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تتأسس اآلية في مفهومها العام على أمرين:
وحدانية اهللا تعالى، وبالتالي وحدة دين اهللا. ـ 1
مصالح األُمم ـ على حســب أحوالها ـ مختلفة ومتفاوتة  ـ 2

بمقتضى سنن الخالق في الخلق، والمطلوب أن ال يؤثر 
االختالف فــي وحدة الديــن ليبقى الرابط اإلنســاني 

والرابط األخالقي قائماً
لقد حدثت تداعيــات كبرى بين األُمم مــع نهاية القرن 
العشرين، وهو ما عرف بـ «ما بعد الحرب الباردة»، وتصاعد 
الصــدام حينهــا بيــن السياســيين والمفكرين والفالســفة 
والالهوتيين في مســألتين: األولى: محفزات القيم اإلنسانية 
في النهوض الحضــاري، والثانية عالئق تلك القيم باألديان، 
ففــي مؤتمر شــيكاغو لألديــان العالميــة عــام 1991 افتتح 
البروفسور هانز كينغ دعوته لألخالق العالمية المشتركة بين 
األديان من جهة، والمواثيق العالمية لحقوق اإلنسان من جهة 
أخــرى. وإذا شــئنا الدقة فــإنّ البروفســور كينــغ إنما أراد 
بالدرجة األولــى القيام بأمريــن: جمع الديانــات العالمية 

ا9خالقية والمشكالت  الدين  فلسفة 
 U T S R Q P O N M L K J ﴿
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الكبرى على خط رئيس في أولوية اإلنســان وحقوقه، والدفع بها اســتنادًا إلى 
الوعي الجديد لالعتراف واإلسهام في اإلعالنات العالمية والمواثيق والعهود. 
وقد تكررت المؤتمرات العالمية واإلقليمية بيــن الديانات. وجرى حديٌث كثيٌر 
قبل التسعينات وبعدها في مســألة القيم، على أساس أنّ اللقاء العقائدي غير 
ممكن. والواقع أنــه ـ في مجال اإلصــالح أو المراجعة العقديــة لالفتراقات 
والصراعات ـ لم يجِر شيءٌ جدي منذ مؤتمر الڤاتيكان الثاني (1962 ـ 1965)، 
والذي ما تابعتْه الكنيســة الكاثوليكية نفُســها بعد وفاة البابــا يوحنا بولس 
الثاني. وعلى أي حال، فإنّ التقّدم في مناقشة المسألة القيمية كان متواضعاً، 
ليس بســبب االختالفات العقديــة؛ بل لثالثة أســباٍب أُخرى هــي: التطورات 
السياســية في التســعينات وما بعدها، والثوران الذي اندلع في سائر األديان 
باتجاه الصراع (باســتثناء الكاثوليكية)، وانصباب الهّم العالمي على محاربة 

األصولية اإلسالمية بعد هجوم القاعدة على الواليات المتحدة عام 2001.
إنّ ما أعنيه بالتطورات السياســية انهيار االتحاد السوڤياتي عام 1990، 
وسيطرة األوحدية القطبية للواليات المتحدة على النظام العالمي. وقد أطلق 
ذلك تنافسيات سياسية واســتراتيجية باتجاهات متعددة. بعضها أراد االرتفاع 
للصفوف األولى ومشــاركة الواليات المتحدة في تعدديــٍة قطبيٍة مفترضة أو 
ممكنــة، كما أشــعرت الواليات المتحــدة ذاتهــا بذلك في واليتــي الرئيس 
كلينتون، وبعضها اآلخر من الدول والتنظيمات التــي أرادت التمرد والخروج 

على الواليات المتحدة والنظام العالمي.
إنّ هذا الصراع على مشاركة الواليات المتحدة أو منافستها ترك تأثيراته 
على ســائر األُمم واألديان؛ فالديانات الكبرى ـ وهي: الكاثوليكية واإلســالم 
والبروتستانتية والهندوسية والبوذية واألرثوذكســية ـ تسود جميعاً في دوٍل أو 
أَُممٍ كبرى، وقد تأثرت جميعاً بموقف وموقع دولها وأُممها من النظام العالمي 
الجديد. فقد هاجــت البروتســتانتيات أو اإلنجليليات الجديــدة في الواليات 
المتحدة بالــذات هياج االنتصــار. وباإلضافة إلــى اختراقاتها فــي الواليات 
المتحدة وكندا وأستراليا، اقتحمت باتجاه أميركا الالتينية وآسيا وشرق أوروبا 
وإفريقيا. وتجدد وعٌي بالخصوصية والقــوة والتمرد لدى الهندوس والبوذيين 
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في شرق وجنوب شرق آسيا، ذات األُمم والدول الناهضة باتجاه المشاركة في 
النظام العالمي. وازداد الجهاديون المســلمون تحفزًا ووعيــاً بإمكان تحطيم 
وُه انتصارًا في أفغانستان. وهو انتصاٌر ما كانوا  النظام العالمي، بسبب ما عد
ليحققوه أو ليعتقدوا تحقيقه لــوال دعم األميركيين لهم في الثمانينات، ضمن 

صراعهم مع االتحاد السوڤياتي الذي كان يحتل أفغانستان !
وهكذا ففــي الوقت الذي كان فيه البروفســور كينــغ (الكاثوليكي األصل) 
يحاول جمع األديان الكبرى حول قيمٍ رئيسٍة جامعٍة تتعلق باإلنسان وحقوقه، كان 
أهل األديان يحاول كل فريٍق منهم تثبيت أقدامه في بلده وأمته، ويتطلع إلى ما 
ي األديان األُخرى له. فحتى الكاثوليك في أميركا الالتينية  يراه ســيطرة وتحد
تذمروا من الهجمة اإلنجيلية عليهم. في حين لم يعــد الهندوس يطيقون عيش 
المســلمين معهم أو بينهم، ويذكرون بمرارة السيطرة اإلســالمية على بالدهم 
حتى مشــارف األزمنة الحديثة. وانصرف األرثوذكس المســتظلون بالســالفية 
الروســية والبلقانية إلى اســتعادة الســيطرة بعد العهد الشــيوعي، ووجدوا أنّ 
المســلمين يزعجونهم أيضاً ليس في آســيا الوســطى والقوقاز؛ بل وفي روسيا 
نفِســها وفي البلقان. وكما ســبق القول فإنّ فئاٍت من شبان المســلمين تنامى 
لديها الوعي بإمكان الخروج على النظام العالمي كله، وليس باتجاه االستقالل 

في بلدانهم مثًال؛ بل وبإنشاء نظام جديد يحل محل النظام السائد !
في أجواء الثوران الديني الشامل هذا لم يعد ممكناً العمل على الوصول 
إلى قيمٍ مشــتركٍة تتعلّق بأي شــيء. ولذلــك تنادى خليٌط مــن رجال الدين 
الكبار من ســائر األديان ومن رجاالت السياسة واالســتراتيجيا ـ وفي أوروبا 
وأميركا وآسيا والعالم العربي ـ إلى إنشاء منابر لحوار األديان والثقافات، أو 

حوار الحضارات أو ائتالف الحضارات أو السالم بين األديان.
إنّ هذه التطورات كلّها ـ سواء على مستوى الحوار اإلسالمي / المسيحي، 
أو الحــوار بين األديــان، أو إمــكان التواصل بيــن مبادئ النظــام العالمي 
وأخالقيات األديــان ـ انطوت على مقولــٍة مضمرٍة أو كانــت مضمرًة وصارت 
ظاهرة، وهي أنّ الديانات تتضّمن أنظمًة أخالقية أو مبادئ وقيماً تنعكس في 
صورة أخالقيات سلوكية، وهي مختلفة إن لم تكن متناقضة مع سوائد النظام 
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العالمــي. والحقّ أنّ المســيحيين ومن بعدهــم اليهود عملوا علــى إثبات أنّ 
النظام العالمي الحديــث إنما قام على قيمٍ ومبادئ مســيحية ـ يهودية؛ ألنّ 
الحضارة الغربية التي أنشــات النظام العالمي هي حضارةٌ يهوديٌة ـ مسيحية 
في األصــل، وإْن أنكــر العلمانيون المتشــّددون ذلــك. وعلى أي حــال؛ فإنّ 
ون اإلعالن  المسيحيين بالذات ـ وســواء أكانوا كاثوليكاً أم إنجيليين ـ ال يعد
العالمي لحقوق اإلنســان مخالفاً لروح وتقاليد الدين المســيحي، ولم تكن 
عندهم مشــكلٌة مع ذاك النظام أو اإلعالن في وجهــه األخالقي القائم على 
احترام إنسانية اإلنسان، وتجلياته في السالم والعدالة. ولم تكن عند اليهود 
مشــكلٌة مع اإلعالن في جوانبه األخالقية؛ لكنهم يســتمرون فــي التظلم من 
النظام العالمــي بوصفه اضطهدهم فــي القديم والحديــث، وأنّ العالم ما 
أعطاهم كل شــيء لجهات القضاء على التمييز أو معاداة الســامية، ولجهات 
إلغاء الفلســطينيين أرضاً ومقدســات ووجودًا. وهكذا فمشكالتهم مع النظام 

ليست جدية، وإنما هو روح األقلية الخائفة والمتعجرفة في الوقت نفسه.
فلنمِض إلى الديانات األُخرى: البوذيون والهندوس ـ والبوذيون أكثر من 
الهندوس ـ يرون أنّ أديانهم تمتلك نظاماً أخالقياً كامًال. وأنهم في تاريخهم 
القديم والحديث ُظلموا ديناً ووجودًا بشرياً من اإلسالم ومن المسيحية. وإنما 
يخفّف من احتقاناتهم أنهم عادوا أُممــاً ودوالً كبرى ناجحة، اقتحمت النظام 
العالمــي، وفرضت نفســها، وهي تحــاول اآلن ـ بعــد االســتعمار واألنظمة 

الماركسية والعلمانية ـ فرض تقاليدها وأخالقياتها النابعة من أديانها.
إنّ هذا األمر أدركه صمويل هنتنغتــون عندما كان يكتب مقالته (1993)، 
ثم كتابه (1996) في صراع الحضارات. فقد قــال: إنّ الحضارات تدور حول 
األديــان؛ فالنقطة المركزية فــي كل حضارٍة هو الدين الســائد فيها، وبهذا 
المعنى هناك ســت أو ســبع حضارات حية، والغربي منها ينضوي في النهاية 
تحت الســقف اليهودي ـ المســيحي. أما الحضارتان اآلســيويتان الكبيرتان 
المتمحورتان حول البوذية والهندوسية فهما متمايزتان بالتأكيد عن الحضارة 
الغربية. والكونفوشيوســية ـ البوذيــة تتحدى بالتأكيد الحضــارة الغربية في 
وجهها األخالقي واالســتراتيجي، وكذلك الهندوسية وإْن بشكٍل أقلّ. والخوف 
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أو الحذر مــن أن تتحالف البوذية مع اإلســالم؛ لكنه احتمــالٌ ضعيٌف؛ ألنّ 
الصين والهند على حٍد ســواء أمتــان صاعدتان وتتســم ديانتاهما بانضباط 
أخالقي شــديد، وهما تميالن نحو الغرب المزدهر، وتحاوالن المشــاركة في 
ازدهاره ورفاهيته. فالمشــكلة تتركز عند هنتنغتون مع الحضارة اإلســالمية، 
التي يميل أتباعها للتشــبث الشــديد بدينهم، كما يميلون لمصارعة حضارة 
الغرب: حضــارة العالم؛ ألنها قاهرةٌ لهم، وألنهم فشــلوا فــي مواجهتها في 
ســاحات المعارك، وفي ســاحات التقدم الحضاري. ولم توافق الدول واألُمم 
اإلســالمية في هذا الــرأي، وانصرفت لإلســهام فــي مبادرات حــوارات أو 

ائتالفات الثقافات واألديان.
لكنّ فئاٍت واســعًة من مفكري المســلمين ـ القائلة في األصل بالتالؤم مع 
عالم العصر وعصر العالم ـ لم تكتِف بانتقاد أُطروحة هنتنغتون؛ بل وانصرفت 
ٌل للمشاركة في حضارة  إلى سرد محاسن اإلســالم عقائد وأخالقيات، وأنه مؤه
العصر بقيمه الكبرى، لوال أنّ غرب االســتعمار والعلمانيــة واإلمبريالية يحول 
دون ذلك. ومن نصــوص ومنظومات ُكتّــاب «البديل الحضــاري» هؤالء خرج 
الجهاديون الذين لم يعــودوا يريدون رفع المظالم أو المشــاركة؛ بل يريدون 
هدم النظام الموجود، ليس في الغرب فقط؛ بل وفي الدول العربية واإلسالمية 

المعاصرة، من أجل إحالل النظام اإلسالمي محله !
إنّ أهل األديان األُخرى ـ الذين يطمحون أو يشاركون في النظام العالمي 
بمبادئــه وأخالقياتــه ـ ال يعترضون على أساســيات ذاك النظــام االقتصادية 
والسياســية. بينما يريد اإلســالميون المعتدلون والمتطرفــون إحالل نظامهم 
الكامل بمبادئه وأخالقياتــه وجوانبه االقتصادية والسياســية في بلدانهم على 
األقلّ. والســؤال قبل المبــادئ واألخالقيات: هل صحيٌح أنّ الدين اإلســالمي 
يمتلك نظامــاً معصوماً أو حتى اجتهادياً في االقتصاد والنظم السياســية؟ ثم 
إذا ُعْدنا إلى األُطروحة االستراتيجية للنظام العالمي بشأن العدالة والسالم، 
كيف تتناقض مع مبــادئ الدين الحنيــف وأحكامه؟ لقد كان أســالُفنا ـ في 
األربعينات والخمســينات والسســتينات من القرن العشــرين ـ يســلمون بقيم 
النظام العالمي؛ وإنما يأخذون عليه مســألة «المعاييــر المزدوجة» التي لم 
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ُتطبّْق في فلســطين، ومشــكالت وقضايا أُخرى أنتجها نظام مــا بعد الحرب 
العالمية الثانية. لقد خسرت الهند وحدَتها؛ لكنها احتفظت بمناطق ذات كثرة 
إسالمية على حدود باكستان. وسيطرت تركيا على أراٍض عربية كان ينبغي أن 
تبقى جزءًا من سورية، وخسر العرب ـ مسلمين ومسيحيين ـ فلسطين لصالح 
قوميٍة وديٍن عمرهما الحديث في فلســطين ال يتعــدى األربعة عقود. وقد ضاع 
هذا النقــد بين الدين والقومية؛ لكنه كان نقدًا آِمًال باإلنصاف وعلى أســاس 
مبادئ النظام الدولي (= حق الشــعوب في تقرير مصيرها)، ومبادئ اإلعالن 
العالمي لحقوق اإلنســان في المســاواة والعدالة والســالم. وليست المسألة 
اليوم أن ُتثبــَت للدين أنه نظاٌم كامٌل، أو تنتقص منــه عندما تقول: إنه ليس 
نظامــاً كامًال؛ بل ما هــو الممكن والمعقول والذي ال يتســبّب فــي صراٍع مع 
العالم، وقبل العالم مع الذات، وماذا في الســعي بالوســائل المشــروعة في 
النظام العالمي أخالقياً وسياســياً بشأن العدالة والســالم. أتذكر أنّ المفكر 
األميركي المســلم ذا األصل الكيني/ الُعماني علــي المزروعي كتب عام 1996 
مقالًة تتضمن نصائح عشــرًا للمســلمين، من ضمنها: ضــرورة قبول المبادئ 

والقيم التي ال تتناقُض مع روح الدين وعاداته وأخالقياته !
يســعى هذا العدد من مجلة التفاهم لطرح المســألتين الدينية واألخالقية 
في هذا األُفق الفلسفي المنفتح الذي يطمح للتالؤم والتفاهم والقيم المشتركة، 
التي يمكن ـ من طريق الشــراكة الفاعلة فيهــا ـ العمل مع العالــم وفيه على 
أساس المساواة والعدالة والسالم. ما هي فلسفة الدين؟ أو ما هي فلسفُة ديننا 
الذي أقام حضارًة عالمية: هــل هي الحصرية واالنكمــاش، أم أنّ روحها قوله 
[البقرة: 208]، وقوله:  تعالى: ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾  

﴿ : ; > =< ? @ ... ﴾  [البقرة: 148] صدق اهللا العظيم.
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■  أستاذ الفلسفة في جامعة تونس.

إذا ما أخذنا مصطلح «فلســفة الدين» مأخــذًا دقيقاً؛ صار 
الزماً علينا أّال نبحث في داللة هــذا المفهوم إّال بعد تكوّنه 
صراحــة وليس قبل ذلــك. إنّ تاريــخ المفهوم جــزء ال يتجّزأ من 
داللتــه العميقة، وذلك يقتضــي أن نقف من حيث تاريخ الفلســفة 
بعامة عند عتبة العقود األخيرة من القرن الثامن عشــر بوصفه هو 
تحديدًا الوقت المناسب الذي ارتضاه الفالسفة للكالم «في مفهوم 
الدين»، من حيث إنّ ذلك ليس موضوعاً وافدًا على ثقافة الملة من 
أُممٍ وثنيــة، أو تحّدياً خارجيّاً يكون على فلســفة الحداثة أن ترفعه 
بوســائلها الخاصة. لم يعد األمر يتعلق ال بتبرئة ذّمة الفلســفة من 
تهمة اإللحاد عــن طريق تأصيل دعواها في تربــة الكتاب المقّدس 
نفســه، وال بإثبــات قدرتها علــى البرهنة على وجود اهللا بواســطة 
طبيعة العقل البشــري دون سواها. مع «فلســفة الدين» ـ التي فكّر 
في داللتها «فالســفة» من قبيل كانط وفيخته وشــاليرماخر وهيغل 
وشــيلينغ وشــوبنهاور ـ بدأ عصر جديد من األســئلة ومن اإلجابات 
«حول» جوهر الدين بوصفه مشكًال برأسه. لقى أتى عصر لم يقف 

■ ���� ا�������  

الدين فلسفة  معنى 
وتطّوراته بداياته  التخّصص: 

I
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عند تقليد فلســفي واحد، وال عند طرح واحد لمسائل الدين. بل هو خّط من 
التساؤل أخذ ينعطف على أنحاء شتّى تورث الدوار، وال سيّما منذ نيتشه.

ومع ذلك فإنّ المتأّمل ال بّد أن يلحظ أنّ العمر االبستيمولوجي الختصاص 
ت على نشأته مائتا عام ونيّف؛ فهو ال  فلســفة الدين» ـ وهو اختصاص لئن مر»
يزال في تقدير العارفين بها تقليدًا في البحث فتيّاً ـ قد مر بعّدة أطوار، بعضها 
متواٍل وبعضها متــواٍز، إّال أنّ التوالي أو التوازي لم يطمــس في أحدهما أو في 
كليهما طبيعة اإلشكال الهادي، وال البنى المخصوصة التي تهيكلت المسائل من 
خاللها، وال الرهانات الفلسفية التي حّركت كلّ طور منها. ومع أنّ عدد األطوار 
والمشاكل التي تّم الخوض فيها هائل، وأكثره ال يزال مبهماً ومتشّعباً ومستعصياً 
علــى التصنيف؛ فإنّنا يمكن أن نــرّد جملة تحوّالت فلســفة الدين منذ أن طرح 
كانط سؤاله الرشــيق: «ماذا يحقّ لي أن أرجو؟» سنة 1790 في مؤلّفه الشهير 
نقد ملكة الحكم، ـ الســؤال الذي أّســس ورســم جــلّ مالمح ميدان الســؤال 
الفلسفي عن معنى الدين في أفق المعاصرين، ـ وإلى حّد طرح هابرماس فكرة 
«المجتمع ما بعد العلماني» في كتابه الكبير األخير المنشــور ســنة 2005 بين 
الطبيعانّية والدين، أو تأويل تشــارلز تايلور للداللة السردية في عبارة «عودة 
الدين» ضمن كتابه المثير عصٌر علمانّي الذي ظهر ســنة 2007، وذلك مرورًا 
بمباحث فلســفية عديدة، متباينة ولكن متواشــجة، أمضاها فالســفة من قبيل 
فويرباخ وماركس ونيتشه وفتغنشــتاين وهيدغر وغادامر وريكور ودريدا،... إلخ. 
حول مسائل الدين يمكننا أن نرّد كلّ ذلك إلى ثالثة مقامات أساسية، هي على 
التوالي: الماهية، المعنى، السياسة. نعني: 1. البحث التأّملي في ماهية الدين 
منذ كانط و 2. تأويــل معنى اإليمان ما ـ بعد ـ الالهوتي منذ نيتشــه أو تحليل 
داللة المنطوقات الدينية منذ فتغنشتاين و 3. تفكيك سياسات الخطاب الديني 
في العصر العلماني منذ تسعينات القرن الماضي، وخاّصة منذ ندوة كابري عن 
الدين التي أشرف عليها كل من دريدا وفاتيمو، وكان موضوعها العام هو: كيف 

نفّسر عودة الدين بعد «موت اإلله» المسيحي؟ 1

 La religion. Séminaire de Capri sous la direction de Jacques Derrida et Gianni Vattimo. Avec la 1 ـ 
 participation de Maurizio Ferraris, Hans-Georg Gadamer, Aldo Gargani, Eugenio Trias et
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إنّ إرادة الفالســفة إّبان كلّ حقبة المثالية األلمانيــة والتي تمتّد هالتها 
الميتافيزيقية إلى حّد أزمة هذا البراديغم في كتاب فويرباخ جوهر المسيحية 
المنشور سنة 1841 ـ هي عرض ماهية الدين في تجلّياتها الخاصة. وال ضرر 
إن كان ذلك من أجل إجراء نقد ترنســندنتالي لإليمــان (كانط، فيخته)، أو 
خطاب عن الحدس الديني (شاليرماخر)، أو عرض تأّملي لفكرة اهللا (شيلنغ، 
هيغــل). وبعامة، تزامن تكــوُّن اختصاص «فلســفة الدين» مع أزمــة براديغم 
الوعي وبداية إرهاصات االنتقال من نطاق الوعي إلى أفق «النســق» بوصفها 
منظومة فلسفية مســتقلّة بذاتها عن إرادة الوعي، وجدت أفضل تعبير لها في 

عنوان هيغل: «فينومينولوجيا الروح»، وحيث يشير 
«الروح» إلــى «روح العالم»، متأوالً بوصفه معنى 
اهللا في أفق فلســفات التاريــخ العلمانية. ومن ثّم 
فإنّ مولد «فلســفة الدين» قد حــدث في اقتران 
وثيــق مــع بداية تكــوّن الفكــرة المعاصــرة عن 
«العالــم»؛ أي بوصفه كّالً نســقيّاً مــن الظواهر 
التي تحتاج إلى مفهوم عن «األساس» يتخطى كل 
النقاشــات التقليدية عن «السببية»، هذا األساس 
قد أخذ ينتقل منذ نهاية القرن الثامن عشــر من 
نطاق الطبيعة إلى ميدان التاريخ. وفجأة صار كلّ 

خطاب فلسفي في الدين يتحوّل إلى قصص تأّملي مطلق حول تاريخ ماهيته.
إنّ نجاح الفالسفة ـ خاصة مع هيغل ـ في ضبط عرض تأّملي كلّي ومطلق 
حول ماهية الدين قد تحوّل شــيئاً فشــيئاً إلى عبٍء أخالقــي مريعٍ على وعي 
األجيال الفلســفية ما بعد الهيغلية، دفع بهم ـ كما لــدى فويرباخ وماركس أو 
شــترنر مثًال ـ إلى خوض غمار نقد جــذرّي لماهية الدين مــن أجل تدمير 
تاريخ الوعــي الذي قامت عليه اإلنســانية الغربية بوصفها كذلــك. لكنّ َمْن 
أدخــل تغييرًا له من الخطورة الفلســفية ما يكفي لتحقيق تــوازن الرعب مع 

 Vincenzo Vitiello (Paris: Editions Seuil, 1995). Cf. Pasqua Hervé Revue Philosophique de

Louvain, Année 1996, Volume 94, Numéro 94 - 3 p. 542 - 546.
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أقوال المثالية األلمانية في ماهية الدين وماهية اإلله وماهية اإليمان... إلخ 
إنّما هو نيتشــه؛ فإنّ اســتيالءه الســردي الفظيع على ترتيلة «مــوت اإلله» 
المسيحية وتحويلها إلى أداة نضال فلسفي ضّد «الهيغليات» و«الشاليرماخريات» 
ـ بحســب عباراته الهازئة فــي (اعتبارات ال راهنة) ـ حــول ماهية الدين هو 
الذي دفع بمشــروع أّية «فلســفة في الدين» ـ تظلّ ممكنة ـ فــي اّتجاه غير 
مسبوق. إنّ الجديد هو تدشــين البحث في معنى األديان بعامة، وذلك يعني 
في نوع التأويــالت وطرق التعبير التــي تبنيها األديان حول أشــكال الحياة، 
وحول أنواع البشر التي عاشت على األرض إلى حّد اآلن. كان نيتشه فيلولوجيّاً 
أو فقيهاً لغوّياً؛ ولم يكن يــرى في الظواهر بعامة ـ ومنها الظواهر الدينية ـ 
غيــر «تأويالت على تأويالت» ســابقة (كما يقــول في كتابــه ما وراء الخير 
والشّر) أو تجارب كتابة فاشــلة حول معنى الحيــاة؛ أي الحياة بوصفها إرادة 

اقتدار مشّرعة للوحات القيم في أفق الحيوان البشري.
وعلى الحقيقة فإنّ انبثاقة فكرة «موت اإلله» مع نيتشــه قد مثّلت تحّدياً 
فظيعاً أمام الفالسفة من بعده، وبخاصة أولئك الذين ال يزال الدين بالنسبة 
إليهم رهاناً فلســفياً جوهرّياً. الفالســفة من «بعده» هــم كلّ أولئك الذين 
خرجوا من إحداثيات براديغم الوعي ودخلوا في منطقة براديغم اللغة. إنّ كلّ 
الظواهر ـ تســاوت في ذلك ظواهر الطبيعة أو ظواهر اإلنســان ـ هي محض 
تعبير عن معنى ما، وإنّها بنــاءات متنوّعة ومتعّددة من العالمات. لكنّ مفهوم 
«العالمــة» ـ ذات األصل الالهوتي العريق، كما أشــار إلــى ذلك دريدا في 
كتابه الشــهير في الغراماتولوجيا ـ إنّما كان النواة التي انفلقت إلى نصفين 
متباينين ومتوازيين في صلب التفلسف الغربي بعامة: نصف «تأويلي»، اشتغل 
في أفــق الفهم الــذي ارتســمه عّمــال الهرمينوطيقا مــن قبيل دلتــاي، أو 
الفينومينولوجيا؛ مثل: هوســرل وهيدغر وغادامر وليڤناس وريكور... وآخرين 
أقلّ شــهرة؛ مثــل: جــون كابوتو وميشــال هنــري وجــون هيك وجــان لوك 
ماريون... 1، وأّدى إلى فلســـفات تأويلية في الدين. ونصف «تحليلي» دّشنه 
فتغنشتاين وامتّد في موجات متتالية من فلسفات تحليل اللغة وتحليل الخطاب 

John D. Caputo, Michel Henry, John Hick, Jean-Luc Marion. 1 ـ 
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إلى اليوم، وتمّخض عن فلســـفات تحليلية في الدين، ال تــزال تعمل تحت 
أسماء فلســفية صغرى، من قبيل جاك بوفراس ووليام ألستون، وپيتر غيتش، 
وپــول هلم، وأنتونــي كينــي، وغراهام أوبــي، وألفيــن بالنتنغــا، وپيتر فان 
إينفاغن،... إلخ 1. وبذلك فإنّ مقام المعنى قد اشــتغل في أفق فلسفة الدين 
فــي صيغتيــن متوازيتيــن ومتباينتين: تجــارب المعنــى (التأويليــة) وداللة 
المنطوقات (التحليلية). وكلّ صيغة لهــا بطل نموذجي: األولى بطلها هيدغر، 
وعنوانها الكبير هو فينومينولوجيــا التجربة الدينية؛ أّمــا الثانية فإنّ بطلها 
الفلسفي هو فتغنشــتاين، وشــعارها العالي هو تحليل اللغة الدينية، وبعبارة 

أدّق: تحليــل «األلعــاب اللغوية» التي تشــّد كلّ 
دالالت التعبير عن «اإليمان الديني».

بالطبع كان ثّمة حلول نظريــة أخرى. وبدايًة 
علينا التنبيــه إلــى أنّ كلّ أصناف سوســيولوجيا 
الدين ـ من قبيل ما كتبه دوركهايم أو ماكس فيبر 
أو ليڤي شتراوس أو مارســيا إلياد ـ كما كلّ أنواع 
التحليل النفســي للدين ـ مــن فرويد إلــى يونغ 
والكان ـ وكلّ أنواع الالهوت الفلســفي ـ من قبيل 
ما كتبه بولتمان أو لو كــوك ـ كلّ ذلك هو ـ على 

طرافته وخطورته ـ شيء مباين في طبيعة مهّمته النظرية لـ «فلسفة الدين».
إّال أنّ ما يجدر بنا أن ننّزله منزلة خاصة واستثنائية ـ وذلك بوصفه عنواناً 
رشــيقاً وعنيدًا على تجاوز مقــام المعنى في الكالم عن الديــن ـ إنّما هو نمط 
خطاب فالسفة االختالف أو التفكيك أو الجنسانية أو الهوية أو الجندر أو الفكر 
 (performative) «الديكولونيالي»... إلخ عن الطابع «اإلنشــائي» أو «اإلنجازي»
للدين؛ نعني الكالم، ليس في ماهية الديــن أو في معنى الدين؛ بل في سياسة 
 (speech acts) «الخطاب التي تقوم عليها أفعـــال الدين بوصفها «أعماالً لغوّيــة
(بحسب عبارة أوستين) أو «ممارســات خطابيّة» (pratiques discursives) (بحسب 

 Jacques Bouvresse, William Alston, Peter Geach, Paul Helm, Anthony Kenny, Graham Oppy, 1 ـ 
Alvin Plantinga, Peter van Inwagen.
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عبارة فوكــو) في الدين، وذلــك بوصفه مؤّسســة إنجازّية للرجاء على مســتوى 
العالم. فإنّ كلمات دولوز أو دريدا أو ليوتــار عن الدين واالختالف، أو فوكو أو 
أغمبن عن الدين والســلطة، أو يوديت بتلر عن الديــن والجندر، أو جيجيك أو 
باديو عن الديــن والعولمة، أو ميغنولو عن الدين والفكــر «الديكولونيالي»، أو 
النظريات النســوية عن الديــن والمرأة... إلخ، إنّمــا تتعلّق في آخــر التحليل 
بمفاعيل الكالم فــي الدين على فهم الشــعوب أو الجماهير ألنفســها، أو آثار 
األفعال اإليمانية في بلورة شكل السلطة في مؤسسات مجتمع ما، ومن ثَّم أشكال 
التــذّوت أو «التهــوّي» أو «التجنــدر» التــي تنبني عليهــا خطابــات الناس أو 
المجتمعات أو «األجناس االجتماعية» حول أنفسهم. لقد تحوّل الدين إلى «فعل 
إنجازي» من طراز رفيع، حيــث تتضافر مفاعيل الذات مع مفاعيل الســلطة في 

ضوء منظومات معيارية تعمل بشكٍل اختالفي وصامت ومرّكب.

II
يتعلّق األمر في عمومه منذ نهاية القرن الثامن عشر بما سّماه جان غريش 
«البراديغم التأّملي» في فلســفة الديــن، وهو يعمل بصّحــة ميتافيزيقية جيّدة 
ضمن نصوص كانط وفيخته وشلنغ وشاليرماخر وهيغل؛ إّال أنّه يدخل في أزمة 

حاّدة مع شوبنهاور وفويرباخ، مّما أّدى إلى تغييره الحقاً ابتداءً من نيتشه.
إنّ البحث الذي قامت عليه «فلســفة الدين» في أّول تجسيد تأّملي لها إنّما 
قاده ســؤال من هــذا القبيل: «كيــف صار اهللا فكــرة؟»، وذلك يعنــي في لغة 
المحدثين منذ ديــكارت: «كيف دخل اهللا في أفق الــذات؟»؛ أي في أفق الذهن 
البشــري بوصفه كذلك، وال ضّر إن عبّرنا عنه باسم «النفس ـ األنا» (كما فعل 
ديكارت ولوك وكانط...)، أو عبّرنا عنه باسم «العقل» (كما فعل هوبز وسبينوزا 
وكانط وهيغل...). ومن المفيــد أن نعرف أنّ أّول درس ألقاه كانط في فلســفة 
الدين إنّما تــّم بين عامــي 1783 و 1784، وذلــك يعني بعد كتابــي نقد العقل 
المحض (1781) ومقّدمات إلى كّل ميتافيزيقا مقبلة قد يمكن أن تقّدم نفسها 
(1783). إنّ مخطوط دروس في النظرية الفلســـفية في الدين 1  بوصفها علماً 

Vorlesungen über die Philosophische Religionslehre. 1 ـ 
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ـ والذي رأى النور ســنة 1817، بعد موت كانــط (1804) ـ ال يضّمن «في نّصه 
بعض المقاطع المكّررة حرفيّاً من نقد العقـــل المحض ومن المقّدمات» 1، بل 
على الخصــوص إنّ ما يطلق عليه كانط ـ وهو لّب إســهامه في مباحث فلســفة 
الدين ـ اسم «الالهوت الترنســندنتالي» (أو المتعالي) 2 هو أيقونة فلسفية غير 
ممكنة التصوّر من دون براديغم الوعي الحديث عموماً، ومن دون إشــكالية نقد 
العقل المحض خصوصاً. في أفق هذه اإلشــكالية وحدها يمكننــا أن نبني وأن 
نعالج الســؤال غير المســبوق: «كيــف صار اهللا فكــرة؟» في رحاب فلســفات 
الحداثة منــذ ديكارت ورّبما إلى حّد هوســرل. وهو أمٌر اســتجمعه ليڤناس في 

 “De Dieu qui vient à لكتابــه  الرشــيق  العنــوان 
”l’idée، المأخوذ من بعض تعّرجات التأّمل الثالث 

من تأّمالت ديكارت، ال ســيّما متى قرأناه بشــكل 
«حرفي»؛ أي بشكٍل «ديكارتي: «في اهللا الذي يأتي 
إلى الفكرة»؛ أي الذي يدخل في أفق «األنا» الذي 
عالــم  علــى  الميتافيزيقيــة  الســيادة  يّدعــي 
الموضوعات، حيث يتســاوى «اليقين» (الصالحية 
(الصالحية  «الحقيقــة»  مــع  لألقــوال)  الذاتيــة 
الموضوعية لألقوال)، ـ وليس (في معنى ما ـ بعد ـ 

ديكارتي) «فــي اهللا الذي يخطر في البال» أو الــذي ينبجس من «وجه اآلخر» 
الذي يلقي «داللــة» الالمتناهي في اتجاهي 3، إْذ ينتمي هــذا التأويل إلى طور 

آخر من أطوار القول الفلسفي في الدين، هو طور المعنى.
تقول أّول جملة من مخطوط كانط دروس في نظرية الدين الفلســـفية: 
«إنّ العقل البشــري إنّمــا يحتاج إلى فكرٍة عن الكمال األســمى يســتخدمها 

 W. Fink et G. Nicolas, “Introduction”: Kant, Leçons sur la théorie philosophique de la religion. 1 ـ 
Trd. Par William Fink (Paris: Librairie Générale Française, 1993), pp. 47 - 48.

Theologia transscendentalis, Théologie transcendantale. 2 ـ 
انظر: كانط، نقد العقل المحض، ترجمة غانم هنا، مراجعة فتحي المسكيني (بيروت: المنظمة 

العربية للترجمة، 2013).
E. Lévinas, De Dieu qui vient à l’idée (Paris: Vrin, 1982). 3 ـ 
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مقياســاً من أجل أن يتمكّن من تعيين ذاته» 1. ال يأتي الفيلسوف إلى الكالم 
في الدين إذن ألسباب أو لدواٍع دينية، ومن يفعل ذلك يلقي بعتمة ثقيلة على 

التفكير؛ إْذ هو يخلط بين «حاجة العقل» وبين «الدعوة» الدينية.
يقول كانط: «ما هو الالهوت؟ إنّه نسُق معرفتنا عن الكائن األسمى. بَم 
تتميّز المعرفة المشــتركة عن الالهوت؟ إنّ المعرفة المشتركة هي شتاٌت أو 
ركاٌم حيث يكون كلّ شيء مطروحاً بإزاء شيء آخر، وذلك من دون النظر في 
وجه االقتران أو الوحدة بينهما، ويوجد نسٌق ما حيثما تسود فكرةُ الكلّ بعامة. 
وإنّ نسق معرفة اهللا ال يعني شمول 2 كلّ المعارف الممكنة عن اهللا؛ بل مجموع 

ما يجده 3 العقل البشري عند اهللا أو ما يلقاه لديه» 4.
يبدو شأن الفلسفة مع اهللا مشكًال داخليّاً؛ حيث إنّ «تقديم مفهوم اهللا» 
هو جزء من قدرة الفلسفة على تمثّل نفسها، إنّها قول كلّي في الكائن، واهللا 
ُيقــّدم هنا من طريق «فكــرة الكائن األســمى» 5. إنّه تنزيل فلســفّي محض 
لفكرة محضة، وإطالق «اســم» اهللا عليها ال يغيّر من طبيعة اإلشكال شيئاً؛ 
بل يبــدو وكأنّ الفيلســوف إنّما يفعل ذلك أدباً وليس ســنًّة، حتى نســتعمل 
معجماً إسالميّاً قديماً. أدب القول في اهللا هو أدب فلسفي عريق، إّال أنّ ذلك 
ال يلحقه بالضرورة بأّي نوع من التقاليد الالهوتيــة بالمعنى الحصري. كلّ 
معرفة عن اهللا تريد أن تكون «فلســفيّة» ينبغي عليهــا أن تتكلّم عن «مفهوم 
اهللا» 6 بوصفه «فكرة كونية» 7، وذلك يعني أنّها تتوفّر ـ بحســب كانط ـ على 

أنواع ثالثة من «التماميّة» 8:

 I. Kant, Vorlesungen über die philosophische Religionslehre (Leibzig, Bei Carl Friedrich 1 ـ 
Frank, 1817), S. 1. -Leçons sur la théorie philosophique de la religion. Trd. Fr. p. 51.

Ibid.‚ “der Inbegriff’’. 2 ـ 
Ibid. “…was bei Gott von der menschlichen Vernunft angetroffen wird.’’, S. 4. 3 ـ 
Ibid. 4 ـ 
Ibid., “die Idee des höchsten Wesens’’, S. 3. 5 ـ 
Ibid., “Begriff von Gott’’, S. 10. 6 ـ 
Ibid., “Idee ist eine allgemeine Regel in abstracto…’’, S. 2. 7 ـ 
Vollständigkeit. 8 ـ 
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تماميّة في تعيين الموضوع بالنظر إلــى كلّ صفاته (مثًال في مفهوم اهللا  ـ 1
يتّم العثور على كلّ الحقائق).

تماميّة في اســتنباط وجود األشــياء (على ســبيل المثال مفهــوم الكائن  ـ 2
األسمى الذي ال يمكن أن ُيستنَبط من أّي كائن آخر، بل ما منه يكون كلّ 

شيء آخر مستنَبطاً)؛
تماميّة االّتحاد 1، أو التعيين العام لالّتحاد، وترابط الكلّ» 2. ـ 3

إنّ اهللا فكرة كونية إنّما يعنــي ذلك أنّه مفهوم تامّ على ثالثة وجوه: تامّ 
في معنى أنّــه أصل لكلّ صفاته، وتــامّ في معنى 
أنّه ال ُيســتمّد من أّي كائن آخــر، وتامّ في معنى 
أنّه وحدة هي كل نفســها، ال نقص فيها بأّي نحو 
من األنحاء، وهي أوضاع فلسفية كان الفارابي قد 
طرح صيغة رشيقة لها في كتاب اآلراء، بحسب ما 
يقتضيه براديغم الوجود، الذي عمل في الفلسفة 

القديمة من أفالطون إلى ابن رشد.
ال يهــّم مــدى صّحة هــذا التصــوّر أو مدى 
تعارضــه مع إلــه المعتقدات؛ بل إنّ الفلســفة ال 

يحقّ لها أن تخوض في اهللا، في وجوده أو في ماهيته أو في حاجة البشر إليه 
إّال من داخل طبيعة المشــاكل التي يطرحها العقل البشري على نفسه، وليس 
من أّي جهة أو باسم أّي مؤسسة أخرى. ال يهّم الفلسفة أنّ ما تقوله عن اهللا 
هو صائب أو خاطئ بالنظــر إلى الداللة الدينية الســائدة عن اهللا في هذه 
ر مــن داخل طبيعة العقل  الشــريعة أو تلك؛ بل إنّ قولها في اهللا هو قول مبر
البشــري، ويتعلق بواحدة أو أكثر من ملكاته العميقة، وليس أمرًا ُفرض عليه 
من خارج مصالحه الخاصـــة. ولذلك علينا أن نأخــذ «تمامية» مفهوم اهللا 
بوصفها عالمة على مشــكل جوهري بالنسبة إلى الفلسفة، أال وهو أنّ إمكانية 

Gemeinschaft. 1 ـ 
Ibid. S. 2. 2 ـ 
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القول في األلوهية هو مســتنبط رأســاً من الطابع «الكلي» للعقل البشــري، 
وليس من أّي شيء آخر: إنّ اهللا موجود بالنسبة إلى العقل البشري، فقط من 
أجل أنّه تجســيد رائع لفكرة الكلّي الفلســفية، وليس ألّي ســبب آخر. وعلى 
خالف الظنّ السائد بأنّ الفلسفة تحتوي على نزعٍة ما إلنكار وجود اهللا؛ فإنّ 
الفلسفة مع كانط قد نجحت ألّول مرة (باستثناء ســبينوزا الذي ظلّ منبوذًا، 
ولن يؤخذ مأخذًا موجباً في الفلسفة إّال منذ هيغل تقريباً) في تأسيس إمكانية 
القول فــي اهللا بوصفهــا إمكانية قبليّــة، أي قائمــة في صلب طبيعــة العقل 
البشري، وليس شيئاً قابًال للتفاوض النقدي من خارج؛ لكنّ ذلك ليس دليًال 

على صحة األديان بعامة وال هو دليل ضّدها، إنّه مشكل يقع خارج أفقها.
يقول كانــط: «إنّ معرفة كلّ مــا يحدث 1 عند اهللا هو ما نســّميه الهوت 
األصل 2، وهذا ال يحدث إّال عنده، أّما نســق المعرفــة ـ بما يوجد في العقل 
البشري عن اهللا ـ فيسّمى الهوت النسخة 3، وهذا يمكن أن يكون ناقصاً جّدًا. 
ومع ذلك هو يشكّل نســقاً، من أجل أنّ ما نراه بواسطة العقل إنّما يمكن أن 
ُيفكر فيه ضمن وحدٍة ما. وإنّ شــمول كّل المعارف الممكنة عن اهللا هو أمٌر 
غير ممكن بالنســبة إلى بني البشــر، ولو كان ذلك بوحٍي حقيقــي 4. إّال أنّ 
واحدًا من أكثر األســباب جدارة في نظرنا هو عندما يكــون عقلنا ثابتاً بيّناً 5 
في معرفــة اهللا. وإنّ الهوت العقل ال يمكن أن يبلغ إلــى التماميّة إّال متى لم 
يســتطع أّي عقل بشــرّي أن يفوز بمعرفة به أو برؤية له أوسع نطاقاً. ولذلك 
فإنّه لذو فائدة أن يستطيع العقل اإلشارة إلى حدوده بشكل كامل. كذا يسلك 

الالهوت بإزاء القدرة على كلّ المعارف الممكنة عن اهللا» 6.
ال تتعلّق فلســفة الدين بتحديد ماهيــة اهللا بحّد ذاتــه ـ أي كما هو في 
ذاته ـ بل باستكشاف ما يســتطيعه العقل البشــري تجاه معرفته. إنّ موضوع 

statt findet. 1 ـ 
theologia archetypa. 2 ـ 
theologica ectypa. 3 ـ 
Ibid., “…selbst durch eine whare Offenbarung nicht.’’ 4 ـ 
Ibid., “…wann unsere Vernunft in der Erkenntnis von Gott bestimmt ist.’’, S. 5. 5 ـ 
Ibid. S. 4 - 5. 6 ـ 
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فلســفة الدين ليس «الالهوت األصلي»؛ الهوت النموذج األصلي لماهية اهللا، 
فذلك أمر يخرج عن طاقة البشــر بعامة. بل موضوعه هو «الهوت النسخة»؛ 
أي الهوت التخيّل الذي لدينا نحن البشــر عــن اهللا. إنّ أقصى ما يمكن أن 
يعرفه البشر عن اهللا هو تخيّلهم له على نحو من األنحاء في حدود طبيعتهم. 
كلّ دين بعامة هــو تخيّل لماهية اهللا في حدود طاقة البشــر علــى التصوّر، 
ولذلك فما يحدث في ماهية اهللا ليس موضوعاً لعقولنا، ومن ثَّم كلّ معارف 

البشر عن اهللا هي منقوصة بما هي كذلك.
َبْيَد أنّ شــرف الفلســفة ال يكمــن في االســتثمار األخالقي فــي التناهي 
البشــري أو في عجز البشــر عن تخّطي حدود طبيعتهم، وكلّ من يستثمر في 

العجز البشري ال يتفلسف؛ بل هو ينصب مؤسسة 
رمزية مريضة يســّميها كانط هنا أيضاً ـ كما في 
نقـــد العقل المحـــض ســابقاً ـ باســم «العقل 
الكسول» 1. ما تقترحه علينا فلسفة الدين هو عقل 
قادر على بناء معرفة مناسبة عن اهللا؛ أي «معرفة 
ســالبة» 2؛ ســالبة في معنى أنّها معرفــة مهّمتها 
الرئيســة إخراج مفهــوم اهللا من نطاق الســؤال 
النظري أو العلمي عن الحقيقة، وتنزيله في إطاره 
األجدر به: األخالق. ودرس كانط هو أنّه لم يعد 
يليــق بالفلســفة بعامــة أن تواصــل إنتــاج أقوال 

«نظرية» عن اهللا دون أّي قدرة حقيقية على معرفته. واألمر ُيعكس. قال:
«ال يستطيع الالهوت أن يفيدنا في أن نتمكّن من تفسير الظواهر الطبيعية» 3.
ولذلك عليها أن تقوم بنقل البحث في ماهية اهللا من حيّز العقل النظري 
إلى ميدان العقل العملــي؛ أي من العلم إلى األخالق؛ لكنّ ذلك ال يعني أبدًا 
أنّ اهللا لــم يعد مبحثاً فلســفيّاً أساســيّاً؛ إْذ إنّ األخالق هي ميدان الســؤال 

Ibid. die “faule Vernunft’’, S. 7. 1 ـ 
Ibid. S. 5. 2 ـ 
Ibid. S. 7. 3 ـ 
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األكبر عن الحرية، ومن ثم فهي الميدان األليق بالبحث في ماهية الدين في 
أفق اإلنسانية بعامة.

ذلك يعني أنّ ســؤال الفلســفة عن اهللا ليس ســؤاالً في المعرفة بحصر 
المعنى؛ بل ســؤالٌ في «جدارة» أو «قْدر» أو «مكانة» (Würde) المعرفة التي 
لدينا عــن اهللا 1. كيف نعــرف اهللا «حق قــْدره» كما تقول العبــارة القرآنية 
الرائعــة؟ حيث نجمــع في كفّــة واحدة بيــن «الحقيقــة» (طبيعة األشــياء) 
و«االســتحقاق» (حاجة العقل البشــري). يعترف كانط بــأنّ معرفتنا عن اهللا 
تشــبه «غماماً» 2 بالنظر إلى عظمته. ومع ذلك، أو بشــكٍل أدّق: ألجل ذلك 
بالتحديد ال يتعلّق سؤال فلسفة الدين بأّي دفاع الهوتي عن صّحة هذا الدين 
أو ذاك، ولو تّم بوسائل «فلسفية»، بل ســؤالها األليق بها هو ـ بعبارة كانط: 
«هــل إنّ معرفتنا [عــن اهللا] لها دوماً جــدارةٌ ما؟»؛ وإجابته الرشــيقة هي: 
«أجل ! بقدر ما تكون لها رابطٌة ما مع الدين؛ وذلك أنّ الدين ليس شيئاً آخر 
سوى تطبيق الالهوت على األخالق، وذلك يعني على المشاعر الطيّبة، وعلى 

سلوك يرضي الكائن األسمى» 3.
ال يعني هــذا النقل لماهيــة اهللا من نطــاق العقل النظــري إلى ميدان 
األخالق يأســاً فلســفيّا من العثور على أّي «فائدة إيجابية» مــن نقد العقل 
المحض؛ أي مــن أّي «مصلحة تأّملية» في التفكير فــي ماهية اهللا، ذلك أنّ 
مقصد كانط ليس تجريد عالم الالهوت من أّي جدارة في معرفة اهللا أو في 

السلوك النظري تجاه الدين، بل قصده إجرائّي أو نقدّي فقط.
قال: «لنسأل أنفســنا اآلن: ما هو الحّد األدنى من الالهوت من جهة ما 
هو الزٌم بالنســبة إلــى الدين؟ ما هي أقــلّ معرفة صغيــرة ممكنة عن اهللا، 
بإمكانهــا أن تحّركنا نحو اإليمان بإلــٍه ما، ونحو توجيه ســلوكنا في الحياة 
بحسبها؟ ما هو المفهوم األصغر واألضيق عن الالهوت؟ إن المرء يحتاج إلى 
ديٍن ما، وإنّ المفهوم هو كاٍف بالنســبة إلى الدين الطبيعي. إّال أنّه ال يكون 

Ibid. 8. 1 ـ 
Ibid. “ein Schatten’’, S. 8. 2 ـ 
Ibid. S. 8. 3 ـ 
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كافياً إّال متى رأيُت أنّ مفهومي عن اهللا هو مفهوم ممكن، وأنّه ال يتناقض مع 
قوانين الذهن» 1.

ال تناقش الفلســفة مدى صّحــة الحاجة إلى الدين أو إلــى دين ما، وال 
إمكانية وجود الالهوت بوصفه كذلك؛ بــل مهّمتها األخّص هي تنزيل مفهومنا 
عن اهللا بحيث ال يؤّدي إلى تدمير إمكانيــة الحقيقة في عقولنا. ال جدوى من 
أّي مفهوم عــن اهللا يكون متناقضاً مع طبيعة العقل البشــري. لكنّ ذلك ليس 
بالضرورة نقدًا للدين أو لشرعية اإليمان به؛ ولذلك فإنّ ما اقترحه كانط هو 
إرساء «الهوت تأّملّي» يبدو أنّ أفضل صيغة عنه هو «الالهوت الترنسندنتالي»؛ 

أي كمــا يعّرفه بنفســه: الهوت «مســتقلّ عن كلّ 
تجربة، يســتمّد أصله من مجــّرد الذهن المحض 
ومن العقــل» 2. وذلك يعني من طبيعــة «الذات» 
اإلنســانية بمجّردهــا، الذات من حيــث هي عقل 
محض ال خارج له سوى حدود ســالبة؛ لكنّ لقاء 
الدين مع الحرية إنّما يــؤّدي إلى طريق آخر. هو 
ذاك الذي مشى فيه شــوبنهاور وشيلنغ وماركس، 

ونيتشه خاصة؛ إنّه ملّف تاريخ اهللا على األرض.

III
يبدو أنّ تطوّرًا هائًال قد أصاب مباحث فلسفة الدين منذ نيتشه أخرجها 
تماماً من نطاق المثاليــة األلمانية، وألقى بها في أفق آخر على نحو ال رجعة 
فيه. لقد ظهر جيل من المتفلسفة ما بعد ـ المثاليين، وما بعد ـ التنويريين، 
ولم يعد البحث في شــروط إمكان القول فــي جوهر الدين أو الســؤال عن 
ماهية اهللا أمرًا جديرًا بالثناء الفلســفي. بل أكثر من ذلك؛ لقد كّف مفهوم 
 اهللا عن جذب الفالسفة إلى بناء نظرية فلسفية في الدين، وتحوّل إلى تحد

ميتافيزيقي قلق وفظيع ال حلّ له داخل تقاليد التفلسف السابقة.

Ibid. S. 10. 1 ـ 
Ibid. S. 11. 2 ـ 
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وبعبارة بنيوية: لقد شــهدت الفلســفة المعاصرة بعامة انتقاالً متكّســرًا 
ومهتّزًا من براديغم الوعي ـ الذي قــاد مباحث المحدثين منذ ديكارت ـ إلى 
براديغــم اللغة، حيث ُطرحت ـ منذ نيتشــه ـ قضايا غير مســبوقة تقع خارج 
صالحيات فلســفة الــذات. هذا االنتقــال عــرف صيغتيــن متزامنتين ولكن 
مســتقلّتين: صيغة فيلولوجيّة مع نيتشه، دّشنت فلســفة التأويل المعاصر من 
دلتاي وهيدغر إلــى غادامر وريكــور...، وصيغة منطقية مــع فريغه 1، فتحت 
السبيل إلى فلســفات التحليل المعاصر من فتغنشــتاين وكارناب إلى فلسفة 
اللغة المعاصرة، كمــا في أبحاث ســيرل وبوتنام... من أجــل ذلك ال يعدم 
الباحث مالحظة نوعين من فلســفة الدين منذ نهاية القرن التاســع عشــر: 
فلسفة دين قائمة على «التأويل»، يقودها مثل هذا السؤال الذي طرحه نيتشه 
في المقالــة الثالثة مــن كتابه في جينالوجيـــا األخالق؛ «أّي معنــى لُمُثل 
التنسك؟» 2 أو «ماذا تعني الُمُثل العليا النسكيّة؟». وتقابلها فلسفة دين قائمة 
على «تحليل اللغة»، افتتحتها كلمات فتغنشــتاين المرعبة في كتابه الشــهير 
رسالة منطقية ـ فلسفية ـ المنشور ســنة 1922 ـ عــن معنى «التصوّف» بال 
إله ديني. ولكن قائمة على تحليل المنطوقــات الدينية، وهو مبحث عاد إليه 
فتغنشتاين على نحو مفّصل ومطلوب لذاته ضمن دروس حول اإليمان الديني 
التي ألقاها في ســنة 1938، حيث نعثر على خطاطة عامة في مالمح فلســفة 

الدين التحليلية.
إنّه غالباً ما ينسى المعاصرون أنّ نيتشــه ليس مجّرد ملحد أخالقي من 
القرن التاسع عشر. بل هو فيلســوف أخالقي عتيد، مؤّسس لنوع جديد تماماً 
من التناول الجذري لمســائل القيم في أفق النوع البشري، ينقلها بشكل حاّد 
من أفق األخالق التقليدية مهما كان نوعها، ســواء أكانت وثنية أم توحيدية، 
إلى أفق آخر، يمكن أن نقول عنه بعبارة ذات سهولة مزعجة: إنّه أفق الحياة 
بوصفها كذلك، وكلّ إرادة للحياة هي إرادة ألّي شــيء آخر، وكلّ عدميّة إزاء 

 ،(Über Sinn und Bedeutung) «نشــر فريغه ســنة 1892 مقالة تحت عنوان «المعنــى والداللــة 1 ـ 
ُترجمت إلى لغات عّدة وكان لها تأثير واسع.

“Was bedeuten asketische Ideale?’’ 2 ـ 
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الحياة هي عدميّة إزاء أّي شيء آخر؛ ومن ثّم فإنّ الدين ليس معطًى واحدًا؛ 
إنّه ليس جوهرًا؛ بل نمط من اإلرادة، علينــا أن نؤرّخ له من الداخل؛ أي من 
جانب قدرته أو عجزه عن إرادة الحياة. وإشكال الحياة لدى نيتشه هو مفتاح 

كلّ لوحات القيم التي ناقشها أو دّمرها.
إنّه في هذا اإلطار بالتحديد ـ أي إشــكال إرادة الحياة ـ إنّما أتى نيتشه 
إلى طرح أســئلة غير مسبوقة حول مباحث فلســفة الدين األساسية، من قبيل 
معنى اهللا ومعنى المثل العليا النســكيّة التي انبنت عليهــا أديان التوحيد، أو 
معنى الضمير والذنب والمسؤولية والخالص... إلخ. لكنّ ما أزعج كلّ قراءة 

داخليّة أو إثباتيّة آلراء نيتشه في الدين، إلى حّد 
اآلن، هــو تهمة اإللحــاد: لقد ُقّدم نيتشــه دوماً 
بوصفه فيلســوف اإلعــالن عن «مــوت اإلله» في 
الثقافــة األوروبيّة بخاصــة، والحضــارة الغربية 
المعاصرة بعامة. والحال أنّ هذه القراءة العدميّة 

ليست قدرًا بل نمط أدبي لم يعد له ما يبّرره.
إنّ نيتشــه ـ مثله مثل كانــط ـ ورّبما مثل كلّ 
الفالسفة الحقيقيين، من نوٍع سبينوزا أو هيغل أو 
هيدغر أو فتغنشــتاين؛ إنّما هو يطرح أســئلة عن 

الديــن تقع أصــًال خارج أفــق اإللحــاد واإليمــان العاّميين. وحدهــا الثقافة 
الالهوتية ـ سواء أكانت واعية بنفسها، مثل الثقافة التوحيدية، أو غير مسيطرة 
على مفترضاتها الالهوتية المســكوت عنها، مثل الثقافة العلمانية المعاصرة ـ 

إنّما تحتاج إلى حسم مسائل اإليمان واإللحاد حسماً أخالقيّاً وحتى قانونيّاً.
يقول نيتشــه في الفقرة 20 من المقالــة الثانية من كتابه الشــهير في 

جينالوجيا األخالق الذي نشره سنة 1887:
«إنّ الشعور بأنّ لنا ديوناً إزاء األُلوهية 1 هو ـ كما علّمنا التاريخ ـ أمر لم 
مة علــى قرابة الدم؛  يبلغ خاتمته حتى بعد انحطاط شــكل «الجماعة» المنظ

Gottheit. 1 ـ 
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كذلك فإنّ اإلنسانية مثلما ورثت مفاهيم «الكريم والدنيء» عن نبالة النسب؛ 
قد تلقّــت أيضاً ـ مع ميراث آلهة القبيلة والســاللة ـ أعبــاء الديون التي لم 
ين إزاء اآللهة عن التنامي  د والرغبة في خالصها... لم يكّف الشعور بالد ُتسد
ى  لقرون عديدة، وذلك دوماً بقدر ما كان مفهوم اإلله والشــعور باأللوهية ُينم
على األرض وُيحَمل إلــى األعالي... إنّ مجيء اإلله المســيحي ـ من حيث هو 
اإلله ـ األقصــى 1، الذي تّم البلــوغ إليه إلى حّد اآلن ـ قــد أّدى أيضاً ـ لهذا 
ين على األرض. لو فرضنا  السبب ـ إلى ظهور أقصى ما يمكن من الشعور بالد
أنّنا دخلنا أخيرًا في حركــة معاكسة، فإنّه يمكن للمرء ـ وليس دون مصداقيّة 
ما ـ أن يســتنتج من االنهيار المحتوم لإليمان باإلله المســيحي أنّه ثّمة اآلن 
انهياٌر خطير في الشعور اإلنساني بالذنب؛ بل ليس علينا أن نستبعد األمل في 
أنّ النصر التامّ والنهائّي لإللحاد قد يخلّص اإلنســانيَة من كلّ هذا الشــعور 
ين تجاه بداياتها، تجاه الـ causa prima التي تدين لها بوجودها. اإللحاُد  بالد

ونوعٌ من البراءة الثانية إنما ينتميان إلى معدن واحد» 2.
يبدو هذا القول بمثابة خطاطة عامة عن مباحث فلســفة الدين لدى نيتشــه 
ين. ومفهوم اإلله هو  ومنذ نيتشه: إنّ أّي ِدين إنّما يستمّد معناه من ضرب من الد
ين تجاه األلوهية، وإنّ اإليمان هو نمط مخصوص  جزء ال يتجّزأ من الشــعور بالد
ين تجاه «آلهــة القبيلة  وصارم مــن إرادة التســديد والرغبة في «خــالص» الد
ين  والســاللة». ال يهّمنا هنا أصالة هذه األلوهية أو زيفها؛ بل فقط براديغم الد
بوصفــه المنوال العميق لكلّ األديان بعامة. وعلى الرغم من أنّ نيتشــه يســتعمل 
«مجيء اإلله المسيحي» أو «انهياره» بوصفه مقياســاً «كونيّاً» للتفكير في معنى 
ين  اإلله أو في معنى الدين، فإنّ طبيعة الدور المفهومي الذي يؤّديه براديغم الد
ال تتغيّر. وأخطر ما يشير إليه نيتشه هنا هو ما يسّميه «حركة معاكسة» ال تذهب 
ين أي بالذنب تجاه اآللهة؛ بل من نمــط من «البراءة الثانية»؛  من الشــعور بالد
ين تجــاه آلهة القبيلة والســاللة، ُيطلق عليه الكهان  أي من فقدان الشــعور بالد

Der Maximal-Gott. 1 ـ 
ف. نيتشه، في جينالوجيا األخالق. ترجمة د. فتحي المســكيني (تونس: دار سيناترا، 2010)،  2 ـ 

ص 123 ـ 124.
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اســم «اإللحاد» (Atheismus)؛ أي الصفاقة األخالقية المنجّرة عن «نفي اآللهة» 
أو الشــعور بالحياة «بال آلهة»، كما تشــير إلى ذلك تســمية زرادشــت في آخر 

.1  (gottlos) «الفقرة 25 من المقالة نفسها بأنّه «الذي ال إله له
يبدو لنا أنّ استعمال نيتشه لمصطلح «اإللحاد» في هذا الموضع هو ألق 
أســلوبي أو فعل تداولي ال ينتمي إلــى معجمه الخاص، بل هــو عبارة رائجة 
وذات رنين في لغة العصر منذ شــوبنهاور؛ وذلك أنّ مفهوم «اإللحاد» سوف 
يتعّرض في غضون المقالة الثالثة من كتاب جينالوجيا األخالق إلى تفكيك 
جذري، عنده فقط ينكشــف لنــا وجه نيتشــه األكثر أصالة، حيــث يبيّن أنّ 

ـ كموقــف أخالقــي عدمي من  نفســه  اإللحــاد 
الدين ـ يعاني هو بدوره من آثار المثل النســكيّة 
التي طالــت العلم والعلماء فــي عصرنا. ال يزال 
اإللحاد يرزح تحــت ديانة «ال» ولــم يرتق إلى 
ديانــة «نعــم»، ولذلك صــار مصطلحــاً ينبغي 
اســتعماله بيــن هاللين، وكــذا فعل نيتشــه في 

الفقرة 27 من المقالة الثانية.
يقول: «دعونا من فضوليــات ومرّكبات الروح 
الحديثة هذه، التي هي عندنا مدعاة للضحك كما 

لالنزعاج؛ فإنّ المشكل الذي يخّصنا إنّما يمكنه االستغناء عنها، المشكل الذي 
يتعلّق بداللة المثال النّسكي... إنّ ما يهّمني فحسب أن أكون قد أشرت إليه هنا 
هو هذا: إنّ المثال التنّســكي ما زال يملك الســاعَة ـ حتى فــي الدائرة األكثر 
تعلّقاً بشؤون الروح ـ نوعاً واحدًا على الدوام من األعداء والُمضّرين الحقيقيين؛ 
أال وهم كوميديــو هذا المثل األعلى؛ وذلك ألنّهم يثيــرون االرتياب. أّما في أّي 
مكان آخر، حيثمــا يكون الروح اليوم منهمــكاً في عمله، صارمــاً، مقتدرًا وبال 
تزييف، فهو اآلن في غنى عن المثال بعامة ـ والعبارة الشــعبية لهذا النحو من 

المصدر السابق نفســه: «ولكن ما الذي قلُت هاهنا؟ كفى ! كفى ! عند هذا الموضع، إنّما يجدر  1 ـ 
بي شــيءٌ واحد، أن أصمت: أو أن أّدعَي شــيئاً: وحده من هو أكثر فتوّة، «أكثر مستقبًال»، أكثر 
قوّة، منّي، هو حّر ألن يقوم به ـ شيء وحده زرادشت حّر ألن يقوم له، زرادشت الذي ال إله له».
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اإلمســاك هي «اإللحاد»: باســـتثناء إرادته للحقيقة. لكنّ هــذه اإلرادة، هذه 
البقية الباقية من المثال، إنّمــا هي ـ متى أراد المرء أن يصّدقني ـ هذا المثال 
ذاته في صياغته األكثر صرامة واألكثر روحانيــة، الباطنيّة كلّيًة، المجّردة من 
كلّ إضافة خارجية، بحيث إنها ليست بقيّته بقدر ما هي نواته. إنّ اإللحاد غير 
المشــروط والنزيه... ال يقف بذلك في تعارض مع هذا المثل األعلى، كما قد 
يظهر لنا؛ بل ما هو على األرجح ســوى واحد من األطــوار األخيرة من تطوّره، 
وأحد أشكاله النهائية واستتباعاته الصميمة، إنّه الكارثة التي تفرض االحترام 
الناجمة عن ألفي ســنة من التدريب علــى الحقيقة، أّدى فــي نهاية األمر إلى 

االمتناع عن أكذوبة اإليمان باإلله [المسيحي]» 1.
هذه نكتة اإلشــكال في مبحث فلســفة الدين عامة منذ نهاية القرن 
التاســع عشــر، وفي تصوّر نيتشــه عن معنى اإلله خاصة؛ إنّه المشــكل 
المتعلّق بداللــة المثال النســكي بعامة، ذاك الذي تأسســت عليها جميع 
األديــان إلى حّد اآلن. لمــاذا كان ثّمة دوماً ســلوك نســكي على األرض 
بعامة؟ وفي ضوء هذا السؤال الذي ابتكره نيتشــه، يبدو كلّ قول تقليدي 
في الدين ـ كما كلّ قــول «حديث» في اإللحاد أمرًا فرعيّــاً وعاّمياً. بهذا 
المعنى أمكن لنيتشه أن يحكم صراحة بأنّ «اإللحاد» ـ بالمعنى الحديث 
هو «العبارة الشــعبية» عن ذلك النحو من «اإلمساك» عن أّي ضرب من 
التدّين في مجال البحث العلمــي عن الحقيقة. وحيث يبدو اإللحاد بمثابة 
قيمة أو فكرة «حديثة» ترتبط بموقف عدمّي من القيم، هو على جهل تامّ 
بنمط إرادة االقتدار التي تحّركه. وكان وجه اإلحراج الكبير ألّي تفلســف 
في الدين هو هذا: كيف يمكننا أن نتنّســك بواسطة الحقيقة؟ أليس هذا 
هو موقف العلماء بالمعنى الوضعي؟ لكنّ ذلك بحســب نيتشه ـ وهذه هي 
مفارقة اإللحاد الحديث ـ ال يلغي كون اإلمساك عن أّي تدّين باسم إرادة 
الحقيقة هو في حّد ذاته موقف نسكي من الطراز الرفيع، أو ربما كان هو 
الصيغة القصوى من المثال النسكي. وهكذا دخلت فلسفة الدين في طور 

المصدر السابق، ص 210 ـ 211. 1 ـ 
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غير مسبوق من األسئلة عن معنى اهللا أو معنى الدين أو معنى اإليمان. إنّ 
األســئلة الفلســفية عن الدين هي منذ نيتشه أســئلة علمانية تماماً، ومع 
ذلك هي ليست أسئلة ملحدة أبدًا. ما أثبته نيتشه هو أنّه ليس ثّمة إلحاد 
ســعيد، ومن ثّم إنّ باب الدين لم يعد هو مجّرد اإليمان؛ بل هو من نوع 
جديد تماماً: إنّ باب الدين هو نبوّة بال ديــن تقليدي، نبوّة من نوع أدبي 
أو أخالقي أو جمالي تماماً. وهذا هو معنى «الشخص المفهومي» (بحسب 
عبارة دولوز / غواتاري) «زرادشــت»؛ كمــا أنّ باب النبوّة نفســه لم يعد 
اإلله التوحيدي (يسوع اليهودي) بل: «دينيزوس»؛ اإلله الوثني للتراجيديا 
اليونانية. هذا التغيير االســتعاري الفّذ في براديغم الدين هو الذي دّشن 

جيًال جديدًا من فالسفة الدين ليس لهم أّية تجربة دينية شخصية.
صار المتفلســفة إلى أســئلة مــن قبيل: هل 
يوجد إلٌه محايد تجاه مســتقبلنا؟ وهل ثّمة تألٌّه 
من دون تدّين؟ هل ثّمة إيمان الئكي؟ كيف يكون 
نبّي بال إله ووحي؟ لماذا في النهاية لم يمت إّال 
اإللــه األخالقي؟ هــل تعنــي العلمنة حقّــاً نزع 
السحر عن العالم (Entzauberung)؟ أو «انسحاب 
اآللهة» (Entgötterung)؟ أو تحــوّل المقّدس إلى 

جهاز لغوي دنيوي تحت التصّرف...؟
يبدو أنّ نيتشــه قد كان عالمــة فارقة على 

تغيير جذرّي في معنى األلوهية في أفــق الثقافة المعاصرة؛ إنّه إعالن خبر 
«موت اإلله»، ولكن على لسان «نبيّ / شــاعر» أخالقي من الطراز الرفيع. 
وخبر «موت اإلله» هو خبر مسيحي مكّرس تكريساً، إّال أنّه مع نيتشه ينتقل 
من ترتيلة «دينيــة» إلى حديث ما ـ بعــد ـ ميتافيزيقي عــن تألّه من نوع 
«إثباتي» يعدنا بكلّ أنواع «اآللهة الممكنة» في المســتقبل، ذاك الذي مّر 
فيه الســؤال األخالقي من نطاق «اإلنســان» إلى ميدان «ما فوق اإلنسان» 

حيث يصبح اإلله الديني خبرًا قديماً.
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قال: «إنّ هذا ليكفي مرًة واحدة فيما يتعلق بمصدر «اإلله المقدس». إنّ 
تصوّر اآللهــة ليس ينبغي فـــي ذاته أن يــؤّدي بالضرورة إلى هذا اإلفســاد 
للمخيّلة، الذي لم نســتطع للحظة أن نُعفَي أنفسنا من اســتحضاره، إنّ ثّمة 
أنواعاً أكثر نبًال من االســتعمال الختراع اآللهة غير صلب اإلنســان لنفســه 
وتدنيســه لذاته، هذا الذي فيه نالت أوروبا أللفي ســنة ريادتها، فذلك أمر 
ـ لحســن الحّظ ـ ال يزال يمكن أن نظفر به عند كلّ نظرة يلقيها المرء على 
آلهة اليونان، هذه المرائي التي ينعكس عليها بشٌر نبالء أسياد على أنفسهم، 
فيهم كان الحيواُن في اإلنسان يشعر أنّه مؤلٌه وأنّه ال يمّزق نفسه، ال يبطش 
بنفسه بيديه ! هؤالء اإلغريق لطالما استخدموا آلهتهم رأساً من أجل أن يقفوا 
على مســافة من «الضمير المعّذب»، حتى يظلّوا قادرين على االبتهاج بحرّية 

أنفسهم؛ كذا في معنى معاكس الستعمال المسيحية إللهها» 1.
هذه فكرة على قدر عال من الطرافة والخطورة الفلســفية: إنّ ثّمة أنواعاً 
عدة من الدين، وإنّ الدين المســيحي لم يكن غير الصورة االرتكاســية من 
التدّين، وإنّ ثّمة طرقاً أخرى للتألّه والســتعمال اآللهة في مغامرة الحياة على 
األرض. إنّما نعني أنّ نيتشــه ليس مجّرد ملحد حديث. والمهــّم جّدًا أنّ هذه 
الفكرة متواترة تحت قلم نيتشــه وليســت خاطرة عابرة. إنّ النتيجة الحاسمة 
هي هذه: إنّ نيتشــه يعتقد أنّ هناك ديانــات فاعلة ومثبتة للحيــاة، ومن ثّم 
فهناك آلهة غير ارتكاسية، دون حاجة إلى جهاز الذنب أو الضمير الشقي أو 
االضطغان. هنا يصبح الدين أداة إلرادة الحياة وليس غاية في ذاته 2. قال في 
إحدى شــذراته األخيرة في كتاب (إرادة االقتدار. نحو تحويل لجميع القيم) 
الذي رســم خطوطه، لكنّ الجنون داهمه فلْم ُيتّمه ونُشــر بعــد موته: «ومّرة 
أخرى: كم من آلهة جديــدة ال تزال ممكنة ( ! ) زرادشــت، والحقّ ُيقال: ليس 
ســوى ملحد عجوز ال يؤمن ال باآللهة القديمة وال باآللهة الجديدة. زرادشــت 

يقول إنّه سوف يفعل...، لكنّ زرادشت لن يفعل... يكفي أن نفهمه جيّدًا».

المصدر السابق، ص 129. 1 ـ 
قارن: نيتشه، إنساني، مفرط في إنسانيته، I، ص 110 و 114؛ ما وراء الخير والشر، ص 61 ـ 62؛  2 ـ 

المسيح المضاد، ص 16، 20 ـ 23، 31 ـ 35، 40 ـ 41.
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■  جامعة صفاقس، تونس.
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تدعونا العودة إلــى الدين اليوم إلى أن نأخــذ التفكير فيه 
؛ حتّى ال يقع بين أيــدي أولئك الذين جعلوا منه  مأخذ الجد
«حصان المعركة» في كامــل المجادالت السياســية التي صارت أكثر 
إزعاجاً من أّي شيء سواها. وقد يكون هذا اإلزعاج رّدة فعل عنيفة ضّد 
المحــاوالت ذات الطابع الوضعــوي للتحرر منه. لذلــك يبدو الرهان 
الفيبــري ـ الذي يجعل مــن الدين في روحــه البروتســتانتي عنصرًا 
محــّررًا، أمرًا على غايــة األهّمية. ويعود ذلك إلى أنّــه ال يحررنا من 
المحاولة الوضعويــة إلقصائه عن أفق الثقافة فحســب؛ وإنما يحررنا 
من إزعاج من أســاؤوا توظيفه من تجار دين وسياسة. إن التفكير في 
الدين هو أمر ال ينفصل عن التفكير فــي الحداثة. وإن إصالحاً دينياً 
سليماً ـ على النحو الذي وجده فيبر في اإلصالح الديني الحديث ـ هو 

ما شكّل الحداثة في دالالتها االقتصادية والعلمية والثقافية.
يقتضي البحث في فلسفة الدين لدى ماكس فيبر االشتغال على 
الطريقة التي قرأ بها مســألة الحداثة بعاّمة والحداثة االقتصادية 

■ د. +]0ّ +�/�#5  
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بخاّصة. وال نعني بذلك أنّ االقتصاد ـ وفي نموذجه الرأســمالي ـ حقٌل قائم 
الــذات ومنفصل عن المنظومــة الفكرية الفاعلة في ذلــك، نعني الّدين من 
حيُث هــو أّس مقــوّم للتفكير فــي االقتصاد؛ أي أنّــه ال يمكــن الفصل بين 
الرأســمالية وما ســّماه فيبر «روح الرأســمالية»، والتي وجد لها قواماً في 
البروتســتانتيّة. يبدو األمر على خالف ما ذهبت إليه «المادية التاريخية» 1، 
إذ يضع فيبر الّدين رأساً في أساس التحوالت االقتصادية؛ لكنّ هذا األمر ال 
يتّم بمعــزل عن مراجعة رســمية لما نعنيــه بالدين. فليــس المقصود هاهنا 
منظومة الطقــوس أو العقائد التي قــد تتفق حولها مجمــل الطوائف أو هي 
متداولة بحكم التقليد فــي صلب ثقافة ما. إنّ األمر علــى خالف ذلك، فهو 

.Le type idéal يتعلّق بالروح أو بما سّماه فيبر النمط المثالي
وجد فيبر في البروتســتانتية ـ وبخاصة في توجههــا الكالفيني ـ الترجمة 
الشــعبية أو العمومية لهــذه األمَثلة، التي اســتطاعت أن تقف خلف استشــراء 
الرأســمالية. لماذا البروتســتانتية دون غيرها من الطوائف المسيحية؟ ولماذا 
حدث األمر في الغرب، وفي الغرب فحســب، ولم يكن في مــكان آخر؟ ِلَم لَْم 
تتمكن الكاثوليكية من قبُل من شحذ التوجه الرأسمالي، خاصة إذا ما علمنا أن 
الرأسمالية ليست ببساطة أنموذجاً حكرًا على الحداثة؟ ما المقصود بالتحديث 
هاهنا: هــل ُيختزل في النمط االقتصــادي أم هو نمط دينــي؟ كيف نجمع بين 

اإلصالح الديني البروتستانتي والحداثة؟ ما أثر ذلك على فلسفة الدين؟
إذا ســلّمنا بما ذهب إليه فيبر من أنّ البروتستانتيّة هي روح الرأسمالية، 
وأنّ الوجه الحقيقي للحداثة هو دينّي رأســاً، فإنّ في هذا التســليم ما يغرينا 
بمراجعة األوجه األخرى للتحديث وبخاصة العلمية والفلسفية. فتصير الحداثة 
بلغة مايكل والتزر «ثورة قديســين» في كتاب له بهــذا العنوان 2. لكنّ اإلغراء 

اإلتيقا البروتستانتية وروح الرأسمالية، ص 30 من الترجمة العربية. سنعتمد في ثبت اإلحاالت  1 ـ 
على الترجمة العربية التي قام بها محمد علي مقلّد، مركز اإلنماء القومي، لبنان، وعلى الترجمة 
الفرنســية لجاك شــافي للتثبت في الترجمة. على أننا ســنقوم أحياناً بتحويــرات على الترجمة 

العربية وفق ما يقتضيه النّص.
 The Revolution of the Saints: A Study in the Origins of Radical Politics, Harvard University 2 ـ 
Press, 1965.



35

فيبر ماكس  لدى  الدين  فلسفة 

األكبر في هذا الشــأن يتعلّق بمجّرد االختزال األخالقي لمشروع الحداثة: هل 
ـ : إنّ ماهية الحداثة  يحقّ لنا القول ـ لو ســلّمنا بما ذهب إليه ماكس فيبــر 
أخالقيّة قبل أن تكون اقتصادية أو علمية أو غيرهما؟ نحتاج في هذا األمر إلى 
مراجعة الحــدود الفاصلة بين األخالق واإلتيقــا، وأن نراجع بخاصة الترجمة 
العربية لإلتيقا باألخالق. إذ يبدو أنّ ما قصــده فيبر هو االنتقال بالدين من 
أفق أخالقي إلى أفــق إتيقي، وأنّ إجراء هذه النقلة ليــس باألمر الهيّن؛ ألنّه 
يقتضي منّــا أن ننتقل مّما تعوّدنا عليه في قراءتنــا للنصوص الفيبرّية ـ نعني 
مفهومه عن سوسيولوجيا الدين ـ لنتحّدث عن فلسفة للدين تستطيع بمفردها 

أن تكون حاضنة لإلتيقا. ويكفي أن نستحضر في 
هذا الشأن فلسفة سبينوزا حتّى نكّف عن المحاصرة 
األخالقيــة للّديــن وعــن المنغلق المؤسســاتي هللا 

والمقاربة الطقسية لإليمان.
ليس في مقدورنا أن نفكر في فلسفة الدين 
لــدى فيبــر مــن دون البحــث فــي المفعــول 
بعيــدًا عن  االقتصادي لهــذه اإلتيقــا الجديدة 
السؤال التقليدي الخاّص بماهية الدين العقدية؛ 
أي أنّنــا نحتــاج إلى الخــروج عــن المحاصرة 

الطقســية وكذلــك السوســيولوجية للديــن. فالمــادة التي يشــتغل عليها 
السوسيولوجي هي باألساس طقســية، في حين أنّ فلسفة الدين تتعاطى مع 
الدين من منظور الموضوعية التاريخية؛ أي أنّ المشكل ال يتعلق بالبحث في 
شــروط التفكير في المطلق/المتعالي/المجّرد ـ كمــا كان األمر في تاريخ 
الميتافيزيقــا بعامــة ـ وإنما يتعلّــق بالتفكيــر فــي تمظهرات/تجليات هذا 
المطلق/المتعالي/المجرد على المســتوى الموضوعي؛ أي أنّ فلســفة الدين 
تقتضي فلســفة للتاريخ. وال يمكن للمقاربة الفيبرية هاهنا إال أن تعود إلى 
فلســفة هيغل، وبخاصة هيغل األّول. إنّ األمثلة التي استطاع فيبر أن يؤسس 
بواسطتها لمفهوم الروح الرأسمالي هي في جوهرها العقلنة الهيغلية للدين، 

غير أنّ محاصرتها االجتماعية هي التي تحّد من قيمتها العقلية.
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ســنعمل في هذا المقال على تعقّــب الموقف الفيبري مــن الدين وعلى 
فلســفة الدين عنده بوصفها لحظة ال تنفصل عن الحداثة، وسنتعقّب كذلك 
الشــروط التي تجعل من فلســفة الدين إتيقا قادرة وحدها علــى تجاوز فخ 
األخالق. هل نجح فيبر في هذا األمر؟ كيف ُيمكن أن نؤســس فلســفة للدين 
مــن دون الوقوع في فــخ الفلســفة الدينية؟ هل مــن إمكان لتأســيس إتيقا 
اقتصادية من دون الوقوع في فخ االســتعماالت االقتصاديــة للقيم؟ ما الذي 
يدعونــا اليوم ـ أكثر مــن أّي وقت مضى ـ إلــى التفكير فــي الدين في أفق 

الفلسفة؟ أال يؤدي ذلك إلى الوقوع في اختزاالت الهوتية للفلسفة؟

:������1 ـ اإل(�&� ا��و(���#��� وروح ا��أ

يستهلّ ماكس فيبر كتابه األساسي ـ اإلتيقا البروتستانتية وروح الرأسمالية ـ 
بتعيين المشــكل الذي ســيتحدد ِوفقه االتجاه العام لقراءته للحداثة، ويتمثّل في 
السؤال عن الظروف التي أنشــأت في الغرب ـ وفي الغرب وحده ـ ظواهر ثقافية 

صارت ذات مدلول كونّي. ومن شأن هذا السؤال أن يضعنا أمام النقاط التالية:
أّوًال: عــّد الغرب الحيز المالئــم لبلورة مبادئ كونية تمكّنت من رســم 
خطاطة لما نســميه اليوم حداثة. وال يتوقف فيبر عن ترديد هذا األمر مبيّناً 
أنّ الحداثة ـ وبخاصة الحداثة االقتصادية ـ هي شــأن غربــّي 1، ويعود ذلك 

إلى توفّر اإلطار القيمي والعقالني األمثل لبلورة أُسس التحديث 2.

اإلتيقا البروتستانتية وروح الرأسمالية، ص 8 من الترجمة العربية. «َبْيَد أنّه في الغرب وحده وجدت  1 ـ 
الرأسمالية مجال انتشارها الكبير ووجدت أنماطاً وأشكاالً وتوّجهات لم تر النور في أماكن أخرى».

المشــكل الذي نواجهه هاهنا أعوص مما تصوّره فيبر؛ نعني صعوبة التفكير في األمر من وجهة  2 ـ 
نظر شــرقيّة، خاصة في صلب المجادالت العقيمــة التي وَضَعنَا إزاءهــا المثقفون العرب حينما 
أرجعوا األمر إلــى مجرد خصومة بين التراث والحداثة. هل المدخــل للتحديث هاهنا ال يتم إال 
بإجراء نقدي للتراث؟ أو يتعلّق بمجرد التعاطي مع الحداثــة بوصفها إطارًا كونياً يمكن الدخول 
فيه من دون الحاجة إلى أي نقد؟ إن ما بينه فيبر في هذا األمر يكاد يقصر الحداثة على خلفية 
دينية بعينها، أو باألحرى على أســلوب بعينه في التعاطي مع هــذه الخلفية الدينية، ونعني بذلك 
البروتستانتية. فقد تكون هذه األخيرة مشــكًال مغلوطاً في الشرق. وحتى الكنائس الشرقية، وإن 
تأثرت حديثاً بهذا التوجه البروتستانتي، إذ تستقبل مشــاريع اإلصالح الديني فإنها تفعل ذلك 
على ســبيل المراجعة الخارجيــة لفكر كان في األصل شــرقياً، وليس على ســبيل االنخراط في 
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ثانياً: ال نتحدث عن الغرب بالشــكل العام من دون الوقوف عند لحظة 
تاريخية بعينها هي التي ســمحت برصد أُســس الحداثة؛ وإنمــا نتحدث عن 
الغرب الذي شــهد جملة من اإلصالحات الدينية باألســاس ســمحت له بأن 
يجعل من التحديث أمرًا فريدًا. يقــول فيبر: «عالوة على ذلك، وحده الغرب 

.1 «[Jus canonicum] من يمتلك صرحاً قانونياً من قبيل الحق الكنسي
ثالثاً: ال تتمثّل الفــرادة في نمط اقتصــادي بعينه، إذ أمكــن وجود هذا 
النمط من قبُل؛ وإنما في الفلسفة التي يقوم عليها هذا النمط االقتصادي. ولم 
تتأسس هذه الفلسفة في نظر فيبر إّال انطالقاً من تصوّر بعينه للدين، فيصبح 

الدين بهذا المعنى أفقاً للتنظيم العقالني للعمل.

أ ـ روح الرأسمالية:
بقي اآلن أن نعمل على فهــم ما يقصده فيبر 
ِبَعد الدين ـ والبروتســتانتية بخاصة ـ األســاس 
الصلب للرأسمالية الحديثة. وقبل أن يبحث فيبر 
في هذا األمر نجده ينطلق ـ شأنه شأن أي عالم 
اجتماع ـ من معطى واقعي ُيشــير إليه في مستهلّ 
المشــاريع  أصحاب  أنّ  للمشــكل، «وهــو  طرحه 

وأصحــاب رؤوس األموال وكذلك ممثلي الشــرائح العليــا المؤهلين من اليد 
العاملة، وأكثر من ذلك اإلطــار التقني والتجــاري ذا المؤهالت الفائقة في 

مشروع الحداثة. إن المسافة التي تفصل بين المســيحية الشرقية والمسيحية الغربية هي عينها 
المســافة التي تفصل بين الشــرق والغرب. نعني بذلك توقف خط التفكير في العقيدة وهيمنة 
التقليد مــن دون وجود روح إصالحية. ومن ثم، ال يكون اســتقبال اإلصالح الذي أخذ مكانه في 
الغرب إال ضرباً من التقليد الجديد للغرب، وبحسب أدوات التفكير الغربية. ونطبق األمر نفسه 
على الثقافة العربية (اإلسالمية) بعاّمة، حيُث توّقف خيط التفكير في العقيدة وأصبح األمر رهين 
تقليد بعينه. وال نعني بالتفكير هاهنا مجّرد االجتهــاد الفقهي، فتلك هي الحلقة الضعيفة؛ وإنما 
نعني بذلــك القدرة على تحويــل العقيدة إلى أمر عقالنــي؛ أي أن يصبح الديــن أفقاً للتعاطي 

العقالني مع روح بعينه يستطيع وحده أن يغير وجه العالم.
المرجع السابق، ص 6. 1 ـ 
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المؤسسات الحديثة هم في أغلبهم من البروتستانت» 1. وباإلمكان أن نتعاطى 
مع هذا األمر على أنّه مجرد معطى واقعــي، وأن نكّف من ثم عن البحث في 
الدواعي التي أدت إلى هيمنة البروتستانت على الحياة االقتصادية الحديثة. 
كما ُيمكــن لنا عّد هــذه الدواعي مجــّرد وضعية تاريخية جعلــت من هؤالء 
أصحاب رؤوس األموال أو عنصرًا أساسياً في العملية االقتصادية؛ أي «الثروة 
الكبيرة التي انتقلت إليهم بالوراثة» 2؛ لكنّ المشكل أبعد بكثير من ذلك؛ ألنّ 
فــي هيمنــة البروتســتانت االقتصاديــة فلســفة دينيــة بعينهــا جعلــت من 

البروتستانتية «روح الرأسمالية».
يتحّدث فيبــر أّوالً عن «نمــط التربية التي يرّســخها المنــاخ الديني لدى 
الطائفة أو الوسط العائلي» 3، وهي التي مكّنتهم من التحرر من الصورة التقليدية 
لالقتصــاد. وبهــذا ُيميــز فيبر بيــن اقتصــاد تقليدي واقتصــاد قائــم على أّس 
عقلي / روحي. وقــد ال يكفي تحليل هذا األمر بمجرد االقتصــار على مبدأ وصفّي 
يتعاطى مع الحداثة االقتصادية بمعزل عن الروح المؤسس لها؛ ذلك الروح الذي 
وجده مونتســكيو في القوانين، وكان المفهوم األساســي في فلسفة هيغل، ووجده 
فيبر في بحثه في الرأســمالية. لذلك يفترض التعاطي معه اســتحضار األُســس 
الثالثــة الكبــرى: األّس الميتافيزيقي (الديــن)، واألس االقتصــادي (التجارة)، 

واألس القيمي (الحرية) 4. ومن زاوية ما، تلك هي أسس ما نسميّه حداثة.
نحتاج في هذا األمر إلى قراءة للحداثة على غير ما ذهب إليه الوضعيون، 
نعني بذلك أنّ قراءة تاريخ الفكر ال يمكن أن تقوم على مبدأ انفصالّي نتعاطى 
من خالله مع الدين على أنه أحد رواســب الماضي، وإنما نحتاج إلى أن نقرأ 
الحداثة من خــالل «روح العصر». لم تقم الحداثــة إذًا على تجاوز الديني؛ 
وإنما هي باألحرى تبدأ عنده، ولكْن بأســلوب ما، وبحسب نمط ما وقصد ما. 

م. س.، ص 16. 1 ـ 

م. س.، ص 17. 2 ـ 

م. س.، ص 18. 3 ـ 
يستشهد ماكس فيبر بقول مونتيسكيو: «إنهم أكثر شــعوب العالم قدرًة على االنتفاع من أشيائهم  4 ـ 

الثالثة الكبرى: الدين، والتجارة، والحرية». (اإلتيقا البروتستانتية، ص 21).
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وال يتعارض القول بالنمطية هاهنا مع تاريخية الظاهرة الدينية؛ ألن فيبر لم 
يبحث في أســاس أصالني للديــن. فال يوجد أســاس أصالنــي؛ وإنما توجد 
تأويالت، أو توجد رؤية للعالم تســتدخل الديني بوصفه عنصرًا أساســياً في 
التمثل. لذلك حتّى القول: «إن الرأســمالية قائمة على إتيقا بروتستانتية» هو 
قول في حاجة إلى التحديد؛ إذ ال توجد بروتســتانتية أصالنية، كما ال يمكن 
اختــزال المســيحية في الفكــر البروتســتانتي 1، ونضيــف إلى هــذا بالطبع 

خصوصية المكان؛ لذلك يظلّ السؤال قائماً: ِلَم الغرب دون سواه؟
إن الجمع بين اإلتيقا البروتســتانتية وروح الرأسمالية هو جمع بين حياة 

تخضع في نظامهــا للدين وبين مجــال للفعل أو 
المشــاريع، أو هــو جمــع بيــن مشــاريع مؤجلة 
ومشــاريع منجزة. لكنّ خصوصية البروتســتانتية 
كامنة في هذا «الشــعور باالقتالع مــن الروابط 
والعالقــات التقليديــة» 2، حيُث يلتقــي اإلصالح 
الدينــي بضرب من الشــتات والمنفــى والترّحل 
والخروج؛ أي الخروج عن الجماعة. لذلك ُيصبح 
النموذج النســكّي واالتجاه التقوي والطهري في 
أقصى تداعيات الخروج ضرباً من العزلة؛ لكنّها 

العزلة التي ترســُم للفرد قاعدة للتقوى قوامها فردانيته وليســت الجماعة. 
لذلك ال يمكن أن نفهم فلســفة الديــن هاهنا بمجرد االقتصار على أســاس 
اجتماعوي/ جماعوي/ جمعــوي [sociologiste / communautaire / collectif]، وإنما 
توجد فلســفة تســتفيد من هذا الكوجيتو الجديــد الذي فتــح الطريق منذ 
ديكارت إلى التفكير في األنا مقابل الجماعة. وفي سياق الفكر البروتستانتي: 

يقول فيبر في هذا اإلطار: «ومع ذلك يبدو أن الِملل البروتســتانتية لــم تكن في هذا المضمار  1 ـ 
على المستوى نفســه، كما يبدو أن الكالڤينية هي التي مارســت التأثير األقوى حتى في ألمانيا. 
لقد لعبــت الطائفة التي خضعت لإلصــالح الديني أكثر من غيرها ـ أكثر مــن اللوترية مثًال ـ 

دورًا مساعدًا في تطوير روح الرأسمالية في ڤوپرتال» (ص 21).
اإلتيقا البروتستانتية، ص 20. 2 ـ 

إّن ا�L�B ��� اإل(�&� 
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التفكير في المؤمن بدل الكنيسة. على أنّ هذا االقتالع الذي يؤسسه التنسك 
حامل لمفارقة في عالقة الفرد بالعالم المادي؛ إنها مفارقة في صلب االتجاه 
التقوي ذاته؛ إنّه شــكل التقشــف المنتج للثروة والتقوى التي تدينها في آن، 
إنّه شــكل التنّســك الذي يرفض العالم المــادي؛ ولكنه يصبح أساســاً لكلّ 
مادية، إنّه التطهّر الذي يعود إلى أعماق الكيان ليجعل منها أساســاً لكلّ ما 
هو خارجــي. لذلك يتحدث فيبر عــن «كبار المقاولين الرأســماليين الذين 
نشــأوا في بيوت الكهنة، وتلك ردة فعل ضد نشــأتهم النســكية التقشفية» 1. 
وهكذا يجتمع الراهب والصناعي، ويجتمع التقــي والتاجر، ويحدث أن تلتقي 
القيم الدينية بالقيمة االقتصادية؛ إذ الوقت ـ بحسب بنجامين فرانكلين ـ هو 
المال، واألمانة هي المال، ويكون الكســب بهذا المعنــى حصيلة تمثّل ديني، 

وذلك كلّه في صلب روح جديد بروتستانتي، هو روح الرأسمالية:
«أصبح الكســب هو الغاية التي يحددها اإلنســان لنفســه، ولم يعد وسيلة 
إشباع حاجاته المادية. هذا القلب أو العكس لما نسميه الوضع الطبيعي لألشياء 
مهما بدا عبثياً من وجهة نظر ســاذجة، هو بوضوح الالزمة المميزة للرأسمالية، 
وهو يبقى غريباً كلياً عن كل الشعوب التي تتنشق من عبيره. غير أنه يعبّر أيضاً 

عن سلسلة من المشاعر مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتمثالت دينية معينة» 2.
مــا الذي يجعل صــورة متدين باهت ـ فيمــا يفرضه إيمانه من بســاطة 

ومحدودية وسذاجة أحياناً ـ تتحوّل إلى صورة رأسمالي؟
ال يتعلّــق األمر بتحوّل المتدين إلى رأســمالي؛ وإنما بــروح دينية بعينها 
تؤســس لتوجه رأســمالي؛ لذلك يبيّن ماكس فيبر أنّ «روح الرأسمالية» هي 
الروح التي هيمنت في مســقط رأس بنجامين فرانكلين؛ لكنّ ســنده النّصي 
قديم، حيــُث يمكن أن يعود إلى نصــوص العهد القديم، فالمشــكل ال يتعلّق 
بوجود النصوص أو بغيابها ـ أي هو ال يتعلّق باختالق نّص جديد ـ وإنما بروح 
جديــدة في التعاطي مــع النصوص؛ إذ كيــف ُيمكن أن يكون البروتســتانتي 

اإلتيقا البروتستانتية، ص 20. 1 ـ 
م. س.، ص 29. 2 ـ 
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منسلخاً عن أمر التقليد، على خالف الكاثوليكي، إن لم يكتسب تلك القدرة 
على قراءة النصوص نفســها، ولكن بمنظور جديد. ويبــدو األمر كما لو كان 
ضرباً من المفارقة: الجمع بيــن المال والضمير. إنّهــا باألحرى المصالحة 
الداخلية بين المتنسك وذاته، نعني بذلك خروجه عن األطر التقليدية للحياة 
النســكية، فيصير بذلك قادرًا على أن يرتبط بالحيــاة؛ نعني الحياة القائمة 

على نمط بعينه، فيكون النمط ضرباً من أمَثلة الفعل.
إن األنماط ـ كما تقول باربارا تيريو اســتنادًا إلــى فيبر هي مبادئ حياة 
lebenspratische maxime ـ ال تحتــاج إلى تبرير الهوتّي 1. وهنا نطرُح مشــكل 

تحديث الدين؛ لكنّ منطق التحديث يظلّ موضع 
جدل عقيم خاصة فــي نظر أولئك المتمســكين 
بحرفية النص، كما لو كان النّص عندهم منغلقاً 
ال تاريخيــة فيــه، كمــا يظــلّ عقيمــاً فــي نظر 
التاريخانييــن الذيــن ال يقبلــون أساســاً بفكرة 
النمط. وبين هذا األساس التاريخي ومبدأ األمَثلة 
تكمــن المقاربــة الفيبرّيــة للعالقة بيــن اإلتيقا 
 Grund البروتســتانتية وروح الرأسمالية؛ فالنمط
أو ما تعنيه الكلمة الفرنسية motif هو بناء عقلي 

 meaningful للفعل؛ إنّه ـ كما حدده مارتــن ألبراو ـ األّس الداللي للســلوك
basis for behaviour يعنــي ذلــك أنّ مجال الفعل هو مجــال الفوضى، ونحن 

نحتاج إلى أنماط لتنظيمه، وال نســتطيع أن نفهم هذا األمر من دون الوقوف 
عند مفهوم الترنســندنتالي لدى كانط؛ حيث يخضــع الفعل إلى مثال عقلي، 
ويتشــكّل في صلب نمــط بعينه؛ لكن النمــط ال يلغي تاريخيــة الفعل؛ وإنما 
يؤسسه بحســب قصدية ما. والذي يجعل من البروتستانتية روح رأسمالية هو 
خضوعها إلى توجيه عقلــي، متعاٍل، مثالــّي يتحدد بمثابــة اليقين األخالقي 
الموجه ضّد أّي شــكل من أشــكال االرتكاس وضّد الثقل القاتل لما نســميه 

 Barbara Thériault, “Le sociologue, l’homme pieux et le pluralisme religieux avec Max Weber”, 1 ـ 
in Social Compass, 57 (2), 2010, p. 208.
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تراثاً 1؛ أي هو الرغبة في اإلصالح انطالقاً من التمرد على منظومة تقليدية. 
بهذا المعنى بالذات يصبح الدين ثورياً.

ما المقصود بهذا اليقين؟ إنّه الدفع نحو األمام، وليس هو الدفع الناتج 
عن وجود ما يرهــب الظهر للتحرك نحــو أمر هو بدوره مقبــل نحو الذات؛ 
وإنما هــو التحــرك بموجب الرجــاء الذي يؤسســه مفهوم الخــالص. لكنّ 
«التاريخ الخالصي» الذي احتكره الفكــر الديني ال يكفي بمفرده لخلق روح 
جديدة هي قوام الرأســمالية؛ إذ نحتاج إلى تعيين أفق الحرية ضمن ضرورة 
يفرضها تدخل قوة فوق طبيعية، وليس في هذا الجمع بين الحرية والضرورة 
إال محاولة للجمع بين اإلنساني واإللهي في تعيين مقومات الفعل الثوري. إذا 
نحن ســلمنا هاهنا بثورية اإلصالح الديني الذي أخذ مكانه في الغرب أثناء 
عصر النهضة، فإنّ وجــه التخلّف في العمل يكون قائمــاً على مبدأ االكتفاء، 
بينما يكون البحث عن الكســب هو معيار التقّدم. بيــن االكتفاء والرغبة في 
الكســب فلســفة بعينها ال تميّز بين موقف اقتصادي تقليــدي وموقف حديث 
وحســب؛ وإنما تميّز بين موقف دينــّي تقليدي (كاثوليكــي) وموقف إصالحي 
تحديثي (بروتستانتي). وإن االنتقال من هذا الموقف إلى ذاك هو انتقال من 
منطق إشــباع الحاجات إلى اقتصاد للحاجات؛ لذلك يعود فيبر بخاصة إلى 
كالڤن، وإلى مفهومه عن االنتقاء [المقــدور] Prédestination، وإلى لوتر في 

درجة ثانية، حتّى يشرح هذه العالقة بين الديني واالقتصادي.

ب ـ من االنتقاء [المقدور] إلى التقدم:
تمثّل العودة إلى كالفن في فلســفة فيبر محاولة للبحث عن الوصل بين 
تعايش اإلنســان الحديث مع الرأســمالية ومفعول العوامل الدينية؛ ذلك أنّ 
التربيــة الدينية الســليمة تقلّص من الروتيــن التقليدي، وتمكّــن ـ في اآلن 
نفســه ـ من تجاوز العمل التقليــدي؛ إذ حينما نقتصر علــى مفهوم الحاجة 
ُيمكن أن نتوقف عنــد وضعية تقليديــة لالقتصاد القائم على اإلشــباع، وهو 
اقتصاد للرغبة من شأنه أن يرفض كلّ رغبة في الكسب؛ أي أنّ األثر الثوري 

اإلتيقا البروتستانتية، ص 32 من الترجمة العربية. 1 ـ 
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للدين هو الذي يحوّل المؤمن البسيط من مجرد مزارع إلى عامل، وأن يحوّل 
الفعل من مســتوى العمل الممتع القائم على اإلنفاق/االستهالك/اإلشباع إلى 

العمل المربح القائم على المشاريع.
َبْيَد أن االهتمام بالمشاريع االقتصادية أمٌر ال يتّم من الناحية الدينية إال 
بالتعامل مع اإلنســان من حيُث هو مشروع؛ أي أنّه مشروع ذاته وليس مشروع 
الجماعة. يقــول فيبر: «إنّ القدرة على التملص مــن التقاليد الموروثة ـ نوع 
من فلسفة األنوار الليبرالية ـ من شأنها وحدها أن تؤّمن حياة مألى باألعمال 
والمشــاريع» 1. على أنّنا ال نتحــّدث حصرًا هاهنا عن مجــرد تطور اقتصادي 

لرأس المال، وإنّما هو في نظر فيبر تطوّر لروح 
النفس  بإمكانــات  الوعــي  ولصيغ  الرأســمالية 2 
الباطنــة. إنّــه إذًا رأس مال جديد ـ باألســاس 
نقدي ـ يمكّن من الجمع بين الدين والدنيا، بين 
جوانية النفس وبرانيتها. وبهذا يتملّص الفرد من 
إدانــة الجماعــة، ويتحرر مــن الموقــف الديني 
التقليدي الذي يزعم وحــده القدرة على تخليص 

الناس من دنياهم.
يســتنجد فيبر بمفهوم Beruf لــدى لوتر الذي 

يعني المهنة / الخدمة أو الّدعوة اإللهية الصرف فيمــا تعلّق بمجال الفعل. على 
أنّ الفعل هاهنا opus هو باألســاس الفعل اإللهي أو صنعة اهللا 3. فالعمل هو إذن 

اإلتيقا البروتستانتية، ص 37. 1 ـ 
م. س.، ص 37: «فالقضية األساسية على صعيد توسع الرأسمالية الحديثة ليست قضية مصدر رأس  2 ـ 
المال؛ بل نمو روح الرأســمالية. فحيث تنفتح وحيث تكون قادرة بذاتها على الفعل تخلق الرأسمالية 

لنفسها رأسمالها الخاص واحتياطها النقدي ـ وسائل عملها ـ إال أن العكس ليس صحيحاً».
تفيد كلمة Beruf في اســتعماالتها الدينية الخدمة الكهنوتية في خيمــة االجتماع؛ أي العمل غير  3 ـ 
االســتعبادي، بوصفه فعًال حّرًا وسعيدًا في اآلن نفســه. ولكنّها تفيد كذلك العالقة بين اإلنسان 
واألرض؛ لذلك تحدث ترتوليانوس عن اإلنســان ـ الفالح؛ أي تلك الصورة عن اإلنســان الذي 
يفلح األرض (الجنة)، وتلك هي ماهيته األصلية ـ الفعلية. ليس العمل إذًا نتاجاً للخطيئة؛ وإنما 
هو شــكل الحياة في جنة عدن، فهو من ثم فعل ســعادة وليس شــقاء. لذلــك ال تترجم الكلمة 
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دعــوة ال تنفصل عن الملكــوت، ولذلك ال تتعلّــق فقط بمجرد عالقــٍة دنيا كما 
تصنّف في صلب الفكر النسكي التقليدي؛ وإنما هي دعوة لتوسيع دائرة الملكوت 
على األرض («ليــأت ملكوتك»)، أو باألحرى الوعي بمجاله األوســع خارج حدود 
التجربــة الضيقة للمؤسســة الدينية. إنّ المعركــة مع المؤسســة التقليدية هي 
معركة مع الجماعة التي ُتحاصر العمل في بوتقة الكنيسة. والسبب في ذلك هو 
األفق اإلغريقي الروماني للعمل الذي يتضّمن في صلبه مفهوماً لالستعباد. لذلك 

ال يستوفي اللسانان اليوناني والالتيني داللة العمل في اللسان العبراني.
لكنّ معركة لوتر مع الجماعة أو الصيغة التقليدية الممأسســة للعمل ال 
ُيمكن أن تفهم من دون مفهومه عن اإليمان وحــده Sola fides، ويتحّدد ذلك 
في عالقة مع المراجعة التــي قدمها لوتر للتاريخ الخالصي. إنّ الخالص هو 
باإليمان وحده وليس من خالل الكنيسة؛ أي أنّه مرتبط بالفرد ال بالجماعة، 
وفي هذا األمر عينه ُيعّد لوتر ـ بحســب فيبر ـ تحديثياً؛ بل إنّه بهذا المعنى 

أكثر حداثة من باسكال، وإن كان باسكال أكثر نقدية منه:
«أن يكون هذا التبرير األخالقي للنشاطية [النشاط] الزمنية واحدًا من أكثر 
النتائج أهميــة في اإلصالح الديني ـ في عمل لوتر بشــكٍل خــاص ـ هذا ما يقع 
ه أيضاً بمثابة نقطة مشتركة. كم هو بعيد هذا التصور  خارج الشك، وما يمكن عد
عن عقلية باسكال التأملية بحقدها العميق، وكرهها لكل نشاطية دنيوية ينكر لها 

أية قيمة، وال يرى فيها ـ وهو ما يقتنع به داخلياً ـ سوى الغش والباطل» 1.
إنّ لوتر هو لحظة أساسية في التأســيس لمنظور للعمل منتج لروح جديدة 
غير الروح التقليدية؛ ولكنه ظلّ ـ بحسب فيبر ـ تقليدياً؛ ذلك أن األمر مرتبط 
بالبحث في الدور الــذي يلعبه اإلصالح في مســار التحديث؛ أي هــو ال يتعلّق 
بموقف معزول يمجد العمل، وإنما يتعلّق بتأسيس للفعل في أعماق النفس؛ لذلك 
تبدو كلمــة opus أكثر من مجرد األثر الخارجي في عالقة اإلنســان بالعالم أو 

الالتينية labor على ما قصده النص العبراني من خالل كلمــة melâ’kâh מלאכה العبرية. (الخروج 35: 
21) وقــد وردت أكثــر مــن 150 مرة في الكتــــاب المقدس. [لقــد حــّذر المترجم الجديــد لألخالق 
البروتســتانتية بالمؤسســة العربية للترجمة من اســتخدام المصطلحات الدينية اإلســالمية في ترجمة 
ماكس ڤيبر. لكنني كنُت قد اقترحت مفرد أو مصطلح «احتساب» لترجمة Beruf و Berufung ـ المحرر].

اإلتيقا البروتستانتية، ص 53. 1 ـ 
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باألرض، وإنما هو األثر الخــارق الذي يثوّر النفس مــن الداخل فيصبح الفعل 
والشغل والعمل والخدمة مفاعيل لروح واحدة تؤسس لثورة شاملة.

في هذا اإلطار يرى فيبــر أنّ الكالڤينية هي 
األقرب إلى الروح الرأسمالية أكثر من لوتر؛ بل 
التقليدوية هو  الخصم الحقيقي للكاثوليكيــة  إنّ 
باإليمان  الخــالص  إلــى مفهوم  كالفن 1. إضافة 
وحده، يتحــدث كالفن عن مفهــوم االنتقاء، وهو 
المفهوم الــذي يعود إلى أغســطينوس، وإن كان 
تأويل لوتر لمفهوم االنتقــاء هو الحلقة الضعيفة 
في أغســطينيته، على أســاس أنّ أغسطينوس قد 
تجاوز هو بدوره هذا المفهوم 2. وإذ هو يبني على 

ما وضعه لوتر يؤســس لتوجه جديد ســيكوّن بمعية كلّ التوجهات اإلصالحية 
األخرى (الميثودية والتقوية والمعمدانية) روح الرأســمالية. لكْن، ما هو هذا 

م. س.، ص 56. 1 ـ 
عمل أغســطينوس على فهم تلك القوّة الخفية التي ســماها اإلغريق القدر؛ ولكن تحديدها في  2 ـ 
نصوص أغســطينوس ارتبــط بتاريخية هــذه النصوص وتطورهــا الداخلي. فــي البداية تحدث 
أغسطينوس عن مفهوم الحظ Fortuna، وال نعني فحسب الحظ في النصوص األرسطية وإنما في 
صلب الميثولوجيا الرومانية. لكنّ أغســطينوس ســرعان مــا تجاوز هذا المفهــوم ليتحدث عن 
مفهوم االنتقاء Predestinatio، وهو المفهوم الذي أسســه على الترجمة الالتينية لبعض نصوص 
اإلنجيل وبخاّصة أفســس 1: 5، حيث يســتعمل الرســول بولس كلمة προορίζω التي تترجم إلى 
الالتينية praedestinavit وإلى االنجليزية presdestined. لكــنّ المنزلق هاهنا كامن في االنتقال 
من اللســان اليوناني إلى اللســان الالتيني؛ ألنّ كلمة Predestinatio محّملة هنا بدالالت القدر؛ 
بينما الكلمــة اليونانية προορίζω تفيد التعيين المســبق من دون أن تحمــل أي ربط بينها وبين 
كلمة القدر. لذلك تجاوزها أغســطينوس نفســه فــي اتجاه مفهــوم جديد هو مفهــوم العناية 
providentio. ولذلك يبدو أن اإلصالح الديني الكالڤيني في عودته إلى كلمة االنتقاء األغسطينية 

لم يتمكن مــن التفطن إلى تطور هــذا المفهوم. إن قــراءة اعترافات أغســطينوس ال يمكن أن 
تتحدد إال على ضوء مفهوم العناية اإللهية،؛ لكنه من الخطأ اختــزال مفهوم العناية في مفهوم 
االنتقاء أو المقدور، خاصة وأنّ نّص رســالة أفســس ال يتحدث عن انتقاء الفــرد، وإنما انتقاء 
الجماعة الدينية. فالضمير المتكلم هو النحن وليس األنا. في حين أن كالفن أراد إرجاع النحن 
إلى األنا، إرجاع الجماعة إلى الفرد، وتحرير الفرد على ضوء تصور لالنتقاء يستجيب لشروط 

اإلصالح الديني الذي يتماشى في جزء منه مع موقف لوتر.
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األثر الخــارق لمفهوم االنتقــاء، الذي يجعــل الفرد يتجاوز حــدود تجربته 
الروحية الخاصة به ليجعل من هذه التجربة قواماً لرؤية جديدة للعالم؟ أية 
عالقة بيــن مفهوم االنتقــاء والحرية؟ ما هي الفلســفة التــي يفترضها هذا 

التصور حتى يصبح موقفاً ثورياً؟
من الغريب أن ينتهي التنســك التقليدي/ الكاثوليكي إلى وضعية يتالشى 
فيها من الداخل، حتّى أن جون ميلتون في الفردوس المفقود كشف عن ضياع 
كلّ ما يؤســس الحياة في جنة عدن: الحب والفعل. لذلــك كانت الكالفينية 
إيقاظاً لروح جديد هي روح الرأســمالية. ولكن ما الــذي يجعل مفهوماً مثل 
مفهــوم االنتقاء يصبــح قواماً لهذا الــروح الجديد؟ وفي هذا يــرى فيبر أنّ 
«خالص النفوس» هو المحور الذي دارت حوله هذه األعمال اإلصالحية. أي 
أن يصير التغيير الداخلي قاعدة للتغيير الخارجــي، َبْيَد أنّ هذا االنتقال في 

حاجة إلى قوّة فاعلة ال تجعل من الفعل اإلنساني سجين التناهي.
تبيّن ســارة فارس 1 أن رأس األمر هــو مفهوم الفردانية الذي أســس له 
اإلصالح الكالفينــي. وال يُمكن فهم هذا األمر من دون العــودة إلى الخلفية 
اليهودية ـ المسيحية التي أسهمت في تشكليه؛ ذلك أنّ اليهودية قّدمت شكًال 
معقلناً لإليمان يتمثّــل في عّد العالم نتاجاً تاريخياً، وعّد اهللا نفســه الكائن 
الذي ال يتحّدد في مستوى الوجود المتعالي الصرف؛ إذ هو كائن يستعلن في 
أفق التاريــخ والمحايثة؛ لذلك ال يمكن فهم اليهوديــة بمجرد االقتصار على 
مفهوم الوحي L’inspiration؛ وإنما نحتــاج إلى مفهوم آخر هو مفهوم اإلعالن 
La révélation. فإذا كان الوحي معطًى ثابتاً، فإن اإلعالن معطًى تاريخي. وقد 

لخصت سارة فارس الخصائص التي وضعها ماكس فيبر في خاصيتين وهما:
غياب التسلط الموجه للعقيدة اليهودية. ـ
أهمية الجماعة الدينية المؤسسة على اإليمان بـدالً من االنتمـاء العرقي  ـ

أو الدموي.

 Sara R. Farris, “Religion as the source of the self: Max Weber’s hypothesis”, in Social Compass 1 ـ 
59 (1), 2012.
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وفي هذا األمر خاصًة تحرير للفرد من سلطة الجماعة؛ لكنّ الحرج الذي 
يحضر هاهنا كامن في صعوبة الجمع بين عنصرين متناقضين: األّول هو كونية 
اهللا / اإليمــان، والثانــي هــو مفهــوم الشــعب المختــار؛ إذ يبــدو أنّ مفهوم 
االختيار / االنتقاء يجعل من مســألة اإليمان أمرًا غير إنســاني بالشــكل الذي 
ينصهر فيــه الفرد في جماعة ما وال نعود بعُد نطرح مســألة اإلرادة. ومن هذا 
المنطلق ســيظهر مفهوم االنتقاء Prédestination. علــى أنّ تأويل هذا المفهوم 
انطالقاً من النصوص الدينية في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد لم 
يتّم بمعزل عن صورة الشعب اليهودي المختار. رّب تأويل لم يتمكن من تحويل 

المســيحية إلى عقيدة كونية؛ إذ يقوم على مفهوم 
متمنــع للخصوصيــة. فكيف ســيتحدث كالفن عن 

االنتقاء من دون أن يقع بدوره في هذا التمنع؟
يستفيد كالفن من الشعارات الجديدة التي 
رُفعت منذ بداية اإلصالح، وخاّصة منها المتعلقة 
 Sola بتصور الخالص عن طريــق اإليمان وحده
fides؛ لذلك يؤّســس لمفهوم جديــد هو مفهوم 

الفــرد. كأنّ فيبــر كان فــي نظر ســارة فارس 
مضطرًا إلى إقامة تعارض بين اإلســخاطولوجيا 
اليهودية ونظريــة االنتقاء؛ حتــى يبيّن أن هذه 

األخيرة هي وحدهــا المنتجة على خلق الفردانيــة البرجوازية، والتي يمثل 
اإلصالح الكالڤيني أفقهــا المالئم 1. إنّ هذا الخروج عن ســلطة الجماعة 
وتحريــر الفرد ال يتّم من دون جعل اإليمان شــأناً فرديــاً. لذلك لم يكن 
اإلصــالح الدينــي ممكناً إال على أســاس التحــرر من المفهــوم التقليدي 
للجماعة الدينية، سواء منها التي بلورها الشــعب اليهودي «المختار» عبر 
تاريخه أم تلك التي بلورتها الكنيســة بوصفها جماعة كهنة تحتكر السلطة 
الدينية. فاإلصالح الكالفيني هو توســيع لدائرة الكهنــوت إلى حّد أنّه لم 

م. س.، ص 40. 1 ـ 
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يعد شأناً جماعياً وإنما هو شأن فردي. إنها حالة العزلة التي تأخذ مكانها 
في حياة المؤمن من بعد ما كان مختفياً خلف الجماعة 1.

لقد أيقظ كالڤن جيله بالكامل على حد عبارة فيبر؛ حيث إنّه على المؤمن 
أن يسلك طريق الخالص على حسابه الخاص. إنّ الخالص شأن فردي وليس 
شــأناً جماعياً، وهكذا يصبح النموذج البروتستانتي الجديد قائماً على العزلة 
الداخلية العميقــة، أو االنطواء الداخلي لإلنســان البرجــوازي، فهذا المثال 
الزهدي هو مثال اقتصادي؛ لذلك يصبح االنتماء إلى الجماعة/الكنيسة شأناً 
الحقاً لمســألة الخالص، مثلمــا أن االنتماء إلــى المجتمع قوامــه المصلحة 
الخاصة. إنّ تحرر الفرد من ســلطة الجماعة هو في الوقت نفســه تحّرر من 
األخالق، أو على األقل تحّرر من وضعية الصراع بين الفرد واألخالق 2. وَتمثّل 
شرط زوال هذه المعركة في مفهوم اليقين األخالقي (تأكيد الخالص أو الثقة 
في الغفران) القادر وحده على إقامة نوع من التوحد بين اإلنســان واأللوهية. 
وذلك هــو األمر الذي أجهد لوتر نفســه لبلوغــه ولم يســتطع 3. ولكننا بين 
اللوترية والكالڤينية نحتاج إلى فلســفة للفعل تجعل حياة التنسك أو التجربة 
الباطنية الخاصة بالفرد قــادرة على تحريك الفرد نحــو العالم بما هو أفق 
للفعل عبر التاريخ. يقــول فيبر: «إن رّب الكالفينيــة ال يطلب أعماالً صالحة 

معزولة، بل حياة ملؤها العمل الصالح مندرجاً في نظام معيّن» 4.
ما نغنمه من هذا التحليل هــو أنّ البحث في إيثوس الحداثة ال يمكن أن 
يتّم بمعزل عن الــروح المحرك لها: اإلتيقــا البروتســتانتية، وأنّ فهم هذا 
الروح ال يمكن أن ُيفهم في صلــب طرائق االختزال الوضعوي التي تســتبعد 
التجربة الدينية بوصفها غير قادرة على اســتيعاب شروط التحديث؛ ألنها ال 

 “The search for salvation, for the Jews, was a collective hope, because he ‘anticipated his own 1 ـ 
 personal salvation through a revelation of the existing social stratification to the advantage of

 his pariah people’. On the other hand, Calvisinist doctrine was merciless, in human, and

.”characterized by a feeling of total solitude انظر المرجع نفسه.

اإلتيقا البروتستانتية، ص 74. 2 ـ 
م. س.، ص 75. 3 ـ 

م. س. ص 77 ـ 78. 4 ـ 
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تســتجيب ـ في نظر الوضعييــن ـ إلى شــروط البحث العلمــي. إنّ المقاربة 
الفيبرية هي تحريــر للفكر من هــذه الهيمنة لالتجاه العلمــي والعودة إلى 
منزلــة الديــن واإلتيقا في تشــكيل أُســس الحداثــة، وبخاصة في تشــكيل 
الرأسمالية في شكلها الحديث. ومن هذا المنطلق بالتحديد نستطيع أن ننتقل 

من المفهوم البروتستانتي عن الخالص واالنتقال إلى وضع أُسس التقّدم.

�� ا��/� ��ى ���: +� األEالق إ�. اإل(�&�:�A� 2 ـ

توجد صعوبة في الحديث عن فلسفة فيبرية للدين، على أساس أنه تحدث 
عن سوســيولوجيا الدين، ويعود ذلك إلى المراوحة بين وضعية فلسفية للدين 

ووضعية اجتماعية، وهي عين المراوحة بين أولية 
الفرد وأولية المجتمع، كما أن فيبر قد تحدث عن 
سوســيولوجيا األديان، ســواء في كتــاب له بهذا 
العنوان أو في أعمال مختلفة أخرى من بينها كتابه 
عن اإلتيقا البروتستانتية؛ لكن ما يهّمنا في هذا 
المجال هو أن فيبر يمثل حلقة أساسية من تفكير 
الفلســفة الحديثة فــي الدين، ال بوصــف الدين 
مجرد ظاهــرة اجتماعية أو نفســية، وإنما بوصفه 
ظاهرة عقلية. لذلك يبدو من الواجب البحث في 

مشــروع عقلنة التجربة الروحية لدى فيبر، وبخاصة على مستوى اشتغاله على 
األثر المباشر لإلتيقا البروتستانتية على الرأســمالية الحديثة، وعلى تشكيل 

صورة جديدة للمجتمع لم نألفها من قبُل.
وتبدو عملية العقلنة هذه أساسية في تحديد فلسفة الدين عنده؛ على أنّ 
صعوبة تمييز هذه الفلسفة عن المقاربات الوصفية للظاهرة الدينية أمٌر بيّن 
عنده؛ والســبب في ذلك هو صعوبة االرتقاء باألخــالق الدينية إلى مصاف 
اإلتيقا. وال ُيعــّد فيبر في هذا األمر مجددًا؛ وإنما هــو يواصل حرجاً تقليدياً 
بدأ منذ القديم؛ أي منذ اللحظة التي أسســها قــرار هرمنوطيقي يجمع بين 
الفلسفة والالهوت. على أنّ هذا األمر لم يكن يطرح حرجاً في صلب الفلسفة 

 P/�65� ?]��5 �� ا��)
 ،�/�A� �/��� ���A� ��
�A. أ��س أ#C (��ث �� 
5����65�5 ا��/�، �
و/]5د ذ�H إ�.
ا���او
� ��� و{]�� 
�/�A� ����A�
وو{]�� ا������6.



50

المحور

اليونانيــة؛ فالحديث عن خصومة بيــن األخالق واإلتيقا عنــد اليونانيين هو 
مشكل مغلوط؛ ألنّ الفلسفة اليونانية لم تؤسس أخالقاً؛ لكنّ الجديد مع فيبر 
هو محاولة االرتقاء بالدين إلى مصاف عقالني يجعله قادرًا على ترجمة روح 
جديدة مكّنت من تشــكيل النموذج الرأســمالي الحديث. بقــي لنا أن نبحث 
فيمــا إذا كان قد نجح بالفعل في تحرير فلســفة الدين من فخ األخالق ومن 
أشكال التنميط االجتماعية. ما المقصود بعقلنة التجربة الروحية؟ وما وجاهة 

االنتقال في فلسفة الدين من األخالق إلى اإلتيقا؟

أ ـ عقلنة التجربة الروحية:
لم تكن العودة إلى الدين لدى فيبر مجرد استعادة لتجربة نسكية تقوية 
طهرية على النحو الذي يفهمه الرأي الشائع من الدين؛ لكنّ ما يهّم فيبر هو 
تلك األشــكال العقالنية التي تمثّل األّس الذي يقوم عليه الســلوك األخالقي 
الديني. وهــذا يعني أنّ األمــر ال يتعلّــق بالتعاطي مع الديــن بوصفه مجرد 
ظاهرة اجتماعية نحتاج إلى توصيفها أو تصنيفها وحســب، وإنما يستند فيبر 
إلى فلســفة بعينها لم يكن علم االجتماع قادرًا على توفيرها له؛ لكنّه وجدها 

في صلب الفلسفة، ويعود ذلك إلى المبررات التالية:
أّوًال: ظهر المبحث الفيبري في إطار مراجعات قامت بها الفلسفة الحديثة 
للمســألة الدينية، ونشــير بخاصة إلى كانط وهيغل وكامل المثالية األلمانية 
التي أعادت من جديد فهم الدين من وجهة نظــر الموضوعية التاريخية. وقد 

سبق أن أشرنا إلى ذلك على مستوى المقدمة.
ثانيـــاً: ينتمي فيبــر إلى تقليــد بعينه فــي فهم أثــر الدين على تشــكّل 
المجتمعات واألفكار، ونعني بذلك انتماءه إلى تقليد هرمنوطيقي كان قد انطلق 
منذ اللحظــة التي حدث فيها اســتقبال النصوص العبرانية في صلب اللســان 
اليوناني في إطار ما ُعرف بالترجمة الســبعينية للكتــاب المقدس، وقد حدث 
هذا االســتقبال حينما خرجت الفلســفة بدورها من العالــم اإلغريقي الضيّق 
لتصبح فلسفة هلينستية. ويكفي أن نذكر تأسيس مدرسة اإلسكندرية حتى نفهم 
هذا الوصل بين الفلســفة والدين. كما نشــير إلى مســحنة الخطاب الفلسفي 
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الهليني واستقبال الفلســفة في صلب المجادالت الالهوتية. وهكذا لم يعد في 
وســعنا أن نفصل الدين عن أفق التعقّل، وال أن نحاصر العقالنية في أفق غير 
ديني. كما يمكن أن نشــير إلــى ذلك المشــروع القديم الــذي تزعمه فيلون 

اإلسكندري والذي حاول من خالله البحث في العالقة بين موسى وأفالطون.
ثالثاً: علينا أن نبحث في عقلنة التجربة الروحية من دون الوقوع في تلك 
الخصومة التقليدية بين األنطولوجي والثيولوجي، بين الفلســفة والالهوت. إذ 
يمكن للفلسفة أن تفكر في الدين من دون أن يتحول الفلسفي إلى شأن ديني، 
ولعلّ ذلك هو المقصد األساسي للمشــروع الفيبري. ال يتعلق األمر لدى فيبر 

بجعل التجربة الدينية تجربة فلسفية، وإنما بنمط 
األمَثلة التي تفتح الطريق أمــام قوالب العقل في 
فهم التجربــة الدينيــة. حيث تقتضــي الطريقة 
العقالنية في الحياة عقلنة الفعل في أفق اإلتيقا. 
وقد اســتعمل كولبارغ في قراءته لفيبر جملة من 
المفاهيــم الجديــدة للداللــة على هــذه العقلنة 
للعنصــر الديني من قبيــل: رؤى العالــم، عالم 
اإلتيقا، النظام اإلتيقــي، وغيرها. يقول كولبارغ: 
«إن أثــر ديانات الخــالص على الفعــل الخاص 
بالمتدين يختلف بشــكٍل متميٍز مــن حيُث الكثافة 

عن التأثير الخاص باالندفاع العقلي لرؤى العالم» 1.
تعني العقلنة وجود مثال أعلى يتحكّم في الفعــل. يقول فيبر: «إن عملية 
عقلنة التقنية واالقتصاد هــذه تحدد أيضاً ـ وهذا حتمّي ـ جزءًا من أشــكال 
المثال األعلــى في المجتمــع البرجوازي» 2. علينــا أن نفهم عقلنــة التجربة 
الروحية إذًا بالمعنى الذي تتحــوّل فيه هذه التجربة إلى ماّدة ُيمكن إرجاعها 
إلــى مثال ما. والشــرط الذي وضعه فيبر في الكشــف عــن األس العقالني 

 Stephen Kolberg, “The rationalization of action in Max Weber’s sociology of religion”, in 1 ـ 
Sociological theory, Vol. 8, n°. 1 (spring 1990), p. 63 - 64.

اإلتيقا البروتستانتية، ص 40. 2 ـ 
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للبروتســتانتية هو تحويل الفرد نفســه إلى أفق للتمثّل؛ إذ فــي تلك الحالة 
نخرج عن حدود التمثالت الجماعيــة. فالجماعة بطبعها محافظة، غير قادرة 
على تثوير تمثالتها الخاصة بها، فهي ال تفعل سوى أن تحافظ عليها وتحاصر 
الفرد داخلها ضمن منظومة سلطوية بعينها. فال بد أن يتحوّل الدين إذًا إلى 
إتيقا عقليــة، وحينما يحدث ذلك ُيصبــح العقلّي هو اإلطار األنســب للفعل، 
وليست الجماعة وال الطقس. لذلك حوكمت البروتستانتية على أساس كونها 
قامت بعلمنة القيم المســيحية. يقول فيبر: «أمــا الكاثوليك ـ من جانبهم ـ 
فهم يجيبون برفض «المادية» بوصفها نتيجــة علمنة كل مجاالت الحياة على 
يد البروتســتانتية» 1. ومن الغريــب أن ُتواجه البروتســتانتية بحجة العلمنة، 
والحال أنّ لهذا المفهوم تاريخه الخاص الذي ال ينفصل عن تاريخ الكنيسة.

إنّ علمنة القيم الدينيــة هو اإلجراء اآلخر لعقلنتهــا؛ أي أنّها لم تعد حكرًا 
على التجربة الروحيــة الصرف، وإنمــا أصبحت تجربة عقلية مؤسســة للحداثة 
عينهــا، ولكي نفهم هــذا الوصل بيــن العلمنة والعقلنــة علينــا أن نتعقّب تاريخ 
المفهوم. ذلك أنّ كلمة seculum تقوم على الربط بين الفكر والعصر. ولكن هذا 
المفهوم هو ترجمة جديدة لمفهوم الالئكيــة أو الَعلمانية، وهو يعني الخروج عن 
اإلطار الرسمي إلى إطار عمومي 2. وفي هذا الخروج تحرير للعقيدة واستقبال لها 
في أفق آخر غير عقدي. حيــُث ُيصبح باإلمكان أن تتحــوّل التجربة الروحية إلى 
شــأن عام ال يحتكره رجل الدين وحده. إذ يبدو أن احتكار الســلطة الدينية لم 

م. س.، ص 19. 1 ـ 
أّول من صاغ مفهوم الالئكية هو القديس جيالســيوس خالل القرن الخامس الميالدي في رسالة  2 ـ 
 auctoritas sacrata بعث بهــا إلى اإلمبراطــور يدعوه فيها إلى الفصل بين ســلطة رجــل الديــن
pontificum وسلطة السياســي/الملك regalis potestas، وكذلك خروج رجل الدين من أفق رسمي 

إلى أفق عمومي.
“There are two powers, August Emperor, by which this world is chiefly ruled, namely, the 

sacred authority of the priests and the royal power.”

“If the ministers of religion, recognizing the supremacy granted you from heaven in matters 

affecting the public order, obey your laws, lest otherwise they might obstruct the course of 

secular affairs by irrelevant considerations, with what readiness should you not yield them 

obedience to whom is assigned the dispensing of the sacred mysteries of religion”.

In J. H. Robinson, Readings in European History, (Boston: Ginn, 1905), pp. 72 - 73.
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يحدث إال نتيجة الحتكار االعتقاد والتفكير فــي العقيدة. إنّ العقلنة هاهنا كامنة 
في تحويل هذه التجربة الروحيــة إلى تجربة تمثّل، فيصبــح الدين بذلك تمثال 

للعالم ُيمكن أن يحدث بحسب هذا النور الطبيعي المغروس في صلب اإلنسان 1.
غير أنّ فهم هذا األمر في فلســفة فيبر غير ممكن مــن دون فهم النقلة 
التــي أحدثهــا في صلــب الفكــر الماركســي. وإن القــارئ لكتابــه اإلتيقا 
البروتستانتية وروح الرأســـمالية ال ينفّك يلتقي بما يعرضــه فيبر في صلب 
الماركســية، وذلك بغاية الكشــف عن «بنية فوقية هي األســاس لكل تحوّل 
تحتّي» 2. ويتلّخص هــذا التعاطي الفيبــري مع فكر ماركس فــي التخلي عن 

مفهوم المادية التاريخية، وذلك بغاية اســتدخال 
العنصر الدينــي بوصفه عنصرًا مؤسســاً. ولكن 
األمر األكثــر أهّمية هو التخلّص مــن التحليالت 
الصارمــة لتاريخ الفكر اإلنســاني، فمثلما أنه ال 
يكفي توفر اإلطار المادي التحتــي لقلب بنية ما 
هو فوقــي، ال يكفي كذلك توفــر العنصر الديني 
لتأســيس حداثة اقتصادية. فما يهتّم به فيبر هو 
النمط المناسب الذي يستطيع في مرحلة تاريخية 
بعينهــا إعادة تشــكيل الوعي وتحقيق ما نســميه 

اليوم تقّدماً. إنّه النمط الثــوري الذي وضع البروتســتانتي بخاصة في قلب 
مسار تحرري اســتطاع تشــكيل بنية اقتصادية بعينها؛ أي أنه استطاع تشكيل 
روح جديد هي عينها روح الرأسمالية، فيتناسب هكذا الديني واالقتصادي في 

صلب بنية عقلية نسميها بالتنظيم العقالني للعمل.

بيّن ترتوليانوس في كتابه ضد اليهود أنّ التجربة الروحية ال يمكن أن ُتختزل في األفق الناموســي/ 1 ـ 
الشريعي الخاص بالشعب اليهودي؛ فالتجربة الروحية ال تحتاج إلى هذا اإلطار الرسمي حتّى تصبح 
ممكنة؛ ألنها قبل كلّ شــيء تمثّل أو استشــعار لأللوهية في صلب العالم والتاريخ، وذلك هو اإلطار 

األنسب الذي يعكس تجربة ما قبل موسوية لما هو روحي نجدها لدى نوح وإبراهيم وغيرهما.
 “A ‘superstructural’ element was regarded as crucial explanatory factor of :تقول ســارة فارس 2 ـ 
 the rise of a new economical system, thus, setting Weber’s thinking against the structure-based

explanations and economical determinism of Marxist accounts”.
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ب ـ فلسفة الدين أو المنعرج اإلتيقي للحداثة:
حينما يصبح األفق العقلي هو األفق األمثل للتفكير في التجربة الروحية، 
وتتشــكّل في العقل بنية بعينهــا قادرة علــى تغيير الواقع االقتصــادي؛ فإننا 
نســتطيع حينئٍذ الحديث عن إتيقا اقتصادية جديدة. لذلك ال يمكن أن نقرأ 
العالقــة بين البروتســتانتية والرأســمالية علــى أنها مجرد تحــوّل أخالقي 
للحداثة تمكّن من قلب الواقع االقتصادي. ذلك لعمري هو األســلوب الساذج 
الذي يســتعمله المتدينون اليــوم للتأثير على ذوي العقــول الضعيفة. وقد ال 
نحتاُج هاهنا إلى التعمق في بيان الفرق بين األخالق واإلتيقا؛ إذ أصبح هذا 
التمييز متداوالً بشكٍل كبيٍر على األقلّ منذ اللحظة السبينوزية. ولكننا نحتاُج 
إلى الكشــف عن إيثوس الحداثة الذي ُيمكّن من تعيين األُسس العقليّة للفعل 
وإمــكان تحوّله إلى فلســفة كونية. علينا علــى األقلّ أن نلتــزم باختيار فيبر 
الحديث عن اإلتيقــا بدل األخــالق، وإن كان التمييز بينهما غيــر بدهّي في 

نصوصه، وحتى في كتابه اإلتيقا البروتستانتية وروح الرأسمالية.
علينا أّوالً أن نأخذ بعض المحاذير فيما يتعلّق بفلسفة الدين بعاّمة؛ إذ ال 
يتعلّق األمر بفلســفة دينية، وإنما توجد فلســفة تتعاطى مع الظاهرة الدينية 
ومع أثر الدين على البنى العقلية، فال يقصــد فيبر مواصلة الحرج التقليدي 
الذي طرأ على الفلســفة فــي عالقتها بالثيولوجيــا؛ ألنّ فيبر ال يهتّم رأســاً 
بماهية الدين، وإنما بصيــغ التمثّل التي تجعل الفرد يبنــي أمثلة عقلية وهو 
سرعان ما ينتقل إلى مســتوى المفهوم. إنّ نموذج هذا التفكير هو اليهودية، 
ويعود ذلك إلى أنّها لم تقتصر على التفكير في األلوهية ضمن أفق للتعالي؛ 
وإنما أسســت لعالقة اهللا بالعالم والتاريخ 1. وبهذا يصبح الفعل أو الســلوك 
تعبيرًا أو انعكاســاً لبؤرة قوّة. فلــو أخذنا مثًال مفهوم الخــالص فإنه يعكس 
شكًال من أشــكال وعي الذات بذاتها؛ أي في اللحظة التي تدخل فيها الذات 
في اشــتباك مع تناهيها، مع العالم ومع تاريخها. وهــي في ذلك تحتاج إلى 

أفق ال متناٍه لوعيها، أو على األقل تحتاج إلى تاريخ يمثل أفق تحوّلها.

