سورية .دمشق .ص  159وما بعدها.
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باإلنسان يف منطقة الحديث باسم الله التي مثلتها الكنيسة يف العصور الوسطى ،ومارسها علامء الدين بشكل ضمني
عىل م ّر الحقب التاريخ َّية.43
ب -التح ُّيز الديني:
ُيعترب الدين أحد املجاالت الخصبة التي تستنبت فيها إشكال َّية التح ُّيز بشكل جيل ،إذ َّأن أيَّ إنتاج فكري ديني نابع
من تربة مع َّينة ،ويكون منطلقه الفكر والواقع اإلنساين ،ال ب َّد له ْأن يصطبغ بلون هذا العقل املنشئ له ،ويتأ َّثر بالواقع
النَّابت فيه ،بحيث يكون هذا املنتوج الفكري معبرِّ اً عن ثقافة املجتمع ،ودرجة وعيه ،وتحصيله املعريف ،الذي مي ّثل عقل
اإلنسان الذي أنتجه ،كام يعبرّ عن الواقع االجتامعي الذي كان له دور ما يف تأسيسه من خالل قضاياه وأولوياته.
تكمن يف فكرة محور َّية مفادها «التَّمركز حول ال َّذات» ،التي تفرض عىل
َّإن خطورة التح ُّيز يف الفكر الديني عموماً ُ
اإلنسان التقوقع واالنغالق يف رؤية الذات الض ّيقة ،وقياس اآلخر بناء عليها ،مماَّ يؤدي بالبداهة إىل إنكار اآلخر وعدم
االعرتاف برشع َّية وجوده ،ومصادرة حقه يف التفكري.
ومن العوامل املنشئة لهذا التح ّيز نجد:
ُّ
عوامل نفس َّية :وتتمثل يف كون اإلنسان ابن بيئته وتاريخه وواقعهُّ ،تشكل نفسيته ،وعىل
وكل هذه املك ّونات
مؤسساتياً،
ضوء هذه النفس َّية يصطبغ فكره ،وقد يصبح التح ُّيز ظاهرة جامع َّية تتجاوز الفرد ،عندما يصري تح ُّيزاً َّ
تسهر عليه مؤسسات ومعاهد وطوائف ،تتبنَّى فكراً متح ّيزاً إىل فئة أو مذهب أو فلسفة ،ملغية بذلك الوجود املتم ّيز
للهو َّية األخرى.
 تجزيء الدين :وهي نظرة تغ ّيب النَّظرة ُّالشمولية للفكر الديني باعتباره نتاج مجموعة من العوامل ،مماَّ يؤ ّثر
سلباً عىل مصداق َّية الفروض والنظريات والتفسريات التي يعطيها هذا الفكر الديني.
 إيديولوج َّية الفكر الدينيَّ :ألن الفكر م ْهام كان انتامؤه أو انتسابه هو إفراز لواقع متأ ِّثر به ،ونزع اإليديولوج َّية
عن الفكر الديني أمر يك ّذبه الواقع التاريخي.
 -2كيف َّية تطبيق العلوم اإلنسان َّية عىل النصوص الدين َّية:
كام أ َّكدنا سابقاً َّ
فإن أ َّية رؤية للدّين هي نسب َّية إنسان َّية تحتمل الخطأ والصواب ،وإذا كان األمر كذلك ،فمن الواجب
يتوصل إليها اإلنسان يف ّ
خاصة إذا كانت
كل زمان ومكانَّ ،
السقوف املعرف َّية التي َّ
اإلصالح يف املقاربات الدين َّية ،و ْف َق ُّ
مسمى عاجزة عن تحقيق إنسان َّية اإلنسان ،ومانعة له من االنخراط يف سياقات هذا العامل
املقاربات السائدة تحت أيّ َّ
املمتدّ .وليك نجيب عن سؤال الكيف نقرتح التص ُّور اآليت:
 . 43أبو زيد ،نصر حامد .نقد الخطاب الديني ص .78
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التقييم النَّقدي لجميع ا ُمل َس َّلامت:
يحمل ُّ
كل مرشوع ديني يف ط َّياته رؤية مع َّينة للحقيقة ،ومبادئ وأساليب يسعى لتأطريها وتشكيلها ،من أجل منحها
الشرَّ ع َّية الالزمة ،وتسييجها واستبعاد ما يخالفها .هذه النَّزعة اللاَّ إنسان َّية قد أصيبت بها ُّ
كل األديان مبا يف ذلك اإلسالم،
وكان لها األثر الكبري يف ما نشهده من مظاهر التف ُّرق وال ّنزاع ّ
الطائفي والعقدي .ناهيك عن االمتناع عن تحقيق التواصل
الحضاري مع اآلخر ،والوقوف يف وجه الحوار معه.
للخروج من هذا املنزلق الحضاري ،ينبغي القيام بعمل َّية تفكيك َّية ملجموعة من املس َّلامت التي ُأل ِبست ثوب الدين،
وذلك من خالل القيام بعمل َّية نقد َّية موضوع َّية ،هدفها تشكيل نزعة إنسان َّية كون َّية ينعم فيها اإلنسان بالحر َّية والكرامة
عىل قدم املساواة .وهذا لن ىَّ
يتأت إال بـام ييل:
أ -دراسة الفكر الديني دراسة إبستمولوج َّية :يندرج الفكر الدّيني ضمن سياق املعارف اإلنسان َّية أو العلوم اإلنسان َّية،
حيث يرتبط هذا الفكر مبختلف مجاالته وعلومه باإلنسان عىل مستوى النَّشأة وتط ُّور مراحله .هذا االرتباط هو ما يجعل
من هذا الفكر مجاالً لل ّدراسة املعرف َّية «اإلبستمولوج َّية» بعيداً عن مجال التّقديس .فال ّدراسة املعرف َّية ليس يف مفهومها
ما يجعل شيئاً مع َّيناً منعزالً عن مجال النَّشأة والثقافة والتاريخ سوا ٌء كان فكراً أو ِع ْل ًام ،مبا يف ذلك املجال الديني ،ولو
َّأن البعض يعتربه مجاالً خارج إطار املدارسة ،أل َّنه مجال متعالٍ يف الزَّمان واملكان .فحينام يحرض العنرص البرشي ّ
بكل
نص من النصوص ،فسوف ينعكس بشكل أو بآخر عىل عمل َّية التأويل والتفسري
تجلياته ،وحمولته الفكر َّية ملقاربة ٍّ
واستخراج املعنى.
َّإن ما مي ّيز املعرفة اإلنسان َّية هو محور الفهم كام أشار إىل ذلك عيل عبد املعطي محمد ،حيث تتم َّيز العلوم اإلنسان َّية
عن العلوم الطبيع َّية مبجموعة من الفوارق .وملَّا كان الفهم عمل َّية معرف َّية فهو يتَّصل باملعرفة أو اإلبستمولوجيا .وهنا
يجب أن نتو ّقف عند الرشوط اإلبستمولوج َّية الثالثة للفهم:
 ُاأل ْلفة بالطبيعة اإلنسان َّية :فاالنتامء إىل الطبيعة نفسها يجعل الفهم ميسرَّ اً وممكناً.
 معرفة الخلف َّية الثقاف َّية :ويقصد بها ُاأللفة بالقواعد واالصطالحات التي تحكم األغلب َّية العظمى من التَّعبريات.
فنحن ال نفهم الجملة بدون معرفة قواعدها وتركيباتها ،ودون معرفة اللغة بوجه عام .غري َّأن الخلف َّية الثقاف َّية قد تشري
تضم املعرفة باالكتشافات العلم َّية ،واإلبداعات الفن َّية ،والحركات األدب َّية.
إىل أكرث من هذا .فهي ُّ
بالسياقات املحدِّدة التي تحدث فيها التعبريات :فالكلمة تكون أكرث ِد ّقة إذا فهمناها من خالل عبارة.
 الوعي ّوالعبارة تكون أكرث ِد ّقة إذا فهمناها من خالل فقرة ،وفهمنا الفقرة من خالل كتاب ،وفهمنا الكتاب من خالل العرف
األديب والثقايف.44
 . 44قضايا العلوم اإلنسانيَّة ص .22/23
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ب  -دراسة الفكر الديني دراسة موضوع َّية :نقصد باملوضوع َّية تلك ال ّدراسة التي تهدف لدراسة املوضوع بعيداً عن
املسبقة يف دراسة اليشء .فك ّلام
الذات َّية والتح ُّيز .فليس هناك أكرب خطراً عىل املوضوع َّية من ال ُبعد اإليديولوجي ،وخلفياتنا ْ
تح َّررنا من وطأة التح ّيزات ،قاربنا املوضوع َّية بشكل من األشكال.
ج  -دراسة الفكر الديني يف أبعاده املتكاملة :نقصد بالتَّكامل َّأن هناك مجموعة من العوامل التي سيسفر عنها
نص محدَّد .هذه العوامل مر َّكبة هي ما يعطينا الوجه الحقيقي لهذا الفكر أو
البحث اإلبستمولوجي لظاهرة مع َّينة أو ٍّ
ذاك .وما مل نستحرض هذه األبعاد املتكاملة ،وهذه البنيات التي ينشأ فيها الفكر من تاريخ وثقافة واجتامع واقتصاد ،ال
نستطيع الوصول إىل نظرة متكاملة ،أو شاملة ملناحي الفكر الدّيني والنصوص املؤطرة له.
الصدر َّأن علم
ولنأخذ مثاالً للتَّجزيء والتوحيد يف الفكر الديني من خالل علم التفسري .حيث يرى محمد باقر َّ
تقاس َمتْه رؤيتان أساسيتان :أوالهام اال ّتجاه التجزيئي يف التفسري ،وثانيتهام االتجاه التّوحيدي أو املوضوعي
التفسري مث ًال َ
الصدر رشحاً للرؤية األوىل التي ينتمي إليها التفسري األثري أو املدرسة األثر َّيةّ ،
فيوضح َّأن التفسري
يف التفسري .ويزيد باقر َّ
املفس ضمن إطاره القرآن الكريم آية فآية وفقاً لتسلسل تدوين اآليات يف املصحف
التجزيئي« :هو املنهج الذي يتناول رِّ
ويفس ِقطعاته تدريجياً مبا يؤمن به من أدوات ووسائل
الرشيف،
رِّ
واملفس يف نطاق هذا املنهج يسري مع املصحف رّ
للتفسري من الظهور أو املأثور من األحاديث أو العقل أو اآليات األخرى التي تشرتك مع تلك اآلية يف مصطلح أو مفهوم
السياق الذي وضعت تلك القطعة
بالقدْر الذي يلقي ضوءاً عىل مدلول القطعة القرآن َّية التي يراد تفسريها مع أخذ ّ
ضمنه بعني االعتبار يف كل تلك الحاالت».45
فاملنهج التّجزيئي حسب هذه الرؤية ،هو منهج يهدف يف ّ
كل خطوة من هذا التفسري إىل فهم مدلول اآلية ،التي
ّ
بكل الوسائل املمكنة .أي َّأن الهدف «هدف تجزيئي» ،أل َّنه يقف دامئاً عند حدود فهم هذا الجزء أو ذاك
يواجهها املفسرّ
من النَّص القرآين وال يتجاوز ذلك غالباً.
يف مقابل هذا التفسري يقف التفسري املوضوعي ،ليس مبفهوم الحياد أو العلم َّية ،ولكن مبفهوم أكرث عمقاً عبرَّ عنه باقر
الصدر بقوله« :املوضوع َّية هي التي تطرح موضوعاً من موضوعات الحياة العقائد َّية أو االجتامع َّية أو الكون َّية ،وتتّجه
46
إىل درسه وتقييمه من زاوية قرآن َّية للخروج بنظر َّية قرآن َّية بصدده».
َّإن النَّص القرآين مل يف ّرق بني الناس عىل أساس طائفي أو عرقي أو جنيس .بل أعلن عامليته للناس أجمعني« :قل يا
أ ُّيها النَّاس إنيّ رسول الله إليكم جميعا» .47فبهذه العاملية يصري ّ
لكل النَّاس الحقُّ يف فهم النَّص الديني ،حسب معارفهم

 . 45الصدر ،محمد باقر .مق ّدمات في التفسير الموضوعي للقرآن .الكويت .دار التوجيه اإلسالمي .نشر إلكترونياً وأخرج فنياً برعاية شبكة اإلمام الحسين للتراث
والفكر اإلسالمي .ص .10
 . 46المرجع السابق ،ص .17
 . 47سورة األعراف ،اآلية .158
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وعلومهم ،حتى يتبني لهم الحق من خالل الواقع اإلنساين آفاقاً كان أو أنفساً« :سرنيهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حتّى
يتبني لهم أ َّنه الحق».48
بنص من النصوص الحديث َّية .ففي الصحيحني عن أيب هريرة َّأن رسول الله قال« :ما ِمنْ مولود
ولنرضب مثاالً لذلك ٍّ
ّ
فيستهل صارخاً من نخسة الشيطان ،إال ابن مريم وأ َّمه ،ثم قال أبو هريرة :اقرؤوا إن شئتم:
نخسه الشيطان
يولد إال َ
«وإنيّ أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم»».49
لن أخوض يف االرتباك الكبري يف مجموع الروايات التي َّأسست لهذا املفهوم .فهي تارة تجمع بني عيىس وأ ّمه ،وتارة
تنفرد بأحدهام مماَّ ُّ
يدل عىل التخ ُّبط واالرتباك يف رواية هذا الحدث .ولكنَّ هذه الرواية تحمل مضامني عىل ّ
األقل بعيدة
عن املفهوم القرآين تجاه عيىس وأ ّمه .فهي قريبة من البعد املسيحي يف التَّعاطي مع هذا األمر الذي يعترب مريم ذات
طبيعة إله َّية بوالدتها املعجزة ،وما عذر َّيتها الدامئة يف العرف املسيحي عند بعض الطوائف إال دلي ًال عىل الطبيعة الخارقة
وسيتي 50الذي كان يعتبرِ جسد املسيح جسداً خيالياً كالذي
لهاتني الشخصيتني .وهي عقائد تأ َّثرت بالفكر الغنويص أو الدُّ ِ
َّ
للشبح ،وليس جسداً حقيقياً .وهذا ما مل يؤ ّثر يف عذر َّية مريم بعدم افتضاض بكارتها حسب النُّصوص األبوكريف َّية.
أ َّما القرآن فقد كان َّ
رب إنيّ نذرت لك ما يف بطني
موظفاً لتمرير الرواية ،إذ اآلية تقول« :إذ قالت امرأة عمران ّ
مح ّرراً فتق ّبل منّي إ َّنك أنت السميع العليم .فلماَّ وضعتها قالت ريب إنيّ وضعتها أنثى والله أعلم مبا وض َع ْت وليس ال ّذكر
سميتها مريم وإنيّ أعيذها بك وذر ّيتها من ّ
الشيطان ال ّرجيم» .51فالرواية تريد ْأن مت ّرر َّأن حفظهام من نخس
كاألنثى وإنيّ َّ
الشيطان كان بسبب الدعاء .غري َّأن الدعاء يف اآلية كان بعد الوضع وليس قبله .إضافة إىل َّأن استهالل املولود بالرصاخ ال
عالقة له بالدعاء أو غريه .وإنمَّ ا هو دخول الهواء إىل رئتيه خارج عامل الحمل الذي مكث فيه تسعة أشهر.
وهنا يتضح لنا َّأن النَّص يعبرِّ عن مرحلة مل يصل سقفها املعريف أو العلمي إىل إدراك حقيقة رصاخ املولود .فصار
الصرُّ اخ نخساً من الشيطان ،وحالة عا َّمة ال يستثنى منها غري عيىس ابن مريم ُوأ ّمه .بينام األمر ال يتعلق ّ
بكل هذه
الحمولة الثقاف َّية التي أرادت الرواية متريرها.
 . 48سورة فصلت ،اآلية .53
 . 49الحديث رواه مسلم في صحيحه .كتاب الفضائل /باب فضل عيسى عليه السالم .رقم الحديث  .4363على الرابط التالي:
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&ID=4435
ْ
ازدهرت في القرنين
 . 50ال ُغنُوصيَّة من «غنوص»  ،gnōsisالكلمة اليونانيَّة التي تعني معرفة أو بصيرة ،وهي تسمية أُطلِ َق ْت على حركة دينيَّة وفلسفيَّة سائب ِة التنظيم
إن المادة شرَّ ،
األول والثاني للميالد .تقول َّ
وإن هناك صراعاً بين النور والظلمة .وللمزيد من المعلومات حول هذا الفكر الفلسفي راجع ما كتبه إدوارد مور حولها
في كتاب« :الغنوصيَّة :الفكر والوحي» ،ترجمة أسماء جالل الدين ،إعداد دارين أحمد على الموقع.www.maaber.org :
وكذلك ،»Histoire du christianisme l'dictionnaire de« :مادة  ،gnocismeص .453
 الدوسيتيون من الكلمة اليونانيَّة  ،Doketaiومن الفعل  Dokeinأي بان .أعادوا تمثيل النزعة الوراثيَّة في المسيحيَّة .والمسيح في معتقدهم طوال حياته في األرضلم يكن له جسد حقيقي ،ولكن له جسد كالذي للشبح .راجع المزيد حولها في ،dictionnaire de l' histoire du christianisme :مادة  ،Docetismeص ص
 ،377-376و ،dictionnaire de la bibleنفس المادة ،ص .154
 . 51سورة آل عمران اآليات .33/36
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االنخراط يف روح العرص :اختيار أم حتم َّية؟
مل يعد انخراطنا يف روح العرص أمراً اختيارياً ،بل صار حتم َّية يجب عىل اإلنسان إدراكها قبل أن يتجاوزه الزمان .وأوىل
السلف َّية التقليد َّية وعالقتها بالنص الديني .هذه األخرية التي ترى
الخطوات نحو هذا املبتغى تكمن يف إصالح املنظومة َّ
يف ّ
يتم االحتامء به عندما تعجز اإليديولوج َّية الدين َّية عن تحقيق رغبات ومطالب فئات
كل قديم امللجأ واملأوى ،الذي ُّ
اجتامع َّية منت وتط َّورت ،يف قلب التح ُّوالت التي شهدها العامل املعارص.
يتأرجح الفكر منذ نشأته ،وتحديداً ِّ
الشقّ الديني منه ،بني ثنائ َّية اإلبداع واالتباع ،أو التَّجديد والتَّقليد ،أو بني
التَّحديث واملحافظة .وال أقصد باإلبداع هنا إال جانب الترَّ اكم املعريف الذي يحدُ ث لإلنسان يف مراحل مختلفة من حياته،
حني يكون هدف هذا األخري هو صقل معارفه ،عبرْ إميانه العميق بتكامل املعرفة وحاجتها إىل بعضها بعضاً دون انفصام
أو تضادّ .فمن خالل رحلة اإلنسان يف عوامل هذا الكون الفسيح ،ومن خالل تدافعه وتفاعله الجد ِّيل معه ،ال ب َّد َّأن َترا ُكم
معرفته ينشئ له خطاًّ جديداً ،أو تص ُّوراً يضيف فيه إىل سابقه ويبني عليه .إذ الفكر سلسلة متواصلة غري منفصلة ،متتدُّ
عرب حلقات هذا التاريخ الطويل من حياة البرش َّية عىل هذه األرض .لكنْ إىل جانب هذا املعطى ُّ
يظل جانب اال ِّتباع هواية
من هوايات اإلنسان عىل م ّر التاريخ ،ويف حلقات متعدّدة منه .فالبحث يف األسباب الكامنة وراء هذه النَّفسية التي تنقاد
إىل التَّقليد واالتباع واالرتكان ملا هو موجود ،يعطينا انطباعاً َّ
بأن هناك عوامل ذات َّية وموضوع َّية تتح َّكم يف هذا االختيار
اإلنساينَّ .
لعل أبرزها املعطيات النَّفس َّية التي تح ّول الكائن اإلنساين ،وتجعل منه كائناً ُسكونياً ،غري واثق من إمكانياته
بسبب ظروف محيطة قد يعلمها أو ال يعلمها .كام َّأن هناك أبعاداً أخرى مت ّثلها معطيات اجتامع َّية ،وسياس َّية ،واقتصاد َّية،
يكون املجتمع عرب منظومة وعيه حارضاً يف نشأة هذا الخيار بال ّرغم من خطورة مآالته.
يرص هذا الواقع الفكري عىل ْأن مينحنا جرعات من التَّنويم والتخدير الفكري ،حني يستبطن خبثاً إيديولوجياً باملعنى
ُّ
السلبي لهذا املصطلح واملتجليّ يف أحد أخطر وظائف اإليديولوجيا أال وهي تزييف الواقع ،أو بتعبري جون بخلر اإلخفاء.
َّ
السلفي الوهَّ ايب تحديداً هو نوع من األدلجة املقصودة ،والتَّربير الجتهادات سابقة،
فام يقوم به الفكر الديني يف ش ّقه َّ
وتصوير مخالفتها عىل أ َّنها نوع من املحادّة لله ورسوله ،وخروج عن الفهم الصحيح للدِّين كام تجلىّ يف هذه املنظومة
ويتقمص أشكاالً مختلفة وبعناوين متعدّدة ،ولكنَّ الجوهر واحد ،هو تعطيل الحركة
السلفي
َّ
النَّص َّية .يتل ّبس الفكر َّ
اإلنسان َّية والوقوف عند املايض كنهاية للتاريخ .فإذا كان فوكوياما قد أنهى التاريخ بالتاريخ الحدايث الغريبَّ ،
فإن الحركة
والسلفية الجهاد َّية والحركات اإلسالم َّية السياس َّية قد أو َق ْ
فت التّاريخ منذ زمان،
السلفية بتلويناتها اإلخوان َّية والوهاب َّية َّ
َّ
وبدأت تنتظر الرجوع إليه ،وإعادة تشكيله يف تعنُّت واضح مع سنن التاريخ.
السلف.
السلفية هنا يجب التفريق بني مستويني اثنني :األ َّول النَّزعة السلف َّية .وال َّثاين َّ
حينام نتح َّدث عن النَّزعة َّ
للسلف .أ َّما الثاين :فاملقصود
فاأل َّول املقصود به اشتقاق الحلول واملواقف املطلوبة من املايض الذي كان العرص الذهبي َّ
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بهم من عاشوا يف املايض دون أن يكونوا ك ّلهم ذوي نزعة سلف َّية .بل كان أكرثهم ذوي أفق مبدع .52فالتَّفريق بني هذين
السلف َّية.
املستويني ُيعدُّ رضورياً من الناحية املنهج َّيةَّ ،
خاصة ملن يحاول أن يعتمد عىل الرتاث يف تسويغ إيديولوجيته َّ
السلفي أمام الدارس كبنيات وقواعد تأسيس َّية ُيعدُّ أكرب العوائق املانعة من اقتحام املعرفة
َّإن ما يطرحه الفكر َّ
اإلنسان َّية إىل حقل النص الديني .وهي رؤية متعالية عىل الواقع ترى َّأن الله قد جمع يف الدّين علوم األولني واآلخرين ،ومل
يرتك صغرية وال كبرية إال أحصاها ،ففيه السياسة واالقتصاد واالجتامع ،...وبذلك فال حاجة لعلوم إنسان َّية ْ
نشأت يف أحضان
الغرب ملقاربة النص الديني املق َّدس .ب ْي َد َّأن هذه النَّظرة بدأت تفقد مصداقيتها من خالل تكذيب الواقع التاريخي
لها .والعلوم اإلنسان َّية مبناهجها وآلياتها مستقلة عن الدين ،وهي وليدة الفكر اإلنساين يط ّورها وين ِّميها حتّى تستجيب
ملطالبه االجتامع َّية واالقتصاد َّية والسياس َّية حسب الظروف والوقائع .كام يجب ْأن تكون لنا مشاركة يف هذا البناء اإلنساين
باالستفادة من التجارب اإلنسان َّية سواء كانت إسالم َّية أو غري إسالم َّية ،وذلك من أجل الرقي الحضاري عن طريق اإلبداع
العلمي واملعريف والجاميل.
خاتمة

َّإن ما مي ّيز الفكر الدّيني املعارص هو هذا الجمود يف البنيات واآلليات والقواعد والضوابط املنصوص عليها س َلفاً يف
سموه العلوم الرشع َّية .وقليل هم من تساءلوا قدمياً وحديثاً عن جدوى هذه املقاربات الرشع َّية ما دامت ال تل ّبي
ما َّ
حاجيات اإلنسان املعرف َّية والفكر َّية ،وال تستجيب أيضاً ملطالبه وطموحاته .مَّربا قد نلتمس ملن سبقونا األعذارَّ ،
ألن أيّ
مطلق برشي .ولكن من
فك ٍر هو رهني برشوط إنتاجه ،وال ميكن ْأن يتجاوز اإلنسان سقفه املعريف ،ليتح َّول بذلك فكره إىل
ٍ
غري املقبول ونحن نعيش تحد َّيات العوملة الثقاف َّية ،وسيادة املعرفة العلم َّية والتكنولوج َّيةْ ،أن نستمسك مبا خ ّلفه األجداد،
ونرضب صفحاً عماَّ أنتجه العقل البرشي خالل ثورته املعرف َّية .وليس معنى ذلك ْأن ُنلبس هذا الفكر أيضاَ ل ُبوس املق َّدس،
ولكن لنستفيد من الترَّ اكم البرشي ،والبناء عليه يف تحريك مسار التاريخ.
النص واملقاربات املحيطة به ،لكنَّه تقدَّم حني أخذ عىل
مل يتقدَّم العامل الغريب يف ثورته املعرف َّية بالبقاء مع قدس َّية ّ
عاتقه تحرير الدّين من قيود االستعباد واالحتكار والتس ّلط .فام أنتجتْه حركة اإلصالح الديني األورويب هو فتْح السؤال
النص بهال ٍة قدس َّية أو نحدّد نوع املقاربة النص َّية لينتهي اإلشكال .فمنذ
الديني ليصري متاحاً للجميع .إذ ال يكفي ْأن نحيط َّ
النص ،وعىل أساسها ْ
ْ
دارت رصاعات مريرة ،مل تنتج سوى أحقاد وضغائن
التَّأسيس األ َّول للثقافة الدين َّية
حرضت إشكال َّية ّ
ما زلنا نج ُّرت تبعاتها ،وإفرازاتها اإليديولوج َّية.
َّإن إصالح الفكر الديني عموماً ،وإصالح املقاربات واآلليات املستعملة يف مقاربة النَّص الدِّيني عىل وجه الخصوص،
وواجب يفرضه الواقع املعارص .ومن هنا نؤ ّكد أ َّنه إذا َّ
ظل اإلطار النَّظري ثابتاً مطلقاً ،بال تجديد أو تطوير
رضورة آن َّية
ٌ
السعي وراء اإلصالح سعياً وراء رسابُّ .
فكل رؤية للدّين هي يف جوهرها رؤية إنسان َّية ،تخضع لعوامل
يف آلياته ،أصبح َّ
 . 52تيزيني ،الطيب .)1978(.من التراث إلى الثورة /حول نظريَّة مقترحة في قضية التراث العربي(.ط .)2بيروت .دار ابن خلدون .ص .28
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الزمان واملكان ،وتلعب فيها ال َّثقافة دوراً بارزاً .وإذا كان األمر كذلك وجب فسح املجال أمام اإلصالح ليأخذ مكانه يف ِظ ّل
ما هو نس ّبي إنساين.
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الهرمينوطيقا وإشكاالت التأويل
التأويلية المعاصرة
من إيتيمولوجيا اللاَّ هوت إلى سؤاالت
َّ
إسماعيل نقـــــاز

الملخص:

يتوجه البحث الهرمينوطيقي يف الفكر الغريب املعارص حول مركز َّية التأويل بوصفها األساس الذي تنطلق من خالله
َّ
الهرمينوطيقا لتفسري مختلف الظواهر وتأويلهاَّ .إن زخم املدارس الهرمينوطيق َّية مدين إىل ذلك النتاج التاريخي الذي
م َّرت به مسارات الهرمينوطيقا انطالقاً من الوعاء اليوناين الذي يش ّكل جينالوجيا املادة ومحتواها ،إال َّأن املرحلة املوالية
تم فيها استثامر الهرمينوطيقا استثامراً حقيقياً ،وميكن أن نقول َّإن املرحلة
املتمثلة يف مرحلة التأويل املقدَّس ،فقد َّ
ماسة إىل النظر
الكنس َّية ُتعدُّ األوفر توسيعاً ومتديداً ملصطلح الهرمينوطيقا ،ذلك َّأن العهد الجديد والقديم كانا بحاجة َّ
التفسريي ،مماَّ جعل علامء الالهوت وفالسفة الدين يتوجهون توجهاً عميقاً نحو البحث عن آليات وقواعد التأويل.
التوجه الحديث واملعارص تجاه الهرمينوطيقا عن املرحلة الكنس َّية ،فالخلف َّية اإلنجيل َّية طاملا استثمرها
ال ميكن أن نعزل ُّ
فالسفة التأويل استثامراً جوهرياً ،بدءاً من أيب الهرمينوطيقا شالير ماخر مروراً بدلتاي وصوالً إىل هريش وإيكو.
َّإن مسارات الهرمينوطيقا املعارصة تحمل هزّات ارتداد َّية بني الركون إىل منذجة التأويل والبحث عن قواعد منطق َّية
وتفسري َّية قا َّرة وثابتة ،وبني من يتط َّلع إىل والدة مستم ّرة للنص ،وفتحه عىل مسارات ال نهائ َّية من املعاين والتأويل ،أي
التأويل من أجل التأويل ،وهنا نقف عىل التضاد بني رواد التأويل اللاَّ نهايئ ،واتجاه الضبط واملقصد َّية.
لقد تن َّبه أبو الهرمينوطيقا شالير ماخر إىل رضورة االحتكام إىل قواعد منطق َّية متينة يف تقرير آليات القراءة والتأويل،
وقد ش َّكلت خلفيته الدينية الالهوت َّية -واستمداده املعريف من التجربة املسيح َّية تجاه تفسري النص املقدَّسُ -بعداً منهجياً
ومعرفياً جعلت نظرته للهرمينوطيقا تحمل معاين مقصد َّية وقواعد تفسري َّية تحاول السيطرة عىل املعنى والقبض عىل
تأسست كردَّة فعل عىل
مقصد املؤلف ،وهذه املرحلة الحديثة ش َّكلت مرجعاً ورؤية صلبة لدى املدرسة املقاصد َّية التي َّ
التوجه الهيدغري وجاك دريداّ ،
وكل رواد التفكيك َّية يف ما بعد ،فاملدرسة املقاصد َّية التي حمل لواءها هريش وإمربتو إيكو
ُّ
التوجه الالنهايئ للهرمينوطيقا.
ُتعدُّ هزَّة عنيفة ض َّد ُّ
فاملقاربة املقصد َّية للنص فرضت عىل هؤالء االحتكام إىل قواعد تفسري َّية حقيق َّية ،ومحاولة القبض عىل النصوص
التوجه الدريدي الذي يعدُّ تأويله للنصوص عبارة عن عمليات جراح َّية غري متناهية ،وغري محدودة
ومراد مؤلفيها ،عكس ُّ
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التوجه التفكييك بأ َّنه هرمس َّية جديدة ،وعدم َّية تنحو
مماَّ غ َّيب املعطيات املقصد َّية يف التأويل ،لذلك وصف إمربتو إيكو ُّ
نحو العبث بالنصوص.
أهم املدارس التي
نحاول يف بحثنا الوقوف عىل جينالوجيا املصطلح ،والتأثري الالهويت بعد ذلكَّ ،
ثم الوقوف عىل ّ
ط َّورت الرتاث الالهويت ،وكيف استثمرته قرباً و ُبعداً ،استمراراً ونقضاً ،تطويراً أو قطيعة.
تمهيد:

َّإن الرتاكم املعريف إزاء اللغة صبغها بصبغة املتغري الذي ال يكاد ينتهي عند حد يتوقف إزاءه العقل الغريب يف قناعة
نخص يف الوعاء اللغوي ذلك املصطلح الذي ش َّكل وما يزال جوهر اإلشكال َّية التي انبنت عليها ُّ
كل املدارس
تبلغه رشدهُّ .
اللسان َّية ،أال وهو التأويل.
فالتشفري الذي تحمله اللغة يف نصوصها اقتىض ألواناً من املفاتيح املفصل َّية يف تاريخ التأويل الغريب ما زالت ثوراته
مستمرة ،وال تنتهي عند ح ٍّد وال تقف عند قانونَّ ،
ولعل العالئق املتداخلة مع مرشوع الحداثة وما بعد الحداثة هو الذي
أعطى حيو َّية يف هذا التوليد اللساين الذي تالحقت وتباعدت مناهجه.
وهنا نرصد ظاهرة التأويل يف الفكر الغريب يف بدايات ُّ
تشكلها ،وحتى يف آخر ما جادت به قريحة العقل الغريب إزاء
هذه الظاهرة.
وملَّا كان التأويل آل َّية من آليات قراءة النصوصَّ ،
فإن النصوص التي خضعت للعمليات التأويل َّية هي النصوص
الدين َّية بالدرجة األوىل ،حيث «ولد مع النص والنص املق َّدس بالتحديد ،ذلك أ َّنه ال ميكن للنص أن يكون مق َّدساً إن
مل يكن قاب ًال للتأويل».
َّإن ما نقصد الكشف عنه هنا هو الحلقات الواصلة بني التص ُّورات النقد َّية يف املجال األديب وأصولها االعتقاد َّية،
وسرنى كيف تختلط مجاالت التأويل الديني واألديب بعضها ببعض ،وكيف تأ َّثر النقد الجديد يف الغرب ببعض االتجاهات
الدين َّية يف التأويل.
هذا مع الولوج إىل األصل اليوناين لجذور نظر َّية التأويل قبل ذلك ،أي قبل عالقتها بالنص اإلنجييل عىل وجه
الخصوص؛ وإن كان تجليها الحقيقي الذي سيظهر يف املدارس املعارصة يف النقد والتأويل متعلقاً متام التعلق بالخلف َّية
الدين َّية التي قام التأويل وتط َّور عىل أنقاضها.
َّ
لعل أول ما يطالع املتأمل حول قضايا التأويل ،هو مساءلة املصطلح من منظور أركيولوجي يف أصوله املعرف َّية ،وهنا
يظهر لنا مصطلح «الهرمينوطيقا» بوصفه تعبرياً حقيقياً عن النظر َّية التأويل َّية.

50

الهرمينوطيقا وإشكاالت التأويل

وليس أمراً هيناً تحديد هذا املصطلح ،سواء يف مظانه األوىل يف الثقافة الغرب َّية ،أو يف ارتحاالته إىل الثقافة العرب َّية
عن طريق الرتجمة والنقل.
ومن خالل هذه الديباجة نعرض للنظر َّية التأويل َّية يف تجلياتها الغرب َّية ويف معينها األصيل قبل أن تخضع إلسقاطات
املفكرين العرب .فحديث النشأة والتطور هو حديث ينظر إىل هذه الظاهرة اللغو َّية بنظر اإلحاطة اإلبستمولوج َّية
املعرف َّية التي تنبش يف املحطات التي نسجت فيها «الهرمينوطيقا» خيوطها ،مش ّكلة بذلك التط ُّور املستمر الذي ينقلها
من طور إىل طور.
وإشكالية المفهوم
نظرية التأويل ،قراءة في المصطلح
أوالً:
َّ
َّ

َّإن تحديد مفهوم حقيقي ملصطلح التأويل ينبعث من الخلف َّية الفلسف َّية والدين َّية التي انطلقت منها املناهج النقد َّية
والتأويل َّية للنصوص املق َّدسة وغريها ،وهنا ال ميكن أن نعزل مصطلح الهرمينوطيقا عن جوهر حلبة الرصاع الذي انطلقت
منه ُّ
كل مدرسة َّأسست مناهجها عليه يف التأويل والقراءة والتحليل والداللة.
يكشف لنا الرتاث الفلسفي الغريب عن مصادره اليونان َّية التي ُتعدُّ منبع التفكري الفلسفي عموماً ،واللغوي منه عىل
وجه الخصوص ،عندما نقف عند مصطلح الهرمينوطيقا/التأويل َّية يتضح لنا َّأن داللتها تقتيض معنيني:
املتخصصة واملوسوعات الغرب َّية َّأن جذور مصطلح
 -1الخلف َّية اليونان َّية وعالقتها باللغة؛ حيث ُتجمع املعاجم
ّ
«الهرمينوطيقا»  Hermeneuticsتعود إىل الفعل اليوناين  hermeneueinالذي يرتجم عادة بالفعل يفرس ،interpret
ومنه التفسري .Interpretation
تشري الكلمة اليونان َّية « »hermieosإىل كاهنة معبد دلفيي  ،Priestكام يشري الفعل واالسم إىل اإلله املجنح هرمس
 ،)1(Hermesويبدو َّأن الكلمة قد اشتقت من اسمه أو العكس هو الصحيح(.)2
وقد أجمعت تقريباً املعاجم أ َّنه يدل عىل التأويل ،أو فن التأويل ،كام يقول صاحبا معجم النقد األديب طامني
وهوبري( .)3أي تأمل فلسفي يعمل عىل تفكيك ّ
كل العوامل الرمز َّية
وبخاصة األساطري ،والرموز الدين َّية ،واألشكال الفن َّية).(4
َّ

 . 1يطلق اسم الهرمسيَّة على إله اليونان “هرمس” ويلقبونه بـ”تحوت”؛ يعتقدون أنَّه كان وسيطاً بين اآللهة والبشر ،فهو الذي ينقل تعاليمهم ويفسّ رها للبشر .ينظر
جميل صليبا ،المعجم الفلسفي( ،دار الكتاب العربي ،بيروت /لبنان ،)1982 ،ج /2ص .519
 . 2الناصر عمارة ،الهرمينوطيقا :مقاربات المفهوم( ،مجلة الكلمة ،بيروت /لبنان ،العدد .)2004 ،41عمارة الناصر« ،حجاجيَّة التأويل الفلسفي» (مجلة الكلمة،
بيروت /لبنان ،العدد.)2004 ،44
3 . Joelle Gardes-Tamine, Marie Claude Hurbert, Dictionnaire De critique littéraire, Paris, Edition Gallimard 1988, p11.
 . 4بومدين بوزيد ،الفهم والنص؛ دراسة في المنهج التأويلي عند شاليرماخر ودلتاي( ،منشورات االختالف ،الجزائر ،)2008 ،ص .13
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 -2التفسري الالهويت للعهد القديم والجديد :الذي جاء عىل منواله ،فتعني «داللة الجملة»  hermenia periوهي
مرادفة لكلمة التأويل)5( interprétation،؛ حيث تعني علم قواعد التفسري ،فتأويل النصوص املقدَّسة( )6أو ما يعرف
بـ«التفسري التورايت» ،وقد كان ظهور ذلك عند روم التفسري لنص التوراة خارج األطر الرسم َّية األحاد َّية التي كانت تحتكر
املعنى ،فكان تحرير النص التورايت من ربقة رجال الدين ،وخارج مسلامت الرؤية الربوتستانت َّية الضيقة؛ أل َّنها تفرتض َّأن
الكتاب املقدَّس يش ّكل منظومة واحدة تجعله منغلقاً عىل نفسه .وقد ساعد كذلك مفهوم التأويل ،يف إسقاطه عىل النص
اإلنجييل ،يف اإلجابة عن كثري من اإلشكاالت القدمية واملركونة يف عمق املعتقد الالهويت لإلنجيل ،فشخص املسيح وحضور
اإلله ال تفهم إال إذا جعلت قابلة للتأويل يف الرؤية املسيح َّية.
السلطة الكنس َّية نفسها ،وهذا ُيعدُّ أحد الدواعي التي أدَّت إىل
وقد تط َّور املفهوم الهرمينوطيقي ليصبح انقالباً عىل ُّ
استنهاض معاين الهرمينوطيقا /التأويل َّية ،حيث َّإن أحد اللوثريني  -نسبة إىل رائد اإلصالح الكنيس املعروف «مارتن لوثر»
 ،- )7(M.Lutherوهو «ماتياس فالسيوس» Matthias Flaciusدعا إىل الثورة عىل ُسلطة الكنيسة ()L'Eglise de Trente
يف مسألة مصادرة حر َّية قراءة النص املقدَّس ،ليقرتح أولو َّية الرتاث يف تأويل بعض املقاطع الغامضة من النص وطابع
االستقالل َّية يف فهم محتوياته مبعزل عن ّ
كل إكراه أو توجيه قرسي(.)8
وقد ُذكر َّأن أرسطو أ َّول من استخدمه يف باب منطق القضايا من كتابه «األرغانون» ،ويف القرون الوسطى استُخدم
املصطلح مبعنى تفسري وتأويل الكتاب املق َّدس ،حيث يشري إىل مجموعة من القواعد التي يجب أن يتبعها املفسرّ لتفسري
ثم وسع ليشمل تفسري مطلق النصوص ،وقد طبع أول كتاب باسم «الهرمنيوطيقا» عام
النص الديني (الكتاب املق َّدس)َّ ،
 1654ومؤلفه «دان هاور» ،وهو التاريخ الذي اعتربه غادمري املرحلة التي متيز بني التأويل الالهويت والتأويل القانوين(.)9
َّإن هذه الحمولة التاريخ َّية التي استدعتها الهرمينوطيقا /التأويل َّية هي التي و َّفرت لها أساساً ترتكز عليه ُّ
كل القراءات
واملفاهيم التأويل َّية فيام بعد؛ ابتدا ًء من النصوص الفلسف َّية والدين َّية ،وانتهاء بالنصوص عا َّمة.
وقد أثار مفهوم الهرمينوطيقا /التأويل َّية من حيث تكييفه توظيفاً متبايناً ،حيث تعدَّدت الرؤى يف صوغ املجال الذي
يبحثه املصطلح ،فقد اتخذت شك ًال واسعاً لتشمل َّ
كل العلوم اإلنسان َّية أل َّنها قامئة عىل التفسري والفهم.
ُّ
التشكل املعريف واملنهجي بدأت عىل أيدي مفكري الكالسيكيات واللاَّ هوت ،هؤالء الذين حاولوا وضع قواعد
فبداية
التوجه التاريخي مل يلبث أن أخذ شك ًال موسعاً؛ فامت َّد ليشمل
لتفسري النصوص الفلسف َّية والدين َّية املقدَّسة ،لكنَّ هذا ُّ
النصوص األدب َّية واإلنسان َّية بصفة عا َّمة ،بل تجاوزت هذا املجال إىل مجاالت علم النفس واالجتامع واألنرتوبولوجيا
 . 5الناصر عمارة ،اللغة والتأويل ،مقاربات في الهرمينوطيقا الغربيَّة والتأويل العربي اإلسالمي( ،دار الفارابي ،بيروت /لبنان ،ط ،)2007/1428 ،1ص .68
 . 6بومدين بوزيدن ،الفهم والنص ،ص  .13عبد الغني بارة ،الهرمينوطيقا والفلسفة ،ص .100
 . 7وهو الهوتي ألماني ،ولد سنة 1483م وتوفى عام 1546م ،من مؤلفاته شرح رسالة القديس بولس .ينظر موسوعة أعالم الفلسفة ،ج /2ص .366
 . 8عامر عبد زيد ،مجلة الحوار المتمدن( ،عدد  ،2709سنة  ،)16 / 7 / 2009ص .22
 . 9غادمير ،فلسفة التأويل ،ترجمة محمد شوقي الزين (الدار العربيَّة للعلوم /بيروت ،المركز الثقافي العربي /المغرب ،منشورات االختالف ،ط ،)2006 :2ص .63
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والتاريخ ،وبقية العلوم اإلنسان َّية ،عىل اعتقاد َّأن العمليات التي ينتجها اإلنسان أو مي ُّر بها يف الحياة ذات داللة ومعنى،
وهذا املعنى يحتاج إىل فهم وتفسري وقراءة .إال أ َّنها مل تلبث أن ارتبطت أخرياً بعلم النُّصوص وآليات تأويلها كام سيأيت.
فقد ارتبط مفهوم الهرمينوطيقا /التأويل َّية يف الرتاث اإلغريقي بدور الوسيط /املرتجم ،أو املؤول /املف رس rL‘inte
مهمة الرتجمة أو الوساطة التي يقوم بها
 ،préteممث ًال يف هرمس  ،Hermésلكنَّ الذي نستخلصه من هذه األسطورة َّأن َّ
هرمس ،إنمَّ ا هدفها ليس إقرار التواصل بني اآللهة والبرش ،بل الوصول إىل أعامق اللغة الكامنة يف اإلنسان ،وبالتايل ّ
كل
ثم التأويل(.)10
يشء خاضع للقراءة والتحليل ،ومن َّ
توجهت القراءات ملفهوم الهرمينوطيقا /التأويل َّية ،بناء عىل الخلف َّية الهرمس َّية ،التي ال تقف عند
ومن هذا املنطلق َّ
حد الوساطة؛ بل متتدُّ إىل تأويل ّ
وفك رموز ّ
كل ما هو غامض من النصوص اإلنسان َّية واللاَّ هوت َّيةَّ .إن فنَّ قراءة النصوص
وتأويلها عىل املفهوم الهرمينوطيقي ينطلق من َّأن للنصوص معنى ظاهراً /جلياً ،وباطناً /خفياً ،وبناء عىل هذا املفهوم
فقد أخذت الهرمينوطيقا /التأويل َّية شك ًال واسعاً يف تط ُّورها ،حيث م َّرت مبرحلتني(:)11
األوىل :الهرمينوطيقا القدمية؛ حيث عملت فيه عىل تفسري النصوص التي اشتملت عىل الغموض يف بعض أجزائها،
وكون ذلك مقترصاً عىل أرباب التأويل ،وتبقى هنالك نصوص ال تحتاج إىل تأويل ،أي أ َّنها باملفهوم األصويل محكمة ال
تستدعي تأوي ًال.
ثم املعارصة فيام بعد؛ وتقوم عىل َّأن جميع النصوص غامضة ،ومهام كان مستواها يجب
الثانية :الهرمينوطيقا الحديثة َّ
أن تخضع للتأويل ،ومل يتوقف الحدُّ عند النصوص ،بل حتى األفعال والعالمات ،وهذا ما استدعى نهوض هرمينوطيقا/
تأويل َّية شاملة أو كل َّية.
فالحفر يف أصول املصطلح إيتيمولوجياً /األصل اللغوي ،ال يخرج عن نطاق التفسري والفهم أو التأويل ،وال ميكن أن
نعطي مفهوماً حقيقياً ومكتم ًال إال إذا أعرنا البحث بياناً يف تت ُّبع السريورة التاريخ َّية التي تداول عليها املصطلح.
وهذا يستدعي بحثاً عن األطوار التي م َّرت بها الهرمينوطيقا /التأويل َّية ،وآليات ُّ
تشكلها وتعدُّ د ميادينها ،بدءاً من
ثم اإلصالح الكنيس ،لتأيت مرحلة الفلسفة الحديثة يف
حديث اإليتيمولوجيا /األصل اللغوي ،إىل العرص الوسيط والكنيسَّ ،
ثم
سمى بالهرمينوطيقا /التأويل َّية الحديثةَّ ،
سيؤسس ملرحلة جديدة ُت َّ
حدود 1750م ،فينشق عنها الفيصل التاريخي الذي ّ
تطورت تداعياتها وأطيافها فض ًال عن مفهومها إىل الهرمينوطيقا/التأويل َّية املعارصة.

