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تبي للدراسات الفكر ّية والثقاف ّية»
ال ِّ
تعب آراء ال ُكتَّاب بالرضورة عن َّاتاهات يتبنَّاها «املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات» أو «جملة ُّ
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مؤسسة بحثيّة فكريّة مستق ّلة للعلوم االجتماعيّة
السياسات هو
المركز
ّ
العربي لألبحاث ودراسة ّ
ّ
وبخاصة في جوانبها التطبيقية.
والتاريخيّة
ّ
ّ
والمتخصصين العرب
المثقفين
العلمي البحثي إلى خلق تواصل بين
يسعى المركز من خالل نشاطه
ّ
ّ
وأمتهم ،وبينهم
في العلوم االجتماعية ،واإلنسانيّة بشكل
ّ
عام ،وبينهم وبين قضايا مجتمعاتهم ّ
ّ
وبين المراكز الفكريّة والبحثيّة العربيّة والعالميّة في عملية البحث والنقد وتطوير األدوات المعرفيّة
والمفاهيم وآليّات التراكم المعرفي ،كما يسعى المركز إلى بلورة قضايا المجتمعات العربية التي
العام.
تتط َّلب المزيد من األبحاث والمعالجات ،وإلى التأثير في الحيّز
ّ
ً
األمة العربيّة وبالعمل لرقيّها
مؤسسة ملتزمة بقضايا
أيضا
مؤسسة علميّة .وهو
المركز هو
ّ
ّ
ّ
وتطوّ رها .وهو ينطلق من كون التطوّ ر ال يتناقض ّ
والثقافة والهويّة العربية .ليس هذا فحسب ،بل
ينطلق المركز ً
أيضا من ّ
كرقي مجتمع بعينه ،وكتطوّ ر لجميع فئات المجتمع،
أن التطوّ ر غير ممكن إ ّلا
ّ
ّ
في ظروفه التاريخيّة وفي سياق ثقافته وبلغته ،ومن خالل تفاعله مع الثقافات األخرى.
ً
السياسات
العربي،
يُعنى المركز بتشخيص وتحليل األوضاع في العالم
دوال ومجتمعات ،وبتحليل ّ
ّ
االجتماعيّة واالقتصاديّة والثقافيّة ،وبالتحليل السياسي بالمعنى المألوف ً
التحديات التي
أيضا ،ويطرح
ّ
والسيادة والتبعيّة والركود العلمي
األمة على مستوى المواطنة والهويّة ،وال ّتجزئة والوحدة،
ّ
تواجه ّ
ّ
عام
العربي بشكل
والتكنولوجي ،وتنمية المجتمعات والدول العربيّة والتعاون بينها ،وقضايا الوطن
ّ
ّ
من زاوية نظر عربيّة.
ويُعنى المركز ً
العربي ومجتمعاته مع محيطه المباشر في آسيا
أيضا بدراسة عالقات العالم
ّ
ّ
المؤثرة فيه ،بجميع أوجهها السياسيّة
وأفريقيا ،ومع السياسات األميركيّة واألوروبية واآلسيوية
واالقتصاديّة واإلعالميّة.
ّ
يشكل اهتمام المركز بالجوانب التطبيقية للعلوم االجتماعية ،مثل علم االجتماع واالقتصاد
ال
والدراسات الثقافية والعلوم السياسية حاج ًزا أمام االهتمام بالقضايا والمسائل النظريّة ،فهو يُعنى
ّ
ً
وخاصة بإسقاطاتها المباشرة
السياسي عناية تحليليّة ونقديّة،
كذلك بالنظريّات االجتماعيّة والفكر
ّ
ّ
المختصة بالمنطقة العربيّة ومحيطها.
للدراسات
األكاديمي
على الخطاب
ّ
وجه ّ
الم ِّ
والسياسي ُ
ّ
ّ
ً
مختصة ،ويعقد مؤتمرات وورش عمل وتدريب
عدة برامج
ينتج المركز
ّ
أبحاثا ودراسات وتقاريرَ ،ويدير ّ
العام العربي ً
أيضا ،وينشر جميع إصداراته بال ّلغتين العربيّة
أي
ين،
للمختص
هة
موج
وندوات
ّ
وللرّ
ّ
ّ
واإلنكليزية ليتس ّنى للباحثين من غير العرب ّ
االطالع عليها.
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عبد الرحيم العالم*

في غياب مفهوم الحرية السياسية
عن فكر المسلمين وتجربتهم التاريخية
يقول املؤرخ املغريب الشهري أمحد النارصي« :واعلم أن هذه احلرية التي أحدثها ِ
الفرنج يف
ّ
قطعا تستلزم إسقاط حقوق اهلل وحقوق
قطعا ،ألهنا ً
هذه السنني هي من وضع الزنادقة ً
رأسا ...واعلم أن احلرية الرشعية هي التي ذكرها اهلل يف كتابه
الوالدين وحقوق اإلنسانية ً
(((
وبينها رسول اهلل ألمته وحررها الفقهاء يف باب احلجر من كتبهم» .
ّ
ويقول املؤرخ التونيس ابن أيب ضياف« :لذلك قالت حكامء ا ِ
إلفرنج :الرأي حر»،
ثم يع ّلق« :ال خيفي أن الرق يف نفسه غري قادح يف الفطرة اإلنسانية وال ينايف أخالق الكامل
والدين ألنه مصيبة نزلت بمن احلرية فيه أصل»(((.

يتضح من النصني اللذين تُستهل هبام هذه الدراسة أن الفكر اإلسالمي ال يزال حتى
أمد قريب يتوجس مسألة احلرية ،وحيْذر استمراءها أو تبيئتها ضمن البيئة العربية
اإلسالمية .وإذا كان السؤال الذي يفرض نفسه يف هذا السياق هو :لئن كان هذا هو
حال بعض الفكر اإلسالمي احلديث حيال مفهوم احلرية ،فام هو موقف الفكر اإلسالمي
مكمل :ما هو الوضع
الكالسيكي من هذه ال ِّتيمة؟
ويتفرع عن هذا السؤال سؤال آخر ّ
ّ
الذي آلت إليه ممارسة احلرية بوجه عام ،واحلرية السياسية بوجه خاص ،ضمن جمال
املسلمني السيايس؟

بداية ،ال بد من توضيح أن الباحث ليس بصدد البحث يف مفهوم احلرية بتجلياته املختلفة ،وإنام
ينصب اهتاممه بشكل أسايس عىل تناول مفهوم احلرية السياسية ،مع ال ّتعريج ،بام يسمح به املجال
* باحث في القانون الدستوري وعلم السياسة ،المغرب.
((( أبو العباس أحمد بن خالد الناصري ،االستقصاء ألخبار دول المغرب األقصى (الدار البيضاء[ :د .ن ،)1945 ،].ج ،9
ص  ،115-114اقتبسه :عبد الله العروي ،مفهوم الدولة ،ط ( 5بيروت :المركز الثقافي العربي ،)1993 ،ص .11
((( أبو العباس أحمد بن عمر بن أحمد بن نصر بن أبي الضياف ،إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد األمان (تونس[ :د .ن:.
د .ت ،)].ج  ،1ص  ،23نق ً
ال عن :العروي ،ص .12
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وبام يساهم يف معاجلة اإلشكالية ،عىل بعض متظهرات احلرية ،من قبيل حرية الفكر والعقيدة .كام جيدر
التنويه بأنه ِّ
يركز ،من أجل اإلحاطة باملوضوع ،عىل بعض الدراسات التي تناولت مسألة احلرية بشكل
ً
تفرق يف هذه الدراسات((( ،ومن
عام ،واحلرية لدى املسلمني بشكل خاص،
حماول تركيب ما قد يكون ّ
ثم اخللوص إىل نتائج من شأهنا تأكيد أو نفي الفرضية التي انطلق منها ،وهي املتعلقة بغياب مفهوم احلرية
وفكرا يف جتربة املسلمني .وهلذا ،نقرتح االشتغال عىل املوضوع وفق املحاور التالية :تعريفات؛
ممارسة
ً
مفهوم احلرية يف الفكر الغريب؛ احلرية السياسية يف الفكر واملامرسة السياسية لدى املسلمني؛ احلرية يف
الفلسفة السياسية االسالمية؛ االنتهاء إىل بعض األفكار اخلتامية.

تعريفات
نعي متا ًما أن ما نحن مقبلون عليه ال يمكن حسمه من خالل القواميس اللغوية ،وذلك لكون البحث يف
املفاهيم((( يستدعي تت ّبع املامرسة الواقعية وليس املامرسة اللغوية فحسب .ح ًقا ،إن اللغة تعكس ثقافة
جمتمع يف حقبة من حقب التاريخ ،ولذلك ال يمكن إنكار أمهية التحليل اللغوي .لكن جيب يف الوقت
نفسه االنتباه إىل حدوده؛ إذ يعتقد كثريون ،بحسب عبد اهلل العروي ،أننا نذهب طبيع ًيا من الكلمة إىل
املفهوم .هل هذا صحيح؟ كيف نستطيع أن نحدد املجال اللغوي الذي جيب أن نحلله إذا مل يكن عندنا
حرر لو مل نكن نعرف أن كلمة
مفهوم مسبق؟ ويضيف العرويَ ،من أشار علينا بفتح القاموس يف مادة ّ
تعب عن املفهوم الذي هو موجود يف ذهننا ،و املفهوم املوجود بالطبع يف ذهن املسترشقني هو
حرية هي التي ّ
(((
املفهوم الليربايل للحرية .هل جيب أن نتعجب إذن إن مل نجد يف القاموس ما تصورناه مسب ًقا يف أذهاننا؟
لتحرير هذه األسئلة ،ال بد ً
رأسا صوب القواميس العربية للتأكّد من خلوها أو من
أول من
ّ
التوجه ً
تضمنها ما قد يتوافق واملفهوم الغريب لكلمة «حرية» ،عىل الرغم من أننا ُم َلزمون يف مرحلة ثانية بتحرير
ُّ
نتبي ما استشكل علينا لغو ًيا ومفهوم ًيا.
مفهوم احلرية يف الثقافة الغربية نفسها ،حتى ّ
تُعفينا بعض الدراسات التي رجع أصحاهبا إىل املراجع اللغوية من أجل تت ّبع كلمة «احلرية» يف مصادرها،
من إعادة البحث يف املوضوع ،وال سيام أننا لسنا بصدد التحرير اللغوي ،وإنام هدفنا احلرية كمفهوم
وممارسة تارخيية ،وإذا كان من شأن العودة إىل املصادر األصلية تعميق الدراسة ،فإن املجال مل يتح لنا أكثر
مما بحثنا فيه.
املسجلة بشأن املوقف من احلرية متناثرة هنا وهناك يف ثنايا املؤلفات اإلسالمية .وقد تت ّبع أحد
إن اآلراء
َّ
املتخصصني باملوضوع هذه اآلراء وأعاد جتميعها وتنظيمها ،من دون أن يعني ذلك أنه قام باالستقصاء
((( نشير هنا إلى كتاب الحرية في اإلسالم لفرانز روزنتال ،وكتاب مفهوم الحرية لعبد الله العروي ،وكتاب السلطة في اإلسالم
لعبد الجواد ياسين ،وكتاب لغة السياسة في اإلسالم لبرنارد لويسً ،
مراجع إضافية.
توسلنا بها
َ
فضل عن كتابات أخرى ّ
قادرا على
يكون
عندما
ما
شخص
لدى
يتكون
ما
عام،
وبوجه
الفهم.
فلسفيا معرفة الشيء على وجهه ،ومنه مشكلة
((( ُيقصد بالمفهوم
ً
ً
الفهم والتعبير عنه باقتدار لغوي .وعبر تاريخ الفكر الفلسفي ،كان سقراط أول فيلسوف يقوم بالتركيز على التصورات المحيرة .انظر:
المعجم الفلسفي (القاهرة :مجمع اللغة العربية ،)1979 ،ص ً ،189
نقل عن :ياسر قنصوه« ،إشكالية المفاهيم المعاصرة :تحوالت
التفكير أم انحرافاته؟ »،التسامح ،العدد .)2009( 27
((( العروي ،ص .14
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الكامل ملواطنها كافة ،بل كان تركيزه عىل ما أسامه «الشخصيات ّ
اجلذابة التي كانت هلا أحيانًا مواقف
متفردة فيام يتّصل باملوضوع»((( .ومع هذا ،فإننا نأمل أن نستطيع من خالل أبحاث مستقبلية استعادة
ّ
ُ
قديم أو حدي ًثا.
البحث يف هذا املجال بدل االقتصار عىل ما أنتج ً

يف هذا السياق يقول روزنتال« :تَظهر تعريفات احلرية يف عدد من املواطن ،وتعكس اجتاهات متباينة
بالتنوع والرت ّدد اللذين يأملهام الباحث ،ذلك أن
يف عامل الفكر اإلسالمي .لكن هذه التعريفات ليست
ُّ
تت ّبعها يف بعض األماكن التي يتو ّقع وجودها فيها يبقى بغري طائل .ففي رسالة الكندي حول احلدود عىل
سبيل املثال ال نجد شي ًئا عن احلرية ،كام أن الكلمة ال توجد يف قواميس التعريفات التي وضعها الفالسفة
املسلمون .أما الفقهاء يف كتبهم األصولية ،ف ُي ِ
ور ُدون قوائم بالتعريفات ،إال أنه ليس من املدهش أال تكون
مصطلحا فنّ ًيا أساس ًيا يف هذا املجال»(((.
مضمنة فيها ،ألهنا مل تكن
تعريفات احلرية
ً
ّ

املستفاد من هذا التقرير أن القواميس اللغوية العربية التي رامت تعريف «احلر» و«احلرية» ،وعىل الرغم
من كثرهتا وتعدّ دها ،ال تُفيد يف إخراج مصطلحي «احلر» و«احلرية» من عقد مقابلة بينهام وبني اصطالحي
حارضا يف االستخدام التقليدي إال بمعنى واحد هو
«العبد» و«العبودية»؛ إذ مل يكن مصطلح احلرية
ً
املعنى املقابل للعبودية ،ذلك أن اإلنسان «احلر» هو من ليس عبدً ا باملفهوم القانوين الفقهي((( .نجد هذا
التأويل ً
مثل عند اجلرجاين الذي يقول« :احلرية يف اصطالح أهل احلقيقة :اخلروج عن رق الكائنات،
وقطع مجيع العالئق واألغيار .وهي عىل مراتب :حرية العامة عن رق الشهوات ،وحرية اخلاصة عن رق
املرادات لفناء إرادهتم يف إرادة احلق ،وحرية خاصة اخلاصة عن رق الرسوم واآلثار النمحاقهم يف جتيل
نور األنوار»(((.
إن احلرية يف التحديدات اللغوية ذات اخللفية الفقهية الدينية تظهر كميزة لإلنسان األخالقي ،ألن حرية
ِ
كثريا
اإلنسان تقرتن بالسامت ّ
الرشيرة التي يتّصف هبا العبد .ومل خيتلف األمر ً
اخلية ،يف مقابل السامت ّ
يسميهم أركون «دعاة النزعة األنسية يف الفكر اإلسالمي»؛ فابن مسكويه ً
عرف الرجل احلر
مثلّ ،
عند من ّ
بأنه الرجل املتحرر من سيطرة الشهوات احليوانية القوية ،وذهب اىل أن احلرية «فضيلة السخاء ،وأهنا أحد
فروع الع ّفة .فهو يرى احلرية عىل نحو جيعلها فيه مرتبطة بزوال املِلكية أو االمتالك عىل النفس ،كام جيعل
زواهلا معل ًقا عىل مدى ما يمتلكه أو يميل إليه اإلنسان.((1(»...
((( فرانز روزنتال ،مفهوم الحرية في اإلسالم :دراسة في مشكالت المصطلح وأبعاده في التراث العربي اإلسالمي ،ترجمة وتقديم
معن زيادة ورضوان السيد ،ط ( 2بيروت :دار المدار اإلسالمي ،)2007 ،ص .16
((( قارن ،على سبيل المثال ،قائمة تعريفات :أبو محمد علي بن احمد بن حزم ،األحكام في أصول األحكام ،عني بتصحيحه صاحب
الفضيلة أحمد محمد شاكر 8 ،ج في  2مج (القاهرة :مطبعة السعادة ،)1929-1926 ،ج  ،1ص  5وما بعدها ،نق ً
ال عن :روزنتال ،ص .37
((( وردت مشتقات اللفظة في القرآن ثماني مرات ،وفي ما عدا اآلية  35من آل عمران ،فإن اآليات األخرى كانت جميعها تشير إلى
فتقبل مني إنك
المعنى المقابل للعبودية ،أي العبد .أما في آية آل عمران ﴿إذ قالت امرأة آل عمران إني نذرت لك ما في بطني
ً
محررا ّ
خالصا ً
فارغا للعبادة ،وهو استخدام خام ألصل المادة لغو ًيا يرجع بها إلى معنى الطالقة
محررا تعني
أنت السميع العليم﴾ ،فإن كلمة
ً
ً
من القيد بوجه عام .انظر :عبد الجواد ياسين ،السلطة في اإلسالم 2 ،ج (بيروت :المركز الثقافي العربي ،)2009-1998 ،ج :2
نقد النظرية السلفية ،ص .67
((( روزنتال ،ص .52
( ((1المصدر نفسه ،ص .148
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متايزا
ويف السياق ذاته ،حاول الراغب األصفهاين يف معجمه ملفردات القرآن أن يقدم تعري ًفا للحرية يقيم ً
بني ُبعدها الرشعي و ُبعدها األخالقي ،فحدد احلر ً
أول بأنه يقابل العبد ،ثم ّفرق بني رضبني للحرية(.((1
عم يراه حرية للنفس ،وهو ما يقع ضمن
يعرف احلرية تعري ًفا فلسف ًيا ال خيرج ّ
أما فخر الدين الرازي ،فإنه ّ
التقليد األخالقي الذي يربط احلرية بام هو ذايت؛ فوفق الرازي ،تعني حرية النفس «إما أال تكون األخرية
سمينا هذه احلالة
تائقة بغريزهتا إىل األمور البدنية ،وإما أن تكون تائقة ،فالتي تكون تائقة هي احلرة وإنام ّ
باحلرية ،ألن احلرية يف اللغة تقال عن ما يقابل العبودية.((1(» ...
وقد الحظ عبد اجلواد ياسني ،بحق ،أن مصطلح احلرية كمقابل للجرب مل ُيستخدم عىل مستوى علم
واجلهمية
الكالم ،وهو علم جتريد نظري .وعىل مدى اجلدل الكالمي بشأن هذه القضية بني املعتزلة
ّ
واألشاعرة ،مل يربز مصطلح «حرية اإلرادة» ،واستُخدمت يف مقابل اجلرب مصطلحات أخرى مثل
«خلق األفعال» و«القدر» و«االختيار»؛ فاجلرب يف تعريف األشاعرة هو نفي «الفعل حقيقة عن العبد
وإضافته إىل الرب تعاىل»( ،((1أما االختيار ،فيرشحه الشهرستاين عن املعتزلة بأن «الباري تعاىل عارف،
وال جيوز أن يضاف إليه رش وال ظلم ،وال جيوز أن يريد من العباد خالف ما يأمر ،وحيتم عليهم شي ًئا
ثم جيازهيم عليه ،فالعبد هو الفاعل للخري والرش واإليامن والكفر ،الطاعة واملعصية ،وهو املجازى عىل
فعله ،والرب تعاىل أقدره عىل ذلك كله»( .((1فاملسألة إذن ،يضيف ياسني ،تتعلق بالقدرة أكثر مما تتعلق
باإلرادة ،من حيث إهنا تبحث يف إطار العالقة بني اإلنسان العبد املخلوق واهلل املقتدر اخلالق وف ًقا
لتقنيات علم الكالم الدينية(.((1
وإذا شئنا مسايرة عبد اهلل العروي يف ّ
«حرر» فقط ،فألننا
متشيه املتّصل بكوننا بحثنا يف القاموس عن مادة ّ
تعب عن مفهوم احلرية كام نتصوره مبدئ ًيا ،واستخلصنا من
كنا نعلم أهنا تقابل الكلمة األوروبية التي ّ
أيضا مع العرويَ :أومل نرتكب
القاموس أن الكلمة العربية ض ّيقة بالنسبة إىل املفهوم الغريب .ونتساءل ً
ناقصا؟ َأومل يكن من الواجب علينا أن نتح ّقق من عدم
هنا خطأ منهج ًيا؟ َأومل يكن التحليل اللغوي ً
وجود مفردات أخرى تُشارك مفهوم احلرية كام نتم ّثله حال ًيا؟ علينا ،واحلديث للعروي ،أن ننتقل من
اللغة إىل الثقافة ومن الثقافة إىل التاريخ الوقائعي ،بح ًثا عن كلامت أخرى ،عن رموز أخرى ،مرادفة لكلمة
حرية يف مفهومها احلايل( .((1ولتجنّب هذه املحاذير ،قمنا بمحاولة الستجالء بعض املفردات التي من
عم أملعنا إليه سل ًفا ،يف ما يتّصل بكون التحديدات
شأهنا قراءة املوضوع من زاوية مغايرة؛ فبرصف النّظر ّ
اللغوية والتنظريات الفقهية مل ُت ِرج كلمة احلرية عن س ّياق «التحرر من الرغبات الدنيا» و«حب الشهوات
والتعلق باحلياة» ،حيث مل ُيقابل الفقهاء مسألة اإللزام بالواجبات الدينية بمفهوم احلرية ،وإنام جعلوا ذلك
( ((1أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب األصفهاني ،المفردات في غريب القرآن (القاهرة :المطبعة الميمنية ،)]1906[ ،ج ،1
ص ً ،109
نقل عن :روزنتال ،ص .49
( ((1فخر الدين محمد بن عمر الرازي ،كتاب المباحث المشرقية في علم اإللهيات والطبيعيات 2 ،ج (حيدرآباد الدكن ،الهند :مطبعة
مجلس دائرة المعارف النظامية ،)1924 ،أورده :روزنتال ،ص .51
( ((1أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ،الملل والنحل (بيروت؛ صيدا :المكتبة العصرية ،)2004 ،ص .67
( ((1المصدر نفسه ،ص .68
( ((1ياسين ،السلطة في اإلسالم ،ج  :2نقد النظرية السلفية ،ص .32
( ((1العروي ،ص .14
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ً
تم تنظيم العالقة بني اإلله «املبيح» واإلنسان املتلقي «املباح له» ،فإن هناك
مقابل ملفردة «اإلباحة» ،وبه ّ
بالفعل كلامت أخرى متعدّ دة من شأهنا التدليل عىل حرية اإلنسان ،لكن بام هي مقابل للعبودية ،من قبيل
متضمنة يف اجلذر «خلص» الذي
«التخلية وإطالق الرساح ،واالنعتاق ،واخلالص» .والفكرة األخرية
ّ
ُيستخدم عادة لرشح كلمة حر .أما االختيار ،فهو مصطلح فنّي ذو أمهية خاصة ،ذلك ألنه يشري إىل اإلرادة
أيضا باملعنى نفسه(.((1
احلرة ،ففي املناقشات التي أثريت حول «حرية اإلرادة» ،استُخدمت كلمة «إرادة» ً
اعتبه أحد مظاهر
يمكن إرجاع ذلك إىل أن الفكر اإلسالمي مل ينظر إىل «االختيار» يف موازاة احلرية ،وال َ َ
اصطالحا حمدود االستخدام .أضف إىل ذلك ،يقول روزنتال« ،أن املصطلح
ترتيب احلرية املع َّقد ،بل بقي
ً
فقد الكثري من زمخه املضموين حتت تأثري توجيهات الفكر الكالمي اإلسالمي املتعلق باإلرادة احلرة.
لقد ُحددت اإلرادة احلرة هذه لتعني القدرة عىل االختيار يف موقف ما»( ،((1حيث كانت مسألة «اجلرب»
معروفة لدى العرب قبل اإلسالم ،كام تن ّبه إىل ذلك صاحب كتاب احلرية يف اإلسالم؛ إذ عنى اجلرب «سل ًبا
تا ًما لإلرادة احلرة ،ولقد كانت هذه الفكرة أوضح مفهوم ميتافيزيقي عندهم .هلذا السبب فإن جربية ما
تتعرض عىل أي حال
قبل اإلسالم كانت موضوع دراسات حديثة مستفيضة نسب ًيا .وهذه الدراسات مل ّ
ملفهوم احلرية»(.((1
لتفسري هذا املنحى يف النظر إىل فكرة «احلرية» ،يقرتح روزنتال أن نبحث عن أصل مفهوم احلرية يف النطاق
القانوين ويف عصور ما قبل التاريخ؛ فاإلنسان احلر كان من الوجهة القانونية -يف رأيه -خمتل ًفا عن العبد
الذي كان ِملكًا له .لذا ،فإن تعريف احلرية ال يثري أي مشكالت عندما توجد العبودية باعتبارها مؤسسة،
حرا يف مقابل أن يكون عبدً ا .ولقد كان فهم احلرية هبذا املعنى
ألن احلرية يف هذه احلالة هي كون االنسان ً
ً
ومقبول بشكل عام ،واحتاج األمر إىل جهد عقيل كبري لالبتعاد عنه وإلعطاء «احلرية»
واضحا متا ًما
ً
يوسع من معنى مفهومها القديم .وتسنّى دفع احلرية عىل الطريق الذي جعلها إحدى
مفهو ًما جديدً ا ِّ
(((2
األيديولوجيات التي حتدّ د املسار التارخيي للعامل .
املؤسسايت للعبودية ،إىل البدايات األوىل
يعود بنا هذا الطرح التارخيي لقضية احلرية ،وربطها بالوجود ّ
لربوز التنظري لفكرة احلرية ،وال سيام أن الكثري من الفلسفات السياسية القديمة مل تكن ترى يف احتفائها
بقيمة احلرية أي تعارض مع دفاعها عن البنية الرتاتبية للمجتمع؛ فالفلسفة اإلغريقيةً ،
مثل ،مل تكن ترى
التصور السيايس األفالطوين الذي دافع
يف العبودية نقيصة وجب جتاوزها ،ونجد خري مثال عىل ذلك يف
ّ
جلند واألحرار ،وكل
من خالله أفالطون عن تراتبية املجتمع وتعدد طبقاته ،فإىل جانب األحرار يوجد ا ُ
فئة تتك ّفل بام يتالءم وقدراهتا البدنية والعقلية.
نفضل ختم هذه الفقرة بالنتيجة اآلتية :إن
لما كنا سنعود إىل عرض مالمح احلرية يف الفكر الغريب ،فإننا ّ
ّ
نكونه ذهن ًيا
تبي مسألة احلرية يف الفكر اإلسالمي ،ربام بسبب اختالف ما ّ
التحديدات اللغوية مل تسعفنا يف ُّ
( ((1روزنتال ،ص .31
( ((1المصدر نفسه ،ص .32
( ((1المصدر نفسه ،ص .33
( ((2المصدر نفسه ،ص .17
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عم كان سائدً ا خالل العصور القديمة ،أو ربام ألسباب تتعدّ ى هذا
عن مفهوم احلرية يف عرصنا احلايل ّ
التأويل إىل ما هو ثقايف وسيايس واجتامعي ،وهو ما سيدفعنا إىل مغادرة املعجم اللغوي باجتاه االجتامع
التطرق ،بشكل وجيز ،إىل مفهوم احلرية الذي أنتجه الفكر الغريب
الديني والسيايس .كام أن من املفيد
ّ
عم يقابل هذا املفهوم يف الفكر واملامرسة يف تاريخ املسلمني.
حدي ًثا لكي نعود بعد ذلك إىل البحث ّ

مفهوم الحرية في الفكر الغربي
ت ُّبي الدراسات أن الفكر الغريب احلديث مل يرث مفهوم احلرية كام هو متعارف عليه اليوم ،بل واجه
شبيها بالرؤيا اإلسالمية يف املوضوع ،إن مل نقل إنه مطابق هلا ،وهو ما ص ّعب القدرة عىل
تصورا للحرية ً
ً
ِ
التمييز بينهام؛ فاملدراش اليهودي يرى أن «اإلنسان احلر الوحيد يف العامل هو الذي يط ّبق أحكام ألواح
(((2
عب عنهً ،
وزهاده بالفكرة نفسها وبأشكال متاميزة .وهذه
مثل،
متصوفو اإلسالم ّ
ّ
الرشيعة»  ،وهو ما ّ
حيرره من عبوديته،
ربز بأجىل معانيها يف قصة لقامن الرسخيس الذي ُيروى أنه «التمس من اهلل أن ّ
الفكرة َت ُ
أو من موقفه كعبد يف مقابل اهلل .وكانت احلرية التي ُمنحت له هي اجلنون»(.((2

تصورا
أما الفكر املسيحي ،وعىل الرغم من رفضه فكرة تأليه احلاكم ،فإنه أقام يف مقابل هذا التفكري
ً
ِ
آخر مفاده أن احلاكم إنام حيكم بمقتىض حق إهلي مقدس؛ ذلك أن احلاكم ،وإن مل يكن إهلًا ،هو ظ ّل
اهلل عىل األرض ،وهو حيكم بإرادة اهلل وتفويض منه ،وأن طاعته بناء عىل ذلك واجبة ،ومناقشته ممتنِعة،
نصوصا إسالمية تتطابق وهذا املنحى
ومسؤوليته ُمرجأة إىل احلياة اآلخرة(( ((2سنور ُد يف املحاور املقبلة
ً
من مناحي النظر).