سارة فارس، م. س.، ص 38. 1 ـ 
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ال تتأسس فلســفة الدين إذًا إّال إذا ما غادرنا حدود السلوك الديني؛ إذ 
إن الســلوك يخضع دائماً إلى نوع من المراقبة الجماعية. إنها اللحظة التي 
يدرك فيها الفرد ذاته في صلــب نوع من الغيرية. هو غيــر اآلخر وال وجود 
لرابط أخالقي صارم؛ وإنما توجد مبادئ كونية هي األساس الذي تقوم عليه 
هذه الغيرية 1. حينما يتحرر الديني من ســلطة الجماعة، ويتحوّل إلى أساس 
للتمثل والوعي الكونيين بموجب فعل العلمنة، وحينما ُيفهم بحسب بنى عقلية 
بغض النظر عن اإلطار الطقســي، يصبح حينئٍذ قادرًا على أن يؤســس إلتيقا 
جديدة؛ أي يصبح هو بدوره إيثوســاً للحداثة. وقد نحتــاُج في هذا األمر إلى 

فهــم للديــن خــارج أفــق المقاربــة االجتماعية 
الوصفية، تماماً كما نتحدث اليوم عن عودة الدين 
في المجتمــع المعاصــر، وبخاصة خــالل العقود 
األخيرة. ال يتعلّق األمــر بعقيدة تقليدية، وال بعودة 
جديدة للديني على غرار المنعرج ما بعد العلماني 
على حّد عبارة هابرماس؛ وإنما نتحّدث عن الدين 

كما يتحدد في نظر الفيلسوف.
قد يكون ذلك شــكًال مــن العقلنــة الخاصة 
بالغرب على حد عبارة فيبر؛ ذلك أن الغرب وحده 

هو من امتلك اإلطار الفلسفي المناســب للتفكير في الدين بهذا الشكل، ومن 
دون هذا األســاس ال يمكننا فهم األسس الفيبرية لفلســفة الدين، أو األُسس 
الفلســفية للتفكير في التجربة الدينية، كما تحّدث عنها فيبر. لذلك ال يتعلّق 
األمر بالظاهرة الدينية وحســب؛ فالشــرق كان الحاضنة األولى للمســيحية. 
ولكنّ الشــرق لم يتمكن من تأســيس فلســفة للدين، وإنّ قّدم لهذه الفلسفة 
اإلطار العقدي المناســب لقيامها. من هذه الزاويــة بالتحديد ال ينفصُل فيبر 
عن تاريخ غربّي بعينه في التعاطي الفلســفي مع الدين، فلماذا البروتســتانت 
تحديدًا إذا كان اليهود هم أّول من فكروا في الدين بهذا الشــكل؟ إن اإلجابة 

 Nelsen B., The idea of usury: انظر كتاب نلســن، فكرة الربا: من األخوة القبلية إلى الغيرية الكونية 1 ـ 
From Tribal Brotherhood to Universal otherhood, Chicago, The Unviersity of Chicago Press, 1969.
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هي ببساطة كامنة في انخراط البروتستانت في صلب حركة تحديث مكنت من 
جعل الرأسمالية الحديثة واقعاً، ومن تأسيس إتيقا اقتصادية اقتلعت الفرد من 

أصوله التقليدية اقتالعاً. يقول فيبر:
«وقد تحوّلت النسكية إلى منهج في السلوك العقالني، يهدف إلى تجاوز 
الكيان الطبيعي وإلى سحب اإلنسان من ســلطة الغرائز، وتحريره من تبعيته 
للطبيعة وللعالــم، وذلك بغية اســتبدال ذلك بالخضوع إلــى عظمة اإلرادة، 

وإخضاع أفعاله لرقابة دائمة ولفحص دقيق وأمين لمدلولها األخالقي» 1.
إن فلسفة الدين التي أسســها فيبر ـ والتي ال يمكن أن ُترّد إلى منظومة 
أخالقية ســاذجة ـ تقوم على جملة مــن المفاهيم الجديدة التي اســتبدلت 
الضمير بمفهوم اإلرادة، واستبدلت الجماعة بالفرد، واستبدلت اهللا باإلنسان، 
واســتبدلت الدين بالدنيا، فتنتج بهذا الشكل أنموذجاً اجتماعياً جديدًا قوامه 
«أرستقراطية النعمة» 2، وتتشــكل صورة جديدة للكنيسة ال تختلف بكثير عن 
الصورة االجتماعية للمؤمن، بشكٍل تزول فيه الروابط التقليدية للوالء ومبادئ 
اإلرغــام التي كانــت تلزم الفرد بأن يســلك بشــكٍل مــا يســتجيب لمعايير 
الجماعة. إنّ هذا التحّرر هو في حد ذاته إيجابي؛ ألنه يجعل اإلصالح الديني 

مشكًّال لإلنسان الغربي، إذ يقّدم له التعبير والنمط المناسبين للوجود.
وهكذا ُيمكن تلخيص فلسفة الدين الفيبرّية في النقاط التالية:

أّوًال: جْعل الفرد الحيز المالئم لالعتقاد، وذلك هو ما يؤســس لمفعول 
إيجابي للدين على مســتوى الفعل والوعي؛ فعلى خــالف دوركهايم يبدأ فيبر 
بالفرد بدل المجتمع، يقول ر. أ. سيغل: «بينما يرى دوركهايم أن األفراد هم 
نتاج للمجتمع؛ يــرى فيبر أن المجتمع هــو نتاج لألفــراد» 3. وفي هذا األمر 
بالتحديد يمكن القــول: إن المقاربــة الفيبرية قد نجحت فــي التخلّص من 

اإلتيقا البروتستانتية، ص 78. 1 ـ 
م. س.، ص 86. 2 ـ 

 R. A. Seagel, “Weber and Geertz: on the meaning of the religion”, in Religion, Vol. 29, n°. 1, 3 ـ 
1999, p. 66.
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األساس االجتماعوي المحض لفلسفة الدين، وأُسست هذه الفلسفة على واحد 
من أهّم المفاهيم المؤسسة للفلسفة الحديثة، أال وهو مفهوم الفرد.

ثانياً: عقلنة التجربة الروحية بالشكل الذي يمكّن من الخروج عن حدود 
ما هو عقدي، والتعاطي مع الدين في أفق األمثلة. وفي هذا األمر يرى ســيغل 
ـ اســتنادًا إلى ما ذهب إليه فيبر في سوسيولوجيا األديان ـ أنّ «الربط بين 
الميتافيزيقا واإلتيقا هو مــا جعل الدين عقلياً أكثر مــن كونه حاصل غرض 

طارئ ad hoc، وهو ما يؤسس لمرحلة الدين بدل السحر» 1.
ثالثاً: عــّد اإلتيقا ـ وليســت األخالق ـ هي 
اإلطار المناســب للتفكير الفلســفي فــي الدين، 
والســبب في ذلــك أنّ األخالق غير قــادرة على 
التأســيس لكونية القيم. تفترض األخالق شــكًال 
من اإللزام القائم على ناموس مستمّد من العقل 
اإللهي؛ ولكنّ مجرد قــول كهذا يعكس في الوقت 
نفسه فشًال مضاعفاً: اهللا واإلنسان. لذلك نحتاُج 
إلى فهم الدين بحســب مفهوم للخالص يؤســس 
إلمكان المصالحة بين اإلنســان واهللا. لكنّ هذه 

المصالحة تحتــاج إلى إطار عقالني يتحــوّل فيه اهللا من كائــن مراقب إلى 
فكرة أو أفق ال متناٍه. لذلك وجد فيبر في التجريد البروتستانتي أفقاً إلتيقا 
جديدة، فكلّما تحدثنا عن اهللا بحســب مفهوم الوحدة المتعالية ـ وصار هذا 

اإلله كونياً ـ أصبح باإلمكان تحويله إلى أفق للمصالحة 2.
إن المشــكل األصلي في بحث فيبر في الدين هو مشــكل المعنى، وفي هذا 
األمر بالتحديد يتحوّل البحث في الدين إلى مشكل ميتافيزيقي؛ لهذا عينه كانت 
فلســفة الدين فلســفة عقالنية هدفها تحرير العالم من طابعه السحري، وذلك 
هو ما ســماه فيبر خيبة أمل العالــم Entzauberung، إن صّحــت الترجمة. وهي 

م. س. ن. 1 ـ 
ماكس فيبر، سوسيولوجيا الدين، الترجمة اإلنجليزية إلفراييم فيشون، بوستون، بيكون، 1963،  2 ـ 

ص 138 ـ 139.
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تعني «تلك العملية الواســعة مــن «خيبة أمــل» العالم التي بدأت مــع نبوءات 
اليهودية القديمة، والتي رفضت ـ باالنســجام مع الفكر العلمــي اليوناني ـ كل 
الوسائل السحرية للتوصل إلى الخالص» 1. فالبحث عن المعنى مطلب عقالني 2.

�� ا��/��A��E(��: ا��� اال�����6 �

ال يخلو المشــروع الفيبري من صعوبات تتعلّق بمحاولة فهم األُسس التي 
تقوم عليها فلســفة الدين عنده، وجماع هذه الصعوبات تتعلّق أساساً بمحاولة 
إيجاد أس عقالني للدين، والعمل في الوقت نفسه على االنخراط في مشروع 
الفلسفة ذاته المتمثل في قراءة الدين من وجهة نظر الموضوعية التاريخية. 

لذلك وجد في الرأسمالية روحاً عقالنياً هو كذلك روح ديني.
أدى بنــا تحليل هذا األمر إلى اســتبعاد فكر فيبر عــن كامل المصادرات 
السوســيولوجية التــي تجعل مــن قراءته للدين قــراءة اجتماعية باألســاس، 
والسبب في ذلك استناده إلى مفهوم للفرد يجعل منه المنتج الفعلي لمجتمعه، 
وكذلك اســتناده إلى تصوّر للمعنى يجعل تصوره للديــن ال ينفصل عن األفق 
الميتافيزيقي العام. إنّ المشــروع الفيبري هو باألســاس مشروع عقالني من 
دون أن نتوقف عند الحدود الضيقة للعقالنية، وبخاصة في اختزالها فيما هو 
علمي. تقول آن ســويدلر: «تلعب العقلنــة دورًا نظرياً مهماً في سوســيولوجيا 
األفكار لدى فيبر. أوًال: تمثل العقلنة المســار األساســي الذي يعطي لألفكار 
القدرة علــى التأثير في الفعــل االجتماعي. ثانياً: تقدم العقلنــة الديناميكية 
الداخلية للتغير في صلب أنساق األفكار هو أحد المصادر األساسية للتغير في 
صلب األفكار من حيــث هي أفكار. ثالثاً: من خالل العقلنة تكتســب أنســاق 

األفكار استقرارها واستقاللها في عالقة بالعالم االجتماعي» 3.

اإلتيقا البروتستانتية، ص 71. 1 ـ 
 Patrick Sherry, “Disenchantment, Re-enchantement, Enchantment”, in Modern theology, Blackwell 2 ـ 
publishing, 2009.

 Ann Swidler, “the concept of rationality in the work of Max Weber”, in Sociologcial inquiry, 3 ـ 
43 (1), pp 35 - 42.
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تنتج هذه العقلنة ـ كما بينّا ـ عن الجمع بين الميتافيزيقا واإلتيقا، ولذلك 
تقوم فلســفة الدين لدى فيبر علــى دين عقالني متحّرر مــن كلّ هيمنة للجانب 
الالعقالني والســحري الذي ُيحاصر الدين في صلب ما هو طقوسي؛ فال يكون 
الطقس إال درجة الصفر مــن التفكير في الدين. وإذ نجعــل من الطقس درجة 
الصفر فإننا نبيّن أن ما هو اجتماعي ـ على أساس أن ممارسة الطقوس جماعية ـ 
ال يكفي للتفكير في الدين؛ ذلك أن فلســفة الدين ليســت توصيفاً للواقع يقف 
عند حدود الظاهرة، وهذا يعني أن التفكير فــي اهللا ال يمثل مرآة للمجتمع كما 
ذهب إلى ذلك دوركهايم 1. إنّ العنصر االجتماعي في فلسفة الدين هو باألساس 

طقوســي؛ لكنّ عقلنة هذا المعطــى االجتماعي؛ أي 
تجريده من دالالته الطقســية، وعــّده معطى عقلياً 

هو ما يؤسس فلسفة للدين.
إن رأس األمر في ذلك هو القول بأسبقية الفرد 
على المجتمع فيمــا تعلّق بالتفكير فــي الدين. ولم 
اللحظــة  مــن  انطالقــاً  إال  ممكنــاً  ذلــك  يكــن 
البروتستانتية التي جعلت األفراد هم من يبنون ديناً 
يخدم أغراضاً فردية، وذلك هو حّد التماثل األقصى 
بين اإلتيقا البروتســتانتية التــي قوامها الفرد وروح 

الرأسمالية التي قوامها المصلحة الفردية. فال يكون دور المجتمع الحقاً إال تأطير 
هذا النجاح الفردي 2؛ إذ ينتهي فيبر في كتابه اإلتيقا البروتســـتانتية إلى الدور 
الذي يلعبه االنتماء الطائفي في شــحذ هــذا الروح البروتســتانتي، وبخاصة مع 

المعمدانيين الذين يعيشون في إطار جماعات تعمل على فرض أخالق اجتماعية.
ذلك هو األمر الذي يجعل من الصعــب التمييز بين االجتماعي والفردي؛ 
ألن االلتــزام األخالقــي للفــرد إزاء طائفــة بعينها هــو التــزام إزاء أخالق 

انظر ر. أ. ســيغل، م..، ص 67. «قــد ال يعكس تصوّر اهللا فــي الدين العقلــي المجتمع كما هو  1 ـ 
الحال لدى دوركهايم؛ ولكن هذا التصوّر يفترض شيئاً ما في المجتمع: الطقس».

م. س.، ص 66. «من جهة يبتكر األفراد بحســب فيبــر الدين، وهم يفعلون ذلــك بغاية خدمة  2 ـ 
أهدافهم الخاصة. ومن جهة أخرى، يشكّل المجتمع هذه األهداف التي يبحثون عنها».

�ي ��ال /@5A ا��>�وع ا�
 ]ّA[�) ��5ت[? �+
����و�� �'2 األُ�� ا��� 
�� ا��/� �A� �'�A� 5م&)
���ه، و��6ع )4ه 
 ً����ا�g]��5ت (�]Aّ[ أ
����و�� إ/�Bد أس 
.�/�A� �#ال&�



60

المحور

بورجوازية جديدة، إلى حّد أنّ األفراد ال يســتطيعون العيش خارج هذا اإلطار 
الطائفي، وهو يتلقى باستمرار أسئلة من قبيل: «إلى أية طائفة تنتمي؟»، «هل 
أنت معمداني؟»، «إلى أين ســتذهب يوم األحد؟»... إلخ. تلك أسئلة نرددها 
اليوم في مجتمعاتنا الشــرقية بأســاليب مغايــرة؛ ولكنها ال تعبّــر عن وعي 
برجوازي؛ وإنما تعبّر عن هيمنة للهوية الجماعية. إنها أسئلة الجماعة ال أسئلة 
الفرد؛ َبْيَد أنّ أســئلة الجماعة هذه كما ظهرت في الغرب قامت باألساس على 
أسئلة أولى طرحها الفرد نفسه؛ أي أنّ ســؤال الهوّية في المجتمع الغربي لم 

يكن ليُطرح لوال سؤال الحرية.
غير أننا نواجه هاهنا حرجين:

األّول: اصطدام اإلتيقــي باألخالقي فــي نهاية المطاف؛ ذلــك أن اإلتيقا 
البروتستانتية ـ التي تأسست على الحرية، وعلى عقلنة الدين، وتحويل اهللا إلى 
أفق ال متناٍه للفعل ـ قد انتهت في األخير إلى أخالق اجتماعية صارمة تعمل على 

المحافظة على هوية طائفية ما، ولها أساليبها الخاصة في المراقبة والعقاب.
ثانياً: هذا االصطدام بين اإلتيقي واألخالقي يؤسس الصطدام جديد بين 
الفلســفي والسوســيولوجي؛ ذلك أنّ فلســفة الدين لدى فيبر قد انطلقت من 
مطلب العقلنة التي تجعل من الدين موضوعاً للعقل وتواصل مشــروع الفلسفة 
األساســي في هذا الغرض؛ أي أن تفكر الفلسفة في الدين من دون أن تتحوّل 
إلى فلســفة دينية. لكنّ تطويق الفعــل وهذا األفق اإلتيقي مــن ِقبل المجتمع 
يجعلنا نكــّف عن أن نفكر فيه فلســفياً؛ ألننا ســنتعاطى معــه بوصفه ظاهرة 
اجتماعية، كما لو أن المجال الطقوسي الذي عملنا على تجاوزه ـ بموجب فعل 
العقلنة ـ يباغتنا من جديد، ويعود هذه المّرة بشكل أقوى؛ إنه صوت الجماعة 
ال صــوت الفرد. فإذا كان األفــراد هم من يبنون ديناً، فــإن المجتمع هو من 
يستحوذ عليه ويؤطره ويراقبه. ويظلّ مطلب التحرر قائماً ينتظر فلسفة للدين 
ترتفع بالفرد والمجتمع في الوقت نفسه من دون رقابة الكلّ االجتماعي، ومن 

دون انفالت كلي للفرد عن عالمه.
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■  أستاذ بكلية اآلداب ـ جامعة عين شمس ـ قسم الفلسفة.

:��'�)

شغلت مسألة «القيم» مساحة عريضة من بحث المفكرين 
والمهتمين بالجوانب اإلنسانية واالجتماعية عبر التاريخ؛ 
فهي انعكاس لألســلوب الذي يفكر به األفراد في ثقافة معينة، وفي 
فتــرة زمنية معينة؛ كمــا أنها تمثل نظامــاً معقدًا يتضمــن أحكاماً 
تقويميــة إيجابية أو ســلبية ـ مقبولة أو مرفوضة ـ نحو األشــياء أو 
ة تعكــس «القيم» أهداف  األفعال أو حتى نحو األشــخاص. ومن ثم
اإلنســان واهتماماته الذاتية، كما تعكس حاجات النظام االجتماعي 
والثقافــي الذي يعيش فيــه. وإذا ما حاولنا أن نفّرق بين اإلنســان 
وســائر العالم في كلمة واحدة، فلن نجد ســوى القيم. فاإلنسان ال 
يواجه العالم بوصفه موضوعاً مستقًال محايدًا؛ بل العالم القائم هو 
وجود بالنســبة إليه، ال يتصل بــه إال من جهة ما يعنيــه منه، وال 
يعرف منه إال مــا ُيترجم إلى لغته. وما يغزوه اإلنســان من العالم 
مــزود بالثقافة، بــل إن الثقافة هي الوجه اإلنســاني مــن العالم. 
وُتصاغ ثقافة اإلنسان من مجموع جوانب فاعليته على نحو ما يتضح 

■   2�Aا�� �أ+� +�وك �
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من فلســفته ودينه وفنه وعلمه، ومن قبل ذلك، في لغته وأســاطيره وسحره؛ 
فهي القيم والمثل السائدة في المجتمع.

والقيم هي طابع وجود اإلنسان وقوام بنيته، ومن ثم فهي اللغة التي يفهم 
بها العالم، كمــا أنها تتجاوز مــا هو كائن لتتطلّــع إلى ما ينبغــي أن يكون. 
وتفترض القيم أن ثمة ما يجب رفضه وتجاوزه فــي الوضع الراهن، ويتضمن 
هذا خروجاً على الماضي والحاضر مضياً إلى المســتقبل، فإذا كان ثمة خطر 
يهدد عالم اإلنسان وحياته، وأزمة تكاد تخنق وجوده؛ فإنها ال ُتحل بمزيد من 
التطور في العلــم والتكنولوجيا؛ ألن هذا التطور نفســه يدخل ضمن أســباب 
األزمة، كمــا ال ُتحل بمواقف سياســية معينة؛ ألنها أزمة تتصــل بمعنى الحياة 
 فهي تنشد من «الفلسفة» أن تقّدم عوناً كبيرًا في حل اإلنسانية ذاتها. ومن ثَم
هذه األزمة. فالفلســفة ـ برفضها التســليم بوجود حدود وضعها لها العلم ـ ال 
تستطيع أن تعبرها في بحثها عن «المعنى والقيمة في الحياة»، هي التي يمكن 
أن تتعهّد بصقل نوع مــن التكامل لكل جوانب الوجــود والحياة. وهذا االلتزام 
الفلسفي ال يقف إال على قاعدة من القيم 1، وكذلك الدين ـ لما يحمله من قيم 
تفوق القيــم جميعاً ـ ال يقوم على أســاس وهمــي، وال على عدد مــن األفكار 
الخاطئة التي تم تكوينها في عصور طفولة اإلنســانية، وإنمــا يقوم على أكثر 

األسس صالبة في وجود اإلنسان؛ إنه الوعي الباطني بقيمة الحقيقة.
وال شــك أن ما ُيكــوّن صميم «الدين» هو الشــعور باالنســجام الباطن 
العميق؛ شعور بالسالم والراحة والسعادة، شــعور بأن كل شيء يسير على ما 
يرام فــي داخلنا وفــي العالم الخارجــي أيضاً، هــذا الشــعور ينطوي على 
اإلحســاس بمشــاركة قدرة أعظم من قدرتنا، والرغبة في التعــاون مع تلك 
القدرة في تحقيق أعمــال المحبة والتوافق والســالم. هذا كلّــه يتحقق عن 
طريق «الخبرة الدينيــة» التي تقودنا إلى الشــعور بقيمــة الحقيقة اإللهية 
العليا 2. من هذا المنطلق حدد «ماكس موللــر» Max Muller (1823 ـ 1900) 

صالح قنصوه، نظرية القيمة في الفكر المعاصر، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1981، ص 6. 1 ـ 
 John. Morrison Moore, Theories of Religious Experience, Round Table Press, Inc. New York, 2 ـ 
1939, pp. 1 - 2.
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الديــن بأنه اإلحســاس بالالمتناهي، أو هو الســعي نحو تصــور ما ال يمكن 
تصوره، وقول ما ال يمكن التعبير عنه، إنه التطلع إلى الالمتناهي؛ بمعنى أن 
«الديــن» هــو الوعي المباشــر بالوجــود الكوني، هــو الحياة فــي الطبيعة 

الالنهائية للكل في الواحد والواحد في الكل (أي في اهللا).
أمــا «وايتهــد» Whitehead (1861 ـ 1947) فقــد عبّر أصــدق تعبير عن 
الخبرة الدينية بقوله: «الدين عيان لشــيٍء يقوم فيمــا وراء المجرى العابر 
لألشياء المباشــرة، وخلف هذا المجرى أو في باطنه شيء هو بمثابة إمكانية 
بعيدة؛ ولكنه في الوقت نفســه أعظم الحقائق الراهنة؛ شيء يخلع معنى على 

كل ما من شــأنه أن ينقضي أو يــزول؛ ولكنه مع 
ذلك يســتعصي عن كل فهم، شــيء ُيعد امتالكه 
بمثابة الخيــر األقصى؛ ولكنه ـ فــي اآلن عينه ـ 
عصــي بعيــد المنال، شــيء هــو المثــل األعلى 
النهائــي؛ ولكنه ـ فــي الوقت نفســه ـ مطلب ال 
رجاء فيه» 1. إن كلمــات «وايتهد» تعبّر عن حدس 
مباشــر وتنبع، مــن خبــرة دينية خاصــة، هذه 
الخبرة هي إحســاس متأصل في أعماق اإلنسان، 
بحيث تصبح محاولة انتزاعه محاولة يائسة بقدر 

ما هي عقيمة. هذا اإلحســاس يكمن في أعمق أعماق كل قلب بشــري؛ بل هو 
يدخل في صميم ماهيته البشــرية 2. ويمكن القــول: إن إدراك الحقيقة التي 
ترى أن نظام العالم ـ كما رأى «وايتهد» ـ وعمق حقيقته وقيمته في مجموعه 
وفي أجزائه، ومتعة الحياة وســالمتها والتغلب على الشــر؛ هي أمور مرتبطة 
معاً وال تأتي عرضاً. وبسبب هذه الحقيقة يكشف الكون عن نشاط خالق ذي 

A. N. Whitehead, Science and Modern World, Cambridge: University Press, 1932, p. 49. 1 ـ 
ولتر ستيس، الزمان واألزل (مقال في فلسفة الدين)، ترجمة زكريا إبراهيم، مراجعة أحمد فؤاد  2 ـ 

األهواني، المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر، بيروت، 1967، ص 40.
 Frederick, Ferre, Basic Modern Philosophy of Religion, Charles Scribner’s Sons, New أيضــاً: 
York, 1967 p. 52.
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حرية ال نهاية لها، وعن مملكة من األشكال ذات إمكانيات ال متناهية؛ ولكن 
هذا النشاط الخالق، وهذه األشــكال عاجزة كلها عن إنجاز الواقعية بمعزل 

عن االنسجام المثالي، الذي هو «اهللا» 1.
ومن هنا جاء اختيارنا لموضوع «مبحث القيم»؛ لنبيّن أهمية «القيم» في 
مجالي الدين والفلســفة ودورها في حياة اإلنســان، خاصة ونحن نحيا وسط 
عالم مضطرب مليء باألزمات وباألحداث والثورات، هذه األزمات جعلت هناك 
عدم ثقة وعدم إيمــان بالقيم الراهنة؛ بل بتفاهة وانعــدام لكل قيمة. ويجد 
اإلنســان ـ في خاتمة المطاف ـ أن هناك طابعاً وهمياً للعالم هو الذي يعني 
في النهايــة تفاهة العالم أو عدم جدواه، بحيث يرى في انقضاء األشــياء أو 

عدم ثباتها العامل األساسي الذي يسلبها قيمتها.

�� و+�P ا�&�2�A�ا�

مبحث القيم أو «األكســيولوجيا» Axiology 2 يضم مذاهب الفالســفة في 
صنوف القيم وطبيعتها ومقاييســها ومنزلتها من الفلســفة، والفلسفة تدرس 
 Goodness والخير Truth (أو الصدق) القيم المطلقة أو النهائية، وهي الحــق

عبد الرحمن بدوي، موســوعة الفلســفة، المؤسســة العربية للدراسات والنشــر، بيروت، 1984،  1 ـ 
الجزء الثاني، ص 553.

 Aciof وهي مشــتقة من الكلمة اليونانية ،Axiology «ُعرف مبحث القيم باســم «األكســيولوجيا 2 ـ 
بمعنى قيمة Value ، وكلمة Logos بمعنى علم. وفلســفة القيم هــي البحث عن الموجود من حيث 
هو مرغوب فيه لذاته، وهي تنظر في قيم األشــياء وتحللها وتبيّن أنواعها وأصولها. فإن فسرت 
«القيم» بنسبتها إلى الصور الغائبة المرتســمة على صفحات الذهن كان تفسيرها مثالياً، وإذا 
فسرت بأســباب طبيعية أو نفسية أو اجتماعية كان تفســيرها وجودياً، وإذا قيل: إن قيمة الشيء 
غير وجوده؛ قلنا: إن معنى القيمة والوجود يعبران عن حقيقة واحدة؛ وال يمكن تصور أحد هذين 
المعنيين دون تصور اآلخر. وهنا يظهر السؤال عن أي المعنيين أحق بالتقديم: هل وجود الشيء 
مبــدأ قيمته، أم أن قيمته هــي مبدأ وجوده؟ أجابت الفلســفة «األنطولوجيــة» بقولها: إن وجود 
الشــيء مبدأ قيمته، ومعيار كماله وخيريته هــو حصوله على الوجود الذي يخصــه. أما نظرية 

القيم فقد أجابت بأن قيمة الشيء مبدأ وجوده.
 Thomas Mautner, The Penguin Dictionary of Philosophy, :لمزيد من التفصيل ُيمكن النظر إلى
Penguin Books, Ltd. London, 1997, p. 586.

أيضاً: جميل صليبا، الُمعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت ـ لبنان، الجزء الثاني، ص 214.
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والجمال Beauty ، وهنا تثار عدة أســئلة يمكن إجمالها على النحو التالي: هل 
هذه القيم مجرد أفكار في ذهن اإلنســان، أم أن لها وجودًا خارجياً مســتقًال 
عن الشخص الذي يدركها؟ وما هي مقاييس الحق، ومقاييس الخير، ومقاييس 
الجمال؟ متى نقول: إن هذا التفكير صادق، وإن هذا الســلوك خيـر، وإن هذا 
الشيء جميل؟ ما هي الشروط التي ينبغي توافرها في هذا الشيء حتى نصفه 
بهذه الصفــة أو تلك؟ هذه القيم الثالث تدرســها علوم فلســفية خاصة هي: 
الحق (الصدق) موضوعه يدرســه علم المنطق، محاوالً أن يصل إلى الشروط 
التي ينبغي مراعاتها لكي يكون التفكير ســليماً 1. واختلف الباحثون في فهمهم 

لطبيعة «الحق» وتصورهــم للمقاييس التي يمكن 
استخدامها في التمييز بينه وبين الباطل.

أما الخير، فيدرسه علم األخالق في محاولة 
أخرى للوصول إلى القواعد التي ينبغي مراعاتها 
لكي يكون الســلوك خيـــرًا، ويتخــذ البحث في 
مفهــوم الخيــر ـ بوجه خــاص ـ صــورة اختيار 
للطبيعــة العامــة واألنــواع الخاصــة للفضيلــة 
والســعادة (أو اللــذة)، والوســائل المؤديــة إلى 
تحقيــق هاتين الغايتيــن؛ بمعنى اختبــار مختلف 

أنواع اللــذة واأللــم ومعرفة درجاتهمــا المتباينــة، وكذلك تحديــد طبيعة 
الفضائل المختلفــة أو صفات الخلــق الخيرة وأضدادهــا، ومعرفة العالقات 
المتبادلــة بينها 2. كما يعني الخيُر أيضاً كل فــن وكل فحص عقلي، وكل فعل 
واختيار يرمي إلى خير ما؛ أي أن خير اإلنســان ـ بوصفــه موضوع اختيار أو 
مقصد ـ مبعثه التفكير، وهو مختلف عن الدوافع التي ال تعدو أن تكون حسية 
ووجدانية. ومــن هنا كان للبحث فــي «الخير» والمقاييس التي تســاعد في 

إمام عبد الفتاح إمام، مدخل إلى الفلســفة، مؤسســة دار الكتــب للطباعة والنشــر والتوزيع،  1 ـ 
الكويت، 1993، ص 147.

ســد جويك، المجمل في تاريخ علم األخالق، ترجمة توفيق الطويل، وعبد الحميد حمدي، دار نشر  2 ـ 
الثقافة اإلسكندرية، 1949، الجزء األول (من أقدم العصور إلى مطلع العصر الحديث)، ص 70.
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التمييز بينه وبين الشــر مكانــه الملحوظ فــي التفكير البشــري منذ أقدم 
العصور، واتسعت شقة الخالف بين الباحثين في تصورهم لطبيعة «الخيرية» 
ومقاييســها 1؛ فقــد رأى بعضهم أن «الخيريــة» تطلق على مــا يتصف به كل 
موجود من الكمال، فكل كائن ينزع بطبعه إلى كماله الذي هو خيرية هويته. 
كما تعني «الخيرية» صفة الشخص اإلنساني أو صفة الشيء الخارجي، فإذا 
أطلقت على اإلنســان دلت على َمْن يحب «الخير» ويفعله، أو على َمْن يشــعر 
بآالم اآلخرين ويدفع األذى عنهم؛ ويرغب في تحقيق ســعادتهم. وإذا أطلقت 
على الشيء الخارجي دلّت على ما يتصف به ذلك الشيء من الكمال الخاص 
بــه، أو علــى ما يجده اإلنســان مــن اللــذة والمنفعة فــي الحصــول عليه. 
و«الخيرية» بهذا المعنى مرادفة للصالح والطيبة والمنفعة، كقولنا: «خيرية» 
الفعــل؛ أي صالحه، و«خيريــة» النفــس؛ أي طيبتها، و«خيريــة» العلم؛ أي 
منفعته 2. وال شك أن «الخير» بمفهومه العام يعادل مفهوم «القيمة»؛ أي يهتم 
بأهداف السلوك أو غاياته المثلى، ويكشف ما ينبغي السعي إليه؛ أي إلى ما 

هو «خير» أو ما له «قيمة».
والجمال: يدرسه علم الجمال؛ ليحدد لنا الخصائص التي ينبغي توافرها 
في الشــيء لكي يكون جميًال. وعلينا أن نالحظ أن كلمــة «ينبغي» هنا تعني 
أننا ال ندرس ما هــو كائن، ولكننا ندرس ما ينبغــي أن يكون. ولهذا ُوصفت 
هــذه العلوم الثالثة بأنهــا معياريــة Normative. أعني أنها تحــاول أن تضع 
المعيار أو المقياس الذي تقيس به التفكير الجيد والســلوك الخيـر والشيء 
الجميل. ومن هنا تختلف عن العلــوم الوضعية التي تصف ما هو قائم أمامها 
بالفعل فحسب، أو تدرس ما هو كائن أو ما هو موجود دون أن تتخطاه إلى ما 
ينبغــي أن يكون 3. إن علــم الجمال يأخذ علــى عاتقه القيــام باختيار نقدي 

 Georg Henrik Von Wright, The Varieties of Goodness, London: Routledge & K. Paul, New 1 ـ 
York, 1963, p. 12.

 Perry, R, B, General Theory of Value: meaning and basic principles construed in terms of 2 ـ 
interest, Cambridge: Haward University Press, 1950, pp. 34 - 35.

إمام عبد الفتاح إمام، مدخل إلى الفلسفة، ص 147. 3 ـ 
كذلك: توفيق الطويل، أُسس الفلسفة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1979، ص 377.
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العتقاداتنا المتعلقــة بأمور مثل: ما طبيعــة الفن الجميل؟ ومــا الذي يميّز 
الفنان المبــدع عن غيره؟ وأي مــن التجربة ُيعد تذوقاً فنيــاً؟ ولماذا كانت 
التجربة الفنية تجربة قيمة؟ وما هو المعيار الذي يمكن أن نســتند إليه في 
حكمنا على الفن؟ ال شــك أن مثل هذه التساؤالت هي ما دعت إلى قيام علم 

.Aesthetics الجمال أو فلسفة الجمال
ومن هنا، فإن التقســيم الثالثي للقيم البشــرية الكبرى (الحق والخير 
والجمال) مبني على نظــرة متكاملة إلى الطبيعة اإلنســانية الروحية التي ال 
تكتمــل إال إذا كّرس اإلنســان حياته من أجل اكتســاب الحقيقــة في العلم، 

وتوخي الخيــر في التعامل مع غيــره، وبحث عن 
الجمال في الطبيعة والفن. وهكــذا كانت القيم 
الثــالث تناظر ثالثة أنواع رئيســة من النشــاط 
الروحي لإلنســان: العلم واألخــالق والفن. وإذا 
كانت ضروب النشاط هذه جديرة بسعي اإلنسان 
واهتمامه حتى تتكامل شخصيته، فإنها تعبر ـ في 
الوقت ذاته ـ عــن ثالثة مســالك متباينة، لكل 
منها طابعــه الخاص، مــع تضافرهــا جميعاً في 

تكوين شخصية اإلنسان.

+5{���5 ا�&�2 وذا(��'�

أول خــالف يثار حــول مفهــوم «القيمة» هــو الخالف المتعلــق بمركز 
«القيم» فــي العالم؛ أي الخالف المتعلــق بطبيعة القيم بصفــة عامة، فقد 
تساءل الفالسفة: هل للقيم وجود موضوعي مطلق؟ وهل هناك «قيم» بالمعنى 
العام، أم هي دائماً نسبية تبعاً لرضا فرد معين أو تفضيله؟ هل هناك أحكام 
تقويمية شــاملة تسري على كل البشــر في كل مكان؟ وهل هناك شيء ينعقد 
ـ «القيم» بغض النظر عــن زمانهم أو مكانهم أو  إجماع الناس علــى وصفه ب
جنسهم أو حضارتهم؟ أم أن لكل شخص ـ في نهاية األمر ـ نظاماً فردياً من 
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القيم؟ بعبارة أخرى: هل القيــم خاصية تنتمي إلى األشــياء ذاتها؟ أم أننا 
نحن الذين نضفي هذه القيم على األشياء؟ أي: هل هي موضوعية أم ذاتية؟ 

مطلقة أم نسبية؟ 1.
يرى أنصــار النظرية الموضوعيــة للقيمة أن «القيــم» كامنة في طبيعة 
األشــياء ذاتها، ال تختلف من فرد آلخــر، وال من عصٍر إلــى عصر، وال من 
مكان إلى مكان؛ لكــن الذي يختلف فحســب هم األفــراد والجماعات؛ فقد 
تمنعهم البيئة أو التربية أو الظروف المحيطة بهم عن إدراك هذه الخصائص 
التي نسميها القيم، بحيث تجد مجتمعاً من المجتمعات أو فردًا من األفراد ال 
يرى الســلوك األمين أو الصادق «خيرًا» في ذاتــه، وتلك الحاالت إن ُوجدت 
فهي ال تدحض الحقيقة التــي ترى أن «الخيرية» كامنة في طبيعة الســلوك 
األخالقي نفســه. وهكذا يكــون الحكم التقويمي في أساســه وصفــاً لطبيعة 
األشــياء؛ أي للواقع ذاته. ويمكن أن نجد أنموذجاً للتصور الموضوعي للقيم 
لدى الفيلســوف األمريكي «جوزيا رويس» Royce (1855 ـ 1916) في فلسفته 
عــن «الــوالء» Philosophy of Loyalty، حيث أعطى لكل مظهــر من مظاهر 
الوالء وجودًا موضوعياً قيمياً 2. وقد رأى أن الوالء فــي ذاته «قيمة عليا»؛ بل 
خير أسمى، بغض النظر عن القضية التي تتخذها موضعاً لوالئك، فينبغي أن 
نحدد ما يكون جديرًا بوالء اإلنسان، والشيء الذي يستحق من اإلنسان والءه 
ينبغي أن يكون شــيئاً يحتفظ له بذاتيته المســتقلة. يقول: «إذا وجدُت قضية 
معينة، وحازت إعجابي، وجذبتنــي إليها، فوهبُت لها نفســي وخدمتها؛ فإني 
بذلك أكون قد حققت لنفســي ـ إذا ما اكتمل والئــي ـ الخير األقصى... وال 
يعني والئي خيري فقط؛ وإنما خير اآلخرين أيضاً؛ فأنا ال أحصل على الخير، 
وإنما أمنحه لآلخريــن... وهكذا ال يقتصر الخير على الفرد فحســب؛ وإنما 

هنترميد، الفلسفة، أنواعها ومشكالتها، ترجمة فؤاد زكريا، مكتبة مصر، القاهرة، 1997، ص 261. 1 ـ 
أيضاً: إمــام عبد الفتاح إمام، فلســــفة األخالق، دار الثقافة للنشــر والتوزيــع، القاهرة، 1985، 

ص 52.
 Josiah Royce, The Basic Writings, edited with an introduction by John McDermott, New 2 ـ 
York: Fordham University Press, 2005, Volume 2, p. 855.
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يشمل اآلخرين طالما يوجد نوع الوالء للوالء؛ أي يوجد نوع من التدعيم لوالء 
اآلخريــن، إذن ال ُتعــد القضية خيرة، إال إذا كانت أساســاً عبــارة عن والء 

للوالء، وُتوصف بأنها قضية شريرة طالما أنها تحطم والء اآلخرين» 1.
وقد أكــد أنصار النظريــة الذاتية فــي القيمة وجود تبايــن في األحكام 
التقويمية، وأن هــذا التباين يزداد عمقاً وفقاً الختالف األشــخاص والعصور؛ 
ذلــك ألن كل قيمة تبدو صــادرة ـ من وجهة النظر النفســية ـ عن الشــعور 
بالرضا أو اإلشــباع Satisfaction، فنحن نصف أي شيء ُيرضي أو ُيشبع حاجة 
من حاجاتنا أو يســاعد على تحقيق مصلحــة لنا بأنه «خيــر»: أو «قيّم»، أو 

«مرغوب» فيه. وأعلى األشياء قيمة هي تلك التي 
تشــبع حاجاتنا على أفضل نحٍو، أو ُترضي حاجة 
من أقوى حاجاتنا، من هــذا المنطلق فإن ميولنا 
ورغباتنا تشبه لوحة حساسة تكشف لنا عن القيم 
التي ال وجــود لها مطلقــاً خارج هــذه اللوحة 2، 
ويترتب على ذلك أنه كلما فقد الشيء أو الموقف 
قدرته على إرضائنا انعدمت قيمته أيضاً. كل هذه 
األمور يتخذ منها صاحب النظرة الذاتية شــواهد 
على أن القيمة ال توجد إال فــي أذهاننا، فالحكم 

التقويمي ليس إيضاحاً لصفات كامنة في األشــياء ـ تجعلهــا خيّرة أو مرغوباً 
فيها لذاتهــا؛ وإنما هو مجــرد تعبير عن تفضيــل، وهذا التفضيــل هو دائماً 
تفضيل شــخصي، هو إعــالن عما أحبه أنا ذاتــي وأجده خيــّرًا، وعما ُيرضي 
رغبتــي أو مصلحتــي الخاصة؛ بــل إن أحكامنا تتغيــر دائماً حتــى في مجال 
التفضيل الشــخصي هذا؛ فال حاجة ـ مثــًال ـ بالمرء إلى أن يكون متشــائماً 
ساخرًا لكي يقول: إن كل أحكامنا التقويمية ال تعبر فقط عن تفضيل شخصي؛ 

جوزيا رويس، فلســـفة الوالء، ترجمة أحمد األنصاري، مراجعة حســن حنفي، المجلس األعلى  1 ـ 
للثقافة، المشروع القومي للترجمة، 2002، عدد (337)، ص 84 ـ 85.

إميل برهييه، اتجاهات الفلســـفة المعاصرة، ترجمة محمود قاســم، مراجعــة محمد القصاص،  2 ـ 
سلسلة (األلف كتاب ـ 10)، دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع، القاهرة، 1956، ص 85.
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وإنما تمثل تفضيًال مرهوناً باللحظة وحدها، ومعرضاً للتغير دون سابق إنذار. 
ومن هنا فإن أي خير هو بالضرورة تجربة لفرد ما، وعندما تتفق مجموعة من 
األشــخاص على قيمة أية تجربــة، فلن تكون لدينا إال مجموعــة من التجارب 
الفردية التي ُيحكم عليها بأنها «خيــر» 1. وهكذا، فإن صاحب النظرة الذاتية 
فها بأنها «كل  ف القيمة بأنها كامنة في األشــياء أو المواقف، وإنما ُيعر ال ُيعر
 J. S. Mill «ما يشــبع رغبة أو حاجة أو مصلحة». ويعبّر «جون ســتيوارت مــل
(1806 ـ 1873) عــن هذا الــرأي بتأكيده أن الســؤال عن «الخير» هو ســؤال 
بخصوص األشياء المرغوبة، ويضيف أن الدليل الوحيد الممكن على أن الشيء 
خير هو أن الناس بالفعل ترغب فيه، والســعادة هي الشيء الوحيد المرغوب 

فيه لذاته بصرف النظر عما ُيحتمل أن ينجم عنه من نتائج وآثار 2.
وقد رأى بعض الفالســفة قصور الرأيين الســابقين حول أحكام القيمة؛ 
ذلك ألنهم وضعوا المشكلة وضعاً خاطئاً حين تساءلوا: هل القيم موضوعية 
أو ذاتية؟ ثم افترضوا أنها ال بــّد أن تكون إما ذاتيــة خالصة أو موضوعية 
خالصــة 3. إذ إن هناك وجهة نظر أوســع وأرحــب تضم الرأييــن معاً، فال 
تقتصر خيرية األفعــال مثًال على األفعــال وحدها، وال تجعلهــا قاصرة على 
اإلنســان وحده، فال شــك أنها تحمل الخاصيتين معــاً. فالجوهرة ال تكمن 
قيمتها في ذاتها؛ إذ ال بّد أن تكون الجوهرة قيمة بالنسبة لشخص ما، غير 
أن خصائصها من ناحية أخرى هي خصائص طبيعية فيها، فنحن لم نخلقها؛ 
أعني أننا لسنا نحن الذين جعلناها المعة ذات بريق. وُقْل مثل ذلك بالنسبة 
للسلوك البشــري، فنحن نختار ســلوكاً معيناً يتصف بصفات خاصة ونصفه 
ـ «األمانة» أو «الصدق» أو «الوفاء»، أو بأنه «خير» بصفة عامة. لكن هذه  ب

هنترميد، الفلسفة أنواعها ومشكالتها، ص 264. 1 ـ 
 Roger Crisp, Routledge Philosophy Guidebook to Mill on Utilitarianism, Routledge, New 2 ـ 
York Fetter lane, London, 1997, p. 52.

أيضاً: توفيق الطويل، جون ســتيوارت مل، سلســلة نوابغ الفكر الغربي، دار المعارف، القاهرة، 
1999، ص 107.

إمام عبد الفتاح إمام، فلسفة األخالق، ص 55. 3 ـ 
ـ أيضاً: صالح قنصوه، نظرية القيمة في الفكر المعاصر، ص 46.
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الخصائص ذاتها هي التي تتحكم في عملية االختيار، فإذا كان االختيار يمثل 
العامل الذاتي؛ فإن خصائص العقل نفســه تمثل العامل الموضوعي، ومنهما 

معاً يكون السلوك األخالقي 1.

�'5م ا�&���+

لفظ «قيمة» من حيث اللغة له عدة دالالت: «قيمة الشــيء»: قدره؛ أي 
قدر قيمتــه، وقيمة المتاع: ثمنه، ويقال أيضاً: «قومت الســلعة»؛ أي ثمنتها. 
هذا يعني أن لفظ «قيمة» يمكن أن يخص أمــرًا مادياً بالوصف، كما يمكن 

أن يدل على شــيء معنوي يصف حالة من حاالت 
اإلنسان وعالقاته 2. وال شك أن اللفظ في الغالب 
يحمــل هذيــن المعنييــن؛ إذ إن االقتصادييــن 
يســتعملونه من أجل الداللة على الثروة المالية 
التي بواسطتها يتم البيع والشراء، وهم يتحدثون 
عادة عن نوعيــن من القيم: قيــم اإلنتاج، وقيم 
االســتهالك وارتباطهما بالعــرض والطلب، وهم 
يحرصــون على تبيــن العناصر المكونــة للقيمة 
ـ : مــادة أولية  وهما ـ كمــا يقــول االقتصاديون 

وعمل. كما يحمل «لفظ القيمة» معنًى إنســانياً عميقاً ال يتحقق إال بالقدرة 
على العمل والعطاء، ومن ثم فإن «القيمة» ال تتحقق بالقوة أو القهر، ولكن 
تتم بالقدرة واإلرادة؛ إرادة عمــل تتبعها إرادة حرة. ويقــول «إميل برهييه» 

إمام عبد الفتاح إمام، فلسفة األخالق، ص 55 ـ 56. 1 ـ 
الُمعجم الوســيط، مجمع اللغة العربية، مطابع األوفســت، شــركة اإلعالنات الشرقية، 1985،  2 ـ 

الجزء الثاني، ص 801.
أيضاً: مجد الدين الفيروزآبادي، القاموس المحيط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

الجزء الرابع، ص 166.
ُينظر كذلك إلى رالــف بارتن بيري، آفاق القيمة: دراســة نقدية للحضارة اإلنســانية، ترجمة 
عبد المحســن عاطف، تقديم زكي نجيب محمود، مكتبــة النهضة المصريــة، القاهرة، 1968، 

ص 11 وما بعدها.
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Emile Brehier (1876 ـ 1952): «إن النــاس جميعــاً يدركــون مــا القيمــة 

األخالقية لعمل مــن األعمال، وما القيمــة الغذائية لنوع مــن الطعام، وما 
القيمة الفنية للوحة من اللوحات؛ وذلك أن الشــيء الــذي يدخل في حوزة 
العمل، أو يتدخل فيه ـ من طعام، أو لوحة ـ يعطي لهذا العمل قيمته وثمنه، 
ويجعله موضعاً للرغبة فيه من حيث المبــدأ؛ فالقيم هي األوصاف كالجميل 
والقبيح، والخيّر والشــّرير، والشــريف والوضيع، والعدل والجور، والطاهر 

والخبيث، والشهّي والمنفر...، وكل قيمة إيجابية ُتصحب بقيمة سلبية» 1.
ولفظ «قيمة» فــي اللغة القديمة مشــتق من فعــل Valere بمعنى «ما هو 
ثمين» أو جدير بالثقة. ويرى «لوي الڤيل» Louis Lavelle 2 (1883 ـ 1951) أننا 
نســتخدم كلمة «القيمة» عندما نريد تفضيل بعض األشياء على بعضها اآلخر، 
وهذا يعني أننا نضع عادة تصنيفاً لألشــياء ونعلــي بعضها على بعضها اآلخر، 
حتى يبدو بعضها أساسياً واآلخر ثانوياً أو فرعياً. ومن الخطأ أن نظن أن هذا 
التصنيف يعتمد على طبيعة األشــياء ذاتها ألنه يعتمد في الحقيقة على عملية 
التقييم نفسها، وعلى الحكم الذي نحكم به على األشياء ذاتها 3. ويعود الفضل 
 Albrecht Ritschl 4 «في استعمال مصطلح «حكم القيمة» إلى «ألبرخت ريتشل

إميل برهييه، اتجاهات الفلسفة المعاصرة، ص 82 ـ 83. 1 ـ 
يعّد» لوي الڤيل» من أبرز المفكرين الذين أســهموا في نشــأة مبحث «األكسيولوجيا» في العصر  2 ـ 
الحديــث، وُيعد كتابه الرئيس «مبحث القيم» ســفرًا مهماً في ترســيخ مســائل القيمة وتاريخها. 
باإلضافة إلى العديد من المؤلفات التي تشــرح طبيعة مذهبه في القيمة مثل: «الحضور الكلي»، 
«قوى األنا»، «كتاب الوجود»، «كتاب الفعل». وأعمال أخرى عديدة شملت مباحث: «األنطولوجيا»، 
«واألخالق»، «وتاريخ الفلســفة». وينطلق المفهوم األكسيولوجي ـ كما حدده «الڤيل» ـ من القيمة 

التي تظهر أصالتها وقوتها في التضاد بين: الوجود والعدم، واإلمكان والواقع.
 Milton. Rokeach. Understanding Human Values: Individual and Societal, The Free 3 ـ 
Press, 1979, p. 15

ـ أيضاً: نازلي إسماعيل حسين، نظريات في فلسفة القيم، مكتبة عين شمس، القاهرة، 1983، ص 5.
«ألبرخت ريتشــل» الهوتي بروتســتانتي ألماني، تميز بنقده لثقافة عصره. وللقضايا الجوهرية  4 ـ 
التي عالجتها «المســيحية»، فقد اعتقد أن التأمالت الفلســفية قدمت فكرة عــن اهللا الخالق، 
ولكنها فشــلت في تقديم اهللا األب المحب الذي تقدمه األسفار المقدســة. وقد حدد «ريتشل» 
مجالي العلم والدين، ورأى أن العلم يتناول الظواهر الطبيعيــة والتاريخية، أما الدين فيختص 

بالقيم، أو ـ بمعنى أوضح ـ الدين هو الضامن للقيم.
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(1822 ـ 1889) هذا المصطلح هو أكثر المصطلحات استعماالً عند المشتغلين 
بالبحــث في مجــال القيمــة. وجاءت أهميــة «ريتشــل» في أنــه رد األحكام 
الميتافيزيقية إلى أحكام وجود، واألحكام الدينيــة إلى أحكام قيمة ـ وأحكام 
القيمة على اختالف تنوعها سواء كانت كلية أم جزئية، موجبة أم سالبة ـ لها 
بيئة صورية واحدة، وإن اختلفت صور تفســيرها؛ فهي عنــد «الڤيل» تعبّر عن 
فعل المشاركة في حقائق مطلقة. ويرتبط مفهوم القيمة عنده بكلمة «الوجود»؛ 
بمعنى أنها وجود جديد يخلق طرازًا جديدًا من التفكير الفلسفي ُيعرف بعبارة 
«علم القيم»، أو «فلســفة القيم» أو «نظرية القيــم» 1. وهكذا تبدو «القيمة» 

حاضرة في سلوك اإلنسان، وهي التي تحدد اتجاه 
هذا السلوك وترسم مقوماته وتعين بنيانه.

وال شك أن اإلنسان مارس «مفهوم القيمة» 
في سلوكه منذ ظهوره على وجه األرض؛ فموقف 
التقييم فطري فيــه، ومعاييره ـ في رأيه ـ توجه 
أحكامه علــى األشــياء، ويمكننــا أن ننظر إلى 
تاريــخ الثقافات القديمــة لنعرف كيــف احتل 
مفهــوم القيمة مكانة بــارزة. فثقافة المصريين 
القدماء تتركز على مفهوم الحياة الثانية، بحيث 

نالحظ أن مختلف جوانب حياة الفرد تتأثر بفكرة اســتمرار وجوده. واتجه 
الفن إلــى تقدير ضــرورة الحفاظ على الجســد وتقّدمــت بذلك صناعة 
التحنيــط، التي ارتبطت بمفهــوم الخلود. وكانت الحــروب والغزوات وفن 
التجارة وصناعة األوانــي ـ وغيرها من أوجه النشــاط ـ قائمة على خدمة 
الفكرة القائلة بالحيــاة الثانية، وحتــى الطقوس الدينيــة كانت من أجل 

تأكيد قيمة هذه الحياة.

جان پول رزفبر، فلســـفة القيم، ترجمة عادل العوا، عويدات للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان،  1 ـ 
2001، ص 5.

ـ أيضاً: هشــام بن جدو، إشـــكالية القيمة عند لوي الڤيل، رســالة ماجســتير غير منشورة، 
الجزائر، 2012، ص 128.
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أما الحضارة اإليرانية فنجد فيها فكرتي «الخير» و«الشــر» تســيطران 
على مجاالتها المختلفة، وتظهر هذه الثنائية في ـ صورة شــخصيتين ـ هما: 
«أهورامــزدا» Ormazd، و«أهريمان» Pihriman، فــي حالة صراع دائم، وهما 
يمثالن ضمير اإلنســان. ولذلك نجد أصحاب هذه الثنائية يتحدثون عن دور 
الزمان المطلق الذي يولد هذين التوأمين؛ ألن الزمان هو المحك األساســي 
في نشاطهما، وهو الذي يؤكد تضادهما، ويرون أن هذا الصراع قام من أجل 
التعرف علــى «النور»؛ أي مــن أجل الظفر بصفــاء الروح ونجاة الجســد. 
ومفهوم القيمة في هذه الثقافة يقوم على تقبل مبدأي الخير والشر اللذين ال 
يتوقفــان لحظة عن إيقــاظ ضمائر النــاس للبحث عن «النــور»، فالضمير 
اإلنســاني يمثل حقل نزاع من أجل نصرة مفهوم قيمة الخير. وإذا نظرنا إلى 
حضارة «الهند» فســنجد أن «مفهــوم القيمة» يرتبط بالقوة المقدســة؛ أي 
«براهما» Brahman 1، وهو مصطلح في الديانة الهندوســية يدل على الحقيقة 
النهائية في العبادة، وهو اسم محايد من حيث الجنس، وهو يشير إلى القوة 
المقدســة الكامنة في طقوس األضاحي التي يقوم بها رجال الدين ويســمون 
«البراهمة». وُينَْظر عــادًة إلى رجل الدين البرهمي كما لــو كان إلهاً، وهو 
ُيعرف في الكتب المقدسة على النحو التالي: هناك نوعان من اآللهة: األول: 
اآللهة على نحــو ما نعرفهــم، والثاني هم هــؤالء البراهمة الذيــن يعرفون 
بالڤيدا Vades؛ أي اآللهة البشــر، وهم يمثلون أيضاً ضمائر الناس؛ فإذا ما 
تحقق للفرد أن تطابقت ذاته مع براهمــا أو الوجود المقدس فإنه ـ عندئٍذ ـ 
يتخلص من كل الشرور التي تصاحب وجود الظواهر الجزئية. أما «البوذية» 
فإنها تتميز بنظرة تشاؤمية، تقوم على إنكار كل قيمة للحياة، وترى أن مفهوم 
الشــر يكمن في مولد اإلنســان وما يعتريــه من أمراض في شــيخوخته وفي 
وفاته 2. وال تكون هناك قيمة خيـرة إال فعل اإلنســان الذي يحاول من خالله 
التخلص من هذه المســاوئ. وهذا الموقف يترتب عليه بعض القيم الخيـرة؛ 

مثل التخلص من األنانية، والبعد عن كل ما يهدر كرامة اإلنسان.

إمام عبد الفتاح إمام، ُمعجم ديانات وأساطير العالم، مكتبة مدبولي، القاهرة، المجلد األول، ص 220. 1 ـ 
فوقية حسين محمود، فلسفة القيم، شركة إخوان زريق للطباعة، القاهرة، 1984، ص 17. 2 ـ 
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وإذا رجعنا إلى تاريخ الفكر الفلســفي ســنجد أن اإلنسان هو الكائن 
األخالقي الــذي يحمل «أمانة القيــم»؛ بمعنى أن ما ُيكــوّن ماهية وجوده 
ـ من الناحية األخالقية ـ هو ما لديه من قدرة على حمل القيم األخالقية. 
وقد أطلق «ســقراط» Socrates (470 ـ 399 ق.م.) شعاره المعروف والذي 
يعبّر عن كل فلســفته «اعرف نفسك بنفســك»، هذا الشعار ال يكشف عن 
نظرية خاصة في طبيعــة النفس ومصيرها، بقدر ما يكشــف عن مضمون 
أخالقي مســتمد مما يترتب على هــذه المعرفة بالنفس مــن توجيه معين 
لحياة اإلنســان وقيمه وســلوكه. فمعرفــة النفس عنده هــي معرفة «قيمة 

الخير» وتحقيق الفضيلة؛ ألن من يعرف نفســه 
يعرف ما يناســبها؛ أي يعــرف الخير الخاص 
بها. وترتب على مبدأ «اعرف نفســك» نظريته 
األخالقيــة التي تتلّخص فــي أن «الفضيلة علم 
الخير  بقيمة  اإلنســان  والرذيلة جهل» 1، فجهل 
هو وحده مصدر الشقاء والشر. أما «أفالطون» 
Plato (427 ـ 347 ق.م.) فقد كان أعظم المدافعين 

ـ فــي العالــم القديم ـ عــن فكــرة موضوعية 
القيم، ولعل األمر الذي حــال بينه وبين وضع 

مذهب أخالقي مطلق ـ بالمعنى الكامل لهــذه الكلمة ـ هو أنه كان متأثرًا 
بذلك االتجاه العــام في األخــالق اليونانية إلى تأكيد فكرة «الســعادة» 
بوصفها غاية لسلوك اإلنسان، وإلى تجاهل فكرة «الواجب» بوصفها قطباً 
آخر يمكن أن تنجذب إليه أفعال البشر. وبالرجوع إلى أوصاف الخير في 
الكتاب السادس من «الجمهورية 2 ـ بوصفه قيمة عليا ـ سنجد أن أفالطون 
جعل منــه مبدأً كونيــاً، إلى جانب كونــه قيمة، ونظر إليه علــى أنه أرفع 

موضوعات المعرفة والعلم، ال األخالق فحسب.

أميرة حلمي مطر، الفلسفة عند اليونان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1986، ص 155. 1 ـ 
ُيمكن النظر إلى: محاورة الجمهورية ألفالطون، دراســة وترجمة فؤاد زكريا، الهيئة المصرية  2 ـ 

العامة للكتاب، القاهرة، 1985، (الكتاب السادس ـ 509)، ص 413.
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أما «أرسطو» Aristotle (384 ـ 322 ق.م.) فقد كتب العديد من الكتب 
في فلســفة األخالق، إال أن كتابه «األخالق إلى نيقوماخوس» ُيعد من أهم 
هذه الكتب؛ فهو غني بتحليالته للمعاني األخالقية والنفسية التي تنظر إلى 
ضروب النشاط البشري على أنها سلســلة متدرجة من مظاهر «الخير» أو 
«القيم». لقد كان «أرســطو» يرى ـ على خالف «أفالطــون» ـ أن المجال 
الواقعي الوحيد هــو العالم الطبيعــي المنظور، فالواقــع والمثال األعلى، 
والطبيعي والروحي، هما حقيقة واحدة ال تنفصم. مثل هذا الرفض للثنائية 
يعني أن قيمة الحياة ينبغي أن ُتوصف على أســاس عالمنــا هذا، دون أية 
إشــارة إلى المجال العلوي أو المجــال فوق الطبيعي. وعلــى ذلك فال بد 
لكشــف طبيعة الحياة الخيرة أو صورة «الخير األسمى» من دراسة طبيعة 
اإلنســان، معنى ذلك أن األخالق إنما تهدف إلى البحث في أفعال اإلنسان 
من حيث هو إنسان، وتهتم بتقرير ما ينبغي عمله وما ينبغي تجنبه لتنظيم 
حياة الموجود البشــري. يقول: «كل الفنون، وكل األبحاث العقلية المرتبة، 
وجميــع أفعالنا، وجميــع مقاصدنــا األخالقية يظهر أن غرضها شــيء من 

الخير نرغب في بلوغه... إنه موضوع جميع آمالنا» 1.
اتفقــت «األبيقوريــة» و«الرواقية» في تصــور الغاية القصــوى من حياة 
اإلنســان، وإن اختلفت أســاليب كل منهما لبلوغ هذه الغاية؛ أي لبلوغ السعادة 
التي تحقق طمأنينة النفس وهدوء البال؛ فالتمســت «األبيقورية» هذه السعادة 
نفســها في حياة الراحة والخلو من المخاوف واالنفعاالت، وتوّخت االبتعاد عن 
اآلالم ورحبــت بالتمتع بالملــذات؛ وأقامت موقفها األخالقي على أســاس مبدأ 
«اللذة» الذي هو «الخير األســمى»، واأللم الذي هو الشــر األقصى، وليست 
الفضيلة قيمة في ذاتها؛ ولكن قيمتها تستمد من اللذات التي تقترن بها، وهذا 
ما قاله «أبيقــور» Epicurus (341 ـ 270 ق.م.) ـ متأثرًا بســلفه «أرســتبوس» 
القورينائــي Aristippus (435 ـ 355 ق.م) ـ حيــث رأى أن كل لذة فضيلة، وكل 

أرسطو طاليس، علم األخالق إلى نيقوماخوس، نقله إلى العربية أحمد لطفي السيد، دار صادر  1 ـ 
(مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة)، 1924، الجزء األول، (ك 1 ب 1 ف1) ص 167 ـ 168.
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فضيلــة إنما مصدرهــا اللذة 1. أمــا «الرواقية» فقــد توصلت إلــى أن مفهوم 
السعادة يعمل على قمع األهواء ووأد الشــهوات ومحاربة اللذات واإلشادة بحياة 
الزهد والحرمان؛ تحقيقاً للسعادة السلبية (وهي تعني البعد عن كل ألم) التي 
كانت ســمة العصر كله 2. فالرواقي كان يرى أن الحيــاة الخيرة ـ التي ينبغي 
لكل حكيم أن يســعى إلى أن يحياها ـ هي تلك التي يتحدد بها واجب اإلنسان 
على أســاس قانون الطبيعة أو النظام العقلي للكون، هــذا القانون يحدد لكل 
فرد مكانه في نظام األشياء، ويقرر الواجبات وااللتزامات التي تتوافق مع هذا 
المركز المحدد. ومن هنا كان قوام الحكمة ـ عنــد الرواقيين ـ هو االعتراف 

بهذه المكانة، وبما يرتبط بهــا من واجبات؛ ومن 
ثم العيش في وفاق واع مع الطبيعة؛ أي مع العقل.

وأصبح قوام الحياة األخالقية مع «المسيحية» 
هو طاعة القانون، الذي يختلف كل االختالف عن 
القانون الذي اعترفت به «الرواقية»؛ هذا القانون 
الجديد ليس قانوناً يكتشفه العقل البشري، وإنما 
جاء من الوحي اإللهي الذي ال نملك حياله إال أن 
نطبقه؛ ألنــه تعبير عن اإلرادة اإللهيــة؛ وما دمنا 
نعتقد أن القوة التي تسهر على تنفيذ هذا القانون 

إرادة إلهية خيرة، فسوف يكون ذلك قانوناً خيرًا يعبّر عن قيمة عليا، ولهذا 
كتابــه  (354 ـ 430) ـ فــي   St. Augustine أوغســطين»  «القديــس  رأى 
«االعترافات» ـ أن كل المكاسب العقلية لم تستطع أن ُتشبع نهمه الروحي، ما 
دام «الخير األسمى» الذي يمكن أن يكفل لنا السعادة إنما يتوقف على توجيه 
اإلرادة توجيهاً صحيحاً نحو المحبــة اإللهية 3. ويؤكد «القديس توما األكويني» 

 Jeffrey Fish and Kirk R. Sanders, Epicurus and The Epicurean Tradition, Cambridge 1 ـ 
University Press, 2011, p. 105.

توفيق الطويل، فلسفة األخالق: نشأتها وتطورها، دار النهضة العربية، القاهرة، 1991، ص 106. 2 ـ 
ـ أيضاً: عثمان أمين، الفلسفة الرواقية، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، 1971، ص 202.

زكريا إبراهيم، اعترافات القديس أوغسطين، مكتبة األُســرة، الهيئــة المصرية العامة للكتاب،  3 ـ 
1994، ص 39.
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T. Aquinas (1225 ـ 1274) أن «القيمة العليا» التي هي مبدأ كل القيم ليســت 

شــيئاً آخر ســوى اهللا نفســه؛ ألن اهللا هو الخير الذي تكون جميــع الخيرات 
األخرى في حياة اإلنسان تابعة له ومندرجة تحته.

وبيّــن «ديــكارت» René Descartes (1596 ـ 1650) الطــرق التــي تؤدي 
بالعقل إلى بلوغ الحقيقة في كل بحث أخالقي، يســعى للوصول إلى الحكمة، 
التي هي غاية الفلســفة. فقد رأى أن موضوع األخــالق تدبير أفكارنا وهداية 
أعمالنا على الوجه المالئم؛ لكي ننال قيمة الســعادة، وأمثل السبل وأوثقها 
ـ لكي نعمل أعماالً مالئمة للســعادة ـ هو أن نعمل وفقاً للعقل. ورأى أيضاً أن 
الخير األســمى هو معرفة الحــق؛ ألن الخير والحق أمر واحــد. يقول: «لما 
كانت إرادتنا ال تميل إلى الســعي وراء شــيء أو االنصراف عنه إال ألن ملكة 
الحكم عندنا ُتصور لنا ذلك الشيء حســناً أو قبيحاً، فيكفي أن نحكم حكماً 
حسناً لكي نفعل فعًال حسناً» 1. معنى ذلك أن اإلرادة هي التي توجه أفكارنا، 
فيكون صنيعها حســناً إذا اهتدت بأفكار واضحة متميزة، ويكون صنيعها سيئاً 
إذا استرشــدت بأفكار غامضة مبهمة. والقاعدة المثلــى إلرادتنا ـ فيما يرى 
«ديكارت» ـ هي أن نريد العالــم على نظامه الذي وُجد عليــه؛ إذ ليس لنا 
ســيطرة كاملة إال على أفكارنا، ومــا دام األمر كذلك فخليق بنا أن نســعى 

لمغالبة رغباتنا ال لتغيير نظام العالم.
أمــا «نيتشــه» Nietzsche (1844 ـ 1900) فيُعــد من أبــرز القائلين بأن 
«اإلنســان» هو واضع القيم؛ فقد رأى أن اإلنسان هو الذي أضفى على الكون 
كل ما فيه من معنى، ولو أدرك عن وعي أنه هو خالق هذا البناء الشامخ من 
القيم لعمل على تحقيق الغايات التي يريدها لنفســه تحقيقاً واقعياً، ولزادت 
ثقته بنفســه، وبقدراته المبدعة؛ ولكنه ـ في واقع األمر ـ ينكر ذلك، ويوهم 
نفســه أنه قد وجد هذه القيم فحســب، وأنها هناك مفروضة على األشــياء 
بالرغم عنه، فإذا ما أحس بأنها في وجودها مستقلة عنه فلن يحاول أن يغير 

ديكارت، رسائل في األخالق: رسالة إلى اليزبث، في 15 ســبتمبر 1645، نقًال عن عثمان أمين،  1 ـ 
ديكارت، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، 1969، ص 226.
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منها شيئاً؛ بل سيبقيها على حالها وســيقبل األمور على ما هي عليه 1. ويتبين 
لنا أن إرجاع القيم إلى اإلنســان عند «نيتشــه» ال يعبّر عــن نزعة ذاتية أو 
صوفية، بل هو دعوة صريحة لإلنســان كي يمارس فاعليته على أوســع نطاق 
ممكن، فلن يقف في وجه هذه الفاعلية شــيء إذا تبيّــن أن العالم ال يحمل 
معنــى ثابتاً، وأن في وســع اإلنســان أن يضفــي عليه بمجهــوده الخاص من 
المعاني ما يشاء، مثلما أضفى عليه من قبل معناه القديم. والقوة التي تدفع 
اإلنسان إلى إضفاء قيم معينة على األشياء هي «الحياة»، فكل تقويم إنساني 

إنما يستهدف نفع الحياة في آخر األمر.
والحــق أن مفهوم «القيمة» لــم يحتل مكاناً 
مهماً إال منذ زمن يكاد ال يجاوز القرن التاســع 
عشــر، ولعل اكتشــافه كان أعظم ما حققه ذلك 
القرن، غيــر أن اآلراء التي تدور حوله لم تتبلور 
بعد، وما يزال أحد موضوعات الفلســفة. لكن لم 
تتبين أهمية مفهوم القيمة في تاريخ الفلسفة إال 
تدريجياً، ولذلك ال تعثر في الفلســفات القديمة 
على مذهب أو مدرســة فلســفية تجعل من القيم 

مشكلتها المحورية 2.

��
ا�&��� وا��&�&� ا��و

الحق أن لدى العقل البشــري ميًال ال يمكن استئصاله نحو التوحيد بين 
القيمة والحقيقة، على شــرط أن ُتفهــم القيمة هنا على أنهــا القيمة العليا 
للبركة اإللهية أو للســعادة الروحية، وربما كان في اســتطاعتنا أن نعبّر عن 

فؤاد زكريا، نيتشـــه، سلســلة نوابغ الفكر الغربي، دار المعارف، الطبعــة الثالثة، القاهرة،  1 ـ 
1991، ص 58.

 Arthur. Danto, Nietzsche: An Essay on a Critical History of Western Philosophy, أيضــاً: 
edited by D. J. O’Connor, Macmillan, London, 1964, p. 393.

صالح قنصوه، نظرية القيمة في الفكر المعاصر، ص 11. 2 ـ 
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هذه الحقيقة على صورة معادلــة فنقول: (القيمة = الحقيقــة)، ويمكننا أن 
نستنتج من هذه المعادلة المعادلة التالية: (الالقيمة = الالحقيقة) 1.

وليس مــن الصعب العثور على شــواهد تؤيد هذا الــرأي؛ فهناك نماذج 
مستمدة من مذاهب فلسفية ذات أصل صوفي، سواء أكان هذا األصل صريحاً 
أم خفياً؛ فعنــد «أفالطون» مثًال نجد أن أشــد الموجــودات حقيقة إنما هي 
«الصــور» أو «الُمُثــل»، فالمثل هي الحقائــق التي تقابــل «الالحقيقة»، أو 
«نصف الحقيقة»، أال وهو «عالم الحّس». ولكن المثل أيضاً هي الموجودات 
الوحيــدة القيمة حقاً؛ وذلــك ألن كّالً منهــا إنما هو «كمال» األشــياء التي 
تشارك فيه. وعالم المثل ـ في فلسفة «أفالطون» ـ يسطع بنور إلهي، وهكذا 
نرى على الفور أن الحقيقة والقيمة مرتبطان، أو هما متســاويتان. ولكن هذا 
ليس كل ما في األمر: إذ إن هناك ســلماً للمثل؛ بمعنــى أن المثل تندرج في 
مراتب يقوم بعضهــا فوق بعض، والصــورة التي تقف فوق قمــة هذا النظام 
الهرمي ـ بوصفها أعظم الموجــودات حقيقة ـ إنما هي صورة «الخير»، أعني 
مثال «القيمة». وتبعاً لذلــك فإن هناك توحيدًا صريحــاً بين األكثر حقيقة، 
واألكثــر قيمة، وال بّد أن نالحظ أنه ليس في فلســفة «أفالطــون» مطلقاً أي 
سبب منطقي يبرر وضع مثال «الخير» فوق قمة هذا السلم. وربما كان منطق 
البحــث يقتضي أن توضــع صورة الوجــود (أو مثــال الكينونــة؛ أي العنصر 
المشترك بين سائر األشياء) على رأس الســلم، فلم يكن تصرف «أفالطون» 
ســوى مجرد إقحام صريح للوعي الصوفي في وســط منطقه. أما «اسبينوزا» 
Spinoza (1632 ـ 1677) فإنه يســجل صراحة تعــادل «القيمة والحقيقة» في 

صميم مذهبه؛ فهو يرى أن «الحقيقة» و«الكمال» شــيءٌ واحٌد بعينه، والحق 
أنه ال يستخدم كلمة «كمال» إال كمرادف لكلمة «االكتمال» أو «التمام»، ومن 
ثَم فإن هذه الكلمة عنده ليســت اصطالحــاً «القيمــة» 2. والقيم األخالقية 

ولتر ستيس، الزمان واألزل (مقال في فلسفة الدين)، ص 273. 1 ـ 
 Spinoza, Ethics: Oxford Philosophical Texts, edited and translated by G. H. R: Parkinson, 2 ـ 
Classic Books International, New York, 2009, p. 160.

أيضاً: ولتر ستيس، الزمان واألزل (مقال في فلسفة الدين)، ص 274.
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ـ عنده ـ ليس لها مكان في المجرى الفعلي للطبيعة، والخير والشر ال وجود 
لهما إال في أذهاننــا، وليس لهما أية داللة ميتافيزيقيــة، وإنما هما يتعلقان 
بوجهة نظر البشر فحسب؛ يقول: «الخير والشــر ال يدالن على شيء إيجابي 
في األشــياء منظورًا إليها في ذاتهــا، وإنما هما أحوال للفكــر أو موضوعات 
فكرية نكوّنها من مقارنة األشــياء بعضهــا ببعض... وهكــذا يمكن أن يكون 

الشيء الواحد ـ في اآلن نفسه ـ خيرًا وشرًا، وسوياً إزاء هذا وذاك» 1.
الواقع أن هناك معنيين مختلفين لكلمة «كامل»؛ أحدهما معنى أخالقي، 
في حين أن اآلخــر معنى محايد أخالقيــاً. والمعنى األخيــر هو ذلك الذي 

نجده في بعــض التعبيرات المســتخدمة كقولنا 
مثًال: «دائــرة كاملــة»، فنحن هنــا ال نعني أن 
الدائرة فاضلة أخالقياً، بل نعني أنها مســتديرة 
تماماً؛ ومن ثَم ال يوجد أي مضمون ينطوي على 
معنى «القيمة» بأي حال من األحوال، وإذا قلنا: 
«إن الشيطان شرير شــرًا كامًال»؛ فإن أحدًا لن 
يفهــم من هــذه العبــارة أننا نمتدح الشــيطان 
لخيريته، وإذن فمن الواضح أن «اسبينوزا» حين 
فإنه ال  بيــن «الكمــال» و«الحقيقــة»؛  يوحــد 

يســتخدم كلمة «كمال» إال بهذا المعنــى المحايد أخالقيــاً، أال وهو معنى 
«االكتمال» أو «التمــام». ومع ذلك فإن من الســهل أن نالحــظ أنه حين 
يتحدث عن «الجوهر» أو «اهللا» على أســاس أنه كامــل؛ فإنه ـ دون تعّمد ـ 
ُيقحــم على هذه الفكرة داللــة قوية من دالالت القيمــة، وآية ذلك أن اهللا 
عنده ـ كما هو الحال عند سائر الفالسفة الذين تتأصل جذور الصوفية في 
صميم تفكيرهم ـ إنما هــو الغبطة الروحيــة، وهذه الغبطة هــي الكمال، 

وليس الكمال سوى الحقيقة ذاتها 2.

Spinoza, op cit, p. 162. 1 ـ 
أيضاً: عبد الرحمن بدوي، األخالق النظرية، وكالة المطبوعات، الكويت، 1976، ص 263.

ولتر ستيس، الزمان واألزل (مقال في فلسفة الدين)، ص 275. 2 ـ 
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ونحن نجد أيضاً لدى الفالســفة المحدثين القائليــن بالمثالية المطلقة 
أنموذجاً آخر لهــذا التوحيد بين «القيمة والحقيقــة»؛ فالمطلق ـ عند هؤالء 
الفالسفة ـ هو مصدر القيم، إن لم نقل بأنه «القيمة نفسها». وعبّرت فلسفة 
«هيجــل» Hegel (1770 ـ 1831) أوضح تعبير عن نــزوع المعرفة الدائم إلى 
المطلق الذي هو غاية نســعى إلى تحقيقها، وقد رأى أن الحقيقة هي الكل، 
وهذا الكل هــو الماهية المطلقة واألساســية، والحقيقة العليــا هي المجموع 
التام لما يوجد والغايــة النهائية له، وهي الكل في أعلى مظاهر تحقيقه؛ أي 
«الروح»، وهذه الروح تتبدى جزئياً في مظاهر عديدة، وتكشــف عن نفســها 

في مجاالت مختلفة، فهي المعنى األساسي في كل ما يوجد.
وتناول «فرنســيس هربرت برادلي» F.  H. Bradley (1846 ـ 1924) مفهوم 
الحقيقة في ســعيه نحو بناء نســق فكري متكامل، يكون معيارًا لألحكام التي 
تصدر عن الفكر. والحقيقة ـ على نحو ما تعبّر عن ذاتها في األحكام ـ تعاني 
من التناقض الذاتي؛ ألنها تنطوي في داخل ذاتهــا على ما يناقضها؛ أي إلى 
شيء مغاير لها، أو نقيض لها وموجود خارجها؛ لذلك فإن معنى سير الحقيقة 
في طريق كمالها، إنما هو ســيرها في طريق كل ما تشــير إليه داخل ذاتها، 
وبحيث تصير هي وهو شيئاً واحدًا؛ ومن ثم ينتفي ما تعانيه من تناقض ذاتي، 
ويتحقق بذلك اتســاقها الذاتي. وعلى هذا األســاس تعبّــر الحقيقة عن غاية 
وقيمة عليا تهــدف إليها في ســعيها نحو كمالهــا األقصى، هــذه القيمة هي 
«المطلق» 1. والمطلق عنــد «بوزانكــت» Bosanquet (1848 ـ 1923) ال يختلف 
كثيرًا عــن المطلق عند «برادلــي»، فهو المثل األعلى الــذي نصبو إليه، وهو 
النجــم الذي يهدينا فــي االرتقاء بطبيعتنــا، وهو الوحدة العليا التي تشــمل 
الخاص والعام، والطبيعــي والروحي، والضرورة والحريــة، هذه الوحدة هي 
التي تتطلع إليها الميتافيزيقا. والحقيقة ـ من هذا المنطلق ـ ال توجد إال في 

 Clement, G. F. Webb, God and Personality, London, George Allen and Unwin Ltd. :ًأيضــا
New York, 1919, p. 134.

 Stewart, Candlish, The Truth about F. H. Bradley Mind, edited by Simon Blackburn, 1 ـ 
Published for the Mind Association by Oxford University Press, 1989, p. 337.
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نســق بحيث تكون عالمتها المميزة هــي «الترابط»؛ أي التوافــق في ارتباط 
جميع األجزاء في كل منظم، بحيث يبدو في النهاية على صورة نسق متكامل، 

يصل من خالله إلى المثل األعلى؛ أي «المطلق» 1.
ويالحظ «لــوي الفيل» أن ثمــة عالقة تبادليــة بين مقولتــي «القيمة» 
و«الحقيقة»؛ إذ إن هناك قيمة للحقيقــة، كما أن هناك حقيقة للقيمة. وفيما 
يتعلق بقيمة الحقيقة ـ والتي تظهر في المقابلة بين الحقيقة والخطأ ـ تصبح 
الحقيقة موضوعاً للبحث والتحليل، أما ما يخــص حقيقة القيمة؛ فإن القيمة 
ذاتها ال يمكن أن تكون مرغوبة أو مرادة إال إذا كانت قابلة ألن نتعرف عليها 

من خالل شــرط تحقيقها؛ أي من خالل القاسم 
المشترك بين جميع القيم أال وهي القيمة الدينية 
أو الروحية. ويخبرنــا «الڤيل» عن المنهج المتبع 
لفهم الحيــاة الروحيــة، والذي يقتضــي معاينة 
األعماق الباطنية للنفــس. بمعنى أنه علينا ـ وفق 
المنهج المقترح ـ أن ننطلق من خالل الدين إلى 
فكرة الكمال األعلــى، إلى الفكرة التي تجعل من 
القيمة ليســت غاية نســعى إليها؛ وإنما حضورًا 
نشــارك فيه. كما أن القيم الدينيــة أو الروحية 

تعبر عن «المطلق»، كما أنهــا تعبّر ـ وبطريقة رائعة ـ عــن الطابع الروحي 
الــذي ال ينفصل عــن كل القيــم جميعــاً؛ هــذا ألن كل القيم هــي موضوع 

لإليمان 2.
والحق أن المعادلة القائلــة بأن (الالقيمة = الالحقيقــة) هي المقدمة 
التــي يترتب عليها ذلــك المذهــب القائل «بإنــكار العالــم» أو «ال واقعية 
العالم». وتبعاً لهذه الوجهة من النظر يكون القول بأن «العالم غير حقيقي» 

رودلف ميتس، الفلسفة اإلنجليزية في مائة عام، ترجمة فؤاد زكريا، مراجعة زكي نجيب محمود،  1 ـ 
دار النهضة العربية، القاهرة، 1963، ص 433.

Halder, Hirolal, Neo-Hegelianism, London, Health Cranton, Ltd, 1927, p. 258. أيضاً: 
هشام بن جدو، إشكالية القيمة عند لوي الڤيل، ص 168. 2 ـ 
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حكماً من أحكام القيمة، ال يعني ســوى أن العالم خلو من كل بركة إلهية أو 
أنه تافه عديم القيمة. والقول بال حقيقية العالم يرتبط دائماً ارتباطاً خاصاً 
بنســبة طابع «الجريان المتصل إلى العالم»؛ ففي مذهــب «أفالطون» مثًال 
نالحظ أن صفــة «الالحقيقيــة» مرتبطة بصيــرورة العالم، وآيــة ذلك أن 
الوجود «حقيقــي»، أما الصيرورة ـ نظرًا ألنها تشــارك فــي كل من الوجود 
والالوجــود ـ فإنها نصف حقيقية. وقد كانت فكــرة ال حقيقية الزمان مذهباً 
مفضًال بالنســبة للفالســفة المثاليين، على الرغم من أن المــكان والمادة 
عندهم قــد ال يقالن عن الزمان في كونهما غيــر حقيقيين. وإذا كان الطابع 
الوهمي للعالم يعني في النهايــة تفاهة العالم أو عــدم قيمته؛ فإن انقضاء 
األشياء أو عدم ثباتها هو ـ فيما يبدو لمعظم الناس ـ العامل األساسي الذي 
يســلبها قيمتها 1. والواقــع أن انقضاء األشــياء يحزننــا أكثر مما ُيســعدنا، 
وانقضاء الزمان يعني ـ بالنســبة إلى الغالبية العظمى منا ـ فقدان أعزائنا، 
وحلول الشــيخوخة، واقتراب المــوت، ومن هنا فإن جريــان العالم يتحد في 
مخيلة البشر اتحادًا وثيقاً «بالشــر» القائم في العالم، والتفاهة الباطنة في 
األشــياء، وتبعاً لذلك؛ فإنه إذا كانت «الالحقيقية» تعني التفاهة أو انعدام 
القيمة؛ فإن الزمان والتغير هما األمران اللذان نستشعر أنهما «ال حقيقيان».

ولتر ستيس، الزمان واألزل (مقال في فلسفة الدين)، ص 278. 1 ـ 
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■  باحث وأكاديمي من المغرب.

يعد الفيلسوف الكندي تشــارلز تايلور (1931 -  ) من أبرز 
فالســفة السياســة واالجتماع الغربييــن في أيامنــا هذه، 
يحشــره المولعون بالتصنيف ضمن واســطة عقد تيارات الفلســفة 
السياسية واالجتماعية الكبرى اليوم ـ أهل الليبرالية (الليبراليين)، 
يين) ـ حتى وإن  وأهل الجماعة (الجماعيين)، وأهل الحريــة (الُحر
تأبى الرجل على هذا التصنيف أيما تأٍب، وذلك من غير أن يخفي 

بعض «العالئق النفيسة» التي تجمعه والجماعيين.

1 ـ �� ا��/�

ما معنى «الدين»؟
لطالما تحفظ تشارلز تايلور على كل تحديد «كوني» و«شمولي» 
للدين؛ وذلك بحكم تعدد التجارب الدينية في العالم بما ال يفي به 
تعريٌف مهما حاول أن يكون تعريفاً جامعــاً مانعاً، بل ال تعريف ـ في 
الحقيقة ـ جامع للســمات التي تجعل من الدين ديناً مانعاً للســمات 

التي تخرج اعتقادًا أو ممارسًة ما عن أن تكون «ديناً» 1.

 Voir par ex: Charles Taylor, L’âge séculier, Traduit par Patrick Savidan, Paris: 1 ـ 
Seuil, 2011, p. 737

■ +��� ا�>��  

تايلور: تشارلز 
وا9خالق والدنونة  الدين 
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ويالحظ تشارلز تايلور أن ثمة جدالً بين منظري ظاهرة «الدنونة» 1 حول 
ف «الدين»؟ وبالنسبة إلى بعضهم، فإن المفهوم  مســألة: كيف نحدد أو نعر
يســتجيب إلى منطق «وظيفي» [تحديد المفهوم من خالل وظيفته؛ ومن ثمة 
تحديد «الدين» من خالل الوظيفة التي يضطلع بها] بقدر ما يشير إلى تأثير 
الدين على األفراد وعلى المجتمع. مثًال، من شأن الدين أن يعين على تحقيق 
اللحمــة االجتماعية. وبالنســبة إلى آخريــن، على التعريــف أن ينصب على 
«جوهر» الدين ال على «وظيفته». واألغلب يتفق هنا على أن تحديد «الدين» 

يتم من خالل اإلحالة إلى كائنات أو قوى «فوق طبيعية» [= غيبية].
والحق أن ثمة فــوارق ذات أهمية ـ على المســتوى النظــري ـ بين هذين 
التوجهين في تعريف معنى «الدين»؛ يرى أصحاب «المنظور الوظيفي» أنه من 
الممكن الدفاع عن فكرة أن «العصر الدنوني» لم يشــهد على «أفول الدين»، 
وذلك بالنظر إلى إمكان ربط مفهوم «الدين» بكل أشكال الظواهر االندماجية 
الجديدة، بما في ذلك حفالت موســيقى الروك ومقابالت كــرة القدم. فهذه 
كلها تنــم عن ضرب من «الدين» في شــكله الجديد. أمــا أصحاب «المنظور 
الجوهري» فإنهم يــرون أن «أفول الدين» في زمن الحداثة أمر ال ســبيل إلى 
إنكاره، ذاهبين إلى أن هذه األشــكال الجديدة مــن التدين المزعوم ال عالقة 

لها ـ من حيث الجوهر أو المضمون ـ بما يعنيه «الدين» بمعناه الحصري.
وال يريد تشــارلز تايلور أن يؤكد، هكذا بمجرد النظــر في التعريفين 
نظرًا مجردًا، بأن أحد هذين التعريفين ـ الوظيفي والجوهري ـ َيُبز اآلخر، 
وإنمــا يريد التأكيد أن ما يهمه هنــا إنما هو مفهوم «الديــن» تبعاً لمعناه 
الجوهري، لكــن طريقته في معالجــة تعريف «الدين» تقــوم على معالجة 

 Secularization وجب التنبيه على أننا نســتعمل هنا مفهــوم «الدنونة» ترجمــة للفظ األجنبــي 1 ـ 
والحال أن هــذا اللفظ نقل إلــى العربية المعاصرة بنقول عــدة: الدنيوية، الدنيــوة، الدنونة، 
 الدنينة... ولم يستقر به اســتقراره النهائي. على أننا آثرنا لفظ «الدنونة»، على ضرب من مج
أذن الذائقة العربية له، بســبب من سهولة اشــتقاق فعل منه هو فعل «دنون» «يدنون» «دنونة» 
عادة ما يرد في اللغات األجنبية to secularize ال نّدعي في هذا إصابة عين الحق في هذا النقل، 
ولكننا نحتكم إلى القاعدة العربية القديمة في الترجمة والتعريب: إذا تبين المعنى فال مشاحة 

في األلفاظ.
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المفهوم بصرف النظر عن اإلحالة إلى «ما فوق الطبيعة». وحجته في ذلك 
أن التمييز بيــن «الطبيعة» و«ما فوق الطبيعة» وبيــن «الطبيعي» و«ما فوق 
الطبيعــي» أبعد من أن يكــون تمييزًا كونيــاً، بحيث ينطبق علــى كل أديان 
العالم، وهو تمييز لم ُيطرح حقاً بهذا الوضوح اللهم إال في التقليد الغربي 
(لربما باســتثناء اإلســالم، كما يالحظ ذلك تشــارلز تايلــور) من خالل 
الحديث عــن المنزلة المخصصــة الزدهار وتفتــح ونمو الكائن البشــري 
أخالقياً وروحياً ومعنوياً ســواء باالنكفاء على النظام المحايث [الطبيعي] أم 
باالســتعانة بمدد فــوق طبيعي 1. وبهذا الشــأن يورد تشــارلز تايلور تعريف 

ــر الدنونة  المفكــر االجتماعــي اإلنجليزي منظ
ســتيف بــروس للدين، وهــو التعريــف القائل: 
«يتمثل الدين بالنسبة إلينا في أفعال ومعتقدات 
ومؤسســات تقوم على االعتقاد في وجود مفتَرض 
إما لكيانات فوق طبيعية قادرة على التصرف، أو 
لقــدرات أو عمليــات غير شــخصية معينة بغاية 
المقــدرة علــى تحديــد أوضاع  أخالقيــة، لها 
الشؤون البشرية، أو على التدخل فيها». ويعقب 
تشــارلز تايلور على هذا التعريف بالقول: يمكن 

إبداء شيء من التحفظ على هذا التعريف بالقول إن ثمة تصورات «روحية» 
مختلفة في أيامنا هــذه ال يبدو أنها تحيــل على «ما فــوق الطبيعة». لكن 
تايلور سرعان ما يعقب على نفســه: لكن هذا النوع من المشاكل يمكن أن 
يثار حول أي تعريف. ويضيف: َبْيَد أن ما هــو مزعج أكثر في هذا التعريف 
هــو أن تعبير «ما فــوق الطبيعــي» مصطلح تــم تطويره داخــل الحضارة 
المسيحية، وال وجود لخط فاصل كهذا [طبيعي / ما فوق طبيعي] في حضارات 
أخرى. ويختم بالقــول: غير أنه إذا ما نحن تذكرنــا أن األمر يتعلّق بالدين 

في الغرب؛ فال بأس من تجويز هذا التعريف 2.

Charles Taylor, L’âge séculier, op. cit., note1, p. 44 - 45. 1 ـ 
Charles Taylor, L’âge séculier, op. cit., p. 735 - 737. 2 ـ 
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ويعمد تشــارلز تايلور إلى تحديد «الدين» على جهة الســلب ـ ما ليس 
«الدين» يعنيه، وعلى جهة اإليجاب ـ ما الذي يعنيه «الدين» حقاً.

على جهة السلب، يستبعد تشارلز تايلور عدة تعاريف شائعة للدين، غير أن 
أهمها يبقى التعريف القائل: إنما الدين إشباع لبحث اإلنسان عن المعنى. يعين 
تشارلز تايلور سياق هذا التعريف: أزمة غياب المعنى في العصر الحديث؛ ذلك 
أنه مــا كان أهل القدامــة ـ العصــور القديمــة ـ وال أهل الوســاطة ـ العصور 
الوســيطة ـ ليعانوا من «غياب المعنى»؛ كان لكل ظاهرة عندهــم أو كل كائنة 
تصيبهم معنى «مسحور» «غيبي» «فوق طبيعي» يفسرونها به. أما المحدثون فقد 
صاروا ـ أمام «صمت الســماوات المطبق» عن اإلجابة عن أســئلتهم المحرقة ـ 
موكولين إلى أنفســهم ال يجدون من الغيب رســالة، بل ال يؤمنــون به؛ ولذلك 
أمسوا قلقين: «والحال أن هذا القلق [القلق الناجم عن غياب المعنى] قد تمكّن 
من الحداثة [وأهلها]، بحيث صــار من أهم مكوناتها، وأمســى بعض المفكرين 
يرون أن كنه الدين إنما يكمــن في اقتراح جواب عن ســؤال المعنى». وكان رد 
تشــارلز تايلور كالتالي: «أعتقد ـ مع هذا ـ أن هذه النظريــات تضل الطريق. 
فهي تعتقد أن المهمة األساســية للدين تكمن في إشــباع الحاجة البشــرية إلى 
المعنى. والحال أن هذا الموقف يضفي طابعاً مطلقاً على الوضع الحديث، وذلك 
كما لــو كان المنظور الذي تتبناه هذه النظريات يســمح ببلوغ الحقيقة النهائية 
حول األشــياء» 1؛ بمعنى آخر، ليس يمكن تحديد كنه «الدين» بالعودة إلى حقبة 
معينة من الزمــن، والنظر إلى تصــور «الدين» فيها، ثم تعميــم هذا التصور. 
فليس يمكن الوقوف عند حقبة الحداثة وحدها، واكتشاف أن الناس افتقدوا فيه 
إلى المعنى، وأن بعضهم أمســى يعد «الدين» هو الذي يقــدم المعنى، فإذا به 
يتم تعميم إرضاء الدين لهذه الحاجة، والنظر إلى «الدين» على أن معناه إنما 

هو اإلجابة عن سؤال المعنى الذي هو حاجة لإلنسان.
هذا على جهة تعريف «الدين» على جهة السلب، وعلى جهة اإليجاب هذه 
المرة، فإنه عادة ما يميل تشــارلز تايلور إلى تحديد «الدين» ـ أو ما يسميه 

Ibid, p. 1212. 1 ـ 
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أحياناً «تأويل» الدين ـ بدءًا من التمييز بيــن «المتعالي» و«المحايث»، أو 
ُقل: بيــن «المفــارق» و«المباطن»؛ أي التمييز بين مســتويين مــن الواقع: 
مســتوى ما يدور داخل اإلنسان والعالم المحايث، ومســتوى ما ُيتاق وُيتطلع 
وُيشــرأب إليه من خارج اإلنســان والعالم المتعالي 1. فإذن حقيقة «الدين» 
أنه «اعتقاد في التعالي» 2، مع شــمول االعتقاد العمل. ولهذا، فإنه عادة ما 
يحدد تشــارلز تايلور «الدين» بوفق تعابير «التعالي»؛ وذلك ألنه االعتقاد 
في «فاعلية» أو في «ســلطة» «تتعالى» علــى «النظام المحايــث» [العالم 
مكتفيــاً بذاته دون إضافة من خــارج] ـ وفق ما يذهب إليه ـ «ســمة فارقة» 

للدين 3. فمقتضى «الدين» أن يوجد إحساس بأن 
ثمة «خيرًا» أعلى من مجرد ســعي اإلنســان إلى 
ازدهــاره. وفي المســيحية، فإن «محبــة الرب» 
تسمو على مجرد سعي اإلنسان إلى تحقيق كماله 
البشــري. ومن البديهي أن فكرة «خير أســمى» 
يمكن أن نحصلــه ليس يمكن أن يكــون لها من 
معنى اللهم إال في ســياق اعتقاد فــي وجود قوة 
أعلى؛ أي في إله اإليمــان المتعالي الذي تأخذه 

بعين النظر معظم تعريفات الدين 4.
لكنه سرعان ما يستشــكل األمر في زمننا هذا: كيف أمست لنا مدركات 
عن عالمنا تطورت وتمأسســت، بينما أضحى اليوم من العســير جدًا التفكير 
في «المتعالي»، وقبول «المتعالي»، والحديث عن «المتعالي»؟ أم هل الدين 

انتهى يا ترى؟
عادة ما يحّذر تشــارلز تايلور مــن الخلط بين «انبطال ســحر العالم» 
désenchantement وبين «نهاية الدين». فليست تعني إزالة السحر عن العالم 

Charles Taylor, L’âge séculier, op. cit., p. 37 - 38. 1 ـ 
Ibid, p. 38. 2 ـ 
Ibid, p. 45. 3 ـ 
Ibidem. 4 ـ 
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القديم الذي كان عالماً مسحورًا ـ أي مسكوناً باألرواح والمالئكة والعفاريت ـ 
إزالــة للدين مــن العالم. و«إبطال ســحر العالــم» مفهوم يعــارض مفهوم 
«تسحير العالم»، وهو يقصد به انحالل العالم المسحور. وقد كان التسحير 
ضرورياً لبعض األديان؛ لكن الحركة اإلصالحية الدينية المســيحية الحديثة 
تأسست على إنكار جزئي أو كلي النسحار العالم 1، وبهذا يبطل تشارلز تايلور 

إذن المماهاة بين الدين والتسحير.
وعادًة ما يواجه تشــارلز تايلور أولئك المفكريــن العلمانيين الذين ما 
فتئوا يتحّدثون عن «أفول الدين» في زمن الحداثة. والذي عنده أن المسألة 
ال تتعلّق ـ أساســاً ـ بمفهوم «األفول»؛ وإنما بمفهوم «الدين» نفســه. إذا ما 
نحن ســاوينا بين الديــن واالتجاهات الدينيــة التاريخية الكبــرى، أو حتى 
باالعتقاد الصريح فــي وجود كائنات فوق طبيعية، شــوهد ثمة أفول للدين ال 
محالة؛ لكــن إذا ما نحن أدخلنــا جملة معتقدات روحية وشــبه روحية ضمن 
مفهوم «الدين»، أو إذا ما نحن توســعنا وحددنا معنى دين شــخص ما بأنه 
الشكل الذي يتخذه عنده سعيه وتوقه إلى المطلق، فإنه يمكننا آنها أن نؤكد 

أن «الدين» ما زال حاضرًا كما كان من قبل 2.
لكن، دعنا نتساءل: ما مستقبل الدين؟

ينتقد تشــارلز تايلــور كل الدعــاوى التي تدعــي أن ال مســتقبل للدين 
وللتدين في عالم الحداثة والدنونة، وينبه إلى أن هذه الدعاوى بدأت ترتفع 
منذ القرن التاسع عشر، وأن بعض المفكرين الوضعيين اعتقدوا أن العلم قد 
قضى على الدين القضاء المبرم؛ ومن ثمة فإنه سائر إلى إخالده في منسيات 
الماضــي، وإركانه فــي مهمالت التاريخ. هــذا ـ مثًال ـ المفكر والمستشــرق 
الفرنسي إرنســت رينان (1823 ـ 1892م) ما يفتأ تشــارلز تايلور يورد نبوءته 
حول اختفاء الدين، ويعقب عليها تعقيباً. قال إرنســت رينان: «سوف يأتي يوم 
ال تعود فيه البشــرية تؤمن [بالديــن]، وإنما َتْعلَم أمره علمــاً [ِلَم أتت عليها 

Charles Taylor, L’âge séculier, op. cit., p. 939. 1 ـ 
Ibid, p. 731. 2 ـ 
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حقبة من الزمن اتبعت فيها الدين] يوم تعلم فيه [حقيقة] العالم الميتافيزيقي 
واألخالقي، تماماً مثلما أمســت تعلم [خبايا] العالم الطبيعــي». هذا أنموذج 
للتفكير «الوضعي» فــي «الدين»، الذي يــرى أن «الدين» إنمــا هو «وهم» 

سرعان ما سوف يتقّشع بفعل كشف «العلم» لحقيقته وتسفيهه لدعاواه.
وينبه تشــارلز تايلور إلى أن هذه الدعوى ما زالت مستمرة حتى أيامنا 
هذه، فهذا أحــد أكبر علمــاء االجتماع المهتميــن بالديــن وبالدنونة يقول: 
«بالقدر الــذي يمكنني أن أتصور بــه نقطة خاتمة [للديــن]، ال يتعلق األمر 
بضرب من حلــول عدم تدين غير ُمفَكر فيه [بدل الديــن]؛ إذ يلزم المرء أن 

يكون منشــغًال انشــغاالً جدياً بالدين حتى يكون 
غيــر متديــن. وإنمــا يتعلــق األمر بضــرب من 
الالمباالة العامة [بالدين]، (وهو ما كان يســميه 
ماكــس فيبر غيــاب األذن الموســيقية الدينية)، 
غياب ديانة تكون متشــاَطرة بين الناس تشاطرًا 
اجتماعياً داّالً». ومباشــرة يعقب تشــارلز تايلور 
على قول ســتيف بروس: هل يعني هذا أنه سوف 
يختفي الدين من أفق المســتقبل؟ ويجيب: يمكن 
أن يســوغ هذا اإلمكان؛ لكنه أمر يبدو لي عصياً 

على أن يستوعبه العقل؛ وذلك ألنني ال أتصور أن «الحاجة إلى الدين» سوف 
تختفي هكذا فجأة. والذي يبدو لي هو أن وضعنا (الوضع البشــري األبدي؟) 
إنما يكمن في أن يكون اإلنسان منفتحاً على داعيْين اثنين: الداعي األول (في 
حضارتنا علــى األقل) هو داعي ـ أو جاذبية ـ أفق «تحول» اإلنســان من حال 
إلى حال و«اهتدائه» الروحي، وهو الداعي الذي ســوف يظل يحمل اإلنســان 
على التدين وعلــى الروحية بعامة. والداعي الثاني متــأٍت من جملة مقاومات 
لهذا الداعي األول؛ أي يتجلى في انغماس اإلنســان في نظام محايث من دون 
أفق متعاٍل. وهو داع يتولد ـ في جزء منه ـ من الشطط والتشويه الذي يصيب 
النســخ الســائدة من أفق التحــول والهدايــة فــي ثقافتنا (أشــكال التدين 
الكالســيكية)، وفي جزء آخــر منه من أن اّتبــاع ذاك األفق قــد يبعدنا عن 
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أنماط ازدهار الذات البشــرية التي تطوّرت في ثقافتنا، والتي نحن متعلّقون 
بها بأشد تعلّق يكون 1.

والمســتفاد من جواب تشــارلز تايلور هــو أن كال األفقيــن ممكن: أفق 
التدين ـ األفق الروحــي أو أفق التحول الروحي كما يحب أن يســميه ـ وأفق 
االنغمــاس في عالــم المحايثة الدنيــوي؛ أي أفق عدم االعتقــاد. وال يتصور 
تشــارلز تايلور أفقاً من هذين األفقيــن إال وهو مقترن باألفــق المضاد له. 
ولهذا يرى ـ أوالً ـ أننا «إذا نحن لم نكن نعتقد أن التوق البشري إلى الدين 
سوف يضعف ـ كما هو الحال بالنسبة إلي ـ [فإن السؤال الحقيقي ليس هو: 
متى يأفل الدين أفوله النهائي؛ وإنما]: أين نرسم طريق مدخل نحو ممارسة 
والتزام دينــي أكثر عمقاً؟» 2. فالرجــل يظل مقتنعاً بــأن «الرغبة في الدين 
ـ الرغبة في تحوّل يتجاوز المحايثة ـ تبقــى مصدرًا قوياً للتحفيز في العصر 
الحديث». وال تعني «الرغبة في األبدي» أنه يؤمن بأن ذلك ثابت من ثوابت 
األنتروبولوجيا البشــرية، فهــذا أمر «يتجــاوز مقدرتنا على األقــل إلى حد 
الساعة»، وذلك بحكم أن أشــكال أنماط الدين شديدة االختالف عبر حقب 
التاريخ 3. كمــا يرى ـ ثانيــاً ـ أن «فكرة اختفــاء كل توق ديني مســتقل أمر 
يســتعصي على أن ُيتعقل بعقل». وليس من الضروري أن يكون اإلنسان مؤمناً 
حتى يعتقد باســتمرار وجود داع إلى الدين مســتقل. بل من الممكن االعتقاد 
بأن مســيرة التطور تحايلت بقسوة على النوع البشــري بحيث أعقبته ظمأ ال 
يروى إلى التحول والتهدي بهــدي [التوق إلى المطلــق] ال يطابقه أي إمكان 
موضوعي. والذي عند تشــارلز تايلور أنه يبدو أن هذا الرأي الذي يجعل من 
التدين مطلباً للتطور أقدر على أن يســتوعبه عقل من أطروحة اختفاء الدين 
في المستقبل 4. وذاك ُتَخم من تخوم فكر تشــارلز تايلور ال يتعداه فكره في 

هذه المسألة، وهنا يصمت كل راوية عن السرد.

Charles Taylor, L’âge séculier, op. cit., p. 745 - 746. 1 ـ 
Charles Taylor, L’âge séculier, op. cit., p. 879. 2 ـ 
Ibid, p. 904. 3 ـ 
Ibid, p. 747. 4 ـ 
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2 ـ �� ا���#5#

ُيعد تشارلز تايلور من الفالســفة القالئل الذين أفردوا للدنونة كتاباً 
ضخماً؛ وذلــك ال لكي «يحلل» ظاهــرة «الدنونة» التحليل الكالســيكي؛ 
وإنما لكي «يروي» لنا عن الدنونة «مروية». وهــي «مروية» أراد لها أن 
تكون «مروية كبرى»؛ أي إطالالت بالجملة واســعة على تاريخ الغرب تمتد 
على مدى خمســة قرون، محاولــة أن تجيبنــا ـ حكايًة ـ عن التســاؤالت 

التالية: ما «الدنونة»؟ وِلَم حدثت؟ وكيف حدث أن حدثت؟
ولئــن كان بعض فالســفة مــا بعــد الحداثة 
ليوتــار  فرنســوا  جــون  الفرنســي  ـ الفيلســوف 
(1924 ـ 1998م) ـ قــد رأوا أن عهــد «المرويــات 
الكبــرى» قد ولّى بال رجعــة، وأن زماننا هذا زمن 
التشــتت والتذرر؛ ومن ثمة زمن «أفــول المرويات 
العظمى»؛ فإن تشــارلز تايلور ـ وعلــى الرغم من 
علمه أن: «هذه المرويات قد غدت ـ في زماننا هذا 
ت في عــداد الماضي  ـ موضــع هجمات عــدة، وُعد
الذي ولّــى» 1 ـ ما زال مقتنعاً بضــرورة «المرويات 

الكبرى»، وبأننا «ما نفتأ نلجأ إليها لجوءًا، بمن فينا ذاك الذي يدعي رفضها». 
وهو يرى ـ بناءً عليه ـ أن «مروية التقدم البشري بلغت من الرسوخ والتغلغل في 
عالمنا قدمــاً بحيث إنه في اليوم الذي ســوف نفقد فيه اإليمان بها ســيكون ال 

محالة يوم الفزع األكبر» 2.
وهو ال يريــد للمروية التي يرويها أن تكون مجــّرد «مروية» تضاف إلى 
باقي «المرويات» السائدة عن الدنونة ـ وما أكثرها ! ـ وإنما يريدها أن تكون 

«مروية» متميزة.
فهو أوالً ما كان يريدهــا مروية «خطية» و«بســيطة» و«اختزالية»، ترد 

Charles Taylor, L’âge séculier, op. cit., p. 976. 1 ـ 
Ibid, p. 1210. 2 ـ 
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على شــاكلة المرويات التي تتحدث عن تقدم اإلنسان التقدم الخطي، مروية 
قد خلت من قبلهــا المرويات. فمن شــأن مرويات اختزالية كهذه ـ يســميها 
تشــارلز تايلور: «التاريــخ باالختــزال» أو «الحكي المختــِزل» ـ أن تهمش 
عناصر أساسية ال بّد من أخذها بعين النظر عند إرادة فهم حركة «الدنونة» 
الحديثة. ولهذا يتحّدث تشــارلز تايلور عــن «داع حثيث إلــى أخذ الحيطة 
والحذر من المرويات التي تتحدث عن تقدم بســيط وبال تكلفة، سواء رُِوَيت 
من لدن المســيحيين أو من لدن أبطــال التنوير» 1. وما زال تشــارلز تايلور 
يؤكــد ذلك حتى تحــدث عن التاريــخ أو الحكــي باالنعراج، حيث تتشــابك 

«الحكايات الصغرى» مفضية في النهاية إلى «حكاية كبرى».
ويطلق تشــارلز تايلور على المرويــة التي يقدمها عــن الدنونة ـ كيف 
حدثت حركــة «الدنونة»؟ ولماذا هي حدثت؟ وما هــي أطوارها التي تقلبت 
فيهــا؟ وما هي آثارهــا؟ ـ اســم: «مروية اإلصــالح الكبرى». لمــاذا هذه 
التســمية؟ ألن حركــة اإلصــالح تلعب فيهــا دورًا أساســياً، بل هــي بمثابة 
«الدينامو» الذي حــّرك حركة «الدنونــة». فالذي عند تشــارلز تايلور أن 
حركة اإلصالح أسهمت اإلسهام األوفى في إنتاج العالم المدنوَن اليوم 2. غير 
أن هذه المروية تتشــكل من ثــالث لحظات: لحظة اإلصــالح ـ وهي بمثابة 
الشرارة التي انقدحت منها حركة «الدنونة» ـ وتحكي عن كيف َتَخلَق موقف 
إنسي بديل ـ النزعة اإلنسية [اإلنســانية] المكتفية بذاتها ـ من رحم اإليمان 
المسيحي بعد أن تم إصالحه. ولحظة ثانية هي لحظة «التنويع» الذي نشأ 
عن النقود المتعددة التي انهالت على األرثوذوكســية الدينية وإلى المذهب 
التأليهي وإلــى النزعة اإلنســية الجديدة والتــي أدت إلى انفجــار مواقف 
أخالقية وروحية متشظية، يســميها تشارلز تايلور «أثر السوبرنوفا». ولحظة 
ثالثة تتداخل مع ســالفتها؛ وذلك ألن الثقافة المتشظية المفتتة التي نجمت 
عن «الســوبرنوفا» ـ والتي لم تكن لتهم في البدء ســوى النخبة ـ أمســت 
اليوم ظاهرة تمتد إلى المجتمعات برمتها، وقد بلغت ذروتها بعد الســتينات 

Ibid, p. 1301. 1 ـ 
Ibid, p. 1300. 2 ـ 
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من القــرن الماضي بإحياء «أخالقيات األصالــة» ـ أو الفردانية التعبيرية ـ 
التي تشجع األفراد على البحث عن طريقهم الخاص إلى اكتشاف ازدهارهم 

الشخصي والتعبير عن روحانياتهم المخصوصة.
في البدء إذن كان اإلصالح؛ فاإلصالح رحم التغير، وهو أم الثورات 1. 
ولهذا تشــمل مروية تشــارلز تايلور الحقبة الممتدة ما بيــن 1500م إلى 
اليوم؛ أي تمتد على قرابة خمســمائة ســنة. ِلَم كان عملياً من المستحيل 
تصور إمكان عدم االعتقاد في اهللا، في المجتمعات الغربية للقرن السادس 
عشر [عشــية اإلصالح]، بينما اليوم ما عاد األمر فحسب جارياً به العمل؛ 

وإنما أمسى ـ بالنســبة إلى العديدين ـ ال مفر 
منــه؟ يكمن جزء مــن الجواب فــي القول بأن 
«االعتقاد» كان مســألة «مشــتركة»، أما ضده 
ـ عدم االعتقاد ـ فكان يبدو أمرًا مثيرًا للريبة. 
والحال أنه كان الزمن زمناً مناصرًا لالعتقاد. 
ففيما يخص «صورة العالم» كانت كل الظواهر 
الطبيعية تعد بمثابة أفعال للــرب. وفيما يتعلق 
بصورة المجتمــع، كان ال يمكن تصور المجتمع 
من دون اإللــه. وكان الناس يحيــون في عالم 

«مسحور»؛ عالم النور والمالئكة. كان العالم الذي عاش فيه أسالف أهل 
الحداثــة عالــم أرواح وعفاريــت وجنيــات... 2. وكان أن أحدثــت حركة 
اإلصالح الديني تغيرات اجتماعية وثقافية ودينية على المســيحية كان لها 
أثر جســيم على «إبطال الســحر» الذي كان يعــم النظــرة الدينية إلى 
األشياء؛ ذلك أن هذه الحركة اإلصالحية تطلبت من المؤمن المسيحي أن 
يمسي مسيحياً بحق من رأسه إلى أخمص قدميه. ولذلك ما اكتفت بإبطال 
سحر العالم ـ ألنه حتى المسيحية األصلية كانت عملت بشكٍل من األشكال 
على هذا اإلبطال ـ وإنما ضبطت الناس وربتهم وروضتهم، وأعادت تنظيم 

Charles Taylor, L’âge séculier, op. cit., p. 117. 1 ـ 
Ibid, p. 54. 2 ـ 
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الحياة والمجتمع 1. ومع فعل «التمدين» هذا و«التحضير» أنشــأت مفهوماً 
عن «النظام األخالقي» أعطى للمسيحية ولمقتضيات اإليمان معًنى جديدًا، 
بحيث انمحى الفارق بين «اإليمان» و«المسيحية». وقد نتج عن هذا منعطف 
يرّكز على اإلنســان، وليــس «الكوســموس» القديم؛ لقد حطــم اإلصالح 

«الكوسموس» المسيحي القروسطي 2.
حدث االنتقــال إلى شــكٍل جديٍد للحياة الدينية أكثر شــخصية، وأشــد 
التزاماً، وأكثر ورعاً، دار على قدوة الرســول المسيح، وذلك بحيث حل محل 
قســم كبير من األشــكال القديمــة التي كانت ترّكــز على الطقــس الديني 
الجماعي... فضًال عــن أنه قد رافقت حركة اإلصالح الديني دينامية ســعت 
إلى فرض هذا التغيير على المجتمع برمته، وليس فحســب على بعض النخب 
الدينية. وكل هذا لم يعمل فقط على تقوية «إبطال انســحار العالم»؛ وإنما 
جعل التصورات الشمولية للمجتمع فاقدة لصدقيتها، بل وغير مفهومة بالتمام. 
ومقابل ذلك أحلت اإلصالحيــة الفردانية محل الشــمولية، وكانت الفردانية 
التي نبعت من سيرورة اإلصالح قبل كل شيء فردانية مسؤولية، لسان حالها: 
أنــا الفرد ألتزم باالنتمــاء إلى الرب وإلى المســيح وإلى الكنيســة التزاماً 
شــخصياً. وبهذا انبطلت التبعية التي كانت تسم االنتماء الديني في السابق. 
وقد تطــورت هذه الفردانيــة األولى عبر فحص اإلنســان لذاتــه ولضميره، 
فسعيه إلى تطوير ذاته، ثم أخيرًا بحثه عن التعبير عن أصالة نفسه. وإذ هي 
فعلت ذلك؛ فقد أنشــأت فردانية أداتية متضمنة في فكرة أن المجتمع يوجد 
من أجل خيــر األفراد ومصالحهــم ومنافعهم 3. وبهذا تشــكلت تلك الكيمياء 

السحرية التي عنها تولدت «الدنونة».
النبطال ســحر العالــم ـ الــذي أطلقت حركــة اإلصالح الديني شــرارته 
األولى ـ عدة أوجه: أحد هذه األوجه وأهمها وجهــه «الجواني»، وقد تمثّل هذا 
الوجه فــي حلول «األنــا المعزولــة» ـ التــي ما عــادت مفتوحة علــى األرواح 

Ibid, p. 1306. 1 ـ 
Ibid, p. 1304. 2 ـ 
Ibid, p. 918 - 919. 3 ـ 
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ية» ـ أي تلك األنا التي كانت تنفذ  والعفاريت والشياطين ـ محل «األنا الَمَسام
ها، وتشــف تلك الكائنات الروحيــة التي تنتمــي إلى العالم  إليها عبر مســام
المســحور ـ فكان أن بدا لهذه األنا الجديدة غير المنسحرة بسحر العالم أنه 
ما من فكر، وما من إحســاس، ومــا من غاية ـ أي كل الســمات التي يمكن أن 
نعزوها إلى فواعــل ـ إنما تكمن فــي «جوانيتنا»، التي أمســت تقابــل العالم 
«الخارجــي». ولهذه الحيثية أمســت «األنــا المعزولة» تجد أفــكار «األرواح» 
و«القوى المعنوية» و«القوى الِعلية القصدية» غير مفهومة بالمرة وال بمستساغة 
باإلطالق. وكان أن ترافق بدو «الهوية المعزولة» ليس فحسب باستبطان التمييز 

الذي أمســى يميز الفكــر الغربــي الحديث برمته 
ـ جواني / برانــي ـ وإنمــا باغتنــاء لغــة الداخل، 
وبالسعي الحثيث إلى استكشافه كأنه قارة جديدة 1. 
ها قد أمســت األعمــاق تكمــن ال فــي «ظلمات» 
الخارج؛ وإنما في «أنوار» الداخل هي تسكن. وها 
قد صير إلى االهتمــام بهذا العالــم الجواني كل 
االهتمام، وأمســى االنضباط والتحكــم في الذات 
ـ ضــدًا علــى «الغضــب» و«الرغبة الجنســية» ـ 
وحفظ المســافة مع الغير واالنكفاء على الحميمية 

كلها من جوامع سياسة النفس.
وإعادة بناء المجتمع ـ على النحو الذي شــرع فيــه اإلصالح ـ هي التي 
حددت مفهوم «الحضارة» الدنيوي، وكما أن حمــاس اإلصالح هو الذي كان 
حاسما في ســيرورة هدم «الكوســموس» المســحور القديم؛ فإنه كان أيضاً 
حاسماً في خلق نزعة إنســية تكتفي فيها اإلنسية بنفسها بال حاجة إلى تدخل 
خارجي، وتطيــق أن تعيش وفق أنموذجهــا هذا الذي بنته 2. وهذه «اإلنســية 
المكتفيــة بذاتها» تخلّقت من نــزوع اإلصالح إلى إعادة بنــاء المجتمع ككل 
وليس الحياة الكنســية وحدهــا، وهي محاولــة لجأت إلى توحيــد المجتمع 

Charles Taylor, L’âge séculier, op. cit., p. 916. 1 ـ 
Ibid, p. 119. 2 ـ 
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وتجنيسه وتعقيله بما قضى على تســحيره، وقد نجم عن ذلك إنشاء أنموذج 
«التمدن» ورسوم «التحضر» ودستور «الدولة المتمدنة».

هذا الموقف تجاه الذات وتجاه المجتمع ـ المتجّرد والمنخرط ـ أمســى 
عنصرًا جوهرياً فيما تتميز به «الهوية الحديثة». وهو أيضاً سمة جوهرية من 
ســمات «الدنونة» بداللة تعدد الخيارات بين االعتقاد وعدمــه؛ إذ من نتائج 
«األنا المنعزلــة» بدون «األنا الفردية المتذررة»، حيث يقتصر اإلنســان على 
نفسه، فال يعود يحتاج إلى مدد من ربه. وتلك مقدمة اإلنسية المكتفية بذاتها 

النابذة لغيرها 1.
ها نحن أوالء إحدى ســخريات األقدار التي وقفت عليها مروية تشــارلز 
تايلور للدنونة، وما أشــد تعويل تايلور ـ شــأنه في ذلك شــأن شــيخه هيغل 
ـ : لقد سعت  وفكرته عن «مكر التاريخ» ـ بسخريات األقدار وبجدل التاريخ  ! 
حركة اإلصــالح الديني إلى تقريب اإليمــان من حياة األيــام العادية، لكن 
سخرية األقدار جعلت اإليمان «يتدنون» أكثر مما «تيمنت» الحياة الدنيوية  2!

وتجد اللحظة الثانية منطلقها في تمرد الفكر الحديث ـ القرن 18 ـ على 
األرثوذوكســية الدينية، واتهامه لها بأنها إهانة للعقل، وتسلط على اإلنسان، 
وتهديد لنظام المنفعة المتبادلة الذي أمســى يقوم عليــه المجتمع الجديد؛ 
(ألنها تمويت لألنا، وقتل لآلخرين، وتهديد للســلطة الشــرعية) 3. وإذ ُتعمل 
األنوار معول الهدم في الفكر المتعالي، فإنها ال تحل محل ما هدمت شــيئاً؛ 
مما ُيدخل الفكر الحديث في أزمة اإلحساس بالفراغ بعد أفول المتعالي. وهي 
األزمة التــي تّمثلت في أمور ثالثة: اإلحســاس بهشاشــة المعنى، والشــعور 
ببطالن جهودنــا لالحتفاء بأبهة المنعطفات األساســية فــي حياتنا، واعتراء 
السطحية والفراغ لحياتنا اليومية. وتلك هي أشكال ما يسميه تشارلز تايلور 
«قلق المحايثة»؛ لكن هذا لم يكن ليعني أن العــالج الوحيد كان هو العودة 

Ibid, p. 256. 1 ـ 
Ibid, p. 261. 2 ـ 
Charles Taylor, L’âge séculier, op. cit., p. 537 - 538. 3 ـ 
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إلى المتعالي، بل ســرعان ما ُوجدت أشكال جديدة لحياة االعتقاد (التدين)، 
وتأويالت مختلفة ومتنوعــة للمحايثة (عدم التدين)، ومواقــف بينية متنوعة؛ 
ع وتمدد المواقف  مما شكل «السوبرنوفا» التي يعني بها تشــارلز تايلور توس
سواء أكانت اعتقادية أم غير اعتقادية أم صعبة التصنيف. هذا هو ما يسميه 
«عصر التجنيد» (1800 ـ 1960م): كل يدعو الناس إلى الدخول إلى األشكال 
الجديدة للمجتمع، للكنيســة، لألمة... حيث تم الحفاظ على حس مشــترك 
باالنتماء إلى الكنيسة المســيحية، لكن بانتماءات متباينة ما تفتأ تتطور... 1 
وحيث تم تجنيــد الناس بحســب محاور أربعــة: الحياة الروحيــة، والتربية 

واالنضباط، والهوية السياسية الجامعة، واللحمة 
الحضارية الضامة الشاملة... غير أن ما كان من 
شــأن النخبة وحدها مقصورًا عليهــا وبها مرتهن 
أمســى شــأن المجتمــع برمتــه، وأصبــح أمــرًا 
جماهيرياً، ثم ما فتئ أن ســار هذا النظام لكي 

يالقي انهياره في الستينات من القرن العشرين.
ذلك أنه ما اقتصر األمر على توّســع فرشاة 
المواقف المتاحة (دينية وال دينية)؛ وإنما ـ وهذا 
هو المهم ـ تزحزح محل الديني أو الروحي نفسه 

في الحيــاة االجتماعية. هاهنا ندخل حقل «الدنونة»، بالمعنى الذي يرســمه 
لها تشارلز تايلور. والذي يتوافق عنده مع ما يسميه «عصر األصالة».

تبدأ اللحظة الثالثة حقيقًة في الستينات من القرن الماضي، وفيها حدث 
تشــوش ديني كبير، بحيث أضحى وجــه الدين أغبَر. كال، مــا بقي الدين هو 
الدين. وليس هذا يعني أن االعتقاد مات. كال، ما مات االعتقاد، وال هو بميت. 
فال شــيء كان يؤّشــر ـ بأي حال من األحــوال ـ على موت اإليمــان 2؛ ذلك أن 
الوضع الحالي ـ وقد حرم من أشــكال التدين الســابقة ـ بــات يباين الوضع 

Ibid, p. 789. 1 ـ 
Charles Taylor, L’âge séculier, op. cit., p. 749. 2 ـ 
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الماضي. وهو وضع ما أمســى بطبعه؛ إنما هو تعدد غير مسبوق في التصورات 
الدينية، وغير الدينية، والمعادية للدينية. وكل هذه المواقف الممكنة أضحت 
تتكاثر بما ال نهاية له. ومن ثمة باتت هذه المواقف تـتّســم بهشاشــة متبادلة 
جســيمة، وبالغدو والرواح من تصور إلى آخر 1. فما عــاد االعتقاد أمرًا بدهياً، 
ال وال عدم االعتقاد بقي كذلك. كالهما أمسى أمرًا ُمْشكًال غير مستبين بذاته. 
هذا مع تقدم العلم أن عدم االعتقاد أمسى أوفر حظاً من االعتقاد، وذلك على 

خالف ما كان األمر عليه في السابق.
هي ثورة في مجال االعتقاد على عهد األصالة حدثت إذن وكانت ثورة 
متعددة المناحــي. تعلّق األمر ـ من جهة ـ بثــورة فردانية، وهو األمر الذي 
كان يبــدو غريبــاً في عصرنــا الفردانــي أصــًال؛ ففضًال عــن الفردانية 
األخالقية/الروحية واألداتية المعهودة؛ شــبت ثــورة «تعبيرية»، مقتضاها: 
«يا هذا، ُكْن أصيًال، َعبْر عن ذاتك ! أفصح عن أصالتك !»، والحال أنه ما 
كان «التعبير عــن الذات» هذا بجديــد. فقد أبدعته الحقبة الرومانســية 
نهاية القرن الثامن عشر؛ لكن ما كان جديدًا حقاً هو أن هذا الضرب من 
توجيه الذات بدا أنه أمســى ظاهرة جماهيرية. تعددت األسباب ـ الوفرة، 
النزعة االستهالكية، الحركية االجتماعية والجغرافية، تقليص عدد العمال، 
البنيات األُســرية الجديــدة، العمل المضنــي والتعب، تمــدد الضواحي، 
التلفزيــون... ـ ولكن ما يهــم هو التصــورات الجديدة للحياة البشــرية، 
تصورات الفاعلية والخير التي تشــجع هذه الفردية الجديدة 2. والحال أن 
هذا التحول أزعــج البعض، فعده َهبة أنانية، أو توجهــاً نحو اللذوية؛ لكن 

لتشارلز تايلور قراءة أخرى.
ما الحياة الروحية التــي انبعثت من هذه الثــورة التعبيرية؟ العديد من 
الناس أمســوا يتبعون نازعهم الروحي الخالص؛ لكن ما الذي يبحثون عنه؟ 
العديد منهــم يبحثون عما ســماه أحد الباحثيــن: تجربة أكثر مباشــرة مع 

Ibid, p. 749. 1 ـ 
Ibid, p. 809. 2 ـ 
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المقدس، تجربة عميقة ما أمكن بعمق روحي كبير. وهذا ناتج عادة عن عدم 
رضا عميق تسببت فيه حياة منغلقة بالتمام والكمال في النظام المحايث؛ أي 
أنه ناجم عن إحســاس بأن هذه الحياة فارغة وسطحية وباطلة وخواء وفاقدة 
لكل هدف أسمى 1. وما هي سمات هذا المشــهد الروحي الجديد؟ أوًال؛ سمة 
سوف يتلقاها الجميع باستحسان؛ لقد سقطت الحواجز بين مختلف الجماعات 
الدينية، لقد هدمت أســوار الغيتوات حيثما كانت توجد. لكــن المقابل كان 
أفول أشــكال التدين القديمة، بل وتنامي عدد من يعلنــون أنهم ملحدون وال 

أدريون وال دينيون في العديد من البلدان الغربية. 
في مقابل ذلك نــرى العديد من الناس ما عادوا 
 يمارسون الشعائر الدينية، مع استمرارهم في عد
أنفسهم ينتمون إلى طوائف دينية أو أنهم يؤمنون 
باهللا. وعلى مستوى آخر اتسعت مديات االعتقادات 
في شــيء «أعلى» و«أســمى»: صار عدٌد أقل من 
الناس يعلنون إيمانهم بإله شخصي، وأكثر فأكثر 
مــن يؤمن بقــوة غير شــخصية، في إشــارة إلى 

تراجع لألرثوذوكسية الدينية واضح 2.
قد صرنا نحيا في عالم تعددي حيث تتزاحم بالمناكب أشكال االعتقاد 
وعدم االعتقاد، بحيث يجعل بعضهم بعضاً أشد هشاشة. وإنه لعالم فقد فيه 
اإليمان العديد من دعائمــه التي كانت تجعل االعتقــاد «بدهياً» وغير قابل 
للنقاش؛ لكنه إذ فقد مــا فقد؛ فما فقد كل الدعائــم البتة، فال تزال ثمة 
أوســاط حيث االعتقاد هو الحل المتاح، وذلك في الوقت نفسه الذي توجد 
فيه أوســاط حيث عدم االعتقاد هو الحــل المتاح. والحقيقــة أن ما صرنا 
أمامه ما كان لعبــة االعتقاد وعدمه، بقدر ما هو أشــبه شــيء يكون بحقل 

مصاب، مجتاح ومدّمر 3.

Charles Taylor, L’âge séculier, op. cit., p. 864. 1 ـ 
Ibid, p. 874 - 875. 2 ـ 
Ibid, p. 906. 3 ـ 
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عند هذا تقف هذه المروية، وبناءً عليه يمكن أن نســتنتج ـ على جهتي 
السلب واإليجاب ـ معنى «الدنونة»؟

كال، ما كانت «الدنونــة» لتعني معناها األول الشــائع: أفول اإليمان 
والممارسة الدينيين في الزمن الحاضر، وذلك رغم أن هذا األمر حدث 
على نطاق واسع وفي مجتمعات أكثر من أخرى، على نحو ما وقع مثًال في 
السويد وفي شرق ألمانيا (ســابقاً). فاألطروحة الســائدة عن «الدنونة» 
القائلــة بغياب الــرب وبأفــول الدين تهمل تجــارب للدنونــة أخرى غير 
التجربة المعروفة. هاتان أمتان ـ هما بولنده وإيرلنده ـ تم فيهما التعبير 
عن الرغبة في االنعتاق بوفق مفردات دينية، فمــا غاب عنهما الرب أبدًا 
وال خبا الدين قــط. وهذه الواليات المتحدة األمريكيــة بلد ُمَدنون، على 
خالف البلدان اإلســالمية، لكن اإلحصاءات تبيّن بأن نســبة التردد على 
الكنائس والِبيَع في بعض مناطقها قريبة من نســبة التردد على المساجد 
يوم الجمعة في باكســتان أو في األردن 1، مع أن االعتقــاد في تلك خيار، 
واالعتقاد في هذين إلزام. هذا فضًال عن أن هــذا التصور للدنونة مبني 
على فرضية أن العلم قضى على الدين، وأركنه في ركن ركين، وتشــارلز 

تايلور ال يعتقد في ذلك 2.
وكال، ما كانت «الدنونة تخلص الفضاء العمومي من الدين؛ بل وكفت 
فضاءات النشــاط االقتصادي والسياســي والثقافي والتربوي عن أن تحيلنا 
إلى اعتقــادات دينية، فتكــون «الدنونة» بهــذا المعنى تدنــون الفضاءات 
العمومية واالجتماعية 3. إنما تلك «دنونــة عمومية»، وهي دنونة جد خاصة؛ 
وإنما «الدنونة» مفهوم أشمل من أن يقصر على هذا الضرب من الدنونة 4. 
وبعد هذا وذاك، ما زالت كثرة كاثــرة من الناس تريد أن تحمل دينها إلى 

المناقشة في الفضاء العمومي.

Charles Taylor, L’âge séculier, op. cit., p. 16. 1 ـ 
Ibid, p. 17 - 18. 2 ـ 
Ibid, p. 14. 3 ـ 
Ibid, p. 16. 4 ـ 
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وعلى جهة اإليجاب، تعني «الدنونة» أمرًا يتعلّق بأوضاع االعتقاد الديني 
في المجتمعات الغربية الحديثــة، بحيث لوحظ انتقال هــذه المجتمعات من 
مجتمعات ال جدال فيها حول االعتقاد في الرب، ال إشكال لها في هذا، الكل 
معتقد ومــا ِمْن منتقــد، وإن هو ُوجــد فحالة شــاذة كالشــاة الجرباء؛ إلى 
مجتمعات أمســى االعتقاد فيها مجــرد «خيار» ضمن «خيــارات» أخرى، مثل 
عدم االعتقاد أو القول بالالأدرية أو غيرها. بمعنى أن االعتقاد أضحى «خيارًا 
ُمْشــكًَال». وبالجملة إنمــا «الدنونة» نقلة مــن «وضع» (اعتقــاد وحيد) إلى 

«أوضاع» (تجارب متعددة متنوعة تبايناً وتضادًا).
على أنه ليس المقصود باالعتقاد وبعدمه هنا 
جانــب النظــر؛ أي االعتقــاد النظــري؛ وإنمــا 
المقصــود جانب العيــش؛ أي االعتقــاد أو عدمه 
الذي به نحقق «االمتالء» لحياتنا العملية العادية 
اليومية؛ إذ صار ثمة نمطان للعيش ـ أي للتجربة 
األخالقية الروحيــة ـ هما نمــط االعتقاد ونمط 
عدم االعتقاد 1، فليس شــيء أعدى عند تشــارلز 

تايلور من «التجريد».
والحــق أنه يترتــب عــن «الدنونــة» بهذا 

المعنى «التهشيش المتبادل»؛ بمعنى أننا صرنا أمام كوكبة من المواقف من 
«الدين» يمكن أن تنتظم في خطين تعدديين: ثمة ـ من جهة ـ أهل االعتقاد، 
وثمة ـ مــن جهة أخرى ـ أهــل عدم االعتقــاد. والواقع أن ال أهــل االعتقاد 
[الديني] بقوا «مرتاحي» البال إلى اعتقادهم «رَِخييِه» «هِنيِئيِه»، فرحين بما 
لديهم، ال وال بالمثل بقــى أهل االنتقاد ـ نقد االعتقــاد ـ على الحال عينه. 
كالهما أضحى يخضع إلى ضغوط الطرف اآلخر، كالهما أمســى يقع تحت 
نار جاذبية غيره. وهكذا، فإنه ال منتقدو الدين قادرين على أن يرتاحوا في 
عالم «النظــام المحايث»، حيث يكتفــون في هذا العالم ومــن هذا العالم 

Charles Taylor, L’âge séculier, op. cit., p. 18 - 29, 34, 36 … 1 ـ 
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بهذا العالم، وال أهل االعتقاد متمكنين من أن يبقوا في عالم محايث منفتح 
على المتعالي بال أن تعتريهــم أدنى مرية في بضاعتهــم. هي إذن «ضغوط 

متعدية» تقع على الطرفين معاً  1.
وال يتردد تشارلز تايلور في وصف «عصر الدنونة» بأنه «عصر فصامي» 
أو أنه باألحرى يخضع إلى قوة ضغط متقاطعــة: يبدو الناس وكأنهم أحدثوا 
مسافة مريحة مع الدين، ومع ذلك فهم يمسون قلقي الحال مشوشي الخاطر 
مبلبلي البــال ما إن يعلمــوا أنه ال تــزال توجد فــي أزمانهم هــذه فئة من 
المعتقدين المؤمنين الملتزمين المرتاحين فيما اعتقدوه ـ األُم تيريزا مثًال ـ 
وكثير من الناس يتعلّقون بخطاب البابا، حتى وإن كانوا يشعرون بأنهم ليسوا 

ملزمين باتباع تعاليمه وعظاته األخالقية 2.
ِع تشــارلز تايلــور ـ وهو يــروي لنا مرويتــه الخاصة عن  أخيــرًا لم َيد
«الدنونة» التي يســميها «مروية اإلصالح الكبــرى» ـ أن مرويته ـ وإن كانت 
كبرى ـ مروية شــاملة. ففي مقدمــة كتابه عن عصر الدنونة أكد أنه ســوف 
يكتفي بالبلدان الغربية ـ أو بما يؤثر تســميته «منطقة شــمال األطلســي» ـ 
وخاصة الحضارة التي تنبع جذورها مما يسمى عادًة «المسيحية الالتينية». 
وقد أضاف في هذه المقدمة قائًال: بدهــي أن ظواهر «الدنونة» و«التدنون» 
توجد فيما وراء حدود هذا العالم الذي رســمه، متمنيــاً أن يأتي اليوم الذي 
يصير فيه ممكناً الشــروع في دراســة مجمل الظاهرة على المستوى الشامل، 
مؤكدًا أنه ينبغي البدء بهذه المنطقة 3. وهنا وقــف ليؤكد على أن «الدنونة» 
ـ شــأنها في ذلك شــأن الســمات األخرى للحداثة: من بنى سياسية، وشكل 
ديموقراطي، واستعمال لوسائل اإلعالم، وغيرها ـ إنما تعبّر عن نفسها تعبيرًا 
مختلفاً، وأنها تتطور تحت تأثير الضغوطات والطموحات التي تتباين بحســب 
الحضارات. أََولسنا «أمسينا نحيا أكثر فأكثر في عالم ذي حداثات متعددة»؟ 
فإذن علينا دراســة هذه التطورات المتنوعــة المتباينة على ضــوء أوضاعها 

Ibid, p. 1010. 1 ـ 
Ibid, p. 1226. 2 ـ 
Ibid, p. 47 - 48. 3 ـ 
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الحضارية المختلفة قبل أن نتسّرع في اللجوء إلى تعميم شمولي 1. وبالجملة، 
لطالما أكد تشــارلز تايلور على أنــه ال يمكن للمرء أن يكتــب تاريخاً عاماً 
للدنونة. ال وال حتى بالنسبة إلى الغرب فحسب. فهذا طموح كبير دونه َخْرُط 

القَتَاد، ِإْن لم يكن طموحاً ُمعِجزًا.
وها هو ذا اآلن، بعد مضي حوالي سبع سنين (2007 ـ 2014م) على صدور 
كتابه هذا، يكتب في مقدمة الكتــاب الجماعي الذي أُلف التفاتة إلى مجهوده 
الفكري الجبار في نظرية الدنونة: العصر الدنوني (2007م) ـ تشارلز تايلور: 
الدين والدنونة (2014م) ـ يســتعيد المســألة التي كان قد طرحها، فينشــئ 

قائــًال: «كان كتابي (العصر الدنوني) ـ بالنســبة 
إلي ـ بدايــة، وهو بداية «محادثة» مع أشــخاص 
آخرين ينحدرون... مــن كل المباحث، خبراء في 
حضارات أخــرى. إن َســلَْك طريــق نظرية عامة 
للدنونة ـ يكون من شــأنها أن تنطبق على العالم 
 .بأسره انطباقاً دقيقاً ـ هو حقاً َسلُْك طريق ُمِضل
ثمة ـ قياســاً إلى نظريتي في الحداثة ـ دنونات، 
عوالم ُمَدنْوَنَــة بديلة ال تقع تحــت طائلة نظرية 
الدنونة بمعناها الخــاص» 2. هذه الصين ـ مثًال ـ 

أَنى لنا بالحديث عــن َدنْوَنَِتها، وهي التي كانت أبــد الدهر ُمَدنونة؟ ويضيف 
قائًال: «هناك حقل واســع لبحوث لم يتناولها كتابي الذي اقتصر على وصف 

الدنونة في الغرب».