 . 10هناك من المفكرين في الغرب من يرفض هذا الربط بين المتاهة الهرمسيَّة ممثلة في األسطورة اليونانيَّة التي تجعل اإلله هرمس وسيطاً ومترجماً ومفسّ راً للبشر،
وبين التأويليَّة  ،Hermeneuticsحيث يعتبرون هذا الربط تلفيقاً وإسقاطاً ال يرتقي إلى المستوى العلمي الذي يقوم على المنطق العلمي واألدلة البيّنة .ينظر Jean
Pépin, L’herméneutique ancienne, p 296
 . 11بغورة الزواوي ،الفلسفة واللغة :نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة (دار الطليعة ،بيروت ،ط2005 ،1م) ،ص 113م .ولهذا نجد َّ
أن الهرمينوطيقا/
التأويليَّة أخذت نقطة انعطاف ،أحدثت انقالباً على الموروث القديم ،فكان تقسيمها إلى قديمة وحديثة.
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وقد تعدَّدت األنظار حول التقسيم الذي يجمع املراحل التي م َّرت بها التأويل َّية ،فبعضهم ،كام أملحنا ،قسمها إىل ثالثة
أقسام( -1 :)12التأويل َّية القدمية «الكالسيك َّية»  -2التأويل َّية الحديثة  -3التأويل َّية املعارصة.
فالقدمية ما قبل شالير ماخر  ،Shlermacherوهي تعتمد طرح منهج لتفسري النص املقدَّس أو مطلق النصوص،
وسرنى َّأن األسطورة الهرمس َّية ش َّكلت محور املعطيات التي قامت عليها التأويل َّية القدمية .وقد ظهرت مالمح جينالوجيا
املصطلح يف النظر َّية التأويل َّية املعارصة ،وهذا ما سنلحظه يف حديثنا عن التأويل َّية املعارصة.
أ َّما التأويل َّية الحديثة فقد بدأت مع شالير ماخر()13؛ حيث طرح منهجاً لتجنب سوء الفهم ،وقد أ َّكد عىل مفهوم
الداللة الحقيق َّية املقصودة يف مراد املؤلف ،وقد أ َّكدت عىل مفهوم القصد َّية يف التأويل والفهم ،وهذا يأيت من وراء البحث
ثم املرحلة الفلسف َّية
عن العوامل النفس َّية املحيطة باملؤلف ،وعىل هذا األساس أطلق عليها يف ما بعد املرحلة الرومانس َّيةَّ .
وتنتهي عند مارتن هيدغر  ،)14(Martin Heidggerوغادمري.
وأخرياً التأويل َّية املعارصة تبدأ من آخر ما جادت به الدراسات حول التأويل َّية ،وهي تبحث عن حقيقة الفهم،
وظروف حصوله .وبعضهم قسم املراحل إىل املرحلة املنهج َّية ،والنفس َّية ،والفلسف َّية ،ونظراً الختالف هذه االتجاهات
اختلفت التعريفات للتأويل َّية .فهناك أربعة اتجاهات( )15حسب تاريخ ّ
كل اتجاه:
1ـ االتجاه املحافظ :وميثله شالير ماخر ،ودلتاي  ،)16(Diltheyويذهب إىل َّأن املفسرّ يتمكن من خالل توظيف
التوصل ملقاصد املؤلف ،والحقيقة املوضوع َّية للنص ،ويعبرّ عنه كذلك بالرومانيس والكالسييك/القديم.
التأويل َّية إىل ُّ
ويتوجه إىل َّأن التفسري منتج لداللة النص ،يف ثنائ َّية
2ـ االتجاه املعتدل :وميثله بول ريكور  )17(Paul Recoeurوغريه،
َّ
تحاور َّية جدل َّية ومستمرة ،تجمع النص مبؤلفه /مقاصد املؤلف ،وقارئه ،وال ميكن الحديث عن الحقيقة املوضوع َّية للنص،
بل التأويل َّية تكمن يف «امتزاج أفق القارئ مع أفق النص /مقاصد املؤلف».

 . 12بغورة الزواوي ،الفلسفة واللغة ،ص ص .111/110
 . 13فيلسوف الهوتي رومانسي من ألمانيا ،ولد 1768م ،وتوفى 1824م ،من مؤلفاته :اإليمان المسيحي .ينظر موسوعة أعالم الفلسفة ،ج /2ص .21
 . 14فيلسوف ألماني معاصر ،ولد عام 1889م ،وتوفي عام 1976م ،ذو نزعة وجوديَّة ،ومن مؤلفاته :الوجود والزمان .ينظرموسوعة أعالم الفلسفة ،ج /2ص .538

 . 15التأويليَّة (الهرمينوطيقا) ،باحث معاصر ،موقع الضياء للدراسات المعاصرةWWW.ALDHIAA.COM. ،
 . 16فيلسوف ومؤرخ ألماني حديث ،ولد عام 1833م ،وتوفي عام 1911م ،من مؤلفاته :ماهيَّة الفلسفة .ينظر موسوعة أعالم الفلسفة ،ج /1ص .455
 . 17فيلسوف فرنسي ،ولد عام1913م ،تأثر بالوجوديَّة ،من مؤلفاته :تنازع التأويالت .ينظر موسوعة أعالم الفلسفة ،ج /1ص .516
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3ـ االتجاه املتط ّرف :وميثله نيتشه  ،)18(Neitzcheوهيدغر ،وفوكو  ،)19(Foucault Michelودريدا Jacque
 ،)20(Derridaوغادمري  ،)21(Gadamerويعتقد َّأن القارئ مبعزل متاماً عن مقاصد النص ،أي ال ب َّد أن نحكم مبوت املؤلف،
ألن َّ
يتوجه الفهم أو التأويل ليطلعنا عىل خبايا النص ومقاصد مؤلفه؛ َّ
كل
فاملؤلف ميوت مبيالد نصه ،وال ميكن أن َّ
التأويالت احتامل َّية ونسب َّية ،وال منلك ترجيح قراءة عىل أخرى بأ َّنها متثل املعنى األصيل ،أو الحقيقة املوضوع َّية كام يعتقد
شالير ماخر .وقد متثل هذا االتجاه يف ٍّ
كل من البنيو َّية والتفكيك َّية.
4ـ االتجاه النقدي :وميثله إمربتو إيكو  )22(Umberto Ecoومن سار عىل نهجه؛ حيث انتقد االتجاه املتط ّرف ،ورأى
أ َّنه اتجاه عدمي ،وال ب َّد للتأويل من حدود ،وهو ما عبرَّ عنه يف كتابه «حدود التأويل» ،وينبغي إعادة النظر يف مقاصد
املؤلف ،ويستحيل أن نفهم النص من دون االستعانة مبقاصد مؤلفه ذاته ،والبحث عنها .فرؤيته ُتعدُّ انقالباً عىل التأويل َّية
املعارصة التي نادى بها البنيويون( )23والتفكيكيون( ،)24ولهذا كان اتجاهه عبارة عن ارتداد نحو تأكيد االتجاه الكالسييك
الذي نادى به شالير ماخر ،لهذا ُس ّمي االتجاه بالكالسيك َّية املعارصة.
تتوجه إىل بيان مفهوم التأويل َّية وتفسريها يف الحقل الغريب املتعدّد ،ومنه نجد صعوبة
هذه كربى االتجاهات التي َّ
يف تحديد مفهوم موحد وشامل ملعنى التأويل َّية ،أل َّنها ُتعدُّ وارداً معرفياً ثرياً ومعقداً يف تحديد أولياتها وآلياتها.
ليكون الحديث مركزاً فقط عىل بيان التأويل َّية املعارصة يف االتجاه النقدي؛ حيث ُتعدُّ انقالباً حقيقياً عىل املوروث
الثقايف للتأويل َّية ،وهي تعبرّ عن عمق الفكر الحدايث( )25املعارص ،ومباحثها متق ّدمة يف العمق ،وتنحو منحى اإلجرائ َّية
والعمل َّية أكرث من النزعة الفلسف َّية التي تحلق يف سامء التنظري ،دون أيّ أثر عميق يف تجلياتها ،وآلياتها يف التعامل مع
النصوص .فمباحثها تقرتب كثرياً من الداللة وتوظيف البحث اللساين اللغوي يف ّ
فك رموز النصّ ،
وحل تراكيبه ومعانيه،
وعليها يقوم مدار التأويل ،فض ًال عن أ َّنها متثل الروح الحاكمة عىل هرمينوطيقا القرن العرشين.

 . 18فيلسوف ألماني ،ولد عام  ،1844وتوفي عام 1900م ،من مؤلفاته إرادة القوة .ينظر موسوعة أعالم الفلسفة ،ج /2ص .512
 . 19مفكر فرنسي ،ولد سنة 1926م ،وتوفي سنة1984م ،من مؤلفاته :الكلمات واألشياء .ينظر معجم الفالسفة ،ص .469
 . 20فيلسوف فرنسي ولد في الجزائر سنة 1930م ،اشتهر بالتفكيك ،من مؤلفاته :التفريق ،ينظر موسوعة أعالم الفلسفة.425 /1
 . 21فيلسوف ألماني معاصر ،ولد عام1900م ،وتوفي عام2002م ،من مؤلفاته :الحقيقة والمنهج .ينظر معجم الفالسفة ،ص .423
 . 22عالم لساني إيطالي ،من مؤلفاته :حدود التأويل .ينظر الموسوعة الحرَّ ةhttp://ar.wikipedia.org ،
أن الظواهر اإلنسانيَّة ،بما فيها النصوص واآلداب والتاريخ والوقائع االجتماعيَّةّ ،
 . 23البنيويَّة :منهج فكري نقدي مادي ،يرى َّ
تشكل بنية ال يمكن دراستها إال بعد
ُّ
التشكل ،ففي الدراسات األدبيَّة يت ُّم إقصاء المؤلف ونفسيته ،وهي امتداد للفلسفة الوضعيَّة ،ورائدها األول في مجال اللغة
تحليلها إلى عناصرها المكوّنة لها في أصل
هو دي سوسير ،وميشيل فوكو ،وألتوسير .المعجم الفلسفي ،ص .116
. 24التفكيكيَّة :منهج نقدي أدبي يرى استحالة الوصول إلى فهم متماسك للنص ،وهو منهج ال يعترف بالمرجعيَّة وبالحقيقة المطلقةّ ،
وكل الحقائق نسبيَّة ،رائدها جاك
دريدا .هو منهج عدمي هرمسي .المعجم الفلسفي ،ص .144
 . 25مصطلح الحداثة :يعني التطوير والتحديث ،وهي اسم لمذهب فلسفي غربي في الفكر واآلداب والثقافة ،جمع خالصات ماركسيَّة ووجوديَّة وداروينيَّة ورمزيَّة
تعادي القديم ،وترى الدين متعارضاً مع العلم .وعلى دربها سارت معظم الدراسات الحداثيَّة العربيَّة في نسختها المقلدة .المعجم الفلسفي ،ص .179
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المقصدية
ثاني ًا :حدود التأويل وتأسيس
َّ

يأيت هذا التوجه املعارص الجديد بوصفه ردَّة فعل عىل املنجز التأوييل الذي قام عىل أساس التأويل اللاَّ متناهي،
حيث جاءت مشاريع تعيد للتأويل حدوده ،بأن يخضع ملقاييس النص اللغو َّية والسياق َّية الداخل َّية والخارج َّية ،وعىل هذا
األساس َّمتت العودة إىل قصد َّية النص وقصد َّية صاحبه ومؤلفه ،أل َّنه الميكن أن نتص َّور قواعد وآليات التأويل دون النظر
إىل ما يتغياه املؤلف من نصه ،إضافة إىل مقاصد النص يف ح ّد ذاته.
يأيت مرشوع أمربتو إيكو يف واجهة هذه الرؤى النقد َّية ،حيث أ َّكد عىل التأويل املتناهي القائم عىل أساس وضع
جملة من القواعد واملعايري والحدود التي تحكم عمل َّية التأويل ،كذلك يأيت مرشوع هريش ليؤكد عىل مفهوم قصد َّية
ثم جاءت البحوث بعد ذلك مشفوعة بآراء هذين الناقدين يف مزيد من البحث عن قواعد التأويل،
النص ومقاصد مؤلفهَّ .
وتعميق مفاهيم القصد َّية املختلفة.
أ ـ حدود التأويل :ينطلق أمربتو إيكو من تصور مفاده َّأن التأويالت التي نستشفها من النصوص ال ب َّد أن تكون
المتناه ،لكنَّه يفرض يف جوار ذلك حدوداً
خاضعة للقواعد السيميائ َّية الدالل َّية واللسان َّية ،رغم أ َّنه يسلم بوجود تأويل
ٍ
تعصم التأويل عن القراءات املسيئة ،فتأويل النص يعني خضوعه إىل وحدته العضو َّية ،وانسجامه الداخيل الخاص،
وقصده العميق(.)26
الخاصة دون مساءلة مقاصده العميقة والبحث عنها ،وال حتى
أ َّما قهر النص وعجنه حتى يتالءم مع مقاصدنا
َّ
مساءلة مقاصد املؤلف ،فيتوافق مع االستعامل املحض للنص ،وليس القارئ الذي يتعامل مع النص بهذه الكيف َّية إال
قارئاً سيئاً  ،misreaderأل َّنه يف نظر أمربتو إيكو ُّ
يهمه عىل ما يبدو خالل قراءته ،عدا طبيعة النص الذي هو
«كل يشء ُّ
بصدد قراءته»(.)27
يلخص إيكو قوانني التأويل يف أربعة مرتكزات أساس َّية يعتمد عليها املفرس يف عمليته التأويل َّية ،وال ب َّد له من التص ُّور
الحقيقي الذي يرتكز عليه أثناء معارشته للنصوص ،وهذه املرتكزات هي التي تح ّدد بنية التأويل وحدوده:
1ـ معيار االقتصاد التشاكيل :يعترب إيكو مفهوم التشاكل  Isotopieمكوناً أساسياً يف اسرتاتيج َّية تأويل النص ،كام
يع ّرفه غرمياس ،مجموعة متواترة من املقوالت الدالل َّية ،متكننا من قراءة النص قراءة منسجمة( ،)28ويقوم معيار االقتصاد
التشاكيل  L'économie isotopiqueعىل أساسني:

 . 26شرفي ،عبد الكريم ،من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة ،ص .58
27 . Umberto Eco, Les Limites de L’intrprétation, p: 37.
 . 28بوعزة محمد ،استراتيجيَّة التأويل من النصيَّة إلى التفكيكيَّة ،ص .73
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ـ النص املؤول يفرض تقييدات عىل املؤول ،ذلك َّأن حقوق التأويل تتطابق مع حقوق النص ،وال يعني هذا أ َّنها
تتطابق مع حقوق الكاتب(.)29
ـ َّإن أيَّ نص قابل للتأويل بطرق متعدّدة ،ولكن بالخضوع إىل قواعد محدّدة بشكل جيد ،وليس إىل مفهوم
الالنهائ َّية(.)30
وهنا يتوجه االقتصاد التشاكيل إىل تأويل األسباب السيميائ َّية الدالل َّية واللسان َّية اللغو َّية التي من أجلها يق ُّر النص
بتأويالت ممكنة ،ويستبعد التأويالت املش ّوهة ،وعن طريق هذه اآلليات يستطيع املؤول أن مييز بني املقبول منها
واملرفوض.
َّإن أيَّ فعل لحرية القارئ واملؤول ينبغي أن ُيح َّدد بهذه املعيار َّية ،بتوظيف االقتصاد التشاكيل ،وإال وقع يف رشاك
التأويالت السيئة املبتذلة.
2ـ قصد َّية النص :يف ّرق إيكو بني مقاصد املؤلف ومقاصد النص ،فهو يعتقد أ َّنه تستحيل معرفة مقاصد املؤلف
كل عمل َّية تأويل َّية ،يتخذ هذا املعيار مركزاً جوهرياً
والوقوف عىل مراده ،لكنَّ مقاصد النص ،ال ب َّد من استصحابها عند ّ
يف سريروة التأويل؛ حيث َّ
«إن أيَّ فعل للقراءة هو تعاقد مر َّكب بني قدرة القارئ ،ونوع القدرة التي يسلم بها نص معني
يك يقرأ بطريقة اقتصاد َّية»(.)31
تقتيض هذه املعيارية استحضار ّ
كل األطر الثقاف َّية واألعراف اللسان َّية والدالل َّية السيميائ َّية ،وبالنظر إىل مفهوم
القصد َّيةَّ ،
يتوجه إىل قصد َّية النص ال قصد َّية الكاتب ،والرجوع إىل مقصد َّية النص تقتيض البحث يف انسجامه
فإن إيكو َّ
السياقي الخاص ،وإىل وضع َّية األنظمة الدالل َّية التي يحيل إليها( ،)32إضافة إىل البحث عماَّ يريد املؤول ومقاصده يف ذلك.
وهكذا يفرض إيكو تناغ ًام بني مقاصد النص ومقاصد قارئه ،حيث يفرض أن يكون هناك تفاعل حقيقي بني املؤول
وبني النص يف ح ّد ذاته؛ إذ» ال يوجد سبيل آخر إلقرار هذه القصد َّية وتثبيتها ملا كانت قصد َّية النص هي يف اآلن نفسه
موضوعاً لتأويالته ومقياساً(.)33
يصطلح إيكو عىل هذا التناغم «بالتعاضد النيص»( ،)34فاجتامع هذه االسرتاتيج َّية التأويل َّية هو الذي يقيم رصح
التأويالت املمكنة ،ومشاكلة وتعاضد القارئ بالنص رشط يوفر الوقوف عىل حقيقة املقصد َّية النص َّية» ،وحينئذ تكون
29 . Umberto Eco, Les Limites de L’intrprétation, p: 18.
30 . Ibid, p 125.
31 . Ibid, p 134.
 . 32بارة عبد الغني ،الفلسفة والتأويل ،ص .379
33 . Umberto Eco, Les Limites de L’intrprétation, p 14.
 . 34إيكو أمبرتو ،القارئ في الحكاية ،ترجمة أنطوان أبو زيد( ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط ،)1996 :1ص .85

57

مقصد َّية النص ذات فائدة كبرية يف التأويل ،فمقاصد املؤلف ومقصد َّية النص يتلقاهام القارئ عرب العالمات اللغو َّية،
فيفهم ما تيرس ،ثم يتأ َّول حسب العالقات التي تكونت لديه»(.)35
3ـ املعنى الظاهري :يق ُّر إيكو باملعنى الحريف للنص ،ويجعله مقياساً يف حركة التأويل ،إذ يتعذر يف نظره فهم النص
بعيداً عن معناه الظاهري أوالً ،وهذا املرتكز يعتربه إيكو رشطاً أول َّياً» بوجود معنى حريف للموضوعات املعجم َّية ،هو ما
ويرصح به رجل الشارع عندما نطلب منه معنى كلمة محددة»(.)36
تد ّونه املعاجم يف البدايةّ ،
قد يعرتض عىل إيكو َّ
بأن كثرياً من النصوص تقوم عىل املعاين املجاز َّية ،بعيداً عن اللغة العام َّية املبارشة ،وهذا يجعله
يوجه هذا االعرتاض بتقريره لوجود املجاز يف اللغة ،وإنمَّ ا يجعل قاعدة
يف موقف الذي يرفض املجاز أص ًال ،لكنَّ إيكو ّ
املعنى الظاهري الخطوة األوىل التي يتجه بها املؤول أثناء مامرسة العمل َّية التأويل َّية ،فهو يعتقد َّأن األصل يف بلوغ املعنى
هو الرجوع إىل اللغة املستعملة يف الخطاب العادي ،أل َّنها لغة تصدر عن عفو َّية.
ويحيل إيكو إىل مفهوم الجامعة املؤولة التي يجتمع قولها عىل معنى ظاهري مح َّدد ،فهذه ينبغي أن تتخذ مرجع َّية
لدى القارئ ،ينطلق منها يف عمليته التأويل َّية ،فهذه الجامعة تشكل الخلف َّية الفكر َّية املعرف َّية التي يتكئ عليها املؤول يف
تأويله للنصوص( ،)37ففكرة الجامعة تشتغل كمبدأ متعالٍ يفوق املقاصد الفرد َّية للمؤول.
يف خالصة نقد َّية لهذا املرتكز فإ َّننا نجد إيكو يقف موقفاً مقبوالً إذا اعتربنا دعوته إىل املعنى الظاهري متعلقة
بأولويات العمل التأوييل ،أي َّأن املعنى الظاهري ُيعدُّ مدخ ًال أساساً ال يرصف عنه إىل املعنى الباطني إال إذا مل تتوضح
الداللة الظاهر َّية.
أ َّما إذا كان مقصوده الجمود عند ظواهر النصَّ ،
فإن هذا يكون سلباً ملعطيات النص املر َّكبة التي تقتيض وجود
مختلف املرجعيات التي تحيل عىل التأويل.
أ َّما تأسيس مفهوم الجامعة املؤولة فهو يشبه ما يكون بإجامع تأوييل عىل مختلف النصوص ،هذا يكون له وجهة
من املعقول َّية ،إذا مل ينتقل إىل سلطو َّية تقزّم معنى النص ،وتفرض عليه قيوداً ال ينرصف عنها أبداً.
4ـ بني التأويل الداليل والتأويل النقدي :يفرتض إيكو يف هذا املرتكز اجتامع طريقني من التأويل ،يعتمد األ َّول
عىل التأويل السيميايئ  ،L’interprétation sémantiqueويقوم عىل مراعاة الرشوط اللغو َّية والسياق َّية اللغو َّية من
استعارات وتراكيب لغو َّية مختلفة ،ويعتمد الثاين عىل التأويل النقدي  ،L’interprétation critiqueوعن طريق التأويل
تتوسع دائرة التفكري التأوييل لتتجاوز املعنى األويل أو النيص ،إىل املعنى الحديس؛ حيث َّإن «التأويل الداليل
النقدي َّ
 . 35مفتاح محمَّد ،ديناميَّة النص( ،المركز الثقافي العربي ،بيروت /الدار البيضاء ،ط ،)199 :2ص .182
36 . Umberto Eco, Les Limites de L’intrprétation, p 22.
 . 37بارة عبد الغني ،الفلسفة والتأويل ،ص .382
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أو السيميوزييس هو نتاج السريورة التي يقوم من خاللها املرسل إليه ،يف مواجهة التجيل الخطي للنص ،مبلئه باملعنى.
التأويل النقدي عىل النقيض ،يحاول تفسري األسباب البنيو َّية التي مت ّكن النص من إنتاج تأويالته الدالل َّية»(.)38
فاجتامع الرافدين ُيعدُّ مطلباً ملحاً يف نظر إيكو ،أل َّنه ينطلق من مرتكز االقتصاد التشاكيل ،الذي يفرض وجود أوليات
دالل َّية ولغو َّية ،إضافة إىل معاين سياق َّية ثقاف َّية تقتيض التأويل النقدي القائم عىل أساس الحدس ،والرؤية العميقة ملختلف
ألن «النص يفرض ،وإن بشكل جزيئ ،قراءاته املمكنة .فهناك أوالً
املرجعيات واملالبسات التي تعني عىل فهم النص وتأويلهَّ ،
املعطيات الدالل َّية التي يكشف عنها النص ،وهي التي تش ّكل االنطباع املرجعي املتولد عنه ،...يضاف إىل ذلك َّأن النص
يشتمل ،وإن من خالل انتامئه للنوعني عىل تعليامت تأويلية ـواضحة أو غري واضحةـ ال ميكن تجاهلها ،وإال تح َّول التأويل
إىل مج َّرد إعادة كتابة النص كتابة ناقصةَّ ،إن هذه العنارص مجتمعة تش ّكل قيوداً عىل املسارات التأويل َّية املمكنة»(.)39
ويف حديثنا عن املقاربة بني التأويل األصويل والتأويل َّية املعارصة ،سنجد كيف َّأن الـتأويل األصويل أوىل عناية فائقة
مبفهوم الظاهر والباطن ،وكذلك آليات التأويل النقد َّية ،يعني خارج تربة النص ،أو التفتح عىل الروافد التأويل َّية النقد َّية،
إضافة إىل املعاين الدالل َّية التي تحملها النصوص .وهذا يظهر جلياً يف املفاهيم املقاصد َّية للنصوص ،إضافة إىل عمل العقل
االجتهادي واالستنباطي يف استدعاء أبنية إجرائ َّية بعيدة عن مستوى الداللة فقط ،مثل تحقيق املناط ،وتخريج املناط،
...إلخ.
أهم التأويليني الذين نادوا بجوهر َّية املعيار املقصدي يف أيّ عملية تأويل َّية
ب ـ تأسيس املقصد َّيةُ :يعدُّ هريش من ّ
ُيراد منها الوقوف عىل مراد النص وصاحبه ،ولهذا ينقم عىل الدراسات التأويل َّية لدى هيدغر وغادمري ،وأرباب التأويل َّية
املعارصة ،الذين أعرضوا عن املقصد َّية ّ
بكل تجلياتها.
ينطلق هريش من املفهوم الذي تقوم عليه التأويل َّية ،حيث تعني« :ذلك الجهد الفيلولوجي املتواضع الذي يرمي إىل
الوقوف عىل املعنى الذي عناه املؤلف ،وقصد إليه»( .)40يقوم التأويل عند هريش()41عىل أساس حصول املعنى املراد ،وليك
يجعل املعنى محدداً ،فقد ذهب إىل َّأن املعيار أو املحك يجب دامئاً أن يكون هو مقصد املؤلف.
فالنص ،حسب هريش ،له معنى لفظي واحد
اعتمد هريش عىل الطابع اللغوي كمقدّمة للبحث عن مقاصد املؤلفُّ ،
قصده املؤلف وعناه ،وكذلك استصحاب الظروف النفس َّية واالجتامع َّية التي عاشها املؤلف.

38 . Umberto Eco, Les Limites de L’intrprétation, p 36.
 . 39راستيي فرانسو ،المعنى بين الموضوعيَّة والذاتيَّة ،ترجمة محمَّد الرضواني ،مجلة عالمات ،العدد ،2000/13ص .60
40 . Hirsch, Validity of Interpretation.University Press, 1967.p 46.
 . 41هيرش جونيور ،ناقد أمريكي ،هاجم التأويل عند هايدغر وغادمير ،ورأى َّ
أن تفسير النص يمكن أن يتع َّدد ،لكن يجب أن توافقه مع المعنى المقصود عند المؤلف.
من مؤلفاته :الصدق في التفسير .ينظر النظريَّة األدبيَّة ،ص .90
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َّ
ألن نصه هو من بنيات أفكار اللحظة الحضار َّية التي ولد فيها النص ،لذلك فالنص هو «معنى قابل للتحديد من
حيث املبدأ ،أو يبقى ثابتاً عرب الزمان ،يستطيع استعادته وإنتاجه ُّ
ثم َّإن القصد اللفظي للمؤلف ليس
كل قارئ مقتدرَّ .
هو كامل الوضع العقيل للمؤلف يف لحظة الكتابة ،وإنمَّ ا هو فقط أحد مظاهر هذا الوضع خرج للوجود من خالل التعبري
اعتامداً عىل إمكانات اللغة واحتامالتها وأعرافها وتقاليدها ،ولذلك فهو معنى مشرتك بني الق َّراء الذين لديهم القدرة عىل
معرفة األعراف والتقاليد نفسها وتطبيقها يف مامرساتهم التأويل َّية»(.)42
فهريش ميزج يف العمل َّية التأويل َّية بني التأويل النحوي ذي املنطلقات اللغو َّية ،والتأويل النفيس املرتبط بالظروف
الخارج َّية املالزمة للمؤلف ،كالبيئة والتقاليد األدب َّية التي ساهمت يف عمل َّية اإلنشاء .لهذا يف ّرق بني املعنى  Sensوالداللة
 ،significationفاملعنى «هو ما ميثله نص ما ،يعنيه املؤلف باستعامله ملتوال َّية من األدلة الخاصة ،أي املعنى ما متثله
األدلة .وأ َّما الداللة فتعني العالقة بني املعنى والشخص ،أو املفهوم أو الوضع ،أو أيّ يشء ميكن تخيله .واملعنى ثابت غري
ألن مقاصد املؤلف التي صدر عنها املعنى معطاة بكيف َّية نهائ َّية ،أ َّما املتغري فهو الداللة التي مينحها ُّ
متغريَّ ،
كل مؤول
للنص بحسب مقاصده ومقصديته»(.)43
ينطلق هريش من الخلف َّية التأويل َّية عند شالير ماخر ودلتاي ،حيث إ َّنه ال مناص لتجسيد تأويل صحيح من االنطالق
لنص ما ،حسب هذا التص َّور ،أن يقول راهناً ما مل يقله
من املجال اللغوي املشرتك للمؤلف وجمهوره األصيل« ،فال ميكن ٍّ
أص ًال يف صورته التاريخ َّية األوىل .وهنا يكمن االختيار األخالقي القيمي الذي يتمثله هريش متث ًال واضحاً يف منظوره للتأويل،
والذي متنح مبقتضاه األولو َّية للمعنى األفضل باعتباره املعنى األكرث رشع َّية وصالح َّية من الناحية التأويل َّية»( .)44وهكذا
تتح َّول عمل َّية التأويل من خالل هذه املعطيات إىل تجربة مي ُّر بها املؤول من خالل الظروف التي عاشها املؤلف ،والبيئة
الثقاف َّية واألدب َّية التي أنتج فيها نصه.
وسرنى يف املقاربة التي سنعقدها يف الفصول املوالية كيف يتش َّكل التأويل باستصحاب مقاصد املؤلف ومقاصد النص
يف آن واحد ،وحسب هريش فإ َّننا ال ميكن أن نصل إىل مقصود النص ما مل نلتفت إىل هذه املرجعيات التي ُتعدُّ يف عمق
العمل َّية التأويل َّية.
توجه إيكو وهريش يف املنظومة التأويل َّية توجهاً حقيقياً يف القبض عىل مكامن التأويل ،ولعل هذه
وميكن اعتبار ُّ
النظريات املبدعة هي التي نافستها نظريات أخرى يف الفكر األصويل والتأويل َّية اإلسالم َّية .وهذا ما سنتناوله أثناء املقاربة
بني التأويل األصويل والتأويل َّية املعارصةَّ ،
التوجه نحو النص ونحو مقاصده هو الوقوف يف وجه النظريات الهرمس َّية
ألن ُّ
العدم َّية التي جعلت النص شتاتاً ال تحصد منه سوى مزيد من التأويالت املبتذلة التي ال تنتهي عند ح ٍّد أبداً .فض ًال عن
كونها تصدر ملفهوم انتهاء الحقيقة ،وال وجود للمعاين الجل َّية ،وبالتايل تغيب ُّ
يؤسس عليها
كل السقوف واألبجديات التي ّ
 . 42الرويلي ميجان ،البازغي سعد ،دليل الناقد األدبي ،ص .49
 . 43مفتاح محمد ،مجهول البيان( ،دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء /المغرب ،ط ،)1990 :1ص .105
 . 44الزاهي فريد ،النص والجسد والتأويل( ،إفريقيا الشرق ،الدار البيضاء /المغرب ،ط2003 :1م) ،ص .111
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الناس تفكريهم ،فالوقوف أمام هذا امل ّد الهرميس ،هو يف الحقيقة إعادة االعتبار للقيمة واألخالق العمل َّية ،بل إعادة
االعتبار لإلنسان نفسه الذي مات عىل يد النظريات التفكيك َّية العدم َّية املعارصة.
ثالث ًا :آليات القراءة وأطروحة التلقي

تعترب آليات القراءة املفصل الحقيقي يف العمل َّية التأويل َّية ،ففعل القراءة هو الذي يتقدَّم نحو النص ليعيد قراءته،
حيث َّإن فعل القراءة هو إنتاج ثانٍ للنص ،وهذا اإلنتاج هو عملية اإلبداع التي ميارسها القارئ .يقول آيزر« :فعل القراءة
تفاعل دينامي بني النص والقارئ ،حيث النص يجاوز نفسه ممتداً يف القارئ ،والقارئ يخرج عن ذاته ميتدُّ يف النَّص»(.)45
وتقوم أساسيات القراءة عىل التفاعل الذي يكون بني املؤول والنص ،حيث يقوم املؤول عىل نبش الفراغات التي تعبرّ
عن مقاصد النص واملؤلف« ،وهنا يكون دور القارئ متمث ًال يف عمل َّية استحضار أو استدعاء هذا املتص َّور الذهني الغائب،
ومن هنا تربز فاعل َّية دور القارئ يف استحضار الغائب واستكامل النَّص»(.)46
َّ
ولعل من رشوط تواصل القارئ بالنص أن يكون القارئ واعياً بالبنية الثقاف َّية التي يطرحها النص «وسيعتمد نجاح
يؤسس فيها النص نفسه كعامل ارتباط يف وعي القارئ»(.)47
فعل التواصل هذا عىل الدرجة التي ّ
فالقراءة تعتمد عىل رصف النص عن ظاهره إىل معنى يحتمله ،ويرت َّتب عن هذا وجود معنيني للنص :أحدهام
املعنى الحريف ،واآلخر املعنى ال ُّروحي أو الباطني ،وهذا املعنى هو نفسه «الذي تحدَّث عنه ريفاتري وأولته كرستيفا عناية
خاصة ،ونشعر مع إيكو أ َّنه مهام بدا منفتحاً عىل تعدد َّية قراءة النصوص ،فإ َّنه مل يكن يريد أن يف ّرط بسهولة يف فكرة
َّ
املعنى الحريف»( ،)48وذلك لحساب املعنى التأوييل الفكري الذي يحدّده القارئ بناء عىل ثقافته ،مستنداً عىل عمليات
الفهم والتفسري والتحليل.
َّ
ألن اخرتاق املعنى الباطني للنص ال يأيت إال بعد أن ينظر املؤول نظراً عميقاً يف املعنى الحريف ،والجنوح إىل املعنى
النقدي الباطني ال يكون يف نظر إيكو إال بعد أن يكون النظر األول ،أي الحريف ،مل يسعفنا .فإذا اعتربنا َّأن املعنى الحريف
هو الداللة املعجم َّية ،أي السطح َّية ،فسيكون املعنى التأوييل هو الداللة اإليجاب َّية لذلك النص ،إذن نحن أمام روافد ثالثة
أساس َّية تحكم فعل القراءة لدى املؤول(:)49
أ) النص يف ح ّد ذاته مبعطياته اللفظ َّية.
 . 45نادر كاظم ،المقامات والتلقي( ،المؤسسة العربيَّة للدراسات والنشر ،بيروت ،ط2003 :1م) ،ص .26
 . 46فاضل ثامر ،اللغة الثانية؛ إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي العربي( ،المركز الثقافي ،ط1994 :1م) ،ص .44
 . 47حافظ علوي إسماعيل ،مدخل إلى نظرية القراءة ،مجلة عالمات في النقد ،ج ،1999 ،34ص .94
 . 48حميد لحمداني ،القراءة وتوليد الداللة( ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط2003 :1م) ،ص .72
 . 49دهيلي نسرين ،النص من القراءة البالغية إلى القراءة اللسانية ،مجلة قراءات ،العدد ،02سنة  ،2010ص .123
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يجسدها املعنى األول.
ب) الداللة السطح َّية التي ّ
ج) املعنى الثاين أو الداللة العميقة التي يستخرجها القارئ.
وميكن أن منثل لهذه املستويات باملخطط التايل ،نبني فيه مستويات الحركة التأويل َّية التي يشهدها املؤول يف قراءته
يتعمق يف فراغات النص
للنص ،كيف ُّ
يتم التد ُّرج من الـتأويل السطحي الظاهري ،إىل التأويل النقدي الباطني الذي َّ
ويبحث عن املقاصد الخف َّية ،مقاصد املؤلف ،ومقاصد النص يف حد ذاته ،وال تعرف الثانية إال مبعرفة األوىل.
				

معنى تأوييل (القراءة )3

			
املعنى (الداللة)

معنى تأوييل (القراءة )2

				

مستوى سطحي (القراءة )1

		
معني حريف معجمي

النص

مستويات القراءة التأويلية
وقد رأينا كيف َّأن التأويل َّية املعارصة الجديدة قد أولت عناية مبقاصد املؤلف والنص ،والوقوف عىل ذلك عن طريق
التأويل املحدود ،خالفاً ملا أتت به النظريات العدم َّية الهرمس َّية؛ من تفكيك َّية وبنيو َّية ،وحتى التأويل َّية الفلسف َّية عىل يد
هيدغر وغادمري ،كلها سارت يف االتجاه العدمي والفوضوي.
املؤسسة عىل مفاهيم وقوانني موضوع َّية مستلهمة من النص وفضائه اللغوي والثقايف
يأيت ر َّواد القراءة النقد َّية َّ
الخارجي ،ليقيموا بدي ًال تأوي ًال موضوعياً ،عن طريق آل َّيات القراءة التي نلخصها يف املحورين التاليني:
املحور األول :التناص.
املحور الثاين :السياق.
املحور األول :التناص Intetextuality
َّ
لعل أول من َّ
وضح مفهوم التناص هو الناقد الرويس باختني ،لكنَّه مل يستعمل مصطلح التناص ،وإنمَّ ا َّأسس له نظرياً،
حيث ُّ
يدل عىل حقيقة التفاعل الواقع يف النصوص ،ثم استوى بعد ذلك مفهوم التناص بشكل جيل وكامل عىل يد الناقدة
الفرنس َّية جوليا كريستيفا ،التي أجرت استعامالت إجرائ َّية وتطبيق َّية للتناص .كتب بارت يقولَّ :إن «النص مصنوع من
كتابات مضاعفة ،وهو نتيجة لثقافات متعدّدة ،تدخل كلها مع بعضها بعضاً يف حوار ومحاكاة ساخرة وتعارض ،ولكنَّ َّمثة
مكاناً تجتمع فيه هذه التعدد َّية»(.)50
50 . Roland Barth, the Death of the authore, p 148.

62

الهرمينوطيقا وإشكاالت التأويل

فالتناص هو عالقة تجمع بني نصني فأكرث ،وهي تؤثر يف قراءة النص الذي تقع فيه آثار النصوص األخرى ،فإذاً
التناص
ُّ
ال يقترص عىل اآلثار والتضمني أو األصداء ،وهذا ما رامته كريستيفا يف تحديد آليات القراءة.
وقد تلقى مفهوم التناص توسعاً منهجياً ،حيث عُ َّد آل َّية من آليات التأويل والقراءة ،وعن طريقه َّمتت إعادة النظر يف
فالنص ليس ذلك الكيان املغلق ال يحيك سوى البنية الداخل َّية اللغو َّية وال عالقة له بالعالمات الخارج َّية ،وقد
بنية النصُّ ،
التوجه مقدماً عند البنيويني ،لكن ما إن أحدثت التأويل َّية املعارصة انقالباً عىل كثري من آليات التأويل التقليد َّية،
عُ َّد هذا ُّ
«أن َّ
حتى أصبح ملفهوم النص ُبعد قيمي وخارجي اجتامعي ،فالنظرة الجديدة للنص تقتيض َّ
كل نص هو مستقر لنصوص
أخرى من خالل عمل َّية استيعاب بالغة الذكاء شكلها موضوع دراسة التحليل النفيس والنقد البالغيَّ .إن َّ
كل ما اعتربناه
روح النص ،أو معنى ميكن فصله عن حرف النصُّ ،
يظل داخل مجال بينصيّ »(.)51
تنص عىل
تجسد لنا آل َّية القراءة التي ميثلها التناص مفاهيم تأويل َّية عميقة ،تدخل أساساً يف أ َّية عمل َّية تأويل َّية ،حيث ُّ
ّ
أ َّنه يستحيل الفصل بني النص والتاريخ الثقايف الذي ميثل حضوراً مستمراً وقوياً داخل النص ،وبني النص وأفق توقعات
القارئ .كام تؤكد أيضاً أهم َّية القارئ والقارئ النموذجي الذي ُيعدُّ بدي ًال عن فكرة نهائ َّية النص وانغالقه ،الذي جاءت
به البنيو َّية.
فليس للنص بصفته لغة معزولة عن العامل أهم َّية ،إذ ال ميكن فهم ما يدور حوله ،إال إذا اعتربنا أ َّنه بنية متشابكة من
نصوص متعدّدة ،أي أ َّنه نسيج من أبنية نص َّية سابقة عليه تبعاً لإلشارات التي يحملها .و ُتعترب هذه النصوص السابقة أو
النص الحارض .وقد ح َّدد
بالنص الغائب ،هي العتبات أو الشفرات التي من خاللها ميكن الدخول إىل ّ
ما سماَّ ها بعضهم ّ
ر َّواد التأويل َّية والقراءة أنواع التناص من خالل العالقة العضو َّية التي تربط النصوص مع بعضها بعضاً ،ومن كيف َّية استلهام
املعاين من هذه النصوص(:)52
 /1املناصة :وهي البنية النص َّية التي تشرتك وبنية نص َّية أصل َّية يف مقام وسياق معينني ،وتكون املناصة داخل النص،
أي هي تفاعل داخيل ،كام تكون مناصة خارج َّية.
تتضمن بنية نص َّية ما عنارص من بنيات نص َّية سابقة وتلتحم معها حتى يظهر
 /2التناص :وهو يعني التضمني ،بأن َّ
أ َّنها جزء منها.
املناصة ،لكنَّها تأخذ بعداً نقدياً محضاً يف عالقة بنية نص َّية مع بنية نص َّية أصل .من
 /3امليتناص َّية :وهي نوع من َّ
خالل هذه اآلل َّية ميكن للقارئ أو املؤول أن يصل إىل كثري من النصوص عن طريق استلهام املعاين من نصوص أخرى
دخلت يف تكوين النص املراد تأويله.

 . 51حمودة ،عبد العزيز ،المرايا المح َّدبة من البنيويَّة إلى التفكيك( ،عالم المعرفة ،ع ،232المجلس الوطني للثقافة ،الكويت) ،ص .367
 . 52كريستيفا ،جوليا ،علم النص ،ترجمة فريد النراهي ،توبقال للنشر ،ص .21
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وسنجد يف مقاربتنا كيف استثمر التأويل األصول مفاهيم التناص ـقبل النظر َّية التأويل َّية املعارصةـ من حيث
املامرسة والتطبيق ،إذ نجد َّأن معاين نصوص القرآن املجيد ال تفهم إال بنصوص أخرى قرآن َّية كذلك ،وهذا ما اصطلح عليه
اإلمام الشاطبي بالتواتر املعنوي ،فتوارد النصوص عىل قاعدة كل َّية يف نص قرآين يستلهم من تضافر واجتامع لنصوص أخرى
تقوم عىل الفكرة نفسها ،فيش ّكل هذا الفسيفساء معنى موحداً يتضح به مدلول النص ،وهذا ُيعدُّ رافداً تأويلياً عميقاً،
يقفنا عىل املراد الذي تغ َّياه الشارع الحكيم سبحانه.
املحور الثاين :السياق Contexte
َّإن آل َّية السياق تقوم بناء عىل طبيعة النص التي تقتيض اإلحاطة مبقاصد املؤلف ،والوقوف عىل نواياه الظاهرة
والخف َّية من أجل إفادة السامع معنى يتوخاه املؤلف من خطابه ،ثم َّإن السياق مجاالت معرف َّية متعددة تتوزع «عرب
فضاءات معرف َّية كثرية منها ما هو مرتبط باملتكلم وامللتقي ورشوط اإلنتاج اللغوي والزمان واملكان وغريها»(.)53
وقد ش َّكل مفهوم السياق يف علم الداللة موقعاً جوهرياً ،حيث تناولت التأويل َّية املعارصة السياق يف إطار تأكيدهم
للوظيفة االجتامع َّية للغة ،وبيان أثر السياق يف البنية ودوره يف تنوع الداللة.
أهم رافد من روافدها ،أال وهو السياق،
أهم املؤسسني آلل َّية القراءة املعتمدة عىل ّ
وقد اعتُرب فريث ومالينوفسيك من ّ
يعتقد مالينوفسيك َّأن الجملة هي املادة األساس َّية يف اللغة ،أ َّما الفكرة فليست إال فكرة ثانو َّية مج َّردة ،والحقيقة اللغو َّية
الواقع َّية يف اللغة هي املنطوق الكامل يف إطار املقام ،ولهذا يعترب الجملة أكرث أهم َّية باعتبارها أداة اجتامع َّية( ،)54وهذا
يتوجه إىل السياق بوصفه آل َّية تشتغل عىل الوقوف عرب بنيات النص
ال ُبعد الوظيفي للنص هو الذي جعل مالينوفسيك َّ
الجتثاث السياقات التي يقتضيها مقام النص.
نص عليها مالينوفسيك ،ولهذا أ َّكد َّأن ظهور املعنى وبيانه ال
وقد تأثر فريث باملعطيات العمل َّية الوظيف َّية التي َّ
ينكشف إال من خالل وضع الوحدة اللغو َّية يف سياقات مختلفة ،وتبعاً لذلك َّ
فإن معنى النص يتحدَّد تبعاً لتعدُّ د السياقات
التي تقع فيه.
وقامت مستويات السياق عند فريث عىل رافدين أساسيني( ،)55يتحقق بهام مدلول السياق ،وتنضبط عىل نحوها
العمل َّية التأويل َّية يف مراعاتها لسياقات النص وأحواله1 :ـ السياق اللغوي 2ـ السياق الحايل (املقامي).