باإلضافة إىل ذلك ،هناك مفهوم احلرية الذي يعني تسليم الفرد بالقانون والنظام اإلهل ّيني ،وهو ما يعنينا
هنا مبارشة ألنه ينطبق -كام هو واضح -عىل السائد يف الفكر اإلسالمي .لقد حدث هذا يف الواقع؛ فـكام
يقرر غارديه ( ،)Gardetيشرتك املفهومان اإلسالمي واملسيحي للحرية ،عىل الرغم من االختالفات كلها،
َّ
متوهة ولفظية« ...فاملسيحي كاملسلم
يف أمر واحد ،فكالمها يقف ضد البحث غري املرشوع عن حرية
حس باحلرية إال إذا كان عىل توافق تام مع نفسه ومع نظام أسمى»(.((2
[سنأيت إىل تبيان ذلك] ليس عنده ّ
يف ظل مثل هذا التفكري ،تعلو السلطة فوق احلرية ،ويستند االستبداد إىل أساس متني .ويبدو أن آباء
الكنيسة األوائل كانوا يريدون نو ًعا من املصاحلة مع السلطة الزمنية ،بحيث يرتكون لتلك السلطة ميداهنا
تفعل فيه ما تشاء من دون رقيب أو حسيب يف مقابل أن ترتك هلم تلك السلطة حرية ممارسة الشعائر
الدينية والتبشري هبا .بناء عىل ذلك ،وعىل الرغم من دعوة املسيحية إىل احلرية واملساواة بني البرش ،فإن تلك
خالصا «يعلو» مطالب احلياة ومقتضياهتا ،عىل اعتبار أهنا من قبيل
تفسريا روح ًيا
احلرية واملساواة ُف ّستا
ً
ً
(((2
األعراض الزائلة ،وأن املهم يف «مدينة الرب» هو اخلري الباقي بعد هذه احلياة الدنيا .
( ((2روزنتال ،ص .23
( ((2المصدر نفسه.
( ((2يحيى الجمل« ،الحرية في المذاهب السياسية المختلفة »،عالم الفكر ،السنة  ،1العدد ( 4آذار /مارس  ،)1971ص .140
( ((2روزنتال ،ص .22
( ((2المصدر نفسه.
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إذا كانت هذه هي حال التصور الديني ملسألة احلرية يف الفكر الديني الغريب ،فكيف تصدى دعاة االستنارة
واحلرية هلذا املنحى من التفكري؟

لقيت حماوالت حتديد احلرية بمصطلحات جامعة -واحلديث هنا لروزنتالً -
فشل ذري ًعا كام كان متوق ًعا،
ً
ً
مدخل
منفصل باعتباره
وذلك بد ًءا بالتعريف املنسوب إىل أرختياس الذي أعطى الـ  Eleuthonوجو ًدا
للفصل بني املصطلحني النسبيني للسيد والعبد .هذه املحاوالت كانت ،باعرتاف أصحاهبا ،ترتك املسألة
مصطلحا تعسف ًيا لتحدد بعض األمور التي تدخل يف أي مصطلح آخر،
حيث بدأت هبا ،وتستخدم احلري َة
ً
حتى العبودية نفسها( .((2وهكذا ،فإن املضمون النهائي ملفهوم احلرية ،ونعني احلرية الوجودية ،هو عند
تفهم بعمليات فكرية موضوعية .إنني
تدرك ،أو َ
ياسربز «عيص عىل اإلدراك  ...إن احلرية ال يمكن أن َ
واثق أهنا موجودة ،ليس بفكري ،بل بوجودي( ،((2ليس بتأماليت حوهلا وبحثي عن معنى هلا ،ولكن بأين
أعيشها؛ فكل ما يقال حول احلرية هو يف الواقع وسيلة للتواصل ،واحلرية هي موضوع سوء فهم مستمر،
كام أهنا ال تقدم لنا إال إشارات غري مبارشة فقط»(.((2

كبريا من املفكرين واملن ّظرين تصدى ملحاولة التحديد
لكن ،عىل الرغم من هذه املحاذير كلها ،فإن عد ًدا ً
املفهومي للحرية .ويف هذا السياق ،يبدأ روسو كتابه العقد االجتامعي بعبارته املشهورة« :لقد ولد اإلنسان
حرا .وهو اليوم مق َّيد باألغالل يف كل مكان ...كيف حدث ذلك؟ لست أدري»( .((2يف الواقع ،مل يكن
ً
روسو جيهل متا ًما السبب الرئييس الذي حال دون إطالق حرية اإلنسان ،ولكنه حاول استفزاز العقل
البرشي من خالل دعوته إىل تع ّقل وضعه وطرح األسئلة التي كانت حمرجة آنذاك .لقد عنى روسو
بسؤاله معاجلة دور ال ُفهومات الدينية يف تكريس هذا الوضع وإطالة أمديته؛ فصاحب العقد االجتامعي
يدرك أن احلرية قمينة يف الوجود اإلنسان ،ومع ذلك جتده تارة يطرح املوضوع عىل صيغة السؤال
يتوسل بغريه للربهنة عىل قوله ،ويف هذا السياق نجده يستشهد بام كتبه
االستنكاري ،وجتده تارة أخرى ّ
حرا كامل احلرية يف ما ال يعود
املركيز دارجنسون من قبيل قول األخري« :يكون كل شخص يف اجلمهورية ً
هلو القيد الثابت والذي
بالرضر عىل اآلخرين» ،قبل أن جييب بنفسه عىل هذه االشكالية بقوله «أال إن ذلك َ
ليس ِ
بمكننا أن نرسم قيدً ا أصح منه»(.((3
مل يكن روسو وحده من دافع عن قيم احلرية ،بل سبقه إىل ذلك من ّظر آخر للعقد االجتامعي؛ فجون
كبريا بقيمة احلرية ،ودافعوا عنها ،حتى يمكن القول
لوك ُيعترب من أوائل الفالسفة الذين احتفوا احتفاء ً
( ((2قارن :بروزنتال ،ص .21
خاضعا لقوانين ال تتغير،
يراه
الجغرافي
العالم
أن
مع
الحرية
يمارس
البدوي
«إن
:
بقوله
العروي
الله
عبد
( ((2الفكرة نفسها يدافع عنها
ً
ويعطي البدوي للحضري فكرة عن الحرية خارج القوانين اإلصالحية .وحتى داخل الدولة يستطيع الفرد ،وراء متراس القبيلة أو العائلة
أو الحرفة ،أن ينفي أوامر السلطان .في المجتمع إ ًذا واقع الحرية أوسع من مفهومها .في نطاق الدولة السلطانية نجد الحرية كهدف،
كرمز ،كحكم ضمني على االستبداد القائم .وهذه الطوبى تؤثر في الذهن والسلوك وبالتالي في عالقة الحاكم والمحكوم .إن الحرية
حيزا ضيقًا.
تعبر عن ذاتها بكيفية عكسية ،في شكل طوبوي ،لكن الدولة لم تكن تمثّل بالنسبة للفرد إال ً
في نطاق الدولة ال تعدو كونها ّ
حيز الحرية) واسع» .انظر :العروي ،ص .24
(أي
الالدولة
ز
وحي
ق
ضي
الدولة
ز
حي
لكن
الدولة.
ز
لحي
ّ
ّ
ّ
ّ
حيز الحرية مواز ومخارج ّ
إن ّ
( ((2المصدر نفسه.
( ((2الجمل ،ص .145
( ((3جان جاك روسو ،في العقد االجتماعي أو مبادئ القانون السياسي ،ترجمة وتقديم وتعليق عبد العزيز لبيب (بيروت :المنظمة
العربية للترجمة ،)2011 ،ص .248
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إن روسو ُيعترب ،مقارن ًة بجون لوكّ ،
أقل دفا ًعا عن قيمة احلرية؛ فحرية الفرد الطبيعية تعني بالنسبة إىل
صاحب احلكومة املدنية عدم خضوعه ألي قوة عىل وجه األرض ،أو عدم الوقوع حتت سيطرة السلطة
القانونية ،أو عدم السامح ألي خملوق بأن يفرض إرادته عليه ،إال قانون الطبيعة وما يمليه من أحكام.
وحرية الفرد يف املجتمع تعني عدم خضوعه لغري سلطة القانون القائمة ،من دون اعتبار ألي سيادة أو
مستمدة من قانون آخر ،وعندئذ يصبح للحرية معنى مغاير ينقله لوك عن سري روبرت فيلمر،
إرادة
َ
يتضمن مبدأ «حرية املرء يف أن يفعل ما يشاء ،وحييا بالطريقة التي يراها ،وال يرتبط بأي قوانني»،
وهو
ّ
من دون أن يعني ذلك بالنسبة إىل جون لوك أن تكون حرية األفراد يف ظل احلكومة غياب وجود نظام
دائم يلتزمونه ،بل ال بد من نظام «يرسي عىل مجيع أفراد املجتمع ،ويكون للطاقة القانونية كيان واضح
فيه .وإذ ذاك يصبح يل مطلق احلرية يف الترصف عىل رشط أال تتعارض هذه احلرية مع حريات اآلخرين
أو تنتقص منها ،كام أن احلرية الطبيعية ال ختضع لغري قانون الطبيعة»(.((3
بعد قرون عىل فسلفتَي النهضة واألنوار ،استُعيد ،أو باألحرى استمر ،احلديث عن احلرية يف أوساط
الفكر الغريب ،فاعت ُِبت احلرية بمظاهرها الثالثة :حرية االعتقاد وحرية الرأي وحرية الترصف ،هي
أساس السعادة وأساس التقدم وأساس احلكم الديمقراطي مجي ًعا .ومن أشهر من اهتم هبذا املوضوع
جون ستيوارت ِمل الذي رأى أن «الفكرة القائلة بأن من واجب اإلنسان محل غريه عىل إطاعة أوامر الدين
هي األصل واألساس لكل ما ارتكبه البرش من رضوب االضطهاد الديني ،فإذا س ّلمنا بصحتها وجب أن
ِ
يكتف ِمل بمطلب احلرية املدنية ،بل
نس ّلم بمرشوعية كل ما وقع من حوادث ذلك االضطهاد»( .((3ومل
تقزم
نافح ،إىل جانب أقرانه ومعارصيه ،عن احلريات السياسية ،ونقتبس له يف هذا املضامر قوله« :إن دولة ِّ
رعاياها لتجعلهم جمرد أدوات خنوعة خلدمة مشاريعها ،حتى وإن كانت هذه املشاريع مفيدة ،ستعجز يف
النهاية عن القيام بمنجزات كربى اعتام ًدا عىل أقزام»(.((3
الواضح من خالل هذه القراءات وغريها أن الفكر الغريب ،يف معظمه ،رفع من درجة مفهوم احلرية،
وقربه من دائرة القداسة ،ليس احلرية بام هي قضايا شخصية أو مدنية ال حيق للدولة أن ّ
تتدخل فيها أو
ّ
حق املواطن يف املشاركة السياسية واالعرتاض عىل احلكم ،وحق
أيضا بام هي ُّ
ُوجهها فحسب ،ولكن ً
ت ّ
الثورة عىل األنظمة املستبدة ،حتى عُدّ ت مسألة تغيري األنظمة السياسية بطريقة سلسلة إحدى أهم سامت
الديمقراطية ،فـ«الدولة تكون حرة من الناحية السياسية إذا أتاحت مؤسساهتا السياسية ملواطنيها حق
اختصارا :نحن
تغيري حكومة قائمة دون سفك دماء متى ما كانت األغلبية راغبة بذلك .أو بصورة أكثر
ً
أحرار إذا كان بإمكاننا التخلص من حكامنا دون إراقة دماء»( .((3هلذا ،فإن معنى احلرية قبل كل يشء هو
انعدام القيود .و ُيفهم من هذا أهنا تعني أن للفرد القدرة واحلرية عىل اختيار طريقه اخلاص يف احلياة ،من
التعرض لقيود ُمحفة مفروضة من اخلارج« :إنك ال تستطيع ،كام قال روسو ،أن جترب الناس عىل
دون ّ
( ((3جون لوك ،الحكومة المدنية ،ترجمة محمد شوقي الكيال (القاهرة :مطابع شركة اإلعالنات الشرقية[ ،د .ت ،)].ص .27
( ((3جون ستيوارت ميل ،الحرية ،ترجمة طه السباعي (القاهرة :مطبعة الشعب ،)1922 ،ص .220
( ((3المصدر نفسه.
( ((3كارل بوبر ،في الحرية والديمقراطية ،ترجمة عقيل يوسف عيدان؛ مراجعة محمد عبد الجبار الشبوط (الكويت :مركز الحوار
للثقافة ،)2009 ،ص .44
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(((3
دائم تقييد السلطة السياسية« ،ولن يتح ّقق للحرية وجود ما مل يقدّ م
اإليامن باحلرية» ؛ إذ تتط ّلب احلرية ً
حكّام الدولة -إذا ما اقتضت الرضورة -حساهبم للشعب .هلذا آمن بريكليس إيامنًا قو ًّيا بأن الشجاعة هي
رس احلرية»(.((3

فالتحرر بالنسبة إىل هانّا أرندت «قد يكون هو رشط احلرية
والتحرر؛
هذا ،ويم ّيز الفكر الغريب بني احلرية
ّ
ّ
لكنه ال يقود إليها آل ًيا ،وإن فكرة احلرية التي ينطوي عليها التحرر ال يمكن أن تكون إال سلبية ،لذا فحتى
النية بالتحرر ال تتشابه مع الرغبة يف احلرية ،ولئن كانت مثل هذه احلقائق منسية يف الغالب ،فلئن التحرر
عقيم بالكامل»(.((3
دائم وأن أساس احلرية كان غال ًبا ما يل ّفه الغموض ،إن مل نقل إنه كان ً
كان هو الطاغي ً
من هذا املنظور ،متيس قضية احلرية من القضايا املستحدثة يف الفكر اإلنساين ،وخاصة احلرية السياسية التي
كانت غري موجودة ،وربام كانت اإلنسانية غري مشغولة هبا ،وهكذا أضحى من البدهيي ،تقول أرندت،
حتى يف النظرية السياسية« ،أن نفهم من احلرية أهنا ليست ظاهرة سياسية ،وإنام عىل العكس ،السلسلة
احلرة من األفعال غري السياسية التي يبيحها كيان سيايس ويضمنها لألفراد الذين يكونون هذا الكيان»(.((3
إن ما يم ّيز احلرية يف العامل القديم من تلك التي أضحت من أهم سامت العامل اجلديد ،هو دخول الدولة
احلديثة عىل ساحة الفعل السيايس واالجتامعي؛ فوجود الدولة ارتبط بأدوارها حيال احرتام احلقوق
واحلريات وتنفيذ القوانني التي يوافق عليها الشعب ،ذلك أن الدولة هي حامية احلرية .ومع أن نشأة
الدولة احلديثة مل تكن بالرضورة مرتبطة بحامية احلرية ،فإن الفرق بني الدولة القديمة والدولة احلديثة
تتجسد يف شخص ،يف القديم مصالح الدولة تتطابق مع مصالح األمراء.
يكمن يف أن األوىل «كانت
ّ
وابتداء من عرص الثورة ،أخد املواطن يتعامل مع الدولة تعامل الند للند ،حيث احتفظت الدولة بسلطتها،
بقوهتا التي جتعلها حتظى باالحرتام وتشكّل املصدر الوحيد للثقة هبا ومتنحها اختصاصات وسلطات
أي ّ
(((3
ثم أصبحت مهمة محاية احلرية ختضع لالختصاص املزدوج
ولكنها فقدت نفوذها السلطوي»  .ومن ّ
ِ
للدولة واملجتمع املدين؛ فاألخري هو احلريص الفعيل عىل بقاء احلريات وضامن عدم انتهاكها من قبل
األشخاص املوجودين يف سدّ ة احلكم ،فإذا ما هتاونت الدولة يف محاية احلريات ،وجب عىل املواطنني تنبيه
بالسبل املختلفة .ومن أهم السبل التي دافعت عنها الفلسفة السياسية نجد :االنتخاب
احلكّام إىل ذلك ُ
احلر واملبارش بشكل دوري ،واحلق يف االعرتاض والتظاهر ،واحلق يف الثورة عىل حكم الطاغية يف حالة
انسداد األدوات السياسية وانتشار الفساد واالستبداد.
إذا كانت هذه هي بعض جت ّليات احلرية بوجه عام ،واحلرية السياسية بوجه خاص ،يف الفكر الغريب ،فكيف
ُفهمت احلرية يف الفكر اإلسالمي القديم؟ وكيف ُمورست احلرية السياسية يف تاريخ املسلمني السيايس؟
( ((3هارود السكي ،الحرية في الدولة الحديثة ،اخترنا لكم؛ ( 543القاهرة :مطابع شركة االعالنات الشرقية[ ،د.ت ،)].ص .53
( ((3المصدر نفسه ،ص .55
( ((3ح ّنة أ ِرندت ،في الثورة ،ترجمة عطا عبد الوهاب؛ مراجعة رامز بورسالن (بيروت :المنظمة العربية للترجمة ،)2008 ،ص .39
( ((3المصدر نفسه.
(39) Pierre-Joseph Proudhon, Théorie de l’impôt (Paris: [s. n.], 1861), chap. 2.

بتوسط من :محمد الهاللي وعزيز لزرق ،الدولة ،دفاتر فلسفية :نصوص مختارة؛ ( 21الدار البيضاء :دار توبقال للنشر،)2011 ،
ّ
ص .42
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الحرية السياسية
في الفكر والممارسة السياسية لدى المسلمين