3 ـ �� األEالق

ما فتئ تشــارلز تايلور يهتم بالمســألة األخالقية منذ كتاباته المبكرة، 
لكن جماع أنظاره في هذه المســألة انعقد انعقاده المكتمل في كتابه: «منابع 

Charles Taylor, L’âge séculier, op. cit., p. 48. 1 ـ 
 Charles Taylor, “Après l’âge séculier” in: Charles Taylor: La religion et la sécularisation, Paris: 2 ـ 
CNRS Editions, 2014, p. 9.
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األنــا» 1، فأما المبحــث األخالقي الذي أسســه تشــارلز تايلــور فهو مبحث 
«األنطولوجيا األخالقية»، وأما النظرية األخالقية التي قال بها فهي «نظرية 
التقويم القوي». هذا ويمكن عرض مجمل أنظاره الخلقية على النحو التالي:

أوًال، بَِم تتسم الفلسفة األخالقية الحديثة والمعاصرة؟
ثمة سمات ثالث تتسم بها هذه الفلسفة: «التضييق» و«التقعيد» و«التعقيل».

أوًال: التضييق:
ذلك أن تشــارلز تايلور دائم الشــكوى من تضييق المحدثين لمجال 
األخالق. إذ ال يمكن ـ بحسب تصوره ـ قصر مضمار األخالق على مسألة: 
ما الذي يدين به بعضنا لبعض؟ وكيف ينبغي أن نعامل األغيار؟ ثمة أمور 
أخرى من شأن األخالق أن تعالجها: ما الذي تكونه «حياة بشرية طيبة»؟ 
ما معنى «حياة بشــرية ذات معنــى»؟ ولهذا، ال بّد من العــودة فيما وراء 
الفلسفة األخالقية اإلجرائية (كانط أو بنتام مثًال) إلى الفلسفة األخالقية 
الجوهرية (أفالطون أو أرســطو مثًال). ومن ثم «هذه الفلســفة األخالقية 
نزعت إلى العكوف علــى ما هو عادل فعله، بدل الوقــوف على ما هو خير 
كونه، وعلى تحديد مضمون اإللزام بدل طبيعة الحياة الطيبة. وفضًال عن 
ذلك، لم تول لمجال تصور مفهــوم الخير أية عناية بوصفه موضوع محبة 
أو والء، أو كما كتبت ذلك الفيلسوفة إريس مردوخ بوصفه موضوعاً مفضًال 

الهتمام أو إلرادة» 2.
يقابل تشــارلز تايلور ســمة «التضييق» التي تكتنف الفلســفة األخالقية 
المعاصرة بسمة «التوسيع»؛ فباإلضافة إلى مفاهيم تتناولها الفلسفة الخلقية 
ـ كالعدالة واحترام حياة الغير ورفاهيته وكرامته ـ وفضًال عن المشاكل التي 
تطرحها هذه األمــور؛ يريد الرجل فحــص التصور الذي لدينا عما يؤســس 

 Fergus Kerr, “The Self and the Good: Taylor’s Moral Ontology”, in Ruth Abbey (Editor): 1 ـ 
Charles Taylor, Cambridge University Press 2004, p. 89.

 Charles Taylor, Les sources du moi, Traduit de l’anglais par Charlotte Melançon, Paris: Editions 2 ـ 
du Seuil, 1998, p. 15.
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لكرامتنــا، ويعالج ما الذي يكســب حياتنــا معناها وامتالءهــا. وهنا يطرح 
تشــارلز تايلور أمرين: مبحثاً أخالقياً، ونظرية في األخــالق. فأما المبحث؛ 
فهو ذاك الذي ال يقف على مجــرد تصرفاتنا األخالقيــة البدية، وإنما على 
ــس» أو  ســاتها، على ما يســميه عادة «الخير المؤس محفزاتهــا وعللها ومؤس
«الخير المكــون». ولما كان الفالســفة يطلقون على البحث فيما «يؤســس» 
ــس للشــأن  و«يســوغ» اســم البحث األنطولوجي؛ فإن بحث تايلور فيما يؤس
األخالقي ويســوغ يســمى «أنطولوجيا أخالقية». وأما النظرية؛ فلما كانت ال 
تقف عند ظاهر ســلوكاتنا األخالقية وإنما على ما يحملنا على سلوكها؛ فإنها 

انتبهت إلى تقويم أخالقي أقوى من مجرد تقويم 
السطح، ولذلك ســمته «التقويم األقوى». ومعنى 
«التقويم األقوى» هذا عــّد تمييزنا بين «الخير» 
و«الشــر»، بيــن «األفضــل» و«األســوأ»، بيــن 
«األعلى» و«األدنى»، ال تتعلّق صالحيته برغباتنا 
الخاصة، وال بميوالتنا المخصوصة، وال بخياراتنا 
الظاهرة، وإنما ـ بالضد ـ تبقى هي مســتقلة عن 
هذه، وتقترح معاييــر على ضوئها يمكن أن نحكم 
عليها. وهكذا ـ مثًال ـ فإنه لربما ال نرى أنه من 

الخطأ األخالقي أن يحيا المرء حياة ال تستحق أن تعاش أو غير مرضية؛ إال 
أن من شأن فعل وصفها بوفق هذه التعابير أن يدين هذا الشخص باسم معيار 
مســتقل عن أذواقه الخاصة ورغباتــه المخصوصة عليه أن يقــر به. هذا هو 

التقويم األقوى لسلوكاتنا والذي عادة ما ال نصرح به.

ثانياً: التقعيد:
وتشــارلز تايلور أيضاً دائم الشــكوى من ميل عصرنا هــذا ـ في مجال 
األخالق ـ إلى التقعيد والتقنين األخالقيين الضيقين، وذلك بحيث إن ما من 
سلوك ُيسلك أو يمكن أن ُيسلك إال وأمست له شرعة ومنهاج، وناموس ودليل. 
وصار الدليل األخالقــي ـ «افعل يا هذا وفق القاعــدة الفالنية»، و«ال تفعل 
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يا هذا طبقاً للقاعدة الفالنية» ـ هو ما يحدد ضوابط ومعايير شــكلية وكونية 
ينبغي أن ُتفرض على كل الناس فرضاً (الحرية، المساواة، دولة الحق...).

على أن تشــارلز تايلور يرى أنــه ال ينبغي لحياتنــا األخالقية أن ُتجمد 
وُتحنط في دليــل أخالقي أو شــرعة؛ وذلك ألن مــا ُيعّد «حســناً» إنما هو 
«حســن» و«جيــد» و«طيب» في أوضــاع دون أوضــاع، ولــدى جماعات دون 
جماعات، وألن دواعي الفعل العميقة ودوافعه الباطنية وبواعثه الجوانية يمكن 

أن تتباين أشد التباين.
ثالثاً: فضًال عــن كونها شــديدة التقعيد؛ فــإن الفلســفة األخالقية 
الحديثة والمعاصرة شــديدة التعقيل: فكما أنه يراد لكل ســلوك أن يكون 
نابعاً من قاعــدة، فإنه يــراد لجملة هــذه القواعد ـ التي تشــكّل الدليل 
ســاً على العقل صرفاً غير  األخالقي أو الشــرعة األخالقية ـ أن يكون مؤَس
ممزوج بإحســاس. هــذا هو العقل الذي يســميه تشــارلز تايلــور «العقل 
المتجرد»، وما يفتأ يستشــكل أمره: يمكن أن نتســاءل عما إذا كان شرطاً 
كافياً، بــل وحتى ضرورياً لفهــم حق لما هو «حق» ولما هو «حســن»، أن 
نستند في ذلك إلى عقل خالص ال يستعين بأي إحساس أو أية عاطفة. لقد 
أمكن لكانط ـ مثًال ـ أن يبين أمر «العقل الخالص»، وبعده أمســى يدعي 
العديــد من أتباعــه أن ما مــن قاعدة أخالقيــة إال وهي قاعــدة تفرضها 
األخالق ويتم الحصول عليها فحســب بإجراء عمليــات منطقية عقلية، من 
غير لجوء إلى أحاسيسنا العميقة. وهكذا ألفينا ـ مثًال عند هابرماس ـ أنه 
تعد قاعدة ما قاعــدة صحيحة إذا ما كان يمكن أن تحوز موافقة كل أولئك 
الذين يعنون بهــا، أو ألفينــا لدى ســكالون األخالق تســتند إلى الحجة 
المقترحة على شخص آخر يكون متأثرًا ســلباً بفعلنا. فأنى لنا والحال هذا 
باستفتاء قلوبنا؟ أََولســنا كائنات من لحم ودم وليس مجرد عقول مجردة؟ 
على أن إعمــال العاطفة ال يعني بأي حال من األحوال ـ في عرف تشــارلز 
تايلور ـ إخالد العقل النقدي إلــى النوم، بل هاهنا يحافظ هذا العقل على 
كل حقوقه كاملة غير منقوصة. إنما الذي علينــا أن نفعله هو أن نعيد إلى 
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جسدنا المتجسد ـ وهو العنصر الذي لطالما تم طرده من مجال الفلسفة 
األخالقية ـ حقه ضد براديغم التفسير التجريدي اآللي 1.

هذا فيما يخص نظر تشــارلز تايلور في «األخالق» على جهة السلب؛ أما 
نظره على جهة اإليجاب؛ فإنه يعمد ـ أول ما يعمد ـ إلى التمييز بين «األخالق» 

و«األخالقيات»:
ففي تحديده لألخالق يتبنى تشارلز تايلور التمييز الذي أقامه الفيلسوف 
 Ethique الفرنسي پول ريكور (1913 ـ 2005م) في بحثه الشهير ـ األخالقيات

واألخــالق Morale ـ بيــن «األخــالق» بمعناهــا 
المتداول المعهود و«األخالقيات» ـ أو «اإلتيقا» ـ 
بمعناها الحصري. فاألخــالق معيار عقلي يفرض 
نفســه على الجميع بوصفه ضرورياً، نظير إيمان 
النــاس أجمعيــن ـ اللهــم إال مــن شــذ منهم ـ 
بضــرورة إيفــاء كل ذي حق حقــه. إنما األخالق 
بهذا المعنى «مبادئ» و«معايير» و«قواعد» متفق 
عليها بين الناس. هــذا بينمــا «األخالقية» ـ أو 
«األخالقيات» ـ تتعلــق بتصور األفراد والجماعات 

ـَرة» أو «فاضلة»  لحياة تعاش تحــت إمرة أفعال ُيقَّدر أنها «حســنة» أو «َخيـ
بوفق تصور معين لمعنى «الحياة الطيبــة» أو «الحياة الخيرة». واألخالقيات 
لذلك تشــكل محل اختالف بين النــاس؛ ألن كل جماعة مــن الناس تتصور 
«الحياة الطيبة» تصورًا مختلفاً: هذا يجدها في حيــاة «المحبة»، وذاك في 
حياة الزهادة، وثالث في حياة االزدهار الشخصي... هذا يود عيش حياته بما 
يراه «حسناً»، وذاك ال يرى «حسن» هذا «حسناً» بالمرة. على أنه يمكن أن 
يوجد توافق حول دليل «أخالقي» موحد، وذلك على الرغم من تعايش تعددية 
جوهريــة في «األخالقيات». والشــاهد على ذلك مأخوذ مــن نظرية العدالة 

 Charles Taylor, “Après l’âge séculier” in: Charles Taylor: La religion et la sécularisation, 1 ـ 
op.cit., p. 12.
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عند الفيلســوف األمريكي المعاصر جــون راولــز (1921 ـ 2002م)، إذ فيما 
يســمى «الوضع األصلي» ـ وهو وضع افتراضي ُيتوهــم أن يوجد عليه الناس 
قبل االتفاق حول مبــادئ العدالة التي ينبغي أن تســود بينهم ـ يتفق األفراد 
على مبادئ العدالة ـ مبادئ «أخالق» ـ وذلك من غير التزام منهم بأي معيار 
شــامل لما هو «خير» أو «حياة خيرة» ـ مبادئ أخالقيات ـ فهذا متروك لكل 
واحد منهم أو لكل جماعة. فلكل فرد قناعــات أخالقية ـ إتيقا ـ مختلفة، من 
غير أن تكون قناعات هذا «أعدل» من قناعات ذاك. مثًال، من شــأن من يتبع 
فلســفة كانط أن ُيَســوغ الحق في الحيــاة بذكر حجة كرامــة الفاعل العاقل 
[اإلنسان]، بينما من يتبع فلسفة النفعية سوف يبرر هذا الحق بضرورة معاملة 
كائنــات قادرة على اإلحســاس باللذة وباأللم [بشــر] بحيث يتــم العمل على 
الزيــادة ما أمكن فــي تلذذهــا، والنقص ما أمكن مــن تألمها. هــذا بينما 
المســيحي ســوف يعلّل ذلك بأن اإلنســان خلق على صورة الرب، فال ينبغي 
المس بحرمة حياة إنســان. وإذن، ال يمكن أن نطلب مــن الناس أن يتوحدوا 

على مستوى «األخالقيات»، وِإْن هم توحدوا على مستوى «األخالق» 1.
وإذ يتبنّى تشارلز تايلور لحل هذا التنازع مفهوم «التوافق التقاطعي» أو 
«اإلجماع التقاطعي» ـ بمعنى البحث عن المشترك بين الناس في تصوراتهم 
األخالقية وتركهــم يحيون أخالقياتهــم الخاصة ـ فإنه لطالمــا تحفظ على 
الحل الذي كان قد اقترحه الفيلســوف األلماني يورغن هابرماس (1929 -  )، 
والمتمثل في النقــاش العقالني والتفاهــم الحواري في مجــال األخالق بين 
المتنازعين؛ وذلك ألنــه يراه حّالً يبقى موالياً للعقل ميــاالً إليه بأعظم ميل 
يكون. ذلك أن أخالقية المناقشة ـ التي يقول بها هابرماس ـ تقوم على مبدأ 
يمتح مما سبق لتايلور أن شــجبه فيما قبل [حصر الحياة األخالقية في تقعيد 
وفي تعقيل] من أن «القواعــد األخالقية» الوحيدة التي لها الحق في الطموح 
إلى الصالحية هي تلك التي يمكــن أن تحوز موافقــة كل المعنيين بقدر ما 
يشــاركون في نقاش علمي. أمــا تايلور فإنــه يدعو ـ بالضد مــن هذا ـ إلى 

 Charles Taylor “Vivre dans le pluralisme: Entretien avec Charles Taylor”, in Esprit, n°408, 1 ـ 
Octobre, 2014, p. 28.



111

وا9خالق والدنونة  الدين  تايلور:  تشارلز 

أخالقية تعطي قيمة لفهم الغير، لتبادل مفتوح مع الغير ال يكون عملية كونية 
إلنتاج معيار أو قاعدة أخالقيين؛ وإنما محاولة مخلصة ووفية وصريحة لفهم 
بعضنــا بعضــاً: التفاهم والتعــارف ال التناقــش والتجادل. فاألمــر ال يتعلّق 
بالوقوف على مستوى التوافق على معيار؛ ألن من شأن هذا األمر أن يحمل كل 
طرف على أن يجمد على مطالبه. فالمناقشــة عملية رائعة؛ لكن شــريطة أن 
تســمح لكل فرد بالتحاور مع الغير حول أخالقيته الشخصية. ويضيف تايلور: 
«بالجملة، أنا أفّضل «مناقشــة إتيقية» على «إتيقا نقاشية»» 1؛ أي أنه يفضل 
«نقاش األخالقية» على «أخالقية النقاش». والحال أن دليًال أخالقياً ـ مهما 

كان شأنه ـ ال يكفي لكي يوحد مجتمعاً، بل تلزم 
أيضاً دعامة أو عمــادة تفاهم إتيقي. فإذن، يلزم 
(األخــالق  المســتويين  هذيــن  علــى  الســير 

واألخالقيات) من غير الخلط بينهما 2.
لئن نحن فهمنا هذا األمــر؛ أدركنا ِلَم ما 
يفتأ تشارلز تايلور يؤكد على أننا ـ نحن معشر 
المحدثيــن ـ نواجه «إحراجــات أخالقية»؛ أي 
نجابه نزاعات حول مطالب أخالقية ال نجد لها 
حًال: هذا مثًال يطالب بإباحة اإلجهاض، وذاك 

يطالب ـ بالضد منه ـ بمنعه، وهذا يطالــب بإباحة القتل الرحيم، وذاك 
ـ بالعكس منه ـ يطالب بمنعه... وإذا ما نحن اكتفينا بالنظرة الشــمولية 
التقعيدية، التي تعّد األخالق دليًال ثابتاً راســخاً يشــمل ضوابط وقواعد 
ومعايير؛ فإنه ليس يوجد لفض هذه النزاعات ســوى حل «عادل» واحد، 
بل ال يوجد حتى إحراج، وإنما ينبغي اتباع إجراءات وسلك خطوات واقتفاء 
أرســومات. غير أن هذا ال يمنع من أن تظل اإلحراجــات األخالقية قائمة 
في المجتمعات الحديثة التــي تنهض على واقعة «التعــدد». وهو ما دعا 
تشــارلز تايلور إلى التأكيد على ضرورة النظر ال في «البعد األخالقي»؛ 

Charles Taylor “Vivre dans le pluralisme”, op. cit., p. 30. 1 ـ 
Ibid, p. 29. 2 ـ 
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وإنما في «البعد اإلتيقــي»، وذلك باالنتقال من مســتوى «األخالق» إلى 
مستوى «األخالقيات».

ثم أنت ترى تشــارلز تايلور يســعى ـ ثاني ما يســعى ـ إلى التمييز في 
النظريــات األخالقية بيــن «النظريــات األخالقية الجوهريــة» و«النظريات 

األخالقية اإلجرائية».
يميّز تشــارلز تايلور بين نوعيــن من النظريات األخالقيــة: «النظريات 
األخالقيــة الجوهريــة» ـ مثيل النظريــات األخالقيــة القديمــة (أفالطون، 
أرســطو...)، التي تركز على «جوهر» و«مضمون» و«محتوى» األخالق، وبين 
«النظريات األخالقيــة اإلجرائية» ـ نظيــر الكثير من النظريــات األخالقية 
الحديثــة والمعاصرة (كانط، بنتــام...) التي تركز على «الشــكل»؛ أي على 
«الضوابط» و«المعايير» و«القواعد» التي ينبغي اتباعها، بصرف النظر عن 
المضمــون والمحتــوى والجوهــر. وهــي نظريــات «إرادويــة»، و«عقليــة»، 
و«ُحرانيــة»... ويؤيد تشــارلز تايلور النمــوذج األول على حســاب النموذج 
الثاني، فهو يرى أن ضعف النظريات األخالقية اإلجرائية يتبدى لما نتســاءل 
عن «أســاس» التراتب بين «الخيرات» الذي تعترف به هذه النظريات ضمناً 
حتى وإن لم تقر به عالنيــة؛ إذ ما من نظرية أخالقية إال وشــأنها أن تقوم 
على ضرب مــن التراتب بيــن الخيرات؛ أي علــى ما ينفرد تشــارلز تايلور 
بتســميته «التقويم القوي»: مــا الذي يلزمنــا باتباع اإلجــراءات المفضلة؟ 
الجواب عن هذا الســؤال موقوف على فهم معين ـ جوهري ـ للحياة البشرية 
وللعقل، يقتضيه مذهب أنتروبولوجي معين؛ ومن ثمة ينهض على تصور معيّن 
للخير 1. وهذا يعنــي أن النظريات األخالقية اإلجرائية ال يمكن لها أن تتهرب 
مما تتهــرب منه؛ أي من إعمــال مفاهيم تقويمية اعتبارية، شــأن «الطبيعة» 
و«الغاية» و«الخير». حتى أشــد النظريات إجرائية ـ نظيــر نظرية العدالة، 
التي تعطي األولويــة لمفهوم إجرائــي مثيل «العدل»، وتقــدم «العدل» على 

«الخير» ـ تضمر تصورًا معيناً للخير؛ أي أنها تفترض «المفضول» أوالً.

 Charles Taylor, “Le bien et le juste”, in Charles Taylor, La liberté des modernes, Paris: PUF, 1 ـ 
1997, p. 40.



113

وا�خالق والدنونة  الدين  تايلور:  تشارلز 

والواقــع أن فهمنــا األخالقي إنمــا يتردد بيــن قطبين: مــن جهة بعض 
الخيرات التي تصير لنا بها أَنََســة وأُلفة عن طريق تعلم بعض الممارســات 
التــي تعد هذه الخيــرات لصيقة بها محايثــة لها مباطنة. هــذا هو الجانب 
الَبِدي من أنظارنا األخالقية؛ لكن ثمة جانباً آخر خفياً غير بدي، ويتمثل في 
أن بعض هذه الخيرات «يتعالى» على ممارســاتنا العادية اليومية، بحيث إنه 
يمكننا رفض بعض ممارســاتنا باســم هذه الخيــرات. والحال أن الفلســفة 
األخالقية الحديثة أظهرت أنها فلسفة «خجولة» و«بكماء» تجاه اإلفصاح عن 
هذه الخيــرات والتصريح بها. والســبب في ذلك كراهتها مــن أن تفكر في 

«الخيرات» بوصفهــا الغاية النهائية، واســتبداد 
نزعــة شــكوكية بهــا فــي كل مــا يتعلــق بأمور 
«الغايات» البشــرية، ووهم العقل المجرد الذي 

يكتفي بذاته وينكر التقليد والسياق والروية.
ولهــذه الحيثية، ال يرى تشــارلز تايلور أن 
اإلتيقا النقدية ينبغــي أن تكون بالضرورة نابعة 
من العقل المجرد عن ســياقه وعن تراثه الذي 
ال يؤمن إال بالتجــرد والتنزه وســيلتين للنقد، 
وإنما اإلتيقا النقدية الحقة هي تلك التي تنقد 

هذا العقل المجرد، وتنقــد نزعته اإلجرائية الوســيلية الفاقدة النظر إلى 
الغايات والسياقات والتقاليد.

4 ـ ��� ا����ل �	�� �	� ا���� وا������ واأل�الق � و
	� اال���ل

اللوم في أمر المتاعب التي أمست ملمة بالفلسفة األخالقية اليوم واقع 
نيوية [اإلقبال  ينونة [اإلقبال على الديــن] وأهل الد على الجانبين: أهل الد

على الدنيا].
من جهة أهل الدينونة ـ أي أهل اإلقبال على الدين ـ يرى تشارلز تايلور 
أنه في العالــم الكاثوليكي اليوم ثمــة تجاذب بين طرفين فــي تصور معنى 

إّن �#�"� األ�ال!� إ��� 
 ��*(دد �	� !'&	�: 
/#� �.- ا�,	(ات ا�*� 
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«اإليمان» ومقتضياتــه: هناك من يرى أن اإليمان هو األســاس الذي نهضت 
عليه الحضارة واألنتروبولوجيــا الغربيتان، وهو الذي ينبغــي أن تنهض عليه 
قيم األُســرة، وتبعاً لهذه القناعة؛ فإن هؤالء يرفضون أي «تعديد» و«تنويع» 
في المواقف اإليمانية، ال إيمــان إال واحد [= الكاثوليكيــة المحافظة]، كما 
 أية معتقدات روحية مســتقلة عن العقائد الدينيــة، هذا الُبُدو يرفضون ُبــُدو
التعددي الذي رأينــا أنه هو ما يحدد جوهر «الدنونة» عند تشــارلز تايلور. 
وهناك من يتصــور ـ بالضد من هــذا ـ أن اإليمان إنما هــو ـ أوالً وقبل كل 
شــيء ـ «أخالقية» ـ إتيقا ـ وهو «أخالقية» من بين «أخالقيات» أخرى. ومن 
ثمة، فإن على اإليمان المســيحي أن ينضبط ـ وأن يتكيف ـ وأن يتماشــى مع 

التصورات التي تطرأ في المجتمع.
ويرى تشارلز تايلور أن التصور األول ـ الذي َيْجُمد على نظر أحادي إلى 
الدين ومنزلته في المجتمع الحديث فــي عصر «الدنونة»، أو حتى في عصر 
«ما بعــد الدنونة» ـ ال ينســجم مع تطــور المجتمعات الحالية التي أمســت 
تقتضي تعددية إتيقية. وهذه التعددية ال تؤدي ـ بحسب تشارلز تايلور ـ إلى 
تشــويه القيم؛ أي إلــى فقدان القيــم لمعناهــا؛ وإنما تقود إلــى «تعايش» 
و«تساكن» عدة تصورات لما هي «الحياة الطيبة»، ولما هي «المحبة»، ولما 
هي «الحياة الجنســية»، ولما هي «األُســرة»، وذلك كله في إطــار «توافق 
تقاطعي» أو «إجماع تشــابكي» بين مختلف «جماعــات األُمة» لطالما تحدث 
عنه فيلسوف السياســة األمريكي جون راولز وتبناه تشارلز تايلور... إذ تبيّن 
أنــه ما من ســبيل إلى اللجوء إلــى القضاء بغايــة تفضيل تصــور على آخر 
والحكم لصالح هذا علــى ذاك وترجيح كفة أخالقيٍة ما ـ إتيقا ـ على أخرى، 
فإن هو َفَعَل ذلك خلــق آنها تراتبية في القيم بما أذكى النزاع حول مســألة 

من يفضل ماذا من القيم 1.
ولهذه الحيثيات يرى تشارلز تايلور أن على الطرف األول أن يقبل بأن 
الدولة ما عادت دولة مسيحية، وأن اآلخرين أمست لهم حرية الحياة بوفق 

Charles Taylor “Vivre dans le pluralisme” op. cit., p. 27. 1 ـ 
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األخالقيــة التــي تخصهم، حتــى وإن كانت هــذه األخالقيــة تتعارض مع 
األخالقية المسيحية  1.

ومن جهة أهل الدنيوية فقد مال هؤالء إلى إنكار منابع األخالق، واكتفوا 
بالظاهر منها. وهكذا، أمســينا نحيا زمن الحداثة فــي زمن فقد فيه العديد 
من الناس اإليمان بعالم مخلوق يحكمــه قانون أخالقي رباني، حتى بدا وكأن 
الناس حيل بينهم وبين السماوات، وُتركوا فقط نُْهَبة إلى أذهانهم المجردة، 
وإلى عقولهم غير المشــخصة، وإلــى إرادتهم اآللية ينشــئون ُمُثًال أخالقية 

وممارسات أخالقية، ويحكمون بينها حكماً كمن اتخذ إلهه هواه.
والذي عند تشــارلز تايلور أن هذه المذاهب 
إذا ما هــي تؤملت ُوجــدت أنها ذاتيــة المنتحى 
ـ تركــز على ذاتية اإلنســان المحاِيثــة، وترفض 
القول بأي علو روحــي ممكن ـ ومركزيــة التوجه 
ـ تضع اإلنسان في المركز ـ بحيث ال ترى مصدرًا 

لألخالق آخر عدا البشر.
وبــدالً مــن أن يواجه تشــارلز تايلــور هذه 
النظريات بالحجج المفندة، فإنه يلجأ على عادته 
ـ وهو الراوية الِمفَن ـ إلى سرد كيف انتهينا إلى 

ما انتهينا إليه، وهي مروية يلتقي فيها الدين بالدنونة وباألخالق.
وتشارلز تايلور يجد ـ في لحظة أولى ـ أن ثمة مروية لبناء الفهم الحديث 
لما ينبغي أن يكون عليه الفاعل األخالقي، الشــخص، الــذات.. ويجد أنه كلما 

تبدى هذا في الواجهة تراجع مفهوم «الخير» الموضوعي إلى الخلف.
وفي لحظة ثانية يريد أن تقنعنا مرويته باعتبار ما إذا كنا نعلم حقاً من 
نحن، أو ما الذي علينا أن نفعله في هذا الوضع أو في ذاك، أو بحياتنا ككل، 
ما لم تكن لنا نظرة شــمولية عن «طبيعة الحياة الخيرة»، وذلك مهما كان 
ينقص نظرتنا من تماسك وتدقيق. وباختصار علينا أال نخرج عن النظر إلى 

Ibid, p. 28. 1 ـ 
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الفلسفة األخالقية بوصفها ـ أوالً وقبل كل شيء ـ معنية هي باستكشاف طبيعة 
الحياة الطيبة بالقياس إلى الكائن البشري.

والحــال أن وراء تصــورات الســلوكات األخالقية القديمــة والمحدثة، 
المنسحرة والمبطلة السحر، الدينونية والدنيوية، شيئاً أساساً هو ما يسميه 
تشــارلز تايلور: «األنطولوجيا األخالقية». وهو يميــز ـ على وجه العموم ـ 
بين «أنطولوجيات التأليــه» و«أنطولوجيات الدنونــة». كلتا األنطولوجيتين 
تعترف بأن ثمة «أساســاً» في الطبيعة وفي الوضع البشري يجعل الكائنات 
البشــرية جديرة باالحترام. لكــن األنطولوجيتين تختلفان فــي تعيين هذا 
«األســاس» من يكــون: أهو كــون اإلنســان إنما ُجعــل على صــورة الرب 
ـ األنطولوجيــا األخالقية المســيحية ـ أم هو كون اإلنســان كائنــاً عاقًال: 
األنطولوجيا الُمَدنونة. والمشكلة الحديثة بامتياز هي أن بعض الناس أمسوا 
يفتقدون إلى هذه «األسس» ســواء فيما يخص تبريرات تصرفاتهم، أو فيما 
يتعلّق بجعل الحياة البشــرية قابلة ألن ُتحيا 1. وهكذا صار اإلنسان الحديث 
أمام «التزامــات موقتة ومترددة حا ئرة ومختلفة»، وأمســت خريطتنا ـ نحن 

المحدثين ـ مليئة بالثقوب وبالكشوط وبالبقع الداكنة 2.

Charles Taylor, Les sources du moi, op. cit., p. 24. 1 ـ 
Ibid, p. 25. 2 ـ 
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■  أستاذ الدراسات اإلسالمية في أوكسفورد سابقاً.

عبر مسار حياته شعر الغزالي ـ وهو عالم الدين المسلم الذي 
تربى ـ أساســاً في أحضان أصول الِفقه الشــافعي وعلم الكالم 
األشــعري، وأَِنَس مبكرًا بالتصوف نظرًا وممارسة ـ شــعر شعورًا عميقاً 
بتحدي الفلســفة، وبانجذابه إليهــا ونفوره منها فــي آٍن، وبرغبته فيها 
ورغبته عنها. وقد بــرز هذا التحــدي ـ أول ما برز ـ مــن تعاليم ابن 
ســينا، هذا الذي كان قد اعتقــد أن المعرفة الالهوتيــة التي توفّرها 
الفلسفة المّشائية والوحي الذي يوفره اإلســالم أمران سيان من حيث 
الجوهــر، كالهما نابع مــن المصدر اإللهــي عينــه. وإذا كان بمقدرة 
النخبة المثقفة ـ الخاصة ـ أن تستمد المعرفة بالحقائق العليا من لدن 
مصدرهــا اإللهي، وذلك ببذل جهــد التفكير واالســتدالل، فإن العامة 
تحتاج إلى وســيط، هو الرســول، الــذي يفترض فيــه أن يترجم عن 

الحقائق الغيبية في صور وفي لغة تكون العامة قادرًة على استيعابها.
وقد سعى ابن سينا وتالمذته ـ في تعاليمهم وفي كتاباتهم ـ إلى 
البرهنة على أن تصوراتهــم الالهوتية ـ إن هي ُفهمــت بأقوم فهم ـ 

تتفق مع تصورات علماء الكالم المسلمين.

■   �#5A/د +�د��و�

بالدين الفلسفة  وعالئق  الغزالي 
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وبطبيعة الحال فقد أحدث زعم ابن ســينا هذا البلبلة وسط علماءالدين 
المســلمين. إذ كانوا قد تعلموا أن الحقائق القصوى قد أوحي بها إلى نبيهم 
محمد في القرآن، وأن خطاب اهللا هو الخطاب الوحيد الذي يحُســن ويجُمل 
ويفُضل تلقيه. فهل أمكن ـ يا ترى ـ أن تكون هذه الحقائق الوحيية عينها قد 
أُدركت من لــدن آخرين إدراكاً مباشــرًا وعلى نحو أوضح ببــذل هؤالء جهد 
تفكيرهــم الخــاص دون أن يكونوا ملهمين من قــوة غيبيــة، أو يوحى إليهم 
وُيصطفوا اصطفاءً مباشــرًا مــن اهللا [مثل أنبياء]؟ وبحســبانه عالماً شــاباً 
مطمئناً إلــى بضاعته من حقائــق القرآن صمم الغزالي علــى فحص ما كان 
ادعاه ابن سينا. وإذ شجعه شيخه أبو المعالي الجويني 1، فقد أقبل على دراسة 

تعاليم الفلسفة في شمولها، لكن بحس نقدي.
وكان الغزالي قد شرع ـ أول ما شــرع ـ في االهتمام بحقل الفلسفة من 
خالل كتابه ـ «مقاصد الفالسفة»، الذي أخرجه إلى الناس في فترة مبكرة 
من مســاره التدريســي. وقد توّجه فــي هذا الكتــاب بالخطاب إلى ســائل 
مجهول ـ علــى األرجح أحد تالمذته ـ كان قد طلب منه الكشــف عن تهافت 
تعاليم الفالسفة، وخداعهم الخفي، وغوايتهم. وقد أجاب الغزالي بأن شأن 
مثل هذا التفنيد أن يتطلب ـ أول مــا يتطلب ـ عرض تعاليمهم واعتقاداتهم؛ 
وذلك ألن من أمر الفهم العميق لفســاد أي مذهب أال يكون ممكناً اللهم إال 
بتمييز دعاواهم واعتقاداتهم. ولهذا الســبب ســوف يعمل الغزالي ـ في هذا 
الكتاب ـ على إيراد مقاصد الفالســفة في علومهم على سبيل االختصار، من 

غير أن يميز فيها بين الحق والباطل.
وقد أوضح الرجــل أن مباحث الفلســفة في عداد األربعــة: مبحث علوم 
التعاليم، ومبحث المنطق، ومبحث العلم الطبيعي، ومبحث العلم اإللهي. وقد 
أعرض عن الخوض في علوم التعاليم ما دام أن ال شيء منها يمكن أن ُينكر 
عليها أو ُيرفض. وعلى الضد من ذلك، فإن أغلب المذاهب الالهوتية وجدها 
مضادة للحق، وألفى التماسك فيها قليًال، وأغلب منطقهم ـ عنده ـ متماسك، 

Frank Griffel, Al-Ghazali’s Philosophical Theology, Oxford University Press 2009, pp. 30 - 31 :انظر 1 ـ 
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وأهل الحق من علماء الكالم المتدينين يباينونهــم فقط في االصطالح وفي 
المنهج، أمــا في الجوهــر فال. وأنــت تجد الحــق ـ فيما ذهــب إليه ـ في 
طبيعياتهم مموهاً بالباطل، كما سوف يوضح الغزالي ذلك في كتابه الالحق: 

«تهافت الفالسفة».
هذا وقد اقتبس الغزالي في عرضه لتعاليم الفالسفة اقتباساً واسعاً من 
المؤلفات ومن المداخل التي كان ألفها الفالسفة من مدرسة ابن سينا إيناساً 
لطلبتهم بأُسس الفلســفة 1. وقد اعتمدت هذه المبسوطات التقريبية التعليمية 
 .. Danish-nama-yi 'ala'i :للفلســفة على كتاب ابن ســينا المعنون بالفارســية

وكان الغزالــي علــى أَنََســٍة بهــذه المؤلفــات 
التقريبية للفلسفة منذ دراســته المبكرة لهذه 
المادة، وقد أمكنه اقتباس مضامينها ومواءمتها 
مع عرضــه لمقاصد الفالســفة. وفــي خاتمة 
الكتاب طمأن الغزالــي القارئ مرة أخرى بأنه 
إنما أورد فقط مذاهبهم في المنطق وفي العلم 
اإللهي وفي العلــم الطبيعي، وذلك من غير أن 
يشــغل نفســه بالتمييــز فيهــا بيــن «الغــث 
والسمين»، كما وعده بأنه سوف يعمد في كتابه 

الالحق إلى عرض تهافــت فكرهم، وذلك بحيث يبدي وجه البطالن فيما 
كان باطًال من رؤاهم.

وكما هو جلي فإن الغزالي ما ألّف مؤلفه المبســوط في العلوم الفلسفية 
بغاية إبطال علم ابن ســينا اإللهي فحســب؛ وإنما أراد هو أن يشــجع طلبته 
وعلماء اإلســالم بعامة على دراســة هذه العلوم، وعلى اإلفــادة مما هو فيها 
متماسك عقًال ومفيد. وإذا كان هذا األمر ينطبق ـ على وجه الخصوص ـ على 
المنطق األرسطي؛ فإنه كان ينطبق أيضاً ـ إلى حد ما ـ على العلم الطبيعي، 

 Wilferd Madelung, “Ibn al-Malahimi’s Refutation of the Philosophers,” in Camilla انظــر:  1 ـ 
 Adang, Sabine Schmidtke, David Sklare (eds.), A Common Rationality: Mu’tazilism in Islam

and Judaism, Würzburg: EgonVerlag, 2007, pp. 331 - 336, p. 334.
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بل وحتى على العلم اإللهي، رغم أن قسماً كبيرًا من هذا العلم كان ـ في رأي 
الغزالي ـ باطًال.

والحــال أن إبطــال الغزالي لفلســفة ابن ســينا ـ في كتابــه «تهافت 
الفالســفة» ـ والذي كان قد وعد بــه في كتاب «مقاصد الفالســفة»؛ إنما 
أُنجــز ـ على األرجــح ـ بعد ســنوات من إعالنــه هذا. وعلى خــالف كتاب 
«المقاصد» وبعض كتبه األخرى التي أنجزها في الفترة من الزمن نفسها، 
ما كان مــن الممكن تأليف هذا الكتــاب تأليفاً على وجه الســرعة بالنهل 
وبالنقل عن أعمــال اآلخرين؛ وإنما كان يتطلّب منــه بذل جهد فكري نقدي 
أكبر وإجــراء صياغة لفكره شــديدة العناية. وقد اســتهدف هــذا اإلبطال 
لمذاهب الفالســفة أن يكون ليس فحســب مجرد تحليل عقلــي ألخطاء في 
االستدالل، وإنما مهّد له بمهاجمة شرسة للفالسفة أنفسهم. فقد كانوا ـ في 
نظره ـ مجرد أدعياء غشاشــين ال خالق لهم، ينظرون إلى علماء اإلســالم 
نظرة ازدراء، ويّدعون أن نظرياتهم وحدهــا تثبت الحق الذي ال مراء فيه، 
وتقيمه على أســاس براهين صلبة ال يطالها شــك. علمــاً أن اّدعاءهم بأن 
العلم اإللهي يتوافق مع اإلســالم ليس إال محض مخادعة وِفّرية. إذ هم في 
حقيقة األمر ينكرون صفــات اهللا الجوهرية، من حيــاة وإرادة وقدرة وعلم 
ـ تلك الصفات التي يقّر بها المسلمون إقرارًا ـ كما أنهم يعتقدون أن العالم 
صدر منــذ األزل عــن ذات اهللا بالضرورة؛ ذلــك أن إله الفالســفة، وهو 
عندهم علة للعالم ضرورية غير إرادية ـ ما كان هو اإلله الحي الخالق إله 
اإلسالم في شــيء. وإذ فحص الغزالي فلسفة ابن ســينا فحصاً نقدياً، فقد 
رمى الفالسفة المسلمين بالكفر، وبأنهم يســتحقون القتل؛ وذلك باستناده 
إلى ثالث مقوالت جهروا بهــا: قولهم بقدم العالــم، وإنكارهم علم اهللا 
بالجزئيات في عالم ما تحت فلك القمر، وإنكارهم حشــر األجساد. وفي 
عهــم الغزالي تبديعاً، وأشــركهم فــي ذلك مع  مســائل أخرى عديدة َبد

العديد من مدارس الفكر اإلسالمي، وال سيّما مع المعتزلة.
وفي إبطاله لتعاليم الفالســفة الخادعــة الباطلة، أوضــح الغزالي أنه 
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ما كان يروم الدفاع عن أية مدرســة كالمية أّياً كانت، وإنما هو يريد ـ بدالً 
من ذلك ـ إرســاء المذهب الحق في كتاب قادم مســتقل. وقــد قصد بذلك 
ـ من غير شك ـ المذهب األشعري الذي ـ رغم ما أنكره الغزالي ـ كان يثوي 
خلف كتــاب «تهافت الفالســفة»، ويدعم حجته النقدية األساســية. على أنه 
ُوجد مع ذلك أمران أساســيان دافع فيهما الغزالي عن مذاهب غير أشعرية: 
واحد تعلّــق بقبوله فكرة العلــة الطبيعية الثانوية (الســبب اآلخر غير اهللا)، 
واآلخر قبوله فكرة عدم مادية النفس البشرية القائمة بذاتها (النفس جوهر 
قائم بذاته) 1. وعلى الرغم من أنه فنّد عشــرًا من حجج ابن ســينا على عدم 

ماديــة النفس وعلــى خلودها، فإنه أكــد على أن 
وجــود نفس قائمــة بذاتها بمكنتهــا أن تحيا بعد 
بطالن الجســد ما كانت فكرًة غير متماشــية مع 
اإلسالم ومع عقيدته في بعث األجساد؛ إذ لها في 

الشرع سند.
والحــال أن العمل الذي دافــع فيه الغزالي 
عن المذهب اإلســالمي العقدي الكالمي الحق 
ـ كما كان قد أعلن عن النية في ذلك في كتاب 
«التهافــت» ـ كان هــو كتــاب «االقتصــاد في 

االعتقــاد». وهنا نــأى الغزالي بنفســه عن الحشــوية، وهم أهل الســنة 
التقليديــون الذين َيْدعون إلى اتبــاع التقليد في مســائل االعتقاد من غير 
االســتناد إلى الفحص العقلي، كما نأى بنفســه عن الفالســفة وعن غالة 
المعتزلة، الذين إذ يعولون على العقل؛ فإنهم يتجاهلون بداهة الشرع الذي 
أوحى اهللا به. وقد أوضح بإيجاز وأعمل ثالثة طرائق من طرائق االستدالل 
المنطقي، كان من بينها القياس األرســطي. وبعد ذلــك ـ في كتابه هذا ـ 
أكد تأكيدًا على الموقف األشــعري الذاهب إلى أن من شــأن قدرة اهللا أن 

وقد نبه إلى ذلك عن حق ميخائيل مرمورة في مدخل ترجمته لكتاب التهافت: 1 ـ 
Al-Ghazali, The Incoherence of the Philosophers, trans. by Michael Marmura, Provo, Utah: 

Brigham Young University Press, 1997), pp. xxiii-xxvi.
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تشمل كل شــيء ممكن، وأن اهللا تعالى وحده من يخلق أي شيء وأي حدث 
في العالم، وذلك من غير قبول من الغزالي بأي ســبٍب آخر غير اهللا. كما 
أكد من جديد المذهب األشــعري المبكر الذي يرى أن اإلنسان مكون من 
جســده المادي، وأن هذه الحياة إنما تحل في الجســد حلوالً عرضياً ليس 
إال. وإذ رفض ضمناً أطروحة ابن ســينا الفيضية التي تذهب إلى أن إعادة 
أي شــيء فني أو عدم إنما هي أمر محال، فإنه أكد على أن ثمة حجة على 
أن الجسد البشري وعرض الحياة ســوف يعادان إلى الوجود بعد أن يكون 
اهللا قد أعدمهما بمثل ما أنشأهما النشأة األولى. كما أكد على أنه باإلمكان 
لجســد اإلنســان الميت أن يبقى في حال انحالل، وأن عرض الحياة يخلع 
عليه يوم القيامة، أو أن شبيهه ينشــأ عنه ويتخلق. وقد أشار الغزالي إلى 
إمكان أن تبقى نفس اإلنسان القائمة بذاتها حية بعد بطالن الجسد لمجرد 
أن بعض علماء اإلســالم كانوا يعــّدون إعادة ترميم األعــراض بعد إفنائها 
أمرًا ممكناً. لكن ها هو ذا اآلن أمســى يؤكد على أنه ما عاد األمر يتطلب 
اآلن الخوض فــي مثل هذه األمور، مــا دام التدليل علــى ذلك أصبح يقع 

خارج غرضه في هذا الكتاب الجديد.
ما أن ألّف الغزالي كتابيه «تهافت الفالســفة» و«االقتصاد في االعتقاد» 
حتى أوقف تدريسه حيث كانت شهرته قد طبقت اآلفاق في المدرسة النظامية 
ببغداد، وهو في أشــد أيام معاناته ألزمته الروحية الشــهيرة التي عانى منها 
طيلة حياته. ظاهرياً كان ألزمته ُبعٌد سياســي؛ ذلك أن الغزالي كان قد شعر 
بأن وجهاء النظام الســلجوقي والخليفــة ـ الذي كان مديناً لــه بمنزلته في 
التدريس ـ أمســى يضيّق على حرية ضميره وفكره الديني 1. لكن على مستوى 
أعمق ســلكت األزمة منعطفاً معادياً حادًا للعقل، ومتجهــاً بفكره الديني نحو 
التصوف والتقليد السني أيضاً؛ ذلك أن الغزالي ما كان أبدًا عقالنياً أصيًال، 
علــى الرغم من حماســته المبكرة للمنطق األرســطي. فالمدرســة الكالمية 
األشــعرية التي ترعرع في حضنها إنما بزغت بوسمها ردة فعل قوية ضد علم 

Griffel, Al-Gazali’s Philosophical Theology, pp. 36 - 44. انظر:  1 ـ 
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الكالم العقالنــي الــذي اعتنقتــه المعتزلة. ومن وجهــة النظــر التقليدية 
الحنبلية، يمكن الحكم على علم الــكالم برمته وإدانته بأنه ذو نزوع عقالني 
ِصــْرف، لكن هذا األمر لم يكن صحيحاً إال على مســتوى ثــاٍن؛ ذلك أن أبا 
الحســن األشــعري كان بالفعل قد اقتــرح الدفاع عــن كالميــات ابن حنبل 
التقليــدي، وذلك بإعمــال الحجاج العقلي ضــد النزعة العقالنيــة النقدية 
االعتزالية. أما على المســتوى األول، فــإن علم الكالم األشــعري كان دوماً 

معادياً للعقل وللعقالنية.
وعلى الرغم من أن الغزالــي لم يعبّر أبدًا 
عن ازدرائه بقيمة المنطق األرسطي؛ فإنه نادرًا 
ما لجــأ إلى إعماله فــي حياتــه المتأخرة، بل 
العقل  أكثــر فأكثر مســاءلته لمقــدرة  ازدادت 
العليا. ولسوف  المعرفة  اكتســاب  البشري على 
يكون فحصه النقدي لمذهب ابن سينا وتالمذته 
في اإللهيات قد أقنعه بأن اســتعمال المنطق لم 
تكن له أية فائــدة معرفية ترجى في مضمار ما 
بعد الطبيعة. ذلك أن ادعاءات الفالسفة بأنهم 
يســتندون إلى حجــج دامغــة في أرســوماتهم 

الفيضية المتهافتة قد ثبت أنها محض فرية، وقد شــعر الغزالي بأنه كان 
محقاً في اعتقاده المبكر بأن الحقائق األسمى ال يمكن أن تكتشف ببذل أي 
جهد عقلي. إنما المعرفة الحقة ـ في عرفه ـ هي تلك المعرفة اللدنية التي 
ال يمكنها أن تمنح إال من لدن اهللا بواسطة من وحيه إلى من يوحي إليهم. 
لكن هذا لم يكن ليعني مع ذلك ـ بالنســبة إلى الغزالي ـ أن األنبياء هم 
وحدهم مــن يمكنهم أن يحصلــوا على تلــك المعرفة اللدنيــة؛ فلقد كان 
الغزالي على وعي منذ أيام فتوته بأن أولياء اهللا أيضاً يقولون بأنهم يتلقون 
معرفة لدنية عن اهللا، ال باتباع طرق الفكــر العقلي، وإنما بذوق صوفي أو 
كشــف. وألن عهد النبوة قد ختم مــع النبي محمد؛ فــإن المعرفة اللدنية 

د عن طريق الكشف الصوفي. يمكن أيضاً أن تكتسب أو أن ُتجد
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وما أن خــرج الغزالي من أزمته الروحية حتى شــعر بأنــه مدعو إلى 
تجديد الدين اإلســالمي في شــموليته، فكان أن ألّف كتابــه «إحياء علوم 
الدين»، الذي أسهم في إكسابه اعترافاً واسعاً بوصفه أكبر مجدد ديني في 
اإلســالم. ويدور هذا الكتاب أساساً على الممارســة الدينية وعلى السلوك 
األخالقي، بالنظر إلى الجزاء والثواب في الحيــاة اآلخرة؛ وذلك من أُفق 
نظر صوفي متميز. والحال أنه لم يتم التطرق في هذا الكتاب الجديد إلى 
علم الكالم العقلــي الذي كان الغزالــي قد اهتم به فــي «التهافت» وفي 
«االقتصــاد». على أنه تنبغي اإلشــارة إلــى أن الغزالي أمســى يقبل اآلن 
ـ وذلــك عكس مــا كان قــد أنكره فــي االقتصاد ـ قيــام النفــس بذاتها 
وجوهريتها التي تبقى حيّة بعد موت الجسد البشري. وقد أسند نظرته هذه 
ال إلى أســباب عقالنية؛ وإنما إلى حديث النبي ژ : «من مات فقد قامت 
قيامته». ففي كتــاب الصبــر من «اإلحيــاء» أوضــح الغزالي بــأن قول 
النبي ژ  هذا يحيل إلى قيامة الشــخص الصغرى التي يخبرها كل كائن 
بشري خبرة فردية مباشرة بعد موته، والتي يتم فيها التصوير المسبق لكل 

أهوال يوم القيامة القادمة 1.
كال ما كانت الصوفية ـ بالنظر إلى ما تدعيه من رؤية هللا وللكون غيبية 
اصطفائية ـ بالضــرورة معادية للعقل. علــى أنها تنظر إلى العقل البشــري 
ـ بالرغم من ذلك ـ بوسمه غير مناسب لدرك وبلوغ أسرار هذه الرؤية، وأنه 
يبقــى دون العلو إلــى الدرجة اليقينيــة التي تبلغهــا هذه الرؤيــة. غير أن 
اإلحســاس بعلو الرؤية الصوفية ســرعان ما ينقلب بكل يســر إلى الحط من 
قيمة الفكــر العقلي، ومــن القناعة بــأن العقل البشــري يبقــى مجرد عبد 
لالنفعاالت ولألهواء البشــرية. ولقد أعلن الغزالي في «اإلحياء» بأن الفكر 
الصوفي مــا كان معادياً للعقــل معاداة صريحــة؛ بل هو متوائــم مع احترام 
الحجة العقلية. ولكن في األعمال التــي ألّفها الغزالي بعد «اإلحياء» ـ خالل 

الحقبة األخيرة من حياته ـ ظهر توجهه المعادي للعقل بادياً للعيان.

 W. Madelung, “Al-Ghazali on Resurrection and the Road to Paradise,” forthcoming, in :انظــر 1 ـ 
Günther and T. Lawson (eds.), Roads to Paradise, Brill.
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وفــي كتابه المتأخــر عن منهجية الشــرع اإلســالمي [أصــول الفقه] 
ـ «كتاب المســتصفى فــي علم األصول» ـ عمــد الغزالــي أوالً إلى تقديم 
عرض مختصر في المنطق لفائدة فقهاء اإلسالم، ثم بعد ذلك حاجج ضد 
المذهب العقالني المعتزلي القائل بأن الحســن والقبح يمكن أن يدركهما 
العقل البشري. وقد ألّح الغزالي على أن الحسن والقبيح ال يمكن أن ُيعلما 
إال باألمر وبالمنــع اإللهييــن، وذلك عن طريق رســالة الرســل. فالعقل 
البشري ـ إذ ال يتكئ إال على نفسه ـ ال يمكنه أن يحلّل أو يحّرم أي شيء. 
والحال أن حجاج الغزالي المعادي للمعتزلة مبني في األساس على المذهب 

السينوي. لقد َعلم ابن سينا أن شكر المنعم أو 
مساعدة شخص في حاجة ال يكون فعل خير حقاً 
ما دام يقوم على غرض شــخصي. فالفعل الذي 
تم القيام به بال غرض فقط يمكن أن ُيعد فعًال 
خيرًا محضاً، واهللا خير ألنــه صدر عنه الوجود 
من غير أن يكون له غرض فــي أن يفعل الخير 

في أي من مخلوقاته.
وفــي هذه المســألة حدثــت بين ابن ســينا 
والغزالي رفقة وصحبة وشــراكة؛ ذلــك أن ابن 

ســينا كان قد أكد على أن شــأن الخير والشــر أن ُيعرفا لخاصة الفالسفة 
بالعقل، وقد أخطأ المعتزلة ألنهم بعقولهم تبنّوا مشــهورات في تأكيدهم بأن 
مساعدة الضعيف والمحتاج فعل حسن ـ خير ـ بحسب العقل. وفي تصور ابن 
ســينا، فإن الكون وكل ما فيــه ـ بوصفه صــدر بالضرورة عــن اهللا ـ خير. 
والشيء الضئيل من الشــر الذي يحدث في العالم الســفلي بالضرورة وعن 
غيــر قصد إنما ينجم عن ســبب آخر، وليــس يمكن أن يمنع مــن لدن اهللا. 
وحقيقة أنّ اهللا ســبحانه أعرض عن تفادي الشر ينبغي أن تحجب عن العوام 

مخافة أن يتشكّكوا في قدرة اهللا 1.

انظر: الغزالي، مقاصد الفالسفة، تحقيق سليمان دنيا، القاهرة، 1961، ص 296 ـ 300. 1 ـ 
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ومن جهة منظوره األشعري، ما كان بمكنة الغزالي أن يتصور أن الشر 
يمكن أن يحدث بالضرورة فــي هذا العالم من غير أن يكون مرادًا بوصفه 
شــرًا من لدن الرب؛ ذلك أن من عقائد األشــاعرة الراسخة أن كل شيء 
وكل حدث في الكون ـ سواء أكان خيرًا أم شــرًا ـ إنما يحدث طبقاً إلرادة 
اهللا األبدية التي ال تتغيّر. والحال أن حجة الفالسفة العقلية الذاهبة إلى 
أن كل وجود صادر عن خيرية اهللا الســامية ينبغي أن يكون أساســاً خيرًا 
كانت تبدو للغزالي حجة زائفة، شأنها في ذلك شأن تأكيد المعتزلة على 
أن اهللا يخلق فقط ما هو حســن؛ بينما القبيح من فعل البشر. وقد تشبث 
الغزالي بفكرة أن أفعال البشر تكون حســنة أو قبيحة ال في ذاتها، وإنما 
فقط بسبب أن اهللا نظر إليها كذلك بحسب إرادته، وأن صفاتها ال يمكن 
أن تعلم إال بأمر من اهللا ومنــع منه. إنما األفعال الحســنة هي تلك التي 
وعد اهللا بأن يجزي عليها فــي اآلخرة ويثيب، وإنما األفعــال القبيحة هي 
تلك األفعال التي أوعد اهللا بالعقــاب عليها والعذاب. وهكذا، فإن الغزالي 
هاجم كفاءة ومقدرة العقل البشــري في الحكم على أمر الخير أو الشــر 
والحســن أو القبح بالحجة المضادة للعقالنية المشتركة، التي تقول بأن 

العقل يبقى محكوماً بالذاتية األنانية 1.
أُلف كتــاب «المســتصفى» من لــدن الغزالي، وأُخــرج إلى الناس 
بوصفه من مجهود تعليمه العــام المتأخر المفتوح على الجمهور العريض 
غير المضنون به، وكان الكتاب موجهاً إلى جمهور قراء عريض من طلبة 
العلم في اإلســالم. غير أن القســم الكثير من تعليــم الغزالي الخاص 
المتأخر ُوجه وُقصر على صفوة من تالمذته ضيقة وثقة. ولهذه الخاصة 
كتب عددًا من األعمال الموقوفة عليها، والمســماة المضنون به على غير 
أهله. وما كانــت هذه األعمال مؤلفة بغاية أن تــذاع، وال بغاية أن تعرف 
وتتداول على نطاق واســع. والحال أن أغلب هذه الرســائل لم يحقق إال 

من أجل االطالع على المقطع اإلنجليــزي المترجم المطابق لما ورد في كتاب المســتصفى من  1 ـ 
 A. Kevin Reinhart, Before Revelation: The Boundaries of Muslim Moral ينظــر:  األصــول 
Thought, Albany: State University of New York Press, 1995.
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مؤخرًا تحت مســمى «المضنون الكبيــر» 1. وقد ُشــرع اآلن في تحقيقها 
ونشرها وإخراجها.

وفي مقدمة المضنــون الكبير للغزالي ثمة وعــد بعرض «علم معرفة 
اهللا وعلم المعاد». ويفسر هذا األمر على أنه لم يقصد أبدًا العقيدة التي 
تتعلمها العوام تقليدًا، ال وال قصد هو مناهج علماء الكالم الذين يدافعون 
عن هذه العقيدة بالجدل والمناظرة، وإنما يقصد «نوع يقين هو ثمرة نور 
يقذفه في قلب عبد ُطهر بالمجاهدة عن الخبائــث واألخالق المذمومة». 
وهنا نلفي الغزالي يصف كتابه بكونه يمثل كشفاً صوفياً أكثر منه تفكيرًا 

فلسفياً عقالنياً.
والحال أنه يبدو أن ثمرة الكشــف الصوفي 
ِإْن هي إال إلهيات ســينوية على النحو الذي كان 
قد فصل الغزالي القول فيها في كتابه «مقاصد 
الفالســفة». وعلــى الرغم مــن أن الغزالي لم 
يشــر أبدًا إلى ابن ســينا، ال وال هــو أحال إلى 
كتابــه األول؛ فــإن كتــاب «المضنــون الكبير» 
اقتبس كثيرًا ـ وغالبــاً ما هو اقتبس حرفياً ـ من 
مقاطع من إلهيات وطبيعيات المقاصد. وفي هذا 
الكتاب عاد ليؤكــد بال تحفظ حقيقة ما كان قد 

أدانه في تهافته بحســبانه كفرًا يستأهل صاحبه أن يقتل شرعاً: قدم العالم 
بوصفه صادرًا بالضــرورة عن واجب الوجود، إنــكار معرفة اهللا بالجزئيات 
اللهم إال بمعرفة كلية. هذا فضًال عــن أنه وصف اآلخرة وصفاً تاماً بإعمال 
اصطالحات بقاء الروح البشرية من غير إشــارة إلى البعث الجسماني. ثم 
إنه َقِبَل بالكونيات الســينوية بكل فصلهــا بين العقــول واألرواح، وبحركية 
كواكبها الدائريــة، وبفلك ما تحت القمر الخاضع للكون والفســاد، والذي 

 M. Afifi al-Akiti, The Madnun of al-Ghazali: A Critical Edition of the Unpublished Major 1 ـ 
 Madnun with Discussion of his Restricted, Philosophical Corpus, D. Phil, thesis, Oxford

University, 2007.
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تقّدم بنا أنه كان قد أدانه بوصفه أمــرًا ال برهان ينهض عليه بعد أن ادعى 
الفالســفة أنه أمر يقين. كما زكى الغزالي كل التزكية حجج ابن سينا على 
جوهرية النفــس غير المادية، وذلــك بعد أن كان قد أبطــل القول بها في 
«التهافت». وخالفاً لموقفه في كتاب «المستصفى»، أكد الغزالي أن حاجة 
البشــر إلى الرســل إنما هي بناء علــى مهمتهم بوصفهم حفظــة وداعمين 
للنظــام وللعدالة في هــذا العالم، وليــس بحكم أنهم مبعوثــون بوعد اهللا 

باإلثابة ووعيده بالعقوبة في الدار اآلخرة.
وبعد، كيف يمكن تفسير هذا االنقالب الظاهر في موقف الغزالي من 
الفكر الســينوي في ســياق تطوره الروحي؟ دْوماً عّد الغزالي ابن ســينا 
بداهة ـ من غير أن يسميه ـ فيلسوفاً عقالنياً؛ ولكنه ما نظر إليه على أنه 
صوفي ملهم. ولمــا كان يصف الطريق «الدقيق والغامض» لتفســير علم 
اهللا الكامــل ـ بحســب روح ابن ســينا ـ بكونه حقــاً ال يمكنــه أن يعلم 
الجزئيات اللهم إال من طريق كلي، الحظ الغزالي أن من شــأن الفلسفي 
عــادة أال ينتبه إلى هــذه الدقائــق، بينما ابن ســينا فعل. وفي ســيرته 
ـ «المنقذ مــن الضالل» ـ كان الغزالــي قد عبّر عن قناعتــه بأن ما هو 
عميق في الفلســفة وفــي األخالق الفلســفية ينبغي في النهايــة أن يكون 

مشتقاً من الوحي النبوي أو ملهماً لألولياء.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن عبارة الغزالي التي يتحّدث فيها عن 
أن ما يعرض إنما هو «ضرب من المعرفة» لذو داللة عميقة بهذا الشأن. فهو 
ال يعني إنكار أن عقيدة العامي من المسلمين أو الجدلي من المتكلمين يمكن 
أن توفر ضربــاً من المعرفة؛ وإنمــا انتهى الرجل إلى التمييــز بين الحقيقة 
الموضوعية واليقيــن الذاتي. ولقد كانــت الحقيقة الموضوعيــة عنده ـ بال 
شــك ـ تتمثل في القرآن، خطــاب اهللا الحق. على أن خطــاب اهللا يمكن أن 
ُيفهم بأفهام متباينة من لدن بني البشر، وقد كان الغزالي آنها قد اقتنع بأن 
العقل البشــري عاجز عن تمييز التأويل الحق بيقين. فهو يعلم ـ بواسطة من 
خبرته الطويلة في التدريس ـ كيف يسهل االســتدالل عقلياً اليوم على صحة 
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قضية وغــدًا على صحة أخــرى. واليقين إنمــا يلزم أن يقذفــه اهللا في قلب 
المؤمنين، غير أن هذا اليقين كان اليقين الذاتــي الذي كان يخدع آخرين، 
ويدفعهم إلى الشــك في الحقيقة الموضوعية التــي يحملها خطاب اهللا. هذا 
هو الســبب الذي جعل الحكمة الصوفية ـ على الرغم من أنها كشف من اهللا 

كشفه لوليه ـ ينبغي أن ُتحجب عن أولئك الذين ليسوا أهًال لها.
وبينما كان الغزالي آنها ال يقبل أن يكون مذهب ابن سينا الفلسفي الحق 
الذي ال يطاله شك وال تعتريه مرية، ها هو ذا اآلن أمسى مقتنعاً بأنه يمكن 
أن يتم تأويــل هذا المذهب بحيث يمســي متوائماً مع القرآن ومع اإلســالم، 

تماماً كما كان أتباع ابن سينا يعتقدون في ذلك. 
وفي نص آخــر من متــن المضنون غير منشــور 
ـ «مســائل المضنون» ـ شــرح الغزالي لتالمذته 
األصفياء كيف أن البعث القرآني وبعض األحداث 
والظروف المرتبطة في العقيدة اإلسالمية يمكن 
أن يــواءم بينهــا وبيــن رؤيــة الفالســفة لقدم 
العالم 1. والحــال أن اقتراحه هنا فكرة عود أبدي 
لــدورات وجود متماثلــة، مع إمكان حــدوث ثورة 
فجائيــة تشــكل البعــث؛ إنمــا تبدي عــن بعض 

التقارب بين ما ذهب إليه الغزالي وبعض التأمالت اإلسماعيلية حول قيامات 
ما تفتأ تعود عودًا في إطــار تاريخي خالصي تصاعدي، وهــو تقارب لو نبه 
إليه الغزالي لوجده حقــاً أمرًا مزعجاً. وما ترك الغزالي أي شــك بأنه يعّد 
تأويل المتكلمين للقيامة الواردة في القرآن على أنها نهاية للعالم إثر كارثة 

فجائية أمر معقول ووارد أيضاً.
ها قد أمسى الغزالي اآلن مقتنعاً قناعة عميقة بعجز العقل البشري، وما 
عاد يمكنه أن يبرهن على تهافت الفلســفة على النحو الــذي فعله في كتاب 
«التهافت»، لكنه ال يزال قادرًا على إدانة ادعاء الفالســفة المتعجرف بأنهم 

Madelung, “Al-Ghazali on Resurrection and the Road to Paradise.” انظر:  1 ـ 
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يعرفون الحقيقة باالستناد إلى فكرهم العقلي على وجه أفضل مما يفعل علماء 
اإلســالم والعوام الذين يذهبون مذهبهــم في االعتقاد بعقيدة مســتمدة من 
القرآن. بل ها قد أمســى بمكنته اآلن حتى أن يتصــور إمكان أن يكون العالم 
قديماً، وأن اهللا يعلم الجزئيات على نحو كلّي فحســب؛ لكنه من المرجح أن 
يكون ال يزال بعيدًا عن االقتناع التــام بذلك. على أنه كان مقتنعاً اآلن اقتناع 
يقين بحقيقة قيام النفــس غير المادية بذاتها جوهرًا مســتقًال، كما كان قد 
ذهب إلى ذلك ابن ســينا. وكان الغزالي على تمام الوعي بأنه في سنّه تلك، 
فإن علماء الــكالم اليهود والمســيحيين ـ فضًال عن المتصوفة المســلمين ـ 
يثبتون أطروحة وجود نفس جوهرية يمكن أن تبقى بعد بوار الجســد. وهاهنا 
يتضــح أنه قــد رأى أن العقيــدة األشــعرية ـ التــي كان قد دافــع عنها في 

«االقتصاد» ـ كانت واضحة الخطأ.
وفي كتاب الغزالي األخير «إلجام العوام عــن علم الكالم» ـ الذي كان 
قد انتهى منه قبل أيام قالئل من رحيله ـ أمســى تطــوره المعادي للعقالنية 
وللتقليدية تام الوضوح. ويشرح الغزالي كيف أن هذا الكتاب كتب جواباً على 
ســؤال ـ يفترض أنه وجه مــن أحد تالمذتــه ـ حول مرويــات حديثية توحي 
بالتجسيم، وحول مواضيع كالمية ال ينبغي اســتقصاؤها باالستقصاء العقلي. 
وشــأن مرويات الحديث هــذه الموحية بالتجســيم أنها كانت منتشــرة بين 
الحشوية ومنسوبة إلى الســلف. وقد أجاب الغزالي ـ بال مواربة ـ بأن تعاليم 
الســلف هي الحق عينه، وأن األحاديث الواردة على ألســنتهم ينبغي التسليم 
بها واإليمان بال شــرط. والظاهر أن أحاديث التجسيم ـ شــأن تلك المروية 
عن أن اهللا ينزل من الســماء كل ليلة ـ ال ينبغي رفضها أو استبعادها؛ ألنها 
عنده تحتمــل تأويالت عــدة، وأن معناها الحقيقي ال يمكــن معرفته في هذا 
العالم. فالمطلوب من العوام الجهلة في األرض هو االعتقاد الجازم الذي ال 
يتزعزع، واإليمان بأن القــرآن حق؛ أكثر مما هو مطلوب منهم المعرفة. وعلى 
عامة الناس أن تلجم عن التفكير في النصوص المقدســة وإخضاعها للتنقير 
والبحث واالستقصاء، وعليها أن تسلّم بهذه النصوص باعتبارها سرًا ال يمكن 

سبر غوره بال مزيد تنقيب.
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وما الذي ينبغــي أن يفعل ـ يالحظ الغزالي ـ إذا ما أحد ما ســأله عن 
حالة مســلم من عوام المســلمين لم يــرض بمجرد أن يكتفــي بعقائد دينية 
بسيطة من غير دليل؟ هل سوف يسمح الغزالي للمستقصي بأن يعرض الحجة 
على العامي؟ ولئن ســمح الغزالي بذلك؛ فإنه سوف يســمح بالفعل بالتفكير 
العقلي وبالبحث وباالســتقصاء. وقد أجاب الغزالي بأن على المســتقصي أن 
يرخص للعامي بأن يســمع الحجة في أمر التعرف على الخالق وعلى وحدته، 
وعلى صدق رســله وعلى يقين اليوم اآلخر، لكن شريطة أن يلتزم بأمرين: ال 
ينبغي للحجة أن تتخطــى الحجج الموجودة في القرآن، بــل يلزم أن تقتصر 

عليها فال تتعداها، وعلى السائل أال يسائل األمر 
المعتقَد مســاءلة عميقة، وإنما عليه أن يفكر فيه 
تفكيرًا خفيفــاً من غير إيغال فــي البحث 1. وهنا 
يتبنى الغزالي نخبوية الفالســفة مــع منزع معاٍد 
للعقالنية. وفي موضع آخــر ـ بعد ذلك ـ يعترف 
الغزالي بأن محــاوره قد يرد بأن هــذه القناعة 
الجازمة تبقى تحت ســقف المعرفة الحقة التي 
فرضها اهللا على اإلنسان، وذلك ألن هذه القناعة 
مجرد إيمان، هــو في حقيقته ضــرب من الجهل 

غير القادر على التمييز بين الباطل والحق. ويــرد الغزالي بأن هذه النظرة 
خاطئة؛ ذلك أن ســعادة البشــرية تكمن في االعتقاد الجازم بأن شيئاً ما هو 
علــى حقيقته التي يعتقد أنه عليها، بحيث إن الصورة المرســومة في أســماع 
العوام تكــون مطابقة للحقيقة، وأنهــم عندما يتوفون ويخلــع عنهم الحجاب 
سوف يشهدون بأن األشياء هي حقيقة على الشكل الذي كانوا تخيلوها عليه 2. 
وبالضد، يمكن للخاصة أن تتلقى المعرفة الحقة عن طريق الكشف الصوفي 
في هذه الحياة الدنيا. وهي مؤهلة للتأمل وللتدبر في هذه المعرفة المنقذفة 

الغزالي، إلجــام العوام عن علــم الكالم، تحقيــق محمد المعتصــم باهللا البغــدادي، بيروت،  1 ـ 
1985/1406، ص 78.

المرجع السابق، ص 116. 2 ـ 
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في الصدور. على أنه ليس ينبغي للخواص أن يكشــفوا هــذه المعرفة للعوام 
الجهلة، وإنما عليهــم أن يلجموهم عن البحث عنها بتوســل علم الكالم؛ أي 

بتوسل الفكر الالهوتي العقالني.
على أن المســلمين التقليديين الحرفيين لم يستحســنوا عمل الغزالي 
األخير، وفهموه فــي ذلك الوقت على أنــه دعوة إلى إحــراق كتبه في علم 
الكالم والفلســفة. غير أنــه يمكن االعتــراض على هذا التأويــل بذكر أن 
الغزالي ما أراد أن يوحي بمنع الخاصة من التأمل في األمور الدينية، وإنما 
أرادهم أن يفعلوا ذلك في قلوبهم حتى ال تزعزع أفكارهم عقيدة البســطاء 
الراســخة؛ إذ ال يمكــن أن يتم منــع وقوع الكتــب بين أيــدي أولئك غير 
المؤهلين لفهمهــا الفهم الصحيــح. واألرجح أن الغزالي إنمــا تمنى لهذه 
الكتب أن تضم بعضها إلى بعض، في المستقبل في مضنونه، بحيث تحجب 
عن غيــر المؤهلين للنظر فيها. أما فيما يخص التســاؤل عمــا إذا كان قد 
تمنى لطلبة الفكر اإلسالمي العقالنيين المحدثين أن ينظروا فيها ويفحصوا 

عنها، فهذه مسألة جدلية.
إذا ما نحن نظرنا عبر كتلة مؤلفــات الغزالي الضخمة تبدى لنا الرجل 
مفكرًا رفيعاً نبيهــاً وموهوباً، بفضل اهتماماته الواســعة وقدرته الخارقة على 
تمثــل المذاهب وتحليلهــا التحليل النقــدي، كما بفضل قدرتــه على الخيال 
البناء. وهو رجل يحوز اإلعجاب بوصفه أحد أســاتذة البشرية في أمر الدين 
والفكر الصوفي، وهو أبعد ما يكون عن أن يتم ركنه ركناً في خلفيته األشعرية 
السنية وفي اإلسالم. لقد وجد بعض معجبيه أنه من الصعب القبول باعترافه 
في سيرته الذاتية بأنه أعرض عن الفلسفة والكالم إعراضاً واضحاً ونهائياً. 
كيف يمكن لمؤلف «مقاصد الفالسفة» ـ وهو المقدمة إلى الفلسفة السينوية 
األوســع قراءة ـ أن ُينكر عليــه أن ُيطلق عليه لقب فيلســوف؟ بل كيف يمكن 
لمؤلف «التهافت» ـ الذي هو تفنيد لمذهب ابن ســينا في الفكر يعترف فيه 
بقيمتــه أكثر من غيره ـ أن ينظــر إليه بوصفه ليس جديرًا بــأن ينعت بكونه 
عالم كالم وفيلسوفاً بارزًا؟ لكن، بالبداهة ثمة أســئلة وجيهة تطرح نفسها: 
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أال ينبغي احترام وجهة نظر الغزالي وأمنياته؟ بكل تأكيد، لم يتمن الغزالي 
أن ُيعد فيلسوفاً، وقرفه من تعجرف الفالسفة العقالني كان بدياً ومقنعاً. لما 
م الغزالي فكر ابن سينا بوصفه ثمرة كشــف صوفي، في مضنونه الكبير،  َقد
فإنه ضمنياً َحولَ الفيلسوف إلى ولي صوفي. والحال أن هذا التحويل ما كان 
خالياً مــن المعقولية، وذلك بالنظــر إلى أن فكر ابن ســينا تضّمن عناصر 
عرفانيــة عديــدة انتُقــدت عليه من طــرف أكثر مــن مفكر عقالني، شــأن 

الفيلسوف ابن رشد وعالم الكالم المعتزلي ابن المالحمي 1.
وعــداء الغزالــي لعلم الكالم أعقــد من أن 
أشعرية  يشرح، لقد بقيت عقيدته الدينية أساساً 
حتى بعد أن نأى هو بنفسه ـ على سبيل التدرج ـ 
عن كالميات األشــعري التأملية، وحتى إن هو في 
«إلجامه» كان قد دعا إلى التوقف عن تعليم علم 
الكالم تعليماً عموميــاً مفتوحاً على العامة. ويبدو 
أنــه في آخــر حياته ما عــاد يتبيّن الفــارق بين 
الديانات التي على البشر أن يختاروا فيما بينها، 
وأن يثقوا فيهــا، وأن يبدلوها عــن طريق «قفزة 

إيمان»، وما عاد يدرك أن علــم الكالم علم كباقي العلــوم التي يمكنهم بل 
يلزمهم أن يتعلموه للحصول على معرفة ضرورية أكيدة.

لقد كانت حقيقة اهللا ـ في عهد الغزالي ـ موضوعاً للمعرفة، وليس فقط 
موضوعاً لإليمان ولالعتقاد، وذلك بالنســبة إلى علماء الكالم كما بالنسبة 
إلى الفالسفة سواء بسواء. وكلهم أطلقوا على اهللا اسم «واجب الوجود»، وهو 
توصيــف أشــاعه ابن ســينا؛ لكنــه اســتعمل قبله من لــدن علمــاء الكالم 
العقالنيين. بــل إن المفهوم يضرب بســهمه فــي القدم بين الفالســفة؛ إذ 
بالنســبة إلى أرســطو المحرك الذي ال يتحّرك يعبّر بالضــرورة عن الفكرة 

انظر: ركن الدين المالحمــي الخوارزمي، تحفــة المتكلمين في الرد على الفالســفة، تحقيق:  1 ـ 
حســن أنصاري وولفريد مادلونغ، طهران، 2008. والحال أن نقض المالحمي العقالني للفلسفة 

السينوية أكثر شموالً ولذوعة من نقض الغزالي.
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عينهــا. ولقد تبنى الغزالي نفســه هــذا االصطالح والمفهوم فــي «تهافته». 
واعترف ـ من ثمة ـ بــأن اهللا ـ وعلى خالف ما درج عليــه أغلب المتدينين ـ 
ضرورة عقلية، وأن إنكار أن تصدر الكثرة بالضرورة عن الواحد إنما هو إنكار 
للعقل نفســه. على أنه يصرح فــي «اإللجام» بأن معرفــة الخالق هي باألولى 
مســألة إيمان بحقيقة القرآن، فال حجة علــى وجود اهللا وحقيقتــه ينبغي أن 
تذهب أبعــد من كلمة القرآن. لقــد أدرك علماء الكالم والفالســفة العقليون 
ـل ينبغي أن  المســلمون أن العوام الســذج القاصرين غير الناضجين والُجهـ
ُيعلموا أول شيء أن يفكروا تفكيرًا عقلياً قبل أن يقدروا على تقدير أية حقيقة 
قرآنية. وإن شــعبية فكر الغزالــي الديني ـ على الرغم مــن التزعزع البادي 
لقدرته على الحكــم والتمييز في آخر حياته ـ قد أســهمت إســهاماً جلياً في 

انحطاط علم الكالم العقالني في اإلسالم المتأخر.
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■  أستاذة دراسات الفلسفة العربية بجامعة القديس يوسف ـ بيروت.

العقُل هو هبُة اهللا لإلنسان، «به يعرف اهللا، وبه يعرف الخير 
ر وينتهي عنه». ويعمل به، ويعرف الش

ة ثاودورس أبو قر

ة سبٌل عديدة لإليمان باهللا إْن شــاءَ اإلنساُن أْن يؤمن؛ فقد  ثم
يــن أو العلم... وتتقاطع طــرُق اإليمان  يكون العقُل طريقــاً أو الد
حيناً؛ فيلتقي العقُل والّدين، وتفترق حيناً آخــر؛ فيجتهد العقُل في 
ــر ويــؤول، ويضــع المناهَج  ظــر في االختــالف، فيناقش ويفسالن
يــن إذا آمن بــه فيلجأ إلى  والقوانيــنَ والحدود، ويدافــع عن الد
الفلسفة، ويستعمل المنطق أداًة ليبينَ معقولية إيمانه، وال سيما في 

ة اعتقاده. ك في صحعلى اآلخر المشك د الر
وقد عرف التاريخ مجــادالٍت كثيرة بين مفكريــن منتمين إلى 
ة هذه  ة حول صحة واإلسالمية والمســيحيالث: اليهودييانات الث الد
األديان؛ ففــي القرون األولــى للمســيحية لجأ آباء الكنيســة إلى 
الفلسفة ليشــرحوا عقائدهم، حتى ُعِقد أَول مجمعٍ مسكوني ـ مجمع 

■ #�د/� ��س  

وا9خالق والالهوت  الفلسفة 
عدي يحيى بن  عند 



136

المحور

د صيغة اإليمان  ل (ســنة 325م) ـ ليضَع قانوَن إيمــاٍن واحٍد ُيحــدنيقيــا األَو
حيح، وبعد ظهور اإلســالم دار جدالٌ بين المســلمين والمســيحيين على  الص
ة قرون؛ فقد رفض المســلمون عقيدَتي التثليث  عد مفهوم اهللا الواحد اســتمر
ــد انطالقاً من القرآن الكريم الــذي يقول: ﴿ ] \ [ ^  جسوالت
 p  o  n  m  l  k  ji  h  g  f  e  d  cb  a  `  _
u t s r q ﴾ [المائدة: 73]. ويقول أَيضاً: ﴿ ! " # $ 
❁ & ' ❁ ( * + , ❁ . / 0 1 2 ﴾ [اإلخالص: 1 ـ 4]. 

ويقــول كذلــك: ﴿ z y x w v } |{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
¦ ﴾ [آل عمران: 59].

وقد اتخَذت المجادالت بين المفكرين أشكاالً عديدة، أبرزها المحاورات 
الشفهية التي كانت تجري بين المتكلمين المسيحيين والمسلمين في مجالس 
الخلفاء والــوزراء أَو في منزل أَحد العلماء؛ فضًال عــن المؤلفات التي انتقد 
لب  د، والص جسثليث، والتما التين (وال ســيفيها المســلمون عقائد المســيحي

والفداء)، وتلك التي رد فيها المسيحيون على هذه االنتقادات.
ين المسيحّي  يحيى بن عدي 1 (ت 974م) أحَد أبرز المدافعين عن الد وُيَعد
فاع  ز أســلوُبه باعتماد العقل والمنطق في الدفي القرن العاشر الميالدّي. يتمي
ة عقيدته وعدم  ة لبيان صحة المنطقيف األدل ة؛ فقد وظعن العقائد المســيحي
يــن. وألن اإليماَن هو قولٌ وعمٌل؛  معارضتها العقل؛ بتعبيٍر آخر فقد فلَســف الد

يحيى بن عدي: فيلســوف عربّي مســيحّي من الطائفة اليعقوبية. ُوِلد فــي مدينة تكريت عام  1 ـ 
893م، ترأّس المدرســة المنطقية فــي بغداد بعد وفاة أبي بشــر متّى بن يونــس، وهو تلميذ 
بيعة،  ات، ما بعد الطياضي ات، الربيعي الفارابّي. وضع مؤلّفاٍت كثيرة في الفلسفة: المنطق، الط
هوت (التثليث، التأَنس، صدق اإلنجيل وتفســير بعض آياته). كما  علم الكالم، األَخالق؛ والال
ريانية  غة السوذلك من الل (ما كتب أَفالطون وأَرسطووال ســي) ةفات الفلسفيقام بترجمة المؤَل
ريه (وال سيما كتب اإلسكندر  فاٍت عديدة في شرح كتب أَرســطو ومفسة، ووضع مؤلإلى العربي
ف إلى ســيرته راجع: نادين عبّاس، نظرية التوحيد والتثليث  األَفروديســّي ت 230م). للتعر
اق» (تحقيق المخطوطات ودراستها)،  د على الور ة عند يحيى بن عدي في كتابه «الرالفلسفي
«مجموعة البحوث العربية المســيحيّة»، 3، (بيروت: جامعة القديس يوســف، مركز الّشــرق 

المسيحّي للبحوث والمنشورات، 2014)، ص 51 ـ 63.
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فإن دورَ العقل يتســع ليشــمَل حكَمه على األخالق فضًال عن االعتقاد. وسنقوم 
ين بشــقيه: النظرّي والعملّي،  في مقالنا هذا ببيان دور العقل في تفســير الد

ين وفلسفة األخالق عند يحيى بن عدي. وذلك من خالل دراسة فلسفة الد

/� ��� /��. �� ��ي �� ا��ِّ�A� أوَّالً ـ

لجأ يحيى إلى العقل والحجــج المنطقية في دفاعه عــن طائفته اليعقوبية 
ضــد انتقادات النســطورية من جهٍة والمســلمين مــن جهٍة أخــرى؛ فالعقل هو 

المشتَرك بين الناس على اختالف ِملَلهم وطوائفهم؛ 
لذلك عمد يحيى إلى اســتعمال المنهج العقلّي في 
ــة عقائده المســيحية؛ فصاغ  فاتــه إلثبات صحمؤل
مفهوَمــه عن اهللا والمســيح فــي نظرّياٍت فلســفية 
يونانيــة األصل. وســنعالج في مقالنا هــذا نظرية 
فها إلثبــات عقيدَتي  ـن كيف وظ العقــل عنده، ونبيـ

د. جسثليث والتالت

1 ـ ا�]&� �� #5gص /��. �� ��ي

صه  فات يحيى المطبوعــة والمخطوطة كتاباً أو فصًال خصال نجد في مؤل
ــًة متكاملة في هذا الموضــوع؛ بل اكتفى  ة العقــل، فهو لم يُصغ نظريلنظري
فاع  ة بشكٍل مختصٍر يفيد في الدة والفلسفيهوتي فاته الالبالكالم عليه في مؤل
عــن عقيدته المســيحية. ولعله وضــع مؤلفاً فــي العقل على غــرار الكندي 
(ت 873 م) والفارابــّي (ت 950م) لكــن لــم يصلنا. لذلك ســتكون معالجتنا 
موضوع العقل عنده من خالل النصوص القليلة التي نجدها في ثنايا مؤلفاته؛ 
وهي ثالثــة: كتاب تهذيب األخالق، مقالة في تبيين حال ترك طلب النسل 

في التفضيل أو الترذيل، ومقالة في الموجودات.

أ ـ النص األول: من كتاب تهذيب األخالق
إن كتاب تهذيب األخالق هو باكورة الفلســفة األخالقية باللغة العربية، 

ُ/َ]�ُّ /��. �� ��ّي 
(ت 974م) أ
َ� أ��ز 
 �/ ا���ا�]�� �� ا��ِّ
ا�����ّ� �� ا�&�ن 
ا�]�^� ا���الدّي. /���0َّ 
أ�C�ُ5A ������د ا�]&� 
��ع ��  وا���F[ �� ا��ِّ
ا�]&�D� ا������َّ�
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يعالج فيه يحيى أســباب اختالف األخالق اســتنادًا إلى التقسيم األفالطونّي 
ــهوانية، والقوة الغضبيــة، والقوة الناطقة،  ة الشللنفس إلى ثالث قوى: القو
ريَق الذي يجب على اإلنســان أْن يســلكَه ليهــذَب أخالَقه ويروَض  ن الطويبي

القوَتين: الشهوانية والغضبية.
ــر غالٌب على طبيعة اإلنســان، وإن المجبولين على  الش يقول يحيى: إن
األخالق الجميلة قليلون جــّدًا، والمبغضين لها كثيرون 1. غير أن ذلك ال يقف 
، ويصيَر إنساناً تاّماً حائزًا جميع  ر َب على الشعائقاً يمنع اإلنسان من أْن يتغل
الفضائل؛ وأن ذلك ممكنٌ ألن فيه قــوًة إلهية. يقول يحيى: «فإن الناَس قبيٌل 
واحٌد متناسبون، تجمعهم اإلنسانية، وِحلْيُة القوة اإللهية التي هي في جميعهم 
وفي كل واحٍد منهم، وهي النفس العاقلة. وبهذه النفس صار اإلنساُن إنساناً، 
وهي أشرُف جزأي اإلنســان اللَذين هما النفس والجسد. فاإلنساُن بالحقيقة 
ـاُس كلهم  ـاس، والنـ فــُس العاقلة، وهي جوهــٌر واحٌد فــي جميع النـهــو الن

ـ بالحقيقة ـ شيءٌ واحد، وباألشخاص كثيرون» 2.
نتوقف في شرح هذا النّص عند نقطتَين:

يذهب يحيى إلى أن اإلنســاَن مكوٌن من جوهَرين هما النفس والجســد،  ـ
وأن النفَس أشرُف من الجســد، وأن الجزءَ العاقل فيها (القوة الناطقة) 
هو مــا يميز اإلنســاَن عن الحيــوان؛ «فاإلنســاُن بالحقيقة هــو النفُس 

العاقلة»، «وبهذه النفس صار اإلنساُن إنساناً» 3.

جاد حاتم، يحيى بن عدي وتهذيب األخالق، دراسة ونّص، (بيروت: دار المشرق، 1985)،  1 ـ 
ص 47.

المصدر السابق نفسه، ص 82. 2 ـ 
الع على عالقة النفس بالجســد عند يحيى في: يحيى بن  المصدر السابق نفســـه، ويمكن االط 3 ـ 
ّد على  عدي، «رســالة إلى أَبي الحســن القاســم بن حبيب، فيها ســأَله إنشــاءه له، من الــر
النســطورية، ونقض حججهم، وإثبــات ما تخالفهم فيــه اليعقوبية، واإلرشــاد إلى موضع خطأ 
 Emilio Platti, La Grande Polémique Antinestorienne de Yahya bin. :ة وغلطهم»، فيســطوريالن
 ‘Adi, coll. CSCO, vol. 427, Scriptores Arabici, Tomus 36 (Lovanii: Aedibus E. Peeters, 1981),

p. 101-103.
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يرى يحيى أن الناَس متســاوون، جوهُرهم واحد وهو اإلنسانية؛ أي القوة  ـ
العاقلة في اإلنســان. وهذه القوة تمثل الجانب اإللهــّي فيه؛ ألنها «ِحلْيُة 
القــوة اإللهية». وبهــذه القوة (العقل) يدرك اإلنســان حقائَق األشــياء، 
ويدرك اإللهَ ويتحد بــه، كما يقول يحيى في مقالته فــي وجوب التأنس 

(وكما سنبين في مقالنا هذا).
فالعقل إذًا هو جوهُر اإلنسان وحقيقتُه، وهو القوة التي يولد اإلنسان مزودًا 
يها يحيى في مقالته في (تبيين حال ترك طلب النسل في التفضيل  بها، ويسم
ـ «العقل الهيوالنّي» القادر علــى تحصيل العلوم والمعارف، وحين  أو الترذيل) ب

ى «العقــل الكامل» 1. وبعــد اقتناء  لهــا ُيســم يحص
بيعــة) يصبح العقل  العلوم (المنطق ومــا بعد الط

الكامل مهيأً إلدراك اإلله.

ب ـ  النص الثاني: من مقالـــة في تبيين حال 
ترك طلب النسل في التفضيل أو الترذيل

 وضع يحيى مقالتــه هذه عــام 964م؛ ليرد
على انتقاد المســلمين تــرك طلــب التوليد عند 
بعض المسيحيين؛ ألَن فيه مخالفًة لما قصَده اهللا 

بإيجاده القوة عليه في البشر. وتتميز هذه المقالة بميزَتين: األولى: استعمال 
المنهج المنطقّي الفلســفّي في معالجة هذا الموضوع؛ والثانية: الكالم على 

تَين في الفلسفة، هما: نظرية حدوث العالم 2، ونظرية العقل. نظري

يحيى بن عدي، مقالة في ترك طلب النسل ليحيى بن عدي في: 1 ـ 
Traité sur la Continence de Yaḥyā Ibn Ādī, Edition critique par P. Vincent Mistrih O. F. M., 

«Studia Orientalia Christiana». Extrait de SOS Collectanea nº 16, p. 1-37 + PL. I-II (Le Ca ire: 

Éditions du Centre Franciscain d’Études Orientales Chrétiennes, 1981), p. 22.

انظــر معالجتنا نظرية حــدوث العالم فــي مقالة في ترك طلب النســـل في: ناديــن عبّاس،  2 ـ 
الجوانب الفلسفية في مقالة في ترك طلب النسل ليحيى بن عدي (المشرق، 87، ج 2، تموز ـ 

كانون األّول 2013)، ص 648 ـ 650.

/t(4 /��. إ�. أنَّ 
اإل#��َن +�5ٌَّن +� 
 ��56)َ�/� )�� ا��َّ
 �َ�وا��B�، وأنَّ ا��َّ
أ^�ُف +� ا��B�، وأنَّ 
ا�0Bءَ ا�]��O ��'� (ا�&5َّة 
 0ِّ��/ �+ 5( (�&c�َّا��
اإل#��َن �� ا���5ان.
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له  اقتنــاء العلوم بالفعل هــو أفضل ما يمكــن أن يحص يقول يحيــى: إن
اإلنســان؛ ألَن فيه تحقيقاً إلرادة اهللا، وأن التشــاغَل بإيالد األوالد ـ إذا خال 
ب من اهللا ـ شــٌر؛ ألنه يعوق اإلنســان عن تحقيــق الفضيلة  من فضيلة تقــر
ة به، وهــي «اقتناء العلوم والمعارف بالفعل» 1. فالبارئ ميز اإلنســان  الخاص
ل به العلــوم والمعارف، وُيحقق  اه ليحص ذي منحــه إيعن الحيوان بالعقل ال
ـزه عن ســائر الحيوان.  تي تميـة بــه ال عنــد تحصيلها فضيلــة نوعه الخاص
يها يحيى «العقــل الهيوالنّي»،  م، يســمعلة على التدًا بقوفاإلنســان يولد مزو
ى «العقل  ة إلــى الفعل باقتناء العلوم ُيســموحين يخرج هــذا العقل من القو
بيب الذي  اس في درجــة اقتناء العلوم والمعارف؛ فالطالكامل». ويتفاضل الن
د القــوة واإلمكان على  ذي لديه مجرب أفضل من اإلنســان ال ل علم الط حص
له بعد، وكذلك القول في المهندس والعددّي والعالم  ه لم يحصأن تحصيله إال

بصناعة النجوم 2.
ا أَن العقَل أَفضُل ما ُمنَحه اإلنساُن، فهو مستغٍن لظهوره  يقول يحيى: «أم
منا إنســاناً من الناس قد  ا إْن توهف إبانته، وقد نزيد ذلك تأكيدًا أَنعن تكل
ُســلب عقلُه، تبين لنا عدم انتفاعــه بجميع ما يبقى فيه من األَشــياء النافعة 
كانت له قبل أَْن ُيســلَب عقلُه. فإنا نجده مــع زوال العقل ال ينتفع ببصره وال 
ه وال بلمسه، وال بشيء من قواه العقلية واالنفعالية.  بسمعه وال بمذاقه وال بشم

يحيى، مقالة في ترك طلب النسل، مصدر سابق، ص 25. 1 ـ 
والجديــر بالذكر أن يحيى بن عدي يقول: إن التشــاُغل بإيالد األوالد يعوق اإلنســان عن اقتناء 
العلوم عوقاً كبيرًا، بل إنّه من أقوى األســباب وأوكدها؛ ذلك ألن اإلنســان الّــذي ينِجب أوالدًا 
دًا. وإذا تعّرض  ا يقضي لــو كان متفر شــاُغل لتأمين حاجات عائلته مميقضي زماناً أطول في الت
أحد افــراد عائلته لمصيبة كبيرة، فإنّه قــد يتمنّى الموت لعدم قدرته علــى تحّمل ذلك. راجع: 

المصدر السابق، ص 24.
افع إلى مثل هذا االعتقاد؛ إذ يذكر صديقه  ذي عانــاه يحيى في حياته هو الدوقد يكون الفقر ال
ة روايات تدل على فقــره، مثل عجزه عن شــراء الكتب التــي يحتاجها. راجع:  ديم عــدابن الن
اق»  د على الور ة عند يحيى بن عدي في كتابه «الرثليث الفلســـفيوحيد والتة التعبّاس، نظري

(تحقيق المخطوطات ودراستها)، مرجع سابق، ص 53.
يحيى، مقالة في ترك طلب النسل، مصدر سابق، ص 22. 2 ـ 
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ا هو دونها. وألَن عقَل اإلنسان ضربان: أحُدهما  وال تبقى عليه حياته فضًال عم
هيوالنّي، وهي القوة التي يوجد بها متهيئاً مســتعدًا لقبول العلوم والمعارف، 
ل على  تي بها ُفضة به ال ه ناطق، وهي صورتــه الخاصتي بها ُينَعت بأَنوهي ال
ســائر البهائم، وبها تماثل كلّ واحد من الناس كل َمْن سواه منهم، ال تزيد 
ورة  ل لهذه الص اني هو المكمرب الث في واحٍد منهم وال تنقص في آخر. والض
العالمة، إذا قبلت العلــوم والمعارف التي هي قوة علــى قبولها وحصلت لها 
بالفعل، فمن البين لكل ذي عقــٍل أَن العقل الكامل الذي قد خرج إلى الفعل 
والتمام أَفضل من العقل الذي هو إنما قوة علــى قبول العلوم والمعارف؛ فما 

بيــب الذي قد  الط في أَن يمكن عاقًال أَْن يشــك
ن إنما  ب أَفضل فيه مم ل في نفســه علم الط حص
ب، ولم  ةٌ وإمكاٌن على أَْن يحُصل له علم الطله قو
يحصل له ذلك بعد، وكذلك القول في المهندس 
والعددّي والعالم بصناعــة النجوم. وبالجملة كلّ 
َمْن حصل له شــيء مــن أَجزاء الحكمــة بالفعل 
ــن إنما يوجد له  والكمال هــو أَفضل في ذلك مم

في ذلك بالقوة فقط» 1.
نتوقف في شرح هذا النّص عند نقطتَين:

ـ اقتصــر كالم يحيى في هــذا النص علــى عقلَْين فقط، همــا: العقل 
ٍة في العقل يعرض  الهيوالنّي والعقل الكامل. فهو لم يهدف إلى وضــع نظري
 نَ أَنّي والعقلّي. بل كان غرُضه أَْن يبي ة اإلدراك الحسفيها أَقسام العقل وكيفي
يها «العقل  ٍة على قبــول العلــوم والمعارف، يســمدًا بقــواإلنســاَن يولد مزو
ل صورته  ة إلى الفعل باكتساب العلوم يكمَمْن ُيخِرج هذه القو الهيوالنّي»؛ وأَن
د القوة واالســتعداد  ن لديه مجر اطقة، أَو فضيلة نوعه؛ لذا فهو أَفضل ممالن
ورة  ل لهذه الص ى العقل المكم لها. ويســم ه لم يحصأَن على تحصيل العلوم إال
ـرًا بتعريف العقل الهيوالنّي في مقالة  العقل الكامل». وقد يكون يحيى متأَثـ»

المصدر السابق نفسه. 1 ـ 
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اإلسكندر األفروديسّي في العقل التــي جاء فيها: «فإن العقل أيضاً الذي لم 
يعقل بعد إال أَنه ممكن أَن يعقل وهو هيوالنّي وقوة النفس التي هي هكذا هي 
عقل هيوالنّي» 1. إال أَنه ال يمكن معرفة مدى تأَثره بها؛ َألنه لم يعالج نظرية 

العقل معالجة وافية في مؤلفاته التي وصلتنا.
د يحيى في مقالة ترك طلب النسل ما هي العلوم الحقيقية  ـ لم يحد
عادة؛ غير أَننا يمكن أَْن نســتنتَج أَنها المنطق وعلم ما  ي إلى الستي تؤدال
بيعة؛ ألَنهمــا ُيفضيان إلى معرفــة اهللا واالتصال بــه. وهذه غاية  بعد الط
اإلنسان وسعادته القصوى (كما سنبين في كالمنا على فلسفة األخالق عند 

يحيى بن عدي).

ج ـ النص الثالث: من مقالة في الموجودات
ن (مقالة في الموجودات) تفسيراٍت لعدٍد من التعريفات األَرسطية،  تتضم
بيعة،  فــس، والط2، والعقل، والن (ةفظــة غير أَرســطيوهذه الل) هي: البــارئ
هر، والحركة، والزمــان، والمكان والخالء 3. وقد  ــورة، والد والهيولى، والص

بيعة، والنفس ألَرسطو. بيعة، الط شرحها يحيى معتمدًا كتب ما بعد الط
ا العقُل فهو جوهٌر بســيٌط من شــأنه تصور  ف يحيى العقَل بقوله: «فأم يعر
ذات كل صورٍة غير هيوالنية (وتصور كل صورٍة هيوالنية) بتجريدها من هيوالها، 
باً  وتخليصها من األَعراض الموجودة معها، وتركيــب صورٍة ال يوجد بعُضها مرك

اإلسكندر األَفروديسّي، «مقالة اإلسكندر األَفروديســّي في العقل، ترجمة ُحنين بن إسحق»، في:  1 ـ 
حمن بدوّي (بيروت: دار  ة ورسائل أُخرى، تحقيق عبد الرشروح على أَرسطو مفقودة في اليوناني

المشرق، 1972)، ص 31.
انظر دراســتنا تعريف البارئ في: نادين عبّاس، مفهوم األُلوهية عند يحيى بن عدي في كتاب  2 ـ 
اق ومقالة في الموجودات (المشــرق، 87، ج 1، كانــون الثاني ـ حزيران 2013)،  ّد على الور الر

ص 85 ـ 105.
ا فــي الموجودات»، في:  ا يحيى بــن عدي بن حميد بن زكري يحيى بن عدي، «مقالــة أَبي زكري 3 ـ 
ان: منشورات الجامعة األُردنية،  ة، تحقيق ســحبان خليفات، (عممقاالت يحيى بن عدي الفلسفي

1988)، ص 266 ـ 274.
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وَر  ها، ومن الصن ِمن ِقَبــل قبوله للصوَر كلالعقَل جوهٌر فيتبي ا أَن مع بعض. فأَم
صوٌَر هي جواهر. ومــن البين أن األعــراَض ال يمكن أْن تكــوَن موضوعًة قابلًة 
ا أنه  ّد، والجواهُر هي الموضوعُة القابلة لألعراض. وأم للجواهر، بل األمر بالض
ه لما أَمكــن أَن يتصور  بــاً من موضوٍع وصــورٍة تخص ه لو كان مركبســيط، فإن
ا أن ِمن شــأنه أْن يتصــورَ ذاَت كل صورٍة غير هيوالنية،  بصورٍة مقابلٍة لها. وأم
ويتصــور كل صــورٍة هيوالنية بتجريدها مــن هيوالها وتخليصهــا من األَعراض 
الموجودة معها، فقــد بينا ذلك في مقالتنا فــي ماهية العلم بيانــاً يغنينا عن 
ا أن من شــأنه أْن يركــَب صورًا ال يمكن أْن  إطالة الكالم ها هنا بإعادته. وأم

باً مع بعض، فيتبيــن من أنا قد  يوجَد بعُضهــا مرك
نقدر أْن نعقَل إنســاناً طائــرًا، أو نعقَل عنــَز أُيل 
ومعناه: حيوان مركب من عنٍز وأْيل، وهذه صورةٌ ال 

بًة إحداهما مع األخرى» 1. يمكن أْن توجد مرك
ا ال شــك فيه أن مصدرَ هــذا التعريف هو  مم
ه  فس ألَرســطو 2. ولم يعالج يحيى في نصكتاب الن
ـه ركز علــى طبيعة العقل  هذا أقســاَم العقل؛ لكنـ
(كونه جوهرًا بسيطاً) ووظيفته (وهي إدراك الصور 
الهيوالنية، والصور غيــر الهيوالنية، وتركيب صوَر 

غير موجودة في الواقع). وقد أشــار إلى أنه وضع مقالًة فــي ماهية العلم بين 
فيها أن العقَل بسيط، غير أنها لم تصلنا.

هوتية؛ فطبيعُة العقل  ًة كبيرة في فلسفة يحيى الالي عريف أهملهذا الت إن
ووظيفتُه تسمحان له بإدراك طبيعة اإلله (كونه عقًال عاقًال معقوالً)، وحقيقة 
ــد أو التأنس). وســنبين ذلك من خالل إبراز دور  جسحاده باإلنســان (التات

د. جسثليث والتالعقل عنده في إثبات عقيدَتي الت

المصدر السابق، ص 268. 1 ـ 
حمن بدوّي (القاهرة:  فس، ترجمة إسحق بن ُحنين، تحقيق عبد الرراجع: أَرسطوطاليس، في الن 2 ـ 

مكتبة النهضة المصرّية، 1954)، ص 72، 78 ـ 79.
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P�A%َّت �&��ة ا���Zا�]&� إل �َّ/�w# 2 ـ

دت  البارئَ جوهٌر واحٌد في ثالثة أقانيم. وقد تعد ون أنيعتقد المســيحي
الصيَغ التي اســتعملوه للتعبير عن هذا االعتقاد 1. وقد ذكر يحيى في مؤَلفاته 
في التثليــث واالتحاد صيغتَْين، همــا: البارئ جوهٌر واحــٌد له ثالث صفات: 

جواد، حكيم، قادر؛ البارئ عقٌل يعقل ذاته، فهو عقٌل عاقٌل معقول.
ترد صيغة «البارئ جوهٌر واحٌد موصوٌف بأَنه جواٌد حكيٌم قادر» في عدٍد 
يغة أَن البارئَ واحٌد  د هذه الصحــاد، وتؤَكثليث واالتفات يحيى في التمن مؤَل
في الــذات والموضوع، كثيٌر من جهة المعاني التــي يوصف بها، وهي ثالثٌة: 
الُجــود، الحكمة والقــدرة. «فالُجود منهــا مخصوٌص باســم اآلب، والِحْكمة 

وح القدس» 2. مخصوصٌة باسم االبن، والقدرة مخصوصٌة باسم الر
يغة الثانية ـ «البارئ عقٌل يعقــل ذاته، فهو عقٌل عاقٌل معقول» ـ  ا الص أم
ّد على الوراق،  فات على األَقلّ، هــي: كتاب الرفيعرضها يحيى في ثالثــة مؤَل
ة اعتقاد النصارى في البارئ (عـــز وجل !) أَنه جوهٌر واحٌد  مقالة في صح
ذو ثالث صفات، وأَجوبٌة عن ثالث مسائل سأَله عنها أَبو سعيد بن داديشوع، 
في ذي الِقعدة سنة ثماٍن وخمسين وثالثمائة 3. وسنعالجها من خالل هَذين 

المؤَلفَين األخيَرين.

ة اعتقاد النصارى في البارئ (عز وجل !) أَنه جوهٌر واحٌد  أ ـ  مقالة في صح
ذو ثالث صفات:

فاعية التي يرد فيها يحيى على انتقادات  هذه المقالة من المقاالت الد ُتَعد
المســلمين عقيدة التثليث. يســتهلها بالقول: إن غرَضه فيها أْن يبينَ جوازَ ما 
تعتقده النصارى أن البارئَ جوهٌر واحٌد ذو ثالث صفات، معنى كل واحدٍة منها 

 Rachid Haddad, La Trinité Divine chez les théologiens Arabes 750-1050, coll. «Beauchesne :راجع 1 ـ 
Religions» 15 (Paris 1985), p. 232-233.

د على  ة عند يحيى بـــن عدي في كتابه «الرثليث الفلســـفيوحيد والتة التانظر: عبّاس، نظري 2 ـ 
اق» (تحقيق المخطوطات ودراستها)، مرجع سابق، ص 234. الور

المرجع السابق، ص 244. 3 ـ 
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مغايــٌر لمعنى األُخرَيين 1. فيذكر تشــبيهَين للــرد على منكــري التثليث، هما: 
تشبيه المرآَتين المتقابلتَين، وتشبيه العقل العاقل ذاَته.

يقول يحيى: إننا إذا وضعنــا مرآَتين متقابلتَين فإننا نجــد في كل مرآٍة 
لنا  صورةَ نظيرتها؛ (أي المرآة المقابلة لها) وصوَر جميع ما يقابلها، وإذا تأم

ورةَ في أّي المرآَتين لها ثالث أحوال مختلفة: الص المرآَتين نجد أن
ورة الموجــودة في الحديد؛ أي الوجــود المادّي  ـ الحال األولى هي الص

ورة بالحالَيــن الباقيتَين، ولو  ورة هي ســبُب وجود الص للمرآة. هذه الص
ورة الرتفــع وجوُد  منــا ارتفاعَ هــذه الص توه
الصــوَر المقابلــة لهــا؛ (أي الرتفــع وجود 
ورة بالحالَين الباقيتَين). «وليس بممتنعٍ  الص
ورةُ التي في الحديد وال تقابلها  أْن توجَد الص
مرآةٌ أخرى»؛ ألن وجوَدها هو سبُب الوجوَدين 
ُم ارتفاِعه وال  اآلخَرين؛ «إذ كان يرفُعهما توه
ُم ارتفاِعهما. ومتى ُوجدا أو أيهما  يرفُعه توه
كان وجــب ضــرورًة وجــوُده. وهــذا الوجود 
وح  ـة االبن والر مماثٌل لوجود اآلب إذ هو علـ

وهما معلواله».
الحال الثانية هي وجود صورة المرآة األولى في المرآة المقابلة لها،  ـ

وح منبعثاً خارجاً عن اآلب. وهذا مماثٌل لوصف الر
ورة المنعطفة في المرآة التي صدرت عنها، وهي  ـ الثة هي الصالحال الث

ورة،  ه يماثــل اآلَب من جهتَيــن: «إحداهما فــي الصمماثلــة لالبن؛ فإن
واألخرى وجوُده في ذات اآلب وغير خارج عنه» 2.

ــِة اعتقاِد النصارى فــي البارئ 8 أَنه  ــيخ يحيى بن عدي في صح يحيى بن عدي، «مقالة الش 1 ـ 
 Petits Traités apologétiques de Yaḥya ben ‘Adi, édité par :جوهٌر واحٌد ذو ثــالث صفات»، فــي
Augustin Périer, (Paris, 1920), p. 11.

المصدر السابق، ص 12 ـ 15. 2 ـ 
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فات)  ها إذا اقترنت بها األحوالُ (الصالمرآةَ واحــدة، وأن ن إذًا أنيتبي
صارت ثالثَة أشــياء تتوحد من حيــث هي صورة وتتكثــر بصفاتها. وهذا 
المثال ألَنه محســوٌس فهو «أَوضح من التمثيل بالعقل والعاقل والمعقول، 
وأَقرب إلى فهم الذين ال يكادون يعرفون غير المحسوســات»، وقد ذكره 
يحيى ليبين لمن يراهم معانديــن حائدين عن الحــق أَن التثليَث «ليس 
ا  بممتنعٍ وال مستحيل»؛ وذلك بإيجاد أَشياء مشــابهة في المحسوسات. أَم
التمثيل بالعقل والعاقل والمعقول فهو أفضل؛ ألَن فيه تشابهاً أَكثر وتقارباً 
أَكبر من باقي التشــبيهات 1. وتجدر اإلشــارة إلى أن القياســات التمثيلية 
بوا مفهــوم التثليث إلى األَذهان؛  صارى ليقريلجأ إليها الن (شــبيهاتالت)
غير أنها ال تعني تطابقاً بين طرَفي القياس؛ ألنهم يرون أنه ال «يلزم من 
أَتى بمثاٍل لشيٍء من األَشياء ـ ممثًال له من وجٍه ما، أَن يطالَب بأَن يكون 
مثالهُ مشــابهاً للممثل به من جميـع الوجوه»، كمــا يقول يحيى في إحدى 

مقاالته في التثليث 2.
تقوم الّصيغة الثانية ـ «البارئ عقٌل يعقل ذاته، فهو عقٌل عاقٌل معقول» ـ 
على تفسير التثليث بتشبيه اآلب بالعقل الذي يعقل ذاَته، فيكون عقًال وعاقًال 
وح. وبحســب  ومعقوالً. فالعقل هــو اآلب، والعاقل هو االبن، والمعقول هو الر
لنا  وح، وهما معلــواله. وإذا تأم َة وجود االبن والريغة يكــون اآلُب عل هذه الص

هذا المثال يمكننا أَن نميز بين ثالث أَحواٍل في ذات العقل:
دة؛ أَي من دون فعل التعقل. ـ ات المجرحال الذ
حال الذات العاقلة، وهي التي تكون بها متصورًة ذاتها. ـ
حال الذات المعقولة، وهي التي تكون بها متصورًة من ذاتها 3. ـ

المصدر السابق، ص 17 ـ 18. 1 ـ 
ــيخ يحيى بن عدي عن مسائل سأَل عنها ســائل في األَقانيم الثالثة  يحيى بن عدي، «جواب الش 2 ـ 
 Petits Traités apologétiques de Yaḥya ben ‘Adi, édité par Augustin Périer :واإلله الواحد»، فــي
(Paris 1920), p. 39-40..

ِة اعتقاِد النصارى في البارئ 8 أَنه جوهٌر واحٌد  يخ يحيى بن عدي في صح يحيى، مقالة الش 3 ـ 
ذو ثالث صفات، مصدر سابق، ص 18 ـ 20.
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د هــو علة النعتَين (الحالَين) اآلخَرين؛  معنى العقل المجر ن أنومن البي
أي معنــى العاقل ومعنى المعقــول؛ «إذ كان متــى ُتصور ارتفاُعــه ارتفع مع 
ارتفاعه المعنيان اآلخران، وإذا ُوجد واحٌد من المعنيَين ُوجد معناه ال محالة؛ 

وح» 1. َة االبن والرفهو لذلك مماثٌل لآلب إذ كان اآلُب عل
وح من حيث  ضح إذًا مماثلة العقل والعاقل والمعقول لآلب واالبن والرتت
إن ذاَتهم (جوهرهم) واحدة ال تتكثر من حيث هــي ذات، إنما توَصف بثالث 
صفات معنــى كل واحدٍة منها مغايــٌر لمعنى األُخرَيين. فمعنــى العقل مغاير 

وح. لمعنى العاقل والمعقول، وكذلك معنى اآلب مغاير لمعنى االبن والر
نتوقف عند ثالثة أمور فــي تحليلنا هَذين 

المثالَين:
األول: إن تســميَة األقانيم صفــات ال تعني  ـ

د اعتبــارات عقلية، كمــا هي عند  هــا مجرأن
الجبائــّي  هاشــم  أَبــي  مثــل  المتكلميــن 
(ت 303هـ)؛ فهذه التســمية ليست إال تعبيرًا 
ب معناه  ثليث ويقرــر الت لجأ إليه يحيى ليُفس
الع على  ضح مــن االطإلى األَذهــان، كما يت

اق 2. على الور د كتابه الر
وح،  ـ وجوَد اآلب هو ســبُب وجود االبن والر قولَ يحيى: إن الثاني: إن

 رنا ارتفاَعه ارتفع مــع ارتفاِعه وجوُدهما يقَصد منه أننا إذا تصووإن
ا تصور عدم وجود اآلب أو  وح. أم ُة إيالد االبن وانبعاث الراآلَب هو عل
وح فهو في الوهم ال في الحقيقة؛ ألن فعل اإليالد والتولد  االبن أو الر

واالنبعاث أزلّي 3.

يحيى، المصدر السابق، ص 19 ـ 21. 1 ـ 
انظر معالجتنا هذه المســألة: عبّاس، نظرية التوحيد والتثليث الفلسفية عند يحيى بن عدي  2 ـ 

اق» (تحقيق المخطوطات ودراستها)، مرجع سابق، ص 236 ـ 242. د على الور في كتابه «الر
المرجع السابق، ص 255 ـ 256. 3 ـ 

(B�ر اإل^�رة إ�. أنَّ 
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الثالث: أن عالقة االبن باآلب ـ كما يصفهــا يحيى في هَذين المثالَين ـ  ـ
هي تعبيٌر عن قول اإلنجيل: «أنا َواآلُب واِحد» 1، و«َمن رآني رأَى اآلب» 2؛ 
وُيقَصد من هاَتين العبارتين أن اآلَب واالبنَ جوهٌر واحد إلٌه واحد. ففي 
مثال المرآة يقــول يحيى: إن االبــنَ «وجوُده فــي ذات اآلب وغير خارج 
عنه»، وفي مثال العقل يذكر أن «معنى العاقــل موجوٌد للعقل غير خارج 
عنه، فلذلك ذاته [أي ذات العاقل] غير مباينة له [أي للعقل] وال خارجة 

عنه، وهو مماثٌل لالبن؛ إذ طبيعة االبن وطبيعة اآلب واحدة».

ب ـ  أَجوبٌة عن ثالث مسائل ســـأَله عنها أَبو سعيد بن داديشوع، في ذي 
الِقعدة سنة ثماٍن وخمسين وثالثمائة:

وضع يحيى مقالته هذه عام 969م/358هـ رّدًا على ثالثة أســئلة طرحها 
عليه صديقه أَبو سعيد بن داديشوع 3. عالج في اإلجابة األولى مسألَة علم اهللا 
بالجزئيات والكليات (وقد نُِشَرت هذه المســألة) 4، ووّضح في الثانية مسألَة 
اتحاد الكلمة باإلنسان، وفي الثالثة مســألَة عّدد األقانيم وأنها ثالثة ال أقلّ 
وال أكثر (ولم ُتنَشر هاتان المسألتان بعد). سنقوم بنقل نص المسألة الثالثة 
يته في معالجة  كامًال كما ورد في مخطــوط باريس، عربّي، 169؛ نظــرًا ألهم

صيغة «البارئ عقٌل يعقل ذاته، فهو عقٌل عاقٌل معقول».

يوحنا 10: 30. 1 ـ 
يوحنا 14: 9. 2 ـ 

ال نعرف عن شخصية أبي علي سعيد بن داديشوع ســوى أنه صديق يحيى، وقد أرسل إليه رسالًة  3 ـ 
أخرى ســنة 353هـ (أي 964م) احتوت خمس مســائل رد عليها يحيى، عنوانها: إجابة عن طلِب 
س، وغيـــر ذلك؛ وقد حققناها ونشــرناها. راجع نادين  ليب الُمقد صارى للصســـبِب إكرامِ الن
عبّــاس، ثالث مقاالت الهوتيـــة ليحيى بن عدي (إضـــاءٌة على بعض القَيـــم األخالقية في 

المسيحية) (المشرق، 89، ج 1، كانون الثاني ـ حزيران 2015)، ص 372 ـ 376.
ــيخ يحيى بن عدي عن ثالث مســائل ســأَله عنها صديقــه أَبو علّي  يحيى بن عدي، «أَجوبة الش 4 ـ 

سعيد بن داديشوع، في ذي القعدة سنة ثماٍن وخمسين وثالثمائة، نسخة المسأَلة األُولى»، في:
Khalil Samir, S. J., «Science Divine et Théorie de la Connaissance chez Yaḥyā Ibn ‘Adī», in: 

Annales de Philosophie, vol. 7 (Université Saint Joseph, Faculté des Lettres et des sciences 

humaines, 1986), p. 86-95.
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يقول يحيى في إجابته على المسألة الثالثة:
«ما ُيقال للمخالفين إذا التمســوا منا البرهان على أن األقانيَم ثالثٌة ال 
أقل وال أكثر؟ وهل نقول في البارئ: إنه (سبحانه !) حّي؟ وعلى أي وجٍه نقول 
ذلك فيه؟ وكذلك في أنه عالــٌم وقادٌر وجواٌد وحكيم». فــإذا وصفنا الذاَت 
 واحٍد من هذه، وكل واحٍد من هذه األوصاف صارَ الجوهُر الموضوعَ لكل بكل
واحٍد منهــا أقنوماً. فيجيء مــن ذلك أقانيــُم كثيرة. فإْن أســقطنا من هذه 
ُة في  ســبيٍل نســِقُطها؟ وما الحج فات واحدًة أو اثنتين أو أكثر، فعلى أي الص

ذلك لتسلَم لنا ثالثُة أقانيم بغير زيادٍة وال نقصان؟
ا الجــواُب عن هذه  قال يحيى بن عــدي: أم
المســألة فهو أنا قد بينا في جوابنا عن المسألة 
ه عالــٌم بجميع الموجودات  البارئَ حد األولــى أن
جزئياتها وكلياتها. وكل عالمٍ بشــيٍء فمبدأ علمه 
ا بالعقل. وغيُر  ا بالحــّس وإم من أحد وجهَين: إم
؛ إذ كان  ممكٍن أْن يكوَن البــارئُ عالماً بالحــس
والبارئ  وباألجســام،  إنما هو لألجســام   الحس
(جل اســمه !) ال يمكن أْن يكون جســماً، كما قد 
بين أرسطوطاليس الفيلسوف في المقالة الثامنة 

ا نســتغني بســهولة النظر فيه من قوله عن إطالة  بيعّي، مم ــماع الط من الس
الكالم به هاهنا. وإذ لْم يكن جسماً فغيُر ممكٍن أْن يكوَن ُمحّساً، فليس ُيمكن 

أْن يكوَن عالماً من جهة الحّس، فقد بقي أْن يكوَن عاقًال بعقل.
وِمن قَبل أننا إنما نعني بالبارئ العلَة األولى لجميع الموجودات ســواها، 
ا  عالمٍ من جهــة العقل ال يخلو ِمــن أَن يكوَن: إم كل َة لهــا، وألنالتي ال عل
عالماً بعقٍل فيه، ال بذاته، كاإلنســان الذي إنما يعِقل المعقوالت بعقٍل فيه، ال 
ـنٌ أَنه لو كان  ــا أَن يكوَن يعِقل بذاتــه، ال بعقٍل فيه غير ذاته. وبيـ بذاته. وإم
البارئُ إنما يعِقل ما يعقلُه بعقٍل موجوٍد فيه؛ لوجَب أْن يكوَن معلوالً، وأْن يكوَن 
ذا علٍة، وهذا ُمحال. إذ كان يلزُم من هذا الوضع أْن يكوَن البارئُ ذا علٍة ِمن 

��� إذا ��@�A� ل�&/ُ �+
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 ٍة ِمن ِقَبِل أنِة العقل الذي فيه، وغيــَر ذي علما يعِقل ما يعقلُه لعلـه إن ِقَبِل أنـ
ـه علٌة ال علَة لها، بل هــو علُة وجود جميع الموجودات ســواه،  حقيقتَه هي أنـ
وهذا ُمحال. فُمحالٌ إذن أْن يكوَن إنما يعِقل مــا يعقلُه بعقٍل فيه. فقد بقي أْن 
يكوَن إنما يعِقل ما يعقلُه بذاته؛ فيلزُم من ذلــك أْن تكوَن ذاُته عقًال؛ وذلك 

أن كل معقوٍل إنما يعِقلُه العقُل أو ما فيه عقٌل.
فإذا كان قــد تبينَ أن البارئَ (جــل وعز ) هو عقــٌل، والعقُل هو الذي 
يعِقُل كل معقــوٍل، وكان البارئُ (جل ثناؤه !) معقوالً مــن المعقوالت، فيلزُم 
من ذلك أْن يكوَن عاقًال لذاتــه، ويلزُم من ذلك أْن يكــوَن معقوالً لذاته. 
فقد تبين من هذا أن البارئَ (جل اسُمه !) هذه الثالثُة المعاني الواجبُة له 
ِمن جوهره الواحد الذي هو العقل؛ أعني: العقُل والعاقُل والمعقول، ال أكثَر 
فات الثالث ـ وإْن شئَت فقل الخواّص الثالث ـ  من ذلك وال أقلّ. وهذه الص
هي التي نشير إليها بلفظة األقانيم، فقد تبين أنها ثالٌث ال ُيمكن أْن ُيزاَد 

عليها وال ُينقَص منها.
فات األخرى التي يوَصف بها البارئُ (جل وعز) كالحّي، ومعنى  ا الص فأم
حيم، وما جرى  اد، والقديم، والكريم، والغفور، والرالقادر، والحكيم، والجو
مجراها فليس شــيءٌ تقتضيه ذاُته كتقاضي ذات العقل معنــى العاقل ومعنى 
ا ماهيُة العقل وحقيقتُه فهي أنه جوهٌر عاقٌل لجميع الموجودات.  المعقول. فأم
ـن أن هذا الوصــَف يقتضي أْن يعقــَل ذاَته. وَمْن يعقــُل ذاَته فمن  ومن البيـ
ا  تــي يعقلُها العقَل. فأماإلضرار أْن يكوَن معقــوالً؛ إذ كان أحُد الموجودات ال
فاُت الباقياُت غيُر العقل والعاقل والمعقول فتلك لْم توَصف بأنها أقانيم. الص

فهذا هو الجواُب عن المسألة الثالثة، وهي آخُر المسائل. وهللا ذي الُجود 
والحكمة والَحــوْل ولي العدل وواهب العقل الحمُد شــكرًا دائماً خالصاً، كما 

هو أهلُه» 1.

ـــيخ يحيى بن عدي عن ثالث مسائل ســـأَله عنها صديقه أَبو علّي  يحيى بن عدي، أَجوبة الش 1 ـ 
سعيد بن داديشـــوع، في ذي القعدة سنة ثماٍن وخمســـين وثالثمائة، (المسأَلة الثالثة)، في: 
مخطوط باريس، عربّي، 169، ورقــة 71ظ ـ 72ظ. والجدير ذكره أننا نقلنا النص من المخطوط 

من دون أّي تعديل باستثناء تصحيح بعض أخطاء النسخ وإضافة عالمات الوقف إلى النّص.
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نتوقف في شرح هذا النّص على هاَتين النقطتَين:
يُة صيغة «عقٌل عاقٌل معقول» في التعبير عن  ّص أهمضح من هذا النـ تت
يغة األُولى «جــواد حكيم قادر»؛ فهي تتيح حصر  تها على الصثليث وأَفضليالت
ــبب الذي دفع يحيــى إلى تفضيل هذه  الس عدد األَقانيــم بثالثٍة فقط. ولعل
وا  صارى الذين ســمهها المســلمون إلى النيغــة هو االنتقادات التــي وج الص
فات (األَقانيم)  تُهم على حصر عــدد الصاألَقانيم صفات؛ إذ لــم ُتقنعهم أَدل
بثالٍث فقط، وال براهينهم على اختصاص كل أُقنومٍ بصفة: اآلب باألُبوة، االبن 

وح بالحيــاة 1، فقال في  بالِحْكمة أَو الِعلْــم، والر
ّد على ابن داديشـــوع: إن الُجود  مقالته في الـــر

والحكمة والقدرة هي صفات ال أقانيم.
ة اعتقاد  ـ يذكر يحيى في مقالته فــي صح
د  صيغَة «عقٌل عاقٌل معقول» هي مجر صارى أنالن
تشــبيه للتعبير عــن التثليث؛ في حيــن يقول في 
ّد على ابن داديشـــوع: إن البارئَ  مقالته فــي الر
عقــٌل؛ وإن ذاَته عقــٌل؛ وأن جوهــَره عقٌل. فكيف 

ر هذا االختالف؟ ُيمكن أْن ُيفس
قد يكون في قول يحيــى: إن األقانيــَم الثالثة تشــترك في الجوهر 
ــر ذلك؛ فصفات البارئ  فات وتختلف في الخواّص فحســب ما يفس والص
الذاتية أَزليٌة، وتشترك بها األَقانيم الثالثة، فال ينفرد أَحُدها بصفٍة من 
بوبيــة، والِقَدم، والحكمــة والقدرة  ــة والردون اآلخَريــن، وهي: األُلوهي
ا  دبيــر.... أمنع والت والعلــم، والحياة، والفعــل والخلق والمشــيئة والص
ه وحده:  ــٍة تخص أقنــومٍ بخاص فليَســت مشــتركة إذ ينفرد كل الخواص
وح هي  ة الر ـد، وخاص ولـة االبن هي الت ة اآلب هي اإليــالد، وخاص فخاص

ني  ار المعتزلّي والباقالثليث، مثل: عبد الجبمين المسلمين عقيدة التانظر انتقادات بعض المتكل 1 ـ 
ّد علـــى النصارى، إلـــى نهاية القرن  ــرفّي، الفكر اإلســـالمّي في الر فــي: عبد المجيد الش

ابع / العاشر، ط 2 (بيروت: دار المدار اإلسالمّي، 2007)، ص 241 ـ 302. الر

 C���&+ �� .��/ ��4/
�� ?�َّ� ا��&�د ا���gَّرى 
 �ٌO�� �ٌ&�» َ�3�? َّأن
 C�د (> َّ�B+ �( «5ل&[+
�� �� ا��َّ%P�A؛ �� [�A�
 �� C���&+ �� 5ل&/ ��

ّد �A. ا�� داد/>5ع: إنَّ  ا��َّ
 Cَ)ٴَ �&ٌ�؛ وإنَّ ذاzر�ا�
�&ٌ�؛ وأنَّ 56)َ�ه �&ٌ�.



152

المحور

االنبعاث 1. بتعبيٍر آخر فإن قولَ يحيى: إن البــارئَ عقٌل، وإن جوهَره عقٌل 
يراد به التأكيد علــى وجوب التثليث من جهٍة، وأزليــة التثليث (األقانيم) 
من جهٍة أخرى. فماهيُة البــارئ كعقل تقتضي أْن يعقــَل ذاَته، وأْن يكوَن 
وح (المعقول)؛ وهذا معنى  ُل أزليّاً، فيصدر عنه االبن (العاقــل) والرعقالت
ة اعتقاد النصـــاري إن اآلَب عقٌل، واالبنَ عاقٌل،  قوله في مقالته في صح

وَح معقول. والر
ويبدو هنا تأثر يحيى بأرسطو والفارابّي في وصف البارئ بأنه عقٌل؛ َبْيَد 
ك األَول عند أَرسطو  ر البارئ بوصفه عقًال. فالمحره يختلف معهما في تصوأن
عقٌل يعقل ذاته، وهو غني مكتٍَف بذاته، ال يعقل ســوى ذاتــه، وهو لم يخلق 
ك، وهذا شــأن المعشــوق والمعقول؛ أَي  كه من دون أَن يتحر العالم، بــل حر
ا واجب الوجود عنــد الفارابّي فهو بجوهره عقٌل بالفعل يعقل  ة. أَمة الغائيالعل
ذاته، فهو عقٌل عاقــٌل معقول. وهو حينما يعقل ذاته يصــدر عنه العقل األَول 
والعقل األَول حين يعقل واجب الوجود تصــدر عنه باقي الموجودات. فالعالم 
يوجد عن طريق الفيض، وهو غير متأَخــٍر بالزمان عن واجب الوجود؛ بل إنه 

يتأَخر عنه بسائر أَنحاء التأَخر.
وح،  ا البارئ (العقل) عند يحيى فهو اآلب الــذي يلد االبن وُيصدر الر أَم
وح، كما أن البارئَ (العقــل العاقل المعقول) يخلق  ة وجود االبن والــروهو عل

العالم من العدم، ويعلم الجزئيات والكليات أَيضاً 2.
وإذا كان البارئُ عقًال، واإلنســاُن له عقٌل (وطبيعتــه إلهية، كما ورد في 
كتاب تهذيب األخـــالق)؛ فَبَدِهي أْن يلتقــَي العقالن، أو باألحــرى أْن يدرَك 
يه يحيى «اتحادًا»  هما من طبيعٍة واحدة. هذا اإلدراك يسمأحُدهما اآلخر؛ ألن

في مقالته في وجوب التأنس.

اق»  د على الور ة عند يحيى بن عدي في كتابه «الرثليث الفلســـفيوحيد والتة التعبّاس، نظري 1 ـ 
(تحقيق المخطوطات ودراستها)، مرجع سابق، ص 256 ـ 258.

المرجع السابق، ص 193 ـ 194. 2 ـ 
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� ُّ�Bَّت �&��ة ا���Zا�]&� إل �َّ/�w# 3 ـ

يعتقد المســيحيون أن االبنَ (الذي هو كلمــُة اهللا) اتحَد بإنســاٍن ُمحَدٍث 
مولوٍد من مريــم، غيَر أنهــم اختلفوا في فهم هــذا االتحاد وتفســير كيفيته، 
فانقسموا ثالث فرٍق رئيسة هي: الملكية، والنســطورية، واليعقوبية. وقد وضع 
ة معتقدات كنيســته  حــاد، دافع فيها عــن صحفاٍت عديــدة في االتيحيــى مؤَل
سائَل التي تجادل فيها مع النسطورية،  ة 1. لن ندرَس في مقالنا هذا الراليعقوبي
بل سنعالج مقالتَه في وجوب التأنس التي استند فيها إلى نظرية العقل؛ ليبينَ 

«ما تعتقده النصارى في تأنس اهللا الكلمة، ومعنى التأنس المصير إنساناً» 2.
استعمل يحيى القياس المنطقّي؛ ليثبَت وجوَب 

التأنس كما يلي:
أفضُل الجائدين هو الجائُد بأفضل الذوات. ـ
البارئُ أفضُل الجائدين. ـ
البارئُ هو الجائُد بأفضل الذوات. ـ
البارئُ جائٌد بأفضل الذوات. ـ
ذاُت البارئ أفضُل الذوات. ـ
ذاُت البارئ يجوُد بها البارئ 3. ـ

ة  ك في صحن وجوُب ُجود البارئ بذاته، وإن عارَض معاِرٌض وشكفقد تبي
هذا القياس فقال: لو كان هذا القياُس صحيحاً لكانت القياساُت المماثلة له 

صحيحًة أيضاً، مثل:

د وردوده على النسطورية راجع: جسالع على مضمون مقاالت يحيى في الت لالط 1 ـ 
Emilio Platti (éd.), Yaḥyā Ibn ‘Adī, théologien chrétien et philosophe Arabe. Sa théologie de 

l’Incarnation, coll. «Orientalia Lovaniensia Analecta» 14 (Louvain: Departement Oriëntalistiek, 

1983), p. 54-133.

 Petits Traités apologétiques de Yaḥya ben ‘Adi, :س، فييحيى بن عدي، مقالة في وجوب التأَن 2 ـ 
édité par Augustin Périer (Paris, 1920), p. 69. ونشــير إلــى أَنPérier  قد أَخطأَ في قراءة عنوان 

nécessité «س، بدالً من «وجوبأَنالت mode «المقالة فكتب «وجود
المصدر السابق، ص 69 ـ 70. 3 ـ 
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أفضُل الفاعلين هو الفاعُل ألفضل الذوات. ـ
البارئُ أفضُل الفاعلين. ـ
البارئُ هو الفاعُل ألفضل الذوات. ـ
ذاُت البارئ أفضُل الذوات. ـ
البارئُ فاعٌل لذاته 1. ـ

يرد يحيى على هذه المعارضة بالقول: إن هَذين القياَسين ليسا متشابهَين؛ 
ا  يءُ موجودًا معدوماً معاً. أميء ذاَته ُمحالٌ؛ إذ يلزم عنه أْن يكوَن الشففعُل الش

ة أمثلة كثيرة على ذلك، منها: ي ذاَته فممكنٌ؛ وثمإعطاءُ الش
اتحاُد الحديــد بالنار: فيصير الحديــُد باتحاده بالنار مســتنيرًا ويفعل  ـ

ما تفعله النارُ من اإلسخان واإلحراق.
األشياءُ المقابلة للمرايا تعطي المرايا صورَها؛ فيرى الناظُر إلى المرايا  ـ

صورَ األشياء المقابلة لها وما َيحُدث فيها من حركٍة وسكون.
طوبة واليبوســة) تعطي األجسام  ـ ات األربع (الحرارة والبرودة والرالكيفي

ذواتها باتحادها بها؛ فتصدر من األجسام المؤلفة معها أفعالُها 2.
ية الُمشاَهدة أن إعطاءَ الشيء ذاته  ضح من هذه األمثلة الحسفقد ات
ــيء ذاته. وبالعقل يتبين إمكاُن منح البارئ  ليس ممتنعاً كامتناع فعل الش
ورة اإلنســانية واتحاده  ره تعالى بالصــن «وجوُد إمكان تصوذاَته؛ أي يتبي
بهــا» 3؛ وكلمــة «وجــود» الــواردة في عبــارة يحيى هــذه تعنــي «علم» 
ا  س. أمأنحــاد والتعقــَل اإلنســان بإمكانه إدراك االت و«إدراك» 4؛ أي أن

المصدر السابق، ص 70 ـ 71. 1 ـ 

المصدر السابق، ص 71 ـ 73. 2 ـ 
المصدر السابق، ص 73 ـ 74. 3 ـ 

الجديــر ذكره أن كلمة «الوجــود» ورَدت عند الكندي الفيلســوف بمعنى «العلــم» و«اإلدراك».  4 ـ 
راجع: أنطوان ســيف، مصطلحات الفيلســـوف الكندّي (بحث تحليلي)، ج 2، سلســلة منشورات 
الجامعة اللبنانية، قســم الّدراســات الفلســفيّة واالجتماعيّة، 23، (بيروت: منشــورات الجامعة 

اللبنانية، 2003)، ص 790 ـ 798.
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 ة أنظريص هذه النة العقل. وملختي يعتمدها يحيى فهي نظريالوسيلة ال
البارئَ يتصور بصورة اإلنســان عندما يعقله فيتحد به، مثلما يتصور عقُل 
ـَل معناه اتحاد  عقـالت حد به؛ ألناإلنســان بصورة البارئ عندما يعقله فيت

العاقل بالمعقول.
يقول يحيى إن اإلنســاَن بإمكانه أْن يعقَل البارئ ويتحد به، وإن معنى 
ا كان البارئُ ال هيولى  رًا بصورة البارئ. ولمعقلَه يصير متصو له هو أنتعق
له، بل هو صورة محض، فإن صورَته هي ذاُته. فلذلك تكون ذاُته في عقل 
اإلنســان عند التعقل. وألن العقَل بالفعل والمعقولَ بالفعل شــيءٌ واحٌد في 

الموضــوع ـ كما بيــن ذلك أَرســطوطوليس في 
في  مقالته  فــي  يحيــى  وبين  النفـــس،  كتاب 
الموجودات ـ يجب أْن يكوَن عقُل اإلنسان عندما 
يعقل البارئ متحدًا به، فيصير العقُل والمعقولُ 

بالفعل شيئاً واحداً 1.
ا أن العقــَل إذا َتصور بصــورة المعقول  أم
يصير والمعقول شيئاً واحدًا فيتبين من أنا إذا 
ه،  عليه حد علمنا ما اإلنسان مثًال ـ أي ما يدل
وهو قولُنا: «حيواٌن ناطٌق مائٌت»بعد أْن لم نكن 

قد علمنــا ذلك ـ فواجٌب ضــرورًة أْن يكوَن قد َحَدث لنا شــيءٌ جديد لم 
ه) من  يكن قبل أْن نعلــَم ذلك. وهذا الحادُث هو صورةُ اإلنســان (أي حد
دون هيواله؛ ألن المعرفَة باألشــياء إنما هي «حصول صورها ومعانيها في 
اة من هيوالها». فإن «صــورةَ المعلوم دون هيواله» تحصل في  فس معرالن
ــا كان البارئُ صــورًة محضة فمعنى  نفس المعلوم إذا صــار معلوماً. ولم
العلم به هو تصور العقل بصورته ومصيره إياها. «فيكون العقُل والمعقولُ 
حينئٍذ واحدًا بعينــه في الموضوع». وبذلك يتبين «إمكان اتحاد اإلنســان 
ــط عقٍل (وهو صورُته) بذات البارئ جل وتعالى؛ وأن ذلك  بيعّي بتوس الط

يحيى، مقالة في وجوب التأَنس، مصدر سابق، ص 74 ـ 75. 1 ـ 

/&5ل /��. إنَّ اإل#��َن 
��+��#C أْن /]&َ� ا��رzٴ 
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ســت أسماؤه !) ذات  ه مخالٌف لفعل البارئ (تقدليس ممتنعاً وال ُمحاالً وأن
هإذ كان ذلك ممتنعاً» 1.

ط عقله،  حد به بتوسر بصورة البارئ عندما يعقله فيتاإلنساَن يتصو وكما أن
ا كان البارئُ  حد به 2. إذ لمر بصورة اإلنسان عندما يعقله فيتكذلك البارئُ يتصو
عالماً بخالئقه (كما تبين في مقالة في التوحيد وفي المسألة األولى في مقالة 
ّد على ابن داديشوع) 3 فهو يتصور بصورها. ومن خالئقه اإلنسان، فهو إذًا  في الر

متصوٌر بصورة اإلنسان 4.
فاالتحاد إذًا له وجهان:

يقون الذين عقلوا البارئ  ـ د به األَنبياء والص حاد اإلنسان بالبارئ؛ ويختصات
ط عقولهم. حدوا به بتوسوات

اتحاد البارئ باإلنســان؛ وينفرد به المســيح وحده. وهذا هــو «االتحاُد  ـ
التامّ» أَو «االتحاُد الحقيقّي».