 . 53أوشان ،علي آيت ،السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة( ،مطبعة النجاح الجديدة ،المغرب ،ط ،)2000 :1ص .16
 . 54عبد العزيز ،محمَّد حسن ،مدخل إلى علم اللغة( ،دار الفكر العربي ،ط ،)1983 :1ص .32
 . 55حسان ،تمام ،األصول( ،دار الثقافة ،الدار البيضاء1411 ،هـ) ،ص .332

64

الهرمينوطيقا وإشكاالت التأويل

يتوجه إىل الكلامت كوحدات منعزلة ،فالكلمة يتح َّدد معناها بعالقاتها
1ـ السياق اللغوي (َّ :)Contexte Verbal
مع الكلامت األخرى يف السلسلة الكالم َّية ،ويقوم هذا املستوى عىل أساس املعنى اللغوي واملعجمي ،حيث ُيعدُّ هو
املنطلق الذي تبدأ منه عمل َّية الـتأويل.
2ـ السياق الحايل ( :)Contexte Of Situationأو سياق املوقف واملقام ،وهذا السياق يشمل أنواع النشاط اللغوي
الداخل َّية أو الخارج َّية ،ويتك َّون هذا األخري من ثالثة عنارص:
ـ شخصية املتكلم والسامع ومن يشهد الكالم.
ـ العوامل واألوضاع االجتامع َّية والثقاف َّية املختلفة بالحدث اللغوي.
ـ أثر الحدث اللغوي يف النصوص ،عن طريق تت ُّبع الحاالت النفس َّية والشعور َّية التي تركها فعل النص.
نص عليه قبلهام فريث ،ومالينوفسيك(،)56
جاءت معطيات «فان ديك» لتضيف إىل آليات القراءة محور َّية السياق ،كام َّ
حيث يرى «فان» َّأن تأويل النص ال يقف عند البنى السطح َّية والرتكيب َّية للنص ،ولكنَّه يتجاوزها إىل ربط النص ببنيات
خارج َّية ساعياً بذلك إىل إقامة تص ُّور متكامل حول النص يسمح ببناء نظر َّية منسجمة تتجاوز الح َّد السكوين الذي تقف
عنده الرسديات إىل مقاربة دينام َّية النص.
فهو يأخذ بعني االعتبار َّ
يتجسد إال
كل األبعاد الدالل َّية والتداول َّية املك ّونة للنص ،ويحدده بأ َّنه بناء نظري مج َّرد ال َّ
يتم الربط بني النص وسياقه التداويل ،وقد قدَّم نظر َّية تستفيد
من خالل الخطاب كفعل تواصيل ،ويف إطار هذه العالقة ُّ
من السوسيولسانيات( ،)57لتتاح إمكان َّية معالجة النص ومعاينته.
يقدّم «فان» يف خطوة إجرائ َّية مستويات السياق التي تش ّكل البنية األساس َّية يف فهم النص وتأويله ،وتأيت هذه
املستويات بناء عىل التص ُّور االجتامعي للنص ،وأفقه الداليل املفتوح(:)58
1ـ السياق التداويل :النص كفعل كالمي
ويتم عن طريق هذا املرتكز تجاوز امللفوظات اللغو َّية أو النصوص من حيث بناها ومن حيث وظائفها أيضاً ،ويتكون
ُّ
السياق التداويل من ّ
كل العوامل النفس َّية واالجتامع َّية التي تحدّد بد َّقة مناسبة أفعال اللسان كالرغبات واإلرادة.

 . 56أوشان ،علي آيت ،السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة ،ص .78
57 . Van Dijk: le texte: structures et fonctions.Introduction élémentaires a la sience du texte. P: 63.
 . 58ديك ،فان ،النص بنياته ووظائفه ،ترجمة محمد العمري( ،إفريقيا الشرق األوسط ،الدار البيضاء ،ط [بدون]1997 :م) ،ص .66
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2ـ السياق اإلدرايك أو املعريف :فهم النصوص
يرتكز هذا املستوى عىل فهم النص ،فالنص يتك َّون من الكلامت والجمل املتتالية ،وهذه الرتاكيب اللغو َّية تش ّكل
نسقاً حوارياً ال يكشف إال عن طريق القرائن السياق َّية اللغو َّية السابقة والالحقة.
3ـ السياق النفيس االجتامعي :تأثري النصوص
واملقصود به املفعول الذي تحدثه النصوص عىل مستعميل اللغة سواء فردياً أو جامعياً ،فاألمر مل يعد متعلقاً
بالتساؤل عن ماذا يفعل القارئ أو املستمع بالنص؟ وإنمَّ ا ما العوامل االجتامع َّية التي تلعب دوراً يف فهم النص؟ أو ما
مظاهر فهم النص التي تحتوي عىل إيحاءات اجتامع َّية.
النص يف التفاعل
4ـ السياق االجتامعيُّ :
فالنص كفعل كالمي ال يحدّده املقام
أي االهتامم بالعالقات القامئة بني السياق االجتامعي واستعامل اللغة.
ُّ
االجتامعي فقط ،وإنمَّ ا املقام االجتامعي نفسه تحدّده كيف َّية استعامل اللغة.
نص هذا التوجه عىل رضورة بيان قواعد التأويل وضوابطه،
لكنَّ هناك توجهاً آخر نحو التأويل املتناهي ،وقد َّ
التوجه نظريات متعدّدة حول عالقة النص مبؤلفه ،وعالقة
والوقوف عىل مقتضيات علم الداللة يف الخطاب .وقد قدَّم هذا ُّ
النص مبؤوله ،وعالقة املؤول بصاحب النص ،كام التفت نحو بيان مرتكزات الداللة التي تقوم عىل الدال واملدلول ،وعالقة
أحدهام باآلخر.
خالصة:

َّإن الذي نخلص إليه من خالل هذه الفسحة التاريخ َّية للتأويل َّية املعارصة ،هو أ َّنها ليست عىل منوال واحدة يف
التأسيس والتنظري ،بل إ َّنها تو َّزعت عىل عدة مناح وطرائق .والخلف َّية اليونان َّية ملصطلح الهرمنوطيقا ،وكذا الخلف َّية الدين َّية،
جعلت من املصطلح يتع َّدد وفق ثراء معريف يلخص معنى الفهم والتأويل والقراءة .وقد ش َّكلت املرحلة النقد َّية يف
سؤاالت التأويل َّية املعارصة جنوحاً نحو معاين الضبط واملقصد َّية التي تقتضيها قوانني التخاطب ،وهذا ما جعل للتأويل َّية
صدى معرف َّياً بعيداً عن املفاهيم التفكيك َّية الهرمس َّية العدم َّية .فقد انقلبت الرؤية املعرف َّية للهرمينوطيقا مع أمربتو إيكو
وهريش وغريهام ،وأصبحت بذلك تش ِّكل نظر َّية معرف َّية متكاملة يف رشوط التأويل ،وآليات بناء الفهم.
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اإلسالمية
عالقة الدين بالسياسي في المجتمعات
َّ
وأثره على الفكر السياسي والعقائدي
عبد القادر عبد العالي

خالصة:

تهدف هذه الدراسة إىل دراسة تأثري السلطة السياس َّية عىل املجال الديني ومحاولة إخضاع الوعي الديني لها،
وتح ّوله إىل نص وسلطة خادمة وتابعة للمؤسسة السياس َّية ،وهذه ظاهرة تاريخ َّية عرفتها حضارات كثرية .فقد عرف
التاريخ البرشي عدَّة أمناط مختلفة من العالقة بني الديني والسيايس تدور حول سؤال :من ينبغي أن يكون خادماً أو تابعاً
لآلخر؟ هل ينبغي إخضاع السيايس للديني أو العكس؟ وهل ميكن الفصل بينهام ،أو إلغاء الجانب الديني ،كام حاولت
بعض األنظمة العلامن َّية املتطرفة عرب العامل اإلسالمي والعامل املعارص ملحاولة تجاوز هذه الثنائ َّية اللاَّ جد َّلية واللاَّ متجاوزة؟
لكن كان ذلك عىل حساب استقالل َّية املجتمع املدين بر َّمته ،وتربير التسلط َّية باسم الحداثة .ولذا فهناك تجارب تاريخ َّية
لعالقة الديني بالسيايس ،تتميز بالتفاعل والتعقيد والرصاع واالندماج واإلخضاع ومحاولة اإلصالح .وهذا التاريخ الطويل
والرثي للعالقة بني السلطة الدين َّية والسلطة السياس َّية ،له انعكاساته عىل منتجات ومدركات املعرفة الدين َّية والعلوم
الكون َّية واإلنسان َّية ،وهو أحد روافد تحديد مكونات الثقافة السياس َّية يف كثري من املجتمعات اإلسالمية التي تبقي
مجموعة من املعتقدات والتصورات الدينية حاكمة عىل تصور العمل َّية السياس َّية ،وهي يف املقابل نتيجة مسار طويل
ومعقد من العالقة بني الدين والسياسة ،حيث أثرت الرصاعات التاريخ َّية عىل توجيه الوعي الديني من خالل املامرسات
املذهب َّية .فاملشكلة الحضار َّية يف العامل اإلسالمي هي مشكلة سياس َّية يف عمقها كام يراها دارسو الفكر السيايس اإلسالمي
والتاريخ اإلسالمي ،وتلقي بظاللها عىل الوعي وعىل الفكر السيايس والديني .حيث تفرتض الدراسة َّأن الفكر السيايس
اإلسالمي الحديث وطيد الصلة بالسجاالت العقائد َّية والكالم َّية يف العصور املتقدمة من الخربة اإلسالم َّية ،وال يكاد يخرج
منه ،إال ليقع يف رصاع الدين والدولة يف صورته الحديثة .ولتوضيح ذلك ال ب َّد من تفكيك املقوالت الدين َّية ذات الخلف َّية
السياس َّية ،وكيف اخرتعت الدعاية السياس َّية بعض املقوالت الدين َّية وحاولت إقحامها يف النص األصيل ،بينام هي وليدة
عرصها ،وال ب َّد من تجاوزها لصنع االنفتاح الديني والثقايف املطلوب للتغيري والنهضة الحضار َّية.
مقدمة:
ّ

تتسم العالقة بني الديني والسيايس بالتن ُّوع يف أشكالها التاريخ َّية ،فهي عالقة معقدة ومر َّكبة ومتداخلة ،وقد حاول
الفكر السيايس املعارص يف الغرب مناقشتها عىل ضوء املعطيات التاريخ َّية والثقاف َّية له ،وكان للفكر العلامين منذ عرص
التنوير األورويب واملشاريع العقالن َّية ،مبختلف مشاربها ومواقعها الحضارية ،دور يف محاولة تسليط الضوء عىل مكانة
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الدين يف املجتمع والسلطة ،وكيف يتح َّول الدين إىل سلطة عىل النفوس والعقول ،وكيف تحاول السلطة السياس َّية
استغالل نفوذها الطبقي والسلطوي لتحوير املعرفة الدين َّية ،وتحويل الدين إىل أفيون للشعوب ،حيث َّإن نقد الفكر
الديني ساهم يف تطوير املعرفة الدين َّية ،وهدم الكثري من املعتقدات الخراف َّية واألسطور َّية ،وكشف الكثري من األخطاء
التاريخ َّية والعلم َّية التي تأيت بها بعض النصوص الفرع َّية واألدب َّية يف الكتب املق َّدسة يف الديانة املسيح َّية ،لكنَّ هذا
التوجه العلامين املعارص الذي يرى رضورة الفصل بني الدين والدولة ،أو باألخرى بني الدولة والكنيسة ،كان له سياقه
ُّ
يتأسس فيها الفصل بني الفضاء السيايس والفضاء الديني عىل
األورويب التاريخي املرتبط بظهور الدولة الحديثة ،والتي َّ
أساس تسوية تاريخ َّية بينهام ،ولكنَّ هذا ال يعني َّأن هذه التجربة مقترصة عىل النسق األورويب الحديث ،فقد تح َّول
هذا النموذج العلامين للدولة الحديثة إىل منوذج كوين قابل لالنتشار عاملياً باعتباره صيغة حداث َّية ومحسنة لعالقة
الدولة بالدين ،حيث أصبحت هي النموذج األسايس املعرتف به يف العامل املعارص لشكل الدولة ذات السيادة ،بحيث مل
يعد املجتمع الدويل املعارص يعرتف بالكيانات السياد َّية الدين َّية العابرة للحدود من منط الدول .1ولكنَّ هذا ال يعني َّأن
تم حسمها وفق صيغة علامن َّية موحدة النمط ،فالعقالن َّية العلامن َّية واأليديولوجيات الناقدة
العالقة بني الدين والدولة َّ
واملعادية للدين واملؤسسات الدين َّية مل تحسم املسألة لصالح وجهات نظرها ،ومل تن ِه الرصاع السيايس بني الكنيسة والدولة
متس الجانب الديني لألفراد
الذي تح َّول إىل صيغة مأمسسة ،والقائم حول السياسات العا َّمة ذات الطبيعة الثقاف َّية التي ُّ
مثل الرتبية والتعليم والصحة .كام َّأن اإلحيائ َّية الدين َّية التي عرفتها املجتمعات مع نهاية القرن العرشين ،ودور الدين يف
الحركات االستقالل َّية والقوم َّية يف العامل الثالث ويف أمريكا الجنوب َّية ،أعاد النظر يف مكانة الدين يف املجتمعات املعارصة،
والق َّوة التي ما زال يتمتع بها يف املجتمعات ،ودوره يف نشوء حركات اجتامع َّية إحيائ َّية وتقليد َّية وأصول َّية عرب العامل.
بحيث ال ميثل العامل العريب واإلسالمي استثنا ًء من ذلك ،بظهور الحركات اإلسالمية وتن ُّوع تجاربها وتحوالتها بحسب ثقافة
ّ
كل بلد ،وعىل ضوء هذه املعطيات ميكن طرح سؤال حول :كيف أ َّثرت العالقة بني الدين والسياسة عىل املعرفة الدين َّية،
وعىل إعادة إنتاجها؟ وهل ميكن من خالل تفكيك السياق السيايس لنشأة األفكار الدين َّية التخلص من الكثري من املسلامت
الدين َّية والعقد التاريخ َّية ،إلعطائها أبعاداً جديدة تحرر َّية؟
وإشكالية تجاوز الديني:
الدين والسياسة
َّ

ال ب َّد من التأكيد عىل َّأن الديني والسيايس يف ّ
كل حضارة من حضارات العامل كان يف عمل َّية تفاعل مستمرة ،بحيث
اعتمدت النظم السياس َّية ألكرب فرتة من تاريخ املجتمعات عىل الدين ،بل كان الدين هو األساس يف قيامها أو يف الحفاظ
عىل رشعيتها ،فاألنظمة امللك َّية باعتبارها الشكل األكرث شيوعاً يف تاريخ مجتمعات العامل كانت دامئاً تستند عىل الدين،
وتستمدُّ رشع َّية التوريث من الدين والتقاليد التي تتح َّول إىل شعائر وطقوس دين َّية .ويف املقابل كان الدين يتع َّرض
واملؤسسة الدين َّية .ويرى
للتنقيح والتحوير والتعديل بحكم املصالح التي تنشأ بني الطبقة الحاكمة املحيطة بالحكم
َّ
ثم يتح َّول إىل طبقة كهنوت َّية
رشيعتي يف كتابه دين ض ّد الدّينَّ ،أن الدّين يف البداية قد ينشأ كقوة ثور َّية لتغيري األوضاعَّ ،
 . 1حول انتشار نمط الدولة المعاصر ،يرى بادي أنَّه ت َّم في إطار «عولمة الحياة الدوليَّة» ،انظر :برتراند بادي ،الدولة المستوردة :تغريب النظام السياسي ،ترجمة:
لطيف فرج (القاهرة :دار العالم الثالث  .)1996ص ص .72-73
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اإلسالمية
عالقة الدين بالسياسي في المجتمعات
َّ

تخضع لحكم الطبقة السياس َّية ،جراء تحالف الطبقة السياس َّية مع الطبقة الدين َّية .وهنا تنشأ ُّ
كل أشكال التربير الديني
لألعامل السياس َّية وتربير األوضاع االجتامع َّية التي تتسم بالظلم واللاَّ مساواة ،وكيف يتح َّول إىل سياسة لتوجيه املحكومني
الروحية إىل جانب اإلخضاع الزمني الذي متارسه السلطة السياس َّية .حيث يرى رشيعتي َّأن الدين
وإخضاعهم من الناحية َّ
يف البداية كتوحيد هو دين ثوري ،ويطرأ عليه الرشك ويتح َّول إىل دين م ّربر لألوضاع الطبق َّية ،حيث يستعيد توظيف النقد
املاركيس للدين كأفيون للشعوب ،لكن هذه امل َّرة يحدده يف نوع من الدين الوثني القائم عىل التحالف مع الطبقات
الحاكمة واملربر ّ
لكل مظاهر الوضع القائم  ،statuquoومن مظاهره إنتاج معرفة دين َّية مزيفة وتربير َّية ،مثل اتجاه
املرجئة يف العصور اإلسالم َّية األوىل التي ب َّررت سلوكيات الحكام وانحرافهم عن الرشيعة ،ولهذا ينتقد املنظور االجتامعي
والفلسفي لدراسة األديان ،بأ َّنه اختزايل أغفل الطابع الثوري للفكرة الدين َّية حني تكون يف بدايتها ،وكيف تتع َّرض الفكرة
الدين َّية إىل ثورة مضادة ،وتتح َّول إىل هذا النمط من الدين السائد يف التاريخ« :الدين الذي حكم التاريخ هو دين املأل
واملرتفني ،وكانت حكومة هذا الدين ترتاوح بني الحكم املبارش والرصيح والحكم تحت غطاء دين الله والناس» ،2ويتحول
إىل أداة يف يد املأل أو النخبة الحاكمة ،وهذا بدوره يؤثر عىل مظاهر إنتاج املعرفة والتفكري الديني والعلمي.
َّإن مقولة فصل الدين عن الدولة ،أو العلامن َّية يف شكلها التقليدي الذي نادت به نظريات الفكر السيايس املعارصة
مثل الليربال َّية والجمهوران َّية ،هي تص ُّورات معيار َّية ملا ينبغي أن تكون عليه العالقة بني الدين والسياسة ،وهي انعكاس
لظروف الرصاع بني الكنيسة والدولة من جهة ورصاع بني القوى الدين َّية والقوى العلامن َّية يف الغرب ،وهذا الفصل ليس
موجوداً يف الواقع العميل والتاريخي للمجتمعات الغرب َّية وغري الغرب َّية بهذا الشكل املثايل الذي تدعو إليه التوجهات
العلامن َّية التقليد َّية ،لكنَّ فكرة الفصل لها جذورها الثقاف َّية والتاريخ َّية يف الغرب ،حيث شهد تطوراً لتاميز املجال السيايس
عن املجال الديني بشكل تدريجي ،عزَّزته الثقافة الدين َّية يف استقالل َّية املؤسسة الدين َّية بوجود مرجع َّية دين َّية وتنظيم
مؤسيس هرمي لها منذ بدايات تأسيس الديانة املسيح َّية .فهذه العالقة التي تش َّكلت وتط َّورت بني الكنيسة كمؤسسة
دين َّية لها تنظيم هرياريك ديني ،وبني املؤسسة امللك َّية واإلمرباطور َّية شهدت فرتات من الرصاع والتعاون ،وقد أدَّى ظهور
القوميات يف الدول الغرب َّية والحركات اإلصالح َّية الدين َّية الربوتستانت َّية إىل إضعاف تدريجي لسلطة الكنيسة ،وتزايد نزعة
العلمنة السياس َّية واالجتامع َّية والثقاف َّية ،ورغم تراجع أهم َّية الدين يف الكثري من املجتمعات الغرب َّية ،وتحوله إىل مسألة
فرد َّية ،لكنَّه َّ
ظل يف الوقت نفسه مسألة اجتامع َّية وسياس َّية يدور حولها النقاش ،حول ما ينبغي فعله تجاه الدين وكيف
يصدر الكثري من األفراد واملجموعات أحكامهم ومواقفهم عىل القضايا السياس َّية من منطلق ثقايف وديني.
ولهذا يرى بعض علامء االجتامع الديني َّأن عالقة الدين بالسياسة تتفاوت بني االندماج والرصاع ،واالعتامد املتبادل،
والتعارض ،وذلك من خالل وجود مثاين حاالت لعالقة الدين بالسياسة ،عرفها تاريخ املجتمعات عرب العامل ،ونجدها يف
النظم واملجتمعات املعارصة ،وتتمثل أشكال هذه العالقات يف عدة مناذج :أ َّولها النموذج االندماجي الديني ،أو حني
يكون الديني كسيايس ،أي يتح َّول الدين إىل رشيعة وقانون يحكم عىل العمل َّية السياس َّية ،والنموذج الثاين هيمنة السلطة
سمى يف أدبيات علم السياسة واالجتامع بالحكم التيوقراطي
الدين َّية عىل السلطة السياس َّية ،وهي حالة نادرة تاريخياً و ُت َّ
 . 2علي شريعتي ،دين ض ّد الدين ،سلسلة األثار الكاملة ،ج  ،8طبعة ( ،2بيروت :دار األمير  )2007ص  .54ويضيف َّ
أن دين الشرك أو ما أسميه دين الثورة
المضادة ،دين يبرر ويؤيد َّ
كل أشكال التمييز الطبقي والعرقي ،و«تبرير الوضع الموجود» ،انظر :ص .63
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املحض ،النموذج الثالث هو فصل الدين عن السلطة السياس َّية ،وهو النموذج الحدايث املعارص يف كثري من املجتمعات
الغرب َّية والدميقراط َّية ،حيث يساعد عىل هذا الفصل حياد مؤسسات الدولة تجاه املجموعات الدين َّية ،والنموذج الرابع
هو هيمنة السلطة السياس َّية عىل السلطة الدين َّية ،وهي حالة شائعة جداً يف تاريخ األنظمة السياس َّية ،خصوصاً يف النظم
امللك َّية التقليد َّية واالستبداد َّية املعارصة ،وهذا ميكن أن يؤدي إىل منوذج خامس وهو مقاومة املجموعات الدين َّية للسلطة
السياس َّية وانسحاب الدين من الفضاء السيايس ،حيث سيامرس دور املقاومة الصامتة للسلطة السياس َّية ،وهو ما تنتهجه
يف الغالب األقليات واملجموعات الدين َّية يف بداية نشوئها ،والنموذج السادس هو تح ُّول الدين ليكون يف خدمة السلطة
السياس َّية وداعم أيديولوجي لها ،ومن أبرز الحاالت التي متثل هذا النموذج الدول التي قامت عىل أسس قوم َّية لها أسس
دين َّية مثل إرسائيل والهند ،والنموذج السابع هو اعتبار السيايس كديني أو الديانة املدن َّية وهو النموذج الذي تتجه
إليه الدول العلامن َّية خصوصاً الشمول َّية منها ،والنموذج الثامن هو وجود رصاع بني الديني والسلطة السياس َّية ،وميكن
االستدالل عىل ذلك مبا يشهده العديد من املجتمعات اإلسالم َّية من ثورات ومت ُّردات دين َّية ،ومتثل الثورة اإلسالم َّية يف
إيران هذا النموذج.3
سمى :الديني كسيايس ،ميكن أن يعترب هو النموذج الذي ساد يف التاريخ اإلسالمي ،ويجد أنصاراً
َّإن النموذج األ َّول ا ُمل َّ

له يف الفكر اإلسالمي املعارص ،4بحيث ال يوجد تص ُّور لفصل واضح بني الديني والسيايس ،بل يفرتض فيه خضوع السيايس
ّ
وكل مظاهر الحياة األخرى للرشيعة اإلله َّية ،ولهذا يرى جون اسبوزيتو َّأن نظام الحكم يف اإلسالم ،وفق التجربة التاريخ َّية،
ليس نظاماً تيوقراطياً محضاً ،بل ميكن وصفه بنوع من النوموقراط َّية ،حيث تخضع الجامع َّية السياس َّية كل َّية لحكم القانون
اإللهي أو الرشيعة .5كام ميكن أن يطلق املنظرون لإلسالم السيايس عىل تجربة الحكم يف الحضارة اإلسالم َّية ،خصوصاً يف
عهد التأسيس القائم عىل تعيني الخليفة عن طريق الشورى ،بأ َّنها نوع من الثيودميقراط َّية ،أي أ َّنها نوع من الحكم الديني
يتم اعتامد مبدأ الشورى يف اختيار الحكام.6
الدميقراطي ،حني كان ُّ
كام َّأن املنظور التحديثي العلامين يتبنَّى أطروحة الحداثة الدنيو َّية التي مفادها َّأن الدين هو ظاهرة اجتامع َّية وتعبري
ثقايف عن املق َّدس ومنط من التفكري التقليدي غري العقالين ،ومرحلة من الوعي البرشي ،وميكن استبداله بديانة مدن َّية
علامن َّية قامئة عىل العقالن َّية والعلم التجريبي والوضعي ،وهو ما تجلىَّ يف العديد من املذاهب الفكر َّية واأليديولوج َّية مثل
السان سيمون َّية واملاركس َّية وبعض التوجهات الليربال َّية ،ثم ظهر يف تجارب بعض األنظمة السياس َّية املعارصة ،التي سعى
بعضها إىل درجة إلغاء األديان وإغالق معابدها ومحاربة أتباعها وحظر النشاط الديني.

3 . Hugh B. Urban, ‘Politics and Religion: An Overview’, ed. Lindsay Jones, Mircea Eliade, and Charles J. Adams,
Encyclopedia of Religion (Detroit: Macmillan Reference USA, 2005), pp 7253-57.
 . 4هناك مقولة مشهورة للعالم الشيعي السيد حسن المدرس :ديننا عين سياستنا ،وسياستنا هي عين ديننا.
5 . John L. Esposito, Islam and Politics, 4th ed, Contemporary Issues in the Middle East (Syracuse, N.Y: Syracuse University
Press, 1998), p 324.
 . 6المفكر اإلسالمي أبو األعلى المودودي ِمن بين الذين يذهبون إلى هذا التصور .المودودي أبو األعلى ،نظريَّة اإلسالم السياسيَّة (دمشق ،بيروت :دار الفكر
 )1967ص 31.
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كام حدث يف االتحاد السوفيايت ،ويف الثورة الثقافية للصني يف عهد ماو تيس تونغ ،ويف ألبانيا يف عهد الحكم الشيوعي
يتم ملؤه بتح ُّول املامرسات وبعض
ألنور خوجة ،حيث ينتج عن الفصل بني الدين والدولة أو إلغاء النشاط الديني فراغ ُّ
الطقوس واألساطري املؤسس َّية للدولة إىل ما يشبه ديانة مدن َّية ،وهي مامرسات ومظاهر شائعة يف الكثري من األنظمة
السياس َّية املعارصة ،مثل حالة االتحاد السوفيايت سابقاً ،وكوريا الشامل َّية ،حيث تنزع السلطة الشمول َّية إىل تقديم بديل
للدين التقليدي بأيديولوج َّية شمول َّية هي مبثابة ديانة مدن َّية ،وهذه الحالة املسماَّ ة تح ُّول السيايس إىل ديني ،نجدها
تتأسس الدولة عىل مجموعة من الطقوس والرموز متثل عنرصاً جوهرياً
كذلك يف حالة الواليات املتحدة األمريك َّية ،حيث َّ
تأسست
وأساسياً يف النزعة القوم َّية ،أو ما ُي َّ
سمى بالقوميات الدين َّية ،وهنا نجد دوالً مثل الهند والباكستان وإرسائيلَّ ،
يتم تعريف القوم َّية عىل أساس ديني .وهناك حاالت أخرى تكون فيها العالقة بني الدين
عىل أساس ديني قومي ،حيث ُّ
والسلطة السياس َّية يف رصاع وتناقض رئيس ،قد يتفاوت هذا التعارض من مج َّرد انسحاب الدين من الحياة السياس َّية ،أو
الفضاء السيايس ،مثل حالة الديانة املسيح َّية يف بداية نشوئها ،وحالة بعض الطوائف الدين َّية التي تشعر بخطورة الدخول
يف الفضاء السيايس ،نتيجة ملعارضة السلطة أو خشيتها منها ،مثل حالة الكثري من الطوائف اإلسالم َّية التي تبنت خطاباً
دينياً ،انسحابياً أو انتظارياً ،وقد تتط َّور العالقة بني الديني والسيايس إىل سيطرة السلطة السياس َّية عىل الشأن الديني،
مثل ما هو حاصل يف الكثري من الدول العرب َّية واإلسالم َّية ،حيث تتح َّول املؤسسات الدين َّية إىل مؤسسات تابعة للحكومة،
يتم من خاللها املراقبة والسيطرة عىل الشأن الديني،
خصص للشؤون الدين َّية وزارة َّ
و ُت َّ
خاصة بالشؤون الدين َّية أو األوقافُّ ،
والخشية من تفلت األوضاع ،وبروز حاالت مت ُّرد أو ثورة دين َّية ،مثل ما وقع يف إيران عام  ،1979والذي أعاد النظر يف
حيو َّية الدين كقوة تعبو َّية وحركة اجتامع َّية ال يستهان بها يف التغيريات الثور َّية ،ويف حاالت أخرى تصل املواجهة بني
توجهات السلطة السياس َّية واملعارضة الدين َّية إىل استعامل العنف واإلرهاب ،وهي الحالة التي يعاين منها العامل العريب
ُّ
واإلسالمي ،بانتشار الجامعات الدين َّية التي ترتكز عىل اإلرهاب كوسيلة إلضعاف السلطة السياس َّية أو تدمريها.
إال َّأن استمرار املؤسسات الدين َّية وتح ُّوالت الظاهرة الدين َّية ،والحديث منذ سبعينيات القرن العرشين عن الصحوة
الدين َّية وعودة األصوليات وتك ُّيفها مع الواقع العلامين يف العديد من املجتمعات ،جعل الكثري من املنظرين يعيدون
الحسابات والتفكري حول العالقة بني الحقل الديني والحقل السيايسَّ .
وأن الدين ليس مج َّرد ظاهرة اجتامع َّية متغرية أو
تيار عابر ،أو ثقافة ميكن استبدالها أو منط من التفكري البايل والتقليدي الذي رسعان ما ستأيت الحداثة والتحديث لتمحوه
وتجعله أثراً من املايض ،بل يف ح ّد ذاته ميثل مجاالً من مجاالت النشاط اإلنساين املستمر واملتغري والدينامييك .والذي يؤثر
ويتفاعل مع املجال السيايس عىل الخصوص واملجال الثقايف واالجتامعي عىل وجه العموم.
لكنَّ علامء السياسة يرون َّأن الدين يلعب دوراً أبعد من مج َّرد عودته الظرف َّية ،نتيجة تنامي الحركات الدين َّية
اإلحيائ َّية مبختلف أشكالها األصول َّية واملحافظة ،وعىل مستوى ّ
كل املجتمعات تقريباً ،خصوصاً املجتمعات اإلسالم َّية
واملسيح َّية والهندوس َّيةَّ ،
ألن الدين ميتلك قوة تعبو َّية اجتام َّعية وعنرصاً مه ًام من تك ُّون الهو َّيات االجتامع َّية ،كام َّأن له
حضوراً قوياً يف الدول الليربال َّية الدميقراط َّية ،وذلك من خالل الدور الذي تلعبه املؤسسات الدين َّية ،وأمناط التدين يف
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ظهور التصدُّ عات االجتامع َّية القامئة عىل االنتامء الديني أو السلوك الديني ،وكذلك تأثري الدين عىل السلوك التصويتي
واملوقف من السياسات العا َّمة .7إضافة إىل َّأن التداخل بني الديني والسيايس يف ّ
يتم عرب آل َّية سياس َّية
كل املجتمعات ُّ
سمى التسييس  ،politizationوحسب هربرتسبايروَّ ،
فإن الفضاء السيايس والعمل َّية السياس َّية عمل َّية ديناميك َّية ،ال
ُت َّ
يتم دخول القض َّية املجتمع َّية ومنها الدين َّية إىل الفضاء السيايس وتصبح قض َّية
تعرف حدوداً مستق َّرة يف املجتمع ،حيث ُّ
تم حولها نقاش وخالف عام يحتاج اىل إيجاد قرارات سياس َّية لحسمها .8ويرى فوكو َّأن الدين بح ّد ذاته ميثل
سياس َّية ،إذا َّ
نوعاً من النشاط السيايس.
الصراع السياسي وتأثيره على المجال الديني:

َّإن تأثري الرصاع السيايس والسلطة املتغلبة عىل املؤسسة الدين َّية ،ميكن يف بعض األحيان والحاالت التاريخ َّية أن
ميت َّد إىل إنتاج النصوص الدين َّية سواء املؤسسة واألصل َّية أو الشارحة والفرع َّية ،وهذه الظاهرة ليست مسألة مقترصة
عىل التاريخ اإلسالمي ،بل هي ظاهرة معروفة لدى الديانات األخرى ،فمن املعروف تاريخياً الدور الحاسم الذي لعبته
السلطة اإلمرباطور َّية يف العهد الروماين يف القرنني الرابع والخامس يف التأثري عىل املجامع املسكون َّية املسيح َّية ،وتحديدها
لألناجيل الصحيحة واملنحولة ،واالنتصار لعقيدة التثليث وجعلها هي الديانة الرسم َّية واضطهاد باقي الطوائف املسيح َّية
األخرى املخالفة لها ،مثل الدونات َّية واألريوس َّية ،والكنائس الرشق َّية مثل النسطور َّية والقبط َّية .9لكنَّ هذا ليس هو العامل
الوحيد يف تشكيل الوعي الديني ،وهذا ال يعني فقدان األصالة الدين َّية للنصوص ،وال يعني وقوع التحريف الكيل ،وذلك
املؤسسة الدين َّية املستقلة أو العلامء املستقلني أو
نظراً للمقاومة االجتامع َّية التي ميكن أن تواجهها السلطة من قبل َّ
املتمسكة بالخط األصيل للفكرة الدين َّية ،حيث يحفل التاريخ اإلسالمي بشواهد ع َّدة العرتاض العلامء عىل
جامعة املؤمنني
ّ
السلطة السياس َّية القامئة وتصديهم النحرافاتها ،وتفاوت هذه العالقة بني الرصاع واإلخضاع واملقاومة .ويربز هذا أيضاً
يف وجود مجموعة كبرية من النصوص املجمع عليها ،مثل النص القرآين ،والكثري من نصوص السنَّة ،ولكنَّ التأويل يلعب
دوراً يف توظيف النصوص لصالح طرف ض َّد آخر .ونظراً لتط ُّور الظروف التاريخ َّية ،والحاجة إىل مزيد من الدعم والرشع َّية
الدين َّية القامئة عىل النصوص ،ولو عن طريق االختالق ،أو ادعاء وجود نصوص دينية قدمية تؤيد غرضهم.
 . 7حول تأثير العامل الديني في العمليَّة السياسيَّة هناك دراسات كثيرة ،منها على سبيل المثال دراسات :ليبهارت حول أثر التصدعات االجتماعيَّة ومنها العامل
الديني ،وكذلك الدراسات الكثيرة حول دور الدين في السياسة.
ArendLijphart, ‘Religious vs. Linguistic vs. Class Voting: The Crucial Experiment’’ of Comparing Belgium, Canada, South
Africa, and Switzerland’, The American Political Science Review 73, no. 2 (1979): 442–58; Mattei Dogan, ‘Class, Religion,
Party Tiiple Decline of Electoral Cleavages in Western Europe’, in Party Systems and Voter Alignments Revisited, ed. Lauri
Karvonen and Stein Kuhnle (London; New York: Routledge, 2001).
8 . Herbert J. Spiro, ‘Comparative Politics: A Comprehensive Approach.’, American Political Science Review 56, no. 3
(September 1962): 577–95, doi: 10.2307/1952491.
 . 9حول تطوُّر الديانة المسيحيَّة ودور العامل الروماني في ذلك ،انظر:
Karen Armstrong, Fields of Blood: Religion and the History of Violence, First edition (New York: Alfred A. Knopf, 2014),
pp 153-156.
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فمشكلة األحاديث املوضوعة وخلفياتها السياس َّية متثل شاهداً عىل هذه الحاجة إىل تربير املقوالت الفرق َّية والحزب َّية
والسلطو َّية باخرتاع نصوص ونسبتها إىل الدين أو أشخاص ميثلون مرجع َّية دين َّية تاريخ َّية ،فقد تح َّول النص الديني إىل
للسلطة ،واألصالة التاريخ َّية للفرقة ،ونزعها يف املقابل من الطرف الخصم .وتحفل األحداث
وسيلة إلعطاء الرشع َّية الدين َّية ُّ
التاريخ َّية يف الفرتة املبكرة ،باستعامل األحاديث املوضوعة يف السجال التاريخي بني الفرق ،حيث كرث الوضع يف عدَّة
مواضيع :منها مناقب الصحابة ،10واملقوالت الكالم َّية ،وذ ّم التفرق والفرقة .ويكشف محققو األحاديث عن زيف الكثري من
املوضوعات الحديث َّية ،وكيف َّمتت صناعتها يف إطار الرصاع التاريخي بني األمويني والعباسيني ،وبني العباسيني والعلويني،
يتم اخرتاع األحاديث املوضوعة من قبل جامعات مناوئة لإلسالم يف ح ّد ذاته ،واملتهمة
وبني الخوارج ومناوئيهم ،كام كان ُّ
بالزندقة.11
كان أحد أهداف وضع األحاديث هو إغالق النقاش أمام تبلور املدارس الكالم َّية ،واملذاهب ،ومحاولة تسوير النص
أثبتت فشلها ،وإقصاء املعارض ورميه بشتى النعوت ،متهيداً لتصفيته الجسد َّية والدين َّية ،وهذه اآلل َّية ساهمت يف تقسيم
األرثوذوكس َّيات التاريخ َّية ،حيث يرى أركون أ َّنه بدل أرثوذوكس َّية واحدة ،انقسم املشهد الفرقي يف صياغة مدونات
لكل منها مفهومها الخاص للسنَّةٍّ ،
حديث َّية إىل ثالث أرثوذوكس َّيات ٍّ
يتم التوصل
ولكل منها مدونتها الخاصة بالسنَّة .12ومل ّ
موحد بني الفرق ،وهو القرآن ،ووجود نصوص حديث َّية
إىل آل َّية منهج َّية لتصحيح الرتاث وتوحيد النصوص ،رغم وجود نص ّ
كل الفرق ،حيث أنتجت ُّ
مشرتكة بني ّ
كل فرقة مدونتها الخاصة باألحاديث أو اآلثار التي تفسرّ القرآن وتدعم ما تراه من
مقوالت فرق َّية ،رغم محاوالت التنقيح والنقد الروايئ لألحاديث عند أهل السنَّة ،القائم عىل علوم الدراية والرواية ،ومعرفة
أحوال الرواة ،ومدى اتصال السند ،واألمر نفسه انتهجته املدرسة الشيع َّية االثنا عرش َّية ،كر ّد فعل عىل النقد السندي
والروايئ عند السنَّة ،13إال َّأن هذه املحاوالت تبقى يف إطار األرثوذوكس َّيات القامئة.
تح َّولت املذاهب الكالم َّية والفقه َّية إىل إيديولوجيات تقوم عليها دول ،وهذه الدول ح َّولت هذه املذاهب إىل
دعوات سياس َّية وإيديولوج َّية ،فنظرة استقرائ َّية يف تاريخ العامل اإلسالمي توضح َّأن الكثري من املاملك حاولت أن تتبنَّى
مذهباً معيناً وتفرضه عىل بقية الرعايا ،نظراً للحاجة إىل االستقرار املؤسيس وتسيري مؤسسة القضاء التي تحتاج إىل مد ّونة
توجه سيايس واجتامعي يحقق االستقرار .ولذا اندثر العديد من املذاهب والفرق الكالم َّية التي كانت يف
فقه َّية ذات ُّ

 . 10يقول ابن أبي الحديد في كتابه شرح نهج البالغة كاشفاً عن بعض أسباب الوضع في الحديث ألسباب سياسيَّة« :اعلم َّ
أن أصل األكاذيب في أحاديث الفضائل كان
من جهة الشيعة ،فإنَّهم وضعوا في مبدأ األمر أحاديث مختلفة في صاحبهم ،حملهم على وضعها عداوة خصومهم .فلما رأت البكريَّة [يقصد بهم أهل السنَّة] ما صنعت
الشيعة ،وضعت لصاحبها أحاديث في مقابلة أحاديث» .انظر :ابن أبي الحديد ،شرح نهج البالغة ،ج( ،11 :بغداد :دار الكتاب العربي  )2007ص 33.
 . 11يرى علماء الحديث والمحققون َّ
أن أسباب الوضع في الحديث عديدة منها :طلب الشهرة ،سوء الحفظ ،تبرير مقوالت ومعتقدات خاصة ،إضافة األغراض
السياسيَّة والدينيَّة ،وقد ناقش العديد من الباحثين المعاصرين ،وبعضهم بالغ في ر َّد الكثير من األحاديث ،دون االستناد على معيار محدد ،ولكن حاولوا أن يبرزوا
كيف يؤثر العامل السياسي في اختالق النصوص الحديثيَّة ويبرر للسلطة القائمة ،انظر :ابن قرناس ،سنة األولين ،وذلك في نزعة قرآنيَّة ،ترى تنكر أي شرعيَّة للنص
الحديثي ،وهي نزعة ال تاريخيَّة وغير علميَّة بدورها ،وهي نزعة أيضاً موجودة في الديانة اليهوديَّة ،حيث ينكر القراء شرعيَّة نصوص التلمود التشريعيَّة.
 . 12أركون محمد ،الفكر اإلسالمي :نقد واجتهاد ،ترجمة :هاشم صالح (الجزائر :المؤسسة الوطنيَّة للكتاب  97 )1993ـ .100
 . 13حول النقد السندي والروائي لمتون األحاديث عند الشيعة ،انظر :حيدر حب هللا ،نظريَّة السنَّة في الفكر اإلمامي الشيعي :التكوين والصيرورة (بيروت :اإلنتشار
العربي .)2006
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املعارضة السياس َّية ،أو يحظى أتباعها بتمثيل يف مؤسسات القضاء يف السلطة ،نظراً الفتقارها إىل داعم سيايس ،واختفاء
املؤسسات واملراكز التعليم َّية التي حاولت أن تنرش فكرها عربها.
ومن جهة أخرى تأثرت الكتابات التاريخ َّية بالنزعة اإليديولوج َّية ،والعداء السيايس القائم بني األحزاب والفرق،
فالتاريخ األموي كتب بأقالم خصومهم العباسيني ،14وتاريخ الدولة الفاطم َّية كتب بيد خصومها املذهبيني ،حيث ير ُّد ابن
خلدون عىل مسألة طعن املؤرخني العباسيني يف نسب الخلفاء الفاطميني ،لتقويض رشعيتهم الدين َّية املبنية عىل العصمة
واإلمامة الوراث َّية ،والكتابات التاريخ َّية األصل َّية تتأثر إىل حد كبري بالنزعة املذهب َّية ألصحابها ،وهذه النزعة اإليديولوج َّية
للعديد من الكتَّاب تش ّوه الوقائع أو تختزلها أو ّ
تضخم دور األبطال اإليديولوجيني ،أو تضيف لهم مآثر تاريخ َّية غري
صحيحة .وهذا ما نجده يف كتابات السرية وكتب املناقب واملغازي وترجمة أعالم املذاهب اإلسالم َّية.
وتح َّولت املذاهب واإليديولوجيات املذهب َّية إىل طوائف اجتامع َّية بتح ُّول الوقائع التاريخ َّية إىل نصوص منتجة
ثم إىل طوائف اجتامع َّية ،تقوم بينها حدود اجتامع َّية ومكان َّية ،ولها
ممجدة ومؤسطرة ،وبرامج ومشاريع سياس َّيةَّ .
مؤسساتها الدين َّية الخاصة بها واملستقلة عن باقي املجتمع واملجموعات االجتامع َّية األخرى ،فاملذهب الدرزي نشأ
ثم
يف البداية كحركة دعوة سياس َّية ومحاولة تجديد ضمن املذهب اإلسامعييل يف عهد الحاكم بأمر الله الفاطميَّ ،
تح َّولت هذه الدعوة بانعزال أتباعها يف جبال لبنان وسورية نتيجة االضطهاد السيايس ،وهذه الظاهرة انسحبت عىل
املذاهب األخرى التي نشأت كحركات سياس َّية مقاومة للمركز السيايس للخالفة ،مثل اإلباض َّية والزيد َّية ،والشيعة
اإلمام َّية ،والعلو َّية النصري َّية.
سياسية:
اإلسالمية على خلفيات
تبلور الكثير من العقائد
َّ
َّ