أفادتنا الفقرات أعاله يف مت ّلك فكرة ّ
ملخصة عن احلرية يف اللغة العربية ،وتعيني مفهوم احلرية كام ن ّظر له
الفكر الغريب ،فأكملنا بالتحليل الثقايف التحليل اللغوي .ومل نجد يف القواميس ما قد يتطابق مع املفهوم
احلديث للحرية كام تصوره فالسفة النهضة واألنوار ،وكام ورثناه كل ًيا أو جزئ ًيا .فإن نحن انتقلنا إىل
ُمساءلة متن املسلمني الفكري وممارستهم السياسية ،هل سنصادف ما يوازي احلرية يف التأليف الغريب؟
وردت كلمة احلرية يف بعض التأليف اإلسالمي ،ولكنها مل حتمل املعاين التي أضحت لصيقة بمفهوم
احلرية يف العرص احلديث؛ ففي الكتابات الصوفية ،نُظِر إىل احلرية عىل أهنا تعني «التحرر من قيود األهواء
ومتزيق احلجاب للتعرض لنور الشمس ...فمحور رسالة األنبياء هي هذه املسألة وما سواها هي هوامش
وتفرعات هلا؛ فعندما يتحرر هذا الصقر من القيود ويستعدّ للطريان ،فإنه يف هذه الصورة يرى مجيع ما
ّ
يف األرض حتت جناحيه ،وعندما جيد اإلنسان أن يده مق ّيدة يف مقام العمل ،فإن ذلك معلول لتقييد
قدم الروح عىل مستوى السلوك املعنوي .فاألشخاص الذين ال يعيشون احلرية يف واقعهم النفساين
يتحركوا يف خط حترير أنفسهم من قيود األهواء ،فإهنم ال يستطيعون يف اخلارج
ووجودهم الباطني ومل ّ
حترير اآلخرين»( .((4أما يف الكتابات السياسية ،فقد كان الفكر السيايس التقليدي َي ْع ِرف احلاكم العادل
ويتكلم عىل العدل كأساس للم ْلك ،ولكنه مل يعرف املحكوم صاحب احلق يف املشاركة ،ومل يتكلم عىل
احلرية كنقيض لالستبداد أو الطغيان ،أي إن احلرية باملعنى السيايس مل تنا َقش داخل هذا الفكر ،عىل الرغم
من طول وعمق النقاش الذي دار حول احلرية باملعنى الكالمي امليتافيزيقي حتت عنوان اجلرب واالختيار،
ومن تناوهلا باملعنى األصويل الفقهي حتت عنوان اإلباحة والتكليف(.((4
يالحظ برنارد لويس أن االستخدامات األوىل ملصطلح احلرية باملعنى السيايس الرصيح يف البالد
اإلسالمية جاءت من اإلمرباطورية العثامنية( ((4يف القرن الثامن عرش وأوائل القرن التاسع عرش ،وكان
ذلك بتأثري أورويب واضح نجم عرب الرتمجة بشكل مبارش أحيانًا .نقرأ للويس يف هذا الصدد «املصطلح
يعب عن احلر يدل ،حتى القرن الثامن عرش ،عىل مغزى رشعي بادئ ذي بدء واجتامعي
اإلسالمي الذي ّ
يف بعض األحيان عىل ما تقتضيه الرشيعة .ومل يستخدم املصطلح ‹حر› واملصطلح ‹عبد› يف سياق سيايس.
وليس االستخدام الغريب املعتاد ملصطلح احلرية والعبودية كاستعارات بالنسبة للحقوق املدنية واحلكم
االستبدادي معرو ًفا يف لغة استخدام اإلسالم السيايس الكالسيكي ،هناك ح ًقا معاجلات للحكومة
املستحسنة ،لكن املقولة املطروحة ليست احلرية بل العدالة»(.((4
املستق َبحة واحلكومة
َ
( ((4عبد الكريم سروش ،الدين العلماني ،ترجمة أحمد القبانجي (بيروت :مؤسسة االنتشار العربي ،)2009 ،ص .187
( ((4عبد الجواد ياسين :السلطة في اإلسالم ،ج ،٢ص .31
( ((4يوافقه في ذلك المستشرق صاحب كتاب الحرية في اإلسالم بقوله« :إن حقيقة كون مصطلح -حر -في تاريخه المضموني يعني
أكثر من مجرد الحرية ،هو أمر بالغ األهمية؛ إذ إنه خارج نطاقه القانوني يتحول مصطلح -حر -إلى تعبير غامض بين مصطلحات
عمليا للتعبير عن كل ما يحمله مفهوم الحرية
مصطلحا ُيستخدم استخدا ًما
اللغة المتنوعة .على هذا يمكن القول :إن العربية لم تعرف
ً
ً
من سعة ،حتى جاء التأثير الغربي في مطلع العصور الحديثة فأعطى معنى جديدً ا لمفرد -الحرية -القديم» .انظر :روزنتال ،ص .31
( ((4برنارد لويس ،لغة السياسة في اإلسالم ،ترجمة إبراهيم شتا (الرياض :دار قرطبة ،)1993 ،ص .103
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الالفت يف املسألة هو أن عىل الرغم من وجود مدارس كبرية يف التاريخ اإلسالمي تدافع عن فكرة
كثريا عن باقي
احلرية ،مثل مدرسة املعتزلة ،فإن املضمون الذي ّ
محلته تلك املدرسة للحرية ال خيرج ً
املضامني التي تعطيها إ ّياها القراءات الصوفية والفقهية؛ إذ كان «ثمة مقابل للمصطلح الغائب هو
اجلرب ،سواء كانت منصوصة أو أصلية ،وكان ثمة مقابل للمصطلح الغائب هو التكليف .أما باملعنى
السيايس ،فلم تكن فكرة احلرية -بام هي موضوع -ماثلة حتت أي اسم ،ومل تنا َقش عىل الصعيد النظري
كحق للمحكوم يف مواجهة احلاكم ،ومل تتبنّها هبذا املعنى فرقة فكرية أو مدرسة فقهية ،ومل يكن هلا مقابل
يف االستخدام السلفي ،مثل اجلرب الكالمي والتكليف األصويل .كام أهنا مل تبحث حتى يف إطار املقابلة
بني احلاكم وبني اهلل ،بحيث يكون االستبداد افتئاتًا عىل احلاكمية العليا هلل»( .((4غري أن أسئلة مهمة
ينبغي البحث فيها يف هذا السياق ،وهي األسئلة املتع ّلقة بام إذا كان غياب كلمة احلرية السياسية ُمقرتنًا
املسمى؟ وهل نُوقشت
بغياب املوضوع ،أم أن هناك ما يد ّلل عىل وجود املوضوع عىل الرغم من غياب
ّ
مسألة احلرية يف احلقل السيايس باملقدار الذي عرفته الكلمة يف الكتابات الكالمية والصوفية؟ وهل
استطاعت الفلسفة السياسية اإلسالمية ،بعد اصطدامها بالرافد اليوناين ،أن متأل الفراغ الذي تركته
الكتابات التقليدية؟
نفضل التعريج
قبل معاجلة التساؤل املتعلق بمسألة تأثري الفلسفة السياسية اليونانية يف الفكر اإلسالميّ ،
ِ
املتعاقبة للتنظري الفقهي من
عىل تناول الفقه اإلسالمي للبديل املقابل للحرية ،وتوظيف حكام الدول
أجل تكريس مزيد من االستبداد وتقييد احلريات .ألننا نعتقد -كام سنُربهن عىل ذلك -أن يف مقابل
أيضا احلرية بام هي حرية االعتقاد وحرية الترصف،
إبعاد مفهوم احلرية يف جانبه السيايس ،استُبعدت ً
ويؤصل لالستبدادين السيايس والديني .لقد راح معظم الفقه اإلسالمي
بل تم التنظري ملا خيالف احلرية
ّ
متوسلة يف ذلك
ربر به واقع القهر والتغلب الذي بارشته األنظمة السياسية املتعاقبة،
ِّ
عم ي ّ
يبحث ّ
بظاهرة التنصيص السيايس وتأويل اآليات وابتكار األحكام؛ فاملاوردي يورد ،يف معرض دفاعه عن
كون «السلطان ظل اهلل يف األرض» ،الكثري من خصائص امللوك ،فيشري إىل أن اهلل «جعلهم عامر بالده،
تشبيها هلم بالرعاة الذين يرعون السوائم والبهائمً ،
متثيل لرعاياهم ،باإلضافة إليهم
وسمهم رعاة عباده،
ً
ّ
سمهم احلكامء ساسة ،إذ كان حم ّلهم من مسوسيهم حمل السائس مما يسوسه من البهائم
هبا ،وهلذا املعنى ّ
وسموا أفعاهلم اخلاصة
والدواب الناقصة احلال من القيام بأمور أنفسها ،والعلم بمصاحلها ومفاسدها،
ّ
هبم سياسة .ولذلك كانت األمم املاضية يف األيام اخلالية ،والعرب خاصة ،تسميهم ‹أرباب األرض›
واألرباب مطل ًقا»(.((4
هبذا النص وغريه كثري يف املصنَّفات اإلسالمية ،يكون اإلنسان قد تدحرج من مرتبة اإلنسانية صوب
ٍ
كفاقد لإلرادة والقدرة عىل تدبري
والرعية ،والنظر إىل اإلنسان
الراعي ّ
احلياة البهائمية ،حيث سيادة مفهوم ّ
كتف بذلك ،بل ُشعن بعض الظواهر السياسية الغريبة عىل الطبيعة البرشية ،من
شؤونه احلياتية .ومل ُي َ
( ((4عبد الجواد ياسين :السلطة في اإلسالم ،ص .33
( ((4أبو الحسن علي بن محمد الماوردي ،نصيحة الملوك ،تحقيق ودراسة فؤاد عبد المنعم أحمد (اإلسكندرية :مؤسسة شباب
الجامعة ،)1988 ،ص .63
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بمسوغات رشعية .يروي يف هذا املجال
قبيل تربير االنقالبات التي يامرسها احلكام ،وتسويغ تغ ّلبهم
ّ
أبو يعىل يف األحكام السلطانية عن أمحد ابن حنبل ما ييل« :ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة
وس ّمي أمري املؤمنني فال حيل ألحد يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يبيت وال يراه خليفة إمامً ،برا كان أو
ُ
(((4
فاجرا»  .لسنا هبذه القراءة أمام إعدام حرية اإلنسان يف االعرتاض عىل احلاكم املتغلب وحسب ،بل
ً
حمرمة؛ فبحسب رأي ابن حنبل ،ال يمكن املرء أن ينام وال يرى  -جمرد الرؤية  -يف
أمست حرية األحالم ّ
بغض النظر عن عدله أو جوره.
أمريا له ّ
احلاكم املتغلب ً

يرشح ابن تيمية هذا األمر بقوله« :املقصود من اإلمام إنام حيصل بالقدرة والسلطان ..والقدرة عىل
سياسة الناس إما بطاعتهم له وإما بقهره هلم .((4(» ...ومل تكن هذه األقوال منفصلة عن الواقع أو سابقة
عليه ،بل إن الدراسات التارخيية ب ّينت أن املامرسة السياسية هي من دفعت بالتأليف اإلسالمي إىل هنج
يسميهم الفقه «رعية»:
مسلك التربير والتسويغ .ويف هذا اإلطار نقرأ يف كتب التاريخ قول معاوية ملن ّ
(((4
مرسة بواليتي ،ولكني جالدتكم بسيفي هذا جمالدة» .
«واهلل ما وليتها بمحبة علمتها منكم وال ّ
واملضمون نفسه نجده يف ترصحيات عبد امللك بن مروان ،فهو القائل «واهلل ال يأمرين أحد بتقوى اهلل
بعد مقامي هذا إال رضبت عنقه»( .((4كام كان أمر سليامن بن عبد امللك «إمجع الناس و ُمرهم بالبيعة،
فمن أبى أرضب عنقه»(.((5
دونتها كتب التاريخ ،ال يدعان ً
جمال للشك يف أن احلرية
إن التأليف اإلسالمي واملامرسة السياسية كام ّ
السياسية غابت عن الفقه ،ومل يكن هلا تطبيق عىل املستوى العميل ،بل إن نقيض احلرية هو ما صادفه
املؤرخون .ومل تكن احلرية السياسية
دارسو اآلداب السلطانية ضمن مؤلفات النصح واإلرشاد ،وخ ّلده ّ
أيضا؛ إذ عىل عكس
الغائب الوحيد عن املجال اإلسالمي ،وإنام شمل األمر حرية التعبري واالعتقاد ً
ُقر مبدأ احلرية الدينية وفق مبدأ «ال إكراه يف الدين» ،اجتهد الفقه يف ابتداع
مجيع النصوص القرآنية التي ت ّ
جمموعة من اآلراء التي رضبت هذا املبدأ يف مقتل واستحال إىل نقيضه.
يمكننا يف هذا اإلطار أن نسوق بعض النصوص واملواقف التي تزخر هبا كتب الرتاث ،حيث التشجيع
عىل عدم التسامح يف العقيدة ،وقتل املخالف يف الرأي ،واستتابة «ال ُبغاة»ً ،
فضل عن أن التاريخ شاهد
عىل حوادث قتل مروعة راح ضحيتها أناس اقرتفوا «جريمة» احلرية؛ ففي الفقه الشافعيً ،
مثل ،يعرف
جائرا بخروج عليه»( ،((5أ ّما يف فقه املالكية ،فالبغاة «طائفة من
البغاة بأهنم «مسلمون خالفوا اإلمام ولو ً

( ((4محمد بن الحسين أبو يعلى الفراء ،األحكام السلطانية (بيروت :دار الكتب العلمية ،)1982 ،ص 24ـ أورده :ياسين ،السلطة
في اإلسالم ،ص .84
( ((4أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ،منهاج الس ّنة النبوية ،ج  ،1ص  .190-189أورده :ياسين ،السلطة في
اإلسالم ،ص .84
( ((4اقتبسه عبد الجواد ياسين من :أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه ،العقد الفريد ،تحقيق عبد المجيد الترحيني ومفيد محمد
قميحة ط ( 3بيروت :دار الكتب العلمية ،)1987 ،ج ،4ص .170
( ((4المصدر نفسه ،ص .178
( ((5جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ،تاريخ الخلفاء ،ص  ،258عن :ياسين ،السلطة في اإلسالم ،ص .109
( ((5ياسين ،السلطة في اإلسالم ،ص .170
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املسلمني خالفت اإلمام الذي ثبتت إمامته باتفاق الناس عليه ملنع حق اهلل أو آلدمي وجب عليها كزكاة...
أو خالفته إلرادهتا خلعه أو عزله ،حلرمة ذلك عليهم وإن جار ،إذ ال يعزل السلطان بالظلم والفسق
وتعطيل احلقوق بعد انعقاد إمامته ،وانام جيب وعظه»(.((5
مطو ًل البن قدامة يف املغني من باب قتال أهل البغي ،يتضمن رشحه
نصا ّ
وينقل عبد اجلواد ياسني ً
لرأي مالك يف املوضوع ،ونكتفي بأن نقتبس منه ما ييل ....« :وقال مالك يف اإلباضية وسائر أهل البدع
ُيستتابون ،فإن تابوا وإال ُضبت أعناقهم .قال إسامعيل ابن إسحاق :رأى مالك قتل اخلوارج وأهل
القدر (املعتزلة) من أجل الفساد الداخل يف الدين كقطاع الطريق ،فإن تابوا وإال ُقتلوا عىل إفسادهم ال
عىل كفرهم .وأما من رأى تكفريهم فمقتىض قوله :إهنم يستتابون وإال ُقتلوا لكفرهم كام ُيقتل املرتد»(.((5
فالنصوص الواردة أعاله جتاوزت مسألة التحريض عىل قتل من خرج مس ّل ًحا عىل احلكام ،إىل الدعوة
لقتل من نصح احلكام وهناهم عن اجلور تطبي ًقا للمبدأ القرآين «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» ،بل
إن حكم القتل شمل مؤمنني مساملني لكنهم ال يعتقدون بمذهب احلاكم وفقهائه ،فكيف ٍ
لفقه ال يستطيع
أن يتق ّبل من خيالفه تأويل النصوص ،أن يدافع عن احلرية السياسية وحرية االعتقاد وحق غري املؤمنني يف
ّ
تول شؤون احلكم ،وحق املرأة يف املسامهة يف تدبري الشأن العام؟ وبشكل عام :هل يستطيع من يعارض
احلرية الدينية وحرية الترصف تق ّبل احلرية السياسية؟ وهل يمكن الفصل بني جت ّليات احلرية أو متييزها إىل
مستويات ميتافيزيقية وأخرى دنيوية؟
يمكن القول إن معاجلة هذه األسئلة حتتاج إىل التطرق إىل موضوع من خمتلف الزوايا؛ إذ جرت العادة
أن يتم التمييز مبدئ ًيا بني مستويني من مستويات احلرية :األول هو املستوى الفلسفي الوجودي الذي
يضيف إليه اإلسالم ،واملجتمعات الدينية األخرىُ ،بعدً ا كالم ًيا ميتافيزيق ًيا ،واآلخر هو املستوى
ً
فصل قاط ًعا بني هذين املستويني من
االجتامعي( ،((5حيث يقيم الفقهاء املسلمون بصورة تلقائية
عب عنه بمصطلح خيتلف عن ذلك الذي
مستويات احلرية؛ فمفهوم حرية اإلرادة وحرية االختيار ُي ّ
فصلنا فيه سال ًفا .وعندما تكون املسألة متّصلة بتحديد
ُيستخدم للتعبري عن احلرية االجتامعية كام ّ
العالقة النسبية للحرية بأوضاع عملية خاصة ،أو بمشكالت نظرية مع ّينة ،يمكن هذين املستويني أن
يتشعبا مرة أخرى.
يقرر الفيلسوف األملاين كارل ياسربز أنه «يمكن عىل املستوى االجتامعي أن يكون هناك متايز بني احلرية
الشخصية واملدنية والسياسية؛ فاحلرية الشخصية تعني ترصف اإلنسان بأموره اخلاصة ،إهنا يمكن أن تقوم
يف غياب احلريتني املدنية والسياسية ،كام كان احلال عىل سبيل املثال يف روسيا القيرصية ،وذلك إذا ما أتيحت
للفرد االحتياجات االقتصادية األساسية .أما احلرية املدنية ،فال يمكن أن تزدهر إال يف جمتمع األمن والقانون،
( ((5أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر ،االستذكار لمذاهب فقهاء األمصار ،وعلماء األقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي
واآلثار (أبو ظبي :مؤسسة النداء ،)2002 ،مج  ،9ص  588وً ،560
نقل عن :ياسين ،السلطة في اإلسالم  ،ص .170
( ((5أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ،المغني (بيروت :دار الكتب العلمية[ ،د .ت ،)].ج  ،1ص  ،58راجعه في:
ياسين ،السلطة في اإلسالم ،ج  :2نقد النظرية السلفية ،ص .171
( ((5روزنتال ،ص .19
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ْ
ّ
فتتلخص يف أن
وإن يف غياب احلرية السياسية ،كام كان عليه احلال يف أملانيا القيرصية ،أما احلرية السياسية
يكون لكل مواطن احلق يف اختيار من حيكمه ،كام هو احلال يف الواليات املتحدة األمريكية»(.((5
أ ّما حرية الفكر التي تساعد عىل التأكد من منطقية آرائنا ،فتحتاج إىل اآلخر من أجل اختبارها؛ حيث إن
أيضا أن احلرية السياسية رشط مسبق لالستخدام
«حرية الفكر مستحيلة بدون حرية سياسية .ويعني ذلك ً
العقيل لكل فرد»( ،((5فهي مل تكن واردة يف التاريخ اإلسالمي وتاريخ األديان بصورة عامة ،ذلك أن بعض
الشع إنام يتم من
األشخاص طالب باحلرية الباطنية فقط ،وهؤالء كانوا يرون أن الوصول إىل حقيقة ّ
خالل طلب احلرية الباطنية ،وهلذا «عاشوا بعيدً ا عن احلياة السياسية ،فلم هيتموا بالظلم واجلور الذي
كان حييق بالناس ،فالعدو األساس يف نظرهم يكمن يف باطن اإلنسان ويم ّثل نفسه األ ّمارة بالسوء ،وعىل
اإلنسان أن يتحرك يف حياته للتخلص من هذا العدو الغاشم»(.((5

الحرية في الفلسفة السياسية اإلسالمية
تبي رأي القواميس اللغوية واملؤلفات الفقهية ،وجانب من املامرسة السياسية
أتاح لنا املحور السابق ُّ
نكونه اليوم عن احلرية مل يكن مفك ًَّرا
التارخيية ،يف ما يتصل بقضية احلرية ،حيث اتّضح أن املفهوم الذي ّ
فيه ضمن جماالت املسلمني السياسية والفكرية .غري أن هذا األمر مل يكن وار ًدا لدى الفكر السيايس
والفلسفي اإلسالمي كله؛ إذ يمكن أن نصادف فكرة احلرية يف بعض الكتابات التي اعتنت بالتنظري ملا
تسميه احلكم القويم أو املدن الفاضلة ،وذلك بتأثري من الرتمجات العربية للفلسفة اليونانية ،وعىل رأسها
كتابات أفالطون وأرسطو.
سنحاول ،بقدر ما يسمح املجال ،أن نم ِّثل هلذه الكتابات بمثالني طبعا التداول السيايس اإلسالمي
بطابعهام ،وتركا كبري األثر يف البالد اإلسالمية من الناحية النظرية عىل األقل ،نقصد بالقول هنا ًّ
كل من
الفارايب صاحب طوبى املدينة الفاضلة ،وابن رشد الذي ُيعترب من كبار الفالسفة الذين عرفتهم البالد
اإلسالمية .فهل استطاع مفهوم احلرية اخرتاق الفكر اإلسالمي من خالهلا تنظرياهتام ،أم إن التأطري الديني
والبيئة غري املؤاتية كانا أقوى من أن تتو ّغل احلرية يف الفلسفة اإلسالمية؟
لقد حرض ٌّ
كل من مصطلحي «احلرية» و«االستبداد» كمفهومني سياسيني يف كتابات بعض الفالسفة
املسلمني ،كام برز حضور «املحكوم» ودوره يف احلياة املجتمعية والسياسية .ومع أن هذا احلضور كان
يف سياق التعليق عىل سياسات أفالطون وأرسطو ،حيث قال الفارايب يف معرض وصفه املدينة اجلامعية:
«هي املدينة التي كل واحد من أهلها مطلق خمىل بنفسه يعمل ما يشاء ،وأهلها متساوون وتكون سنّتهم
أحرارا يعملون بام شاءوا ،وهؤالء
أن ال فصل إلنسان عىل إنسان يف يشء أرص ،وأن يكون أهلها
ً
ال يكون ألحد منهم عىل أحد منهم ومن غريهم سلطان»( .((5ويرتتب عىل هذه التفلسف أن «رئيس
(55) Karl Jaspers, Philosophie, 2eme éd. (Berlin; Heidelberg: [s. n.], 1984), p. 437.

اقتبسه روزنتال في :روزنتال :الحرية في اإلسالم ،ص .20-19
( ((5بوبر ،ص .39
( ((5سروش ،ص .170
( ((5أبو نصر محمد بن محمد الفارابي ،آراء أهل المدينة الفاضلة ،ط ( 2بيروت :دار الطليعة[ ،د .ت ،)].ص  ،110بتوسط من :منى
أحمد أبو زيد« ،المصطلح المدني عند الفارابي وفي الفلسفة االسالمية »،التفاهم ،العدد  ،)2013( 39ص .63
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املدينة الفاضلة هو الذي ينفرد وحده بتدبري أمورها :فليس هناك أي إنسان أو هيئة أخرى يمكنها أن
تستقطع جز ًءا من سلطانه»( .((5من هنا ،فإن سلطة الرئيس األول يف الترشيع تكون «أعظم قوة وأوسع
مدى من غريه؛ فهو الدستور ،واملقتدى به يف سريه وأفعاله ،واملقبولة أقاويله ووصاياه ،وله أن يدبر بام
رأى وكيف شاء .وتكون الترشيعات الصادرة منه مستمدة إما من الوحي اإلهلي املبارش الذي يفيض من
اهلل إىل العقل الف ّعال ثم إىل قوته املتخيلة بواسطة العقل املستفاد»( .((6مآل هذا النظام السيايس الذي يرتئيه
من ّظر الفلسفة السياسية اإلسالمية هو أن «امللك أو اإلمام هو بامهيته وبصناعته ملك وإمام ،سواء وجد
من يقبل منه أو مل جيد ،أطيع أو مل ي َطع ،وجد قو ًما يعاونون عىل غرضه أو مل جيد»(.((6

سيتعزز من خالل تِعداده املدن وموقفه من
هذا املنحى ال ّطارد لعنرص الفرد من املدينة الفارابية الفاضلة،
ّ
احلرية؛ فهو يضا ّد املدينة الفاضلة ويقابلها بمدن يعتربها جاهلة أو فاسقة أو ضالة ،بينام يس ّلط جام غضبه
مصدرا للرشور ،بل هي الرش بعينه ،فاحلرية هي من خربت املدينة وجعلت
بحسبه إياها
ً
عىل قيمة احلرية ْ
يتوجب عىل الرئيس األول أن حيارهبا ويقيض عليها ،أو هي نتيجة
منها جاهلة( ،((6وهي (احلرية) رذيلة ّ
للمدينة اجلاهلة لكوهنا تتيح لألفراد العمل بمعزل عن سلطات الرئيس.
تتناقض إذن مدينة الفارايب واحلرية التي هي د ْيدن املدينة اجلاهلة ،والسبب يف نظره هو أن «كل واحد من
أهلها مطلق خال بنفسه يعمل ما يشاء ،أهلها يتساوون وسنّتهم أن ال فضل إلنسان عىل إنسان يف يشء
ً
أحرارا يعملون ما يشاؤون وال يكون ألحد عىل أحد منهم وال من غريهم سلطان
أصل .ويكون أهلها
ً
إال أن يعمل ما تزول به حريتهم .ومن ذلك حيصل منهم أخالق كثرية وشهوات متعددة والتذاذ بأشياء ال
ُتىص كثرية .فأهلها يصبحون طوائف كثرية ومهم كثرية متشاهبة ومتباينة ال حتىص كثرية»(.((6