ـه وحده قام  حاد الحقيقــّي فهو أنـد المســيح باالت ــبب في تفــر ا الس أم

المصدر السابق، ص 75 ـ 82. 1 ـ 
الجدير ذكره أن يحيى أثبت في مقالته في وجوب التأنس إمكانية التأنس ووجوبه على المستوى  2 ـ 
ا كيــف اتخذ اإلله جســدًا وصار لحماً فنجــد عنده تأويــًال لذلك في أحد  العقلّي فحســب. أم

ّد على النسطورية. انظر: فاته في الرمؤل
ا ـ أَطال اهللا بقاه ـ  ا يحيى بن عدي بن حميد بن زكري ب. يحيى بن عدي، «مقالة شــيخنا أَبي زكري
د المعروف برمق المصرّي  سطورّي المعجب بكالم أَبي الحسين أَحمد محمالن (sic) في تبيين ظاللة

في نصرته النسطورية ومناقضته في رده عليهم ما يعتقده من أَن المسيح جوهران»، ج 2، في:
Emilio Platti, La Grande Polémique Antinestorienne de Yahya Ben. ‘Adi, II coll. CSCO, vol. 

437, Scriptores Arabici, tomus 38 (Lovanii: Aedibus E. Peeters, 1982), p. 250-260..

راجع: أ ـ يحيى بن عدي، مقالة في التوحيد، تحقيق ســمير خليل اليســوعّي، سلسلة «التراث  3 ـ 
العربّي المسيحّي»، 2 (جونية: المكتبة البولسية، 1980)، ص 257 ـ 262.

ـــيخ يحيى بن عدي عن ثالث مســـائل ســـأَله عنها صديقـــه أَبو علّي  ب ـ يحيى، أَجوبة الش
سعيد بن داديشوع، في ذي القعدة ســـنة ثماٍن وخمسين وثلثمائة، نســـخة المسأَلة األُولى، 

مصدر سابق، ص 91 ـ 95.
يحيى، مقالة في وجوب التأَنس، مصدر سابق، ص 82 ـ 83. 4 ـ 



157

عدي يحيى بن  عند  وا9خالق  والالهوت  الفلسفة 

باألَفعاِل اإللهية والمعجزات؛ ألنه ذو طبيعتَين: طبيعة إلهية وطبيعة إنسانية 1. 
ـَل هو اتحاٌد بيــن العاقل  عقـالت ــر عنه يحيى فلســفيّاً بقولــه: إنوهو ما عب
والمعقول يحدث عنه شيءٌ جديد لم يكن من قبل؛ أي أن المسيَح هو الحادُث 
بيعتَين  حــاد الطحاد العاقــل (البارئ) والمعقول (اإلنســان)؛ أي من اتمن ات

اإللهية واإلنسانية.
 صالٌ مباشر؛ ألنصال بين اهللا والعالم. وهو اتفالعقُل إذًا هو وسيلُة االت
بيعتَيــن يلغي وجود الوســائط الكثيرة بين اإلله واإلنســان  حاَد بيــن الطاالت

(كالعقول عند فالســفة اليونان). وما قولُ يحيى 
إن اإللهَ عقٌل واإلنساَن عقٌل إال تعبير ٌفلسفّي 2 عن 
االعتقاد المســيحّي بــأن اهللاَ خلق اإلنســان على 

صورته ومثاله 3.

�� األEالق ��� /��. �� ��ي�A� ـ ً��#�Z

ين؛ لذا  للعقل كلمتُه في األخالق كما في الد
س  أخَضع يحيى بعــض اآليات فــي الكتاب المقد
لحكم العقــل، فقام بتأويلها مســتنتجاً منها قيماً 

أخالقية؛ واســتعمل المنهج المنطقّي في معالجته موضوعــاً أخالقيّاً اجتماعيّاً 
هبنة عند المســيحيين. ويمكن ترتيب مؤلفــات يحيى في األخالق في  هو الر

ثالثة أقسام وفقاً لموضوعها كما يلي 4:

المصدر السابق، ص 83 ـ 85. 1 ـ 
بيعة ألَرســطو في وصف البارئ بأَنه عقٌل يعقل ذاته  فس وما بعد الطإســتند يحيى إلى كتاَبي الن 2 ـ 
منذ األَزل، وأَنه في حال التعقل يكــون العقل والمعقول واحدًا. راجع: عبّــاس، نظرية التوحيد 
اق» (تحقيق المخطوطات  د على الـــور ة عند يحيى بن عدي في كتابه «الرثليث الفلســـفيوالت

ودراستها)، مرجع سابق، ص 251 ـ 252.
س: «وقالَ اهللا: ِلنَصنَِع اِإلنســاَن على ُصورَِتنا كِمثاِلنا َوْليَتََســلْط على أَْسَماِك  جاء في الكتاب المقد 3 ـ 
ماء والَبهاِئِم وجميِع وُحوِش األَرض وجميِع الَحيَواناِت التي َتِدب على األَرض. َفَخلََق  الَبحِر وُطيوِر الس

اهللاُ االنساَن على ُصورَِته على ُصورَِة اِهللا َخلَقَه ذََكرًا وأُنْثى َخلَقَهم». سفر التكوين 1: 26 ـ 27.
انظر مؤلّفات يحيى في األخالق في: يحيى، مقالة في التوحيد، مصدر سابق، ص 52. 4 ـ 
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كتاب تهذيب األخالق. ـ
مقالة في تبيين حال ترك طلب النسل في التفضيل أو الترذيل. ـ
مقاالت الهوتيــة في تفســير بعض آيــات اإلنجيل، مثل: تفســـير قولِ  ـ

اهر: «إن َشـــَكَكْتَك َعْيُنَك فاْقَلْعهـــا، أو رِْجُلَك، وُكل واِحٍد  اإلنجيل الط
الة  ار، وَغْيُر ذَلِـــك»، وقول له في تضليل َمْن حذَف من الصُح بالنُيَمل

اإلنجيلية «اْغِفْر لنا كما َغَفْرنا لَِمْن أَْخَطأَ إَلْينا».
ع؛ لذا سنركز اهتمامنا على  فات بشكٍل موسال مجال هنا لمعالجة هذه المؤل
هــوت واألخالق عند يحيى. بتعبيٍر آخر، فإننا ســنبين دور  لة بين الال إبراز الص
هبنة من جهٍة  فس من جهة، ومسألة الرالعقل عنده في مقاربة موضوع تهذيب الن

س من جهٍة ثالثة. ة في الكتاب المقدثانية، وتفسير آياٍت ذات دالالت أخالقي

1 ـ كتاب تهذيب األخالق
يتسم هذا الكتاب بالوضوح والبساطة وتسلسل األفكار، يخاطب فيه يحيى 
ة)، ويعالج أســباب اختالف األخــالق وكيفية  ــة والخاص اس (العامجميــع الن
بيل الذي يجب أْن يسلكَه اإلنســان العادّي ليصبح إنساناً  ن الستهذيبها، ويبي

تاّماً، وكذلك الملك ليصيَر إنساناً كامًال حائزًا جميع الفضائل.
ــر، وإنــه مطبوعٌ على  اإلنســاَن يميــل بطبيعته إلى الش يقول يحيى: إن
الم ومعاقبة  ــرائع لــردع الظ ديئة؛ ولذلك كان االفتقار إلى الش األخالق الر
ــبب في اختالف أخالق الناس فهو اختالف نفوسهم (قواهم)  ا الس الفاجر. أم
ــهوانية، الغضبية والناطقــة. فجميع األخالق تصــدر عن هذه  الثــة: الشالث
القوى، وكل نفٍس لها فضائلها ورذائلها، ومتى ســيطرت القوة الشهوانية على 
ه في الحياة  إنســاٍن ما أصبح أقرب إلى البهائم منه إلى البشــر، وصار هم
ــباع، وكثر  ة غدا أشــبه بالسة الغضبيمت به القوإشــباع رغباته، ومتى تحك

غضبه وحقده، وأمعن في معاداة إخوانه من البشر 1.

حاتم، يحيى بن عدي وتهذيب األخالق، مرجع سابق، ص 47 ـ 52. 1 ـ 
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ــهوانية والغضبية  َتيــن الشــا صالح األخــالق فيكون بتذليــل القو أم
وسيطرة النفس الناطقة عليهما؛ فالنفس الناطقة هي التي تميز اإلنسان 
عن الحيوان، وبها يكون الفكر والتمييــز والفهم. فإذا كانت خيرًة فاضلًة 
يرًة  رًا عادالً، وإذا كانت شــرَتيــن الباقيتَيــن كان صاحبها خيقاهرًة للقو
يرًا خبيثاً جاهًال 1. فمن  خبيثة مهملًة للنفَســين األخرَيين كان صاحبها شر
أجل ذلك يجب على اإلنسان أْن يروَض قواه الثالث. وال بد له ابتداءً من 
ذائل؛ لذا يذكر يحيى عشــرين فضيلًة، أبرزها:  أْن يعرَف الفضائــل والر
حمة، والوفاء، والعدل... وعشــرين  ة، والقناعة، والِحلم، والوّد، والرالعف

ــفه،  والس ــره،  والش الفجــور،  منها:  رذيلــة، 
 والعشق، والغدر، والخيانة، والَجوْر 2. ويرى أن
ذائل ليســت واحــدًة عند جميع  الفضائــل والر
الناس؛ فحب الزينة مثًال مستحسنٌ من الملوك 
هبان  ه مستقبٌح من الرســاء؛ لكنؤساء والن والر
والشــيوخ ورجــال العلــم؛ وكذلــك فالقســوة 

مكروهٌة من جميع الناس ما عدا الجند... 3.
ونادرًا ما تجتمــع الفضائل كلها في إنســاٍن 
ذائــل فقلما نجد أحــدًا خلوًا منها  ا الر واحد؛ أم

جميعاً. ويتفاضل الناس بفضائلهم ومحاســن ســيَرهم ال بالمال والجاه كما 
يعتقد بعض الناس. والحقّ مع ذلك أنه إذا اجتمع لإلنسان الغنى والثروة مع 

األخالق الجميلة توفرت له سعادةٌ أكبر 4.
ــهوانية والغضبية  تين: الشق بإخضــاع القوا اكتســاب الفضائل فيتحق أم
لســيطرة النفس الناطقة وممارســتها األفعال المحمودة، ويتــم تذليل القوة 

المرجع السابق، ص 52 ـ 53. 1 ـ 
المرجع السابق، ص 54 ـ 64. 2 ـ 
المرجع السابق، ص 61، 65. 3 ـ 

المرجع السابق، ص 66 ـ 67. 4 ـ 
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كر  ديئة (كالس هوات الرَب اإلنسان نفســه على استبدال الشة بأْن يدرهوانيالش
ــماع) بعادات جميلة، وأْن يكثَر من مجالســة الزهاد وقراءة كتب  واستماع الس
ف  صرــة أْن يراقــَب التته الغضبياألخــالق. وينبغي لَمــْن يريد ترويــض قو
المضحك الذي يقوم به اإلنسان في رعونته وســورة غضبه؛ فهذا يدفعه إلى 
ــكر  ب السة غضبه إذا أثاره أمٌر ما؛ وعليه كذلك أْن يتجن ف من حــدأْن يخف
ا تقوية النفس الناطقة فيكون  ــفهاء. أم الح ومجالسة األشرار والس وحمَل الس
ياســة، وُيعِمَل  ة، ويدرَس كتب األخالق والسبأْن يكتســَب المرء العلوم العقلي
ــّر، ويجعَل غرضه في كل فضيلة الوصول إلى  الفكر للتمييز بين الخير والش
ــط في الفضائل  ا َمْن ال يســتطيع ذلك فعليه أْن يتوس رجة األعلى فيها. أم الد

ويبلغ مرتبًة مرضية 1.
ولكي يصبح اإلنســان تاّماً عليــه أْن يجتهَد ليصل إلــى مرتبة الكمال. 
واإلنسان التام هو «الذي لْم تفُته فضيلة ولْم تِشنه رذيلة»، وهذا الحد نادرًا 
ّر، وإذا انتهى إليه كان أشبهَ  اإلنســاَن مطبوعٌ على الش ما يصل إليه أحد؛ ألن
بالمالئكة منه باإلنسان. ومع ذلك فإن التماَم ـ وإْن كان عزيزًا بعيَد التناول ـ 
ا  ممكن، «وهو غاية مــا ينتهي إليه اإلنســان، ونهاية ما هو متهيــئ له». أم

األوصاف التي يجب أْن يتحلى بها اإلنسان التام فهي:
د مرحلٍة في ســيره نحو أ ـ   أْن يتوَق إلــى المرتبة العليــا، وأْن يعّدها مجر

الكمال الخلقّي.
ــيَر ب ـ   ة، ويقرأ كتب األخالق والســَر على تحصيل العلــوم الحقيقيأْن يتوف

يسين والفالسفة) ويدرَس األدب والبالغة، وأْن يكوَن مستلذًا  سيَر القد)
لمحاسن األخالق وعاشقاً لصورة الكمال.

أْن يعاشَر العلماء والحكماء ويبتعَد عن الخلعاء.ج ـ  
ــرف واإلفراط فــي مختلف األمور د ـ   َب السأْن يقصَد االعتدال، ويتجن

واللذات.

المرجع السابق، ص 69 ـ 76. 1 ـ 
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أْن يحتقَر المال ويصرفه في فعل الخير.هـ ـ  
أْن يعوَد نفســه محبــة الناس جميعــاً وأْن يرأَف بهــم؛ ألن الناَس على و ـ  

مستوى العقل ـ الذي هو جوهر اإلنســان ـ يؤلفون أسرًة واحدة، فواجٌب 
إذًا أْن يكونوا متحابين 1.

وإذا نجح اإلنسان في أْن يصبح إنساناً تاّماً صار ملكاً ورئيساً في مملكته 
ة التي هي ذاُته، واســتمد جاللَه من نبل نفســه وممارسته الفضائل؛  الخاص
ا الملك فلكي يصير إنساناً تاّماً فعليه أْن يحرزَ  ة. أماتيئاسة الذ وهذه هي الر

الملكيــة،  احتقــار  ومنهــا  الفضائــل،  جميــع 
واالســتهانة بالمال، ومكافأة العلماء واإلنفاق في 
وجوه الخيــر والِبــّر. وهي فضائــل يصعب على 
ــهوةَ مســتحبة عنده،  الش الملــك إحرازُها؛ ألن
والمال والجاه أموٌر مستحسنة لديه. وهو إذا لم 
ذائل ويجمَع محاسن  َص من الريســتطع أْن يتخل
األخالق كان ملكاً بالقهر وكانت رئاستُه مزيفة 2.

خالصــة القــول: إن اإلنســاَن مجبــولٌ على 
ــّر، غير أنه يســتطيع أْن يتغلَب على غريزته  الش
ويصبَح إنساناً كامًال حائزًا جميَع الفضائل، وهذا 

ورة  اٌق بطبعه إلى الكمال، ال بل عاشٌق صورة الكمال. هذه الصه توممكنٌ؛ ألن
يــس بولس إلى  هي المســيح؛ أي صــورة اهللا، كمــا جاء فــي رســالة القد

العبرانيين: «هو ُشعاعُ َمْجِده وُصورةُ َجوَهِره» 3.
فالمســيح هو المثالُ والكمال، هو النموذج الذي يحتَذيه المســيحي إيماناً 
واختيارًا، ويتبعه في أقواله وأعماله، هو اإلله الذي يؤمن به جميع المسيحيين، 

ب وعدم الزواج. رهشبه به فيؤثر التذي يسعى البعُض إلى التوهو اإلنساُن ال

المرجع السابق، ص 76 ـ 84. 1 ـ 

المرجع السابق، ص 84 ـ 86. 2 ـ 
يس بولس إلى العبرانيين، 1: 3. رسالة القد 3 ـ 
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2 ـ مقالة في تبيين حال ترك طلب النسل في التفضيل أو الترذيل
يعالج يحيــى فــي مقالة في تبييـــن حال ترك طلب النســـل؛ في 
د والتوحد  رذيل موضوعاً مهماً وحيوياً هــو «تفضيل التفرفضيل أو التالت
 ين. فيردهبنة» عند المسيحي ســل»، أو «الرشــاغل بطلب النومجانبة الت
على انتقاد المسلمين ترك النســل ألَن فيه مخالفًة إلرادة اهللا الذي خلق 
هبنة جداالً  كاثر عند البشر. وقد أثار موضوع الروليد والتالقدرة على الت
كبيرًا بين المسيحيين والمســلمين منذ القرن التاسع الميالدّي، دار على 
هبنة وترك النسل  قدرة اإلنســان على هجر الجماع من جهة، وجدوى الر
من جهة أُخــرى؛ كما تدلّ علــى ذلك المؤلفــات التي وصلتنــا في هذا 
هبنة انطالقاً من دينهم الذي يرفضها؛  الموضوع؛ فقد انتقد المسلمون الر
 i h g f e d c b a ﴿ :فقد ذُكر في القرآن الكريم
r q p o n ml k j ﴾ [المائدة: 87]؛ وفي الحديث النبوّي 

الشريف: «ال رهبانية في اإلسالم».
هبنَة ســلوٌك أخالقّي اجتماعّي يرتبط بفئٍة في  الر غم من أَن وعلى الر
د 1؛ فــإن يحيى عالج هذا  فرهد والتالمجتمع اختارت أْن تعيَش حيــاة الز
الموضوع في مقالتــه (ترك طلب النسل) بأسلوب منطقّي فلسفّي، وهو ما 
دة. ويظهر تميز أســلوب يحيى بمقارنته  ز هذه المقالــة ويجعلها متفريمي
بأســلوب إيليا النصيبّي (ت 1046م) في الموضوع ذاته؛ فقد استعمل إيليا 

لوك الذي يؤِثره ويعيشه  قاش قد دار في القرن العاشــر في بغداد على نمط السالن يبدو أن 1 ـ 
اد المسيحيون والمســلمون على حد سواء. فترُك النســل لم يكن هدفاً بذاته، بل كان  هالز
نمطاً في الحياة ســار عليه علماء وفالســفة آثروا االنقطاع إلى العلم، واالبتعاد عن كل ما 
ازي (ت 925م) حياة الزهاد  ة. يصف أبو بكر الرعادة الحق يعوق تحصيلَه، ابتغاءَ تحقيق الس
وامع وكثيٌر من  ي في الصخلب والت رهصارى من التفي عصره، فيقول: «... َما يســتعمله الن
عام وبشعه وُمؤذي  المسلمين من لزوم المساجد وترك المكاسب واالقتصار على يســير الط
اللباس وخشنه، فإن ذلك كله ظلٌم منهم ألَنفســهم وإيالٌم لها ال ُيدَفع به أَلٌم أَرجح منه». 
راجع: عبّاس، الجوانب الفلسفية في مقالة في ترك طلب النسل ليحيى بن عدي، مرجع 

سابق، ص 637.
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ة عن الجماع األســلوب الجدلّي في رده على  في رســالته في فضيلة العف
انتقاد الجاحظ (ت 868م) حيــاةَ الّرهبان في كتابــه الحيوان، كما ذكر 
يس  ســين (مثــل القد آيات من اإلنجيـــل والقرآن وأمثلــًة من حياة القد

مرتينيانا) والفالسفة (مثل أفالطون) 1.
يــورد يحيى حجــج مخالفي النصارى على شــكل أَقيســة منطقيــة، ثم يبين 
مات التــي ُبنيَت عليهــا كاذبة. وهو يســتعمل القياس  المقد بطالنهــا بإثبــات أن
المركب الموصول النتائج في عرض حجج المعارضين، بحيث تشكل نتيجُة القياس 

حق. وهو يذكر أربع حجج لمخالفيه. وهذه إحداها: مًة للقياس الال ابق مقد الس
مانُع التناسل عدٌو هللا ومقيٌت عنده. ـ
اعي إلى دعوة النصارى مانٌع من التناسل. ـ الد
اعي إلى دعوة النصارى عدٌو هللا ومقيٌت  ـ الد

عنده 2.
 يحيى علــى هــذا االنتقاد بالقــول: إن يرد
اعي إلى دعوة  ذي نتَج عنه قولُهم: «الدالقياَس ال
النصارى عــدٌو هللا ومقيــٌت عنده» قــد ُبني على 
اعي إلى دعوة النصارى  مة كاذبة، هــي: «الد مقد

مانٌع من التناســل». فالنصارى ال تحض على ترك طلب النسل على اإلطالق، 
ــعادة  ــعادة، والس بل تدعو َمْن يمِكنُه ذلك إلى ما هو خيٌر له، وهو طلب الس
تكون بإحراز «العلوم الحقيقية والحكمة اإللهية». ولبلوغ ذلك على اإلنســان 
ا  منه في قــوام حياته، ولم ذي ال بدأْن يقتصَر في ســلوكه على الضرورّي ال
عادة الحقيقية اضطر  سل من أكثر العوائق عن بلوغ السشاُغل بطلب النكان الت

عادة إلى ترك النسل 3. طالب الس

ة عن الجماع، تحقيق األخ جورج رحمة األنطونّي،  صيبــّي، رسالة في فضيلة العفا النانظر: إيلي 1 ـ 
(المشرق 62، 1968)، ص 14 ـ 74.

يحيى، مقالة في ترك طلب النسل، مصدر سابق، ص 15 ـ 16. 2 ـ 
المصدر السابق، ص 16 ـ 17. 3 ـ 
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 ناســل ـ ال ُتَعدبترك الت إال صارى ـ وإْن كانــت ال تِتمدعــوة الن غير أن
دعــوًة إلى هذا األمر؛ ألن ترك النســل ليــس الغرض الذي تقصــده، لكنه 
ــعادة لبلوغ غايته؛ كَمْن يقصد إرشاد قومٍ  تي يســتعملها طالب السالوسيلة ال
فيخاطبهم، فال ُيقــال: إنّه يقصد إســماَعهم صوَته، بل إنّه يســتعمل صوَته 

لغرٍض آخر، وهو إرشادهم 1.
وبعد أن يرّد يحيى على انتقادات المســلمين يذكر ثالث حجج يبين فيها 
أن اقتناء العلوم بالفعل أفضل من التشاغل بإيالد األوالد (كما سبق أْن ذكرنا 
في كالمنا على نظرية العقل عنده). ويقول أيضــاً إن إيالد األوالد، إذا خال 
بة  اإليالُد خالياً من فضيلة مقر بة من اهللا: ليس فضيلًة. ويعد من فضيلة مقر
من اهللا إذا لَْم ُيقَصد بــه إيالُد نبّي أو ملٍك عادٍل أو كاهــٍن فاضٍل أو حكيمٍ 
ماهٍر، أو أْن يخلص من أمٍر فــادٍح، أو أْن يؤِمن من وقوٍع في مرٍض يعوق عن 
تحصيل العلوم الحقيقيــة. وكذلك لو كان اإلكثار من النســل فضيلًة لكانت 

الكالُب أفضل من الناس؛ ألنها تلد أكثر منهم 2.
ا  عادة. أم ه وســيلٌة إلحراز السســل ليس هدفاً؛ لكنترَك الن ن إذًا أنيتبي
هوتية،  ــعادة فيمكننا اســتنتاجه من بعض مقاالت يحيى الال بيل إلى الس الس

وسنعرض ملخصاً عنها.

3 ـ مقاالت الهوتية في تفسير بعض آيات اإلنجيل
س، وبعض  ــر فيها آياٍت من الكتاب المقد فات عديدة فسوضع يحيى مؤل
هذه اآليات لهــا دالالت أخالقية، ويمكنُ أْن نســتنتَج منها جملــًة من القيَم 
ريق القويم  تي ترســم ـ من وجهة نظره ـ معالم الطة الة المســيحياألخالقي
الواجب على اإلنســان (ال المســيحي فحســب) أن يســلكَه ليكون فاضًال في 

نيا ويأَمن من سوء العاقبة في اآلخرة. هذه القيَم هي 3: الحياة الد

المصدر السابق، ص 17. 1 ـ 
المصدر السابق، ص 22 ـ 28؛ 35. 2 ـ 

راجع: عبّاس، ثالث مقاالت الهوتيـــة ليحيى بن عدي (إضاءٌة على بعض القَيم األخالقية في  3 ـ 
المسيحية)، مرجع سابق، ص 363 ـ 364.
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اه، وأْن يصبَر على ما قد  أ ـ على اإلنسان أن يشكَر اهللا على نعمة خلِقه إي
ــهوات واللذات  ينغمَس في الش ُيْبلَى به مــن مرٍض أو فقــٍر أو مصيبــة؛ وأال
ذائل؛ ألنه ســيُثاُب على صبره ويعاقب على أخطائه  الفاحشــة وينهمَك في الر

في اآلخرة 1.
ب ـ وعليــه أيضاً أن يقمَع شــهواته ويذللَها، ويســعى إلحــراز الفضائل 
ــعادة الحقة ويدخل ملكوت  ــجاعة والعلم)؛ فيحظى بالس ة والشوأبرزها العف)
ر  ذيلة فهو ُيحَرم من دخول الملكوت، فيتحس ا َمن يسلك طريق الر ماء. أم الس
ويحزن حزناً دائماً 2. وهذا المعنى هو الذي أشــير إليه في اآلية «َفإذا كانَت 

يُدَك َحَجَر َعثَرٍة لََك َفاْقَطْعها؛ َفَألَن َتدُخَل الَحياةَ 
وأنَت أَقَطُع اليد َخيٌر لََك ِمــن أَن َيكوَن لََك َيداِن 
وَتذَهَب إلى َجهَنم، ِإلى نــاٍر ال ُتطفَأ. وِإذا كانَت 
ِرْجلُــَك َحَجَر َعثــَرٍة لَــَك فاقَطْعها؛ َفــَألَن َتدُخَل 
جل َخيــٌر لََك ِمن أَن َيكوَن  الَحياةَ وأنَت أَقَطُع الر
ـم. وإذا كانَْت َعينَُك  لََك ِرجالِن وُتلْقــى في َجهَنـ
َحَجَر َعثَرٍة لََك َفاقلَْعها؛ َفــَألَن َتدُخَل َملَكوَت اِهللا 
وأنَت أَعوَر َخيٌر لََك ِمن أَن يكوَن لََك َعيناِن وُتلْقى 
ـم، َحيــُث ال َيمــوُت ُدوُدهــم وال ُتطفَأُ  فــي َجهَنـ

ائمة» على الحرمــان من دخول  ـار هما «الحســرة الد م والنــار» 3؛ فجهن النـ
ود غير المائت هو «األلم والحزن غير الفاني» 4. الملكوت، والد

س، وغيُر ذلك، مصدر ســابق،  ليب الُمقد صارى للصيحيــى، إجابة عن طلِب ســـبِب إكرامِ الن 1 ـ 
ص 373، (ف 16 ـ 30).

اهر: «إن َشَكَكْتَك َعْيُنَك فاْقَلْعها، أو رِْجُلَك،  يحيى بن عدي، [مختَصُر] تفسيِر قولِ اإلنجيل الط 2 ـ 
وُكل واِحٍد ُيَملُح بالنار، وَغْيُر ذَلِك»، في: نادين عبّاس، ثالث مقاالت الهوتية ليحيى بن عدي 
(إضاءٌة على بعض القَيم األخالقية في المسيحية) (المشرق 89، ج 1، كانون الثاني ـ حزيران 

2015)، ص 368 (ف 12 ـ 20).
مرقس9: 43 ـ 50، وانظر أيضاً: متى 5: 13، 29 ـ 30. 3 ـ 

 اهر: «إن َشـــَكَكْتَك َعْيُنَك فاْقَلْعها، أو رِْجُلَك، وُكل يحيى، [مختَصُر] تفســـيِر قولِ اإلنجيل الط 4 ـ 
واِحٍد ُيَملُح بالنار، وَغْيُر ذَلِك»، مصدر سابق، ص 368 (ف 20 ـ 21).
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يســين في بذلهم نفوسهم  هداء والقدهَ بالشج ـ وعليه كذلك أْن يتشــب
بيَل المفضية إلى الملكوت  وشهواتها في طاعة خالقهم، فيســلَك بذلك الس

عادة الحقة 1. حيث الس
ا  له أيضــاً أن يغفَر لمن أســاء إليه ما َوِســَعه ذلك. أم د ـ وال بــد
ب لم يطلب منا أن  الــر ة باهللا تعالى؛ فإن مغفــرة كلّ الذنوب فهي خاص
نغفَر لكل المذنبين إلينا كل ذنوبهم إلينا؛ ألنه يعلم أن ال طاقة لنا على 
ذلك، وهــو «ال يكلفنا غيَر ُوْســِعنا» 2. ولذلــك إنما علمنــا أْن نقولَ في 
صالتنا: «َكمــا َتَجاَوزْنا َعن الُمْذِنبينَ إلَْينا» 3، وهــذا يصح ولو َتَجاَوزْنا 
(أي عفَوْنا) عن بعــض المذنبين إلينا فــي بعض ما أذنبــوه إلينا. فإذا 
غفرنا إســاءًة ما ـ صغيرًة كانت أم كبيرة ـ صح طلُبنا غفران ذنوبنا في 
ا غفران كل الذنوب لكل المذنبين فأمٌر ال يقدر عليه إال اهللا  الة. أم الص
تعالى؛ ألن هذا «إنما يليق بِســَعة ُجوده تعالى وِعَظــم رحمته وقدرته ال 

بضعفنا نحن» 4.

س، وغيُر ذلك، مصدر  ليب الُمقد صارى للصيحيى، مختَصُر إجابِته عن طلِب ســـبِب إكرامِ الن 1 ـ 
سابق، ص 374 (ف 33).

 ± ° ¯ ®¬ « ª © ¨ § ﴿ :رنــا قولُ يحيى بما جاء في القرآن الكريـــميذك 2 ـ 
 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ²
 Ü Û Ú ÙØ × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç

ß Þ Ý ﴾ [البقرة: 286].
الة: أَبانــا الذي في  ـوا أَنتُم هــِذه الص ـــى 6: 9 ـ 15: «َفَصلـة في متيــالة الرب انظر نّص الص 3 ـ 
ماء. أُْرزُْقنا اليوَم  ِس اسُمَك ِليَأِْت َملَكوُتَك. ِليَكُْن َما َتشاء في األَْرِض كما في الس َماوات ِليُقَد الس
ض ِللتجِربة بل  ا علَينا َفقَد أَْعفَينا نَْحنُ أَْيضاً ِمن لنا َعلَيــه وال َتتُرْكنا نَتَعر ُخْبَز ِيومنــا وأَْعِفنا ِمم
ماوّي وإن لَم َتغِفروا ِللناس ال  ِتِهم َيْغِفْر لَكُم أَبوُكُم الس اِس زالير فِإن َتغِفروا ِللن ــرنا ِمنَ الش نَج

ِتكُم». َيْغِفْر لَكُم أَبوُكم زال
الة اإلنجيلية «اْغِفْر َلنا كَما  يحيى بن عدي، مختَصُر قوٍل له في تضليل َمْن حذَف مـــن الص 4 ـ 
إَلْينا»، في: نادين عبّاس، ثالث مقـــاالت الهوتية ليحيى بن عدي (إضاءٌة  َغَفْرنا لَِمْن أَْخَطأَ 
على بعض القَيم األخالقية في المسيحية) (المشرق، 89، ج 1، كانون الثاني ـ حزيران 2015)، 

ص 370 ـ 371، (ف 8 ـ 11).
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ذائل في  َل بالمسيح في أقواله وأفعاله، فيبتعد عن الرهـ ـ عليه أن يتمث
ريق التي نهجها له؛ ألنهــا تخلصه من هالك النفس،  نيا، ويســلَك الط الد

ائمة، وهي االتصال بالبارئ تعالى 1. ة الدوُتفضي به إلى الحياة الروحاني
ــبيل المفضية إلى الملكوت، فهو  ذي يرشــدنا إلى السو ـ والعلم هو ال
ذائل،  فوس من الروالباطل، وضماُن حماية الن مييز بين الحقوسيلُة العقل للت
وطريُق العلماء إلى معرفة اهللا؛ فبالعلِم تســتنيُر العقولُ «كما تستنيُر بالنار 
العيوُن، وألن العلَم يســمو بنفوس العلماء إلى معرفة اهللا تعالى كما تســمو 

النارُ بما تستعُر فيه إلى العلوّ» 2.
النفــس تكــون في  يتبيــن إذًا أن ســعادةَ 
االتصال باهللا تعالى، وإن موَتها يكون في بعدها 
عادة فيكون باستيالء العقل  ا تحصيل الس عنه. أم
اه حتى يحرزَ اإلنســاُن  على الهــوى، وتذليِله إي
ــماء 3. وإذا كانت  الفضائَل ويدخــَل ملكوَت الس
ريــَق التي  معرفــة اهللا ممكنة لَمْن يســلك الط
نهجها المســيُح للبشــر ـ يرى يحيى ـ فيخلص 
نفَســه من الهالك ويدخــل الملكوت؛ فــإن قلة 

يقون. ومعنى  د حدوا بــه وهم األَنبيــاء والصيمكنهم أَن يعقلــوا البارئ ويت
ا «االتحاُد الحقيقّي»  حاُد العقل بصورِة البارئ. أَمحاد عند هؤالء هو اتاالت

بالبارئ فينفرد به المسيُح وحده، كما سبق أْن ذكرنا.

س، وغيُر ذلك، مصدر  ليب الُمقد صارى للصيحيى، مختَصُر إجابِته عن طلِب ســـبِب إكرامِ الن 1 ـ 
سابق، ص 375، (ف 37 ـ 42).

 اهر: «إن َشـــَكَكْتَك َعْيُنَك فاْقَلْعها، أو رِْجُلَك، وُكل يحيى، [مختَصُر] تفســـيِر قولِ اإلنجيل الط 2 ـ 
واِحٍد ُيَملُح بالنار، وَغْيُر ذَلِك»، مصدر سابق، ص 368 ـ 369، (ف 23 ـ 25).

ابق، ص 368، (ف 12 ـ 13). انظر: أ ـ المصدر الس 3 ـ 
س، وغيُر ذلك،  ليـــب الُمقد صارى للصب ـ يحيى، مختَصُر إجابِته عن طلِب ســـبِب إكرامِ الن

مصدر سابق، ص 375، (ف 39، 42).
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فالعقل إذًا (وهو الجزء اإللهّي في اإلنســان) يمكنــه أْن يهذَب النفس 
كما يذهب يحيــى، وأْن يرتقي بها لتبلــغَ درجة الكمال وتصــَل إلى بارئها 
نيا، وبالحياة الروحانية  ة في الحياة الدــعادة الحقيقي وتدركه، فتنعم بالس
 صل بالبارئ تعالى ! وال يملك العقُل إالــماء حيث تت ائمة في ملكوت الس الد
أْن يشــكَر خالقه، فيقول: «وهللا ذي الُجود والحكمة والحــوْل، ولّي العدل 
فَح  وواهب العقل الحمُد شــكرًا دائماً خالصاً كما هو له أهل، ونسأله الص

والمغفرة. آمين» 1.

ّد  عاء منقول من كتابه الر يختم يحيى بن عدي مقاالته وكتبه بالّدعاء هللا واهب العقل. وهذا الد 1 ـ 
على الوراق. انظر: عبّاس، نظرية التوحيد والتثليث الفلســـفية عند يحيى بن عدي في كتابه 

اق» (تحقيق المخطوطات ودراستها)، مرجع سابق، ص 463. د على الور الر»
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■  أستاذ كرسي العربية والدراسات اإلسالمية بجامعة غوتنغن بألمانيا.

تعد قصة حي بن يقظان إحدى أهم القصص األشــد إثارة 
في التراث الفكري اإلسالمي الكالســيكي، وقد ُكتبت هذه 
القصــة في القــرن الثانــي عشــر الميــالدي باألندلس ـ إســبانيا 
المسلمة ـ من لدن مفكر مسلم متميز هو ابن طفيل (1110 ـ 1185م). 
وهي حكاية شديدة اإلثارة واإللغاز تحكي عن طفل ترعرع في جزيرة 
معزولة وحيدًا ومن دون أي اتصال بالحضارة البشرية، واهتدى إلى 

اإليمان باهللا بمفرده، وذلك بالتعويل على جهده الفكري وحده.

���c ا�� :T� 1 ـ ا��5ٴ

ال نعرف إال النــزر القليل عن حياة أبي بكــر محمد بن ملك 
[عبد الملك] بن طفيل. ُولــد الرجل حوالى عام 1110م قرب مدينة 
ـ «قادس» تقع في شمال شرقي غرناطة، وهو  أضحت ُتعرف اليوم ب
اإلقليم الذي كانــت تحكمه في ذلــك الزمان مملكــة الموحدين 
البربرية المســلمة (1046 ـ 1147م). وكان ابــن طفيل ينحدر من 

أصول عربية.

■   ��#5l ن������

طفيل البن  يقظان  حي بن 
وا9خالق والتنوير  والمعرفة 

الكالسيكي ا(سالم  في 
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والغالب على الظن أن ابن طفيل درس بإشــبيلية وبقرطبة، وكانتا آنذاك 
حصنين ثقافيين في شــبه الجزيرة اإليبيرية. وهناك ـ في إسبانيا المسلمة ـ 
اكتســب ابن طفيل المعرفة بالطب وبعلوم الرياضيــات وبالفلك وبالطبيعيات 
وبباقي علــوم الطبيعة، مثلما اكتســب أيضاً المعرفة بالشــعر. وبعد أن أكمل 
دراســته أقام ابن طفيل بــدءًا بغرناطة يــزاول مهنة التطبيب. وكانت شــبه 
الجزيرة اإليبيرية آنذاك ـ فضًال عن قســم كبير من المغرب العربي ـ تحت 
ســيطرة مملكة الموحدين (1147 ـ 1269م)، وكان الحاكم أيام ابن طفيل هو 
أبا يعقوب يوســف الموحــدي (حكم ما بين عــام 1163 وعــام 1184م)، وكان 
حاكماً متنورًا وشــديد العناية بالفلســفة اليونانية، وقد َعين ابن طفيل طبيباً 
في حاشــيته ووزيرًا له بمدينة مراكــش المغربية حيث أضحــى هذا الحكيم 
الفيلســوف مثقفاً ذا تأثير واســع، وقد توفــي الرجل بالمغــرب عام 1185م، 
وبفضل الترجمات المبكرة لقصته الشــهيرة ـ حي بن يقظــان ـ إلى اللغات 

األوروبية، أمسى ابن طفيل مشهورًا في أوروبا المسيحية الوسيطة كذلك 1.


� �� /&�wن :�g&2 ـ ا�

أ ـ كل الصيد في جوف التسمية: حي بن يقظان
ألّف ابن طفيل العديد من األعمال؛ ولكنها كلها ضاعت باســتثناء واحد 
منها، فالكتــاب الوحيد من بين كتبــه التعليمية واألدبية الذي ســلم إنما هو 
(قصته الرمزية): «قصة حي بن يقظان: في أسرار الحكمة المشرقية». وكان 
قد كتب هذا الكتاب في الفترة ما بين 1157 و 1182م. وُيعد هذا الكتاب اليوم 

ـ باستحقاق ـ أحد أهم األعمال في تراث اإلسالم الفكري الكالسيكي.
وعنوان الكتاب ذو الداللة اإليحائيــة الجميلة يعبّر عن رؤية تلك القصة 

فيما يخص حياة وأعمال ابن طفيل، انظر: 1 ـ 
Lenn E. Goodman, “Ibn Tufayl,” in: Seyyed Hossein Nasr and Oliver Leaman (eds.), History 

of Islamic Philosophy, London: Routledge, 1996, pp. 313 - 329; and Josef P.  Montada, 

“Philosophy in Andalusia: Ibn Bājja and Ibn Ṭufayl,” in: Peter Adamson and Richard C. Taylor 

(eds.), The Cambridge Companion to Arabic Philosophy, Cambridge: Cambridge University 

Press, 2005, pp. 155 - 179.
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المتخيلة. على أنه ـ مع ذلك ـ يثير العديد من اإلشكاالت؛ فالعنوان الرئيس: 
(حي بن يقظان) اسم الشخصية الرئيسة في القصة، واللفظة العربية «حي» 
تعني ـ من جهة ـ «ذاك الذي يحيى» أو «الحي» أو «الحيوي»؛ بمعنى الكائن 
الفرد. وتحيل ـ بكونها اســم جمع من جهة أخرى ـ إلى القبيلة أو العشــيرة. 
وبالنظر إلى هذا المنحى يشــير اللفظ إلى «الحياة» بالمعنى األفضل لهذا 
التعبير، كما ينبغــي أيضاً فهمه بحســبانه مرادفاً للفظ «النــاس» أو للفظ 

«اإلنسانية بعامة [األحياء]».
الفلســفي،  الديني  وبالمعنــى 
يذّكرنا اسم «حي» بمفهوم ُوجد في 
العربيــة  الفلســفة  وفــي  القــرآن 
اإلســالمية، وهــو يعني أنــه بينما 
الحياة البشــرية تعبيــر عن كمال 
اهللا، الــذي أجلــى عــن ذاتــه في 
البشــري  الكائن  مثال  فإن  الخلق، 
أو «الكامــل» ال يمكن أن  «التام» 
يثمــر ثمرتــه اللهم إال فــي وصل 

أفعاله الفردية بعقله البشري الذي منحه اهللا إياه 1. وهذه الصلة الوثيقة بين 
العقل والمعرفة والفعل العاقل ـ على أســاس أنها ما يميز اإلنســان الكامل ـ 
إنما لها داللة خاصة ال بالنسبة إلى الفالسفة المسلمين فحسب؛ وإنما أيضاً 

في سياق ديني ضيق، كما حاولت قصة حي بن يقظان أن تبدي ذلك.
أما الكنيــة ـ ابن يقظان ـ فإنها توحي من جهته إلــى فكرة أن هذا الفرد 

«الحي»: صفة من صفات اهللا في القــرآن (القــرآن: 225/2، 2/3، 111/20، 58/25، 65/40).  1 ـ 
كما أنه اســم من «أسماء اهللا الحسنى» التســعة والتســعين. وفكرة أن اهللا هو بؤرة ومرجع كل 

حياة ووجود قد تم التعبير عنها في القرآن على نحو أوضح في آية العرش، حيث نقرأ:
 ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s ﴿
 Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®

Ï Î Í ÌË Ê É ÈÇ Æ Å ﴾ [البقرة: 255].

الشكل 1: الصفحتان األوليان من مخطوطة 
ضمت نص ابن طفيل «حي بن يقظان»، 
إسطنبول، آيا صوفيا، رقم 04807 ـ 001
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إنما هو ثمرة فكر خالص؛ أي ثمرة شــكل الوجود اإللهي الذي ال تأخذه ســنة 
وال نوم. فابن يقظان هنا يتجاوب مع النظــرة األفالطونية المحدثة عن العقل 
الفائض، على نحو ما تم تبني فكرته وتطويرها من لدن مفكرين مسلمين ذوي 
تأثير واسع، نظير الفارابي في القرن العاشــر الميالدي وابن سينا في القرن 
الحادي عشــر الميالدي، وباقي الفالســفة المســلمين من األجيال المتأخرة. 
وبحسب أنظار هؤالء الدارسين؛ فإن الصور التي يمكن أن ُتدرك بالذهن يمكن 
أن ُتعزى وأن ُتنســب إلى مصدر غيبــي ميتافيزيقي. كما يمكــن إدراكها على 
أســاس كونها فيوضات عــن اهللا الخالــق. وإذا ما نظرنا إلــى األمر من هذا 
المنظور؛ فإننا نجد أن بعض الدارســين المحدثين عّدوا اســم «ابن يقظان» 

.1 له وتجل تعبيرًا عن تمثل للعقل الفعال، بل حتى أمارة على تبد
ويمسي تأويل عنوان هذا الكتاب أشد عسرًا بفعل أن عنوان الكتاب الفرعي 
(في أسرار الحكمة المشرقية) يســمح بقراءتين، كل واحدة منهما لها داللتها 
الخاصة؛ األولى: في أسرار الحكمة الَمشــرقية. ويمكن أن نفهم من ذلك أن 
ابن طفيل يحيــل إحالة بادية إلــى تقليد عريق هــو تقليد المعــارف واألنوار 
الشــرقية والتي عادة ما تــم ربطها بالتعبيــر الالتينــي Exoriente lux (النور 

[بمعنى الحكمة] القادم من الشرق).
والقراءة األخرى: في أسرار الحكمة الُمشرقية؛ بمعنى الحكمة الُمشرقية، 
فهي مشتقة من اإلشراق [الحكمة التي ُتشرق]. وتذكرنا هذه القراءة باستعارة 
النور [اإلشــراق] التي تكرر اإليحاء إليها مرات عدة في قصة حي بن يقظان. 
والنور هنا أو اإلشراق اســتعارة للحكمة اإللهية، وهي حكمة ذات صلة دالة ال 
بأرســطو فحســب (384 ـ 322 ق.م.) [لربما اإلحالة هنا على أفالطون أليق]، 
وإنما أيضاً بعدد من متفلســفة اإلســالم ومتكلمته ومتصوفته المؤثرين، نظير 

كان أرسطو (384 ـ 322 ق.م) هو الذي أوحى بأن العقل، شأنه شأن أي شيء، ينبغي أن يكون فيه  1 ـ 
جزءان: واحد نظير للمادة، وواحد نظير للصورة. وقد ســمى األول «عقًال منفعًال»، كما ســمى 

الثاني «عقًال فعاالً». انظر مثًال كتابه «كتاب النفس»:
De Anima (“On the Soul”), David W. Hamlyn (tr.), Aristotle’s De Anima, Books II and III 

with Certain Passages from Book I, translated with introduction and notes, Oxford: Oxford 

University Press, 1968, III: 5, p. 60.
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أبي حامد الغزالي (1058 ـ 1111م)، وشهاب الدين 
الســهروردي (1153 ـ 1191م)، ومــن المتأخريــن 
ومن  (1572 ـ 1640م).  [الشــيرازي]  المال صدرا 
ثم، إذا ما قمنا بتأويل هذا التعبير على أنه يفيد 
«الحكمة الُمشــرقية»، فإن فكــرة التطور العقلي 
وإمــكان اكتشــاف فكــرة اهللا عن طريــق التأمل 
العقلي ـ كمــا فعل ذلك بطل ابن طفيل ـ تمســي 

جلية الصياغة في عنوان الكتاب 1.

انظر ـ فيما يتعلق بالقراءتين الممكنتين للعنوان الفرعي ـ كذلك: 1 ـ 
A. Goichon, “ayy b. Ya zān,” in: Bernard Lewis et al. (eds.), Encyclopaedia of Islam, Second 

Edition, vol. 3, Leiden: Brill, 1971, pp. 330 - 334, esp. 330.

ومن الناحية النحوية، يبدو أن قراءة «الُمشرقية» أقل رجحاناً؛ وذلك طبقاً لقواعد اللغة العربية 
المتعلقة بالنســبة. ذلك أن األصل أن النســبة تتم ابتداءً من األســماء (َمشرق/مشرقي) وليس 

انطالقاً من اسم الفاعل (ُمشرق/ُمشرقي). انظر مثًال:
Wolfdietrich Fischer, A Grammar of Classical Arabic, Third Revised Edition, transl. from 

the German by Jonathan Rodgers, New Haven and London: Yale University Press 2002, esp. 

pp. 72 - 74 (§ 116).

وتوجد ترجمات إنجليزية عديــدة لقصة حي بن يقظان البن طفيل. وقد اعتمدت هذه الدراســة 
 Lenn Evan Goodman (tr.), Ibn Tufayl’s Hayy Ibn Yaqzān: A Philosophical Tale, :علــى ترجمــة
translated, with introduction and notes, New York: Twayne, 1972.

وكل الصفحات المحال إليها هنا تحيــل على هذه الترجمة. ويوجد األصل العربي متضمناً ـ على 
سبيل المثال ـ في كتاب:

Léon Gauthier (tr.), Ibn Ṭufayl. Risālat Ḥayy ibn Yaqẓān: roman philosophique d’Ibn Tufayl, 

Texte Arabe et Traduction Français, Beirut: Impr. Catholique, 1936 [Repr. in: Fuat Sezgin (ed.), 

Publications of the Institute for the History of Arabic-Islamic Sciences, Frankfurt/ ain, 1999].

كما نجد الدراسات التفصيلية لبنية ولمحتويات كتاب ابن طفيل عند:
George F. Hourani, “The Principal Subject of Ibn Ṭufayl’sḥayy Ibn Yaqẓān,” in: Journal of 

Near Eastern Studies 15.1 (1956), pp. 40 - 46; and by Sami S. Hawi, “Ibn Tufayl’s Appraisal 

of His Predecessors and Their Influence on His Thought,” in: International Journal of Middle 

East Studies 7 (1976), pp. 89 - 121. Most useful is the volume of collected studies by Lawrence 

I. Conrad (ed.), The World of Ibn Ṭufayl: Interdisciplinary Perspectives on Ḥayy Ibn Yaqẓān, 

Leiden: Brill, 1996; and Samar Attar, The Vital Roots of European Enlightenment: Ibn Tufayl’s 

Influence on Modern Western Thought, Lanham: Lexington Books, 2007.

 Salma Khadra Jayyusi (ed.), Classical Arabic Stories, New York: Columbia, :وانظر اآلن أيضاً إلى
2010, pp. 2, 27 - 29, 293 - 304 (with passages of Hayy ibn Yaqzan in English translation).

 L+ ن�w&/ وب ا���B�/
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ب ـ المحتوى والبناء
بطل قصة حي بن يقظــان طفل ترعرع وعاش وحيــدًا فريدًا على جزيرة 
 هذا يجســد ضرباً من األنموذج الذي ُقد معزولة في المحيط الهندي. وَحي
على منواله روبنســون كروزو بقدر ما هو مســتقل بذاته بأشد استقالل يكون، 
وملقى به بعيدًا عن الكائنات وعن الحضارة البشــريين. وهذا ال يعني ضمناً 
ـ مع ذلــك ـ أن كتاب ابــن طفيل ضرب من «الروبنســونية» علــى الطريقة 
اإلسالمية؛ أي أنه حكى عن مغامرات عجيبة مذهلة جرت في جزيرة استوائية. 
وإنما األمر على الضد، إذ قصة حي بن يقظان قصة شــخص يصارع ويجاهد 
ويقاوم من أجل كسب المعرفة. وبالفعل ينتهي أخيرًا حي بن يقظان، من غير 
ما مدد من وحي إلهــي أو عون من نبــوة، وإنما بالتعويل فحســب على قواه 
العقلية؛ على المالحظة في استكشــافه للطبيعة، وعلى مقدرته على التجريد 
الذهني، وكل ذلك في تدرج عملية المعرفة درجة درجة؛ بحيث ينتهي وقد بلغ 
من العمر الخمســين حوالً إلى اكتشاف اهللا. ومما يلفت النظر في هذا األمر 
كون نــزوع َحّي إلــى التجريد الذهني ال يجد جذوره ورســوخه فــي أية لغة 
بشــرية كانت ما كانت؛ ذلك أن َحيّاً كان ال يعرف «كيف يتكلم» كما نطالع 
في القصة (ص 149)؛ أكثــر من هذا، ما تعلم هو اللغة البشــرية إال لما بلغ 

سن البلوغ بعد أن التقى بزائر من جزيرة قريبة كان قد حل بجزيرته.
دعنا اآلن نلتفت إلى قصة هذه القطعة العظيمة الخالدة من األدب العربي.

ج ـ المقدمة: أصل الحياة
يقّدم لنا ابن طفيل في المقدمة اإلطار األكاديمي لقصته، وهو يذكر عددًا 
من العلماء المســلمين الذين درس أنظارهم الدينية الفلسفية، وقد أشار إلى 
أســماء فالســفة مثل الفارابي وابن ســينا وابن باجه (1095 ـ 1138م)، الذين 
كانوا معروفين بأوروبا في ذلــك الوقت؛ كما يذكر أبا حامــد الغزالي، الذي 
لربما كان العالم والصوفي المسلم األهم في ذلك العهد. وعلى الرغم من أن 
مقاربتهم الفردية الكتســاب المعرفة وللتعلم كانت تختلــف اختالفاً بيناً، فإن 

هؤالء العلماء ـ بمن فيهم ابن طفيل ـ اشتركوا في االتسام بسمتين أساسيتين:
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أوًال: ثمة انجذاب لهؤالء العلماء المسلمين إلى مفاهيم المعرفة الجوهرية 
والتأثير الممارس عليهم من لدن أفالطون وأرسطو في هذا المضمار.

وثانياً: من الالزم التشــديد على الدور الحيوي الــذي لعبته الصلة بين 
الفلســفة والدين في مداوالتهم حول قدرات اإلنسان المتمثلة في السعي إلى 

اكتساب المعرفة.
وتبعــاً لهذه المقدمــة ذات البعد النظــري باألولى يروي ابــن طفيل عن 
التفاصيل المثيــرة األولى للظروف غيــر العادية لوالدة بطلــه األدبي حي بن 
يقظان. وهو يذكر مثًال أن حيّاً عاش في جزيرة معزولة ذات طقس معتدل قرب 

خط االســتواء، في مــكان ما بالمحيــط الهندي. 
وسرعان ما يشد انتباه القارئ ما يرويه ابن طفيل 
، والمروية  من روايتين متباينتين عن كيف ُوِلَد حي
األولى أشد إثارة، وهي تدعي أن حيّاً ُوِلَد من غير 
أب وال أم. وبحســب هذه المروية، كل شــيء بدأ 
لما تخمرت طينة في بطن من أرض تلك الجزيرة 
على مر الســنين، حتى امتزج فيها الحار بالبارد، 
والرطب باليابس، امتــزاج تعادل في القوى. فكان 
أن تمخضت تلــك الطينة، وحدثت شــبه نفاخات 

الغليان لشــدة لزوجتهــا، بحيث شــكلت محل حلول الــروح الذي هــو «دائم 
الفيضــان من عند اهللا تعالــى» (ص 107). فمن تخمر هــذه الطينة ونفخ اهللا 
الروح فيها تخلق حي بضرب من التخلق العفوي الصوفي ـ (توازي هذه الصورة 
صورة كائن بشــري يخلق من طين) فكرة تخلق آدم كما وردت في التوراة، وهو 
اإلنســان األول الذي خلق بال أٍب وال أُمٍ وبال ماض ـ . ومــن الطينة المتخمرة 
تخلق لحم وصار عظاماً، ثم كســي العظام لحماً، ثم كان الجنين واســتحال 

شخصاً، كما هو مذكور في القرآن عن أصل الحياة 1.
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على أن القصة الثانية تحكي عن كيف أن أخــت ملك طاغية أنجبت ابناً 
ثمرة زواج ســري من يقظان ـ وهو رجل من الجزيرة المجاورة ـ فلما خافت 
من غضب أخيها القاسي القلب الغشــوم الجبار العنيد الملك الشديد األنفة 
ه، ثم قذفت به  والغيرة، أوكلت أمره إلــى اهللا، ووضعته في تابوت أحكمت زم
في اليم، فصادف ذلك جري الماء بقوة المد، فاحتمله من ليلته إلى جزيرة 
مهجورة. وهذا كثيــرًا ما تكرر فــي القصص األدبية، وهــو يحيلنا على قصة 

الطفل موسى كما وردت في التوراة وفي القرآن 1.

د ـ القسم األساسي: النمو البشري والبحث عن المعرفة
ومهما يكن من أمر اختالف الروايتين، فإن القصتين المختلفتين تقودان 
ـ في حديثهما عن مولد حي بن يقظان ـ معــاً إلى تطور مفرد موحد للمروية 
إلى القسم األكبر من القصة. وهنا يتم وصف حياة حي بحسبانها تطورًا في 

عدة أطوار، كل طور يمتد على مدى سبع سنين:
الطور األول: عثرت ظبية على الصبي حي وأرضعته واعتنت به وربته 
كأنه من ولدها. وإذ عاش مع الظبية، ومع حيوانات أخرى على الجزيرة، 
فقد خبر أحاسيس أساسية شأن العاطفة والدفء، تماماً كما خبر الشقاء 
والخوف والحــزن. وفضًال عن هــذا، تعلم حــي أيضاً أن يقــوم ببعض 
األشياء من أجل اســتمراره على قيد الحياة في البراري، مثل كيف يعثر 
على غذائه وكيف يحمي نفســه. ولما أدرك حي ســن السابعة من عمره 
أمسى أخيرًا يعي بأنه ليس بحيوان، أو على األقل أنه يختلف شيئاً ما عن 

«باقي الحيوان».

Cf. The Bible, Exodus 2: 1 - 10. 1 ـ 
 Ü Û Ú Ù Ø ﴿ :ـ 10. ونقرأ في هذا المقطع من القرآن التوراة: سفر الخروج، 2: 1 
 0 / . - , + * ) ( ❁ & % $ # " ! ❁ â á à ß Þ ❁

1 2 3 4 5 76 8 9 : ; > = < ﴾ [طه: 36 ـ 39].
 Gürbüz Deniz, “Hayy Ibn Yaqzan and its Qur’anic References,” in: Journal of :ًوانظــر أيضــا
Islamic Research 1.2 (2008), pp. 33 - 50, esp. pp. 38 - 39 (“Allusion to the Story of Moses”).
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الطور الثاني: تضمن الطــور الثاني من حياة حــي طورين كالهما من 
سبع سنين موصولة حتى بلوغه من العمر الواحد والعشرين عاماً. وها هو ذا 
اآلن يتحقق من أنه ـ وعلى خــالف باقي الحيوانات ـ عاٍر وبال ســالح؛ ولذا 
طفق يغطي جسمه باألوراق والريش، ويتعلّم كيف يستعمل امتيازاته الطبيعية، 
شــأن مقدرته على المشــي وهو منتصب القامة، كما بدأ حي باستعمال عقله 
اســتعماالً واعياً. ولقد طوّر معرفته بالعالم الــذي كان يعيش فيه ـ من خالل 
المالحظــة والتجربة واالســتدالل بالمماثلة ـ تطويرًا كبيرًا. وهكذا اكتشــف 
ـ مثًال ـ أنه يمكنه أن يغيّر بعض األشــياء التــي كان يجدها في الطبيعة وأن 

يكيّفها بحســب حاجته، كما تعلم كيف يتحكم في 
النار وكيف يبني لنفسه مأوى يحميه.

الحبيبة شــعر  «أُمه»  الظبيــة  توفيت  ولما 
بالجزع، وقد قرر أن يشق صدرها حتى يكتشف 
ِلــَم توقفت عــن الحركــة، وقد عثــر على قلب 
المخلوقة، مخمناً أنه موطن الحياة فيها، وشــق 
القلــب، فألفــى أن أحــد تجويفيه مملــوء بدم 
منعقد، وأن الثاني خاٍل ال شــيء فيه. فاســتنتج 
أن قوة الحياة ال بّد أنها كانت ســاكنة في هذا 

التجويف الفارغ اآلن. وهذا هو ما يفسر ـ بالنسبة إلى حي ـ موت الظبية. 
وقد اكتشف أن الجثة ما هي إال قشرة فارغة ال تساوي شيئاً من غير ذلك 
«النفس» الذي كان يحييها من قبل. ولهذا الســبب، فإن إحساسه بالمحبة 
تجاه أُمه مــا عاد مرتبطاً بجســم الظبية الذي ال حياة فيه، وإنما أمســى 
متعلقاً فحسب بالكائن الذي «ارتحل من القلب وراح» (ص 115)؛ أي بالروح 
التي تبقى بعد الموت. وها هو ذا حي اآلن بات يفهم طبيعة الوجود المادي 
المتناهية، وأمســى يدرك خلود الــروح التي تبقى حية بعد موت الجســد. 
وبفضل من هذه التأمــالت، فإن الحزن الذي شــعر به بعد مــوت الظبية 
أضحى له محتمــًال؛ بحيث صار يمكنــه اآلن أن يواري جثمانهــا بالتراب. 
والنتيجة أنه كان ســنح لنظره غرابان يقتتالن حتى صــرع أحدهما اآلخر 


ّ� أ#C���/ C أن  T<ا��
/3ّ�� �]� األ^��ء ا��� 
 �[�Fا� �� �(�B/ ن��
 t��� �'�وأن /�ّ�
 T�� 2A[) ��� ،C�6�

 T2 �� ا���ر و�����/
.C���/ وىS+ C���� ��/



178

المحور

ميتاً، ثم جعــل الحي يبحث في األرض، حتى حفر حفــرة فوارى فيها ذلك 
الميت بالتراب 1، وكذلك فعل حي بجثمان الظبية.

الطـــور الثالث: وفــي الطــور الثالث ـ الــذي يمتــد إلى ســن الثامنة 
والعشرين ـ أضحى حي على معرفة بقوانين الِعلية؛ فقد أدرك أن كل ظرف من 
الظروف وكل حدث من الحوادث ال بّد وأن تكون لــه علة وينتج عنه أثر. وقد 
قادته مالحظته للســماء ـ مع إدراكه أن السماء تســير في حركة منتظمة وفق 
مجاٍر ثابتة ـ إلى النظر الفلســفي. وكان أن افترض أن األجســام الســماوية 
مجعولة من نور. ومن ثمة اســتنتج أنه ينبغي أن تكون خلقت من نور قوي، وأن 
مصدر هذا النور يلزم أن يكون مصدر كل شــيء. ومن هــذه اللحظة فما بعد، 

بدأ حي يميز األفراد بحسب النوع، والموضوعات بالصورة، واآلثار بالعلة.
الطور الرابع: وفي المرحلة الرابعة من حياته إلى حدود ســن الخامسة 
والثالثين، قام حــي بتطوير مقدراتــه المعرفية. ها قد أمســى اآلن يالحظ 
الكون والنجوم عن تقصد، فتســترعي اهتمامه األســئلة الدائــرة على تكوين 
االمتداد وطبيعتــه المتناهية. وقد أفضــت به تأمالته في طبيعــة الكون وفي 
المسائل الفلكية إلى إجراء استقصاءات ميتافيزيقية أساسية، أدت به بدورها 

إلى حدس أنه ال بّد أن يكون لهذا الكون خالق قادر بقدرة غير متناهية.

تحيل هذه الصورة األدبية إلنســان يتعلم من غراب كيف يدفن جثماناً إلــى الصراع العتيق بين  1 ـ 
هابيل وقابيل، اإلخوة األعداء في التوراة، المشــار إليهما في القرآن [المائــدة: 31] باعتبارهما 
 Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ﴿ :«ابني آدم»
Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì × ﴾. وتبعاً للتقليد اإلســالمي كان 
قابيل هو الذي تعلّم من غــراب (دفن آخر في التــراب) بأن عليه «أن يترك أخــاه يذهب» وأن 

يواري جثمانه في التراب.
 Angelika Neuwirth et al. (eds.), Myths, Historical Archetypes and Symbolic Figures in :انظــر
 Arabic Literature: Towards a New Hermeneutic Approach, Beirut/Stuttgart: Steiner Verlag,

1999, pp. 309 - 336;

 “Kain und Abel, “die Feindlichen :وانظر أيضاً النســخة األلمانية المزيدة من هذه الدراســة
 Brüder”: Archetyp und literarisches Motiv in der arabisch-islamischen Kultur,” in: Annette

 Zgoll, Reinhard F. Kratz, Arbeit am Mythos. Tübingen: Mohr Siebeck, pp. 273 - 295, esp.

pp. 281 - 282.
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 الطور الخامس: أما المرحلة الخامســة ـ التي تمتــد إلى حدود بلوغ حي
سن الخمســين ـ فإنها تصف وعي حي الديني، وهو مســار ينقسم إلى ثالث 
خطوات: الخطوة األولى تتعلّق باألشــياء المادية وبمهمــة حي في ضمان حفظ 
وجوده. وتتضّمن الخطــوة الثانية الوعي بأن ثمة صــورًا مدركة تقع فيما وراء 
محيطه المباشــر، وأن األحــداث في هذه الحيــاة لها صالت مــع عالم آخر. 
ونتيجة هذه العملية التعليمية تم استنتاج أن ما من شيء إال ينبغي أن يكون قد 
ُخلق وُحرك بقــوة عليا أو إلهية. وقد قــاد هذا األمر حيّاً إلــى تطوير نوع من 
السلوك السياقي أو االجتماعي تضمن عبادة اهللا. أما الخطوة الثالثة فمرتبطة 

فــي مرادات  ـ وانغمــار صوفي ـ  تأمليــة  بمقاربة 
الخالــق. وما أن تطــور حي عبر هــذه الخطوات 
التأملية حتــى أمســى بإمكانه أن يربــط بين كل 
األنشطة الكونية، وأن ينذر نفسه بالكلية إلى اهللا. 
وقد أتته رؤية الرب أعلى مرتبة من الوعي تكون. 
وها هو ذا قــد أدرك اآلن أن هذه المرحلة األعلى 

إنما تجسد المعرفة المتعلّقة بصفات الخالق.
الطور الســـادس: تبلغ ذروة مســيرة التطور 
هذه عندما يوفي حي الخمســين من عمره؛ ذلك 

أن البطل حّي بن يقظان يرى في النهاية «ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال 
خطر على قلب بشــر» (ص 149). وفي األصل العربي لهــذا النص ُتقدم هذه 
العبارة على أنها اقتباس عن النبي محمد ژ ، وهذا حديث تم إثبات صحته 

مرات عديدة في كتب الحديث النبوية الصحاح المعروفة 1.

حدثنــا علي بــن عبــد اهللا، حدثنا ســفيان، عــن أبــي الزنــاد، عن أبــي هريــرة ƒ ـ عن  1 ـ 
الِِحيَن َمـــا َال َعْيٌن َرأَْت َوَال أُُذٌن  رســول اهللا ژ  ـ قال: َيقُولُ اهللاُ َتَعالَــى: (أْعَدْدُت لِِعَباِدي الص
َسِمَعْت َوَال َخَطَر َعَلى َقْلِب َبَشرٍ  ) قال أبو هريرة: إقرأوا إن شئتم: (فََال َتْعَلُم نَْفٌس َما أُْخِفَي َلُهْم 
ِة أَْعُين). انظر: أبا عبد اهللا محمد بن إســماعيل البخاري (810 ـ 870م)، الجامع المسند  ِمْن ُقر
الصحيح المختصر من أمور رســول اهللا وســننه وأيامه، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، 
تسعة أجزاء، المدينة: دار طوق النجاة، 1422هـ/2001م، الجزء التاسع، ص 144 (الحديث رقم 

4779). وقد ورد الحديث أيضاً تحت رقم 3224 و 3780 و 7498.
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ومن المفيد اإلشارة إلى أن الكلمات المعروفة في نص ابن طفيل بحسبانها 
صادرة عن النبي محمد ژ  إنمــا تطابق مقطعاً من الرســالة األولى لبولس 
الرســول إلى أهل كورنثوس (التوراة، 1، رسالة إلى أهل كورنثوس 2: 9) 1. ففي 
هذه الرســالة يفشــي بولس معرفة حقيقة الرب الســرية والحكمــة إلى أهل 
كورنثوس ـ لكنها تبقى رغم ذلك ـ كما ورد في التوراة: «ولكن بحكمة ليســت 
من هــذا الدهر وال من عظماء هــذا الدهر الذين يبطلون» (رســالة إلى أهل 
كورنثــوس 2: 6). وكما في المعنى الــوارد في التوراة وفــي المعنى الوارد في 
الحديث أيضاً، فإنه بالنسبة إلى ابن طفيل، هذه مكاشفات عن خطة اهللا التي 

كانت مخفية عن عامة الناس.
وإذ انغمر بتجربــة األلوهية هذه، ها هــو ذا حي يختار أن ينذر نفســه 
بالتمام والكمال إلى تأمــل اهللا، وأال يهجر أبدًا مرة أخــرى هذه الحال من 
السعادة. وهنا بلغ حي مرتبة الفهم التنزيهي الصوفي هللا، وهو تنزيه ال صلة 

له بأي دين مخصوص أو بأي فعل عبادة معروف.

هـ ـ ضميمة: البحث عن الحقيقة
ها قد بلغ حــّي بقدراته المعرفية حد الكمال، وفــي هذه المرحلة ـ التي 
أدرك فيها بطل القصة حالة من الســعادة التامة ـ ينتظــر القارئ أن تكون 

نقرأ في المقطع ذي الصلة من العهد الجديد 1، رسالة إلى أهل كورنثوس 2: 1 ـ 10: 1 ـ 
2: 1   وأنا لما أتيت إليكم أيها اإلخوة أتيت ليس بسمو الكالم أو الحكمة منادياً لكم بشهادة اهللا.

2: 2  ألني لم اعزم أن أعرف شيئاً بينكم إال يسوع المسيح وإياه مصلوباً.
2: 3  وأنا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة.

2: 4  وكالمي وكرازتي لم يكونا بكالم الحكمة اإلنسانية المقنع بل ببرهان الروح والقوة.
2: 5  لكي ال يكون إيمانكم بحكمة الناس بل بقوة اهللا.

2: 6   لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين ولكن بحكمة ليست من هذا الدهر وال من عظماء هذا 
الدهر الذين يبطلون.

2: 7  بل نتكلم بحكمة اهللا في سر الحكمة المكتومة التي سبق اهللا فعينها قبل الدهور لمجدنا.
2: 8  التي لم يعلمها حد من عظماء هذا الدهر النهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد.

2: 9  بل كما هو مكتوب ما لم تر عين ولم تســمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده اهللا 
للذين يحبونه.

2: 10 فأعلنه اهللا لنا نحن بروحه ألن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق اهللا».
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القصة قد بلغت غايتهــا وتمامها؛ غير أن ابن طفيل ُيتبــع الحكاية بضميمة، 
وفيها يروي المؤلف كيف أنه ذات يوم قدم إنســان اسمه أبسال من الجزيرة 
المجاورة إلى جزيرة حي. وكان ســبب رحلة أبســال ـ كما تم إخبار القارئ 
بذلك ـ أنه كان على خالف مع صديقه ســالمان حول مســائل دينية جوهرية 
عدة. ولهذه الحيثية، بحث أبسال عن الوحدة والسلم حتى يتسنى له أن يعثر 
على مزيد فهم شامل هللا. وكان يؤمن بأنه ال بّد أن يكون ثمة معنى أعمق في 
الدين مــن مجرد الظاهر، شــيء أكثر مما تعلمه من خالل ممارســة عبادية 
شكلية على جزيرته. أما رفيقه ســالمان ـ فبالضد منه ـ كان مكتفياً بالمعنى 

الظاهر للدين وبمواضعاته.
عندما لقي أبسال حيّاً في جزيرته المهجورة 
علمــه اللغــة وبالمقابــل ســمح ذلــك للرجليــن 
بالتواصل اللفظي وبتبادل أفكارهما حول المسائل 
الفلســفية. لقد تعلّم حّي اآلن أنــه على وفاق مع 
أبســال فيما يتعلق بالمســائل المهمة التي شغلته 
مدة من الزمن مديدة. ويتعلق األمر أوالً وقبل كل 
شــيء باإليمان بوجود خالق قادر بقــدرة مطلقة، 
وبقدرة البشــر الفكريــة على تمييز بنيــة العالم 

والكون، وعلى فهم منزلة ومصير بني البشر داخل هذا النظام. على أنه بينما 
أدرك حّي «الحقيقــة الخالصة» عبر ضــرب من التفكير الفطــري األصيل، 
ممزوج بتقويم مســتقل للخواص ولالســتعدادات والقوى في العالم من حوله 
(وألفعاله هو داخل العالم)، فإن أبسال والناس على الجزيرة المجاورة أدركت 
الحقائق الكشفية نفسها بمساعدة من نبي وأشكال الوحي التي شاطرته إياها، 

بما في ذلك كل التعاليم والصور والرموز المتضمنة في بالغ الوحي اإللهي.
وها هما أبســال وحي اآلن يرحالن إلى الجزيرة المجاورة التي أمســى 
فيها ســالمان ملكاً، ولما التقى حّي بســالمان وبســكان الجزيــرة في تلك 
المملكة؛ شرع حّي «في تعليمهم وبث أسرار الحكمة إليهم» (ص 136)، وذلك 
من دون أن يكل من وصف إدراك اهللا والعالم كما تحققا عنده. وعلى الرغم 
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من أن الناس سعدوا بالبشــارة الجديدة التي حملتها رســالته، وبالرغم من 
شــوقهم إلى الحقيقة، فإنهم فزعــوا من تعابير حي عن كشــفه اإللهي. لقد 
أمســى بدياً أن غالبية الناس ال تســتطيع أن تتلقى وتفهــم التصوير المعقد 
الذي حمله حي للتفاســير حول الدين، ال، وال هي قادرة علــى درك معانيها 
العميقة. لذلك ســرعان ما انفضت العامة من حوله ونذرت نفسها من جديد 
إلى المعنــى الحرفي الظاهر للدين وإلى الفهم المبســط لتعاليمها الدينية 

ولواجباتها التقليدية التي كان دعاها إليها نبيها.
اضطر حّي إلى اإلقــرار بأن الناس في غالبيتهم ـ باســتثناء قلة منهم ـ 
يفّضلون أن ينصرفوا إلى تفاهات الحياة اليومية، فهم يكافحون من أجل قنية 
الثــروات الماديــة والمالذ الحســية في هــذه الحيــاة، ويظلــون مخلصين 
لتصوراتهم التجسيمية هللا، أكثر مما يسعون إلى أن يبحثوا عن فهم هللا يتعمق 
بالتفكير العقلي. تأسيساً عليه، تخلى حّي عن أمل تغيير الناس، وكان أن قرر 
العودة مع أبسال إلى جزيرته المهجورة حيث يمكنهما قضاء بقية عمرهما في 
العزلة وفي التأمل الصوفي هللا. ولقد اختتم القســم األكبر من هذه القصة 

بالعبارة: «وعبدا اهللا بتلك الجزيرة حتى أتاهما اليقين» (ص 165).

و ـ خاتمة المؤلف:
البحث عن اإللهي وفهمه: في ختام القصة، يتوّجه المؤلف إلى القارئ 
مباشرة، ويشــير إشــارة بدية ـ على غرار ما فعل بولس الرســول في العهد 
الجديد، 1 رســالة إلى أهل كورنثوس ـ إلى أن هذا النوع من القصص ينتمي 
إلى «العلم المكنون» (ص 165)، وهو العلم الذي ينبغي أال يدرك إال من لدن 
أهل المعرفة باهللا فحسب. فمع هذا الكتاب ـ يقول المؤلف ـ «هتك الحجاب» 
(ص 165) الذي أخفى هذه المعرفة. والسبب الذي حمله على فعل ذلك ـ كما 
كتب ابن طفيل ـ هو ما ظهر في زمانه من آراء فاســدة انتشــرت في البلدان 
حتى أن بعض الضعاف من الناس اطرحــوا تقليد األنبياء صلوات اهللا عليهم، 
وأرادوا «تقليد الســفهاء واألغبياء» (ص 165). ولهذا الســبب حُســنَ ـ كما 
انتهى إلى ذلك ابن طفيل ـ أن «نجتذبهم إلى جانــب التحقيق، ثم نصدهم 
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عن ذلك الطريــق» (ص 165 ـ 166). علــى أن ابن طفيل الحــظ كذلك أنه 
يتمنى أن يكون بعمله هذا قد عمل على «التشويق في دخول الطريق... [الذي] 
يوردنــا من المعرفــة به [= بــاهللا] الصفــو» (ص 166). ونورد هنــا الفقرة 

الختامية المثيرة كما وردت في األصل:
«هــذا ـ أيدنا اهللا وإيــاك بروح منه ـ مــا كان من نبــأ حي بن يقظان 
وأبســال وســالمان، وقد اشــتمل على حظ من الكالم ال يوجد في كتاب وال 
يســمع في معتاد خطاب، وهو مــن العلم المكنــون الذي ال يقبلــه إال أهل 
المعرفة باهللا، وال يجهلــه إال أهل الغرة به. وقد خالفنا فيه طريق الســلف 

الصالح في الضنانة به والشح عليه، إال أن الذي 
سهل علينا إفشاء هذا الســر وهتك الحجاب ما 
ظهر في زماننا من آراء فاسدة نبغت بها متفلسفة 
العصر وصرحت بها، حتى انتشــرت في البلدان 
وعم ضررها وخشــينا علــى الضعفــاء ـ الذين 
اطرحوا تقليد األنبياء صلوات اهللا عليهم، وأرادوا 
تقليد الســفهاء واألغبيــاء ـ أن يظنــوا أن تلك 
األسرار هي المضنون بها على غير أهلها، فيزيد 
بذلك حبهم فيها، وولعهــم فيها. فرأينا أن نلمح 
إليهــم بطرف من ســر األســرار؛ لنجذبهم إلى 

جانب التحقيق، ثم نصدهم عن ذلك الطريق.
ولم نخل مع ذلك ما أودعناه هذه األوراق اليسيرة من األسرار عن حجاب 
رقيق، وســتر لطيف، ينتهك ســريعاً لمن هــو أهله، ويتكاثف لمن ال يســتحق 

تجاوزه، حتى ال يتعداه» 1.
وقد بيّــن ابن طفيل تبييناً تاماً أنه بالنســبة إليــه «الحق أمر يوجد 
خارج ظاهر النص، والنص يشتغل هنا كما لو كان هو ضرباً من التوصيل 

ابن طفيل، حي بن يقظان، النص العربي (نشــرة بيروت، 1936، انظر الهامش 6)، ص 165 ـ 166،  1 ـ 
الترجمة اإلنجليزية: Engl. tr. (by Goodman, see note 6), pp. 165 - 166  والتشديد من عند المؤلف.
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غير المباشر، وما كان دور النص هنا أن يحّدد الحقيقة، وإنما دوره ـ كل 
دوره ـ أن يفتحها على أنظار القارئ»، على نحو ما أشار إلى ذلك آرون. 

و. هيوز 1.

 ��� .A� ا���ر/� األد��: #��ذج وردود �� ����A�3 ـ ا�&jg ا�
���c ا��

أ ـ السابقون والمعاصرون
ما كان بالجديد الجــدة كلها في تاريخ األدب العربي والفكر اإلســالمي 
لذلك الزمان طرُح فكرة طريق عقلي عصامي للتعلم الديني يقود إلى اإليمان 
باهللا وعرفانه، وقد صيغ في قالب أدبي على شــاكلة قصة فلسفية رمزية. ومن 
بين من ســبقوا ابن طفيل وكانوا أســاتذة فكر في هذا المجــال في القرن 11 
الميالدي بــل أهمهم على اإلطالق ابن ســينا، وهو طبيب وفيلســوف وصاحب 
معرفة موسوعية كتب ثالثية قصصية صوفية باللغة العربية حيث عرض سيرته 
الروحية في قالب رمزي» 2. وقد تمثلت هذه الثالثية في رسائل قصيرة ولكنها 
شديدة األصالة: رســالة حي بن يقظان، رســالة الطير، ســالمان وأبسال 3. 

 Aaron W. Hughes, The Texture of the Divine: Imagination in Medieval Islamic and Jewish 1 ـ 
Thought, Bloomington: Indiana University Press, 2004, p. 60.

 Henri Corbin, Avicenna and the Visionary Recital, tr. Willard R. Trask, New York: Pantheon, 2 ـ 
1960, p. xi (introduction).

 Avicenne et le récit visionnaire, 2 vols., Teheran and :وقد نشــر هذا الكتاب أصال بالفرنســية
Paris: Librarie d’Amerique et d’Orient Adrien-Maisonneuve, 1954.

ابن سينا، حي بن يقظان، ضمن كتاب: «حي بن يقظان البن سينا وابن طفيل والسهروردي»، تحقيق  3 ـ 
.Corbin, Avicenna 183 :ًأحمد أمين، القاهرة: دار المعارف [1955]، ص 43 ـ 53. انظر أيضا

وتوجد لقصة سالمان وأبسال صيغتان: واحدة كتبها ابن سينا، وفيها يرمز أبسال وسالمان إلى ثنائي 
مالئكة األرض (أو القوى العقلية) المشــار إليهما في قصة حي بن يقظان، حيــث «تتحّدد المالئكية 
النزوعية للروح البشرية، ومن ثمة طبيعتها الحقة ورسالتها». وقد وصلتنا قصة سالمان وأبسال فقط 
على شــكل خالصة أوردها الفيلســوف الشــيعي الشــهير العالم الفلكي نصير الدين الطوســي (ت: 

(Corbin, Avicenna 19 and 44). :672هـ/1274م) في شرحه على أحد أعمال ابن سينا. انظر
والصيغة األخرى هــي المروية الهرمســية الملغــزة التي وصلتنا عــن طريق المترجم الشــهير 
حنين بن إســحاق (ت: 260هـ/873م) عــن أصل يوناني مجهول. وباإلشــارة إلــى النص العربي 
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والحال أن النــص األول من ثالثية ابن ســينا، حي بن يقظان (الذي يشــمل 
عشر صفحات مطبوعة)، هو الذي ألهم ابن طفيل كتابة كتابه الخاص في هذا 
الشــأن، ابن طفيل هذا الذي ذهب إلى حد اقتباس العنوان من عمل ســلفه. 
وقد كتب ابن سينا قصته حي بن يقظان على األرجح عام 1023م، لما كان في 
الســجن. وفي قصة ابن ســينا، فإن النفس في بحثها عــن المعرفة تلتقي في 
لحظة معينة بحكيم اسمه حي. وقد علّم حي النفَس ـ التي كانت تنتمي أصًال 
إلــى العالم غيــر المادي ـ كيــف تقي ذاتهــا من مغــاوي العالــم المادي. 
وباســتعمال النفس للعقل وللمنطق، فإنها قد تتجــاوز ظلمة هذا العالم وتجد 

طريقها إلى «النور»؛ أي إلى مصدر كل حياة وكل 
وجود. وعلــى الرغم مــن أن مضاميــن وأحداث 
مرويتي ابن ســينا وابن طفيل تختلفان اختالفاً ذا 
داللة، فإن لهما ـ فضًال عن العنوان المشــترك ـ 
سمتين اثنتين كبيرتين تشــتركان فيهما: األولى: 
كالهما ينتهج طريقة شــعرية حقاً في التعبير عن 
الشوق البشري إلى المعرفة وإلى التعلم. والثانية 
أن كل واحــد منهما يشــدد على الطابــع الفعال 

والعصامي للتعلم وللنمو الذاتي البشري 1.
ويظهر بطال العمل الثالث من ثالثية ابن ســينا ـ سالمان وأبسال ـ في 
قصة ابن طفيل ظهورًا بدياً. غير أنه ـ وعلى خالف ابن ســينا الذي جعل من 
وجهين مجردين صوفيين الشخصيتين الرئيسيتين في قصته حي بن يقظان ـ 

 Fuat Sezgin, Abu ‘Ali al-Husain ibn ‘Abdallah Ibn Sina: Philosophical Treatises, :للرواية، انظر
 Frankfurt: Publications of the Institute for the History of Arabic-Islamic Science (Islamic

Philosophy, vol. 42), 1999, pp. 167 - 180.

Corbin, Avicenna 204 - 217 :وبالنسبة إلى المسائل المتعلقة بهتين الصيغتين، انظر
أما فيما يخص رسالة الطير البن ســينا المعروفة أيضاً تحت عنوان «الرسالة المرموزة»، انظر أيضاً: 

http: //alkashkul.wordpress.com/2012/06/03/allegorical-epistle-avicenna-3/ (accessed: 13 Dec. 2013).

للمزيد من االطالع حول قصة ابن سينا، يرجى النظر في: 1 ـ 
Goichon, “ayy b. Ya zān” (see note 5), esp. pp. 330 - 333.
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قد وضع ابن طفيل وضع تطور الكائن البشــري والعمليــة اإلدراكية المعرفية 
في واجهة عمله. وبالفعل، فإن بطل ابن طفيل فرد بشــري ســماته الطباعية 

وتعطشه إلى المعرفة يجعالن القراء يسهل عليهم التماهي معه.
وفضًال عن ابــن طفيل، فإن عقدة ووجوه قصة حي بن يقظان البن ســينا 
يشكالن كذلك أســاس قصيدة شــعرية كتبت باللغة العبرية، وهذه القصيدة 
ـ المسماة بالعبرية Hay ben Meqitz ـ كتبها أبرهام بن عزرا (1089 ـ 1164م)، 
وهو رجل أدب إســباني يهودي متميز، وفيلسوف الهوتي، وعالم طبيعة، أعجب 
أيمــا إعجاب بالثقافــة والفكــر العربيين اإلســالميين اللذْيــن صادفهما في 

األندلس حيث كان قد ترعرع 1.
ومن المفيد أيضاً اإلشارة إلى فيلســوف وصوفي آخر مشهور، أشير إليه 
سابقاً، وهو شهاب الدين السهروردي، المعروف باسم «شيخ اإلشراق»، الذي 
استلهم ثالثية ابن سينا. وعنوان عمل السهروردي هو «قصة الغربة الغربية»، 
المعروف أيضاً تحت اسم «رسالة حي بن يقظان». وقد ألف السهروردي هذا 

العمل في موضوع رحلة رمزية، وقد أشار إلى سبب ذلك في بداية الرسالة:
«أما بعد؛ فإني لما رأيت قصة حي بن يقظان صادفتُها ـ مع ما فيها من 
عجائب الكلمات الروحانية، واإلشــارات العميقة ـ متعرية عن تلويحات تشير 
إلى الطور األعظــم، الذي هو الطامة الكبرى المخزونــة في الكتب اإللهية، 
المســتودعة في رموز الحكماء، المخفية في قصة سالمان وأبسال التي رتبها 
صاحب قصة حي بــن يقظان، وهو الســر الــذي ترتبت عليــه مقامات أهل 

التصوف وأصحاب المكاشفات» 2.

Hughes, The Texture 21 - 23; see also Jayyusi, Classical Arabic Stories 35, n. 47. 1 ـ 
 W. M. Thackston, The Mythical and Visionary Treatises of Shihabuddin :الترجمة اإلنجليزيــة 2 ـ 
Yahya Suhrawardi, London: The Octagon Press, pp. 100 - 108, esp. p. 100.

ومن أجل االطالع على نشــرة النص العربي، انظر: شــهاب الدين الســهروردي، قصة الغربة 
 Henry Corbin (ed.), Shihaboddin Yahya Sohravardi, :الغربية، ضمن كتــاب هنــري كوربــان
 OEuvres Philosophiques et Mystiques, Teheran and Paris: Académie Impériale Iranienne de

Philosophie, 1977, pp. 274 - 297;

وأحمد أمين (تحقيق): حي بن يقظان (انظر الهامش 14)، ص 122 ـ 127. وتوجد ترجمة ألمانية 
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وعلى وجــه الخصوص فإنه في 
أقاليم  تمثــل  الســهروردي  قصــة 
الغــرب مملكة المــادة (والظلمة)، 
بينمــا تمثل أقاليم الشــرق العالم 

السامي (والنور).

ب ـ  تلقي القصة بين المؤلفين 
المسلمين:

كان ابــن رشــد (الذي رســم 
النحو  علــى  الالتينيــة  اســمه في 
التالــي: Averroès (1126 ـ 1198م) 

أحد أكبر متلقي عمل ابن طفيل، وهو الفيلســوف العربي األندلســي الشهير 
والفقيه والطبيب وصاحب الدعوة إلى المقاربة العقلية لإليمان وللدين، وقد 

كتب شرحاً على قصة حي بن يقظان البن طفيل 1.
ومن غير ابن رشد في القسم الغربي من اإلمبراطورية اإلسالمية، فإن في 

 Bettina Löber, Das Rauschen der Flügel Gabriels. Drei Erzählungen des ضمــن:  للرســالة 
“Meisters der Erleuchtung” Suhrawardi, Birnbach: Rosenkreuz Verlag, 2006, pp. 128 - 134.

 R. Arnaldez, “Ibn :فيما يتعلق بشــرح ابن رشــد على قصة حي بن يقظان البن طفيــل، انظــر 1 ـ 
 Rushd,” in Bernard Lewis et al. (eds.), Encyclopaedia of Islam, Second Edition, vol. 3.,

Leiden: Brill, 1971, pp. 909 - 920, esp. p. 911.

وفيما يخص معرفة ابن طفيل بأفكار ابن ســينا وتلقيه إياها (ال ســيّما منها كتابه: الشــفاء»)، 
 Dimitri Gutas, “Ibn Ṭufayl on Ibn Si nā’s Eastern Philosophy,” in: Oriens 34 (1994), :انظــر
 pp. 222 - 241; Sami S. Hawi, “Ibn Tufayl’s Appraisal of His Predecessors and Their Influence

on His Thought,” in: International Journal of Middle East Studies 7 (1976), pp. 89 - 121.

وفيمــا يخص النقاش الذي دار حول مســألة مــا إذا كان عمل ابــن طفيل يمكــن أن ُيعّد عمًال 
«رمزياً» أم ال، انظر:

Christoph Bürgel, “‘Symbols and Hints: ’ Some Considerations concerning the learning of Ibn 

Ṭufayl’s Ḥayy ibn Yaqẓān,” in: Lawrence I. Conrad (ed.), The World of Ibn Ṭufayl (see note 6), 

pp. 114 - 132, esp. p. 132, and Lawrence I. Conrad, “Through the Thin Veil: On the Question 

of Communication and the Socialization of Knowledge in Ḥayy ibn Yaqẓān,” in: Lawrence I. 

Conrad (ed.), The World of Ibn Ṭufayl (see note 6), pp. 238 - 266.

الشكل 3: الصفحتان األوليان من مخطوطة 
تتضمن قصة الغربة الغربية لشهاب الدين 

السهروردي، ضمن مخطوطات إسطنبول،
رجب باشا 01480 ـ 010
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الشــرق كان الشــاعر والصوفي الكبير نور الدين الجامــي (1441 ـ 1492م)، 
الذي أحيا، في قصيدته الصوفية ـ سالمان وأبسال ـ اآلراء المتضمنة في فكرة 
وموضوع ســالمان وأبســال، اللذْين كانا قد وجدا أول ما وجــدا في كتاب ابن 
طفيل وسلفه ابن ســينا. وقد طور الجامي فكرة القصة تطويرًا أكبر، حين ركز 

على دور الكائنات البشرية في العالم، وعلى سر اإليمان من حيث هو إيمان 1.
وما كانت لتقل من ذلك إثارة «الرســالة الكاملية في الســيرة النبوية» 
لصاحبها عالء الدين بن النفيس 2. وهو طبيب بارز وفيلسوف عاش في دمشق 
والقاهرة خالل فترة حكم المماليــك (1250 ـ 1517م). وقد كتب ابن النفيس 
هذا الكتاب في رد مباشر على قصة حي بن يقظان البن طفيل، كما هو واضح 
من خالل واقعة أن ابن النفيس اقتبس الطراز من قصة ابن طفيل فيما يتعلق 
بالفكــرة المركزية التي تــروي عن ترعرع كائن بشــري، وفي أمــر العقدة 
األساســية في القصة. وتماماً مثلما في عمل ابن طفيل، فإن بطل ابن النفيس 
ـ كامل ـ طفل تخلق تخلقاً طبيعياً، وترعرع ترعرعاً عفوياً في جزيرة معزولة. 
ومثلما حدث لحي ابن طفيل، فإن كامل ابن النفيس تعلّم كل شــيء من تلقاء 
نفســه، واهتدى إلى الحقيقة، وإلــى وجود اهللا، بمجــرد المالحظة والتربية 
الذاتية العصامية؛ أي من دون معلم بشري يعلّمه أو اتصال بالعالم الخارجي 

 Edward Fitzgerald, Salaman and Absal: An Allegory, tr. from the Persian of Jami, London: 1 ـ 
Moring, 1904.

يصف كتاب ابن النفيس ـ من خالل عيني البطل ـ كيف أن المجتمع اإلسالمي، والبشرية بعامة،  2 ـ 
ما يفتأ يزيغ عن المبادئ األخالقية وعن معايير الفضيلــة المعروفة منذ عهد النبي محمد ژ ، 
وكيف أن البشرية ســرعان ما جنحت نحو نهاية كارثية. وقد ختم كتاب ابن النفيس بوصف قوي 
الصطدام األرض مع الكون. ومن المفيد اإلشــارة إلى أنه في النهاية الحقة للمروية، يقدم ابن 
النفيس تفســيرًا علمياً لليوم اآلخر الذي يبدأ ـ بحسب وصفه ـ بشــفاء الكون واألرض من األثر 
المدمــر لصدامهما وعودتهمــا إلى الحال الطبيعي، ممكناً بذلك لتحقق فكرة حشــر األجســاد 
وللحياة في الــدار اآلخرة. فيما يتعلق برســالة ابن النفيــس، المعروفة تحت عنوان: «رســالة 

فاضل بن ناطق»، الذي هو االسم الذي أطلق على الرواية في القصة، يرجى النظر في:
The Theologus Autodidactus of Ibn Al-Nafīs (Ar-risāla al-kāmiliya fi’s-sīra an-nabawiya), 

edited and with an introduction, translation and notes by Max Meyerhof and Joseph Schacht, 

Oxford: Clarendon Press, 1968.
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يخبره. وفي ســن متقدمة، عندما وصلت كائنات بشــرية أخرى بالصدفة إلى 
جزيرته، التقى كامل هذا بالحضارة. على أنه وعلــى خالف قصة ابن طفيل 
الفلســفية الصوفية، فإن مروية ابــن النفيس مروية حركهــا داع اجتماعي ـ 

كالمي أو الهوتي.

ج ـ ترجمة القصة وتلقيها بأوروبا
كانت قصة ابن طفيــل مصدر إعجــاب وافتتان كبيرين لدى الدارســين 
اليهود والمسيحيين في أوروبا. وقد أظهرت دراسات حديثة في األدب المقارن 

أن علماء موسوعيين ـ شــأن ألبير الكبير (حوالى 
(1225 ـ 1274م)  األكويني  وتوما  1200 ـ 1280م) 
(1712 ـ 1778م)  وروسو  (1694 ـ 1778م)  وڤولتير 
وديــدرو (1713 ـ 1784م) ـ اطلعــوا على عمل ابن 
طفيل وحظي لديهم بالتقدير 1. وقد أمسى الكاتب 
األلماني غوتهولد إفرائيم ليسنغ (1729 ـ 1781م) 
مستأنســاً بأطروحات ابن طفيل األساســية مطلعاً 
عليها من خالل الترجمة الالتينية للقصة، والتي 
 Philosophus الالتينــي  االســم  تحمــل  أمســت 

autodidactus [الفيلسوف العصامي]، كما دل على ذلك كتابه: في أصل ديانة 

الوحي (1763م). ومن ثمة، فإن الراجح أن مؤلف ابن طفيل ألهم ليسنغ فيما 
ذهب إليه من أن الكائنات البشرية بمكنتها أن تدرك قمة الوعي، عبر فكرها 
وحدسها وكشفها؛ أي بصرف النظر عن خصوصيات أي دين معين سواء أكان 
يهودياً أو مســيحياً أم إسالماً. وبالنســبة إلى ليســنغ ـ الذي كان دأبه على 
دراســة الفلســفة والثقافة العربيتين قد أثر على فكره الالهوتي تأثيرًا بالغاً 
(ال ســيّما في مفهومــه عن تربيــة الجنس البشــري، وأوضح مــن ذلك في 
مسرحيته الشــعرية ناتان الحكيم) ـ فإن هذه المقاربة للمعرفة وللحقيقة قد 
 Attar, The Vital Roots (see note 5), p. xii; Jameleddine Ben Abdeljelil und Viktoria Frysak (eds.), 1 ـ 
Hayy Ibn Yaqdhan: Ein muslimischer Inselroman von Ibn Tufail, Wien: Viktoria, 2007, p. 141.
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أثمرت لديه هذا االســتنتاج المشــرق الذي مفاده أن أفضل ما في الديانات 
الموحى بها أو الوضعية إنما هو ذلك الجانب: «الذي تكون فيه تعوق أقل ما 

يمكن من إعاقة اآلثار الطبيعية للدين الطبيعي» 1.
ولكي نقّدم نماذج تمثيلية أكثر عن التاريــخ الطويل لتلقي قصة حي بن 
يقظــان البن طفيل، تلزمنا اإلشــارة إلــى أن هذا الكتاب ـ الــذي كان كتبه 
مؤلف مسلم ـ قد نقل إلى العبرية في وقت مبكر، ونشر عام 1341م مع شرح 
لموســى النربوني (أواخــر القــرن 14 ـ 1370م). وقد تّم إنجــاز أول ترجمة 
التينية لقصة حي بن يقظــان عام 1617م، تلتها بعد ذلــك ترجمة هولندية، 
كما أعقبتها بعــد أمد وجيــز ترجمتان إنجليزيتــان. أما الترجمــة األلمانية 
األولى، فقد نشــرت عام 1726م وعام 1783م على التوالــي، تلتها نقول إلى 

اإلسبانية والروسية ولغات أخرى.
ويبــدو علــى األرجــح أن الكاتــب اإلنجليــزي دانييــل دوفــو (حوالى 
1660 ـ 1731م) قد اســتلهم قصة ابن طفيل المبكرة وفكرة بطلها، الذي هو 
ضرب من األصل الــذي ُقد على مثاله روبنســون كــروزو، وذلك لما كتب 
كتاب المغامرة الشهير، روبنسون كروزو 2 (من الغريب أن دوفو، بقصته هذه 
عن الجزيرة المهجورة، يعد هو من أنشــأ جنس الروايــة بإنجلترا) 3. وثمة 

 Gotthold Ephraim Lessing, Ueber die Entstehung der geoffenbarten Religion, Paragraph 11; 1 ـ 
 quoted according to Otto F. Best, “Noch einmal: Vernunft und Offenbarung. Überlegungen zu

 Lessings ‘Berührung’ mit der Tradition des mystischen Rationalismus,” in: Lessing Year book

12 (1980), pp. 123 - 156, esp. pp. 135 - 137.

راجعت مؤخرًا فــدوى مالتي ـ دوغالس هذه النظرة المتعلقة بتأثيــر ابن طفيل على دوفو، والتي  2 ـ 
كانت نظرة متقاسمة على نحو واسع من لدن األوساط األدبية األوروبية. وقد أسندت حججها إلى 

مونوغرافيا بالعربية نشرت عام 1980 ببغداد. انظر:
 Fedwa Malti-Douglas, “Ḥayy ibn Yaqẓān as ale Utopia,” in: Lawrence I. Conrad (ed.), The

World of Ibn Ṭufayl (see note 6), pp. 52 - 68, esp. pp. 53 - 54.

 Max Novak, “Defoe as an innovator of fictional form,” in: John Richetti (ed.), The انظــر:  3 ـ 
 Cambridge Companion to the Eighteenth-Century Novel, Cambridge: Cambridge University

 Press 1996, pp. 41 - 71, esp. p. 41. See also Michael Seidel, “Robinson Crusoe: Varieties of

 Fictional Experience,” in: John Richetti (ed.), The Cambridge Companion to Daniel Defoe,

 Cambridge: Cambridge University Press 2008, pp. 182 - 199, esp. p. 186; and Jacqueline Dutton,
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روايــة أخرى تجدد الصلة بعناصــر مألوفة في قصة ابــن طفيل هي «كتاب 
األدغال» (1894م) الذي كتبه كاتب إنجليــزي ُولد بالهند هو روديار كيبلنغ 
(1865 ـ 1936م)، والكتــاب عبــارة عن قصــة تحكي عن طفــل متخلى عنه 
ـ ماوكلي ـ ترعــرع في أدغــال هندية من غيــر اتصال ببشــر. كما تنبغي 
اإلحالة أيضــاً إلى الصلة المحتملــة بين كتاب ابن طفيــل ورواية طرازان، 
التي كتبت عــام 1912م، من طرف مؤلــف أمريكي هو إدغــار رايس بوروز 
(1875 ـ 1959م). وأخيرًا، وجب التنبيه إلى صلة قصة حي بن يقظان برواية 
«حياة بي» التي نشــرت عام 2001م من لدن كاتب فرنســي كندي هو يان 

مارتل (1963م ـ  ). ومن العجيب أن نالحظ أنه 
تماماً مثلما ورد في قصة ابــن طفيل، فإن قصة 
المغامرات هــذه األخيرة التي كتبــت في القرن 
العشــرين تستكشف نســبية الحقيقة (الدينية). 
وتجعل من طفــل ُولــد بالهند، بفضــل «محبة 
الرب» الخالصــة، يتعرف علــى القيم الروحية 
واألخالقيــة للديانــات الثالث التي يستكشــفها 
ـ الهندوســية والمســيحية واإلســالم ـ وهذا ما 

يؤدي به إلى تبني الديانات الثالث جمعاء 1.

:��)�E 4 ـ

في قصة التثقيف الذاتي الرائعة (حي بن يقظان) أعمل ابن طفيل إعماالً 
مؤثرًا قوة البيان وغنى التصوير اللذين تكتنزهما اللغة العربية، وقد أرســلها 
حكاية جميلة اســتثنائية ســواء من حيث لغتها البيانية الناصعة أو من حيث 
اســتعمالها الماهر للتراث األدبــي والديني ـ وتراث شــعوب وثقافات البحر 
األبيض المتوسط بعامة. وبفصاحة تثير اإلعجاب، ورونق أدبي، بين ابن طفيل 

 “‘Non-western’ utopian traditions,” in: Gregory Claeys (ed.), The Cambridge Companion to

Utopian Literature, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, pp. 223 - 258, esp. p. 236.

Yann Martel, Life of Pi, Toronto: Knopf, 2001. 1 ـ 
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في عمله هــذا التفاعل الوثيق بيــن الدين واألدب في اإلســالم خالل حقبته 
الكالســيكية من القرن التاســع الميالدي إلى القرن الثالث عشر الميالدي. 
وفضًال عن هذا، ثمة اســتنتاجات أخــرى عديدة ينبغي اإلشــارة إليها. وهي 

تتعلّق بالنقاط التالية:
أوًال: فــي االعتبار العام، يثيــر عمل ابن طفيل الفلســفي الرمزي صورًا 
لغوية متآلفة متعلّقة بالصالت بين الكائنات البشــرية وبيئتها من جهة أولى، 
وبين هذه الكائنات البشــرية وخالقها من جهة ثانيــة. وبوفق تعابير أخص، 
تســلط هذه القصة األضــواء على قدرات بني البشــر المعرفيــة فيما يخص 

التفاعل والتواجه البيني بين اإليمان والعقل.
ثانياً: إن أحد أعظم أهــداف أُقصوصة ابن طفيل إنما هو توصيف طريق 
تفكير موّجه نحو المعرفة، وهذه المقاربة العقالنية للتعلم تم عرضهاً عرضاً 
معبرًا في القصة باعتبارها مســاوية وبديلة لعمليــة اختبارية صرفة ومرتكزة 
علــى التقليد. وبالنســبة إلــى ابن طفيــل ـ كما بالنســبة إلــى العديد من 
المفكرين المســلمين ـ فإن العقل البشــري هبة من اهللا، كمــا يقول القرآن 
ذلك بوضوح 1. أكثر من هذا، ما كان الكائن البشــري ُمَعّدًا وقادرًا على إعادة 
إعمال مســاعدات التعلم هذه والمناهج؛ كاالســتنباط، واالســتدالل العقلي، 
والبحث، والتجريب فحســب، بغاية تحقيق الكمال، وإنما هــو أيضاً ـ وبوفق 
المعنى الذي قصده القرآن ـ مدعو إلى إتيان ذلك، أكثر من هذا، بل وملزم 
به. ومن المثير لالهتمام أن ابن طفيل يوصــي باعتماد هذه المقاربة العقلية 
في الســعي إلى تحقيق التعليم الدنيوي والديني معــاً. وإذ يفعل ذلك، فإنه 

توجد نماذج قرآنية تعكس هذه النظرة في اآليات التالية: 1 ـ 
 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " ! ﴿
 D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2

K J I H G F E ﴾ [البقرة: 164].
﴿ c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴾ [آل عمران: 190].
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يزكي فكرة أنه في اإلســالم ما كان ينبغي لإلنســان الثاقب الفهم استعمال 
قدرته العقلية استعماالً شامًال وهادفاً بغاية النزوع نحو فهم عميق وفي الوقت 
نفسه بلوغ الكمال البشــري، ومن ثمة السعادة فحسب؛ وإنما من واجبه أيضاً 
فعل ذلك الفعل. ومما يلفت النظر هنــا أنه في رؤية ابن طفيل فإن األهداف 
الكبرى يمكن أن ُتنجز من غير الرسل ومن غير كتاب الوحي ومن غير ديانة 
مقامــة بالمعنــى االصطالحي. إذ فــي عرف ابــن طفيل، ال تنهــض الحياة 
البشــرية ال وال اإليمان باهللا على أســاس من عقائد بشــرية جامدة وطقوس 
دينية معادة وشــكليات عبادية؛ أي علــى إيمان معين؛ وإنمــا األمر كان على 
الضد من ذلك، فابن طفيل يؤكد على فكرة حياة بشرية ووجود بشري مبنيين 
على قدرات ذاتية ومهــارات فردية، وعلى توق الفرد إلــى النمو وإلى التفتح 
وإلى االزدهــار، تماماً كما تتمثّل هــذه الحياة وهذا الوجــود في صلة الفرد 
بالخالــق. ومن ثمة، فإن حيّــاً يعثر على طريقه نحو اهللا من غير أن يمســي 

يهودياً أو مسيحياً أو مسلماً.
ثالثاً: ينتقد ابن طفيل في هذا 
الكتــاب ـ بــال مواربــة ـ المجتمع 
المسلم في زمانه، وهو يرفض فهماً 
لإلســالم يختزل اإليمان إلى جملة 
مذاهــب دينيــة وأنشــطة تعبديــة 
شكلية. ووفق هذا االعتبار، فإن ابن 
طفيل يختلف بوضوح مع بعض رجال 
الديــن المحافظيــن وبعــض دعاة 
اإلسالم التقليدي. وإن أحد العلماء 
لهــو  بوضــوح  انتقدهــم  الذيــن 

أبو حامد الغزالي (توفي عام 1111م)، الحجة في علم الكالم، وصوفي القرن 
12م بال منازع. وكان الغزالي قد هاجم الفلسفة األرسطية معلناً أنها ال يمكن 
أن تتفق مع اإليمان اإلسالمي األرثوذكسي، ومصورًا إياها على أنها خطر على 
التقوى اإلســالمية. وفضال عن هذا وذاك، ُعرف عــن الغزالي أنه نظر إلى 

الشكل 4: الصفحتان األوليان من مخطوطة 
إسطنبول المصنفة تحت اسم «شرح قصة 
حي بن يقظان» البن سينا، مخطوطات 

آيا صوفيا 04829 ـ 035
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التصوف بحســبانه الطريق الوحيد المســتقيم نحو الخالص والسعادة التي 
ـ وفقاً لنظره ـ ليس يمكن إدراكها اللهم إال فــي العالم اآلخر. وبالضد من 
هذا، أعلن ابن طفيل ـ بطريقة تكاد تكون ذات نزعة إنسية علية ـ إمكان قيام 
صلة فردية ومباشــرة بين بني البشــر وبين اهللا، صلة حرة من التعقيد ومن 
التجنيد العقدي الجامد، وفي الوقت نفســه صلة تؤهل البشــر إلى تجريب 

السعادة في هذه الحياة الدنيا.
رابعاً: طوّر ابن طفيل ـ في هذه المحكية ـ توليفة جامعة للمبادئ العقلية 
والصوفية، وقد أســند هذه المقاربــة البديلة للوجود البشــري إلى عدد من 
مرجعيــات كالمية وأدبيــة، وإلى أســاطير الخلــق، وإلى التعابيــر الرمزية 
واألمثوالت، وإلى االستعارات التوراتية والقرآنية. ويبدو مهّماً في هذا السياق 
التنبيه على أن قصة ابن طفيل ـ حي بــن يقظان، المروية الالمعة ـ إنما هي 
قصة تربيــة وتثقيف لمن لــم يكن له مــرب بالمعنى المتعــارف عليه لهذا 
اللفظ. ومن ثمة، فإن ابن طفيل ألح إلحاحاً كثيرًا على سلطة العقل البشري، 
وعلى سيادته. وفي الوقت نفسه، شدد ـ كما فعل ذلك من قبله ومن بعده معاً 
علماء مســلمون كالســيكيون ـ على أنه ـ بالنســبة إليه ـ فــإن اهللا وحده هو 

المعلم األسمى األساسي، وهو المربي األعلى للبشرية.
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■  أستاذ جامعي، وباحث في الدراسات اإلسالمية.
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ما من شــك في أن مسألة الخير والشــّر من أعقد المسائل 
الفلسفية وأغمضها ومن أدّقها وأجلّها وأعوصها، والعناية بها 
عريقة في التاريــخ، ضاربة في شــعاب الزمن، أشــكل أمرها على 
جهابذة الفكر وحّذاق الفلسفة. ومن الدليل على عظيم خطرها في 
عقائد الناس وأنماط سلوكهم وتصرفاتهم وطبائعهم وأخالقهم أنّنا 
نُلفي هذه الثنائية قوية الحضور في أديانهم وتاريخهم وآدابهم، بل 
ربما عددناها قطب حياتهم ومدار صراعاتهــم قديماً وحديثاً، إنّها 
ثنائيــة جامعة، ال يــكاد يخرج عنها شــيء مّما يعــرض للناس في 
حياتهم علــى تعّدد أنماطهــا وتقلّــب أطوارها، تناولها الفالســفة 
المفكرون من الزاوية األنطولوجية الوجودية النظرية ومن الزاوية 
 األخالقية الســلوكية العملية، وذهبــوا في فهمها طرائــق ِقَددًا، كل

بحسب مرجعيته الفلسفية، ورؤيته الفكرية، وفلسفته األخالقية.
إن هذه الثنائية الشــهيرة من الثنائيات التي ال ُيْبليها الزمان؛ 
فهي دائمة التجّدد في كل عصر ومكان؛ ألنّها ال تنفّك عن اإلنســان 

■   t�F��� ���+
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مهما كان دينه أو ِعْرقه أو انتماؤه، وربما احتيــج إلى معاودة النظر فيها في 
األزمنة التي يشــتّد فيها التأزّم، ويكثر التنازع بين البشــر، وتنتشر فيها ُبؤَرُ 
التوّتر والصراع في العالم، ويتعاظم التطاحن والتغالب بين الشعوب، فيغيب 
نــداء العقل، ويخفــت صوت الحكمــة، ويكون المجــال للتوّحــش يتجلّى في 
الحروب، ومــا ينجّر عنهــا من ويــالت القتــل والتدمير واإلبــادة، وجرائم 

االغتصاب والتشريد والتعذيب والتخريب...
ولعلّ كثرة الشــرور التي نراها في عالمنا اليوم في السياســة واالقتصاد 
واالجتماع، وفي العالقات بين الدول واألمم والشــعوب والقبائل واألعراق، من 
مظالم واستغالل لخيرات الشعوب المستضعفة المغلوبة على أمرها، ومن إبادة 
للبشر على الهوية وحروب أهلية، وإرهاب عاد بالبشــرية إلى عصور التوّحش 
والهمجيــة، كلّ ذلك مّمــا يجعل إعــادة النظر في هــذه الثنائية مشــروعاً، 
وال سيما في ســياق غربي يْعمد إلى تشويه اإلســالم بَرْميه بالعنف واإلرهاب، 
ويتّهم المســلمين بأنّهم معسكر الشّر بســبب ما يرتكبه اإلرهاب اْلُمَعوْلَم من 

جرائم تقشعّر لها األبدان.
ولذلك سيكون تناولنا هذا الموضوع ـ على تشّعبه واّتساع نطاقه ـ إسهاماً 
متواضعــاً في بيان الرؤية اإلســالمية لثنائية الخير والشــّر من خالل النظام 
األخالقي في اإلســالم، وهو ما يجعــل عملنا مندرجاً في نطــاق معالجتها في 

ُبعدها العملي األخالقي ال النظري الوجودي.
وهذا ما يقتضــي ـ في تقديرنــا ـ أن نوّضح مفهومي الخير والشــّر في 
ــنة النبوّية، ثّم  نطاق التصوّر اإلســالمي كما يتجلّى في القرآن الكريم والس
نجلّــي صلة هــذه الثنائية بالمســألة األخالقيــة في اإلســالم بوصفها قطب 
االهتمام فيها، ثّم نبيّن مقوّمات الرؤية اإلسالمية لطبيعة اإلنسان بين الخير 
والشّر، ثم نحّدد المعايير التي ضبطها اإلسالم للخير والشّر، لنختم بالغاية 
التي تجري إليها المنظومة األخالقية اإلســالمية عموماً، وهي تخلّي اإلنسان 
عن الشــّر وتحلّيه بالخير، وذلك ببيان الوســائل المحقّقة لهــذه الغاية من 

نة النبوّية. خالل استقراء القرآن الكريم والس



197

ا(سالم في  ا9خالقي  والنّظام  والشرّ  الخير  مسألة 

1 ـ +�'5+� ا�@�� وا�>� �� ا��5gر اإل�ال+�

«الخير» فــي اللغة العربية هــو كلّ ما فيه صالح ونفــع، أو ما أّدى إلى 
جلب منفعة أو تحقيق مصلحة؛ فالمال الوفير ُيسمى خيرًا؛ ألنه الوسيلة التي 
تحقّق الكثير من الرغائب، وبه تتأّتى الكثير من المطالب. وفي هذا المعنى 
 b a ﴿ :ورد قوله تعالــى: ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ﴾ [العاديات: 8]. وقوله
i h g f e d c ﴾ [البقرة: 272]. ولذلك كان أصل استعمال 
لفظ الخير في العربيــة أنّ العربي أطلقه على كلّ ما ينفعــه ويفيده، وأطلق 
«الشــّر» على كلّ ما يضّره ويؤذيه، فإن جّر من الفعل نفعــاً مادياً أو معنوياً 

ه خيرًا، وإن حاق به ضرر مادي أو معنوي عّده  عد
 q p o n ﴿ :شّرًا، وفي ذلك قال تعالى
 }| { z y x w v u t sr
 K ﴿ : 8 ے ¡ ¢ ﴾ [الحج: 11]، وقال ~
 V U ❁ S R Q P ❁ N M L
X W ﴾ [المعــارج: 19 ـ 21]. فالخيــر والشــّر 
عند العربــي مرادفان للنفع والضــّر، فالخير ما 
نفََعه والشــر ما أضر به، فمقياس الخير والشــر 
عنــده ذاتي فردي ضيّــق، مرجعه إلى إحساســه 

ووجدانه وما يجد فيه من مصلحة وارتياح وانشراح، أو مضرة وأذى وانزعاج. 
فنزل القرآن الكريم ليعّدل هذا المعيار وينبّه لعدم دّقة هذا المقياس، وذلك 
في قوله تعالى في موضوع القتال: ﴿ ! " # $ % &' ) ( 
 ;  :  9  8  76  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *
 µ´ ³ ﴿ :[البقرة: 216]، وقوله فيمن كرهوا زوجاتهن ﴾ <
[النســاء: 19].   ﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
فالنفع والضّر ال يصلحان معيارًا للخير والشّر في اإلسالم، ال في األفعال التي 
تصيب اإلنســان قضاء وقدرًا؛ أي تقع عليه اضطرارًا ال اختيارًا، أو تصيبه دون 
أن تكون له حيلــة في رّدها أو الفرار منها، وال في األفعــال التي يقوم بها عن 
إرادة واختيار وعزم وتصميم؛ ألنّه ال يملك العلم المحيط الشامل وال اإلدراك 

«ا�@��» �� ا��3A ا�]���� 
 ،L�)C�� �+ �ّ� 5 ?الح و#
 �[��+ tA6 .أو +� أّدى إ�
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التامّ الكامل بطبيعة األشــياء واألفعال، ومــا إذا كانت نافعــة أو ضارّة له أو 
لغيره؛ وذلك لقصوره عن المعرفة الشاملة المحيطة والدراية الكاملة الدقيقة 
بالنتائج التي ســتترّتب علــى أفعاله في العاجل واآلجل، وهــو قصور أصيل في 

طبيعته؛ لمحدودّية علمه ونقص معرفته وضرورات معاشه وإكراهات واقعه.
فوصف الفعــل بالخير والشــّر اعتمادًا علــى ما يصيب اإلنســان من النفع 
والضّر وصٌف خاطئ في التصور اإلسالمي الذي نبّهت عليه اآليات القرآنية التي 
ذكرنا؛ ألنّ هذا المعيار مصدره البشر، ولذلك كان غير ثابت وغير مستقّر؛ ألنّ 
من طبيعــة البشــر أن يكونوا مختلفيــن، تتفــاوت قدراتهم الذهنيــة والبدنية، 
وتتعارض مصالحهم، وتتناقض رغائبهم تبعاً الختالف بيئاتهم وتأثير أوضاعهم، 
فلذلك كان مقياس الخير والشــّر في التصور اإلسالمي غير موكول إلى اإلنسان 
وليس صادرًا من الفعل فــي حّد ذاته. فقَتْل المحــارب الظالم المعتدي الباغي 
يكون من المسلم خيرًا، وَقتْل المواطن البريء يكون شّرًا، فوصف الفعل بالخير 
أو الشّر ال يرجع إلى الفعل ذاته، وال يصدر من اإلنسان نفسه، وإنّما مرّده إلى 
عوامل خارجة عنه، تســتند إلى رؤيــة مخصوصة للكون واإلنســان، هي العقيدة 

التي يؤمن بها اإلنسان، وما يصدر عنها من أنظمة الفكر والسلوك.
وفي هذا الســياق يحسن أن نورد ما أشــار إليه أبو هالل العسكري من 
الفرق بين الخير والمنفعة في قولــه: «إن كلّ خير نافع، ولكن ليس كلّ نفع 
خيرًا» 1، وقد اســتنبط هذه اللطيفة مــن قوله تعالى عن الخمر والميســر: 
﴿ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴾ [البقرة: 219]، ومن 

ثّم فإن المعصية ال تكون خيرًا وإن جلبت نفعاً.
وتعني كلمة «الخير» في بعض االستعماالت القرآنية «اإلسالم»، كما في 
 qp o n m l k j i h g f ﴿ :قوله تعالــى
q s r ﴾ [آل عمــران: 104]، وتعني الفعل الــذي يرضي اهللا تعالى، 
 sr q p o n m l k j i h g ﴿ :كمــا فــي قولــه

z y x w vu t ﴾ [المّزّمل: 20].

أبو هالل العسكري، الفروق اللغوية، ضبطه وحققه حســام الدين القدسي، بيروت، دار الكتب  1 ـ 
العلمية، 1981، ص 161.
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وما يميّز الخطاب القرآني في تناول ثنائية الخير والشّر أنّ ذكر الخير 
في الغالب األعم ســابق للشــّر كما تســبق الحسنات الســيئات، وكما يسبق 
 X W ﴿ :الثــواب العقاب والجنة النــار. فمن ذلك مثًال قولــه تعالى

c b a ` _ ^ ❁ \ [ Z Y ﴾ [الزلزلة: 7، 8].

واإلنسان في الوصف القرآني ظلوم جهول هلوع جزوع منُوع، ومن ثّم فإنّ 
ممارسة الشــّر جزء من طبيعته الســيّئة، وعليه أن يجاهد في سبيل تزكيتها 
حتى يصبح إنساناً فاضًال: ﴿ @ H G F E ❁ C B A ﴾ [الشمس: 9، 10]. 
ففعل الخير في اإلســالم هو نتاج إرادة واكتســاب وســعي واجتهاد، فهو إذن 

مجاهدة أخالقية في جوهــره، واألخالق هي التي 
تميّز اإلنســان من ســائر الحيوانات. فالخير في 
ربة والنفاذ، وُتنال  اإلســالم فضيلة ُتكتســب بالد

بالجهد والمطاولة.
ورغم إقرار القــرآن الكريم بمــا في طبيعة 
اإلنسان من شرور فإنّه يبّشر بانتصار الخير على 
الشــّر، فقد جاء في ســورة الرعد قولــه تعالى: 
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿ ﴿
Ê ﴾ [الرعد: 17]. ولعلّ انتصار الخير مرّده إلى 

خيرّية اهللا ورحمته الشاملة: ﴿ 5 6 7 8 ﴾ [األعراف: 156].
وإذا كان القرآن الكريم يشير إلى أنّ الشيطان يوسوس لإلنسان فيلبّس 
 A @ ? ﴿ :عليه األمور؛ يزّين له الشــّر فيظنّه خيرًا، فقد حــّذره منه
D C B ﴾ [فاطر: 6]، وبيّن له أنّ من اســتعصم بالهدى والتّقى ال يجد 
الشيطان إليه سبيًال: ﴿ V U T S R ﴾ [النساء: 76]، وهداه إلى سُبل 
التغلب عليه، وذلك باالســتعاذة منه واإلكثار من ذكر اهللا، ودعاه إلى الحذر 
من نفســه التي بين جنبيه؛ ألنّهــا تأمره بالســوء: ﴿ " # $% & ' 

) ( * + , -. / 0 1 2 ﴾ [يوسف: 53].
فوفق التصور اإلســالمي كلّ الوســائل التي ينال بها المؤمن مرضاة اهللا 

+� /�0�ّ ا�@�Fب ا�&�آ#� 
�� (��ول ��D��Z ا�@�� 
وا�>ّ� أّن ذ�� ا�@��

 ]����� ا�t��3 األ�2 
[ ا�����ت �) ��� �ّ<A�
 ]ا����mت، و��� /�
ا�%5اب ا�]&�ب
وا���B ا���ر.
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وتبلّغه جنّته هي خير، وكل شيء يبعد عن اهللا وجنته فهو شّر، وإن بدا جميًال 
مزخرفاً يسحر األلباب.

خلق اهللا ﴿ - . / 0 ﴾ [التين: 4]، ووهبه عقًال يميّز به الصواب 
من الخطأ، ومنحه إرادة الفعل وحرية االختيار، وأودع فيه الشــهوات، فصار 
كائناً حرًا مريدًا فاعًال، ولم يتركه ُســًدى؛ بل أرســل إليه األنبياء وأرشــده 
بالوحي، فإن اّتبع الهدى لم يْشــَق في الدنيا وفاز فــي اآلخرة، وذاك خيره، 
وإن أعرض عن منهج ربه كان مصيره الشقاء في الدنيا والعذاب في اآلخرة، 
 ﴾ Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿ شــّره،  وذاك 
[طــه: 123]. فمأتى الشــّر في التصوّر اإلســالمي من هذا الكائن المريد الحّر 
المختار ذي الشــهوات، يختار اّتباع شــهوته واإلعراض عن منهج ربه ويعلن 
معصيته واالنفــالت من طاعتــه، فيكون ذلك شــّرًا له، ولو اّتبــع منهج ربه 
واهتدى بهديــه لكان خيرًا لــه؛ ذلــك أنّ كلّ المخلوقات مســيّرة إال اإلنس 
والجنّ، فهي مخلوقات في أعلى الدرجات، منحها اهللا حرية االختيار، وزّودها 
بالشهوات، وهداها السبيل ﴿ Ë Ê É È Ç Æ Å ﴾ [اإلنسان: 3]، 
وأوضح لهــا المنهج القويم، فالخير في اّتباعه والشــر فــي االنحراف عنه، 
وهذا معنى الحديث النبوي الشــريف: «الخير كله في يديك والشـــّر ليس 
إليك» (أخرجه مسلم). فالزنا مثًال شــّر، أّما أصل الخلق فهو خير، فاألصل 
أن تكون المرأة زوجــة وأّماً للبنين والبنــات، فإذا تقّدمت بها الســنّ وكبر 
أوالدها صار لها أصهار. فالزواج المشــروع كلّه خير، فإذا انحرف اإلنســان 
عن صراط اهللا، وخالــف أمر اهللا، فزنى بامرأة وعاشــرها في الحرام، فلّما 
ذهب جمالها أعرض عنها وألقاها في قارعــة الطريق، فإذا هي بال أهل وال 
زوج وال أوالد، فأصبحت أشــبه شــيء بالقمامة، فهذا شــّر، وليس من أصل 
الخلق، وال من مقاصده. فاالمتثال ألمر اهللا خير ومخالفته شّر، فالشّر ليس 

له وجود بالمعنى اإليجابي؛ بل الشّر سلبي؛ إنّه نتاج انحراف عن منهج اهللا.
إن الشــّر ينشــأ من مخلوق أودع اهللا فيه الشــهوات، وبيّن له الصراط 
المستقيم ومنحه حرية االختيار، فخالف عن أمر اهللا 8 . لقد بَرأَ اهللا تعالى 
اإلنســان وكوّنه ورّكبه بحيث ال يصلح له إّال الخير. ومــن فضل اهللا عليه أْن 
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جعل المعرفة بهذه الحقيقة أمرًا فطرياً مســتقرًا في نفس اإلنسان، ال يحتاج 
إلى أن يتعلّمه من الخارج، وإن كان العلْم الخارجي يزيده قوّة.

إنّ كلّ ما يجري في عالمنا اليوم من شــرور ـ تتجلّى فــي الحروب، والتلوّث 
واالحتباس الحراري وما إلى ذلك... ـ سببه الخروج عن منهج اهللا؛ ُخْذ لك مثًال: 
جنون البقر وما أثــاره في العالم من فزع، وما ترّتب عليه من خســائر اقتصادية 
فادحة، ســببه أنّه أْطِعَم مســحوق اللحــم، وقد خلــق اهللا البقر مــن الحيوانات 

العاشبة، فجنّ جنونه وكثرت شروره، فهذا الشّر مأتاه مخالفة المنهج اإللهي.
والحقّ أنّ الشــّر المطلق ليس له وجود؛ بل 
إنّ وجود الشــّر المطلق يتناقض مــع وجود اهللا، 
فاهللا خير مطلق، أما الشــّر فهو عرضّي وطارئ. 
والخير هو أصل العالم وهو مطلق؛ ذلك أنّ اهللا 
هو الخير ذاته، ومن ثّم ال يصدر عنه إال الخير.

ولكن الســؤال الذي ُيْبَسُط في هذا السياق 
هو: كيف يمكن تفســير وجود الشّر في العالم؟ 
إن الشّر شــيء عارض على الخير ذاته، بمعنى 
أنّ الشّر هو نتاج للخير وليس معادالً له، لذلك 
هو نســبّي وعابر، وال يتمتّع بحضور جوهري في 

العالمين اإلنساني والطبيعي. فالمطر خير، ولكن عندما يتحوّل إلى سيول 
وفيضانات فإنه يصبح شــرًا بالنســبة إلى المتضّررين منه، وهذا ال يلغي 
خيرية المطر، رغم الشــرور العارضــة التي تنتج عنــه. وينطبق هذا على 
العالم اإلنســاني؛ فالشــرور التي يرتكبها اإلنسان ال تعكس شــّرًا مطلقاً 
ونهائياً في الجنس اإلنســاني، وإنّما َتتْبع في وجودهــا الخير المتأّصل في 
ماهية اإلنسان؛ ومن السهل مالحظة التفاؤل الذي تبّشرنا به هذه النظرة 
إلى اإلنسان، ذلك أنّ اإلقرار بأولوّية الخير وإطالقيّته تجعل اإلنسان ينظر 
إلى الشّر نظرة أقل انفعاالً مّما جرت عليه العادة، وتجعلنا نعترف بوجوده 
الطارئ، ونخفّف عن أنفسنا غلواء االنفعال العاطفي الذي يحرضنا أحياناً 

على االنتقام العنيف مّما نعتقده شّرًا.

 C� ��� ]AFا�� �إّن ا�>ّ
و56د؛ �� إّن و56د ا�>ّ� 
ا��L+ �O���/ ]AF و56د 
اهللا، ��هللا �E� AF+[، أ+� 
ا�>ّ� �'5 ��{ّ� و�cرzٴ. 
وا�@�� )5 أ?� ا�]��2 و)5 
+AF[؛ ذ�H أّن اهللا )5 
ا�@�� ذا(C، و+� 2ّZ ال 
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2 ـ ?��D��Z �A ا�@�� وا�>� �������S األEال��O �� اإل�الم

من الطبيعــي أن تكون صلة هذه الثنائية باألخــالق عموماً على غاية من 
 بالخير وتخل الوثاقة؛ ألنّها هي نفسها موضوع األخالق، فهل األخالق إّال تحل
عن الشّر، فالخير هو االسم الجامع لفضائل األخالق ومحمودها 1، والشّر هو 

االسم الجامع لمساوئ األخالق ومرذولها.
وليس اإلسالم بْدعاً من األديان والفلســفات األخالقية من هذه الناحية؛ 
ولكنّه يتميّــز بنظامه األخالقي الفريد الذي يْدَعم نوازع الخير في اإلنســان 
ويقوّيهــا، ويحّد من دواعي الشــّر فيــه ويضعفها، وكلّ ذلك نابــع من رؤيته 
للعالــم، حيث تشــكّل نزعــة الخير ركناً مــن أركان بنــاء الــذات الفردية 
والجماعيــة في الحضارة اإلســالمية. فالخيــر مقصد مــن المقاصد العامة 
والثابتة للشــريعة اإلســالمية. ولذلك يمكن القول: إنّ النظام األخالقي في 
اإلســالم ليس إال نظاماً للعمل الفــردي والجماعي من أجــل الحياة الخيّرة 

الطيّبة، يتكامل فيه الجانبان النظري والعملي.
وال يذهبنّ فــي الظنّ أنّ النظــام األخالقي جزء من النظام اإلســالمي 
العام؛ بل هو قطب اإلســالم وجوهره ولبّه والروح السارية في جميع نواحيه؛ 
ذلــك أنّ المنظومة اإلســالمية ـ علــى وجه العمــوم ـ مبنيّة علــى المبادئ 
الخلقية. بل إنّ األخالق هي جوهر الرســاالت الســماوية على اإلطالق؛ فقد 
صرح الرســول ژ  أنّ الغرض من بعثته هو إتمام األخالق وتقويمها، وإشاعة 
مكارمها، وال عجــب في ذلك؛ فالهدف من الرســاالت كافّــة إنّما هو هدف 

أخالقي في جوهره، وهل الدين نفسه لمن داَن به إّال ُحْسن الخلق؟
نة النبوّية الشريفة)  وإن استقراء الوحي اإلسالمي (القرآن الكريم والس
يكشــف عن نظرية في الخير متكاملــة في المبادئ والتطبيقــات، في األبعاد 
النفســية وفي المجاالت االجتماعية؛ فإذا أخذنا مثــًال «العمل الخيري» وهو 
سلوك يتّفق الناس ـ مهما اختلفت ِملَلهم وِنَحلهم وتعّددت ألوانهم وأعراقهم ـ 

انظر عرضاً تفصيلياً موجزًا لسائر األخالق اإلسالمية مؤّيدة باآليات القرآنية واألحاديث النبوّية  1 ـ 
في: محمد عبد القادر حاتم، األخالق في اإلســـالم، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

1988، ص 138.
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على أنّه ذو طابع أخالقي صميم؛ ألفْينا أنّه مقصد ثابت من مقاصد الشريعة 
اإلسالمية، بدليل ما ورد من كثرة األمر به والحّث عليه ومْدِح فاعليه وتحذير 
مناوئيه في القرآن الكريم والحديث النبوي الشــريف؛ فقد ورد لفظ الخير 
174 مّرة في القرآن الكريم، وورد لفظ «أخيار» و«خيرات» و«خيرة» 14 مّرة 
في ســياقات يتعلق «الخير» فيها بحياة الناس ومعايشهم وفي سياقات أخرى 

يتّصل بالحياة اآلخرة.
 m l ﴿ :ومن اآليات التي تحــّض على فعل الخير قولــه تعالى
 Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿ تعالــى:  وقولــه  [الحــج: 77]،   ﴾ o  n

Ä ﴾ [آل عمــران: 115]. ومن اآليات التي تأمر 
 h g f ﴿ :بالدعوة إلى الخير قوله تعالى
k j i ﴾ [آل عمران: 104]، وقال الرسول ژ : 
«مـــن دّل على خيـــر فلـــه مثل أجـــر فاعله» 
(رواه مســلم). ومن اآليات التي تحّث على المسارعة 
في عمل الخير قوله تعالى: ﴿ | {~ ے 
[المائــدة: 48]. ومــن اآليات   ﴾ £ ¢ ¡
التي تثني على الذين يســارعون بعمــل الخيرات 
قولــه تعالــى ـ فــي وصــف بعــض مؤمنــي أهل 

 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ﴿ :الكتاب ـ
¸ º ¹ ﴾ [آل عمــران: 114]، وفــي وصف أهل الخشــية مــن ربهم: 
﴿ , - . / 0 1 2 ﴾ [المؤمنون: 61]. أّما الســياقات التي ورد 
فيها ذكــر الخير فمنها ما ورد فــي القرآن الكريم عنــد الحديث عن العلم، 
كقوله تعالى: ﴿ ¦ § ¨ © ª » ﴾ [الصف: 11]. ومنها ما ورد عند الحديث 
 ﴾ \ [ Z Y X W ﴿ :عن العمل، ومن ذلــك قوله تعالــى
[الزلزلــة: 7]. وورد في ســياق الحديث عــن القدرة والكفايــة، وذلك في قوله 
تعالى: ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ [القصص: 26]، وفي سياق الحديث 
 ¾ ½ ¼ »º ¹ ¸ ﴿ :عن العدل بين الناس جاء قوله تعالى
¿ ﴾ [اإلســراء: 35]، وفي الحّض على المنافســة في األعمــال الصالحة قال 

 �
إّن ا��&�اء ا�5
اإل�ال+� (ا�&�آن ا���/2 
 (���َّ� ا��5ّ/� ا�>�/ وا��ُّ
 �� �/�w# �� T<�/
ا�@�� +���+�A �� ا���دzٴ 
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ا������ و�� ا���Bالت 
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 A @ ? > ﴿ :تعالــى: ﴿ ? @ ﴾ [البقــرة: 148]، وقوله
D C B ﴾ [فاطر: 32]. وقال رســول اهللا ژ : «ســـبق درهم مائة ألف 
درهم»، قالوا: وكيف؟ قال: «كان لرجـــل درهمان، تصّدق بأحدهما، وانطلق 
رجل إلى عرض ماله فأخذ منه مائة ألف درهم فتصدق بها» (رواه النســائي). 
 Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴿ :وفي سياق الحديث عن اإلنفاق قال تعالى
Õ Ô Ó Ò ﴾ [البقرة: 215]. وثّمة مواضع أخرى كثيرة، عِلْمنا ـ من 
اّطراد ورود األمر بعمــل الخير فيها، والحّض عليه، والثنــاء على من يقومون 
به ـ إنّ عمل الخير مقصد عام من مقاصد الشــريعة اإلسالمية؛ إنّه يبعث في 
النفس الطمأنينة واالرتياح والسعادة، ويشــيع في المجتمع االستقرار والهدوء 
والسكينة، ويجعله مهيّأ لحياة طيبة ومعيشة هانئة، ويتيح للناس فرص اإلبداع 
واالبتكار، ويشّجع على القيام بكلّ ما من شأنه أن يحّسن نوعية الحياة ويتغلّب 

على مشكالتها، ويسهم في إسعاد أهلها.
ولكن ربمــا قال قائــل: إذا لم تزل محاســن األخالق ومســاوئها معروفة 
معهودة عند الناس في أرجاء المعمورة يميّزون بين ُحْســن بعضها وُقْبح بعض، 
ويحكمون على بعض األفعال بالخير وبعضها بالشّر، ويتّفقون على رأي واحد في 
ذلك، فبماذا نفســر تعّدد النظم األخالقية في العالــم واختالفها؟ وما الذي 

يدعم قولنا: إنّ اإلسالم ذو نظام أخالقي فريد؟ ما الذي يميّزه من غيره؟
يحّدد اإلسالم الغاية األسمى التي ينبغي أن يسعى اإلنسان في حياته إليها، 
ويجعل هّمه في دنياه منشــغًال بها، ويصرف جهده في طلبهــا، وهي ابتغاء وجه 
اهللا ونيل رضاه، فهذا هو المعيار الذي يقوم عليه النظام األخالقي في اإلسالم، 
وُيقاس بــه كلّ ما يصدر عن اإلنســان من أنماط الســلوك وألــوان التصرفات 
وضروب األعمال، وُيْحكم عليها بالخير أو الشــّر. وهكذا يجمع اإلســالم سعي 
اإلنســان في ســائر تجلّياته وتنوّع أشــكاله وتعّدد مقاصده في هدف واحد هو 
 ﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿ ســبحانه:  اهللا  مرضــاة 

[األنعام: 162]، ﴿ H G F E D C B A ﴾ [االنشقاق: 6].

ثــّم إنّ من نعمة اإلســالم أنّه لم يــزّود اإلنســان بتصوّر للكــون والحياة 
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واإلنســان فحســب، بل أفاض عليه نعماً ال تحصى، منها تزويده بمقياس ثابت 
دقيق ووســيلة ناجعة دائمة لمعرفة حســن األفعال وقبحها وخيرها وشّرها، ولم 
يْقصر العلــم باألخالق على العقل أو اإلرادة أو التجربة أو العلم الذي يكتســبه 
اإلنسان، فلو فعل لتغيّرت األحكام الخلقية، وتبّدلت بتبّدل أحواله وتغيّر أوضاعه 
وتجّدد ظروفــه، ولم يقَر لها قرار قّط؛ ولكنّه منح النــاس أصًال ثابتاً ومرجعاً 
راسخاً وركناً ركيناً يزّودهم بالتعاليم األخالقية في كلّ مكان وزمان، إنّه الوحي 
اإللهي: كتاب اهللا 8 وســنّة رســوله ژ ، فهــو الذي ينقذهم مــن الضالل، 
ويهديهــم ســواء الســبيل: ﴿ / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 : ; > = < ﴾ [اإلســراء: 9]. لقــد 
اشــتمل الوحي ـ قرآناً وســنّة ـ على الهدي اإللهي 
في شــؤون الحياة كلّها من أبسط شؤون العيش في 
البيت إلــى العالقات بيــن الدول، ومــن األحوال 
واالقتصادية 1،  المالية  المعامالت  إلى  الشــخصية 
ومــن تدبيــر المنزل وإمامــة الصالة إلى شــؤون 
الحكم والقضاء وسياسة الناس 2... فاتسعت أصول 
األخالق اإلسالمية حتى شملت شــؤون الحياة كلّها 

على اختالفها وتنوّعها وتقلّبها 3.
وإذا كانــت المبادئ األخالقيــة على وجه العموم تحتــاج إلى وازع ذاتي 
ُملْزم حتّى يلتزم بها الفرد ويمارسها في حياته اليومية؛ فإنّ التصور اإلسالمي 
قد اشتمل على تلك القوة الوازعة التي ال بّد أن تستند إليها األخالق لتُمارَس 

عن األخالق اإلســالمية في المجــاالت االقتصادية انظــر: عبد الحليم الجنــدي، األخالق في  1 ـ 
االقتصاد اإلســـالمي، القاهرة، دار المعارف، د.ت.، 371 ص، وأحمد يوسف، القيم اإلسالمية 

في السلوك االقتصادي، القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1990، 175 ص.
عن األخالق اإلســالمية في السياسة يمكن الرجوع إلى: إســماعيل عبد الفتاح، القيم السياسية  2 ـ 

في اإلسالم، الطبعة األولى، القاهرة، الدار الثقافية للنشر، 2001، ص 168.
انظر إن أردت التفصيل: عبد الوهاب عــزام، أخالق القرآن، القاهرة، مكتبة النور، د.ت. وانظر  3 ـ 
أيضاً: مؤلف جماعي (كايد قرعوش ومن معه)، األخالق في اإلسالم، الطبعة الثانية، عّمان، دار 

المناهج للنشر والتوزيع، 2001، ص 53 وما بعدها.
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في الواقع، وتؤتي ثمراتهــا الزكيّة النافعة للفــرد والمجتمع، تلك القوة هي 
خشية اهللا في السّر والعلَن، واإلشفاق من المسؤولية األخروّية، والخوف من 
 V ﴿ :سوء العاقبة يوم القيامة، فمن عقيدة المسلم أنّ اهللا عليم خبير بصير
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
i h g ﴾ [سبأ: 3]، وأنّه ﴿ G F E D C B ﴾ [غافر: 19] 
 < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ﴿
 Q  P  O  N  ML  K  J  I  H  G  FE  D  C  B  A  @  ?  >  =
R ﴾ [المجادلة: 7]. وإذا كان الناس يتعاملون مع اإلنسان بحسب ما يظهر لهم 
من أعماله وســلوكه وأخالقه؛ فإنّ اهللا عالم الغيب والشــهادة يعرف أســرار 
النفس ونجوى الفؤاد. وإذا أمكن لإلنســان أن يخدع النــاس في هذه الدنيا، 
وأن ُيظهــر لهم غير مــا ُيبطن، وأن يســيء إليهم وهو يظهر اإلحســان زورًا 
ومخاتلة؛ فإنّه مهما امتّد به العمر مرتشٌف كأس الموت ال محالة، وُمالق رّبه 
يوم القيامة، يــوم ال ينفع مال وال بنــون وال زور وال خديعة وال غّش: ﴿ : 
 I  H  G  F  E  D  CB  A  @  ?  >  =  <  ;

O N M LK J ﴾ [األنبياء: 47].