َّإن الكثري من العقائد الكالم َّية التي ال تعترب عقائد جوهر َّية يف النص القرآين قد نشأت نتيجة السجال الكالمي،15
ونتيجة للرصاعات السياس َّية التي عرفها التاريخ اإلسالمي يف بدايته ،بدءاً من الرصاع بني الصحابة والرصاع بني الخليفة
عيل بن أيب طالب ومعاوية إىل غاية القرن الرابع الهجري ،وقد ت َّولد عن هذه األحداث مواقف حزب َّية ومذهب َّية ،أصبحت
مصدراً للرصاع املذهبي والعقائدي ،ومن تلك املعتقدات الشديدة الصلة بالرصاع السيايس نجد قضية :اإلمامة ،املهدو َّية،
القدر َّية والجرب َّية ،ونقاشات سياس َّية حارضة داخل الجامعات اإلسالم َّية وبينها وبني القوى العلامن َّية مثل :طبيعة الدولة
اإلسالم َّية ،مدن َّية الدولة ،العلامن َّية.
اإلمامة :كام يقول العديد من مؤلفي النصوص الفرق َّية (التي تتحدث عن الفرق واملذاهب اإلسالمية) مثل الشهرستاين
والبغدادي والجويني من السنَّة ،والنوبختي من الشيعةَّ :إن قض َّية اإلمامة التي هي طريقة قيادة الجامعة اإلسالم َّية هي
 . 14يورد عبد المتعال الصعيدي أمثلة من هذا التحيز والتشويه المتعمد لتاريخ الخلفاء األمويين من قبل خصومهم العباسيين ويشكك في بعض الوقائع المنسوبة إلى
بعض الخلفاء األمويين ،انظر :عبد المتعال الصعيدي ،القضايا الكبرى في اإلسالم (القاهرة :مكتبة اآلداب.)2002 ،
 . 15ينسب المعتزلة بداية نشأة مذهبهم إلى الخالف حول مرتكب المعصية والفاسق وتبنيهم القول بالمنزلة بين المنزلتين ،انظر :أبو القاسم البلخي ،القاضي عبد
الجبار ،والحاكم الجشمي ،فضل االعتزال وطبقات المعتزل ،تحقيق :فؤاد سيد (تونس :الدار التونسيَّة للنشر )1986 ،ص 115.
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اإلسالمية
عالقة الدين بالسياسي في المجتمعات
َّ

أول قض َّية ثار حولها الخالف ،كام يسلم الجويني باعتباره أحد علامء السنَّة األشاعرة َّ
بأن مسائل اإلمامة ليست من
العقائد ،لكنَّها مثلت القض َّية األوىل التي أثارت النقاش السيايس ،وعىل أساسها تف َّرقت الفرق والعقائد ،16وبالتايل فالرصاع
عىل السلطة أدَّى إىل خالفات فكر َّية وعقائد ّية حول ما ينبغي أن تكون عليه السلطة ،وما هي الصفات املطلوبة التي
خاصة باالجتهادات
ينبغي أن تتوفر يف الحاكم املسلم ،بينام مثلت طريقة وكيف َّية تطبيق الرشيعة واألحكام مسألة فرع َّية َّ
الفقه َّية املذهب َّية ،وتح َّول الرصاع السيايس إىل رصاع ديني حول من هو أهل للحكم ،وتبلورت نظريات متعدّدة حول
اإلمامة ،والتي كانت تدور حول األحق باإلمامة؛ هل هي منحرصة يف نسب معني؟ حيث مالت املذاهب السن َّية إىل
حرصها يف النسب القريش ،أ َّما املذاهب الشيع َّية فقد حرصتها يف النسب العلوي ،أو نسب مخصوص منه ،وهو بدوره
أحد العوامل املهمة يف انقسام املذاهب الشيع َّية إىل زيدي َّة وإمام َّية إسامعل َّية واثني عرش َّية .وانفردت فرق الخوارج
واإلباض َّية حني قالت َّإن اإلمامة ال تشرتط بالنسب ،ورغم َّأن هذا النقاش تجاوزه الزمن لكنَّه ما زال يلقي بظالله يف
وتم توظيفه اآلن من قبل الجامعات اإلسالم َّية التي تتبنى اإلرهاب ،حيث أعلن أتباع تنظيم
الخالفات والرصاعات الحال َّيةَّ .17
داعش أ َّنهم قاموا بإعادة بعث الخالفة من جديد مببايعة أيب بكر البغدادي ،الذي يدَّعي أنصاره بأ َّنه ذو نسب قريش.18
املهدو َّية :متثل فكرة املهدو َّية عقيدة قدمية يف الرشق األوسط ،عرفتها حضارات سابقة عىل اإلسالم ،حيث انتقلت
فكرة العرص الخاليص واملخلص من الزرادشت َّية اليهود َّية ،وقامت املسيح َّية األوىل عىل فكرة خالص َّية محورها عودة
املسيح إىل األرض ،واكتسبت وظيفة يف املخيال الديني باعتبارها تعطي تفاؤالً التباع املذهب الديني ورشع َّية واستمرار َّية.
وانتقلت هذه الفكرة إىل الفرق اإلسالم َّية ،حيث صاغت ُّ
كل فرقة تص ُّورات ومواصفات وروايات حول مهديها املفرتض،
والذي سينرص امللة الصحيحة يف آخر الزمن ،19بعد انتشار الظلم والجور .والفكرة املهدو َّية كانت فكرة موحية لربامج
سياس َّية ،حيث برز الكثريون من أدعياء املهدو َّية يف التاريخ اإلسالمي ،وبعضهم نجح يف مرشوعه السيايس ،حيث قامت
املوحدين وتوحيد بالد
الدولة الفاطم َّية عىل أساس املهدو َّية ،واملهدي بن تومرت مت َّكن أتباعه بعد وفاته من تأسيس دولة ّ
والخاصة مظنونة التآخي والتحري» ،أبي
 . 16يقول الجويني« :وليست اإلمامة من قواعد العقائد ،بل هي والية تامَّة عامَّة ،ومعظم القول في الوالة والواليات العامَّة
َّ
المعالي الجويني ،غياث األمم في التياث الظلم  ed.مصطفى حلمي  andفؤاد عبد المنعم (اإلسكندريَّة ،مصر ،دار الدعوة  )1979ص 48.-47
 . 17األزمة الحاليَّة في اليمن ،بين الحوثيين والنظام اليمني ،ث َّم الحكومة المعترف بها دولياً ،تعكس مثل هذا الصراع القائم بين برنامج سياسي ديني يدعو إليه أنصار
هللا ،وهو العودة إلى حكم اإلمامة ،كما كان سائداً في حكم اإلمامة الزيديَّة في اليمن ،ومن يعارضون هذا المشروع.
وكذلك هناك خالف بين الجماعات اإلسالمية حول قضيَّة السلطة ،حيث ينقسم المشهد الجماعاتي إلى تيارات كل منها له تصور للحكم :تصور شيعي لوالية الفقيه
قائمة ،وتصور معارض له يتبنى االنتظار ووالية الحوزة ،تيار إصالحي ينادي بتقبل الديمقراطيَّة الحديثة ولكن وفق المبادئ اإلسالميَّة ،وأهم تياراته تيار اإلخوان
ً
وتفصيال ،ويرى أنَّها كفر ،وتنقسم هذه التيارات بدورها بين من ينادي بالخالفة
المسلمين ،رغم االتهامات العديدة لهم بالعنف ،تيار يرفض الديمقراطيَّة الحديثة جملة
مثل حزب التحرير ،ومن يرى بطاعة السلطة القائمة «اإلمام صاحب الشوكة» ،ومن يرى بضرورة تغيير األوضاع القائمة ولو باستعمال العنف والجهاد .وتيارات
ال تهتم بالسياسة وترى أولويَّة الدعوة مثل جماعات الدعوة والتبليغ ،واتجاه المؤسسات الدينيَّة التقليديَّة التي تتبنى وجهات النظر التقليديَّة.
 . 18عبد الباري عطوان ،الدولة اإلسالميَّة :الجذور ،التوحش ،المستقبل (بيروت :دار الساقي .)2015
 . 19الحظ محمَّد عمارة َّ
أن الفرق التي تتبنى الثورة والخروج على الحاكم الظالم ال يوجد عندها معتقد المهدويَّة ،مثل الزيديَّة ،بينما يسود هذا المعتقد عند التيارات
التي ال تشجع على الخروج على الحاكم الجائر أو السلطة الجائرة ،مثل الشيعة اإلماميَّة االثني عشريَّة واإلسماعيليَّة ،إضافة الى المذاهب السنيَّة :حيث ينقل محمَّد
عمارة هذه العبارة الالفتة« :فالخوارج والزيديَّة لم يعيروا التفاتاً لهذه العقيدةَّ ،
ألن أئمتهم الذين شهروا سيوفهم وقاتلوا هم المهديون الحقيقيون ،بينما انتظر اآلخرون
مخلصيهم ،وما يزالون حتى اآلن ينتظرون .وكذلك لم يكن لهذه العقيدة شأن يذكر في فكر المعتزلة وحركتهم .أمَّا الشيعة االثنا عشريَّة ،وأولئك الذين حرَّ موا الخروج
ورفضوا السبق من أهل السنةَّ ،
فإن قعودهم عن استخدام سبيل الثورة في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر جعلهم يحولون طاقات السعي إلى العدل عندهم من
ميدان الواقع والتطبيق إلى ميدان الحلم والوهم والخيال .»...انظر :عمارة محمَّد ،اإلسالم وفلسفة الحكم (بيروت :دار الشروق  )1989ص .503
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املغرب اإلسالمي وعدوة األندلس ،واملهدي السوداين مت َّكن من إيقاف الغزو اإلنجليزي لبالد السودان ،والفكرة املهدو َّية
وفق الصيغة اإلمام َّية االثني عرش َّية لعبت دوراً كبرياً يف الحفاظ عىل كيان املذهب وإمداده بالقدرة عىل التك ُّيف
واملقاومة ،بإمداد أتباعها بحافز سيكولوجي انتظاري قوي .لكنَّها كانت لها أثار وخيمة يف العديد من الحاالت ،حيث تؤدي
إىل إزهاق العديد من األرواح بدون جدوى.20
القدر َّية والجرب َّية :هذه العقيدة أو املوقف والنقاش من القدر ،كان موضوع رصاع كالمي له خلف َّية سياس َّية
بامتياز ،ومن املواضيع التي تدخلت فيها السلطة السياس َّية ملحاولة حسمه ،والقضاء عىل الطرف الذي يقول بخالف ما
تقوله السلطة ولكن من غري جدوىَّ ،
ألن موضوع القدر مل يكن مسألة كالم َّية والهوت َّية بحتة ،بل كان موضوعاً له جانبه
السيايس ،وله عالقة بتربير ترصفات الحاكم ،وإعطائها صبغة دين َّية ،فالحاكم ُّ
ظل الله يف األرض ،وقدر الله النافذ فيه
من وجهة نظر املواالة للحكم السلطاين .وتف ّرع من النقاش القدري نقاشات حول مرتكب املعصية أو الخارج عن حكم
الرشيعة ،وأهم منتهيك حكم الرشيعة يف التاريخ اإلسالمي كانوا هم الحكام ،فنشأت توجهات فكر َّية م ّربرة لسلوك الحكام
يطلق عىل هذا االتجاه «املرجئة» ،21يف مقابل الفرق املناوئة واملعارضة إلرادة السلطة السياس َّية األمو َّية أو العباس َّية مثل
املعتزلة والخوارج ،لكنَّ املعتزلة يف عرص املأمون حاولوا عن طريق نفوذهم السيايس فرض آرائهم الكالم َّية ،ومنها مسألة
خلق القرآن ،لكنَّ تغري السلطة ضدَّهم يف عرص املتوكل كان وباالً عليهم ،ومقدّمة لرتاجع رواج املدرسة االعتزال َّية وتناثر
مقوالتها الكالم َّية والعقد َّية فيام بعد ،وقد ورث املذهب الزيدي بالدرجة األوىل الكثري من هذا الرتاث االعتزايل الذي
يخالف خط السلطة واملذاهب السن َّية السائدة يف مسألة القدر والخروج عىل الحاكم الظامل ،لكنَّ هناك جربية أخطر من
تلك التي كانت كالم َّية ،حني تح َّولت إىل ثقافة مجتمع َّية ّ
تؤطرها الطرق الصوف َّية ،وتح َّولت إىل مخدّر اجتامعي عام ،يرى
بعدم جدوى مقاومة القوى املحتلة.
هذه املسائل السياس َّية-الدين َّية هي نقاشات لها سياق تاريخي للرصاع السيايس حول السلطة وتبلور املقوالت
الكالم َّية واملذهب َّية تدريجياً ،ورغم َّأن الكثري منها قد تجاوزه الزمن ،ومل يعد مطروحاً إال يف اإلطار املذهبيَّ ،
فإن املعطيات
الحارضة واألحداث التاريخ َّية التي م َّر بها الكثري من املجتمعات اإلسالم َّية ،بدءاً من إلغاء الخالفة العثامن َّية عام ،1924
واالستعامر الذي تع َّرضت له العديد من البلدان ،وموجة االستقالل ،وتحدياته التنمو َّية والحكامن َّية ،governmental
أعقبتها نقاشات سياس َّية معارصة بني الجامعات الدين َّية األصول َّية منها والتقليد َّية ،حول املوقف من النظم السياس َّية
الحال َّية والتغيري املطلوب إزاءها ،وهل ميكن الخروج عىل الحاكم أو تأييده او عدم الخروج عليه.
هذه النقاشات تقع بني الجامعات اإلسالم َّية ،وهي يف معظمها نقاشات نظر َّية جدال َّية ال ُّ
متت إىل الواقع العميل
سمى أيضاً األحكام السلطان َّية ،تجاوزه الزمن ،ومل يعد
املعارص بصلة ،ومجمل الفقه السيايس املتداول أو املوروث ،وا ُمل َّ
فقهاً عمل َّياً ،لكنَّه أصبح محدداً لرشع َّية السلطة ومله ًام للكثري من الجامعات اإلسالم َّية يف نشاطها وتوجهاتها وفتاويها،
 . 20حيث أ َّدى حادث الحرم ّ
المكي عام  ،1980نتيجة احتالل أتباع جهيمان العتيبي للحرم ومبايعتهم لمهديهم المنتظر ،إلى سقوط المئات من القتلى ،وفشل حركتهم
بمقتل مهديهم ،وقبض السلطات السعوديَّة على جهيمان وأتباعه ،وتنفيذ حكم اإلعدام بحقهم.
 . 21في كتابات الفرق ،ال يوجد تحديد دقيق لمعالم هذه الفرقة ،بل أصبحت تهمة وصفة تطلق على المناوئين الذين ينظر إليهم على أنَّهم متساهلون في أمور العقيدة،
ومجمل فكرة المرجئة هي مقولة« :ال يضرُّ مع اإليمان معصية ،وال ينفع مع الكفر طاعة».
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وبعض هذه االتجاهات اإلسالم َّية أو األصول َّية مت ّكن من الوصول إىل السلطة ،وحاول أن يبني أسساً للدولة والسلطة
وفق الرؤية الفقه َّية واملذهب َّية التي يتبنَّاها ،حيث مت َّكن الشيعة االثنا عرش َّية من تطبيق مبدأ والية الفقيه الشيع َّية ذات
املرجع َّية املهدو َّية اإلمام َّية يف الجمهور َّية اإلسالم َّية يف إيران ،وفق ما طرحه الخميني يف كتابه الحكومة اإلسالم َّية ،وهذه
الفكرة استلهمها من كتابات علامء دين سابقني له مثل النائيني .22واصطدم أنصار طالبان يف أفغانستان بظروف ما بعد
الحرب ورضورة إعادة بناء أفغانستان ،وظروف املجتمع الدويل املعاد َّية لألصول َّية اإلسالم َّية ،يف فشل منوذجهم املتشدد
يف الحكم ،الذي انتهى بغزو أفغانستان وإسقاط منوذج حكمهم ،واألمر نفسه حدث يف الصومال مع نظام حكم املحاكم
اإلسالم َّية ،الذي يرى فيه بعض الباحثني السياسيني منوذجاً متميزاً من الحكم مبنياً عىل النموذج التاريخي لحكم القضاة،
وتم إحباطه بالتدخل العسكري األثيويب املسنود دولياً.
ولكنَّه مل يستم َّرَّ ،
لكنَّ السلطة السياس َّية والنخب السياس َّية العلامن َّية تطرح مسائل تتعلق برشع َّية وجود ما تس ّميه جامعات اإلسالم
السيايس ،ورشع َّية الحركات اإلسالم َّية التي أثبتت فشلها عىل األقل يف معالجة وتجاوز الطائفيات ،حيث ميكن مالحظة
وجود حركات إسالم َّية سن َّية وأخرى شيع َّيةٍّ ،
لكل منها منطلقاته الفكر َّية التي تبقى حبيسة الفكر التقليدي الطائفي.
وهذا يعود يف جزء منه إىل فقدان التواصل املفاهيمي وأحياناً اللغوي بني التيارات العلامن َّية والتيارات اإلسالم َّية ،إضافة
الحساسة ،مثل املوقف من الرتاث ،وأزمة الدولة املعارصة ،فاإلسالميون
إىل ضباب َّية الخطابات حني ُّ
يتم مناقشة األمور َّ
بدورهم يغيب لديهم فقه واضح للدولة ،23ويلتحقون يف الفشل وغياب رؤية للمجتمع والدولة مثل نظرائهم السابقني
من القوميني واليساريني والبعثيني.
اإلسالم والسياسة في عصر الحداثة:

توجهات ما بعد الحداث َّيةَّ ،
فإن املعرفة ليست مسألة إدراك َّية بحتة ،إ َّنها تقع يف صميم النظام املعياري،
حسب ُّ
وبالتايل فهي خاضعة للتحيز ،وحسب ميشال فوكو النظام التأوييل ومن ضمنه املعرفة يرتابط مع النسق العميل ،واملعرفة
والسلطة يعتمد بعضهام عىل بعض ضمن أيّ نسق اجتامعي تاريخي ،24وتصبح املعرفة الدين َّية نوعاً من السلطة ،وميكن
أن نعدد االستشهادات يف التاريخ اإلسالمي حول كيف تؤيد السلطة الدين َّية السلطة السياس َّية وتعتمد إحداهام عىل
األخرى ،وسبق أن عرضنا ملفهوم دين ض ّد الدين عند رشيعتي ،لكن يف الحالة اإلسالم َّية لطاملا تع َّرضت املجموعات الدين َّية
 . 22روح هللا الخميني ،الحكومة اإلسالميَّة (د .م :.د .ن1968. ،].
أن الخطاب اإلسالمي ،طبعاً تقصد اإلسالميين المعتدلين من دعاة المشاركة السياسيَّة وتأييد الديمقراطيَّةَّ ،
 . 23ترى هبة رؤوف عزت َّ
أن خطابهم ليبرالي رأسمالي
في جوهره ويتسربل بالديباجة الدينيَّة ،وهو النقد نفسه الذي يوجهه اليسار الشيوعي لما يسميه بعودة القوى الدينيَّة اليمينيَّة الرجعيَّة .وتضيف إلى ذلك :غياب فقه
الدولة ،ألنَّهم يكرّ رون خطاباً قديماً تجاوزه الزمن ،إضافة إلى االضطراب في مناقشة قضايا ذات صلة بالتعدديَّة الدينيَّة والقوميَّة .انظرَّ :
عزت هبة رؤوف ،الخيال
السياسي لإلسالميين .ص  10وص .58-59
بأن السلطة تنتج المعرفة ،وليس فقط تشجعها ،ألنَّها تخدمها أو تطبقها ألنَّها مفيدةَّ ،
 . 24يقول ميشال فوكو« :واألصح االفتراض َّ
وأن السلطة والمعرفة تقتضي
َّ
إحداهما األخرى ،وأنَّه ال توجد عالقة سلطة بدون تأسيس مناسب لحقل المعرفة ،وأنه ال توجد معرفة ال تفترض ،وال تقيم بالوقت ذاته عالقات سلطة .هذه الروابط
بين «السلطة والمعرفة» ليست إذاً ممَّا يجب تحليله انطالقاً من موضوع معرفة يكون حراً »...فوكو ميشيل ،المراقبة والمعاقبة :والدة السجن  trans.علي مقلد
(بيروت ،مركز اإلنماء القومي  )1990ص .65
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السلطاين ،لكنَّ الوضع َّية مل تصل
والعلامء الذين ميثلون مذاهب دين َّية إىل اضطهاد السلطة السياس َّية القامئة عىل النمط ُّ
إىل ح ّد محاكم التفتيش املسيح َّية يف أوروبا.
فالعديد من املؤسسات الدين َّية التي كان لها دور يف التعليم والتكوين وتخريج الكثري من شخصيات الدولة يف القضاء،
تم السيطرة عليها واملساس باستقالليتها الدين َّية ،فالتاريخ اإلسالمي يعطينا حاالت متعدّدة لتعدّي السالطني والحكام عىل
َّ
للمؤسسة
املؤسسات الدين َّية تابعة
األمالك الوقف َّية ،25وكيف َّ
َّ
تم تدهور تعليم املعارف الدين َّية والطبيع َّية ،وأصبحت َّ
املعمقة حول فجر العلم الحديث ،التي مفادها َّأن الحارضة اإلسالم َّية
الحاكمة السلطان َّية .وهنا ميكن االستدالل بالدراسة َّ
افتقدت إىل املؤسسات املستقلة بإنتاج وتراكم املعرفة واستقالليتها ،رغم وجود أعالم بارزين ساهموا يف املعرفة العلم َّية،
يتم توظيفها يف الرتاكم والتقدُّ م املعريف ،كام حدث يف تجربة العلم الغريب الحديث.
لكنَّها بقيت جهوداً فرد َّية ومعزولة مل َّ
المعضالت الناتجة عن العالقة بين السياسي والديني:

َّإن املايض ليس عبئاً وليس إرثاً ثقي ًال دامئاً ،حتى نتعامل معه بالنسيان والقطيعة ،بل هو امتداد وتجديد يتيح لألجيال
موجهة ما فوق سياس َّية وخربة مكتسبة ،وال ب َّد للدين
الجديدة أن ترثي تجربتها مع الشأن السيايس الذي ال ب َّد له من قيم ّ
من حامية مؤسس َّية وحقوق َّية ،وحر َّية فكر َّية تتيح له تصفية التط ُّرف والتشدُّ د والغلو ،وتجعله ضمن العنارص الثقاف َّية
الفاعلة يف صناعة الحضارة وبلورة الحلول ألزماتها املزمنة واملستعصية ،ال س َّيام تلك التي تعاين منها املجتمعات اإلسالم َّية،
إ َّنها معضالت واقع َّية ،وهنا يطرح السؤال :كيف نتخلص من إرث املايض ،نحو قراءة جديدة لعالقة الدين بالسياسة،
وتحرير الدين من السلطة السياس َّية واملركب السيايس-الديني التسلطي القائم؟
ال ب َّد من التسليم َّ
بأن هنالك معضالت واقع َّية ترتبط بهذا املوضوع ،وتحدّد العالقة بني اإلسالم والسياسة وإنتاج
املعارف يف املجتمعات اإلسالم َّية ،وهذه املعضالت هي املسؤولة عن التخلف الحضاري والسيايس ،وشيوع النظم
التسلط َّية يف العامل اإلسالمي ،مع ما يرتبط بها من فساد سيايس وإداري وتخلف اجتامعي ،وعدم استقالل َّية املؤسسات
البحث َّية والتعليم َّية الناشئة املعارصة ،وغياب أيّ الهوت تح ُّرري وتحريري وخطاب ديني تنموي ودميقراطي .إضافة إىل
تحول الطائف َّية إىل محاور تقسيم وتصدُّ عات اجتامع َّية وسياس َّية قابلة إلشعال العديد من الحروب األهل ّية والرصاعات،
والذي أصبح ممتداً إىل العديد من املناطق :يف العراق واليمن ولبنان وسورية ،والتصدّي ملشكلة اإلرهاب ذي العنوان
اإلسالمي الذي عانت منه املجتمعات اإلسالم َّية.
وميكن إجامل هذه املعضالت يف مشكلة االستبداد وتربيره الديني ،ووجود تصدُّع علامين ديني غري مستوعب من
الناحية املؤسس َّية ضمن نظام سيايس مستقر وذي رشع َّية مبن َّية عىل اإلجامع ،وضيق فضاء التعدد َّية الدين َّية والثقاف َّية،
 . 25يذكر ليون اإلفريقي في كتابه «وصف إفريقيا» حوادث نهب السالطين لوقف جامع القرويين بفاس ،بمبرر اإلقراض ثم ال يقومون بسداد هذه القروض ،وكيف
أثر ذلك في المدى البعيد على تدهور إمكانات المؤسسات الوقفيَّة وتدهور التعليم الديني في بالد المغرب .انظر :الوزاتي الحسن بن محمد ،ليون اإلفريقي ،وصف
إفريقيا ،ترجمة :محمد حجي ومحمد األخضر ط ،2ج( 1:بيروت ،دار الغرب اإلسالمي  )1983ص 225.
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ومعضالت ميدان َّية منها غياب العدالة املؤسس َّية املحايدة ،وانفجار العنف السيايس وتح ُّول التعبري السيايس اىل إرهاب،
وغياب مفهوم حضاري للجهاد باملفهوم اإلسالمي.
معضلة االستبداد ورافعته الدين َّية واملدن َّية :من الالفت َّأ َّن هناك مفارقة يف املجتمعات اإلسالم َّية ،حيث يستعمل
الدين يف تربير االستبداد ومحاربته يف آن واحد ،ولكن دون وجود الهوت تحرير ديني وإصالحي غري تحريفي ،ويستعمل
االستبداد كذلك للمساس بالحر َّية الدين َّية أيضاً تحت شعارات مثل الدولة املدن َّية ومحاربة اإلرهاب.
فرغم قيام العديد من الدول يف العامل العريب واإلسالمي عىل أساس علامين ،ونخب حاكمة لها توجهات علامن َّية،
حاول بعضها أن يقوم بإصالحات سياس َّية ،كان من ضمنها التدخل يف الشؤون الدين َّية ،وفرض القيم العلامن َّية يف الثقافة
والرتبية واملجال العام ،لكنَّها عادت إىل احتواء تبنّي املؤسسات الدين َّية التقليد َّية ،سواء باستيعابها ضمن املؤسسات
سمى باإلسالم الراديكايل ،أو ملواجهة
الحكوم َّية أو بتشجيع املجموعات الدين َّية التقليد َّية ملواجهة األصول َّية اإلسالم َّية وما ُي َّ
تم استعامل املؤسسات الدين َّية وبعض
التوجهات العلامن َّية املتط ّرفة خصوصاً ذات ُّ
التوجهات اليسار َّية والشيوع َّية ،حيث َّ
الشخصيات الدين َّية املوالية للنظام للدفاع عن سياساته وتربير مامرساته التسلط َّية .وهذه الوظيفة السياس َّية الجديدة
لبعض املؤسسات الدين َّية ،هي بدورها وظيفة متجدّدة أو أعيد إحياؤها عند األنظمة السياس َّية التي تتبنَّى القيم الدين َّية،
والتي تع ّرف نفسها بوضوح عىل أ َّنها إسالم َّية وتتبنَّى الرشيعة اإلسالم َّية كمرجع َّية عليا لها ،مثل اململكة العرب َّية السعود َّية
وباكستان والسودان.
فاألنظمة السياس َّية املعارصة يف العامل اإلسالمي ،رغم توجهاتها العلامن َّية وتبنيها للنموذج العلامين يف الكثري من
املؤسسات الدين َّية
جوانبه ،لكنَّها ال تجرؤ عىل تحدي املجتمع املسلم املتدين بتدين تقليدي يف غالبيته .كام تستعمل َّ
املؤسسات الحكوم َّية ،إلدراكها خطورة الرشع َّية الدين َّية ،وعدم إمكان َّية االستغناء عنها ،وبهدف مراقبة
وتحتويها يف َّ
النشاطات الدين َّية ،والسيطرة عىل الحقل الديني ،ومحاربة التيارات الدين َّية السياس َّية أو اإلسالم السيايس ومواجهته،
ويضيف جوناثان فوكس إىل هذه املفارقة وعدم وجود حياد مدين للدولة تجاه الدين ،يف عدم اعرتاف الكثري من الدول،
خصوصاً اإلسالمية بالكثري من األقليات الدين َّية ،مبا يف ذلك الدول التي تعرف نفسها بأ َّنها علامن َّية ،وهذا ما يالحظ حتى
يف النظم التي كانت تتبنَّى خطاً علامنياً متشدداً مثل حالة تركيا ،26أو تتبنَّى إيديولوجيات تقدم َّية مثل دولتي سورية
والعراق البعثيتني.
ويف املقابل َّ
فإن التيارات الدين َّية التي برزت منذ بداية الثامنينيات والتي حملت شعارات اإلسالم هو الحل وتطبيق
الرشيعة ،فقد ذهب بعضها أبعد من ذلك فقام مبعارضة االستبداد وش َّكك يف رشع َّية النظم السياس َّية القامئة عىل أساس
 . 26حسب جوناثان فوكس ،ال تعترف تركيا باالقليات الدينيَّة التي لم يت َّم االعتراف بها في معاهدة لوزان ،وهي اليهوديَّة والمسيحيَّة األرثوذوكسيَّة ،والتي تفرض
قيوداً على نشاطاتها .انظر:
Jonathan Fox, ‘World Separation of Religion and State into the 21st Century’, Comparative Political Studies 39, no. 5 (2006):
537–569; Jonathan Fox and Shmuel Sandler, Bringing Religion into International Relations, 1st ed, Culture and Religion in
International Relations (New York: Palgrave Macmillan, 2004), p 97.
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حجج دين َّية ،أشهرها انتشاراً مقولة الحاكم َّية التي قال بها املفكر الباكستاين أبو األعىل املودودي ،وأعطاها سيد قطب
مزيداً من األبعاد الراديكال َّية ،لكنَّها من الناحية الفعل َّية مل تت َّنب أيَّ مرشوع تجديدي جاد وفعيل لإلسالم من حيث
توسع طموحها الجامهريي وتح ُّولها إىل املامرسة الشعبو َّية ظلت حبيسة االنقسامات الطائف َّية الدين َّية يف
الخطاب ،ومع ُّ
املجتمعات اإلسالم َّية ،ومل تنجح يف جمعها يف بوتقة واحدة ،فلم يشهد العامل العريب واإلسالمي أيَّ نوع من الحركات العابرة
للطائفيات واملستوعبة لها ضمن املنظور اإلسالمي لها ،وحتى الحركات التغيري َّية البارزة يف العامل اإلسالمي مثل اإلخوان
املسلمني يف مرص والجامعة اإلسالم َّية يف باكستان مل تنجحا يف تخطي هذه الحدود الطائف َّية.
االستقطاب العلامين اإلسالمي يف الخطاب واملامرسة :حيث يساهم الرصاع العلامين الديني يف العامل اإلسالمي والعريب
يف تعقيد معضلة الديني والسيايس ،ضمن استقطابات سياس َّية وإيديولوج َّية نابذة ال تسمح بوجود تيارات وسط َّية،
فالتيارات العلامن َّية املتط ّرفة حاولت إقصاء الدين واملتدينني والجامعات الدين َّية ليس من املشهد السيايس فقط بل ومن
مشهد الحياة العامة ،وبعضها تحالف مع األنظمة التسلط َّية والعسكر َّية ض َّد األحزاب اإلسالم َّية ،مثل ما وقع يف الجزائر
ومرص ،وهو ما ساهم يف تعزيز معضلة دميقراط َّية بدون دميقراطيني ،وبالتايل وجود استعصاء أو استحالة يف االنتقال
الدميقراطي لهيمنة القيم التسلط َّية عىل ّ
كل األطراف السياس َّية وغياب الثقة بينها .وقد أدَّى هذا إىل تقوية الراديكال َّية
اإلسالم َّية ،حيث ما تزال تعاين العديد من املجتمعات من هذا الرصاع العلامين اإلسالمي ،الذي تس َّبب يف بعض الحاالت يف
حروب أهل َّية وعنف سيايس امت َّد لعقود طويلة.
ويف املقابل كانت دعوات التكفري والتحريض ض َّد شخصيات مع َّينة من التيارات الليربال َّية ،تؤدي إىل حوادث عنف
سيايس مبن َّية عىل الفعل ور ّد الفعل والتصعيد ،وساهمت املامرسات االجتامع َّية والشعارات السياس َّية التي رفعتها بعض
الجامعات اإلسالم َّية يف تخويف التيارات املدن َّية ،وجعلتها تتحالف مع النخب الحاكمة كأهون َّ
الرشين ،كام تو َّرطت النظم
السياس َّية يف هذا السجال ،واستعملته لدعم رشعيتها ،فالنمريي يف السودان تح َّول إىل الرشع َّية الدين َّية وتطبيق الرشيعة
اإلسالم َّية لدعم رشعيته االنقالب َّية ،وانحاز إىل اإلسالميني يف فرتات حكمه األخرية ،حيث ح َّول القوانني املدنية يف السودان
لتتالءم مع الرشيعة اإلسالم َّية ،خصوصاً يف جانبها الجنايئ والعقايب ،وقام بإعدام معارضني لحكمه أو للقوى اإلسالم َّية
التقليد َّية ،مثل املف ّكر سوداين محمود محمد طه ،الذي اتهمته عدَّة جامعات بالكفر.
ويف هذه األوضاع يكاد يغيب أيُّ نوع من االتفاق املدين بني التيارات العلامن َّية والتيارات اإلسالم َّية عىل أرض َّية
مشرتكة يف التعايش والتوفيق بني رضورات الواقع املتعلمن ومطالب الحفاظ عىل الهو َّية الدين َّية للدولة واملجتمع .ولكنَّ
الكثري من محاوالت الحوار النظر َّية بني اإلسالميني والعلامنيني والرتجمة العمل َّية يف الواقع السيايس أدَّت إىل تعرثات كثرية
بسبب فقدان الثقة بني هذه األطراف اإليديولوج َّية.
معضلة اإلرهاب والخلط بينه وبني مقاومة الظلم واالستبداد :رغم َّأن اإلرهاب يف الواقع املعارص وعرب التاريخ هو
من أدوات الرصاع السيايس ،تستعمله العديد من القوى إلرباك أعدائها وإضعاف السلطات القامئة ،وقد يستعمل تكتيكاً
حربياً أو اسرتاتيج َّية لخلخلة املجتمع املؤ ّيد للسلطة القامئة ،أو تستعمله بعض األنظمة الشمول َّية أو املحتلة إلخضاع
الشعوب ،لكنَّ النقاش تح َّول إىل َّأن اإلرهاب ظاهرة لصيقة باملجموعات الدين َّية املتطرفة ،وظاهرة لصيقة باإلسالم يف
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ح ّد ذاته ،متارسه املجموعات اإلسالم َّية يف الغالب األعم ،وتح َّولت املزاعم فيام بعد إىل محاولة تفسري الظاهرة املزعومة
بأن اإلسالم ديانة عنيفة ُّ
َّ
وتم ربط اإلسالم بالعنف املسلح ،سواء من قبل الحركات املوسومة
تحث أتباعها عىل العنفَّ ،
باإلرهاب ،أو من قبل الخصوم والتيارات الفكر َّية التي لها مشكلة مع اإلسالم حضارياً ودينياً.
وقد تد َّعم هذا الطرح بالكتابات التي نرشها صموئيل هنتغتون حول الطبيعة الصدام َّية مع الحضارات املوجودة يف
اإلسالم ،يف كتابه صدام الحضارات ،وحول طبيعة اإلسالم اللاَّ دميقراط َّية يف كتابه املوجة الثالثة ،وهذا النوع من الكتابات
تستعمله ُّ
كل األطراف املتطرفة سواء الجهاد َّية الراديكال َّية أو التي تطرح فكرة اإلسالموفوبيا لتربير أطروحاتها واتخاذها
برنامجاً عملياً يف امليدان ،يحاول أن يربهن عىل صحة أطروحته عن طريق إعادة صناعة املواقف السلوك َّية املتوقعة .لكنَّ
الواقع الفعيل للعالقات السياس َّية بني الدول الغرب َّية ودول العامل اإلسالمي ،وتعدُّ د مظاهر التعاون العسكري واالعتامد
عىل الغرب يف الكثري من مظاهر الحياة يجعل من أطروحات هنتنغتون انتقائ َّية ومبالغاً فيها ،فالرصاع أصبح داخل
الثقافات الواحدة ،خصوصاً يف منطقة الرشق األوسط والعامل العريب ،وأثبت العديد من الدراسات َّأن العجز الدميقراطي ال
يرتبط باإلسالم كدين ،بل له مالبساته وعوامله التاريخ َّية والثقاف َّية الخاصة باملجتمعات املسلمة .27فاملجتمعات العرب َّية
واإلسالم َّية عجز بعضها عن التح ُّول الدميقراطي ليس بسبب ثقافتها اإلسالم َّية ،بل بسبب جوانب ثقاف َّية واجتامع َّية وسياس َّية
غري دين َّية ،مثل قيم التسلط َّية املجتمع َّية السائدة يف املجتمعات التي ما تزال تعيش يف املخيال القبيل واملامرسة األبو َّية
املتصلبة ،واملامرسة السلطان َّية يف العمل السيايس ويف أسلوب الحكم ،وهيمنة املؤسسة العسكر َّية عىل السلطات املدن َّية.
معضلة العدالة عىل مستوى املؤسسات السياس َّية :وهي مشكلة دين َّية وسياس َّية يف الوقت نفسه قبل أن تكون
مهمة من آليات حسم النزاعات وتوطيد االستقرار ،وإرجاع األمور إىل
دستور َّية وقانون َّية ،فغياب العدالة يعني غياب آل َّية َّ
نصابها الطبيعي ،وإعطاء ّ
كل ذي حق حقه .مماَّ يك ّرس لوضع َّية فقدان الرشع َّية .ومن العوامل التي تع ّمق مشكلة العدالة
النص الديني من قبل املرجعيات الدين َّية ،وحتى عىل مستوى املؤسسات
يف املجتمعات اإلسالم َّية املعارصة ،توظيف ّ
القضائ َّية ،والذي اكتسب صبغة طائف َّية أصبح عىل أساسها يكيل بع َّدة مكاييل ،فهو يطالب بالعدالة لطائفته فقط،
املؤسسة القضائ َّية إىل امتداد لذراع الدولة
ويسقطها عن املخالف ،28وهناك عامل مرتبط بالعوامل السياس َّية ،بتح ُّول َّ
العميقة والتسلط َّية يف قمع وتصفية الخصوم السياسيني ،تجىل هذا األمر يف املوقف من الثورات العرب َّية أو الربيع العريب،
ويتم التعامل قضائياً مع العديد من الحاالت
حيث يتح َّدد املوقف منها ،إىل حد بعيد باملوقف السيايس واملوقف الطائفيُّ ،
السعودي الخليجي يف
بنا ًء عىل معيار االنتامء السيايس والديني الطائفي .كام تختلف التقييامت يف املوقف من التدخل ُّ
 . 27يفند رونالد إينجلهارت وبايبا نوريس أطروحة هنتغتون حول طبيعة اإلسالم غير الديمقراطيَّة ،من خالل معطيات المشروع البحثي الضخم للمسح العالمي
للقيم الذي يشمل أكثر من سبعين دولة عبر العالم ،منها عدة مجتمعات إسالميَّةَّ ،
بأن الفارق بين اإلسالم والغرب ال يتعلق بالقيم السياسيَّة والطلب على الديمقراطيَّة،
بل بالقيم االجتماعيَّة الخاصة بالعالقة بين المرأة والرجل ،فالخالف بين اإلسالم والغرب ليس حول ما يسميانه الديموس أي القيم الديمقراطيَّة ،بل حول اإليروس
أي القيم الجنسانيَّة ،انظر:
Ronald Inglehart and Pippa Norris, ‘The True Clash of Civilizations’, Foreign Policy, 2003, 63–70.
أن الظلم حرام ،سواء ارتكبه الشيعي أو غيره على حد سواءَّ .
 . 28هذا يذكرنا بتنديد نمر النمر المعارض السعودي الشيعي في أحد خطاباتهَّ ،
لكن الممارسة
ّ
ظلت بعيدة عن هذه المثاليات األخالقيَّة ،فقد تنامى االستقطاب الديني الطائفي بين الشيعة اإلماميَّة االثني عشريَّة والتوجُّ ه السني الوهابي ،بسبب العداء السياسي
واإليديولوجي بين الدولتين اللتين تمثالنه في العالم اإلسالمي ،وهما إيران الشيعيَّة والمملكة العربيَّة السعوديَّة الوهابيَّة .حيث يشهد العالم اإلسالمي حرباً باردة بينهما،
وحروب وكالة انتشرت في العديد من المناطق ،خصوصاً بعد الربيع العربي ،في سورية والعراق واليمن.
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والتوجه السيايس ،وال يستطيع هذا العقل
اليمن ،واملوقف من التدخل اإليراين الرويس يف سورية عىل أساس الوالء الطائفي
ُّ
الطائفي ،الذي هو يف جذوره مس َّيس دينياً ،تجاوز املوقف السائد إىل موقف أعمق يتعلق باحرتام إرادة الشعوب.
إنتاج املعرفة الدين َّية واستيعاب التعدد َّية الدين َّية والحر َّية الفكر َّية :وهذه تعترب مشكلة أو قض َّية تاريخ َّية حضار َّية
ومتجدّدة ،قض َّية لها بعدها املعريف والقيمي واملؤسيس ،29فالتسامح املذهبي الذي كان محدوداً يف التاريخ اإلسالمي ويف
التعصب املذهبي حتى يف إطار املذهب العقدي الواحد،
الكثري من الحقب التاريخ َّية ملجتمعات املسلمني ،تغلب عليه ُّ
ويتم تربيره بأ َّنه للحفاظ عىل العقيدة الصحيحة حسب أوصيائها من االندثار
وكان التكفري هو السالح لتصفية الخصومُّ ،
والتشكيك .30وتشهد الساحة املعارصة هذا الرصاع الديني ،وحول رشع َّية بعض املعارف الدين َّية التي لها صلة به ،يف إعادة
إحياء تراث الفرق التاريخ َّية يف جانبه الخاليف ،وتزايد االنقسام يف الجامعات الدين َّية ،وتنامي التد ُّين الفرقي لدى األجيال
الشابة نتيجة عوملة هذه النامذج ُّ
ومتكن دعاتها من نزعها من سياقها الثقايف الخصويص ،31حيث يساهم هذا النوع من
التد ُّين غري التقليدي واملنظم حول قيادات ومرجعيات دين َّية عابرة للقوميات يف تهديد أسس املواطنة الهشة والوالء
للدولة القامئة ،بدل أن يعزز التعدد َّية الثقاف َّية ويرثي التجربة الدين َّية والثقاف َّية.
كام تعاين مؤسسات التعليم والبحث من القيود السياس َّية والدين َّية التي تعرقل حر َّية البحث والتفكري ،وميتلئ
التاريخ القديم واملعارص باملضايقات عىل الحر َّية الفكر َّية واضطهاد املفكرين من قبل السلطات السياس َّية أو من قبل
املتعصبة ملوروثها .وينعكس هذا يف إنتاج املعرفة العلم َّية ،وتح ُّولها إىل مج َّرد استنساخ وترديد
بعض املجموعات الدين َّية
ّ
ملا ينتج يف الجامعات الغرب َّية ،أو ملا يرد يف الرتاث ،كام تظهر نزعات تلفيق َّية أو تبسيط َّية تخاطب أهواء الجامهري العا َّمة،
لتثبت عدم تعارض الدين مع العلم ،أو َّأن املعرفة العلم َّية تعزز املعتقد الديني ،مثل مامرسات إثبات اإلعجاز العلمي،
والطب النبوي ،والعلم اإلسالمي ،والتي ال تنتج معرفة جديدة ،بقدر ما تحاول أن ّ
توظف بعض املعارف السطح َّية يف
الربهنة عىل صحة املعتقد الديني ،ودغدغة عواطف الناس الدين َّية ،لكنَّ الخطورة ال تكمن يف انحصارها عىل املامرسات
يتم
االجتامع َّية املتعلقة بالتسويق الديني ،أو ما يطلق عليه بإسالم السوق ،بل قد تأيت انعكاسات هذه املامرسات حني ُّ
تبنيها عىل مستوى العديد من املؤسسات الرسم َّية والجامعات واملعاهد العلم َّية ،والتي تؤدي إىل إنتاج معرفة زائفة ال
ومتس
ميكن فيها التفريق بني العلم واللاَّ علم ،وتطيح بأسس املناهج َّ
العلمية القامئة عىل القابل َّية للتجريب والتحققُّ ،
الحر َّية األكادمي َّية والروح العلم َّية القامئة عىل النقد والشك املنهجي ،حيث سيصبح أيُّ اعرتاض عىل هذه األبحاث أو
مشكك فيها معارضاً للدين والعقيدة .32وتظهر محدود َّية التفكري العلامين املتشدّد من جهة أخرى يف عدم القدرة عىل
 . 29توبي أ .هف ،فجر العلم الحديث :اإلسالم ،الصين ،الغرب ،ترجمة :محمد عصفور ،عالم المعرفة ( 219الكويت :المجلس األعلى للثقافة .)1997
 . 30يحفل التاريخ اإلسالمي بشواهد لوجود مجاالت وفضاءات من التسامح الديني والمذهبي ،مثل العهد الوسيط من الدولة العباسيَّة أو بعض الدول اإلسالميَّة التي
قامت في أطراف العالم اإلسالمي مثل الدولة الرستميَّةَّ ،
التعصب المذهبي واضطهاد المخالفين ،كان يحدث من فترة ألخرى ،ويستشهد الكثير من العلمانيين
لكن
ُّ
ً
ً
المعاصرين في نقدهم للتراث بقضيَّة ذبح الوالي األموي خالد بن عبد هللا القسري ألحد دعاة فكر القدريَّة :الجعد بن درهم ،ويعتبرونه دليال حاسما في إشكاليَّة الدين
والسلطة في اإلسالم.
 . 31انظر كتابات :أوليفيه روا ،تجربة اإلسالم السياسي ،ترجمة :نصير مروة ،ط( ،2 :بيروت :دار الساقي  )1996أوليفييه روا ،الجهل المق َّدس :زمن دين بال
ثقافة ،ترجمة :صالح األشمر (بيروت :دار الساقي .)2012
 . 32يعطي برويز بهائي بيود العديد من األمثلة حول االنعكاسات السلبيَّة في هذا التوجُّ ه األصولي اإلسالمي في العلوم ،والذي يحاول إثبات الحقائق الدينيَّة علمياً،
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نقد سياسات السلطة يف االستقواء عىل األفكار الدين َّية أو إدعاء التجديد الديني مبحاولة طرح قضايا فكر َّية غري عمل َّية ال
تسلط الضوء عىل القضايا املدن َّية ،وتر ّكز عىل اإلثارة اإلعالم َّية للرأي العام.
خاتمة:

رغم مناداة الفكر العلامين القائم عىل التنوير األورويب بفصل الدين عن الدولة ،عىل األقل من الناحية املؤسس َّية
التوجه العلامين لها ،بل كذلك بسبب تط ُّور األبنية
وهي ظاهرة حديثة يف النظم واملجتمعات املعارصة ،ليس بسبب ُّ
وتخصصها الوظيفي ،ولكن يبقى الدين كنشاط برشي ال ميكن فصله عن النشاط واملجال السيايس ،أل َّنه أصبح
السياس َّية
ُّ
يشكل ق ّوة تعبو َّية دافعة للكثري من الحركات االجتامع َّية والقوى السياس َّية وأحد الفواعل املهمة ضمن العائالت الحزب َّية
السياس َّية يف الكثري من الدول ،وأحد مقومات الترشيع والقيم بالنسبة إىل كثري من الدول والقوميات واملجتمعات .وتكمن
املشكلة يف العامل اإلسالمي يف وجود مؤسسات قامئة دين َّية وسياس َّية ال تشجع كثرياً عىل االنطالق يف تحرير قدرات األفراد
وتتيح لهم قدرة عىل التمييز واالستقالل اإلدرايك ،ملواجهة املعضالت الثقاف َّية القامئة وأشكال التط ُّرف الديني واللاَّ ديني،
حيث ال تكمن املشكلة يف تزايد الحركات الدين َّية والعودة إىل الدين ،ومامرسات التدين ،بقدر ما تعود إىل الرتاجع يف
التح َّول الدميقراطي يف العديد من املجتمعات اإلسالم َّية وفشلها التنموي ،حيث يتح َّول الرجوع إىل الدين كمالذ لكن من
للتوجه نحو املستقبل ومواجهة التحديات الحارضة واملستقبل َّية.
دون رؤية واضحة ُّ
وهذه العالقة املتوترة وغري املتزنة بني الدين والسياسة يف العامل اإلسالمي ،تعمل عىل استدامته وتط ُّوره إىل معضلة
تؤثر عىل إمكانيات التع ُّرف عىل الحل واإلحاطة مبدركاته املعرف َّية يف خمس معضالت مل يتم تجاوزها وتتمثل يف)1 :
مؤسيس إلنتاج املعرفة لفهم النص الديني
التط ُّرف العلامين يف الدراسات اإلنسان َّية واملامرسات الواقع َّية )2 ،غياب إطار ّ
واستيعاب التعدد َّية الدين َّية )3 ،معضلة االستبداد ورافعته الدين َّية )4 ،معضلة اإلرهاب ومقاومة الظلم واالستبداد)5 ،
معضلة العدالة االجتامع َّية والسياس َّية.
وهذا يؤكد أهم َّية التفكري يف تطوير منهجيات لفهم النص يف سياقه السيايس ،لتمييز الجوهر الديني عن الخلف َّية
السياس َّية ،وفهم النص يف سياقه التاريخي ،وطرح النزعة السياس َّية واإليديولوج َّية يف توظيفات الدين ،واإلضافات الدين َّية
يف إطار الرصاع السيايس واإليديولوجي .هذا ال يعني التقليل من أهم َّية املذاهب الفقه َّية والكالم َّية والطائف َّية القامئة،
مماَّ قد يؤدي إىل استبدال معضلة مبعضالت أكرث تعقيداً ،بل محاولة إصالحها من الداخل ،وفق منهج َّية قامئة عىل
التحقيق والتدقيق والتنقيح ،بدل التحريف والتهميش والقطيعة عىل الطريقة املتعلمنة املتطرفة ،أو الرفض واملواجهة
عىل الطريقة الراديكال َّية .وتدعو الحاجة أيضاً إىل استعامل مناهج العلوم الحديثة كأدوات منهج َّية وعلم َّية لتحقيق
النصوص الدين َّية ،ولفهم واقع العالقة بني الدين والسياسة ،والكثري من القضايا املعارصة ،لتوجيه السياسات العامة القامئة
والتعصب ،بحيث يمكن الر ُّد واالعتراض على مثل هذه األبحاث .ويرى َّ
أن لهذه الظاهرة جذوراً سياسيَّة تتمثل في طموح
ولكن وفق منطلق يؤدي الى االنغالق
ُّ
فقهاء المؤسسة الدينيَّة الرسميَّة في م ّد سلطتهم الدينيَّة إلى مجال العلم المدني ،وطموح النخب السياسيَّة الحاكمة في «التالعب بالمشاعر الدينيَّة» للجماهير .انظر:
برويز أمير علي بهائي بيود ،اإلسالم والعلم :األصوليَّة الدينيَّة ومعركة العقالنيَّة  trans.محمود خيال ،المشروع القومي للترجمة ( 898القاهرة :المجلس األعلى
للثقافة  )2005ص .295-98
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يف املجتمعات اإلسالم َّية ،وفق أهداف تحقق العدالة واالستقرار والتنمية ،وتجنّب املجتمعات الرصاعات الطائف َّية غري
املجدية وتوظيفها السيايس املغرض.
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والعقالنية
في مقاربة فلسفة الدين والتأويل
َّ
شدية
نحو استعادة
إيجابية لل ّر َّ
َّ

حوار مع البروفسور أحمد مالح
أجرى الحوار :إسماعيل نقاز

أرحب بكم دكتور أحمد مالح يف هذا الحوار.
» »سعيد أن ّ
ـ شكراً لكم عىل إتاحة مثل هذا الفضاء الحواري الفكري.
» »د .إسامعيل نقاز :أو ُّد يف البداية أن تقدّموا لنا َّ
محطات من
مساركم األكادميي والعلمي.
ـ د .أحمد مالح :أشتغل أستاذاً باحثاً ،أستاذ التعليم العايل ،جامعة
وهران ،ويل ع َّدة كتب صادرة وتحت الطبع ومقاالت من بينها:
املخترص يف تاريخ الفلسفة الغرب َّية من طاليس إىل باشالر (.)2006
املخترص يف تاريخ اإلبستمولوجيا ( .)2010األمري عبد القادر
املتص ّوف واملصلح ( .)2007ال ُبعد الفلسفي للنقد املنهجي الرشدي،
قيد الطبع.
التوجه بكثافة نحو االشتغال
» »كيف تنظرون بصورة مجملة
ُّ
عىل فلسفة الدين ،والقراءة التأويل َّية املعارصة وتجديد الخطاب
الديني؟ وهل هناك مربرات فعل َّية لذلك؟
 أعتقد َّأن الفكر اإلسالمي ماطل كثرياً قبل الخوض يف هذه املسائلالحساسة ،مَّربا األمر يرجع إىل ما يحيط بهذه املسائل من املخاوف
َّ
التي ترهن الحر َّيات .أ َّما اليوم فمن الرضوري أن نخوض ـوبرسعةـ
يف هذه املسائل ،هذا إن مل يكن قد فات األوانَّ .إن الفكر اإلسالمي
حبيس الفكر األشعري الذي استقبح العلوم العقل َّية واعتربها كفراً
وزندقة ،وملَّا استوىل عىل األذهان فإ َّنه أغرقها يف التقليد املقفل.
واليوم ،فإ َّنه حري بنا أن نعود إىل فلسفة الدين ال الستدراك ما
فات ،ولكن لنعمل بجد عىل البحث يف تراثنا الفكري ،ونتح َّرى
ما ق َّدمه أعالم الفكر وهم عىل دراية مبا أوجبه الدين .فحني
يكتب ابن رشد بلهجة شديدة الثبات َّ
“إن الرشع قد أوجب النظر
بالعقل” (فصل ص  )25فهذا معناه َّأن فلسفة الدين أمر ال نقاش

فيه ،بل يجب اإلرساع يف مزاولة هذا البحث واستنباط الكثري من
الكيف َّيات التي هي بحاجة إىل تفعيلَّ .إن الحياة املعارصة تتميز
بالرسعة يف اإلبداع وبانعكاساتها السلب َّية عىل اإلنسان مماَّ يرهن
مستقبل اإلنسان َّية .لذلك َّ
فإن فلسفة الدين عليها أن ترت َّقب هذا
التط ُّور املتسارع لتجد له “الدرع” التي تحفظ اإلنسان من ضياع
إنسانيته.
َّإن فلسفة الدين يجب أن تعمل عىل أن تكون عامل تط ُّور ال
ركود ،وعامل تنشيط ال خمول .وإذا أرادت النجاح عليها أوالً أن
تحدث ثورة يف ميدانني حيويني :السياسة والتعليمَّ .إن التغيري
ليس معناه التهليل والتصفيق والصخب الشعبي ،ولكن صناعة
الفرد اليقظ الذي يتم َّيز بخصوص َّية فكر َّية متوقدة تنبذ التسلط
والعنف ،وتستأصل من الذات روح االستبداد الراكنة فيهاَّ .إن
فهم الدّين عىل شكله التقليدي َّ
أرض باأل َّمة وبالفرد ،فاألسلوب
السيايس فيه يقوم عىل متجيد الحاكم وإحاطة شخصه بهالة من
التقديس ،واألسلوب الرتبوي فيه يقوم عىل الحفظ اآليل املغلق
الذي يج ّمد الذهن ويحجزه يف دوامة من التخمينات واالبتهاالت
التي تبارك التباهي بالذات وتبعد العقل َّ
كل البعد عن البحث
النظري الخصبَّ .إن فلسفة الدين بحاجة إىل منهج َّية إجرائ َّية
جريئة تصنع العقل اليقظ الذي ينري طريق األ َّمة نحو املستقبل.
َّإن التأخر املفزع الذي تعانيه األ َّمة العرب َّية اإلسالم َّية ناجم عن
عدم إدخال هذه األساليب املنهج َّية الجريئة التي تخرج األ َّمة من
سباتها الدوغاميئ.
تخصصكم يف فلسفة
» »قبل الولوج إىل فلسفة ابن رشد ،بحكم ُّ
ابن رشد ،أين تضعون الفيلسوف الحفيد يف مسار الفكر اإلسالمي؟
هل هو إضافة نوع َّية حقيق َّية يف الفكر اإلسالمي واإلنساين؟ أم
مج َّرد شارح لفلسفة أرسطو كام يعتقد البعض؟
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 َّإن كلمة الشارح التي أطلقها الفالسفة الالتينيون عىل ابن رشدليست كلمة صادقة ،إ َّنها ُّ
تدل عىل قراءة سطح َّية مبتذلة تحمل
كثرياً من األحكام القبل َّية الجاهزةَّ .إن ابن رشد مل يرشح أرسطو،
بل أعاد بناء منظومته الفكر َّية وأثراها بالرشح والتعليق ،وما
يستدعي وقفة تأمل هو َّأن الفيلسوف مل يعرف اليونان َّية واعتمد
يف بنائه للمنظومة عىل ترجامت عرب َّية مهلهلة غامضة تحمل
أخطاء يف مضامينها من املفاهيم والدالئل واألسامء .وقد ن َّوه
إسحاق قوسيوس بهذا اإلنجاز ملَّا قال عن ابن رشد“ :إ َّنك نفذت
إىل روح أرسطو مع جهلك اللغة اليونان َّية ،فامذا كنت تفعل لو
كنت تعرف اليونان َّية”؟ َّإن ابن رشد عالوة عىل كونه فيلسوفاً،
فهو أيضاً معلم ،فقد علم فالسفة الغرب الالتيني ما كانوا يجهلون
من تقنيات البحث النظري .فالتحليل الفلسفي والنقد املنهجي
ومنهج َّية البحث ،أساليب أع َّدها الفيلسوف ألبناء ملته دون أن
يعلم أ َّنها ستكون من حظ الغرباء عن ملته.
َّإن املنظومة العلم َّية الكبرية التي أنجزها ابن رشد إنمَّ ا الغاية منها
تعليم املسلمني وتزويدهم برتسانة من القواعد العلم َّية التي تصنع
التفكري الجاد واملثمر .وإلنجاح هذه العمل َّية التعليم َّية أبدع
خاصة ،منهج َّية
الفيلسوف منهج َّية عمل تحمل صبغة إسالم َّية َّ
مرنة ُته ّيئ الجو التعليمي املالئم ،حتى يتك َّيف معها القارئ
ويتمثلها أحسن متثل.
» »ال َّ
شك َّأن كتابات ابن رشد تحمل توجهاً عميقاً يف مراجعة كثري
من أدبيات الفكر اإلسالمي والفلسفي ،ما املحاور الكربى التي
اشتغل عليها ابن رشد يف مرشوعه الفكري والفلسفي؟
 من خالل أعامله الفلسف َّية التعليم َّية ،عمل الفيلسوف عىلترسيخ منطني من التفكري العلمي.
أو ًال :تعليم املنطق ،يرى الفيلسوف َّأن املنطق علم تتأدب به
األذهان ،أي َّأن الذهن يستقيم عىل جادة الصواب ملا يخضع يف
تفكريه لجملة من املراحل الفكر َّية التي ينتقل فيها من مقدّمة
إىل مقدّمة إىل نتيجة .أي َّأن التفكري املنطقي يتعقل القول ويراعي
الرابطة املنطق َّية التي تربط القض َّية األوىل بالقض َّية الثانية ،كام
يراعي القض َّية الثالثة التي تلزم عنهام ،وهي النتيجةَّ .إن هذا
النمط من التفكري ع َّول عليه الفيلسوف كثرياً ليستبعد َّ
كل أمناط
التفكري العشوايئ اللاَّ علمي ،وهو التفكري الخرايف والسحري .والغاية
من تعليم هذا النوع من التفكري هو ترويض القارئ املسلم عىل
تبنّي االستدالل يف املطالبة بالربهان.
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أ َّما املنهج َّية فهي تصنع التفكري ّ
املنظم الذي يستبعد العشوائ َّية
والتضليل ،فهي تقوم عىل مبدأ َّأن َّ
لكل يشء طريقة ملعرفته ،وأ َّنه
يتوجب عىل القارئ تعلم الطرق التي تفيض إىل بيان الحقيقة.
َّ
واملنطق وثيق الصلة باملنهج َّية ،إذ تستمدُّ أصولها املبدئ َّية منه،
يلح كثرياً عىل أهم َّية املنهج َّية ،فأل َّنه كان يعلم
وإذا كان ابن رشد ُّ
مقدار الفائدة التي تجلبها للمعرفة .يقول الفيلسوف“ :كلام كانت
أتم” (فصل املقال ص
أتم ،كانت املعرفة بالصانع َّ
املعرفة بصنعتها َّ
 .)24والغرض من تعليم املنهج َّية هو الكشف عن الحقيقةَّ ،
وأن
أ َّية حقيقة ترتبط بخطوات معلومة يجب انتهاجها.
» »يف دراستكم املنشورة سنة  2010مبجلة الكلمة ،حول رشوحات
ابن رشد عىل أرسطو ،الرشوح عمل فكري ضخم ،تقولون إ َّنه عن
علمية،
طريقها أحدث ابن رشد قطيعة مع املناهج العلم َّية واللاَّ َّ
فكيف ذلك؟ وتؤكدون َّأن الرشوح قدَّمت إضافة منهج َّية عميقة
البن رشد ،ما اإلضافة املعرف َّية اإلبداع َّية التي قدَّمها ابن رشد
النص
يف الرشوح؟ وأين تتجلىّ االستفادة املنهج َّية يف معارشة ّ
األرسطي؟
سمى بالرشوح ،فإ َّنه عمل عىل إحداث
 ملَّا أنجز ابن رشد ما ُي َّقطيعة منهج َّية بني فرتتني :فرتة ما قبل الرشوح ،وفرتة ما بعد
الرشوح .الفرتة األوىل ساد فيها التفكري الغيبي املبني عىل حقائق
مج َّردة غامضة يتلقاها العقل جاهزة ويتقبلها كام وردت عليه
دون املطالبة بالربهان ،وإن افرتض وجود برهان فهو غامض ال
يتعقله العقل .أ َّما الفرتة الثانية فهي التي َّ
دشنها الفيلسوف ملَّا
وضع املنهج الربهاين ،وقال إ َّنه “املنهج الذي يستخرج املجهول من
املعلوم” ،ومفاد هذا القول َّأن من املقدّمات املعلومة التي يرتكب
منها االستدالل ينطلق التفكري يف سلسلة من الخطوات املتتالية
التي تلزم عنها نتيجة رضور َّية هي الحقيقة املطلوبة .معنى هذا
َّأن التفكري يجب أن يتبنَّى طريقة علم َّية تبدأ باستقراء الحقائق
واحدة تلو األخرى إىل أن يستنتج النتيجة املشرتكة العا َّمة التي
تنطبق عىل جميع األشياء املستقرأة .وهذه النتيجة تكون مبثابة
سمى اليوم القانون العلمي .كام َّأن هذا املنهج
الحقيقة التي ُت َّ
منتج وخصب يستطيع استنتاج ما ال نهاية له من املعارف ،إ َّنه
منهج يفيد البحث ويفتح آفاقاً واسعة أمامه.
» »تطرحون يف كتابكم “ال ُبعد الفلسفي للنقد املنهجي الرشدي”
َّأن ابن رشد استطاع ،عن طريق املنهج الربهاين العقالين ،أن يخرتق
املناهج الفيض َّية والخطاب َّية البيان َّية ،ليح ّرر منهج َّية التفكري سواء
عىل صعيد فلسفة الدين أو الفلسفة .إىل أيّ مدى ُيعدُّ املنهج
توجهاً نقدياً يف بعث التفكري وتجديد الخطاب الديني
الربهاين ُّ
والفلسفي؟

حوار مع البروفسور أحمد مالح

 َّإن التفكري الديني عىل شكله التقليدي يقوم عىل اإليفاء باإلمياندون املطالبة بالربهان .وعليه فهو تفكري مبني عىل قابليات
التصديق ّ
بكل ما هو مستوحى؛ إ َّما من مرجع َّية دين َّية أو مرجع َّية
غيب َّية .وتبنّي هذا النوع من التفكري يه ّيئ الذهن إىل االعتقاد فيام
هو غري قابل للربهان ،مثل اإلميان باملعجزات وخوارق العادات ،كام
َّأن هذا النوع من التفكري يقوم عىل االعتقاد الجازم بأ َّنه وافد من
وأن َّ
كل ما سواه إنمَّ ا هو ضالل وهرطقةَّ .
السامءَّ ،
وإن حرص ابن
رشد عىل تعليم املنهج الربهاين غرضه التفتُّح عىل الغري مبراجعة
الذات واالستفادة من الربهان ،أل َّنه (أي ابن رشد) بينَّ يف رشوحه َّأن
الوحي الديني يف تكامل منهجي ومعريف مع العقل ،حيث احتوى
الفكر اإلسالمي (املمثل يف ابن رشد) الفكر الفلسفي العلمي املمثل
يف الفكر األرسطي.
» »هناك ترتيب منهجي يف كتابات ابن رشد يف صياغة مرشوعه
أصلتم لهذا الرتتيب وركزتم عليه يف
الفكري والفلسفي ،وقد َّ
كتابكم السابق ،كيف ميكن استيعاب هذا الرتتيب املنهجي الذي
اقرتحتموه؟ وما اإلضافات التي يقدّمها عىل املستوى املنهجي
واملعريف؟
 من مبادئ ابن رشد العلم َّية الرتتيب املنهجي ،ففي الرشوح أويف أعامله الخاصة وضع الفيلسوف ترتيباً محك ًام ،إ َّنه ترتيب يدخل
ضمن السياق املنهجي الذي عمل عىل تأسيسه يف منظومته الفكر َّية.
فقد ر َّتب املشاكل املطروحة عىل الساحة الفكر َّية اإلسالم َّية ،وقابل
َّ
كل واحدة منها بكتاب .املشكلة األوىل هي الفراغ املنهجي ،أو
غياب بنية عقالن َّية تش ّكل قاعدة علم َّية تأسيس َّية ملنظومة الفكر
يف مقابل املنظومة الرشع َّية وقواعدها التأسيس َّية .فهذه املشكلة
عالجتها الرشوح ووضعت لها القاعدة التأسيس َّية للتفكري لتكون
مرجعاً للعقل .واملشكلة الثانية هي أزمة الخالف بني الفلسفة
والدين ،فقد أع َّد لها كتاب فصل املقال ،وهو كتاب وضع ح ًال نهائياً
ملشكلة األزمة حتى ال يبقى الفكر الفلسفي حبيس أغوارها .أ َّما
املشكلة الثالثة فهي عدم وضوح املبادئ الرشع َّية التي ُّ
تحث عىل
مامرسة الفلسفة ،عالج املشكلة بكتاب الكشف عن مناهج األدلة
ليبني من خالله األصول العلم َّية الكامنة يف الرشيعة .وملَّا أنهى
هذه املشاكل ،ج َّهز الفيلسوف نفسه وأع َّد العدَّة ملواجهة املشكلة
الكربى التي أحطت من الفلسفة والفالسفة ،وهو كتاب أيب حامد
الغزايل”تهافت الفالسفة” .فجاء كتاب “تهافت التهافت” ير ُّد عليه
ويبدّد أطروحاته واحدة تلو األخرى معتمداً يف ذلك عىل ما يقوله
القرآن وما يقوله الربهان بصيغة منهج َّية محكمة.
» »يأخذنا الحديث يف مقاربات فلسفة الدين إىل رشوط ذلك
وآليات التأويل يف املسألة الدين َّية ،وإشكاالت الفهم .كيف استطاع

ابن رشد أن يستثمر ذلك كله انطالقاً من الخلف َّية األرسط َّية؟ أو
بعبارة أخرى فلسفة الدّين ،ومقاربة املسائل الدّين َّية عند ابن
التوجه نحو تأكيد رضورة التكامل املعريف
رشد كانت انطالقاً من ُّ
بني الرشيعة والحكمة ،إىل أيّ مدى يعترب التوفيق بني الحكمة
والرشيعة مدخ ًال رئيساً لتجديد التفكري اإلسالمي والفلسفي؟
 َّإن املامرسة الفوضو َّية للتأويل َّأرضت كثرياً بالفكر اإلسالمي،
ورمت به كام يقول الفيلسوف( :يف شنآن وتباغض وحروب ومزقوا
الرشع وف َّرقوا الناس َّ
كل التفريق) (فصل ص َّ .)60إن استعامل
التأويل دون احرتام قواعده سيؤدي ال محالة إىل فساد علمي
وأخالقي .وعليه فالعلامء أوىل بالتأويلَّ ،
ألن هؤالء كام يقول “هم
الربهانيون بالطبع والصناعة ،أعني صناعة الحكمة ،وهذا التأويل
يرصح به ألهل الجدل فض ًال عن الجمهور” (فصل
ليس ينبغي أن ّ
ص َّ .)56إن التأويل الربهاين الذي يع ّول عليه الفيلسوف هو الذي
يكشف عن الحقيقة الخف َّية التي ال يراها العا َّمة ،وعىل العامل
يرصح بهاَّ .إن التأويل من هذا املستوى هو
املتبرص أن يكتمها وال ّ
منهج الكشف العلمي بعينه ،سواء كان متعلقاً بالنص الديني ،أو
مرتبطاً بالكشف عن الحقائق التي تختفي وراء ظواهر األشياء( ،إذا
أردنا إسقاطه عىل األشياء) .هذا ما يريد أن يبلغنا إ ّياه الفيلسوف
عندما يقول( :من أراد معرفة اللـه حقَّ معرفته ،عليه أن يعرف
جواهر األشياء ليقف عىل االخرتاع الحقيقي يف جميع املوجودات.
َّ
ألن من مل يعرف حقيقة اليشء مل يعرف حقيقة االخرتاع) .واالخرتاع
معناه البناء العلمي الذي يكتشفه العقل من البحث يف األشياء
ويستفيد منه يف إنشاء منظومة علم َّية ّ
تسخر لصناعة أشياء مامثلة
للصناعة اإلله َّية.
» »معروفة سجاالت ابن رشد مع الغزايل يف تهافت التهافت ،لقد
ناقش ابن رشد كتاب تهافت الفالسفة مبنهج برهاين ،ووقف عىل
تهافت التهافت ،أين يضع ابن رشد كتاب تهافت الفالسفة؟ وهل
هناك رصاع حقيقي يف مناقشة ابن رشد للغزايل؟ مبعنى هل ُيعدُّ
تهافت الغزايل التأسيس لقطيعة فعل َّية بني الرشيعة والحكمة؟
كيف نق ّيم نقد ابن رشد للغزايل؟
 يقول ابن رشد يف مطلع كتاب تهافت التهافتَّ :“فإن الغرض
من هذا القول ،أن نبني مراتب األقاويل املثبتة يف كتاب التهافت
أليب حامد ،يف التصديق واإلقناع ،وقصور أكرثها عن رتبة اليقني
والربهان”( .تهافت التهافت ص  )59فحوى هذا القول َّأن أطروحات
الغزايل مج َّرد أقاويل جدل َّية ال ترقى إىل مراتب الربهان .وعىل
الرغم من ذلك وقع الرصاع بني مفكرين غري متساويني ،فاأل َّول (أبو
يتبحر يف علوم الفلسفة واملنطق ،والثاين
تبحر يف الدين ومل َّ
حامد) َّ
تبحر يف علوم الدين وعلوم الفلسفة واملنطق ،ولهذا
(ابن رشد) َّ
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فالك َّفة غري متوازنة بني الرجلني .فاألول قال َّإن غرضه هو التشويش
عىل دعاوى الفالسفة ،والثاين ير ُّد عليه قائالَّ :
“إن العامل مبا هو
عامل ،إنمَّ ا قصده طلب الحق ،ال إيقاع الشكوك وتحيري العقول”
(تهافت التهافت صَّ .)416إن طريقة أيب حامد الغزايل يف التفكري
طريقة تباعد بني الدين والفلسفة وتجعلهام أعداء ،بينام طريقة
ترجح
ابن رشد طريقة دمج وتكامل تسعى إىل مقاربة تكافئ َّية ّ
الحل األنجع للخروج من األزمة وتعمل عىل بعث حركة فلسف َّية
جديرة بالنجاح.
» »سؤايل السابق يقودين إىل إشكال َّية تجديد الخطاب الديني،
وبعث الخطاب الفلسفي أيضاً ،وهو سؤال مهم ورضوري يف
الوقت نفسه ،ولكم دكتور اهتامم جوهري باملوضوع ،كيف ميكن
استثامر الخطاب الديني وتجديده ،خاصة يف ّ
ظل املرجعيات
الظالم َّية التي تتكلم باسم اإلسالم ،خاصة ما يُس َّمى داعش؟ ،وهل
التوجه املقاريب للفكر اإلسالمي بالفكر الغريب املعارص عىل اختالف
ُّ
مجاالته هو وحده الكفيل للخروج من املأزق الحضاري ،كام كان
مع ابن رشد يف السابق؟
ـ ميكن استثامر الخطاب الديني وتجديده بإحداث تغيري جذري
يف أساليب التفكري التقليد َّية الجامثة عىل الفكر اإلسالمي .فعوض
أساليب املدح والثناء والتباهي مبا ال يجدي نفعاً ،ال ب َّد من تبنّي
الصيغ املنهج َّية اإلجرائ َّية التي تخرج النص الديني من جمود
القراءة األحاد َّية .وأ َّول ما نبتدئ به هو العمل عىل دمج العقل
اإلمياين بالعقل الربهاين ،أي أن نبدأ برتويض العقل اإلمياين عىل
أدوات املنهج الربهاين ليوظفها يف قراءة وتحليل النص .وأن يبدأ هذا
العمل يف الزوايا والكتاتيب واملدارس .مبعنى َّأن التلميذ ال نعلمه
حفظ النص وتكراره اآليل ،بل ند ّربه عىل تحليل النص لفهمه،
واحتواء معانيه ،والفحص عن أبعاده ،وإسقاطاته املفاهيم َّية.
وإذا كان للعقل مبادئ أساس َّية ال يخرج عنها البحث النظري أل َّنها
تش ّكل جادَّة الصواب ،فكذلك للنص القرآين مبادئ ال يخرج عنها
البحث النظري أل َّنها تش ّكل جادة صوابه األخالقيَّ .إن الجمود الذي
تشهده األ َّمة اإلسال َّمية يف فكرها إنمَّ ا مردُّه إىل القراءات الجامدة
التي ال تقبل التحليل والرتكيب والنقد والتدليل.
» »ختاماً يف هذا الحوار العميق معكم دكتور ،ما هو جديدكم يف
املستقبل بخصوص مشاريعكم الفكر َّية؟
ـ االستمرار يف تقيص الحقائق التي متيز واقع الفكر اإلسالمي إىل
غاية الوقوف عىل معايري تطوره .األكيد َّأن هناك صريورة جدل َّية
تتح َّكم يف مسار تاريخه املثقل بالرصاعات.
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» »شكراً لكم دكتور أحمد مالح عىل إتاحة هذا الحوار معكم،
وتفاعلكم .تحيايت لكم.

قضايا في نقد العقل الديني:
كيف نفهم اإلسالم اليوم؟

العقالنية المنبثقة حديث ًا
الدين وتمثالته في تشابك مع
َّ
ّ
محمد عبده أبو العال

الملخص التنفيذي

ميثل هذا املقال قراءة تحليل َّية ،ال تخلو من جوانب نقد َّية ،ألحد كتب أركون الها َّمة التي تتَّسم كغريها من كتب
أركون بالصعوبة الشديدة يف الطرح؛ بسبب عمق التحليالت النظر َّية وكثافة املصطلحات واملقوالت الجديدة املستمدَّة
من العلوم اإلنسان َّية االجتامع َّية الحديثة.
حاولنا من خالل هذه القراءة أن نضع أيدينا -بقدر اإلمكان -عىل األفكار واملصطلحات الجوهر َّية التي يتمحور
حولها مرشوع أركون بأكمله ،ذلك املرشوع الذي ُي َعدُّ هذا الكتاب محاولة الستجالئه وتأكيد أهميته .ومن هنا تأيت أهم َّية
هذه القراءة .فهي ليست مج َّرد قراءة يف كتاب ،بل هي قراءة يف مرشوع أثار انقساماً حاداً حوله بني مؤيد بق َّوة ومعارض
بالقوة نفسها ،مماَّ يعني -من وجهة نظرنا -عدم إمعان يف القراءة أو اجتهاد حقيقي يف اإلدراك والفهم لهذا املرشوع.
ثم ال ميكن إطالق حكم عام عليه ،سواء بالتأييد أو الرفض ،فض ًال
فمرشوع أركون كبري الحجم ومتعدّد االتجاهات ،ومن َّ
عن أ َّنه مل ُينجز بشكل كامل حتى اآلن .فمثل هذه املشاريع الفكر َّية الضخمة ال تخلو غالباً بشكل تام من أ َّية جوانب
ق َّوة أو أ َّية جوانب ضعف ،خاصة عندما يكون صاحبها من دعاة رضورة نقد العقل لذاته ومراجعته لنفسه.
والتعصب ،ذلك
بشكل عام ،انحاز أركون يف مرشوعه للعقل املج َّرد ،املستقل ،املتحرر من اإليديولوجيا والعنرص َّية
ُّ
العقل الذي يعيل من قيمة الذات ويؤ ّكد عىل رشف اإلنسان وكرامته .وهذا أحد األسباب التي جعلت أركون عرضة
للقصف الحاد من املتطرفني يف كلتا الجبهتني :العربية ـ اإلسالم َّية والغرب َّية .فنقد أركون التاريخي الصارم مل يقترص عىل
الرتاث اإلسالمي فقط ،بل امت َّد ليشمل الرتاث الديني بصفة عا ّمة .ليس هذا فحسب ،بل امت َّد هذا النقد أيضاً ليشمل
تراث الحداثة األوروب َّية واالسترشاق الكالسييك .لذا ،ال ب َّد من اإلحاطة مبرشوع أركون بأكمله ،وليس الوقوف عند جانب
واحد منه ،من أجل إطالق أحكام أكرث موضوع َّية وتقييامت أكرث عمقاً.
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مقدمة
ّ

محمد أركون بغرض إلقاء املزيد من الضوء عىل مرشوعه
ميثل هذا الكتاب عدداً من املقاالت املتف ّرقة التي جمعها َّ
الذي يدعوه بـ”نقد العقل اإلسالمي” ،وذلك عن طريق تحديد املالمح الرئيسة لهذا املرشوع الذي يحتاج تنفيذه -كام
يذهب أركون -إىل تضافر جهود شتى لعدد كبري من الباحثني يف مختلف حقول البحث العلمي :علم التاريخ الحديث
(الذي بدأ مبدرسة الحول َّيات الفرنس َّية∗ ،)1وعلم النفس التاريخي∗∗ ،2وعلم األلسن َّيات ،واألنرثبولوجيا ، ،والسوسيولوجيا.
ال يكتفي أركون أثناء قيامه بهذه املهمة بالعرض النظري فقط ،رغم أهميته ،حيث نجده يلجأ أيضاً إىل العديد من
األمثلة التطبيق َّية التي يحاول من خاللها استكشاف ّ
كل ما يتحكم يف نشاط العقل البرشي من عوامل متفاعلة وقوى
متصارعة (سواء داخل الذات أو خارجها) من ناحية ،وانعكاسات ذلك عىل املامرسات الفكر َّية والثقاف َّية واالجتامع َّية
والسياس َّية للبرش من ناحية أخرى.
اإليديولوجية
أوالً :مفهوم العقل اإلسالمي وأبعاده
َّ

يتمثل العقل اإلسالمي عند أركون يف الرتاث الديني الذي أنتجه املسلمون خالل القرون األوىل من تاريخ اإلسالم،
ذلك الرتاث الذي صار مبرور الزمن وتراكم القرون مقدَّساً .وما نقد العقل اإلسالمي عند أركون سوى محاولة لتفكيك
بنية الخطاب الرتايث للكشف عن األبعاد األسطور َّية واإليديولوج َّية لهذا الخطاب الذي تخفي لغته تحتها لعبة الهيمنة
والسيطرة التي ال يخلو منها أيُّ خطاب برشيَّ .إن الشغل الشاغل ألركون هو نزع القناع عن التاريخ (اإلسالمي) الرسمي،
أي التاريخ الذي ُكتب تحت وطأة النظام الرسمي ،ذلك النظام الذي ال ير ّكز إال عىل األحداث والشخصيات التي تسري يف
خط اإليديولوجيا التي يتبناها و ُيحذف ّ
كل ما يعارضها أو يسبب لها إزعاجاً.
من هذا املنطلق يدعو أركون املؤرخ الحقيقي «ألن يف ّكك خطابات املؤرخني القدماء ليك يكشف عن اسرتاتيجيتهم
الواعية أو غري الواعية يف التغطية عىل بعض جوانب التاريخ وإظهار بعض جوانبه األخرى التي تالمئهم؛ إ َّنه [أي املؤرخ

 ∗ 1يعود تأسيس هذه المدرسة إلى لوسيان فيفر ومارك بلوك عام 1929م .اهتمَّت هذه المدرسة ألوَّل مرَّ ة بدراسة أثر األوضاع االقتصاديَّة واالجتماعيَّة للشعوب في
توجيه حركة التاريخ ،ومن ث َّم على نوعيَّة األفكار والعقائد السائدة ،دون االقتصار فقط على العرض الوصفي الحيادي لألحداث السياسيَّة وأخبار الملوك والسالالت
المتعاقبة التي يهت ُّم بها عادة المؤرخ التقليدي .وأوَّل َمن طبَّق هذه المنهجيَّة على دراسته للشرق اإلسالمي هو  -كما يذهب أركون -المؤرخ الماركسي كلود كاهين.
رغم إشادة أركون بهذه المنهجيَّة التي بلورتها مدرسة الحوليات (منهجيَّة التاريخ االقتصادي واالجتماعي) وحديثه عن أهميتها في إلقاء المزيد من الضوء على واقع
المجتمعات اإلسالميَّة ،إال أنَّه أخذ على كلود كاهين تطرُّ فه في تطبيقها ،ذلك التطرُّ ف الذي يعود إلى تبنيه النظريَّة الماركسيَّة .فالعامل االقتصادي واالجتماعي ليس
هو العامل الوحيد الحاسم في تحديد وجهة التاريخ كما يذهب أركون.
 ∗∗ 2تقوم هذه المنهجيَّة -كما يذهب أركون -على دراسة العالقة بين العقليَّة الفرديَّة والعقليَّة الجماعيَّة في فترة تاريخيَّة ما .فهذه المنهجيَّة تقوم على الربط بين علم
النفس وعلم التاريخ ،بين الدراسة الفرديَّة والدراسة الجماعيَّة .وفقاً لهذه المنهجيَّة ،يت ُّم النظر إلى أيَّة شخصيَّة تاريخيَّة ليس فقط باعتبارها شخصيَّة مستقلة ،بل أيضاً
باعتبارها عضواً في مجتمع يتأثر بظروفه االجتماعيَّة والسياسيَّة واالقتصاديَّة .فهذه المنهجيَّة تساعد على إضاءة الشخصيَّة التاريخيَّة والعصر الذي تعيش فيه هذه
الشخصيَّة في آن واحد.
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الحقيقي] مدعو للكشف عن اسرتاتيج َّيات الحذف والتصفية التي ميارسها املؤرخون الرسميون عندما ير ِّكزون عىل بعض
األشياء ويحذفون بعضها اآلخر حذفاً تاماً»(.)3
لكنَّ هذا الرتاث الذي يهدف أركون إىل تفكيكه للكشف عن أبعاده األسطور َّية واإليديولوج َّية ال يتمثل فقط يف
القراءات الكالسيك َّية للقرآن ،بل يتمثل أيضاً يف القرآن ذاته .فالقرآن عند أركون جزء من الرتاث الديني اإلسالميُّ ،
وكل ما
مييزه عن باقي الرتاث هو أ َّنه كان نقطة انطالق هذا الرتاث .وبالتايل َّ
فإن النقد التاريخي للخطاب الرتايث ميتدُّ عند أركون
ليشمل الخطاب القرآين.
وفقاً ألركون ،يتش َّكل الرتاث اإلسالمي من نوعني من النصوص(:)4
 -1النصوص التأسيس َّية (أو األول َّية) :يصفها أركون باملادة الثقاف َّية األول َّية أو األصل َّية ،وهي تتمثل يف النصوص
املق َّدسة (القرآن واألحاديث النبو َّية).
 -2النصوص الثانو َّية :يصفها أركون باملادة الثقاف َّية الثانو َّية .وهي عبارة عن التأويالت أو التفسريات املختلفة
للنصوص األول َّية بعد نزعها من سياقها التاريخي وزرعها يف سياق آخر.
وفيام يتعلق بالنصوص التأسيس َّية املقدَّسة عموماً (سواء يف اإلسالم أو املسيح َّية أو اليهود َّية) ،يذهب أركون إىل
َّأن جميع هذه النصوص قد « ُد ِّونت بعد فرتة طويلة نسبياً من تاريخ النب َّوة ،وبنا ًء عىل الذاكرة الشفه َّية للصحابة أو
الحواريني...إلخ ( ،)...ويف أثناء عمل َّية االنتقال من الرتاث الشفهي إىل الرتاث الكتايب تضيع أشياء ،أو ُتح َّور أشياء ،أو ُتضاف
ألن َّ
بعض األشياء؛ َّ
كل ذلك يعتمد عىل الذاكرة البرش َّية .وهي ليست معصومة إال يف نظر املؤمنني التقليديني الذين
يصدّقون َّ
السلطة التي ال تخلو منها
كل يشء .كام يعتمد [ذلك] عىل الرصاع اإليديولوجي أو التنافسات الحادَّة عىل ُّ
بدايات أيّ دين»(.)5
إذن ،لقد تجلىَّ القرآن  -بحسب أركون  -أل َّول م َّرة يف التاريخ يف شكل خطاب شفهي يف زمان ومكان محدَّدين متاماً،
تم تدوينه أو كتابته فيام بعد ،ليتح َّول بذلك  -عىل حد تعبري أركون  -إىل «مد ّونة رسم َّية مغلقة» (املصحف) .ومثله
ثم َّ
مثل باقي الكتابات املقدَّسة ،فقد تع َّرض القرآن أثناء انتقاله من مرحلة الخطاب الشفهي إىل مرحلة الخطاب املكتوب
إىل الكثري من عمليات الحذف واالنتخاب والتالعبات اللغو َّية التي تحصل دامئاً يف مثل هذه الحاالت .ويدلل أركون عىل
ذلك ببعض مخطوطات القرآن التي أت ِلفت ،كمصحف ابن مسعود عىل سبيل املثال.