إن هذه األفكار وغريها من الطروحات السياسية للفارايب املتنازعة مع اإلنسان بصفته املفردة واملنحازة
إىل احلكم املطلق الذي جيب عىل الناس أن تقلده وتنصاع له ،هي ما سامهت يف إضعاف املرشع الفكري
عرضه لكثري من النقد واالستدراك؛ فهو «يلجأ إىل إسقاط
والفلسفي أليب نرص الفارايب ،األمر الذي ّ
مصطلحاته بشكل رصيح عىل واقع الدولة اإلسالمية أو تارخيها ،بل اجته مبارشة إىل التأليف يف الفكر
خاصا للمدينة املثالية ،هو بعينه مدينة أفالطون الفاضلة بعد
السيايس املجرد ،واصطنع لنفسه
نموذجا ً
ً
تطعيمها ببعض املفاهيم ‹الدينية› اإلسالمية املرشبة بمسحة ال ختفى من األفالطونية املحدثة ،فالدولة
عنده مثلام هي عند افالطون تتمحور حول الرئيس الذي جيب أن يكون فليسو ًفا أو -وهناك تبدأ إضافة
الفارايب -نب ًيا أو إما ًما»( .((6لقد عاش الفارايب يف «جمتمع خيتلف يف بنيته ومكوناته احلضارية الثقافية عن
( ((5مصطفى سيد أحمد صقر ،نظرية الدولة عند الفارابي :دراسة تحليلية تأصيلية لفلسفة الفارابي السياسية (المنصورة ،مصر :مكتبة
الجالء الجديدة ،)1989 ،ص .70
بتوسط :صقر ،ص .92
،66
ص
منتزعة،
فصول
الفارابي،
( ((6أبو نصر محمد بن محمد
ّ
( ((6صقر ،نظرية الدولة عند الفارابي.
( ((6أبو نصر محمد بن محمد الفارابي ،السياسة المدنية ،تحقيق فوزي متري النجار (بيروت :المطبعة الكاثوليكية ،)1964 ،ص .99
( ((6صقر ،ص .53
( ((6ياسين ،السلطة في اإلسالم ،ج  :2نقد النظرية السلفية ،ص .63
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املجتمع اليوناين ،إن جمتمع الفارايب ،جمتمع الدولة العربية اإلسالمية ،ذو بنية هرمية الشكل ،يف قمته
تعمر ‹العامة› قاعدته العريضة» .لقد أخذ الفارايب( ،((6والقول للجابري،
اخلليفة ،تليه فئات ‹اخلاصة› ،بينام ِّ
هذا املجتمع «كمعطى قائم يفرض نفسه وال يرتك املجال للتفكري يف بديل آخر ،متا ًما كام أخذ أفالطون
املجتمع اليوناين ذا الطبقات الثالث ( العبيد ،احلراس ،احلكام) كمعطى واقعي يفرض نفسه كام يفرض
الكون الطبيعي نفسه عىل الفكر واخليال ،كام مل يفكر أفالطون يف تغيري هذا الواقع القائم ،إذ مثل هذا
التغيري كان من الالمفكر فيه عنده ،لذلك ركز جهوده يف البحث عن أفضل السبل جلعل هذا الواقع القائم
يتصوره اليونان» .ويضيف صاحب نقد
ومنسجم بصورة حتاكي توازن وانسجام أجزاء الكون كام
متوازنًا
ّ
ً
روجتها األفالطونية املحدثة
العقل السيايس أن «ذلك ما فعله الفارايب الذي قدّ مت له نظرة ‹الفيض› التي ّ
أساسا لتشييد تصور للكون قوامه بنية من ثالثة عنارص أو ثالث مراتب :العقل األول (= اهلل) الذي
ً
فاضت عنه العقول الساموية؛ (= املالئكة) التي تدبر عامل ما حتت فلك القمر ،ثم هذه املد ّبرات نفسها،
ثم عامل العارض واإلنسان»(.((6
إننا أمام تصور إهلي ثيوقراطي للمدينة ،فهذه األخرية هي حمضن للناس من أجل التّساكن وحتصيل
السعادة من دون أن تكون هلا أدنى مشاركة يف احلياة السياسية ،ما دامت السياسة مقترصة عىل احلاكم
الفيلسوف أو النبي .فالفارايب يقرتح مدينة إهلية( ،((6مصدر احلكم فيها مرتبط بالوحي عن طريق العقل
الف ّعال املستند إىل الفيض اإلهلي ملصلحة الرئيس األول .لقد «جتاوز الفارايب تلك املامثلة التي تقول
هبا اآلداب السلطانية بني اإلله واحلاكم ،بأن جعل رئيس املدينة الفاضلة ساب ًقا عىل القول يف شكلها
وصفاهتا»(.((6
إن ما يمكن استخالصه من كالم الفارايب هو أنه وقع ضحية اختالط بعض املفاهيم الواردة عىل الثقافة
اإلسالمية بتلك التي نمت فيها حياته البيولوجية والفكرية ،إذ مل يقو عىل التمييز بني مفهومي الطاعة
واحلرية ،وهو ما دفعه إىل حماولة -نرى أهنا غري موفقة -من أجل املزج بني محوالت هذه املفاهيم ودالالهتا.
( ((6في الوقت الذي لم يتعامل فيه الفارابي مع «كتب أفالطون إال من الزاوية الميتافيزيقية ،يؤكد الجابري ،فرغم أن العالقة بين
السياسة والميتافيزيقيا في الفكر اليوناني عالقة عضوية ووشيجة ،إال أن ما يجب االنتباه إليه هو أنه بينما بنى اليونان مدينتهم اإللهية
قلبا ،إذ راح يشيد المدينة الفاضلة ،مدينته السياسية ،على غرار
(الميتافيزيقيا) على غرار مدينتهم السياسية ،قلب الفارابي الوضع ً
المدينة اإللهية التي شيدتها الفلسفة الدينية الحرانية الهرمسية على أساس فكرة الفيض .ليس هذا فحسب ،بل ربط الفارابي ‹الصالح›
في السياسة بـ ‹صالح› المعتقدات الدينية الفلسفية» .هذا ما وصف به الجابري فلسفة الفارابي السياسية ،وذلك ضمن تقديمه لترجمة
كتاب :أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ،الضروري في السياسة :مختصر كتاب السياسة ألفالطون ،نقله من العبرية إلى العربية أحمد
شحالن؛ مع مدخل ومقدمة تحليلية وشروح للمشرف على المشروع محمد عابد الجابري ،سلسلة التراث الفلسفي العربي .مؤلفات
ابن رشد ؛ ( 4بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1998 ،ص .22
( ((6محمد عابد الجابري ،قضايا في الفكر المعاصر :العولمة ،صراع الحضارات ،العودة الى األخالق ،التسامح ،الديمقراطية ونظام
القيم ،الفلسفة والمدينة (بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1997 ،ص .79
لما كان بصدد التنظير لمدينته الفاضلة ،وهو االنشغال بعنصر التربية بالنسبة
( ((6فالفارابي لم يهتم بالجانب الذي شغل أفالطون ّ
ً
مغايرا أبان عنه من خالل عنوان كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة .إن «المدينة تتلخص،
مسلكا
إلى رجال الدولة؛ إذ سلك الفارابي
ً
من منظور ،في آراء أهلها ،فهي فاضلة إذا كان أهلها يعتقدون في ‹المبدأ األول› (الله) وفي ‹الثواني› أي العقول الفلكية التي هي
المالئكة» .من تقديم الجابري في :ابن رشد ،الضروري في السياسة ،ص .23
( ((6تقديم الجابري في :ابن رشد ،الضروري في السياسة ،ص .22
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لعل ذلك ما دفع أركون إىل طرح السؤال التايل :كيف يمكن إنسانًا أن يطيع إنسانًا آخر يتمتّع بمامرسة
السلطة؟ قبل أن جيد إجابته عند الباحث الفرنيس مارسيل غوشيه الذي يقول إن أصل هذه العالقة ،أي
عالقة الطاعة ،هو «مديونية املعنى» .ماذا يعني ذلك؟ إنه يعني أنني -والقول لغوشيه -أقبل بطاعة ذلك
الشخص الذي ُيشبع رغبتي يف التوصل إىل معنى ميلء ،وبالتايل «فأنا أطيعه طب ًقا لرضورة داخلية ذاتية
للقوة
وليس إلكراه خارجي ،وعندئذ تتحول السلطة إىل سيادة عليا ومرشوعية كاملة ال حتتاج إىل اللجوء ّ
من أجل أن يطيعها الناس .وهذا ما حصل يف التاريخ؛ فقد استمد احلكام مديونية املعنى طوال قرون
عديدة من الوحي ،وذلك يف عامل املسيحية كام يف عامل اإلسالم»(.((6
أما ابن رشد ،ففهم رأيه يف تعليقاته عىل مجهورية أفالطون بأن عىل كل إنسان أن يقتنع بأنه إنسان حر.
حتول الزيادة يف احلرية
إن شكل الدولة التي مت ّثل احلرية هو الديمقراطية .ويبقى هنا عىل كل حال احتامل ّ
لغري مصلحتها .إن اإلنسان املنحط يستطيع أن يدّ عي لنفسه احلرية املطلقة( ،((7غري أن التم ّعن يف ما
يقصده ابن رشد بالديمقراطية يدفع بنا إىل القول إن هذا الفيلسوف ال يك ّن كبري تقدير للديمقراطية كام
ُن ّظر يونان ًيا ،فأفكاره بشأن املوضوع مل تصل مداها املتصل بالتأسيس النظري ملفهوم احلرية السياسية،
بل ِحلقتها اشرتاطات وتنبيهات تَطابق بموجبها املفهوم الفلسفي للحرية باصطالحات قواميس اللغة
حمذرا من اإلفراط يف املطالبة باحلرية« :وبصورة مماثلة ،فإن سبب
والفقهاء واملتصوفة .يقول ابن رشد ً
حتول الدستور اجلامعي (الديمقراطي) إىل استبدادي حينام يعود فقط اىل اإلفراط يف طلب احلرية وزيادهتا
ّ
(((7
من غري حد» .
حتول املدن الفاضلة
ويستدعي ابن رشد التاريخ اإلسالمي يف معرض مسايرة أفالطون بخصوص ّ
ربا أن التجربة اإلسالمية عرفت األوىل والثانية ً
قائل« :وأنت تقف عىل الذي قاله
إىل مدن كرامية ،معت ً
أفالطون يف حتول السياسة الفاضلة إىل السياسة الكرامية ،من سياسة العرب يف الزمن القديم ،ألهنم
حتولوا عنها أيام معاوية إىل الكرامية .ويشبه أن يكون األمر كذلك يف السياسة
حاكوا السياسة الفاضلة ثم ّ
(((7
يسميهم العرب «اخللفاء الراشدين» تقابل
املوجودة يف هذه اجلزر»  .هبذا املنظور تكون «دولة» من ّ
املدينة الفاضلة عند أفالطون ،والفيلسوف رئيس املدينة الفاضلة يقابل اإلمام رئيس الدولة الراشدة؛
فوف ًقا البن رشد« ،حد الفيلسوف هو بعينه حد امللك والشارع واإلمام ،كلها بمعنى واحد ،ما دام
اإلمام يف لغة العرب يعني الرجل املتبوع يف أفعاله ،والذي يؤتم به ومن هذه صنعته هو بصورة تامة
فيلسوف وهو اإلمام بصورة مطلقة»( .((7أما بشأن املضمون األيديولوجي ملدينتي أفالطون و«اخلالفة»،
( ((6محمد أركون ،العلمنة والدين :اإلسالم ،المسيحية ،الغرب ،ترجمة هاشم صالح ،بحوث اجتماعية ،ط ( 3بيروت :دار الساقي،
 ،)1996ص .65
( ((7روزنتال ،ص .151
( ((7أبو الوليد محمد بن احمد بن رشد ،تلخيص السياسة ألفالطون( :محاورة الجمهورية) ،نقله إلى العربية حسن مجيد العبيدي
وفاطمة كاظم الذهبي ،ط ( 2بيروت :دار الطليعة ،)2002 ،ص .210
( ((7ابن رشد ،الضروري في السياسة ،ص .184
( ((7المصدر نفسه ،ص .139
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فإن ابن رشد يقابل «الفلسفة أو احلكمة التي تُسبِغ عىل مدينة أفالطون وصف الفاضلة ،بالرشع الذي
قامت عليه الدولة اإلسالمية األوىل»(.((7
يقرر ابن رشد ،يف إطار نقده الواقع السيايس املاثل أمامه (540هـ تاريخ استيالء املوحدين عىل قرطبة)،
بفعل انقطاع «أصحاب السيادة واملراتب» عن «السياسة الكرامية التي نشأوا عليها» ،و«صار أمرهم إىل
الدنيويات» ،أنه «إنام يثبت منهم عىل اخللق الفاضل من كانت به فضيلة الرشيعة القرآنية ،وهم فيهم
قلة»( .((7هل ُيفيض هذا التصور بابن رشد إىل التامهي مع األدبيات السلطانية التي جتعل الدّ ين ِص ًنوا
والتحول
للسياسة واملدينة ومتنع عن االنسان قيمة احلرية ،أم أن الواقع السيايس الذي عاشه ابن رشد
ّ
املوحدي (يعقوب املنصور) من الفالسفة وأهل الرأي جعال فيلسوف
الذي صاحب امتعاض احلكم
ّ
قرطبة ُيافِظ عىل خيط رفيع مع الرشيعة؟

الواقع أن األوضاع السياسية إبان حياة ابن رشد مل يكن هلا تأثري يف مواقفه السياسية فحسب ،بل دفعته
أيضا إىل اخللط بني املدينة اجلامعية (الديمقراطية) وحكم اجلامعة الذي كان سائدً ا يف عرصه ،وهو اخللط
ً
يقرره رؤساء البيوت،
الذي دفعه إىل انتقاد هذا النوع من املدن باعتبار أهنا يف رأيه ُتكم بناء عىل ما ّ
«بي أن البيت يف هذه املدينة هو املقصد األول .واملدينة هي من أجله ،ولذلك كانت املدينة أرسوية
يقولٌ ِّ :
يف معناها الكامل ،عىل عكس ما عليه احلال يف املدينة الفاضلة ( )...ولعل أغلب املدن املوجودة اليوم
هي مجاعية .والرجل الذي هو فيها سيد ح ًقا هو من كانت له قدرة تدبري ،هبا يمكن كل واحد من بلوغ
شهوته وحيفظها ،وهذه املدينة هي التي ترى العامة أهنا أحق باحلرية ،ألن كل واحد منهم فيها يعتقد،
حرا»( ،((7مضي ًفا« :فأما اجلامعية فهي التي يكون فيها كل واحد من
ببادئ الرأي ،أنه أحق بأن يكون ً
الناس مطل ًقا ويفعل ما يرغب فيه  ...ولذلك ينشأ يف هذه املدينة مجاع األشياء املختلفة مما هو يف املدن
األخرى ....ولذلك تنشأ يف هذه املدينة كل الصنائع واهليئات ،وتكون معدَّ ة ألن تنشأ فيها املدينة الفاضلة
وسائر أنواع املدن(.((7

ُيستخ َلص من عرض أفكار ابن رشد السياسية -وهي ليست خالصة باملعنى التقليدي ،إذ ينبغي أن يظل
مفتوحا -هو أن فيلسوف قرطبة حاول التام ُيز عن النموذج الطوباوي ألفالطون
البحث يف فكر ابن رشد
ً
فض ًل خفض سقف االشرتاطات عىل مرشوعه السيايس ،وهو ما جعل مرشوعه يتّسم بنوع
والفارايبُ ،م ّ
تتعي مالحمه الرئيسية ،وال سيام يف ما يتع ّلق بدور مسألة احلرية ،فهو
من املوضوعية واملقبولية ،وإن مل ّ
تارة ينترص هلا وحيسبها من جوهريات اإلنسان ،وتارة أخرى ينتقد احلرية ويعدّ ها من سلبيات املدينة
«اجلامعية» ،ويدعو إىل ترشيد طلب احلرية.
املوجه إىل الفلسفة اإلسالمية التي اعتنت باحلرية ،نقد آخر مس هذه املرة جانب
يضاف إىل النقد املضموين َّ
املامرسة؛ فمع افرتاض أمهية هذه األفكار التي تتناول األشكال املتغرية للمدن واملتعلقة بعظمة احلرية
( ((7ياسين ،السلطة في اإلسالم ،ج  :2نقد النظرية السلفية ،ص .35
( ((7محمد عابد الجابري ،ابن رشد ،سيرة وفكر :دراسة ونصوص (بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1998 ،ص .257
( ((7الجابري ،ابن رشد ،ص .253
( ((7ابن رشد ،الضروري في السياسة ،ص .174
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وأمهيتها الكربى عند املفكرين املسلمني ،فقد ظلت كلها تأمالت نظرية ومل متتحن بالتجربة الواقعية يف
احلياة السياسية ،ويمكن ألحالم الديمقراطية أن تكون قد راودت بعض الفالسفة كابن رشد ،ويمكن

أن يكونوا قد عملوا عىل إقناع احلكام بأمهية وضع فكرة احلرية موقع االمتحان ،بيد أن النجاح مل حيالفهم
يف هذا املضامر(.((7

وهكذا نخ ُلص إىل القول إن مفاهيم احلرية التي بلورهتا الثقافة السياسية املعارصة غابت كل ًيا عن الثقافة
اإلسالمية لغة وفقها وتصو ًفا ،كام حرضت بشكل خجول يف الفلسفة السياسية لبعض املفكرين املسلمني،

أو كان التناقض سمة معتنقيها؛ فبعض املفكرين انتهج يف كتاباته منهج «لكل مقام مقال» ،فعندما يكتب
هؤالء يف الفقه والسياسة الرشعية ،جتدهم يف ِخصام مع احلكام ،وحني يكتبون يف نصح امللوك واآلداب
السلطانية ،جتدهم يناقضون أنفسهم ،حماولني تربير واقع التغلب والقهر الذي حاط باملجال السيايس يف

عرصهم أو العصور التي سبقتهم .رأينا ذلك يف كتابات ابن حنبل وابن تيمية والغزايل؛ فمن ناحية جتدهم
أشداء عىل احلكام كلام تعلق األمر بمسألة فقهية أو كالمية ،ومن ناحية أخرى ينصاعون لألمراء ويدعون
إىل طاعتهم عىل الرغم من انتهاكهم احلريات الفردية واجلامعية(.((7

من هنا تربز احلاجة إىل التمييز بني املضمون امليتافيزيقي الذي تضفيه أغلب الكتابات اإلسالمية
عىل مفهوم احلرية ،واملضمون الليربايل الذي ترتئيه األدبيات السياسية احلديثة واملعارصة ،حيث ال
يمكن الفصل بني جتليات احلرية امليتافزيقية والطبيعية واملدنية والسياسية ،و«ينتج بالطبع عن اختالف

االهتامم والنظرة اختالف يف املفاهيم»( ،((8وهو ما شكّل الضمري النفيس التارخيي للشعوب املسلمة،
وبسط تأثريه عىل التفكري الفلسفي والديني إىل عرصنا هذا .ومل تسلم املامرسة السياسية من هذا التأثري،

سواء أكانت ممارسة تارخيية أم ما يعتمل اليوم داخل املجال السيايس والثقايف واالجتامعي يف البلدان

اإلسالمية.

( ((7روزنتال ،ص .153
ناصحا ومقر ًبا
بصفته
السياسية
بكتاباته
الدين،
علوم
إحياء
كتابه
في
الفقهية
بصفته
الغزالي
حامد
أبو
كتبه
ما
( ((7يمكن هنا أن نقارن
ً
من ملوك بني بويه .في اإلطار األول ّ
متبعا في ذلك التقليد
يحذر الغزالي بقوة من أخطار تعدي السلطة السياسية على الحرية الفرديةً ،
الكالسيكي في التعبير عن أفكاره بشأن العالقة بين السلطة السياسية والرعية ،والتي تشكل تحد ًيا للحرية أعظم خطورة من العبودية؛
إذ إن األخيرة تعني امتالك الجهات األقوى اقتصاد ًيا يمين العبد .أما الطغيان السياسي الذي يسميه الغزالي «الجاه» ،فهدفه اإلخضاع
اإلرادي لألحرار من ِقبل أولئك الذين يمتلكون السلطة .إن هذا االخضاع ال يعني عبودية أجسامهم فقط بل عبودية العقول ً
أيضا.
انظر :أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ،إحياء علوم الدين ،مج  ،3ص  ،241أورده :روزنتال ،ص ّ .158أما في السياق الثاني ،فنقرأ
ليبينوا للعباد على عبادته الدليل ....واختار الملوك لحفظ العباد من
له« :إعلم وتيقن أن الله اختار من بني آدم طائفتينُ :
وهم األنبياء؛ ّ
اعتداء بعضهم على بعض ...كما يسمع في األخبار :السلطان ظل الله في أرضه ،فينبغي أن يعلم أن من أعطاه الله درجة الملوك،
وجعله ظله في األرض ،فإنه يجب على الخلق محبته ،ويلزمهم متابعته وطاعته ،وال يجوز معصيته ومنازعته ...فينبغي لكل من أتاه الله
البدن أن يحب الملوك والسالطين ،وأن يعطيهم فيما يأمرون ،ويعلم الله تعالى يعطي السلطنة والمملكة ،وانه يؤتي ملكه من يشاء».
انظر :أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ،سير الملوك ،ص  ،15مقتبس من :محمد خاتمي ،الدين والفكر في فخ االستبداد :دراسة
في الفكر السياسي للمسلمين بين ازدهار الحضارة اإلسالمية وانهيارها ،تعريب واختصار وتعليق ثريا محمد علي وعالء عبد العزيز
السباعي (القاهرة :مكتبة الشروق ،)2001 ،ص .252
( ((8العروي ،ص .17
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على سبيل الختم

ربام حال َفنا التوفيق يف عرض إشكالية غياب مفهوم احلرية يف الفكر واملامرسة اإلسالميني ،وربام نكون
قد أخطأنا يف املنهج عىل أساس أن جتربة املجتمع اإلسالمي ،كام ذهب إىل ذلك عبد اهلل العروي ،يف جمال
كثريا مما يشري إليه نظام الدولة اإلسالمي التقليدي( ،((8غري أن اإلدراك حاصل ،كون
حرية الفرد أوسع ً
احلرية ،بام هي مفهوم وممارسة يف التاريخ واحلارض ،شكّلت شبه غياب عن ساحتي النظر والفعل يف
البلدان العربية واإلسالمية(((8؛ فكتب التاريخ تزخر بحوادث قتل اخللفاء واألمراء وتنفيذ االنقالبات
واملؤامرات السياسية( ،((8وهو ما يد ّلل عىل أن الوسيلة الوحيدة التي توافرت آنذاك لتداول احلكم هي
العنف املسلح ،عالوة عىل أن الكتب الفقهية خ ّلدت الكثري من امل ُقوالت الدا ّلة عىل أن جمال احلرية
ف باملخاطر والتهديدات ،وما صمود أسامء ضحايا حرية الفكر والرأي عىل الرغم
الفكرية واالعتقادية ُح َّ
من حماوالت التعتيم ،إال دليل إضايف عىل ذلك.
أما يف الوقت احلارض ،ال بد أن حتاط مسألة احلرية بوجه عام ،واحلرية السياسية بوجه خاص ،بالعناية
الالزمة ،مع التأسيس لفضاء عمومي يساعد عىل االستخدام اجلامعي للعقلً ،
فضل عىل أنه ينبغي بذل
جهد أكرب عىل املستويني الثقايف والسيايس من أجل معاجلة تلك النظرة التي حياول الساسة تسويقها يف
ما يتصل بمسألة ربط احلرية السياسية بالرفاه االقتصادي ،إذ ينبغي ّأل نعزو الرفاه املادي والتقدم إىل
الديمقراطية واحلرية وحسب ،فاحلرية ليست موردا ِ
يوصل إلينا خريات احلياة إىل منازلنا ،والديمقراطية
ً
ْ
ال تضمن إنجاز أي يشء ،وبالتأكيد ال تضمن حتقيق معجزة اقتصادية ،ومن اخلطأ ،بل من اخلطر إىل أبعد
أحرارا .إن
احلدود ،أن جيري تعظيم احلرية بإخبار الناس أهنم سيكونون عىل ما يرام بمجرد أن يصبحوا
ً
أقىص ما يمكن قوله عن الديمقراطية أو احلرية ،بحسب كارل بوبر ،هو إهنام متنحان قدراتنا الشخصية
ً
قليل من القدرة عىل التأثري يف رفاهيتنا(.((8
يتعي ّأل نختار احلرية السياسية ألننا نأمل بحياة مرحية ،بل ألن احلرية نفسها مت ّثل القيمة النهائية التي ال
ّ
يمكن حتجيمها بقيم مادية .جيب أن نختارها بطريقة ديمقريطس الذي قال ذات مرة :إنني أفضل احلياة
( ((8ربما سمح ضعف سيطرة الدولة في التاريخ االسالمي على المجال الترابي بهامش من الحرية في الضواحي والمناطق البعيدة
عن المركز ،خاصة في ظل وجود ذلك التخارج بين الدولة والحرية؛ فحيثما تقلصت سلطة الدولة اتسع مجال الحرية والعكس
ً
أيضا صحيح.
جوانيا ،بل هو
ا
ج
ت
ن
م
ليس
االسالمية
البلدان
في
والسياسية
الفكرية
األوساط
في
اليوم
المتداول
الحرية
مفهوم
أن
سيما
وال
(((8
َ
ً
ُ
ً
من إفراز التفاعالت البرانية ،شأنه في ذلك شأن باقي المفاهيم المستحدثة ،وذلك بتأثير من مختلف العوامل من قبيل االستعمار
والثورات ،فكثير من المصطلحات المستعملة في العالم االسالمي في أواسط القرن  19أضحت تحمل مدلوالت أخرى ،إذ نجد
ً
مثل الكلمة التركية فطن/وطن ) )Vatanالمستعملة حتى ذلك الحين لتصف مكان والدة المرء أو إقامته ،تستخدم تحت تأثير الثورة
تعبيرا
باعتباره
يستخدم
1800
سنة
قبل
كان
الذي
الحرية،
مصطلح
أما
الوطن/المواطن؛
هو
آخر،
معنى
على
للداللة
الفرنسية،
ً
الرق والعبودية ،فقد غدا له مضمون سياسي» ،يمكن مراجعة هذا الموضوع عند :إريك هوبزباوم ،عصر الثورة :أوروبا،
ً
قانونيا يقابله ِّ
 ،1848-1789ترجمة فايز الصياغ؛ تقديم مصطفى الحمارنة (بيروت :المنظمة العربية للترجمة ،)2007 ،ص .129
( ((8للتفصيل أكثر في هذا الموضوع ،يمكن مراجعة الكتابات التي ّأرخت لحوادث القتل في التاريخ اإلسالمي ،ومنها كتاب :هادي
العلوي ،تاريخ االغتيال السياسي في اإلسالم ،األعمال الكاملة؛  ،2ط ( 4دمشق :دار المدى.)2004 ،
( ((8بوبر ،ص .49
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الفقرية يف ظل الديمقراطية عىل الغنى يف ظل حكم مستبد ...إن الفقر يف الديمقراطية أفضل من كل ثراء
يف ظل األرستقراطية أو األوتوقراطية ألن احلرية أفضل من العبودية .وكم هي عميقة تلك القصة التي
أوردها روزنتال يف سياق دفاعه عن احلريةً ،
فضل ديوجنيس الفقر عىل خدمة امللوك :رآه رجل
قائل« :لقد ّ
من أطباء اإلسكندر يغسل ً
بقل ليأكله فقال له :لو غشيت امللك مل تفتقر إىل أكل هذا ،فقال له ديوجنيس:
حرا»(.((8
أيضا لو اقترصت عىل أكل هذا مل ت َِص عبدً ا مللك بعد أن َ
وأنت ً
كنت ً

مراجع إضافية
عبد اهلل العروي ،مفهوم الدولة ،ط ( 6بريوت :املركز الثقايف العريب.)1998 ،

أبو الفتوح أمحد بن حممد الغزايل ،املستصفى من أصول الفقه (بريوت :دار الكتب العلمية.)1993 ،

( ((8روزنتال ،ص .156

ص
در

ح

دي ً
ثا

نالعإ نيمأت ءاجرلا

فاروق الشرع

الرواية المفقودة
ًاثيدح ردص
مؤلف هذا الكتاب هو أحد أهم وزراء الخارجية العرب في النصف الثاني من القرن العشرين.
ويمثل كتابه هذا شهادة تاريخية فائقة األهمية عن الحوادث التي عاشتها سورية ومعها
لبنان وفلسطين والمشرق العربي ،وهي شهادة ثرية عن المفاوضات السورية  -اإلسرائيلية.
تماما؛ فقد كتب
أما عنوانه المفتاحي الدال “الرواية المفقودة” فهو يعبر عن الواقع
ً
دبلوماسيون وعسكريون إسرائيليون أمثال أوري ساغي وإيتمار رابينوفيتش الرواية اإلسرائيلية
عن المفاوضات ،وكتب دنيس روس ومادلين أولبرايت والرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون
ً
ً
كاتما روايته ،يتكلم الجميع عنه
صامتا
وغيرهم الرواية األميركية ،وظل الطرف السوري وحده
بينما يلتزم الصمت.
يقدّم المؤلّف كتابه كوزير للخارجية ،وهو يروي كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية لبلده ،كالعب
ّ
الغث عن الثمين ،والشائعة عن
وشاهد وعارف باألسرار والتفصيالت وصاحب وجهة نظر تفرز
الحقيقة ،بلغة رشيقة وجذابة ،وحافلة برنين الوجدان والصدق .ومع ذلك فإن الفصول التي
يتضمنها الكتاب تحفل بتفصيالت مثيرة عن عالقة الرئيس حافظ األسد بأخيه رفعت ،وعن العالقة
بالعراق وصدام حسين ،وبعض تفصيالت العالقة بياسر عرفات والتدخل في لبنان وغيرها ،وهي
ال تقل أهمية عن الفصول التي تتناول المفاوضات السورية  -اإلسرائيلية منذ مدريد حتى فشل
لقاء جنيف بين كلينتون واألسد الذي يورد هذا الكتاب ،أول مرة ،الرواية السورية في شأنه.
وتتجاوز أهمية هذا الكتاب حدود تقديم “الرواية المفقودة” إلى محاولة فيها كثير مما يفيد
الباحثين والمؤرخين والمؤثرين في الرأي والمهتمين بالسياسة الخارجية وبتعقيدات الصراع
العربي  -اإلسرائيلي والمنخرطين في الشأن العام ،وسيرجع إليه كثيرون لمعرفة ما حدث
ولفهم الخفايا ،واإلفادة من ذلك كله في مواجهة ما يحدث وما يمكن أن يحدث.
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تفروت لحسن*

الممكن والمـستحيل
في نظرة نيتشه إلى العالم
تبغي هذه الدراسة االنزياح عن الدرس املنطقي الرائج يف نظرية -العوامل املمكنة ،-قصد
تفحص موضوع العوامل املمكنة عند نيتشه .وهي تنطلق من إدراك الباحث ما قد يراه
البعض يف أن هذا النظر غري مالئم للمقام ،بل ربام ينازع آخرون يف هذا االختيار انطال ًقا من
اعرتاض متكئ عىل دعوى أن نيتشه ،بمعاداته املنطق والعقل وكل حقيقة عقلية أو فلسفية،
ال يمكنه أن جينح إىل النظر املنطقي يف نظرته إىل العامل ،سواء يف هدمه العوامل النظرية التي
شيدها الفالسفة قبله ،باعتبارها أوثانًا ،أو يف تأسيسه عامله املمكن اخلاص.