إنّ التالزم في اإلسالم بين اإليمان واألخالق متين، فال قيمة لإليمان إذا 
كان مجّرد عقيدة مســتكنّة في الضمير، ولم تظهر ثمراتها األخالقية الزكية 
في الســلوك، فاإليمان يثمر في المؤمن أخالقاً حسنة وأعماالً صالحة، واّدعاء 
اإليمان بال أعمال وال أخالق هو مجّرد نفاق 1، بل إنّ الرسول األكرم ژ  ينفي 
صفة اإليمــان والدين عّمن خــان األمانة ونكــث العهد؛ ألنّ في هــذا الخلق 
المرذول شّرًا مستطيرًا على انتظام المجتمعات واستقرارها وسلمها، وذلك في 
قوله: «ال إيمان لمن ال أمانة له، وال دين لمن ال عهد له» (أخرجه أحمد)؛ 
فاإليمان الحق يــورث صاحبه مكارم األخــالء ومحامد الشــيَم، وفي طليعتها 
األمانــة وحفظ العهد، فمن فقَــَد األمانة وضيّع العهد فقــد دلّ على خلوّه من 

انظر: أحمد عبد الحميد غراب، الشخصية اإلنسانية في ضوء القرآن الكريم، القاهرة، الهيئة  1 ـ 
المصرية العامة للكتاب، 1985، ص 59.
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معاني اإليمان وبعده عن تقوى اهللا. وفي حديث آخر: «واهللا ال يؤمن، واهللا ال 
يؤمن، واهللا ال يؤمن، قيل: َمْن يا رســول اهللا؟ قال: الـــذي ال يأَْمُن جاُره 
بوائَقه»(أخرجه أحمد). وفي حديث ثالث: «الحيـــاء واإليمان قرناء جميعاً، 
فإذا ُرفع أحدهما ُرفع اآلخر» (رواه الطبراني والحاكــم)، فهذا يدلّ على أنّ 

األخالق السيئة تنافي اإليمان، وأنّه ال يجتمع اإليمان وسوء الخلق.
فإذا دخلت عقيدة اإليمان باهللا واليوم اآلخر في قلب اإلنســان ورســخت 
كان لديه وازع ذاتي يحمله على االمتثال لألمر والنهي، ويســتحثّه على عمل 
الخيرات واجتناب الشــرور، يحدوه الرجــاء والخوف: رجــاء عفو اهللا ونيل 

رضوانه، والخوف من غضبــه وأليم عقابه. فإذا 
اجتمع الخوف والرجاء في قلب اإلنســان وتمكّنا 
من ُسوْيداء فؤاده نشــأ منهما عامل نفساني قوّي 
يحجزه عن الشــّر، ويحمله على الخيــر، ويبعثه 
على االستمســاك بالحــق، وَيِقيه منازع الســوء، 
ويبعده عن مسالك الشــر، في أحوال قد يتراءى 
له فيهــا أنّ في الشــّر متعــة للنفــس ونفعاً في 
الحياة، ومن ثّم تكون المسؤولية األخالقية مبنيّة 
على قاعدة إيمانية وثيقــة 1. إن بناء األخالق على 
العقيدة يضفــي عليها طابعاً من القداســة تجعل 

اإلنسان ذا ضمير حّي وتدفعه إلى فعل الخير واجتناب الشر.
ومثلمــا كانت األخالق في اإلســالم موصولــة بالعقيدة، كانــت مرتبطة 
بحســن أداء العبادة أيضاً؛ ذلــك أنّ ديمومة األفعال الحســنة ـ وفي أعالها 
االلتزام بالشــعائر التعبّدية واالســتمرار عليها ـ تثمر أخالقاً فاضلة وصفات 
حميدة ونفساً خيّرة تحلّ محلّ الِخالل القبيحة واألفعال المرذولة، وإلى ذلك 
 R Q P ❁ N M L K ﴿ :يشــير القرآن الكريم في قوله تعالى

انظر: محفوظ علي عزام، األخالق في اإلسالم بين النظرية والتطبيق، القاهرة، دار الهداية،  1 ـ 
1986، ص 36 ـ 40.
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 ﴾ a  `  _  ^  ]  ❁  [  Z  ❁  X  W  V  U  ❁  S
[المعــارج: 19 ـ 23]. فاألخالق اإلســالمية نابعة من الدين وهي الثمرة الحقيقية 

للعقيدة والعبادة، والتدّين الحقّ يورث األخالق الفاضلة القويمة 1.
هكذا يســتبين لنا أنّ لإلســالم تصوّرًا خاصاً للكون والحياة واإلنسان، 
ومقياساً دقيقاً للشــر والخير، ومرجعاً عاماً لألخالق، وقوّة وازعة تحمل على 
التخلّــق بأخالقه والتأّدب بآدابــه، وتدفع إلى العمل بتعاليمــه. وله في ذلك 
مسلك يباين ســائر النظم األخالقية في العالم، بطريقته في إنفاذ المبادئ 
األخالقية في شــؤون الحياة كلّها وُشــَعِبها جميعها، فنظامه األخالقي مالئم 

لطبيعته، منسجم مع تعاليمه، وله خصائص ومميزات 2، من أبرزها:
· إنّه يجعل ابتغاء وجه اهللا ونيل رضاه أســمى غايات المســلم، ويتّخذه 
مقياســاً ســامياً لألخالق، يحمل علــى االرتقــاء الخلقي، ويضــع لألخالق 
اإلنســانية مرجعية ثابتة تمكّنها من الترّقي، وتقيها التلوّن والتقلّب المضّرين 
باالجتماع اإلنساني. ويهيّئ لألخالق من خشية اهللا تعالى وُتقاه ومن اإليمان 
باليوم اآلخر قوًّة وازعة تدفع اإلنسان إلى االلتزام الطوعي باألخالق، وتشوّقه 

إلى العمل بها واالضطالع بمقتضياتها من غير إكراه.
· وإنّه لم يضع أخالقاً ال يتعارف عليها النــاس، بل كانت األخالق التي 
رّغب فيها وحــّث عليها من المتعــارف المعهود عندهم، ولم يغُّض من شــأن 
بعض األخالق اإلنسانية المعروفة، ولم يْخِفض بعضها ويرفع بعضها؛ فأخالق 
اإلســالم مّما تعارف عليه أهل العقول وتلقّوه بالقبول، فلم يغادر منها صغيرة 
وال كبيرة إال اســتوعبها فــي منظومته األخالقيــة، ووضع كلّ خلُــق منها في 
موضعــه من الحيــاة اإلنســانية، وأحلّها في محلّهــا الالئق بها، وتوّســع في 
تطبيقها على نحو لم تْبَق منه ناحية من نواحي الحياة وال شــعبة من شــعبها  
محمد عبد اهللا الشرقاوي، الفكر األخالقي: دراسة مقارنة، الطبعة األولى، بيروت، دار الجيل،  1 ـ 

القاهرة، مكتبة الزهراء، 1990، ص 111.
لمزيد التعرف على خصائص النظرية األخالقية اإلسالمية يمكن الرجوع إلى: يعقوب المليجي،  2 ـ 
األخالق في اإلســـالم مع المقارنة بالديانات الســـماوية واألخالق الوضعية، اإلســكندرية، 

مؤسسة الثقافة الجامعية، 1985، ص 146 ـ 152.
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ـ  كاألعمال الفردية والمنزلية والشــؤون االجتماعية والسياسية واالقتصادية 
والتربوية والقضائية والعســكرية ـ إّال ولألخالق فيها أثــر جامع متغلغل في 
أعماقها، فاإلســالم يجعل األخالق تســود جميع نواحي الحياة وتهيمن عليها؛ 

فنظامه األخالقي يتميّز بالشمول، فال يخرج شيء عن دائرة األخالق.
وال عجب فــي ذلك فمكانة األخالق فــي هذا الدين عظيمة جدًا، وحســبنا 
التذكيــر بالحديث النبوي الشــهير الذي يقــول فيه الرســول ژ : «إنما ُبعثُت 
ألتّمم مكارم األخالق»، وما ذاك إّال ألنّ الغاية التي يجري إليها أن ينتزع تدبير 
الحياة من ســطوة الشــهوات واألهواء، لكــي توّجهها األخالق الزكيــة وتقودها 

اآلداب الحسنة، فيعّم الخير وينحسر الشّر.
· وأنّه يريد للناس أن يقيمــوا نظام حياتهم 
على معروف ال يخالطه شــيء من المنكر، فلذلك 
دعاهم إلى المنافســة فــي البر والمســارعة في 
واجتنــاب  الصالحــات  علــى  واإلقبــال  الخيــر 
المنكــرات، وأن يستمســكوا باألخــالق الحســنة 
والقيم النبيلة التي نظرت إليها اإلنســانية قاطبة 
بعين اإلجــالل واإلكبار، وأن يقضوا على مســاوئ 
األخالق التي أجمعت البشــرية علــى النظر إليها 

بعين االزدراء واالحتقار. فلذلك كانت رســالة اإلســالم خاتمة، وكانت دعوته 
عاّمة، توّجهت إلــى الناس كافّة، ابتغاء إقامة المعــروف ودعمه، وكبح المنكر 
واجتثاثه. فاإلسالم يرشد إلى الخير ويهدي إليه، ويمنع من الشّر ويحذر منه.

�]� اإل#��ن ��� ا�@�� وا�>�F� ��+ال�/� اإل 3 ـ ا��وٴ

إن الناظر في ســلوك الناس إزاء ثنائية الخير والشر يجد بينهم اختالفاً 
كثيرًا وفرقاً شاســعاً، فمنهم من يفعل الخير ويعين عليــه ويدعو إليه، وهؤالء 
خير الناس، ومنهم من يفعل الشر ويعين عليه ويدعو إليه، وهؤالء شر الناس. 
وبين النوعين أوساط في الخير والشّر، فهذا يفعل الخير، ولكن ال يعين عليه 

+��#� األEالق �� )4ا 
ا��/� ����w 6�اً، 
�� ا����4� �
و
�����/P ا��5ي ا�>'�� 
 C�� ا�4ي /&5ل
 Nُ%[�ُ ��#5ل ژ : «إ�ا��
أل(2�ّ +��رم األEالق».
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وال يدعو إليه، وهذا يعين علــى الخير، ولكن ال يفعلــه وال يدعو إليه، وهذا 
يدعو إلى الخير، ولكن ال يفعله وال يعين عليه. وهكذا الحال في الشّر، فهذا 
يفعل الشــر، دون أن يعين عليه أو يدعو إليه، وهذا يعين عليه، وال يفعله وال 
يدعو إليه، وهذا يدعو إليه دون أن يفعله أو يعيــن عليه. فخير مراتب الخير 

فعل الخير واإلعانة عليه والدعوة إليه. وهذا مّما دعا إليه اإلسالم.
فإذا كان اإلنسان مزّودًا بإرادة حرة مختارة، هي تَبٌع للعقل الذي أنعم اهللا 
به على اإلنســان بأن جعل له نورًا يســتطيع أن يميّز به الحسن من القبيح في 
األفعال؛ فإن ذلك يعني أنّ طبيعة اإلنسان الخلقية تخلو من الشر ومن الخير، 
باستثناء الفطرة الخيّرة، التي أودع اهللا فيها معرفته، وأوجد فيها نوازع طبيعية 
واســتعدادات قْبلية لقبول الخير والشــر على الســواء؛ لحكمة كمــال االبتالء 

وحرية االختيار، وهي استعدادات بالقوّة، تصير باإلرادة والقدرة أفعاالً.
وطبيعة اإلنســان هــذه ثابتــة ـ من حيــث األســاس ـ بوصفهــا قوى 
واستعدادات مختلفة، ومتغيرة ومتطورة من حيث إنّها تقبل التوجيه والتنمية 

نحو الخير والشر.
فالخير والشر إذن ليسا متأصلين في طبيعة اإلنسان، بل إن هذه الطبيعة 
قابلة للخير أو الشــر بحسب التنشــئة والتأديب والتربية والتوجيه، وهذا هو 
المجال الذي تنهض فيه األخالق بدورها المنشــود، بمعنى أن االســتعدادات 
األخالقية فطرية أمــا التخلق بالفضائل أو الرذائل فهو مكتســب. يؤكد ذلك 
 F E ❁ C B A @ ﴿ :[البلد: 10]، وقوله ﴾ q p ﴿ :قوله تعالى
 ﴾ >  =  <  ❁  :  9 وقولــه: ﴿ 8  [الشــمس: 9، 10]   ﴾ H  G
[الشمس: 7، 8]. فإذا كان اهللا 4 قد هدى اإلنسان النجدين ـ أي طريقي الخير 
والشــّر ـ أي بيّنهما له، وامتدح من جاهد نفسه فزّكاها. وذمّ من اّتبع هواها 
فدّســاها. وبيّن أنه ألهم النفس الفجور والتقوى، فهل يقال بعد ذلك البيان 

اإللهي بطبيعة إنسانية شريرة، أو طبيعة خيرة في أصل خلقها؟
إن القول بذلك ينافــي اآليات الســابقة وغيرها من اآليــات التي تثبت 
اإلرادة لإلنســان، بل إنّ ذلك يســتلزم القول بالجبر، والقول بالجبر باطل، 



211

ا(سالم في  ا9خالقي  والنّظام  والشرّ  الخير  مسألة 

فيلزم مــن انتفاء الالزم (القــول بالجبر المترّتب على ســلب اإلرادة) انتفاء 
الملزوم (القول بطبيعة خيّرة أو شّريرة).

لقد علّمنا القــرآن الكريم أنّ النفس اإلنســانية قد تلقّــت في تكوينها 
األّولي اإلحساس بالخير وبالشــّر: ﴿ 8 9 : ❁ > = < ﴾... 
 m ❁ k j i h ﴿ :ولقد ُهــدي اإلنســان طريقي الفضيلــة والرذيلــة
q p ❁ n ﴾ [البلد: 8 ـ 10]. إن اإلســالم في عالجه للنفس ابتغاء 
صالحها ينظر إليهــا من ناحيتيــن: أنّ فيها فطرة طيّبة، تهفــو إلى الخير، 
وُتَســّر بإدراكه، وتأســى للشــّر، وتحزن من ارتكابه وأنّ فيهــا ـ إلى ذلك ـ 

نزعات طائشــة، تشــرد بها عن ســواء السبيل، 
وتزّين لها فعل مــا يعود عليها بالضــرر. فبراءة 
الفطرة في أصل الخلق، و الخير والشّر طارئان، 
فطبيعة اإلنسان الخلقية ذات فطرة طيّبة؛ أي أنّها 
قد ألهمت التمييز بين الخير والشــر، فتهفو إلى 
الخير، وتأســى للشــّر، ولكن رغم هذه النزعة 
الفطريــة الخيرة؛ فإن فيها نزعات ســوء وشــّر 
تزين لها فعل ما يعود عليها بالضرر، وتلك إشارة 

إلى أخالق التطبّع ال الطبع.
ويؤّكد ابن مســكويه ما ذكرنا من طبيعة اإلنســان الفطرية ذات القابلية 
للخير والشــر، وهذا هو محــّك االختبار ومــدار االبتالء المذكــور في قوله 
تعالــى: ﴿ , - . / 0 1 2 ﴾ [الُملــك: 2]، فيقــول: «وقال 
آخرون: ليس شيء من األخالق طبيعيّاً لإلنســان، وال نقول: إنه غير طبيعي، 
وذلك أنا مطبوعون على قبول الخلق، بل ننتقــل إليه بالتأّدب والمواعظ، إما 

سريعاً، وإّما بطيئاً» 1.
إن لدى النفس البشرية اســتعدادًا لقبول الخير والشــر، ال بمعنى أنها 
خيّرة بطبعها، وال شّريرة بطبعها؛ بل تحمل اســتعدادًا فطرياً لتقبّل األمرين، 

ابن مسكويه، تهذيب األخالق، الطبعة األولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 1985، ص 26. 1 ـ 

 C6الم �� �ال�إّن اإل
 �'
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وفي ذاك ابتالؤها، فهي مشتملة على الخير والشر، والطيب والخبيث، وذلك 
كامن فيها كمون النار في الرماد، فُخِلق الشــيطان مستخِرجاً لما في طبائع 
أهل الشــر من القوة إلى الفعل، وأُْرِسلت الرسل تســتخرج ما في طبيعة أهل 

الخير من القوة إلى الفعل.
وصفوة القول من وجهة نظر إســالمية: أن اهللا خلق اإلنسان مريدًا واعياً 
قادرًا علــى االختيار الحّر، ومنحه عقًال يهتدي بنــوره إلى التمييز بين الخير 
والشــّر: ﴿ > = < ﴾. لقد شــاء اهللا تعالى أن يكون اإلنسان حّرًا 
مريدًا ومن ثــّم جعله مســؤوالً عن نتائج أعمالــه. فلذلك يمكــن القول: إنّ 
اإلنســان ذو طبيعة مزدوجة، فقــد ُخلق من مــادة وروح، وزُّود باســتعدادات 
متســاوية لقبول الخير والشــر، وأودع اهللا فيــه قدرات يمكنهــا توجيهه إلى 
الخير وإلى الشر، وأتاح له ـ من بصيرة التمييز وقوة التفكير ـ ما جعله حّرًا 
ومســؤوالً، تقع عليه وحده َتِبعــة أعماله. فالصبي بجوهره خلــق قابًال للخير 
والشر جميعاً، وإنما أبواه يميالن به إلى أحد الجانبين. ويؤكد القرآن الكريم 
أن اإلنسان ُخلق قابًال للخير، قادرًا على فعله والسير في طريقه، فإذا اْجتَرَح 
ــن أمامها  المعاصــي واْقتََرف اآلثــام فألنّه لــم ُيقــاِوم الغَواية، ولم يتحص

باإليمان والتّقى حتى ال يترّدى فيها 1.
فالخير إذن هو أصل اإلنســان، وفطرتــه التي فطر عليهــا، إّال أنه ُخلق 
ضعيفاً ذا قابلية للغواية، فإن اّتبع أهواء النفس ووساوس الشيطان فقد ترّدى 
إلى أســفل ســافلين، أّما إذا اســتعصم باإليمــان والتقى ـ فخالــف النفس 
والشــيطان ـ فله أجر غير ممنون. وِمن ثَم كان من ثوابت القرآن الكريم أن 
َتسبق فيه اإلشــارةُ إلى الخير، اإلشارةَ إلى الشر، والُبشــرى بالجنة اإلنذارَ 
بالنــار، وثواُب الصالحين الُمحســنين عقــاَب الكافرين الُمذِنبيــن؛ ألنّه لو 
افترض أنّ الشــر أصل اإلنســان في خلقه وفطرته التي فطــر عليها، لكانت 

ين عبثاً. الدعوة إلى الد

للتوسع انظر: محمد بهائي ســليم، القرآن والسلوك اإلنساني، القاهرة، الهيئة المصرية العامة  1 ـ 
للكتاب، 1987، ص 377.
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نخلص من كلّ هذا إلى أن اإلنسان ذو فطرة خيرة، وأن الشّر طارئ عليه 
وُمَجاٍف لفطرته التي فطره اهللا عليهــا، فقد اقتضت رحمة اهللا تعالى وفضله 
وحكمته أن يولد اإلنســان خيّرًا؛ ألنّ الرحمن هو الذي يعطــي الخير ابتداءً 
ــنة  تكّرماً، ثم يجازي على اإلحســان تفّضــًال. وفي القرآن الكريم وفي الس
النبوّيــة ما يدل على هــذا المعنى صراحــة أو ضمنا كقولــه تعالى: ﴿ ¤ 
 ¸ ¶ µ´ ³ ² ± °¯ ® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥
º ¹ « ¼ ½ ¾ ﴾ [الــروم: 30]. فقد خلــق اهللا الناس 
وأرسل إليهم الرسل مبّشرين ومنذرين ليبينوا لهم الطريق المستقيم، وذلك 

الدين الــذي ُبعثوا به مــن عند اهللا ليــس أمرًا 
طارئاً غريباً عن اإلنســان، بــل إنّ أصله مغروس 

فيه، وقد دلّ على ذلك منطوق اآلية الكريمة.
فاإلنســان حين يقيم وجهه للدين الحنيف 
يمتثل أمر رّبه ويجتنــب نهيه؛ إنما يتّبع الفطرة 
الســليمة التي فطر اهللا الخلق عليها، فقد فَطر 
خلْقه على معرفته وتوحيده، وآية الميثاق شاهدة 
على ذلك، حيث يقول اهللا تعالى: ﴿ 6 7 8 
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9

 ﴾ R  Q  P  O  N  M  L  K  J  IH  GF  E  DC  B
[األعراف: 172]. ومن هذا المنطق يكون اإلسالم هو الدين المركوز في طبيعة 
اإلنســان ال يولــد إال به، ولذلك قــال تعالــى: ﴿ ¤ ¥ ¦ §¨ 
 º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± °¯ ® ¬ « ª ©
« ¼ ½ ¾ ﴾ [الــروم: 30]، ومعناه: أنّه ساوى بين الناس كلهم 
في الفطرة السليمة والجبلّة المستقيمة، وال تفاوت بينهم في ذلك. ولهذا 
́ ﴾؛ أي: لدين اهللا.  قال ابن عباس وجماعة من الســلف: ﴿ ± ² ³ 
وهو المشار إليه بالتســوية في قوله تعالى: ﴿ 8 9 : ❁ > = 
< ❁ @ H G F E ❁ C B A ﴾. قال ابن كثير في تفســيره 
﴿ 8 9 : ﴾؛ أي: خلقها سوّية مستقيمة على الفطرة القويمة كما قال 

 ��AE[ اهللا ا���س وأر
 �/�<ّ+ ��إ��'2 ا��
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 ³ ² ± °¯ ® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ ﴿ :تعالى
́ ﴾ [الــروم: 30] 1. وقال رســول اهللا ژ : «ما من مولـــود إال يولد على 
الفطرة ـ وفــي رواية: على هــذه الملة ـ فأبواه يهّودانـــه أو ينّصرانه أو 
يمّجسانه، كما ُتنتَج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء»؟ 

(أخرجه البخاري).
ففي هــذا الحديث دليل علــى أن الفطرة التي يولد عليها اإلنســان هي 
السالمة من الشرور، فمثلما تولد البهيمة سليمة من العيوب الجسمانية يولد 
الطفل ســليماً من العيوب النفســية واالعتقاديــة، ومثلما تْطــرأ العيوب على 
البهيمة بعد ميالدها، فكذلــك تطرأ هذه العيوب على اإلنســان بعد ميالده. 
والدليل على أنّ الفطرة المقصودة في هذا الحديــث بمعنى وجود الخير في 
النفس قول النبي ژ : «فأبواه يهّودانه أو ينّصرانه أو يمّجسانه»، ولم يقل: 
يجعالنه مسلماً؛ ألنّ اإلســالم هو الدين الطبيعي المالئم للفطرة اإلنسانية، 
أّما العقائد األخرى فهــي انحرافات عنه. وقد جاء هــذا المعنى صريحاً في 
رواية أخرى للحديث: (كل مولود يولد على هذه الِمّلة). ويتأّيد هذا المعنى 
بما جاء في صحيح مســلم عن عباس قال: قال رســول اهللا ژ : (يقول اهللا: 
إني خلقت عبادي حنفاء كّلهم، فاجتالْتهم الشـــياطين عن دينهم، وحّرمت 
عليهم ما أحلْلُت لهم) (رواه مسلم). وكذلك ما جاء في جزء من حديث رواه 
اإلمام أحمد وأخرجه النســائي في سننه عن األسود بن ســريع من بني سعد 
قال: قال رســول اهللا ژ : «ُكل نََســـَمٍة ُتوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة َحتى ُيْعِرَب َعْنَها 

َرانَِها» (رواه أحمد). َدانَِها َوُيَنصلَِساُنَها، فَأََبَواَها ُيَهو
وهكذا يســتبين لنا أنّ الكلمات المعبّر بها عن الشــّر تدل على أنّ الشر 
ليس إّال انحرافاً عن الخير وزيغاً عن الحق، فكلمات مثل: الفساد، والفسق، 
والكفر، واإللحاد، والزيغ، والظلم، والضالل... وغيرها من الكلمات الدالة 
على الشــّر، نتبين عند تدّبرها أنّها مجّرد ُسلُوب؛ أي إنّها أمور سلبية، بمعنى 
أنّ الشرور ليست أصيلة في اإلنسان؛ وإنّما هي انحراف عن الخير، فالفساد 

تفسير ابن كثير،، دار طيبة، 2002، المجلد الثامن، ص 410. 1 ـ 
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ال يكون إّال لما كان في األصل صالحاً سليماً، والفسق: خروج عن االستقامة، 
والكفر تغطيٌة وإخفاء وجحود، والزيغ انحراف، والظلم وْضُع الشيء في غير 

موضعه، والضالل عدم اهتداء إلى الحق، وهكذا...
فما هو الخير الذي فطر عليه اإلنسان؟

نتبيّن من اســتقراء النصوص التي أوردنــا بعضها أنّ هــذا الخير يتجلّى 
بالخصوص في: السالمة من العيوب النفســية والعقدية، واالعتراف بوحدانية 
اهللا تعالى والعبوديــة له. وتتّصل بهذيــن المظهرين األساســيين للخير أنواعٌ 
أخرى من الخير الفطري تدل عليها نصوص أخرى صراحة أو ضمناً، وهي في 

الجملة أصول القيم األخالقيــة، فاهللا تعالى فطر 
اإلنســان على أن شــكر الُمنِْعم خيٌر، وهو محمود، 
وأن الجحود شــّر، وهو مذموم... ويّطرد األمر في 
ســائر األخــالق المحمــودة؛ كالعــدل والصــدق 
واألمانــة، والِخــالل المرذولة، كالجــور والكذب 
والخيانة... قال رسول اهللا ژ : «إن األمانة نزلت 
في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ومن 
ـــنة» (رواه الترمذي). فهــذا الحديث صريح  الس
الداللة علــى أنّ النــاس مفطورون علــى األمانة. 

́ ﴾ [الرحمــن: 60]، ويقــول:  ويقــول اهللا تعالــى: ﴿ ° ± ² . 
ال  اآليتــان  فهاتــان  [القلــم: 35، 36]،   ﴾ Å  Ä  Ã  Â  ❁  À  ¿  ¾ ﴿
تعلّمان اإلنسان أنّ جزاء اإلحسان ينبغي أن يكون إحساناً، أو أنّ مصير المحسن 
ينبغي أال يكــون كمصير المســيء؛ وإنما تفترضــان أنّ ذلك يعرفه اإلنســان 
بداهة، ولهذا أفاد االستفهام في اآلية األولى التقرير؛ تقرير ما هو مركوز في 
الطبائع والعقول، وهو مجازاة اإلحسان باإلحسان، وأنّ مقابلة اإلحسان باإلساءة 
هو انحراف عن الفطرة وزيغ عن اِلِجبلّة؛ ألنّ القلوب ـ كما ورد في الحديث ـ 
«ُجِبلت على حّب َمْن أحســـن إليها وُبْغض من أساء إليها» (رواه ابن حبّان)، 
وأفاد االســتفهام في اآلية الثانية اإلنكار؛ إنكار الحكم بغيــر ما هو معلوم في 

بدائه العقول من أنّ مصير المحسن ال يكون أبدًا كمصير المسيء.

 .A� اهللا (]��. اإل#��ن �F�
أن ^�� ا�ُ��ِْ]�E 2ٌ�، و)5 
+��5د، وأن ا�5�Bد ^ّ�، 
و)5 +4+5م... و/Fّ�د 
األ+� �� ��D� األEالق 
ا����5دة؛ ���]�ل وا�g�ق 
واأل+�#�، وا�ِ@الل ا���ذو��، 
���5Bر وا��4ب وا�@��#�.
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 ��OالE5+ـ� األwوا����� +�'�ـ� �� ا��� �وا�>ـ �4 ـ +&�ـ�س ا�@�ـ
اإل�ال+��

لّما كان اإلســالم عقيدًة وعبادًة وشــريعًة؛ فقد انبثق عنه نظام شــامل 
كامل، وَضَع مقياســاً دقيقاً لما هو خير ولما هو شــّر، فــإن كان الفعل مّما 
يرضي اهللا تعالــى بامتثال أوامره واجتنــاب نواهيه فهو خيــر، وإن كان مّما 
يغضب اهللا عصياناً ألوامره واّتباعاً لنواهيه فهو شر، فالخير ـ عند المسلم ـ 
ما يرضي اهللا، والشــّر مــا ُيغضب اهللا. فاألصــل في المســلم أن ُيْقِدم على 
القيام باألفعال، ويصفها بالخير، إن كانت ترضي اهللا؛ وأن ُيْحِجم عن القيام 
بها واالقتراب منها، ويصفها بالشــر، إذا كانت سبباً في سخط اهللا؛ ألنّ اهللا 
يرضى عن الذين يفعلون الخير الذي أَمَر بــه، وقد وعدهم بالجنّة، ويغضب 

على الذين يفعلون الشّر الذي نهى عنه، وقد توّعدهم بالنار.
ولوجود الشــرور في هذه الدنيا ِحكَــٌم بالغة، عرفنــا بعضها وغاب عنا 
أكثرها، ﴿ 8 9 : ; > ﴾ [البقرة: 216]، فمن ذلك: أنّ الدنيا في 
التصور اإلســالمي دار عمٍل واختباٍر وابتالء.. ومن لــوازم ذلك أال تخلو من 
الشــرور كما قال تعالى: ﴿ Ô Ó Ò Ñ ﴾ [األنبياء: 35]، والمخلوق 
يحتاج إلى من يجلب له الخير، ويْدرَأ عنه الشــّر.. فال يســتقيم شــرعاً وال 
عقًال أن يجــد األولى عند خالقه واألخــرى عند غيره. ثــّم إنّ الخير ُيعرف 
بضّده، فنعمة الخير ُتعرف بما ينجّر عن فقدانها من شّر، والحق ُيعرف قدره 
بمعرفة ضّده من الباطل، فكيف يعرف المؤمن نعمة التوحيد وفضل اهللا الذي 

منّ به عليه إذا كان يجهل الشرك وشروره على صاحبه في الدنيا واآلخرة؟
ومن النفوس من ال ينفع معها الخير، بل يزيدهــا طغياناً وتجبّرًا وعتوًّا، 
ب معها الشــّر هّذبهــا وأّدبها وأعادها إلى رشــدها كمــا في عقاب  فإذا ُجر

المجرمين وقمع المفسدين.
ومنها: إنّ الخير والشــر مــن مقتضيات البالء والتمحيــص حتى ُيعرف 
المحقّ من المبطل والمؤمن الصابر من غيــره. فهل يرضى العبد بحكم اهللا 
تعالى وقضائه في الشــّر كما يرضــى بحكمه في الخير، أم إنّــه إذا أصابته 
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ســّراء رضي وشــكر، وإن أصابته ضّراء ســخط واعترض؟ فمن النفوس من 
تنجح في بالء الخير دون الشــّر، ومنها من تنجح في بالء الشّر دون الخير، 
، وذلك  والنفــوس المؤمنة الصالحة هي التــي تنجح في بالء الخير والشــر

بالرضا بالقدر والتسليم بالقضاء.
إنّ رحمة اهللا وســعت كلّ شــيء، وخيره عّم العالمين، ولم يأمر بالشــر 
 ❁ ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª © ¨ ﴿ :ولكنه سمح به لحكمة
 Q P O N M L K ﴿ ،[29 ،28 :األعراف] ﴾ º ¹ ¸ ¶
W V U T S R ﴾ [النحــل: 90]. وإذا كان اهللا ال يأمر 

إال بالعدل والمحبة واإلحســان والعفو... أي يأمر 
بالخير، وال يرضــى إال بالطيب. فلماذا ترك اهللا 
الظالم يظلم والقاتل يقتل والســارق يســرق... 

وأصحاب الشر أن يقترفوا شرورهم؟
جواب ذلــك أن إرادة اهللا اقتضت أن يكون 
الناس أحــرارًا، والحرية تقتضــي الخطأ، وال 
معنى للحرية دون أن يكــون للناس حقّ الخطأ 
والصــواب، وحقّ االختيــار الحّر بيــن الطاعة 
والمعصية، فلو شاء اهللا لخلق الناس كالمالئكة 

[التحريــم: 6]، فجعلهــم أخيــارًا   ﴾ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ﴿
كلهم، وذلك بأن يقهرهم جميعاً علــى الطاعة قهرًا، مثلما قهرهم بالموت 
جميعاً. ومقتضى ذلك أن ُيسلبوا حرية االختيار. وفي سنّة اهللا في خلقه أن 
الحريــة مع األلــم أكرُم لإلنســان من العبوديــة مع اللــّذة، ولهذا ترك 
اإلنســان يخطئ ويتألّم ويتعلّم مــن أخطائه، وتلك من ِحكَــم اإلذن بوقوع 

الشر في هذا العالم.
على أنّنا إذا تأّملنا نظام الوجود اســتبان لنا أنّ الخير هو القاعدة، وأنّ 
الشّر هو االستثناء؛ ولهذا قال الغزالي: «إن نقص الكون هو عين كماله، مثل 

اعوجاج القوس هو عين صالحيته، ولو أنّه استقام لما رمى».

Nr�Oإّن إرادة اهللا ا
أن /�5ن ا���س أ
�اراً. 
 ،SF@ا� �r�&) �/�وا��
وال +]�. ��A�/� دون

 ]
أن /�5ن ���Aس 
 ]
ا�@SF وا�5gاب، و
اال���Eر ا���.
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5 ـ و���D ا��@Aّ� �� ا�>ـ� وا����@��� �ّA� E �+الل ا�&�آن ا���/2 
�/ّ5�َّ� ا�� وا��ُّ

 m l ﴿ :دعا اإلســالم إلى فعــل الخير؛ إذ قــال اهللا تعالــى
o n ﴾ [الحــج: 77]، وأمر بالتعاون علــى الخير فقال: ﴿ ¿ 
 w v ﴿ :[المائــدة: 2]، وحّث على الدعوة إلــى الخير فقال ﴾ Â Á À
 O N M L ﴿ :[النحل: 125]، وقال ﴾ | { z y x
X W V U T S R Q P ﴾ [ُفّصلــت: 33]، وقــال النبي ژ : 
«ألَْن يهدي اهللا بك رجًال واحداً خير لك من حمر النعم» (متّفق عليه)، وفي 

رواية: «خير لك مّما طلعت عليه الشمس» (رواه الطبراني).
ومثلما يحتاج اإلنسان إلى جهد عظيم لتحسين حياته المادية فهو يحتاج 
إلى جهد أعظم لتطوير حياته الروحية واالرتقاء بملكاته اإلنســانية. وإنّ من 
أصعب الواجبات وأعظمها مشقّة البناء الروحي لشخصية اإلنسان، فهو يحتاج 
إلى مجاهــدة للنفس كبيرة ورياضة طويلة؛ حتى تصــل إلى االرتقاء الروحي 
المنشــود. قال النّبّي ژ : «ِإنَما اْلِعْلُم بِالتَعلمِ، َوِإنَما اْلِحْلُم بِالتَحلم. َوَمْن 

يََتَحر اْلَخْيَر ُيْعَطُه، َوَمْن يَتِق الّشّر ُيوَقُه». (رواه الطبراني).
ولما كان اإلنســان فــي أصل خلقــه ضعيفــاً ﴿ 5 6 7 ﴾ 
[النســاء: 28]، هلوعاً جزوعاً منوعــاً [المعــارج: 19 ـ 21] وغيرها من الصفات 
السلبية؛ احتاج إلى تلك المجاهدة الثقيلة، ولذلك كانت الحسنة في اإلسالم 
بعْشرة أمثالها، وكانت السيئة بمثلها؛ ألنّ فعل الخير يحتاج إلى إجبار للنفس 
على مخالفة الهوى، ومن المعلوم أنّ النفس أّمارة بالّسوء لقوله تعالى: ﴿ & 
' ) ( * + , -. / 0 1 2 ﴾ [يوســف: 53]، وجهاد النفس 
في طريــق الخير مرضاة هللا تعالــى، ليس له جــزاء إال الجنة، لقوله 8 : 
﴿ ¼ ½ ¾ ¿ É È Ç Æ ❁ Ä Ã Â Á À ﴾ [النازعات: 40، 41]. 
ومن ثّم كان على اإلنســان بوصفه كائناً حّرًا مريدًا مختارًا ـ بخالف ســائر 
المخلوقات ـ أن يطوي طريقه الفطري الطبيعي عن اختيار؛ ألنّه طريق سموّه 
وكماله. وهذا يعني أنّــه بالمقابل قادر على االنحراف عــن الطريق القويم، 
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 H G ﴿ ،[3 :اإلنســان] ﴾ Ë Ê É È Ç Æ Å ﴿ :لقوله تعالى
L K J I ﴾ [الكهف: 29].

 ﴾ 2  1  0  /  .  -  , ﴿ بخلقــه:  عليمــاً  اهللا  كان  ولّمــا 
[الُملك: 14]؛ فإنّه ال عالج للطبيعة البشــرية إّال بالعــالج الذي وصفه اهللا 
لخلقه، وهــو اإليمان باهللا، والتســليم بقدره، والرضــا بقضائه، والصبر 
 s r q p o n m ﴿ :الجميل على بالئه، يقول تعالى
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  ❁  w  v  u  t
 ± ° ¯ ® ¬ « ª © ❁ § ¦ ¥ ¤£ ¢

² ³﴾ [هود: 9 ـ 11].
لقــد أراد اهللا تعالى أن تبقى صلة اإلنســان 
بربه فــي حال النعمة والقوة والصحة والســالمة 
والجاه والســلطان كصلته باهللا في حال الشــدة 
والعسر، والمحنة والضعف، والحاجة والَعوَز، ألنّ 
ذلك كلّه مــن اهللا، فهــو المعطي المانــع، وهو 
الرافع الخافض، وهو المعّز المــذلّ، بيده األمر 

كلّه وهو على كل شيء قدير.
واهللا 8 : يريــد أن يتوّجه العبــاد إليه في 

السّراء والضّراء على الســواء؛ ألنّ في اتجاههم إليه 4 في الحالين مأمن 
من الشــر والطغيان وقت الرخاء، ومن اليأس والقنوط وقت الشــدة. وهكذا 
يكون التوازن في حياة الفرد وفي حياة الجماعة أيضاً، فال ُتْقِنُطه الشــدائد، 
وال ُتْبِطُره النَعم؛ ذلك أنّ الطبيعة البشــرية في حاجــة إلى تقويمٍ وإصالح 
وتهذيب وتأديب، وال يكون ذلك إال بدين اهللا، والخير للناس جميعاً في اّتباع 

دينه واالهتداء بهديه.
يقول ابن الجوزي: «ليس في الدنيا أشــد بلهاً ممــن يريد معاملة الحق 
ســبحانه على بلوغ األغراض، فأين تكون البلــوى إذن؟ ال واهللا، بل ال بد من 
انعكاس الُمرادات ومن توّقف أجوبة السؤاالت، ومن تشفّي األعداء في أوقات، 
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فأّما من يريد أن تدوم له الســالمة والنصر على من يعاديــه، والعافية من 
غير بالء فما عرف التكليف، وال فهم التسليم» 1.

فاالبتالء يكون بالخير والشّر، وبالســّراء والضّراء، وبالسعادة والشقاء، 
وبالراحة والتعب، فيُْبتلى اإلنســان بما يســّره وبما يســوؤه، فال بّد أن يكون 
 ÐÏ Î Í Ì ﴿ :صابرًا في الضّراء شــاكرًا في الســّراء، قال تعالــى
Ö ÕÔ Ó Ò Ñ ×﴾ [األنبياء: 35]، واالبتالء بالخير أشّد من 
االبتالء بالشّر وأثقل؛ فقد زّين اهللا 4 الخير لإلنسان، وَجَبله عليه: ﴿ ¡ 
¢ £ ¤ ﴾ [العاديــات: 8]، فالنفوس تهوى الخيرات، وتتطلّع إليها، وتكّد 
العقــول، وترهق األبــدان، وقد تزهــق األرواح، مــن أجل اجتــالب المنافع 
 v u t s r q p ﴿ :واســتدفاع المضارّ، قال تعالــى
z y x w } | { ~ ے¡ ¢ 
£ ¤ ¥¦ § ¨ © ª ﴾ [آل عمــران: 14]. فعلى اإلنســان أن 
يجاهد نفســه األمارة بالســوء ووسوســة شــيطانه، فال يكون عبدًا للشهوات 
والملّذات، وأن يحرص علــى مجانبة مصادر الفتن ومواقع الشــبهات حتّى ال 
يقع فيها. وال شــّك في أنّ اّتبــاع األوامر واجتنــاب النواهي فــي ظلّ الفتن 
والمغريات ليس باألمر الهيّن اليســير؛ بل إنّه يحتاج إلى شــخصية قوّية، ال 
تستخفّها الشهوات، وال تســتكين للمغريات، وال تصرعها الفتن، وال يستحوذ 
عليها الشــيطان، وال يكــون ذلــك إّال لمن اّتصــف بالمصابــرة والمجالدة 
والمثابرة، فمن جاهد النفس وقاوم الشــيطان واســتعان باهللا هداه اهللا إلى 
 ut s r q p ﴿ :الحسنى، وجزاه الجزاء األوفى، قال تعالى
y x w v ﴾ [العنكبــوت: 69]. فالمجاهدة هي مقصــود االبتالء والغاية 
منه، حتّى يمّحــص اهللا الذين آمنــوا فيتبيّن صحيح اإليمان مــن غيره، قال 

تعالى: ﴿ 0 1 2 3 4 5 6 7 ﴾ [محمد: 31].
إن التخلّق بالفضائل يقتضي بالضرورة تحّمًال للمشاّق ومواجهة للصعاب، 

عبد الرحٰمن بن الجوزي، صيـــد الخاطر، تحقيق: محمد الغزالي، القاهــرة، دار نهضة مصر،  1 ـ 
د.ت. ص 215.
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للتعارض القائم بينها وبين أهواء النفس، ولذلك كان مناط الفالح في قدرة 
 B A @ ﴿ :اإلنسان على ضبط نفســه والتغلّب على هواه واستمساكه بتقواه
C ﴾. وفي القرآن الكريم أمثلة من هذه المجاهدة وإقرار بعســرها وتنويه 
بعظيم جزائها، فمن ذلك قوله تعالى ـ في ســياق الحــث على العفو ومقابلة 
 e n c b a ` _^ ] \ [ Z ﴿ :اإلساءة باإلحسان ـ
 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  ❁  k  j  i  h  g  f

w ﴾ [فصلت: 34، 35].

��)�E
لقد اســتبان لنــا من خــالل هــذا العرض 
المختصر لثنائية الخير والشــّر وصلتها بالنظام 
األخالقي في اإلسالم أنّ هذا الدين الحنيف جاء 
ليدعو إلــى كلّ خير، فهو ال يرتضي الشــّر، وال 
يقّر الباطل، لذلك ســّمى اهللا هذا الدين خيرًا: 
﴿ k j i h g f ﴾ [آل عمــران: 104]، 
منظومته األخالقية موصولــة بعقيدته وصًال  وأنّ 
وثيقاً؛ ألن األخالق منبثقة عن العقيدة، فالمسلم 
الحقّ من كان مستمســكاً بأخــالق دينه، وكانت 

عقيدته موجهة لســلوكه، فكان مفتاحاً للخير مغالقاً للشر. والمسلم الحقّ ال 
يمكن أن يتخلّى عن أخالقه؛ ألنّ تخليَه عنها يعني تخلّياً عن عقيدته. وما نراه 
في األّمة من مظاهر البعد عن أخالقها اإلســالمية الفاضلة وقيمها الســامية 

إنّما هو أثر من آثار ابتعادها عن دينها وثقافتها؛
ذلك أنّ أخالق األُمم ليست إال أثرًا من عقيدتها وثمرة من ثقافتها.

والمتأّمل في عالمنا اليوم ابتغاء تشخيص ما فيه من أْدواء وِعلَل يجد أنّ 
األزمــة الكبرى التــي يعانيها ـ ومنها انشــعبت معظم الشــرور التي أصابت 
النــاس ـ إنّما هي أزمــة أخالقية حاّدة ناجمــة عن آفات الحضــارة الغربية 
الماديــة المعاصرة التــي هي في حاجة ماّســة إلــى بديل أخالقــي عاجل، 
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والمسلمون مطالبون باســتغالل هذا الظرف السانح للقيام بالدور الحضاري 
المنتظــر منهــم، والنهــوض بالوظيفــة الحضاريــة المزدوجة داخــل األُّمة 
وخارجها، فقد ســبق لهم أثناء تاريخهم الزاهر أن أسهموا بقيمهم األخالقية 
في حلّ كثير من المشكالت كانت تعاني منها البشــرية. وهم مدعوون اليوم 
أكثر من غيرهم إلى اإلســهام في إصالح الواقع العالمــي الذي يطغى عليه 
الظلم والقسوة والفساد، والعمل على استبداله بواقع عالمي أقرب إلى العدل 

والرحمة والصالح.
إنّ الخير قيمة إنسانية ُمثلى، فتح لها اإلســالم آفاقاً واسعة في الحياة، 
وجعلها من سمات المجتمع اإلسالمي، وقد كان اإلنسان المسلم في أوج سموّه 
األخالقــي أنموذجاً فريــدًا في تاريخ البشــرية، وصفه القــرآن الكريم بأنّه 
مســارع في الخيرات، والمســارعة هنا تعني مغالبة الوقت حتى يتحقّق أكبر 

قدر من الخير، وبقدر ما يكثر الخير يتّسع نطاقه وتعّم فائدته.
إنّ رفع راية الخير بمعناها األخالقي المسالم ال يعني االستسالم للشّر؛ بل 
إنّ الخير الُمؤّيــد بالحقّ يمكن أن يكون قوّة تحمي الخيــر وتنصر الحقّ وتقيم 
العدل 1. وما من شك في أن األخالق اإلسالمية بســموّها ورفعتها من السهل أن 
تجد مكانتها الالئقــة بها في هذا العالــم؛ ألنّه أحوج ما يكــون إليها إلصالح 
أوضاعه وتقويــم اعوجاجه؛ ولكــنّ ذلك يقتضــي أن يراعي المســلمون حاجة 
 i h g f ﴿ اإلنسانية، وأن يحقّقوا في ســلوكهم معنى اآلية الكريمة

q s r qp o n m l k j ﴾ [آل عمران: 104].

انظر: عبد المنعــم خالف، «اإلســالم والمعترك األبدي بين الخير والشــر»، ضمــن مؤلف جماعي  1 ـ 
بعنوان: اإلسالم ومكارم األخالق، الطبعة األولى، القاهرة، دار الكاتب العربي، 1992، ص 41 ـ 48.
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■  باحث مغربي متخصص في قضايا الفكر اإلسالمي المعاصر.

يتــم التعاطي مع موضــوع مســألة األخالق فيمــا هو أعم 
بالتركيز على الجانب المرتبط بسلوكيات األفراد بالحديث 
عن أخالق الصدق والصبر واألمانة واالحترام وكل ما اتصل باآلداب 
العامة، فضًال عما له عالقة بطباع النــاس المتعلّقة بطريقتهم في 
التواصل والــكالم واألكل والشــرب وغير ذلك، ممــا ينبغي للفرد 
الســوي أن يتصــف به، ومــا ينبغــي أن نعلّمــه للصغار مــن آداب 

وأخالقيات وغيرها؛ وهذه أمور كلها لها أهميتها الخاصة.
ولكن ربط المســألة األخالقية فــي مجملها بالتفكير وبالفلســفة 
وبالنظرة إلى العالم أمر شــبه مغيب، وهذا ال يعني أنه ليست هناك 
كتابات حــول معالجة المســألة األخالقيــة في عالقــة األخالق بنظم 
المعرفة اإلنسانية إال أنها قليلة؛ إذ ســبق ألحمد أمين أن أصدر كتاباً 
بعنــوان «األخــالق» 1920م، وأصدر زكي مبــارك ســنة 1924م كتاباً 
عنوانه «األخــالق عند الغزالــي»، وكان قد أثار ضجة بســبب منحاه 
النقدي، وأصدر محمد يوســف موسى سنة 1940م كتاباً عنوانه «تاريخ 
األخالق»، وقــّدم محمــد عبــد اهللا دراز أطروحة متميزة فــي جامعة 

■   ���? ��
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السوربون عنوانها «دستور األخالق في القرآن» 1947م، وأصدر ماجد فخري سنة 
1978م كتاباً عنوانــه «الفكر األخالقي العربي»، وكتب ٰطه عبد الرحٰمن «ســؤال 
األخالق: مســاهمة في النقد األخالقي للحداثة الغربيــة» 2000م، وكتب محمد 
عابد الجابري «العقل األخالقي العربي، دراســة تحليلية نقدية لنظم القيم في 
الثقافــة العربيــة» 2001م... إلــخ 1، ولكــن في تقديرنــا أن موضوع المســألة 
األخالقية على أهميته في حاجة الهتمام ومعالجة أكبر، وفي حاجة لتوسيع مجال 

لُنا اليوم. الدراسة والبحث فيه وفقاً لمقتضيات الزمن المعرفي الذي ُيظلـ
إننا فــي الزمن الحاضر في حاجة أكثر مــن أي وقت مضى إلى معالجة 
المســألة األخالقية، بإعادة تقييم بناء العالقة التي تربط اإلنســان بالكون 
وبأخيه اإلنسان وبالغيب؛ بالنظر إلى مشــكلة التلوث البيئي، ومشكلة أسلحة 
الدمار الشامل، وبالنظر إلى مشكلة الحروب والصراعات في العالم، فضًال 
عن التمييز بين بني البشــر، وجلب المصلحة الخاصة على حساب المصلحة 
العامة لصالح مركزية دول الشمال على حساب دول الجنوب، وغير ذلك من 
المشــكالت المتعلقة بالعنف واالستغالل... فكل هذه المطبات وغيرها تضعنا 
أمام ســؤال جوهري مفاده يدور حول العالقة التي ينبغي أن تسود بين العلم 
واألخالق. أليس من غايات الكسب اإلنساني أن ينحو منحى اإلعمار واإلصالح 
بدل الفســاد والدمار !؟ وال نجد أقــوى جواباً لهذه الحال مــن قوله تعالى: 
 Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Ô Ô Ó Ò Ñ Ð ﴿
Þ ﴾ [الروم: 41]، لقد ذاقت اإلنسانية في الزمن المعاصر ويالت بعض مما 
كسبت، ولعلها اليوم ـ وفيما هو قادم من األيام ـ ترجع إلى رشدها، والرجوع 
 o n m ﴿ رجوع إلى اهللا جل وعال؛ فالرجوع إليه يكون باألخذ بهدي الوحي

p ﴾ [العلق: 8].
نجد محمد إقبال يحصر حل مشكلة العالم هذه في البعد األخالقي الكامن 
في جوهر روح الدين، وليس بكونه عقيدة أو بكونه كهنوتاً أو شعيرة من الشعائر؛ 

محمــد الحداد، ســؤال األخالق في الفكــر العربــي المعاصر: محمــد أركون أنموذجــاً، مجلة  1 ـ 
«التفاهم» الُعمانية، العدد، 34، 2011م.
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إذ الدين «هو وحده القادر على إعداد اإلنســان العصري إعــدادًا خلقياً، يؤهله 
لتحمل التبعة العظمى التي ال بّد مــن أن يتمّخض عنها العلم الحديث، وأن يرد 
إليه تلك النزعة من اإليمان التي تجعله قادرًا على الفوز بشــخصيته في الحياة 
الدنيا واالحتفاظ بها في دار البقاء» 1؛ فالمشاكل األخالقية ذات القالب الكوني 

والعالمي تتطلب وتفترض كذلك حًال وتفكيرًا كونياً.
ومن ثم فالمســألة األخالقية اليوم مســألة في غاية األهمية، وال ندعي 
بأننا من خالل هذا البحث سنقدم مقاربة لموضوع المسألة األخالقية بقدر ما 

نسعى لتسليط الضوء على المسألة األخالقية عند 
محمد إقبــال من خالل مــا كتب، خاصــة كتابه 
تجديد التفكير الديني في اإلسالم، إذ حاولنا أن 
نربط موضــوع التجديــد والدعوة إليــه بموضوع 
األخــالق؛ فالتجديد فــي فهم الدين هــو تجديد 
كذلك في منظومة األخالق، إذ يعد التجديد ثورة 
التقليــد واالتباع واألخــذ بأخالقيات  على أخالق 
النظر العقلي الذي ينحو منحى الغائية والقصدية 

في الخلق بجلب المنفعة والخير العام.

1 ـ ���ب (B�/� ا������ ا��/�� �� اإل�الم

كتاب «تجديــد التفكير الديني في اإلســالم» عبارة عــن محاضرات 
ألقاها محمــد إقبال باللغة اإلنجليزية ما بين عامــي 1928 و 1929م بطلب 
من الجمعية اإلســالمية «بمــدراس»، وأكملهــا في مدينتي «حيــدر آباد» 
و«عليكره» الهنديتين، وقــد قدر لهذه المحاضــرات أن تتحول إلى كتاب 
دّون فيه إقبال فلسفته ورؤيته اإلصالحية ونظرته إلى القرآن، مع العلم أن 
إقبال ســار على خطى الكثير من الشــعراء الذين جعلوا من الشعر حامًال 
لرؤاهم وفلســفتهم في الوجود، أمثــال جالل الدين الرومــي (ت 1273م) 

محمد إقبــال، تجديد الفكر الديني في اإلســالم، ترجمــة عباس محمــود، دار الهداية. ط 2،  1 ـ 
200م، ص 222.
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وغيره، ومــن بين دواوينه أســرار الذات، رســالة الشــرق، فإقبال عرف 
كشاعر أكثر مما عرف كفيلسوف.

صدرت تلك المحاضــرات في كتاب باللغة اإلنجليزية مــع بداية ثالثينات 
القرن العشــرين، فنقله إلــى العربية عبــاس محمود وصدر فــي القاهرة في 
منتصف الخمســينات من القرن الماضي، وقد تمت إعادة ترجمة هذا الكتاب 
بدل ترجمته األولى في إطار «مشــروع إعادة إصدار كتب التراث اإلسالمي في 
القرنين الثالث والرابع عشــر الهجرييــن» الذي تقوم به مكتبة اإلســكندرية 
بشــراكة مع مؤسســة «كارنيغي» األمريكية. وقام بترجمته إلى العربية األستاذ 
محمد يوسف عدس، المستشــار السابق بمنظمة اليونيســكو، الذي ينتمي إلى 
طائفة نادرة مــن المترجمين ممن يصرفــون جهودًا غير عاديــة لنقل الكتاب 
المترجم بالروح نفســها التي كتب بها إلى القارئ العربي 1، ولوال هذا الكتاب 
لكان من الصعب الكشف عن طبيعة فلسفة محمد إقبال، وعن أسسها ومبانيها، 
والتعرف عليها بصورة منظمة، وإمكانية الحديث عنها، والعودة إليها، فقد جاء 
هذا الكتاب لينقل فلســفة إقبال من عالم األدب إلــى عالم الفكر، ومن عالم 
الشــعر إلى عالم النثر 2. والهدف الــذي يتوخاه المؤلف منه هــو العمل على 
«بناء الفلسفة الدينية اإلســالمية بناءً جديدًا، آخذًا بعين االهتمام المأثور من 
فلســفة اإلســالم، إلى جانب ما جرى على المعرفة اإلنســانية مــن تطور في 
مناحيها المختلفة» 3. وقد أسر المؤلف ألحد جلســائه بأنه لو افترضنا أن هذا 
الكتاب ألف في عهــد الخليفة العباســي المأمــون (813 ـ 832م) لترك آثارًا 
عميقة في الحقل الثقافي اإلســالمي 4. ولهذا، فهذا الكتــاب له أثر كبير على 
الفكــر اإلســالمي المعاصر، ومن بيــن الذين تأثــروا به المفكــر الجزائري 

مالك بن نبي، والمفكر الباكستاني فضل الرحمن وغيرهما.

محمد حلمي عبد الوهاب، جريدة الشرق األوســط، الثالثاء 18 جمادى الثاني، 1431هـ، 1 يونيو  1 ـ 
2010، العدد 11508.

ww.science-islam.net :زكي الميالد، محمد إقبال وتجديد التفكير الديني في اإلسالم، موقع 2 ـ 
تجديد التفكير الديني في اإلسالم، م.س، ص 3. 3 ـ 

ســليمان بشــير ديان، اإلســالم والمجتمع المفتوح، اإلخــالص والحركة في فكــر محمد عبده،  4 ـ 
ترجمة: السيد ولد باه، دار جداول، بيروت، لبنان، ط 1، سنة 2011م، ص 13.
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2 ـ (B�/� ا������ ا��/�� +tAF واO]� وO�آ#�

الحديث عن فلسفة واجتهادات محمد إقبال (1877 ـ 1938م) في حد ذاته 
حديث عن فحوى ومضمون كتابه «تجديد التفكير الديني في اإلســالم»، وهو 
كتاب في غاية األهمية؛ إذ يبدو للوهلة األولى من خالل عنوان الكتاب الفصل 
والتمييز المنهجي بين الدين في جوهره (أي نصوصه المؤسسة) وبين الفكر 
الديني الذي تشكّل نتيجة التفاعل العقلي والقلبي مع ذلك الجوهر من جهة، 
ومن جهة أخرى مع مقتضيات الواقع والكون... (أي التفكير الديني) ومن ثم، 
فعنوان الكتاب في غاية الدقة المنهجية؛ إذ المــراد والمقصود من التجديد 

هنا هو تجديد الفكر الديني في اإلســالم وليس 
تجديد الدين، بمعنى أن الدين ثابت؛ بينما فهمه 

متحول ومتعدد.
وقد ُعــرف التفكيُر بشــكٍل عام بكونه نشــاطاً 
عقلياً، والدعوة إليه في القرآن الكريم جاءت مقرونة 
بالدعوة إلى التفكر في آيــات اهللا، مثل قوله تعالى: 
 ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿
 j i h g f e ❁ c b a
 s r q p o n m l k

 Ù Ø × Ö ﴿ :[آل عمــران: 190، 191]، وقوله تعالى ﴾ y x w v u t
æ å ä ã â á àß Þ Ý Ü Û Ú ﴾ [الجاثية: 13].

إن عنوان الكتاب يلخص عين المشكلة التي يعاني منها العالم اإلسالمي 
اليوم، فعندما تحــل روح التقليد والجمود في الفكر بــدالً عن روح التجديد، 
حينها تتسع دائرة الجهل واالتباع بدل اإلبداع، وتتقلّص قيم الحوار والتعارف 
والجــدال بالتي هي أحســن، على حســاب الفهــم الطائفي لقضايــا الدين 
ـ ﴿ ® ¯ ° ± ² ﴾ [المؤمنــون: 53]. إنها لحظة غياب روح  والمجتمع؛ ف
الجماعة، والجماعة هنا بالمفهوم اإلنســاني المفتوح الذي يستحضر مصالح 
الناس أجمعين كما عبّر القرآن في أكثر مــن موضع بقوله: ﴿ < ? ﴾، 

�و +� ��5ان ���ب /
 �g��ل ا�Oإ ���+
 ��� �B'وا�����0 ا���
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وكم كان القرآن دقيقاً في وصف حالة اإلعراض عن أمر التجديد وما اتصل 
به من آلية إعمال العقل والقلب في وصفــه لكثير من الناس اتخذوا قولهم: 
﴿ ( * + , - . ﴾ [البقرة: 170] شعارًا لهم، ولو كان آباؤهم ال يعقلون 
قــال  [البقــرة: 170].   ﴾ 7  6  5  4  3  2  1  0 ﴿
تعالى: ﴿ ( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 87 9 
: ; > =< ? @ A ﴾ [األعراف: 179]. فمشكلة التقليد والمقلدين 
تكمن في توقف قلوبهم عن الفهم، وتوقف األعين عن البصر وتوقف اآلذان عن 
 u t s r ﴿ ،السمع إلى درجة ســاروا فيها هم واألنعام على حد سواء

z y x w v } ﴾ [األنفال: 22].
صحيح أنهم يبصرون كل الظواهر بأبصارهم، ويســمعون كل األصوات... 
ولكن المشــكلة في كونهم ال يرتقون إلى درجة الفهم والِفقه القلبي والعقلي 
المتجدد لكل ما يحيط بهم، بمعنى أن اإلنسان قد يفقد قيمته اإلنسانية إلى 
درجة يستوي فيها مع األنعام، إن لم يسخر ملكة السمع والبصر والفؤاد لديه 
في التحصيل العلمي والمعرفي، فاهللا جل وعــال أخرجنا من بطون أُمهاتنا ال 
 ¸ ¶ µ ﴿ :نعلم شيئاً وأكرمنا بنعمة الســمع والبصر والفؤاد لنشكره
 ﴾ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹
[النحل: 78]، والشــكر هنا مقرون بتفعيل ملكة أســماعنا وأبصارنا وأفئدتنا في 
االرتقاء الفكري والمعرفي المتجــدد، وقد جاء في موضع من القرآن أن هذه 
ت اإلشــارة لها من قبل ـ هي المســؤولة عــن التحصيل  الملــكات ـ التي تم
العلمي والمعرفي لدى اإلنســان بمنطــق التحصيل والنقــد والتحليل إن أراد 
 Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :ذلك وســعى إليه طبعاً؛ لقوله تعالــى
، فالتجديد  [اإلســراء: 36]. ومــن ثَــم ﴾ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë
والدعــوة إليه يفضي إلى توســيع دائــرة العلم والمعرفة بشــتى تخصصاتها 
 Â Á À ﴿ :بالبحث والنظر في اآلفاق واألنفس كما ورد في القرآن
 ﴾ Ó ÒÑ Ð Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã
[فصلت: 53]، ومن ثم فطريق الحق ومســلكه يكمن في النظر العقلي في الكون 

واإلنسان والزمن والقرآن.
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وال اختالف فــي كــون اإليمان ُيعــد جوهر 
الدين 1 الذي من غايته ومقصده األســمى هداية 
اإلنسان في تدبيره لنفسه وفي صالته بغيره... 2، 
وتبعاً لهــذه الغاية فهو «أشــد حاجــة حتى من 
المبــادئ العلميــة المســلمة إلى أســاس عقلي 
لمبادئه األساسية» 3. ولهذا ليس من العجب بأن 
تكون عصور اإليمان هي عصــور النظر العقلي 4، 
بمعنى أن العقُل ُيعــد من مقومات اإليمان، والتي 

ال غنى عنها.
وبعودتنا إلى القرآن نجده مّجــد العقل 5 إلى درجة يصح القول معها: إن 

محمد إقبال، تجديــد التفكير الديني في اإلســالم، ترجمة عباس محمــود، دار الهداية، ط 2،  1 ـ 
200، ص 7.

المرجع السابق، ص 8. 2 ـ 
المرجع السابق نفسه. 3 ـ 
المرجع السابق نفسه. 4 ـ 

يرى المفكــر المغربي ٰطه عبد الرحٰمــن بأن العقل ليس جوهــرًا قائماً بذاته في اإلنســان، ومكتفياً  5 ـ 
ومستغنياً عن غيره، ويستخدم لتحصيل المعرفة وبلوغ الحقيقة واليقين، فالعقل في نظره «يدخل في 
باقي األفعال اإلنســانية، فمثًال، المبصر يبصر، وهو يعقل في بصره، والســامع يسمع وهو يعقل في 
سمعه، والعامل يعمل وهو يعقل في عمله». وما دام العقل فعًال من األفعال، فال بد له من ذات حاملة 
لهذا الفعل، هذه الذات يقــرر ٰطه عبد الرحٰمن بأنها القلب، فيكون القلــب هو الذي يختص بالفعل 
العقلي، وبناء على هذا يرى ٰطه عبد الرحٰمن بــأن العقل والعقالنية متعددة عكس ما يرى الكثير من 
الدارسين إذ العقالنية في نظر ٰطه «على قسمين كبيرين، فهناك العقالنية المجردة من األخالقية، 
وهذه يشترك فيها اإلنســان مع البهيمة، وهناك العقالنية المســددة األخالقية التي يختص بها دون 
ســواه، وخطأ المحدثين أنهم حملوا العقالنيــة على المعنى األول، وخّصوا بها اإلنســان» انظر: ٰطه 
عبد الرحٰمــن، ســـؤال األخالق: مســـاهمة في النقد األخالقي للحداثة الغربية، المركز الثقافي 
العربي، بيــروت ـ لبنان (الــدار البيضاء، المغرب)، 2006م، ص 63. ونشــير هنا إلــى أن المفكر 
المغربي، محمد عابد الجابري، أثناء نقاشه لموضوع «المعقول والالمعقول في الثقافة العربية» يرى 
بأن الكون ونظامه والقرآن وبيانه هما العنصران الرئيســان في اإلطار المرجعي الذي يســتند إليه 
العقل في القرآن في صراعه مع الالعقل، أي مع المشــركين وغيرهم. بمعنــى كون القرآن الكريم 
يستند على الكون ونظامه في مفهوم العقل والدعوة إلى إعمال العقل. بهذا الشأن انظر: محمد عابد 

الجابري، تكوين العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، ط 11، 2011م، ص 139.
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القرآن فــي جزء كبير منــه دعوة إلعمــال العقــل، إذ وردت هــذه المفردة 
﴿ ª ﴾ 22 مرة، ومن المالحظ أن وصف «ال يعقلون» يأتي بعد الدعوة 
للنظر والتفكير في الكــون والموجودات، يقــول تعالى: ﴿ ! " # $ 
 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & %
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
K J I H G F E D ﴾ [البقــرة: 164]، ويقــول 
 y x w v u t s r q p o n ﴿ :ًأيضا
 ﴾ ª © ¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ ے ~ } | { z
[الرعــد: 4]. ويفهم من خــالل تتبع اآليــات القرآنية التــي وردت فيها مفردة 
«العقل» بكــون القرآن الكريم يجعل من العقل وســيلة عبــور لغاية أخالقية 
مرتبطة بالعمل الصالح وبالمصلحة العامة، وبمــا يعود بالخير على الصالح 
 ® ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ﴿ :العام قــال تعالــى
¯ ° ± ² ³ ﴾ [األعــراف: 56]. ومبــدأ طلب الصــالح مبدأ 
أخالقي يجعل أفق اإلنســان مســتقًال عن أفق البهيمة، وهو األصل الذي تتفرع 
عنه كل صفات اإلنسان، فالعقل والعقالنية التي تســتحق أن تنسب إليه ينبغي 
أن تكون تابعة لألصل األخالقــي 1. وعليه يجب على العلــم والمعرفة أن تنحوا 
منحى اإلصالح واإلعمار بدل الفســاد والدمــار، فالفعل اإلنســاني في القرآن 
 g f e ﴿ :مرتبط بالدعوة إلــى اإلقبال على العمل الصالح، قــال تعالى
الكريــم  القــرآن  كان  وإذا  [فصلــت: 8].   ﴾ m  l  k  j  i  h
يستحضر العقل كوسيلة للعبور لغاية أخالقية، فعلى العكس نجد الفكر اليوناني 
ينظر إلى العقــل كجوهر وغاية؛ فمثًال «أرســطو طاليس» يعــرف العقل بكونه 
«عبارة عن جوهر قائم باإلنسان يفارق به الحيوان ويستعد به لقبول المعرفة» 2.

إن دعوة القرآن الكريم إلعمال العقل ـ في نظر محمد إقبال ـ ليست من 
باب اإلعمال المجرد والمفصول عن مقتضيات الواقع والزمن؛ بل هي من باب 

ٰطه عبد الرحٰمن، سؤال األخالق، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط 1، 200م، ص 14. 1 ـ 
نقال عن سؤال األخالق، ٰطه عبد الرحٰمن، م. س.، ص 62. 2 ـ 
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تأكيده على االتجــاه التجريبي «مما كون فــي أتباعه شــعورًا بتقدير الواقع 
وجعل منهم آخر األمر واضعي أســاس العلم الحديــث» 1. ويعلق إقبال بقوله: 
«وإنه ألمر عظيم حقاً أن يوقظ القرآن تلــك الروح التجريبية في عصر كان 
يرفض عالم المرئيــات... إن تطورات العالــم المتغيرة تحمــل حياتنا على 
التشــكل بصورة جديدة، والجهد العقلــي الذي نبذله للتغلــب على ما يقيمه 
العالم من عقبات في ســبيلنا يشــحذ بصيرتنا فيهيئنا للتعمــق فيما دق من 
نواحي التجربة اإلنســانية األخرى» 2، والــروح التجريبية هــذه التي أيقظها 
القرآن ال تنحصر باإلقبال على النظر في عالم المحسوسات فقط بمعزل عن 

 التجربة الدينية بل على العكس من ذلك؛ إذ ُتعد
التجربــة الدينية كذلــك مصدرًا للعلــم اإللهي، 
وعندما نتحدث عــن التجربة الدينية في عالقتها 
بالنظر  العقلــي؛ فهذا يعنــي أننا نربــط النظر 

العقلي بالغايات والمقاصد األخالقية للدين.
وبعــد كل هــذا، يمكننا القول بــأن تجديد 
التفكير الديني في اإلســالم في حد ذاته دعوة 
إلى تجديد النظر العقلي والقلبي والفلسفي في 
الكون واإلنســان والقرآن وإعادة بنــاء العالقة 

التي ينبغي أن تســود بين اإلنســان وعلم الغيب وعالم الشــهادة (الكون)، 
األمر الذي تنبه لــه محمد إقبال وعياً منه بــأن التفكير ليس له حد يقف 
عنده، «فكلما تقدمت المع رفة وفتحت مسالك للفكر الجديد أمكن الوصول 
إلى آراء أخرى، فواجبنــا يقتضي أن نرقب في يقظــة وعناية تقدم الفكر 
اإلنســاني، وأن نقف منه موقف النقد والتمحيــص» 3، فالحد الفاصل بين 
التقليد والتجديد يكمــن في كون التقليد يؤمن بمحدوديــة الفكر والنظر، 
وبهذا يعمل على إشاعة ثقافة وأخالق الخنوع واالتباع، بدعوى أنه ليس في 

تجديد التفكير الديني في اإلسالم، م.س. ص 23. 1 ـ 
المرجع السابق نفسه. 2 ـ 

المرجع السابق، ص 4 بتصرف. 3 ـ 

 C#وإ» :C�5&� ل�Oإ ]A[/
 �O5/ أن ً�&
 2�w� �+أل
ا�&�آن (HA ا��وح 
�� �� �g� ��ن /�Bا��
/��� ���2 ا�����Dت... 
إن (5Fرات ا�]��2 ا����3�ة 

��(�� �A. ا��>��  ���)
�5gرة 6�/�ة.



232

المحور

اإلمكان أبدع مما كان، بينما التجديد يؤمن بــال محدودية الفكر والنظر، 
وفي هذا دعوة إلى ترسيخ خلق اإلبداع كما أشرنا سالفاً.

��OالEاأل ��Sا��/�� وا��� ���3 ـ (B�/� ا�

صحيح أن محمد إقبال لم يكتــب في موضوع األخالق، ولكن وعيه بكون 
القرآن الكريم يحمــل بداخله نظرة كليــة للعالم واإلنســان جعلت ما كتبه 
يصب بشــكٍل أو بآخر في موضوع المســألة األخالقية؛ وذلك لكون التجديد 
في جزء كبير منه يرتبط بموضوع األخالق بكونها القواعد المنظمة للسلوك 
اإلنســاني بشــكٍل عام، فاألخالق، تكون مــن وراء تحديد الغايــة من وجود 
اإلنســان في هذا العالــم وفي طبيعة العالقــة التي تربطــه بالغيب والكون 
وبأخيه اإلنسان... ولهذا نجد لموضوع األخالق قيمة عليا في القرآن الكريم، 
 ﴾ n m l k ﴿ :إذ جــاء وصــف خيــر المرســلين بقولــه تعالــى
[القلــم: 4]. وهو ما أكدته أمنا عائشــة لما ُســئلت # عن خلــق النبي عليه 
الصالة والسالم، قالت: «كان خلقه القرآن» 1. وقد لخص الرسول ژ  مهمة 
َم مكارم األَْخَالِق» 2، مما يعني أن  َما ُبِعْثُت ألَُتمبعثته بإتمام مكارم األخالق «ِإن
جزءًا كبيرًا من الدعوة وحمل رســالة الخير والسلم والســالم واإلسالم إلى 

الناس أجمعين يدور حول موضوع األخالق.

أ ـ القرآن يعد منظومة أخالقية كلية
بالرجوع إلى مكتباتنا اإلسالمية ـ كما عبّر عبد اهللا دراز ـ «يالحظ أنها 
لم تعرف حتى اآلن ســوى نوعين مــن التعاليم األخالقية: فهــي إما نصائح 
علمية هدفها تقويم أخالق الشــباب حين توحي إليهم االقتناع بالقيمة العليا 
للفضيلة، وإما وصف لطبيعة النفس وملكاتها، ثم تعريف للفضيلة وتقســيم 
لها في غالب األمر بحســب النموذج األفالطوني أو األرســطي... ولم يظهر 

صحيح مسلم. 1 ـ 

أخرجه أحمد. 2 ـ 
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فيها النــص القرآني كلية... فاألخــالق القرآنية لم تكــن الموضوع الرئيس 
للدراسة لدى المسلمين والمستشرقين» 1.

صحيح أن العلماء األوائل قد قّدموا نظرتهم عن موضوع األخالق؛ فعلماء 
الكالم وعلماء األصول قد فكروا جميعاً في مقياس الخير والشــر أي الحسن 
والقبيح، كما فكر الفقهاء في شــروط المسؤولية، وفكر المتصوفة في فاعلية 
الجهد وإخالص النية والقصد، ولكن رغم كل هــذا نجد كل هؤالء متأثرين 
بنزعاتهم المذهبية؛ فالقرآن لم يرد وال يحضر لديهم إال مكمًال أو شــاهدًا 

أو برهاناً على فكرة ضد أخرى 2.
وحتــى الوقــت الراهــن «لــم يحظ ســؤال 
األخالق فــي الفكر العربــي المعاصــر باهتمام 
كبير، فقد بدا لدى الكثيرين سؤاالً «تقليدياً» ال 
يستجيب للمشــاغل األيديولوجية لهذا الفكر. ال 
يعني ذلــك أن األخالق لــم تعد تعني اإلنســان 
العربــي، على العكــس، ظلت األخــالق موضوعاً 
متصًال بالسلوك؛ لكنه منفصل عن التفكير، ومن 
هنا ظلت كتب األخالق كتباً تقليدية أساساً، تحث 
على القيم المألوفة وال تهتم بالخلفية الفلســفية 

التي تستند إليها هذه القيم» 3.
ولهــذا، فالتعاطــي مع النــص القرآني كمنظومــة كليــة أخالقية تحمل 
تصورهــا الخــاص للكــون والعالم واإلنســان أمر شــبه مغيب لــدى أغلبية 
الدارســين، ونلتمس هذا المعطى اليوم في الدراسات واألبحاث التي تعاملت 
مع القــرآن الكريم كمنظومــة كلية ينبغــي العمل على فهمها كمــا هي. مثل 

عبد اهللا دراز، دســتور األخالق في القرآن، تعريب وتحقيق وتعليق: الدكتور عبد الصبور شاهين،  1 ـ 
مؤسسة الرسالة، بيروت، ودار البحوث العلمية، الكويت 1973م، ط 1، ص 4، (بتصرف).

المرجع السابق، ص 5. 2 ـ 
محمــد الحداد، ســؤال األخالق في الفكــر العربــي المعاصر: محمــد أركون أنموذجــاً، مجلة  3 ـ 

«التفاهم» الُعمانية، العدد، 34، 2011م.
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كتابات المفكر الياباني ـ إيزوتسو توشيهيكو وعبد اهللا دراز وأبو القاسم حاج 
حمد وفضل الرحمن ومحمد إقبال كذلك.

فالقرآن الكريــم يكتنز بين طياته نظرته الخاصة إلــى العالم، وينبغي 
اســتحضار هذا المعطى المنهجي في قراءة وفهم وتدبر سوره وآياته. ويمكن 
تعريف «النظرة إلى العالم» بأنها «طريقة لوصف الكون والحياة... النظرة 
إلى العالم تحدد ما يمكن أن يعــرف أو أن يفعل في العالم، وكيف يمكن أن 
يعرف أو أن يفعل. إضافة إلــى تحديد األهداف التي يمكــن الطموح إليها، 
النظرة إلى العالم تحّدد األهداف التي يجــب العمل على تحقيقها» 1 وتتكون 
النظرة إلى العالم من ثالثة مواضيع أساســية، وهــي: تصوراتنا للموجودات 
في العالم، وتصوراتنا ألســلوب المعرفة، وتصوراتنا للقيــم المجتمعية التي 
تحدد كيفية عملنا في المجتمع 2. وال شــك أن الرؤية الكلية القرآنية تتضّمن 

تصورات لكل هذه المواضيع الثالثة التي ذكرناها.
وقد سبق للمفكر الباكستاني فضل الرحمن (ت 1982م) أن تساءل قائًال: 
لماذا لم نستطع في الفضاء اإلســالمي أن نبلور الرؤية الكلية التي تصحب 
معها البعد التركيبــي الذي ينطوي عليه القرآن الكريــم في نظرته الخاصة 
عن الوجود والعالم واإلنســان 3؟ فما لم نكشف عن هذه النظرة التي تتطلّب 
منا أن نتعاطى مع القرآن كبنية نصية متداخلة المواضيع، وفق نسق التوحيد 
الذي يشكّل الخيط الناظم لكل ما جاء به، ال يمكن لنا أن نفهم قضاياه في 
كليتها، إذ نبقى حبيســي الفهم الذري لآليات والنصوص القرآنية الذي كان 
عليه علماء التفســير 4، والذين كان منهجهم في فهم القرآن وتفســيره ينبني 
على التجزيء، بانتزاع اآليات واأللفــاظ بمعزل عن بعضها اآلخر وبمعزل عن 

أبو زيــد ســمير، العلم والنظرة العربية إلى العالم، مركز دراســات الوحــدة العربية، بيروت،  1 ـ 
لبنان، ط 1، 2009، ص 84.

المرجع السابق، ص 94، (بتصرف). 2 ـ 
فضل الرحمن، اإلسالم وضرورة التحديث نحو إحداث تغيير في التقاليد االجتماعية، ترجمة:  3 ـ 
إبراهيم العريس، دار الســاقي، بتعاون مع مؤسســة تعزيز الديموقراطية والتغيير السياسي في 

الشرق األوسط، ط1، 1993م.
المرجع السابق، ص 10. 4 ـ 
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الســياق النصي والزماني الذي وردت من خالله، وبهذه الطريقة فوتوا على 
أنفســهم وعلى من ســار على نهجهم فرصــة اإلحاطة بالنظــرة الكلية التي 
يكتنزها القرآن لإلنســان وللعالم، وهذه المشكلة شــكلت جزءًا أساسياً في 

تاريخ الفكر اإلسالمي في عالقته بفهم القرآن.
تستند الرؤية القرآنية في مجملها على مبدأ التوحيد، فالتوحيد هو اإلجابة 
الكونية الفطرية السوية للبعد الروحي لإلنسان في فهم ذاته مبتدأً ومآالً، وهو 
ســقف المنطق اإلنســاني في فهم أبعاد الحيــاة، والوجود، ومــا وراء الحياة 
والوجود 1. فكلمة «اهللا» الواحد األحد تعد المركــز المحوري والمفتاحي داخل 

الحقل الداللي للقرآن الكريم، فهي أســمى كلمة 
صميميّة في المعجم اللغوّي للقرآن؛ لكونها مهيمنًة 
على الميدان كلّه. وهــذا المظهر الّداللّي يعني أنّ 
عالَــم القرآن مرتكٌز أساســاً علــى اهللا، وهذا ما 
صدم العرب زمن النــزول وأثّر فيهــم 2؛ لكونهم 
أدركوا معنى غير مألــوف لديهم، رغم أنهم كانوا 
يعرفون هذه الكلمــة؛ فالمعنى الذي أدركه العرب 
ألول مــرة ومن تالهم هــو معنــى التوحيد، فاهللا 
الواحد األحد في القرآن ليــس هو اإلله المتعالي 
فحسب، «بل هو الموجود الوحيد الذي يستحق أن 

يســمى موجودًا بكل ما فــي الكلمة من معنــى، والذي ال يمكن ألي شــيء في 
العالم كلــه أن يضاّده... إن اهللا يقــوم في مركز عالم الوجــود بالذات، وكل 
األشياء األخرى ـ اإلنسانية وغير اإلنسانية ـ مخلوقات له» 3 قال سبحانه تعالى: 
 À ¿¾ ½ ¼» º ¹ ¸ ❁ µ ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬ « ﴿

Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ ❁ Ä Ã Â Á ﴾ [الحديد: 1 ـ 3].

المرجع السابق، ص 115. 1 ـ 
إيزوتسو توشيهيكو، اهللا واإلنسان في القرآن، ترجمة محمد الجهاد، المنظمة العربية للترجمة،  2 ـ 

بيروت، ط 1، 2007م، ص 31 ـ 32 (بتصرف).
المرجع السابق، ص 127. 3 ـ 
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لقد أرسيت دعائم التوحيد وأقيمت قواعده في فطرة اإلنسان؛ فالنفس 
البشــرية لها نزوع نحو معرفة وحدانية الخالق 1. كمــا أن موضوع التوحيد 
في مجمله يمتد إلى الكون بأكمله ولهذا نجد القرآن الكريم ـ وهو يبســط 
مبدأ التوحيد (وحــدة الخالق) المفصــل المحوري داخــل الحقل الداللي 
القرآني ـ يســتند إلى الكون الذي يحمل بين ثناياه (وحــدة الخلق). قال 
تعالــى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + 
 = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,
 I H G F E D C B A @ ? >

K J ﴾ [البقرة: 164].

ونشــير هنا بكون التوحيد ُيعد مدخًال محوريــاً لمنظومة القيم واألخالق 
المشــتركة بيــن الناس، والتــي يمكــن حصرها بشــكٍل إجمالــي في ثالث 
أساســيات، وهي: التوحيد، والتزكية، والعمران 2، والتي يمكن أن نشتق منها 
القيم واألخالق األخرى التــي تتفرع عنها. فالتوحيــد يقتضي توحيد الخالق 
والتسليم له والخروج من حالة الفوضى والشــركاء إلى حالة وحدة الوجهة 
والغاية والهدف. أما التزكية، فهي تقتضــي تطهير النفس واالرتقاء بها نحو 
الخير والفضيلة بدل الظلم والرذيلة. أما اإلعمار، فيتصل بإعمار الكون وفقاً 
لما فيه مصلحة للخلق بتوظيف الطاقات العلميــة والعملية في إعمار األرض، 

وترقية الحياة البشرية.
وبعودتنا لمحمد إقبال نجده قد بســط القول حول كثير من الموضوعات 
الكلية في القرآن الكريم، من أهمها كونه ناقش موضــوع التوحيد مؤكدًا أن 
الدين ُيعد مصدرًا محوريــاً للمعرفة، وأنه ليس هناك تعارض بين الفلســفة 
والعلم من جهة والدين من جهة، مبيناً أن «وجود اهللا يتصل بالكون كله على 
مثال اتصال الــروح بالبدن، فالروح ال هي داخل البــدن وال هي خارجه، وال 
هي قريبة منه وال هي مفترقة عنــه، ولكن اتصالها بكل ذرة من ذرات البدن 

العلواني ٰطه جابر، التوحيد والتزكية والعمران، دار الهادي، لبنان، ط 1، 2003م، ص 14. 1 ـ 
التوحيد والتزكية والعمران، م. س.، ص 7. 2 ـ 
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حقيقة واقعية» 1 فكلمــة التوحيد التي تنتج عن المعرفة الدينية، هي نفســها 
مفاد المعرفة الكونية 2.

وقد ناقش إقبال موضوعاً في غايــة األهمية، وهو القدر وذهب إلى كون 
الزمان ُيعد ُكّالً مركباً، و«هو الذي يسميه القرآن (التقدير) وهي كلمة أُسيء 
فهمها كثيرا في العالم اإلســالمي وفي خارجه، والتقدير هو الزمان عندما، 
ننظر إليه على أنه سابق على وقوع إمكانياته، هو الزمان الخالص من شباك 
تتابع العلة والمعلول، أي حالة الرسم البياني التي يفرضها الفهم المنطقي 
علــى الزمــان وباختصار هــو الزمان كما نشــعر بــه، ال كما نفكــر فيه أو 

نحســبه... والزمان بوصفــه تقديرًا هــو ماهية 
 à ß Þ ﴿ األشــياء ذاتها كما جاء في القرآن
â á ﴾، فتقديــر شــيء إذن ليــس قضــاء 
غاشــماً يؤثر في األشــياء من خارج» 3، ويضيف 
بأن «حركة الزمان ال يمكن تصورها على شــكل 
خط قد رســم بالفعل، بل هي خط ما زال يرسم 
تتصــف  وهــي  جائــزة  لممكنــات  تحقيــق  أو 
بالغائيــة...، وأنهــا تصــل إلى نوع مــن تحقيق 
الحاضــر عــن طريق الحــرص علــى االحتفاظ 

بالماضي واإلضافة إليه...، فالعالم في نظر القرآن قابل للزيادة، هو عالم 
ينمو، وليس صنعاً مكتمًال خرج من يد صانعه» 4.

وبهذه المقاربة يكون محمد إقبال قد أسهم في حل إشكالية قديمة تتعلّق 
بالقضاء والقدر، التي ألقت بظالله على ســيرورة الفكر اإلسالمي، وقد قال 
فيها كل من الفقهاء والمتكلمون والفالســفة وغيرهم برأي، ونحن هنا لسنا 
أمام عرض آرائهم وتصوراتهم لهذا الموضوع، ففهم القدر على هذا المنوال 

تجديد التفكير الديني في اإلسالم، م. س.، ص 161 1 ـ 
المرجع السابق، ص 78. وما بعدها. 2 ـ 
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الذي قال به إقبال ســيفضي ال محالة إلى الوعي بالقيمــة الخلقية المتعلّقة 
بحرية اإلنسان، وبكونه ليس مجبورًا على أفعاله كما يتصور بعضهم.

إن محمد إقبــال يطرح مفهــوم الحرية اإلنســانية بمعزل عن الفلســفة 
المعاصــرة ذات النزعة الماديــة، التي شــكلت الجزء الكبير مــن القاعدة 
المعرفية لموضوع الحرية، إذ تم التعاطي مع اإلنســان فــي بعده البيولوجي 
 تم الطبيعي ككائن منتج ومســتهلك يتطور بدافع اإلشــباع المــادي، ومن ثم
تقييد الحرية بالمنفعة الذاتية. وفي هذا إبعاد للبعد الروحي لدى اإلنســان. 
بينما الحرية عند إقبال ترتبط بالبعد األخالقي الذي يتصف به اإلنسان دون 
غيره من الخلــق؛ إذ يؤكد على كــون الدين يعد مصــدرًا للمعرفة من خالل 
التجربة الدينية (الفردية والجماعية)، فهو يرى أن طلب المعرفة في جوهره 
يعد صورة من صور الصالة؛ «فالمتأمل فــي الطبيعة تأمًال علمياً هو نوع من 
الصوفي الباحث عن العرفان يؤدي صالته...، فالصالة إذن ـ سواء في ذلك 
صالة الفرد أم صالة الجماعة ـ هي تعبير عن مكنون شــوق اإلنسان إلى من 
يستجيب لدعائه في ســكون العالم المخيف» 1، وعليه فالقيمة األخالقية التي 
تترتب على الشعائر والمناسك التي قال بها الدين في نظر إقبال هي القيمة 
نفسها التي ينبغي أن تترتب على الفعل المعرفي في البحث في علوم الطبيعة 
وغيرها، مــا دام أن الوجهة واحدة وهي اهللا جل وعــال، وهذا معطى منهجي 

يربط بين العلم واألخالق.

ب ـ المسألة األخالقية تالمس مجال الدين والفلسفة
إن حديثنا هذا حول المســألة األخالقيــة يالمس مجــال الدين ومجال 
الفلسفة؛ فموضوع األخالق يعد من الموضوعات األساسية في مجال الفلسفة، 
وذلك بالبحث في سيرة اإلنسان وشخصيته وقيمه وواجباته تجاه ذاته وتجاه 
غيره، والبحث في ماهية الخير وماهية الشر. أما الدين فمن مقاصده العليا 
أن يتمم مكارم األخالق كما أشرنا سالفاً، إذ لّخص الرسول ژ  مهمة بعثته 

تجديد التفكير الديني في اإلسالم، م. س.، ص 110 ـ 111. 1 ـ 
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َم مكارم األَْخَالِق» 1، وهذا ال يعني  َما ُبِعْثُت ألَُتمفي إتمام مكارم األخــالق «ِإن
أن النظرة الفلســفية لألخالق: هي نفســها نظرة الدين؛ فالدين له سياقه 

الخاص، وللفلسفة سياق ظهورها الخاص بها.
فالفلســفة ظهرت ـ أول مــا ظهرت ـ في اليونــان؛ إذ كان فــي اليونان 
أساتذة الفكر اإلنســاني في مجال الفلســفة، غير أن هؤالء لم يتوصلوا إلى 
نظرية متكاملة في الدين، ولم يعرفوا نعمة الوحي؛ إذ كان نوعاً من التشاؤم 
دينُهم، فكان الدين اليوناني في مجمله عبارة عن أساطير غامضة 2. أما نعمة 
الوحي فقد حلت ببني إسرائيل حتى بعثة محمد بن عبد اهللا من نسل إسماعيل؛ 

بنزول القرآن الكريم عليه.
وقــد رأى القرآنيون مــن أصحاب محمد ژ  
أنــه إذا كان القــرآن قــد أعلن أنه جــاء للناس 
جميعــاً، فهو ال بّد ليرســم للناس قواعــد الفكر 
والنظــر إلى جانب قواعــد الحيــاة العملية، وأن 
يصــور لهــم األلوهيــة فــي صورتهــا النهائيــة 
ـ الميتافيزيقــا ـ وأن يعرفهــم حقائــق الطبيعــة 
وقوانينهــا ـ الفيزيقا ـ وأن يضع قواعد الســلوك 
اإلنســاني: األخالق 3. إن القرآن لــدى الصحابة 

«لــم يكن كتاب مواعــظ أخالقية فقــط، أو تاريخــاً أنزل للعبــرة عن قرون 
ماضية، وإنما هو كتاب ميتافيزيقي وفيزيقي وإنســاني وعملي، وضع الخطوط 
الرئيسة للوجود كله، فهو كتاب كون منذ نشــأته إلى فنائه. كان ال بّد لهؤالء 
المؤمنين به أن يلتمسوا فيه أصول تفكيرهم، وأن يطمئنوا إلى أحكامه الكلية، 
وأن يجتهدوا ما شــاء لهــم االجتهاد في محيطه الواســع» 4، ولهــذا فالتاريخ 

المصاحب للفلسفة غير التاريخ المصاحب للوحي في أعلى صوره.

أخرجه أحمد. 1 ـ 
علي سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم، ج 1، دار المعارف، القاهرة، ط 9، ص 29. 2 ـ 
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ومن تم ينبغي فهم وتتبع معارف الفلســفة في ســياقها وفهم ما جاء به 
الوحي في سياقه الخاص، بدل إســقاط ما عليه النظر الفلسفي على الوحي، 
ومن المعلوم أن المتقدمين لم ينظروا إلى الثقافــة اليونانية بوصفها ثقافة 
غريبة عنهــم، بل تأثروا بها إلى أبعــد حد، ونظروا إلى أنفســهم على أنهم 
الورثة الحقيقيون لها، وهذا أمر محمود؛ لكون «الحكمة ضالة المؤمن فحيث 

وجدها فهو أحق بها» 1.
ولكن األمر الذي في غاية األهميــة هنا يتعلّق بالرؤى المنهجية في مدى 
فهم ما قال به الوحي وما عليه الفلســفة؛ فمحمد إقبال ـ وهو يعالج موضوع 
تجديد التفكير الديني في اإلسالم ـ يرى بأن الفكر اليوناني شكل قوة ثقافية 
عظيمة في تاريخ اإلسالم، وأسهم في توســيع النظر العقلي لدى المسلمين، 
ولكن إذا دققنا في مضمون الدرس القرآني من جهة، وفي مقاالت المتكلمين 
من جهة ثانية ـ على اختالف مدارســهم التي نشأت ملهمة بالفكر اليوناني ـ 
ســنقف عند «حقيقة بارزة هي: إن الفلســفة اليونانية ـ مع أنها وسعت آفاق 
النظر العقلي عند مفكري اإلسالم َغَشــْت على أبصارهم في فهم القرآن» 2، 
لكــون الحمولة الثقافيــة التي تميز بهــا الفكر اليوناني تختلف عن فلســفة 
القرآن للوجود وللحياة واإلنســان، وقد فات هذا األمر المتقدمين من علماء 
اإلســالم الذين عكفوا علــى درس القرآن بعدما إن أبهرهم النظر الفلســفي 

القديم، فقرأوا الكتاب ـ القرآن ـ على ضوء الفكر اليوناني» 3.
وهــذا ال ينفي أن مفكــري اإلســالم المتقدمين ـ مثل ابن ســينا وبعض 
المتصوفة كابن عربي ـ قد حاولوا فهم القرآن كوحدة كلية؛ إذ المشكلة التي 
اعترضت هؤالء ـ رغم اتســاع تأمالتهــم وأفقهم الفلســفي ـ تتجلى بكونهم 
جاءوا إلى فهم وتأويل القرآن وهم محملون بتصورات وآراء من خارجه تأثرًا 
منهم بالفكر اليوناني وغيره، وبهذا الشــكل فرضوا على القرآن تصورات لم 
يقل بها، وال تتماشــى مع خلفيته ونظرته للعالم واإلنســان، ولم يعكف أحد 

رواه الترمذي. 1 ـ 
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منهم على إظهار نظرة القرآن وتصوره من داخله، وســقطوا بذلك في إشكال 
منهجي مفــاده التعاطي البرانــي مع القــرآن 1. مما يعنــي أن الفكر الديني 
القديم قد تشــكّل في مجمله مفصوالً عن فلســفة القرآن ومعارفه، وقد كلف 
المتقدمين هذا األمر كثيرًا من الجهد والعناء في اإلغراق في مواضيع شــتى 
من أمور الغيب وقضايا القضاء والقدر...، مما ضيع طاقات العقل المســلم، 

واستنزف عقول العلماء والفالسفة والمتكلمين وأهل التصوّف 2.
وقد حاول إقبال أن يقترب من فلســفة القرآن ومعارفه، من خالل تأمله 
وتعامله المباشــر معــه في تجــاوز آلليات علوم القــرآن وآلراء المفســرين 

وغيرهم، وقد أثــر عنه قولــه: (واعجباه القرآن 
الذي جاء ليهبك الحياة، يقرأ عليك إذا حضرتك 
الوفاة). وقوله: «أشــد نصيحة أثرت في تلقيتها 
من والدي: يا بني اقرأ القرآن كأنه أنزل عليك».
وال ينبغي أن يفهم من هــذا أن إقبال يعترض 
عن البحث في الحقيقة الفلســفية، أو يفهم بكونه 
يتعاطى مع الموضــوع بمنطق أن ما عليه الفلســفة 
يتعــارض مع ما عليــه الدين، بل علــى العكس من 
ذلك؛ إذ يــرى أن الدين وما جاء بــه ال يعد أمرًا 

جزئياً، وال فكرًا مجردًا، بل هو تعبير عن اإلنســان والكــون كله، وبهذا فالدين 
ينحو منحى تقريب الظواهر وغيرها نحو ما فيها من خلود» 3، وهو ينشد الحقيقة 
بوصفهــا ُكّالً ال يتجــزأ؛ بينما الفلســفة والعلم ينحــوان منحى فهــم الظواهر 

واألشياء؛ منحى ما فيها من حدوث، والعلوم الطبيعية جزئية بطبيعتها» 4.
ويمكن أن نعبّر عن هذا المعطى المنهجي وفقاً لمقاربة المفكر السوداني 

المرجع السابق، ص 12. 1 ـ 
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أبي القاسم حاج حمد؛ إذ يفترض أن هناك منهجيتين، وهما: (منهجية الخلق) 
و(منهجية التشــيؤ)، األولى مهيمنة على الثانية؛ ألنهــا ذات إطار كوني تصعب 
اإلحاطة به لقصور وعي اإلنســان عن إدراك كل قوى التكوين المتسعة باتساع 
مدارات المحيط الكوني، أما منهجية التشيؤ فهي ما يدركه اإلنسان من قوانين 
تتحكّم بالتحوالت اإلحيائية والفيزيائية. فالمســألة هنا مســألة وعي وليســت 

مسألة معجزات أو خوارق تدخلت في صيرورة المادة ونواتج تفاعالتها 1.
فينبغــي أن نفهم منهجية التشــيؤ في ســياق منهجية الخلــق؛ أي العمل 
منهجياً على فهم مــا هو جزئي بطبيعتــه من خالل ما هو كلــي، ولهذا نجد 
إقبال يعيب على ســقراط فهمــه الجزئي لإلنســان؛ إذ كان يــرى أن معرفة 
اإلنســان تكون بالنظر في اإلنســان نفســه «ال بالتأمل في عالــم النبات... 
والنجوم، وما أشــد مخالفة هذا لــروح القرآن الذي يرى فــي النحل ـ على 
ضآلة شــأنه ـ محًال للوحي اإللهي، والذي يدعو القارئ دائماً إلى النظر في 
تصريف الرياح المتعاقب، وفي تعاقب الليل والنهار، والسحب، والسماء ذات 
النجــوم والكواكب الســابحة في فضاء ال متنــاٍه» 2. وقــد كان أفالطون وفياً 
لتعاليم أستاذه سقراط إلى درجة أنه قدح في اإلدراك الحّسي؛ لكون الحّس 

في نظره يفيد الظن وال يفيد اليقين 3.
إن إقبال يدعونا لفهم المتفرقات في ســياقها الكلي والمركب، وهو بهذا 
ينحو منحى الفهم والتفكير المركب بدل الفهم المعتمد على آليات التفكيك 
لوحدها، فنحن فــي عملية النقــد والتفكير نفكك قصد إعــادة التركيب من 
جديد، سواء في نظرتنا لموضوع األخالق أو غيره، فمثًال فموضوع الخير وما 
فيه مصلحة لإلنسان ينبغي أن يكون فيه خير للخلق والكون بأكمله، وال فائدة 
إن ربط أهل االقتصاد ورأس المال المصلحة بهــم وحصروها في الربح على 

حساب المتاجرة بدماء الشعوب ببيع األسلحة واألطعمة المضرة وغير ذلك.

انظر: تقديم عبد الجبار الرفاعي، لكتاب، منهجية القرآن المعرفية، الصادر عن دار الســاقي.  1 ـ 
2013م.

تجديد التفكير الديني في اإلسالم، م. س.، ص 10. 2 ـ 
المرجع السابق، ص 11. 3 ـ 
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وســؤال التركيب هذا ينطوي على بذل الجهد في اإلحاطــة باألبعاد الكلية 
للنص القرآني في عالقته بالكون واإلنســان والزمن والغيب، وهذا يتطلب بسط 
مناهج تنسجم مع الزمن الذي نحن فيه في فهم وقراءة «القرآن الكريم»، فهو 

ينطوي على أبعاد تركيبية في نظرته لإلنسان وفي نظرته للوجود وللكون.

ج ـ القصدية والغاية في الخلق
يرى إقبال أن الطبيعة يجب أن تفهم على أنها مركب حي دائم ونموها ليس 
له حدود خارجيــة؛ بل حده الوحيد حــد داخلي، وهي الــذات األزلية التي تبث 

الحياة في الوحــدة الكونية، فكل شــيء يتجه نحو 
 æ å ﴿ :اهللا جل وعال وإليه المنتهى، قال تعالى
è ç ﴾ [النجم: 42]، وإليه الرجعة كذلك، قال 
[العلــق: 8]، وهذا الرأي   ﴾ p o n m ﴿ :تعالى
ـ في نظر إقبال ـ قد يضفي علــى العلوم الطبيعية 
معًنى روحياً جديدًا، فالعلم بالطبيعة هو العلم بسنة 
اهللا، فالطبيعة ليست شــيئاً آخر غير أنها ُسنة هللا 
 Ï ﴿ :التي ال تبديل لهــا وال تحويل، قال تعالى
 ﴾ Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð

[الفتح: 23]، فالتأمل والنظر فيها ُيعد صورة من صور العبادة 1.

ومن ثَــم فالقرآن عندما يتحــدث عن الخلق فهو يربــط ذلك بالقصدية 
والغائيــة؛ أي بقيمة أخالقيــة؛ إذ يخبرنا القرآن بأن اهللا جــل وعال لم يخلق 
 Õ Ô Ó Ò Ñ ﴿ :الكون عبثــاً، بل كان ذلك بالحق قــال تعالى
à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù ❁ × Ö ﴾ [الدخان: 38، 39]. 
وعلى اإلنســان أن يصل إلى الحكمة والغاية التي يكتنزهــا الخلق؛ إذ ينبغي 
لعلماء الطبيعــة وغيرهم أال يغضوا الطرف عن الحكمــة والغائية الكامنة في 
الطبيعة، فال ينبغي التوقف عند دراســة تكوين العســل من لدن النحل، وما 

المرجع السابق، ص 81. 1 ـ 
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صاحب ذلك مــن المجهود الكبيــر والمتقن الذي تقوم به الحشــرة العجيبة 
«النحلة»، التي جاءت ســورة كاملة في القرآن باســمها، وهي سورة النحل... 
وهذه أمور كثيرة تدرس للطالب بشــكل علمي وبلغات عدة عبر العالم؛ إذ من 
الضروري أن نرقى إلى فهم الحكمة التي جعلت من العسل مادة شفاء للناس، 
ولماذا خص اهللا هذه المادة بشــفاء اإلنســان دون غيرهــا، أال يدل هذا على 
 q p o ﴿ :الغائية والقصدية الكامنــة في عالم الطبيعة قــال تعالى

z y xw v u t s r } | { ~ ﴾ [النحل: 39].
واألمر نفســه ينطبق على اللبن الذي يخرج من بين الفرث والدم سائغاً 
لكل الشاربين قال تعالى: ﴿ 3 4 5 6 87 9 : ; > = < ? 
@ D C B A ﴾ [النحــل: 66]. العلم اليوم يشــرح لنا هذه العملية 
التي تجري في الطبيعة وفق مراحل معينة بشــكل مفصل ودقيق، وهناك شيء 
من وراء هذه العملية التي تجري في الطبيعة منذ األزل، وهي الحكمة والغاية 
في أن يكون اللبن ســائغاً وفيه منفعة لإلنسان، فالرقي إلى الحكمة والغائية 
الكامنة فــي الطبيعة قد تأخذنا إلــى الفهم الكلي والمركــب في فهم عالم 
الشــهادة «الطبيعة» في عالقته بعالم الغيب، وهذا مســلك يجعل اإلنســان 

يعرف ذاته في عالقته بربه الذي استخلفه في األرض.
ومع األســف فمناهج المعرفة المعاصرة اليوم ـ وبشكٍل مجمٍل ـ أريد لها 
أال تمضي لمعرفــة حقائق وخلفيات الخلــق الكوني، إلى درجة نســبة القول 
لهذه المناهــج بوصف هذا العالم بنــوع من العبثية، وهذا طرح فيه إســاءة 
لمقام اهللا المنزه المقــدس بصفته هو الذي خلق وأوجــد، إن قضية البحث 
والنظر والمعرفــة في الكون تمضــي إلى ما وراء فلســفة العقــل الطبيعي 1 
المستند إلى (فلسفة العلوم الطبيعية)، تلك الفلسفة التي ال تنفذ بسطحيتها 

إلى معنى العسل واللبن كما بيّنا سابقاً  2.

العقــل الطبيعي هو العقل الملتصــق بالطبيعة إلى درجــة أنه ال يؤمن بمصــدر للمعرفة والقيم  1 ـ 
واألخالق خارج إطار المادة وكل ما هو محسوس.

أبو القاســم حاج حمد محمد، تشريعات العائلة في اإلسالم، دار الســـاقي، ط 1، سنة 2011م،  2 ـ 
ص 113 (بتصرف).
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لقد خلص إقبال فــي قراءته للقرآن إلى أن من بيــن األهداف األخالقية 
الرئيســة للقرآن «أن يوقظ في نفس اإلنســان شــعورًا أســمى بما بينه وبين 
الخالق وبين الكــون من عالقات متعــددة» 1؛ فالمعرفة الدينيــة تتأتى نتيجة 
الرياضــة الدينيــة التي تنتج عنهــا الكثير مــن الحقائق، وهــذا ال يعني أن 
التجربة الدينية ال تعرف التغير والتطور؛ بل كل التجارب الروحية قابلة للنقد 
والمراجعــة، فنبي اإلســالم كان أول مــن تنــاول بالنظر النقــدي التجارب 
الروحانية 2، فالتجربــة الدينية ينبغي أال تنفصل عــن النظر في الكون الذي 
 Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :قوامه التجربة والمالحظة. قال تعالــى

Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ﴾ [اإلسراء: 36]. 
وعليه، ففلســفة القــرآن تنبني علــى الربط بين 
المعرفة الدينية التي قوامها الروح، وبين المعرفة 

الكونية التي قوامها النظر في الكون.
فينبغي أن ينظر للصالة بأنها «تكملة ضرورية 
للنشــاط العقلي لمــن يتأمل في الطبيعــة» 3، مع 
العلم أن القرآن الكريم مليء باآليات والسور التي 
تتحدث عن الطبيعــة، فالعلم بالطبيعــة في واقع 
األمر مــا هــو إال علم بســنن اهللا ونواميســه في 

الوجود، وهذا نــوع من االتصــال بالــذات المطلقة، وصورة أخــرى من صور 
العبادة، وعليه فالجزء الكبير من مشاكل العالم اإلسالمي اليوم يرتبط بتخلي 
اإلنســان المســلم عن الروح الواقعية للقرآن وعن المراجعة النقدية لتجاربه 
الروحية، التي ينبغي أن تبنى على النظر في الطبيعة، فهو اليوم في حاجة إلى 
يقظة روحية تتجدد من خاللها معالم التجربة الدينية لديه بشــكٍل يتوافق مع 
روح العصر، وفي حاجــة كذاك إلى يقظــة عقلية يواكب مــن خاللها التطور 
العلمي الحديث. وبهذا، فدعوة إقبال دعوة إلى طبع التجارب الدينية بالعلمية، 

المرجع السابق، ص 17. 1 ـ 
المرجع السابق، ص 25. 2 ـ 

المرجع السابق، ص 109. 3 ـ 

�ل �� Oإ jAE �&�
O�اء(A� C&�آن إ�. أن +� 
 ��OالEاأل)�اف األ ���
 �O5/ آن «أن�&A� ���D�ا�
�� اإل#��ن ^]5راً # ��
أ��. ��� ���C و��� 
ا�@��[ و��� ا��5ن +� 
�ال�Oت +�]�دة».



246

المحور

وفصلها عــن الخرافة والوهم، وفــي الوقت ذاتــه دعوة إلى تديــن المعارف 
الكونية، وفصلها عن الموقف السلبي من المعرفة الدينية (الدين).

إن إقبال يلــح كثيرًا على ضــرورة عدم اإلعراض عن مســالك المعرفة 
الدينية، التي ســلكها األنبياء واألولياء، وقد أعطى تصــورًا جديدًا لمفهوم 
النبوة، التي كانت قبل ختمها تعود إلى فرد بعينه إلى أن آل األمر إلى خاتم 
النبيين محمــد عليه الســالم. فختم النبــوة بمحمد ال يعنــي أن النبوة قد 
انقطعت، بل هي خروج من المخصوص إلى العام وتولي اإلنسان هذه المهمة 
من دون تعيين، معتمدًا في ذلك على رسائله الذاتية، فمن الطبيعي أن يبطل 
اإلســالم الرهبة، ويناشــد القرآن العقل والتجربة على الدوام، ويصر على 
«أن النظر في الكون والوقوف على أخبار األوليــن ُيعد من مصادر المعرفة 
اإلنســانية، وكل هذه صور مختلفة لفكرة انتهاء النبوة» 1 وخروجها من دائرة 
التعيين إلى دائرة الكل، مع العلم أن «القرآن يعتمد األنفس واآلفاق مصادر 
للمعرفة، فالذات اإللهية ترينا آياتها في أنفســنا وفي العالم الخارجي على 
سواء، ولهذا وجب على اإلنسان أن يحكم على كل ناحية من نواحي التجربة 

في إفادة العلم» 2. قال تعالى:
 Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿

Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴾ [فصلت: 53].
أهم ما جاء به إقبال هو تعامله المباشــر مع القــرآن الكريم، ودعوته 
م المؤلف  إلى الكشف عن فلسفة القرآن للحياة والوجود واإلنسان. ولقد قد
قــراءات جديدة لقصة آدم، كمــا عمل على تجلي معانــي الكثير من اآليات 
القرآنية، إيماناً منه بمقولة أحد المتصوفة، التي مفادها: «إن فهم الكتاب 

ال يتيسر حتى يتنزل على المؤمن كما تنزل على النبي ژ » 3.

المرجع السابق، ص 150. 1 ـ 

المرجع السابق، ص 150. 2 ـ 

المرجع السابق، ص 214. 3 ـ 
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■  أستاذ الدراسات اإلسالمية، ومستشار تحرير مجلة التفاهم.

أوالً: اإل^�����:

عندما تناقش الكاردينال راتسينغر (الذي صار بابا الكنيسة 
الكاثوليكيــة عام 2005م) مــع الفيلســوف األلماني البارز 
هابرماس عــام 2004م ـ في الدين والعلمانية فــي أوروبا والغرب ـ 
كان هــدف الكاردينال بلوغ االعتــراف المتبادل بيــن الطرفين، أي 
الديــن والعلمانية. أّما الفليســوف فكان يجادل في ضــرورة الدين 
للمجتمعات، بينما كان الكاردينال يرى تشاُبه األهداف بين الطرفين 
العلماني والديني، وإنما تختلف الطرائق. وقال له الفيلسوف: بل إنّ 
األهداف مختلفة، فالمتدين يبحث عن الحقيقة وهو يريد الخالص، 
بينما العلماني الحقيقي يرى أنّ الخالص متحقٌق أو ناجٌز من طريق 
العقل أو العقلين النظري والعملي (بحســب كانــط)، وهو يبحث في 
تنظيم عمليات العيش على المســتويين الفــردي واالجتماعي. وقال 
الكاردينال: لكــْن ما هو المقيــاس، ليس في الصحــة والخطأ في 
السلوك وحْسب؛ بل وفي المســائل الكبرى للمصير اإلنساني، أو ما 
هو األمر أو األمور التي تعطي الحياة اإلنسانية معناها؟ وهكذا فقد 

■ ر{5ان ا����  

وا9خالق الدين 
الحاضر زمننا  في  القيم  صدام  وإشكاليات 
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آل النقاش إلى ما يراه الكاردينال: معنى الحياة أو إنســانية اإلنســان؛ بينما 
ظل الفيلسوف ُمِصّرًا على أنّ الحياة اإلنسانية تحمل معناها بحّد ذاتها، وليس 
هناك شيء من خارجها يهُبها المعنى. وقال الكاردينال: جيّد، هل هناك حاجٌة 
للدين؟ وقال الفيلسوف: هذا األمر يقرره اإلنسان بنفسه، والتجربة التاريخية 
ونه دينــاً وإْن بدرجاٍت متفاوتة.  تفيد أنّ البشــر في معظمهم احتاجوا لما يعد
ولذلك بقيت الكنيسة وبقيت األديان األُخرى. أما المصير اإلنساني فقد قرره 
ويقرره العقل اإلنساني، وهذه شــبكٌة معقدة، من األفكار واألسباب يؤثّر فيها 
الدين؛ لكنــه ال يقرر. وعــاد الكاردينــال إلى مســألة المقيــاس أو القيمة 
الحاكمة؛ بينما ظل الفيلسوف ُمصرًا على أنّ القيم الحاكمة؛ بالمعنى الديني 
غير موجودة، وإنما يلعب الدين دورًا في الســلوك األخالقي، ولنقُْل: إنه جزءٌ 

من العقل العملي ال أكثر.
وما جرى النقاش على هذا النحو في المجال اإلســالمي الوسيط؛ بل 
ذهبت المعتزلة إلى أنّ اإلنســان بعقله الذي خلقه اهللا قــادٌر على التمييز 
بين الحسن والقبيح في األفكار واألعمال والتصرفات. والحسن عندهم هو 
النافع، والقبيح هو الضارّ. واضُطّر األشعري للقول بأن الحسن: ما حّسنه 
الشرع، والقبيح: ما قبّحه الشرع. إنما إلى ماذا كان اإلنسان يلجأُ عندما 
ال يعرف الشرع أو ال يتعقّله؟ لقد كان يلجأ بحسب األشعري إلى المآالت؛ 
أي إلى ما يؤدي إلى نفعٍ فيعّده حسناً، وما يؤدي إلى ضرٍر فيعتبره قبيحاً.

ومع الشرع صار اللجوء إلى أنّ الحسن هو ما يستحق الثواب، والقبيح هو 
ما يســتحق العقاب. أما ما ال يســتحق ثواباً أو عقاباً فهو من أفعال أو هو 
من مجال اإلباحة. لكن: أليســت هناك «ســلطة» أو َملَكة حكم في مجال 
اإلباحة؟ نعم، في مجال اإلباحة ســلطة الحكم للحســن والقبيح هو النفع 
والضرر فحســب. وهنا ال بد من القول: إنّ المتكلميــن (= الالهوتيين؟) 
يختلفون عن الفقهاء؛ فالمتكلــم يبحث عن القيمة أو عــن المعنى؛ بينما 
يبحث الفقيه في العمليات، أو النفع والضرر. ويلتقي الطرفان في مباحث 
الِعلَل، ومباحث المــآالت دون أن يتماهيا؛ ألنّ الفعــل عند الفقيه ينقضي 

وعند المتكلم ال ينقضي.
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هل تتصادُم القيم؟ عند الفيلسوف: نعم تتصادم القيم؛ القيمة العقلية قد 
تتصادم مع القيمــة الدينية. وعنــد الالهوتي الغربي المعاصــر: ال تتصادم؛ 
لســببين: ألنّ الغرب وقيمه بالمعنى العميق مشــتقّة من المسيحية، وألنّ عمل 
الالهوتي المعاصر ينصب على المالءمة والتــالؤم والتوفيق والتأويل؛ لتمكين 
المتدين من العيش في عالم العصر وعصر العالم. أّما في المجال اإلســالمي 
الحديث والمعاصر فإنّ األمــر يختلف بين اإلصالحــي والتأصيلي: اإلصالحي 
يميل للتأويل والتوفيق؛ بينما يميل األصولــي أو التأصيلي إلى القول بالتصاُدم 
على أساس أنّ الحداثة تتنكُر للدين وقيمه. يريد اإلصالحي تمكين المسلم من 

العيش في عالم العصــر، ولذلك يجترح تأويلياٍت 
كبرى تحيل مقولة: «حقوق اإلنسان» ـ مثًال ـ إلى 
«مقاصــد الشــريعة»، وتحيــل المســتجدات إلى 
الزمــان)، وتحيل  بتغير  األحــكام  (تغيــر  قاعدة: 
التضارُب والتصادم الممكنين تارًة إلى األولويات، 
وَطــورًا إلــى الضــرورات، أو إلى قاعــدة: (درء 
ٌم على َجلْب المصالــح) أو العكس،  المفاســد مقد
أي: (جلْــب المصالح مقــدٌم على درء المفاســد) 
ويقــول التأصيليون بنظامٍ كامٍل للشــريعة؛ لكنهم 

ينقسمون إلى فريقين: فريق تطبيق النظام الكامل بأي سبيل، والفريق اآلَخر: 
البحث عن مخارج في االنسحاب من العالم (وهو حل فردي) أو فقه الضرورات 

رُ بقْدرها. التي ُتبيُح المحظورات، لكنّ الضرورة ُتقد

B+ :ً��#�Z�/�ت ا�0+� ا���{�:

منذ منتصف القرن التاسع عشر صار الغرُب «نظام العالم». وصحيح أنّ 
القوى الغربية المســيطرة على النظام تغيّرت وتبدلت حتــى صارت الواليات 
المتحدة هي القوة الســائدة؛ لكــْن عندما نتحدث عن الغــرب بوصفه «نظام 
العالم» فنحــن ال نفّرق في ذلــك بين أنظمٍة رأســمالية وأُخرى شــيوعية أو 
اشــتراكية. فهذه تنظيماٌت سياســية، وتحتدم بينها المنافسات والحروب على 
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الموارد والنفوذ؛ لكنها جزءٌ من نظام الغرب من الناحية القيمية. والتمايزات 
فيما بينها تمايــزات في العصبية القومية الممزوجة مــن طرٍف خفي بالدين؛ 
َبْيــَد أنّ القيم الكبرى حتى في ذروة زمن االنقســام تظل واحــدة. لقد أمكن 
للمختلفين في النظام الدولي إنشاء األُمم المتحدة (1945م)، وإصدار اإلعالن 
العالمي لحقوق اإلنسان (1949م)، والعهد الدولي، والقانون الدولي اإلنساني 
فيما بيــن الســتينات والثمانينــات إّبان اشــتعال الحــرب البــاردة فيما بين 
الجبّارْين. ولئن أمكن عّد األُمم المتحدة مجرد تنظيمٍ للقوة بعد االنتصار في 
الحرب الثانية (مع أنها ليســت كذلك فقط)؛ فإنّ اإلعالنات المتتالية تنم بل 
ُتصّرح بإجماعاٍت على قيمٍ مشتركٍة استنادًا إلى فكرة التقدم اإلنساني التي ال 
يختلف فيها أو حولها أرباب األيديولوجيات والممارسات االقتصادية المختلفة. 
هل كان نظام القيم هذا نتاجاً لتطــورات التاريخ األوروبي خالل قرون، أم أن 
لتطورات العالم في القرنين التاسع عشــر والعشرين ـ بما فيهما من أهوال ـ 
كان لها تأثيرات في تبلور تلك المنظومة من القيم ذات المفتاحين: الســالم 
والعدالــة أو العدالة والســالم؟ ولهذا التقديــم أو التأخير فــي المفهومين 

والمصطلحين دالالت كبرى سنتطرق إليها فيما بعد.
إنّ «نظــام العالم» هذا ـ بأبعــاده القيمية واألخالقية واالســتراتيجية ـ 
انقسم من حوله مفكرو العرب والمســلمين؛ بل األحرى القول: إنهم انقسموا 
وه «الحضارة الغربية» (انظر كتاب المودودي: نحن والحضارة  من حول ما سم
الغربية). وقد ظهر هذا االنقســام أولَ ما ظهر بين المسلمين في الهند وفي 
مصر، ثم انتشــر في أصقاع الديار العربية واإلسالمية. لقد ظهر منذ أواخر 
القرن التاســع عشــر فريٌق عرف الغربين الفرنســي واإلنجليــزي عن كثب 
بالرحالت والدراسة، وبوجود النَُخب في أقطاٍر وقعت في قبضة االستعمار. إنّ 
هذا الفريق الــذي عرف المســاوئ والمحاســن، والتأثيــرات الفاجعة على 
مجتمعات المســلمين، كان يــرى أنّ «نظام العالــم» أو حضارته الحاكمة ال 
يمكن الخروج منه أو عليه، ولذلك ـ ولكي يكون للمســلمين مستقبل ـ ال بد 
من ثالثة أمور: أولها: معرفة مداخل تلك الحضارة ومخارجها والتعلم منها. 
وثانيهمــا: إحداث نهضة تالؤمية معها في أوســاط العامــة تتضمن اصطناع 



251

الحاضر زمننا  في  القيم  صدام  وإشكاليات  وا9خالق  الدين 

إســالمٍ جديــٍد إذا صــح التعبير يمكّــن من التعاُيــش والتالؤم تحت اســم 
اإلصالح. وثالثهمــا الدخول ـ استناداً إلى هذا التفكير الجديد في بناء دوٍل 
ومجتمعاٍت تتمكن من الدخول في نظام العالــم الجديد ـ وبالطبع ما امتلك 
ذلك التيــار موجًة واحدًة، وال تنســيقاً متقارباً؛ لكنّ االختــالف بداخله كان 
بشأن درجات وحدود االندماج أو التالؤم. أّما على الجانب اآلخر فكان هناك 
تيــاران: تيار االنعزال واإلصرار على تقاليد الديــن والعيش الموروثة. وتيار 
تها. وبالطبع فإنّ  رفض (عن معرفة وعن عدم معرفة) الحضارة الغربيــة بُرم
تيار التقليد ما لبــث أن انهار؛ ألنّ الظروف كانت كلّهــا ضّده؛ بما في ذلك 

تيــار اإلصالحييــن، ومن جهــٍة أُخرى بــرز تيار 
الرفض الكامل للحضارة المستولية ولتيار التقليد 
(العاجز) من جهٍة ثانيــة. كم أثّرت تلك التيارات 
وكم تأثرت؟ الواقع أنّ نظام العالم الجديد كان 
مفروضاً، وما كان هنــاك بالفعل إمكاٌن معقولٌ أو 
مقدوٌر عليه للخــروج منه (باصطنــاع بديل)، وال 
جدوى في التمــرد عليه. لكنّ التمــردات حصلت 
وظلّت تحصل في الفكر والواقع، دون أن تستطيع 
االستمرار أو إحداث تأثير باٍق. ومن دون تفصيٍل؛ 

ألنّ تاريــخ ومجريات التمرد ليســت موضوَعنا هنا؛ بــل الموضوع هو منتجات 
تيار أو تيارات التالؤم. لقد حصل أخيرًا االنفجار الكبير بداخل اإلسالم تحت 
وطأة نظام العالــم أو حضارة العالم، وكان من نتائجــه (القاعدة) و(داعش) 
وأشــباههما وأمثالهما. لقد طرح هذا االنفجار بديًال أو بدائــل لكنها بدائل؛ 

مستحيلة من الناحيتين القيمية والعملية.
فلنُعْد إلى مجريات تيار التالؤم. أحســُب أنّ كتاب محمد إقبال ـ الصادر 
ى: تجديد التفكير الديني في اإلسالم  في عشرينات القرن العشرين ـ والمسم
هو أهم نتاجات تيار التالؤم. وأحسب أنّ رســائل مثل مؤلف علي عبد الرازق: 
اإلســالم وأُصول الحكم، وأُطروحة شــكيب إرســالن: (لماذا تأخر المسلمون، 
ولماذا تقّدم غيرهم) تدخل في المنزع نفسه مع نظائر كثيرة، وإن لم تكن لها 
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نفس القيمة الفكرية. يرى محمد إقبال ـ الذي صار الباكســتانيون يعّدونه من 
رواد دولة باكســتان االنفصالية، رغــم أنه بالقطع مــا كان كذلك ـ أن هناك 
أمرين ال يمكن الخروج منهما: اإلسالم، وحضارة العالم أو نظامه. وألنّ نظام 
العالم لــن يتغيّر من النواحــي القيميــة والتنظيمية، فإنّ اإلســالم أو طرائق 
التفكير فيه هي التي ينبغي أن تتغير. وهو يستند في إمكان التغيير في اإلسالم 
إلى أمرين: التجربــة التاريخية العريقة، وحركات التجديد اإلســالمي بالهند 
ومصر وبلــداٍن أُخرى. وقد أخطــأ 5 في األمرين، بل ربما فــي ثالثة أمور: 
األول اعتقاده أنّ التجربة التاريخية يمكن أن تكون دافعاً لنهوٍض جديد يتالءُم 
مع النهوض المتحقــق في التجربــة العالمية. فهو لم يالحظ ـ وهو المســلم 
الهندي ـ أنّ التجربــة التي كانت ذكراها وذكرياتها ال تــزال طازجة كانت ال 
تزال عمالقــًة في وعــي النَُخب والعامــة، وهذا الوعــي ما أمكــن تطويعه أو 
استلحاقه رغم النكســات والنكبات؛ ولذا فإنّ التجربة التاريخية صارت عبئاً، 
وما أمكن لها أن تلعب دور الدافع، فهي في وعي المسلم قوةٌ ومجٌد، وال يمكن 
لها التحول إلى تسويٍغ أو تبرير؛ بل األحرى القول: إنها كانت وظلّت من دوافع 
م أو العشــوائي. وقد أدرك ذلك المستشــرق االستعماري برنارد  التمرد المنظ
لويس عندما ذكر في كتبه الثالثة األخيرة أنّ التمرد الهائل لشــبان المسلمين 
ون الغرب مســؤوالً عن فشــلها  من علله التجربــُة التاريخية العظيمة التي يعد
واختفائها. ولكي يكوَن واضحاً ما نقِصــُدُه، لننظر في أنموذج (داعش) و(دولة 
الخالفــة). فالخالفة تجربٌة تاريخيــٌة منقضية؛ ليس منذ عــام 1924م عندما 
ألغاها مصطفــى كمال؛ بل منــذ ثالثمائة عامٍ علــى األقل. لكنّ هــذا الرمز 
الماجد للدولة اإلمبراطوريــة الكبرى ظل ماثًال في أخالد الناس، بحيث تحول 
إلى أنموذج، وتحول األنموذج إلى ديٍن من الدين. وهذا ما عنيتُه بأنّ التجربة 
التاريخية لدى األُمم الكبرى يمكن أن تكون ميزًة ودافعاً؛ لكنها يمكن أيضاً أن 

تتحول إلى عبء. وقد كان ذلك في حالة المسلمين.
أما األمـــر الثاني الذي أخطــأ فيه محمد إقبــال، فهو عــّده الحركات 
البيوريتانية أو المتشّددة ـ التي ظهرت في بقاٍع مختلفٍة من العالَم اإلسالمي 
في القرنين التاسع عشر والعشرين ـ حركات تجديٍد ونهوض. وقد كانت في 
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الحقيقة حركات قطيعة مــع مجريات العالم، ال تفيد منهــا إّال في الجوانب 
التقنيــة واألدوات التي ُتعينُ علــى المقاومة، وإّال فهي مــن الناحية القيمية 
حركات طهورية، تريد إحقاق الهوية الخالصة من الِشــْرك وســائر الشوائب 
التي تمس العقيدة. ولذلك فإنها بهذا الوعي ال تستطيع التالؤم أو المالءمة 
أو المزج بين خلوص الروح ومقتضيات الواقع. لقــد تغيّر لديها فقه الدين، 
فال بد أن يتغير لديها ِفقه العيش. ولذلــك اصطدمت أول ما اصطدمت بما 
ه تقليدًا مشــوباً بالِشــْرك، قبــل أن تصطــدم بالعالم الجديــد، عالم  تعــد

االستعمار والحضارة الغربية ونظام العالم.
أما األمــر الثالث الــذي أخطأ محمــد إقبال 
بعدم االعتــداد به؛ فهو أنّ اإلســالم ديــنٌ يمتلك 
منظومــًة قيميًة حقــاً؛ لكنه يمتلك عقائد وشــعائر 
وعباداٍت وأحكاماً وتجربــًة تاريخيًة تطبيقيًة ممتّدة 
قروناً وقروناً. أما إقبال بثقافته األلمانية، وفلسفته 
الكانطيــة؛ فإنــه رأى مثاله أخــالَق الواجب لدى 
كانط، وســوى بينها وبين آمرية الواجب (= األمر 
بالمعروف والنهي عن المنكــر) الديني واألخالقي 
في القرآن وحياة المسلمين. وقد رأى أنّ أخالقيات 

الواجب (الديني) هذه تظهر في الحركات الطهورية الجديدة، مثلما ظهرت في 
ــس عليها  البروتســتانتية، وأّدت إلــى ظهور العالَــم الغربي الحديث الذي تأس
بحسب ماكس فيبر (1864 ـ 1920م). إنّ اإلسالم ليس منظومًة أخالقيًة وحسب، 
بل هو نظاٌم ديني تظهر فيه أخالقياٌت ســلوكيٌة بل وقيمية؛ لكنها تتأســُس على 
الدين، ويعاُد تأويلُها ومالءمتُها إنما في ســياقاٍت وآماٍد متطاولة. وهكذا يمكن 
أن تكوَن األخالق أو القيم جزءًا من الدين، لكنّ الدين ال يمكن أن ينحصر في 
األخالق، رغم قوة حجج كانط. واإلصالحيون المســلمون الكبار ـ ومنهم إقبال، 
ومحمد عبد اهللا دراز، والطاهر بن عاشــور، وطــه عبد الرحمن ـ يحاولون منذ 
مائة عــامٍ وأكثر تحويَل الدين إلــى منظومٍة للفضائل والقيــم وأخالق الواجب 

لتحريره من أدران التاريخ، وانشقاقيات الحاضر، دونما كبير نجاح.

 ً�+5w�+ ��� الم�إّن اإل
 5( �� ،t�ْ
أEال��Oً و
#�wمٌ د/��ٌّ �� األ?� 
('w� ��C أEال��Oٌت 
���5Aٌ� �� و����O؛ ���'� 
�ُ� �A. ا��/�، و/]�ُد S�)
(Sو/Aُ'� و+الء+ُ�'� إ#�� �� 
����Oٍت وآ+�دٍ +��Fو��.



254

المحور

إنّ التطور الذي حصل خالل العقود الستة األخيرة ـ وعلى أيدي وتنظيمات 
الطهوريات اإلســالمية ـ ُمعاكٌس تماماً لمــا حاول إقبال وتالمذته وُمشــايعوُه 
اجتراحه. لقد أثقل األيديولوجيون والحزبيون الدين بشــعائرياٍت ورسومٍ تفكّر 
في كل شيء إّال في فقه العيش؛ أي كيف يعيش المؤمن ويتالءم ويجّدد أساليب 
حياته وتصرفاته، والتفكير فيمــا حوله وَمْن حوله. وهكــذا تضخمت منظومة 
«الشــريعة» أضعافاً مضاعفة، تجعل من الصعب جدًا على المسلم المتدين أن 

يتسع لمن حوله وما حوله، فضًال عن االتساع لحاجاته هو وضرورياته.
ومن جهٍة أخــرى فإنّ الخطأ ليــس في التأكيد على أخــالق الواجب في 
ها مناط الشــراكة مع العالم وفيه كما فعل إقبال؛ بل أتى  اإلسالم فقط، وعد
الخطل من فشل قوى السطوة الفكرية في العالم في اعتبار تجارب المسلمين 
وغيرهم من األُمم والحضارات، وفشــل المســلمين أو مفكّريهم في الحيلولة 
دون تحول الدين إلى رسومٍ وشعائر تعد القيم واألخالق التعاملية مع العالم 

ُسبًّة وتغريباً ما لم يستطيعوا تحويلها إلى ديٍن من الدين !