 . 3أركون محمَّد ،قضايا في نقد العقل الديني :كيف نفهم اإلسالم اليوم؟ ترجمة وتعليق هاشم صالح ،دار الطليعة ،بيروت  ،1999ص .151
 . 4انظر أركون محمَّد ،الفكر اإلسالمي  ...قراءة علميَّة ،ترجمة هاشم صالح ،المركز الثقافي العربي ،ط ،1996 ،2ص ص .32-33
 . 5أركون محمَّد ،قضايا في نقد العقل الديني :كيف نفهم اإلسالم اليوم؟ ص .232
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وفقاً ألركون ،هناك صريورة تاريخ َّية معقدة ومألى بالرصاعات ،هي التي أدَّت يف نهاية املطاف إىل تشكيل املد َّونة
النص َّية الرسم َّية املغلقة بصفتها أمراً واقعاً .إ َّننا -بحسب أركون -ال نعرف شيئاً عن النقاشات الحامية التي دارت حول
تثبيت النسخة الرسم َّية من املصحف إال ما قاله لنا الرتاث الرسمي املفروض بق َّوة السلطة ،ذلك الرتاث الذي ال يحتفظ
عادة إال برواية الخط املنترص بعد أن يحذف بق َّية الروايات األخرى.
يقول أركون يف هذا الصدد« :الخطاب الشفهي تل َّفظ به النبي طيلة عرشين سنة ويف ظروف متغرية ومختلفة أمام
جمهور مح َّدد من البرش .ونحن ال ميكن أن نتوصل إىل معرفة هذه الحالة األول َّية والطازجة للخطاب مهام حاولنا .فقد
انتهت بوفاة أصحابها .لقد ضاعت إىل األبد»( .)6فنحن  -كام يذهب أركون « -ال منلك رشيط تسجيل أو فيل ًام مص َّوراً ُيبينِّ
لنا الرسول وهو يتحدث إىل أصحابه أو يتلو عليهم القرآن أل َّول م َّرة»(.)7
من هذا املنطلق ،يرفض أركون النزعة التبجيل َّية التي تريد وضع الخطاب األ َّول مبنأى عن ّ
كل تحليل برشي نقدي،
أو تريد أن ُتفقده صفته التاريخ َّية .فالقرآن -بحسب أركون -ال ميتلك مكانة فوق التاريخ (فوق تاريخ َّية) .إ َّنه يرتبط
بفرتة تاريخ َّية مع َّينة ،فرتة العصور الوسطى تحديداً ،تلك الفرتة التي كان يسود فيها العقل اللاَّ هويت املسجون داخل نطاق
الهوت معينَّ أو رشيعة (قانون مق َّدس) مع َّينة .ويدلل أركون عىل ذلك مبكانة أو وضع أهل الذ َّمة (املسيحيني واليهود
والكفار واملرشكني) يف القرآن ،وذلك من خالل هاتني اآليتني من سورة التوبة:
ون َما َح َّر َم ال َّل ُه َو َر ُسو ُل ُه َولاَ َي ِدين َ
ُون ِبال َّل ِه َولاَ ِبا ْل َي ْو ِم الآْ ِخ ِر َولاَ ُي َح ِّر ُم َ
 ﴿ َقا ِت ُلوا ا َّل ِذينَ لاَ ُي ْؤ ِمن َُون ِدينَ ا ْل َحقِّ ِمنَ ا َّل ِذينَ
َاب َحت َّٰى ُي ْع ُطوا ا ْل ِج ْز َي َة َعن َي ٍد َوهُ ْم َصا ِغ ُر َ
ون﴾ (اآلية )29
ُأو ُتوا ا ْل ِكت َ
 ﴿ َفإِ َذا ا ْن َس َل َخ الأْ َ ْش ُه ُر ا ْل ُح ُر ُم َفا ْق ُت ُلوا ا ْل ُمشرْ ِ ِك َني َح ْي ُث َو َج ْدتمُ ُوهُ ْم َو ُخ ُذوهُ ْم َو ْاحصرُ ُ وهُ ْم َوا ْق ُعدُ وا لَ ُه ْم ُك َّل َم ْر َص ٍد َفإِ ْن
الصلاَ َة َوآ َت ُوا ال َّز َكا َة َف َخ ُّلوا َس ِبي َل ُه ْم إِ َّن ال َّل َه َغ ُفو ٌر َر ِح ٌيم ﴾ (اآلية )5
َتا ُبوا َوأَ َقا ُموا َّ
فمن خالل هاتني اآليتني -كام يذهب أركون -ميكن الكشف عن البنية الفكر َّية (أو العقل َّية) ألناس القرون
الوسطى.
وهكذا ينظر أركون للقرآن من منظور تاريخي وليس من منظور إمياين تبجييل؛ األمر الذي جعله ينادي بتطبيق
منهج َّية النقد التاريخي والتحليل األلسني عىل الخطاب القرآين ،مثله يف ذلك مثل أيّ خطاب برشي يخضع إلكراهات
نحو َّية ورصف َّية ولفظ َّية وبالغ َّية من ناحية ،وإكراهات اجتامع َّية أو سوسيولوج َّية مرتبطة ببيئة مع َّينة من ناحية أخرى.
ُّ
ويستدل أركون عىل ذلك بألفاظ القرآن ومرجعياته التي
فالقرآن عنده حدث تاريخي مرتبط بظروف عرصه وبيئته.
تعود إىل شبه الجزيرة العرب َّية يف القرن السابع امليالدي .ويستخدم أركون مصطلح «الظاهرة القرآن َّية» لإلشارة إىل القرآن
باعتباره حدثاً تاريخياً بهذا املعنى.
 . 6المصدر نفسه ،ص .187
 . 7أركون محمَّد ،قضايا في نقد العقل الديني :كيف نفهم اإلسالم اليوم؟ ص .188
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من هذا املنطلق ،دعا أركون إىل انتهاج القراءة التزامن َّية∗( 8بلغة علم األلسن َّيات) للقرآن ،تلك القراءة التي تبحث
عن معاين مفردات القرآن يف الوقت أو الزمن الذي تش َّكل فيه القرآن ،وليس املعاين السائدة اليوم ،وذلك عىل خالف
القراءة اإلسقاط َّية أو اإليديولوج َّية التي ُتس ِقط عىل النص معاين زمن آخر ،مماَّ ُي َعدُّ مغالطة تاريخ َّية.
فالخطاب القرآين ،وفقاً ألركون ،يبدو كأ َّنه "انبجاس طالع من القلب ومفعم بالحياة اليوم َّية واألحداث الجارية للعمل
التاريخي الذي قاده النبي محمد [ص] طيلة عرشين عاماً"( .)9وبذلك يصري الخطاب القرآين عند أركون إيديولوجياً ،أو
بدي ًال لإليديولوجيا .وأركون ال يقصد هنا الخطاب القرآين يف حالته النص َّية فقط ،بل يف حالته الشفه َّية أيضاً .ومماَّ يؤكد
ذلك قوله« :يف الوقت الذي كان فيه النبي يعبرِّ مبارشة وبشكل محسوس عن مامرسات وأهداف عمله ومرشوعه ،كان
القرآن [الذي كان ما يزال يف حالته الشفه َّية ،حيث مل يد َّون إال بعد وفاة النبي] يخلع لباس التعايل عىل هذه األعامل
والوقائع ويجعلها متسامية ومتعالية عن طريق ربطها باملطلق واإلرادة الغيب َّية لله [ ]...وهكذا ُمحيت التواريخ وأسامء
األماكن وأسامء العلم واألحداث الفرد َّية من اآليات لنزع الصفة التاريخ َّية عنها»(.)10
محمد
إذن أركون يجعل من الخطاب القرآين وهو مل يزل يف حالته الشفه َّية ق َّوة أو أداة إيديولوج َّية لجأ إليها النبي َّ
لتربير مامرساته السياس َّية واالجتامع َّية والثقاف َّية .الغريب هنا َّأن أركون يستشهد عىل الوظيفة اإليديولوج َّية للخطاب
القرآين وهو يف حالته الشفه َّية ببعض اآليات واملفردات القرآن َّية الواردة يف الخطاب القرآين وهو يف حالته النص َّية .هذا
رغم َّأن أركون -كام أرشنا من قبل -يذهب إىل أ َّننا ال ميكن أن نت َّوصل إىل معرفة أيّ يشء عن الخطاب القرآين عندما كان
يف حالته الشفه َّية مهام حاولنا .فكيف ،إذن ،يستخدم أركون آيات من املصحف -الذي ال يتطابق من وجهة نظره مع
القرآن كام نطق به النبي أ َّول م َّرة -ليك يدلل بها عىل وقائع وأحداث إ َّبان حياة النبي ،تلك الحياة التي ال ميثل الكالم
املكتوب يف املصحف تعبرياً حقيقياً عنها؟
من هذه اآليات التي يستشهد بها أركون عىل الوظيفة اإليديولوج َّية للخطاب القرآين إ َّبان حياة النبي ،قوله تعاىل:
﴿ َفإِ َذا ُن ِق َر فيِ النَّا ُقو ِر (َ )8ف َذلِ َك َي ْو َم ِئ ٍذ َي ْو ٌم َع ِس ٌري (َ )9علىَ ا ْل َكا ِف ِرينَ َغيرْ ُ َي ِس ٍري (َ )10ذ ْرنيِ َو َمنْ َخ َل ْق ُت َو ِحيدًا (َ )11و َج َع ْل ُت
لَ ُه َمالاً َم ْمدُ ودًا (َ )12و َب ِن َ
ني ُش ُهودًا (َ )13و َم َّهد ُْت لَ ُه تمَ ْ ِهيدًا (ُ )14ث َّم َي ْط َم ُع أَ ْن أَ ِزي َد ( )15كَلاَّ إِ َّن ُه َك َان لآِ َ َيا ِتنَا َع ِنيدًا ()16
َس ُأ ْر ِه ُق ُه َص ُعودًا ( )17إِ َّن ُه َف َّك َر َو َق َّد َر (َ )18ف ُق ِت َل َك ْي َف َق َّد َر (ُ )19ث َّم ُق ِت َل َك ْي َف َق َّد َر (.﴾)20
تم الصعود
يذهب أركون إىل َّأن هذه اآليات تعرض مشهداً من نقاش سيايس واجتامعي جرى يف زمن النبي ،ولكن َّ
به إىل املستوى الديني ليتح َّول أو ينقلب من رصاع بني فريقني سياسيني إىل رصاع بني الله واإلنسان.

 ∗ 8يجمع أركون في دراساته حول التراث بين المنهجيَّة التاريخيَّة التطوريَّة  diachronicعند المؤرخين وبين المنهجيَّة التزامنيَّة  synchronicعند اإلنثربولوجيين.
وبذلك يتجاوز أركون التعارض الشهير بين التاريخ والبنية .وفقاً ألركونَّ ،
إن الفكر اإليجابي الواقعي هو الذي يدرس التغير واالنقطاع كما يدرس االستمراريَّة
والبنية المتصلة.
 . 9أركون محمَّد ،قضايا في نقد العقل الديني :كيف نفهم اإلسالم اليوم؟ ص .284
 . 10أركون محمَّد ،الفكر اإلسالمي  ...قراءة علميَّة ،مصدر سابق ،ص .72
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كذلك يذهب أركون إىل َّأن مفرديت «املؤمنني» و«الكافرين» يف الخطاب القرآين تشريان إىل فريقني سياسيني :األ َّول
محمد بن عبد الله يتزعمها ،والتي أ َّكدت وجودها يف املدينة بعد ذلك.
يتمثل يف الق َّوة السياس َّية الجديدة التي كان َّ
محمداً وأتباعه العداء سياسياً واجتامعياً .كام يذهب أركون
والفريق الثاين يتمثل يف املعارضة (أهل مكة) التي ناصبت َّ
محمد مع القبائل املحل َّية (من يهود َّية وعرب َّية)
إىل َّأن مفردة «األ َّمة» يف القرآن تشري إىل االتحاد التحالفي الذي أقامه َّ
من أجل توسيع قاعدته السياس َّية.
وكأن لديه فيل ًام مصوراً يعرض له َّ
يت َّكلم أركون هنا بلغة قاطعة َّ
كل ما كان يحدث إ َّبان حياة النبي .واستشهاده
باآليات القرآن َّية إلثبات دعاويه أمر يدعو للتعجب؛ َّ
ألن القرآن املد َّون يف املصحف ليس موضع ثقة من وجهة نظره ،ليس
تم االعتامد عليها يف عمل َّية التدوين ،بل أيضاً َّ
ألن عمل َّية جمع القرآن بعد
فقط لضعف أو قصور الذاكرة البرش َّية التي َّ
وفاة النبي قد تأثرت بالرصاع الحامي والتنافس الشديد عىل السلطة والرشع َّية.
العلمية للتراث وأهميتها
إشكالية الدراسة
ثاني ًا:
َّ
َّ

يطابق أركون بني الرتاث واإلسالم ،فاإلسالم عنده -مثله مثل الرتاث -يتّسم بالتاريخ َّية .فاإلسالم -بحسب أركون -ميثل
عمل َّية (أو سريورة) اجتامع َّية وتاريخ َّية متواصلة وغري منقطعة .وبذلك يصبح اإلسالم عند أركون مفهوماً مفتوحاً ،أي غري
ثم فإ َّنه ال ميكن أن يكتمل أبداً .وعىل َمنْ يعرتضون عليه من الناحية الالهوت َّية بقوله
محدَّد بشكل نهايئ ومغلق ،ومن َّ
تعاىل﴿ :ا ْل َي ْو َم أَ ْك َم ْل ُت لَ ُك ْم ِدين َُك ْم َوأَتمْ َ ْم ُت َع َل ْي ُك ْم ِن ْع َم ِتي َو َر ِض ُ
يت لَ ُك ُم الإْ ِ ْسلاَ َم ِدينًا﴾ (املائدة ،)3 :ير ُّد أركون قائ ًال« :إذا
كان الوحي قد ُاغلق نهائياً مبوت النبي ،فإ َّننا نجد َّأن أمر تفسريه ورشحه وترجمته إىل معايري شعائر َّية وأخالق َّية ـ قانون َّية
ما يزال مستمراً حتى يومنا هذا .وبهذه الطريقة (أي بهذه املامرسة التي تقوم بها الذات عىل ذاتها وتحت ضغط
التاريخ) نجد َّأن األ َّمة تولِّد اإلسالم أو تنتجه كرتاث حي»(.)11
َّإن اإلسالم [عند أركون] ليس كياناً جوهرانياً ال يتغري وال يتبدَّل عىل مدار التاريخ .إ َّنه ليس كياناً أبدياً أو أزلياً ال يتأثر
بأيّ يشء ويؤثر يف ّ
كل يشء ،كام يتوهَّ م جمهور املسلمني .هذا تص ُّور مثايل وغري تاريخي لألمور ( ،)...إ َّنه [أي اإلسالم] ناتج
عن املامرسة التاريخ َّية لفاعلني اجتامعيني شديدي التنوع واالختالف من أندونيسيا إىل إيران إىل أقىص املغرب»( .)12حتى
محمد بن عبد الله»(.)13
اإلسالم الوليد ،فإ َّنه ناتج عن «املامرسة التاريخ َّية املحسوسة لفاعل اجتامعي ُيدعى َّ
إذن اإلسالم عند أركون ليس شيئاً آخر سوى الفكر أو العقل اإلسالمي (الرتاث اإلسالمي) .ومبا َّأن هذا الفكر ،مبا
يف ذلك العقائد والتص ُّورات الدين َّية ،يرتبط بسياق تاريخي واجتامعي معينَّ  ،كانت الدراسة العلم َّية لإلسالم تتطلب
التوصل إىل تحقيب زمني لتاريخ اإلسالم يكون أكرث
بالرضورة االستعانة بعلم االجتامع واألنرثبولوجيا التاريخ َّية من أجل ُّ
 . 11أركون محمَّد ،الفكر اإلسالمي  ...قراءة علميَّة ،ص .21
 . 12أركون محمَّد ،قضايا في نقد العقل الديني :كيف نفهم اإلسالم اليوم؟ ص .174
 . 13المصدر نفسه ،ص .186
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قضايا في نقد العقل الديني

مصداق َّية وقرباً من حقائق التاريخ والرتكيبة الفعل َّية للمجتمعات ،بدالً من التحقيبات الزمن َّية الخادعة التي تفرضها
الكتب املدرس َّية ،بل وحتى الكثري من الدراسات األكادمي َّية والجامع َّية ،عىل عموم املسلمني.
سعياً وراء هذا التحقيب الزمني األكرث مصداق َّية لتاريخ اإلسالم ،استعار أركون من ميشيل فوكو مصطلح «اإلبستيم َّية»
(النظام الفكري العميق) الستخدامه كمعيار لتحقيب تاريخ الفكر اإلسالمي .يقول أركون عن هذا املعيار" :أعتقد أ َّنه
معيار جاد ومتني جداً؛ أل َّنه يتيح لنا أن نفهم سبب التواصل َّية التاريخ ّية الطويلة بني اإلسالم املعياري األويل وبني الخطاب
األصويل السائد حالياً ،مروراً بالخطاب اإلصالحي (أو السلفي) يف القرن التاسع عرش"(.)15
∗14

يقول أركون يف هذا الصدد« :هناك استمرار َّية إبستمولوج َّية بني أ َّول تبلور لصيغة اإلسالم يف القرون الهجر َّية األوىل
املحاجة
وبني الصيغة التي يتَّخذها الخطاب اإلسالموي األصويل السائد حالياً [ ]...أقصد َّأن أمناط اإلدراك والتص ُّور ،وأمناط
َّ
والتأويل ورؤية العامل ما تزال هي هي [كام كان عليه الحال قبل ألف وأربعامئة سنة]»(.)16
هي:

عىل ضوء هذا التحقيب اإلبستمولوجي ،مي ّيز أركون بني أربع مراحل أساس َّية يف تاريخ اإلسالم (أو الفكر اإلسالمي)،

 -1مرحلة القرآن والتش ّكل األوىل (1هـ  150 -هـ) :يف هذه املرحلة مل يظهر عىل الساحة اإلسالم َّية املفهوم
األرسطوطالييس أو الفلسفي الحديث للعقل ،أي العقل االستداليل الربهاين .ويستدل أركون عىل ذلك بالخطاب القرآين
الذي مل يشتمل أبداً عىل كلمة عقل عىل هيئة املصدر ،حيث ال يوجد سوى عبارات استفهام َّية من قبيل« :أفال تعقلون»،
عمي فهم ال يعقلون»...إلخَّ .إن الطابع الرمزي املجازي يطغى -بحسب أركون -يف القرآن عىل
«صم ٌ
«أفال يعقلون»ٌ ،
بكم ٌ
املحاجة .لذاَّ ،
فإن مفهوم العقل يف القرآن ال ينفصل عن الحساس َّية والخيال والشعور.
الطابع املنطقي العقالين القائم عىل
َّ
فهذه العبارات الواردة يف القرآن ال تتطلب الفهم املنطقي الذي يطابق بني الفكرة الواضحة والحقيقة الخارج َّية أو
الواقع َّية ،بل التنبيه إىل رضورة االندهاش والتعجب من نعم الله عىل البرش ،هذا االندهاش وذلك التعجب اللذان ميثالن
عمليتني من عمليات الروح أو القلب وليس العقل ،ومماَّ يؤكد ذلك -بحسب أركون -أ َّنها ترد دامئاً بعد التذكري بهذه
النعم وقدرة الله عىل التدخل يف تاريخ النجاة األخروي.
 -2مرحلة العرص الكالسييك (من 150هـ  -إىل 450هـ تقريباً) :يصف أركون هذه املرحلة بالعرص الذهبي .فهي
التي شهدت نشوء العقل االستداليل الربهاين بعد أن دخلت الفلسفة اليونان َّية ومنطق أرسطو إىل املجال اللغوي والثقايف
املؤسسني :أمئة املذاهب الكربى من سن َّية وشيع َّية
العريب .يف هذه املرحلة تش َّكل الفكر اإلسالمي ونضج عىل أيدي األمئة ّ
وإباض َّية.
 ∗ 14استخدم ميشيل فوكو اإلبستيميَّة بمعنى النظام الفكري العميق أو األركيولوجي كمعيار لتحقيب الفكر األوروبي على هذا النحو :فكر العصور الوسطى الممتد
حتى عصر النهضة ،ثم فكر العصر الكالسيكي (بدءاً من ديكارت) ،ثم فكر الحداثة (بدءاً من كانط).
 . 15المصدر نفسه ،ص .103
 . 16المصدر نفسه.103 ،
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 -3مرحلة العرص السكوالستييك :يصف أركون هذه املرحلة بعرص االنحطاط .أل َّنها اقترصت عىل تكرار واجرتار
األفكار والتعاليم التي نشأت يف املرحلة الكالسيك َّية .وهذه املرحلة ما زالت مستم َّرة حتى اآلن من خالل ما ُيط ِلق عليه
أركون اإلسالم املعارص ،الذي يتمثل عند أركون يف حركات اإلسالم السيايس الراديكايل أو األصويل.
 -4مرحلة النهضة أو املرحلة الليربال َّية :استم َّرت هذه املرحلة من عام 1880م إىل عام  1950تقريباً .وكانت
هذه املرحلة محاولة الستدراك ما فات واللحاق بركب الحضارة الحديثة .ولكن مل تنجح هذه املحاولة ألسباب
عديدة ،من أهمها :تغليب تحرير األرض من االستعامر الخارجي عىل تحرير الفكر اإلسالمي من هيمنة العقل
السكوالستييك التقليدي املرتبط بتعاليم مذهب معينَّ وإقليم معينَّ يزعم أصحابه امتالك الحقيقة الدين َّية املطلقة أو
التص ُّور الوحيد الصحيح لإلسالم.
لكن :ماذا بعد االستقالل؟ ملاذا مل َت ُع ْد املرحلة الليربال َّية من جديد؟
حل َّ
يعود ذلك -بحسب أركون -إىل االستبداد الداخيل الذي َّ
محل االستعامر الخارجي .لقد استخدمت القوى
الداخل َّية املعارضة لالستبداد السيايس الرتاث الديني كأداة لتجييش وتعبئة الجامهري حولها كسبيل للتخلص من هذا
االستبداد .فض ًال عن َّأن ظاهرة االستعامر مل تنت ِه متاماً حتى اآلن :فام تزال القض َّية الفلسطين َّية معلقة؛ األمر الذي يخلق
مناخاً مالمئاً لهيمنة العقل النضايل (املتسلح بالرتاث الديني) وتراجع العقل الليربايل النقدي.
يهتم بتطوير «الفعال َّية الفكر َّية والتفسري َّية كام كان يفعل
لهذه األسباب مل َي ُع ْد اإلسالم املعارص (الحركات األصول َّية) ُّ
اإلسالم الكالسييك ،إسالم اإلنتاج واإلبداع واالزدهار .فاالنخراط السيايس هو األهم بالنسبة إىل اإلسالم املعارص ،إ َّنه يتغلب
عىل كل اعتبار آخر ،إ َّنه يتغلب عىل رضورة إبداع مرافق فكري للمامرسة الدين َّية أو الشعائر َّية ،كام يتغلب عىل ال ُبعد
الروحي املؤدي إىل التواصل مع مطلق الله (َّ .)...إن الحركات األصول َّية مل تعد تفكر إال بالق َّوة والسلطة ،أو التوصل إىل
السلطة بأيّ شكل .وهنا تحصل القطيعة بينها وبني اإلسالم الكالسييك الذي شهد تعدد َّية عقائد َّية مدهشة»(.)17
عىل الرغم من ذلك ،يذهب أركون إىل َّأن الدراسة النقد َّية التاريخ َّية للرتاث أصبحت اليوم أمراً ال ميكن منعه،
لسببني(:)18
 -1أعامل العنف الهائلة التي ُترتكب باسم الرتاث (اإلسالم) يف دار اإلسالم وخارج دار اإلسالم.
 -2الثورة العق َّلية واإلبستمولوج َّية الكربى التي كشفت عن َّأن الرتاث ليس سوى معنى واحد من جملة معانٍ أخرى
تو َّلدت عن املامرسة البرش َّية.

 . 17المصدر نفسه ،ص .174
 . 18المصدر نفسه ،ص .182
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وفقاً ألركونُّ ،
«كل املجتمعات اإلسالم َّية مضطرة لالنخراط يف سلك الحضارة الكون َّية من خالل صريورة تاريخ َّية
إجبار َّية ( ،)...وبالتايل فال مستقبل للخطابات األصول َّية املألى باالتهامات والغيظ والحقد عىل العامل الحديث واعتباره
الرش والبالء .ال مكان ملن يلقي املسؤول َّية دامئاً عىل اآلخرين ويعترب نفسه بريئاً من ّ
أصل ّ
كل يشء أو ليس بحاجة إىل أيّ
تغيري أو تطوير أو نقد ،وأحياناً إىل نقد عميق جذري .الفكر اإلسالمي اآلن بحاجة إىل عمليات جراح َّية يف العمق ،وليس
إىل خطابات التبجيل املكرورة منذ مئات السنني»(.)19
بذلك يربط أركون بني الدخول يف الحداثة من ناحية ،وبني نقد الرتاث عىل ضوء منهجيات ومقوالت العلوم اإلنسان َّية
واالجتامع َّية الحديثة من ناحية أخرىَّ .إن نقد الرتاث عند أركون ليس فقط من أجل فهم الرتاث ،بل أيضاً من أجل فهم
األحداث الجارية اآلن ،تلك األحداث التي تعود جذورها إىل املايض .لكن رغم إلحاح أركون عىل الدعوة إىل نقد الرتاث
والتأكيد عىل أهميته ،إال أ َّنه يعرتف بعجز العلوم اإلنسان َّية واالجتامع َّية عن فهم وتصنيف بعض الظواهر الضخمة.
ويرضب أركون مث ًال عىل ذلك بحالة الجزائر التي شهدت لفرتة طويلة اخرتاق أشكال قو َّية من الحداثة لها ،ومع ذلك
عادت إىل حالة أشبه بحقبة العصور الوسطى املظلمة والهمج َّية بدءاً من عام  1988بشكل خاص .لذا ،يدعو أركون إىل
«إجراء بعض التعديل عىل العلوم االجتامع َّية األوروب َّية ومناهجها الحديثة ليك نفهم خصوص َّية هذه املجتمعات التي
تعيش اآلن حالة انتقال َّية ،قلقة ،مرتجرجة»(.)20
الغربية
ثالث ًا :نقد االستشراق الكالسيكي والحداثة
َّ

ليس مرشوع نقد العقل اإلسالمي عند أركون سوى جزء من مرشوع أكرب ميكن أن ُنط ِلق عليه نقد الرتاث اإلنساين.
ويتضح ذلك من خالل نقد أركون ملناخني من الفكر وليس مناخاً واحداً :املناخ الفكري العريب اإلسالمي ،واملناخ الفكري
ينصب نقد أركون عىل جانبني ،هام :االسترشاق الكالسييك ،والحداثة.
الغريب .وفيام يتعلق باملناخ الفكري الغريب،
ُّ
 1ـ االسترشاق الكالسييك
أخذ أركون عىل عاتقه مراجعة اإلنتاج التاريخي االسترشاقي مبجمله ،ور َّكز اهتاممه عىل رضورة تجديد املنهج َّية
االسترشاق َّية ليك تلحق بركب املنهج َّية الحديثة يف علم التاريخ ،تلك املنهج َّية التي تمُ ارس يف أقسام الدراسات األوروب َّية
واملط َّبقة بالفعل عىل تاريخ املجتمعات األوروب َّية ذاتها.
يرى أركون َّأن هذا التمييز املنهجي داخل أروقة الجامعات الغرب َّية بني الدراسات االسترشاق َّية املنص َّبة عىل العامل
متعمد للرشق
العريب واإلسالمي وبني الدراسات املنص َّبة عىل العامل األورويب والغريب يعود يف األساس إىل إهامل وازدراء َّ
تقف وراءه نزعة شبه عنرص َّية.
 . 19المصدر نفسه ،ص .225
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أهم النقائص أو العيوب التي أخذها أركون عىل املنهج َّية االسترشاق َّية
سنحاول يف السطور التالية أن نحدّد ّ
الكالسيك َّية .يأخذ أركون عىل االسترشاق الكالسييك تقطيع املوضوع املدروس وتقسيمه من أجل تسهيل دراسته ،مماَّ
يتعارض مع كل َّية الواقع ،أو بتعبري آخر ،وحدة الحقيقة االجتامع َّية  -التاريخ َّية .ويرضب أركون مث ًال عىل ذلك بتعميم
جميع املسترشقني مصطلح «إسالمي» أو «إسالم» عىل نطاق جغرايف واسع جداً وميلء بالفئات العرق َّية ـ الثقاف َّية الشديدة
التن ُّوع واالختالف من حيث اللغات والعقائد والبنى االجتامع َّية واألنرثبولوج َّية والتجارب واألنظمة السياس َّية ،مماَّ ُيعدُّ
طمساً لهذه التعدد َّية الخصبة والغن َّية تحت تسمية واحدة :العامل اإلسالمي(.)21
كذلك َّ
املدجن والرسمي من
فإن كتب املسترشقني ،مثلها يف ذلك مثل كتب التاريخ اإلسالمي ،مل تهتم إال بالقطاع َّ
املجتمع ،أي القطاع الخاضع للسلطة املركز َّية؛ بينام مل تهتم باملناطق الرب َّية النائية الخارجة عن نطاق هذه السلطة،
تلك املناطق املألى باملامرسات الثقاف َّية املدع َّوة بالشعب َّية والعقائد الدين َّية املدعوة بالوثن َّية (من ِقبـَل الجناح الرسمي
املدجن ،وما تو َّلد عنها من أرثوذوكس َّية دين َّية
املدجن) .لقد اقترصت كتب املسترشقني عىل دراسة ثقافة هذا القطاع َّ
َّ
رسم َّية∗ .22ليس هذا فحسب ،بل وقفوا يف دراستهم لهذه األرثوذوكس َّية عند الكشف عن مضامينها ووظائفها ومدى
توسعها وانتشارها دون املساس بالرشوط اإلبستمولوج َّية لرشعيتها أو وضع هذه الرشع َّية عىل ّ
محك املناقشة والتحليل
ُّ
الداخيل ،متعللني يف ذلك َّ
مهمة الفلسفة وليس علم التاريخ(.)23
املهمة يدخل ضمن َّ
بأن القيام بهذه َّ
املهمة التي يأخذها أركون عىل املنهج َّية االسترشاق َّية الكالسيك َّية عزل العامل اإلسالمي عن محيطه
من األشياء األخرى َّ
وكأن اإلسالم ميثل نطاقاً عقائدياً وثقافياً وحضارياً منفص ًال ومتاميزاً عن ّ
الطبيعيَّ ،
كل ما عداه (وبشكل خاص عن النطاق
الحضاري األورويب أو الغريب) .فالعامل اإلسالمي -كام يذهب أركون -عاش عالقات تبادل قو َّية مع العامل الغريب يف بعض
تتم
الفرتات ،واملسترشقون أنفسهم يعرتفون بذلك .ومن هذا املنطلق ،فدراسة اإلسالم ،أو أ َّية ظاهرة دين َّية ،يجب أن َّ
بشكل مقارن مع جميع األديان األخرى ،سواء أديان الكتاب أو غريها.
التخصص الضيقة عند املسترشقني الكالسيكيني ،تلك النزعة التي متيل إىل عزل قطاعات
يرفض أركون أيضاً نزعة
ُّ
التاريخ العام للمجتمع (القطاع االقتصادي أو الثقايف...إلخ) عن بعضها بعضاً ،وإىل تشكيل ّ
كل قطاع عىل هيئة نطاق
فيتخصص ُّ
كل مؤرخ يف دراسة هذا القطاع أو ذاك ويعزله عن بق َّية القطاعات األخرى.
مغلق ال عالقة له مبا يجاوره.
َّ
وهكذا ُيجزَّأ التاريخ العام و ُيبعثرَ ويفقد وحدته(.)24
يعيب أركون أيضاً عىل االسترشاق الكالسييك وقوفه عند املنهج َّية الفيلولوج َّية التي ال تعبأ إال بالكشف عن الفرتات
الزمن َّية التي تعود إليها املخطوطات وعن أصحابها األصلينيَّ .إن عامل الفيلولوجيا إذ يكتشف التسلسل الزمني الحقيقي
 . 21انظر :أركون محمَّد ،قضايا في نقد العقل الديني :كيف نفهم اإلسالم اليوم؟ ص ص .73-72
 ∗ 22يشير أركون بهذا المصطلح إلى المذهب الديني الذي يُنظر إليه باعتباره هو وحده المستقيم والصحيح وما عداه بدع وهرطقات.
 . 23انظر المصدر نفسه ،ص .74
 . 24انظر المصدر نفسه ،ص ص .86-85
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للنصوص والوقائع واألحداث التاريخ َّية ،وإذ يعزو املؤلفات والشهادات ألصحابها الحقيقيني ،وإذ يكتشف النَسب الحقيقي
للمفاهيم ،فإ َّنه -كام يذهب أركونُ -يش ِّكل بذلك مادة علم َّية ،وهذا ُيعدُّ عم ًال مهماَّ ً يجب احرتامه .لكنَّ هذا العمل
ميثل مرحلة أوىل ال ب َّد أن تتبعها مرحلة أخرى ،أال وهي التحليل األنرثبولوجي الذي يفتح لنا إمكانيات جديدة لتأويل
يتم تفكيك مضامني
تم توثيقها وتحقيقها عن طريق عامل الفيلولوجيا .فعن طريق األنرثبولوجيا ُّ
وتفسري الوثائق التي َّ
الرتاث الديني للكشف يف النهاية عن تأثري الخياالت واألوهام يف حركة التاريخ وأفعال البرش .فاألنرثبولوجيا ال تهتم -كام
تهتم بالوظائف الرمز َّية ،واإلبداع املجازي،
يذهب أركون -باألسامء والوقائع أو األحداث التي تحصل يف وضح النهار ،وإنمَّ ا ُّ
واألسطرة ،واملخاتلة ،واألدلجة ،والتقديس ،والتعايلُّ ،
كل تلك العمليات املرتبطة بالخيال ،التي توجد يف جميع الثقافات
وإن اختلفت أديانها ولغاتها.
وهكذا ميكن عن طريق األنرثبولوجيا دراسة الرتاث اإلسالمي بشكل متح ّرر ،خارج السياج الدوغاميئ املطلق.
فاألنرثبولوجيا تعلمنا كيف َّية التعامل مع الثقافات األخرى بروح منفتحة ومتفهمة .إ َّنها متارس عملها كنقد تفكييك عىل
الصعيد املعريف لجميع الثقافات البرش َّية -بعيداً عن التأويالت اإليديولوج َّية -من أجل الكشف يف نهاية املطاف عن عنرص
الخيال فيها.
إىل جانب ذلك ،يرفض أركون الطريقة االسترشاق َّية يف الكتابة والنظر إىل الثقافات األخرى ،تلك الطريقة التي ِّ
يضخم
بها املسترشقون من تأثري اإلسالم إىل درجة أ َّنهم يجعلونه يشمل َّ
كل يشء ويتدخل يف ّ
كل يشء داخل املجتمعات التي انترش
فيها ،يف حني َّأن اإلسالم مج َّرد عامل من جملة عوامل أخرى تتضافر معاً يف حسم حركة التاريخ اإلسالمي وتحديد وجهته.
 2ـ الحداثة
يأخذ أركون عىل الباحثني استخدامهم ملفهوم الحداثة بشكل غري نقدي أو غري تاريخي يف أحيان كثرية .فهم «ال
مييزون بني مراحل الحداثة املتتالية واملسلامت الضمن َّية التي هيمنت عىل ّ
كل مرحلة .فهناك أوالً حداثة القرن السادس
وتبحرها الفيلولوجي اللغوي ،وهناك ثانياً حداثة عرص التنوير وعقالنيته املتميزة ،وهناك ثالثاً حداثة القرن التاسع
عرش ُّ
عرش وعقالنيته املتطرفة يف علميتها ووضعيتها وإميانها املطلق بنظر َّية التطور ،وهناك رابعاً وأخرياً مكتسبات الحداثة
الحال َّية وعقالنيتها األكرث انفتاحاً ومرونة وقلقاً وحرك َّية وتواضعاً وتردداً وتفكيكي ًة واخرتاقاً ل ّكل أنواع الثقافات ،وليس
االنغالق داخل ثقافة واحدة مركز َّية هي الثقافة األوروبية»(.)25
تتمثل املرحلة الرابعة واألخرية من متتالية الحداثة عند أركون -تلك املرحلة التي ما زالت يف طور التشكيل -فيام
محمد أركون «العقل االستباقي» أو
سمى بـ«عرص ما بعد الحداثة» ،ذلك العرص الذي يهيمن عليه ما أطلق عليه َّ
ُي َّ
«العقل املنبثق».

 . 25المصدر نفسه ،ص ص .99-98
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عىل خالف ما يعتقد املثقفون العرب ،يذهب أركون إىل َّأن ما بعد الحداثة ليست تجاوزاً للحداثة ،بل هي استمرار َّية
لها .ويستشهد أركون عىل ذلك مبقولة هابرماس« :الحداثة مرشوع مل يكتمل».
ألن الدولة حلت َّ
وفقاً ألركون ،مل يقطع األوروبيون حتى اآلن َّ
كل مراحل الحداثة؛ َّ
محل الدين ،ومل يحصل العقل
عىل استقالليته بشكل كامل بالقياس إىل الدولة ،مبا يف ذلك الدولة الدميقراط َّية الحديثة .فحتى هذه الدولة تحدّد سقفاً
مع َّيناً لحر َّية التعبري.
لكنَّ أركون يذهب إىل َّأن أوروبا تنتقل اآلن من مرحلة الحداثة التي يهيمن عليها عقل التنوير إىل مرحلة ما بعد
الحداثة التي يهيمن عليها العقل املنبثق .والفارق الوحيد بني عقل التنوير والعقل املنبثق عند أركون هو َّأن األول يثق
يف نفسه ثقة مطلقة ويدَّعي أ َّنه يرتكز عىل يقينيات .أ َّما الثاين فإ َّنه يراجع نفسه باستمرار من أجل تصحيح مساره أو
تعديله إذا لزم األمر.
فرغم َّأن عقل التنوير قد و َّلد يف بدايته عرصاً جديداً من التقدُّ م واالنطالق نحو التح ُّرر الفكري والسيايس من هيمنة
يتجمد وينحرف عن مساره∗ 26يف مرحلة الحقة (حداثة القرن التاسع عرش بعقالنيتها
العقل الالهويت ،إال أ َّنه راح بدوره َّ
املتط ّرفة) ،وهذه -عىل ح ّد تعبري أركون -عادة ّ
ويرتسخ.
كل يشء ينترص َّ
يذهب أركون -ر َّداً عىل منتقديه من الجانب الغريب بسبب نقده للحداثة -إىل َّأن نقده للحداثة ليس بدعة من
عندياته ،بل سبقه إىل ذلك يف الغرب نفسه فالسفة كبار ،أمثال :آالن تورين ويورغني هابرماس.
كام ينبهنا إىل َّأن حديثه عن متتالية الحداثة ال ينبغي أن ُيفهم منه َّأن هناك تسلس ًال زمنياً خطياً بني العقل اللاَّ هويت
(أو القروسطي) وعقل الحداثة .فمثل هذا التسلسل التاريخي الخطي ال وجود له يف حقيقة األمر .ويرضب أركون مث ًال
عىل ذلك ببعض املفكرين يف العصور الوسطى يف الرشق اإلسالمي الذين بلوروا أفكاراً ميكن وصفها بأ َّنها حداث َّية ،من
أمثال :التوحيدي ،واملعري ،وابن باجة ،وابن رشد...إلخ .ويرضب أركون مث ًال آخر عىل ذلك ببعض َمنْ يعيشون يف أكرث
بلدان الغرب حداثة بأجسادهم ،لكنَّهم ينتمون بعقولهم لحقبة العصور الوسطى ،كالتيار املسيحي التقليدي الذي ال
يختلف يف يشء عن التيار اإلسالمي التقليدي.
خاتمة

مرشوع نقد العقل اإلسالمي هو مرشوع مل يكتمل بعد ،حيث يحتاج تنفيذه إىل وقت طويل وإىل تضافر عدد كبري
املتخصصني يف شتى العلوم اإلنسان َّية واالجتامع َّية الحديثة .لذا ،ميكن أن نقول َّإن مرشوع أركون أقرب ما يكون
من
ّ
إىل خطة أو برنامج عمل أكرث من كونه مرشوعاً ناجزاً .وأركون نفسه قد أشار إىل ذلك مراراً وتكراراً يف كتاباته وحواراته
التلفزيون َّية.
 ∗ 26يضرب أركون ً
مثال على ذلك بـ«هتلر» الذي لم يولَد في إحدى البالد العربيَّة أو اإلسالميَّة التي لم تشهد الحداثة بعد.
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والهدف األسايس من هذا املرشوع هو -كام يذهب أركون -الكشف عن مواقع الرتاث التي عالها الغبار َ
وط َم َس
للمهمشني واملنبوذين عىل م ّر التاريخ ،أي ّ
كل أولئك
معاملها مع مرور الزمن املتطاول ،وذلك من أجل إعطاء حقّ الكالم
َّ
الذين ُطمست أصواتهم و ُمحيت آثارهم من ِقبـَل إرادات الق َّوة والهيمنة التي أتيح لها أن تنترص وتطغى عىل ما عداها.
فض ًال عن َّأن النقد الجاد واملسؤول للرتاث -كام يذهب أركون -سوف يساعدنا عىل فهم املشاكل الكربى واملع َّقدة التي
نعاين منها اآلن .فبحسب أركون ،هناك عالقة وثيقة بني املايض والحارض .وكام َّأن الحارض ييضء املايض عن طريق
االسرتجاع واملقارنةَّ ،
فإن املايض أيضاً ييضء الحارض .بذلك ميكن أن نقول َّإن أركون ال يسعى من خالل مرشوعة النقدي
يتم قبل هدم القديم .وال يعني ذلك التخلص من ّ
كل القديم ،فالرتاث
التفكييك إىل الهدم ،بل إىل البناء الذي ال ميكن أن َّ
كام يذهب أركون -ميلء بالعديد من الجوانب اإليجاب َّية التي ميكن االنطالق منها يف عمل َّية البناء .أ َّما ما أصبح ميتاًومعر ِق ًال لحركة التقدُّ م والتط ُّور فال بديل عند أركون عن طرحه جانباً.