إن دفع هذا االعرتاض املفرتض اقتىض من الباحث االستناد إىل ما ُيعرف عند املناطقة
باملحجاجة ،أي البحث عن األدلة التي تر ّد هذا االدعاء وتؤسس ملرشوعية احلديث عن
العوامل املمكنة عند نيتشه الذي هو موضوع نظر الدراسة يف هذا املقام .لذا ،فإن تناول هذا
ً
تعسفيا للتأويل املنطقي عىل فلسفة نيتشه ،وإنام هو استثامر لبعض
إسقاطا
املوضوع ليس
ً
ما استجد يف منطق املوجهات من أبحاث ،بغرض كشف بعض املغمور يف نقد نيتشه
ملفهوم العامل.

ويروم البحث يف هذه الدراسة التحقيق يف بعض الفرضيات ،ومنها :اإلمكان النسبي
للعامل الصادق مع أفالطون؛ اإلمكان البعيد للعامل الصادق عند الكاهن؛ االستحالة العقلية
للعامل الصادق يف تصور كانط؛ االستحالة الكلية للعامل الصادق مع الوضعية؛ أفول العامل
ريا اإلمكان اجلذري للعامل بعد القضاء عىل العوامل املتوازية  -اإلمكان املثايل.
الصادق ،وأخ ً

املوجهات
اعتاد دارسو الفلسفة أن ينسبوا نظرية «العوامل املمكنة» إىل ما ُيعرف بمنطق
ِّ
( )logique des modalitésالذي تأصل يف األورغانون األرسطي وتطور يف الفرتة املعارصة
مع كريبكي ( )Kripkeوهنتيكا ( )Hintikkaوكواين ) )Quineولفيس ) .(Lewisبل جرت العادة عند
* أستاذ الفلسفة في المدرسة العليا لألساتذة ،جامعة القاضي عياض ،مراكش.
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املناطقة والفالسفة أن ينسبوا إىل الفيلسوف األملاين ليبنتس((( السبق يف الكالم عىل العوامل املمكنة ،بناء عىل
دعواه الشهرية التي تقول «إن عامل الواقع ليس هو العامل املمكن الوحيد ،بل إن هناك عوامل متعددة ،وإن
عامل الواقع هو أفضل هذه العوامل»((( .وملا كان ليبنتس معرو ًفا باجتاه فلسفي تفاؤيل ،فإنه رأى أن هذا العامل
هو أحسن العوامل املمكنة ،وأن الرشور مفيدة ورضورية خلري أعظم ولعامل أمجل ،وأن من املمكن أن يبلغ
اجلنس البرشي يف جمرى الزمان ً
كامل أعظم ممّا نستطيع ختيله يف الوقت احلارض؛ فمبدأ التفاؤل عند ليبنتس
مقتضاه أنه ملا كانت أفكار اهلل حتتوي عىل عدد ال حرص له من العوامل املمكنة التي يستحيل أن يوجد منها
إال عامل واحد ،فيلزم أنه كان هناك سبب كاف الختيار اهلل جعله يفضل هذا العامل ،وهذا السبب هو أن
هذا العامل هو أحسن العوامل املمكنة(((.
أما الداعي الذي يدفعنا إىل التوسل هبذا اإلرث املنطقي من طريق ربط احلديث عن العامل عند نيتشه
باإلمكان املنطقي ،فيقوم عىل األدلة التالية:
• صحيح أن نيتشه يصنّف نفسه خارج استبداد املنطق التقليدي ،فهو ال ينضبط للقيم الصدقية،
وال يعرتف بمبادئ االتساق املنطقي وال بالتقويم املاصدقي للقضايا واالستدالالت وال حتى
بأسلوب النسق يف صوغ أفكاره((( ،فإن هذا ال يفيد بأن نيتشه ليس منطق ًيا ،وال يعني أن قوله جمرد
سالطة لسان وهذر ،فهو ليس منطق ًيا باملعنى التقليدي ،لكن عنده منط ًقا خيصه هو منطق الفالسفة
عب عنها فرانسوا ليوتار
اجلدد ،فالسفة املستقبل ،ذوي العقول احلرة .هذه هي املالحظة التي ّ
( )F. Lyotardيف ما أسامه «هذا املنطق الذي يلزمنا»(((.
• يشهد املتن النيتشوي عىل األمهية التي حيظى هبا مفهوم العامل عند نيتشه ،فنجده يستخدم هذا املفهوم أحيانًا
بصيغة املطلق ،كام يف قوله« :لنرتك العامل ليكون العامل»((( .كام أنه يوظف غال ًبا مفهوم العامل كموصوف
تسند إليه صفات أو حمموالت خمتلفة .وباعتامد هذه اخلاصية ،يتكلم نيتشه عىل العامل بصيغة اجلمع ،أي إن
العامل عند نيتشه ليس واحدً ا ،بل عندنا عوامل متعددة :متشاهبة أو متباينة .ولكل عامل مميزات ختصه ،معرف ًيا
وأنطولوج ًيا وأخالق ًيا .فالعامل بلسان نيتشه متعدد ،من ذلك ً
مثل :العامل الصادق؛ العامل الكاذب؛ عامل
الظاهر؛ عامل املظاهر؛ عامل الضعفاء؛ عامل األقوياء؛ العوامل األخرى؛ عامل املاوراء؛ عامل الصريورة؛ عاملنا...
وهذه شواهد جتعل تناول العوامل عند نيتشه مرشو ًعا.
(1) Gottfried Wilhelm Leibniz, Essais de théodicée: Sur la bonté de Dieu, la liberté de l’homme et l’origine du mal,
chronologie et introd. par J. Brunschwig, GF-Flammarion; 209 (Paris: Garnier-Flammarion, 1969).

((( طه عبد الرحمن ،اللسان والميزان أو التكوثر العقلي ،ط ( 2بيروت :المركز الثقافي العربي ،)2006 ،ص .347
((( جوتفريد فيلهلم ليبنتز ،المونادولوجيا والمبادئ العقلية للطبيعة والفضل االلهي ،ترجمة عبد الغفار مكاوي؛ تقديم فؤاد زكريا
(القاهرة :دار الثقافة العربية ،)1978 ،الفقرتان .54 - 53
((( معلوم أن أسلوب الكتابة عند نيتشه يعتمد في الغالب على طريقة الفقرات والشذرات والومضة الفلسفية.

(5) Jean François Lyotard, «La Logique qu’il nous faut. Cours sur Nietzsche et les Sophistes,» (Deleuze/ Bibliographie
et mondes inedits, 17/04/1975).
(6) Frédéric Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra: Un Livre pour tout le monde et personne, trad. de Henri Albert (Paris:
Société du Mercure de France, [s. d.]).
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لما كان منطلقنا األسايس يف تناول موضوع -العوامل املمكنة -عند نيتشه هو االستناد إىل نصني قصريين
• ّ
(((
يف نظمهام وكثيفني يف معانيهام ،من مؤ َّلفه املرتجم إىل العربية بعنوان غسق األوثان أو أفول األصنام ،
أي الفقرة السادسة من الفصل املعروف بـ «العقل يف الفلسفة» والفصل ذي العنوان «كيف أصبح ‹العامل
الصادق› ،بالنهاية ،خرافة :تاريخ غلط»((( ،نجد أن نيتشه يعمد إىل استخدام العامل كموصوف بصفة
الصدق ،أي العامل الصادق  -يضعه يف هناية النص الثاين بني قوسني خال ًفا لباقي مواقعه داخل النص نفسه.
فاستخدام نيتشه هذا االقرتان «العامل الصادق» ونقيضه املستلزم عنه بمقتىض قياس النقيض ،أي «العامل
الكاذب» ،ومقارنة العاملني ،سل ًبا أو إجيا ًبا بعامل الظاهر ،يدفعنا ،من دون جهد يف التأويل ،إىل نسبة العوامل
كام يتناوهلا نيتشه إىل نظرية العوامل املمكنة ،أو عىل األقل إىل التأويل اإلمكاين للعامل؛ فالتعبري عن العامل يكون
إذن بصيغة اجلمع ،وتصبح العوامل عند نيتشه عوامل ممكنة ،منها الصادق والكاذب والرضوري والظاهر..
• إن نقد نيتشه امليتافيزيقا وهدم تصوراهتا مها قلب للعامل الصادق ونقض للتمييز بينه وبني العامل
الظاهر ،سواء عىل الطريقة األفالطونية أو عىل طريقة االعتقاد املسيحي أو التصور الكانطي أو
التقويم الوضعي .هذا النقد هو يف الوقت نفسه بناء لعامل نيتشه اخلاص ،عامل الصريورة وال َعود األبدي
واإلنسان األعىل .وإذا كنا نالحظ أن موضوع العامل الصادق حظي باهتامم املتخصصني بفلسفة
نيتشه((( ،من أمثال هايدغر ودولوز وأرندت ،فإن هذه الدراسات ركزت عىل جوانب املوضوع
األنطولوجية وامليتافزيقية من دون اخلوض يف عالقته باملنطقيات .لذا ،فإن مقاربتنا موضوع العامل
ستعتمد مقاربة أخرى ،مقاربة مغايرة.

• يشري نيتشه يف مواقع متفرقة من متنه إىل ليبنتس ،مؤسس نظرية العوامل املمكنة ،بل يعتربه ،إىل جانب
كانط ،املسؤول عن تأخر شيوع الصحة الثقافية يف أوروبا .لذا ،فإن معرفة ليبنتس مؤرش عىل ا ّطالع نيتشه
نقيضا لليبنتس؛ فام دام نيتشه
عىل تصوره للعوامل املمكنة .أكثر من هذا هو أن يف اإلمكان أن نصنف نيتشه ً
يعرتف بثأثره الشديد بفولتري الفرنيس ،وما دام هذا األخري أ ّلف روايته كنديد أو التفاؤل لنقض مفهوم
العامل األفضل عند ليبنتس ،جاز أن نستنتج أن نيتشه ينترص ألطروحة فولتري.
حيا بني مفهوم العامل واجلهات املنطقية ،كاإلمكان أو االستحالة،
صحيح أننا ال نجد عند نيتشه اقرتانًا رص ً
لكننا نقف يف مواقع عدة من املتن النيتشوي عىل استخدام هذه اجلهات؛ فنيتشه يستخدم -املمكن-
و-املستحيل -أداتني تعبرييتني لصوغ بعض مواقفه الفلسفية ،ومن ذلك:
 «من املمكن أن نعيش من دون ذكريات ،وأن نكون سعداء مثل ما يب ّينه احليوان ،لكن يستحيل أن نعيشمن دون نسيان»(.((1

)(7) Frédéric Nietzsche, Le Crépuscule des idoles, trad. de Henri Albert (Paris: Société du Mercure de France, 1888
(8) Frédéric Nietzsche, «Comment un monde vrai devint enfin une fable, Histoire d’une erreur,» dans: Nietzsche, Le
Crépuscule des idoles.
Wie die «wahre Welt» endlich zur Fabel wurde. Geschichte eines Irrthums
نعتمد استخدام «العالم الصادق» كترجمة لألصل األلماني » Wie die «wahre Weltخال ًفا لبعض الترجمات العربية التي تعتمد «العالم

الحقيقي» مثل :غسق األوثان (ترجمة علي مصباح ،صادر عن الجمل)؛ أفول األصنام (ترجمة محمد الناجي صادر عن إفريقيا الشرق).

(9) Jean Granier, Le Problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche (Paris: Editions du Seuil, 1966).
(10) Frédéric Nietzsche, Seconde considération inactuelle: De l’utilité et de l’inconvénient de l’histoire pour la vie,
traduction d’Henri Albert, 3ème ed. (Paris: Société du Mercure de France, 1900).
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« -ال خيلو الفن من اجلمع بني الصدق والكذب ،ففيه يمكن أن يكون النقيضان جمتمعني».

« -يستحيل عىل اإلنسان إدراك األخالق بذاته».

« -يستحيل أن ال يكون هذا العجوز قد علم بموت اإلله»(.((1

 «يستحيل ّأل يكون لكل إنسان خصائص وراثية من أبويه وأجداده»(.((1« -يمكن أن توجد طبقة اجتامعية مستحيلة»(.((1

يف سياق هذا القول ،ليس غرضنا إحصاء املواقع التي أعمل فيها نيتشه هذه اجلهات املنطقية ،وإنام قصدنا
تصور نيتشه للعوامل املمكنة والعوامل املستحيلة ،وبالتايل سنركز االهتامم عىل ما
النظر يف إمكانية قراءة ّ
يتعلق هبذا املوضوع.
حيا للعوامل املمكنة ،لكننا نقف عنده عىل بعض املفاهيم
الراجح أننا ال نصادف عند نيتشه استخدا ًما رص ً
التي هلا عالقة بدالالت العوامل املمكنة .من ذلكً ،
مثل:
 إذا كان الصدق هو املعيار الذي يقوم عليه العامل املمكن( ،((1سواء من حيث تركيب قضاياه :واتساقهأو تناقضه ،أو من حيث بت صالحية استدالالته -وهذا ما ُيعرف بـ  -la logique alhétiqueفإن
نيتشه يستحرض قيمتي الصدق والكذب يف حديثه عن العامل؛ فهو خيصص جز ًءا من كتابه غسق األوثان
للفصل مع الغلط الذي سيطر عىل النظر الفلسفي ،والقطع مع خرافة العامل الصادق التي استبدت بتاريخ
الفلسفة .هذا الفصل معروف بـ -كيف أصبح العامل الصادق خرافة :تاريخ غلط.-
 عىل الرغم من أن نيتشه مل يستعمل يف هذا الفصل ،املخصص لقلب العوامل املعتربة صادقة ،مقولتياإلمكان واالستحالة بلفظ رصيح ،فإنه استخدم مفهومني ذوي عالقة وطيدة بنظرية العوامل املمكنة.
واألمر يتعلق بمفهومي الولوج أو عالقة الولوج(((1؛ ففي مطلع حديثه ،يف هذا الفصل ،عن العامل
الصادق ،نقرأ الصيغة التالية:
« -العامل الصادق ،ممكن الولوج( ،((1للحكيم ،للمتدين ،للفاضل ،إنه حييا داخله ،إنه هو».

 «العامل الصادق ،غري ممكن الولوج اآلن ،لكنه موعود للحكيم ،للمتدين ،للفاضل ،للخ ّطاء الذي ك ّفرعن ذنبه».
(11) Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, prologue.
(12) Frédéric Nietzsche, «Qu’est-ce qui est noble?,» in: Frédéric Nietzsche, Par-delà le bien et le mal: Prélude d’une
philosophie de l’avenir, traduit par Henri Albert, collection d’auteurs étrangers, 10eme édition (Paris: Mercure de
France, 1913), chap. 9, § 264.
(13) Fréderic Nietzsche, Aurore: Réflexions sur les préjugés moraux, traduit par Henri Albert, collection d’auteurs
étrangers, 4ème éd. (Paris: Mercure de France, 1901).

( ((1عبد الرحمن ،ص .348
( ((1سول كريبك ،فيلسوف ومنطقي أميركي ،يهتم بأسماء العلم وعالقتها بالجهات المنطقية  :الضرورة واإلمكان واالستحالة.

(16) Nietzsche, «Comment un monde vrai devint enfin une fable».
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واملعلوم أن مفهوم الولوج أو عدمه ُيعترب من بني املداخل التي أسس عليها كريبكي داللة نظرية العوامل
املمكنة .ومقتىض الولوج يف نظرية العوامل املمكنة يفيد بأن العوامل يف ّ
تشذرها تكون مرتابطة .هنا يكون
يسميه كريبكي  ،Kripke frameأي الزوج املعطى( ،)W,Rحيث
التعريف املضبوط للعامل املمكن هو ما ّ
تسمى عنارصها عوامل و Rهي عالقة اثنانية بني هذه العوامل ،هذه العالقة تسمى عالقة
إن  Wجمموعة ّ
الولوج (.)relation d’accessibilité
املوجهاتُ ،يظهر النموذج أن قضية  Pتكون رضورية يف العامل  wإذا ،وفقط إذا ،كانت
استنا ًدا إىل منطق ّ
صادقة يف مجيع العوامل املمكنة الولوج للعامل  wباعتباره عامل اإلحالةُ .يط َلق عىل هذا العامل اسم العامل احلايل
اختصارا  .(Actual World) AWبل يمكن أن نتساءلً ،
مثل :هل كانت العوامل
أو الواقعي ،و ُيكتب
ً
املمكنة قابلة للولوج انطال ًقا من العامل احلايل AW؟ ويف حالة اإلجياب ،يمكن أن نتساءل هل كانت العوامل
املمكنة قابلة للولوج يف ما بينها؟
فلو افرتضنا أننا أمام عاملني  M1و ،M2وأردنا أن نعرف هل كان العامل ً M2
قابل أو غري قابل للولوج
انطال ًقا من العامل  ،M1ننظر يف قضاياه .والقضية هي أن «من الرضوري أن تتحقق  »Pيف العامل  Mإذا
صدقت باملعنى العادي يف الداللة املنطقية بالنسبة إىل كل عامل  Nالقابل للولوج انطال ًقا من  .Nوالعبارة
« Pممكنة» تتحقق يف العامل  Mإذا وجد عامل ً N
قابل للولوج انطال ًقا من  ،Mبحيث إن القضية  Pتكون
صادقة باملعنى العادي لـ  .Nو ُيفرتض أن عالقة الولوج تتصف بخاصيتي التبادل والتعدي املنطقي.
املوجه تتحقق يف كل العوامل .فالعامل جيب أن يكون ً
قابل للولوج انطال ًقا من
واحلقائق العملية للمنطق
ّ
العامل احلايل إذا تسنّى أن نستخدم صورتنا عن هذا العامل احلايل(.((1
 يمكن أن نستخرج من نص نيتشه بشأن العامل الصادق مفهوم العامل املوازي .و ُيقصد بالتوازييف نظرية العوامل املمكنة أن عاملني عىل األقل ،ذوي الرشوط الرتكيبية نفسها ،يتصفان بإمكانية التحقق،
بحيث إن ما جيري عىل أحدمها جيري عىل اآلخر ،فإثبات أحدمها أو نفيه يستلزم إثبات أو الثاين أو نفيه.
وإذا كان نيتشه ال يرصح بعالقة التوازي ،فإن الفقرة األخرية من نصه حتيل إىل هذه العالقة .هذا ما
تتضمنه الومضة التالية يف هناية النص عينه:

(((1

أيضا
«لقد ألغينا العامل الصادق ،أي عامل سيتبقى؟ ربام عامل الظاهر؟  ...كال ! فمع العامل الصادق ألغينا ً
عامل الظواهر!»(.((1
إذا كان اجتامع هذه األسباب يم ّثل سندً ا لنا إلمكانية التوسل بنظرية العوامل املمكنة ،بقصد إعادة قراءة
نظرة نيتشه للعامل ،للعوامل ،فإن التساؤل الذي حيرض يف هذا السياق هو :أين تتجىل أمهية استعامل منطق
املوجهات يف نقد نيتشه للعوامل األخرى وإقامة عامله اخلاص؟ وما هو األفق املمكن هلذه القراءة؟
ّ
(17) J.-M Salanskis, «La Pensée radicale du possible,» (Université de Paris X Nanterre).
(18) Patrice Bailhache, «Modalités: Approche logique,» Revue Belge de Philologie et d’histoire, vol. 81, no. 3 (2003),
Langues et littératures modernes (Moderne taal en litterkunde), pp. 633-646.
(19) Nietzsche, «Comment un monde vrai devint enfin une fable,» p. 20.
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تفيد قراءة النص السابق بأنه نص مصريي؛ إنه حلظة احلزم ،حلظة اختاذ قرار القطع النهائي مع خرافة
«العامل الصادق» .والعنوان الفرعي للنص يشري إىل أن األمر يتعلق بتاريخ «خرافة» ،وهو ما يعني أن
تصورات الدين بكهنته ،والفالسفة أو أنصاف الكهنة ،حول العامل ما هي إال ختيالت أو أوهام ال صلة هلا
بعامل الواقع ،العامل احلايل .فخرافة العامل الصادق هي غلط ،غلط كبري جيب وضع هناية له.
إذا كان النص يتضمن يف بنيته ست حلظات ،ست فقرات مت ّثل مواقف متباينة من العامل ،وبمعنى أدق
مت ّثل تأويالت العامل ،فإنه يمكن ر ّدها إىل ثالث أطروحات حول العامل ،نقصد العامل الصادق .فعىل
الرغم من أن نيتشه يشري إىل موقف أفالطون واملسيحية وكانط ،إضافة إىل الوضعية ثم زرادشت،
يمكن أن نتوسل بقانون التعدي املنطقي لنر ّد هذه املواقف كلها إىل ثالثة تأويالت للعامل :العامل املجرد
ماكرا» أو «نصف
والعامل الوضعي وعامل نيتشه .وملا كان نيتشه يعترب كانط «مسيح ًيا مقن ًعا» أو «مسيح ًيا ً
فيلسوف»( ،((2وكان يصنّف املسيحية كـ«أفالطونية للشعب» ،فإن النتيجة املنطقية األوىل املرتتبة عن
هذه املقدمات هي:

• األصل املجرد لفكرة العامل الصادق هو أفالطون .فكام قال لويس الرابع عرش «الدولة هي أنا»
أو «الدولة التي هي أنا» أو «أنا سبينوزا...أنا احلق» ،يقول أفالطون «أنا ،أفالطون ،أنا احلق».
مشوه.
ومبسط
• العامل اآلخر عند املسيحية جمرد عامل أفالطوين معدّ ل
وخمصص للرعاع ،إنه عامل ّ
ّ
ّ

• العامل الصادق ،عامل اليشء يف ذاته ،ليس يف عمقه إال فكرة مسيحية متنكرة ،عامل شاحب اختفت شمسه
خلف السحب الرمادية ،السحب األملانية.
هذه العوامل التي يبدو لنا اختالفها الظاهر ،هي بالتحقيق عوامل ممكنة متشاهبة من حيث إهنا ،بحسب
قول نيتشه ،تعمل عىل التعايل عن عامل الواقع وابتداع عوامل بعيد حتققها؛ إهنا عوامل «اإلمكان املثايل».
فـ «تقسيم العامل إىل عامل ‹صادق› وعامل ‹الظواهر› ،سواء عىل طريقة املسيحية أو عىل طريقة كانط
(مسيحي ماكر يف هناية األمر) ،ليس سوى فكرة من وحي االنحطاط ،عرض عن حياة يف طرقها إىل
االنحطاط.((2(»...
يمكن إذن أن يتبدد الغموض املحيط يف الدافع الذي جيعل نيتشه جيمع بطريقة التوايل والتساوق والرتتيب
احلكيم ً
أول ،يليه املتدين ثم الفاضل،
الزمني الفيلسوف واملتدين والفاضل يف خانة واحدة ،حيث يضع
َ
أي إن األفالطونية هي األصل ،تتبعها املسيحية التي هي جمرد أفالطونية خمصصة للعوام -للشعب-
فاألخالق الكانطية ،التي هي جمرد مسيحية ،متنكرة بلباس العقل العميل كام اعتمده كانط.
كثريا حكم نيتشه عىل مجيع أصناف املثالية عن موقفه من التصور الوضعي للعامل .فاملعلوم
ال خيتلف ً
أن نيتشه يلخص ،يف النص نفسه وبأسلوب الومضة الفلسفية التي متيز كتاباته ،التصور الوضعي للعامل
كام ييل:
(20) Frédéric Nietzsche, La Généalogie de la morale, 3ème dissertation, § 23.
(21) Frédéric Nietzsche, «La Raison dans la philosophie, » dans: Nietzsche, Le Crépuscule des idoles, § 6.
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أيضا.
«العامل الصادق ،عامل متعذر الولوج؟ مل يلجه أحد عىل أي حال .وكعامل مل يلجه أحد ،فهو جمهول ً
وبالتايل ال هو بعزاء وال بمخلص أو ملزم :بأي يشء يمكن ليشء جمهول أن يلزمنا»(( ((2صباح قائم؛
التثاؤب األول للعقل؛ صياح ديك الوضعية).
هلذا يمكن أن نُلحق حتى النظر العلمي للعامل الصادق ،الذي جيسده االجتاه الوضعي بالتصورات
السابقة ،باإلمكانات املثالية .فإذا علمنا أن نيتشه يف «جينالوجيا األخالق» ،وخاصة يف نقده ا ُملثل الزهدية
التي يبتدعها الكهنة ،يضع العلامء والكهنة يف كفة واحدة ،بل يعيب عىل العلم عدم قدرته عىل جتاوز
منتجا للعدمية عىل شاكلة التطبيب الكهنويت يف مواجهة رشور العامل
ا ُملثل الزهدية ،إن مل يكن هو نفسه ً
وعىل رأسها املعاناة؛ فالعامل والكاهن هلام إذن القيمة نفسها التي هي عند نيتشه ،وال خيتلفان إال من حيث
األسلوب(.((2

تب ًعا هلذه املالحظة ،وباستخدام قانون اإلبدال املنطقي ،يمكن أن تتكون هذه النتيجة:
 -نظرة الكاهن إىل العامل الصادق هي نفسها نظرة العامل ،فهام تستلزمان العدمية.