��Z%�ً: ا��/� واألEالق و(�ا�L ا�&�2 أو (�gد+'�:

استظهرُت في دراساٍت ســابقٍة أنّ منظومة القيم أو الفضائل وشبكتها في 
القرآن الكريم تتضمن: المســاواة والكرامة ( = الحريــة؟) والرحمة والعدل 
والسالم والمعروف (التعارف) والخير العام. ولكٍل من هذه القيم أو المبادئ 
أو الفضائل عشرات المشــتقات التي يذكرها القرآن بوصفها أشكاالً وخياراٍت 
يجترحها اإلنســان فــي فكــره ونيته ومقاصــده وعملــه. وهكذا فــإنّ الصيغ 
والخيارات المختلفة والمتكاثرة والمشــتقة من هذه القيم أو المبادئ هي ما 
يمكن تسميته أخالقاً بوصفها ما يتّســم به المرء أو يختاره في سلوكه ووجوه 
تصرفه في حياته. وبهذا المفهوم فإنّ القيم واألخالق المشــتقة منها تتأسس 
على الدين؛ لكنّ اإلنســاَن الذي يتحــرك بين القيم واألخــالق يمتلك حرية 
اختياٍر كبيرة وللجهتين: لجهة التفاضل أو اإليثــار لهذه القيمة على تلك في 
الموقــف المعيــن أو المتعين، ولجهـــة التجول أو التحول ضمن المشــتقات 
واألشــكال. وعلى ســبيل المثال فإنّ المعتزلــة قّدموا قيمة العــدل على قيمة 
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الرحمة في صفات اهللا تعالى؛ في حين ذهبت تياراٌت فكريٌة أُخرى إلى تقديم 
صفة الرحمة. ثم إنّ قوله تعالى الذي ُعــّد جامعاً للفضائل ومكارم األخالق: 
﴿ K J I H G F E ﴾ [األعــراف: 199] منهم َمْن رده إلى 

قيمة الخير العام، ومنهم من رده إلى قيمة الرحمة أو قيمة المعروف.
س  َبْيَد أنّ المســألة الحاســمة ـ والتي تلقي ضوءًا على معنى وحدود تأس
األخــالق على الديــن ـ ذلك الخــالف الطويل فــي كيفية تحديد الحســن 
والقبيــح، أو َمْن هو صاحب الســلطة في ذلك، رأت المعتزلــة أنّ العقل هو 
صاحُب السلطة في ذلك. وقالت األشعرية: بل إنّ الشرع هو الذي يحّدد. ثم 

اضطر المتأخرون منهم للموافقة على أنّ التحديد 
للحســن والقبيــح منــوط بالعقل، وقالــوا: لكنّ 
الشــرع هو الذي يحــّدد المثوبــة والعقوبة، وال 
تتحدد بالعقــل ! إنّ تحديد الحســن والقبيح من 
جانــب العقل مذهــٌب مهــم؛ ألنه يعنــي عالمية 
األخالق، أو أنّ أساســها الفطــرة، وتزيد وتنمو 
بالتأمل والتجارب ـ بحســب تعبير المحاســبي ـ 
بينما يتحدث مفكرو العصور الوسطى عن القانون 
الطبيعــي. وفــي كل األحــوال فإنّ اإلنســان عند 

المسيحيين (مع مراعاة القانون الطبيعي) هو الذي يحدد الفضائل والرذائل 
أو ما هو حسنٌ وما هو قبيح، واإلنسان عند المسلمين هو الذي يحّدد الحسن 

والقبيح (مع مراعاة الفطرة والشرع).
تتخذ القيم (وأحياناً األخالق) طابعاً معيارياً. فمن أين تأتي تلك السلطة 
المعيارية أو الفارضة لجْعل هذه القيمة أو تلك ُملِْزمة؟ إنّ هذا الســؤال بحّد 
ذاته يضع العقل في مواجهة الدين لدى العلمانييــن الغربيين؛ بينما حاولت 
الكنيســة (توما األكويني مثــًال) التوفيق أو االنســجام بين الديــن والقانون 
الطبيعي. وهو األمر الذي قال به القرآن من قبل حين عّد أنّ للمعروف سلطًة 
اعتبارية، وهو ما تعارف عليه النــاس بالُمواضعة ورأوا فيه ضرباً من ضروب 
الفطرة اإلنسانية. َبْيَد أنّ هذا اللقاء الكبير ـ والذي ال يزال ممكناً كما ظهر 

 ���إّن ا�����S ا���
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في اإلعالنات العالمية ـ حّدت من سريانه راديكاليات العلمانية من جهة، وتجارب 
األديان والثقافــات وخصوصياتها من جهــٍة ثانية. قال الفقهاء المســلمون قديماً: 
المعروف ُعرفاً كالمشروع شــرعاً. لكنهم رغم ذلك فّرقوا بين الشريعة والسياسة؛ 
فالسياســة أو التدبير الســلطوي ُيعطــي «المصلحة العامــة» أولويــًة أحياناً على 
المعروف ُعرفاً وشــرعاً. إنما ما هو أســاُس الُعرف؟ أليــس المصالح التي تعارف 
الناُس على االعتــداد بها؟ لكْن وفــي كل األحوال فإنّ القيــم المعتبرة مطلقة مثل 
المساواة والعدل والسالم والخير العام؛ عندما تتنزل لتصبح أخالقاً (لدى األفراد) 
وأعرافاً (لدى الجماعة) تخضع لشروٍط اجتماعيٍة وثقافيٍة وحضارية أو أنها تأخذها 
باالعتبار. ومن دون المســاس بإطالقية القيــم؛ فهل تدفع الظــروف لتقديم هذه 
القيمة على تلك؟ وهل القانون ـ الصادر عن سلطٍة شرعيٍة بالطرائق الديموقراطية 
قيمة أم إجــراء تنظيمي؟ جون راولز فيلســوف القانون األميركي الشــهير بكتابه: 
«نظرية العدالــة» رأى ضرورة تقديــم قيمة العدالــة على قيمة القانــون تحقيقاً 
لإلنصاف، أو ما يســميه المســلمون اعتبارًا للجانبين: اإلنصاف واالنتصاف. لقد 
كان راولز ينظر فــي ذلك إلى تحقيق مبدأ المســاواة الذي يتجــاوز في االعتبار 
اإلنســاني مبدأ التوازن الذي تراعيه النظرية النفعية أو البراغماتية الســائدة في 
اشــتراع القوانين. وهو ينظر في كل ذلك من بعيٍد إلى أخــالق الواجب الكانطية. 
فالقانون الذي يحقّق التوازن أو يســعى إليه ويحول دون االضطراب ال يكون كافياً 
ـ في كثيٍر من األحيان ـ لتحقيق االســتقرار االجتماعي واإلنصــاف األخالقي. وهو 
ـ لكي ال يبدو مثالياً راديكالياً ـ يتحدث طويــًال عن «العدالة التوزيعية»، والتي ال 
يهدف القانون إلى تحقيقها، بل تصبح هدفاً يتجاوز اعتبارات القدرة والكفاءة إلى 
أفق اإلنصاف وإنســانية اإلنســان الذي تنطلُق منه قيمة العدالــة أو مثالها، رغم 
إصراره على االســتمرار في تقديم «القانون» على «الخير العام» في عمل النظام 
السياسي ! في أنظمة «حكم القانون» والتقدم اإلنســاني الكبير إذن ينبغي مراعاةُ 

اعتبارات اإلنصاف والعدالة، وهو طموح جليل لكنه غير متحقق !
ماذا لو قْدنا مقاربة جــون راولز من المجال الوطنــي األميركي أو مجال 
األنظمة الليبرالية الغربية إلى المجــال العالمي؟ في هذا األفق ال نجد عدالًة 
وال إنصافاً وأحيانــاً ال نجد اعتبــاراٍت للتوازن الذي يحفظ االســتقرار: كيف 
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ينحفظ االســتقرار على المســتوى العالمي؟ بالخضوع لمبادئ وأحكام القانون 
الدولي التي تراعي مبدأين كبيرين هما العدالُة والسالم. لكنّ القوى الكبرى 
تتجاوزُ في معظم األوقات المبدأين أو القيمتين. والمفروض أنّ األُمم المتحدة 
تتدخل في هــذه الحاالت ليــس إلحالل العدالــة غالباً، بل لفرض الســالم. 
والمعروف أيضاً أنه في حالة الدول الكبرى ولكي ال تنشب حرٌب عالمية؛ فإنّ 
األُمم المتحدة ال تتدخل لكنّ الفشل حاصل، ليس لهذا السبب؛ بل وألنّ الدول 
الكبرى تتحكم بقرارها. لكْن وعلى فرض تدخلها لفرض السالم؛ فإنّ العدالة 
تكون هي الضحية. وسالٌم من دون عدٍل يشعر فيه الضعيف أنه ال يزال موجودًا 

ومســتمتعاً ببعــض الحرية اإلنســانية؛ هو ســالٌم 
مزعزعٌ وغير مســتقر، وهو ما يحدث في فلسطين 
منذ عام 1948م مع مالحظة أنّ فلسطين هي البلد 

الوحيد في العالم الذي ال يزالُ مستعمراً !
ولنعــد إلى المجــال اإلســالمي. لقد عرف 
مســألة «تداُفع القيم»، وقيمتي السالم والعدالة 
خاصة. لقد كانت مســألة الشرعية القائمة على 
العدل دائماً شــديدة الحساســية في نظام القيم 
لدى مســلمي العصور الوســيطة؛ َبْيَد أنّ الفقهاء 

المســلمين رأوا في كثيٍر من األحيان ضرورة طاعة الحاكم غير الشرعي، إما 
بسبب طريقة وصوله للســلطة، أو بسبب تصرفاته االســتبدادية. لقد قّدموا 
أسباب الســالم والمســالمة على أســباب العدالة حفظاً للوحدة واالستقرار 

ومنعاً للفتنة (وهي تعني في اصطالحهم سفك الدم والحرب الداخلية).
فإذا وصلْنا إلى الزمن الحاضر، نجد أنّ العرب والمســلمين وجدوا دائماً 
أنّ النظام الدولي ظالٌم لهم حتى بمقاييس القانــون الدولي والقانون الدولي 
اإلنســاني، الذي وضعه الغربيون أنفسهم. وقد ترّتب على ذلك ظهور اتجاهين: 
اتجاه من جانب قانونيين كبار اكتفوا بالشــكوى الدائمة من القياس بمقياسين، 
ومــا فقدوا األمــل بإمكان تحقيــق العدالة واإلنصــاف إليمانهم بقيــم النظام 
العالمي. واتجاه غادر نظــام العالم هذا إلى أحضان الشــريعة التي ال يحقّق 
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غيرها العدالة الكاملة. وبذلك عاد إلى البروز االفتراق القديم بين قيم العالم 
الغربي، وقيم اإلسالم وشــريعته. ثم طرأت لدى العرب والمسلمين مشكلٌة أُخرى 
غير التظلم مــن نظام العالــم، ومحاولة مفارقته، وهي: فشــل أنظمــة الدولة 
الوطنية في كثيٍر من بلدانهم. لقد صبروا من دون فتاوى فقهاء السكون والسكينة 
لعدة عقود، ثم ثارت ثائرة فئٍة أو فئات من شبانهم. ودائماً بحسب قوانين ونظم 
وممارســات التغيير الســلمي والديموقراطي. لكنّ بعض األنظمة صمدت وقمعت، 
كمــا أنّ الثورييــن الجهادييــن المفارقين لنظــام العالم هبوا الجتــراح البديل 
المســتحيل وإقامة نظام العدالــة بتطبيق الشــريعة وفرض الدولة اإلســالمية ! 
وبسبب العنف الهائل والفوضى الســاطعة، خاف الناس على الدولة بعد أن كانوا 
يخافون منها. فهل ُعْدنا إلى تداُفع القيم  بين السالم واالستقرار أو العدل؟ وإذا 
ماً على  كان الجمع بين األمرين غير ممكن، أفال يكون الســالم واالســتقرار مقد
تحقيق العدالة؟ هناك قلٌة من الفقهاء عادت الستدعاء مواقف الطاعة والجماعة 
القديمــة؛ لكنّ الكثــرة الكاثرة من شــبان العلماء وكهولهــم ال تأخذ ذلك على 
محمل الجد، وتــرى أنّ الظلم الهائل ال يحتمل التســليم والخضوع ال بالمقاييس 
اإلسالمية التقاء الفتنة، وال بالمقاييس الحديثة للقانون الدولي اإلنساني. لكْن، 
وفي الواقع، هل األمر أمر تدافعٍ للقيم؟ مــن حيث ظواهر األمور، يبدو ذلك كله 
باعتباره تداُفعاً ُتســهم إمكانيات القوة المفرطة في نجــاح هذا الجانب أو ذاك. 
َبْيَد أنّ القوة ليســت العامل الوحيد. بل هناك أموٌر واعتباراٌت أُخرى في أزمنة ما 
بعد الحداثة. هناك حالُة الســيولة المفرطة التي آلت إليها الثوابت أو ما اعتُبر 
ثابتاً في نظام القيم أو نظام العالم الذي ســاد منذ قرن. وهناك مســألة ظهور 
عالم الُصوَر أو المحــاكاة، بحيث ما عــاد من الممكن الحديث عــن الواقع في 
مقابل الوعي. إذ ما عاد هناك ما يمكن اعتبارُه واقعاً يسير أو يتحقق على قواعد 
معينة. فحتى الوعي يتشــكل كل لحظة وال يراجع نفسه، فضًال عن مراجعة الغير 
له. وإنما تتسارع الظواهر وتتشرذم، وتسود الفرديات أو خنزوانات األفراد التي 
تسود في الوعي وال تعتبر الواقع. وهكذا هناك ثالثة عوامل متضافرة ُتحدُث هذه 
الفوضى الخّالقة: السيولة، والحقائق االعتبارية وليس الواقعية، والقوة المفرطة 

التي تفرض نفسها قبل الحديث عن ماهيات هذا التدافع الظاهر.
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ا بعد الحداثة هو في حد ذاته حديث  أن الحديث عم ال شك
عن أزمة. فما كان للفكر ما بعد الحداثي أن يتخلق لوال أن 
الحداثة قد دخلت في أزمة؛ عبّرت عنها كل الكتابات النقدية التي 
شرحت المشروع الحداثي، بدءًا من األفكار االشتراكية األولى أثناء 
الثورة الفرنسية وما بعدها، مرورًا بالماركسية، وانتهاءً باالتجاهات 
النقدية المعاصرة التي تشــكّلت عبر مدرسة فرانكفورت وما تالها 
م حلوًال  من فكر نقدي 1. وال أظن أن الفكر ما بعــد الحداثي قد قد
ألزمة الحداثــة أو أفكارًا لتخفيض أو تلطيــف آثارها المدمرة على 
الذات اإلنسانية. بل يمكن القول ـ عوضاً عن ذلك ـ : إن الفكر ما 
بعد الحداثي ـ وما ارتبط به من تحوالت في الفنون واآلداب ونظم 
الحياة بشــكٍل عام ـ قد خلق بــدوره أزمة جديــدة، يمكن أن نطلق 

عليها أزمة ما بعد الحداثة.

أحمد زايد، نظرية علم االجتماع بين االتجاهات الكالســـيكية والنقدية، الطبعة  1 ـ 
الثانية، دار نهضة مصر، 2006.

■ د. أ
�� زا/�  

مجتمع في  ا9خالقية  ا9زمة 
الحداثة بعد  ما 
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ا كان الفــرد ـ الذات الفاعلة ـ هــو أكثر المســتويات تأثرًا باألزمة  ولم
المفترضة في ظرف مــا بعد الحداثة؛ فــإن األزمة تتحول إلــى انطولوجيا؛ 
بمعنى أنها تتعلّق بوجود الفرد ـ الذات الفاعلة ـ وحدود عالقاته ومصيره في 
الحياة. وينقلنا هذا التشــخيص الوجودي لهذه األزمــة إلى صلب البحث في 
األخالق؛ ومن هنا كان الســؤال الذي يــدور حوله الحجاج فــي هذه الورقة 
وهو: هل ُتعد أزمة ما بعد الحداثة أزمة أخالقية؟ وحتى يمكننا اإلجابة عن 
هذا الســؤال؛ فيجــب علينا أن نتعرف ســريعاً علــى حالة أو ظــرف ما بعد 
الحداثة واختالفه عن الظرف الحداثي، ثم نحاول أن نشــخص أزمة ما بعد 
الحداثة واختالفها عــن أزمة الحداثة؛ بحيث يكون ذلــك كله تمهيدًا لبحث 
جوانب األزمة األخالقية لظرف ما بعد الحداثة. وفي كل مســتويات التحليل 
هذه ســيكون الفرد ـ الذات الفاعلة ـ هو نقطة االرتكاز األساسية؛ فهو األول 

واآلخر في مواجهة تغيرات المجتمع وما تفرضه من تعقيدات وتحديات.

�Zف +� �]� ا���ا�s :ًأوال

عندما نتحدث عــن الحداثة فــإن الذهن ينصرف إلى مشــروع الحداثة 
الغربي الذي تشــكل على إثر انقضاء فترة تقليدية قديمة وظهور فترة جديدة 
تشــهد نظماً اقتصادية واجتماعية وسياســية وثقافية مختلفة. فعلى المســتوى 
االقتصادي تربع هــذا النظام الذي يعتمــد على اقتصاديات الســوق، والعمل 
الحر، والحركة الحرة لرأس المال، وعلى المســتوى السياســي سيادة النظم 
الديموقراطية الليبرالية القائمة على االنتخابات الحرة وتداول الســلطة، أما 
على المســتوى الثقافي فقد ســادت ثقافة العمل واإلنجــاز والحرية والجدارة 
واحتــرام حقوق األفــراد. ووفقاً لمــا أوضحه ماكــس فيبر ـ ُمنّظــر الحداثة 
األكبر ـ فإن النظام الحديث قد تشكل عبر سيادة التفكير العقالني، والنظام 
البيروقراطي، وسيادة الســلطة القانونية، وهو يعبّر عن انقضاء النظم األبوية 
القديمة التي اعتمدت اعتمادًا كلياً على الســلطة التقليديــة بمختلف صورها. 
ولقد ظهر مشروع الحداثة على إثر تحوالت ثورية (الثورة الفكرية) [المعرفية] 
في عصر التنوير، والثورة الفرنسية، والثورة الصناعية. تلك التحوالت الثورية 
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التي غيرت وجه المجتمع تغييرًا كلياً. ورغم أن مشروع الحداثة هو في األساس 
مشروع غربي؛ فإنه انتشر عبر العالم من خالل االستعمار، ثم من خالل أدوات 
التواصل واالتصال الحديثة، بحيث أصبح المشــروع الحداثي مشروعاً عالمياً، 
ولقد أدى ذلك إلى أن تتشكّل الحداثة على المستوى األنطولوجي ـ الوجودي ـ 
في صيغ مختلفة، أو قل: في حداثــات مختلفة. ومع ذلك تظل الصورة المثالية 
للحداثــة أو لنزعة الحداثــة modernism واحدة، وتتشــكّل هــذه الصورة من 
عناصر عديدة أهمها: العقالنية، والخضوع لنظام حياتي نســقي، والميل نحو 

التدفق والتحول الدائم، والميل نحو التأملية واالنعكاسية 1.
ولقــد تعــرض مشــروع الحداثــة لنقد من 
داخله. ولم يؤد هذا النقــد إلى ظهور المدارس 
النقدية فقط، بل أدى إلى ظهور ميل فكري نحو 
تجاوز مشــروع الحداثة إلى ما بعدها. ومن هنا 
ظهر مفهوم ما بعد الحداثــة post modernity أو 
نزعة ما بعد الحداثة post modernism. ورغم أن 
مفهوم ما بعد الحداثة يعــد مفهوماً قديماً، ظهر 
لنقد مشــروع الحداثــة ومحاولة تجاوز  محايثاً 
أســاليبه في الفــن والعمــارة واألدب، وربما في 

الحياة بشــكٍل عام؛ فإن الموضوع قد تحول إلى حركة فكرية منذ أن نشــر 
الناقد الفرنسي ليوتار Loytard كتابه األشــهر عام 1979م بعنوان: «الوضع 

ما بعد الحداثي: تقرير عن المعرفة» 2.
لقد بدأ ليوتار الكتــاب وكأنه يؤرخ لعصر جديد في المعرفة، فهو يعلّق 
منــذ البداية على موت الســرديات الكبــرى التي ميزت الحقبــة الحديثة، 
ويقصد بها النظريات والتعميمات واســعة النطاق (كالحتميات وأفكار عصر 
التنوير والماركســية والوظيفيــة وغيرها من الســرديات الكبــرى)؛ فهذه 

A. Giddens, Consequences of Modernity, Stanford University Press, 1990. 1 ـ 
 J. F. Lyotard, Modern Condition: A Report on Knowledge, Manchester: Manchester University 2 ـ 
Press, 1984 (1979).
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الســرديات لم تعد قــادرة علــى تقديم تفســيرات في عالم جديد يتّســم 
بالســرعة والتحول التكنولوجي، ومــن ذلك االتصــال والمعلومات وتضّخم 
اإلنتاج الرمــزي والثقافي. إن هــذا العالم الجديد يفتــح اآلفاق نحو عدم 
التحديد وعدم اليقين؛ كما يفتح اآلفاق نحو تعدد االستخدامات اللغوية، أو 
ألعاب اللغة، بحيث يتحول العالم إلى ما يشبه لوحة الشطرنج التي تتحرك 
فيها القطع وفقاً لقواعد تكمن في حركة الفاعليــن في عملية اللعب. العلم 
إذن ليس وحدة متجانسة يفســر على نحو وظيفي تارًة أو على نحو ماركسي 
تارًة أخرى. فالرابطة الكلية ـ التي وسمت المجتمع الحديث، والتي فسرتها 
الســرديات الكبرى ـ لم تعد قائمة. فنحن في عالم مــا بعد الحداثة أمام 
رابطة مختلفة تعمــل جنباً إلــى جنب مع الشــبكات المرنة أللعــاب اللغة 
ـ بتعبير فتغنشــتاتن؛ بل إن الرابطة نفســها تتحول إلى لعبة لغة تداولية، 
يدخل فيهــا األفراد ويخرجون منهــا، وهي تمنحهم حريــة التعبير والحوار 
المتجّدد. وتتحوّل المؤسســات ـ كاألســرة والكنيســة والجيش والمؤسسات 
الثقافية المختلفــة ـ إلى أوعية لصناعــة الحدود واألكواد عبــر خطاباتها 
الخاصة 1. أمــا الذات فيتحــوّل فيها الفرد إلــى ذات َتْعبر حــدودًا كثيرة، 

وتخضع لصور مختلفة من ألعاب اللغة.
ورغم التأثير الكبير الذي أحدثه كتاب ليوتار فإن خالفاً قد شب حول 
المفهوم ذاته؛ ففي حين يقبله بعضهم على أساس أن ثمة تغيرات اجتماعية 
وفكرية تنقــل المجتمع إلى عصــر جديد وإلى فكر يتجــاوز األطر البنائية 
والنســقية القديمة 2؛ يميل البعض اآلخر إلى الحديث عن مرحلة متأخرة أو 
متقدمة من الحداثة أو عن أن الحداثة تتأمل ذاتها فهي حداثة انعكاسية 3. 
وربما يكون هذا الخالف هو الذي منع تبلور أنموذج نظري متكامل لمجتمع 
ما بعد الحداثة. فقــد ظلت األفكار حــول فكرة ما بعــد الحداثة متطايرة 

انظر المقارنة التي أقامهــا ليوتار في الفصلين الرابع والخامس مــن كتابه بين رابطة الحداثة  1 ـ 
ورابطة ما بعد الحداثة.

ومن هؤالء كاستل وانغلهارت. 2 ـ 
ومن هؤالء غيدينز وأورليش بيك. 3 ـ 
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تدخل في إطار تخصصات علمية عديدة، وتتجلى في صور من التفكير ومن 
النصوص األدبيــة والفنــون التشــكيلية والمعمارية. وتحول الفكــر ما بعد 
الحداثي ـ بناءً علــى ذلك ـ إلى فكــر مبعثر ال يجتمع فــي أنموذج نظري 
محدد كما ذكرنا، وكأنه بذلك يجســد ظرف ما بعد الحداثة نفســه الذي 
يتســم بالتفكيك والتشــظي. ورغم ذلك إال أن ثمة اتفاقاً علــى أننا عالم 
جديد، عالم مختلف يشــي بثقافــة مختلفة، ثقافة بعد حداثيــة، أو حداثية 

متأخرة تتحدد معالمها فيما يلي 1:
كســر الثقة في القوانين العلميــة والمنطق  ـ 1

للخيال  العنان  وإطــالق  المطلقة،  والحقائق 
والتأمل والبحث عن المعاني.

التحول مــن التركيــز علــى الثقة فــي الفرد  ـ 2
واختياراته ـ في ضوء مجموعة من القيم الثابتة 
نســبياً ـ إلى التركيــز على الجماعــة والتنوع 
القيمي والديني، ومن ثَم البحث عن النســبية 
األخالقيــة والثقافيــة بحيــث تتاح لــكل فرد 
الحرية، ويتاح لكل جماعة البحث عن المعاني 

الخاصة والقيم الخاصة.
رفض المعرفة الموضوعية، والبحث عن المعارف والمعاني الذاتية؛ وذلك  ـ 3

إلثراء النزعة التعددية الفكرية بوجهات نظر مختلفة ورؤى متباينة.
حلول النزعة النسبية في كل المســتويات: في القيم الدينية واألخالقية،  ـ 4

في االختيارات المجتمعية والجماعية، وفي االختيارات الفردية.
ومن ثَم تحلل األنساق الكلية، واألبنية ذات التوجهات العمومية، والسعي  ـ 5

نحو التعددية، ونبذ كل ما هو مطلق وعام.

ربما يكون صدور مجلة إليكترونية بعنوان ثقافة ما بعد الحداثة أكبر دليل على هذا، والتي صدر  1 ـ 
العدد األول فيها في سپتمبر 1990.
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والسؤال الذي نتوّجه إليه اآلن: هل خلق هذا الظرف ما بعد الحداثي أزمًة 
قيميًة أو أخالقية؟ ويســتلزم لكي نجيب عن هذا الســؤال أن نسأل سؤاالً آخر: 
ماذا تختلف هذه األزمة عن أزمة الحداثة؟ ولقد تم توجيه النقد إلى مشــروع 
الحداثة من زوايا عديدة. فقــد فند كارل ماركس الميل االســتغاللي للمجتمع 
الرأســمالي الحديث، وأكد على أن هذا المجتمع يحمل فــي طياته بذور فنائه 
عبر الصراع الذي تولده عمليــات إعادة إنتاج المجتمع، عبر اســتغالل العمال 
وامتصاص فائض عملهم، ليتراكم في شكل رأس مال لدى الطبقة البرجوازية، 
كما تم تطوير هذا النقد أيضاً في مدرسة فرانكفورت التي ركزت على الجوانب 
اإلنســانية في المشــروع الحداثي، وكيف أنهــا تآكلت أو اضمحلّــت من فرط 
اإلسراف في اســتخدام التكنولوجيا. ولقد ظهر تأكيد هنا على أن العقل الذي 
أنتج المجتمع قد تحول إلى أداة ليقهر المجتمع الحديث، وغلق األفق اإلنساني 
فيه، أو تحويله إلى مجتمع ذي ُبعٍد واحٍد علــى ما ذهب هربرت ماركيوز. وربما 
يكون النقد الذي قدمــه ماكس فيبر ـ ُمنظــر الرأســمالية والمجتمع الحديث 
األول ـ هو أكثر األوصاف تعبيرًا عن أزمة الحداثة؛ فقد اســتخدم فيبر مفهوم 
القفص الحديــدي Iron Cage ليصف الحالة التي تصيب المجتمع الرأســمالي 
من جراء النمو المفــرط للعقالنية والبيروقراطية. ولقد اســتخدم ماكس فيبر 
للتعبير عن هذه الحالــة عبــارة Stalhartes Gehäuse (باأللمانية)، وهي العبارة 
التي ترجمها تالكوت بارســونز بالقفــص الحديدي عند ترجمتــه لكتاب فيبر: 
(األخالق البروتســتانتية وروح الرأســمالية)، رغم أن العبــارة األلمانية تعني 
حرفياً «الصدفة التي لها قوة الصلب». ومهمــا يكن من أمر الترجمة فإن فيبر 
قد ذهــب ـ في وصفه لهــذه الحالة ـ إلــى أن األفراد يخضعــون خضوعاً تاماً 
لنمط من العقالنية القائمة على حســاب الخســائر واألربــاح، وإلى الضوابط 

البيروقراطية التي ال يمكن الفكاك منها.
إن المجتمع الذي تخلق على أفكار عصر التنوير هو مجتمع يصعد في خٍط 
متقدمٍ نحو تحقيق الحرية لألفراد، ونحو مزيد من التحرر ومزيد من الحكمة، 
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ولكــن اعتماَد هــذا المجتمع الشــديد على التفكيــر العقالنــي، وعلى النظم 
البيروقراطية، ونظم الكفــاءة التكنولوجية تدفع به إلــى أن يدخل األفراد في 
َدفة التــي لها قوة الصلب 1. ويعني هذا أن األزمــة الحقيقية للمجتمع  هذه الص
الحديــث تكمن في أنه مجتمع يســجن أفراده، أو يضع حولهم ســياجاً أشــبه 

َدفة القوية الصلبة، فال يستطيعون منه فكاكاً. بالقفص الحديدي أو الص
ولقد خلــق ظرف ما بعد الحداثــة واقعاً اجتماعياً وثقافيــاً جديدًا، ولد 
بدوره أزمة من نــوع جديد، ولم تعد هذه األزمة الجديــدة أزمة انحباس في 
قفص حديدي؛ بل أزمة الفــكاك غير المنضبط من هــذا القفص. لقد كان 

الفكر الحداثي محاولة لتفكيك النســق الفكري 
العالم  التي تفسر  الكبرى  الواحد، والســرديات 
على نحو عام ومطلق. ويمكــن القول ـ إذا رّكزنا 
ـ : إن األنساق  الحديث عن أزمة ما بعد الحداثة 
الكبرى والســرديات العامة في حقبــة الحداثة، 
التي ارتبطت بالقفص الحديدي الذي أشار إليه 
ماكس فيبر، ولقد كانت محاولة تحطيم األنساق 
العامة والســرديات الكبرى بدايــًة لتحطيم هذا 
القفص ومحاولة الخروج منه؛ ولكنّ هذا الخروج 

ـ فيما نزعــم ـ لم يؤد إلــى الخروج من األزمــة بل أدخل العالــم في أزمة 
جديدة تم التعبير عنها بطرق عديدة.

لقد ُوصف العالم المعاصر ـ ومــا يعتمل فيه من آثار للعولمة وســيادة 
النزعة االســتهالكية والروح الفردية ـ ُوِصف بأوصــاف مختلفة؛ فقد وصفه 
أنطوني غيدينــز بأنه عالم منفلــت run away world 2، وهو تعبير كان إدموند 
ليتش E. Leach ـ عالم األنثروبولوجيا األشــهر ـ قد استخدمه من قبل ليعبر 

 A. Mitzman, The Iron Cage: Historical Interpretation of Max Weber, Transaction Publishers 1 ـ 
(January 1, 1984).

 A. Giddens, Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Life, Routledg, New York, 2 ـ 
2003.
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عن اندهاشــه لســرعة التغيير فــي العالم؛ وهــو المعنى نفســه الذي أكده 
غيدينز، فضًال عــن تأكيده على األضرار الناتجة عن اســتخدام التكنولوجيا 
والتغيرات في المناخ، وفتح اآلفاق أمام المخاطر، بحيث لم يعد في اإلمكان 
ضبط هذا العالم من حالة االنفالت. كما عبر روبرتســون عن الحالة نفسها 
بمفهوم مجتمع الاليقيــن uncertainity، الذي عــّده الحقبة األخيرة في تطور 
مجتمــع العولمة (عرف العولمة بأنهــا انضغاط العالم واتســاع وعيه)، التي 
يعجز فيها اإلنسان عن أن يضبط مسيرة التطور، وأن ينظم العالم على نسق 
واحــد 1. ولقد عبر ســمير أميــن وآخرون عن معــاٍن مختلفٍة لوصــف العالم 
المعاصر باســتخدام مفهــوم إمبراطورية الفوضــى التي تحــاول أمريكا أن 
تصنعها في العالم المعاصر، من خالل نشــر الفوضى والعالقات التي تقوم 
على المعايير المزدوجة، والحروب الصغيرة في كل مكان، وتكوين أشكال من 

االئتالفات الظرفية دون نظر للمعايير والمواثيق الدولية 2.
ورغم أن هذه األوصاف جميعــاً تعكس وجود العالــم المعاصر في أزمة 
حقيقيــة؛ فإن أكثــر األوصاف تعبيــرًا عن هــذه األزمة هو مفهــوم «مجتمع 
المخاطر» الذي اســتخدمه أورليش بــك Ulrich Beck لوصف ظرف الحداثة 
المتأخرة (أو الحداثة االنعكاســية). فالمجتمعــات المعاصرة تقف على حافة 
الخطــر، وهو يأتيهــا من كل حــدب وصوب: مــن البيئة، والطعــام، ونظام 
االستهالك، ونظم المعلومات واالتصال، هذا فضًال عن المخاطر الناجمة عن 
األمراض وصور الجرائم المســتحدثة، وإزاء كل هذه المخاطر ـ سواء أكانت 
مخاطر من صنع اإلنســان أم من صنع الطبيعة ـ فــإن المجتمع يعيد تنظيم 
نفســه، ويعيد بناء عالقاته على أُســٍس جديدٍة ترتبط كلها باالســتجابة نحو 
الخطر. ولذلك فإن المجتمع يبدأ بالتدريج في التخلي عن الروابط الجمعية، 
وتصبح الحياة عبارًة عــن مجموعاٍت متفاعلٍة من األفراد ليس لها من نســق 
محدد أو بناء محدد يجمعهــم جميعاً على طريق واحد. وفي ظل هذا المجتمع 

انظر الترجمة العربية لكتاب روبرتســون حــول النظريات االجتماعية وثقافــة العولمة، ترجمة  1 ـ 
أحمد محمود، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2010.

انظر: سمير أمين، إمبراطورية الفوضى، ترجمة سناء أبو شقرا، دار الفارابي، 1991. 2 ـ 
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وهذا الظرف تصبــح المقوالت الخاصــة بالطبقة والمكانــة والدولة واألُمة 
مقوالت محل أســئلة؛ فال معنى للجماعة أو األُمة وال معنى للطبقة والمكانة، 
وعلى الفرد أن يواجه الخطر بنفســه. ويؤدي هذا الظرف إلى انتشار الروح 
الفردية والقيم الفردية أو قيم الخالص الفردي [«أنا ومن بعدي الطوفان»]

ويتحول اهتمام المجتمع إلى االنشــغال بالمستقبل والقلق عليه، بل إن التدرج 
االجتماعي نفســه يصبح تدرجاً قائماً على حجم الخطر الــذي يهدد الفرد، 

بحيث تبدو المخاطر موزعة في المجتمع مثلها مثل الثروة 1.
والحقيقة أن مجتمع المخاطر بهذا الوصف هو مجتمع يكشف عن أزمة 

من نوع جديد. لقــد احتفظت الحداثة بالقفص 
ونظامهــا  عقلهــا  صنعــه  الــذي  الحديــدي 
الذي  التحديثي  االنفــالت  ولكن  البيروقراطي؛ 
حدث في نظــم العمل وأســاليب الحياة، وأبنية 
القوة وممارسات السياسة، كل ذلك أدى إلى أن 
يتحول القفص الحديدي إلــى ألواح من خطر، 
تجعل الفــرد في حالة مســتديمة مــن اليقظة 
والتأمل والتوجس من المســتقبل. وإذا كان لنا 
أن نلخص هذه األزمة في ضــوء فكر مجتمع ما 

بعد الحداثــة فإننا نقول: إنهــا أزمة الفرديــة واالنفــالت، وأزمة تحطم 
األنســاق الكبرى، ليتحــول المجتمــع إلى شــظايا متعــددة يجمعها فقط 

اإلحساس العميق بالخطر الكبير.

��OالEاألز+� األ �+ t#56ا :ً�%��Z

فمــاذا عســى إذًا أن تكون مظاهــر أزمة األخــالق في مجتمــع ما بعد 
الحداثة، أو قل: في عالمنا المعاصر الذي وصف بكل األوصاف التي أوردنا 

انظر الترجمة العربيــة لكتاب أولريش بك بعنوان «مجتمع المخاطــر العالمي: بحث عن األمان  1 ـ 
المفقود» ترجمة عال عادل وهند إبراهيم وبســنت حســن، منشــورات المركز القومي للترجمة، 

القاهرة، 2013م.
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بعضها آنفاً؟ نحاول في هذا الجزء أن نســتخلص بعض مظاهر هذه األزمة، 
وأن نعبّر عن بعض تجلياتها. ولكن تصادفنا هنا مشــكلة مهمة، وهي أنه ال 
توجد كتابات رصينة عن أزمة ما بعــد الحداثة، ومن ثم فإن الباحث يحتاج 
إلى أن يجمع خيوط هذه األزمــة من قراءة عميقة لما هــو حادث في عالم 
الحداثة المعلومة، أو في عالم الحداثة المتأخرة، أو عالم ما بعد الحداثة، 
وكلها مسميات تســتخدم لوصف الظرف الحداثي الذي يعيشه العالم. وفي 
ضوء ذلك فســوف أحاول هنا أن أقّدم اجتهادًا في فهــم بعض جوانب أزمة 
هذا العالم عبر قراءة لبعض المشــكالت القيميه واألخالقية التي يمكن أن 

تظهر في هذه الحقبة من الزمن.

1 ـ تفكك الروابط الجمعية
ظهرت كتابات عديدة في العشــرين ســنة الماضية حول ما يسمى بموت 
«االجتماعي»، وفي ذلك إشــارة واضحة إلى تحــول هائل حدث في العالقات 
االجتماعيــة على المســتوى الكوني. فقــد أصبحت هذه العالقــات لها طابع 
«معولــم» أو عالمي؛ فقد تحولت المجتمعات بشــدة من حالــة التركيز على 
الروابط االجتماعية المحليــة ـ أي الروابط االجتماعية الضيقة النطاق ـ إلى 
الروابط الواســعة النطاق على المســتوى االقتصادي واالجتماعــي. فاإلنتاج 
واالستهالك كالهما تحول إلى منظومات عالمية مســتقرة، وتغلبت العالقات 
الحضريــة المعقــدة ذات الطابــع الكوزوموبوليتاني على العالقــات الريفية 
البســيطة 1، وينفتــح العالم أمــام تدفقات مســتمرة مــن البشــر واألفكار 
واإليديولوجيات والمعلومات والمعــارف 2. ولقد أدى ذلك ببعض علماء العلوم 
االجتماعية إلى الســير خلف مقولــة بودريالر Baudrillard التــي أعلنها عام 
1983 بمــوت االجتماعــي أو نهايــة االجتماعــي End of the Social. فقد أدت 
ظروف العولمــة ومجتمع المعلومات ونظــم المحاكاة اآللية إلــى أن تتفكك 

تساوق مع هذا الحوار حول موت علم االجتماع الريفي، الذي لم يعد له موضوع محدد يتمثل في  1 ـ 
مجتمع ريفي مغلق محدد المعالم.

انظر: أحمد زايد، تناقضات الحداثة، مكتبة األسرة، 2006. 2 ـ 
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المقوالت االجتماعية والعالقة بين المدني والدولــة، وبين الفرد والمجتمع. 
فليس هناك من شــيء اجتماعي في الواقــع، فهذا الواقع قــد خضع خضوعاً 

كامًال لنظم المحاكاة التي يعيش فيها البشر أكثر من عيشهم في الواقع 1.
وبصرف النظر عن الجدل حول موت «االجتماعي» أو نهايته فإننا أمام 
حالة من تحلل الذات الجمعيــة، والروابط العامة، وبزوغ النزوع نحو تأكيد 
الثقافات المتعددة والديانــات المتعددة، واالنتماءات اإليديولوجية المتعددة 
ومن ثم الهويات المتعددة. وهنا نصل إلى جوهر األزمة األخالقية. فلم تعد 
الذات الجمعية ذاتاً كلية لها مواصفات جمعية محــددة وثابتة إلى حد ما، 

بل أصبحت ذاتاً متحركة، وانقســمت إلى ذوات 
متعددة. أصبح الحديث ال ينصب على ذات كلية 
قدر ما ينصب على ما يســمى بالذات التفاعلية 
الحواريــة Dialogical Self. فثمة شــك كبير في 
كلية الذات، فهذه الكلية أو الوحدة ال تتحقق إال 
في وضع أو إطار فوقي 2. وينسحب الكالم نفسه 
على مفهوم الهوية identity التي أصبحت ال تعنى 
ـ في عصر التعددية الثقافية ـ التشابه والوحدة، 
بل تعني التنوع والتعدد، وأصبحت هوية الجماعة 

أو الذات تســتمد من هويــة اآلخرين. وهنا حــل الخــالف (أو االختالف) 
difference محل التشابه sameness. وفي هذه الحالة يصعب أن نتحّدث عن 

هوية جمعيــة؛ وإنما نتحدث عن هويات متشــّظية fractured identity تتّســم 
بالمرونــة والقابلية للتغير المســتمر، بحيث تتشــكّل في مجــاالت مختلفة 

وسياقات مختلفة 3.

 Nikolas Rose, The Death of the Social? Re-figuring the Territory of Government, Economy 1 ـ 
and Society، Volume 25 November, 3 August 1996, p. 328.

 Toon van Meijl, Culture and Identity in Anthropology: Reflections on Unity and Uncertainty in the 2 ـ 
Dialogical Self’ International Journal of Dialogical Science, Vol. 3. No. 1, 2008, pp. 178 - 179.

المرجع السابق، ص 173 ـ 174. 3 ـ 
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2 ـ السياسة وتبني نظرية الفوضى
لقد صور الفالســفة القدماء عالم السياســة على أنه عالم فضيلة خالصة، عبر 
عنهــا أفالطون بضــرورة أن يكون الحاكم فيلســوفاً، يبــث في المجتمع ثمــرات عقله 
وإحساسه العميق بالعدل والفضيلة. ولكن هذا التصور المثالي لم يكتب له التحقق في 
الواقع. ولم يعرف التاريخ ممارســات سياســية فاضلة إال في النزر اليسير. ولقد كان 
نشــر كتاب مكيافيلي «األمير» في عام 1513م خير تعبير عما تطرق إلى السياســة من 
عالم المؤامرات والدســائس، وما يجب أن يكون فيها من حيطة وحنكة، وما ينتج عنها 
من ســيطرة وتحكم في أقدار اآلخرين 1، وكان من الطبيعــي أن ينتج عن ذلك تعريف 
عقالني للسياسة ساد بشكٍل ظاهٍر أو ضمني في حقبة الحداثة، خاصة بعد أن استقرت 
المجتمعات الديموقراطية الحديثة فيما بعد الحــرب العالمية الثانية. ولقد تبلور هذا 
التعريف حول تعريف السياســة على أنها «فن الممكن»، أو «فن تنظيم المصالح»، أو 
أنها اســتخدام للقوة من أجل تنظيــم حياة المجتمع، وتنســيق العالقــات بين القوى 

االجتماعية فيه عبر الدستور والقوانين والسياسات العامة والحوكمة الرشيدة.
ورغم أن الممارسات السياسية التي أفرزتها حقبة الحداثة لم تكن كلها 
رشــيدة ـ فقد شــهدت حروباً ونزاعات سياســية أودت بحياة الكثيرين، كما 
شهدت وجود نظم جمعية اســتبدت بشعوبها اســتبدادًا ـ نقول: رغم هذا فإن 
النظريات السياسية واإليديولوجيات السياسية األكثر انتشارًا كانت تميل إلى 
فهم السياســية على أنها فن إنتــاج القوة من أجل الحكــم. ولكن التطورات 
المعاصرة ـ خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سپتمبر ـ أدت إلى أن تتبنّى 
بعض الحكومات نظرية الفوضى الخّالقة. إن نظرية الفوضى ـ أو الشواش ـ 
هي نظريــة معروفة في علــم الفيزياء، وقــد انتقلت من الفيزيــاء إلى علم 
السياسة 2. ثم انتقلت إلى الممارسات السياسية بعد تبني المحافظين الجدد 
فــي أمريــكا نظرية الفوضــى الخالقــة إلحداث تغيــرات جذريــة في بعض 

لمزيد من االطالع حول هذا الكتاب انظر الترجمة العربية لكتاب «األمير» ترجمة أكرم مؤمن،  1 ـ 
القاهرة، مكتبة ابن سينا، 2004.

انظر حول تطبيق نظرية الفوضى في دراسة السياسة: 2 ـ 
S. Banerjee et al. (eds.) Chaos Theory in Politics, Springer, 2014.
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المجتمعات خاصة المجتمعات العربية. ولسنا هنا أمام عرض هذه النظرية، 
ويكفي أن نؤكد أنهــا تعتمد على تعميــق التفكك والتشــظي الذي ال يخضع 
لقاعدة معينة إال قاعدة العشــوائية، كمــا تعتمد على التآمــر واالعتماد على 
أطراف مجهولــة إلحداث الفوضــى واالرتباك من أجل زعزعــة نظم الحكم 

وتقويض أركان الدولة؛ إلحداث تغير قوي في حياة المجتمعات.
والنقطة الرئيســة التي أود أن أركز عليها هنا هــي أن االعتماد على نظرية 
الفوضى الخالقة في الممارسات السياسية هو جانب من جوانب األزمة األخالقية 
لمجتمع ما بعد الحداثة؛ فظرف ما بعد الحداثة هو ـ بطبيعته ـ ظرف تفكيكي، 

وال يؤمن بوجود أنســاق ثابتة، ومــن هنا يمكن أن 
نفترض أن هذا النمط من التفكير بعد الحداثي هو 
الذي أفرز هــذا الميل نحو تبنــي نظرية الفوضى 
الخالقة في الممارسات السياسية. وال شك أن هذا 
الميل يعبّر عــن أزمــة أخالقية حقيقيــة؛ فهو من 
ناحيــة يتخلى عن أي شــكل مــن أشــكال النزعة 
اإلنســانوية في ممارســة السياســة، كمــا أنه من 
الناحيــة األخــرى ال يكشــف عــن إيمــان راســخ 
بالمواثيق الدوليــة أو قرارات المنظمــات الدولية 

التي تدعو إلى الســالم الدولي وإلى حماية حقوق اإلنســان؛ ومــن ناحية ثالثة 
فإنه يضرب المشــروع الحداثى في مقتل، فهــو يعصف بأفكار عصــر التنوير، 
ويســتدعي ضرباً من المكيافيليــة المتقدمة، التي تجعل من السياســة نوعاً من 
اإلرهاب الذي يعمل في الخفاء، بل يعمل في العلن حين يســخر جماعات بعينها 
من داخل الدول أو من خارجها من أجل زعزعة استقرار الدول، ويؤدي هذا إلى 
زيادة ـ بل تفاقم ـ حالة عــدم اليقين التي تجعل مســتقبل المجتمعات مغلقاً أو 

غير محدد المعالم 1.

انظر محاولة لتطبيق نظرية الفوضى على مجتمعات الربيع العربي: 1 ـ 
S. Nilhan Acirahn and C. A. Bolucek, Understanding of Arab Spring with Chaos Theory-

Uprising or Revolution’ in S. Banerjee et al (eds.) Chaos Theory in Politics, Op.cit, pp. 29 - 52.
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3 ـ التحول نحو القيم الفردية والمعنوية
لعلنــا نستكشــف جانباً مهماً مــن أزمة ما بعــد الحداثة مــن نظرة على 
منظومة القيم في عالمنا المعاصر، ولقــد وفر لنا البحث العالمي للقيم بدءًا 
من أول جوالته المسحية عام 1981 وحتى اآلن (يجري المسح كل خمسة أعوام) 
مــادة قيّمة عن حالــة القيــم واالتجاهات فــي عالمنا المعاصــر. ولقد طرح 
إنغلهارت ـ وهو الباحث الرئيــس في هذا البحث الكبيــر ـ مفهوم قيم ما بعد 
الحداثة أو قيم ما بعد التحديث؛ ليميز طبيعة التغيير الذي شــاهدته منظومة 

القيم في عملية االنتقال من المجتمع الحديث إلى المجتمع ما بعد الحديث 1.
وال يعني ذلك أن ثمة تشــابهاً؛ في منظومة القيم العالمية؛ ولكن هذا 
التحول يشكّل جانباً فحســب من التنوع في منظومة القيم العالمية. ويمكن 
اإلشارة إلى ثالث صور من التنوع نابعة من طبيعة السياق الذي تتشكّل فيه 
القيم؛ أي الظروف االقتصادية، ومســتوى التنمية االقتصادية واالجتماعية، 
وطبيعة التحول السياسي نحو الديموقراطية، وغيرها من العوامل: الصورة 
األولى هــي التنوع بين القيــم التقليديــة والقيم العلمانية، حيث تكشــف 
الحركة من الجنوب إلى الشمال على خريطة توزيع القيم تحوالً من القيم 
التقليديــة إلــى القيــم العلمانيــة؛ أي التحول مــن التركيز علــى الدين 
والعالقات األبوية والدفاع عن السلطة وعن القيم العائلية، مع تبني النظرة 
القوميــة واالعتزاز بالفخار الوطنــي، هذه المنظومــة التقليدية من القيم 
تتحــول نحو القيم العلمانية في الجزء الشــمالي من العالــم، وهي القيم 
التي ال تولي اهتماماً كبيرًا لديٍن أو أســرٍة أو سلطٍة، في مقابل الميل نحو 
العملية والعقالنيــة والفردانيــة. أما الصــورة الثانية للتبايــن في القيم 
فترتبط بالتحوّل من قيم البقــاء Survival Values إلى القيم التعبيرية؛ أي 
التحول من التركيز على األمن الفيزيقي والتمركز حول الســاللة مع نقص 
مســتوى التســامح والثقة، إلى التركيز على الحماية مــن التلوث ومخاطر 

انظر كتاب إنغلهارت التالي: 1 ـ 
Roland Inglehart, Modernization and Post modernization: Cultural, Economic, and Political 

Change in 43 Societies, Princeton University Press, 1997.
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البيئة، والتســامح مع الغرباء والشواذ، والمســاواة بين الجنسين، وتزايد 
المطالب نحو مزيد من المشــاركة في صناعة القرار. أما الصورة الثالثة 
فهي التحول من قيم الحداثة إلى قيم ما بعد الحداثة. فقد شــهد التحوّل 
نحو الحداثة تحوالً من التركيز على الدين إلــى التركيز على الدولة؛ أي 
التحول من التفتيش في النطاقات الضيقة التي ترتبط بالمعتقدات المحلية 
والنطاقــات المكانية اإلقليميــة، إلى النطاقات األوســع للمواطنة في إطار 
نظام سياســي أوسع، هو الدولة الوطنية التي تنتشــر فيها القيم العلمانية 
والعقالنية. أما التحول إلــى مجتمع ما بعد الحداثة فقد شــهد تحوالً في 

ى في عدٍد من المظاهر من أهمها 1: منظوم القيم العالمية تبد
األهمية النســبية لقيم األمن في مقابل قيم  ـ

النــدرة، فالمجتمعات أصبحــت تهتم بقضية 
اهتمامهــا بقضايا  أكثر من  البشــري  األمن 

العيش والبقاء.
التشــكك في تدرج الســلطة، والمركزية،  ـ

بالتنظيمات  الخاصــة  الكفــاءة  ومســتوى 
البيروقراطيــة، ممــا يعنــي الســعي نحو 
الالمركزيــة فــي توزيع الســلطة، ورفض 
القيــود البيروقراطية والقيــود النابعة من 

تدرج السلطة.
ســقوط النماذج السياســية الكبرى، وتغير النظرة إليها، فقد سقط  ـ

النظام االشــتراكي، كما أصبح النمــوذج الديموقراطي الغربي محل 
شك وتساؤل.

الميل نحو التركيز على الحرية الفردية، والخبرات العاطفية، مع رفض  ـ
كل أشكال السلطة والقيود.

 Ronald Inglehart, Changing Values, Economic Development, and Political Change, International 1 ـ 
Social Science Journal, No. 145, (Sept. 1995), p. 67 - 71.
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التقليل من مكانة العلم والتكنولوجيــا والعقالنية؛ حيث يتنامى الميل  ـ
نحو التركيــز على الجوانــب المعنوية فــي منظومة القيــم في مقابل 

الجوانب المادية.
ولقد دفعت هذه اآلراء النابعة من البحث العالمي للقيم إلى مزيد من 
البحوث فــي منظومــة القيــم الحداثية ومــا بعــد الحداثيــة، ومن أهم 
االتجاهات البحثية البازغة في هذا الشأن البحث فيما يسمى بقيم ما بعد 
الماديــة Post Materialism ، والتي تعكس التحول من القيــم المادية إلى 
القيــم المعنوية في عالم مــا بعد الحداثــة. فالعالم ال ينشــغل في هذه 
المرحلة بالقيم المادية قدر انشغاله بقيم معنوية تتعلّق بالبيئة، والممارسة 
الديموقراطية، وحقوق اإلنســان، وتحقيق الذات، وتفضيل القيم الجمالية 
والفكرية 1. وال شك أن هذا التحول في منظومة القيم ـ سواء تم فهمه على 
أنه ما بعــد حداثي أو مــا بعد مادي ـ يعكــس حالة عدم اليقيــن، وحالة 
اإلحســاس بالخطر التي أشــرنا إليها على أنها إحدى الســمات الرئيســة 

للمجتمعات المعاصرة في الظرف ما بعد الحداثي.

4 ـ الهروب إلى عالم الصورة وشبكات التواصل
ولعلنا ندخل إلى هذا الموضوع من موضوع أهم يتعلق بانتشــار ما يسمى 
بنزعة االســتهالك أو الثقافــة االســتهالكية Consumer Culture. لقد أكدت 
بحوث عديــدة على الهيمنة التي تســيطر بهــا ثقافة االســتهالك على عقول 
األفراد وأذواقهم، ولقد أصبحت هــذه الثقافة ثقافة عالمية ال ترتبط بطبقة 
معينة أو بقطاع معين من المجتمع أو حتى بمجتمع معين؛ بل أصبحت تتقاطع 
مع كل المجتمعــات وكل الطبقات االجتماعية. وال تتعلّــق هذه الثقافة بحجم 
االستهالك الفعلي للســلع والخدمات فقط؛ ولكنها تتعلّق بشكل أكبر بالميول 
واالتجاهات االستهالكية التي تســهم في تنميتها اإلعالنات وأساليب العرض 
الحديثة، والتحول إلى األســواق المعولمة والتمكين الكبير للشركات متعددة 

Max Roser. Materialism and Post-Materialism. Available on line: our worldindata.org. 1 ـ 
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الجنسيات في عمليات اإلنتاج والتوزيع على المســتوى العالمي. لقد أدى كل 
ذلك إلــى أن تتحــول الرمــوز االســتهالكية والمعلومــات والمعــارف حول 
االستهالك لتصبح أحد المصادر الرئيسة في تشــكيل أسلوب الحياة والميول 

واالتجاهات لقطاعات كبيرة من السكان 1.
والحقيقة أن هذه الثقافة وانتشــارها على هذا النحو قد أدت إلى ظهور 

واقع جديد، تجلى بشكٍل واضٍح في مجالين:
األول: عالـــم الصور: لقد تحــول العالــم الحقيقي ـ الواقــع المعاش 
للناس ـ إلى عالم ال يتشــكّل إال عبر ما يراه اإلنســان من صــور للمحاكاة، 

وأصبحت الحياة مجموعة متتالية من الصور التي 
فالحيــاة  مســاء.  صبــاح  اإلنســان  يســتهلكها 
المعاصرة ال يمكن تصورها دون الصور؛ فالصور 
موجودة في كل مكان، وهي ال تكــف عن التدفق 
والحضور فــي كل لحظــة من لحظــات حياتنا، 
ويرتبط هــذا بما حدث في عالــم العولمة الذي 
انشــغل بصناعــة الصــورة ودمجهــا فــي عالم 
االســتهالك وفي نظم االتصال، بحيث أصبح هذا 
العالم هــو العالــم الحقيقي في مقابــل العالم 

الواقعي الذي بهتت صورتــه، إلى درجة أن الواقع أصبح الحقاً للصورة وليس 
العكس. فلم تعد الصورة محاكاًة للواقع؛ بل أصبح الواقع هو الذي يحاول أن 

يحاكي الصورة، وأصبح من الصعب الفصل بين الواقع والمتخيل 2.
الثاني: شبكات التواصل االجتماعي: إذا كان عالم الصورة قد سيطر 

انظر الفصل الثاني من المرجع التالي: 1 ـ 
أحمد زايد، االستهالك في المجتمع القطري، أنماطه وثقافته، مركز البحوث والوثائق، جامعة 

قطر، الدوحة، 1992.
شاكر عبد الحميد، عصر الصورة: السلبيات واإليجابيات، الكويت: سلسلة عالم المعرفة، العدد  2 ـ 

311، يناير 2004م. (الفصل العاشر: الصورة في عصر العولمة).
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على اإلنسان على هذا النحو، فإن عالم التواصل االجتماعي قد سيطر على 
ما تبقى منه، وليــس أدل على ذلك من تزايد أعداد مســتخدمي اإلنترنت 
وأدوات التواصل واالتصال بشكٍل كبيٍر. فقد ارتفع عدد مستخدمي اإلنترنت 
في كل مناطق العالم إلى نحو 2,5 مليار مستخدم (حوالى 35% من سكان 
العالم)، كما تواصل منصات وشــبكات التواصل االجتماعي تحقيق معدالت 
نمو كبيرة من حيث نسبة االستخدام، حيث وصل عدد مستخدمي الفيسبوك 

ـ على سبيل المثال ـ حوالى 1184 مليون مستخدم على مستوى العالم 1.
أدى هذا الوضع إلــى دخول اإلنســان المعاصر عالــم مختلف عن 
الواقع المعاش هو العالــم اإللكتروني، أو العالم الشــبكي. ولقد ترك 
هذا العالــم آثــارًا ضخمة علــى حيــاة اإلنســان الواقعيــة وتفاعالته 
االجتماعية. حيث أتاحت هذه الشــبكات مســاحًة مــن الحرية جعلتهم 
يتحررون من القيــم األبوية، ويســتطيع األفراد عبر هذه الشــبكات أن 
يصوغوا آراءهم وتصوراتهم بأنفســهم وبخبراتهــم الخاصة، كما يمكن 
لهم المشــاركة في مناقشــة القضايا العامة ومعارضة النظم السياسية 
التي ينتمــون إليها، هذا فضــًال عن تبــادل المعلومات وســهولة عـبور 
المدونــات واآلراء واألفكار. وإلى جانب كل ذلــك، أدت التفاعالت على 
قنوات التواصــل االجتماعي إلى تشــكيل جماعات افتراضيــة، وصناعة 
حركات افتراضية، وتكوين صور من المساندة والدعم لحركات بعينها 2. 
فلقـد صنعـت بحـق مجتمعاً جديدًا يوجد في مكان غير معروف، ويختلف 
اختـالفاً واضحاً عن المجتمــع المعاش. إننا هنا أمام عالم جديد وواقع 

جديد يفرض علينا أن نتعامل معه بأسلوب جديد.

لمزيد من المعرفة حول مســتخدمي اإلنترنت وشــبكات التواصل االجتماعية يمكن الرجوع إلى  1 ـ 
“We Are Social” التقرير الذي أصدرته مؤسسة

U.S. Census Bureau, Internet World Stats, CNNC, Tencent, Facebook, ITU. CIA.

لمزيد من المعلومات انظر: حمزة محمود حســين، مضامين التفاعــل االجتماعي في المدونات  2 ـ 
المصرية: تحليل لعينة مدونات الفترة 2010 إلى 2011، رســالة ماجســتير، غير منشورة، قسم 

االجتماع، كلية اآلداب ـ جامعة عين شمس، 2015.
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5 ـ نزول الدين إلى المعترك السياسي
يحتل الدين مكانة مهمة فــي الحياة االجتماعية. ولقــد تطورت النظرة 
إلى الدين مع تطور مشــروع الحداثة في المجتمعات الغربية. فما أن حققت 
الدول الحديثة استقرارها كنظم ديموقراطية ليبرالية حتى تحول الدين إلى 
عقيدة مســتقلة، تتصل بحياة األفراد وطموحاتهم الشخصية، وال تتصل بحال 
بعقيدة النظم السياسية وطرائق الحكم. لقد أصبح الدين بحق ـ وكما ذهب 
بيتربرجر ـ بمثابة المظلة المقدسة Sacred Canopy التي يستظل بها المجتمع، 
ليســتمد منها األفراد ما يشــاؤون من قيم ومعايير، وما يحقق لهم السعادة 

دون أن تنزل من مكانها ليستظل بها في ميدان الحكم أو السياسة 1.
ولكن هذا الوضع قد تحول تحوالً كبيرًا في 
الظرف مــا بعــد الحداثــي، ولقد أتــاح هذا 
الظــرف ـ كمــا ألمحنا ســابقاً ـ آفاقــاً للتفتح 
والتعدديــة الثقافية وتالقح األفــكار والثقافات 
واإليديولوجيات. وفي ضــوء المعطيات المتصلة 
بالمشــكالت االقتصاديــة وما تتســبب فيه من 
أزمات وصور مــن الحرمــان، بــدأ العالم في 
الدخول إلى دائرة الفكر األصولي بالرجوع إلى 
الدين وإعادة تفسير نصوصه، والبحث فيه عن 

خالص للمشكالت المعاصرة، ودمجه في الخطاب السياسي. ولقد أدى نمو 
األصوليات إلى أن ينزل الدين من كونه مظلة مقدســة إلى معترك الحياة 
السياســية، ويدخل بقوة إلى دائرة النقاش في المجال العام، على ما أدى 
إليه ذلك من دخول صور جديدة من الصراع بدأت تتشكل في دنيا السياسة 

واالجتماع في عالمنا المعاصر.
ولقد كان نزول الدين إلى معترك السياسة والحياة العامة نزوالً عاماً. 

 Beter Berger, The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion, Anchor 1 ـ 
Books, 1967.
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فلم تسلم منه ديانٌة واحدة. والحقيقة أنّ األصولية السياسية اإلسالمية هي 
أكبر فاعل على الخريطة الدينية المعاصرة، ولكن وجودها ال يجعلنا نغض 
الطرف عن أصوليــات أخرى، أهمها األصولية المســيحية التي ظهرت في 
دول أمريــكا الالتينيــة فيما عــرف بحركة الهــوت التحريــر، واألصولية 
الهندوسية في الهند، واألصولية المسيحية الجديدة التي أطلّت برأسها في 
الخطاب السياسي للمحافظين الجدد في أمريكا بعد أحداث الحادي عشر 
من ســپتمبر. ولقد صاحب هذا كله ظهور أفكار جديدة حول العالقات بين 
الحضارات وإمكانية الصــراع أو الصدام في المســتقبل بينهما. ومن أهم 
هذه األفكار ما زعمه صموئيــل هنتنغتون في كتابه «صدام الحضارات» من 
أن االختالفــات الثقافية هي التي تلعب ـ أو ســتلعب ـ الــدور الرئيس في 

الصراع أو النزاع بين البشر 1.
وعلى أية حال، كانــت كل هذه الظروف مصاحبــة لعملية كبرى أطلق 
عليها علماء علم االجتماع الديني نزع العلمانية Desecularization، أو إخراج 
الدين من دائرة الخصوصية Deprivatization of Religion. وكما كانت هذه 
العملية دالــة على رجوع الدين بقوة إلى المجال العــام، ودخوله إلى حلبة 
الصراع السياسي واالجتماعي 2، ويشــير ذلك إلى ولوج عصر جديد، ربما 
تتشــكّل فيه الحياة االجتماعيــة والثقافية على نحو جديــد. حقيقة أن هذا 
الرجــوع للدين إلى المجال العــام قد فتح الطريق نحــو صراعات جديدة 
وممارســات سياســية جديدة، بل وصور من اإلرهاب واالستخدام السياسي 
للدين بشــكل يؤدي إلى مزيد مــن التســلط والقهر، ولكــن الوعي بهذه 
المشكالت جميعاً يولّد إحساســاً بأزمة حقيقية في مجتمع ما بعد الحداثة، 
الذي تتقاطع فيه االيديولوجيا السياسية والدين والفن واالستهالك تقاطعاً 
يخرج الناس من عوالمهم الخاصة ومن واقعهم المعاش إلى دوائر جديدة 

للتفاعل والصراع.

انظر الترجمة العربية لكتاب هنتغنتون بعنــوان «صدام الحضارات إعادة صنع النظام الدولي»،  1 ـ 
ترجمة طلعت الشايب، سطور، القاهرة، 1999.

انظر أحمد زايد، صوت اإلمام: دراسة في الخطاب الديني المعاصر، قيد الطبع. 2 ـ 



279

الحداثة بعد  ما  مجتمع  في  ا9خالقية  ا9زمة 

6 ـ الهلع األخالقي
من المتوقــع أن تتضافر كل الظروف التي وصفنــا جانباً منها حتى اآلن 
لتنتج قــدرًا كبيرًا من القلق على الوجود، القلق على المســتقبل، والقلق إزاء 
حالة عدم اليقين وعدم التحدد الســائدة في ربــوع المجتمعات. وتزايد حدة 
القلق الوجودي مع تزايد معــدالت الجريمة واالنحراف واتخاذها ألســاليب 
جديدة مســتحدثة، وتزايد مشــكالت اإلدمان واالتجار بالبشر والهجرة غير 

الشرعية وكل صور المشكالت التي أفرزتها عولمة الحداثة المعاصرة.
وقد يفيدنا هذا الطرح في أن نلتمس جانباً 
مهماً من جوانب األزمة األخالقية في مجتمع ما 
بعد الحداثــة، والــذي يتمثل في هــذه الحالة 
المجتمعــات  تســود  التــي  األخالقــي  بالهلــع 
المعاصرة. ولقد عرفت المجتمعات هذه الحالة 
المعاصرة  المجتمعــات  ولكــن  تاريخهــا،  عبر 
ـ التي تعيــش مجتمع المخاطر وعــدم اليقين ـ 
تستشــعر هذه الحالة من الهلــع األخالقي على 
نحو كبيــر. وتعرف حالة الهلــع األخالقي بأنها 

حالة من الشــعور بالقلق الذي ينتشــر بيــن عدد كبير من الســكان تجاه 
التهديدات التي تمس القيــم والمصالح الجماعية، أو هو حالة من الخوف 
العام علــى تهديد األخــالق العامة والقيــم االجتماعية من جراء انتشــار 
األمــراض االجتماعيــة، خاصــة انتشــار المخــدرات، أو ســيادة النزعة 
االستهالكية أو ظهور صور غير مألوفة من االنحراف، كالسلوكيات الشاذة 
التي تتوالد من حركات الشــباب مثًال. وغالباً ما يتزايد الشعور بالقلق أو 

الهلع األخالقي في أوقات األزمات، أو أوقات التحول السريع 1.
وإذا كان العالم الــذي نعيش فيه هو عالم متغير، وأن التغير فيه يســير 

انظر حول تعريف الهلع األخالقي: أحمد زايد وآخرون، األُطر الثقافية الحاكمة، مركز البحوث  1 ـ 
والدراسات االجتماعية، جامعة القاهرة، 2013، ص 244 ـ 245.
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على وتيره سريعة، فمن المتوقع أن يتكاثر فيه الشعور بالهلع األخالقي. بل إن 
التقدم الشديد في وسائل االتصال الجماهيري، وزيادة االعتماد عليها كمصدر 
للمعلومات يزيد في هذه الحالة من الهلع األخالقــي، فهي تعّمق حالة العداء 
والخوف المصاحــب للهلع األخالقي، وتعمل على توســيع دائــرة االتفاق حول 
وجوده، وقد أكدت البحوث أن وســائل االتصال الجماهيري تلعب الدور األبرز 

في تعميق حالة القلق في المجتمع المعاصر، وفي تصوير مصادره.
ولقد تميّزت الحقبــة المعاصرة من حالة الهلع األخالقي، وتدّخل وســائل 
االتصال الجماهيري في تعميقه ـ تميّزت بكثرة الحديث عن مصادر الشر التي 
تولّد الهلع األخالقي. فهذه الحالة غالباً مــا ترتبط بتوجيه أصابع االتهام نحو 
فئات بعينها أو نحو ســلوك بعينه، يكــون هو مصدر الخــوف. ويطلق على هذه 
المصادر المولّدة للخوف والقلق «األشــرار» Devils أو أشــرار الشعب (أعداء 
الشــعب) Folk Devils ؛ (ألنهم في الغالب يتم تصورهــم والحديث عنهم داخل 
التراث الشعبي المحلي، وهو تصوير يتعانق مع تصويرهم في وسائل اإلعالم) 1.

ال شك أن الشــعور بالخوف على األخالق والســعي نحو استعادتها يزداد 
بشــده في ظرف ما بعد الحداثة، فكما ذكرنا من قبل فإن حالة عدم اليقين 
تزيد من حالة الخوف. ونزيد هنا بالقول بأن تزايد مشــاعر العداء، وتزايد 
تكوين األنمــاط الجامدة عن األشــرار عبر الفولكلور وعبر وســائل االتصال 
الجماهيري يولّد حالة من عدم الثقة. وفي ضــوء ذلك يمكن أن نفترض أن 
التقلّص في معدالت الثقة بين الشــعوب ـ وبين الشعوب والحكومات ـ يرتبط 
بهذه الحالة من الشعور بالخوف؛ أي بتزايد حدة القلق األخالقي. وغالباً ما 
ينتج الخطاب المصاحب لحالة القلق األخالقي خطابــاً موازياً عن االنحدار 
األخالقي أو التدهور األخالقي، ويرتبط هــذا الخطاب عادة بالتوجهات ذات 
النزعة المحافظة، والتوجهات التقليدية المقاومــة للتغيير، والميول الدينية 
التي ترى أن العالم ال يســير على أنمــوذج للتقدم؛ بل إنه يتدهور، ويشــهد 

عمليه تحلل دائم للقيم.

S. Cohen, Folk Devils and Moral Panic, Routledge, 2011 (First Published 1970). 1 ـ 
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وربما يكشف ذلك عن تناقض رئيس في األزمة األخالقية لمجتمع ما بعد 
الحداثة؛ فهذا المجتمع يتجه فكره نحو االبتعاد عن القيم المادية والمعيشية، 
ويســعى إلى االرتقاء إلى القيم فوق المادية، والقيــم الجمالية والمعنوية، 
ولكنه في الوقت نفسه ينتج خطاباً عن حالة من التدهور األخالقي. وال يعني 
ذلك قط أن األخالق قــد تدهورت بالفعــل؛ ولكنه يعكس الحالــة المتأزمة 
لمجتمع يعيش حالة من التغير االجتماعي الســريع التي ال يستطيع احتمالها. 
فتدفقات التغير أكبر وأسرع من أن تستوعب، فتعمل من ناحية على خلق األمل 
بالتحرر من قيود األنســاق واألبنية والســلطة؛ ولكنها تخلق من ناحية أخرى 

الخــوف مــن المســتقبل، والقلق علــى الضمير 
ـ أقصد األمل  واألخالق. ويتعايــش االثنان معــاً 
بالتحــرر والقلق على األخالق ـ في جدل ســيال، 
يشبه في سيولته ســيولة الحياة االجتماعية التي 

تتشكل في حقبة الحداثة المتأخرة.

��)�E

أزمة ما بعد حداثيـــة بحق؟ ربما  هل ثمة 
مناه في هــذا المقال  يغرينــا التحليل الــذي قد

باإلجابة عن هذا الســؤال باإليجاب: نعــم، إن المجتمعــات تعيش اآلن أزمة 
حقيقية، وهي أزمة قيمية وأخالقية في كل جوانبها، نتجت عن حالة التشظي 
والتفكّك التي تسم عالم ما بعد الحداثة. والحقيقة أن هذا التعمق في درس 
هذه األزمة يجــب أن يمكننا من أن نستشــرف الطريق إلــى الخروج منها. 
صحيح أننا نعيش في عالم عدم اليقين وعالم االنفالت من التغير، وال قدرة 
لنا كبيرة على أن نستشــرف المســتقبل، ولكن بمقدورنا على األقل أن نطور 
وعيــاً حقيقياً بوجود هــذه األزمة، وربمــا يدفعنا هذا الوعي إلــى أن نراجع 
الكثير من سياســاتنا، وأن نعيد النظــر فيما يترتب علــى الدمج بين الدين 
والسياسة من مشــكالت وصراعات. واألهم من ذلك كله أن نعي أن أزمة ما 
بعد الحداثة هي أزمــة تفكيكيــة، وأن التفكيك قد يصيــب مجتمعاتنا، وقد 
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يدفعها إلى دوائر مغلقة من الصراع كما حدث في بعض البلدان العربية. وفي 
هذا الظــرف يكــون إدراك الخطر ومصادره أهــّم بكثيٍر مــن التعلّق باألطر 
اإليديولوجية القديمــة التي يؤدي الصراع بينها إلى مزيــد من التفكيك. إن 
أزمة ما بعد الحداثة تدعونا إلى أن نفكر في العمليات التجميعية، وأن نبتعد 
عــن العمليــات التفكيكيــة، وأن يرســو فــي عقولنــا االعتقاد بــأن النظام 
االجتماعي ـ السياســي الذي يعيد للمجتمعات تماسكها، والتنمية االقتصادية 
الرشيدة التي تؤمن للناس حياة كريمة؛ أهُم بكثيٍر من الخالفات والصراعات 

اإليديولوجية ذات الطابع التفكيكي.
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■  مدير معهد المخطوطات العربية بالقاهرة.

النص هو في األســاس «قراءة» جرى بوســاطتها توليده، 
ثم انتقل من طور القــراءة إلى طور (قرائي) آخر مختلف 
تجلى في الكتابــة، فوصل إلينا في أوعية هــي التي نطلق عليها 

اليوم «المخطوطات».
ونحــن اليوم محتاجــون إلى (قــراءة) النصوص التــي حملتها 
المخطوطات، فكأنها ـ أي النصوص ـ بدأت بقراءة وتنتهي بقراءة، 
ـص، وثَم قراءة  قــراءة التوليد للنـ ـق، فَثم وإن اختلفــت جهة التعلـ

التعامل مع النص.
وللحق فــإن تركيزنــا ليس علــى النصــوص من جهــة طرائق 
توليدها، ولكــن من جهة التعامل معها والطرائــق التي تلزم لذلك، 
ـ «القراءة» في  وهو ما يطلق عليه اليوم «التحقيق»، وقد َعبرنا عنه ب
محاولة للخروج من قيود المصطلح الذائع وما يســتدعيه من قوالب 
جاهزة من جهة، ولتفكيك الُبنى المفهومية لهذا المصطلح، والغوص 
في أعماقها من جهــة ثانية، وأيضاً لتقريب المهــام المنوطة بالذي 

يتعامل مع النص، وبناء وعي شمولي بهذه المهام من جهة ثالثة.

■ د. ���g ا�����ن  

التراثي النَّص  قراءة 
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ـ «التحقيق» بدعاً أو اختراعاً من عندي،  وليس استخدام «القراءة» مرادفاً ل
فهو المصطلح الذي عرفه التراث العربي اإلســالمي، واســتنبته من أرض العلم 
ذاته، ودل به على ألوان من طرق انتقاله ونقله، على وفق ضوابط وقواعد مرعية، 
لــم يكونوا يخرجــون عنها، وليــس الغرض من اســتخدامنا لمصطلــح «قراءة» 
استبداله بمصطلح «تحقيق»، فهذا األخير قد قر قرارًا في البيئة العلمية للتعامل 
مع النصوص، وهــو ـ حقيقــة ـ دال ومعبر أيمــا داللة وتعبير، وليــس باإلمكان 
تجاوزه أو القفز عليه؛ لكنه ما ُقلُْت قبُل، من كســر القيود والتفكيك والتقريب، 
إضافة إلى أن الحديث عن القراءة أو القراءات إنما هو حديث عن مراحل ُتكوّن 

في مجملها عملية التحقيق بالمفهوم الشامل الذي نتبناه وندعو له.
إن القراءة أو القراءات في الســياق الذي نتحّدث فيه هي ـ إن شئنا أن 
نســتعين بلغة الحداثيين والدرس التأويلي ـ بناءٌ جديد للنص التراثي، الذي 
عدت عليه عوامــل كثيرة طبيعية وبشــرية، فخلخلته، وغيــرت صورته األولى 

(التاريخية) التي كان عليها يوم صدر عن صاحبه.

1 ـ (S?�� �53ي

ثمة عالقة لغوية وثيقة بيــن مفهوم القراءة والكتابــة تتجلّى في أن كّالً 
منهما يدل جذره اللغوي على الجمع واالجتماع 1، ثــم إن كّالً منهما ـ أيضاً ـ 
مرتبط باللغة 2 التي هي خاصية إنســانية؛ إذ القراءة والكتابة ال تتأتيان في 
عالمنا إال من اإلنســان العاقل، ويأتي االفتراق بين المفهومين عندما يذهب 
مفهوم القراءة باتجاه جمع األصوات (المسموعة) التي آلتها اللسان 3، ويذهب 
مفهوم األخرى باتجــاه جمع األصوات في صورتها المرئيــة، وهنا تكون اآللة 
هي الفيلم أو ما شابهه 4. في الحالين معاً لم نخرج من الدائرة اللغوية التي 

انظر: مقاييس اللغة، 79/5، 158. 1 ـ 
فليس الجمــع أو االجتماع علٰى إطالقه، بل هو مقيد بجمع الحــروف والكلمات بعضها إلٰى بعض؛  2 ـ 

نطقاً باللسان، أو كتابة بالقلم.
ولذلك ال يقال للصوت الواحد المنطوق به: قراءة، وال للحرف الواحد المكتوب: كتابة. 3 ـ 

فوا الكتابة بأنها: جمع الحروف المنطوقة وتأليفها بالقلم، أو ضم الحروف بعضها إلٰى بعض  عر 4 ـ 
في الخط. الكليات، 767، 768.
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هي دائــرة التواصل الذي ال يســتغني عنه المجتمع اإلنســاني، وهو التواصل 
الذي يثمر تكوين هذا المجتمع واســتمراره، وما يعنيه ذلك من معرفة وعلم 

وثقافة وفن... أو حضارة بالمفهوم العام.
يمكن أن ننطلق من المعنــى اللغوي الجذري الذي تشــير إليه المعجمات 
اللغوية (ســواء للقراءة أو الكتابــة) ـ نعني معنى الجمــع واالجتماع ـ فنرى في 
القراءة أنها تعني جمــع عدد من األصــوات أو اجتماعها على مســتويات عدة: 
المستوى األصغر، وهو مســتوى الوحدة اللغوية األولى (الكلمة)؛ لكنه ـ أي هذا 
الجمع واالجتماع ـ مرتهن بالفائدة 1؛ إذ إن عدة أصوات أخذت صورة كلمة ولم 

تفد نــوع فائدة ال يتحقــق من النطق بهــا قراءة، 
وإنما هي مجرد لفظ؛ أي حركة لســانية يســتوي 
فيها الكائن العاقل وغيره مــن الكائنات األخرى، 
علــى أن هناك فائــدة أكثــر تركيباً مــن الفائدة 
المحــدودة التي تولّدها الكلمة، هــي تلك الفائدة 
التي يثمرهــا جمع (أو اجتمــاع) مجموعة أكبر من 
األصــوات، كل عدد منها يشــكّل كلمــة، وتلك هي 
الظاهرة اللغوية التي تســمى «الجملة» أو الكالم، 
والمعنى (المركب) الذي ينتج عنها أو عنه يضبطه 
النحويون بأنه المعنى الذي يحسن السكوت عليه 2.

ثــم إن الُجمــل (الوحــدات اللغويــة األكبر) تجتمــع فتكون ما نســميه 
ـ «الفكرة» التي تعلو درجة أو درجات على سلم اإلفادة، وتصل باإلنسان إلى  ب
أن يحقق تواصًال، وتضعه على أول طريق المعرفة، ومن األفكار الكلية تتشكل 

أفكار أكبر وأعمق في دالالتها وتأثيرها على الحضور اإلنساني في الكون.
ومن تجليات هذه األفكار الكبيرة والعميقة تلك النصوص التي تركها لنا 

ــموها ثالثة  النحويــون الكلمة بأنها: قول مفرد مســتقل، أو منــوي معه، ثم إنهم قس لهذا َحد 1 ـ 
أقسام: اســم وفعل وحرف. وفي كل فائدة، وإن اختلف نوعها وطبيعتها علٰى تفصيل في كالمهم. 

انظر مثًال: همع الهوامع، 4/1 ـ 9.
انظر: همع الهوامع، 29/1 وما بعدها. 2 ـ 

/��� أن #�AF[ +� ا��]�. 
ا�53Aي ا�4Bري ا�4ي (>�� 
 �/53Aت ا���B[ا�� Cإ��
�5اء �A&�اءة أو ا������) )
 L�Bـ #]�� +]�. ا�
واال���6ع ـ ���ى �� 
ا�&�اءة أ#'� (]�� L�6 ��د 
+� األ?5ات أو ا����6'� 
�A. +��5/�ت ��ة.
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السابقون ووصلت إلينا عبر الزمن، وتسمى اليوم: النصوص أو المخطوطات. 
وفيها ـ أي في هذه النصوص ـ ال يعود األمــر مقتصرًا على الجمع واالجتماع 
المرتبــط بالصور اللغوية؛ بــل يتعاضد معه، وترافقه أمــور أخرى ظاهرة أو 
خفية، هي عبارة عن موّجهات ترتبط بالموضوع ذاته حيناً، أو بما يطلق عليه 
الســياق الذي قد يكون ســياقاً من داخل اللغة، أو ســياقاً من خارجها حيناً 
ثانياً، أو بالعرف، أو المشترك الذي هو محل االتفاق بين الناس، أو مجموعة 
منهم؛ إذ اللغة ـ من حيث ـ هي لغة ليســت شــأناً إنســانيّاً فردّياً، أو بذلك 

جميعاً وغيره في أحيان كثيرة 1.

2 ـ (S?�� (�ر/@�

أنضج التاريخ لفظ «قراءة»، فأداره حيناً ـ في فلك العلم العربي اإلسالمي 
ذاته ـ على أنه جزء من لغته الموضوعية، ومفردة من مفرداته الرئيسة التي ال 
ــخه حيناً آخر على أنه مصطلح عام من  يمكن االستغناء عنها أو تجاوزها، ورس
مصطلحاته المنهجية الدالة على طريقة التعامل مع النص، وهذا األخير مفهوم 
ـ «التحقيق». وسوف نعرض  مقارب للمفهوم الذي نســتخدمه اليوم معبرًا عنه ب
لتأصيل لفظ «قراءة» من هذين الوجهين؛ لتحقيــق غرضين: وضعه في إطاره 

التاريخي العلمي، والتمهيد لقضية البحث الرئيسة: «قراءة النص التراثي».

ـ القراءة مصطلحاً علمّياً
لعل أقدم اســتخدام لهــذا اللفظ (القــراءة) بوصفه مصطلحــاً كان في 
حضن كتاب اإلســالم العظيم (القرآن الكريم)، فقد عرف المســلمون مبكرًا 
مصطلح «قراءة» على أنه طريق من طرق نقــل القرآن الكريم، ومن أدبياتنا 
في هذا المجــال: القراءات القرآنية؛ أي الصور اللغويــة المتعددة التي رُِوَي 

بها القرآن الكريم منسوبة إلى النبي ژ  ممن سمعه أو شافهه.

للســياق أثر كبير في داللة النص، ويعبر به عن غرض المتكلم، وعن العناصر اللغوية السابقة  1 ـ 
والالحقة للعنصر اللغوي المراد تحليله (السياق اللغوي)، وعن الظروف الخارجية التي ال عالقة 

لها بالمتكلم وال بالبيئة اللغوية. (السياق المقامي).
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القراءة بهذا المفهوم طريق انتقل من خالل كالم اهللا من الرســول ژ  
عبر أشخاص، وتسلســل هذا النقل حتى وصل إلى أولئك الذين نسبت إليهم 
هذه القراءات. هي مصطلح داخل نشــاط إنســاني يمتزج فيه الدين بالعلم، 
ويهدف إلى ضبط مســألة تلقي الــكالم اإللهي وإيجــاد الضمانات الالزمة 
النتقاله، ولفظ «قــراءة» في هذا العالم ـ عالم القــرآن والدرس القرآني ـ 
ينعت بلفظ «الصحيحة»، فيقال: القراءة أو القراءات الصحيحة؛ للداللة على 
تحقق شروط ثالثة: صحة السند، وموافقة العربية ولو بوجٍه، وموافقة الرسم 
العثماني ولو احتمـاالً. ومثـل هـذه القــراءة ال يجـوز ردها وال إنكارها، فهي 

من األحرف السبعة.
وفي فلك مقارب يتمثل في «النص الحديثي» 
المنسوب للنبي ژ  وجد أيضاً مصطلح «قراءة»، 
فقد كان التلميذ يقــرأ الحديث أو األحاديث على 
الشيخ، والمفهوم هنا مقارب (ال مطابق) لمفهوم 
القــراءة القرآنية، وقد َعبر عنــه علماء الحديث 
إلى وظيفته بمصطلح «التحمل»، موازين  بالنظر 
به مصطلــح «التلقي» الــذي يســتخدمه بصورة 

أوضح علماء القراءات.
وبالمناســبة فإن لمصطلح القــراءة عند علمــاء الحديث عنوانــاً آخر هو 
مصطلح الســماع، فالقراءة هي قراءة التلميذ على الشــيخ، والسماع هو قراءة 
الشــيخ على التلميــذ. كالهما في جوهره قــراءة لكن االختالف فــي الجهة أو 
الطرف الذي يقوم بالقراءة، فإذا كان التلميذ الذي يقرأ كان المصطلح معبّرًا 
عن الحدث على وجهه القريب، وإذا كان القارئ الشيخ نظر إلى الطرف اآلخر 
(التلميذ)، واعتُــد بحاله فقيل: «ســماع». وهم يدلّون على ذلك باســتخدامهم 
ـ «عن» فقالوا: «ســمع عني» كانــت القراءة قراءة  وه ب الفعل «ســمع»، فإذا َعد
ـ «على» فقالوا: «سمع علّي»، كانت القراءة قراءة التلميذ 1. وه ب الشيخ، وإذا َعد

الكليات، 497. 1 ـ 

إّن ��xAFg ا�&�اءة ��� 
���Aء ا���/P ��5ا#�ً 
آE� xAFg+ 5( ا����ع، 
���&�اءة )� O�اءة 
ا��A� 4��A. ا�>��، 
وا����ع )O 5�اءة ا�>�� 
.4��Aا�� .A�
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ـ القراءة مصطلحاً تعليمّياً
ينتمي مصطلح «القراءة» فــي تراثنا أيضاً إلى طرق نقل العلم أو تلقيه؛ 
أي إلى المسألة التعليمية العامة، بغض النظر عن علم أو موضوع بعينه، فقد 
كانوا يســتخدمون «قرأُت على فالن» أو «قــرأ علّي فالن»، فهــو يوازي ـ أو 
يكاد ـ «تتلمذُت على» أو «تلمذ لفالن» فهو مصطلح تعليمي. و«القراءة» بهذا 
فوه بأنه «القراءة بحضرة  المعنى تقرب من مصطلح آخر هــو األداء الذي عر
الشــيخ عقيب األخذ من أفواههم» 1. علــى أن القراءة أعــم؛ إذ األداء ـ كما 
رأيت ـ مقيد بأنه أمام الشيخ. كما أنها بوصفها مصطلحاً تعليميّاً تختلف عن 
مصطلح «التالوة» مــن جهات عدة، فهــذا األخير مرتبط بالقــرآن، ثم إنه 
قراءة علــى طريقة معينة، هي طريقة التتابع 2، وليــس األمران في «القراءة» 
فال يلتبسان. ويخلط بعضهم بين األداء واألخذ، وقد حقق الكفوي الفرق بأن 

األداء: القراءة بحضرة الشيخ عقيب األخذ منه، وليس األخذ نفسه 3.

ـ القراءة مصطلحاً للتعامل مع النص
هنا نكون قد اقتربنا كثيرًا من مصطلح «القراءة» الذي يوازي ـ أو أردنا 

أن يوازي ـ مصطلح «التحقيق» في استخدامنا اليوم.
عرفــت البيئة العلمية اإلســالمية هذا المصطلح بوصفــه مصطلحاً لتدقيق 
النص وضبطــه، فقد كان التلميذ يحمل إلى الشــيخ نســخًة مــا ليقرأها على 
الشيخ، أو يقرأ الشيخ لتلميذه نســخة، أو يطلب منه أن يقرأها بغرض تدقيقها 
وضبطها وتصحيحها وإكســابها ثقة علميــة ترفع منزلتها بين النســخ األخرى 
للنص، وقد دارت في فلك المصطلح بهذا المعنى مصطلحات أخرى للداللة على 
مفاهيم كثيرة، منهــا األجزاء التي قرئت، واألماكن التــي وصلت إليها القراءة 
من مثل «بلغ» أو بلغت، والهيئات التي اتسمت بها القراءة، من مثل النعوت التي 

كانت تقيد بها، من مثل قراءة تصحيح، وقراءة مقابلة، وأمور أخرى.

الكليات، 308. 1 ـ 
المصدر السابق نفسه. 2 ـ 
المصدر السابق نفسه. 3 ـ 
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وارتبطت بهذا المصطلح مصطلحات الشهادات العلمية، فقد عرف تراثنا 
مصطلح إجــازات القراءة، وأيضاً إجازات الســمع، بل عــرف أيضاً ـ بصورة 
أقل ـ مصطلح إجازة النســخ. وتدل الدراســات الحديثة التــي تنتمي إلى ما 
يعرف بعلم المخطوطــات اليوم على أن أكثر اإلجــازات ذيوعاً في تراثنا هي 
إجازات القــراءة، فهي أكثــر من إجازات الســماع، وهذه األخيــرة أكثر من 
إجازات النســخ؛ لكننا في جميع األحــوال أمام ظاهرة شــديدة الوضوح هي 
ظاهرة أصيلة في التعامل مع النصوص، سعياً إلى ضبطها وتدقيقها وإخراجها 
على صورتها األولى في محاولة لتجاوز الصور التي تمثلها النســخ إلى تلك 

الصورة األولى، التي هي من وضع المؤلف، ويفترض فيها الثبات.

3 ـ ��rO «ا�&�اءة»

للفظ «قراءة» الذي يشــيع اســتخدامه هذه 
األيام ثالثة معاٍن:

ـ وهو القريب ـ: هــو المعنى المقابل  األول 
للكتابة، فالقراءة تكون باللســان، والكتابة تكون 
باليد. القراءة حركة اللســان باألصوات الموظفة 
للتواصل والتي تتجلى في صــورة حروف مكتوبة. 
وربمــا أطلقــت القــراءة علــى مجــرد التــرداد 

لألصوات حتى لــو لم تكن مقيدة بالحروف. وربمــا أطلقت أيضاً على حركة 
العين أو مرور العين على الحروف، وتسمى القراءة الصامتة.

والثاني ـ وهو أبعد من سابقه ـ: معنى الفهم، أو وجهة النظر الخاصة، 
فقراءة الناقد الفالني مثًال لنص ما تعني َفْهَمهُ ورؤيته الخاصة للنص. بهذا 
المعنى تتجاوز القراءة األصوات لتصبح موجهة إلى المعاني تفسيرًا وتأويًال.

والثالث ـ وهو أشـد ُبعدًا من سابقَْيه ـ: معنى التوقع أو االستشراف ألُفق أمر 
أو قضيٍة ما، قد ال تكون نَّصاً، وال عالقة لها مباشرة ال بمكتوب وال بمسموع !

المعنى الثاني هو المتداول والذائع في عالم الفلســفة وعند الحداثيين، 

/���� +xAFg «ا�&�اءة» 
�� (�ا��Z أ/�rً إ�. c�ق 
#&� ا�]2A أو (C�&A؛ أي إ�. 
ا�����S ا��]����A ا�]�+�، 
��3 ا��w� �� �2A أو 
+5{5ع �]��C، �&� ��#5ا 
 .A� أُت�O» 5ن+�@��/
�الن» أو «O�أ �Aّ� �الن».
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فالقراءة عندهم تتّجه إلى روح النص لتكشف أســراره وتعّري رموزه، وتفك 
«شفرته». وعليه فإن الصور اللغوية عندهم ليست ذات أهمية إال ألنها حاملة 

للمعاني والدالالت.
وأحســب أن قراءة النص التراثي شــيء آخر مختلف غير قابلة للتصنيف 
تحت أي من القراءات السابقة، فهي ليســت قراءة مجردة (األولى)، وليست 
فهماً فحسب يمثل وجهة نظر ذاتية (خاصة) للنص، كما أنها ليست توقعاً وال 

استشرافاً.

ـ خصوصية قراءة النص التراثي
ـص التراثي من النص التراثي نفســه،  تأتــي خصوصية معنى قراءة النـ
فالنص التراثي له ســمات، بل إنه نص لغوي له هوية ال يشركه فيها غيره، 

ويمكن إجمال عناصر هذه الهوية في:
الماضويــة، أو التاريخيــة، فهو كائن حملــه الزمان إلينــا، وليس نّصاً  ـ 1

عصرّياً. وتاريخيته هذه تجعله متميزًا على عدة مستويات: الكيان المادي 
(الوعــاء)، والمحتـوى (النص نفســه)، واللغة التــي حملته، واالصطالح 
(اللغة الخاصة)، والتقاليد، سواء كانت تقاليد صنعة الوعاء، أو تقاليد 

الكتابة والرموز، أو تقاليد التأليف أو صياغة المعرفة.
تطلبه ـ خاصة إذا كان ما زال مخطوطــاً، العمَل فيه ـ ففي الغالب ال يقرأ  ـ 2

النص التراثي إال أولئك الذين يرغبون في تحقيقه وإخراجه للناس، وعليه 
فإنه ليس كالنصوص األخـرى التي تقف عـادة عنـد َحـد الفهم لها.

العمـل فيه ـ خالفاً للنصوص (العصرية) األخرى ـ متشعب نظـرًا لطبيعته  ـ 3
التاريخية:

فهو يتطلب عمًال توثيقيّاً؛ توثيق العنوان واسم المؤلف، والنسبة بينهما،  ـ
والنقول العلمية والمأثورات التي يتضمنها.

ويتطلب عمًال تحقيقيّاً بالمعنى الضيق: ضبطاً وتفقيرًا وترقيماً وتصحيحاً  ـ
وترميماً.
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ويتطلب عمًال علميّاً (درساً) يتمثل في التعريف بمؤلفه وتقديمه والكشف  ـ
عن منهجه ومصادره... وأمور أخرى كثيرة.

ـص التراثــي بطبيعته وإشــكالياته ال تحتملــه القراءة  ولذلــك فإن النـ
بالمعنى القريب، وال يمكن اســتيعابه بوســاطتها، وبخاصة إذا ما وضعنا في 

الحسبان خصائصه الذاتية (التاريخية وغيرها) ووظائف القراءة وغاياتها.
تبدأ قراءة النص التراثي بقراءة الفهم؛ لكن هذه ال تكفيه، فهو محتاج 
فوقها إلى مجموعة قراءات، بعضها فوق بعض، لنصل في النهاية إلى القراءة 

الحقيقية له.
تمتد قــراءة النص التراثــي أو قراءاته على 
 مســاحة واســعة، فهي تبدأ منذ الوقوع على نَص
والتفكير فــي تحقيقه، وال تنتهــي إال بعد إخراج 
ـص مطبوعــاً، ولربمــا تجــددت القــراءة أو  النـ
القراءات بعد ذلــك في حال الرغبــة في إجراء 
بعض المراجعات أو إصدار طبعــة جديدة. وإنما 
قلنا: «قراءات»؛ ألنها متنوعة، فكل قراءة تكتسب 
طبيعتهــا من الغرض الذي تســعى إليــه، وتقوم 
بوظيفة ال تنوب عنها فيها قراءة أخرى، وتستعين 

بآليات خاصة تنسجم وطبيعتها، وتكفل لها تحقيق أغراضها ووظائفها.

ـ أنواع القراءة
ويمكن إجمال هذه القراءات في خمس قراءات، هي على الترتيب: قراءة 
االستكشاف، وقراءة النقد (التحقيق وإعادة البناء)، وقراءة التفسير، وقراءة 

التكشيف، وقراءة الدرس.
ة بل مفصلية؛  ـ قراءة االستكشاف: هذه هي فاتحة القراءات، وهي قراءة مهم
ـص واالقتناع بقيمته  إذ إن عليهــا المعوّل فــي المضي قدماً في قــرار اختيار النـ
وجدواه مــن ناحية، وأهليــة المحقق وقدرته علــى العمل فيه وإنجــازه بالصورة 
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المطلوبة من ناحية أخرى. ومفهوم ما ســبق أن هذه القراءة قد تكون ســبباً في 
العدول عن النص، ألسباب قد تتعلّق به ذاته، أو قد تتعلّق بالمحقق وإمكاناته.

تستكشــف هـذه القــراءة المالمــح العـامـــة، وتتوقف عنــد الخطـوط 
س المزايا وتتلمس العيوب أو الثغرات، لكن دون أن تتعمق  العريضـة، وتتحس

أو تتلبث طويًال.
إنها قراءة تجيب على أســئلة من نوع: هل هو صحيح في عنوانه، صحيح 
في اسم مؤلفه المثبت عليه، صادق في النسبة بين عنوانه ومؤلفه، ثم هل ما 
بين دفتيه متوافق مع ما جاء على ُطرته وفي َحْرده؛ وهل هو مكتمل منسجم ال 
بتر فيه وال خرم وال اختالط، ثم هل له قيمــة ما، في مادته، أو في منهجه، 

تدفع إلى أن ينهد اإلنسان للقيام بعبء تحقيقه؟
وهذه األسئلة تشي بأن هذا النوع من القراءة هي قراءة يغلب عليها طابع 
ـص، والثقة وثمرتها االرتياح  التوثيق العام بهدف الوصول إلى الثقة في النـ

واالطمئنان إلى جدوى العمل فيه.
وهي قراءة ذات مدى واسع متحرك، تتنقل فيه بين النص ذاته (التوثيق 

الداخلي)، وتعود إلى المصادر التي لها عالقة بالنص (التوثيق الخارجي».
ــخ، إذ من البدهي أن يعاين المحقق النص  سوهي تسبق البحث عن الن
في النسخة التي وقعت له أوالً، فإذا ما وجد ما يجذبه إليه، فإنه يذهب إلى 

تتبع النسخ، وييمم تجاه المصادر والفهارس؛ ليعرف أماكنها ويجمعها.
تتسم هذه القراءة بالســرعة؛ أعني أنها ال تذهب بعيدًا في الدخول في 
مســائل النص وقضاياه العلميــة؛ لكنها في الوقت نفســه تتوقف طويًال عند 
أغراضهــا الرئيســة، التي هــي «التوثيق وما يتصــل به» و«القيمــة العلمية 

ومؤشراتها العامة».
ـ قراءة التكشيف: تلي هذه القراءة قراءة العمل (التحقيق) وعن طريقها 
يتم تفكيك النص إلى جزئيات صغيرة يجري صبها فيما نسميه «الكشافات» 
لتكون بمثابة مفاتيح للنص. وُيَعد التكشــيف الذي تتغيــاه هذه القراءة جزءًا 
رئيســاً من عمليــة التحقيــق بمفهومــه الكلي، ومــن دونها تكــون القراءات 
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األخرى ـ  على ضرورتها وأهميتها ـ غير مجدية، فليكن النص ذا قيمة علمية 
رفيعة، وليبذل المحقق جهدًا كبيرًا في تحقيقه وليكن موفقاً في ذلك، وليقم 
بدراســة النص ووضعه في ســياقه المعرفــي والتاريخي، فإذا مــا تركه بعد 
ذلك ـ وخاصة إذا مــا كان نّصاً موســوعيّاً أو كبيــرًا، أو ذا طبيعة بنائية أو 
منهجية خاصة ـ من دون كشــافات؛ فإنه يكون قد جعل منه بيتاً فاخرًا مؤثثاً 

جميًال؛ لكن الدخول إليه متعذر؛ إذ إنه مغلق ال باب له !
وإذا كانت قراءة االستكشاف تنشغل بالمالمح العامة والخطوط العريضة؛ 
فإن هذه ـ على العكس تمامــاً ـ تتبع التفاصيل الصغيرة تتبعاً، وتحاول جمعها 

وتصنيفها وترتيبها.
وإذا كانت قراءة االستكشاف تتسم بالسرعة 
بالمعنى الذي أشــرنا إليه؛ فإن قراءة التكشيف 
ال يجوز أن تقفز علــى جملة أو كلمــة، أو حتى 
حــرف، ولذلك فهــي قــراءة بالمعنــى الدقيق 

والحرفي للكلمة.
ثم إنها تحتــاج ذائقة فــي التقــاط المواد 
اللغويــة من ناحيــة، وفــي معالجة هــذه المواد 
وُحســن اختيار الصورة اللغوية التي ســتظهر بها 

في الكشافات.
هي إذن قراءة يغلب عليها طابع التدقيق ويكون الذهن فيها حاضرًا بصورة 

مستمرة حتى تكون قراءة ناجحة ومؤدية لوظيفتها.
وبثمرة هذه القراءة ودقتها وانضباطهــا وغناها كثيرًا ما تتفاضل طبعات 
ـص التراثي عن النص  ص، ومــن أجلها قد يعدل القــارئ أو المعني بالنـالن
ـص المتواضع أو األقل في  ق كبير إلى النـق الذي قد يزينه اســم محقالمحق
درجــة إتقانه؛ ألنه مذيل بكشــافات أغنى، وله ـ بال شــك ـ الحق؛ ألن هذه 
الكشــافات هي التي تفتح مغاليق النص، وتريحه من عناء استعراض النص 

دة. كله، وهو يريد مسألة بعينها أو نقطة محد
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ـ قراءة الدرس: هذه قراءة خاتمة، فهــي تأتي عقيب القراءات األخرى، 
وغايتها أن تضع النص وصاحبه في ســياقهما المعرفي والتاريخي. وكثير من 
الجهد الذي ُبــذل في التوثيق والتحقيق والتكشــيف ـ علــى الرغم من نفعه 
ــب لتكون صورة واحدة  وأهميته وقيمتــه ـ يظل أجزاء تحتاج أن تجمع أو ترك
مكتملة، بعبارة أخرى: إن مــا قام به المحقق في عملــه جميعاً هو عبارة عن 
عمل علمي لم تجمــع نتائجه ولم توظف، ولم تصــغ الصياغات التي تبرزها 

مها للباحث. وتقربها وتقد
هي إذن قراءة الزمة، ُتعد بمثابة التتويج للجهود التي بذلت في النص، 
باً، وخاصة إذا ما  وتقدم خالصات لها. ولذلك فهي تتطلب جهدًا عقليّاً مرك
تجاوزت التعريف بالنص وصاحبه. وتقديمها في اإلطار العام إلى استبطان 
النص والكشــف عن طرائق التفكيــر التي صدر عنها وعن مســارب تأثره 
وتأثيــره وعن مدى أصالته في المــادة والمنهج، وإضافاتــه إلى النصوص 

األخرى التي تبحث في موضوعه.
ـ قراءة النقـــد (التحقيق): تضعنا هذه القراءة فــي مواجهة النص، 
وعليها ينبني العمل فيــه، فهي أطول القراءات أمدًا، وأشــدها حاجة إلى 

بذل الجهد، ولذلك فهي ـ في حقيقتها ـ قراءات، ال قراءة واحدة.
إن العمل في النص نســخاً ورســماً إمالئيّاً ولغوّيــاً ومقاَبلة، وتحرير 
النص ترميماً وضبطــاً وتفقيرًا، ومعالجة النص رصــدًا للفروق وإحاالت 
وربطاً، والتعليق على النص توثيقاً وتخريجاً وإضاءة، وصياغة حواشــيه، 
كل ذلك إنما يتم عبر قراءته أو قراءاته، فال يتصور أن تنســخ أو تقابل 

أو ترمم... دون أن تقرأ.
ولهذه القراءة أدبيــات وآليات ال بد أن يعيها المحقق حتى يســتطيع 

القيام بهذه القراءة على الوجه المطلوب.
(أ) الوعي بطبيعة النص التراثي: لعل أول ما ينبغي اللفت إليه من 
هذه األدبيات هو الوعي بطبيعة النص التراثي، فهذا النص ليس قصيدة 
أو قصة وال مقــاالً وال تقريرًا، إنــه ِعلْم أو معرفة، ليس ذلك فحســب؛ 
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ولكنه علم أو معرفة قادمة من الماضي، ممــا يعني أن لها خصوصية ال 
بد من مراعاتها في أثناء القراءة. إن هذا الوعــي هو وحده الكفيل بأن 
ة عظيمة ينبغي أن  ق أنه يقرأ شيئاً آخر مختلفاً، وأن عليه مهميعي المحق

يؤديها.
(ب) الوعي بطبيعة عملية التحقيـــق والمراحل التي تمر بها، وما 
تحتاجه كل مرحلــة من ملكــة عقلية أو نفســية أو علميــة، وطبيعة كل 

مرحلة:
األعمال التقنيــة واإلجرائيــة: اليقظة الشــديدة واألمانــة في أعلى  ـ

درجاتها.
بالمصادر  ـ المعرفــة  التوثيقيــة:  األعمــال 

واالنفتاح على المكتبة العربية.
التراثيــة  ـ الثقافــة  التحقيقيــة:  األعمــال 

والخبرة العملية واالحتشاد والفهم والدقة.
والذائقة  ـ الصبر  الببليوغغرافيــة:  األعمال 

العلمية الموضوعية.
الرؤية  ـ الصرفية: ســعة  البحثيــة  األعمال 

العلميــة الكليــة والقــدرة علــى التركيب 
وامتالك اللغة وتنظيم التفكير (المنهج).

(جـ) الوعي بأن المكتبـــة العربية كتاب واحد: هــذه فكرة يؤكدها 
الباحثون في التراث، فليس هناك نص يتيم في التراث اإلســالمي، وليس 
ـص «الجزيرة»، وهــو أمر ظاهر لمــن عرف التــراث وخبره  هنــاك النـ
وناقشه، وقد كشفت الدراســات الحديثة هذا األمر، كما كشفت عن مدى 
ثراء الكتاب العربي وتنوع عالقاته، وتشــابك منابعه وَمصابه، ولعل أهم 
هذه الدراسات وأخطرها دراسة الدكتور كمال عرفات نبهان التي صدرت 
في الســنين األخيرة تحت عنوان «عبقرية التأليــف العربي»، فقد رصد 
فيها عشــرات العالقــات التي تربط النصــوص التراثيــة بعضها ببعض، 

(O ��[r�اءة ا��&� 
(ا���&�[) �� +5ا6'� 
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وتأخذ أشــكاالً مختلفة: التلخيص والشــرح والتحرير والحاشية والتقرير 
والطرة والنقد والرد واالختصار... إلخ.

وهذا يعني أن للنص التراثي العربي اإلســالمي أُسرة كبيرة، وقراءته 
قراءة تحقيق ال تتأتى بمعزل عن معرفــة تاريخه العلمي والحراك العلمي 

الذي يجمعه وغيره تحت مظلة واحدة.
(د) اســـتصحاب نصوص المؤلف األخرى: وهذا أمر في غاية األهمية، 
ـف كل ال يتجزأ، واالقتصار على نصــه موضوع التحقيق يعني  ذلك أن المؤلـ
 w v ﴿ قراءة مشوهة للنص، إن أمر هذه القراءة أشبه بقراءة جزء اآلية
 y ﴿والســكوت عن بقيــة اآليــة التي تقيــد عدم القــرب بـ ﴾ x
z ﴾. إن «االستصحاب» ال يفيـد في مفردات عمليـة التحقيق: التوثيق، 
والضـبط، والتصحيــح، والعزو، والتخريج، فحســب، وإنما يفيد كذلك من 
الناحية المقابلة في الكشف عن عقل صاحب النص، والمراحل التي َمر بها، 

والتطور العلمي الذي أصاب مقوالته وآراءه.
(هـ) استصحاب النصوص التي تتفق معه في الموضوع أو المحتوى 
العلمي، وبخاصة إذا كان النصان ينتميــان إلى حقبة تاريخية واحدة، أو 
مكان واحد؛ إذ ال شــك أن ســلطتي الزمان والمكان علــى النتاج العلمي 
قوية، وال يمكــن إغفال تأثيرهمــا وقدرتهما على التوجيــه، مما يعني أن 
هناك مشــتركات بين النصوص ذات الموضوع الواحد التي يحتويها زمان 
ومكان واحد، سواء على مستوى المنهج، أو على مســتوى المادة العلمية، 
وهي مشــتركات تتجــاوز «التماثــل» أو «التشــابه» أو «التقــارب» إلى 
«التقابل»، وهذا األخير يؤدي وظيفة ال تقل أهمية عن األمور األخرى، في 

المساعدة على قراءة النص الذي يتصّدى المحقق له.
(و) عدم التوقف كثيراً عند المشكالت التي تعرض في أثناء قراءة 
النص، سواء كانت مشــكلة قراءة (صورة لغوية) أو مشكلة معنى (فهم)، 
فإن النص بطبيعته يفك بعضه بعضاً، فعلى مستوى القراءة للصور اللغوية 
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ـ وتتعلّق غالباً برســم الحروف ونقطها وتداخلها أو تشابكها أو انفكاكها 
بعضها عن بعض ـ فإن اعتياد القارئ أو المحقق للرســم ومداومته النظر 
فيه وإلفه له في غيــر موطن من مواطــن النص بجعله قــادرًا ـ دون أن 
يتعمد ـ على أن يفــك رموزه، ويتفــادى مزالقه، ويتجــاوز العقبات التي 
تعرضه. ولذلك فإن من الخطــأ اإلصرار على فك مغلــق كلمة أو جملة، 
والتوقف عن متابعــة القراءة، والصحيح هو تجاوز هــذه العقبة، والعودة 

إليها بين حين وآخر.
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■  أستاذ الدراسات اإلسالمية، ومستشار تحرير مجلة التفاهم.

I

 ا��%����Dت ا�w�وف وا��%����Dت اإل�ال+���5�5 (؟)

منــذ حوالى العــام، وقبــل ظهور وتفاقــم أزمــة المهاجرين 
الســوريين إلى أوروبا وفي يوم اإلثنين من كل أســبوع، دأبت 
حركٌة شــعبيٌة أطلقت على نفِسها اســم «وطنيون أوروبيون ضد أسلَمة 
الغــرب» (واختصــارًا بيغيدا) علــى التظاُهر فــي عدة ُمــُدٍن ألمانية 
وبخاصٍة مدينة Dresden بشرق ألمانيا، رافعًة شعاراٍت ضد المسلمين 
المتوطنين بألمانيا أو الالجئين إليها. إذ ترى هذه المبادرة أنّ تكاثَُر 
َد بتغيير هويتها أو أَسلَمتها.  أعداد المســلمين بالبالد يوشــك أْن يهد
وقد ووجهت الحركُة ـ التي تزداُد ُحشوُدها كثرًة وانتشارًا ـ بتظاُهراٍت 
مضــاّدة من جانب اليســاريين والُخْضــر والليبرالييــن، الذين اتهم 
متحدثوُهــم الحركة بالنازيــة والعنصرية، كما ذكــروا أنّ اليمينيين 
هؤالء إنما يتعّمدون إثارة المخاوف من دون داٍع، ُتســاعُدُهم في ذلك 
وســائل اإلعــالم وصحــف وتلفزيونــات اإلثــارة والتالُعب بمشــاعر 
المواطنين. وصحيٌح أنّ الليبراليين األلمان، وعلى رأســهم المستشار 

■ ر{5ان ا����  
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السابق شــرودر والمستشــارة الحالية ميركل ـ اســتنكروا التظاُهرات وظاهرة 
اإلســالم وفوبياُه هــذه؛ لكْن هناك مزاٌج شــعبي واســٌع، ُتســاورُُه مخاوف من 
اإلسالم، ومن تكاثُر المســلمين بالبالد، وبخاصٍة أولئك الذين يطلبون اللجوء 
في السنوات األخيرة. ويبلغ عدُد المسلمين بألمانيا األربعة ماليين معظمهم من 
أُصــوٍل تركية؛ لكــنّ معظم طالبــي اللجوء في الســنوات األخيــرة من العرب 

السوريين. وقد غلب في أوساطهم من قبُل الفلسطينيون والمغاربة والتونسيون.
هل يمكن اتخاذ هذه الظاهرة البادية في استطالعات الرأْي العام وفي 
حركات الشــارع مؤِشــرًا على رؤيٍة ألمانيٍة متحولٍة أو ســلبيٍة تجاه اإلسالم 
والمســلمين؟ إنّ الذي أراه أنه قبل الوصول إلى ُحكمٍ قاطعٍ أو ُمَرجح تنبغي 

مالحظُة أربعة أموٍر أو أَْخُذها باالعتبار:
األمر األول: إنّ الرؤى العامة فيما بين األديــان واألَُمم والدول، والتي 
تتّســُم ببعض الثبات واالســتمرار ال تظهــُر معالمها الكبــرى إّال في مدياٍت 
طويلٍة، ومن خالل تجارَب متعددٍة تتوافُر فيها وقائع الشمول والتأثير العميق 
والباقي. وهذه الِســمات ال تتوافُر في الظاهرة الحالية التي ُترّكز على كثرة 
المهاجرين والالجئين وفي ظرٍف معيٍن يتّســم باالضطراب الشديد والطارد 
في عــدٍد من الــدول العربيــة واإلســالمية األُخــرى. فإذا كانــت الظروف 
االســتثنائية هي التي أثارت الســخط والقلق؛ فإنّ هذه المشــاعر ال تتّسم 
بالَثبات ويمكن أن تتغير لدى األلمان، إذا تغيرت ظروُف العرب والمسلمين، 
وتراجعت ســيولُ الهجرة واللجوء. وقد نبهت المستشــارة األلمانية الســيدة 
ميركل إلى ذلك عندما طالبت الجمهور بعدم الوقوع في إســار المتطرفين. 
د وهو  ففي نظرها أنّ هناك متطرِفين تنتشــر بينهم الكراهية للغريب المهد
اليوم الُمْســلُم، وهؤالء المتطرفون ِقلٌّة في كل زماٍن ومــكان. لكنّ الظروف 
أَظهرْتهم بمظهر الكثرة بسبب اندفاع فئاٍت من الجمهور معهم، والمستشارة 

ُتحذر من الوقوع في إسار الظروف االستثنائية، وإسار المتطرفين.
واألمر الثاني: أنّ ظاهرةَ الخوف من الهجرة اإلســالمية هذه ليســت 
قاصرًة على ألمانيا، بل لها أمارات وإشــارات في بلجيكا وهولندا وسويســرا 
التي جرى فيها قبل ســنواٍت استفتاءٌ بشــأن منارات المساجد ـ وفرنسا التي 
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ر برلمانُها قانوناً ضّد الحجاب قبل سنوات، وستكون هناك عواقب بالطبع  مر
لمذبحة شــارلي إيبدو ـ والدول اإلســكنديناڤية مثل الدانمارك والســويد، 
والتي جرت فيها اعتداءاٌت على المســاجد والمقابر والرموز اإلسالمية رغم 
شهرتها باالنفتاح، وباستقبال أعداٍد كبيرٍة من المهاجرين العرب والمسلمين 
وغيرهم منذ الســبعينات من القــرن الماضي. وال أقصُد بذْكــر األمثلة من 
الدول األوروبيــة األُخرى غيــر ألمانيــا، أنّ الظاهرة شــاملٌة؛ فقد ال تكون 
كذلك. وإنما قصْدُت أنّ ظاهرة التوجس من الغريب عامٌة لدى البشر سواء 
أكانوا أوروبييــن أم ال. ولننظر إلى ما يفعله البورميون مــع أقلية الروهينغا 

المسلمة، مع أنها ال تشــكّل أعدادًا أكثر من 1 % 
من ســكان البالد. وفي الســبعينات والثمانينات 
انصب الخوف األوروبي علــى «العمال األجانب» 
اآلتيــن من يوغوســالفيا الســابقة، ومــن بلداٍن 
إفريقية وآسيوية، وكانوا في األكثر غير مسلمين.

الغريب المخوف ـ بحسب  واألمر الثالث: أنّ 
فــي العقدين  تعبير ألبيــر كامو ـ تغيــرت هويتُهُ 
األخيرين، وصار كل غريٍب مســلماً أو أنّ الغريب 
الذي يســتحق أن ُيخــاَف منه صار هو المســلم. 
وكان هنتنغتون قد نبهنا لذلك فــي مقالته بمجلة 

الفورين أفيرز عام 1993 بعنوان: صدام الحضــارات. وأعني أنه نبهنا إلى أنّ 
الصراعــات أو األيديولوجيــات المصاِحبــة لهــا صــارت ثقافيــًة ودينية. كل 
«حضــارٍة» عنــده (دونمــا تدقيــٍق فــي المعانــي األنثروبولوجيــة والتاريخية 
للمصطلح) تتمحور حول ديٍن أو تقوُم عليه. والحضاراُت التي ينطبُق عليها هذا 
المصطلح في عالَم اليوم ـ من وجهة نظره ـ ســت أو سبٌع. وهنا ينتقل الرجل 
فجأًة إلــى أَيديولوجيــا يدعُمها بواقــعٍ تاريخــي أو حاضر وهــو أنّ الحضارة 
اليهودية ـ المســيحية هــي عماُد القيــم الكبرى فــي الغــرب المعاصر. أما 
الحضاراُت األُخرى فتبقى قائمــة؛ لكنها قابلٌة للتالؤم مــع حضارة الغرب من 
موقع التحالف أو موقع النّدية والتشــارُك. ووحدها الحضارةُ اإلسالمية ترفض 

ى ا�]�+� ���� ���  إّن ا��وٴ
األد/�ن واألَُ+2 وا��ول، 
وا��� (2ُ��ّ �]� ا�%�ت 
 �ُ'w) ار ال����واال
+]���'� ا���ى إّال �� 
+�/�ٍت A/5cٍ�، و+� Eالل 
(�Bرَب +�]�دةٍ (�5ا�ُ� 
��'� وLD�O ا�>�5ل 
.�O�وا���ZS� ا�]��[ وا�



302

نظر وجهات 

التعامل السلمي، وتمتلك طبيعًة نزاعيًة أو ُمشاِكسة ُتجاه اآلخرين أو الحضارات 
األُخرى وبخاصٍة حضارة الغرب، حضارة التقدم والسطوة والسيطرة. إنها ـ أي 
الحضارة اإلسالمية ـ تملك تخوماً أو حدودًا دموية ! إنّ هذا الموجز عن نظرية 
هنتنغتون ال يقصد إلى الموافقة أو الُمناقضة. بل المقصوُد إيضاُح الرؤية شبه 
الســائدة في المجالين الغربي واآلســيوي لإلســالم والمســلمين في العقدين 
األخيرين، وبخاصٍة بعد هجمة القاعدة على الواليات المتحدة عام 2001. لقد 
انهمْكنا جميعاً ـ منذ ظهور مقالــة هنتنغتون (1993)، ثــم كتابه (1996) ـ في 
الرّد عليه بطريقتين: إحداهما تاريخية، واألُخرى مضمونية. في التاريخ تحدثنا 
كثيرًا عن الحروب باسم المسيحية على اإلسالم، بينما كانت وراء تلك الحروب 
مطامح ســلطوية، ومطامع إمبراطورية. وفــي المضامين أبرزنا قيم اإلســالم 
ونصوَصــهُ الداعيــة لالنفتاح والمصالحة والتشــارك والســالم بيــن األديان 
والحضارات. وقد كانت هذه الرؤى واآلراء انتقائية وال شــّك؛ لكْن ليست هذه 
هي المشكلة؛ بل ظلّت المشكلُة في رؤانا ورؤاهم ـ بشأن العالقات بين األديان 
ــل المتغيرات الجارية فــي مجاله الحضاري  والحضــارات ـ أنّ كًال منا ما تأم
والديني. أما األوروبيون والغربيــون بعامٍة فما أثارت اهتمامهم أو اســتغراَبهُم 
اإلنجيلياُت الجديــدةُ الثائرةُ والهائجة. بل اقتصر إنكارُُهــم على تأثيراتها في 
المجال السياســي. أّما الواقع فهو أنّ تلك اإلنجيليات كانت وال تزال شــديدة 
العــداء للديانات األُخرى بما في ذلــك الكاثوليكية واإلســالم والبوذية. ومن 
جانبنا نحن، وفي الوقت الذي كنا فيه نُدينُ تغــول اإلنجيليات الصاعدة؛ فإنّ 
بعضنا انزلق إلى عــّد أُصولياتنا دفاعيــًة ومجرد ردود أفعاٍل علــى العدوانية 
الغربية وليس أكثــر. وقد تبيّن في العقدين األخيريــن أنّ ديننا وثقافة العيش 
ض ويتعرض من جانب عواصــف الحداثة، وفي  ذلك تعــر فــي مجتمعاتنا؛ كل

وعي شباننا وتصرفاتهم إلى التفجير والتجريف !
ولنُعْد إلى مــا بدأْنا به حتــى ال نُضيَع الخيَط الناظــم. إنّ الظروَف 
االستثنائيَة ـ ســواء على المســتوى السياسي واالســتراتيجي، أو المستوى 
الديني والثقافي ـ أحدثت حاالٍت من ســوء الفهم والخصام واالنطباعات 
الســلبية. وتدّعمْت تلك االرتجاجــات والقطائع بعروض وســائل اإلعالم، 
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وبالوقائع الَمهولة والمســتمرة في العالمين العربي واإلســالمي، واقتران 
اإلســالم بالعنف واإلرهاب، وظهور ميول لدى بعض شــبان المسلمين في 
الَمهاجر ـ من الجيلين الثاني والثالث ـ لالندفاع باتجاه الواقعات الجارية 
في بلدانهم األصلية والتأثير فيها. إنّ هذه المتغيرات الكبيرة من الطرفين 
أو لدى األطراف في هذا المخــاض الجاري، كنت ما أزال أرى أنها بحكم 
الظروف التي ســهّلْت حدوثَهــا أو وقوعها ال تزالُ أقلّ مــن إمكان إحداث 
تحول جذري أو جارف تجاه اإلسالم والمسلمين، دون أن يعني ذلك إمكان 
زوالها مــن دون مبادراٍت من جانــب الدول والمجتمعات لدى المســلمين 

ولدى الغربيين
واألمر الرابع األخير والــذي ينبغي أَْخُذُه 
في االهتمام من أجل قــراءٍة صحيحٍة ألحداث 
اإلســالم وفوبيــا ووقائعها في ألمانيــا والدول 
األوروبية األُخرى يتمثل في اســتغالل سياســيي 
اليميــن المحافــظ والراديكالــي للمزاجــات 
الشــعبية، من أجل الحصول علــى أصوات في 
االنتخابات المحلية والعامة. وقد ظهر ذلك في 
االنتخابات الفرنســية قبل عقديــن. لكنّ هذا 

االســتغالل أو االســتقطاب صار واضحاً اآلن، في معظم الدول األوروبية. 
وهناك وقائع كثيرةٌ لهذا األمر في بلجيكا وهولنــدا والدانمارك واليونان 
وإسبانيا وحتّى الســويد. ومما يوّضح ما نقصُدُه بالنسبة للحالة األلمانية 
اآلن، أنّ التظاهرات في درْســدن وغيرها ضّد المهاجرين وضّد المسلمين 
تقودها حركتان وليــس حركًة واحدة: األولى: يمينيــة ذات نزعات نازية 
وعنصرية، تلعــُب األصالُة اإلثنيــة والدموية دورًا في تكتلهــا. والثانية: 
حركــة معاديــة لالتحــاد األوروبي؛ ألنهــا ترى فيــه اســتغالالً أللمانيا 
ونجاحاتها االقتصاديــة. وقد رأت هاتــان الحركتان في اإلســالم وفوبيا 
والعداء للمهاجرين جامعاً يتجاوزان به تناُقضاتهما، بعد نجاح مرشــحين 

منهما في االنتخابات المحلية، وانتخابات البرلمان األوروبي !

#�6�� #��، و��  �+
C�� ��� ا�4ي NO5ا�

#ُ�/ُ� (53ُّل اإل#��A�Bت 
 ��r[� ة؛ ��ّن���gا�
ا#�0[ إ�. �ّ� أُ?���5(�ـ� 
د�����ً و+B�د ردود 
أ�]�لٍ �A. ا�]�وا#�� 
ا�3���� و��� أ�%�.
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II

/� األ���#�� �إل�الم: ا�]�5+��ت وا����ُ/0ات: ا��وٴ

تكاثرت الدراســات والبحوث في النصف الثاني من القرن العشرين عن 
األُمم وشــخصياتها وتماُيزاتها ورؤاها للعالَم؛ لكنها دراســاٌت واستطالعاٌت 
تظل محفوفًة بالكثير من الخواطــر واالنطباعات والُمجازفات. وقد رّكزُت في 
الفقــرة األُولى من هــذه الورقة علــى الخصوصيات الناجمة عن اســتثنائية 
المواقف والظروف أو استثنائية المواقف بسبب استثنائية الظروف؛ لكنني في 
هذه الِفقرة ســأُركُز علــى الثوابت النســبية أو العوامل الطويلــة األمد التي 
أســهمْت وفي مراحــل تاريخية في تشــكل رؤيــٍة ألمانيٍة لإلســالم، وللعرب 

ساً لهذا الدين، وتلك الحضارة. باعتبارهم شعباً مؤس

أ ـ الُبعُد الجغرافي:
تقُع ألمانيا في وسط أوروبا وغربها، وهي منطقٌة ظلت على مبعدٍة نسبيٍة 
عــن المناطق والمجــاالت الجغرافيــة والتاريخيــة التي قام فيها اإلســالم، 
وانتشرت فيها شعوبه في زمن الفتوحات األولى، وفي زمن الفتوحات العثمانية 
في البلقان وشــرق أوروبا. وصحيح أنه كانت هناك وجوُه تماس بين األلمان 
والمســلمين في العصور الوســطى ـ مثل أيام شــارلمان، وأيام الصراع على 
صقلية وإيطاليا ـ لكنّ األلمان شــاركوا في تلك الصراعات بكونهم جزءًا من 
اإلمبراطورية الرومانية المقدســة، أو بكونهم جنودًا في الجيوش المســيحية 
المشــاركة في الحروب الصليبية. ويمكنُ في هذا الســياق ذْكــر اإلمبراطور 
بربروسا أو فريدريك الثاني، كما يمكن ذْكر رسائل مارتن لوتر ضد اإلسالم 
وضــّد األتراك؛ لكنها ذكريــاٌت ووقائع ظلّــت مفهومًة في ســياق الصراعات 
األوروبية الداخليــة، أو بين البروتســتانت والكاثوليك. وال يمكــنُ مقارنتُها 
بالوقائع الفرنســية أو الوقائع النمســاوية أو الوقائع البريطانية، أو الوقائع 
اإلســبانية والبرتغالية بالطبع. فقد كانت تلك وقائع حروب مباشرة بين تلك 
الدول والممالك اإلســالمية وبخاصٍة العثمانيون. وهكذا وفــي أزمنة ما قبل 
االستعمار، ما كانت لدى األلمان (وبسبب الُبعد الجغرافي، وعدم وجود دولة 
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ألمانية كبرى مشــاركة باســتمرار في الصراعات) أو ما تكونــت لديهم رؤًى 
واضحة أو دائمة عن اإلسالم والمسلمين 1.

أّما في الزمن االســتعماري؛ فــإنّ الدولة األلمانية الواحــدة قامت عام 
1870م، وهي منذ قيامها ـ وفي سياق التصارُع مع بريطانيا وفرنسا وروسيا ـ 
صارت صديقًة فحليفًة للدولة العثمانية. فــإذا كانت التصوراُت األلمانيُة عن 
اإلسالم حتى نهايات العصور الوسطى غائمة؛ فإنها في زمن االستعمار صارت 
تصوراٍت إيجابيًة ُتجاه العثمانيين، وُتجاه العرب والمسلمين بشكٍل عام. ومن 
جهٍة أُخرى فإنه ليس أللمانيا األُّمة والدولة تاريٌخ استعماري مديد في العالم 

اإلســالمي. ولذلك فإنــه ما كانت لــدى العرب 
والمســلمين تصــوراٌت أو مشــاعر ســلبيٌة تجاه 
األلمان. وحتــى في األزمنــة الحديثــة ـ أي في 
القرن العشرين ـ ال يذُكُر لهم العرب والمسلمون 
مشروعاٍت تتعلّق بتقاُسم بالدهم أو مواردهم. أما 
األتراُك مــن بينهــم فيتحدثون عــن صداقٍة مع 

األلمان تمتد ألكثر من قرٍن ونصف القرن.
يمتــد الُبعــد الجغرافي ـ التاريخــي في عالئق 
األلمان بالعرب واإلسالم إذن على مدى عدة قرون، 

وهي قــروٌن تمايز خاللها األلمــان عن الشــعوب األوروبية األُخرى مثل اإلســبان 
والبرتغاليين والفرنســيين والبريطانيين والهولنديين في أنه ما كانت بينهم وبين 
المسلمين احتكاكاٌت حاّدة لسببين: الُبعد الجغرافي، وأنّ األلمان ما كانت لديهم 
دولٌة كبرى لها مصالح وسياســاٌت في المدى االستراتيجي؛ ولذلك فإنّ تحديدات 
أو تحددات الهوية واالنتماء لدى األلمــان دارت بين عاملين: العامل الالهوتي أو 
الديني، والعامل االستراتيجي، وكالهما أوروبي داخلي إذا صح التعبير. وبالنسبة 

Mommsen, Wolfgang: Der Europäische Imperialismus, Göttingen 1979, pp. 59 - 112. 1 ـ 
وهناك بالطبع تصورات أُخرى للعالئق األلمانية مع العرب والمسلمين منذ القديم؛ في ردوٍد على 
إدوارد ســعيد الذي رأى أنه لم تكن في وعي األلمان أو المسلمين انطباعات قوية أو «حاضرة» 

عن صراعات إمبريالية بين الطرفين؛ قارن:
Nina Bermann, Beyond Orientalism: Germany and the Middle East 900-2000, 2011.

�� ا�0+� اال��]��ري؛
��ّن ا��و�� األ���#�� 
ا�5ا
�ة N+�O ��م 1870م، 
و)� +���O 4+'� ـ و�� 
 ��#�F/�� L+ ُرع�gق ا�����
و��#�� ورو��� ـ ?�رت 
��ً �A�و�� �A�� ً�&/�?
ا�]%��#��.
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للعامــل األول فــي المرحلة األولى هذه فقد كانــت ألمانيــا أو النواحي الناطقة 
باأللمانية جزءًا من العالم الكاثوليكي، وقد كان ذلك العالم في أطرافه مشتبكاً 
مع المســلمين في حروٍب بســبب الهجمتين اإلســالميتين باتجاه أوروبا: العربية 
األولى، والعثمانية األخيرة، ثم بسبب الهجمة األوروبية خالل الحروب الصليبية، 
وكان األلمان مشــاركين في الحروب جميعــاً وإْن بدرجاٍت متفاوتــٍة ومختلفة عن 
األوروبيين اآلخرين، وتتعلق غالبــاً بالتطورات الداخلية في القــارة األوروبية. ثم 
انقسم العالم المسيحي في المرحلة التاريخية الثانية بعد القرن السادس عشر 
إلى عوالم بســبب النزاع بين البروتســتانت والكاثوليك. وقد زاد ذلك من تأثير 
العوامل الداخلية التي ما كان لها ارتباٌط ُمباشٌر بالعالم اإلسالمي، دون أن يعني 
ذلك االنفصال التام المتعلّق بصورة العدو والصديق. بدليل أنّ مارتن لوتر شــبّـه 
البابا الكاثوليكي الذي كان يصارعه بالسلطان العثماني في صورته لعدو المسيح 
 1. َبْيــَد أنّ الموقف تغيّر بالتدريج فــي المرحلة الثالثة إذا صح  Anti-Christ ـ أو ال
التعبير؛ أي مرحلة ظهور القومية األلمانية، والدولة البروســية القوية، ثم الدولة 
األلمانية العامة أو اإلمبراطورية عام 1870م. إذ في هذه الحقبة القصيرة نْســبياً 
(1848 ـ 1914م) صــارت الدولــة األلمانيــة وصار األلمــان أصدقاء للمســلمين 
والعثمانيين على وقع التنافس األلماني مع البريطانيين والفرنســيين والروس على 
تركــة «الرجل المريــض» العثمانــي. فقد أقــام األلمــان عالقاٍت اســتراتيجية 
بالعثمانييــن، ورفضوا تقســيم الدولــة، وزار اإلمبراطور األلمانــي أقطار الدولة 
العثمانيــة مرتيــن (1898 و 1911م)، وســاعد األلمان في تحديث جيــوش الدولة، 
وقاموا بتنفيذ خّط ســكة حديد الحجاز، وانتشــروا رّحالًة وخبراء وقناصل وتجارًا 
ومبشــرين ومستشــرقين في األقطار العثمانيــة بالبلقان ومصر والشــام والعراق 
وتركيا. وهذه الصورة الوَدودة عن العالقات مع المســلمين تركت آثارًا عميقًة في 

الوعيين األلماني واإلسالمي ال تزال لها أصداء حتى اليوم 2.

ريتشارد ســوذرن: صورة اإلســالم في أوروبا في العصور الوســطى. ترجمة رضوان السيد. دار  1 ـ 
المدار اإلسالمي، 2014م، ص 15 ـ 26.

عبد الرؤوف ســنو: ألمانيا وسياســة «االندفاع نحن الشــرق»؛ فــي عبد الرؤوف ســنو: ألمانيا  2 ـ 
 Fritz ،80 واإلسالم في القرنين التاسع عشر والعشــرين. بيروت: دار الفرات، 2007م، ص 27 ـ
 Steppat: Die arabische Welt in der Epoche des Nationalismus; in F. Taeschner: Geschichte der
arabischen welt, 1964, 178- 236.
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ب ـ الُبعد المعرفي واالستشراقي:
بدأ هذا الُبعد بالتأثير وانطالقاً دائماً من تطوراٍت أوروبية داخلية في زمن 
الرومانطيقيــة، التــي حاولــت الحلــول في الديــن والثقافــة محــل الرؤية 
القروسطية، وكان من أُولى تلك التأثيرات النتائج المترتبة على ظهور التيارين 
الثقافيين الكبيريــن: الرومانطيقي، والتاريخاني 1. ويقع فــي قلب هذا التطور 
الشــاعر األلماني الكبير فولفغانغ غوته الذي انسحر بترجمة الفرنسي أنطوان 
غــاالن (1646 ـ 1715م) لحكايــات ألــف ليلــة وليلة، ثــم اّطلع علــى ترجمة 
النمســاوي هامر فون بورغشــتال (1774 ـ 1856م) ألعمال الشــاعر الفارســي 

الكبير حافــظ الشــيرازي، وكان المصدر الثالث 
لغوته عن اإلســالم الشــاعر األلمانــي فريدريش 
ريكــرت (1788 ـ 1866م) الــذي عــرف العربيــة 
والقرآن، وترجم من الشــعر الجاهلي، كما ترجم 
مقامات الحريري التي فتنتْه، تحت اسم: تحوالت 
أبي زيد الســروجي. اســتنادًا إلى هــذا كله كتب 
غوته ديوانه الشــهير: الديوان الغربي الشــرقي 2؛ 
َبْيــَد أنّ التيــار اآلخر ـ تيــار الكتابــة التاريخية 
اللغويــة (= الفيلولوجيا)،  المعارف  إلى  اســتنادًا 

وإلى تحديد ثقافــات األَُمم من خالل الدثائر الباقية فــي تراثها اللغوي ـ هو 
ــس لمعارف علمية عــن العرب واإلســالم لدى األلمــان. ذهب رّواد  الذي أس
االستشراق العربي واإلسالمي األلمان إلى باريس للتتلُمذ على الفرنسي سلفستر 
دي ساسي (1758 ـ 1838م) بمدرسة اللغات الشرقية الحية التي افتتحتها الثورة 
الفرنسية عام 1795. لقد تعلموا لديه فقه اللغة العربية واألدب العربي، وأشهَُر 
هــؤالء فلهلــم فرايتــاغ (1788 ـ 1861م)، وهاينريش فاليشــر (1811 ـ 1888)، 
وغوســتاف فليغل (1802 ـ 1870م). أّما فرايتاغ فقد عــاد ودرّس وألّف المعجم 

F. Meinecke: Die Entstehung des Historismus. München 1965. pp. 585- 612. 1 ـ 
 Stefan Leder: Die Botschaft Mahomets und sein Wirken in der Vorstellung Goethes; in Oriens. 2 ـ 
Vol. 36. 2001. pp. 215 - 241.

��أ ا�ُْ]� ا��]��� 
 ��ZS���� �Oا�<��واال
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العربي ـ الالتيني. ونشــر فليغل طبعــًة للقرآن ظلّت مســتعملًة إلى حين ظهور 
المصحف المصري عام 1923م. كما نشــر صحيح البخاري، وكتاب الفهرست 
 البن النديم، و(كشف الظنون) لحاجي خليفة. أما فاليشر ـ الذي تولّى كرسي
ــس جمعية المستشرقين األلمان (1845م)،  الدراسات العربية باليبزغ ـ فقد أس
وبدأ بنشــر مجلة الجمعية (ZDMG) التي ال تزال تصدر حتــى اليوم. وتلميذه 
فيشر هو صاحب مشروع المعجم التاريخي للغة العربية، والذي يستمر األلمان 
ــس هؤالء الفيلولوجيون الكبار  في العمل عليه بعد قرٍن ونصف القرن. لقد أس
االستشــراق العربي على الطرائــق الفيلولوجية واإلنســانوية التي ســادت في 
المدرســة التاريخيــة األلمانية في القرن التاســع عشــر 1. وقد اتخــذ تأثير 

المستشرقين األلمان ثالثة مناٍح أو مسارات:
األول المضّي في النشــر الكثيف (وبالطرائق العلميــة للتحقيق) للنصوص 
 العربية الرئيســة في التاريخ واللغة واألدب والجغرافية والتفسير والِفقه. وأهم
هؤالء في مجال نشر النصوص فيستنفلد الذي نشر السيرة النبوية البن هشام، 
ومعجم البلدان لياقوت، ووفيات األعيان البن خلكان. ونشــر دي غويه الهولندي 
تلميذ دوزي واأللمــان وعلى نهجهم فتوح البلدان للبالذري، وعشــرة أجزاء من 
المكتبة الجغرافية العربيــة. كما عمل مع األلمان خالل ثالثة عقود على نشــر 
تاريخ الطبري الذي غيّر الدراســات عن التاريخ العربــي المبكّر. وقام إدوارد 
ساخاو بنشر طبقات ابن سعد بالتعاون. أما Ahlwardt فقد اهتّم بنشر المعلقات 
ودراســتها، كما قام بعمٍل شــديد األهمية في معرفة التراث العربي بنشر عشرة 
مجلدات في فهرســة المخطوطات العربية بمكتبة الدولــة ببرلين، وبذلك فقد 
كشــف عن آالف النصوص التي كانت ال تزال مجهولًة لدى الدارســين العرب 
ــس بذلك ألمرين آخرين: طريقة فهرســة المخطوطات التي  واألجانب. وقد أس
جرى اتباعها من بعده بمكتبات ألمانيــا وأوروبا والهند وتركيا والبالد العربية، 
واألمر اآلخر: افتتاح عهد الكتابة في الشعر العربي القديم، ومشكالت األصالة 
واالنتحال إلى جانب نولدكه. وقد كان يســّمي نفســه على منشوراته: وليم بن 

يوهان فك: تاريخ حركة االستشراق. نقله إلى العربية عمر لطفي العالم. دار المدار اإلسالمي،  1 ـ 
2001م، ص 157 ـ 174، ورضوان السيد: المستشرقون األلمان، بيروت، 2014م، ص 12 ـ 17.
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الورد البروســوي؛ تحبباً للعرب، وتذكيرًا بالشاعر الجاهلي الصعلوك عروة بن 
الورد العبسي. لقد استمّر هذا الطوفان النشري للنصوص التراثية وعلى وتيرٍة 
متصاعدٍة ألكثر من نصف قرن. وبالطبع فقد شارك فيه مستشرقون آخرون ومن 
بلداٍن أوروبيٍة مختلفة مثل بريطانيا وفرنســا وإيطاليا؛ لكنّ النســبة األكبر من 
المنشورات التراثية قام بها العلماء األلمان. وقد شاركوا في تدريب شباٍن عرٍب 
وإيرانيين وأتــراك وهنود على النشــر العلمي لمخطوطات التــراث. وكما كان 
Spitta األلماني أحد المؤسســين لدار الكتب المصرية؛ فإنّ مستشــرقين ألماناً 

وإيطاليين وبريطانييــن أتوا إلى القاهــرة على مدى أربعة عقود ـ منذ إنشــاء 
الجامعة المصرية، وهي جامعة القاهرة فيما بعد ـ 
المخطوطات، وفي  فحاضروا في طرائــق تحقيــق 

تاريخ اللغة العربية والعلوم العربية 1.
أما المنحى الثاني ـ الذي أسهم من خالله 
المستشــرقون األلمان في تطويــر البحث العلمي 
إخــراج  فــي  فتمثّــل  اإلســالمية ـ  والدراســات 
االستشراق من الحقل الفيلولوجي الشاسع للغات 
الســامية، والحقل الواســع اآلخر لعلوم الشــرق 
القديــم. كان معظــم المستشــرقين األلمان في 

القرن التاسع عشر من علماء الدراسات البيبلية واللغات السامية، أو الشرق 
القديم؛ لكنّ الذين اتجهوا منهم للدراســات العربية واإلسالمية ـ مثل فيشر 
وفاليشــر وميللر وغولدزيهــر ونولدكــه وفلهاوزن وســاخاو ـ بذلــوا جهودًا 
متخصصًة وأُخرى مقارنة، لفصل الدراسات العربية واإلسالمية عن الميادين 
التاريخية الشرقية األُخرى. وخالل ثالثة عقوٍد أو أربعة رأينا دارساً مثل كارل 
 .(Islamwissenschaft) هاينرش بيكر (1876 ـ 1933م) يدعو إلنشاء علم اإلسالم

شــتفان ليدر: «االستشــراق ونشــر التراث العربي: االتجاهات النهضوية والســياقات الفكرية  1 ـ 
والثقافية»؛ بمجلة التســـامح الُعمانية، م 27، 2009م، ص 393 ـ 406. ورضوان السيد: األلمان 
ونشــر التراث العربي، األصــول واالتجاهات والــدالالت الثقافية، في مجلة التســـامح، م 27، 

ص 373 ـ 392. ورضوان السيد: التراث العربي في الحاضر، أبو ظبي، 2014م، ص 75 ـ 97.
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وقد أحدث ذلك تحــوالً لدى الدارســين األلمان، ودارســي الشــرقيات في 
الجامعات األوروبية األُخرى. ولئن لم يســتتّب مصطلح «علم اإلســالم»؛ فإنّ 
تسمية األقســام والمعاهد بالدراسات العربية أو اإلســالمية، صارت سائدًة، 

وظلّت كذلك حتى اليوم 1.
والمنحى الثالث: افتتــاُح الكتابة في التاريخ الثقافــي أو تاريخ األفكار 
والتاريخ الحضاري العربي واإلسالمي. وقد كتب في ذلك للمرة األولى ألفرد 
فون كريمر (1828 ـ 1889م)؛ إذ كتب عن ابن خلدون ونظم الدولة اإلسالمية 
(1859م). ثم أصــدر كتابه: األفكار الســائدة في اإلســالم (1888م)، وكتب 
تلميُذُه آدم متز: في نهضة اإلسالم (1922م). وكان فلهاوزن (1844 ـ 1918م) 
قد كتب مؤلفه الشهير: تاريخ الدولة العربية وســقوطها (1901م)، وقد ربط 
األســتاذ فان أس ـ في مقالٍة معروفة له ـ بين فلهاوزن وبيكر، على أساس أنّ 
األول كتب في نظرية األُمــة والدولة في المجال العربي، بينما رأى الثاني أنّ 
ص لــه أو به علٌم يدرس  أن ُيخص هناك مجاالً ثقافياً ودينياً متميزًا يســتحق
األفكار والنظم معــاً بالنظر إلى الترابط واالّتســاق في المجــاالت الدينية 

والثقافية والحضارية 2.
وهكذا؛ فإنّ االستشــراق األلماني أثّر لدى النَُخب األلمانية في التعريف 
بالعرب واإلســالم وعلــى مدى القــرن ونصف القــرن، بل وأثّر فــي العرب 
والمسلمين بتعليمهم أصول التحقيق العلمي للمخطوطات العربية واإلسالمية، 
وهو النهج الذي خبره األلمان في نشــر الدثائر اليونانية والرومانية. ثم إنّ 
الدارســين العرب أفادوا من أُطروحة التاريخ الثقافي والحضاري والتي تأّمل 
من خاللها المستشــرقون األلمان ثقافتهــم وتاريخهــم. وإذا ذكرنا جرجي 
زيدان وأحمد أمين في التاريخ الثقافي؛ فيمكن أن نذكر عشــرات المؤرخين 

Suzanne Marchand; German Orientalism in the Age of Empire. 2009. pp. 356 - 366. 1 ـ 
 J. vanEss: “From Wellhausen to Becker, the Emergence of Kulturgeschichte”; in: M. H. Kerr 2 ـ 
(ed.), Islamic Studies: A Tradition and its Problems, 1980. pp. 163 - 206.