105

تثوير الالهوت ،أم بحث عن الثورة من داخل الدين
تحليلية في كتاب “الدين والثورة”)
(قراءة
َّ
محمد صالح

ملاذا استطاعت املسيح َّية يف أمريكا الالتين َّية أن تبتكر الهوتاً للتحرير ،يف حني فشل اإلسالم ،أو باألحرى ،اإلسالميون يف
تأسيس الهوت تحرير إسالمي يستطيع أن يستوعب قيم التح ُّرر واملساواة والعدل؟ كان هذا هو السؤال املحوري الذي
املهمة التي صدرت حديثاً منذ حوايل عام واحد ( ،)2016لصاحبها الباحث املرصي الدكتور حمدي
تدور حوله الدراسة َّ
عبد الحميد الرشيف ،مدرس الفلسفة السياس َّية بكل َّية اآلداب ،جامعة سوهاج ،التي جاءت يف كتاب يحمل عنوان« :الدين
والثورة بني الهوت التحرير املسيحي واليسار اإلسالمي املعارص».
أهم تيارين َّ
نظرا للثورة من منطلق ديني أو الهويت،
يناقش الكتاب بالتفصيل الشديد وبرؤية تحليل َّية نقد َّية مقارنة َّ
ونعني بهام :تيار الهوت التحرير الذي ظهر يف أمريكا الالتين َّية يف أوائل الستِّينيات من القرن العرشين ،وتيار اليسار
اإلسالمي املعارص الذي مثله مجموعة من املفكرين اإلسالميني التقدميني يف مرص والسودان وتونس وإيران.
واملهمة ،ومنها :ماذا ت ْعني الثورة من املنظور الفلسفي؟ وما أهم
يطرح الكتاب مجموعة من التساؤالت الح َّية
َّ
عنارصها ومقوماتها؟ ما مكانة الثورة يف الكتاب املق َّدس ،والقرآن الكريم؟ ما حدود تأثري الدين يف الثورة؟ وما حدود
أثر الثورة عىل الدين؟ وهل كانت محاولة الهوت التحرير املسيحي واليسار اإلسالمي سعياً لتثوير الدين ،أم هي
سعي للكشف عن جذور الثورة من داخل الدين؛ أي الكشف عن بواعث الثورة داخل الدين؟ ومبعنى آخر :هل كانت
يتضمن جذوراً ثور َّية ،أم كانت محاولتهام
محاولتهام اتجاهاً من الدين إىل الثورة؛ مبعنى َّأن الدين باعث عىل الثورة ،أل َّنه َّ
اتجاهاً للبحث يف الثورة عن جذور لها يف الدين ذاته؟ ومتى يكون الدين فع ًال إيجاب َّياً ومق ّوماً من مق ّومات التغيري
االجتامعي؟ ومتى يكون تكريساً لالستبداد والخضوع للظلم؟ ومتى يتح َّول الفكر الديني إىل أداة من أدوات التغيري
والثورة عىل الظلم؟ ومتى ُي َّ
وظف كأداة لالستبداد والخضوع واالستغالل؟ ما حدود عالقة الثورات األوروب َّية يف العرص
سيايس ،إىل صلب اللاَّ هوت املسيحي املعارص ،ليكون
ثم كيف دخل مفهوم الثورة ،كمفهوم
الحديث باللاَّ هوت املسيحي؟ َّ
ّ
موضوعاً مستق ًال من موضوعاته؟ وأخرياً ،ما محاور الصلة بني املسيح َّية والثورة عند أنصار الهوت التحرير املسيحي؟
وكيف ينظر أعالم اليسار اإلسالمي إىل اإلسالم ،وإىل الثورة ،وإىل الصلة بينهام؟
أهم اإلشكال َّيات وأَ ْعقدها يف الفكر
َّإن هذه اإلشكال َّية بني الدين والثورة ُت َعدُّ -كام يقول الباحث بحق« -واحدة من ّ
السيايس ،وقد تداخلت فيها إشكال َّيات ومسائل أخرى أدَّت -عىل املستويينَ النظري والتاريخي معاً -إىل زيادة صعوبتها
وتعقيدها .و ُت َعدُّ هذه اإلشكال َّية ُجزَءاً من إشكال َّية أكرب ،وهي إشكال َّية ال َع َالقة بني الدين والسياسة .وقد كانت هذه
اإلشكال َّية األخرية -وما تزالَّ -
محل اهتامم كثري من املفكرين والفالسفة منذ أقدم العصور ،وهي تمُ َ ِّثل إحدى اإلشكال َّيات
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الحساسة بسبب كثري من املتغريات التاريخ َّية ،والسياس َّية ،واالجتامع َّية ،والفكر َّية .و ُت ْعنَى هذه اإلشكال َّية ،يف
الفكر َّية َّ
األساس ،ببحث أوجه الصلة بني الدين والثورة ،وكذلك حدود تربير الدين للتم ُّرد والعصيان املدين .كذلك تبدو هذه
اإلشكال َّية أكرب وأكرث تعقيداً ،حني نقول :جدل َّية العالقة بني الدين والثورة ،فمن ا ُمل َس َّلم به َّأن العالقة الجدل َّية َت ْع ِني
التفاعل الدينامييك بني طريف هذه العالقة ،وهذا ما َي ْع ِني بشكل أو بآخر َّأن ثمِ َة تفاع ًال ما بني الدين بوصفه عقيد ًة إله َّية
ثابتة ،والثورة بوصفها ظاهر ًة اجتامع َّية َت ْر ِمي إىل التغيري الجذري الشامل للمجتمع .ومن ا ُمل َس َّلم به أيضاً أ َّنه يف ُك ّل عالقة
تؤسس دعائم الطرف اآلخر ،واألسبق َّية هنا للدين بطبيعة الحال.
جدل َّية ،هناك أسبق َّية معرف َّية ألحد طريف هذه العالقةّ ،
وباإلضافة إىل ذلك فإِ َّن العالقة الجدل َّية تجعل الحديث عن طرف ساكن أمراً متعذراً ،إن مل يكن مستحي ًال ،ال َّل ُه َّم إال عىل
سبيل التص ُّور الذهني أو الفرض البحثي املبديئ»(.)1
ما يبدو له أهم َّية بالغة عند مناقشة هذه اإلشكال َّيات املتعدّدة هو وعي الباحث بدور (اإليديولوجيا) يف العالقة بني
خاصة ،والدين والسياسة بصفة عا َّمة ،وكام يلفت الباحث انتباهنا منذ البداية إىل َّأن «الرصاع بني
الدين والثورة بصفة َّ
الدين والسياسة اتخذ أشكاالً وصوراً متباينة عند ّ
كل الحركات السياس َّية والدين َّية ،وكان لإليديولوجيا دور كبري يف تأجيج
هذه الرصاع .وقد كان النص الديني دامئاً عُ ْرضة ّألي استخدام إيديولوجي ُم َو َّظف و ُم ْغرض»(.)2
أهمية الكتاب وموضوعاته
أوالً:
َّ

بادئ ذي بدء َّ
فإن أهم َّية هذا الكتاب تأيت من كونه من املحاوالت البحث َّية األوىل والجادَّة من جانب الباحث لدراسة
أهم اإلشكال َّيات الفلسف َّية والسياس َّية والتاريخ َّية والدين َّية معاً ،ونعني بها إشكال َّية العالقة بني الدين والثورة،
واحدة من ّ
أهم مكونات املجتمعات البرش َّية عىل م ّر التاريخ ،وأش ّد ما أ َّثر يف الجنس البرشي بطريقة
وذلك من حيث َّإن الدين أحد ّ
وربا عالقة اإلنسان الفرد باملجتمع،
إيجاب َّية أو سلب َّية ،وكذلك الثورة باعتبارها أحد أخطر مظاهر عالقة املجتمع بالسلطة ،مَّ
فال يخلو مجتمع إنساين من وقوع ثورة أو إرهاصاتها ،عىل األقل النظر َّية إن مل تكن العمل َّية ،مع األخذ يف االعتبار تعدُّ د
دالالت مصطلح الثورة ،واختالف أمناطه.
ويتع َّرض الكتاب بطرحه املميز والتأصييل التفصييل إىل تلك اإلشكال َّية من خالل الدراسة التحليل َّية واملقارنة لتيار
الهوت التحرير املسيحي وتيار اليسار اإلسالمي املعارص .فبعد مقدّمة ومدخل مي ّهد الباحث فيهام الطريق للولوج
ثم يف املدخل يتع ّرض إىل الدين والثورة
إىل إشكال َّية الكتاب الرئيسة عرب عرضه املجمل لتساؤالت الدراسة األساس َّيةَّ ،
عند ماركس باعتبار املاركس َّية أكرب املذاهب الفلسف َّية تأثرياً عىل معظم التيارات الثور َّية الحديثة واملعارصة من جهة،
وباعتبارها أيضاً أ ّثرت بطريقة أو بأخرى عىل ُ
األطر الفكر َّية لالهوت التحرير املسيحي واليسار اإلسالمي .وكذلك يتع َّرض
الباحث ملوقف ماركس من الدين ،والذي ما يزال محل جدل وخالف كبريين .ثم يرشع الباحث بعد ذلك يف عرض وتحليل
اإلشكال َّية الرئيسة للكتاب ،وذلك انطالقاً من العام إىل الخاص عرب عرشة فصول ثر َّية دسمة.
 . 1الشريف ،حمدي :الدين والثورة بين الهوت التحرير المسيحي واليسار اإلسالمي ،القاهرة :دار مصر العربيَّة للنشر والتوزيع ،2016 ،ص ص .8-7
 . 2المصدر السابق ،ص .7
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بدأ الباحث أقسام دراسته بعرض فلسفي -تاريخي ،تأصييل مميز ،ملفهوم الثورة وعالقاته ببعض املفاهيم
املتداخلة ،كالتم ُّرد ،واالنتفاضة ،واإلصالح السيايس ،والثورة املضادة ،واالنقالب ،والعصيان املدين ،والحرب األهل َّية،
وكيف َّأن ظاهرة الثورة تؤثر عىل هذه الظواهر وتتأثر بها .ثم استعرضت الدراسة العوامل املح ّركة للثورات ،مع
اإلشارة الرسيعة «للثورات العرب َّية» ،وأسباب تخ ّبطها أو فشلها .ثم حللت بعد ذلك مبارشة «مفهوم الثورة من
التأسيس الديني إىل الصياغة اللاَّ هوت َّية» ،وذلك بعرض مميز ومنوع للحجج الرافضة للربط بني الدين والثورة ،وكذلك
ثم عرضت ملوقف ال ِفرق اإلسالم َّية وكذلك بعض
مسار تفسري الدين بني القراءة الثور َّية والقراءة املك ّرسة للطاعةَّ ،
التيارات املسيح َّية من الثورة والدين معاً.
الحس النقدي ملسار
وانطالقاً من هذا القسم العام ،عرضت الدراسة عرضاً تأصيل َّياً تاريخ َّياً مميزاً ال يخلو من حضور ّ
التش ّكل التاريخي لتيار الهوت التحرير املسيحي ،وأشارت بالشواهد واألدلة إىل األحداث والعوامل السياس َّية والتاريخ َّية
الداخل َّية والخارج َّية التي تش َّكل يف ظلها هذا التيار الثوري يف اللاَّ هوت املسيحي املعارص ،وكذلك باعتباره تياراً مسيح َّياً
حاول إعادة قراءة املسيح َّية من منطلق اجتامعي تقدُّ مي ،مبا يتوافق مع متطلبات الزمان واملكان ،ومبا يتوافق مع
خاصة .ومن هذه النقطة تع َّرضت
العوامل االجتامع َّية املؤثرة يف شكل العامل آنذاك بصفة عا َّمة وأمريكا الالتين َّية بصفة َّ
أصلت ملفهوم الثورة
ثم َّ
الدراسة إىل حدود األرض َّية املشرتكة بني املسيح َّية والثورة ،وبعبارة أخرى األصول املشرتكة بينهامَّ ،
بني السلم َّية والعنف عند أعالم هذا التيار الثوري .وقد عرض الباحث لنامذج رائدة ومرشقة من الهوتيي الثورة والتحرير
يف أمريكا الالتين َّية ،حيث درس إنجازات وإسهامات ٍّ
كل من الكاهن الثوري الكولومبي «كاميلو تو ِّريس» Camilo Torres
( ،)1929-1966والالهويت الربازييل «هلدَر كامارا»  ،)1909-1999( Hélder Câmaraواألسقف السلفادوري «أوسكار
رومريو»  ،)1980-1917( Óscar Romeroوالالهويت البريويف «جوستافو جوتيرييز» ...-1928( Gustavo Gutiérrez؟)،
واألب الفرنسسكاين «ليوناردو بوف» ...-1938( Leonardo Boff؟) ،وغريهم من أعالم هذا التيار الالهويت الثوري يف
أمريكا الالتين َّية.
أهم اإلنجازات الفكر َّية لهذا التيار الالهويت ،دعوته لعدم الفصل القاطع والحاد بني مملكة
ويف رأي الباحث َّأن من ّ
السامء ومملكة األرض ،ومحاولته لتجاوز املسافة ما بني املقدَّس والدنيوي ،وهو ما أدَّى به إىل عدم الفصل بني الخالص،
كمفهوم ديني أو الهويت ،والتحرير االجتامعي والسيايس اإلنساين باملعنى الواسع( .)3لقد نظر أعالم هذا التيار إىل الخالص
يتضمن أيضاً التح ُّرر من الخطيئة االجتامع َّية ،املتمثلة يف
من املنظور املسيحي ،بوصفه تحرراً من الخطيئة ،وبوصفه َّ
الظلم واالستغالل والقهر االجتامعي .وهذا ما جعل الباحث يذهب ويؤكد بش َّدة ،وهو محقٌ يف ذلك ،عىل َّأن تفسري
أنصار هذا التيار لعقيدة الخالص الدين َّية بأ َّنه خالص إنساين ،دنيوي ،اجتامعي ،هو تفسري معارص ال نجد له أصوالً يف
التفسريات التقليد َّية لعقيدة الخالص املسيح َّية(.)4

 . 3المصدر السابق ،ص ص .309 ،189
 . 4المصدر السابق ،ص .189
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أهم التيارات الفكر َّية التي عالجها الكتاب وتع َّرض لها بالتحليل والنقد تيار «اليسار اإلسالمي» ،ورؤيته الفكر َّية
ومن ّ
العا َّمة؛ إذ ُي َعدُّ هذا التيار الفكري املعارص محاولة ال تخلو من أهم َّية إليجاد طريق ثالث يحاول أن يوظف الدين يف
خدمة املتطلبات املجتمع َّية يف العامل اإلسالمي ويجعل منه أداة للتغيري «الثوري» .وقد رصد الباحث بعرضه املميز وبرباعة
ألهم املحاوالت الفكر َّية ملا سماَّ ه «الثورة الثانية» عند املفكر السوداين «محمود محمد طه» (،)1985-1909
شديدة ّ
واملفكر اإليراين «عيل رشيعتي» ( ،)1977-1933وكذلك املحاوالت البحث َّية لتجديد الرتاث و«تثوير الدين» عند «حسن
حنفي» ( ،)...-1935ومجموعة «اإلسالم ّيني التقدُّ م ّيني» يف تونس .ويف هذا اإلطار نجد أنفسنا أمام عرض تحلييل نقدي
ألهم األعالم والحركات عىل الساحة اإلسالم َّية التي ساهمت يف بحث إشكال َّية العالقة بني الدين والثورة ،وأدلت
مميز ّ
بدلوها يف مسائلها املتن ّوعة وتعقيداتها املتشابكة.
اهتمت الدراسة بشكل خاص بوضع الرؤية العا َّمة ملرشوع حسن حنفي تحت عني النقد ،فكانت موفقة إىل
وقد َّ
حد كبري بتوضيح مدى التناقض واملغالطات التي وقع فيها حسن حنفي وهو يحاول أن يقدّم مرشوعاً يزعم أ َّنه متكامل
األركان للخروج من األزمة الراهنة التي تعاين منها املجتمعات اإلسالم َّية ،وبوجه خاص حالة االستقطاب الحاد بني
األصوليني اإلسالميني واملفكرين العلامنيني يف العامل العريب واإلسالمي .ويتساءل الباحث بعد تحليله لرؤية حسن حنفي
الفكر َّية« :هل اقرتب «حنفي» يف رؤيته الثور َّية من النصوص ،ليك يطرح تأوي ًال يتفق مع إميانه بتاريخ َّية العقائد الدين َّية،
أم أ َّنه بقي عند حدود التخوم ،ومل ينفذ إىل جوهر النصوص؟ وبعبارة أخرى :هل ُت َعدُّ محاولته محاولة لتثوير الرتاث
اإلسالمي من الداخل ،أم إسقاط لقوالب فكر َّية عليه من الخارج؟ وهل استطاع تثوير الالهوت/العقيدة اإلسالم َّية ،كام
ادَّعى فع ًال؟ وهل مرشوعه يثور العقائد أم يهدم العقائد؟ وأخرياً كيف ميكن تقييم تجربته يف مجمل مرشوعه الفكري؟»
جمة« :لقد أبقى حسن حنفي عىل
ويجيبنا الباحث إجابة مخترصة ُّ
تنم عن حس نقدي مبا وقع فيه حنفي من تناقضات َّ
شكل قضايا الرتاث ،وحذف معظم مضمون هذا الرتاث! َّ
وإن نتيجته التي خلص فيها إىل تاريخ َّية العقائد تفيض إىل القول
خاصاً مبفهوم الثورة ،وإنمَّ ا هدمها من أساسها»(.)5
إ َّنه مل يستطع أن يثور العقائد ،أو أن يؤ ّول النصوص تأوي ًال َّ
ثم ب َّينت الدراسة بعد ذلك أوجه االتفاق واالختالف بني رؤية ٍّ
كل من تيار الهوت التحرير املسيحي ،وتيار اليسار
اإلسالمي حول إشكال َّية العالقة بني الدين والثورة ،وكذلك عالقة التأثري والتَّأ ُّثر بني هذين التيارين .ثم أثر املاركس َّية عىل
هذين التيا َرين وعىل قراءة أنصارهام للدّين.
أهم الفصول عىل اإلطالق ،بعنوان «الدّين والثورة :رؤية مستقبل َّية» ،وفيه تداركت
الفصل العارش واألخري ،هو من ّ
الدراسة الرؤية النقد َّية التي مَّربا يف بعض الفصول طغى عليها املنحى التأصييل ،لكنَّها عادت بشكل مستقل يف هذا الفصل
لتنظر نظرة ناقدة وتحليل َّية يف مظاهر النجاح واإلخفاق بني التيارين ،وعددَّت الدراسة بعض أسباب فشل محاوالت
اليسار اإلسالمي يف أن تصل إىل ما وصل إليه الهوت التحرير يف أمريكا الالتين َّية ،وإن كان ذلك األخري أيضاً قد تداعى
وأصيب بنوبات فشل ،كام رصدت الدراسة ذلك ،مماَّ جعله يعيد النظر م َّرات وم َّرات يف منهجه ومرجعيته.
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وقد جاء املبحث الثاين من الفصل العارش عن «الدين والثورة والعنف» ،وفيه أيضاً قدَّمت الدراسة رؤية نقد َّية ملا
َّ
متخض عنه تيار الهوت التحرير من جدل وتأثريات عىل املستويني االجتامعي واملعريف ،وتأثره باملاركس َّية ومدى تأثريه
يف الواقع ،والعالقة الجدل َّية بني الفكر والواقع .وكذلك كيف َّية تح ُّول الدين من غاياته الكربى إىل كونه مج َّرد إيديولوجيا
للعنف واإلرهاب ،وتفصيل ذلك نسبياً عند بعض النامذج املؤثرة يف فكر الجامعات اإلسالم َّية ،كـ«سيد قطب» (-1906
وربا ميكن أن تكون مدخ ًال لدراسة مستقلة
ومهمة يف الوقت ذاته ،مَّ
 .)1966وقد كانت إشارته إىل «قطب» إشارة موفقة َّ
تدرس العالقة بني التط ُّرف الديني واألوضاع االجتامع َّية بقراءة تفكيك َّية.
وأخرياً تجيء خامتة الكتاب ليستدرك الباحث فيها ما يكون قد غاب عن تلك العوامل واألسباب ،أال وهو السبب
املعريف الذي يتمثل يف تع ُّرض املسيح َّية كديانة لعمل َّية نقد عنيفة منذ عرص النهضة وما قبله يف عرص اإلصالح الديني ،إىل
ما بعد عرص التنوير األورويب ،وهو ما مل يتع َّرض له اإلسالم إال مبحاوالت مل يكتب لها النجاح بعدَّ .إن الدراسة تعود لتثبت
إملامها بشتى الجوانب بصورة دقيقة فتشري إىل ذلك العامل يف مستهل الخامتة .كذلك عرضت الخامتة ُملخصاً وافياً ومر َّكزاً
التشعب والرتكيز برباعة ملحوظة،
توصلت إليها الدراسة ،لتبني أ َّنها دراسة مكتملة استطاعت أن تجمع بني
للنتائج التي َّ
ُّ
الحس النقدي للباحث.
واختارت موضوعاً غاية يف األهم َّية ،ودرسته تأصيل َّياً وتحليل َّياً وتاريخ َّياً مع حضور ّ
املهمة التي وردت يف هذا الكتاب ،والتي نريد أن نتوقف عندها نظراً ألهميتها ،تلك املقاربة التي
ومن املقاربات َّ
يعقدها الباحث بني الهوت التحرير والحركات اإلسالم َّية .وقد ذهب الباحث إىل َّأن من بني األسباب يف النجاحات
امللموسة التي ح َّققها تيار الهوت التحرير يف أمريكا الالتين َّية ،هو تركيزه «عىل استخالص األبعاد االجتامع َّية التقدم َّية يف
املهمة االجتامع َّية التقدم َّية
املسيح َّية ،وابتعاده عن القضايا العقد َّية الخالف َّية .ومن هنا نجده يؤ ّكد ،مراراً وتكراراً ،عىل َّ
للكنيسة ،أي انخراط الكنيسة يف املجتمع لتغيريه إىل األفضل .إضافة إىل َّأن هذا التيار يتَّسم بسميتني أساسيتني :األوىل
غياب التكفري ألصحاب النزعات والطوائف املسيح َّية األخرى ،واألخرى أ َّنه مل يكن ُمت ِّ
للسلطة»(.)6
َعطشاً ُّ
ويف اعتقاد الباحث َّأن ُج َّل الحركات اإلسالم َّية «قد باءت بالفشل الذريع يف تغيري املجتمعات العرب َّية إىل األفضل،
وهي بوضعها الراهن غري قادرة عىل تقديم قراءة جديدة لإلسالم ،أو صياغة مناذج لإلسالم االجتامعي الثوري ،ويرجع
ذلك ألسباب عديدة ع َّقدت مسألة التغيري عند أنصار هذه الحركات ،بل أعاقته إىل ح ّد اآلن»( .)7ومن هذه األسباب فيام
يذكر الباحث(:)8
 -1غياب ال ُبعد الثوري لإلصالح :فقد كانت معظم هذه الحركات عىل مدار تاريخها ذات طابع إصالحي ،ال ثوري،
ثم إصالح املجتمع ثانياً أكرث من تركيزها عىل العمل ،يف سبيل تقديم
وكان تركيزها عىل إصالح الفرد من الداخل أوالًَّ ،
مرشوع اجتامعي ونهضوي شامل .وإذا كانت بعض الحركات اإلسالم َّية ذات طابع تقدُّ مي كحركة النهضة يف تونسَّ ،
فإن
 . 6المصدر السابق ،ص .292
 . 7المصدر السابق ،الموضع نفسه.
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أكرث هذه الحركات رجع َّية .والواقع َّأن َّ
كل الحركات اإلسالم َّية ،سواء الفكر َّية أو االجتامع َّية ،التقدم َّية أو الرجع َّية ،يف
خاصة َّ
وأن فئة من
حاجة إىل تحقيقات منهج َّية ،ومراجعات حضار َّية واسعة ،وانفتاح عىل التيارات الفكر َّية األخرىَّ ،
العنارص االنتهاز َّية يف هذه الحركات قد استغلت فرصة وجود الخالء الفكري يف املجتمعات العرب َّية واإلسالم َّية ،وبدأت
الخاصة،
تفسرّ الدين ،بل والتاريخ اإلسالمي ،وتقدّمه للناس عىل أ َّنه من الحقائق الثابتة ،بعد أن ُتصبغه بإيديولوجيتها
َّ
وتتمنى أن تكون بدي ًال عن الواقع القائم.
 -2انشغالها بالعمل التنظيمي والتعبويَّ :مثة سبب آخر يكمن يف انشغال هذه الحركات يف معظم فرتاتها التاريخ َّية
بالعمل التنظيمي والتعبوي ،عىل حساب االهتامم بالجوانب الفكر َّية والثقاف َّية؛ َّ
ألن أقىص ما كانت تطمح إليه هو
السلطة .ومن َث َّم مل يكن إسهامها
االعرتاف بها من قبل السلطة الحاكمة كأحزاب سياس َّية ،تستطيع من خاللها الوصول إىل ُّ
الفكري والثقايف واالجتامعي يف حجم انتشارها وسمعتها السياس َّية .ونظراً َّ
ألن معظم هذه الحركات مل َت ْستَند إىل فلسفة
واضحة املعامل ،ومل تقم أص ًال عىل تأسيس معريف مستنري ،ونظراً لطبيعتها الرباجامت َّية يف التنظيم والنزعة امليكافيل َّية
احبة لها يف السياسة ،ونظراً العتامدها عىل مواقف وشعارات تتغري باستمرار ،فقد انهزمت ،أ َّول ما انهزمت ،يف مجال
ا ُمل َص ِ
األخالق ،فلم تنجب قيادات فكر َّية أو دين َّية ُي ْعتدُّ بها ،وإنمَّ ا أنجبت سياسيني ضحلني ،ال ُيجيدون سوى االتجار بالشعار
والتالعب بعواطف الناس ،بخطاب دمياغوجي ليس فيه سوى ضباب الشعار وصخبه وطنينه.
 -3طغيان الجوانب العقائد َّية واألصول َّية يف فكرهاَّ :إن التفاوت الهائل بني تقدُّ م اللاَّ هوت املسيحي يف العرص الحديث
ُّ
وتأخر علم أصول الدين اإلسالمي /علم الكالم ،فيام يتَّصل باالهتامم بالجوانب االجتامع َّية ،هو أحد األسباب الرئيسة يف
تعرث هذه الحركات عىل طريق التغيري االجتامعي .ذلك َّأن علامء اللاَّ هوت يف أوروبا ما انفكوا يع ّمقون العالقة بني الدين
والفلسفة ،أو بني اإلميان والعقل ،يف حني َّأن علامء اإلسالم ما يزالون يتناقشون حول قضايا عقائد َّية خالف َّية قدمية .ويف حني
وبخاصة السلفيني منهم،
بدأ علامء اللاَّ هوت املسيحي يف أوروبا يف بلورة «الهوت ما بعد الحداثة» ،نجد َّأن اإلسالميني،
َّ
ما يزالون يسبحون يف أحضان اللاَّ هوت التكفريي وفقه العصور الوسطى .واألفدح من ذلك َّأ َّنهم يعتربونه إله َّياً ُم َقدَّساً
م ْع ُصوماً .ولهذا السبب ما يزال فقهاء املسلمني املنقطعون عن حركة العلم والفلسفة والتقدم البرشي يرفضون فكرة
املساواة بني املسلمني وغري املسلمني ،أو فيام بني املسلمني أنفسهم ،عن طريق َت َش ُبثهم بفتاوى القرون الوسطى التكفري َّية
واملذهب َّية ،التي تعتقد بوجود دين واحد صحيح ،أو حتى مذهب واحد صحيح ،وبق َّية األديان واملذاهب باطلة.
 -4سيادة َم ْبدأ التكفري والعنف يف نهجها السيايس :من هذه األسباب أيضاً َّأن معظم أنصار الحركات اإلسالم َّية
السلطة ،وقد تبنَّوا يف سبيل ذلك َّ
كل وسائل العنف والتكفري يف مواجهة الخصوم ،رغم ادِّعاء بعضهم
يتعطشون إىل ُّ
بأ َّنهم يرفضون العنف من حيث املبدأ كأداة للتغيري ،وير ّكزون الرصاع عىل أسس دميقراط َّية تكون هي أسلوب الحسم يف
مجاالت الفكر والسياسة والثقافة .والنموذج األكرث جالء لذلك هو التح ُّول اإليديولوجي الخطري لـ«سيد قطب» من اإلسالم
االجتامعي التقدُّ مي إىل التكفري ،والدعوة إىل استخدام العنف إلقامة املجتمع اإلسالمي.
 -5فقدان الضامنات الحقيق َّية لالهتامم باألبعاد االجتامع َّية يف الدين :ما تزال الحركات اإلسالم َّية يف حاجة إىل
ضامنات؛ حتى تبقى الرؤى االجتامع َّية التقدم َّية قامئة بعد َتح ُّول أصحابها .كام أ َّنها ما تزال يف حاجة إىل تخليص فكرها
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العقائدي من الخالفات القدمية بني الفرق اإلسالم َّية ،فيام يتعلق بقضايا قدم القرآن أم حدوثه ،والنب َّوة والعصمة،
والغيبة والتق َّية لدى الشيعة .إ َّنها بحاجة إىل صياغة علم كالم إسالمي جديد يتجاوز علم الكالم القديم ،الذي يبحث يف
األخرويات ،وأحاديث الفرقة الناجية ،وقضايا الذات والصفات.
 -6رضورة تعديل الخطاب السيايس واالجتامعي للحركات اإلسالم َّية؛ لضامن نجاحها يف إحداث التغيري االجتامعي،
هم الشعوب العرب َّية واإلسالم َّية .كام يجب عليها أن تتبلور بعيداً عن األطر
وذلك بالرتكيز عىل القضايا ا ُمل َّ
لحة التي َت ُّ
املذهب َّية أو العقائد َّية املغلقة ،وأن تتَّجه إىل تحقيق املضمون االجتامعي للدين .وإذا استطاعت هذه الحركات أن ُتح ِّق َق
ذلك -وهو هدف بعيد املنال عىل ّ
كل حال -فإ َّنه ميكن لها حينئذ أن تصل إىل درجة من الق َّوة والتأثري يف نفوس الجامهري
اإلسالم َّية ،عىل غرار ما وصل إليه تيار الهوت التحرير املسيحي.
وانطالقاً من هذه األسباب والعوامل التي أعاقت الحركات اإلسالم َّية يف التغيري ،يذهب الباحث إىل َّأن الحركات
اإلسالم َّية ما تزال يف حاجة إىل بلورة مفاهيم اإلسالم االجتامعي يف صيغ ُمعارصة ،كام َّأن عليها تحليل واقع املجتمعات
اإلسالم َّية بدقة؛ حتى يتسنَّى لها َف ْهم مظاهر الخلل والحيف وأسبابه ،والوصول إىل بلورة حلول بديلة .كام أ َّنها ما تزال
يف حاجة إىل مزيد من الضامنات حتى ال تتغري مواقفها اإليديولوج َّية ،وحتى تبقى الرؤى التقدم َّية يف السياسة واالقتصاد
خاصة بعد أن َتتَسلم هذه الحركات السلطة( .)9ويف الواقع َّإن مامرسات الحركات والتيارات اإلسالم َّية بعد
واالجتامع قامئةَّ ،
وقوع «الثورات العرب َّية» خري شاهد عىل ما يحلله الباحث برؤيته العميقة والثاقبة ،ومن هنا تجيء األهم َّية الحقيق َّية
لدراسة هذا الكتاب يف نظرنا.
التحليلية
ثاني ًا :مالحظات واستنتاجات القراءة
َّ

ومهمة ،وتتأىت خطورتها وأهميتها من أهم َّية املحورين
ُ )1ت َعدُّ هذه اإلشكال َّية التي يعالجها الكتاب ج َّد خطرية َّ
الرئيسني اللذين تناقشهام الدراسة؛ أعنى «الدين» ،و«الثورة» بشكل عام ،فالدين ركيزة أساس َّية من ركائز املجتمعات
اإلنسان َّية ،والثورة ظاهرة اجتامع َّية ال يكاد يخلو منها أيُّ مجتمع ،وكام أشارت الدراسة يف مستهلها التأصييل إىل َّأن الثورة
مصطلح ال يقترص عىل الثورات التي تطيح بأنظمة الحكم السياس َّية ،بل هناك ثورات فكر َّية ومعرف َّية ال ُّ
تقل أهم َّية ،إن
مل تكن تفوق الثورات السياس َّية؛ فالثورات الفكر َّية واملعرف َّية تؤدي يف كثري من األحيان إىل ثورات اجتامع َّية وسياس َّية.
َّ )2إن الدين ال ميكن ادعاء الوصول إىل حقيقته املطلقة؛ بل ُّ
كل ما ُي َقدَّم عىل أ َّنه دين إنمَّ ا هو محض اجتهاد برشي
نص آخر أو إىل النص
لفهم ديني ،فيمكن التنظري للثورة استناداً إىل نص ديني ،وميكن التنظري ضدَّها أيضاً استناداً إىل ٍّ
نفسه بتأويل آخر له .ومن هنا كان الوعي الشديد من جانب الباحث َّ
بأن ما يناقشه من آراء وأفكار وتص ُّورات بخصوص
هذه اإلشكال َّية ينتمي إىل إطار «الفكر الديني» ،ال «الدين» ذاته.
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 )3تؤثر األفكار الفلسف َّية واإلنسان َّية والتغريات االجتامع َّية بق َّوة عىل «الدين» و«الفكر الديني» معاً ،فاملتطلبات
أهم العوامل التي دعت إىل ظهور تيار الهوت التحرير وما تر َّتب عليه من إنجازات كبرية،
العرص َّية للمجتمعات كانت من ّ
ُّ
والتشكل ،فاملاركس َّية التي تعاديها األديان األصول َّية ،قد استطاعت تقديم نفسها
وهنا يظهر مدى قدرة األفكار عىل التغيرُّ
(يف تيار الهوت التحرير) عرب منط آخر من أمناط الفكر الديني ،وهو الفكر نفسه الذي يرفضها وهو بثوبه األصويل.
َّ )4إن االنطالق من إيديولوجيا ،سواء كانت دين َّية أو علامن َّية ،قد يق ّوض ّ
الحس النقدي لدى املفكر ،حيث
ويعطل ّ
وربا هذا هو الذي حدث مع تيار اليسار
يطغى (اإليديولوجي) عىل (املعريف)  -إذا استعرنا توصيف «نرص أبو زيد»  -مَّ
اإلسالمي .لذا فالثورة الحقيق َّية تبدأ من منطلق معريف ،ومن دون تلك البداية األوىل التي تثور أ َّول ما تثور عىل العقل
نفسه من العقل باستقالل َّية نقد َّية ،لن ُتفيض أ َّية حركة ثور َّية إىل تغيري ُم ْج ٍد وحقيقي.
وربا ينطبق األمر عىل اإلسالم أيضاً ،مَّربا يتلخص مبا
 )5الحديث عن املسيح َّية كدين ،والعالقة بينها وبني الثورة ،مَّ
سمى «الطبيعة الثور َّية النسب َّية» ،فهام دينان ثوريان يف بدايتهام :عىل مستوى الفكر ال الفعل بالنسبة إىل املسيح َّية
ُي َّ
كدين ،وعىل مستوى الفكر والفعل بالنسبة إىل اإلسالم كدين ،وتلك الثور َّية معناها التم ُّرد عىل املعتقدات واألوضاع
السائدة آنذلك فحسب .ومن هنا وبعد تناول الدراسة بشكل تفصييل لتلك العالقة اإلشكال َّية بني الدين والثورة ،أظن َّأن
خاصة جعلت التوحيد ثورة
الدين مل ينطلق من أساس اجتامعي بقدر ما انطلق من أساس الهويت ،فاألديان اإلبراهيم َّية َّ
عىل الرشك ،لكن وكام أشارت الدراسة يف مواضع أخرى مل تكن انطالقاً من األوضاع االجتامع َّية ألجل تقويض األوضاع
االجتامع َّية ،وإال فرسعان ما تك َّرست النزعة اللاَّ ثور َّية اعتامداً –كام أشارت الدراسة -عىل بعض النصوص ،مثل وجوب
طاعة الحاكم ولو رضب ظهرك ،أو يف املسيح َّية كام ب َّينت الدراسة بنصوص عديدة.
 )6بالنسبة إىل (ثورية) الفرق اإلسالم َّية فهي أيضاً «ثورية نسب َّية» ،وقد فطن الباحث إىل ذلك وأشار إليه ،فبعضها
مَّربا تكون ذات طبيعة ثور َّية يف جانب ،ورجع َّية نكوص َّية يف جانب آخر؛ الخوارج عىل سبيل املثال ،فرغم َّأن الدراسة
تشري إىل البداية السياس َّية البحتةَّ ،
فإن تلك البداية السياس َّية هي أيضاً عامل ثانٍ بعد العامل النصيّ األصويل ،وتلك هي
إشكال َّية ّ
كل الفرق األصول َّيةَّ :أن االنطالق يكون دوماً من فهم حريف للنص أصاب أو أخطأ ،بل مَّربا أشدُّ الحركات ثور َّية
ال ب َّد أن تتهم الحاكم بكفر أو فسوق من منطلق ديني يك تثور عليه .لذا ففي اعتقادي َّأن الثور َّية الحقيق َّية يف الفكر
اإلسالمي هي الثور َّية املعرف َّية التي ثارت أساساً عىل حرف َّية النصوص ،والقراءة األصول َّية ،وإن مل يكن لها بعد اجتامعي
مثل الثورات الفكر َّية التي قادها كثري من الفالسفة عرب العصور ،والثورة العقل َّية النسب َّية إىل املعتزلة رغم أصوليتها كام
أشارت الدراسة إىل ذلك بامتياز ودقة بالغة.
 )7من بني نقاط الق َّوة يف الكتاب ،تح ّري الباحث الدقة واملوضوع َّية يف ّ
الحس الفكري والنقدي
كل ما كتب ،وكذلك ّ
«إن الثورة الحقيق َّية ال تتمثل فقط يف مج َّرد تغيري األنظمة ،لكنَّها تتمثل أوالً
لديه حارض بق َّوة ،ومن بني اآلراء القو َّية لهَّ :
وقبل ذلك يف تغيري القيم واملفاهيم الرجع َّية السائدة يف املجتمع» .وقد استشهد الباحث يف ذلك ٍّ
«القس األملاين
بكل من
ّ
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«مارتن لوثر»  ،)1483-1546( Martin Lutherواملصلح الديني «جان كالفن»  ،)1509-1564( Jean Calvinوهام
ميثالن الحركة الربوتستانت َّية ،فرغم أ َّنهام رجع َّيان مبعيار السياسة ،فإ َّنهام ثور َّيان مبعيار تغيري املفاهيم»(.)10
خاتمة

ُت َعدُّ هذه الدراسة من أوىل الدراسات الرائدة التي حاولت اقتحام تلك اإلشكال َّية الخطرية ،وهي دراسة ثر َّية للغاية؛
متس الواقع والتاريخ بل واملستقبل معاً .وقد أجاد الباحث برباعة يف التع ُّرض لهذه
لتناولها إشكال َّيات متداخلة ومتش ّعبة ُّ
اإلشكال َّية الرئيسة وتلك اإلشكال َّيات املتفرعة عنها .ورغم تناوله عدداً كبرياً من املحاور املتَّصلة واملتش ّعبة يف الوقت نفسه،
فإ َّنه استطاع بجد َّية الباحث املتمكن واملتميز ورصانة الناقد املوضوعي أن يجمع بني الرسد التاريخي والتحليل والنقد
والتوصية بتص ُّور مستقبيل يف الوقت نفسه عن الدين والثورة ،وكذلك املقارنة الناقدة بني تيار اليسار اإلسالمي وتيار
املهمة التي تناولتها الدراسة ،والتي ما تزال
الهوت التحرير املسيحي .باإلضافة إىل عدد من القضايا واملسائل األخرى َّ
تشغل عقول املفكرين والباحثني يف العامل العريب والغريب عىل السواء.
ومتس واقعنا بصورة مبارشة.
َّإن اإلشكال َّية نفسها ،واإلشكال َّيات املختلفة كام تناولتها الدراسة ،ذات أهم َّية بالغة ُّ
ترسب إليه أيُّ استشكال فرسعان ما يجد الر َّد من الباحث نفسه يف صفحات أخرى ،فالحضور
والجميل َّأن القارئ إن َّ
الشمويل والنقدي موجود حتى داخل الدراسة نفسها لنفسها بصورة تثري اإلعجاب والتقدير العلمي.
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الدين في الفضاء العام:
حدود مقترح هابرماس وخطاب «أديان العالم»
مات شيدي
المترجم :مصطفى حفيظ

ملخص
منذ  2001تح َّول يورغن هابرماس أكرث فأكرث لطرح أسئلة عن دور الدين يف الفضاء العام ،ويشدّد اآلن ،مح ّوراً موقفه
ويلح عىل االعرتاف وسط املواطنني العلامنيني
السابق ،عىل تضمني عادل لألصوات الدين َّية داخل الفضاء العام السيايسُّ ،
بأ َّننا نعيش يف عامل “ما بعد علامين” ،والذي يجب أن يصبح مك َّيفاً مع الوجود املستمر للجامعات الدين َّية .عمل َّية كهذه
يتحمل املواطنون “تنافراً معرف َّياً” عند مجابهة مطالب دين َّية وأن يج ّربوا “برنامج ترجمة” الكتشاف مضمون
تتطلب أن َّ
الحقيقة الدنيو َّية بداخلها ،ومادام هناك الكثري ملدح هذا املوقف ،أقول َّإن منوذج هابرماس مق َّيد ،دون داع ،بفهمه
الض ّيق لـ”الدّين” كمقولة معيار َّية ،وأ َّنه مينح امتيازاً لتص ُّور أورويب مهيمن عن “أديان العامل” ،بينام يحدّد املتغريات لكيف
يتعينَّ عىل الخطاب عن الدين ـفي الفلسفة والفضاء العام معاً -أن مييض ُقدُ ماً.
النص
يرصح به،1
يقرتح هابرماس يف مقالة حديثة مقاربة شاملة أكرث لدور الدين يف الفضاء العام مقارنة مبا كان يريد أن ّ
وبإشارته لظواهر مثل انهيار االتحاد السوفيتي وهجامت  11سبتمرب  ،2001يؤ ّكد هابرماس َّأن الدين قد حظي بـ”أهم َّية
سياس َّية غري متوقعة حتى اآلن” ،وبذلك يس ّوغ تفكرياً متجدداً .2تالحظ ماييف كوك  Maeve Cookeهذا الفارق البسيط
يف تفكري هابرماس ،وتشري إىل َّأن نربة كتابته عن أهم َّية الدين أضحت َّ
أقل حذراً عماَّ كانت عليه يف السابق ،داعية إىل
إدراج اللغة الدين َّية يف النقاش العام .3فتفكري هابرماس املتغيرّ ليس دون سابقة ،عىل أ َّية حال ،وميكن اكتشافه يف طور
ُّ
التشكل يف بعض كتاباته السابقة ،ويف مقالته سنة  1992بعنوان «مواضيع يف التفكري ما بعد امليتافيزيقي» ،مث ًال ،يس ّلم
بعالقة حيو َّية بني الدين والفلسفة ،حيث يواصل الدين إلهام الفلسفة من خالل ق َّوة مضمونه الداليل ،وهكذا ُيحافظ عىل
ما يس ّميه «التبع َّية الغريبة» بني االثنني .4ومل ينتقل من االعرتاف بوجود هذه التبع َّية وقيمتها إىل منح الفاعلني املتدينني
1 . Jürgen Habermas, “Religion in the Public Sphere,” European Journal of Philosophy 14 006)1.
2 . For an earlier statement on these themes, see Jürgen Habermas, “Faith and Knowledge,” in Th e Future of Human

Nature, trans. Hella Beister and Max Pensky (Cambridge: Polity Press, 2003).
3 . Maeve Cooke, “Salvaging and Secularizing the Semantic Contents of Religion: Th e Semantic Contents of Religion:

Th e Limitations of Habermas’s Postmetaphysical Proposal,” International Journal of Philosophy 60 (2006): 189.
4 . Jürgen Habermas, Th emes in Postmetaphysical Th inking: Philosophical Essays, trans. William Mark Hohengarten

117

حقوقاً متبادلة يف حقل الخطاب العام ،عىل أ َّية حال ،إال بعد مقالته التي كتبها يف  2006بعنوان «الدين يف الفضاء العام»،
املهمة
وبينام ُتحرم األصوات الدين َّية من موقع يف الهيئة الترشيع َّية يف نهاية املطاف ،تثري خطوة هابرماس بعض األسئلة َّ
عن حدود العقالن َّية التواصل َّية ومشكلة التسامح (الديني) بشكل عام .فمن جهة ،تدفع حدود الخطاب العام إىل َح ِّث
املواطنني العلامنيني عىل التعامل مع «مضمون الحقيقة الدنيو َّية» للتعابري الدين َّية ،بينام تطالب املواطنني غري املتدينني
من جهة أخرى ،باعتناق حقائق عامل «ما بعد علامين» ،التي يجب أن يعلموها الستيعاب الوجود املستمر للدّين كق َّوة
يف الحياة العا َّمة ،تضع خطوة هابرماس ،إذن ،عبئاً مشرتكاً عىل األشخاص العلامنيني واملتدينني عىل قدم املساواة ،وتقرتح
إطاراً حيث ميكن لألصوات الدين َّية أن تساهم يف صنع القرار السيايس دون أن تصبح مس َّيسة علناً يف العمل َّية .عالوة عىل
هذا ،تقرتح فه ًام متجدداً لطبيعة العقد االجتامعي ،الذي باإلجامع املتبادل يوافق املواطنون (مثالياً) عىل تكريسه يف
الدستور العلامين ،وبهذا الشكلَّ ،
تم تحديد
فإن قاعدة متساوية لخطاب عام سيايس تو َّزع بتسا ٍو أكرث ،باإلضافة إىل ذلكَّ ،
مستوى أعىل لتفكري-ذايت نقدي ،وهو الذي يفرض عىل ّ
شكل من «التنافر املعريف» يك يتمكنوا من
تحمل ٍ
كل املشاركني ُّ
استيعاب موقف «اآلخر» .باختصار ،يؤيد مقرتح هابرماس برنامجاً براغامتياً إلدراج األصوات الدين َّية يف الفضاء العام
السيايس لتسهيل التواصل العقالين .ومبا َّأن طبيعة تداول الفضاء العام السيايس ومناذجه املتشابهة هام بالكاد ح ّد مستقر
(وال ميكن للسؤال حول التنافر املعريف ،من وجهة النظر هذه ،أن يستعمل يف النقاش العام) ال يبدو هابرماس مهت ًام
ثم النظري ،عن كيف وعىل أيّ أساس ينبغي علينا أن منيض
بلوجيستيك منوذج وضعي ،بل باألحرى ،بالسؤال املعياري َّ
قدماً بطريقة مثال َّية .5وعكس ما يراه استبدادياً ومنوذجاً ماركس َّياً دوغامئ َّياً ،مثلام ُد ِعم من طرف لوكاس ( )Lukácsأو
طأمنينة سياس َّية واهنة للمنطق السلبي آلدورنو ( ،6)Adornoيق ُّر هابرماس برؤية دميقراط َّية اجتامع َّية جذر َّية يف الفضاء
العام ،حيث يقدّم أعضاء من مواطنني أحرار «حواراً معيارياً كمحادثة تربير تحدث تحت إكراهات «حالة خطاب مثايل»»،
بصحة رشوط االحرتام األخالقي العاملي والتبادل املتساوي.7
وحيث يس ّلم َّ
عىل ال ّرغم من املتاعب مع هذا النموذج ،يطرح تص ُّوره لفضاء عام مثايل بعض األسئلة املثرية للنقاش حول الشمول،
والتداول ،وتخفيض النَّزعات العدائ َّية يف الدول الليربال َّية الحديثة ،وهي ليست َّ
أقل من تلك التي تنشأ بني املواطنني
املتدينني والعلامنيني .يف املقام األ َّول ،تضع نظر َّية هابرماس عن الحداثة الرشوط التي مبوجبها يكون الرعايا يف املجتمعات
للترصفات وفقاً لها أن تكون منسجمة وأن يكون اإلجامع مسه ًال تحت
تحمل «عمل َّية تعلم» ،وميكن ُّ
الحديثة قادرين عىل ُّ
تص ُّور «براغاميت» و«ما بعد تقليدي» ملعنى امللفوظات (التعابري) األخالق َّية .8تواجه وصفات هابرماس صعوبات ،عندما
(Cambridge, Mass.: MIT Press, 1992), 51.
5 . For a selection of critical essays on Habermas’s model of the public sphere, see Craig Calhoun, ed., Habermas and

the Public Sphere (Cambridge Mass: The MIT Press, 1992).
6 . See, for example, Andrew Edgar’s chapter on the public sphere in his book The Philosophy of Habermas (Montreal

& Kingston: McGill-Queen’s UP, 2008), 27-55.
7 . See Seyla Benhabib, “Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition and Jürgen Habermas,” in

Situating the Self: Gender, Community and Postmodernism in Contemporary Ethics (New York: Routledge, 1992),
105.
8 . For a clear elaboration of Habermas’s theory of modernity and discourse ethics, see James Gordon Finlayson,
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نتأمل فهمه لـ«الدّين» كمقولة معيار َّية ،وكيف َّأن الحدود التي يقدّمها تساعد عىل متييز خطاب محدود عىل حساب
تأويالت أخرى أكرث أهم َّية.
وهنا قد نسأل عىل نحو دقيق ،إن كان ميكن لتص ُّور هابرماس للدّين وتقدير دوره يف الخطاب العام أن يستعمل يف
خدمة أجندة سياس َّية مهيمنة (أي ،تلك األورو -مركز َّية) ،وما إذا كانت الحدود التي يضعها للمواطنني العلامنيني إلرشاك
الديني مق ّيدة بشكل غري رضوري .ولو أنيّ
سأفصل بإسهاب يف لوجستيات نظر َّية هابرماس ،إال أ َّنني مهتم بهاتني النقطتني
ّ
األخريتني أكرث.
مينح هابرماس يف مستهل مقالته سنة « 2003اللاَّ تسامح والتمييز» مكان الصدارة يف النضال من أجل التسامح الديني
ـمن مرسوم ( )Nantesيف فرنسا ( ،)1598إىل قانون حول الدين يف ماريلند ( ،)1649إىل قانون التسامح يف  1689يف
إنجلرتا -كنامذج ّ
لكل الحقوق الدستور َّية األخرى يف إطار دميقراطي ليربايل وكإرهاصات الحداثة .9ومثلام اقتىض النقاش
املبكر عن «عمل َّية تعلم» عرب التشاور ،يقتيض تشكيل اإلرادة الدميقراط َّية عمل َّية «اتخاذ وجهة نظر متبادلة» ،يك تصبح
معممة ومدسرتة يف الدولة ،فض ًال عن ذلكَّ ،
فإن هذا الهدف من االعرتاف املتبادل بحقّ اآلخر يف
السلطة الدميقراط َّية َّ
ُّ
االعتقاد بشكل مختلف عن نفسه ،يفرض تك ُّيفاً معرف َّياً ملنافسة اآلراء السائدة وعمل َّية االعرتاف والرشعنة من طرف ّ
كل
أطراف املحتوى األخالقي لدستور علامين ودميقراطي متفق عليه بشكل متبادل.
مشرياً إىل َّأن وثيقة  1776األمريك َّية للحقوق «كانت قدوة سياس َّية يف الطريق إىل تأسيس حر َّية الدين التي استندت
عىل االحرتام املتبادل للحر َّية الدين َّية لآلخرين» ،يبدي هابرماس اهتامماً شديداً مبا يعتربه «صحو َّية» دين َّية متسلطة يف
موسع أكرث لتص ُّور جون رولز ()John Rawls
العامل اإلسالمي ويف الواليات املتحدة عىل حد سواء ،10ويطالب بتمحيص َّ
ملحاً عىل َّأن «رابطة موحدة» للتكافل املدين تنشأ من خالل تك ُّيف معريف تباديل وسط
عن «االستعامل العام للعقل»َّ ،
املواطنني العلامنيني ،تك ّيف ،يشدّد هابرماس ،وجب «متييزه عن الفضيلة السياس َّية للتسامح الخالص» .11لذلك يحتاج
املواطنون العلامنيون لتنمية ما يس ّميه «التجاوز االستبطاين لفهم ذايت علامين للحداثة» ،واعرتاف بأ َّنهم يعيشون يف
مجتمع ما بعد علامين ،والذي يجب أن يصبح «مضبوطاً معرف َّيا» عىل الوجود املستمر للجامعات الدين َّية .12يسعى هذا
ال ُبعد عن تص ُّور رولز لـ«لالستعامل العام للعقل» لرتويض نفسه عىل واقع عامل ما بعد علامين ،وللتصالح مع حقيقة َّأن
املزاعم الدين َّية تش ّكل «خالفاً متوقعاً إىل ح ٍّد معقول» يف املجال العام السيايس.