 -عامل الكاهن كعامل العامل يتصفان باإلمكان نفسه ،فهام متامثالن أو نظريان.

عامة ،يمكن أن نستنبط أن التأويالت الثالثة للعامل ،املسيحية والكانطية والوضعية ،مشتقة باملعنى املنطقي
من العامل األفالطوين .إهنا جمرد فروع لعامل أفالطون الذي هو األصل؛ فهي تشرتك مجيعها يف نفي العامل،
املوجه ،فإن ما جيمع بني هذه التأويالت كلها هو:
عاملنا ،ويف نكران احلياة والتنكر هلا .وبلغة املنطق ّ
 تصنيفها لعامل الواقع كعامل ناقص ،أي عامل غري تام ،وكعامل متناقض ،أي عامل جيمع بني اليشء ونقيضه،خال ًقا للعامل الصادق املتصف باالتساق والتامم.
علم بأن مبدأ األفضلية
 اعتبارها عامل الواقع عامل الفساد ،وإيامهنا بأفضلية العامل اآلخر ،عامل املاوراءً ،ُيعترب ركنًا أساس ًيا يف نظرية العوامل املمكنة ،بل إهنا تقر بعدم أفضلية عامل الواقع كام عرفه ليبنتس.
لكن هذا ال يعني أن نيتشه يتوقف عند حدود هذا التشابه بشأن العامل الصادق ،بل يقيد عباراته ،داخل
نصه ،بحوارص منطقية ،خاصة «الولوج» و«عدم الولوج» .وهذان املفهومان ،يف نظرنا ،مها اللذان
سيمكّنان من إماطة اللثام عن جهتي «اإلمكان» و«االستحالة» يف نظرة نيتشه إىل العامل ،للعوامل املمكنة.

اإلمكان النسبي للعالم الصادق
يؤسس نيتشه نقده للفالسفة عىل نكراهنم احلياة واختالق عوامل ومهية« :الفالسفة كلهم ،وعرب العصور،
جيمعون عىل حكم واحد عىل احلياة :إهنا ال تساوي شي ًئا .وسقراط نفسه سئم من احلياة .والشاهد
عىل تعبه وملله من احلياة ونقمته عليها قوله حلظة احتضاره :ليست احلياة سوى مرض عضال»(.((2
(22) Nietzsche, «Comment un monde vrai devint enfin une fable».
(23) Nietzsche, La Généalogie de la morale, 3ème dissertation, § 24.
(24) Frédéric Nietzsche, «Le Problème de socrate,» dans: Nietzsche, Le Crépuscule des idoles.
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ال خيرج أفالطون عن هذا احلكم ،بل إن نيتشه يعترب أفالطون جبانًا بسبب هروبه من الواقع وعدم قدرته
عىل مواجهته .وإذا كان سقراط يف نظر نيتشه جمرد مريض طال به املرض ،فإن أفالطون منحط نموذجي،
فمثاليته وككل مثالية عرض مريض ،عرض انحطاط(.((2
يف هذا السياق ،يمكن أن نفهم عمق النقد النيتشوي للعامل الصادق كام تصوره أفالطون .وهذا ما
يلخصه املدخل املخترص من نصه« :كيف أصبح ‹العامل الصادق› ،بالنهاية ،خرافة :تاريخ غلط» .نحن
إذن أمام ومضة أو شعلة فلسفية تلخص الرضبة القاضية لنيتشه ضد أفالطون .وإذا كان كانط قد ش ّبه
جمال امليتافيزيقا بحلبة املالكمة التي يتصارع فيها الفالسفة عىل مر التاريخ ،من دون منترص وال منهزم،
فمن اجلائز أن نش ّبه هذا النص بالرضبة النهائية للميتافيزيقا ،ليس فقط ضد أفالطون ،بل ضد كانط
أيضا .وإذا جاز لنا تشبيه الومضة أو اللمحة الفلسفية عند
واملسيحية والوضعية ،ومجيع أشكال املطلق ً
نيتشه ،كشكل للكتابة ضد كل نسق للتعبري امليتافيزيقا ،بقطعة من رياضة «الكاتش» ،فإن العبارات
املكونة هلذا النص هي حرب عىل العوامل املثالية ،إخضاعها لرضبات املطرقة ،هدمها وإقامة
القصرية
ّ
يعب نيتشه عن ذلك بقوله« :يف العامل من األصنام أكثر مما فيه من احلقائق :هذا ما علمتني
عامل احلياةّ .
أيضا تكون
إياه ‹العني الرشيرة› التي ألقيها عىل العامل ،وكذلك ‹األذن الرشيرة› التي أصغي هبا إليه ،هنا ً
املساءلة برضبات مطرقة ،أي إن اإلصغاء بشك لكل نص مقدس ،والنظر بريبة إزاء كل القيم يدالن
بصورة جوهرية عىل القراءة املتميزة».
إذا كان هذا النص ،موضوع هذه الدراسة ،قد قرئ أكثر من مرة ،فإن قراءتنا له ،يف سياق هذا النظر،
سوف تقترص عىل مفهوم اإلمكان وما يرتتب عنه.
يبدأ نيتشه نصه بـ«كلم جامع»( ((2كام ييل:
«العامل الصادق ،ممكن الولوج للحكيم ،للمتدين ،للفاضل  -إنه حييا داخله ،إنه هو».

(الشكل األقدم للفكرة ،ذكية نسب ًيا ،بسيطة ،مقنعة .بصيغة أخرى« :أنا ،أفالطون ،أنا احلق»).

تبي القراءة املألوفة التي تقربنا من مفهوم العامل الصادق عند أفالطون أن هذا األخري يؤكد أن معرفة
ّ
حقائق األشياء تقتيض أن تكون احلقائق خارجة عن الطبيعة املحسوسة .لذلك ،نجده يقسم موضوع
المثل املوسومة بعدم الفناء وعدم االنقراض واألشياء املادية املتغرية والتي تكون
املعرفة إىل قسمنيُ :
عرضة للصريورة بحيث يلحقها الفساد.
تسعفنا أسطورة الكهف يف مت ّثل صورة هذا التقسيم؛ فهناك عامل الداخل يف مقابل عامل اخلارج .والعامل
األول هو عامل املظاهر والوهم والفساد بخالف عامل املثل املعتربة حقائقه مطلقة وثابتة.
(25) «Platon est lâche devant la réalité, donc il fuit dans l’idéal».

( ((2يقصد بالكالم الجامع األسلوب الذي يكتب به نيتشه ،وهو ما يعرف بالقبس أو الومضة الفلسفية ،والتي تقابل في الفرنسية لفظ:
 ،Aphorismeالتي يقصد بها قول الكثير من المعاني بالقليل من اللفظ.
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توسلنا يف قراءة النقد النيتشوي للعامل الصادق عند أفالطون بمقتضيات نظرية العوامل املمكنة التي يمكن
أن تو ّلد لدينا استنتاجات يمكن إمجاهلا يف مبدأ الرضورة املنطقية وخاصية اإلمكان النسبي ومعيار أفضلية
نفصل فيه القول كام ييل:
العامل الصادق .وهذا ما ّ
• مبدأ الرضورة املنطقية ،ومقتضاه أن العامل الصادق يف تأويل أفالطون يتصف بخاصية الرضورة من
وللمثل منزلة احلقائق املطلقة ،حيث إن وجودها ال يتوقف عىل يشء ،بل
حيث نظمه ،فهو عامل رضوريُ ،
يتوقف كل يشء عليها؛ إهنا مبادئ الكون األوىل وهلا حقيقتها الذاتية املستقلة عن أي يشء آخر ،وهي ثابتة
وغري فانية ألهنا توجد خارج الزمان واملكان .إهنا بمثابة كليات ،أي ماهيات ثابتة لألشياء .هذه احلقائق
املطلقة تتصف باألزلية ،إهنا رسمدية.
وملا كان التسليم بفرضية العامل الصادق أو عامل الكليات يستلزم استحضار العامل النقيض ،فإن العامل
الكاذب هو عامل  -الداخل ،عامل داخل الكهف .فعنارص هذا العامل هي مجيع التمثالت اخلاضعة
للحواس ،والتي جتعل اإلنسان خبي ًثا وشهوان ًيا ،وبالتايل مضطر ًبا .إن عامل املظاهر خادع ،ويتضح هذا
التمييز يف قراءة ليوتار؛ إذ يصنِّف العامل األول عا ًملا خيص الرجل الصادق والعامل الثاين عا ًملا عضو ًيا أو
عامل اإلنتاجية(.((2
• خاصية اإلمكان النسبي ،وتتم ّثل يف أن هذا العامل الصادق يمكن ولوجه ،أي يمكن إدراكه ،لكن هذا
اإلمكان بعيد التحقق ،ألنه إمكان مرشوط ،أي إن ولوجه ليس يف متناول اجلميع ،فليس كل من يف الكهف
يمكنه التحرر من القيود والصعود إىل عامل ا ُملثل .نحن أمام ولوج مقيد ومرشوط؛ فولوج العامل الصادق
حمصور ومقصور عىل احلكيم -الفيلسوف املثايل -وعىل املتدين وعىل الفاضل أو صاحب الفضيلة .يمكن
تبسيط هذه الفكرة بالقول إن ا ُملثل األفالطونية ،يف العامل الصادق ،ال يمكن الوصول إليها أو إدراكها إال
من خالل العقل الذي يرتقي خطوة خطوةً ،
منتقل من املحسوس إىل املعقول ،وهذا ما جيعل معرفتنا ممكنة،
هذا اإلمكان الذي يتحول إىل استحالة إذا ما اعتمدنا أي حاسة من حواسنا بغية ولوجه.
ويكون ولوج العامل الصادق عند أفالطون ممكنًا داخل ثالثة جماالت هي:

 جمال املعرفة أو الفلسفة الذي حييل إليه مفهوم «احلكيم» كمحمول يف النص. -جمال الدِّ ين أو اخلوف من اإلله املشار إليه بحد املتدين.

 -جمال األخالق الذي يرمز إليه لفظ الفاضل أو صاحب الفضيلة.

طب ًعا هذه املجاالت مرتابطة ال منفصلة .وهنا يظهر تأويل عامل ا ُملثل ،فالفيلسوف ،صديق اجلدل ،يصعد
به إىل املاهيات حتى يدرك احلقائق يف ذاهتا ويتعلم اخلري والفضيلة والعدالة واحلكمة .وصورة الفيلسوف،
عند أفالطون ،هي صورة اجلديل الذي يتجاوز مجيع فنون اخلطابة والكتابة من أجل الكشف عن جمال
املفاهيم واقتناصها وبلوغ املعرفة الكاملة ،وبالتايل احلياة الكلية وسط التجريدات األكثر صفاء مع ازدراء
(27) Lyotard, «La Logique qu’il nous faut».
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الغري واحتقار العامل الواقعي .فكام أن ولوج األكاديمية عند أفالطون مرشوط( ،((2كذلك ولوج عامل
األفكار الذي ال يمكن ولوجه إال بالتحرر من قيود الكهف ملعانقة الشمس احلقيقية .وهذه إمكانية ختص
الفيلسوف دون أصحاب القوى البهيمية ،قوة الغضب والقوة الشهوانية ،وال حتى ذوي احلس املشرتك
حتى ولو كانوا من الرعاع السياسيني .وإذا استثمرنا نظرة ليوتار السابقة ،فإن احلاصل املرتتب يفيد بأن
العامل الصادق ال يمكن أن يلجه إال الرجل الصادق ،رجل العامل العضوي الذي يستطيع أن ينتج ما يطابق
الفكرة الصادقة ،فالفيلسوف هو هذه النسخة ،النسخة األيقونة؛ الفيلسوف وحده يعرف طبيعة األشياء
أيضا الوحيد الذي يف استطاعته استعامل األشياء املوافقة للموضوعات
كام هي يف ذاهتا ويف ماهياهتا ،فهو ً
املراد معرفتها معرفة صحيحة .أما النسخ الرديئة -السيموالكر -فمحكوم عليها بالبقاء يف عامل الظاهر،
عامل األشباه واخلداع.
إن عامل ا ُملثل ،أو العامل الصادق كام نظر إليه أفالطون وناظر حوله سقراط ،ممكن الولوج ،لكن هذا اإلمكان
يبقى بعيد التحقق ،فهو ال ُيلزم إال فئة خمصوصة ،فئة اخلاصة؛ ذلك ألن العامل الصادق يتصف باإلمكان
ولوجا وإدراكًا.
النسبي،
ً
• معيار األفضلية :ومداره عىل أن تصور عامل املثل عند أفالطون يتضمن اإلقرار بأفضلية العامل الصادق
وال أفضلية العامل الكاذب ،عامل الظاهر ،عامل الكهف .وإذا كان هذا االعتقاد خيالف املتعارف عليه يف
نظرية العوامل املمكنة ،حيث إن عامل الواقع هو أفضل العوامل املتعددة املمكن وجودها ،فإن أفالطون يعترب
أن عامل األيقونة أفضل من العامل الرديء .فالتمييز بني النسخة اجليدة والنسخة الرديئة هو يف حد ذاته
نشتم تبخيس عامل الواقع واحتقار قيمه التي هي قيم احلياة كام
احتقار لعامل املظاهر وإعالء لعامل املثل .هنا
ُّ
نحياها يف العامل املحايث.
إذا كان التأويل األفالطوين قد أقام مرشوع العامل الصادق عىل رضورة قضاياه الكلية -األفكار -وعىل
إمكانية حتقق هذه الكليات يف عامل متعال عن عاملنا األريض ،مع جعله من صفة األزلية واألبدية لعامله
رب ًرا لالنتقاص من عاملنا الظاهر باعتباره عديم القيمة ،عا ًملا ردي ًئا ،فإن نيتشه سيعرتض عىل
الصادق ،م ّ
هذا التأويل ألن العامل الصادق جمرد خرافة ليس هلا ما يقابلها يف الوجود املحايث؛ إهنا خرافة ال تستويف
خاصية التحقق ،فهي ال توجد إال يف ذهن أفالطون .إهنا من نسج خياله .ولذا ،فإن هذا العامل يصبح
مستحيل؛ فالولوج يقتيض ً
ً
أول الوجود ،أو ،بلغة املناطقة ،لتصح عبارة العامل ال بد من املقتىض ،أي
مثل عىل قضية «ملك فرنسا أصلع» ،ال بد أن يوجد ً
وعقل؛ فللحكم ً
ً
أول ملك
ما يقتضيه القول لغة

لفرنسا ،ومن ثم يمكن احلكم عليه .كذلك عامل أفالطون ،فلنحكم عليه بإمكانية الولوج أو عدمه ،البد
له من وجود .واحلال أنه جمرد خرافة ،فهو عامل مستحيل ،أي ممتنع اإلدراك والولوج .وبذلك سيحكم
عليه نيتشه بأنه «فكرة ما عادت صاحلة ليشء ،وليست حتى بملزمة ،يشء مهمل ،فكرة غدت فائضة عن
اللزوم ،وبالتايل ،فكرة مدحوضة :لنلغها إذن»(.((2
مهندسا» (.)Que nul n’entre ici qui ne soit géomètre
( ((2كتب أفالطون على باب أكاديميته عبارة « :ال يدخل علينا من ليس
ً

(29) Nietzsche, «Comment un monde vrai devint enfin une fable».
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مضطرا إىل قلب األفالطونية
هنا جيد نيتشه نفسه ملز ًما بعد رضبات املثل -األوثان األفالطونية بمطرقته،
ً
بتصحيح صورة العامل.
لكن ،ملا كانت خرافة العامل الصادق عند أفالطون جمرد غلط من بني األغالط التي ابتيل هبا تاريخ الفلسفة،
ربا عىل العودة إىل حلبة الرصاع  -املالكمة  -ملواجهة اخلصم /العدو التارخيي.
فإن نيتشه أصبح جم ً
إنه العدوً ،
ممثل يف التصور املسيحي للعامل الصادق .هنا تظهر اجلولة الثانية:

اإلمكان البعيد للعالم الصادق
حييلنا نيتشه إىل اللحظة الثانية من حكايته  -خرافة العامل الصادق -هبذا القول املخترص:

«العامل الصادق غري قابل للولوج اآلن ،لكنه موعود ،للحكيم واملتدين والفاضل (للخ ّطاء الذي ك ّفر
عن ذنبه)».
(تطور الفكرة :تصري أكثر رهافة ،أكثر مراوغة ،أكثر استعصاء عىل اإلدراك ،تصري امرأة ،تصري
مسيحية.)...

يقتيض فهم مضمون هذه الومضة النيتشوية وفك معانيها الرجوع إىل التكافؤ املنطقي الذي يقيمه نيتشه
بني أفالطون واملسيحية ،فهذه األخرية تساوي أفالطونية معدّ لة ،معتدلة وخمصصة للشعب .لذا ،إن ما
املالحظ أن نيتشه ال يتوقف
يمكن أن جيري عىل الطرف األول من املعادلة ينطبق عىل الطرف الثاين ،لكن
َ
عند هذا األمر؛ فهو يضيف قيدً ا جديدً ا جيعل املسيحية ختتلف عن األفالطونية يف تصورها للعامل الصادق.
هذا القيد هو «عدم الولوج» أو ّ
تعذر الولوج أو امتناع إمكانيته .فالنص يرصح بأن العامل الصادق غري
ممكن الولوج ،للحكيم ،للمتدين ،للفاضل ،وال حتى للخ ّطاء الذي ك ّفر عن ذنبه .هذا التمييز يو ّلد لدى
القارئ املتفطن مفارقات عدة .فإذا س ّلمنا ،بحسب نيتشه ،بالتكافؤ بني العاملني أو بالتساوي بني األصل
والفرع ،فكيف يكون العامل الصادق األفالطوين ممكن الولوج ويكون العامل نفسه يف التصور املسيحي غري
ممكن الولوج؟
يفرتض جتاوز هذا اإلشكال استحضار موقف نيتشه من التأويل الكنيس للعامل ،وكيفية متوقعه عىل طرف
النقيض والضد من املسيحية عامة ،ومن نظرهتا إىل العامل الصادق خاصة؛ هذا املوقف الذي ال خيلو موقع
من املتن النيتشوي من اإلشارة إليه بحقيقة اللفظ وليس باالستعارة .ويكفي أن نشري إىل أن نيتشه مل يتوان
قط يف النزول برضبات مطرقته عىل كل تنظري للعامل اآلخر .فهو يرصح بأن «تأليف خرافات عن ‹عامل
علم بأن غرائز الثلب والتحقري والتشكيك يف احلياة متمكنة
آخر› غري هذا الذي لدينا أمر ال معنى له البتةً ،
يف داخلنا :أن ننتقم بالنهاية من احلياة ببدعة متخ َّيلة حلياة ‹أخرى› ،حياة أفضل».
فصل ً
هلذا ،خصص نيتشه ً
كامل يف مؤلفه هكذا تكلم زرادشت للرد عىل دعاة العامل اآلخر؛ فهؤالء مل
ونظرا إىل عجزهم عن مواجهة املعاناة
خيتلقوا ،بحسب رأيه ،فكرة هذا العامل إال للهروب من عامل الواقعً .
واآلالم التي متيز هذا العامل ،ابتدعوا هذا العامل ،ظنًّا منهم أنه العامل الصادق .وبعملهم هذا يكونون قد
ابتدعوا نو ًعا من أسلوب العزاء واملواساة التي يعول عليها يف ختفيف أمراضهم .هذه املهمة هي التي
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للمثل الزهدية
شغلت الدرس اجلينالوجي لألخالق ،حيث إن نيتشه قام بالترشيح الطبي لألصل املريض ُ
التي ابتدعها التطبيب الكهنويت لتغيري اجتاه املعاناة وتأسيس عامل الضعفاء .العامل اآلخر املضاد للقيم النبيلة
للحياة .فالعوامل األخرى ما هي ،يف نظر نيتشه ،إال خرافة تسببت يف وجودها اآلالم والشعور بالعجز.
عوامل أوجدها اإلنسان املتعب ،اإلنسان املريض(.((3
يمكن هلذه املعطيات أن تسعفنا يف إعادة قراءة موقف نيتشه من العامل املسيحي ،العامل الصادق الثاين.
وبتوظيف بعض ما تقرر يف نظرية العوامل املمكنة ،نصوغ املالحظات التالية:
 استحالة العامل الصادق الثاين :إذا كان نيتشه يؤكد يف العبارة املخصصة للعامل الصادق املسيحي أنهذا العامل «غري ممكن الولوج اآلن ،لكنه موعود» ،فإن ما يسرتعي االنتباه ويتطلب الرتوي يف التحليل
هو استخدامه للفظي «اآلن» و«موعود» .واملعلوم أن كلمة «اآلن» تصنّف عند أهل املنطق ضمن ما
يصطلح عليه باجلهات املنطقية الزمانية وكلمة «موعود» حتيل إىل األصل التجاري للقيم األخالقية،
قيم الدائن واملدين كام هو معمول هبا يف فضاء البيع والرشاء .هلذا ،فإن استخدام نيتشه القيدين يف هذا
السياق ُيفهم منه أن العامل الصادق ليس ممكن الولوج اآلن؛ فعىل الرغم من أن املعنيني به هم أنفسهم
املعنيون بعامل ا ُملثل األفالطوين ،فإن ولوجه يبقى مق َّيدً ا بعامل الزمان ،فعىل الرغم من أن الفيلسوف
واملتدين واألخالقي يعتقدون يف وجود العامل اآلخر ،فإهنم يس ّلمون بتحققه الح ًقا ،يف عامل ما بعد احلياة،
ما بعد املامت .إنه عامل موعود به يف األصول املسيحية؛ إنه اجلزاء ليس فقط هلؤالء بل حتى للخ ّطاء املك ّفر
عن ذنبه .وسيكون العقاب عاقبة كل من أغفل هذا التكفري ،فكل ذنب يستوجب العقاب .هذا ما
يفيد به خطاب الوعد بالعامل الثاين ،العامل الصادق .إن املسيحية ،باختالقها فكرة العامل اآلخر «نفثت
جراء
جراء فكرة اخلطيئة ،وهدمت نظام املراتب ّ
[بحسب رأي نيتشه] السم يف احلياة ،ونفت الواقع ّ
مساواة النفوس أمام اإلله».
 نقض معيار األفضلية :ملا كانت املسيحية تُعيل من شأن العامل املوعود ،بالنظرة األفالطونية نفسها ،فإهناومفضلة عامل املاوراء
حتتقر بذلك عامل احلياة ،عامل الصريورة ،معتربة أنه عامل املعاناة والرشور واآلالم،
ّ
الذي تنزله مرتبة عامل السكينة والثبات والدوام .فاحلياة األخرى هي «احلياة األفضل» ،خال ًفا لنظرية
العوامل املمكنة التي تسند األفضلية إىل عامل الواقع .وهلذا يعترب نيتشه «املسيحية مثل النباتات السامة التي
تنمو من صلب التعفن ،بظلها تسمم احلياة بأبخرهتا عىل مدى آالف السنني.»...
هلذه االعتبارات ،يلخص زرادشت موقف نيتشه من العامل الصادق الثاين بادعائه أن العامل الثاين خفي
جدً ا عن الناس؛ فهو ليس سوى سامء من عدم .وولوجه غري ممكن اآلن ،وال هو ممكن غدً ا ،إنه جمرد وعد
لإلله املسيحي ،لكن هذا «اإلله مات» ،فلم يبق إال العدم .والنتيجة هي عدم حتقق العامل اآلخرً ،
حال
ً
واستقبال ،أي إن العامل الصادق مستحيل.
(30) Nietzsche, La Généalogie de la morale, 3ème dissertation, § 27.
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هنا يبدو أن اجلولة الثانية من رضبات نيتشه انتهت ،لكن ما إن هيم الفيلسوف بمغادرة احللبة حتى
يضطر إىل العودة إىل جولة جديدة؛ فقد أدرك أن اإلنسان احلديث ،عىل الرغم من إعالنه «موت اإلله»،

بقي حبيس ظالل هذا اإلله .وما إن حطم أوثان املسيحية حول العامل اآلخر حتى سقط يف امليتافيزيقا -
املسيحية املتنكرة ،فاإلنسان سيعوض اإليامن بقناع العقل .هذا العقل الذي ليس إال فكرة مسيحية حمنّطة،

مومياء -أعاد كانط إحياءها -وهو املسيحي املتنكر-إلعادة إنتاج العامل الصادق -يف شكليه األول والثاين
مرغم عىل العودة إىل ساحة املعركة ،بعد أن أمىض حلظة
 بأسلوب جديد .هنا جيد نيتشه -املحارب نفسه ًمع املسيحية باعتباره امرأة .واملرأة ال حتب إال ً
رجل حمار ًبا! كام يقول(.((3

سنكون مرة أخرى مشتاقني إىل متابعة معركة نيتشه مع حكاية  -خرافة العامل الصادق .لكن اجلولة الثالثة
بطلها مصارع عتيد ،فهو من أشهر دعاة احلداثة وأبرز املبرشين باألنوار؛ إنه الفيلسوف كانط .فام هو

موقف نيتشه من التأويل الكانطي للعامل الصادق؟

االستحالة العقلية للعالم الصادق
نحن إذن أمام نص ثالث ،إنه لقطة جديدة من مصارعة «الكاتش» ،وهذا ما تتضمنه العبارة القصرية
التالية:

«العامل الصادق ،غري ممكن الولوج ،غري مدرك ،غري مثبت ،غري موعود به ،لكنه ،بفعل التفكري فيه ،عزاء،

التزام وواجب».

(يف العمق هي الشمس ذاهتا ،لكن من خلف الغيوم والريبة :الفكرة وقد أضحت شاحبة ،شاملية،
كونكسبوركية).