وبابر يوهانســن: الدراسات اإلسالمية: الشروط الفكرية والسياســية لفرع معرفي؛ في: تأمالت 
في الشرق، تقاليد االستشراق الفرنسي واأللماني وحاضره، 2005، ص 41 ـ 59.
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العرب الذين أفادوا من كتاب فلهاوزن عن الدولة العربية. وكذلك األمر في 
أطروحة األصالة واإلبداع، والتي اشتغل عليها المستشرقون األلمان طويًال في 
مجال القــراءة النقدية لألُصول الكالســيكية للفلســفة اإلســالمية، وتاريخ 

الرياضيات والعلوم العربية واإلسالمية 1.
لقد دأب اليســاريون العرب واإلســالميون العرب وغير العرب على لْعن 
االستشــراق والنْعي عليه. ولالستشــراق تاريٌخ طويٌل في مرحلته التبشــيرية 
واألُخرى االســتعمارية والثالثة النهضوية والتحررية. وفي سائر هذه المراحل 
حدثت انزياحــاٌت وتحيزاٌت ووجوُه َخَطٍل وانســدادات؛ لكْن في أســوأ حاالت 

إدانة االستشــراق ـ مثلما فعل إدوارد ســعيد ـ ما 
أمكن إلحاق االستشــراق األلماني باالستشراقات 
األُخــرى. لقــد كان االستشــراق األلمانــي ـ في 
تعاملــه مــع الديــن اإلســالمي ومــع الحضارة 
اإلســالمية ـ بيئًة للمعرفة، وإنتاج األفكار النيرة، 
ووجهاً من وجوه العالقة الحسنة في مجاٍل شاسعٍ 

للِصالت الباقية بين الحضارات والثقافات.

ج ـ ُبْعُد الهوية الثقافية والقومية:
ال يزال العالَُم يتقلُّب على نار أو نيران الهوية الثقافية والدينية، وعالئق 
األمة بالدولة أو الدولة ـ األمة، وهل ُتنشــئُ األُمة الدولة أم أنّ الدولة هي 
التي ُتكون األُمة؟ ! وفي هذا المجال بالذات اكتشف األلمان شبهاً وتقارُباً مع 
العــرب، كما اكتشــف العرُب شــبهاً بينهم وبيــن األلمان. أّمــا األلمان فقد 
اكتشــفوا ذلك منذ القرن الثامن عشــر حين بــدأ غوته ورايســكه وريكرت 
يهتمون بالشعر العربي القديم أو الجاهلي، وبأخالق البدو وفروسيتهم. غوته 
رأى أنّ الشعر هو رُوُح األُمة أو مناط هويتها، وريكرت رأى أنّ الشعر الجاهلي 
هو روُح العروبة والعربية. وتابع أَلوارت المســألة فاستظهر أنّ المعلقات هي 

رضوان الســيد: من التاريخانية إلى التاريخ الثقافي؛ في: المستشــرقون األلمان، ص 37 ـ 43،  1 ـ 
ورضوان السيد: التراث العربي في الحاضر، مرجع سابق، ص 121 ـ 138.
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التعبير األولُ واألوضُح عن تكوّن الوعي الذاتي لألُمة العربية، ثم طالعهُ نُْبُل 
البداوة في شعر عروة بن الورد فقام بنشــر ديوان الشاعر الصعلوك، وصار 
ُيســّمي نفســه مذ ذاك وليم بــن الــورد البروَســوي؛ تحبباً للعــرب، وألنّ 
البروسويين والجرمان مـن أُصوٍل بدويٍة أيضاً؛ وقـد وجد بين يديه في مكتبة 
الدولة ببرلين مخطوطًة صغيرًة تالفًة من «أنساب األشراف» للبالذري، فقام 
بنْســخها بخّطه ونشــرها كما هي. وكتــب بروينلش أطروحتــه للدكتوراه عن 
بســطام بن قيس الشــيباني الذي عّدة بطًال من أبطال القومية العربية قبل 
ظهــور القوميين العــرب الُمحَدثيــن بألــف وأربعمائة عام ! أّمــا ماكس فون 
أوبنهايم فقد كتب ثالثة مجلدات عن عرب الشــام والعراق في مطالع القرن 
العشرين. في حين أقبل كاســكل على تحويل جمهرة النسب البن الكلبي إلى 
جداول وخرائط نشرها في مجلدين ضخمين. ويقوم المعهد األلماني لألبحاث 
الشرقية ببيروت منذ عقدين بتحقيق وطبع نشرٍة جديدة من أنساب األشراف 
للبالذري في عشرين مجلدًا. َبْيَد أنّ كتاب يوليوس فلهاوزن: «الدولة العربية 
وســقوطها» (660 ـ 750م) يظل التقدير األوضح لدى المستشــرقين األلمان 
للرؤية التي تؤمنُ بأنّ الوعي باألمة هي التي ُينشــئُ الدولة، فهو في مقالته 
«الجماعة األولــى بالمدينــة» رأى أنّ نَُخــَب األُمة العربية مــن المهاجرين 
واألنصار قد أعلنوا ـ من خالل كتاب المدينة أو دســتورها ـ عن قيام الدولة 

تعبيرًا عن وعٍي قومي شامٍل تلبَس لَبوس الدين بقيادة النبي محمد ژ  1.
لقد ظلت ألمانيــا كما نعلم منقســمًة إلى ممالك وإمــاراٍت تابعة لدولة 
الجوار هــذه أو تلك حتى توحدت عــام 1870م؛ لكنّ الوعــي باألمة ظهر قبل 
ذلك، وخالل الحــروب النابوليونيــة وما بعدها. وهــو وعٌي بلْــورُه المثقفون 
واألساتذة الجامعيون والفالسفة والصحافيون، وقد ظهر ذلك جلياً في اجتماع 
ْت في إرادة جمع  المثقفين بفرنكفورت عــام 1848م؛ لكنّ المحنة األلمانية تبد
األمة األلمانية في دولة، شأن الدولتين العريقتين بجانبهم: فرنسا وبريطانيا. 
واللتين كانتا قد أنهتا عملية تكوين األمة من طريق الدولة، واتجهتا الستعمار 

قارن بيوهــان ِفك: تاريــخ حركة االستشــراق، مرجع ســابق، ص 281 وما بعدها. وبيوهانســن:  1 ـ 
الدراسات اإلسالمية، مرجع سابق، ص 50 وما بعدها.
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األقطار األُخرى المجاورة وغير المجاورة. لقد شــنّت بروسيا التي قادت فكرة 
الوحدة األلمانية ثالث حروب النتزاع األقاليم الناطقة باأللمانية وضمها إلى 
الكيان الجديد: فهل اللغُة األُم داللٌة على التأُصل العرقي أيضاً، وهما اللذان 
ينبغي أن يجتمعا في دولة هي الدولة القومية؟ إنه وعٌي جديٌد حتى في الدول 
العريقة مثل فرنســا وبريطانيا، َبْيــَد أنّ أحدًا وقتها (فــي النصف الثاني من 

القرن التاسع عشر) ما كان مستعدًا للتشكك أو التشكيك في ذلك !
لماذا هذا االســتطراد بشــأن األُمة والدولة؟ ألنّ المستشــرقين األلمان 
الذين كانوا يعرفون التاريخ العربي رأوا أنّ العرب (إثنياً ولغوياً) ارتقى لدى 

نَُخبهم الوعي بالعروبــة فأقاموا الدولة األُولى أو 
الدولة / األُمة، وكانت صيغتها المثالية ـ بحســب 
فلهاوزن ـ الدولــة العربية زمن بنــي أُمية. وإذا 
كان بعــُض هؤالء قد رأوا العــرب أنموذجاً قديماً 
القوميين العرب األوائل في  للدولة القومية؛ فإنّ 
العشرينات والثالثينات من القرن العشرين رأوا 
بدورهــم أنّ القوميــة األلمانية أنشــأت دولتها، 
وكذلك هم سوف يقيمون دولتهم الواحدة عندما 
يتخلّصون من االســتعمار. ولذلك فقد كُثرت منذ 

الثالثينات التلخيصات لكتاب فيختــه Fichte «خطابات إلى األُمة األلمانية»، 
والذي تأخرت ترجمتُه إلى الســتينات من القرن الماضــي. وعندما لم تفلح 
المشــاريع الوحدوية فإنّ قومياً عربياً قديماً ـ مثل قسطنطين زريق ـ استنتج 
أنّ الفشــل يعود إلى عدم نُضج الوعي القومي عند العرب، بينما كان ناضجاً 

عند األلمان واإليطاليين واألتراك 1 !
إنّ أهم مــا أنجزه االستشــراق األلماني في مجال العالقــة بين األمتين 
خالل قرٍن ونصف أنه ابتنى قاعدة معرفيًة لفهم الدين اإلســالمي والحضارة 

قارن بكليفالند: ســاطع الحصري والقوميــة العربية. ترجمة ڤكتور ســّحاب، بيــروت، 1988م،  1 ـ 
ص 116 ـ 127. وانظر الوعي القومي لقسطنطين زريق، 1964، ص 28 ـ 34.
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ـدت الســبيل إلدراكاٍت وعالقات  اإلســالمية، وتطورات التاريــخ العربي، مهـ
تتجاوز الضغائن التاريخية، واألحكام المسبقة. وقد عبّر عن ذلك المستشرق 
الراحل فرتز شتبات عندما قّدم كتابه األخير الذي نشر فيه بحوثاً له بعنوان: 
اإلســالم شــريكاً (2004م)، وقد قال في مقدمته: إنّ هذه الشــراكة تتجاوز 

األُمنيات إلى الوعي والواقع.

III

:�Aِّ�@ُوزات ا���B)و �/ +D�g� ا��وٴ

 Stefan في أواخر عــام 2011م وبعد اندالع حــركات التغيير العربية، نشــر
Weidner رئيس تحرير مجلة «فكر وفن» مقاالته المكتوبة خالل العقد الماضي 

عن نقاشات اإلسالم في ألمانيا، واستطالعاته عن العالمين العربي واإلسالمي، 
وأعطى المجموعة عنوان 1: «الدخول في زمن التعقل: النقاشــات حول اإلســالم 
 Aufbruch in «والعالم اإلسالمي بين الحادي عشر من سبتمبر والثورات العربية
die Vernunft، وهكذا رأى األســتاذ فايدنر أنّ واقعة عــام 2001 أحدثت اختالالً 

حها ! َبْيَد أنّ  في عالقات المسلمين بالعالم، وأنّ الثورات العربية توشُك أن ُتصح
هذا االختالل استمّر وتزايد أو تفاقم؛ فحراكات التغيير السائرة باتجاه التالؤم 
مع تطــورات العالم تكأكأت ثم تراجعت ثم خمدت تحــت وطأة أربعة عوامل أو 
متغيرات: مقاومة األنظمة القائمة، وظهور اإلســالم السياســي واآلخر الجهادي 
من جديد، والتدخل اإلقليمي والدولي، وهشاشــة الطبقات الوســطى التي كان 

أبناؤها هم الذين أطلقوا ِحراكات التغيير.
فلنُعْد لدقائق إلى مكونات الرؤية أو فواعــل المخيلة األلمانية ُتجاه العرب 
واإلســالم. لقد رّكزُت فيما ســبق على خصوصيــة الرؤية األلمانيــة في مجال 
العالقة مع العرب واإلســالم، وقلت: إنهــا في المرحلة األولى ـ وإلى مشــارف 
األزمنة الحديثة ـ كانت غائمًة بسبب الُبْعد الجغرافي، وغياب إستراتيجية تضُعها 
الدول عادًة عن مســرح العالئــق والمصالح الممكنة. ثم تــوارى هذا العامل أو 
 Stefan Weidner: Aufbruch in die Vernunft. Islamdebatten und islamische Welt zwischen 9/11 1 ـ 
und den arabischen Revolutionen. 2011.
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هذان العامــالن بظهــور الدولــة األلمانيــة ذات االســتراتيجية المنفتحة على 
العثمانيين بخاصٍة، وعلى المســلمين بشــكٍل عام. وطوال أكثر من قرٍن، وعندما 
كان العرب والمســلمون يتصارعون مع المســتعمر األوروبي؛ كانــت ألمانيا هي 
لة في عيون أهل المنطقة؛ لعدم وجود مشــكالت اســتعمار كبيرة  الدولة المفض
لديها أو صراع مــع العرب والمســلمين. وُيضاُف لذلك عامــٌل إيجابي آخر هو 
االستشــراق األلماني الذي انفتح على معارف شاســعة، وتعاُون علمي وبحثي مع 
الجهات العلمية العربية واإلســالمية. وهذه المعارف، أظهــرت لأللمان وللعرب 
والمسلمين على حٍد سواء أنّ هناك وجوه شــبٍه كبيرة بين التطورات في التاريخ 

األلماني والتطــورات في التاريــخ العربي، القديم 
والحديث. وكل هذه العوامــل والظروف كانت لها 
الٌت إيجابيٌة في الفهــم والوعي، ومن ثم في  محص
العالقة، أو ما يمكن تســميتُهُ «رؤيــة العالم» بين 
األُمتين، وبيــن األلمان والعرب. وقــد ظهرت هذه 
اإليجابية ـ إذا صح التعبير ـ في ثالثة أموٍر مهمٍة: 
األول: أنجزته الدولــة األلمانيــة، والثاني أنجزه 
المستشــرقون األلمان ليــس في أعمالهــم العلمية 
الخاصة فقط؛ بل وفي العمل المشــترك الكبير في 

دائرة المعارف اإلسالمية ـ في نشرتيها األولى والثانية ـ وفي إسهامهم التواصلي 
مع العرب والمســلمين في المجال العلمــي. أما العامــل أو األمر الثالث ـ وهو 
الذي يدور بين التاريــخ والمخيلة ـ فيبدو في النظــرات المتباَدلة إلى تطورات 

األُمة والدولة بين العرب واأللمان، أو تشاُبهُ النشوء والتطور بين األُمتين.
واستجّدت تطوراٌت بارزةٌ بعد الحرب العالمية الثانية؛ فقد انتظمت األُمة 
والدولــة األلمانيتان ضمن العالم الغربي بعد قلــٍق واضطراٍب ألكثر من مائة 
عام. وقد ســرى هذا االنتظام في الجهتين: الجهة السياسية واالستراتيجية 
في الحرب البــاردة، وما ترتب على ذلــك من مصالح وتحالفــات، والجهة 
العلمية أو الثقافية، والتي بمقتضاها صار االستشراق األلماني أيضاً جزءًا من 
ذاك التخصص في العالم الغربي. في الجانب السياسي واالستراتيجي تصاعد 

5cال أ�%� +� O�نٍ، 
و���+� ��ن ا�]�ب 
 L+ ر�5ن�g�/ 5ن�Aوا���
 N#�� األورو��؛ �ا����]�
 �A َّr�أ���#�� )� ا��و�� ا��
�� ��5ن أ)� ا���F&�؛ 
�]�م و56د +>�الت 
ا��]��ر ���ة ��/'�.



316

نظر وجهات 

النجــاح األلماني إلى حدود اســتعادة الوحدة، وصيرورة ألمانيا قوًة وســطى 
معتّدًا بها. وفي المقابل لقيت تجربة الدولة الوطنية العربية مشــكالٍت كبرى 
واتجهت للفشــل في الحرب الباردة وبعدها، بما فــي ذلك في مجال القضية 
الفلسطينية، التي شــهدت انحيازًا كبيرًا من جانب ألمانيا إلسرائيل لألسباب 
المعروفة 1. وفي حين ما تعرضت العالقات األلمانية / التركية لهزاٍت لوجودها 
على الجانب نفِســه من المعادلة؛ فإنّ مشاعر ســلبيًة أو مختلطًة ظهرت لدى 
العرب تجاه األلمان بسبب السياسات تجاه إســرائيل. كما أنّ الرؤى العربية 
 السلبية لالستشــراق بعامٍة صارت تتناول االستشراق األلماني أيضاً. وقد ظل
هذا التجاذُُب المســتجد محتمًال للمعالجة بسبب النجاح االقتصادي األلماني 
وإقبــال العرب والمســلمين على الهجرة إليهــا؛ إلى أن انفجر اإلســالم في 
المشــارق والمغارب وصار مشــكلًة عالمية، َفَصَدق على ألمانيا بالتدريج في 
نظر العــرب ما كان يصــُدُق دائماً على فرنســا، وأحياناً علــى بريطانيا؛ بل 

والدول اإلسكندينافية، سواء أكانت ذات تاريخٍ استعمارٍي أم ال.
إنّ الــذي أُريد الوصــول إليه أنّ الــرؤى األلمانية من جهــة والعربية 
اإلســالمية من جهٍة ثانية، والتي كانت تمتلك جوانــب إيجابية ظهرت في 
مديات متطاولة؛ تعرضت بعد الحرب الثانية لضغوط المحاور والسياسات، 
ثم لضغوط سيول الهجرة واللجوء. وهي تتعّرض في العقد األخير لضغوط 
انفجار اإلســالم، والذي تقابله الحرُب العالميُة على اإلرهاب. هل تنتصر 
الظروف االســتثنائيُة هذه على ثوابــت األزمنة والمديات الطويلة بحســب 
ڤرنان بروديل؟ لقد انزعج رودي باريت وفرتز شتبات وآخرون بسبب التنكر 
العربي واإلســالمي بســهولة لالستشــراق األلماني. وكان هــؤالء يرون أنّ 
التنكر غير مفهوم، وال مســوغ له حتّى ُتجاه االستشــراق بعامة. َبْيَد أنّ ما 
يحدث منذ عقٍد وأكثر، يتجاوز العوامل السياسية واالستراتيجية إلى الوعي 
والثقافة والدين والهوية. فهناك فئاٌت في ألمانيا لديها خشيٌة على الهوية 

عبد الــرؤوف ســنو: ألمانيا واإلســالم في القرنين التاســع عشــر والعشــرين، مرجع ســابق،  1 ـ 
ص 377 ـ 411.
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الوطنية تحت وطأة الكثرة اإلسالمية المتزايدة في البالد. وإذا انضّم إلى 
ذلك الخوُف مــن عنف الغريب؛ يجتمــع متغيران يمكن أن يهــّددا الرؤية 
العامة الودودة أو المحايدة؛ وهما: الخوف علــى الهوية الوطنية من كثرة 
المسلمين، والخوف من العنف اإلســالمي. العقالء األلمان ـ وفي طليعتهم 
المستشــارة ميركل ـ يرون في كل هذه الحراكات اإلســالموفوبية استنزافاً 
واستغالالً سياسياً وأمنياً ألســباب داخلية وأوروبية؛ لكنني أرى أنّ األمر بلغ 
بالفعل حــدود الَخَطر فــي أن تتحول هذه الموجــة إلى انطباعــاٍت عامٍة 

وعميقة، يصُعُب التفكير في تضاؤلها أو زوالها. 
العرب  مــن  وغيرهم  الســوريون  فالمهاجــرون 
والمســلمين إلى ألمانيا وخالل ثــالث أو أربع 
سنوات يمكن أن يبلغوا المليون ونصف المليون! 
وهنا يمكن الحديث عن المخيلة الشعبية أو من 
 E. Canetti: The األلمانــي  الكاتــب  ســّماهم 
Crowd ، أي العامــة أو الغوغــاء. ولذلك معنًى 

يزيد على دالالت استطالعات الرأي التي يمكن 
أو  المخيلــة  فنتاجــات  تتغيــر؛  أو  تنقلــب  أن 

هواجسها يمكن أن تتحوّل إلى وعٍي أو انطباٍع طويل األمد عن اإلسالم وعن 
المســلمين وعن العرب الذين يقعــون في قلب الظاهــرة العنيفة هذه. أّما 
األمر اآلخر الذي يدعو الستشــعار الخطر فهو تفاُقم الظاهرة العنيفة هذه 
لدى فئٍة من الشبان باسم الدين. وهؤالء يستخدمون أنفسهم قنابَل متفجرة 
ضد اآلخر القريــب والبعيد. وقد شــن العالم كله ـ ومــن ضمنه األنظمة 
العربية واإلســالمية، وطــوال عقٍد ونصــف العقد ـ حروبــاً عليهم دون أن 
يرتدعوا أو تقلّ أعدادهم أو يتضاءل عنفهم. وقد كنُت مثل األستاذ فايدنر 
قد قلُت فــي كتابي 1 (أزمنة التغيير، الدين والدولة واإلســالم السياســي» 

قارن على ســبيل المثال فصل: الصحوة واإلصــالح والخيارات األُخرى، َصــون الدين في أزمنة  1 ـ 
التغيير؛ في كتابي: أزمنة التغيير، الدين والدولة واإلس الم السياسي، 2014م، ص 195 ـ 219.
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(2014م)، وفــي كثيٍر من المقاالت في األعوام الثالثــة األخيرة: إنّ غضب 
الشــبان هذا يشــتعل في مواجهة طغيــان األنظمة األمنية والعســكرية في 
العراق وسورية وليبيا، وبلداٍن أُخرى، وإنه إذا سقط االستبداد، فستتضاءل 
الموجة الصاعدةُ والعنيفُة هــذه لتزولَ خالل عقٍد أو أقلّ. وأنا أرى اآلن أنّ 
نظرتي هذه كانت تبسيطية ولسببين؛ األول أنّ هؤالء الشبان يملكون نظرًة 
س الذي يريدون إقامته، وال يكتفون  ثابتًة وعاشــقًة للنظام الخليفي المقد
بســقوط الُطغاة. والســـبب الثاني أنّ هذا العنف باســم اإلســالم ازداد 
وتصاعد في بلدان المهاجر التي َخَبر الشــبان فيها ضغوطاً، لكنها مختلفٌة 
جذرياً عن الضغوط في أفغانســتان والعراق وسورية وليبيا؛ بحيث ال يمكن 
د ردود أفعــال. إنّ المكاَن هنا ليس مناســباً  عّد تصرفاتهم العنيفــة مجر
لعرض وجهات نظٍر عن جــذور هذا الغضب على طريقــة برنارد لويس أو 
هنتنغتون؛ وإنما الذي أتوخى الوصولَ إليه أنّ هذا العنف الساطع أو القائم 
د تجربة الهجرة الســلمية إلــى ألمانيا والتي كانــت متميزة، ويتهدد  يتهد
أيضاً إمكانيات عيش المسلمين بعامٍة في عالم العصر وعصر العالم. ذلك 
أنّ هذا العنف األُســطوري ال يكاد يترك للمخيلة شيئاً للُمزايدة أو للتخيل ! 
فكثيٌر من شــباننا االنتحاريين ما عــادوا يعرفون غير هجــرٍة واحدة، هي 
الهجرة إلى دار اإلســالم المتخيلة ! وهكذا تتمزق أشــالؤهم بأيديهم على 
األرض الغريبة التي جاء آباؤهم وأجدادهم إليها وما يزالون، على أســاس 
أنها الملجأ والمالذ، أما ُهــْم ـ أبناء الجيل الثانــي أو الثالث ـ فيريدون 

الخروَج منها وعليها قاتلين ومقتولين !
لقد أعدُت أخيرًا قراءة كتاب الباحــث األلماني فلهلم بروكس الصادر 
عام 1984م بعنوان: «الخوف في أوروبا في القرنين الرابع عشر والخامس 
عشــر»، وقد كانت مصادر الرهبة والخوف لدى األوروبيين بحسب الكاتب 
أربعة: الشــيطان والطاعون واليهود واإلســالم، هكذا بهــذا الترتيب. أما 
الشــيطان فقد تضاءل الخوُف منه بتضاؤل تأثيرات الالهوَتين الكاثوليكي 
والبروتســتانتي، بل وتضــاؤل خوابل وغوائل الشــر والمســيح الدجال في 
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الالهوتين! وأّما الطاعون فقد زال الخوُف منه بتقــدم الطب. وأّما اليهود 
فيبدو أنّ األوروبيين المتدينين وغير المتدينين وجدوا مخرجاً للخوف منهم 
وعليهم بإعطائهم دولًة في فلســطين. وهكذا ال يبقى غير اإلسالم، والذي 
ما توارى الخــوُف منه حتّى في أزمنة االســتعمار. نعم، يعــوُد الخوُف من 
اإلســالم بقوة، وشــواهُدُه أو مســوغاُتهُ الضخامــة المفرطــة، فقد صار 
المسلمون ُخمس ســكّان العالم، ثم العنف الهائل ضد النفس واآلخر الذي 
يمارسه شباٌن باسم اإلســالم، بحيث ما عاد ممكناً التفريُق بين الفعل ورّد 
الفعل، وال بين الظالم والمظلوم، أو من هو األشــد انظالماً، فال حول وال 

قوةَ إّال باهللا.
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■  أستاذ جامعي، لبنان.

ر لنهج الحوار العقالني النقدي أن ينجح، عندها  إذا ما قد»
يصبح اللجوء إلى العنف من الماضــي: النقاش النقدي هو 

البديل الوحيد للعنف» (العقل أم الثورة، كارل پوپر) 1.
لم ينفك فيلســوف العلوم الطبيعية كارل پوپر (1902 ـ 1994) 
النمســاوي، صاحب كتاب (منطق االكتشاف العلمي) (ڤيينا 1934) 
حول األُسس المعرفية لفيزياء أينشــتين النسبية ونظرية الكوانتا، 
لم ينفك طوال سني نشــاطه يدعو إلى منهج الحوار العقالني مع 
اآلخر بديــًال عن الثــورة والعنــف لحــل الصراعــات االجتماعية 
والسياســية. وقــد خبر بنفســه ـ فــي العقــد الثاني مــن القرن 
العشرين ـ التيارات الفكرية األوروبية من االشتراكية الديموقراطية 
والماركسية، وفشــلها في وقف المد العنصري القومي الذي انتهى 
إلى تدمير معظم أوروبا في أكبر حرب عرفتها اإلنسانية. وهو يرى 
أن مســتقبل البشــرية يقوم على ثالثية «المجتمع المفتوح»، الذي 

 K. Popper, “Reason or Revolution”, in The Positivist Dispute in German Sociology, 1 ـ 
Heinemann, 1976.

■ د. أ��+� ��ا��  

مواجهة  في  المنفتح  العقل 
پوپر كارل  العاصفة: 

المعاصرة والالعقالنية 
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يجمع في مؤسساته وممارساته قيم: الحرية الفردية والمساواة أمام القانون 
والحوار العقالني بين القوى السياسية المختلفة. هذه الثالثة يراها پوپر في 
التجربة الديموقراطية التي عرفتها بعض األحزاب الماركسية األوروبية تحت 
مســمى االشــتراكية الديموقراطية، والتي اختــارت طريق الحوار الســلمي 
واالنتخابــات الحــرة للوصول إلــى الحكم بدالً عــن االتجــاه الثاني داخل 
الماركســية المتمثل بفكــر لينين واالشــتراكية الثورية الداعــي إلى العنف 

طريقاً إلى العدالة االجتماعية.
كذلك نعرض في هذا الســياق لبعض التوقعات االقتصادية والسياســية 
للقرن الجديد، بعد أن لفتنا التشــاُبه الكبير بين تلــك التوجهات والعناصر 
األساســية في العقود األولــى من القــرن الماضي. وهي في الغالب ليســت 
مشــجعة، وتنذر بتكرار كوارث ومآســي الهوامات القومية والعنصرية إذا ما 
قّدر لها الوصول إلى الســلطة على أشالء األحزاب الديموقراطية، كما حصل 
في أوروبا فــي فترة ما بيــن الحربيــن (1918 ـ 1939). إذ يطلق پوپر اســم 
«االستبدادية الحديثة» على األنظمة الفاشية والشيوعية في ألمانيا وإيطاليا 
واالتحاد الســوڤياتي والدول الدكتاتورية عموماً التي ـ رغم اختالف منابعها 
الفكرية ـ تتســم بإقصاء ثالثية (الحرية، والمســاواة، والعقــل) عن الحياة 
السياسية، وتفضي إلى ما يسميه «المجتمع المنغلق». لذلك ال بّد من اإلفادة 
من تجربته في نقد األصول الفكرية والفلســفية لألنظمة الشمولية الحديثة، 
حتى ال نفاجأ إذا حط الفكر االستبدادي والمجتمع المنغلق رحاله في القرن 
الحادي والعشــرين. وليــس فقط فــي البلدان الناميــة، وإنما فــي البلدان 
الصناعية المتقدمة ذات التراث الديموقراطي العريق، كما يخشى بعض أهم 

االقتصاديين والمؤرخين.

��A3�'0ء األول: #&� ا�>����5 ا�Bا�

يقول پوپر بالديموقراطية االجتماعية واإلصالح االقتصادي واالجتماعي 
القطاعــي والتدرجي بديًال عن الماركســية الثورية الداعيــة إلى العنف 
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الطبقي وســيلًة للتغيير. وهو يرى أن صعود األنظمة الدكتاتورية والفاشية 
في أوروبــا الربع األول من القرن العشــرين كان ســببه قصــور مفهومي 
وضعف فكري داخل الحركة الماركســية والعمالية ذاتها، التي انقســمت 
إلى تيارين عاجزيــن عن مواجهة األفكار والغرائز الشــعبوية، العنصرية 
التوجــه القوميــة النزعــة؛ أي اللينينيــة الثوريــة من جهــة، واألحزاب 
الديموقراطيــة االجتماعية التــي ركبت الموجة القومية مــن جهة أخرى، 
ويقول: «ليست االتجاهات االستبدادية الحديثة بعنصر جديد في الصراع 
ضد الحريــة الفردية والعقــل المنفتح على اآلخر؛ لكنها متميزة بســبب 

قدرتها على تحقيق آمال وأحالم االستبداد على 
مــر العصــور، أال وهي نجاحها في اســتقطاب 
الجمهور العريض في حربها ضد الحرية. ولم 
يكن لهذه الهيمنة على أفئدة العامة أن تتحقق 
لوال انهيار األحــزاب الديموقراطية االجتماعية 
الممثلة للتيار الديموقراطي داخل الماركســية، 
والتي كانت حاملًة لواءَ الحرية والمســاواة في 
فشــلها  كان  إذ  العاملــة.  الطبقــات  أوســاط 
متتابعاً، بدءًا من عدم قدرتها على اتخاذ موقف 

حازم ضد الحرب عــام 1914؛ وامتدادًا إلى الشــلل فــي مواجهة أزمات 
البطالة والركود االقتصادي بعد اســتتباب السلم عام 1918؛ ووصوالً إلى 
ممارســاتها الضعيفة والمتــرددة في مواجهة عدوانيــة وتزمت المنظمات 
الفاشــية الصاعدة. مما أدى تدريجياً ـ ولكن بخطًى ثاتبة ـ إلى انحسار 
القطاعات العاملة عــن تأييد قيم الحريــة والمســاواة، وانجرارها وراء 

الغرائز السلطوية والعنصرية» 1.
في تشريحه مكونات النزعة القومية الفاشــية التي غدت الفكر المغذي 
والحاكم لتطلعات وآراء النخب الحاكمة في ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية 

K. Popper, The Open Society and Its Enemies, 2 vols., Routledge, 1945, vol. 2, pp. 60 - 61. 1 ـ 
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في الثالثينات من القــرن الماضي، يرى پوپر في الفيلســوف األلماني هيغل 
المصــدر األساســي واألول بغير منــازع للمفاهيــم االســتبدادية والعنصرية 
الحديثة. يلخص پوپــر تلك المفاهيم تحت ســتة عناوين تعــود جميعها إلى 
فلســفة الــروح القوميــة، الدولة / األُمة عند هيغــل، مضافاً إليهــا نظريات 
بيولوجيــة حول األعــراق المتفوقــة والدم الســامي من وضع عالــم األحياء 
العنصري األلماني هايغل؛ أحد أبرز منظري النازية الهتلرية يقول يوپر: «إن 
مضمون العقيدة الفاشية هو ذاته في جميع الدول: هيغل مضافاً إليه عناصر 
داروينية فّجة من وضع هايغل» 1؛ لكن إضافات هايغل تبقى بنظره ثانوية جدًا 
بالمقارنة مع مفهوم الروح الكلية المتجســدة فــي الدولة / األمة عند هيغل، 

والتي يلخصها پوپر بالعناوين التالية:
القومية؛ حيث إن الدولة تجســيد لروح (أو دم) األمــة: أمة مختارة أ ـ  

(أو جنس مختار) للسيطرة على العالم.
الدولة؛ بوصفها العدو الطبيعي للدول األخرى يجب أن تثبت وجودها ب ـ  

بالحرب ضد هذه الدول.
ليس ثمة أيــة معايير أخالقية لتصــرف الدولة: التاريــخ والنجاح ج ـ  

التاريخي همــا القيــاس أو المعيــار الوحيد: خدمــة الجماعة هي 
المقياس الوحيــد للتصرف الفردي، والخــداع واألكاذيب اإلعالمية 

مبررة لهذه الغاية.
الفعل التطهيري للحــرب، خاصة من قبل الدول الصاعدة ضد الدول د ـ  

الراسخة: الحرب والقدر والعزة هي القيم المثلى للدولة.
الرجــل العظيم، الشــخصية التاريخيــة ـ العالميــة (القائد المطلق هـ ـ  

لألمة) صاحب المعرفة العميقة واإلرادة العظيمة.
الفرد المضّحي بنفسه في سبيل األُمة / الدولة» 2.و ـ  

Popper, The Open Society, vol. 2, p. 61. 1 ـ 
Popper, The Open Society, vol. 2, p. 62 - 63. 2 ـ 
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حيث يجاهر هيغل بأن الشــعور القومــي العام باالنتماء إلــى قوم وأرض 
ولغة... إلــخ ال يعدو كونه وســيلة لتحقيــق الدولة مطلقة الســلطة: «الدولة 
القومية هي الروح الكلية في شــكلها العقالني وتجليها الواقعي؛ إنها الســلطة 
المطلقة في األرض... الدولة هي روح األُمة ذاتها. الدولة القائمة في تجلياتها 
المتعددة، في حروبها ومؤسســاتها، تحركها روح األمة. إن الوعي الذاتي ألُمة 
بعينها هو التعبير عــن روح الجماعة... فــي ذلك الوعي تجســد روح الزمان 
إرادتها، حيث ال تملك القوميــات األخرى أي حقوق في مواجهــة تلك اإلرادة: 

تلك هي األمة التي تهيمن على العالم» 1.
يلحظ پوپر المكونات االســتبدادية لمفهوم 
هيغل في العقل الكلّي الذي يجعل من مؤسسات 
الدولــة القوميــة الحديثــة عمومــاً ـ والدولة 
األلمانيــة تحديــدًا ـ تجســيدًا لســيرة الروح 
اإللهية في التاريخ البشري؛ فالروح اآللهية هي 
العقــل الكامــل المنــّزه عن الخطــأ، بخالف 
العقول الفردية للبشــر التــي تحتمل الصواب 
والخطأ؛ ومــن ثَم فــإن التجليــات التاريخية 
للروح اإللهيــة هي صيرورة العقــل الحتمية ال 

يمكــن درأهــا أو مناقشــتها: «إن التاريخ الكونــي ـ والتاريخ البشــري 
خصوصاً ـ قائم على هدف جوهري متحقق بالفعل في مسار هذا التاريخ: 
إنه تحقيق للخطــة اإللهية ـ إنه العقل المتحقق فــي التاريخ الذي تظهر 
الفلسفة ضرورته وحتميته» 2. وهو يوجز التاريخ البشري في ثالثة تجلّيات 
للروح اإللهية: االســتبداد اآلســيوي فــي المجتمعــات القديمــة، تتبعها 
الديموقراطيات اليونانية والرومانية، وصــوالً إلى «العالم الجرماني» أو 
«الملكية الجرمانية»، التــي مرت بدورها بثالث حقــب: «أوًال: اإلصالح 

F. Hegel, Encyclopedia of the Philosophical Sciences, in The Open Society, p. 64. 1 ـ 
Hegel, Encyclopedia, in The Open Society, pp. 46 - 48. 2 ـ 
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البروتستانتي، تلك الشــمس المضيئة التي أنهت القرون الوسطى، ثانياً: 
الفترة الالحقة على اإلصالح في ألمانيا؛ وأخيراً: «األزمنة الحديثة» منذ 
نهاية القرن السابق» 1؛ أي فترة 1800 ـ 1830، وهي حقبة الملكية المطلقة 
في ألمانيا البروسية خالل الحكم االســتبدادي لفريدريك وليام الثالث. 
وإذا مــا علمنا أن كتابــات هيغل هذه تعــود إلى محاضرات «في فلســفة 
القانون» ألقاها فــي جامعة برلين عام 1830؛ ألدركنــا الجانب الدعائي 
الغالــب على تخيّالته الفلســفية التي تــرى في الــروح األلمانية التجلي 
الكامل للتاريخ الروحي والعقلي للبشــرية: «الــروح األلمانية هي الروح 
العالمية الجديدة، الهادفة إلى الحقيقة المطلقة بوصفها التحقق الذاتي 
للحرية... تلــك هي المرحلــة التي بلغها الوعي اإلنســاني عبــر أطواره 
الســابقة، وصوالً إلى المرحلة التي حققت فيهــا الحرية ذاتها، ذلك أن 

التاريخ اإلنساني ليس إال تاريخ تطور فكرة الحرية» 2.
بالطبــع ليســت فكــرة الحرية هذه مــا عــرف تاريخيــاً تحت هذا 
المصطلــح، أي حريــة التملك والــرأي والضمير والمعتقد لــدى األفراد 
وحريتهم في اختيــار ممثليهم السياســيين، كما تجلت هــذه الحقوق في 
الديموقراطيــة األثينية ألول مرة في التاريخ البشــري، وكمــا دافع عنها 
مفكرو عصر األنوار الفرنســيين أمثال ڤولتير وروســو ومونتســكيو، وكما 
رسمت على رايات الثوار الفرنســيين الذين اقتحموا سجن الباستيل رمز 
االســتبداد الملكي في ثورتهــم الكبرى عام 1789، وكما هي مكرســة في 
دســاتير الدول الديموقراطيــة العريقة في أوروبا وعلى رأســها دســتور 
بريطانيا. في هذا الشأن ينتقد هيغل مبدأ الحرية السياسية كما ورد في 
الدســتور البريطانــي: «فــي معارضة الحريــة األلمانيــة المطلقة تصر 
الليبرالية علــى اإلرادات الفردية، جاعلة مصدر أي ســلطة سياســية في 
اســتفتاء الجمهــور، األمــر الــذي يجعل قيــام أي نظــام سياســي أمرًا 
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مستحيًال... الدستور اإلنجليزي ليس إالّ مجموعًة من الحقوق واالمتيازات 
الفردية، حيث مؤسســات الحرية الحقيقية قليلة جدًا فــي إنجلترا: وهذا 
جلي في غياب الحقوق المتوارثة، حيث يوجب الدســتور مسوغات قانونية 
(كعقود شــراء وغيرهــا) لتولّــي أبناء الطبقــة األرســتقراطية المناصب 
العسكرية والكنسية» 1. وفيما ال يحاج فيلسوف الملكية األلمانية المطلقة 
وامتيازاتهــا اإلقطاعيــة في ضــرورة حمايــة الحرية العلميــة من تدخل 
الكنيســة مثًال، إال أنه ال يــرى غضاضة في أن تقرر الدولــة ـ نيابًة عن 
مواطنيها ـ ما هو صحيح وما هــو خاطئ في آرائهم، بعبارة أخرى: في أن 
تصــادر الدولــة حرية الــرأي والتفكيــر لــدى مواطنيها باســم قدرتها 
المنزهة، يقول: «إن العلوم قد تؤدي إلى تكــوّن آراء لدى المواطنين قد 
تكوُن بعيدًة عن الحقيقة، ومن ثَم تنشأ المطالب المغرضة بحرية التعبير 
عــن اآلراء الخاصــة والمعتقدات، والتــي تحتم على الدولــة الدفاع عن 
الحقيقة الموضوعية... إن الدولة ـ بشــكٍل عام ـ هي صاحبة السلطة في 

تقرير ما يتوجب اعتباره حقيقًة موضوعيًة أم ال» 2.
ليس ثمة عالقة مباشرة بين مفهوم الدم والعرق اآلري المتفوق على 
كافة األعراق البشرية كما وضعه منظرو النازية األلمانية، وذروة التاريخ 
اإلنســاني المتحققة في الحضــارة األلمانية عموماً والملكية البروســية 
المطلقة كما يبرزها هيغل في الســطور الســابقة. لكن پوپر يرى ما هو 
أهم وأخطر مــن أي عالقــة واضحة أو مباشــرة بين هذيــن الفكرين، 
وبينهما وبين الفكر الماركســي الثوري على النمــط اللينيني. إنه الخط 
العميق الكامن تحت ســطح االختالف المعتقــدي الظاهر، والذي يربط 
بين تلك المفاهيم جميعاً، أي نقطة االنطالق الجوهرية للمجتمع المنغلق 
والنظام السياســي االستبدادي حيث يســيطر العقل الشمولي الكلي على 
المجتمع ومؤسســاته، دون أي اعتراف بإمكانية وجود عقل آخر مختلف، 
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يناقشه، يحاوره أو ينقضه. ما أن يســتتب األمر تاريخياً للعقل الشمولي 
المنغلق تحت مختلف عقائده ـ ســواء أكان ذلك فــي الملكية الجرمانية 
المطلقة، أو دكتاتورية البروليتاريا الثورية، أو العرق اآلري المهيمن على 
األجناس البشــرية، أو القومية الفاشــية اإليطالية ـ حتى يصبح التاريخ 
اإلنســاني منجزًا مكتمل الفصول، وال يعود للعقل والنقاش أي دور سوى 
التيســير العملي لتلك الســيطرة وتبرير أفعال النخبــة الحاكمة بذلك 
المعتقد. فــي مواجهة االعتراض الهيغلي أو الماركســي أو العنصري بأن 
المعتقدات المعنيــة هي مفاهيم علمية قائمة علــى الحقيقة الموضوعية، 
يرد پوپر بالتمييز بين الحقائق التاريخية واالجتماعية التي يمكن التأكد 
من صحتها، والتفســيرات شــديدة العمومية لمســار التاريخ واتجاهاته 
المســتقبلية التي ال تعدو كونها تنبؤات وتخيالت تعكس هوامات ومصالح 
واضعيها؛ أي ســعيهم إلى إضفاء معنى على الحقبات والوقائع التاريخية 
يتخطى المعطيات التي تفيدنا بها العلــوم االجتماعية واالقتصادية. ليس 
ثمة معنى عام لمسار التاريخ البشــري على غرار تحقق العقل الكلي أو 
الروح اآللهية أو المجتمع الالطبقي، فهذه كلهــا قيم أو غايات مفترضة 
يســقطها أصحابهــا علــى التاريــخ، وال يتمتــع أي منها بصفــة الواقعة 
التاريخية الثابتة؛ نظرًا ألن: «معنى التاريخ يتعلّق بالمصالح البشــرية، 
ليس ثمــة إذْن تاريٌخ واحد لمســار اإلنســانية، يصفه «كمــا هو»؛ ثمة 

تاريخات متعددة» 1.
 Toynbee يقيم پوپر حوارًا مع المؤرخ اإلنجليزي العالمــي آرنولد توينبي
الذي يــرى جوهر الحضــارة األوروبية في الديانة المســيحية وفــي اإليمان 
والعمــل بالعقيــدة المســيحية، والذي يشــكك بإمكانيــة بعث هــذا اإليمان 
والمعتقد، ومن ثم يدين ما آلــت إليه تلك الحضارة فــي األزمنة الحديثة: 
«إذا رأينا أن الســمة المســيحية هي جوهر الحضارة الغربيــة؛ تغدو العودة 
المعاصرة إلى الثقافة الهيلينية ليس تحقيقاً للطاقات الكامنة في المسيحية 
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الغربية، وإنما تشــوهاً وانحرافاً عن النمو الســليم للغــرب: إنها خطوة في 
االتجاه الخاطئ ال ندري إذا كنا قادرين على تصحيحها أم ال» 1.

في رده على توينبي، يبرز پوپر المعالم الرئيسة للفكر النقدي العقالني 
بديًال عن القيم المسيحية كما تجلت في القرون الوسطى األوروبية. كان أول 
ظهــور للعقل النقدي المنفتح فــي الديموقراطية األثينية علــى امتداد القرن 

الخامس قبل الميالد، حيث توافرت ثالثة عناصر أساسية:
أوًال: التبادل الحر لآلراء حول طبيعة المجتمع 

والقيم األخالقية، ممثًال بسقراط.
على  القائمة  السياســية  الممارســة  ثانياً: 
تساوي األصوات الفردية للمواطنين دونما نظر 

لطبقتهم االجتماعية في اختيار قادة الدولة.
ثالثاً: نشوء الفكر العلمي بجناحيه النظري 
ممثًال بديمقريطس صاحب التصوّر الذري للكون 
أو التجريبي ممثًال بأبوقراط، مؤسس علم الطب 
العملــي. لكــن تلــك العقالنيــة ـ الحوارية في 

االجتماع، والتعددية في السياسة، والنقدية في المعرفة ـ ما لبثت أن خفتت 
مع ســطوع الفكر الكهنوتي المســيحي على أوروبا القرون الوسطى. ثم ما 
لبثت أن بزغت مجددًا مع مفكري عصر النهضة اإلنسانيين (القرن السادس 
عشــر)، ورواد الثورة العلمية والفلســفية غاليليو وديكارت (القرن الســابع 
عشر)، ولمع عصر األنوار (القرن الثامن عشــر)، ڤولتير وأصحابه: «عصر 
األنوار والعلوم الحديثة هما جزء من المســار المتقطع للعقل المنفتح الذي 
غاب في أقفاص المجتمع المنغلق في القرون الوســطى. هذا االنقطاع يفيد 
بعدم وجود أي قانون ضروري أو حتمي الســتمرار التوجه النقدي العقالني 
والقيــم الديموقراطية في المجتمع البشــري، بل إنه خاضع تماماً لســعينا 
كأفراد وإرادتنا الشــخصية. فــإذا لم نكن متأهبين للدفــاع عن قيم العقل 

A. Toynbee, “First Letter to Dr. Bevan”, cited in The Open Society, vol. 2, p. 303. 1 ـ 
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المنفتح فهي إلى تراجع وزوال، كما حصل فــي التراتبية الكهنوتية المغلقة 
واإلقطاعية الظالمية في أوروبا ما قبل الحداثة» 1.

ينتــج عن نقد پوپر للتصور الشــمولي الكلــي للتاريخ أنه ليــس للتاريخ 
البشــري أي معنــى عــام أو هــدف كامن تحــت ســطح أحداثــه المتعددة 
والمتالطمة. ومن ثم فعندما يصر الهيغليون والماركســيون والفاشــيون على 
وجود غاية موضوعية أو معنى موضوعي للتاريخ ككل؛ فإنهم يمارسون الخداع 
الذاتي. فالمعنى الموضوعي المفترض لمســار التاريخ ليــس إال معًنى ذاتياً 
من بنات أفكارهم وعقولهــم الفردية، وضعوه بمصــاّف الحقيقة الموضوعية 
خوفاً من مواجهة مســؤوليتهم كأفراد عن َخلْق وتبني ذلك المعنى. إن العقل 
الهيغلي أو الماركسي أو العنصري ـ المّدعي ِفقه المعنى الكامن الرابط بين 
مراحل التاريخ المتعاقبة ـ هو في جوهره عقل منغلق على ذاته، غايته إقصاء 
العقول الفردية األخرى وإسكاتها؛ لكي يتســنى له االستئثار باآلراء واألفكار 
والمعانــي لصالح رؤية وحيــدة خاصة به، يســعى إلى فرضها بــكل الطرق 
والوسائل، وأخطرها ســلطة الدولة. إن التعنت بالمواقف لمنظري االستبداد، 
وغســل األدمغة اإلعالمي، وكبت حريــة التعبير، ووضع مخالفــي الرأي وراء 
القضبان هي من ثمار استتباب األمر للعقل الشــمولي الكلي، كما ظهر جلياً 
في األنظمة الفاشية والشيوعية والعســكرية. أما العقل المنفتح، البديل عن 
العقل الكلي المنغلق فهو يدرك تماماً أنه عقل فردي من ضمن عقول متعددة، 
يبتغي الحوار معها للوصول إلى حلول مشــتركة للعذابات البشــرية من جوع 
ومرض وظلــم وجهل. وهو يــرى في القيــم الليبرالية ـ من حقــوق األفراد، 
وحرية الرأي، والتعددية السياســية، والتداول السلمي للســلطة باالنتخابات 
الحرة ـ المخرج السوي للخروج من حلقة الخداع الذاتي، والقمع السياسي، 
والكذب اإلعالمي التي يدور العقل االســتبدادي فــي فلكها. ال يحاج پوپر في 
حرية األفراد في إطار الديموقراطية التعددية ـ في االعتقاد والعمل السياسي 
إليصال برامجهم ومعتقداتهم إلى أوســع الجماهير ـ طالما أن تلك البرامج 
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والمعتقــدات ال تقصــي آراء وبرامج فئات أخــرى، إذا ما وصلت إلى ســدة 
الحكم. وهنــا بالطبع جوهر القصيد فــي اعتراضه على البرامج السياســية 
القومية والشــيوعية والدينيــة، كون مفاهيمها ـ في ســيطرة األُمــة والعرق 
الســامي على األجناس األخرى أو تحقيــق العدالة االجتماعيــة في المجتمع 
الالطبقــي أو اإلرادة اإللهية علــى األرض ـ كون تلك المفاهيــم والمعتقدات 
شــمولية، مغلقة علــى ذاتها، وخارجــة بطبيعتها عــن القيــم الديموقراطية 

التداولية وأساليب الحوار العقالني التعددي الالإقصائي.

ا�0Bء ا�%�#�: #&� ا���ر/@�#�� ا���ر����

يطلق پوپر صفة التاريخانية على النهج أو 
النظرة الفلســفية التي تقوم عليها الماركسية، 
فهذه األخيــرة تتجه إلــى إغفــال دور األفراد 
وخصوصياتهــم الجســدية والنفســية والعقلية 
لصالــح تقنينهم داخل قوانيــن وحركات عامة 
خاضعــة لمبدأ هيمنــة العامــل االقتصادي في 
التاريخ البشــري. مقابل ذلك، يــرى پوپر أن 
المجتمع البشــري هو مجموع األفراد المكونين 

له، وأن ما يحصل في التاريخ والمجتمع هو نتيجــة أفعال هؤالء األفراد، 
ومن ثم يجب تقييمه قياســاً إلى نتائجه على األفــراد الحقيقيين، وليس 
بناءً على تصورات فكرية أو أيديولوجية مســبقة. يعّرف پوپر التاريخانية 
(Historicism) علــى النحــو التالي: «العقيــدة القائلة بــأن مهمة العلوم 

االجتماعية هي وضع تنبوءات تاريخية، وبــأن التنبوءات التاريخية ال مفر 
منها إذا أردنا وضع سياسة بطريقة عقالنية. فإذا ما وضعت تلك التنبؤات 
أصبحت مهمة السياســة محددة. وهــي التخفيف من آالم الــوالدة، كما 
دعاها ماركس، التي ترافق بالضرورة التطورات السياسية التي تم التنبؤ 
بها كحتمية. وهذان المبدآن هما جزء من منظار فلسفي أكثر شموالً يمكن 
تســميته بالتاريخانية، وهو االعتقاد بأن تاريخ البشــرية له مسار محدد 
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مسبقاً، فإذا ما نجحنا في الكشف عن هذا المسار، أصبحنا نملك مفتاح 
المستقبل» 1.

وهكذا يكــون الفهم الماركســي للتاريخ اإلنســاني ـ كعمليــة موضوعية 
تحكمها قوانيــن اقتصادية تمكننا من توقــع التغييرات االجتماعية الرئيســة 
والتحضير لها بالعمل السياســي والتحريضي ـ موضع نقد پوپر في ما يسميه 
بالتاريخانية. وقد يظهر أنه ال يعامل العلوم اإلنســانية على قدم المساواة مع 
العلوم الطبيعية، إذ بينما ال يقــر لألولى بإمكان التنبؤ بالحوادث التاريخية، 
نجده مؤّيدًا لمفهوم التأييد االختباري للنظريات العلمية حيث تحصل فرضيٌة 
ما على هذا التأييــد إذا أتت نتائج التجــارب متفقة مع تنبؤاتهــا. فهل ثمة 
عقالن أو نهجان مختلفان مستقالن: واحد للعلم الطبيعي وآخر لعلم االجتماع، 
كما قال عدد ال بأس به من الفالســفة المعنيين بالعلوم اإلنســانية؟ ال يقبل 
پوپر بهذا االنفصــام في المنهــج العقالني. فالنهج النقــدي الموضوعي في 
نظــره كل متماســك، وإذا كان علــم االجتماع هدفــه المعرفــة الموضوعية 
للمجتمــع والتاريخ فإن الطــرق النقدية ذاتهــا ـ من دحض وجــدال وتأييد 
موضوعي ـ يجب اتباعها. فأين يكمن الداء في التاريخانية الماركسية، وهي 

تّدعي اتباع األساليب المعرفية السائدة في العلوم الطبيعية؟
ال يرى پوپر في التنبؤات الماركســية بحصول ثــورات اجتماعية كنتيجة 
حتمية للتطور االقتصــادي التكنولوجي ســمة الضــرورة الموضوعية؛ فمبدأ 
التطــور التكنولوجــي للمجتمعــات البشــرية ليس قانونــاً يحتــم الثورات 
والتغييرات االجتماعية؛ ألنه ليس أمرًا مقضياً أو حتمياً أن يكون هناك تقدم 
في وســائل اإلنتاج المادية. وعندما يالحظ الماركســيون أن تقنيات اإلنتاج 
عرفت تطورًا عبــر التاريخ، فإن هذه المالحظة ليســت فــي مصاف قانون 
حتمي، بل هي اتجاه أو منحى (Trend) معين للتاريخ في ظروف معينة ويمكن 
لهذا االتجاه أن ينقلب أو يتغير، فال يعود وصفاً صالحاً لمجريات الحوادث. 
فكيف ـ والحالة هــذه ـ يمكننا التنبؤ بحصول ثــورة اجتماعية نتيجة لتطور 

K. Popper, Conjectures and Refutations, Routledge, 1972, pp. 336 - 338. 1 ـ 
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تقنيات اإلنتاج بينما هذا التطور أمر ال يمكن التثبت من اســتمراريته ! وإذا 
ما اعترض الماركســيون بأن التقــدم التكنولوجي كان مالزمــاً للمجتمعات 
البشرية في ســيرورتها التاريخية، كان جواب پوپر أنه ليس ثمة ضمانة في 
أال تعود البشــرية إلى مراحل تقنية بدائية نتيجة لحــرب مدمرة مثًال، فال 
يكون هناك مجتمع متطور تقنياً في المســتقبل وال حتى بمستوى التكنولوجيا 
الحالية. إن اتجاهــاً تاريخياً أو تطورياً ما ليس صالحــاً للتنبؤ والتوقع كما 
هي الحــال فــي القوانين الفيزيائيــة، يقــول: «إن عادة عــدم التمييز بين 
االتجاهــات التاريخيــة والقوانيــن الفيزيائيــة ـ مترافقــًة مــع المالحظة 

لالتجاهات البديهيــة مثل التقدم التقني ـ كانت 
وراء المبادئ الرئيســة للتطوريــة التاريخانية ـ 
مبــادئ القوانيــن الحتميــة للتطــور البيولوجي 

والقوانين الحديدية لحركة المجتمع» 1.
ال حتمية إذن للتطور البيولوجي، كما أنه ال 
حتمية لحركة المجتمع البشــري فــي أي اتجاه 
محدد؛ ألن ما حصل سابقاً ـ سواء في الطبيعة أو 
فــي التاريــخ ـ ال يبــرر أي نظرة مســبقة تقول 
بضــرورة اســتمراره. ويعطي پوپر هنــا المعرفة 

العلميــة كمثــال على عامــل اجتماعــي تاريخــي ال يمكــن التنبــؤ بنتائجه 
المستقبلية؛ وهي إذا ما أُسيء اســتخدامها قد تؤدي إلى كوارث وويالت لم 
تكن في حســبان واضعيها. بدالً من ممارســة تنبؤات دوغمائية تبريرًا للفعل 
الثوري يدعو پوپر إلــى المجتمع المنفتــح، حيث يحق لألفــراد أن ينتقدوا 
ـ بحرية ـ السياسات الحكومية، وحيث تأخذ الدولة بعين االهتمام الحاجات 
األساسية المشتركة لألفراد. وألنه ال يمكن توقع نتائج السياسات الحكومية 
بوضوح؛ يجب من ثم مناقشتها نقاشــاً جدياً، مفتوحاً على جميع االقتراحات 
واإلســهامات من كل فرد. وإذا ما أُقرت سياسٌة ما، واتضح أن بعض جوانبها 

K. Popper, Poverty of Historicism, London, 1957, p. 116. 1 ـ 

ال 
���� �5F�Aر 
 C#�65�5، ��� أ�ا�
 L��Bا�� ����� ����
ال 
ا�>�ي �� أي ا(�Bه +��د؛ 
���&�ً ـ �5اء  �g
ألن +� 
�]� أو �� ا���ر/� ـ Fا� ��
 �&ال /�ر أي #w�ة +�
(&5ل �r�ورة ا����اره.



334

آفــــاق

ضار عند التطبيق، يتوجب إلغاء تلك السياســة أو الجوانــب الضارة منها، 
كما يتم إقصــاء النظريات الضعيفة اختبارياً في العلــوم الطبيعية. وكما أن 
الجــدال النقدي هــو الوســيلة للحكــم والتقييم بيــن الفرضيــات العلمية 
المتنافســة، كذلك فإن النقاش المفتوح هو الطريقة إلى تبني أو تعديل أو 

رفض السياسات في المجتمع.
ردًا على العنف الماركســي الثوري وســيلٌة لتحقيق العدالــة االجتماعية؛ 
يتخذ پوپــر من المجتمعــات القائمة حالياً فــي الغرب األوروبــي واألميركي 
أنموذجاً لمفهوم المجتمع المنفتح، جاعًال من الديموقراطية الليبرالية المثال 
األعلى للنظم السياسية. وهو يجعل من المنهج العلمي مثاالً يرجع إليه، كونه 
أنموذج النقاش المنفتــح القابل لكل النظريات واالقتراحات، شــرط أن يتم 
مناقشــتها وتقييمها بحســب المعاييــر الموضوعيــة العقالنيــة. فكما يعالج 
الفيزيائيون المسائل النظرية واالختبارية التي تعترضهم من دون اللجوء إلى 
العنف أو القســر، ويتم فــي النهاية تبنّــي الحلول بطريقة جماعية أو شــبه 
جماعية مع االحتفاظ بحق كل باحــث في التعبير عن رأيه ولــو كان مخالفاً 
لرأي األكثرية؛ كذلك يرى پوپر في حريــة التعبير وتنوع األفكار واالتجاهات 
في الديموقراطيــة الليبرالية شــبهاً لعملية الجدال النقدي بين التفســيرات 
والفرضيات المختلفة في الفيزياء. وتجري عملية تحقيق األصلح واألفضل في 
المجتمع بطريقة شبيهة بتلك التي يجري فيها التقّرب من الحقيقة في العلم 
الطبيعي. فكما أننا ال نملك أي وسيلة مباشرة لالقتراب من الحقيقة العلمية، 
بل يتم ذلك عن طريق كشــف الخطأ ودحضه في التجــارب؛ كذلك ال يملك 
المجتمع ـ بحسب پوپر ـ من وسيلة لتحســين حياة أفراده إال بواسطة تخفيف 
آالمهم وتســهيل الصعوبات التي تواجههم. ليس تحقيق الســعادة ممكناً؛ بل 
الممكن هو كشــف مصــادر اآلالم والمآســي ومحاربتها قدر اإلمــكان، وهذا 
يتماثل مع طريقة دحض الخطأ في الوسط العلمي التي تقول ال ببلوغ الحقيقة 
بل بدحض الخطأ، يقول: «بدالً من طلب الســعادة القصــوى ألكبر عدد من 
األفراد يتعيّــن علينا ـ بتواضع أكثــر ـ أن نطلب للجميع أقــل قدر ممكن من 
العــذاب، وأن ُيتحمل العــذاب الذي ال يمكــن تجنبه ـ كالمجاعــة في حال 
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نقصان المــواد الغذائية ـ بالتســاوي. وفي هذا شــبه بالنظــرة إلى المنهج 
العلمي التي عرضتها في منطق االكتشـــاف العلمي. إن المســألة األخالقية 
تصبح أكثر جــالءً إذا ما وضعنا مطالبنا ســلباً؛ أي إذا طلبنــا القضاء على 

العذاب بدالً من توفير السعادة» 1.
من جهة أخرى، يوجد تباين في موقف پوپر من الثورات العلمية والثورات 
االجتماعية؛ حيث يرحب بأي فرضيــات جديدة ولو كانت جذرية في اختالفها 
عن النظريات الســائدة في مرحلة معينة من تاريخ العلــم. أما في المجتمع 
البشــري فال يتعاطف پوپر مع وســائل العنف الثوري والتغيير القسري للبنية 

االجتماعية واالقتصادية على غرار الماركســيين. 
وحجته أنه مهما بلغت األخطاء ونقاط الضعف في 
نظرية علميــٍة ما؛ فإنــه يمكن فــي نهاية األمر 
كشــف هذه النقاط مــن دون إلحــاق أذى يذكر 
باألفــراد المعنييــن، ســواء أكانوا مــن واضعي 
النظريــة أم منتقديها. أما فــي الحلول الجذرية 
للمشــكالت االجتماعية بواســطة العنف المسلح؛ 
فإنــه ال ضمانــة بــأن تأتــي النتائــج مطابقــة 
للتوقعات، وهو الوضع الســائد نفســه في اختبار 

الفرضيات العلمية مــع فارق جوهري: في حال فشــل الحلــول الثورية تكون 
أجيال من البشــر قد دفعت من حياتها ووجودها ثمناً ألحالم خاوية. وألنه ال 
يمكن التأكد من صالح سياسة اجتماعية ما قبل وضعها موضع التنفيذ ـ نظرًا 
إلى التعقيد البالغ للعالقات االجتماعية واالقتصادية ومواقف األفراد حيالها ـ 
فإن التغييــر التدريجي الســلمي الممتد علــى مراحل طويلة مــن الزمن هو 
الطريقة األنجع لتحقيق مزيد من العدالة بين الفئات والطبقات االجتماعية.

 (Historicist) يميز پوپــر تيارين داخل فكــر ماركــس: األول تاريخانــي
دوغمائي، قائــم على إمكان التنبؤ بمســار المجتمع وفقــاً لقوانين موضوعية 

Popper, The Open Society, vol. 1, p. 285. 1 ـ 
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تحكم أفعال األفراد ـ قوانين التراكم الرأسمالي ونهايته الحتمية عبر األزمة 
االقتصادية والثورة االجتماعية. والثاني موقف مناهض للدوغمائية: «فقد أصر 
ماركس وإنجلز بقوة على أن العلم ليس مجموعة من المعارف النهائية الثابتة 
أو «حقيقة أبديــة»؛ بل هو متطور متغير، والعاِلم في نظرهما ليس الشــخص 
الذي يملك الكثير من المعرفة، بل الذي ال يتخلى عن البحث عن الحقيقة... 
ولكن من األهمية بمكان اإلشــارة إلى أن نظرة ماركــس المتقدمة المناهضة 
للدوغمائية لــم يطبقها الماركســيون األرثوذكســيون في مجال نشــاطاتهم؛ 
فالعالــم المتطور المعادي للدوغمائيــة هو نقدي ـ النقد جوهــر كيانه؛ لكن 
الماركســيين لم يقروا أبدًا بأي نقد للماركســية، أو للمادية الديالكتيكية» 1. 
وهذا عائد إلــى الجانب التاريخانــي الطوباوي في فكر ماركس نفســه الذي 
يجعل من الديالكتيك الهيغلي سالحاً سياسياً بعد تفسيره تفسيرًا مادياً، فكان 
أن تراجع الجانب النقدي في الماركســية لصالح التطلعات والرؤى السياسية 
الطوباوية كالنهاية المحتمة للمجتمع الرأســمالي وقيــام المجتمع الالطبقي. 
«إن نمط اإلنتاج الرأســمالي هــو... النفي األول... لكن الرأســمالية تنجب 

ـ بحتمية القانون الطبيعي ـ نقيضها ذاته؛ فيكون هذا نفي النفي».
هذا الفهم الماركسي ـ لحركة المجتمع والتاريخ كقانون طبيعي ـ هو 
جوهر اعتراض پوپر على المنهجية التاريخانية الماركســية، كونها ال تميّز 
بيــن المجتمعات البشــرية والنظــم المادية فــي الطبيعــة. فالمجتمعات 
البشــرية ال تتمتع ـ في نظره ـ بأي قدر من الثبات والتكرار يسمح بوضع 
قوانين لتطورها على المــدى الطويل، بالمعنى العلمــي للقانون الطبيعي. 
وما يصح من سمات الشــمولية والقدرة االستنباطية والتنبئية في القوانين 
الفيزيائية مرتبط بالصفة الثابتة الالمتطــورة للبنى والقوى المادية غير 
الحيــة من تجاذب وكهربــاء وطاقة وحركــة... إلخ. ومــع أن پوپر ال يقر 
بحتمية مطلقة حتى فــي مجال الظاهــرات المادية المحضــة؛ فإن درجة 
الثبات والتكرار في هذه الظاهــرات ال تبرر اســتعمال القوانين المطلقة 

K. Marx, Capital, vol. 1, in The Open Society, vol. 1, p. 333. 1 ـ 
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الشمولية لوصفها، األمر الذي ال ينطبق على المجتمعات اإلنسانية القائمة 
في الزمن الفعلي والمتغيرة عبر هذا الزمن. فهنا ال مجال للقانون العلمي 
المعهــود، ومــا يتكلم عنــه الماركســيون ـ كتطــور القــوى المنتجة عبر 
التاريخ... إلــخ ـ ليس إال اتجاهات قد تســود لفترات محــددة مع توافر 
الظروف المواتية لها، فإن ذهبت تلك الظروف ذهبت معها: «تنطبق هذه 
االعتبارات ليس فقط على التطور البشري، بل أيضاً على تطور الحياة في 
الطبيعة بشــكٍل عام؛ إذ ال يوجد قانون للتطور الحيوي، بل مجرد واقع أن 
النباتات والحيوانات تتغيــر عبر الزمن، أو باألحرى أنهــا قد تغيرت. إن 

فكرة وجود قانون يحدد الوجهة والصفة العامة 
للتطور الحيوي والبشري هي مغالطة يتميز بها 
القرن التاسع عشــر، وناتجة من المنحى العام 
المهام  الطبيعــي»  «القانــون  مفهــوم  لتحميل 

نفسها التي كانت ُتلقى تقليدياً على اهللا» 1.
في مثال بليغ على الهشاشــة األخالقية التي 
ترافق الرؤية التاريخانية الماركســية، يورد پوپر 
نظرة ماركس إلى دور االســتعمار البريطاني في 
تدمير البنى االجتماعية في آسيا: بشرًا واقتصادًا 

وحضــارة. بالرغم من اعترافــه بهول الجرائــم التي أحكمت بها الســلطات 
البريطانية قبضتها العســكرية واالقتصادية على الهند، يرى ماركس في تلك 
الفظائع شــرًا ال بّد منه في صيرورة التاريخ البشــري نحو التقدم والتحرر: 
«إن المشــاعر اإلنســانية ال تملك إال النفور من مشــاهد الدمار االجتماعي 
وانحدار عشــرات اآلالف من الوحدات اإلنتاجية التقليدية المسالمة في بحور 
البــؤس، نتيجة انهيار أنظمتهــم الحضارية األبوية التقليدية ووســائل رزقهم 
المتوارثة؛ لكن يجب أال ننســى أن هذه المجتمعــات الزراعية ـ بالرغم من 
طابعها المسالم ـ كانت دوماً ركناً من أركان نظام االستبداد اآلسيوي، وأنها 

Popper, The Open Society vol. 1, p. 340. 1 ـ 
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ضيّقــت على العقــل البشــري أضيق الحــدود، جاعلــًة منه عبــدًا للتعصب 
والمعتقدات التقليديــة، مقصيًة إياه عــن أي إنجاز أو فعــل تاريخي... تلك 
الوحدات الزراعية الصغيرة التي تحكمها التراتبيــة األبوية والعبودية، حيث 
يخضع البشر لشــروط محيطهم الطبيعي بدالً من أن يخضعوها إلرادتهم» 1. 
وهكذا ينتهي األمر بماركس إلى تصور لحركة التاريخ الالواعية يعيد صياغة 
الــروح الهيغلية المطلقة التــي تحقق أهدافهــا على جثث وآمــال وطموحات 
األفراد، حيث يقوم التقدم في وسائل اإلنتاج المادية ـ أي الصناعة والزراعة 
الممكنة ـ بدور المحرك الدافع نحو تقدم اإلنســانية: «هل يسع اإلنسانية أن 
تحقق هدفها بالتقدم من دون ثورة جذرية في العالقات االجتماعية األسيوية؟ 
إذا كان الجــواب بالنفي، عندها ـ وعلــى الرغم من فداحــة جرائمها ـ فإن 

إنجلترا كانت أداة التاريخ الالواعية في مسيرته لتحقيق هذا الهدف» 2.
إنــه الفكــر التاريخاني ذاتــه: بدءًا مــن رؤيــة ماركس لعمــل اإلدارة 
البريطانية في الهند في تدمير المجتمعات الزراعية التقليدية، مما أدى إلى 
ســقوط ماليين الهنود ضحايا للجوع في الوقت عينــه (1899 ـ 1900) الذي 
كانت فيه الســفن البريطانية تحّمل القمح من الموانــئ الهندية لالتجار به 
في الخارج، وصوالً إلى قرارات الديكتاتور الشــيوعي ســتالين بقتل وتشريد 
ماليين الفالحيــن الروس مــن أراضيهم والــزج بهم في معســكرات العمل 
الجماعيــة (1932 ـ 1933). ال ينفــي الماركســيون صفة الجرائــم عن هذه 
األفعــال؛ لكنهم في الوقت نفســه يرون فيهــا ضرورة تاريخيــة نحو تحقيق 
مجتمع المســاواة والعدالــة. وإذ تصبح الصيــرورة التاريخية غطــاءً لتلك 
الجرائــم المهولة تحت واجهة التقدم والتحرر اإلنســاني؛ ال يســعنا هنا إال 
االنضمام إلى صوت پوپر الذي يرى في ذلك الجانب من المعتقدات الهيغلية 
والماركسية هروباً من مفهوم المسؤولية الفردية لإلنسان عن أعماله، تحت 
ســتار منّمق من الروح اإللهية أو الضرورة التاريخيــة. إن اهللا عّز وجلّ جعل 

K. Marx, Correspondence in L. Kolakowski, Marxism and Beyond, p. 152. 1 ـ 
K. Marx, Correspondence in L. Kolakowski, Marxism and Beyond, p. 153. 2 ـ 
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كل فرد حامًال لوزر عمله، وليس التاريخ كائناً يحوم فوق األفراد، بل هو نتاج 
لقراراتهم وتصرفاتهم، والذين يحتمون بهذه المنّمقات اللفظية إنما يرفضون 

قبول حريتهم ومسؤوليتهم عن قراراتهم وأفعالهم.
تقوم مقولة المجتمع المنفتح الپوپوية على رفض مفهوم التغيير الجذري 
كما فهمه ماركس؛ أي التغيير المنطلق من الصفر، حيث يعاد بناء المجتمع 
على أسس جديدة مختلفة كلياً عما ســبق. إن التقاليد والمؤسسات السائدة 
ذات قيمة حياتيــة براغماتية؛ ألنه من دونها ال يســتطيع األفراد أن يقوموا 
بأدوارهــم االجتماعيــة المتوقعــة منهــم، ومن ثــم ينهار صرح النشــاط 

االجتماعــي كله. فمهمــا بلغت مســاوئ النظام 
القائم فهو ال ينفــك عن أن يكون نظاماً، تندرج 
الحيــاة االجتماعيــة تحــت لوائــه منــذ مئات 
السنين، وذلك على النقيض من الحلول الثورية 
الطوباوية التي تغامر بنشــر الفوضــى والدمار 
مســتخدمًة مفاهيــم أخالقية مجــردة كالعدالة 
والمســاواة. فإذا كان پوپر يؤيد الثورات العلمية 
فهــذا ألنهــا ال تمــس مباشــرة حيــاة األفراد 
المعنييــن، وتبقى علــى صعيد النظريــات التي 

يضعها البشــر عن محيطهم الطبيعي. أما الثورات فــي المحيط االجتماعي 
فقد تكون نبيلة الهدف والمنطلــق؛ لكنها على قدر كبير جدًا من الخطورة، 
وبخاصة عندما يتعلّق األمر بتطبيق برامج مبتكرة من وحي الفالسفة كإلغاء 
الملكية الفردية واألُســرة والتفاوت الطبقي إلــخ. «إن المحاولة الطوباوية 
لتحقيق دولة مثالية وفقاً لتصورات ورؤى للمجتمع ككل تتطلب سلطة مرّكزة 
في أيٍد قليلة، ومن ثَّم فهي تسهّل قيام الديكتاتورية... ومن الصعوبات التي 
يواجهها ديكتاتــور مصلح معرفة مــا إذا كانت نتائج إصالحاتــه متفقة مع 
أهدافــه النبيلة. وهــذه الصعوبة ناتجة مــن كون الســلطة الديكتاتورية ال 
تشــجع على النقد، وهكذا فإن الديكتاتور ذا النية الحســنة لن تســنح له 
الفرصة لســماع أي تذّمر حول اإلجــراءات التي يتخذهــا... إن إعادة بناء 
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المجتمع مهمة هائلــة، وهي تؤدي إلــى آالم كبيرة لدى كثيــر من الناس، 
ولمدة طويلة من الزمن، ولن يعير المصلح الطوباوي أذناً مصغية لكثير من 
التذمرات. إن الطابع الجذري لإلصــالح الطوباوي يجعل من عدم المرّجح 
أن تتحقّــق أهدافــه خالل حيــاة مصلــح اجتماعــي واحــد أو مجموعة من 
المصلحين. وإذا لم يتبع خلفاؤه األهداف والُمُثل نفســها، فإن كل العذابات 

التي تكبدها الناس من أجل تلك الُمُثل تكون قد ذهبت هدرًا» 1.
إن پوپر ال ينفي وجود مآٍس ومظالم اجتماعية واقتصادية في المؤسسات 
القائمة، كما أنه ال ينفي ضرورة اســتخدام الخيال والعقــل لوضع الحلول 
لهذه المشاكل؛ لكنه يدعو إلى التغيير عبر سياسة اإلصالح القطاعي، وهي 
سياســة تعالج القطاعــات االجتماعية كًال علــى حدة: «يقــول المصلح ذو 
التوجه القطاعي بأن الكفاح المنّظم من أجل تخفيف اآلالم والظلم وتجنب 
الحرب، يتمتــع بدعم عدد أكبر من الناس وتأييدهــم بالمقارنة مع الكفاح 
لتحقيق مجتمع مثالي. إن وجود مآس اجتماعية ـ أي ظروف اجتماعية قاسية 
يرزح الناس تحــت وطأتها ـ هو أمر يمكن التثبت منه بســهولة نســبية... 
وخالفاً لذلــك ـ فإن التعاطي العملــي مع مفهوم المجتمــع المثالي هو ذو 
صعوبة ال متناهية. إذ يبلغ تعقيد الحيــاة االجتماعية قدرًا ال يمكن معه ألي 
شــخص أن يقيّم النموذج المقترح للتخير الكلي الشــامل، فتبقى األســئلة 
التالية بال أجوبة: هل يمكن تحقيق األنموذج عملياً؟ هل ســينتج منه تحسن 
فعلي في أحــوال المجتمع؟ ما العذابات التي ســترافقه؟ ما الوســائل التي 
يتعين استعمالها لبلوغه؟ في المقابل، فإن مشاريع اإلصالح القطاعي سهلة 
نســبياً، وهي نماذج مقترحة لمؤسســات محددة: مؤسســات لالستشفاء، أو 
لضمان البطالــة مثًال، أو محاكــم لفّض النزاعــات العماليــة، أو موازنة 
مضادة للركود االقتصادي، أو مشــروع لإلصالح التربوي. فإن لم تنجح؛ ال 
 يكون ضررهــا كبيرًا، ويمكن إعــادة النظر فيها وإعــادة تنظيمها. ومن ثَم
فالمشاريع القطاعية أقل خطورة من المشــاريع الكليّة الجذرية، ولن يقف 

Popper, The Open Society, vol. 2, pp. 159 - 160. 1 ـ 
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في وجهها إال نفر قليل نسبياً. ولكن إذا كان االتفاق على الشرور االجتماعية 
الموجودة وعلى وســائل محاربتها أســهل من االتفاق على أنمــوذج المجتمع 
المثالي؛ فإن ثمة أمًال كبيرًا بأن يفضي التوجــه القطاعي إلى التغلب على 
أكبر عقبات اإلصالح السياســي العملي، أال وهي استعمال العقل عوضاً عن 
الجوارح والعنف لتحقيق التغيير. وسيكون هناك إمكاٌن للتوافق بين الناس، 

ويتم اإلصالح عبر الطرق الديموقراطية» 1.

ا�0Bء ا�%��P: ا�&�ن ا���دي وا�]>�ون، ا�]&� أو ا���ب

في هذا القسم األخير من مقالنا نسعى إلى 
نجاعــة  فــي  پوپــر  آلراء  تاريخيــة  محاكمــة 
الديموقراطية االجتماعية كبديل عن الثورة العنيفة 
وسيلًة لتحقيق االصالحات االقتصادية واالجتماعية 
الضرورية الســتقرار المجتمع عبــر توفير الحياة 
الكريمــة لغالبيــة أفــراده. لهــذه الغايــة نبرز 
مرحلتين في تاريــخ أوروبا والواليــات المتحدة: 
الفتره الممتدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
وحتى نهاية السبعينات والفترة التالية عليها؛ أي 

بداية الثمانينات إلى العقود األولى من القرن الحادي والعشرين. وقد لجأنا 
بطبيعة الحال إلى دراســات أبرز الخبراء االقتصاديين التي صدرت مؤخرًا، 
كونها تضع التحوالت والتوقعات االقتصادية في سياقها التاريخي والسياسي، 
خاصة بمــا يتعلق بظاهــرة التفــاوت المزايد فــي المداخيل بيــن األغلبية 
الســاحقة وقلة قليلة فــي المجتمعــات الصناعيــة المتقدمــة والعريقة في 
ديموقراطيتها. أهم تلك الدراسات كتاب المؤرخ االقتصادي الصاعد توماس 
Picketty (الرأســـمال في القرن الحادي والعشرين) الصادر عام 2014 عن 

جامعة هارڤرد، حيث ينطلق فيه المؤلف من االتجاهات االقتصادية السائدة 

Popper, The Open Society, vol. 2, pp. 158 - 159. 1 ـ 
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في العقود األخيرة، بهدف رسم صورة مستقبلية لالقتصاد الغربي في العقود 
القادمة. ُينظر إلى بكيتي إلــى أنه نجم االقتصاديين الغربيين الذين أعادوا 
االعتبار إلــى المنظار التاريخــي في دراســة المداخيل وتوزيــع الثروة في 
البلــدان المتقدمة. بعيد عمله أســتاذًا مســاعدًا في جامعة ماساتشوســتس 
للتكنولوجيا، عاد إلى موطنه األُم فرنسا لينجز الدراسة األولى التي وضعته 
على الئحة االقتصاديين العالميين، المداخيل العليا في فرنســـا في القرن 
العشـــرين. وكان هذا الكتــاب مدخًال لتعــاون مثمر مــع اقتصاديي جامعة 
بيركلي، سان فرانسيسكو، خاصة مع ســايز Saez وأتكنسون Atkinson، أدى 
إلى تشــكيل أول قاعدة بيانات تاريخية للمداخيل في البلــدان الغربية على 

مدى الثالثة قرون الماضية.
أهميــة كتاب بكيتي فــي محاكمــة پوپر أنه ينــدرج فــي ذات التوجهات 
السياســية الليبرالية عموماً والديموقراطية االجتماعية خصوصاً التي يتبنّاها 
پوپر، على الرغم من االلتباس الذي قد يثيره اطالقه اســم «الرأسمال» على 
كتابه مذكرًا بكتاب ماركس الشــهير الحامل لالســم نفسه في القرن التاسع 
عشــر. ذلك أن خيارات بكيتي االقتصادية الليبرالية ال لبس فيها، فهو يؤكد 
أن «الملكية الخاصة واقتصاد السوق يقومان بدور ضروري وفعال في النشاط 
االقتصادي لماليين األفراد. وتظهر حيوية هذا الدور إذا ما قارناه بالكوارث 
االقتصادية الناتجة عن التخطيط المركزي للنشــاط االقتصادي على النمط 
الســوڤياتي» 1. وهــو يســعى ـ على غــرار پوپــر ـ إلى حــل علــى الطريقة 
الديموقراطيــة االجتماعية؛ أي اإلصــالح العقالني الســلمي باالقتراع الحر 
للمشكلة الرئيســة التي تواجهها االقتصادات الرأسمالية في أوروبا والواليات 
المتحدة واليابان في القرن الحادي والعشــرين، وهي مشــكلة التعايش بين 
اقتصاد الســوق والســالم االجتماعي. إذ إنه يخلص ـ عبر دراســاته للتاريخ 
االقتصادي للقرون الثالثة الماضية في البلدان الصناعية المتقدمة ـ إلى أن 
العقود القادمة ســتضع تلك البلدان أمام خيار شــبيه جدًا بالذي وصفه پوپر 

T. Picketty, Capital in the 21st Century, Harvard University Press, 2014, p. 531. 1 ـ 
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على عتبة القرن العشــرين: إما الحفاظ على الطابــع الديموقرطي للمجتمع 
عبر إصالحات اقتصادية جذرية، وإما السقوط في منحدر القومية العنصرية 
والصراعات الطبقية الدموية. وهــو يرى هذا التهديــد للديموقراطية ناتجاً 
بصورة رئيســة عن تصاعد الفوارق الكبيرة في الثروة بيــن الفئات المنتجة 
العريضة وطبقة ريعية غيــر منتجة في دول الغرب الصناعــي. كما أن بكيتي 
ـ على خطى پوپــر أيضاً ـ ال يدعو إلــى القضاء على اقتصاد الســوق وحرية 
األفــراد االقتصادية واســتبدال ملكيــة الدولة بهــا وهيمنتها على النشــاط 
االقتصادي؛ بل يدعو إلى تعزيز القاعدة الشعبية للديموقراطية، عبر تحريرها 

من براثن فئات ونخب اقتصادية ومالية يرى أنها 
باتت تشــكل خطرًا على التماسك المجتمعي ذاته 
في تلك الدول. فكيــف يبرر تلك التوقعات، وإلى 
أين تتجــه األمور فــي مجتمعات القــرن الحادي 

والعشرين الصناعية المتقدمة؟
تفيد إحصاءات بكيتــي وأقرانه أن مرحلة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية ـ التي عرفت تراجعاً 
في تفاوت المداخيل ـ إنما تشــكل استثناءً فريدًا 
في تاريــخ نمــو الثــروات وتوزيعها منــذ القرن 

الثامن عشــر وحتى يومنا هذا. هذا االستثناء ما لبث أن خفت نوره في نهاية 
سبعينات القرن العشــرين، حيث عاود االقتصاد الرأســمالي اتجاهه الغالب 
إلى تكريس ونمــو الفــوارق الضخمة بين المداخيــل. ما معنــاه أن العوائد 
واألربــاح المتأتية عــن أشــكال الملكيــة المختلفــة ـ الماليــة أم العقارية 
والصناعية ـ تتجــه اّطرادًا إلى االزدياد بالمقارنة مــع نمو متواضع لمداخيل 
الفئات االجتماعية األخرى. وُتظهر قاعدة بيانات بكيتي وســايز ـ وهي أضخم 
قاعدة بيانــات للمداخيل تم وضعها على اإلطالق ـ أنّ العائد على الرأســمال 
ينمو بوتيرة أســرع من الدخل القومي العام بما يتــراوح بين الضعف وثالثة 
أضعاف. إذ يتبين أنه منذ القرن الثامن عشــر وحتى نهاية القرن العشــرين 
يتراوح المعدل السنوي للعائد (نسبة الربح) على الرأسمال بين 4 و 5 بالمائة، 
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بينما بقي المعدل الســنوي لنمو الدخــل القومي العام بيــن 1 و 1,5 بالمائة 
خالل الفترة نفســها. وقد نتج عن هذا التفاوت الحاد ـ بين مداخيل أصحاب 
الرأسمال وبقية فئات المجتمع األوروبي ـ صراعات طبقية دموية غّذت صعود 
الحــركات العمالية الثورية على امتداد القرن التاســع عشــر من اشــتراكية 
وشــيوعية وفوضوية. وقد رأينا ـ بحســب پوپر ـ فشــل الجناح الديموقراطي 
داخل الماركسية ـ أي فشــل أحزاب الديموقراطية االجتماعية في الربع األول 
من القرن العشــرين ـ في جذب الجماهيــر العريضة بعيدًا عن الهســتيريا 
العدوانيــة لألحــزاب القوميــة والعنصرية، التــي جعلت الكراهيــة والعنف 
والحرب ضد اآلخر ـ المختلف لغوياً وقومياً ـ متنفساً لحنق الطبقات العاملة 
على أوضاعهــا الحياتية المزرية. وهــو ما أدى إلى دمار شــامل للمجتمعات 
األوروبية في حربين عالميتين، قضتا على المكونات اإلنتاجية األساســية من 

رأسمال وبشر على حد سواء.
لكن األقدار ما لبثت أن ابتسمت ألوروبا ُبعيد الشر المستطير الذي حل 
بها. في مثــال تاريخي على نجــاح توصيات پوپر في اإلصالحــات القطاعية 
والتدريجيــة، يصف بكيتي كيف عملت النخب السياســية والمالية في أوروبا 
والواليــات المتحدة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة علــى المزاوجة بين 
الديموقراطية كنظام سياسي والرأسمالية كنظام اقتصادي، من دون الوقوع 
في التفاوت الكارثي في المداخيل الذي طبع القرن التاســع عشر والنصف 
األول من القرن العشــرين. نجحت في ذلك عبر وصــول أحزاب ونخب إلى 
ســدة الحكم تدين بمبدأ الديموقراطية االجتماعية، وهو في جوهره إصالح 
في توزيــع الثروة يعّدل من هيمنة منطق الســوق الرأســمالية المتفلتة. وقد 
تّمت إعادة توزيع الدخل لصالح العامة هذه بواسطة إجراءين جذريين: أوًال: 
ضرائب الدخــل العالية علــى الثــروات الكبيــرة. ثانياً: توفيــر الخدمات 
األساسية للطبقات العاملة؛ أي السكن والتعليم المجاني والرعاية الصحية. 
قام األميركيون وتبعهم األوروبيون بعد الحرب بتحصيل ضرائب مرتفعة جدًا 
علــى المداخيل العاليــة، وبتحويــل تلك العائــدات إلى قطاعــي الخدمات 
االجتماعيــة والتعليم بفرعيــه األساســي والجامعي، بهدف تعديــل الفوارق 
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المعيشــية الضخمة بين الطبقات. وقد واكب تلك التغييــرات نمو اقتصادي 
وتكنولوجــي مطرد في صناعات الــدول الغربية لمدة تناهــز الثالثين عاماً 
حتى نهاية الســبعينات مــن القرن الماضــي. كذلك وفّر التعليــم الجامعي 
والتقني المدعوم من الدولة متنفساً ألبناء الطبقة الوسطى في تلك الدول، 
حيث نهضــت الجامعــات األميركيــة واألوروبيــة واليابانية ـ عبــر التمويل 
الحكومي ـ بإعداد كفاءات من تقنيين ومهندسين وأطباء ومحامين على نحو 
لم يســبق له مثيل. ذلك كان الحلم الذي راود پوپر وهو قابع في نيوزيلنده 
خالل ســني الحرب الثانية، يخّط كتابه في (المجتمـــع المفتوح وأعداؤه) 

حيث أضحــى نمو الثروات الضخمة والرأســمال 
عموماً غير متفلت العقــال، يحكمه نظام ضريبي 
صارم يفرض نوعاً من الديموقراطية االقتصادية، 
مــن دون المســاس بحريــة النشــاط والتنافس 

االقتصادي بين األفراد والشركات.
يلحظ بكيتي أنه مــع نهاية الســبعينات من 
القرن العشرين شهدت الدول الصناعية المتقدمة 
مرحلة تاريخية جديدة عرفت بالليبرالية الجديدة 
أو النيوليبرالية، ســمتها الغالبة تآكل سياســات 

الديموقراطية االجتماعية. إذ بدأت الرســاميل الضخمة بالتراكم مجددًا بعد 
تخفيض الضرائب على المداخيل والثروات الكبيرة بشكل ملحوظ، عند وصول 
المحافظين في الواليات المتحدة مع الرئيس ريغان وفي بريطانيا مع ثاتشر، 
األمر الذي ســمح للرأســمال بالعودة إلى وتيــرة نموه التقليديــة بين 4 و 5 
بالمائة، بينما بقي نمــو الدخل القومي العام من 1 إلــى 1,5 بالمائة. كذلك 
عمدت تلك الحكومــات المحافظة علــى امتداد الثمانينات والتســعينات إلى 
تقليص برامج الخدمات االجتماعية من إعانات البطالة وصحة وتعليم، تاركة 
الطبقات العاملة عرضة لتقلبات العرض والطلب في سوق العمل، دون شبكات 
الحماية السابقة. زد على ذلك تخفيض الدعم الحكومي للجامعات والمعاهد 
العليا الذي ضاعف تكاليف الدراســة على أبناء الطبقات الوســطى، وأفضى 
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إلــى تراتبية طبقية حــادة حتى في الواليــات المتحدة، حيــث تزدهر اليوم 
ظروف شــبيهة ببدايــات القرن العشــرين المشــؤومة: «قد يكــون التفاوت 
االقتصادي في الواليات المتحدة اليوم أضحى حادًا جدًا، والعملية السياسية 
خاضعة بشــكل شــبه مطلق ألصحاب المداخيل العليا، لدرجــة تعوق القيام 
باإلصالحات الضرورية، إنه الوضع نفســه الذي واجهتــه أوروبا قبل الحرب 
العالمية األولى» 1. وعلى صعيد الدول الصناعية إجماًال، فإن مجموع الثروات 
الفردية في تلك المجتمعات يناهز ســتة أضعاف مدخولها القومي الســنوي 

العام، وهي النسبة نفسها التي سادت قبل بداية الحرب العالمية األولى.
عندما ُمِنح المؤرخ االقتصادي العالمي كوزنتس Kuznets جائزة نوبل عام 
1971؛ كان العالــم الصناعــي المتقدم ينعــم بنتائج السياســات االجتماعية 
لمرحلة ما بعد الحــرب العالمية الثانية، األمر الذي دفعه إلى رســم صورة 
زاهية للمستقبل، فحواها االنحسار التدريجي للفجوة بين المداخيل مع تقدم 
أساليب اإلنتاج والعولمة. لكن إحصاءات بكيتي وسايز تظهر أن حركة الدخل 
منذ نهاية السبعينات جاءت عكس هذه التوقعات. في عام 2010 أضحى توزيع 
الدخل في الواليات المتحدة على الشــكل اآلتي: يحوز 10 بالمائة من األسر 
على 70 بالمائة من مجموع الثروة، و 1 بالمائة من األسر على 35 بالمائة من 
مجموع الثــروة. في المقابل فإن 50 بالمائة من الســكان ال تملك أكثر من 5 
بالمائة من الثروة؛ وبالنســبة إلى فترة 2010 ـ 2012، فــإن 95 بالمائة من 
الزيادة اإلجمالية في الدخــل كانت من نصيب 1 بالمائــة فقط، بينما بقيت 
أجور األكثرية الســاحقة على حالها دون زيادة تذكر. هذا االتجاه العام نحو 
الفــوارق الطبقية الصارخــة على عتبة العقــد الثاني من القــرن الحالي ال 
يقتصر ـ بحسب بكيتي ومســاعديه ـ على الدول الغربية فقط، بل يظهر أيضاً 
في روســيا والصين ودول آســيا النامية أيضاً مثل الهند، «إنها المرة األولى 
التي تفيــد فيها اإلحصــاءات التي عالجناها بــأن هذا هو االتجــاه الغالب. 
سنكون كلنا ـ ما عدا قلة قليلة ـ أكثر فقرًا في المستقبل، األمر الذي سيؤدي 

 Picketty, “Save Capitalism from the Capitalists by Taxing Wealth” in Financial Times, March 1 ـ 
28, 2014.
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إلى أزمات اجتماعية وسياســية». بشــكٍل عام، فإن الثــروات المتمثلة بملكية 
األرض والعقارات واألســهم واألموال والســندات الحكومية ســتحقق القسم 
األكبر من المداخيل خالل القرن الحادي والعشرين على حساب تراجع أجور 
الطبقــات العاملــة التــي ال تملك مواجهــة االرتفــاع المســتمر المتوقع في 
اإليجارات وأســعار الغذاء؛ «إن عشرة بالمائة من الســكان سيحتكرون ملكية 
الثروة االقتصاديــة محققين مداخيل متزايدة على حســاب اإلفقــار المطرد 

للتسعين بالمائة الباقين» 1.
تلك هي الصورة القاتمة التي ترسمها دراسة 
أهم المؤرخين االقتصاديين الحاليين حول تطور 
العالقات االقتصادية واالجتماعية على المســتوى 
العالمي في العقود القادمة مــن القرن الحالي. 
وهــو ال يرى أمًال فــي الخروج من هــذه الحلقة 
المزرية إال بتغييرات سياسية تفضي إلى ضرائب 
تصاعدية علــى الثروات الضخمة على المســتوى 
الدولي، مما يعّدل بعض الشيء في توزيع الثروة 
لصالح الغالبية العظمى من ســكان األرض: «إن 

ضريبة تصاعدية على الثروة على الصعيد العالمي تتطلب تعاوناً دولياً، األمر 
الــذي دونه صعوبات، ولكنه ليس بالمســتحيل؛ إذ يســهم كل مــن الواليات 
المتحدة واالتحاد األوروبي بربع اإلنتاج العالمــي، ومن ثم يمكنهما أن يكوّنا 
قاعدة بيانات للثــروات العالمية، وإخضــاع الجهات الضريبيــة للعقوبات إن 
رفضت التعاون» 2. في ظل غياب الحلول الواقعية لتصاعد الفوارق االجتماعية 
داخــل المجتمعات الغربية مــن جهة، وبينهــا وبين المجتمعــات الفقيرة في 
أفريقيا وآســيا من جهة أخرى، ينذر بكيتي بواقع متفجر يشبه ـ إلى حد ما ـ 
صعود األفكار القومية والعنصرية التي ســبقت الحربيــن العالميتين األولى 

Picketty, Capital in the 21st Century, pp. 331 - 335. 1 ـ 
Picketty, “Save Capitalism from the Capitalists”. 2 ـ 
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والثانية، ذلك أن الفئات الشــعبية قد تحوّل ســخطها االقتصادي إلى اآلخر 
ـ الغريــب ـ الــذي ال يتكلم لغتهــا، وال يديــن بديانتها، وال يملك ســماتها 
الجســدية، فيصبح ذلك اآلخــر نقطة تركيــز الكراهية المجتمعيــة، العدو 
القومي أو الديني الذي تنســب إليه الشــرور كافة. وهكــذا تفضي توقعات 
بكيتي للقرن الحادي والعشرين إلى شــبه تكرار لألجواء القومية العنصرية 
والفاشــية التي واكبــت الحــرب العالميــة األولــى (1914 ـ 1918) والحرب 
العالمية الثانيــة (1939 ـ 1945). فالنخــب االقتصادية الحاليــة ـ الجامعة 
للثروات الهائلة ـ قــد ال تملك البصيــرة الكافية لتــدرك أن حركة العولمة 
والسوق العالمية هي المحرك الرئيس في النشاط االقتصادي الذي يتيح لها 
تراكم ثرواتها، ومن ثم قد ال تكون قادرًة على حماية تلك العولمة واالنفتاح 
على الســوق الدولية من التيــارات السياســية القومية التوجــه، العنصرية 
النزعة. وهذا ما حصــل في القرن العشــرين األوروبي، حيث لم تســتدرك 
النخب االقتصادية األمر؛ بل أســهم بعضها في التحريــض على الحرب فيما 
بينها، حاملة عواقب كارثية على الجميــع. بعبارة أخرى، إما أن تدرك النخب 
األكثــر ثراءً فــي عالمنا اليــوم وممثلوهــا السياســيون، أن الفقــر والبؤس 
االقتصادي للجمهور ال يمكن تفادي عواقبه المدمرة إال بالتخلي عن جزء من 
ثرواتهم لصالح العامة، وإمــا أن تدفن عقولها في الرمال بانتظار العاصفة: 
«فــي حال عدم إنجــاز إصالح ضريبي جــذري، قد تتجه الجمــوع إلى مقت 
العولمــة؛ وإذا ما وجدت صوتاً موحــدًا يعبر عن غضبها؛ فإنــه لن يكون إال 

صدى لألشباح القومية واالنعزالية الدفينة» 1.
نقطة االلتقاء بين فلســفة پوپر في المجتمع المنفتح ـ القائم على الحوار 
العقالني لتخفيــف اآلالم المجتمعيــة ـ وتوصيات بكيتي لــدرء أخطار القرن 
الحادي والعشرين االقتصادية والسياســية؛ تكمن في االتفاق على دور العقل 
النقدي كمــا جرى تبنيه في ممارســات األحــزاب الديموقراطيــة االجتماعية 
الغربية بعد الحــرب العالمية الثانيــة. حيث ظهر توافق على إشــراك ممثلي 

Picketty, “Save Capitalism from the Capitalists”. 1 ـ 
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الطبقات االجتماعية كافة في وضع السياســات االقتصاديــة، وخاصة لصالح 
الفئات الشــعبية في تأمين العمل والصحة والتعليم، هذا التوافق الذي قضى 
تحت ضغوط النيوليبرالية المتفلتة نهاية السبعينات. وقد استشعر پوپر بنتائج 
صعود النخب النيوليبرالية على الســلم االجتماعي، والدليــل عندما قال في 
مقالة له عام 1994 قبل ســتة أســابيع من وفاتــه: «ال يمكن االســتغناء عن 
الحرية االقتصادية وقوانين السوق؛ لكن هذا ال يعني أن مبدأ حرية السوق هو 
قانون إلهــي منّزه، ال يمكــن المس بــه أو تعديله» 1. وهو يــرى أن جزءًا من 
المشــكلة يعود إلى خمود مســاحة العقل النقدي في العلوم االجتماعية عامة، 

ولدى الخبراء االقتصاديين خاصة، بعد أن تخلى 
هؤالء عن تحليل أسباب البطالة والتفاوت الطبقي 
المتصاعــد في الثمانينــات والتســعينات، بهدف 
وضع حلول عملية لها: «هذا التخلي موقف خاطئ 
من قبــل علمــاء االقتصــاد، لكون تلــك األزمات 
االقتصاديــة غير مســتعصية على الحــل؛ بالطبع 
الحلول ليست سهلة؛ لكنها ليست مستحيلة» 2. هنا 
يلتقي پوپــر مع بكيتي الذي يصف شــوائب أنماط 
التفكير الســائدة اليوم فــي العلــوم االقتصادية 

بقوله: «يعوّل االقتصاديون على االســتخدام المفرط للنماذج الرياضية، األمر 
الذي يفضي إلــى إفراغ التحليل االقتصــادي من مضمونه الواقعي... ليســت 
مهمة الدراســات االجتماعية التوصل إلى معادالت رياضيــة مجردة تؤدي إلى 

إغفال الحوار الديموقراطي المفتوح على الجميع» 3.
في الختــام نورد قوالً عزيــزًا على پوپــر، مصدره الفيلســوف األلماني 
الكبير كانط: «قد يكون االعتراض على القول المأثور «اعتماد العقل أفضل 

 Popper, in A. Chmielewski & K. Popper, The Future is Open: A Conversation with Karl 1 ـ 
Popper, Routledge, 1999, p. 36.

Popper, in Chmielewski & Popper, The Future is Open: A Conversation with Karl Popper, p. 36. 2 ـ 
Picketty, Capital in the 21st Century, pp. 574, 571. 3 ـ 
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سياسة مبررًا؛ لكن ال يمكن البتة االعتراض على كون العقل والحقيقة أصلح 
للناس من السياســة» 1. طالما بقيت النخب السياســية واالقتصادية أســيرة 
شــهوتها للســلطة والمال، بقي صالح المجتمع بعيدًا عن ناظريها. فال يقوم 
المجتمع الصالــح دون الصلح والوفاق بيــن طبقاته وفئاتــه الفاعلة، وهذا 
معناه اعتماد العقل المنفتح على آالم وتطلعــات اآلخر المجتمعي. فهل تهمل 
النخب القــادرة والمقتدرة صوت العقــل كما فعلت أول مرة قبــل مائة عام 
ونيّف، لتغوص في بحار الدمــاء والخراب، أم تفلح دعــوة پوپر وبكيتي إلى 

اتعاظ العاقل من أخطائه؟

I. Kant, On Eternal Peace, Appendix, in Popper, The Open Society, vol. 1, p. 139. 1 ـ 
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■  أستاذ جامعي وباحث في مجال الفلسفة السياسية والدراسات االستشراقية، المغرب.

بأي معًنى يمكن الحديث عن فلســفة ديٍن عند الفيلسوف 
العربي ناصيف نّصار في ظل نظريته في السلطة؟

ُعرف الرجــل بإيمانه بإمكانيــة قيام نهضٍة عربيــٍة ثانية، وبوأَ 
الفكَر الفلسفي مكانًة َشَرِفيًة ضمن أسباب النهضة ومرتكزاتها، ثم 
طفق يفكك كثيرًا من المفاهيم ذات الصلة برهان النهضة، من قبيل 
العقل والحريــة والحق والدولة والســلطة والديــن... إلخ، فكانت 
النتيجة أن اجتمع في متنه الفلســفي رهان النهضــة العربية ونَفَس 
الكونيــة التي وســمت مفاهيم الفلســفة ومقوالتها الكبــرى. تركْت 
مســألة الدين أثرًا بالغاً في مواقف ناصيف نّصار، وتكاد المســألة 
تلك تحضر في جــلّ ما ألفه مــن قضايا وحلله مــن مفاهيم، ولعل 
السبب األبرز في ذلك وعيه بما للعامل الديني من سهمٍ في تحديد 
كثيٍر من القضايا التي ال تزال تســتوقف الوعــي العربي المعاصر، 
ال سيّما ما تعلّق منها بتلقيه لمنظومة الفكر الغربي الحديث، وتمثِّلِه 
لمفاهيمه الكبــرى، التي ال يزال على الفكــر العربي المعاصر بذل 
جهٍد كبيٍر لفهمها وترســيخها في الثقافة العربية. يدرك فيلســوفنا 

■ �� ��ز/5  #

الُسلطِة ُحدوِد  في  الِديُن 
العالقة وإشكالية  نّصار  ناصيف 

والسلطة الدين  بين 
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جيــدًا أن حيزًا كبيرًا من قــوة الدين في الثقافة العربيــة ينتهل من تاريخيته 
وتجّذر بنيته الرمزية في تضاعيف تلك الثقافــة، عالوة على ارتباطها الوثيق 
بالشــرط اإلنســاني، لذلك لم يكن صدفًة أن ينبري إلى البحث عن عناصر 
المســألة الدينية في التراث كما في تحليل الطبيعة اإلنســانية. َبْيَد أن نّصار 
لم يحسب نفسه ـ في فلسفته السياســية ـ في زمرة فالسفة الدين، بل فضل 
أن يطل على الدين من زاوية تفكيره في العلمانية وفلسفته في السلطة؛ نظرًا 
لما لمســه في ذلك من قدرة على اتخاذ موقع خارج «نســق الدين»، باعتبار 
ذلك شــرطاً ضرورياً لفهم طبيعته وعالقته بالفضاء العمومي. واضح ـ إذن ـ 
أن ما يعني نّصار من الدين عالقته بالمسألة السياسية، التي عقد جلّ مصنفاته 
لفهم إشــكالياتها الكبرى، ولعل هذا ما يشــي به احتفاله بالدين واإليمان في 
مضمار استشــكاله لمفهوم السلطة وعالقتها بالعيش المشــترك. كيف تحددْت 
حقيقُة الدين من حيث عالقته بالسياسة والسلطة؟ كيف ينبغي فهم موقع الدين 
في الفضاء العمومي؟ ما طبيعة العالقة التي يمكن للدين أن ينسجها مع الدولة 
والسياســة، في ظل الوعي بحاجة الطبيعة اإلنســانية إليه من جهة، وبضرورة 

استقالل السياسة عن سلطانه من جهٍة ثانية؟

ال ا��/� �� ا���FA و�5ٴ�A� :ًأوال

كثيرةٌ هي األسباب التي يمكن للباحث أن يفسر بها اهتمام ناصيف نّصار 
بإشــكالية عالقة الدين بالسياســة، التي تــكاد تحضر في جلّ مــا ألّفه من 
أعمال نقدية وفلســفية، بل وتتبوأ ـ في مشــروعه الفلســفي ـ مقاماً رئيساً ال 
يضارعه ـ من حيث الحضور واألهمية ـ إال هوســه بمفهــوم النهضة العربية 
الثانيــة. فعالوًة علــى االختيــار العلماني الذي ســّخر أعمالــه للدفاع عنه، 
والبرهنة على مســيس الحاجة إليه في لحظٍة بات فيها العقل والعقالنية من 
أبرز متطلبات النهضة العربية في نظره 1؛ وإضافًة إلى وعيه بالدور الحاســم 
الذي ينبغي أن تضطلع به الفلسفُة في َجْبه إعضاالت الراهن العربي المشبع 

محمد المصباحي، جدلية العقل والمدينة في الفلســـفة العربيـــة المعاصرة، بيروت؛ منتدى  1 ـ 
المعارف، 2013، ص 94.
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والسلطة الدين  بين  العالقة  وإشكالية  نّصار  ناصيف  الُسلطِة  ُحدوِد  في  الِديُن 

بمظاهر الالعقالنية ســواء على مســتوى النظر أو على مســتوى الفعل 1؛ فإن 
المالحظ على مقاربة نّصار لتلك اإلشكالية أنها اتخذت شكل تفكيك مزدوج؛ 
إذ بمقدار ما عمــل الرجل على خلخلة تمركزاتها المتحــدرة إلينا من تراثنا 
الفكري والسياســي 2، على نحو ما يتضح من مناولته ألطروحات ممثلي ذلك 
التراث وللقضايا المؤثثة لمشــهده، فإنه تعقب تمظهرات هذه اإلشكالية في 
راهنه الذي كان خير معبٍر عّما تتســم به العالقة بين السياسي والديني من 
غمــوٍض وقلٍق فــي العالــم العربي، وقــد اعتد في ذلــك بتحليله الفلســفي 
المستقدم ـ في حيز ٍكبيٍر منه ـ من الرؤية الفينومينولوجية التي أقامها على 

تعليق كثيــر من األحــكام والتنقيب عــن حقيقة 
المفهوم الذي جعل مدار اشــتغال نصوصه عليه. 
كان مــن الطبيعي ـ والحــال هاتــه ـ أن يتناول 
نصار إشكالية العالقة بين السياسي والديني في 
ســياق أعم حــدده كتابه العمــدة في الفلســفة 
السياسية (منطق السلطة)، والذي أطل منه على 
مختلف عناصر مفهوم السلطة وإشكاالت االجتماع 
السياســي 3. صحيــٌح أن الكتــاب ذاك لــم يكن 
المناســبة الوحيــدة التي اهتــم فيها فيلســوفنا 

بمسألة التداخل بين الســلطتين: الدينية والسياســية، ما دامت كتبه تنضح 
بهّم الحسم فيها؛ َبْيَد أن ما يهمنا نحن طبيعة الرؤية التي يصدر عنها نّصار 
في كتابه، وهي الرؤية الفلسفية العامة التي ال تتناول المفهوم في ظل شروط 
ووضعيات مخصوصة، بل تتناول الســلطة من حيث هي ظاهرة إنسانية ينبغي 

الكشف عن «حقيقتها» وجوهرها انطالقاً من التحليل الفلسفي لمفهومها.
A. Laroui, Islamisme, Modernisme, Libéralisme, Casablanca; Centre culturel arabe, 1997, p. 39 1 ـ 
على نحو ما يمكن أن نستشــف من تحليله لمســارات مفهوم األمة في الفكر السياسي اإلسالمي  2 ـ 
الكالســيكي، انظر؛ ناصيف نّصار، مفهوم األمة بين الدين والتاريخ، دراسة في مدلول األُمة 

في التراث العربي اإلسالمي، بيروت؛ دار الطليعة، الطبعة الخامسة، 2003.
ناصيف نّصار، منطق السلطة؛ مدخل إلى فلســـفة األمر، بيروت؛ دار أمــواج، الطبعة الثانية،  3 ـ 

2001، ص 327.
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ولعلنا ال نتزيد إذ نقول: إن كتاب (منطق الســـلطة) اســتطاع ـ إلى حٍد 
كبيٍر ـ أن يقف عند ماهية الســلطة، وأن يكشــف عن طابعها التركيبي؛ تبدى 
ذلك ـ أوًال ـ في ســعي صاحبــه إلى إقامة ميــٍز واضح المعالم بين الســلطة 
وغيرها مــن المفاهيم المتداخلة معهــا، على نحو ما يستشــف من حديثه عن 
مفهومي: األمر والســيطرة. كما يتضح ذلك ـ ثانياً ـ مــن الحوار الذي أقامه 
هذا الفيلســوف مع تاريخ الفلســفة السياســية ونصوصها الكبرى التي اهتمت 
بمسألة الســلطة، والقارئ في متن نّصار ســرعان ما يجد نفسه أمام حواٍر مع 
جهابذة هذا الفكر: الماوردي، وابن خلدون، وهوبس، وروســو، وكانط، ولوك، 
وهيغل ورولز. ال يتعلّق األمر في ذلك المصنف بعرٍض مفصٍل لنظريات أولئك 
المفكرين، طالمــا أن الكتاب ليــس تعليمياً ال من حيث غاياتــه وال من حيث 
منهجه؛ بل إنه كتاب تأسيســي نظري، غايته القصوى اإلسهام في بلورة نظرية 
في السلطة تنهل من تراث الفكر السياسي الكوني، وتسهم في بناء فهمٍ معقوٍل 
لمفهومها، قــادر على اإلجابة عن األســئلة التي يطرحها الراهــن العربي على 
الفكر اليوم 1. وعندي أن ممارســة فعل التفلســف على هذا النحــو هو أبرز ما 
َيِسُم الجهد الفلسفي الذي بذله نّصار، والذي رمى من خالله إلى اإلسهام في 
الفكر الكوني انطالقاً من استيعاب التراثين اإلسالمي والغربي في اآلن ذاته 2، 
على أساس أن ذلك هو الســبيل الوحيدة إلى ضمان االستقالل الفلسفي الذي 
دافع عنه الرجل في مختلف متنه الفلســفي 3. كما تظهر غايات منطق السلطة 
ـ ثالثاً ـ في الهدف الرئيس الذي حدده صاحبه في نهاية كتابه، ذاهباً إلى أن 
«إقامة نظامٍ ألي ســلطة عملية غير ممكنــة إذا كان القائمون بها غير مقتنعين 
بفلسفة السلطة، غير مســتوعبين لمفاهيمها الرئيسة، وغير ممارسين لعالقات 

«ومن هنا يتبيّن أن إحدى المهمات الرئيسة أمام الفكر السياسي العربي اليوم هي مهمة االنتقال  1 ـ 
من االنفعــال واالقتباس من الفكر السياســي الغربي إلى االســتيعاب النقدي للتراث السياســي 
الغربي في أصولــه وعمارته وتجاربه المتجــددة» ناصيف نّصــار، مطارحات للعقل الملتزم؛ في 

بعض مشكالت السياسة والدين واإليديولوجيا، بيروت؛ دار الطليعة، 1986، ص 78.
ناصيف نّصار، باب الحرية؛ انبثاق الوجود بالفعل، بيروت؛ دار الطليعة، 2003، ص 13. 2 ـ 

ناصيف نّصــار، طريق االستقالل الفلسفي، سبيل الفكر العربي إلى الحرية واإلبداع، بيروت؛  3 ـ 
دار الطليعة، الطبعة الرابعة، 2009، ص 235.
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السلطة ممارســًة واضحًة وناجحًة» 1؛ فإضافًة إلى ما ينم عنه هذا الموقُف من 
إيمان بالحاجة إلى الفلســفة في جبه إعضال الســلطة في المجال السياســي 
العربي؛ فإن تشديد صاحبه على ضرورة بلورة فلسفة للسلطة أتى ينبه على ما 
يتضمنــه افتقار تصــوّر النهضة إلى الفلســفة مــن أخطار على فهــم الراهن 
وعناصره الرئيســة، لذلك وجب القول: إن ما يرمي إليه فيلسوفنا من ـ خالل 
اإلســهام في نحت مفهوم الســلطة ـ هــو فهم راهنه الذي يشــرط ممارســة 
التفلســف عنده، وهو مــا يعني أن التفلســف يقتضــي نحت مفاهيــم محايثة 

للراهن، تنم عن وعي عميق بالمفارقات والصعوبات التي يطرحها على الفكر.
ُيَعّرف نّصار السلطة بأنها حٌق في األمر 2، أو 
هي باألحرى: احتكار له يعطي لصاحبه مشروعيًة 
إلصداره األمــر انطالقاً مــن التســليم بضرورة 
خضوع المأمور؛ فهــي إذن جدلية أمٍر وطاعة بين 
الحاكم (اآلمر) والمحكوم (المأمور) مدارُها على 
االعتراف. ليس بالعسير على الباحث أن يالحظ 
الطابــع العام لهــذا التعريف، ال ســيّما في ظل 
وجود تعريفات أخرى للسلطة تعج بها كتب الفكر 
السياسي والقواميس الفلسفية والعلوم اإلنسانية، 

ويبدو أن نّصار نفســه انتبه إلى هذه المســألة، فطفق يحّدد فهمه للســلطة 
شــيئاً فشــيئاً عبر تفاصيل كتابه منطق الســـلطة، بأن فصلها عن السيطرة 
والهيمنة ابتــداءً، وعن التســلطن والقهر ثانيــاً، ثم بأن كشــف عن طابعها 
اإلنساني واتصالها الماهوي بالعدل والحق ثالثاً. ما يلفت االنتباه في تحديد 
الســلطة عند نّصار اصطفافه إلى جانب الفالسفة الذين ميزوا بشكل واضح 
بين السلطة والسيطرة 3، ويبدو أن لموقفه من الليبرالية دورًا في ذلك 4؛ فهو 

ناصيف نّصار، منطق السلطة، ص 432. 1 ـ 
المصدر السابق، ص 7. 2 ـ 

H. Arendt, La crise de la culture, Paris, Gallimard, 1972, p. 123. 3 ـ 
ناصيف نّصار، باب الحرية، مصدر سابق، ص 12. 4 ـ 
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يكاد يقيم الســلطة السياســية على الحــق والحرية والعدل، وقــد كان من 
الطبيعي أال يقبل بأي مطابقٍة بينها وبين ســلطة الدين (الســلطة الدينية)، 
ال ســيّما وأن مرد التخارج بينهما إلى أن مدار الســلطة السياســية على ما 
يسميه دنيا اإلنســان، في حين أن مدار الســلطة الدينية على أموٍر قد تنتمي 
إلى دنيا اإلنســان، وقد تقــع خارجها كذلك 1. إن ربط الســلطة السياســية 
بالشأن الدنيوي يبقى مقدمة رئيسة يمكن أن نقرأ في ظلها موقف الفيلسوف 
العربي من الســلطة الدينية 2. وليس الغرض من ذلك رمي السلطة الدينية 
باإلعراض عن الدنيا وشــؤونها، وفيلســوفنا نفســه يدرك أن الدين ما انفك 
يقّدم فهماً معيناً للعالم ومعضالته، غير أنه يرى أن الدين ال يتضمن مفهوماً 
عن السياســة ومجالها 3، وإنما يتناول الشــؤون الدنيوية بالعرض ال بالذات، 
فينظر إليها من حيث داللتُها على اآلخرة واتصالها بالغيب، في حين تختص 
السلطة السياسية بالشرط االجتماعي لإلنسان، وهو ما عبّر عنه بالقول: إن 
موضوعها هو الشــروط االجتماعية لسعادة اإلنســان، بل إن اقتناعه هذا هو 
الذي يفســر تشــديده على بيان طبيعة الخدمات التي تحدد ماهية الســلطة 
السياســية وتكفل مقبوليتها عند األفراد 4. من يدقق النظر في تلك الخدمات 
يدرك أن إفراد نّصار لفصٍل من كتابه (منطق الســـلطة) لها لم يأِت محض 
صدفٍة، بــل أراد منه بيــان الطابع الخدماتــي «المادي» للدولة ولســلطتها 
السياسية، ذاهباً إلى أن جل الخدمات التي تحدد مقبولية السلطة السياسية 
هي على صلة مباشرة بالحياة اإلنســانية الدنيوية؛ أي بدنيا اإلنسان على حد 

ناصيف نّصار، منطق السلطة، ص 222. 1 ـ 
يقول نصار: «إن الســلطة السياسية ســلطة دنيوية من ألفها إلى يائها: دنيوية المصدر ودنيوية  2 ـ 
الغايــة، إذ إن مصدرها ال يتعــدى ـ طبيعة الوجــود ـ االجتماعــي، وغايتها ال تتعدى الشــرط 
االجتماعي لسعادة اإلنسان في هذه الدنيا. أما السلطة الدينية؛ فإنها كما تطرح نفسها متصلة، 
بشكٍل أو بآخر، بالغيب من جهة المصدر والغاية، أو من جهة واحد منهما. وشرط قيامها كعالقة 

أصيلة بين آمر ومطيع إنما هو اإليمان» المصدر السابق، ص 143.
ناصيــف نّصار، اإلشارات والمســـالك؛ من إيوان ابن رشـــد إلى رحاب العلمانية، بيروت؛ دار  3 ـ 

الطليعة، 2011، ص 175.
انظر الفصل الذي خصصه لهذا الموضوع تحت عنوان: في خدمات السلطة السياسية، المصدر  4 ـ 

السابق، ص 115.
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تعبيره، وأن خير عالقة يمكن أن تربطها بالدين ومجاله هي عالقة االستقالل 
التي تحفــظ لكٍل منهما اســتقالله بمجاله عن اآلخر. غيــر أن الحديث عن 
االستقالل بين ســلطة الدين وسلطة الدنيا (السياســة) ليس على هذا القدر 
من البســاطة، ونّصار نفســه يدرك أن التداخل بينهمــا ال يتوقف عند حدود 
إخضاع إحداهما لألخرى أو تســخيرها لها في كثير مــن األحيان، طالما أنه 

على دراية بما نجم عن ذلك من مآٍس عانت منها اإلنسانية عبر تاريخها.
واضٌح ـ إذن ـ أن ما يدفع فيلســوفنا إلى إعادة التفكير في العالقة بين 
الدين والسياســة ـ انطالقاً من موقع التفكير في مفهوم السلطة ـ ليس فقط 

إقامة دليــٍل من داخل منطق الســـلطة يدعم به 
طرحه العلماني، بل كذلك وعيُــه بما يترتب عن 
الهوت الســلطة من نظام حكــمٍ ثيوقراطي يأتي 
على أبســط المقومات الذاتية للسياسة ومجالها، 
من تعدديــٍة وحريٍة واختالف، وهو مــا يأذن لنا 
بالقول: إن ما يرمي إليه نصــار هو بيان مظاهر 
الخلل التي تعتــور مفهوم الدولــة الدينية، التي 
تســتوي عنده على مبدأ ينص على أنه «ال سلطة 
إال هللا» 1، وهذا يعنــي أن خلخلة مفهــوم الدولة 

الدينية يقتضي الوقوف على ما يتناسل منه من مفهوم للسلطة السياسية التي 
ســرعان ما تنصهر ـ كلياً أو جزئياً ـ في مفهوم الســلطة الدينية. إننا نشدد 
على هذا المعطى؛ ألننا نعّده ـ هو اآلخر ـ مقدمًة أساسية لفهم مقاربة نصار 
لمفهوم السلطة الدينية، كما أنجزه من موقع تحليله لمفهوم السلطة؛ فهدفه 
البعيد هو بيان تهافــت مفهوم الدولــة الدينية، من خالل إظهــار التناقض 
الحاكم لفكرة السلطة الدينية وتخارجها مع الســلطة السياسية، التي تبقى 
ـ في نهاية المطاف ـ المقوم األساســي لكل دولة ممكنة. كيف يتحّدد مفهوم 
الدولة الدينية؟ وما طبيعة السلطة التي تترتب عليه؟ بأي معنى يمكن القول: 

نّصار، منطق السلطة، ص 149. 1 ـ 
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إن اســتقالل الدين عن السياســة أمر ممكــن؟ أال يقتضي االســتقالل قدرًا 
معقوالً من االعتراف المتبادل بين الطرفين؟ وهل يكون االعتراف ذاك ممكناً 

عندما يتعلق األمر بسلطتين متنافستين على احتكار دنيا اإلنسان نفسها؟

��5AEُ �� :ً��#�Z ا��/� +� #w�/� �� ا��و�� وا����

خالفاً لكثيٍر من المفكريــن العرب الذين كان لهم ســهمهم الكبير في 
بناء المشــاريع الفكرية الكبرى التي عرفها المجال الفكري العربي، والذين 
فضلــوا تقديم أنفســهم كمثقفين أكثر مما هم فالســفة ـ وخالفــاً لعبد اهللا 
العروي الذي ارتــأى الدفاع عن الحاجة إلى الفصل بين السياســي والديني 
انطالقــاً من النقد التاريخي للتجربة السياســية اإلســالمية، والكشــف عن 
التناقضات التي رشــحت على ســطح المفهوم اإلســالمي ـ العربي للدولة 1، 
صادرًا في ذلك عن إيمانه بقصور النظر الفلســفي بسبب تعاليه عن التاريخ 
ومنطقه 2 ـ فإن نّصار أبى إال أن يقّدم نفسه كفيلسوٍف أوًال وأخيراً، وأن يقيم 
نقده للدولة الدينية من داخل الرؤية الفلســفية، التــي رأى أنها األقدر على 
اإلفالت من قبضــة اإليديولوجيــا؛ «ألنها تســعى ـ في نظــره ـ إلى إعطاء 
الحقيقة حقها الكامل قدر اإلمكان» 3. يعني هــذا األمر، في جملة ما يعنيه ـ 
أن خلخلة مقولة الدولة الدينية يقتضي قدرًا من التفكير الفلسفي في الدين 
وماهيته، مثلما يقتضي التفكير في السياسة وحقيقتها، بما يستلزمه ذلك من 

تعليٍق لألحكام وتنقيٍب عن حقيقة الدين من حيث هو مفهوٌم فلسفي.
ال يذهب الفيلســوف العربي بمقاربته هاته إلى حــدوٍد بعيدٍة يزُعم فيها 
تأسيَسه فلسفًة في الدين على نحو ما نجدها عند فالسفة الدين منذ كانط، 
رغم ما تضمنته مناولته تلك من تأمالٍت فلسفيٍة في الدين. وعندي أن الذي 
حال دون تأســيس نصار لمثل تلك الفلســفة انشــداده إلى الرؤية السياسية 

عبد اهللا العروي، مفهـــوم الدولة، بيروت؛ المركز الثقافــي العربي، الطبعة الســابعة، 2001،  1 ـ 
ص 156.

نة واإلصالح، بيروت؛ المركز الثقافي العربي، 2008، ص 19. عبد اهللا العروي، الس 2 ـ 
نّصار، اإلشارات والمسالك، ص 176. 3 ـ 
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التي صدر عنها في مساءلته لمعنى الدين واإليمان 1 من جهة 2 ـ إْذ كان عليه 
أن ينظر إلى الدين من حيث عالقته بالسياســة وفعاليته في مجالها، وليس 
من حيث هو موضوع في حد ذاته، ما دامت السلطة في نظره سابقة لإليمان 3 
ـ وتصوره العام ـ من جهــٍة ثانيٍة ـ للعلمانية بحســبانها خروجــاً من هيمنة 
الدين؛ إذ يبدو أن فكرة االســتقالل لم تكن كافية إلسباغ القدر الالزم من 
المرونة على تصور فيلسوفنا للعلمانية وجعلها أكثر احتضاناً للشرط الديني، 
رغم إلحاحه على أهمية البعد األخالقي بالنسبة إلى الدين، وحتى يتسنى له 
العبور إلى تأسيس قول فلســفي في الدين ينم عن اعتراٍف عميٍق بأحقيته في 

أن يصير موضوعاً للتأمل الفلســفي. فنحن لسنا 
أمام نظر فــي الدين يتخذ مــن ماهيته وجوهره 
موضوعاً له، بمقدار ما أن األمر يتعلق بتفكير في 
الديــن واإليمــان من جهــة عالقتهما بالســلطة 

والوجود السياسي لإلنسان بصفٍة عامٍة.
كيف يتصــوّر نصــار مفهوم الديــن؟ وكيف 
يفســر اعتقاده أن اإليمان ال يتضمن أي رؤية عن 

السياسة والدولة؟
كان على هذا الفيلسوف أن ينطلق في إجابته 

عن هذا الســؤال من تحليل الطبيعة اإلنســانية 4 على أســاس كونها منبع كل 
الســلط التي ينتجها اإلنســان، وهو يــرى أن اإليمان الدينــي «تجربة روحية 

المصدر السابق، ص 175. 1 ـ 
ســبق لي أن بينت مركزية المســألة السياســية في فلســفة نّصار، معتبرا أنه فيلسوف سياسي  2 ـ 
بامتياز، في مقال لي عن تصوره للعالقة بين الســلطة والعدل. انظــر؛ نبيل فازيو؛ الفلسفة في 
معترك العدل، قراءة فـــي تصور ناصيف نّصار لجدلية الســـلطة والعدل، مجلة المســتقبل 

العربي، العدد 424، يونيو 2014.
نّصار، منطق السلطة، ص 150. 3 ـ 

هذه خطوة منهجية تكاد تحضر عنده في تحليله لكثير من المفاهيم الفلسفية، (انظر على سبيل  4 ـ 
المثال تحليله لمفهوم العدل وعالقته بالســلطة والحق). لذلك يمكــن القول إن تصوره للطبيعة 

البشرية، أو للحالة اإلنسانية إن شئنا الدقة أكثر، يبقى من مقومات رؤيته الفلسفية.
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وسلوكية، يقوم بها اإلنسان من دون أن يخرج من وضعه في الدنيا، ومن دون 
أن يتجاوز وجوده الطبيعي. اإلنســان المؤمــن دينياً هو إنســان طبيعي يؤمن 
دينياً. واإلنســان الطبيعي هــو هو في كل إنســان؛ إنه كائن يحمــل في ذاته 
الحاجة والرغبة، ويشــعر بالخوف واألمل، ويتمتع بالحرية والروية، وينشــد 
الطمأنينة واللذة، ويســعى إلى تحقيــق المصلحة وتجنب المضــرة، ويندفع 
بالحب والكراهية، ويتطلع إلى الســعادة، وينمو وينفتح كيانه ثم يشــيخ، وهو 
مع هذا كله كائن اجتماعي» 1. يحُســن بنا ـ قصد فهم هــذا القول ـ أن ننتبه 
إلى هذا الربط الماهوي الذي يقيمــه نّصار بين اإليمان ـ من حيث هو جوهر 
الدين 2 ـ والطبيعة اإلنســانية التي تعّد قاعدًة معياريًة قــارب منها كثيرًا من 
مفاهيمه الفلســفية. نالحظ أن الرجل ال ينفي الحاجة إلى اإليمان بل يربطها 
بالطبيعة البشــرية، وهذا اعتراٌف ضمني بحق الدين فــي الوجود تْضمنه له 
الطبيعة اإلنسانية نفســها، حٌق سرعان ما ينتبه فيلســوفنا إلى ما يحويه من 
سلطٍة من شــأنها أن تمارس باسم الدين واإليمان على اإلنسان نفسه. تشترك 
السلطتان الدينية والسياسية في المنبع، وتفترقان في الغايات والوسائل، غير 
أن نّصار يلح على أسبقية الســلطة على الدين واإليمان، فكيف تكون السلطة 
في دنيا اإلنســان الطبيعي ســابقة لإليمان 3 وهي تشــاركه منبعــه وأصله في 
الطبيعة اإلنســانية؟ وما طبيعة األولوية التي يعطيها هذا الفيلســوف للسلطة 

السياسية؟ وما أثر تلك األولوية في اإليمان ومكانته في مجال السياسة؟
ال يبدو أن نّصارًا يذهب إلى حد اإلقرار بوجود تفاضل ماهوي بين اإليمان 
والسلطة، طالما أن انتسابهما إلى الطبيعة اإلنسانية أغلق الباب ُكلياً أمام مثل 
هذه اإلمكانية. بل إن األمر يتعلّق عنده ـ في نظــري ـ بأولوية معرفية. نقرأ له 
في هذا المعرض قولــه: «يمكنه (= اإليمــان الديني) أن يطــرح لنا تصورات 
وقضايــا معينة عن وجود اهللا وصفاتــه وأفعاله، وعن عنايتــه بالكائنات جميعاً 

ناصيف نّصار، منطق السلطة، ص 149 ـ 150. 1 ـ 
انظر مالحظات عزمي بشارة حول عالقة اإليمان بالدين في؛ عزمي بشارة، الدين والعلمنة في  2 ـ 
ســـياق تاريخي، الجزء األول: الدين والتديـــن. بيروت؛ المركــز العربي لألبحاث ودراســة 

السياسات. 2013
نّصار، منطق السلطة، ص 150. 3 ـ 
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وعن وجود اإلنســان وأفعاله ومصيره. ولكن ال يمكنه ـ على األقل ـ أن ينفي ما 
نعرفه بالعقل من حقائق عــن الطبيعة واإلنســان واهللا، فما نعرفه بالعقل عن 
الطبيعة واإلنســـان واهللا هو األثبت لدينا، وهو المرجـــع لفهم ما عداه» 1. 
يتحدد التفاضل بين السلطة واإليمان إذن انطالقاً من عالقتهما بالعقل؛ صحيح 
أن اإليمان يتضمن تصورات عن دنيا اإلنسان كما عن السلطة السياسية؛ َبْيَد أن 
ذلك ال يمكــن أن يعوض ما يقّدمه العقــل من حقائق عن هــذه األمور، ليبقى 
العقل المصــدر األوثق ـ في نظر نّصــار ـ لمعرفة دنيا اإلنســان. لذلك ينبغي 
القول: إن إثبات هذا الفيلســوف لتجذر اإليمان وسلطانه في الطبيعة اإلنسانية 

ال يعنــي مطلقاً االعتراف لإليمــان بالحق في بناء 
حقيقة السياســة ومجالها، بل إثبات أحقية العقل 
في النهوض بمثــل هذه المهمة، ال ســيّما وأن من 
شــأن إعطاء األولوية لإليمان أن ينفــي غيره من 
الســلط األخــرى المتعلّقــة بالشــرط اإلنســاني. 
والنتيجة ـ يقــول نّصار ـ «إن الدولــة الدينية في 
نفســها إذا كانت دينية بالمعنى الكامل؛ فهي نفي 
لكونهــا دولــة لإلنســان الطبيعي؛ أي أنهــا دولة 
الالدولة، وإذا كانت دولة بالمعنى المعروف، فهي 

سلطة سياسية تتماهى مع الدين وسلطته ألغراض سياسية استبدادية» 2.
لنســجل ـ في ضوء ما تقــدم من معطيــات ـ أن عقالنية نّصــار لم تقدم 
نفسها كبديٍل مطلٍق عن اإليمان، بل رامت وضعه حيث يجب أن يوضع؛ في مجال 
الدين وخارج مدار السياســة. وظني أن هذا الموقف ال يكفي لفهم قوة حضور 
الدين فــي المجال السياســي في الماضي كمــا في الحاضر؛ فالمشــكل ليس 
ينحصر فيما إذا كانت السلطة سابقًة للدين، أو فيما إذا كان العقل ـ ال اإليمان 

الصفحة نفسها. (التشديد من عندي). 1 ـ 
المصدر الســابق، ص 151. على هذا النحو مــن النظر قارب المفكر المغربــي عبد اهللا العروي  2 ـ 
مســألة الدولة اإلســالمية مبيناً التناقض الذاتي الذي يحكم تصور الوعي السياسي اإلسالمي 

لها. انظر؛ عبد اهللا العروي، مفهوم الدولة، مرجع سابق، ص 132.
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الديني ـ هو المصدر األوثق لمعرفة دنيا اإلنســان وشــؤونها السياسية، بل إنه 
يتعلّق بصيرورة الدين مشــكلًة سياســية؛ نظــرًا لقدرته على فرض نفســه في 
الفضاء العمومي، وهو ما يســعفه بمــا يكفي من قوٍة لتبرير الوجود السياســي 
وجعله وجودًا يحظــى بالمقبولية، ليس فقط في نظر الســلطة السياســية، بل 
وكذلك بالنسبة إلى األفراد الذين ينتهلون من معيارية الدين كثيرًا من قبولهم 
لســلطة الدولة. يحيلنا هذا االعتراض إلى الجانب الثقافــي من عالقة الدين 
بالسياســة، والذي يبقى عامًال محددًا لطبيعتها ومسارها داخل هذا المجتمع أو 
ذاك 1. وال يكفي االرتكاز إلى الطبيعة البشــرية ـ فــي فردانيتها ـ للحكم على 
تلك العالقة الجدلية، طالما أن الدين يغدو مشكلة عمومية في مجال السياسة، 
تتجاوز حدود مفهوم الطبيعة البشــرية بمعناها الفردي 2؛ إنه مشــكلة «النحن» 
التي تعبر عن الوجه العالئقي للحالة اإلنســانية 3، كما عــن الوجه االجتماعي 
لحضور الدين في السياسة، بما يســتلزمه ذلك من تفكيٍر في الثقافة من حيث 
هي منظومُة رموٍز تعكــس الحياة االجتماعيــة 4؛ حينها يغدو الديــن عامًال من 
العوامل المحددة للهوية الجماعية، ويمســي كل تفكيــٍر فيه عبارة عن اهتجاس 

بتلك الهوية وبما يتناسل منها من أسئلٍة ال تنفصل عن هم العيش المشترك 5.