Habermas: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2005), 62-105.
9 . Habermas, “Intolerance and Discrimination,” International Journal of Constitutional Law 1, 1 (2003): 22.
10 . Habermas, “Religion in the Public Sphere,” 3. For a critique of Habermas’s notion of a post-secular constellation
see Hans Joas, “Post-Secular Religion: On Jürgen Habermas,” in Do We Need Religion: On the Experience of SelfTranscendence (Boulder, Col: Paradigm Publishers, 2008), 105-111.
11 . Habermas, “Religion,” 15.
12 . Ibid. 15.
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الحجة ،تشري ماييف كووك إىل كيف َّية متييز هابرماس بني «التعاطي النقدي» مع الجوهر املعريف
يف نقدها لهذه َّ
لصحة املقوالت .وبهذا الشكل يسعى الستبقاء التفكري ما بعد امليتافيزيقي
للمقوالت الدين َّية وبني «التقويم النقدي» َّ
ضمن اختصاص الفلسفة االجتامع َّية ،يف وقت يق ُّر بالتبع َّية املتواصلة بني الهو َّيات الدين َّية والعلامن َّية وإمكان َّية التجديد
الداليل .13وبينام تثني يف األخري عىل أفكار هابرماس ،تالقي كوك بعض املشاكل مع ضيق أفق هذه املقاربة .وهنا تكتب َّأن
هابرماس يفشل يف التمييز بني املعتقدات املتس ّلطة معرف َّياً وبني تلك التي ليست متس ّلطةَّ .إن املشكلة مع األوىل هي أ َّنها
ت َّدعي الحقيقة دون وساطة من خالل اللغة (وبالتايل التضمني والتداول) ،ويتجاهل التاريخ واملحتوى يف مناقشتها ،واألهم
من ذلكَّ ،
فإن الحقيقة املفرتضة للتجربة الدين َّية التي ميتلكها املتس ّلط متنع أيَّ نوع من التقييم النقدي .14وعىل الرغم
من أ َّنها متوافقة إىل حد كبري مع مقرتح هابرماس َّ
بأن العبء السيكولوجي للتنافر املعريف يو َّزع بالتساوي بني املواطنني
العلامنيني واملتدينني بالطريقة نفسها ،تشري كوك بنحو دقيق إلخفاقه كل َّياً يف تقدير إىل أيّ مدى ميكن للمساهامت
الشعب َّية املتطلبة لعمل َّية ترشيع من خالل «مفردة ما بعد ميتافيزيق َّية» أن تضعف املشاركة للمؤمنني املتدينني ،وبهذه
الطريقة ميكن أن متنع األصوات الدين َّية من عمل َّية صناعة القرار بشكل غري رضوري ،مثلام تكتب:
مبعدين النخبو َّية املطلق َّية ،وعنارص تاريخ َّية من األساليب التقليد َّية يف التفكري امليتافيزيقي ،ميكننا محاولة إنشاء
أساليب غري متسلطة؛ يسلم التفكري امليتافيزيقي لهذا النوع َّ
املوجهة مت ُّر بوساطة اللغة والتاريخ واملحتوى،
بأن مسلامتها َّ
وتفهمها ليس كادعاءات غري قابلة للنقاش حول بنية العقل أو العامل ،بل كحجج تثري مزاعم لرشع َّية ميكن أن تتعرض
ملساءلة نقد َّية مفتوحة وشاملة ،وعمليات مناسبة للجدال العام.15
يتط َّرق تقييم كوك اإليجايب للتفكري امليتافيزيقي «اللاَّ متس ّلط» ،بشكل مقتضب ،لنقص محتمل يف مناقشة هابرماس.
فبإخفاقه يف التمييز بني أساليب الفهم الذايت للدين (املتس ّلط واللاَّ متس ّلط) الذي يضعه ،يقيص يف الحقيقة أصواتاً محتملة
من العمل َّية الترشيع َّية التي من املمكن جداً أن تلتقي مبقاييسه للعقل العميل .ومع أنيّ ال أرغب يف الدفاع عن رشع َّية
مقرتح كوك إلدراج ما تس ّميه التفكري امليتافيزيقي «اللاَّ متس ّلط» ضمن العمل َّية الترشيع َّية ،وال التحقيق يف هذه املسألة
هنا ،يجدر األخذ بعني االعتبار ما إذا فشل هابرماس يف التمييز بني األساليب املختلفة للتفكري امليتافيزيقي ،وإن كان
كذلك ،عىل أن يش ّكل هذا إغفاالً ها َّماً يف نظريته.
َّإن النقطة األساس َّية يف املشكلة ،باملقابل ،هي َّأن هابرماس ال يفشل يف التمييز بني أشكال الفهم الذايت الديني
فحسب ،بل إ َّنه يغفل التمييز بني أشكال فهم الدين ،وبالتايل يض ّيق الحدود ألجل النقد .تأ َّمل القول التايل من «الدين
يف الفضاء العام»:

13 . Cooke, “Salvaging and Secularizing,” 195.
14 . Ibid. 199.
15 . Ibid. 205.
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فإن التفكري ما بعد امليتافيزيقي مه َّيأ ليتعلم من الدين ،لكنَّه ُّ
باختصارَّ ،
يلح عىل
يظل ال أدرياً يف العمل َّية ،فمن جهة ُّ
االختالف بني يقينيات اإلميان ،وعىل مزاعم الرشع َّية التي ميكن انتقادها عالنية من جهة أخرى ،لكنَّه يحجم عن االفرتاض
العقالين الذي ميكنه بنفسه أن يق ّرر أيَّ جزء من العقيدة الدين َّية عقالين وأيَّ جزء ال عقالين.16
دفاعاً عن مقاربة «ال أدر َّية» ،مي ّيز هابرماس يف األ َّول ،بني اإلميان ومزاعم الرشع َّية ،وهكذا يفصل مقوالت الحقيقة
التي ليس لها نتائج مبارشة عىل الخطاب العام (مث ًال :أؤمن أن يسوع ابن ال َّرب) عن تلك التي لها نتائج (مث ًالَّ :إن
املثلية إثم) .إذ يواصل منح «يقينيات اإلميان» نطاقاً متم ّيزاً ،وبذلك مينح للعقائد الدين َّية حصانة من النقد العقالين.
بعبارة أخرىَّ :إن التفكري ما بعد امليتافيزيقي يحجم عن إطالق حكم عىل املزاعم الدين َّية نحو اإلميان ،فمطلبه الوحيد
هو أن تكون األفكار املعلنة يف الفضاء العام السيايس دنيو َّية ،عل ًام َّأن تغيرُّ اً يف االتجاهات املعرف َّية لـ«الوعي الديني»
يقتيض عمل َّية تعلم صعبة ،والتي لها «نتائج غامضة» من وجهة نظر معرف َّية واجتامع َّيةَّ .17إن اهتامم هابرماس األسايس
هو تعريض التكامل السيايس للخطر عندما تقسم اله َّوة بني وجهات النظر (العامل َّية) مجتمعاً إىل معسكرين «أصو ّيل»
و«علامين» .يف حالة األول ،يف الحقيقة ،فإ َّنه من الرضوري لجميع الجامعات الدين َّية أن تكون قادرة عىل اكتساب تفكري
ذايت ونظرة تعدد َّية عن الحداثة ،ذلك َّأن مزاعم الحقيقة لـ«غري املؤمنني» تفهم كخالفات ال مف َّر منها وجب التعامل
معها يف خطاب عقالين وليس رفضها بال متحيص فحسب .18ويف حالة األخري ،مطلوب موقف انعكايس وغري اختزايل تجاه
يرص ،بطريقة غري مثرية للجدل ،عىل وضع
الديني ،وموقف آخر «يحجم عن إطالق حكم عىل الحقائق الدين َّية ،يف حني ُّ
فصل صارم بني اإلميان واملعرفة» .19بينام أعتقد َّأن مفهوماً كهذا صحيح أساساً يف اعرتافه بالعوائق التي فرضت يف االنتقال
من بنية نظام أخالقي تقليدي إىل ما بعد تقليدي ،وعالوة عىل ذلك ،يق ّر َّ
بأن عمل َّية تعلم تكميل َّية ال ميكن مبارشتها عىل
مس ّلمة الرشع َّية املسبقة لوجهة نظر (علم َّية) علامن َّية ،وهي ال تؤمن ،مثلام يقول هابرماسَّ ،
بأن «املشاركني وتنظيامتهم
الدين َّية يستطيعون وحدهم َّ
«املحدث» ما يزال إمياناً «صحيحاً».20
حل مسألة ما إذا كان اإلميان ْ
هناك أهم َّية يف ترك النقاش الداخيل حول اإلميان «الصحيح» للمؤمنني كموقف تكتييك ،مبا أ َّنه يحقق مستوى
من التبادل َّية يف الخطاب العمومي الذي من شأنه تقييد االنتقادات العلامنية لـ«مزاعم الرشع َّية التي ميكن أن تنتقد
عالن َّية» (كام هو الحال مع املثل َّية املشار إليها آنفاً) ،فرق كهذا ميكنه فع ًال حرص الفرصة لفتح الخطاب عن الدين
عىل تحليل أعمقَّ ،إن الذي يحتمل النقاش هنا ،ليس كثرياً ،التقييد املوضوع عىل املواطنني العلامنيني من أجل ترك
مزاعم اإلميان للمؤمنني ،لكن باألحرى التضمني َّأن هذا الحجم من التد ُّين املفرط هو بشكل ما غري مهم لنتائج النقاش
16 . Habermas, “Religion,” 180.
17 . Habermas, “Religion,” 18.
18 . Ibid. 18.
19 . Jurgen Habermas, “Religion in the Public Sphere: Cognitive Presuppositions for the ‘Public Use of Reason’ by
Religious and Secular Citizens,” in Between Naturalism and Religion, trans. Ciaran Cronin (Cambridge: Polity Press,
2008) 140.
20 . Ibid. 19.
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العام .مبا َّأن نظر َّية هابرماس معيار َّية وليست يقين َّية أو تفسري َّية ،يجب عىل نظر َّية نقد َّية للدين أن تصغي ملزاعم
الهوت َّية يف الواقع وتاريخ َّية لإلميان من أجل إظهار ،وسط أشياء أخرى ،األشكال السائدة ،والحكم املسبق ،والتح ُّيز
اإلثنو مركزي ،وهكذا دواليك.
شائع بالنسبة إىل الدراسة األكادمي َّية للدين الرفض املسبق أليّ مفهوم لدين «صحيح» ،سواء كان ذلك من وجهة
نظر «إميك َّية» أو «إيتيك َّية» .21بعبارة أخرىَّ :إن مزاعم الحقيقة للتعاليم الدين َّية مل ُتع َلن صحتها ومل ُيتن َكر لها ،رغم كونها
دوماً موضوعاً للنقد املادي من منظور العلوم االجتامع َّية .ووفقاً لذلك ،يجب أن توضع مقولة هابرماس التالية موضع
ّ
شك« :يف أحسن األحوال ،تدور الفلسفة حول الجوهر املبهم للتجربة الدين َّية ملَّا يتف ّكر يف املعنى الحقيقي للدين ،يجب
أن َّ
يظل هذا الجوهر مخالفاً للتفكري املنطقي إىل أبعد حد كجوهر التجربة الجامل َّية ،التي ميكنها أيضاً أن تط ّوق فقط،
ولكن دون أن تخرتق من التفكري الفلسفي.22
الحجة قد تكون معقولة ضمن نطاق فهم الخطاب اليقيني داخل الفضاء العام ،نطاق قاوم إىل ح ٍّد
مع َّأن هذه َّ
كبري دمج الدراسة األكادمي َّية للدّين ،إال أ َّنها مل َ
تبق وف َّية للتفكري الفلسفي ،خصوصاً عندما ا َّتسع هذا الخطاب ليشمل
باألخص وسط املفكرين
نظر َّية اجتامع َّية نقد َّية يف دراسة الدين .ولنئ كان صحيحاً َّأن لدى بعض املدارس الفكر َّية،
ّ
الفينومينولوجيني يف عرف فريدريتش شاليرماخري ،ورودولف أوتو ،ومورسيا إلياداَّ ،أن الحقل التجريبي يجب أن يبقى
يف ح ّد ذاته حق ًال فوق التفسري أو النقد ،23بالنسبة إىل الكثريين متنح هذه الطرق وضعاً قانونياً فريداً ال مربر له للمزاعم
محصنة من النقد .24يف الواقعَّ ،إن معظم األعامل الجديدة عن النظريات املعرف َّية للدين ،كتلك
الدين َّية ،وبذلك تجعلها َّ
التي قام بها باسكال بوير وهاريف وايتهاوس ،كانت رصيحة يف جذب الحقل التجريبي إىل ذهن املؤمن .25يجب أن يربز
سؤال مهم هنا :كيف ميكن لهابرماس أن يتوقع أن يتحمل املواطنون العلامنيون تنافراً معرفياً بينام غري مسموح لهم انتقاد
املزاعم الالهوت َّية عن الحقيقة من موضع نقدي ،عىل الرغم من كونه متس ًام باالحرتام؟ أال يقيم هذا املطلب إذن عبئاً
غري مناسب أيضاً عىل املواطنني العلامنيني؟ سأقرتح هنا َّأن جزءاً من املشكل ميكنه أن ُيعزى إىل فهم هابرماس لـ«الدين»
نفسه ،ومبا َّأن الخطابات النقد َّية عن الدين قادرة عىل التح ُّرك فوق التقسيم املوحد /امللحد املقولب والتبسيطي ،انتقدت
من طرف هابرماس عندما يشري إىل النامذج الوضع َّية للدين كـ«العلمو َّية» ،26وقادرة عىل تقديم نقد للدين برشوط
 . 21إيميكيَّة أو إيتيكيَّة ;emic or etic :وجهة نظر المنهج االستبطاني (الداخلي) والمنهج الخارجي في دراسة الثقافة.

( /emicالمنظور الثقافي للمجتمع من الداخل ،و /eticالمنظور الثقافي من الخارج).
22 . Habermas, “Religion,” 17.
23 . See Eric J. Sharpe, Comparative Religion: A History (La Salle, IL: Open Court Publishing Co., 1991), 220-250.
24 . See Donald Wiebe, “Religious Studies,” in Th e Routledge Companion to the Study of Religion, ed. John R.

Hinnells (New York: Routledge, 2005), 98-121.
25 . For an overview of such theories see Luther H. Martin, “Religion and Cognition,” in The Routledge Companion to

the Study of Religion, ed. John R. Hinnells (New York: Routledge, 2005), 473-488.
26 . See Habermas, “Th e Boundary between Faith and Knowledge: On the Reception and Contemporary Importance of

Kant’s Philosophy of Religion,” in Between Naturalism and Religion, trans. Ciaran Cronin (Cambridge, UK: Polity, 2008).
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أقل معرفياً ،ولو أ َّنها يف مواطن ليست َّ
متنافرة ّ
أقل تحدياً (مث ًال إعالن حديث مد ّعم من طرف ريتشارد دوكنز ،والذي يقرأ
«رمبا ليس هناك إله .توقف اآلن وانعم بحياتك»)َّ .27إن اهتامم هابرماس بشأن رضورة تناول الوعي الديني عىل الرغم
من عدم اعرتاضه عىل «مزاعم الحقيقة» بني األتباع ،هو اهتامم سابق ألوانه وحذر ال داعي له ،فض ًال عن ذلك ،وبتبن ّيه
موقفاً يعفي بعض األسئلة اللاَّ هوت َّية من النقد العام ،يتجاهل هابرماس بنية تاريخ َّية واجتامع َّيةـ سياس َّية لـ«أديان العامل»
كخطاب مهيمن أوروبياً بحاجة لدراسة نقد َّية ،وسأقرتح هنا َّأن بحثاً نقدياً لهذه املسائل يف حقل الفلسفة (ويف العلوم
االجتامع َّية واإلنسان َّيات بصفة عا َّمة) من شأنه أن يعزّز منوذج هابرماس املعياري للنقاشات املقحمة للدّين يف الفضاء العام.
يف الوقت الذي تضع توصيفات هابرماس للخطاب العام عالمة عىل تغيري يف تفكريه املسبق ،ميكننا اكتشاف ثبات
يف موقفه يف املعتقد الديني يف بعض أعامله السابقة .يحاول هابرماس يف مقالته «التعايل من الداخل ،التعايل يف هذا
العامل» التحقق من املقدّمات املنطق َّية التي يستطيع الفالسفة وعلامء الالهوت مبوجبها التواصل ،ووفقاً لها ميكن للسابق
(الفالسفة) أن يفهم منزلة ومزاعم الحقيقة الخاصة بالالحق (علامء الالهوت) ،وبتنويهه الختياره لـ«اإللحاد املنهجي»
يصل إىل نتيجة َّأن الفيلسوف ال يستطيع استعارة خطاب الدين كتجربة دين َّية ،بل يجب عليه أن يستعري بدالً من «عامل
الخطاب الجديل املفصول عن واقعة الوحي» عبارات كـ«خالص» «نور مسيحي» والتي ينبغي ،حتى هذه النقطة ،أن
تبقى خارج الحدود للتفكري املا -بعد -ميتافيزيقي.28
فيام يتعلق بترصيحه َّ
بأن التجربة الدين َّية «ميكنها أن تط ّوق لكن ال تخرتق من طرف التفكري الفلسفي» يجب أن
نسأل ما إذا كان هابرماس مي ّيز الدين كمقولة فريدة من نوعها أم ال.29
يف كتابه الجديد اكتشاف التاريخ الديني يف العرص الحديث ،يتناول هانز كيبنبورغ ( )Hans Kippenbergنظرة
تاريخ َّية عن كيف ساعدت تطورات القرن التاسع عرش يف الفلسفة وعلم االجتامع ،واألنرثوبولوجيا وسط تخصصاتها ،يف
تشكيل الدين بطريقة ماَّ ،إن السؤال عن سبب ظهور الدين كام يظهر ،لهو أسايس يف تحليل كيبنبورغ ،وبإشارته إىل كيف
سعى مفكرو القرن التاسع عرش إىل علمنة الدين وتوجيهه نحو علم األخالق وبذلك تحفظه من التدقيق املستمر ،يرسم
سؤاله سلسلة من املستجدات التي كان لها أثر دامئاً عىل الحقل .إحدى هذه املستجدات التي يسربها هي ميل بعض
مفكري القرن التاسع عرش لالنتقال من العلمو َّية العدوان َّية للتنوير نحو وعي متجدّد ألهم َّية التاريخ الديني.
بعدم رضاه عن تصدُّ عات واضطرابات الحداثة بتشييئها املمكنن للعامل ،يشري كيبنبورغ إىل كيف َّية انعطاف املفكرين
الر َّواد نحو الزهد والتص ُّوف ،حيث أخذت مقوالت كـ«أفكار» و«عواطف» و«معنى» مكان الصدارة .أحد هؤالء املفكرين
كان إرنست ترولتيش ( )Ernest Troeltschالذي أىت بفكرة َّأن الدين وحده القادر عىل أن ينجي الثقافة من السقوط

27 . Atheist Campaign.Org: http://www.atheistbus.org.uk/.
28 . Jürgen Habermas, “Transcendence from Within, Transcendence from in this World,” in the Frankfurt School on

Religion: Key Writings by the Major Thinkers, ed. Eduardo Medieta (New York: Routledge, 2005), 309.
29 . Habermas, “Religion,” 17.
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يف املاد َّيةَّ ،
وأن مبقدور املسيح َّية فع ًال إنقاذ الجنس البرشي بفصل البرش عن الثقافة التي ه َّددت بالهيمنة عليهم.30
أهم يشء يشار إليه هنا هو َّأن االتجاهات وسط فيلولوجيي وأنرثوبولوجيي وسوسيولوجيي القرن التاسع عرش الذين
ُّ
معمقة ومؤثرة يف دراسة «أديان العامل» ،اتجهوا لصياغة خطابهم عىل طول أشكال من التدين العاملي
قدَّموا مساهامت َّ
والعقالين ،مع َّأن إحداها كانت ما تزال غارقة يف التقليد املسيحي.31
باإلضافة إىل إيجاد تشابهات مع آراء هابرماس بشأن النقد الالهويت ،قد نتدارس هنا أيضاً آثار أخالقيات خطابه
ومفهوم التفكري ما بعد امليتافيزيقي .ويف الوقت الذي بالكاد تكون هذه التشابهات صحيحة ،ميكن ملفهوم هابرماس
للدّين أن يقع بشكل عام ضمن اإلرث النظري ،وبأكرث أهم َّية ،نجد من هذا الباب نقطة دخول لنقد القصور يف موقفه،
إن كان الدين إرثاً ال ميكننا االستغناء عنه ،أو هكذا نتص َّور ،ثم التعلم منه واستيعابه ،فهو بالتأكيد مسار عمل صائب.
موجهة يف هذا االتجاه.
يبدو َّأن كتابات هابرماس عن التفكري ما بعد امليتافيزيقي وحديثاً جداً عن الدين يف الفضاء العام َّ
لكن إن كان الدين ال ُيرى سوى كأثر من املايض ،حيث ،حسب هابرماس ،مَّربا ما تزال آثار دالالت األلفاظ ُتظهر “محتوى
ثم ماذا يعني هذا لكيف ّية إمكان تص ُّور الدين يف الفضاء العام؟ وبأهم َّية أكرث ،إن
الحقيقة الدنيو َّية” للخطاب العلامينَّ ،
كان الخطاب يف الفضاء العام السيايس هو تضمني اآلراء الدين َّية ،فهل علينا أن نحجم عن تحليل خطاب الدين بطريقة
نقد َّية؟ يف النهاية ،إن كان هدف الخطاب العام هو من أجل تواصل حر وغري مقيد ،حيث من أجل توسيع األصوات
يتحمل املواطنون العلامنيون أيضاً تك ُّيفاً معرف َّياً لوجهات نظر دين َّية،
الدين َّية للفضاء العام الضعيف ،نجد رضورة ألن َّ
وليس انتقاد املقرتحات الالهوت َّية ،نجد َّمثة عند هابرماس تناقضاً واضحاً.
بفرض هذا التقييد عىل ق َّوة النقد العلامين ،يخاطر هابرماس مبنح ُبعد من االعتقاد الالهويت امتيازاً كمقولة فريدة
من نوعها ،فض ًال عن ذلك ،مبنحه علامء الالهوت االمتياز الوحيد ّ
لحل مشاكلهم يف “ميدانهم” ،يتجاهل حقيقة َّأن
االفرتاضات اللاَّ هوت َّية هي نتاج الخطاب التاريخي املهيمن أوروب َّياً ،وبالتايل ميكن وينبغي أن تناقش كمقوالت بحث
“رشع َّية” و”حقيق َّية”.
تبارش توموكو ماصوزاوا ( )Tomoko Masuzawaيف كتابها ابتداع أديان العامل مرشوعاً مامث ًال ملرشوع كيبنبورغ ،ولو
ممن قد ندرج منهم
أ َّنها تقدّم نقداً الذعاً لالفرتاضات املعيار َّية يف الدراسة املعارصة .مشرية إىل «علامء دين ودودين»َّ ،
ومعمم)،
هابرماس (ولو َّأن ذلك ليس دون رشط) ،تشري إىل الخيط الغامض بني واقع األديان من جهة (أي مبعنى واقعي َّ
ورشعيتها كمقولة معيار َّية من جهة أخرى ،هذا االعرتاف إذن يطرح السؤال عن كيف علينا أن نضفي الرشع َّية عىل يشء
قد ال يكون «حقيقياً» إطالقاً ،مبا أ َّنه إىل ح ٍّد كبري نتاج املعرفة الغرب َّية ،ومادام خطاب أديان العامل يدَّعي يف الوقت الحارض
أ َّنه ابتعد عن مفاهيم القرن التاسع عرش الباحثة عن «األصول» و«البدايئ» ،أسئلة االنحياز األورو -مركزي ما تزال تلوح
يف األفق بشكل كبري .وكام تقول ماصوزاوا:
30 . Hans Kippenberg, Discovering Religious History in the Modern Age (Princeton: Princeton University Press,

2002), 122.
31 . For a discussion on such trends see Donald Wiebe, Th e Politics of Religious Studies: The Continuing Confl ict

with Th eology in the Academy (New York: St. Martin’s Press, 1999).
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يف بعض األماكن ،أن تكون متد ّيناً ـأو أكرث تحديداً ،املامرسة أو االنجذاب إىل ما كان يعترب ‘دين َّياً’ـ قد يكون ذا
عالقة بسؤال الهو َّية الفرد َّية والجامع َّية بطريقة مختلفة كل َّياً عن تلك التي افرتضت دامئاً (أي افرتضت عىل أساس التاريخ
األورويب الغريب املهيمن) .يف بعض الحاالت ،لهذا السبب ،قد ال يلتقي الدين والهو َّية إطالقا.32
من املهم هنا أن نشري إىل الفرق الذي تضعه ماصوزاوا بني حقيقة األديان ورشعيتها .فهي ال تنكر َّأن األديان موجودة
خاصة .ومادامت
تم تعريفها وجعلت رشع َّية يف بيئة ثقاف َّية وتاريخ َّية َّ
كمقولة معيارية للتصنيف ،بل باألحرى تسأل كيف َّ
مفصل لنقد ماصوزاوا ،مثال واحد ينبغي أن يثبت أ َّنه (نقد) من ِّور.
حدود املكان ال تسمح باستكشاف َّ
و«سام» كان
مبناقشتها لتفسريات القرن التاسع عرش لإلسالمُ ،تظهر ماصوزاوا كيف َّأن تصنيف العرف كدين «عريب»
ٍ
مرصة كثرياً ،ويف حالة اإلسالم قو َّية
نتاج االعتقاد بعامل َّية النرصان َّية ،وكطريقة لتفسري كيف ميكن أن تكون األديان األخرى َّ
كتجل نهايئ ،فقد كانت ُتعترب حاملة املبادئ العامل َّية
جداً ،أ َّما األديان اآلر َّية من جهتها ،ومن خاللها كانت النرصان َّية ُترى ٍ
للعامل الحديث :الفن ،والدميقراط َّية ،والقانون ،والفردان َّية ،والتفسري املعياري لـ«أديان العامل» .33مس ّلمة بصحة التقدُّ م
نحو خطاب «تعدُّ د» و«تن ُّوع» األديان يف النصف األ َّول من القرن العرشينُ ،تظهر دراسة ماصوزاوا كيف َّأن التصنيفات
املعارصة ألديان العامل ما تزال متج ّذرة يف هذا الخطاب األورو /مركزي ،حيث يصون الرشق التاريخ بينام الغرب يصنعه.
فمج َّرد ملحة عىل بعض عناوين مقاالت هابرماس ،مث ًال «إرسائيل وأثينا :إىل من ينتسب العقل االدّكاري» «املثال َّية األملان َّية
للفالسفة اليهود» تكشف انشغاالً مستمراً بالرتاث السيايس و«النرصاين -اليهودي» الغريب (الديني) بفلسفة التنوير،
وبالتايل فهي محصورة إىل حد كبري بعدسة غربية .34فوق ذلك ،كانت مناقشات هابرماس عن الدين مع الالهوتيني
النرصانيني بأغلب َّية ساحقة ،كجون بابتيست ماتز ( ،)John Baptist Metzويورغن مولتامن (،)Jürgen Moltmann
وجوزيف راتزينغر ( 35.)Joseph Ratzingerوبرأي ماصوزاواَّ ،
فإن الحديث عن الدين كأ َّنه مقولة تصنيف هو مبثابة النقر
عىل «شبكة نسق َّية من التنظيم املنطقي» الذي ط ّور لخدمة مصالح األورو -مركز َّية ،مثلام تقول يف نهاية كتابها:
باألحرى ،يدعو النقد ليشء مجهد وممل وصعب أكرث بكثري :تحقيق تاريخي صارم ال يخضع بشكل خرايف لإلميان
يتضمن التحليل
املريح بالقوة املحررة لـ «الوعي التاريخي» .وهذا واحد من األسباب التي يجب عىل علم التأريخ دامئاً أن َّ
التاريخي لخطابنا ذاته.36

32 . Tomoko Masuzawa, Th e Invention of World Religions (Chicago: University of Chicago Press, 2005), 5.
33 . Masuzawa, 206.
34 . Both essays can be found in Jürgen Habermas, Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity,

ed. Eduardo Mendieta (Cambridge, MA: The MIT Press), 2002.
35 . See Observations of “Th e Spiritual Situation of the Age,” ed. Jürgen Habermas, trans. Andrew Buchwalter
(Cambridge: Th e MIT Press, 1985); and Habermas and Ratzinger, the Dialectics of Secularization: On Reason and
Religion (San Francisco, CA: Ignatius Press, 2006).
36 . Masuzawa, 328.
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إضافة إىل ذلك ،بإخفاقه يف َمش َك َلة الدين كمقولة مر َّكبة ،يواجه هابرماس أيضاً خطر تجاهل الدور االجتامعي-
السيايس الذي يلعبه الدين يف عالقته بالثقافة اإلنسان َّية .يأخذ راسل يت ماكاتشيون ( )Russel T. McCuthcheonبهذا
الرأي عندما يكتب التايل:
لتقييد مسبق لك َّفة امليزان التي من خاللها يدرس الواحد هذه األمور الدين َّية من وجهة نظر إميك َّيةَّ ،
فإن جوهر-
ذات املحب للدين فيام يتعلق باملعطى هو ألاَّ يفشل يف فهم الحياة الدينَّية واالجتامع َّية والفرد َّية ،والجامعات الدين َّية،
املتأصلة والتعهدات التاريخ َّية والبرش امل َؤ ّطرين.37
والتجارب الدين َّية ودراستها األكادمي َّية ،فض ًال عن املامرسات ّ
تقص طرقاً صحيحة ومضيئة ،وغري طائف َّية للتحليل (السوسيولوجي ،والسيكولوجي
وكنتيجة لهذا التقييد ،كثرياً ما ىَّ
والسيايس والنسوي ... ،إلخ) بشكل مسبق من البحث.38
َّإن النتيجة الطبيع َّية لهذا الرشك ،يشري ماكاتشيون ،أ َّنها تبارش بدراسة البرش «كام لو كانوا ببساطة مؤمنني ،بعقل
مح ّرر روحياً» ،وبذلك يتجنَّب ،تقتبس ماصوزاوا «املوازنة بني اآلثار الثقاف َّية واملاد َّية (مث ًال أسطورة ما تدرس) وبني
النزاعات االقتصاد َّية والسياس َّية امللموسة وإساءات الناس محل الدراسة» .39باختصار ،تكشف مالحظات ماكاتشيون لنقد
هابرماس أ َّنه بافرتاض َّأن مقولة الدين كخطاب إنساين مختلفَّ ،
وأن املقوالت الالهوت َّية والعلم َّية هي يف النهاية مامرسات
منعزلة ،يواجه خطر منح امتياز للمزاعم الالهوت َّية كمقولة غري مؤطرة واملنعزلة عن التفاعالت التاريخ َّية والسوسيو-
سياس َّية املعقدة الحارضة دامئاً بالفعل يف خلق «املعنى» .بهذه الطريقة قد يفضح هابرماس أهدافه الكربى العتناق
سمى «التسامح الديني» بتفادي فحص لخطاب الرشع َّية الالهوت َّية نفسها ويف العمل َّية منح امتياز ملجموعة
التعدد َّية وما ُي َّ
منتقاة من الهوتيني (مسيحيني بشكل كبري) عىل حساب األديان األخرى واآلراء النقد َّية العلامن َّية.
يف هذه املقالة حاولت أن أبرهن َّأن إعادة االعتبار األكرث شموالً للدين يف الفضاء العام محدودة بتص ُّوره الض ّيق
لخطاب دراسة األديان ،وكنظر َّية خطاب (نقدي) معياري ،فإ ّنه لدى مقرتحه َّ
بأن ك ًال من الدين واملواطنني العلامنيني
يتحملون تنافراً معرفياً متبادالً من أجل تقاسم عبء اتخاذ وجهة نظر متبادلة ،آثار ها َّمة أليّ منوذج عميل يسعى لتطبيق
هذه األفكار .هذا النموذج متساوق مع مفهوم هابرماس أ َّننا نعيش يف عامل ما بعد علامين ،أي أ َّنه عامل متصالح مع
الوجود املستمر وتأثري الدين وسط عمل َّية علمنة متواصلة ،أضف إىل ذلك َّأن مثل هذا النموذج يرفع الخطاب إىل الغاية
األسمى بالسعي لتمثيل ليس األسلوب الرشعي أو الصوري من التسامح الديني فحسب ،حيث يضبط الخطاب والحدود
مبطالب ض ّيقة بليونة معتقدات اآلخر ،بل هو منوذج من التسامح الفعيل ،حيث تقدَّم األخالق التواصل َّية كأسلوب عمل
37 . Russel T. McCuthcheon, Manufacturing Religion: Th e Discourse on Sui Generis Religion and the Politics of

Nostalgia (New York: Oxford University Press, 1997), 11.
38 . For a critique of Habermas’s failure to engage with feminist discourse, see Seyla Benhabib, “Th e Generalized

and the Concrete Other: Th e Kohlberg-Gilligan Controversy and Moral Th eory,” in Situating the Self: Gender,
Community and Postmodernism in Contemporary Ethics (New York: Routledge, 1992).
39 . McCutcheon13.
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الدين في الفضاء العام

يرشع فيه بواسطة ضوء جديد جوهرياً ،ومبا أ َّنه غري مؤكد عىل اإلطالق إن كانت ،وإىل أي مدى ،تستطيع هذه الرؤى أن
تخرب وتوسع مدى الحديث عن الدين يف الفضاء العام ،من املهم أن تدرس هذه االنتقادات بجد َّية عىل ضوء نزاع حقيقي
جداً بني املجموعات العلامن َّية والدين َّية عىل حد سواء ،التي تهدّد بجعل اإلمكان َّية الفعل َّية لالتصال باطلة وعقيمة ،إن كنَّا
سنأخذ هابرماس عىل محمل الجدّ ،إذن ينبغي لنظرية نقد َّية للدّين أيضاً أن تبحث كيف لخطابات كتلك التي لكيبونبورغ
وماصوزاوا وماكتشيون ،أن تكشف تصدعاً أساسياً يف فهم هابرماس للدين كمقولة معيار َّية للبحث.
َّإن دراسة الخطاب اللاَّ هويت «أديان العامل» كمنتج لتاريخ أورويب مهيمن تفتح مجموعة كاملة من اإلمكانات لنقد
الدين يف األكادمي َّية والفضاء العام .ميكن لتقدُّ م هام يف هذا الصدد أن يقدّم رؤى عن املدى الذي ميكن أن يذهب إليه نقد
الوعي الديني و(العلامين) ،وعن أ َّية رشوط قد ينشأ ،وبهذا املعنى ال يحتاج التنافر املعريف بني وجهات النظر العلامن َّية
يوسع فهم حاسم وأكرث د ّقة للدين ،يف كامل تجلياته النظر َّية
والدين َّية بالرضورة لتجنُّب بعض أشكال النقد عندما ّ
واملعقدة خارج حدوده الحال َّية.
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المشاركون في الملف
منسقاً ومرشفاً
الحاج دواقّ :
باحث جزائري ،حاصل عىل دكتوراه بجامعة منتوري يف قسنطينة .يد ّرس بقسم الفلسفة جامعة باتنة ،وهو عضو دائم
متخصصة .يرشف
بالجمع َّية الفلسف َّية املرص َّية ،وجمع َّية الدراسات الفلسف َّية الجزائر َّية .نرش عدَّة دراسات يف مجالت
ّ
الحاج دواق يف الوقت الحايل عىل تنسيق الدراسات التي تعتمدها مؤسسة مؤمنون بال حدود يف الجزائر ،ورئيس قسم
الدين وقضايا املجتمع الراهنة باملؤسسة نفسها ،وعىل عقد الندوات العمل َّية ،وعىل شؤون االتفاقيات البحث َّية مع مراكز
الدراسات ووحدات البحث يف الجامعات الجزائر َّية.

البشري ربوح :مح ّرراً ومقدّماً
باحث وأكادميي جزائري ،حاصل عىل الدكتوراه يف الفلسفة ،أستاذ الفلسفة بجامعة الحاج لخرض ،باتنة .له دراسات يف
صحف ومجالت ،وشارك بأبحاث يف كتب جامع َّية ،من املؤلفات التي أرشف عليها« :فلسفة الفعل :من محاوالت التأسيس
إىل آفاق النقد».

حمدي الرشيف
باحث وأكادميي مرصي ،حاصل عىل الدكتوراه يف الفلسفة السياس َّية ،مدرس الفلسفة السياس َّية بكل َّية اآلداب ،جامعة
سوهاج .له بعض األبحاث املنشورة يف مجالت ثقاف َّية ومؤمترات علم َّية ،منها« :الدين والثورة بني الهوت التحرير املسيحي
واليسار اإلسالمي املعارص»( ،)2016و«نظر َّية العدالة عند مايكـل وولتـزر» ( .)2012كام قام برتجمة بعض الدراسات
الفلسف َّية إىل اللغة العرب َّية.

يوسف هرمية
تخصص مقارنة األديان بوحدة البحث
املعمقة يف الدراسات اإلسالم َّيةُّ ،
باحث مغريب ،حاصل عىل دبلوم الدراسات العليا َّ
والتكوين «مستقبل األديان واملذاهب الدين َّية يف حوض البحر األبيض املتوسط» .مهتم بقضايا نقد وتجديد الفكر الديني
وإشكاليات املوروث الثقايف اإلسالمي .نرش له العديد من الدراسات واألبحاث والحوارات مبواقع إلكرتون َّية مختلفة .له
مساهامت أدب َّية عديدة (ديوان شعري  -قصص قصرية) .صدر له كتاب عن مؤسسة مؤمنون بال حدود واملركز الثقايف
العريب بعنوان« :والدة املسيح وإشكال َّية التثاقف اليهودي املسيحي».

إسامعيل نقاز
باحث وأكادميي جزائري ،حاصل عىل دكتوراه يف أصول الفقه ،كل َّية العلوم اإلسالم َّية ،جامعة الجزائر .أستاذ بكل َّية العلوم
االجتامع َّية ،جامعة وهران .شارك يف العديد من امللتقيات العلم َّية يف الجزائر ،كام نرش عدَّة أبحاث ومؤلفات ،منها:
«مناهج التأويل يف الفكر األصويل» ،و«الفكر املقاصدي وتجربة التأصيل عند اإلمام ويل الله الدهلوي».

عبد القادر عبد العايل
الربوفسور عبد القادر عبد العايل ،باحث يف العلوم السياس َّية ،متحصل عىل الدكتوراه يف العلوم السياس َّية من جامعة
الجزائر  3سنة  ،2008ومتحصل عىل شهادة التأهيل الجامعي من جامعة الجزائر ،3عام  ،2010أستاذ بقسم العلوم
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السياس َّية والعالقات الدول َّية بكل َّية الحقوق والعلوم السياس َّية بجامعة الطاهر موالي ،والية سعيدة ،الجزائر .وعضو لجنة
تحكيم يف العديد من املجالت األكادمي َّية ومراكز البحوث العلم َّية ،وباحث مشارك سابق مبركز البحوث يف األنرثوبولوجيا
االجتامع َّية والثقاف َّية  .CRASCوله العديد من األبحاث ،منها كتاب :التصدُّ عات االجتامع َّية وتأثريها يف النظام الحزيب
اإلرسائييل ،الصادر من مركز دراسات الوحدة العرب َّية عام  ،2010ومجموعة من املقاالت حول األحزاب السياس َّية ،التنمية
السياس َّية وتأثري العوملة يف الدولة الوطن َّية ،وحول أزمة االنتامء بني مقاصد الرشيعة اإلسالم َّية والعلوم االجتامع َّية،
وأبحاث حول السياسات املقارنة ،وله دراسات مشرتكة باللغتني اإلنجليز َّية والعرب َّية يف مواضيع :التد ُّين وعالقته بالسياسة،
املجموعات الدين َّية الجديدة ،النظم االنتخاب َّية والسلوك االنتخايب ،سياسات املصالحة ودور الدولة يف العنف.

أحمد مالح

الدكتور أحمد مالح مولود يف  ،1951-2-18أستاذ التعليم العايل ،حالياً أستاذ الفلسفة بجامعة السانية وهران ،له مؤلفات
منها الخاصة بالطلبة مثل كتاب املخترص يف تاريخ الفلسفة الغرب َّية  ،2006واملخترص يف تاريخ األبستمولوجيا ،2010
وكتاب حول األمري عبد القادر بعنوان :األمري املتص ّوف واملصلح ،2007 .وكتاب بالفرنس َّية حول عنف فرنسا االستعامر َّية
بالجزائر  ،2009ومجموعة من املقاالت واملداخالت واملحارضات الدول َّية.

محمد أبو العال
دكتوراه يف الفلسفة السياس َّية (مبرتبة الرشف األوىل) من قسم الفلسفة بكل َّية اآلداب ،جامعة طنطا يف موضوع“ :مفهوم
العدل يف الليربال َّية االجتامع َّية :دراسة لنظر َّية الفيلسوف األمرييك رونالد دوركني يف العدل”.
األعامل املنشورة“ :مفهوم العدل االجتامعي بني جون رولز وروبرت نوزيك” (مجلة “ثقافات” البحرين َّية الصادرة عن
كل َّية اآلداب ،جامعة البحرين ،العدد “ .)2013 ،25الخطاب السلفي والخطاب اإلخواين .قراءة جديدة” (منشور عىل موقع
مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث ،املغرب ،يناير .)2015
ّ

مصطفى حفيظ
مصطفى حفيظ ،إعالمي ومرتجم ،مولود بتاريخ  22مارس /آذار  1978بوالية بومرداس بالجزائر ،درس يف معهد الصحافة
سجل بعدها يف جامعة بومرداس لدراسة اللغة واألدب
بجامعة الجزائر ،وتخرج فيها عام  2001بشهادة (ليسانس)َّ ،
ً
وخاصة أستاذا للغة
اإلنجليزي ليتخرج فيها سنة  2006بدبلوم ليسانس ،اشتغل يف عدَّة مؤسسات تعليم َّية حكوم َّية
َّ
اإلنجليز َّية ،اشتغل بني سنوات  2003و ،2015يف مجال الصحافة ،حيث بدأ مراس ًال لجريدة صوت األحرار وختمها بيوم َّية
الرشوق اليومي جوان  .2015وخالل فرتة احرتافه ملهنة الصحافة املكتوبة ،عمل يف عدَّة أقسام منها السيايس ،والثقايف،
واملحيل ،والدويل ،واشتغل أيضاً متعاوناً ومراس ًال لبعض الجرائد اإللكرتون َّية العرب َّية ،وكتب ع َّدة مقاالت يف مجال األدب
نرشت يف جرائد عرب َّية كالحياة اللندن َّية ،دخل مصطفى يف تجربة الرتجمة يف السنوات الخمس األخرية ،حيث ترجم عدَّة
مقاالت من اإلنجليز َّية والفرنس َّية إىل العرب َّية ،نرشت يف الصحف التي اشتغل بها أو بالجرائد العرب َّية التي راسلها .عمل
مصطفى مرتجم مقاالت صحف َّية من اإلنجليزية إىل العرب َّية لصالح رشكة ميديا عرب َّية بديب باإلمارات العرب َّية املتحدة،
ويشتغل حالياً مرتجام ح ّراً ،حيث يعكف عىل ترجمة مجموعة من الكتب لدور نرش جزائر َّية.

مات شيدي
يعمل عىل تحصيل درجة الدكتوراهَّ .
مرشح يف جامعة مانيتوبا يف قسم الدراسات الدين َّية ،وينيبيغ ،ومح ّرر مشارك يف
نرشة لدراسة الدين ،أص ًال من تورونتو ،أونتاريو ،رحالته منذ عام  2004متعدّدة ،يف سانتياغو ،شييل ،نيوفاوندالند سانت
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جون ،واآلن وينيبيغ ،مانيتوبا .وتشمل اهتامماته البحث َّية األكادمي َّية النظر َّية النقد َّية االجتامع َّية (من مدرسة فرانكفورت
إىل ما بعد البنيو َّية) ،له طريقة ونظر َّية يف دراسة الدين (أي التفكري يف كيف ندرس “الدين”) ،العلمنة ونظر َّية الطقوس
واألصول َّية واألخالق والحركات االجتامع َّية والدين والثقافة مبا يف ذلك قضايا الجنس والعرق والطبقة ،خصوصاً التمثيل
عرب وسائل اإلعالم والسينام والتلفزيون .يقدّم مقالتي نقد نظرية يورجن هابرماس ،الدين يف املجال العام ويعمل عىل
إجراء البحوث عىل األساطري والطقوس والرموز يف العمل امليداين حركة احتالل ،ويشمل خامسة يف احتالل وينيبيغ (منذ
ديسمرب .)2012
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