يتطلب تقريب معاين هذه العبارة اإلشارة إىل أن نيتشه يعرتف بإجيابيات النقد الكانطي؛ فنيتشه يذهب إىل

أن أمهية كانط يف تاريخ الفلسفة ترجع إىل كونه أول من قدّ م نقدً ا للعقل ،العقل اخلالص والعقل العميل؛
فبنقده ثوابت العقل يكون قد زعزع املعتقدات امليتافيزيقية واحلقائق األبدية للفكر الغريب.

وقد ّبي التأويل الكانطي أن مقوالت العقل ،ومجيع التصورات املستخلصة من العامل املحسوس عن

طريق اإلدراك احليس ،ال يمكن أن تدّ عي معرفة اليشء يف ذاته ،وال أن يكون هلا أي استعامل آخر غري
جعل التجربة ممكنة .فال يمكن -بحسب كانط -للعقل العلمي أو النظري أن يعرف اليشء يف ذاته أو

أن يتجاوز حدود الظواهر احلسية ،ذلك ألن مقوالته املقترصة فقط عىل إدراك األشياء ،من حيث هي
يف مكان وزمان معينني ،ال يمكن استخدامها استخدا ًما ترانسندتال ًيا من أجل إدراك بواطن األشياء
وجواهرها(.((3

(31) La Femme n’aimera jamais qu’un guerrier.
(32) Emmanuel Kant, Critique de la raison pure, Traduction Jules Barni (Paris: G. Baillière, 1869), introduction.
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لكن هذا التقسيم بني عامل احلس ،عامل الظواهر ،وعامل اليشء يف ذاته ،عامل «النومني» ،هو ،بحسب نيتشه،
مريض ،إنه االنحطاط ذاته .فكانط هبذا التقسيم مل يعمل سوى عىل إحياء التقسيم
تعبري عن عرض َ
األفالطوين واملسيحي للعامل :العامل الصادق والعامل الكاذب.

 االستحالة املطلقة للعامل الصادق :يتضح من خالل النص السابق أن العامل الصادق غري ممكن مطل ًقا،فهو غري قابل للولوج قط ًعا ،وال يستطيع العقل إدراكه .هذا هو التربير الكانطي إلثبات استحالة هذا
العامل الصادق .ويفيد تفصيله بأن:

• العامل الصادق ال نستطيع إقامة الدليل عىل وجوده وال نتوفر عىل حجج تدعم هذه اإلمكانية.
• العامل الصادق غري موعود به كام هو الشأن يف اإليامن الديني.

• العامل الصادق هو عزاء وسلوى ،إن قيمته تتجىل يف العقل العميل ،يف األخـالق ،يف الواجب وااللتزام
بمعنامها األخالقي.

نستنبط من هذا الكالم أن التأويل الكانطي للعامل يقر بوجود عامل من القيم التي ال تقل حقيقة عن األشياء
املادية ،وهذا ما يعنيه كانط بقوله ...« :ومن هنا يتبع أن اإلله واحلياة األخرى مها فرضيتان ،ال يمكن،
وف ًقا ملبادئ العقل املجرد ،فصلهام عن الواجب الذي يفرضه علينا ذاك العقل بالذات .((3(»...ومؤدى

ّ
وتعذر ولوجه ال يعنيان إطال ًقا عدم وجوده ،وإنام
هذا أن عدم قدرة العقل املجرد عىل إدراك هذا العامل
يعنيان عدم قدرة العقل عىل جتاوز املحسوس إىل ما ورائه ،فاإلله والنفس وحرية اإلرادة هي مس ّلامت
رضورية إلقامة األخالق يس ّلم هبا العقل العميل ،وال يستطيع العقل النافد بلوغها ليتناوهلا عىل أساس

من الفحص والربهان.

املعروف أن كانط آمن بوجود حقيقة كامنة ال زمانية ،وهذا التصور للحقيقة يعلو عىل احلقائق اجلزئية

يف أي ثقافة أو عند أي فرد .ولقد أطلق كانط عىل هذا املجال للحقيقة «الالزمانية» اسم «النومني» ،أي

األشياء يف ذاهتا التي تعارض الظواهر التي تظهر لنا من خالل احلواس .ومهام نحاول استخدام عقولنا
وإدراكاتنا احلسية ،فلن نستطيع أبدً ا أن نعرف عامل «النومني» الالزماين .وعىل الرغم من التشديد عىل

وجوده ،فإننا مستب َعدون عنه لقصور حواسنا من جهة ،وحد الزمان واملكان والسببية من جهة أخرى.

رفضا قاط ًعا فكرة احلقائق األزلية ،فكل فكرة تدور يف هذا اإلطار «الالزماين»
لكن نيتشه رفض ً

ووجه نيتشه إىل كانط هتمة التعصب األخالقي الذي يرجع إىل غريزة
ليس هلا معنى عىل اإلطالق.
ّ

كانط الالهوتية ،فالفضائل األخالقية ينبغي أن تكون من ابتكارنا ،وأن تكون دفاعنا ورضورتنا
الشخصية(.((3

(33) Christian Berner, «Nietzsche et la question de l’interprétation,» Papier présenté à: Conférence d’agrégation présentée
le 10 novembre 2006 à l’Université de Bourgogne, et le 27 janvier 2007 à l’Université de Lille 3.

( ((3المصدر نفسه.
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االستحالة الكلية للعالم الصادق
بعد القطع مع التأويل األخالقي الكانطي للعامل الصادق ،وهو ليس سوى تصور مسيحي متنكر ،ينتقل
نيتشه إىل النظر يف التصور احلديث للعامل الصادق كام يتجسد يف العلم ،وبالضبط يف االجتاه الوضعي
للعلم .وملا كان اإلنسان احلديث -اإلنسان املريض ،-وكانت احلداثة بمؤسساهتا وكل قيمها مل تسلم من
رضبات مطرقة نيتشه ،فإن نقده للعلم ،وبالضبط التصور العلمي احلديث للعامل ،ال خيرج عن حماوالته
جتاوز معضالت احلداثة؛ فبعد جوالت الرصاع مع العامل األفالطوين والعامل املسيحي ،ثم العامل الكانطي،
مل يتغافل نيتشه يف نصه عن تناول الطرح الوضعي ملوضوع العامل الصادق .وهذا خمترصه:
«العامل الصادق ،غري ممكن الولوج ،عىل كل حال مل يدركه أحد بعدُ  ،وكعامل مل يدركه أحد ،فهو جمهول
أيضا .لذلك ،فهو ليس عزاء وليس بمخلص أو ملزم :بأي يشء يمكن ليشء جمهول أن يلزمنا».
ً
(صباح قائم ،التثاؤب األول للعقل ،صياح ديك الوضعية)

ّ
يلخص الطرف األول من هذا القول األطروحة التي تدّ عي أن العامل الصادق غري ممكن الولوج ،ال
ً
ً
مستقبل ،ال بمعنى اإلمكان القريب وال اإلمكان البعيد ،فإمكانية الولوج متعذرة كل ًيا ،بل هو
حال وال
منعدم اإلدراك مطل ًقا ،إنه عامل مستحيل بإطالق ،أي إن العامل املتعايل ،العامل اآلخر والبعيد ،ال يمكن
ولوجه ،سواء عىل مستوى النظر األفالطوين ،أو عىل مستوى العمل الكانطي ،وال حتى يف االعتقاد
واإليامن املسيحيني.
مؤسس عىل
تفهم هذا
ّ
يمكن ّ
التوجه العلمي احلديث يف تأويل العامل الصادق؛ فميالد الوضعية يف التاريخ ّ
رغبتها يف جتاوز التفكري اخلرايف واملثايل يف العامل ،وكذا االعتامد عىل تفسري م ْقنع للظواهر ،بالتوسل باملنطق
والتجريب والتحقيق والقياس ،مع املصادرة عىل السببية والعلية واحلتمية .و ُيعترب موقف أوغست كونت
شاهدً ا عىل هذا املعطى.
إن مبنى رفض العلم الوضعي للعامل الصادق يقوم إذن عىل انعدام الدليل عىل إدراكه ،واقع ًيا وتارخي ًيا ،فال
ً
جمهول .فبمقتىض
يمكننا افرتاض وجوده .وعدم إدراكه يستلزم خاصيته األساسية واملتمثلة يف كونه عا ًملا
معيار اليقني ،يرفض العلم العامل الصادق ،العامل اآلخر؛ فهذا العامل يفتقر إىل وسائل اإلثبات اليقينية .فام
صحة هذا الرفض الوضعي للعامل الصادق؟
ال يتنكر نيتشه للخلخلة التي أحدثها العلم احلديث ملجموعة من الثوابت؛ فحلول العلم هو إشعار
بالتحرر من قيود الغيب ،ذلك أن ليل الظلمة قد ّ
ول كام يبدو ،وها هي بوادر الصباح بدأت تظهر ،وصياح
الديك هو إيذان بقرب االنبالج .لكن تثاؤب العقل -كام ورد يف النص -يشري إىل أن العلم احلديث ما
زال مشدو ًدا إىل املايض ،وما زال حيمل شي ًئا من ثقل اجلُمل .والعلم كالعقل احلديث ،مل يتحرر بعدُ من
ظل اإلله عىل الرغم من إعالن موته .لذا ،نصادف نيتشه يصوغ هذه املفارقة يف التساؤل التايل :هل نجد
تصورا يناقض املثل الزهدي ،وهل يشكل العلامء ضدًّ ا هلذا املثل؟
يف العلامء
ً
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مع أن العلامء يدّ عون الوضوح الفكري ،اعتقا ًدا منهم أهنم املفكرون األحرار ،واألحرار للغاية ،فإهنم
ً
عقول حرة ،إذ ما
وهم ،بحسب نيتشه ،أبعد من أن يكونوا
يعتقدون أهنم منفصلون عن املثال الزهديُ ،
يعب عن زهد يف الفضيلة،
زالوا يؤمنون باحلقيقة ،وهم ال يرتبطون فقط باحلقيقة بل يتقيدون هبا .هذا كله ّ
عن اإلرادة املطلقة المتالك احلقيقة ،هذه اإلرادة التي هي بال شك اإليامن باملثل الزهدي نفسه .وبام أن
دعاة العلم مهووسون باإليامن بقيمة غيبية ،بقيمة احلقيقة يف ذاهتا ،فإهنم يرتبطون باملثل الزهدي ألنه قيمة
وحجتها ،فهو يضمنها ويرسخها ،وهي تبقى ببقائه وختتفي باختفائه.
احلقيقة
ّ
املؤكد أن نيتشه ال يعرتف بعلم وضعي؛ علم مستقل عن أي اعتقاد أو أي فلسفة ،علم يقني خالص .وال
يوجد ،بحسب ادعائه ،يف املنطق السليم علم من دون فرضيات ،ومن دون افرتاضات ال يمكن تصور مثل
هذا العلم ،فمثل هذا التصور ُيعترب مغالطة ،حيث إن العلم يفرتض بالرضورة وجود فلسفة أو وجود إيامن
ومنهجا ،بل يعطيه احلق يف الوجود .وسيكون
سابق عليه ،يعطيه قيمة ،يضفي عليه معنى ويرسم له حدًّ ا
ً
عىل كل من يدّ عي أن يف إمكانه أن يفعل العكس ويقيم العلم عىل أساس يقيني حمض أن يطلب املستحيل.

خيصص نيتشه الفقرة  344من مؤ ّلفه العلم ِ
املرح لنقض إلغاء التصور الوضعي للعامل الصادق بمربر كونه
ً
مدرك وغري واضح .وهنا ملخص قوله:
جمهول وغري َ

«يثبت الرجل الصادق ،بتطرفه وجرأته يف صدقه بالشكل الذي يفرتضه اإليامن بالعلم ،إيامنه بعلم آخر
غري عامل احلياة والطبيعة والتاريخ ،وبإثباته هذا ‹العامل› أال يكون واج ًبا عليه أن ينفي نقيضه ،أعني ‹هذا
أيضا مفكري الوقت
العامل› الذي هو عاملنا نحن؟ ال يزال إيامننا بالعلم مبن ًيا عىل اعتقاد غيبي عندنا نحن ً
أيضا نستمد شعلتنا
احلارض الذين يبحثون عن املعرفة ،نحن الذين ال إله لنا واملناهضون للامورائيني ،نحن ً
أيضا عقيدة أفالطون
من تلك النار التي أشعلها اعتقاد عمره آالف السنني ،من هذه املسيحية التي كانت ً
والقائلة إن الرب هو احلقيقة وإن احلقيقة ربانية .ولكن ماذا لو أن اإليامن هبذه العقيدة صار يتناقص ومل
يعد أي يشء يبدو ربان ًيا عدا اخلطأ والضالل والكذب ،ماذا لو اكتشفنا أن الرب كذبة اختلقناها ،كذبة
ً
ً
طويل .حيتاج العلم نفسه إىل تربير ،ال يزال
طويل؟ جيدر بنا أن نتوقف هنا حلظة ونتأمل
دامت أمدً ا
العلم غري قادر عىل تعويض املثل الزهدي ،فهو نفسه حيتاج إىل مثال للقيمة ،إىل قوة مبدعة للقيم يستطيع
تسول لنا نفسنا اعتبار العلم
خدمتها ومتنحه الثقة بنفسه .وليست لعالقته باملثل الزهدي عالقة عداوة ،بل ّ
هو القوة املحركة للتطور الداخيل هلذا املثل .يوجد العلم واملثل الزهدي يف نفس امليدان ،وجيمع بينهام
تقدير مبالغ فيه للحقيقة ،بعبارة أدق :جيمعهام اعتقاد بأن احلقيقة يتعذر تقديرها ،وال يمكن انتقادها،
بحيث إذا حاربنامها فلن نحارهبام إال جمتمعني ،وإذا سعينا إىل تقدير قيمة املثل الزهدي فسنضطر إىل تقدير
قيمة العلم .هذا العلم احلديث هو اآلن أفضل حليف للمثل الزهدي .مما ال شك فيه أن االنتصارات
الشهرية التي حققها العلامء هي انتصارات ً
فعل ،ولكن عىل ماذا؟ فاملثل الزهدي مل ينهزم أبدً ا ،بل عىل
العكس ،كلام هامجه العلم وهدم أحد أسواره ،أي أحد األعامل املتقدمة التي أحاط هبا نفسه فجعلت
تقوى وأصبح أكثر دقة وروحانية وإغراء»(.((3
مظهره بش ًعاّ ،
(35) Nietzsche, La Généalogie de la morale, 3ème dissertation, § 24.
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بعد هذه اجلوالت كلهاُ ،يفهمنا نيتشه أنه أهنى املعركة؛ فقد كشف لنا عن املربرات التي استندت إليها
خرافة العامل الصادق بكل أشكاهلا ،املجردة واخلفية واملتعالية والوضعية .عوامل أماط اللثام عن استحالتها،
فهي كلها تفيض إىل املحال ،إىل العدمية .هلذا ينقلنا نيتشه إىل أرض جديدة ،إىل حلظة احلسم مع العامل
الصادق كفكرة وكمنظور .هذه اللحظة هي بمثابة جتاوز للكهنوت ،للمثالية وللحداثة .هنا تنهض العقول
احلرة ،تبعث طيور الفينيق من جديد .إنه زمن الفالسفة اجلدد الذين سيعتربون أن «العامل الصادق ،فكرة
مل تعد صاحلة ليشء ،وليست حتى بملزمة ،غري صاحلة؛ فكرة غدت فائضة عن اللزوم ،وبالتايل ،فكرة
مدحوضة :لنلغها إذن»؟
توضيحا هلذا املوقف يف موقع آخر من املتن النيتشوي ،حيث نقرأ:
نجد
ً

«ما زلت حمتف ًظا ببعض الكالم الالذع للفالسفة الذين سيعاند غضبهم األعمى بفكرة أهنم كانوا
خمدوعني .ومل ال ُيدعون؟ فاإليامن بأن للحقيقة قيمة أفضل من الظاهر ،جمرد حكم أخالقي مسبق...
علينا أن نعرتف بأن احلياة غري ممكنة من دون منظور كامل من االحتامالت والظواهر ،وأنه إذا ما أردنا
وافرتاضا أن
أن نلغي ‹العامل الظاهر› هنائ ًيا بالنقمة والسذاجة الفاضلة اللتني يزرعهام بعض الفالسفة فيه.
ً
هذا اإللغاء ممكن ،فإنه لن يتبقى من ‹حقيقتكم› أي يشء كذلك .بل ما الدافع يف الواقع إىل إجبارنا عىل
تعارضا جذر ًيا بني الـ‹حقيقي› والـ‹كاذب› ،أال يكفي أن نقر بدرجات ما يف الظاهر،
التسليم بأن هناك
ً
ِ
كام يقال ،درجات ألوان وتآلفات شبه صافية وشبه داكنة ،نسب أضواء وظالل خمتلفة ،إذا شئنا استعامل
لغة الفنانني التشكيليني».
لكن قرار إبطال العامل الصادق ليس عملية سهلة؛ فإلغاؤه قرار خطِر ألنه ال خيتلف عن قرار قتل اإلله.
قيم جديدة ،لكنها ال ختتلف عن سابقتها إال يف الشكل ،أ ّما املضمون فهو
وإعالن موت اإلله أوجد ً
نفسه .لقد تم فقط استبدال قيم عدمية ،أوثان اإلنسان األخري ،بقيم عدمية أخرى ،أوثان اإلنسان
املتقدم .لفهم ذلك ،يمكن أن تستعري مفهوم العوامل املتوازية املستعمل يف نظرية العوامل املمكنة.

العالم الصادق كعالم متواز
إن تناول العامل الصادق ،بالسلب أو اإلجياب ،بإثباته أو بنفيه ،يفرتض استحضار عامل آخر ،عامل خمالف،
ً
فمثل عامل ا ُملثل األفالطوين يستدعي
مناقض للعامل الصادق من حيث مبادئه وخصائصه وقضاياه.
ناقصا .وداخل الكهف تتخفى احلقيقة ويسيطر الوهم .ومع أن
افرتاض عامل الكذب الذي ُيعترب عا ًملا ً
أفالطون ال يرصح بذلك ،فإنه يفكر يف العامل الصادق بصيغة التوازي مع العامل الكاذب؛ إنه نوع من
التوازي العمودي .وعىل الرغم من أن عامل الفكرة واملثال يتجه إىل األعىل وأن عامل الظاهر يتجه نحو
األسفل ،نحو األرض ،فإن العاملني متاوزيان ،بحيث إن إثبات أحدمها يستلزم بالرضورة إثبات اآلخر،
وأن نفي أحدمها يستلزم نفي اآلخر .اليشء نفسه ينطبق عىل التصور املسيحي للعامل ،فابتداع العامل اآلخر،
العامل الصادق الثاين ،ال يتحقق إال بنفي العامل املوازي له ،عامل احلس واملظاهر .وال خيتلف األمر عند كانط
وال عند الوضعية؛ فنكران العلم الوضعي للعامل الصادق ينتج منه نفي العامل الظاهر .والعالقة املفرتضة
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بني العاملني هي عالقة التوازي ،عالقة تتطلب التالزم بني العاملني كام لو كنا أمام يشء وظله .أما نفي
هذا اليشء أو إلغاؤه ،فيستلزم نفي ظله وإبطاله .هذه هي النتيجة التي خلص إليها نيتشه يف هناية حكايته
خلرافة العامل الصادق ،وهذا ما تقف عليه يف هذه العبارة:

«لقد ألغينا العامل الصادق ،أي عامل سيظل هناك؟ ربام العامل الظاهري؟...كال ! فمع العامل الصادق ألغينا
أيضا عامل الظواهر»!
ً

(ظهرية :حلظة الظل األقرص ،هناية أطول خطأ ،أعىل أعايل الفلسفة ،هنا يبدأ زرادشت).

إن إلغاء أحد العاملني يستوجب إلغاء العامل اآلخر ،فيكون احلاصل هو العدم ،أي إن موقف اإللغاء
يسقطنا يف العدمية ،ولكنها عدمية إجيابية ،ألهنا استطاعت أن تقطع مع خرافة العامل الصادق وتضع
حدً ا ألطول غلط يف تاريخ الفلسفة .العدمية يف مظهرها اإلجيايب تقتيض إرساء جغرافيا جديدة للتفكري
الفلسفي ،فضاؤها ليس سامء ا ُملثل األفالطونية ،وإنام هو سطح املحايثة حيث حيدث احلدث وتتدفق
بكرا ال أحد وضع حدودها ،إنه ما وراء كل األرايض
احلياة .يقول نيتشه« :نحن نروم ونستهدف ً
أرضا ً
واخلبايا املعروفة إىل حدود اآلن ،عامل يفيض بأشياء مجيلة ،غريبة ،مرعبة وإشكالية؛ وهناك كثري من
األرايض البكر التي جيب اكتشافها .لقد حان الوقت أهيا الفالسفة فلرتضعوا مدادكم»( .((3ما هو العامل
املمكن بالنسبة إىل نيتشه؟

اإلمكان الجذري للعالم
لما كان العامل الصادق ال يوجد ال يف األذهان وال يف األعيان ،وكان جمرد خرافة استبدت بتاريخ الفلسفة
ّ
منذ أفالطون حتى العرص احلديث ،حني اختلق هؤالء ،إضافة إىل املسيحية ،خياالت وأوها ًما بشأن العامل
الصادق ،ظنًّا منهم أنه املخ ّلص من املعاناة واآلالم التي هي من صميم هذا العامل ،أي العامل األفضل ،وإذا
كان نيتشه أعلن القطع اجلذري مع األغالط التي وقع فيها كبار الفالسفة يف منظورهم للعامل ،فإنه كان
ملز ًما ببسط منظور جديد وتأويل مغاير للعامل املمكن .فام هو هذا العامل؟
نسجل بعض اللوازم املرتتبة عن املقدمات السابقة ،وهي:
تقتيض مقاربة هذا التساؤل أن ّ

 ال يقبل نيتشه تعويض العوامل املستحيلة -العوامل الصادقة -بعامل آخر ،عامل خارج عن هذا العامل،عامل األرض ،هنا واآلن .العامل عند نيتشه ليس «العامل املتسامي» ،بمعنى العامل املتجاوز عاملنا ،عامل
احلواس ،أي ليس عامل األفكار واملثاليات واملطلقات والثوابت والقيم األخالقية .فام يطمح إليه
نيتشه هو التخلص من التمييز القديم بني العامل الصادق ،العامل احلقيقي ،وعامل املظاهر ،بإبقاء هذا
العامل األريض فقط .بمعنى آخر ،إن الفكر النيتشوي يقوم عىل رفض الفكر اآلخر القائم عىل النظرة
الثنائية التي فحواها أنه إىل جانب عاملنا الومهي ،املتغري ،املتناهي ،يقوم عامل حقيقي خالد ،مناهض
للعامل الظاهر.
(36) Nietzsche, Par-delà le bien et le mal, § 202.

دراسات وأبحاث
الممكن والمـستحيل في نظرة نيتشه إلى العالم
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 يشارك نيتشه دعاة نظرية العوامل املمكنة اعتقادهم أن هذا العامل هو أفضل العوامل .يبدو أننا عىل مرأىعامل فيه وفرة كبرية من األشياء اجلميلة ،الغربية واملريبة ،املرعبة والرائعة .عامل الصحة الكربى ،عامل
نستمتع فيه ،عند كل حمنة ،بصحة أفضل(.((3
 ال تعني أفضلية العامل أنه عامل الثبات واهلدوء ،عامل االستقرار والسكينة .العامل هو التغري والصريورةتصورا جديدً ا هلذا الوجود عىل نحو ال ُيفهم فيه أنه عكس الصريورة ،بل حيمل
بال ثبات .هنا نجد
ً
الصريورة يف داخله .وإذا كان التأويل امليتافيزيقي السابق ينم عن كراهية الصريورة ملناقضتها لألبدي
والرسمدية وملفارقتها لفكرة العامل الثابت ،فإن نيتشه سيوحد بني الوجود والصريورة ،ويقرهنام م ًعا
بفكرة «ال َعود األبدي»(.((3

 خال ًفا خلصائص العوامل املمكنة ،ليس العامل عند نيتشه متس ًقا ،بل متناقض ،وليس تا ًما بل ناقص .إنهعامل الالنظام؛ ففي العامل فوىض الوجود ومتاهته« :إن طبيعة كل العامل هي منذ األزل طبيعة الفوىض،
ليس بسبب غياب النظام ،التمفصل ،الشكل ،اجلامل ،احلكمة ،وذلك مهام تكن مقوالتنا اجلاملية
اإلنسانية ...فام هو بكامل وال مجيل وال نبيل ،وال يريد أن حياكي شي ًئا من هذا القبيل ،إنه ال يطمح ألن
حياكي اإلنسان ...إنه ال يعرف قانونًا قط .لنحذر أن نعلن أن هناك قوانني يف الطبيعة .ليست هناك إال
حاجات ....منذ أن تعلم أنه ليست هناك غاية ،فإنك ستعلم أن ال صدفة هناك .فكلمة الصدفة ليس هلا
معنى إال بالقياس إىل عامل الغايات»( .((3ويظهر هذا التناقض يف شخصيه نيتشه ويف فلسفته؛ فهو جيمع
بني االنحطاط والصعود ،بني املرض والصحة ،بني املعاناة واملرح ،بني ديونيزوس وأبولون ،بني الظاهر
والعمق ،بني اللذة واألمل(.((4
 العامل هو احلياة؛ فعامل نيتشه يتأسس عىل احلياة باعتبارها قيمة القيم ،واحلياة هي مبدأ الكون ،هي املنطلقواملقصد يف العامل .وال نحتاج إىل البحث عن احلياة يف اخلارج ،ال يف عامل الفكر وال يف العامل اآلخر وال يف
املتعايل ،يف «النومني» .احلياة هي احلياة كام نحياها هنا واآلن.
 العامل هو «إرادة القوة» ،اإلرادة التي يكتسب اإلنسان وفقها قيمته من خالل مقدار القوة التي يستطيعاملعرف واملشار إليه انطال ًقا من
حتصيلها واالستيالء عليها .سيكون العامل املرئي من الداخل ،العامل َّ
«خاصية معقوليته» ،سيكون بالضبط «إرادة قوة» ،ال غري(.((4
 يف عامل نيتشه ،تنعدم احلتمية والسببية باملعنى الذي نجده يف عامل اإلمكان املنطقي ،وهذا ما نقف عليهعند نيتشه يف هذا الترصيح« :ال جيب أن نرد ‹السبب› و‹النتيجة› بطريق الغلط إىل جواهر ،كام فعل علامء

(37) Frédéric Nietzsche, Le Gai Savoir («La Gaya Scienza»), Traduit par Henri Albert, 3eme ed. (Paris: Société du
Mercure de France, 1901), § 382.
(38) Comme le monde du devenir chez Héraclite.
(39) Nietzsche, Le Gai Savoir, § 109.
(40) Frédéric Nietzsche, Ecce Homo, trad. de l’allemand par Alexandre Vialatte, Collection Classiques de la Philosophie
(Paris: Gallimard, 1937), livre «pourquoi je suis si long», § 2.
(41) Guillaume Tonning, «Nietzsche, critique de la causalité,» Linx, no. 54 (2006), (mis en ligne le 1 Août 2007, consulté
le 14 Octobre 2012), sur le Web: <http://linx.revues.org/513>.
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الطبيعة أو من سار عىل منواهلم ...ال جيب أن نستعمل اللفظني إال كمفهومني خالصني ،أي كفعلني
ناجتني عن التواضع واالتفاق وصاحلني لتحديد والتفاهم ال لتفسري أي يشء ما .يف ‹اليشء يف ذاته›
ال وجود للعالقة سببية وال لالقرتان الرضوري ،وال للحتمية السيكولوجية .هنا ال تكون النتيجة تابعة
للسبب ،ال يوجد ‹قانون› .نحن وحدنا من اختلق السبب ،التعاقب ،املامثلة ،النسبية ،اإلكراه ،العدد،
القانون ،احلرية ،العقل والغاية ،كاصطالحات .وعندما نقحم خطأ هذا العامل من الرموز املختلفة يف
الـ -أشياء -وندجمه فيها كام لو كان ينتمي إىل ‹اليشء يف ذاته› ،فإننا نترصف ،كام نفعل دو ًما ،أي إننا نخلق
ميتولوجيا ما».
وإلعفاء القارئ من حرقة السؤال عن إمكانية العيش يف هذا العامل هبذه الصفات واخلصائص ،جييبنا نيتشه
بأن ذلك ممكن بواسطة «حب القدر» ،وأن نقول هلذا العامل «نعم»!