��Z%�ً: �� #&� ا��و�� ا��/���

ومهما يكن من أمر؛ فإن الثابت عنــد نّصار أن بيان تهافت مقولة الدولة 
الدينية مهمٌة يجب على فلسفة الســلطة االضطالعُ بها؛ نظرًا لما رآه في تلك 
المقولة من مفاهيــم باتت تمثل ـ في نظره ـ خطرًا علــى المدنية والعقل في 

سبق أن سجلنا ذهول نّصار عن العامل الثقافي في تصوره لمفهوم العدل في مقالنا المشار إليه  1 ـ 
أعاله. إن ما يعنينا من هذا الذهول هو أثره في تصور مسألة تبرير وتسويغ فكرة العدل، بحكم 

أن ذلك ال ينفصل عن البنى الثقافية التي في تربتها تنشأ فكرة العدل.
Habermas, Entre naturalisme et religion: les défis de la démocratie, Paris, Gallimard, 2008, p. 204 2 ـ 
H. Arendt, la condition de l’homme moderne, Paris, Poket, 1988, p. 60. 3 ـ 
عبد اهللا العــروي، ثقافتنا في ضوء التاريخ، بيروت؛ المركز الثقافــي العربي، الطبعة الرابعة،  4 ـ 

1997، ص 172.
Habermas, J. Entre naturalisme et religion, les défis de la démocratie, Paris, op, cit. p. 204. 5 ـ 
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العالم العربي. بل إنه أقام تصوره للعلمانية على أنقاض فكرة الدولة الدينية 
نفســها. تقوم هذه األخيرة على جامعة اإليمان، فتتحــدد هوية المنتمين إليها 
بتلك الرابطة رغم مجافاتها لطبيعة المجال السياســي الذي يســتدعي قدرًا 
كبيرًا من االعتراف بالحق في التعددية واالختالف 1، وهو ما ترفضه الســلطة 
الدينيــة التي ال تســلم إال بمبدأ اإليمــان بالمذهب الدينــي، وال ترى ـ تبعاً 
لذلك ـ في المعارضة السياســية إال خروجاً عن المذهب وزيغاً عن الصراط 
المستقيم. إن شــيطنة المعارضة السياسة ليســت في جملة الطوارئ التي قد 
تعرض للدولة الدينية، بل هي ـ بالنسبة إلى نّصار ـ جزءٌ من وجودها نفسه، 

تقتضيه واحدية المذهب الديني التي تحدد ـ على 
نحو قبلــي ـ الهوية السياســية والدينية للمنتمين 
إلى الدولــة. والنتيجــة ـ يقول نّصــار ـ إن «ما 
في الدولة الدينيــة... هو تحويل  يجري أساســاً 
االختــالف الديني إلى اختالٍف حقوقي سياســي، 
ووضع سلطة الدولة في قبضة جماعة اثنية دينية 
من جماعــات الدولة دون ســواها. وســيئات هذا 
الوضــع ال تظهر فقــط على صعيد نفــي الحرية 
والمســاواة كصفتيــن أساســيتين لــكل عضو في 

الدولة؛ بل تظهر على جميع أصعدة حياة الدولة» 2. يمكن للباحث أن يســوق 
من تاريخ الفكر السياســي كثيرًا من الشواهد على حضور هذا المنزع الديني 
عند كثيٍر من منظري السياسة، ال سيّما منهم أولئك الذين نظروا لدولة اهللا 
ومدينته على األرض 3، ويبدو أن ما يهم نّصار من الدولة الدينية قصورها عن 
تدبير االختــالف الثقافي في المجتمع، تحت وطأة اإليمــان بالحقيقة الدينية 
الواحدة والوحيدة، على مستوى التشريع كما على مستوى تصورها العام للحق. 
تغدو الحقيقة الدينية ها هنا قوام الرابطة السياســية، غير أنها ال تحوز من 

H. Arendt, la condition de l’homme moderne, op, cit, p. 274. 1 ـ 
ناصيف نّصار، منطق السلطة، ص 154 2 ـ 

E. Cassirer, Le mythe d’Etat, Paris, Gallimard, 1993, p. 119. 3 ـ 
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الفعالية والمشــروعية ما يســعفها بالحلــول محلها، طالمــا أن المواطنة هي 
العالقة السياســية الوحيدة التي يمكــن أن تضمن قيام الســلطة على الحق 
والحرية، وما دامت الحقيقة الدينية معطى سابقاً للسياسة (prépolitique)  1 ال 
يضارعه في مجافاته للشرط السياسي إال الروابط العصبوية التي ظلت تمثل 

واحدًا من عوائق انتقال االجتماع السياسي العربي إلى الديموقراطية 2.
يمكن لمعتــرض أن يرفض هذا الموقــف بالقول: إن الدولــة الدينية ال 
تتحرج من إقرار مبدأ التســامح قاعــدًة لتدبير االختالف الدينــي والعرقي، 
والدليل األوقع على ذلك أن مفهوم التســامح ذاته خرج مــن جوف الحروب 
الدينية التي شــهدتها أوروبا 3، مما يعني أن إعمال المفهوم ذاك من شأنه أن 
يفيد الدولة الدينيــة في تدبير االختــالف الديني والثقافي الــذي قد يهدد 
وجودهــا؛ َبْيــَد أن نّصار لــم يطمئن يومــاً لمفهــوم التســامح، وال كان من 
المدافعين عن التوسل به في الخروج من أزمة الطائفية الدينية والعرقية التي 
تشل االجتماع السياســي في العالم العربي. يدرك فيلســوفنا األصول الدينية 
لمفهوم التســامح، ويرى أنه أتى ليخفف من وطأة االستبداد الذي تقوم عليه 
الرؤية الدينيــة أكثر مما مكّــن الفكر السياســي من بناء تصــور لالجتماع 
السياســي ليقوم على االحترام المتبادل بين مختلف السلط التي تشرط وجود 
اإلنسان؛ أي على الحق والحرية، «فالتسامح الديني في الدولة الدينية، يقول 
نّصار، يخفف من وطأة االســتبداد القاهر؛ ولكنه ال يلغيه. إنه اجراء الحتواء 
االختالف في اإليمان الديني تحت ســيطرة دين معين؛ بينمــا العدل يقتضي 
احترام الحق الطبيعي لكل إنســان في أن يمارس حريته وهو عضو في الدولة 
مساٍو لغيره من أعضائها من دون اســتثناء» 4. يقوم االجتماع السياسي ـ وفق 
هذا القول ـ على قيمــة العدل التي تبقى قيمة سياســية بامتياز، وهي كذلك؛ 

إن جاز لنا استعمال عبارة حنة آرندت الشهيرة. 1 ـ 
عبد اإلله بلقزيز، الدولة والمجتمع، جدليات التوحيد واالنقسام في االجتماع العربي المعاصر،  2 ـ 

بيروت؛ الشبكة العربية لألبحاث والنشر، 2008، ص 57.
جوزيف لوكلير، تاريخ التســـامح في عصر اإلصالح، ترجمة جورج ســليمان، بيروت؛ المنظمة  3 ـ 

العربية للترجمة، 2009، ص 613.
نّصار، منطق السلطة، ص 154. 4 ـ 
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ألنها تضفي على االختالف والتعدد القدر الالزم من المقبولية، فترسخ عندنا 
ثقافة تقبل اآلخر المختلف عنا في إطار االعتــراف المتبادل بحريته وحقوقه. 
هل يعني هذا أن الدولة الدينية ال تتبنى قيمة العدل؟ ألم يشدد كبار منظري 
تلك الدولة على العدل على أساس أنه سبب عمارة البالد؟ 1. يعي نّصار مقدار 
حضــور مفهوم العدل فــي التصور الديني للدولــة، غير أن فرقــاً بيناً يفصل 
تصوره للعدل السياســي عن المعنى الديني للعدل؛ فالعدل السياســي يرتبط 
بالحق الطبيعي المستمد من اإلنسان، وهو يمثل قاعدة يمكن أن يستقر عليها 
االجتماع السياســي في تعدديته واختالفه. بذلك ينطلق العدل السياســي من 

اإلنسان نفســه ككيان حقوقي، في حين أن العدل 
الديني يصدر عن محاولة إســقاط مقوالت قبلية 
متعاليــة على اإلنســان، فيصوغ حقوقــه وفق تلك 
المقــوالت؛ إنه إذن إســقاٌط لفكــرٍة متعالية عن 
العدل علــى اإلنســان وحقوقــه الطبيعيــة، رغم 
اشتراكه مع العدل السياســي في الغايات الكبرى 

التي يرومها كل واحد منهما.
من المعلــوم أن نّصــارًا أقام تصــوره للعدل 
السياسي على نقد غيره من ضروب العدل؛ كالعدل 

الكوســمولوجي والديني. كان هدفه من ذلك إثبات حاجــة االجتماع إلى قيمة 
العدل السياســي، انطالقاً من بيان الفرق بين مركزية اهللا فــي العدل الديني 
والكوني، ومركزية الفاعل السياســي في مجال السياسة والشأن العام. نقرأ له 
في هذا المعرض قوله: «لو كان حضور اهللا في دنيا اإلنسان حضور الشمس في 
دنيا الطبيعــة؛ لكانت الدولة الدينية أفضل الدول، وكان نظام ســلطتها أفضل 
األنظمة على اإلطالق، إذ ال نتصور عاقــًال مبصرًا يفضل أن يعيش في الظالم، 
بينما الشــمس تشــرق وتحيي وتدفع إلى التمتع بها؛ ولكن حضور اهللا في دنيا 
اإلنســان ليس كحضور الشــمس في الطبيعة». خلف هــذا الموقف يكمن رفض 
ضمنــي للمماثلة بين نظــام العــدل الكوني (الكوســمولوجي) ونظــام الوجود 

الغزالي، التبر المسبوك في نصيحة الملوك، بيروت؛ دار الكتب العلمية، 1988، ص 41. 1 ـ 
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السياســي لإلنســان. مرد الرفض إلى المغالطات التي تتضمنها المماهاة بين 
فعل اهللا في الكــون الذي علــى مقتضاه يســتقيم العدل الكوني مــن حيث هو 
انســجام 1، وفعل الحاكم في مجال السياســة من حيث هي تدبيٌر للشأن العام. 
ليســت تعنينا كثيرًا طبيعُة الفرق الذي أقامه نّصار بين هذين األنموذجين من 
العدل، بقدر مــا يهمنا التنبيه إلى النتائج الســلبية المترتبــة عن عدم الوعي 
بذلك الفارق وأهميته؛ إذ يبدو أن ذلك يقود إلى إسقاط مركزية اهللا في الكون 
على مركزية الحاكم، بما يســتتبعه ذلك من محو لمجال السياسي من حيث هو 
تعبير عن البعد العمومي من دنيا اإلنســان، وإســقاٍط لقيمة المواطنة كرابطة 
سياســية تضمن للمواطنيــن تكافؤهم داخــل المجال العام. كان مــن الطبيعي 
ـ والحال هاته ـ أن يرفض فيلســوفنا إقحام الدين واإليمان في عملية التشريع، 
وهو الذي ما انفك ينبه إلى أهمية عملية التشــريع في صوغ المجال السياســي 
ودوره في إقامته على العــدل 2. غير أنه يدرك ـ بالقدر نفســه ـ صعوبة القطع 
النهائي بين السلطتين الدينية والسياســية على هذا المستوى، ال سيّما بالنظر 
إلى امتــداد الدين في البنية الثقافيــة التي تنهل منها التشــريعات مقبوليتها. 
لذلك سيكون على فيلسوفنا أن يقّدم بعضاً من التنازل أمام قوة حضور السلطة 
الدينية في المجال العام، بل وســيذهب في ذلك إلى حدوٍد بعيدٍة تحّدَث فيها 
عن تحالٍف دستورٍي ممكٍن بين السلطتين: الدينية والسياسية. وقبل االنصراف 
إلى بيان طبيعــة هذا التحالــف والصعوبات التي يطرحها على مســتوى نظرية 
السلطة؛ يحسن بنا أن نســجل أن مجرد حديثه عن سلطٍة دينية يتضمنُ اعترافاً 
ضمنياً للدين واإليمان بحيازتهما قدرًا من الســلطة والحق فــي األمر 3، ولعلنا 

من المعلوم أن مفهوم االنســجام والتناغم يبقى ســليل الكوســمولوجيا القديمة التي أقام عليها  1 ـ 
اليونانيون صــرح تصورهم لفكرة التناغــم في الكون. غيــر أن حضورها في الفكر السياســي 
اإلســالمي يطرح كثيرًا من األســئلة، ال ســيّما وأنها تجاوزت متون الفالســفة كالفارابي لتجد 
لنفســها موطناً في كتابات الكتاب واألدباء وبعض الفقهاء كالمــاوردي الذي أقام تصوره للملك 
العادل على تناغم عناصره وانســجامها كما هو بين من كتابه تســـهيل النظر وتعجيل الظفر. 
األمر الذي يفتح البــاب أمام إمكانية افتراض إفادة الفقهاء من التصور الفلســفي في تصورهم 

لمفهوم العدل.
نّصار، منطق السلطة، ص 282. 2 ـ 

طالما أنه يذهب إلى تعريف السلطة بأنها حق في األمر. 3 ـ 
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لســنا بحاجة إلى التذكير بأن هذا الموقف ينم عن وعــٍي بقوة حضور اإليمان 
والدين في الشــرط اإلنســاني، وهو من هذه الجهة موقٌف واقعي بمقدار ما هو 
عقالنــي يــدرك الفواصل بين اإليمــان والسياســة؛ لكنه يــدرك كذلك حاجة 
اإلنسان إلى الشــرط الديني واإليمان في تسويغ وجوده. فهل يمكن أن نقرأ في 
ذلك انفتاح علمانية نّصار على العامل الديني، واعترافها بحقه في حيازة سلطٍة 

من شأنها أن تضارع سلطة الفضاء العمومي؟
ال يبــدو أن األمر على هذا القــدر من الوضوح. واســتعمال نصار لمفهوم 
التشــريع ـ في هذا المعرض، يتســم بكثير من الغموض ـ خاصًة وأنه أكد أن 

الســلطة ترتبط بدنيا اإلنســان قبل أن ُيقدم على 
االعتــراف بما للديــن واإليمــان من نفــوذ، بما 
يقتضيه ذلك من تســليم بالطابع الدنيوي لعملية 
التشــريع التي ينبغي أن تتّم خــارج إطار اإليمان. 
يتحصل من ذلك أن االعتراف بسلطة الدين ليس 
ـ في عمقه ـ إال اعترافاً علنيــاً بما يحوزه من حٍق 
في ســن القوانين يؤهلــه ألن يصير مصــدرًا من 
مصادر التشــريع السياســي، بل والمصدر الوحيد 
للقوانين كما هي الحال في الدولة الدينية. بذلك 

يغدو التقابل بين السلطتين: الدينية والسياسية عبارة عن صراٍع على الحق في 
التشــريع، ومن المؤكد أن االحتكام إلى العقل ومعاييره ال يفيد كثيرًا هنا؛ إذ 
الوعي الجمعي بالمجال السياســي ومحدداته الثقافية سرعان ما يلقي بظالله 
على تقبل األفراد للقوانين وتحديد مقدار مشــروعيتها. واضــح إذن أن نّصارًا 
عمد إلــى استشــكال العالقة بيــن الديني والسياســي في هذا المســتوى من 
التحليل؛ ألن غايته كانت خلــق عالقة اتصال بينهما من شــأنها أن ُتبقي على 
االنفصال الذي يحول دون تطابقهما، وهذا ما يتأتى من طريق إثبات استحالة 
االرتفاع بالتشــريع الديني إلى مستوى التشريع السياســي، والقول ـ في اآلن 
ـ : إنه من الممكن أن نحتفظ بالبعد األخالقي من التشريع الديني بحكم  نفسه 
مناســبته لروح التشريع السياســي. بذلك يكون التحالف الدستوري ضرباً من 
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المواءمة بين الحاجة إلى الديــن واحترام حدوده، مع مراعاة مجافاته للمجال 
السياســي؛ فهو عالقة اتصال، الغاية منها ضمان انفصــال اإليمان عن الفعل 
السياسي، واستقالل التشريعات السياسية عن التشريعات الدينية. تقتضي هذه 
المواءمة االرتفاع بالتشريع الديني إلى مستوى التشريع األخالقي رغم صدوره 
 عن السلطة الدينية. يقول نّصار في هذا السياق: «إن التشريع العبادي يخص
السلطة الدينية التي وضعته دون غيرها، فإما أن يؤخذ كما هو وإما أن ُيترك، 
بينما التشــريع األخالقي فمن كونه صادرًا عن الســلطة الدينية إياها؛ فإنه ال 
يقفل الباب في وجه العقل الطبيعي الذي يستطيع مشاركة السلطة الدينية في 
اكتناه ما ترسمه من تشريع أخالقي هادف إلى الخالص األخروي» 1. ال حاجة 
بنا إلى القول: إن الهم الحاكم لهذه الرؤية هو التشديد على الطابع الدنيوي 
للشأن السياسي، انطالقاً من القول: إنه «ال دولة في السماء»، وبأن «الدولة 
ظاهرة دنيوية، اجتماعية وتاريخية، قاعدُتها منطقة معينة من األرض، وأساسها 
مجتمٌع يعيش على هــذه األرض، ويتفاعل معها عبر مراحــل التاريخ وأطواره»، 
وهذا ما يســتتبع االعتراف بأن «انفصال الدولة عن الدين، ومؤسسات الدولة 
عن مؤسســات الدين؛ ال يعني أكثر من تحرير الســلطة الدينية من ســيطرة 
السلطة السياسية، ســواء أكانت هذه السيطرة مكشــوفة أم خفية، وإعادة كل 
واحدة منهمــا إلى نطاقهــا الخاص؛ لكي تــدور فيه، وتدافع فيه عن نفســها 

بنفسها: من دون إخضاع ومن دون استخدام لألخرى» 2.
على أن التحالف الدستوري ليس الشــكل الوحيد الذي يمكن للعالقة بين 
الســلطتين: الدينية والسياســية أن تتخذه في نظر صاحــب (منطق السلطة) 
ويكفي الباحث أن يعود إلى التاريخ حتى يدرك أن أشــكاالً أخرى من التحالف 
اســتقام عليها أمر تلك العالقة. وقد كان على نّصار أن ينجز نقدًا لبعٍض من 
أشــكال التحالف التي يحفل بها الفكر السياسي، كما هو بين من نقده لتصور 
أردشير الذي ذهب إلى حد عّد الدين والملك توأمين ال مجال للفصل بينهما 3، 

نّصار، منطق السلطة، ص 156. 1 ـ 
المصدر السابق، ص 158. 2 ـ 
المصدر السابق، ص 163. 3 ـ 
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بل ولم يتحرج في القول: إن الغاية من السياســة (الملك) هي حراسة الدين. 
من يدقق النظر في هذا الموقف ســيلحظ أنه يصدر عن مقدمٍة مضمرٍة تتمثل 
في إمكانية تأســيس الملك على الدين 1، وهذا تحديدًا مــا يرفضه نّصار. فهل 
يعني ذلك أن الدين ليس بحاجة إلى ســلطة سياســية تحميه؟ وإذا كان األمر 
كذلك؛ فأي معنى يتبقى للتحالف الدســتوري الذي عّده هذا الفيلســوف قوام 

العالقة النموذجية بين الدين (اإليمان) والسياسة؟
بجوابه عن هذا السؤال يكون نّصار قد حســم موقفه من الدولة الدينية؛ 
فالدين ـ بالنسبة إليه ـ «يحرس نفسه بنفســه، وال يحتاج إلى حماية السلطة 

السياســية» 2. فاإليمان مسألٌة شخصيٌة ال يجب أن 
تتجــاوز حــدود الفضــاء الخــاص إلــى الفضاء 
العمومي والسياســي، وكل ســلطة تبــرر وجودها 
ـ فــي  تعــي  ال  وحراســته  بالديــن  واســتبدادها 
الحقيقــة ـ طبيعــة المجال السياســي والســلطة 
النابعة منــه، بقدر مــا تذهل عن طبيعــة الدين 
واإليمان في اآلن نفســه. ُيدرك نّصــار أن مفهوم 
الدولــة الدينية ليــس علــى القــدر الكافي من 
الوضوح؛ نظرًا إلى تداخل العامل الديني مع غيره 

من العوامل في تأسيس تجربة الدولة الدينية من الناحية التاريخية من جهة 3، 
وإلى القلق الذي يشــوب عبارة «تأســيس الدولة على الدين» من جهة ثانية. 
لذلك ينبهنا إلــى ضرورة التحــوط من تعميم مفهــوم الدولــة الدينية؛ ألن 
«الدولة ال تتأسس بطبيعتها على الدين، وإنما تتأســس على المجتمع المتعين 
والمتشــكّل في المكان والزمان. وتعين المجتمع وتشــكيله في المكان والزمان 

هما العملية التي يمكن أن يفرض الدين نفسه من خاللها كأساس للدولة» 4.

انظر حديث الماوردي عن هذه المسألة في كتابه (نصيحة الملوك) تحقيق الشيخ الخضر محمد  1 ـ 
خضر، القاهرة؛ مكتبة الفالح، 1983، ص 62.

نّصار، منطق السلطة، ص 165. 2 ـ 
نّصار، مطارحات العقل الملتزم، م، س، ص 155. 3 ـ 

المصدر السابق نفسه. 4 ـ 
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يغدو الدين ـ وفق هــذا المنظور ـ عامًال من بيــن العوامل المتدخلة في 
قيام الدولة، وال يصح أن نرد إليه عملية تأسيس الدولة كاملًة، مثلما ال يصح 
أن نعّده أداًة من أدوات احتكارها للسلطة السياسية وتدبيرها للشأن العام على 
الطريقة الماكياڤيلية 1؛ نظرًا لما تتضمنه من تســويغ وتبرير لسلطة المستبد 
وتســلطنه. من هنا ينبغي القول: إن نقــد هذا الفيلســوف لمكانة الدين في 
الدولة تم مــن طريق تفكيكه لمقولتين َجَرْت عادةُ الفلســفة السياســية على 
النظر منهما إلى عالقة الدين بالسياســة؛ مقولة الدين كأساس للدولة أوالً، 
ومقولة الدين كأداة للملك وتدبيره ثانيــاً، ويبدو أن ما دفعه إلى ذلك رغبتُه 
في االنفصال عن التراث الفلســفي الذي تبلور على هامش هاتين المقولتين، 
كما ُيستشف من نقده لتصور روسو للعالقة بين الدين والسياسة 2، وسعيه إلى 
مقاربة تلك العالقة من خارج مقولتي األداة والوسيلة. ال قيمة إذن ألي حديث 
عن الدولة الدينية في ظل تناقــض مقوالتها. وعمًال بهذه القاعدة، ســيكون 
على نّصار أن يفكر في العالقة بين الديني والسياسي خارج إطار فكرة الدولة 
الدينيــة؛ أي من داخل تصوره للتحالف الدســتوري الذي ينهل من التشــريع 
الديني نَفَســه األخالقي ليُموقعه ضمن عملية التشــريع السياســي؛ أي ضمن 
الســلطة السياســية نفســها في نهاية المطــاف. بذلك يكــون التحالف بين 
الســلطتين: الدينية والسياســية اعترافاً متبادالً بينهما باســتقالل كل واحدٍة 
منهما عــن األخرى، ويبــدو أن هذا هو الوجــه اآلخر لمفهــوم التحالف عند 
نّصار؛ «فاالستقالل بين السلطة السياسية والسلطة الدينية ليس إذن انغالقاً 
وانعزاالً، وليس انفصاالً من جهة طرٍف واحــٍد» 3، بل هو احتراٌم للحدود التي 

ينبغي أن تحفظ ماهية كل سلطة، وتحول دون تمازجها مع األخرى 4.

المصدر السابق، ص 156. 1 ـ 

المصدر السابق، ص 145. 2 ـ 
نصار، منطق السلطة، ص 177. 3 ـ 

«فإذا كانت إحدى هاتين السلطتين محتفظة بطموٍح إلى تحويل انفتاحها على األخرى، أو انفتاح  4 ـ 
األخرى عليها، إلى تداخل وتمازج بين ميدانيهما، فإن االســتقالل بينهمــا يكون ناقصاً ومختًال. 
ومن هنا، يظهر بوضوح أن االســتقالل بين السلطة السياسية والسلطة الدينية يقتضي االعتراف 
المتبادل بينهما بحق كل واحدة منهما بوجود منفصل عن وجود األخرى». المصدر السابق نفسه.
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تتعدد المواقع التي ُيطل منها نّصار على طبيعة حضور الدين في الدولة، 
وفي مضمار فلسفته في الســلطة يغدو موقفه من هذه اإلشكالية أوضح؛ إذ إن 
علمانيتــه لم تقده إلى رفــض اإليمــان أو التنكر لقيمة الديــن، لكن نزعته 
النقدية أسعفته برسم الحدود بين الممكن والممتنع في العالقة بين السياسة 
والدين. ال نبالــغ إْذ نصف عمل نّصار ـ في هذا الســياق ـ برســم الحدود، 
فالرجل مهووٌس بالفوارق الفاصلة بين مفاهيم وأفكار يجاور بعُضها بعضاً في 
الخطاب الفلســفي المعاصر. تنطبق هــذه المالحظة على مقاربته للمســألة 

العلمانية على أســاس كونها خير مقامٍ للنظر في 
العالقة بين السياسة والدين، أو لدور الدين في 
الفضــاء العمومي إْن نحن شــئنا الدقة أكثر. من 
المعلوم أن هذا الفيلسوف كان من أشد المدافعين 
عن االختيار العلماني في الفكر الفلســفي العربي 
المعاصــر، ورآه االختيــار األقــدر علــى تمكيــن 
اإلنســان من نقد الهيمنة، «سواء أكانت من جهة 
الدين أم من جهــة العقل» 1، بل وذهب في الدفاع 
عن اختيــاره هذا إلى حــد القــول: إن العلمانية 

قضية ال يمكــن تجنبها بحكم كونيتها ومحايثتها لتطور التاريخ اإلنســاني 2 ما 
يعنينا نحن، من تصور نّصار للعلمانية عالقتها المباشــرة بإشــكالية العالقة 
بين الدين والسياسة، وهو ما َوَصفَها بالكونية إال ألنها «تمس النظرة الدينية 
إلى الكون واإلنســان في ذاتها وعلى امتداد المجتمعات والعصور، وال تجادل 
ديناً دون آخر، وال تخص مجتمعاً دون آخر» 3. ورغم اعتراف هذا الفيلســوف 
بالتطور الــذي يعرفه الدين كظاهرة اجتماعية وثقافيــة، فإن ما لفت انتباهه 
في المقاربة العلمانية للدين طابعها البراني (الخارجي)؛ إذ هي ال تنظر إليه 

نّصار، االشارات والمسالك، م، س. ص 260. 1 ـ 
المصدر السابق، ص 248. 2 ـ 
المصدر السابق، ص 249. 3 ـ 
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من جهة داللته على تجربٍة روحية تحجب عنا ما يعرفه من تطور تاريخي، بل 
تعمد إلى إظهار تاريخيته واندراجه ضمن المسار العام للتاريخ الكوني، وهي 
بذلك في مســيس الحاجة إلى الخروج من النســق الديني والحكم عليه من 
الخارج 1. يتطور الوعــي بالدين بقدر تطــور ضروب معرفتنا به، من فلســفٍة 
وعلومٍ إنسانية وتاريخٍ، ورسوخ رؤيتها في الثقافة والمجتمع، فيكون من الحتمي 
أن يرشــح على ســطح تلك الثقافة تصور براني (خارجي) عن الدين وتطوره. 
لذلك يمكن القول: إن ترسيخ المعرفة العلمية والفلسفية بالدين يبقى شرطاً 
قبلياً لنشأة العلمانية وتطورها في المجتمع؛ إذ به وحده يمكن الوعي بالحاجة 

إلى نزع صفة القداسة عن الدولة ونظامها 2.
بذلك تتموقــع العالقة بين المعرفة والدين في صلب إشــكالية العلمانية 
بالنســبة إلى نصار، ما دام الخروج من هيمنة الدين ـ الــذي يعّده الرهان 
األهم للعلمانيــة ـ مرتبطاً بمدى تبلوِر رؤيٍة علميٍة تنزعُ القداســة عن الدولة 
كما عن غيرها من مكونات المجال السياسي. يمكن أن نفهم من هذا الموقف 
أن صاحبــه اختار جبهة الحقيقة فــي مواجهته إلشــكالية العالقة بين الدين 
والسياســة، وما يعضد قولنا هذا اعتقــاده أن العلمانية ســليلة الصراع بين 
الدين والحقيقة 3، وطفق يميّز في العلمانية بين مفهومين متقابلين: المفهوم 
الضيق الذي ينظر إليهما من زاوية سياســية فقط، ومفهومها الواسع الذي 
وصفه بالمفهــوم التنويري للعلمانيــة 4. وبصرف النظر عــن الصعوبات التي 
يمكن أن يطرحها هذا التمييز، ال سيّما بحكم مركزية الهاجس السياسي في 
تصور العلمانيــة التنويرية، فإن ما يعنينا منه هو تشــديُد صاحبه على البعد 
االجتماعي واألخالقي الحاكم لتصوره. وبيان ذلــك أن التركيز على الجانب 
السياسي من العلمانية من شأنه أن يختزلها في مجرد معركٍة من أجل الفصل 

ويبدو أن هذا هو ســبب رفضه لكثير من المواقف الداعية إلى تجديد الفكر اإلسالمي أو الثورة  1 ـ 
الالهوتية اإلسالمية. انظر؛ المصدر السابق؛ ص 253.

المصدر السابق، ص 155. 2 ـ 
المصدر السابق نفسه. 3 ـ 
المصدر السابق نفسه. 4 ـ 
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بين الديني والسياســي، ال تأخذ في الحســبان عالقة االســتقالل والتحالف 
الدســتوري التي أقام عليها نّصار فلســفته في الســلطة، وتصــدر عن موقف 
عدمي تجاه الدين واإليمان. ولما كان االســتقالل ذاك يستقيم على مقتضى 
ما في السلطة الدينية من ُبعد أخالقي، من شأن اســتثماره أن يفيد في بناء 
السلطة السياسية نفسها؛ فقد كان من المفهوم أن يضخ نصار نَفَساً أخالقياً 
ومعيارياً في تصوره للمفهوم الواســع للعلمانية، بل ويمكن أن نذهب إلى حد 
القول: إنه لم يتردد في أن يراهن على األخالق في تحقيق الهدف األســمى 
من العلمانيــة؛ تحرير العقل والمدينة مــن هيمنة الدين. نقــرأ له في هذا 

المعــرض قولــه: «إذا كان المفهــوم السياســي 
للعلمانيــة يقتصر علــى تحرر الدولــة وأنظمتها 
ومؤسســاتها من اعتبارات الديــن ومذاهبه، وإذا 
كان المفهــوم التنويــري للعلمانيــة يقتصر على 
تحرر العقل فــي مقاربتــه للحقيقة مــن الرؤية 
الدينية للكون واإلنســان؛ فإنه مــن المنطقي أن 
تكــون العلمانية فــي جملتها خروج اإلنســان من 
هيمنة الدين على حياته إجماالً من خالل الهيمنة 
على حياته الفكرية/العقلية والسياســية، وليست 

أكثر من ذلك» 1. ال يتعلق األمر إذن برفض مبدئي التصال اإلنســان والعالم 
بالدين؛ فعلمانية نصار تعتــرف بوجود حدوٍد تتوقف عندها كلما اســتطاعْت 
تحقيق غايتها القصوى: تحرير العقل والسياســـة من هيمنة الدين، وذلك 
من طريق االعتــراف بالطابع الدنيــوي للدولة والمجــال العمومي وللمعرفة 
اإلنســانية كذلك. ما الذي يعنيه هذا الخروج من هيمنة الدين؟ وما الفرق 

المتصور بينه وبين الخروج من الدين؟
يحيلنــا الجواب عن هذا الســؤال إلــى الفارق الجوهــري الذي يميز 
المفهوم الواسع للعلمانية عن غيره؛ إذ يشير الخروج من هيمنة الدين إلى 

المصدر السابق، ص 259. 1 ـ 
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رفض الســلطة التي يمكن أن تمارس باســم الدين على اإلنسان سواءٌ على 
مستوى المعرفة أم على مســتوى الفعل السياسي. وهذا يعني ـ بالضرورة ـ 
أن العلمانية محاولٌة إلعادة ترتيب أوضاع العالقة بين السلطتين: السياسية 
والدينية، ووْضع كل واحدة منهما في المجال الطبيعي الذي ُوجدت ألجله، 
قصد ضمان االستقاللية بينهما. بذلك يكون الفصل بين الديني والسياسي 
ـ في جوهره ـ مراعاة لطبيعة كل واحد منهما وللســلطة النابعة منه. لكنه 
يبقى ـ في اآلن ذاتــه ـ خير نموذٍج لالتصال الممكــن بينهما انطالقاً مما 
ينضح به الدين من قيم أخالقية. إن التسليم بمبدأ تعدد السلطات األصلية 
في الكيان اإلنســاني 1 يشــكل قاعدًة أقاَم عليها نّصار فلســفته في السلطة 
التي ليست ـ في الحقيقة ـ إال فلســفًة في العلمانية كذلك؛ إذ ليس تعدد 
الســلطات إال اعترافاً ـ ضمنياً ـ بضرورة الفصل بينهــا، وبمجافاة مقوالت 
الســلطة الدينية لماهية الســلطة السياســية القائمة على العدل السياسي 
والحرية والحق. ولعل ما ُيعزز هذا الموقف اعتقاُد صاحبه أن الفائدة من 
نقد هيمنــة الدين تتجلى فــي أن «كل هيمنــٍة أخرى ـ للعقــل وللدولة أو 
لســواهما ـ تســتلهم أنموذج الهيمنة الدينية، وتضفي على نفســها صفات 
دينية، كاإلطالقية والقدســية» 2، األمــر الذي دفع بنصار إلــى القول: إن 
العدل الــذي تقوم عليه العلمانيــة يمثل األنموذج المثالــي الذي يمكن أن 
نقيم االجتماع السياسي ـ والسلطة السياسية تحديدًا ـ على مقتضياته. وال 
حاجة بنا إلى التذكير بــأن الغاية من إثبات تعدد الســلطات انطالقاً من 
الطبيعة اإلنسانية نفســها هي تســويغ العلمانية؛ ذلك «أن العدل المسوغ 
للعلمانية هو عدل بين الســلطة الدينية وغيرها من الســلطات األصلية في 
عالــم اإلنســان»، كمــا أن «العدل فــي العلمانية هــو عدل بيــن األديان 
والمذاهب الدينية» 3. يمثل هذا الموقف العْدل من الســلطتين السياســية: 
والدينية جوهر تصور الفيلسوف العربي للعلمانية بمعناها الواسع؛ فالصدور 

المصدر السابق، ص 265. 1 ـ 

المصدر السابق، ص 267. 2 ـ 

المصدر السابق، ص 266. 3 ـ 
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عن الرؤية العلمانية من شأنه أن يضفي النســبية على كثير من القيم بما 
فيها الدينيــة واألخالقية، وهذا مطلــب من دونه ال يمكــن تصور النهضة 
العربيــة الثانية؛ نظــرًا لحاجتنا إلى إعــادة النظر في تصورنــا للحقيقة 
وعالقتهــا بمجــاالت المعرفــة واإليمان والفعــل، «ومهمة العــدل في هذه 
المجاالت أن ينصر الوعي الصافي بالحق، فيقارن بين إجابات العقل وبين 
إجابات الدين عن أسئلة المعرفة... حتى يمنع التمويه والتعسف أمام حرية 
االختيار، تاركاً البحث مفتوحاً في كل ما يبدو محسوماً... وفي كل ما يبدو 

غير محسوم سعياً في ترجيح كفة على أخرى» 1.

�ٍ� ����ٍ� �� ا��/��A� 5ادُر� :��)�E

الدينية  للمســألة  نّصــار  ناصيــف  لمقاربة 
مكانتُهــا الفريــدة عنــد الباحثين في الفلســفة 
العربية المعاصرة؛ فهو لم يدرك فعل التفلســف 
بكونه تعليقاً وتحشــيًة على المتون الفلسفية التي 
يعج بها التراث العربي والمجال الثقافي الغربي، 
بــل حضر عنــده ذلــك الفعــل بكونه اهتجاســاً 
بالراهــن ومحاولــًة لفهــم عناصــره، والوعــي 

بالصعوبات التي يطرحها على العقل، وقد أتت فلســفته تعبر عن هم الصدور 
عن الرؤية الفلسفية وإعمال مفاهيمها في تحليل الواقع العربي 2. تبدى ذلك 
ـ بوضوٍح ـ في تحليله لمفاهيم السلطة والدين والعلمانية التي تبقى من بين 
المحاور الكبرى الناظمة لمتنه الفلســفي برمته. وعلى مثال فالســفة الدين 
الذين بلوروا نظرياتهم على ضوء هوســهم بالمســألة السياسية منذ سبينوزا 

المصدر السابق، ص 268. 1 ـ 
يقول نّصار عن المنطق المعتمد في مقاربته الفلســفية: إنه «منطق يتمســك بأولوية البحث في  2 ـ 
المبادئ واألصول، دون انقطاٍع عن موضوعات التطبيق والمتفرعات التي ال بّد من تالقي الجهود 
الفلســفية والجهود العلمية الميدانية لدراســتها». ناصيف نّصــار، باب الحرية؛ انبثاق الوجود 

بالفعل، مصدر سابق، ص 11.
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وكانط 1، حــاول نّصار أن يفكر في ماهية الديــن واإليمان دون االنفصال عن 
الهم السياســي الحاكم لفكره، فتضمنْت فلسفتُه في السلطة والسياسة كثيرًا 
من مالمح فلســفة الدين من تســاؤل عن معنــى الدين وعالقته باإلنســان 
والحرية والحق واإليمان.. إلخ. وعندي أن هذا الفيلســوف إن لم يْقدم على 
التأســيس لنظريٍة فلســفيٍة في الدين؛ فإنه عبد الطريق أمام نشــأة فلسفة 
الدين في العالم العربي، بأن حدد المســار الذي ال يمكن لفعل التفلسف أن 
يحيد عنه: مسارَ الفلسفة السياسية واألخالقية. من هنا يمكن القول إن قيام 
فلسفٍة في الدين يبقى مشروطاً ـ عندنا ـ بتجاوز مرحلة االطالع على المتون 
الغربية في فلسفة الدين واستيعابها وشرحها، إلى مرحلة استثمار مكتسباتها 
في فهم الشــرط الديني لإلنســان في العالم العربي. يمكن للمرء أن يعيب 
على نّصار تمُســكه بالمنظور الفلســفي في بنــاء تصوره للديــن والعلمانية، 
وتقشفه في االنفتاح على تخصصاٍت علميٍة أخرى، كان لها وقعها الكبير على 
فهــم العالقة اإلشــكالية بين الدين والسياســة، كما يمكــن أن نتحفظ على 
تصوره الحتمي والكوني للعلمانية الذي اتخذ عنــده طابعاً عقائدياً وإيمانياً، 
ألقى بظالله على رؤيته العامة إلى الدين والعلمانية معاً. َبْيَد أن ذلك كله ال 
يطعن في قيمة الدور الذي اضطلع به هذا الفيلسوف في بناء الحقل الفلسفي 

العربي وتأصيل سؤالي: الدين والسياسة فيه.

هذا ما يمكن أن نلمسه في كتاب سبينوزا الذي أرسى من خالله نظريته في الدين التي انتقل من  1 ـ 
خاللها من التفكير في الدين (األنبياء، اإليمان، الشــعائر.. الخ) إلــى التفكير في الدولة وحق 
الفرد الطبيعي والمدني، وحق الحاكم. انظر؛ ســبينوزا، رسالة في الالهوت والسياسة، تعريب 
وتقديم حســن حنفي، مراجعة فــؤاد زكريا، بيــروت؛ جــداول، 2011، ص 394. المالحظة عينها 
تصدق على فلســفة كانط فــي الدين التي لم تنقطع عن اســتحضار الهاجس السياســي. انظر؛ 

إيمانويل كانط، الدين في حدود مجرد العقل، ترجمة فتحي المسكيني، بيروت؛ جداول، 2012.
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■  أستاذ علم االجتماع في كلّية العلوم اإلنسانّية واالجتماعّية بتونس.

:���ّ��

«القَْبق» هو تســمية الجغرافيا العربيّة بالعصر الوســيط لما 
ُيســّمى اليوم «القوقاز»، فهنــاك قطيعة َتْســَموّية منذ عصر 
«النهضة» العربيّة ال مبّرر لها ســوى األميّــة الحضارّية واالنتحاليّة. 
ســنحاول في هذا العمل َفْهَم هذا الدور التاريخــي للطريقة الصوفيّة 
في بالد القَْبق 1 الشــمالي في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشــرين. فقــد تصــّدْت إلدارة االجتمــاع القَْبقــي وتأكيــد الهوّية 
الداغســتانيّة، أمــام التحــّدي اإلمبريالي الروســي لضــّم الحمى 2. 
وسنتوّسل لذلك بمدّونة بعض الفاعلين المتصوّفة في تلك الفترة، من 
أجل الوصــول إلى أهّم تمثّالتهم عن المــكان والزمان والمعاِصرين، 

وأهّم عناصرهم التعبوّية.

ابن حوقــل، صورة األرض، مكتبة الحياة، 1979، ص 285؛ ياقــوت الحموي، معجم  1 ـ 
البلدان، دار صادر، بيروت، 1957، ص 307؛ اإلدريســي، نزهة المشتاق في اختراق 

اآلفاق، دار المعارف، مصر، 1968، ص 829.
Territoire, Territory :الحمى 2 ـ 

■   ���	
د. ��دل ��

الشمالي:  بالَقْبق  النقشبنديّة  الطريقة 
والقيمومة االجتماع  إدارة 

الهويّة استمرار  على 
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الطرق الصوفيّــة ببالد القَْبق (أو بالد «القوقاز») هي جماعات ُمَســارية 
مغلقة، ال يتســتّر مريدوها وال يكتمــون انتماءهم، ويعرفون «حــّدًا أدنى من 
العربيّــة التقليدّيــة ألداء الصلــوات وقراءة القــرآن»، وهي «قوّيــة البنيان، 

متدرّجة الرتب، ملتحمة» 1.
النقشــبندّية طريقة أّسســها محّمد بهــاء الدين نقشــبند (1317 ـ 1389) 
ببخارى من آســيا الوسطى، «وهي من أوســع الطرق انتشــارًا، ولها فروع في 
العالم اإلسالمي كلّه» 2، وقد دخلت هذه الطريقة بالد القَْبق «في نهاية القرن 
الثامن عشر» 3، وكان أّول داعية لها هناك «منصور أوشورما» من قرية «ألدي» 
الچچانية 4. وقد قاد المقاومة األولى ضّد اآلخر الروســي حتّى تم أســره عام 

1791 فحكم عليه بالسجن المؤّبد ثّم مات عام 1793 في قلعة شلوسبورغ 5.
ثّم اختفت الطريقة ثالثين عاماً، لتعاود الظهور عام 1823 في شــروان، 
«ولقد عرفت تماماً في هذه المّرة سلســلة نقل أســرار الطريقة» 6، ثم كان 
القائد النقشــبندي الثاني للمقاومة محمد خالص محمــد أفندي األََوارّي من 
«يرغلر» جنوب داغستان، «وكان قد لقّن أسرار الطريقة للشيخ جمال الدين 
من قرية غازي غموق في داغستان الوسطى، وكان أّول إمام فيها. كما أصبح 
أستاذ غازي محمد األََوارّي ثاني إمام، والشيخ شامل 7 األَواري ثالث إمام في 
داغستان» 8. وفي أّيام إمامة شــامل ـ عام 1930 ـ دخلت الطريقة بالد ِچچان 
«على يد أحد مريديه، الشــيخ «تاشــو حجي» من «إنديرا»، ويظهر أنّه لقن 

ألكســندر بنفســن وشــانتال كيلكخــاي، المسلمون المنســـّيون باالّتحاد الســـوڤياتي، ترجمة  1 ـ 
عبد القادر ضلّي، دار الفكر المعاصر، بيروت، 1979، ص 194.

م. س.، ص 195. 2 ـ 

م. س.، ص 196. 3 ـ 
«ِچچان»: هي جزء من بالد داغستان في دولة شامل، وفي حموّية المدّونة النقشبندّية. 4 ـ 

م. س.، ص 196. 5 ـ 

م. س.، ص 197. 6 ـ 
يقولون: «شاِمل»، و«شاميل»، و«َشْمِويل». 7 ـ 

م. س.، ص 197 أيضاً. 8 ـ 
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أســرار الطريقة على يد الشــيخ عبد الرحمن من قرية ضغراتــل، وقد توفّي 
بمنفاه في سيبيريا، وكان هو أيضاً مريد جمال الدين الغازي ـ غموقي» 1.

بعد أَســر شــامل، اختفــت الطريقة، فقــد كثر القتــل فيهــا بالمعارك 
والســجون، و«يئس قلّة منهم، مغادرين» البالد إلــى الِحَمى العثماني 2؛ لكن 
الطريقة بقيت «تنشــط بشكٍل شــبه ســرّي»، فانتقلت القيادة ألّول مّرة من 
َشْعَبي األََوار والچچـان إلى شعب الغُِميق مع بشير من قرية «أقصاي» بشمال 
داغســتان، «وكان خلفه ُغميقياً أيضاً، الشــيخ علي خان، وقــد أقام في قرية 

شــبدي ـ يورت في بالد چچــان، وقــد نُفي إلى 
سيبيريا وقتل فيها. وثالث مرسى لساللة أقصاي 
هو الشيخ «ُدني أرسانوف»، وهو چچاني من قرية 
كين ـ يورت، قتل بيد المســؤول الروسي عن نفي 
الشــيخ علي خان، ثّم أصبح زعيم حرب مغاوير، 
ودّمر بعــض المــدن القوزاقيّة، وهــو على رأس 
مريديه، واستمّر بورعه الشديد؛ ثّم قتله القوزاق 

في معركة عام 1917» 3.

2 ـ (�%ّ� ا����ن:

أهّم العناصــر الفيزيقيّة لهــذا المكان هــو الجبال، وهي تســمح بالحّس 
ْبعي 4 تجاه السهول والخارج عموماً، وهي تحمل دالالت عميقة لدى الفاعلين. الر

في مدّونة الفاعلين، ال نجد مفهوم «الوطن» / الِحَمى واضحاً متبلورًا فال 
نعثر على كلمة «وطن» إّال فــي صيغتها التجزيئيّة: «أوطان»، ألنّ ِحمى اإلمام 
ُمتََرْجِرٌج غير ثابت، متنازَعٌ عليه من مناوئي الداخل ومن غزاة الخارج. وليس 

... بتصّرف في أســماء األعالم نظرًا إلى عدم رجوع المترجمين إلى الكتابة الداغستانيّة باللغة  1 ـ 
العربيّة.

م. س.، ص 197 أيضاً. 2 ـ 
م. س.، ص 197 ـ 198. 3 ـ 

Autonomy, Autonomie :ْبعة الر 4 ـ 
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في نيّة المريدين الدفــاع عن الديار بقــدر الحفاظ على «هوّيــة» معتقدّية 
مهــّددة. لذلك لم تترّدد لفظة «داغســتان أو بالد الجبــال» أكثر من ثالث 
مّرات في كتاب محّمد الطاهر القراخي، بارقة الســـيوف الجبلّية، وال نجد 
فيــه لفظة «أهل داغســتان» أكثــر مــن مّرتْين؛ بينمــا تكّررت «الروســيا» 
و«الروس» أكثر من 10 مّرات، فروســيا في هذه المدّونــة ِحًمى ناجز، بينما 

داغستان هي مشروع ِحًمى لم ُينجز بعُد.
وال نســتطيع في هذه المدّونة أن نقف على وصف لبالد الجبال، ســوى 
شتات من الكلمات، لكن في هامش النّص؛ أي في شعر المقاومين في مرحلة 
االنحســار ال االنتصار. فهي النواة المركزّية لتمثّلها «أْيكًَة» أي ذات «شــجر 
ملتّف كثير» 1، فذلك يسهّل المقاومة. وهي «رْحُب أرض» 2؛ ولكنّها «ضيقة» ال 

بسبب «االزدحام» ولكن بسبب «األحزان» 3.
ولم نجد وصفاً كامــًال لهذه البالد إّال في قصيدة فــي آخر كتاب كاتب 
اإلمــام، صاحبها «ابن الحــاج عبد الرحمن الثغوري»، وهــو الوصف الوحيد 
الذي يحمل وْجــدًا وحميميّــة بالوطن، ولكنّ هــذا الوطن ليــس موّحدًا، بل 

مجموعة أجزاء:
راســيات جبــال  فــي  وأقـــطـــار عــلــى قــلــل اإلكـــامديــار 
ســواموتلــك قــرى محّصنــة َوُعورَى أعــالم  بيــن  َشــوَاهق 
عني ــل  ــب ج ــا  ــم ســي غنــي عــن حصــون االعتصامِنـــْعـــَم 
نامهــو المخلــوق مســدود الثغور الس إلى  الســبيل  ومسدود 
علــى أطرافــه مثــل الغمــام 4أحاط به الســرادق مــن مغور
االرتفــاع العلــّي  الَعلَــم  بالتمــامهــو  المرافــق   كل َحــوَى 

الطريحي (فخر الدين)، َمْجَمع البحرين، دار الهالل، بيروت، 1985، م. 5، ص 256. 1 ـ 
محمد طاهر القراخــي، بارقة السيوف الجبلّية في بعض الغزوات الشاملّية، دار َمِعين، دمشق،  2 ـ 

1988، ص 182.
م. س.، ص 182. 3 ـ 

إحالة رمزّية إلى غمام النبّي يتبعه حيث سار لحمايته من الشمس (ابن هشام، السيرة النبوّية،  4 ـ 
المكتبة العصرّية، بيروت، 2001، ج. 1، ص 24.
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وما يهّم الشــاعر مــن «ديــاره» ســوى مقوّماتــه الدفاعيّة، أّمــا بقيّة 
«المرافق» فلم يفّصلها. وبالده مجموعة أجــزاء: «أقطار»، «قرى»، «ديار»، 
«جبال»، ولم ترتق إلى ذهنه وطناً واحدًا بوضوح؛ ولكنّه ارتقى إلى مســتوى 
«الجبــل» الواحــد، والَعلَم المفــرد. ولكنّ داغســتان تحتوي الســهل أيضاً 
باعتراف هذه المدّونة نفســها؛ ولكنّ البعد الدفاعي يجعل نواة تمثّل الوطن 
ــْهلي؛ إذ إنّ هــذا العنصر يحيل فــي ال وعي  َشــًة العنصــر الس الجبــل مهم

المقاومين إلى التمّدد الغازي.
وقد كان بالمدّونة إهمال للجانب المعاشــي 
والديمغرافي للســكّان، ســوى إشــارة فــي جملة 
بمقّدمــة القراخي في بارقة الســـيوف الجبلّية: 
«هــذه الديار الضيّقــة معيشــتها، القليل عددها 
وعّدتها» 1. وهذا التجافي عن الدّقة مستَْغَرٌب من 
كاتب اإلمام، ولكــنّ مبّرره الوحيد هــو مركزّية 

الهّم الدفاعي المطلقة.

:��5ّgوا��� �Eا�ى ا�&�� ���ّ#���l3 ـ (�%ّ� ا��ا

ما جعل الحالة السياســيّة لداغســتان في تمثّل القراخي ـ كاتب اإلمام 
شــامل ـ ذات نواة مركزّيــة هي اإلمامة، لم تتوّســع لتكون دولــة، وما جعل 
ناً؛  داغســتان في تمثّله ذات نواة هي الديار والقرى المترجرجة ال ِحًمى متذه

هو انقسام أهل «داغستان» انقساماً عميقاً بين صنفْين رئيسْين:
صنف يمثل أقلية: «أكثر أهلها راكنون إلى الكفّار» 2، «ما أشــنع ما كان  ـ

بينهم من المنكرات في اجتماعاتهــم واختالطاتهم» مع اآلخر، «يرهنون 
لهم أوالدهم لطلب شيء من منالهم» 3.

القراخي، بارقة السيوف، ص 5. 1 ـ 
 q p o n m l k j i h g﴿ «المصدر السابق نفســه، «راكنون 2 ـ 

w v u t s r﴾ [هود: 113].
م. س.، ص 4. 3 ـ 

+� ُ/'2ُّ ا�>��� +� د/�ره 
�5ى +&C)�+5 ا�������، 
أ+� �&ّ�� ا���ا�[
�Agّ'�. و�الده / 2A�
+��5�B أ06اء...
C�(إ�. ذ ])�) و�2
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صنـــف أقّلـــوي: هــو صنــف «المؤمنيــن» 1 متحلّقيــن حــول «اإلمام»  ـ
و«المريدين» استطاع أن يكون أكثرّياً في مراحل مّده وانتصاره.

وبعد ظهور غــازي محّمد عام 1242هـ/1826م ظهر صنف جديد ســّماه 
المريدون: «المنافقين» 2.

وهو تصنيف يعود إلى السيادة العليا القرآنيّة، وإن كان يعني مضموناً 
تعبوّياً على المقاومة.

4 ـ ?��ت «اإل+�م» ا��ا���l#� وو56ده ا��را+�:

في رســالة حســن حلمي القَِحي (توفّي عام 1365هـ/1845م) إلى األمير 
َشْمَخال العكافي أنّ متولّي أمور الناس «يجب أن يكون كمرّبي الطيور، يعطي 
لكلّ واحد ما يليــق بطبعه»، وهو يرجــوه أن يرفق بهم: «أرجــوك أن تعامل 
باإلحسان للمحســن، وَتِكَل أمر المســيء إلى اهللا تعالى، فإساءته تكفيه» 3، 
«اُرفق بهم وال تعنّف» 4. ويبدو أن َســوْق الشأن السياسي لدى القِحي وشيخه 
ســيف اهللا يختلف كثيرًا عن َســوْق منصور وغازي محّمد وشــامل، فهو يكتب 
لألمير َشــْمَخال: «َشاَورَنا شــيخنا الشريف سيف اهللا في شــأن األمور التي 
ينبغي لنا أن نسلك سبيلها، وكنّا نجتهد لتسكين حركات أولئك األمراء رعاية 
لمصالح الرعايا والعاّمة، واجتمعنا نحن وشــيخنا المذكــور... لمحض هذا 
الغرض برئيس أولئــك القوم، َبْيَد أنّه كلمنــا ككالم الصبيان، ولم يعبأ ولم 
يستمع. فاســتبقوا في الفتنة وطارت شــرارة نارها على أنفســهم وأوطانهم، 
وخرجــوا يوقدون النار فــي كلّ مكان نزلوا بــه... َبْيــَد أنّ اهللا تعالى أجرى 
عادته أن يدور رحى الفتن على رأس من حّرها، فقُِتل هو وأوالده 5، واســتراح 

م. س.، ص 21 مثًال. 1 ـ 
م. س.، ص 17 وص. 39 مثًال؛ وكذلك: الباَكني (شــعيب)، طبقات الخواجكان النقشبندّية، دار  2 ـ 

النعمان، دمشق، 1996، ص 401.
القَِحي (حسن حلمي)، وسائل المريد في رسائل األســـتاذ الفريد، دار النعمان للعلوم، دمشق،  3 ـ 

1998، ص 262.
م. س.، ص 262 أيضاً. 4 ـ 

يقول في أّول الرســالة: «وعّمــت الفتن بين الخلــق كالطوفان، واختلط الحــالل بالحرام، وصار  5 ـ 
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الناس من شؤمه وشؤم أمثاله.... وبسبب ُشــؤمهم أُهين كالم اهللا المجيد... 
وأُهينت العباد، وَدرَســت البالد وخربت القرى، وصارت المعابد والمســاجد 
اصطبالت للــّدواب... ألقوا الناس فــي هذه التهلكة والفســاد زاعمين أنّهم 
يفعلون الشــريعة... بل قاتلوا الشــريعة وأهلها، واســتحلّوا أموال المســلمين 
وخلطوها بالحرام، بل إن ُكتَُب الشريعة تصّرح بأنّ مصالحة الكفّار واجبة إذا 
ترّتب علــى تركها إلحــاق ضرٍر بنــا» 1. في الوقت نفســه لــم يحّمل هؤالء 
«الكفّار» أي مسؤوليّة عن التدمير الديمغرافي والمعاشي والِعماري الحاصل. 

ولعلّ ذلك من اآلثار النفسيّة للهزيمة.
على عكس ذلك كان َســوْق األئمة المتعاقبين 
الثالثــة (غــازي محّمد واألميــر َحْمــزة واإلمام 
شامل) وأمين ســّر شــامل وكاتبه «محمد طاهر 
القراخي» الفقيه العرفاني؛ فهــو يرى أن الهوّية 
الِمِليّــة كانت في َخَطٍر: «ما أشــنع ما كان بينهم 
من الُمنْكَرات في اجتماعاتهم واختالطاتهم»؛ إذ 
إنّ المصالحة مــع اآلخر «الكافــر» كانت ركوناً 
وصل حــّد «اختــالط األصــول واألوالد واإلخوان 
واألحفــاد. وهــؤالء يرهنون لهــم أوالدهم لطلب 

شــيء من َمنَالهم» 2. وهو يــرى أنّ اهللا «مــنّ عليهم ببعث العالــم المحقّق 
الشــجاع العــارف المدّقق المطاع الشــهيد غازي محّمد قّدس ســره» ســنة 

1242هـ/1826م «لّما أراد اهللا تجديد دينه» 3.
ويرى الكاتب أيضــاً أنّ «ذلك الزمان، كان زمان هــرج ومرج وتباغض 
وتعاد بيــن الناس في داغســتان بأن ضعفت الشــريعة، واســتبّدت شــكيمة 

الناس كالسكارى من شّدة ما بهم من الجوع والعري، وترك بعضهم أوطانهم، وصاروا يهربون من 
واٍد إلى واٍد، ومن قريٍة إلى قريٍة، كأنّهم ُحُمٌر وحشــيّة...»، ص 260، (والُحُمُر الوحشــيّة استعارة 

من سورة القيامة، اآلية 50 إذ ال وجود لها في البيئة الداغستانيّة).
م. س.، ص 260 ـ 261. 1 ـ 

القراخي (محمد طاهر)، بارقة السيوف، ص 5. 2 ـ 
م. س.، ص 65. 3 ـ 
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المنافقين، وارتفعت أصواتهم» 1، فسيكون العنف الذي استعمله األئّمة الثالثة 
شرعيّاً، وسيكون خطاب العنف شمولياً فيمن ســّماهم «المنافقين»؛ ومناوئيه 
في الداخــل إذ يقول: «فليبارز من يخاصم الشــريعة ! ليُْخِرجــنّ األعز منها 
األذلّ !» 2. وكذلك خطابه العنفي فــي الروس إذ يقول: «هؤالء الروس الذين 

يظلمون الناس باستعباد األحرار وانتهاك األحراح» 3.
ولقد كان ســلوك شــامل مع كلّ قرية متمــّردة أو مواليــة لآلخر، وكلّ 
«منافق» هو القتل وتدمير الِحَمى القــروي 4 ونهب األفراس 5 واألغنام، وطلب 
الرهائن 6 إلى حّد طلب امرأة شاّبة مّرًة 7، ومع قتل المستسلمين بالقرية َكْرهاً 
والعفو عن المستســلمين طوعاً 8، قتل المنافق قد يكون سبي أوالده وزوجته 9. 
هذا في حين أنّ الكثير من وثائق العهد النبوي والِخالفي األّول ُتحيُد األوالد 

والزوجة في الصراع 10.
لقد صوّر لنا محّمد طاهر القراخي إمامــه رجًال عنيفاً، ال يعرف الرحمة 
مع المخالفين له من أهل وطنه، فلم نجــده رفيقاً إّال مّرة واحدة عندما أصلح 
«بين أهل قرية وبين المجتازين فيها» من جيشه، «وأصلح بينهم واصطلحوا» 11، 
وعندما سوّى نفســه باآلخرين في بداياته قبل إمامته، عندما قّدم نفسه ليعّزره 
ال ألنّه ضرب رجًال ونســاءً قاعدين بالطريق، بل «ألجل أنّــه أنكر المنكر بال 

م. س.، ص 78. 1 ـ 
القراخي (محمد طاهر)،. ص 25 أيضاً. 2 ـ 

المرجع السابق نفسه. 3 ـ 
من األمثلة: بارقة الســـيوف، ص 121. ولكن حتّى الروس يحرقون بعض القرى المقاومة: بارقة  4 ـ 

السيوف، ص 115 مثًال.
من األمثلة: انظر: القراخي، م. س.، ص 25. 5 ـ 
من األمثلة: انظر: القراخي، م. س.، ص 43. 6 ـ 

كان ذلك في طلب من أنصار َشْمَخال «المنافقين»، القراخي، م. س.، ص 35. 7 ـ 
انظر المصدر السابق، ص 104. 8 ـ 

انظر المصدر السابق، ص 157 و 163. 9 ـ 
انظر مثًال ابن هشام، السيرة النبوّية، ج. 4، ص 345 وغيرها. 10 ـ 

القراخي، بارقة السيوف، ص 78. 11 ـ 
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إذن منــه، وهذا ال يجوز بال إذن منه» 1؛ أي مــن القاضي بوصفه صاحب أعلى 
والية آنئٍذ، ولم نجــده يتفكّه أحياناً، بل حتّى مع أصحابه نجده شــديدًا جّدًا: 
«جمع اإلمام جميع النواب حتّــى نائب القلعة فوّبخهم وشــّجعهم» 2، وهو يقول 
ألحد القائمين على أحد األبراج بقرية چوخه: «فإن نزلَت منه ألثقبنّ رأســك 
إلى الدماغ وألمألنّه بالملح» 3. ويضيف القراخي عن الواقعة: «وكان ُيخاط فم 
من قال: إنّ القلعة يأخذهــا الكفّار» 4. وقد بّرر اإلمام شــّدته هذه في خطابه 
للمقاوميــن: «هؤالء رؤســاء الروس يســعون ليًال ونهارًا في تشــييد شــأنهم 
واســتعالء أمرهم، وهم تمّســكوا زاكونهم 5 باأليدي واألرجل والركب والنواجذ 

على أمر نصراني ملوّث المقعد، وأنتم ال تتمّسكون 
بديــن اهللا تعالــى الذي هــو رّبكــم وخالقكم إّال 

بطرفي الخنصر واإلبهام !» 6.
ولكنّنــا نجــد اإلمــام شــمويل يتفكّــه بعد 
االستســالم مّرتْين. المّرة األولى لّما قالت عنه 
زوجة أحد كبراء الروس في مْحضره: «هو رجُل 
خير لو لــم يْقتل زوجــي»، فقال شــمويل: «لو 
علمُت [أنّه] زوجك ما قتلته»، فتضاحك المجلس 
على ذلك 7. والمّرة الثانية حين كان العثمانيّون 

باسطنبول يزّورونه ســفينة عظيمة 8؛ ولكنّ إصرار زوجته شعوانيّة ـ األرمنيّة 
النصرانيّة المأسورة التي «أسلمت وحسن إسالمها، فتزّوجها» 9 ـ على البقاء 

القراخي، بارقة السيوف، ص 23. 1 ـ 
م. س.، ص 151. 2 ـ 
م. س.، ص 152. 3 ـ 

م. س. 4 ـ 
«زاكون»: كلمة روسيّة بمعنى «قانون». وهذا عالمة من عالمات التداخل الصوفي مع الروس. 5 ـ 

القراخي، بارقة السيوف، ص 152. 6 ـ 
المرجع السابق ص 199 ـ 200. 7 ـ 

م. س.، ص 211. 8 ـ 
م. س. ن. 9 ـ 
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معه في األســر والمنفى 1 دليل علــى عالقة طيّبة معهــا إذ كان بإمكانها أن 
تنفصل عنه في سان ِبتِْرْسُبوِرغ، رغم أنّها كانت ابنة أحد الكبراء؛ إذ ُوِجدت 
أثناء أسرها «راكبًة في ِكلِْسكاها النفيسة الغالية» 2، ورغم أنّه بقي متزّوجاً 

بامرأة أخرى معها.
ومع كلّ شــّدته نجده كثير االستعمال لالستشــارة 3؛ وإن كانت تولية 
ابنه غازي محمد بحســب ما يرى القراخي «تّمت بالشــورى» وهو ذو 18 
سنة 4، إّال أنّه قد يكون في توريث ومحاباة في الالوعي الطرقي؛ ولذلك 
كان من الضرورة إضافة تقنية إثبات شــرعيّة موازية لهذه «االستشارة» 
هي «االســتخارة» التي تعني الموافقــة اإللهيّة الغيبيّة، ثّم الممارََســة: 
«فساسهم بأحســن سياســة وأدبهم بألين... بالحلم والحكمة... بالرفق 
والمرحمة» 5. وفي ذلك يختلف طبعاً عن سياسة أبيه، ولكنّ القراخي لم 

يعترف صراحة بذلك.
وإن كان شــديدًا مــع أصحابــه، إّال أنّــه كان كثير اللطف مــع أنصاره 
الچچانيّيــن فقط؛ إذ وجــد منهم دعمــاً أكثر من دعــم قومــه األََوار، فهم 
الوحيدون الذين نجدهم في شهادة القراخي «يطلبون إقامة النظام فيهم» 6، 
فيستجيب مقّســماً بالدهم إلى ثالث أكوار مولياً عليها تالميذه منهم، ويطهّر 
الِحمى الِچچانّي، فيحرق قرى قديمة ليبني أخرى عوضها، تعميدًا وتأسيســاً 
للمــكان الجديد. كما نجد فــي عهده يهودّياً ونصرانيّين روســيّْين أســيرْين 
يســلمون نتيجة المحاورة، ولم يتراجعوا عن ذلك بعد هزيمة شامل 7. ولكنّنا 

م. س.، ص 206. 1 ـ 
م. س.، ص 84 [«ِكلِْسكَا»: «العربة» في اللغة الروسيّة]. 2 ـ 

م. س.، ص 105 و 106 و 107 مثًال. 3 ـ 
اســتغرب من القراخي كيف يجعل غازي محمد «لم يبلغ الحلم» وهو ذو ثمانية عشر عاماً. لعلّه  4 ـ 

التمجيد الذي يصل حّد المبالغة.
محمد طاهر القراخي، بارقة السيوف، ص 156. 5 ـ 

م. س.، ص 76. نجد لدى األََوار أحياناً طلبــاً؛ ولكنّه طلب قوّي ال طلب إقليمي عام (انظر مثًال:  6 ـ 
القراخي، بارقة السيوف، ص 159.

المصدر السابق، ص 211. 7 ـ 
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ال نجد ذلك حتّى في حالــة واحدة مع األرمن والكْرج، بل إنّ «مظالم» غزوة 
الكْرَج، كانت «ابتداء الفتن والمحن» والتراجع 1.

وقد انتقد عالم داغســتاني اإلمام وهو باسطنبول «ســخطاً على ما كان 
يفعله شامل... في قتل الرجال وأخذ األموال، فأجاب له شامل بمآِخذ ما فعله 
من الكتب، فأفحم ذلك الجائي وذهب» 2. ولكنّ القراخي لم يذكر الحيثيّات 
الفقهيّة التــي أوردها شــيخه. وقد كانت لدْيــه الفرصة لتبيانهــا في كتابه 
الفقهي شرح المفروض على مؤّدي الفروض 3 ولكنّه لم يفعل، رغم أنّه توّسع 
في أهّم نواحي الفكــر الديني االعتقادّية والممارَســيّة، ونجده نادماً على ما 

كان مع األســرى، خاّصة من األهالي. وهو بسان 
بترسبورغ مع شــيخه: «لّما تذّكرت قانون رجالنا 
في تكفيل األسارى يقشعر جلدي وتنقبض طالقة 

وجهي خجًال» 4.
لقد بقي أهل الطريقة يحتفظون بالكثير من 
التوقيــر لشــامل إّال أنّهــم يــرون أنّ «بصيرته 
العرفانيّــة» قد خفتت كثيرًا بمــرور العقود عليه 
نــي: «تكلّم يوماً  باعترافه بحســب شــعيب الباَكِ
وقال: إنّه كان يعلم ِمــن كلّ َمن رآه أنّ هذا من 

أهل الجنّة وهذا من أهل النار، وأّما اآلن فال أعرفه» 5. وال يبّررون ســقوطه 
ــردار األعظــم بجنود عظيمة التــي ال ِقبل ألحــد بها»، ولكن  بمجيء «الس
خاّصة «بصعــود دعاء المظلومين إلــى العرش» إذ «كان أكثــر وزراء أمير 

القراخــي، م. س.، ص 164 وص. 168. [«الكــْرُج» هــم «الجورجيّون» باالصطــالح األوروبي ـ  1 ـ 
الغربي، و«كرِجســتان» هي جورجيا باالصطــالح األوروبي ـ الغربي. لقد أصبــح القراخي أكثر 

عروبيّة من العرب المحدثين تسموّيا ! !].
م. س.، ص 81 و 131 و 146. 2 ـ 

القراخي، شرح المفروض على مؤّدى الفروض، غاغچة سراي، مطبعة ترجمان، 1903. 3 ـ 
القراخي، بارقة السيوف، ص 2006. 4 ـ 

الباَكِني، طبقات الخواجكان النقشبندّية وسادات المشايخ الخالدّية المحمودّية، دار النعمان،  5 ـ 
دمشق، 1996، ص 381.
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المؤمنين الشــيخ شــمويل ووكالئه في أمــره، وخاّصة محــّرره الچركادي، 
ومديريــه ونوابه قد خانــوا في أحكام الشــريعة وإدارة األمور اإلســالميّة، 
وظلموا الخلق الذين حولهم الذين في الدولة الروســيّة، الذين هم ضعفاء 
ال يطيقون الهجرة والنصرة لهم، باختالسهم ونساءَهم وذراريهم، وبيعهم، 
مع أنّ اختالس األحرار وبيعهم ألنفســهم حــرام، وأكلهــم أموالهم وأموال 
غيرهم مّمن كانوا في واليتهم؛ وغيرها من المفاســد التي ال تحصى، وحقّ 
 º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ﴿ :فيهم مضمون قوله تعالى
« ﴾ ومعنى الحديــث القدســي: «إذا عصاني من يعرفني أسّلط عليه 
من ال يعرفني». وأّما الشــيخ شــامل في أّول أمره، فقد كان في نظام من 
أمره، وطهــارة فــي شــريعته وإدارة أحكامــه، وكــذا كان وزراؤه ووكالؤه 
وأمراؤه، فحين كانوا كذلك فتحوا بتوفيق اهللا تعالى اثنتي عشــرة قلعة من 
قالع الكفّار التي كانت فــي واليته. وأّما في اآلخر، فصــارت أحوالهم على 
عكس أحوالهم في األّول، فقلــب اهللا تعالى عليهم األمــور وانعكس التوفيق 

بالخذالن ﴿ | { ~ ے ﴾» 1.
ومهما يكن من أمر، فالباَكنــي يعترف أنّ دعوة شــمويل لقومه «أخذها 
أقلّهم ورماهــا أكثرهم» 2، فقد كان ينقصها االلتفــاف اإلجماعي رغم تفوّقها 
على إمامة غازي محمد الِكْمَراوي في شرط الَحِمية العشائرّية. فغازي محمد 
كما تفّطن القراخي «ليس له عشـــيرة يأوي إليهم وال شوكة تقوى عليهم، 
من بين قوم أترفتهم النعم وأطربتهم كثرة الشــراب» 3، رغم ثقافته الدينيّة 
والعربيّة الجيّدة 4. وقد كان شمويل واعياً بتفوّقه على سلفه بالركن االجتماعي 
الشــديد، فقال في خطابه األّول: «إن كنتم تظنّون أنّ الشريعة تضعف بموت 
غازي محمد، فواهللا ال أتركها تنقص بــل أزيده بذراع بعون اهللا تعالى، وأنتم 
تعلمون أنّني أكثر منه علماً وأشّد قّوًة وقبيلًة، فليبارز من يخاصم الشريعة». 

الباَكِني، طبقات الخواجكان، ص 380. 1 ـ 
القراخي، بارقة السيوف، ص 6. 2 ـ 

م. س. ن. 3 ـ 
قّدم له القراخي في بارقة السيوف صفحة 6 و 7، شعره بالعربيّة في انتقاد قومه ووعظهم. 4 ـ 
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ويرى القراخي أنّه بهذا الخطــاب «ارتفعت رؤوس المريدين وانتصبت إلعانة 
الشريعة وانقسمت ظهور المعاندين» 1.

:�/ّ��5 ـ (��c5 ��3ت ا��c5 �� ا���ّو#� ا��&>

مثلما َحِرص ُعرفاء بالد القْبق على توطين الِملة العرفانيّة والتصوّفيّة بمقاومة 
الوّهابيّة «المنكرين على ســائر الطرق األحمدّية والسنن المصطفوّية» 2، حِرصوا 
على توطيــن اللغات القَْبقيّــة في هذا االنتحــال العرفاني ـ التصوّفــي. فالضمير 

ريقي. وْق الط اللغوي جزء ضروري من الضمير القبقي ـ اإلسالمي العامّ في الس
«باللغة  «المراَقبـــات»  تكــون  مــا  فكثيرًا 
هيلة» 3، كالتي وجدها حســن حلمي القحي  الس
«بخّط األستاذ المرشــد الحاج جبرائيل أفندي 
ُه»، أدرجها في كتابه «تتميماً للفائدة  َس ســر ُقد
ألهل تلك اللغة: (باســم اهللا خير األســماء... 
النهي أّولُ فيض تجلّى صفاته ســلبيكه رســول 
أكرم محّمد ژ ، حضرة لرينون خفى شريفندن 
عيسى عليه الســالُمن... إيله يا محمود الفعال 

بمحّمد ژ ) » 4.
وقد وجد حسن حلمي القحي «بخّط األستاذ الحاج عبد الرحمن العسوي، 
قّدس ســّره كيفيّة مراقبة باللغة الســهليّة (الغموقيّة) واألَوارّيــة معاً، هكذا: 
باســم اهللا خير األســماء... أّول فيض تجلّى أفعال كه رســولُ أكــرم محّمد 
المصطفى ژ ، قلب شــريفنه وأصل أُوِلمْشــدي مشــايخ عظام ُكــرن قلبلر 

واسطه... شزهب يا محمود الفعال بمحّمد ژ » 5.

القراخي، بارقة السيوف، ص 25. 1 ـ 
القحي (حسن حلمي)، الِسْفر األسنى في الرابطة الُحسنى، دار النعمان، دمشق، 1998، ص 31. 2 ـ 

هي اللغة الغُموقيّة. 3 ـ 
م. س.، ص 125. 4 ـ 
م. س.، ص 165. 5 ـ 
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وُيدرج حســني حلمي القحي في مذّكراته لمريده الشيخ محّمد عارف ما 
كتبه الشيخ ســيف اهللا من قصائد عرفانيّة «ليقرأ بها المريدون في مجالس 
االجتماع للذكر... وينبغي للسالك أن يحفظها» 1، وهي باللغة العربيّة، توطيناً 

لها باللغات القَْبِقيّة.
كما دّون حســن حلمي القحي قصيدًة لــه لمريده الشــيخ محمد عارف 

باللغة األوارّية «ليقرأ النقيب في مجلس االجتماع لقراءة ختم الشاذليّين» 2.
ـچشاذ لي َچُك ُوِكْب زمان ِنج ُشُح ِاُصْل ُهْرَمَد ِبْرَچْن َفْيُدِسْن ش

(...)
اْسِتقَاَمْه َتوِْفيْق ِق يا َمْن ليَس إال ُهوُدْي ُعُل َدنِْدلَـِپرَْل ِنْج ُچُبُك ِرشك
اهللا اهللا  اهللا  اهللا  اهللا  اهللاهللا  اهللا  اهللا  اهللا  اهللا  اهللا 

ــوْق الهووي العرفاني ببالد القْبق مســعى لتوطين اللغة العربيّة،  في الس
من ناحيــة، ولجعلها متناّصة مــع اللغــات القبقيّة، ومن ثّمــة تحمل اللغات 
القبقيّة اللغة العربيّة لتتمثّل قداستها، بوصفها لغة الكتاب المقّدس (القرآن)، 
فتتقّدس هــي أيضاً. وبذلك مارســت الطريقة التصوّفيّة ببــالد القْبق تغييرًا 
لغوّياً، وأدِخلــت لغاتها إلى طور تقّدمــي لغوّي جديد، مغتــن باللغة العربيّة 
وبتطوّراتها وقدراتها اإلبداعيّة والعلميّة المتراكمة، ال بإضافة الكلمة العربيّة 
فحسب، بل باستعارة عقل العربيّة في أطوارها المتقّدمة أيضاً، وبذلك تقّدمت 

اللغات القبقيّة قروناً في ظرف زمنّي ال يتعّدى قرناً أو قرناً ونصفاً.
ومن ناحية أخرى، خرجت لغات بالد القْبق، من االنحصارّية التضاريسيّة 
(الجبليّة) والحموّية والتقوقع القروي والعرقي واليومي، إلى شيوع الحكاية أنّ 
المالك جبرائيل وزّع كلّ اللغات علــى كلّ أقاليم العالم، فلّما بقي في مزوده 
الكثير من اللغــات كان مضطّرًا إللقائها، فألقاها فــي تلك المنطقة الضيّقة 

من العالم (جبال القْبق)، وكانت األكثر لغات، بل األكثر لهجات أيضاً.

القحي (حسين حلمي)، تلخيص المعارف في ترغيب محّمد عارف، دار النعمان للعلوم، دمشق،  1 ـ 
2002، ص 108.
م. س.، ص 111. 2 ـ 
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فقد ســمحت الدولة التصوفيّة ببــالد القْبق بتوحيدهــا لغوّياً، فأصبحت 
العربيّة اللغة الرســميّة للدولة والشــعوب المختلفة، وأصبحت األَوارّية ـ لغة 
األكثرّية ـ لغًة ثانية شــيئاً فشــيئاً. كما أّكدت الــذات اللغوّيــة القْبقيّة، إذ 
أخرجتها من شعورها بالدونيّة طويًال، فأدخلتها إلى المكتوب، بل إلى الديني 
ريقــي أيضاً. وكما اعترفــت أيضاً باللغة الجبليّة (وأشــهرها  والمقّدس والط
األَوارّية)، اعترفت باللغة السهلية (وأشهرها الغموقية)، وكتبتهما معاً، رغم أنّ 
السهليّين أقليّة، مّما دّعم إيجاد هوّية قْبقيّة واحدة وروح دولة / أُّمة ألّول مّرة 

في تاريخ الشعوب القْبقيّة.
ويمكننــا القــول: إنّ االنتصــار اإلمبريالــي 
الروســي كان يعني ضرب وحدة الهوّيــة القْبقيّة 
والدولة / األُّمة الوليدة، وضرب التناّص العربي / 
القْبقي، ونكوص الوحدة اللغوّية الوليدة. وقد أّدى 
ذلك تدريجيّاً إلى تراجعات في اســتعمال السكان 
القْبقيّين حتّــى للغاتهم األصليّة، خاّصة النازحين 
منهم إلــى المدن الســهليّة التي أقامهــا الغزاة، 
وتقّدم األلفــاظ الروســيّة وعقل اللغة الروســيّة 
داخل تلك اللغات. وعوض تقــّدم الوحدة اللغوّية 

ـ بعد تلك الوالدة ـ أصبحنا نشــهد تقّدم الترّوس اللغوي تدريجيّا، خاّصة في 
المدينة المحدثة، ونكوصاً إلى شتات مزود المالك جبرائيل، ومن ثّمة ظهور 

الهوّيات القْبقيّة المتنازعة لغوّياً وحدودّياً إلى حّد التقاتل أحياناً.

6 ـ �5ا+� اال#��gر وا�'0/�� �� ا���%ّ� ا��&>��ي:

يرى العرفانيّون الداغستانيّون أنّ االنتصار على الغزاة أو الهزيمة أمامهم 
تعودان إلى قاعدة أخالقيّة، وهما مرتبطتان بالداغستانيّين ال بالّروسي. فلّما 
كان اإلمام شــامل في «نظام من أمره، وطهارة في شــريعته وإدارة أحكامه، 
وكــذا كان وزراؤه ووكالؤه وأمراؤه، فحيــن كانوا كذلك فتحــوا بتوفيق اهللا 
تعالى اثنتي عشرة قلعة من قالع الكُفّار التي كانت في واليته. وأّما في اآلخر 
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فصارت أحوالهم علــى عكس أحوالهم فــي األّول، فقلــب اهللا عليهم األمور، 
وانعكس التوفيــق بالخذالن» 1. ويرى العرفاني شــعيب الباَكنــي ـ الذي كان 
مشاركاً في تلك اإلدارة ـ أنّ اإلله في عالقته بالداغستانيّين ينظر إلى النوع 
األخالقي لعملهم فيكافئهم بما هو مناسب من نصر أو هزم، مستشهدًا باآلية 

القرآنيّة: ﴿ | { ~ ے ﴾ 2.
لقد توّقع الشــيخ جمال الدين أفندي الهزيمة قائًال للشيخ شامل: «ال بّد 
من ذلك، فقد صعد دعاء المظلومين فــوق العرش فأجاب اهللا تعالى»، مبّررًا 
له عدم اســتجابة اهللا دعاء اإلمام بالنصر. ويؤّكد شــعيب الباَكني بعّدة أمثلة 
وقوع الظلم في دولة اإلمام شــامل: «أكثر وزراء أمير المؤمنين الشيخ شمويل 
ووكالئه في أمره، وخاّصة محــّرره الچـركادي، ومديريه ونوّابه وقضاته خانوا 
في أحكام الشــريعة وإدارة األمور اإلســالميّة، وظلموا الخلــق الذين حولهم، 
الذين في يد الدولة الروسيّة، الذين هم ضعفاء ال يطيقون الهجرة والنصرة 
لهم، باختالسهم نســاءَهم وذراريهم، وبيعهم، مع أنّ اختالس األحرار وبيعهم 
ألنفسهم حرام، وأكلهم أموالهم وأموال غيرهم مّمن كانوا في واليتهم، وغيرها 
 µ ´ ³ ﴿ :من المفاسد التي ال تحصى، وحقّ فيهم قوله تعالى
¶ ¸ º ¹ « ﴾ ومعنــى الحديث القدســي: «إذا عصاني من 

يعرفني أسلط عليه من ال يعرفني»» 3.
فالمخالفة األخالقيّة تتمثّل أساســاً في الظلم، وهو يتمثّل أساســاً في 
ظلم الداغستانيّين الخاضعين للدولة الروسيّة وغيرهم من القبقيّين، أكثر 
مّما يتمثّل في ظلم الداغســتانيّين الذين ضمن الِحمى الشــمويلي. ويذهب 
كاتــب اإلمام محمد طاهــر القراخي إلى األمر نفســه: «فــي تلك الغزوة 
الكْرجيّــة كثر الغلــول والخيانات فــي العــوامّ والخــواّص، وازداد العّمال 
والنواب ظلماً وعتوًا، يوما فيوماً، وفي الخبــر: (إنّ الملك يدوم مع الكفر، 
وال يدوم مع الظلــم) و(إنّ الكبرياء ردائي فمن نازعنــي فيه قصمته). فلم 

الباِكني، طبقات الخواجكان، ص 380. 1 ـ 
م. س. ن. 2 ـ 
م. س. ن. 3 ـ 
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يزد اهللا تعالى لجيوشــه بعد تلك الغــزوة أينما توجهت إّال ذّالً وانكســارًا 
وخذالناً وإدبارًا، وال للرؤساء والوالة إّال نفورًا واستكبارًا» 1. ويؤّكد القراخي 
تســخير بعض أعوان اإلمام التابعين لهم «بأعمال شــاّقة» في قرى ِبسَراخ 
وَكخي وشبّوت، تسبّبت في نظره في «ضعف األنفار وسأمتهم، ثّم وقع جوع 
شــديد» 2، وهروب بعض هؤالء الســكان «إلى الــروس» 3، وكلّ ذلك يراه 

«انتقاماً من اهللا تعالى» 4.
أّما اإلمام فينبغــي أن «يعتني بإجراء جميع 
أحــكام الشــريعة، ويأمــر بذلك جميــع أعيان 
واليتــه وقتــاً فوقتــاً»؛ ألنّ «بالشــريعة يكــون 
العدل»، «حتّى إنّــه نادى في واليتــه أال ينتف 
صوف الغنم بل يقــّص بالمقــراض، وأال ُيقتل 
النحل إلخراج العســل» 5. ولكنّ أمــره تغيّر في 
النصف الثاني من واليته، إذ «تساهل هو وُهْم، 
وتغافلــوا» 6. ولذلك أخــذ اهللا منــه ِعْرَفانيّته، 
وتدحــرج إلى أدنــى المقامــات الباطنيّة، وقد 

اعترف بذلك أمام مقّربيه: «إنّه كان يعلم ِمــْن كلّ من رآه أن هذا من أهل 
الجنّة وهذا من أهل النار، (وأّما اآلن فال أعرفه)» 7.

وأّما المخالفة األخالقيّــة الثانية، فهي بقيّة «قبائح األعمال». والشــيخ 
«غازي محّمد» ابن اإلمام شامل يراها بداغستان المهزومة متمثّلة في «ظلمه 
العادات، وكثرة المنكــرات، وقلّة العبادات، وترك الشــرائع، وغلبة البدائع، 

القراخي، بارقة السيوف، ص 170. 1 ـ 
م. س.، ص 171. 2 ـ 
م. س.، ص 172. 3 ـ 
م. س.، ص 169. 4 ـ 
م. س.، ص 170. 5 ـ 

م. س. ن. 6 ـ 
الباِكني، طبقات الخواجكان، ص 380. 7 ـ 
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وحبّهــم [الداغســتانيّين] مــع الكفّــار» 1. فتكاثُــُر مــن يصنّفهــم المكافحون 
النقشبندّية «المنافقين» كان من العوامل الحاسمة في انتصار الروس 2.

7 ـ ���Aّ��ت ا�ّ���ع:

أمام إمكانيّــات تدمير الذات الجمعيّــة وتضاؤلهــا، كان من الضروري 
اختالق فاعليّــات دفاع؛ بســبب أنّ التهديد اآلخــري والتمــّزق الكياني كانا 

عميقين. من أهّم هذه الفاعليّات كانت تأكيد النزعة المهدوّية و«الرابطة».

أ ـ النزعة المهدوّية الخالصّية:
هذا محمد طاهر القراخي ـ كاتب شمويل ـ عقب معركة ِإْحلَْكح المظفرة 
مع اآلخر الغازي يدعــو اهللا «أن تدوم الدنيا كذلك إلى أن تتّصل سياســته 
وغزواته بظهور محمــد المهدي آخر الزمان...» 3. فاالنتصــار تمثّل في مقتل 
«أحد أو ثالثة وثالثيــن ألف نفس» مــن الغزاة 4، ولكن يبقــى اآلخر أقوى 
وتبقى أرضيّــة الميدان زلقــة، فمن الضروري جــّدًا اإلمــداد الغيبي بتلقّف 
المهــدي لهذا االنتصــار، بوصفه األمــل اإللهي أرضيــاً وعينيّاً على مســرح 
التاريخ، وهو يرجو ذلك لغازي محمد نائب أبيه شمويل: «وما زال كذلك إلى 

ظهور المهدي قرب الساعة» 5.
وهو يؤّكد هذه النزعة المهدوّية في كتابه «شرح المفروض على مؤّدي 
الفروض» فيكتب: «فهو من ولد فاطمة الزهراء من نســل حسن العسكر، 
ُيولد بالمدينة ويهاجر إلى بيت المقدس. وإن ظهوره بعد أن ينكسف القمر 
في أّول ليلة من رمضان، وتكســف الشــمس في النصف منه، فيخرج ولّي 
اهللا المهــدي أوالً بثالثين رجًال حين ســمع أنّ جيشــاً من كلَــْب وقائدهم 

م. س.، ص 382. 1 ـ 
القراخي، بارقة السيوف، ص 170؛ الباِكني، طبقات الخواجكان، ص 382. 2 ـ 

م. س.، ص 70. 3 ـ 

م. س.، ص 68. 4 ـ 
القراخي، بارقة السيوف، ص 156. 5 ـ 
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الزهري دخل المدينــة وهتك فيها، فيبلــغ المؤمنين خروُجــهُ فيأتونه من 
أقطار األرض ويحنون إليه... ويرزق اهللا تعالى لوليّه الظفر فيقتل الزهري 
وأصحابه... ينزل عيســى في زمنه بالمنارة البيضاء شــرقي مسجد دمشق 
بين حلتيــن، واضعاً كفيه على أجنحة ملكْيــن... والناس في صالة العصر، 
فيتنّحى لــه اإلمام من جهة المهدي على دمشــق فيصلّــي بالناس على أّمة 
محّمد... ثّم يذهب إلى بيت المقدس فيقتدي بالمهدي في صالة الصبح» 1. 
وما يهّمنا هنا أنّ النــواة المركزّية لهذا التمثّل للمهدي ال تعترف بنســب 
المهدي الســنّي (محمد بــن عبد اهللا)؛ بل يجعله نســباً شــيعيّاً، بحســب 

حســن  «محمد بــن  أي  الشــيعيّة؛  المصــادر 
العســكر»، ويجعله إماماً للمســيح. ولكنّ نهاية 
المهــدي تصبح ســنيّة؛ إذ إنّ المهدي هو الذي 
يموت قبل المســيح 2 فيصلّي عليه، عكس التمثّل 
الشيعي، وهي مجّرد لعبة صوفيّة قديمة لصرف 
النظر عن الصلة المتينة بين التصوّف والتشيّع، 
ودليل ذلك أنّ القراخــي يختم شرح المفروض 
بتقليده إماَمهُ محمد بن إدريس الشافعي صاحب 

البيت المعروف:
ذريـــعـــتـــي ـــي  ـــب ـــن ال ــيآل  ــت ــل ـــه وســي ـــي ـــــــُم إل وُه

ـ «تطريز» كتابه «بسلسلة الذهب من أشرف النسب» فيذكر  فهو يقوم ب
كامل أئّمة الشيعة اإلثني عشــر، مؤّكدًا َمقَاِتلهم ومظلوميّتهم، ومطابقاً بين 
مظلوميّتهم والمظلوميّة القْبقيّة، إذ يذّيل تطريزه بقوله االعتباري: «انظروا 
أّيها المؤمنــون المبتلون ليهون عليكم البالء وتتســلّوا بما وقع لهم»، فهذا 
«حسن الخالص العســكري مات مســموماً، وغاب ابنه محمد الحّجة خوفاً 
على نفســه فلم ُيعرف له أثر، رضي اهللا عنهم. فسبحان من يبتلي األمثال 

القراخي، شرح المفروض، ص 48. 1 ـ 
م. س.، ص 49. 2 ـ 
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باألرذال» 1. فهو هنا يتماهى بمأساة العلوّيين ليدمج بها المأساة القَْبقيّة، 
إذ هذا االندماج هــو الكفيل باســتدماج االنتصارات المهدوّيــة العالميّة 
القادمة، فهو يتبنّى مظلوميّة الحسن العسكري «المسموم» ومظلوميّة ابنه 

«محمد المهدي»، المجبر على الغيبة، ولكن يبقى لديه «الحّجة».
رًا  وهذا التبنّي النْقَشبنِْدي ـ القَْبقي للعنصر الشيعي ـ اإلثني عشري مؤط
بالمعطى الســنّي نجده لدى الكثير من العرفاء الداغســتانيّين؛ فهذا شعْيب 
الباَكني يعد في طبقاته جعفر الصادق كســفيان الثوري، الســنّي، وموســى 
الكاظــم كســفيان الثــوري أيضــاً، عالوة علــى علي بــن أبي طالــب وزين 
العابدين بن الحسين، وكذلك سلمان الفارسي مدّشن إسالم كلّ أعاجم آسيا 
وُملْهم متصوّفتهم 2. فعمود السلسلة النَْقشبندّية ورأس االثني عشرّية واحد هو 

جعفر الصادق، الذي هو عند الباَكني «مجمع البحرين وملتقى النهرْين» 3.

ب ـ الرابطة:
ُرقي هي اســتحضار الشخص المقّدس  الرابطة» في االصطالح الط»
في اليقظة بواســطة التركيز المطلق. وقد اجتهد العديد من النقشبندّية 
القْبقيّين في االســتدالل الفقهي عليها، خاّصة بعد االنحــدار أمام اآلخر 
وأمام ضربات الوّهابيّة للتصوّف. فحسن حلمي القَِحي يكتب رسالة خاّصة 
فر األسنى في الرابطة الحسنى مؤّكدًا أنّ «الذكر وحده بال  عنوانهــا الس
رابطة وبال فناء في الشــيخ ليس موصًال، وأّما الرابطة وحدها مع رعاية 
آداب الصحبــة فكافية في االّتصــال»، وكذلــك الرابطة بصــورة النبّي 
«ليكون حضوره سبباً لمزيد الخشوع»، فيستحضره «دون صورة نفسيّة» 4.

م. س.، ص 245. 1 ـ 
الباَكِني (شعيب)، طبقات الَخَواجكان، ص 22 و 42 و 45 و 47. 2 ـ 

م. س.، ص 45. 3 ـ 
ْفر األسنى في الرابطة الحسنى، دار النعمان، دمشق، 1998، ص 63؛  القَِحي (حسن حلمي)، الس 4 ـ 
وانظر أيضاً شــعيب الباكني، تبصرة المرشدين من المشايخ الخالدّيين، دار النعمان، دمشق، 

1996 (مطبوع مع طبقات الخواجكان).
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ويقّســم القَِحــي الرابطة إلى ثالثة أنــواع: رابطة الحضــور ورابطة 
الموت ورابطة المرشــد. أّما رابطة الحضور فهي «ربط قلب المريد باهللا 
تعالى على طريق المحبّة الكاملة وتفكّر معيّته تعالى... فهذه أشرف هذه 
الرابطات الثالث وأعالها، بل هي المقصود األصلي. وأّما األخريان فهما 
وســيلتان لتحصيل هذه الرابطة» 1. وأّما رابطة المــوت، فهي «ربط القلب 
بالموت والقبر والقيامة وتفكّر أهوالها وأحوال نفسه على مقتضى: «موتوا 
قبل أن تموتوا»...». وأّما رابطة المرشــد، فهي «ربط قلب المريد بكمال 
المحبّــة واإلخالص على نبــّي من أنبيــاء اهللا تعالى أو ولي مــن أوليائه 

 G ﴿ تعالى، أو على جميعهم... على مقتضى
I H ﴾ 2... فإذا تّمت الرابطة وحصل 
االئتالف الروحانّي بين السالك المرابط وبين 
المراِبط عليه فله أن يستمّد روحانيّته ويستفيض 
من فضله وبركاته، ويتوّسل به إلى اهللا تعالى، 

وكذا يطلب الشفاعة والهّمة واإلعانة به» 3.
وهنا يتغلّــب المريــد القْبقي علــى عوائق 
والمنفى  واألســر  الروســي  الغــزو  تهديــدات 
والحظر الشرطي ومحنة موت المرشد أو سجنه 

وتناقص المرشــدين وَمنْع العبادة وحْظر ارتياد المســاجد والتهجير. كما 
يســتعيد بالتركيز الثقة في الذات الفردّية والــذات الجمعيّة وفي القيادة 
االجتماعيّة، ويمنع عوامل االنهيار والتصّدع النهائيين: «وحينئذ يســتفيض 
منهم في الغيبة كالحضور» 4. وهنا، ال تعتمد الجماعة على الُمَسارّة وسيلًة 
وحيدة لالســتمرار؛ إذ قــد ال تكون ممكنة أحياناً، بســبب حظــر التنّظم 

فر األسنى....، ص 46. القَِحي، الس 1 ـ 
م. س.، ص 65. 2 ـ 
م. س.، ص 65. 3 ـ 
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بعي عموماً، بعد ســنة 1917 خاّصة، فيصبح  الصوفي خاّصة، والتنظيم الر
رقي، أو الولّي عاّمًة، الوسيلة  ابطي المتعلّق بالقائد الط الخيال والعشق الر
األساســيّة الســتمرار التنظيم وحماية بقاء الهوّية الّداغســتانيّة والقْبقيّة 
المهّددة باإلفناء. وهذا ما يجعل «كلّ مؤمن» «ممدودًا من النور كالّتلغراف 
من قلبه إلى قلب النبّي عليه الســالم، ويستفيض منه في كّل وقت، وعلى 
كّل حال، وكذا تخيل شخصه الكريم حتّى في تحيّة الصالة المفروضة» 1، 
كما يشــرح حســن حلمي القَِحي، في منافحته عن الرابطة أمــام وّهابيّي 

الجزيرة العربيّة.
فالرابطة هي وســيلة التواصل مــع الهوّية حين تعّز وســائل التواصل، 
وهي تأكيد لهذه الهوّية دون تشظ وال تمّزق وال ترجرج؛ ألنّها َتَخيل للهوّية 
في حالتها المثاليّة؛ أي في حالة «اإلنســان الكامل»، حالة الولي والنبّي؛ 

أي في حالة المعصوميّة غير القابلة للقَتْل واإلفناء.

:��)�E

اســتطاعت الطريقة النقشــبندّية أن ُتنّظــم االجتماع وتديــره بكفاءة 
معتبرة في بالد القَْبق الشــمالي مّدة ليســت بالقصيرة في القرن التاســع 

عشر ميالدّياً.
ولكنّ هذه اإلدارة كانت مشــوبة بالكثير من مظاهر العنف المفرط، 
المبّرر بكثرة الضغوط الخارجيّة والداخليّة التي جعلتها ُمْرَبكًة في الكثير 
من األحيــان، والمبّرر بعدم ُمَراَكَمة الطريقة لتاريخ كاٍف من الممارســة 
السياســيّة والِحســبيّة، فلّما بدأت تمتلك بعض التجربــة والكفاءة كانت 
الهزيمة أمام غاٍز أقــوى وُمَراكمٍ لتجربة تاريخيّة أطــول في اإلدارة وفي 

الغزِو للخارج أيضاً.
ورغم الهزيمة العسكرّية واالنكفاء أمام حْظر الدولة الروسية للتنظيم 

م. س.، ص 65. 1 ـ 
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ـ خاّصة بعد ســنة 1917 ـ فإنّ الطريقة واصلت توجيهها للضمير القَْبقي، 
خاّصة باألطروحة المهدوّية المانحة األمَل التاريخي في الخالِص، ووسيلة 
«الرابطــة». وهمــا وســيلتان ناجعتــان، كمــا ثبت منــذ ســنة الهزيمة 
«الظاهرّية»، بــل هما يبدوان الوســيلتين الوحيدتين اللّتيــن تتأّبيان على 
اإللغاء والحْظر والتدمير، واللتين بإمكانهمــا الحفاظ على الذات القَْبِقيّة 

َدات الحلول في الذات الروسيّة. من ُمهَد
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ليَس في الطبيعة البشرية وظيفة منفكة عّما حولها، مثلما 
هو الحال بالنســبة للمعنــى الديني الخــاص، وفي هذا 

االدعاء، فإني أستند إلى هذا االقتباس:
«عندما يريــد المرء أن يربط الخبــرة الدينية بعمل عضٍو أو 
عنصر في الحياة الروحية، فإنه يجد لذلك دوافع كبيرة من خالل 
الوعي الباطن. وفي هذا المجال، يجد أولئك المدافعون عن تفرد 

التجربة الدينية مالذًا يمكنهم اللجوء إليه» 1.
إنّ الحقيقة الدينية يجــب أن تتطور عن المعرفة التي نحصل 
نا العادية وعملياتنا الذهنية أقصى درجات  عليها، عندما تبلغ حواس
االنضبــاط. وعندما يتخلى الســاعي ولــو خطوًة واحــدًة عن هذا 

ترجمة رضوان السيد للفصل الرابع من كتاب ألفرد نورث هوايتهد: كيف يتكون  ٭ 
الديــن؟ وقــد نُشــرت الفصــول الســابقة فــي التفاهــم عــدد 39، 2012، 
ص 423 ـ 436، والتفاهم عــدد 40، ص 269 ـ 283، والتفاهم عدد 41، 2013، 
ص 269 ـ 283، والتفاهم عــدد 44، 2014، ص 375 ـ 384، والتفاهم عدد 46، 

2014، ص 445 ـ 455.
E. S. Ames, The Psychology of Religious Experience, P. 291. 1 ـ 

الدين: يتكّون  كيف 
والنقد الحقيقة 

هوايتهد) ( ألفرد 
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الموقف أو الموقع، وينزلق باتجاه الزوايا المعتمة لالهوت النفســاني؛ فإنّ 
ذلك يعني التخلي النهائي عن األمل في تأسيٍس ثابٍت للعقيدة الدينية.

إنّ الدين ينطلق من تعميم الحقائق النهائية، والتي يجري إدراُكها في 
تجارب ذاتيــة منفــردة أوالً، وهــذه الحقائق تتطــور إلى نظامٍ متّســق، 
وُتســتخدم في تفســير الحياة وفهمهــا. وتبقى الحقائق أو تســقط ـ مثل 
الحقائق األُخرى ـ بقدر ما تحقق نجاحاً في التفسير. وخصوصية الحقائق 
الدينية تتمثل فــي عالقتها التعبيريــة الواضحة بقيمٍ معينــة. إنها تجلب 
لوْعينا تلك الجوانــب الثابتة من الكون، والتي يكــوُن علينا االهتماُم بها. 
ومن خالل ذلك؛ فإنها ُتعطي وجودنا الذاتــي أهمية، بمعنى القيمة، التي 

تأتي من طبيعة األشياء.
إنما ليس صحيحاً أننا نســتطيع المراقبة بشــكٍل أفضل عندما ال تكوُن 
لدينا مشــاعر؛ فمن دون اهتمامٍ من نوٍع ما ليس بوســعنا المراقبة والتتبع. 
وإضافًة لذلك؛ فإنّ قدراتنــا على المراقبة تظل محدودة؛ وذلك ألنه عندما 
نراقب أمرًا أو شــيئاً معيناً، فإننا ال نكون في موقٍف نتّمكنُ معه من مراقبة 
أشــياء أُخرى. هنــاك إذن مواقف عاطفيــة معينة، مالئمة جيــدًا في مجال 
التركيز على موضوعات ذات أهمية دينيــة، تماماً مثلما هناك مواقف أُخرى 
مالئمة أو مسهلة لحقائق فنية أو حســابية. ثم إنّ المواقف العاطفية يمكن 
أن تكــون متعلقة أيضاً بتأثيرات جســدية أو مادية، فأكثــر الناس يرتكبون 
أخطاء فنية أو حسابية عندما يكونون مســاءً متعبين، ويبقى أننا نربط بين 

محيط وسياقات غروب الشمس، وحتى أول صيحات الديك.
وليس صحيحاً من جهــٍة أُخرى أنّ كل الناس متســاوون في قدراتهم 
على اإلدراك واالســتيعاب؛ فهناك أفــراد يظلون دائماً فــي أعلى درجات 
اإلدراك العاطفي والخبرة الشــعورية، وهؤالء نعرف عنهم أنهم يتالءمون 
في الظروف المختلفة، ويكونون األكثر استحقاقاً للثقة. وبهذا المعنى فإنّ 
أفضل لحظات اإلدراك والتفسير تتحقق بطريقٍة عاقلة، ويمكن االطمئناُن 

إلى قدراتهم وخبرتهم.
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إنّ كل هذه الخاطرات هي أُموٌر عامة. إنما يكون علينا أن نضعها نَْصَب 
أعيننا عندما نحاول أن نبني فلسفًة للعرفان الديني. إنّ الدوغما أو العقيدة 
هي صياغٌة محكَمٌة للحقيقة العامة، والتي تستقل بقدر اإلمكان عن النماذج 
العملية. وهذه الطريقة فــي التعبير هي في المدى الطويل شــرٌط للتحقق 
واإلنجــاز، والفعالية، ولظهور التصــورات الكبرى ذات المديــات البعيدة، 
ولالســتمرار في الحياة. وعلى ســبيل المثال فإنّ (مفكّــري) اإلغريق ـ مثل 
فيثاغوراس وإقليــدس ـ عمدوا لصوغ العقائد صياغــات لغوية رياضية، وقد 
ترتب على ذلــك أنّ الحقائق العامــة ـ التي ناقشــها المصريون على مدى 

ثالثين جيًال وأكثــر ـ بدت لــدى اإلغريق أكثر 
وضوحاً وأهمية. َبْيــَد أنّ إدراكاتنا لوجود حقيقة 
عامــة، ال تتعلّــق بتعبيرنــا عنهــا بصيــٍغ لغويٍة 
واضحة. ولــو كان األمر كذلك؛ لكان يســتحيل 
علينا أن نكون غير مرتاحيــن ألي صياغٍة لغوية 
ال نكون قــد فهمناها تماماً. َبْيــَد أنّ هذا الوعي 
بالعجز والتعبير عنه ـ أي ماذا نقصد بالضبط ـ 
يبدو أنه ضغط علينا وأزعجنا على الدوام. وعلى 
ســبيل المثــال، فــإنّ مصطلــح «العــدد غيــر 

العقالنــي» أو الذي يخرج عن التصــور في الرياضيات ظل ُيســتخدم على 
مدى األلفي عام، إلى أْن وجد التحديد الضــروري له في الُربع األخير من 
القرن التاســع عشــر. كما أنّ نيوتن واليبنتــز كانا رائدين في اســتخدام 
«الحســابات المفارقة» التي تأسســت عليها الفيزياء الرياضية المعاصرة. 
بيد أنّ المصطلحات الرياضية المستعملة لديهما بقيت طوال قرنين ونصف 
من دون أن تجد صيغًة للتعبير عنها. إنّ هذه األمثلة الصعبة ال حاجة إليها 
في الحقيقة، فنحن نعرف عن أخالق وفضائل أولئك الذين نحبهم ويعُزون 
علينا أكثر بكثير مما نستطيع التعبير عنه بالكلمات. وربما نعرف الحقيقة أو 
حقيقة ادعاٍء معيٍن عنهم. وســيكون ذلك ادعاءً عن شــيء كنا قد أدرْكناه، 

لكننا لم نعمد لصياغته (بعباراٍت واضحة).

 �+ ]AF�/ �/�إّن ا�
 ،��D�'ا�� ]D�&2 ا����[)
وا��� /B�ي إدرا�ُ'� �� 
(�Bرب ذا(�� +���دة 
 ]D�&أوالً، و)4ه ا��
(�5Fر إ�. #�wمٍ +ّ��[، 
 ����وُ(��@�م �� (
ا����ة و�'�'�.



404

والعالم ا(سالم 

إنّ هذا المثال ُيْطِلُعنا على واقعٍ آخر أو يكشــف عنه، وهو أنّ الصياغة 
الوحيــدة الجانب يمكن أن تكــون صحيحة؛ لكنها من خــالل تأكيدها على 
نقطٍة معينٍة يمكن أن تكون لها تأثيرات الكذبة. وهذه النزعة التجزيئية ال 
تملك بحــّد ذاتها طبيعــة الحقيقة؛ لكنهــا تتعلق بالعناصــر التي تحركت 
باالتصال بهــا. أما ما يتعلــق ببناء العقل الفــردي، فهو متعلــٌق من جانٍب 
بالحقيقة، ومــن جانٍب آخر بالفن، وهكذا فإنّ الرغبــة الوحيدة الجانب أو 
المتفردة ـ والتي تريد إثبات أو إحقاق دوغما معينة ـ تتســم ببعض القسوة 
فيما يتعلق باإلحســاس األخالقي. إنّ ذلك يشــي بنوٍع من االستهتار أو عدم 
االهتمام، ألن اآلخرين يحتاجون إلى شــيء من الوضــوح الضروري، الذي 
يختلف عّما نحتاج إليه نحن. وهكذا فإنّ دوغمائياتنا المحببة قد تحتاج إلى 

تصحيح؛ بل إنها ربما تكون خطأً بالكامل.
إنّ َقَدر الكلمــة أنها قد تتحول لــدى المؤرخ إلى وثيقــة، وإنّ الظروف 
المعاصرة غير المالئمة في طرائق استعمال الكلمات (دوغما ودوغمائي) تشير 
إلى خطأ أو خطٍل في العــادات الفكرية. فالكلمة «دوغمــا» تعني في األصل 
«رأي» واســتطرادًا: «رأي فلســفي خاص». وهكــذا فإنّ الطبيــب اإلغريقي 
جالينوس يستخدم تعبير «األطباء الدوغمائيين» ألولئك الذي يتبعون المبادئ 
والقواعد العامــة المحمودة فــي ممارســتهم العالجية. إنّ أفضــل المعاجم 
اإلغريقية يعطينا هــذا المعنى أو االنطبــاع. َبْيَد أنّ هــذا المعجم ـ ولذلك 
استعملتُه ـ يقّدم لنا معلومًة إضافية مهمة عن جالينوس؛ إذ هو يقيم تفرقة أو 
مقابلة بين األطباء الدوغمائيين واآلخرين التجريبيين. وعندما ينظر الباحث 
ماذا يرُد تحت مفرد «تجريبي» يجــد أنّ األطباء التجريبيين يذهبون إلى أنّ 
«التجربة هي األمــر الوحيد المفيــد». وفي هذه المحاضرة يكــون علينا أن 

ننظر في الفارق بين الدوغمائي والتجريبي فيما يتعلق بالدين.
إنّ فلســفة التعبير تتخذ أهميتها الفائقة عندما نتوجه إليها بالتركيز 
المطلــوب 1؛ فعندما نقصد إلــى تكوين دوغمائيات، يكون علينا أن نســلك 

.R. M. Eaton: Symbolism and Truth, Harvard University Press 1925 :قارن 1 ـ 
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المســلك الوحيد الممكن، اســتخدام األفكار التي تمتلك معنــًى وصياغًة 
معترفاً بها. وبخالف ذلك فإنّ الفكرة ال تستطيع التحرك في الفراغ؛ فهي 
تحيا بوصفها جزءًا أو حلقـًة في سلسلسٍة أو منظومٍة من األفكار. فالدوغما 
هـي التعبير عــن واقعة، كمــا تتمثل في مجــاٍل فكري معيــن. فالمرء ال 
يستطيع نقل دوغما معينة من خالل ترجمة الكلمات ببساطة؛ بل يكون على 
المــرء أن يفهم النظام الفكري الــذي يكون مهماً لتلــك الدوغما. ولكي 
نعطي مثاالً علــى ذلك نقــول: إنّ جملة «اهللا، األدب» هــي تعبير مختلف 
بالنســبة للمواطــن الروماني فــي عصر الجمهوريــة المبكّر، عــن معناه 

بالنسبة للمواطن األميركي المعاصر؛ فهو قاٍس 
عند أحدهما، وحنون عند اآلَخر.

َســَريان  ـم  نقيـ أن  علينــا  يكــون  وعندمــا 
«الدوغما» ينبغي أن نتمســك باألمور الواردة في 
المجال الفكــري ذاته، بمــا في ذلــك البدائل 
الممكنة؛ إذ ال يستطيع المفكر أن يقول بإطالقية 
الدوغما التي يدعو إليها إن لم يكن متأكدًا من 
المجال الفكري الذي خرجت منه تلك الدوغما. 
إن دوغمائيــات الكنيســة المســيحية فيمــا بين 

القرنين الثالث والســادس للميالد، إذا ُعّدت يقينيــًة في نطاق الموضوعات 
التي وجدت صياغًة نهائية؛ فإنّ الفلسفة اإلغريقية المنتمية إلى تلك القرون 
صاغت أيضــاً نظاماً من األفكار يعــد نهائياً ويقينيــاً؛ إذ ال يمكن للمرء أن 

يقُصَر اإللهام على دائرٍة ضيقٍة من العقائد اإليمانية.
إنّ الدوغما ـ بمعنى المقولــة الدقيقة ـ ال يمكن أن تكون نهائيًة إّال في 
سياق نظام متّسق من المصطلحات والمفاهيم المجردة القابلة للقياس. أما 
تقييم مواقع هذه المصطلحات فإنها تبقى ُعرضًة للمراجعة المســتقبلية. ال 
يســتطيع الباحث الترفع عــن التفكر في مدى صالحيــة المصطلحات التي 
يســتعملها. ويمكــن عــد الدوغما حقيقيــًة بوصفهــا تنّظم العالئــق داخل 
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الموضوع، وهي العالئق التي يمكن التعبير عنها ضمن مجموعة األفكار؛ َبْيَد 
أنّ الدوغما ذاتها تصبح غير متســامحة عندما تســتخدم صيغــاً أُخرى في 
تحليل الموضوع وضبطه، ورغم الحقائق التي تعبّر عنها فإنّ األمر في هذه 

الحالة يصبح مضياً نحو الخطل.
إنّ تقّدم الحقيقــة ـ العلميــة أو الدينية ـ إنما هو في الحقيقة وبشــكٍل 
ٌم في تشكيل المفاهيم، وفي تجنب االنحراف نحو تجريدات مزورة،  رئيس تقد

أو مجازات، وفي تطوير تصورات تمضي باتجاه أعماق الواقع (فهماً وحكماً).

:��2 ـ ا�@�ة وا��]

التعبير هو الشعيرة التأسيسية المقدسة. إنه اإلشارة الظاهرة والمرئية 
للنعمــة الداخلية والروحية. ويترتــب على ذلك أنه في عمليــة بناء التعبير 
المشــترك لإللهام المباشــر، تكون المرحلة األولى للتعبيــر الرئيس التي 
تختبرها الحواس، يســهم فيهــا بالدرجة األولى كل فــرد. إنّ هذا األمر ال 

يستطيع أن ينوب فيه أحٌد عن أحد؛ إنه إسهام كل فرد الّطالع الكُلّ.
إنّ هذا التعبير األولي يتلبُس لَبوَس التصــرف والكلمات، ولكْن أيضاً 
بشكٍل جزئي لَبوَس الفن. إنّ القدرات التعبيرية (التي تتمتع بها التصرفات 
والكلمات)، ناجمة عن أنها بواســطة الحْدس؛ يمكن شــرحها وتفسيرها. 
ومن دون هذه الِصيَغ التعبيرية؛ فإنّ الشروح أو التفسيرات تبقى َعَرضية، 
أو ُتصبح حدثيات غير عقالنيــة ناتجة عن التجربــة الفردية. أما عندما 
م.  ــع أُفقه عن الكون المنظ يأتي التفســير أو التأويل فإنّ المســتقبل يوس
وذلك من طريق التغلغل في الطبيعة الداخلية لرائد التعبير األول. وهكذا 
ينشأ حْدٌس جماعي يتأســس على قدسية أو شــعائرية التعبير، وهو تعبيٌر 

َعَرَضهُ طرٌف واستقبله َطَرٌف آخر.
َبْيَد أنّ اإلشارات التعبيرية البارزة ليست شرحاً أو تأويًال فقط؛ إنه (أي 
التعبير) إبداع وهو يؤدي إلى اســتثارة الحْدس الذي ســيكونه الشــارح أو 
المــؤول، ثم إنه ال يســتطيع أن يســتثير أو يســتدعي ما ليــس موجودًا أو 
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حاضرًا. إنّ رنّة شوكٍة يمكن لها أن تستثير ردة فعل آلة القانون الموسيقية. 
لكنّ اآللة وأســالكها وخيوطها موضوعٌة في األصل على نغمٍ وترتيٍب معين. 
وبالطريقة نفسها؛ فإنّ التعبير اإلشاري المالئم يدفُع الحْدَس الموجود إلى 
الواجهة، وهو الحْدُس الذي ال يظهر بطابعه الفردي الفريد في العادة. وفي 
لغة الالهوتيين فإنّ اإلشارة تلعب دور المفعل لآللة ex opera operato، إنما 

في السياق والحدود التي يسمح بها وعي المتلقّي.
وليس في العالم غير تعابير قليلة وأصيلة، والذي أعنيه بذلك أنّ معظم 
الصيغ التعبيرية مســتجيبة؛ أي أنّ تلك الصيغ إنما تعكس حدوســاً معينة، 

وهذه بدورها تكون قد استثيرت على النحو الذي 
ذكرنــاه. وهكذا فإنــه إذا كان األمــر على هذا 
النحو؛ فإنّ ما هو ثابت ومهّم ومنتشــر سيصبح 

أكثر ظهورًا ووضوحاً.
لكننــا نحتــاج إلــى أكثــر مــن التعابيــر 
العموميــات الكبــرى  المســتجيبة؛ وذلــك ألنّ 
ـ المتمثلة في أشــكاٍل وِصيَــغ ـ ال يمكن إدراكها 
ى تحت تفصيالٍت جزئية. إنّ  بسهولة، فهي تتغط
البشر يعرفون الكثير عن الكالب بشكٍل عام قبل 
أن يفكّــروا بعمودهــا الفقري وفقــرات ظهرها. 

والحدوُس الكبــرى التي تظهر في مختلف المجــاالت تحتاج إلى وقت لكي 
تصبح ظاهرًة في التاريخ. ووسط سيطرة وسطوة أشكال التعبير المستجيبة 
نجد أنفســنا معتادين في الثقافة العالمة على السلوكات التقليدية، وعندما 
ندرك ونستوعب أمورًا من خارج (الثقافة) وغير معتاٍد عليها؛ فإنّ ذلك يبدو 

بمثابة شٍر كبير؛ إنما وفي بعض األحيان فإنها تكون عبقرية.
إنّ التاريــخ الثقافــي يشــير إلــى أنّ أصالــة التعابير ال تشــير إلى 
االســتمرارية في عمليــات التطور. فهناك خطــوات ما قبــل مراحل التطور 
البطيء. وأخيــرًا، فإنّه كما لو أنّ الشــرر انقدح وتكهرب؛ فإنّ شــخصاً أو 
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اثنين أو ثالثة يصــدرون تعابير، تجلب إلى مجال الخبرة حدوســاً جديدًة 
تماماً. وعلى هذه الحدوس يمكن اإلجابة، ويمكن للباحث إصدار ردود أفعال 
على تلك الحــدوس بناءً على مقارنــة عالئقها بأفكاٍر أُخــرى وتحليلها، ثم 
مزجها بأشــكال خبراٍت أُخرى؛ لكنها بوصفها فرديات وحدوساً رئيسة ضمن 
مجال الخبــرة ال يمكن التفــوق عليها. لن يكــرر العالم أعمــال دانتي أو 
شكســبير أو ســقراط أو ُكتّاب التراجيديات اإلغريقية. إنّ هــؤالء الرجال 
يحملون مع المجموعــات الصغيــرة وأعقابهم وجوارهم القريــب وربما من 
رُصفائهم وحلفائهم دائماً شــيئاً من الجديد. ونحن نتطور بالمقارنة معهم. 
لكننا ال نتطــور أكثر منهــم بالنظر إلى الحــدوس التي أناروهــا في هذا 
العالم. وهــذه األمثلة والنماذج هــي مجرد حضورات بســيطة مأخوذة من 
المحيط األدبي من أجل التقريب لألفهام. وما يلفت االنتباه في هذا السياق 
أمران اثنــان: أولهما أنها مربوطة بمســرٍح صغير، جــرى تجهيزه من أجل 
إظهار أصالتها. ويمكن للمسافات واألبعاد أن تكون مالئمة ومتالئمة؛ لكنها 
ال تســتطيع أن تمنع نموّ عبقريٍة واحــدة، وبذلك فإنّ هــذا األمر يمكن أن 
 Goethe يشــبه فضيلة الواحة الصغيرة (وســط الصحراء). لقد أدرك غوته
العالم؛ إنما من مدينة فايمار. أما شكسبير فهو عالمي؛ لكنه عاش في زمن 

الملكة إليزابيث بإنجلترا. ونحن ال نستطيع تصور سقراط خارج أثينا.
أما األمر اآلخر أو الثاني فهو أنّ تلك األصالة الخاصة تعكس بالضبط 
العناصر األساسية، والتي ال يمكن ضغطها في معادالت. إنها تلتزم أو تفهم 
ما يدركه ســائر الناس، وهم يطوّرون ذلك ألشــياء جديدة؛ فهم ال يعطون 
العالم صيغاً ومعادالت جديدة، كما أنهم ال يصطنعون وقائع جديدة. لكنهم 
عندما يعبّرون عن رؤيتهم للعالم يتسببون بأموٍر جديدٍة، تعبير جديد مثًال، 
يصبح على مدى األزمنة قادرًا على إطالق ردود األفعال المالئمة إلمكانياته. 
وهناك أُناٌس أَُصالء يعبّرون عن أنفســهم بمعادالت. َبْيَد أنّ هذه المعادالت 
تعبّر حينها عن أشــياء هي خارج أولئك الذين عبّروا بواسطتها. والمعادالت 
في هذه الحاالت مقارنــًة بمضامينها هي َعَرضية. إنهــا بمعنًى من المعاني 



409

هوايتهد) ( ألفرد  والنقد  الحقيقة  الدين:  يتكّون  كيف 

صيغة أدبية؛ فالمعادلة تفقد بالتدريج أهميتهــا، أو أنه يجري التخلي عنها 
تماماً. لكنّ معناها يظل حاضــرًا ومثمرًا للعالم. وقد تجــد صيغاً تعبيريًة 
جديدة؛ لكي تتالءم مع الظــروف، وما كانت المعادلة خطــأً؛ لكنها كانت 

قاصرًة على بيئتها الفكرية.
وهناك أمٌر خاص يتمثل في الرأي القائل بأنّ هناك دوغمائيات أساسية 
قليلة فقط. إنّ كل دوغما حقيقية. وهي تعكس خبرًة دينيًة معينة، وقد صيغت 
بشــكٍل مالئم، وتظل بالنســبة لألفراد أساسية، ويشــكّل عدم االعتداد بها 
خطرًا؛ ذلــك أنّ الصياغــة ترفُع من حيويــة اإلدراك، ويكمــن الخطر في 

المعلقة  بالمهمة  القيام  المســاعدة عند  خسارة 
بالتسامي الروحي. إنّ كل فرٍد يعاني من الجهل 
الذي ال يمكــن تجــاوزه، ثــم إنّ كل دوغما ال 
تتمكن من إثارة ردود الفعل مباشرًة، إنما تتهدد 
الحياة الدينية باالختنــاق. وال بد من معرفة أنه 
ليســت هناك قاعدة ميكانيكية، كما أنه ال نجاة 

من ضرورة االستقامة في الناحيتين.
إنّ الدين هو بالضرورة فردي، والدوغمائيات 
الدينية توضح الصيغ األساســية بالظاهرة، وقد 

أدى االستخدام غير المتسامح للدوغمائيات الدينية إلى إسقاط إمكان اإلفادة 
منها، وربما أدت إلى دمار أجزاء كبيرة من العالم المتحضر.

إنّ التعبير ـ وبخاصٍة التعبير من خالل الدوغمائيات ـ يعني العودة من 
العزلة إلى المجتمع. وليس هناك انعزال كامل؛ فكل ذات إنســانية ُمحالة 
على شكٍل أو نوٍع من البيئة والجوار، وكذلك فإنّ اإلنسان الفرد ال يستطيع 
االســتغناء عن المجتمع. ثم إنه في حالة الحــدوس الفردية؛ فإنّ الضغط 
الخارجي مطلوب بوصفه طقساً مقدســاً، حيث يجتمع الكاهن والمتلقّي في 
واحد. وباإلضافــة إلى ذلك، فإنّ ما صــار معروفاً ســرًا، ينبغي أن ُيعاش 
بشــكل جماعي، وأن ُيختبر جماعياً أيضاً. واالقتناع المباشــر للخطة ُيسوغ 
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ذاته على هــذا النحو بوصفــه مبدأً عقالنيــاً، يوضح العالــم الموضوعي 
. وهكــذا يصبح االقتناع كأنما هو إنجيل ينشــر  ويشــرحه على نحٍو َمَرضي
رسالًة طيبة. وهذه الرسالة ترّكز على عالميتها؛ ألنها إما أن تكون عالميًة 
بالفعــل، أو تصبح خياالً منقضياً. إنّ هداية الوثنيين هي في الوقت نفســه 
نتيجة ومآل، كمــا يمكن أن تصبح مقياســاً للحقيقة. وبذلك فإنّ بســاطة 
االســتلهام منذ التعبير األول تمضــي باتجاه الخبرة المســتجيبة. ثم إنها 
ُتذيُب نفَســها من خالل إعــادة الصياغة في دوغمائيــات ذات طبيعة خبرٍة 
خاصــة، وبذلك فإنها ُتعانُد تحــوالت التاريخ. وخالل هــذا التحول يتوحد 
ل،  الدين مع عناصر أُخرى في الحياة اإلنســانية. إنها تتوسع، ُتشرح، ُتعد
ســًة أصًال على الحقيقة؛ فإنها ُتدافُع عن  وتجري مالءمتُها. فإذا كانت مؤس
هويتها بالعودة إلى البســاطة التــي تميّز بها أَْصلُهــا. الدوغمائيات تجري 
صياغتُها، مثل العالم المعقد في ضوء الحدوس، والتي تصبح أساســيًة في 
األديان، ولذلك تكتسب التعبير عن نفســها. إنها حدوٌس ليست بالضرورة 

بسيطة، كما أنها ليست من الناحية العددية محدودة.

:�Z3 ـ ا��&���� ا�%ال

إنّ االنحرافــات فــي تعابير الدوغمائيــات تبدو بوضوح فــي التقليدين 
البوذي والمســيحي، وهذا االنحراف مهم؛ ألنه يعود إلــى األصول الدينية 

األولى، يعني طبيعة اهللا، ومعنى الحياة.
هناك تشــابهاٌت كبيرةٌ بين الديانتين البوذية والمســيحية؛ ففي كال 
التقليدين نجد شخصية المخلص: المسيح في الدين المسيحي، وبوذا في 
الديانــة البوذيــة. َبْيَد أنّ وظيفــة المخلّص فــي كٍل منهمــا مختلفة عن 
األُخرى. ويبــدو هذا االختالف عندمــا نتأمل الهــوت الديانتين. في كال 
الدينين تعود األرواح إلى اهللا. إنما تحت هذا التشابه تكمن فروٌق مهمة. 
فمفهوم اهللا فــي الديانتين مختلف، وكذلك معنى عودة الروح اإلنســانية 

إلى اهللا.
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َبْيَد أنّ التعاليم األخالقية بين الديانتين متشــابهٌة كثيرًا؛ لكْن أيضاً 
هناك اختالفــاٌت تبدو في الفروقات الالهوتيــة بينهما. وباختصار نقول: 
إنّ البوذية تشــلّ الفرد الفاعــل؛ بينما تدعمه المســيحية وتقوّيه. فعلى 
ســة على أفالطون وأرسطو  ســبيل المثال؛ فإنّ الفلســفة األوروبية المؤس
ـ وبعد ستة عشر قرناً ـ عادت إلى تأكيد أهمية الخبرة الفردية بالذات، 
والتي جــرى التفكير فيهــا بوصفها خبــرًة منقضية. ولــو أنّ أوروبا بعد 
التجربــة اإلغريقيــة وقعت تحــت تأثير البوذيــة؛ لكان تغييــر األجواء 

الفلسفية قد مضى باالتجاه اآلخر.
إنّ اإلصــالح الفلســفي إنمــا دعــم هــذا 
االنحــراف أو التعديــل؛ وذلــك ألنّ الجوهــر 
الفــردي الباقي ـ ســواء أكان روحــاً أو مادة ـ 
يبدو اآلن بوصفه الموضوع الذي يحمل تحوالت 
الخبــرة. ثــم إنّ الغايــات األخالقيــة للبوذية 
ـ بحســب التصــورات الغربية الســائدة ـ إنما 
األساســية  المبــادئ  تغييــر  إلــى  تهــدف 
للميتافيزيقــا. إنّ المثاليــة المطلقــة للبوذية، 
والتي سادت في الثلث األخير من القرن التاسع 

عشــر، ولقيت انتشــارًا واســعاً في أوروبا، وال تزال مؤثرة رغم التحوالت 
الطارئة، إنمــا كان انتصارها بمثابــة ردة فعل علــى الميتافيزيقا البوذية 
بالذات. إنّ حاالت األفراد المتكاثــرة، أحالت إلى عالمٍ من الظواهر، ثم 

إنّ الواقع األساسي وجد مركزه في المطلق !
ماً، وقد  لكْن خالل ذلك دخل العلم بوصفــه نظاماً فكرياً ثالثــاً ومنظ
م أجوبًة على أســئلٍة الهوتيٍة مطروحــٍة، بحيث لعب بأشــكاٍل عديدٍة دور  قد
الالهوت. لقد دفع العلم إلى الواجهة تصورًا للفلــك، وكل ما يدفع باتجاه 
تصــور كوزمولوجي يجلــب معه الديــن. إنّ العلــم ومنذ بدايــات القرنين 
السادس عشر والســابع عشــر قدم أفكارًا وتجارب لتعديل الرؤية الدينية 
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للعالم. والواقع أنه بعد ســقوط النظرة القروســطية للعالم، تلقّى كل من 
الدين والعلم على التوالي صدمته الخاصة به. وذلك بحيث وصل األمر إلى 
ذروتــه بالنســبة للطرفين في منتصــف القرن التاســع عشــر. والواقع أنّ 
الفلســفة كانت أقلّ من الدين تشــبثاً برؤيتها األولى للعالــم. وهكذا فقد 
انقســم العلم إلى تيارين: األول وضع نفســه تحت مظلــة العلم التجريبي 
تمامــاً، وعّد رســالته ترتيب التصورات التي ســادت في البحــوث العلمية. 
والتيار الثاني ـ وهو تيــار المثاليين الراديكاليين ـ قــد نّحى العلم جانباً 
بوصفه معنياً بالحقائق المتناهية، والتي تتصل بعوالم الظواهر. وبذلك فإنّ 
هذه الظواهر ما كانــت حقيقيًة تمامــاً، والحقائق ما كانــت حقائق تماماً 
أيضاً. وترك المثاليون للفلســفة أن تقرر ماذا يمكن للمــرء أن يعرفه عن 

الواقع األساسي، ومدى مشاركتنا في الواقع المطلق والنهائي.
إنّ أهميــة الديانــة العقالنية في تاريــخ الثقافة الحديثــة أنها ترتفع 
وتســقط بحســب ما يعرض لموقفها األصلي، لقد عرفنا أكثر مما تستطيع 
المقــوالت التجريدية أن تعبّر عنهــا؛ مهما بلغ من أهمية هذه المســألة أو 
المقولة في نظام األشــياء. إنّ المبدأ األساسي للدين أنّ في طبيعة األشياء 
تكمن حكمٌة، تعبّر عن التوجهات العملية، وعن إمكانياتنا للتحليل النظري. 
وهي تســتند في ذلــك إلــى دليليــن: األول: النجاحات التــي تحققت في 
الجانب النظري مــن الفيزيــاء. والثاني: معرفتنا أو قدرتنــا على التمييز 
للعالئق المنظمــة، وبخاصٍة في مجال التقييمات الجمالية، والتي تتســامى 
على كل ما يمكن وما ال يمكن التعبير عنه بالكلمات. وبحســب الدين؛ فإنّ 
هذه التفرقــة أو التمييز بين العالئــق يمثل الجوهر الداخلــي للوجود. أما 
الصياغات فليســت أكثر من الرغوة على الســطح. إنّ الدين ُيصر على أنّ 
ضاً للتبدالت في األشياء، والذي يقود في النتيجة  العالم يتضمن نظاماً معر

إلى القيمة الذاتية. وهذه النقطة بالذات هي التي يتناساها العلم دائماً.
إنّ األديان تعاني مــن موٍت بطيء، عندما تــرى أنّ إلهاماتها قائمٌة في 
دوغماها. إنّ اإللهام الديني يعود إلى تاريخ الدين. والذي أعنيه بذلك أنها 
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في ِصيَغها التعبيرية الســتلهاماتها تجد معالمها الدينية الرئيسة. إنّ ينابيع 
اإليمان الديني تشهد إضافاٍت مستمرة، وحتى عندما تكون تعابيرها الرئيسة 
موجودًة في الماضي والتاريخ. إنّ التقارير عن المصدر ال تشــكل معادالت؛ 
بل إنما تثير لدينا ردود أفعاٍل حْدســية، تخترق فضــاءات الدوغمائيات. إنّ 
التعبير الدوغمائي ضروري؛ ذلك أنّ كل ما يتخذ سمة الَسَريان الموضوعي 
دة، بحيــث تنبني مقوالت  يمكن التعبير عنه جزئياً مــن خالل مفاهيم مجر

متّسقة، تشغل عالم األصل المكاني الذي يضيء على الدوغما.
إنّ الدعــاوى المؤكدة هي أيضاً الوســائط، 
التي بها تظهــر رؤى للعالم خالل عمليات تحول 
وتعدد وظــروف يمكن إدراكها مــن خاللها. َبْيَد 
أنّ الدوغمائيات رغم الحقائق التي تعبّر عنها ـ 
إنما تمثّل أبعــادًا للحقيقي، ويجري التعبير عنها 
بأشــكاٍل فيها مبالغات، وفي أحياٍن أُخرى فإنها 
ُتضيع كبد الحقيقة. وعندمــا يكون من الممكن 
خْرطها في أنظمة تفكير فلســفية ُتفهم بطريقٍة 
أفضل، وتكون أفضــل أو أكثر حقيقيــة، وقد ال 
تكــون. إنمــا لــو نظرنا لذلــك كلّه فــي ضوء 

دًة جــدًا. إنها أكثر تجريدًا ممــا يبدو في العلم  الحقيقــة، فإنها تبقى مجر
الشــعبوي. وعلى أي حال، ما كان هنــاك على الدوام نظام تفكير فلســفي 
منضبط، كما لم يكن هناك فهم للدوغمائيات، وهو الفهم الذي يستند إلى 

التأويل، في سياق نظام فلسفي متكامل أو غير متكامل، لكنه يقتصر عليه.
ورغــم أنّ الدوغما تتضمن دائماً قــدرًا من الحقيقــة؛ لكنها تبقى في 
أشكالها العلمية ضيقة ومحدودة ومتغيرة، أو بتعبيٍر آخر غير حقيقية. وذلك 
عندما يجري استعمالها خارج محيطها ومجاالت منفعتها الوظيفية. إنّ نظاماً 
مكوناً من دوغمائيات يمكن أن يكون بمثابة سفينة نوح، حيث تطوف الكنيسة 
آمنًة فوق أمواج الطوفان في التاريخ. لكنّ الكنيسة يمكن أن تعاني من كسٍر 
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في السفينة، إن لم تفتح نوافذها، وُتطلق حمامتها للبحث عن غصن زيتوٍن 
تقف عليه أو تتعلق بــه. وقد يكون من األفضل لها أحياناً أن تحط على جبل 
أرارات، وأن ُتِعد للروح اإللهي مذبحاً جديدًا، وهو المذبح الذي ال يقع على 

جبل جريزيم، كما أنه لم يصل إلى القدس بعد.
إنّ انحطاط المسيحية والبوذية ـ بوصفهما أصحاب النفوذ األكبر على 
التفكيــر الحديث ـ يعود فــي جزٍء منه إلــى أنّ كًال مــن الديانتين أقامت 
سدودًا بينها وبين الدين اآلخر. ويرجع ذلك إلى التدقيقات الالهوتية التي 
قام بها الالهوتيون المتشــددون مــن الطرفين. وهكذا ـ وبســبب التعصب 
وضيق األُفق ـ بقي كل ديٍن بعيدًا عن اآلخر. وبدالً مــن أن تعتني كل ديانٍة 
باألخرى، وتعّمق معنى التالقي؛ فإنّ التعصب واالنســداد، جعال العالقة بين 
الديانتين غير مثمرة. إنّ كًال من الديانتين عانت من زحف العلم؛ ألن كًال 
منهما ما كان عنده اســتعداد للتالؤم. وهكــذا فإنّ الفعاليات، والمســائل 
العلمية، ما جرى بحُثها، أو ما أمكن ذلك. وال شــك أنّ الطريقة كان يمكن 

أن تكون طريقة أو مدرسة الخبرة.
إنّ المشــكلة الظاهرة تتعلق بكيفية تجنيب التصورات الروحية المشبوبة 
والحافلــة بالحقائق مصائر خســارة فاعليتهــا، عندما تكون هنــاك إمكانية 
لتعديل الدوغمائيات. إنّ الروح الدينــي أو العقل الديني مختلٌف عن الذكاء 
الجدلي. ولذلك فإنّ هــذه التصورات التواصلية في الحيــاة الدينية، تلعب 
دورًا مهمــاً. وهي حاضرةٌ في أشــكال العبادات والشــعائر والقُــّداس، وفي 
التصورات الدينية الشعبية، وفي الفنون. وال يستطيع الدين أن يمضي قدماً 
بدونها. إنما لو فرضنا أنّ تلك الدوغمائيات أو التصورات ظهرت بدون نقٍد، 
أو من خالل العودة إلى المصادر األصلية؛ فإنّ ذلك يحولها إلى وثنيات. إنّ 
االتهامات بين الِفرق المســيحية بالوثنية، كثيرًا ما تبودلت بين الالهوتيات 
المختلفة. وأقصد بذلك الكنائس البروتســتانتية والكاثوليكية. وأنا أرى أنّ 
معظم هــذه االتهامات صحيحة بحــق الجميع. إنّ االتهــام بالوثنية هو نتاج 
الدوغما الجامدة. إنّ التحدي يكمــن في أن تبقى الدوغما على عالقٍة وثيقٍة 
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بالمصادر األصلية؛ وفي الوقت نفســه أن ُتصغي لمطالــب الزمان والمكان؛ 
َبْيَد أنّ ذلك ما أمكن تحقيقه غالباً . إنّ كل الشــخصيات المسيحية الكبرى 
عبر التاريخ أدركــت هذا التحدي. وأود أن أذكر مــن القُدامى أوريجين من 
مدرسة اإلســكندرية في بدايات القرن الثالث الميالدي، وتشابهُ مصيريهما 
يشير إلى تلكؤ الكنيســة وعودتها أحياناً إلى الوثنية الدوغمائية. إنما يكون 
على المرء اإلشــادة بالبابوية بأمــٍر يتصل بإرازموس، الــذي لم يفقد طوال 
حياته العالقة بالكنيسة 1. ولألســف فإنّ إرازموس كان رجًال طيباً؛ لكنه لم 
يكن بطًال. ثم إنّ المؤسســة الكنسية في زمن الرينســانس ما كانت تتوافق 
وتطلعاته، وفي عهد ليو العاشــر جــاءت الخالفات بين الرهبــان. وما جرى 
الحديث عن المسألة هنا، وقد كان ممكناً عّد الموضوع فرصة لبحث القضية 

من وجهة نظٍر أكثر إثمارًا.

منح البابا عام 1534 رتبة الكاردينالية إلرازموس. وقد مات إرازموس عام 1536. 1 ـ 



مجلة تصدر عن وزارة األوقاف والشـــؤون الدينية في سلطنة ُعمان وتهدف إلى 
تحقيق الغايات التالية:

ترسيخ اإلسالم الذي يقوم على التفاهم وحق االختالف وتعددية وجهات النظر. ـ 1
إعادة االعتبار لالجتهاد بوصفه مســألة حيوية في الفكر اإلســالمي من أجل  ـ 2

تجديد ذاته في مواجهة العصر ومتغيراته.
العمل على إصالح مواطن الخلل في الفكر اإلســالمي وفتح المجال لتصورات  ـ 3

إسالمية تصدر عن وحدانية ال تشوبها شائبة، وتسعى لتجسيد رؤى مستنيرة، 
بعيدًا عن التعصب.
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تتوخى مجلة (  ) فــي المقاالت التي تنشــرها الموضوعية واالهتمام • 
على حد ســواء برؤية فاهمــة للقضايا الحضاريــة اإلســالمية, ولمقتضيات 

الموقف العربي واإلسالمي الحاضر.
يشترط في البحث أّال يزيد حجمه على عشــرة آالف كلمة، وأّال يكون منشورًا • 

من قبل.
تشــترط المجلة في البحوث المكتوبة باللغات األجنبية الحيّة أن تكون خاصة • 

بها، ولم تنشر من قبل.
يخضع ترتيب مواد المجلة عند النشــر العتبارات فنية محضة، ال عالقة لها • 

بقيمة الدراسة أو بمكانة صاحبها.
األبحاث التي ُترســل إلى المجلة ال ُتعاد إلى صاحبها، نُشــرت أم لم ُتنشر، • 

والمجلة ليست ملزمة بإيضاح أسباب عدم نشرها.
يعطى صاحب البحث المنشور مكافأة مالية وفق النظام المعمول به في المجلة.• 
ما تنشــره (  ) من بحوث يعبّر عــن وجهة نظر أصحابهــا، وال يمثل • 

وجهة نظر (  ) أو الجهة التي تصدر عنها، بالضرورة.
ترســل البحوث إلى عنوان المجلــة مطبوعة على قرص أو إلــى بريد المجلة • 

اإللكتروني. متضمناً التعريف بالمرسل وعنوانه.