49
إبراهيم مجيديلة*

والدين
القانون
ِّ
في فلسفة مونتسكيو
يتسم إرث مونتسكيو ،أحد أهم فالسفة األنوار ،بتنوع الفت .وقد نرش يف سنة 1721
الرسائل الفارسية ،ونرش يف سنة  1734نظرات يف أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم،
وهذا األخري عمل تأرخيي عظيم .كام نرش يف سنة  1748روح الرشائع الذي ّ
يشكل ،إىل حد
ما ،خالصة أبحاث استغرقت سنوات عدة ،وحصيلة تأمالته السياسية والتارخيية .ويظهر
من خالل هذه األعامل ً
ً
وقانونيا تارة أخرى.
ومؤرخا تارة ثانية ،ومرشّ ًعا
سياسيا تارة،
رجل
ً
ً
بيد أن هذا التعدد ال يلغي وحدة فكره واتصال تأمالته؛ إذ إنه اشتغل يف مجيع أعامله بالبحث
ِّ
واملنظمة لسري ظواهر التاريخ والطبيعة ،ورصد تأثريها
يف القوانني املتحكمة يف املجتمعات
مؤس ًسا
يف حياة الناس؛ ففي أول أعامله الرسائل الفارسية ،عالج عالقة الدِّ ين بالقانون ِّ
ومنتجا خطا ًبا
وداعيا إىل التسامح الديني،
لنسبية املعتقدات وجغرافية األحكام والرشائع،
ً
ً
دينيا وحضار ًيا .وعالج يف ثاين أعامله ،نظرات يف أسباب عظمة
تعدد ًيا يتفهم املخالف ً
الرومان وانحطاطهم ،القانون يف عالقته بحركة التاريخ ،كاش ًفا عن القوانني املتحكمة
يف تقدم الدول واحلضارات وتأخرها .ويف كتابه العمدة واألشهر بني أعامله كلها ،روح
الرشائع ،عالج القانون يف عالقته بعوامل خمتلفة حتدد القوانني العامة ،كاملناخ واألرض
والسكان واالقتصاد واألخالق والدِّ ين والسلطة .ويف هذه العوامل يتداخل ما هو مادي
مع ما هو مثايل ،وما هو صوري مع ما هو عياين .و ُيفصح ذلك عن الطابع اجلديل لفكر
ريا
مونتسكيو الذي سعى إىل تأسيس منهج وضعي لتفسري التاريخ اإلنساين والديني تفس ً
ً
شامل ،وتسويغ التفكري ً
وحتوهلا يف التاريخ الواقعي.
أيضا يف مستقبل املؤسسات ّ

اإلنسان كائن حمدود اإلدراك وخملوق حساس ُعرضة للجهل واخلطأ ،وأمكن له
أن ينسى خالقه يف كل حني ،فدعاه اهلل بقوانني الدِّ ين ،وأمكن له أن يغفل عن نفسه
فأيقظه الفالسفة بقوانني األخالق ،وأمكن له أن ينسى اآلخرين الذين يعيشون
معه ،فر ّده املرشعون إىل واجباته بالقوانني السياسية واملدنية.

روح الرشائع ،ص .14

* باحث في الفلسفة ،المغرب.
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مدخل عام
ُيعد مونتسكيو ( )1755-1689من أهم فالسفة األنوار الذين سامهت أفكارهم يف التمهيد
للثورة الفرنسية؛ فقد عاش يف هناية حكم لويس الرابع عرش التي متيزت بالتز ّمت واالضطهاد
الديني .وهو ،كام وصفه عبد اهلل العروي« ،واسع االطالع ،متحرر الفكر ،متنوع التجربة ،جيمع بني
ذوق األديب وعمق الباحث املتحرر .نجد هذه الصفات واضحة يف كل مؤلفاته ،القصرية والطويلة،
اهلزلية واجلدية ،األدبية والفلسفية»((( .ولعل هذا ما جعل منه املنبع الذي هنل منه فقهاء القانون ومؤسسو
علم االجتامع والتاريخ املقارن ودعاة الليرباليةِ ،
لسعة معارفه بحيث دفعه حب اطالعه عىل املعرفة إىل
دراسة الفيزياء والفلسفة األخالقية والتاريخ .كام أنه كان ُي َعدّ املفكر السيايس األكثر هيبة ونفو ًذا يف دوائر
املعارضة الربجوازية يف القرن الثامن عرش يف فرنسا((( .وشكّلت كتاباته يف جمملها دعوة إىل قيم احلرية
والتعددية والتسامح والتأسيس للديمقراطية والفصل بني السلطات ،وهيأت أذهان املواطنني إلعادة
النظر يف حياهتم العامة ويف عالقتهم بالدولة(((.
يتداخل يف فكر مونتسكيو القانون والدِّ ين والسياسة ،ويتفاعل يف منهجه التفسري والتجريب والتأويل،
ويدرس املاهيات والوقائع والعالقات ،وهلذا يتسم نسقه الفلسفي بطابع تركيبي؛ فقد عمل ،من موقع
ً
متوسل ب ُعدّ ة معرفية ومنهجية حققت له بناء خطاب فلسفي
الفيلسوف ،عىل االنخراط يف قضايا عرصه،
يعب عن أنطولوجيا حارضه .وإذ يفكر يف حارضه الذي عرف ً
حتول عمي ًقا يف العامل الفكري والثقايف بفعل
ّ
الرصاع بني القيم التقليدية والقيم احلديثة ،فإنه يستند إىل الوقائع ويفرس األحداث وينسج العالقات
ويصوغ القوانني.
ربام يبدو غري ًبا جدً ا أن كات ًبا مثل مونتسكيو أنتج خطا ًبا سياس ًيا يملك األهلية ملعاجلة الظواهر األكثر
معارصة لنا؛ فهو حيرض يف أغلب الكتابات السياسية املعارصة ،منهاً ،
مثل ،أعامل الفيلسوفة هانّا أرندت،
وخاصة عملها املهم أصول التوتاليتارية؛ فهي متيز بني صنفني من الكُتاب الفالسفة واملفكرين (فالسفة
ّ
مكيافيل وتوكفيل(((.
السياسة ومفكري السياسة) ،وتضع مونتسكيو ضمن الصنف الثاين إىل جانب
ويتميز كتّاب هذا الصنف من غريهم بأهنم كتبوا انطال ًقا من جتارهبم السياسية ،وبأن كتاباهتم سامهت يف
فهم احلداثة وميالد علم السياسة اجلديد.
كان الواقع التارخيي السابق للثورة الفرنسية سنة  1789غن ًيا باألحداث والتحوالت يف مجيع املجاالت
العلمية والدينية والسياسية ،وهي قضايا فرضت نفسها بقوة عىل مونتسكيو ،ووجدت صداها يف فكره،
وعملت عىل توجيه مجيع أعامله يف اجتاه الكشف عن القوانني واملبادئ العامة التي تسمح بفهم التاريخ
((( عبد الله العروي ،ضمن التقديم لترجمة :شارل لويس دو سكوندا مونتسكيو ،تأمالت في تاريخ الرومان :أسباب النهوض
واالنحطاط ،نقله من الفرنسية إلى العربية عبد الله العروي (الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،)2011 ،ص .7
((( ف .فولغين ،فلسفة األنوار ،ترجمة هنرييت عبودي ،مراجعة جورج طرابيشي (بيروت :دار الطليعة ،)2006 ،ص .48
((( عبد العزيز سليمان نوار ومحمود محمد جمال الدين ،التاريخ األوربي الحديث من عصر النهضة إلى الحرب العالمية األولى
(القاهرة :دار الفكر العربي ،)1999 ،ص .277
(4) Anne Amiel, «Hannah Arendt lectrice de Montesquieu,» Revue Montesquieu, no. 2 (1998), p. 120.
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البرشي يف ديناميته وسريورته .واختذت الكتابة عنده شكل رسد ووصف ألمثال ونامذج مستعارة من
القدامى واملحدثني ،املسيحيني أو اآلخرين ،يف أوروبا أو الرشق .والسؤال الذي ُيطرح :ما هو اإلطار
العام واخليط الناظم لتفكري مونتسكيو؟

الموضوع والمنهج
في المنهج

يذهب ألتوسري إىل أن ما يم ّيز مونتسكيو ،مقارنة بفالسفة األنوار ،انطالقه من الوقائع الستخالص
القوانني وليس من املاهيات .فلم يلجأ مونتسكيو ،خال ًفا لزمالئه ،إىل العقل من حيث إنه املبدأ األسايس
للسياسة واملجتمع ،بل تناول هذه املوضوعات من الناحية السوسيولوجية ،وجعل الصور السياسية
لبلد ما ومؤسساته تعتمد عىل «روح» نظام احلكم وظروفه الفيزيائية والتارخيية((( .هذا األسلوب
مالئم للفالسفة الذين عارصوا مونتسكيو ،من أمثال
السوسيولوجي ،الذي بدأ يف التشكل ،مل يكن
ً
فولتري وديدرو وكوندرسيه الذين اعتقدوا أن وظيفة العقل هي أن يقدم مبادئ كلية مستقلة عن التاريخ
والظروف والروح الوطنية .بل إن مونتسكيو ،وخال ًفا ألغلب مفكري عرصه ،كام يرى تودوروف ،كان
ّ
حيذر من استعامل العقل بإفراط((( .ويكاد يكون الوحيد الذي نظر يف املشكالت السياسية بحد ذاهتا من
دون أن حييل إىل تصور ناجز للفكر وللطبيعة((( أو أن يؤسس فلسفته السياسية عىل امليتافيزيقا.
مهه
إنه خيتلف عنهم عىل مستوى املوضوع وعىل مستوى املنهج ً
أيضا .وبخصوص املوضوع ،مل يكن ّ
واملجسدة يف
التفكري يف ماهية املجتمع املجردة أو بناء مفهوم مثايل له ،بل اهتم باملجتمعات الواقعية
ّ
التاريخ .وقد انعكست طبيعة املوضوع عىل اختياره املنهجي بحيث قام بإضفاء روح الفيزياء اجلديدة
املرشع
واالنطالق من الوقائع((( .وتب ًعا لذلك ،يقرر ألتوسري ما إذا كان مونتسكيو مارس يف كتبه دور ّ
السيايس وليس دور الالهويت؛ فمن غري املشكوك فيه أنه يستعرض يف كثري من املرات أمثلة احلجج الكاملة
لنظرية سوسيولوجية حقيقية بشأن العقائد الدينية واألخالقية(((؛ فالعلم االجتامعي اجلديد الذي توجد
بوادره وإرهاصاته يف مؤ َّلفات مونتسيكو ال يعالج وعي اإلنسان الفردي وإنام جيعل األشياء االجتامعية
هد ًفا له .ومن ثم بارش مونتسكيو دراسة الظواهر االجتامعية من أجل اختبار طبيعتها والبحث يف أصلها
ً
معقول ( )ordre intelligibleيسمح له
واكتشاف أسباهبا الفيزيائية واألخالقية( ،((1وصاغ نظا ًما عا ًما
بالتمييز والتعليل.
((( غيرترود هيملفارب ،الطرق إلى الحداثة :التنوير البريطاني ،التنوير الفرنسي ،التنوير األمريكي ،ترجمة محمود سيد أحمد ،عالم
الفكر؛ ( 367الكويت :المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،)2009 ،ص .169
((( تزفيتان تودوروف ،روح األنوار ،تعريب حافظ قويعة (تونس :دار محمد علي للنشر ،)2007 ،ص .30
((( أميل برهييه ،تاريخ الفلسفة ،ترجمة جورج طرابيشي 7 ،ج ،ط ( 2بيروت :دار الطليعة ،)1993 ،ج  :5القرن الثامن عشر،
ص .79
((( لوي التوسير ،مونتسكيو :السياسة والتاريخ ،ترجمة نادر ذكرى (بيروت :دار التنوير ،)2006 ،ص .14
((( المصدر نفسه ،ص .18

(10) Emile Durkheim, Montesquieu et Rousseau, précurseurs de la sociologie, note introductive de Georges Davy, petite
bibliothèque sociologique internationale. série B, les classiques de la sociologie (Paris: M. Rivière, 1966), p. 31.
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هذا االختيار املنهجي الذي اعتمده مونتسكيو دفع إيميل دوركهايم إىل اعتباره واضع املبادئ الكربى للعلم
االجتامعي اجلديد الذي س ُيطلق أوغست كونت عليه يف ما بعد اسم السوسيولوجيا( .((1وشكّل كتاب
روح الرشائع النواة الصلبة لتشكّل هذا العلم اجلديد .وال شك ،كام يرى دوركهايم ،أن مونتسكيو مل يعالج
الظواهر االجتامعية كلها ،وإنام اهتم بنوع واحد يتعلق بالقوانني .كام أن املنهج الذي اعتمده لتفسري أشكال
القانون املختلفة وتأويلها يصلح كذلك لباقي املؤسسات االجتامعية ،ويمكن أن يط َّبق بكيفية عامة .وبام أن
القوانني متس احلياة االجتامعية من الداخل ،فإن مونتسكيو قارهبا من أوجه شتى ومن ناحية عالقاهتا بالدِّ ين
واألخالق وتأثريها يف العائلة والعالقات االجتامعية والنظم السياسية واملدنية .وعىل حد تعبري عبد اهلل
العروي ،فإن لب منهج مونتسكيو يتجىل يف اجلمع بني املقابلة واملوازنة( ((1للكشف عن القواعد املتحكمة يف
الظواهر االجتامعية والسياسية؛ القوانني واملؤسسات واألخالق ،وهي كلها تقبل التغري تب ًعا لرشوط احلياة.
راهن مونتسكيو من خالل اختياره املنهجي عىل الكشف عن مبادئ عامة تسمح بفهم التاريخ البرشي
(((1
ً
أيضا بمستقبل املؤسسات
تفسريا
شامل وتسويغ التفكري ً
كله أو باقرتاح منهج وضعي لتفسري التاريخ ً
وحتوهلا يف التاريخ الواقعي( .((1كام أنه طمح إىل تقديم تفسري علمي للظواهر السياسية واكتشاف منطق
ّ
(((1
األنظمة القانونية  .واتفا ًقا مع تقاليد عرص األنوار األصلية ،كان مونتسكيو دائم البحث عن القوانني
بمفاهيمها العلمية الصحيحة ،فاجتهدً ،
مثل ،يف تطبيق منهاج نيوتن عىل ظواهر احلضارة اإلنسانية.
وانسجا ًما مع هذه الروح العلمية ،أرجع الرشائع والوقائع السياسية واالجتامعية إىل أسباب طبيعية
وإنسانية بحتة ،لكونه رفض إخضاعها ملبادئ الدِّ ين واألخالق أو للمفاهيم املجردة لنظرية احلق الطبيعي.
ً
مدخل نظر ًيا ومنهج ًيا لبناء نظرية جديدة عن القانون( ،((1وتفرتض هذه النظرية إمكانية
وهذا ما أتاح له
تطبيق جمموعة من القوانني العلمية (النيوتنية) يف جمايل السياسة والتاريخ .وفق هذا التصور املنهجي ،كام
يشري ألتوسري ،ال يمكن احلكم عىل التاريخ اإلنساين بعنارصه كلها بمعايري دينية وأخالقية ،بل عىل العكس
من ذلك ،جيب وضع الدِّ ين واألخالق ضمن سياق التاريخ وإخضاعهام له ،إذ يغدو القانون عالقة ماثلة
يف الظواهر وتُستخلص من الوقائع .وهبذه الصورة يكون مونتسكيو أقرب إىل النزعة الوضعية والتجريبية
منه إىل النزعة املجردة واملتعالية عن الواقع الفعيل للناس.
هلذا يشري هيغل إىل كون مونتسكيو صاحب الفضل يف إعطاء القانون طاب ًعا وضع ًيا ،أو تأسيس علم
القانون الوضعي ،ألنه أول من درس القواننيً ،
آخذا الوضع التارخيي يف احلسبان( .((1ويف كتاب أصول
فلسفة احلق يذهب هيغل ،يف ما يتعلق بالعنرص التارخيي يف القانون الوضعي ،إىل أن مونتسكيو نادى
( ((1المصدر نفسه ،ص .19
( ((1العروي ،ضمن التقديم لترجمة :مونتسكيو ،تأمالت في تاريخ الرومان ،ص .9
( ((1جان توشار ،تاريخ األفكار السياسية من عصر النهضة إلى عصر األنوار ،ترجمة ناجي الدراوشة ،ج ( 2دمشق :دار التكوين،
 ،)2010ص .528
( ((1التوسير ،ص .49

(15) Serge d’Agostino [et al.], Dictionnaire des auteurs en sciences économiques et sociales, sous la dir. de Philippe
Deubel et Marc Montoussé (Rosny-sous-Bois: Bréal, 2003), p. 205.

( ((1التوسير ،ص .27
( ((1عبد الرحمن بدوي ،فلسفة القانون والسياسة عند هيجل (بيروت؛ القاهرة :دار الشروق ،)1996 ،ص .18
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تعب عن موقف فلسفي أصيل ،ويعنى بوجهة النظر القائلة بأنه ينبغي
بوجهة نظر تارخيية صحيحة ّ
للترشيع ،سواء يف جماله العام أو يف حاالته اجلزئية ،أال يعا َلج عىل أنه يشء معزول وجمرد ،وإنام عىل أنه
حلظة معتمدة عىل الكل وترتبط بجميع اخلصائص األخرى التي تشكّل شخصية أمة ما أو عرص ما(.((1
وحتى لو كان مونتسكيو يبحث عن تصور عام للقوانني ،فإنه مل يقصد وضع فلسفة للقانون تر ّد القوانني
إىل مبادئ عقلية كلية ،وإنام قصد تفسري أصل القوانني بعوامل فيزيائية طبيعية (املناخ) وعوامل أخالقية
(الدِّ ين والتقاليد والعادات) تُعرف باملالحظة والتجربة التارخيية.
في الموضوع

حتى وإن مل يكن مونتسكيو فيلسو ًفا نسق ًيا( ((1وكانت أعامله مرسبلة بالغموض ومسكونة االلتباس،
فإن املوضوع األسايس الذي شغل فكره وتأمله هو القوانني التي ينتظم وفقها مجيع الظواهر اإلنسانية
والوقائع القانونية والتارخيية والدينية.
فهمه مل يكن التفكري يف ماهية
ال ينفصل املنهج الذي اعتمده مونتسكيو عن املوضوع الذي شغل فكره؛ ّ
املجتمع أو بناء جمتمع مثايل ،كام هو األمر بالنسبة إىل أغلب فالسفة العقد االجتامعي ،بقدر ما كان التفكري
املجسدة يف التاريخ اإلنساين .باإلضافة إىل ذلك ،انعكست طبيعة املوضوع الذي عاجله يف
يف املجتمعات
ّ
مؤلفاته كلها عىل اختياره املنهجي ،بحيث قام باستلهام روح الفيزياء اجلديدة واالنطالق من الوقائع(.((2
وتب ًعا هلذه الروح الوضعية ،فإن القوانني ،يف أوسع معناها ،كام حددها مونتسكيو ،هي العالقات الرضورية
املشتقة من طبيعة األشياء؛ فهي موجودة بصورة موضوعية وبالرضورة ،وهي حتكم سلوك األشياء كلها،
أي تأثري اهلل يف العامل ،وتأثري األجسام بعضها يف بعض ،وهكذا .وهذه املرشوعية الكلية هي اخللفية التي
جيب أن ُيرى يف مقابلها القانون البرشي(.((2

يبي ريمون آرون أن لفظة «القانون» يف كتابات مونتسكيو تُط َلق للداللة عىل معنيني خمتلفني :أوهلام العالقة
ّ
(((2
الرضورية التي هي من طبيعة األشياء ،وثانيهام الترشيع ذاته ،أي أوامر املجتمع  .وتشري طبيعة األشياء
أو العالقات الالزمة إىل وجود مبادئ متأصلة يف تكوين العامل تُلزم الكائنات كلها باخلضوع هلا .وإذا كان
ملفهوم القانون تاريخ طويل جيسد ارتباطه القوي بالدِّ ين واألخالق والسياسة والعلم ،فإنه مل يكتسب
معناه احلديث ،بمعنى العالقة ،إال يف أعامل فيزيائيي القرنني السادس عرش والسابع عرش وفالسفتهام؛
فقبل ذلك ،كان القانون ُيطلق للداللة عىل «الوصية» ،بمعنى األوامر الصادرة عن اهلل إىل الطبيعة والبرش،
فالقانون اإلهلي يسود القوانني كافة(.((2
( ((1جورج فيلهلم فريدريك هيجل ،أصول فلسفة الحق ،ترجمة وتقديم وتعليق إمام مفتاح إمام ،ط ( 3بيروت :دار التنوير،)2007 ،
ص .94
( ((1ليو شتراوس وجوزيف كروبسي ،تاريخ الفلسفة السياسية ،ترجمة محمود سيد أحمد؛ مراجعة إمام عبد الفتاح إمام 2 ،ج
(القاهرة :المجلس األعلى للثقافة ،)2005 ،ج  :2من جون لوك إلى هيدجر ،ص .71
( ((2التوسير ،ص .14
( ((2شتراوس وكروبسي ،ص .72
(22) Raymond Aron, Dix-huit leçons sur la société industrielle, idées; 19 (Paris: Gallimard, 1962), p. 63.

( ((2التوسير ،ص .27
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هبذه الصورة ،نجد أن جلميع املوجودات قوانينها؛ فلأللوهية قوانينها ،وللعامل املادي قوانينه ،وللحيوانات
قوانينها ،ولإلنسان قوانينه .والقوانني هي العالقات أو الصالت القائمة بني املوجودات املختلفة والعقل
األزيل (العقل املوضوعي) لنظام األسباب والعلل الذي يشيع االنسجام يف الكون .وهي عالقات دائمة
االستقرار ،ألن العامل بعنارصه كلها ال يدوم بغريها .وإذا كان من املحال دوام العامل ودوام نظامه من دون
أيضا حتتاج إىل القوانني لتحافظ عىل وجودها ونظامها .يكرس
هذه القوانني ،فإن املجتمعات اإلنسانية ً
مونتسكيو سيادة القانون عىل مجيع املوجودات «من اهلل حتى احلجارة» ،وكأننا أمام بنية واحدة تسمح
بالكالم عىل القانون اإلهلي والقوانني الطبيعية والقوانني الوضعية باملعنى نفسه( .((2القوانني كالعالقات
التي تفرض ذاهتا عىل مجيع املوجودات تقوم عىل الرضورة ،أي الرضورة العقلية .وعىل الرغم من هذا
التعميم الذي بموجبه ختضع مجيع الكائنات للقوانني/العالقات ،فإن مونتسكيو يم ّيز بني هذه القوانني،
تسي املادة اجلامدة تتميز بالثبات والدقة ،يف حني أن القوانني الوضعية التي
فالقوانني الطبيعية التي ّ
دائم للقوانني .وموقف اإلنسان
تنظم العامل العاقل تقبل اخلرق والتبدل ألن اإلنسان كائن غري خاضع ً
من القوانني وتفاعله معها ال ينفصل عن طبيعة وجوده املزدوج ،فهو من جهة كائن فيزيائي كغريه من
تسيه قوانني ال تتغري ،لكنه من جهة أخرى كائن عاقل ما انفك خيرق القوانني التي سنّها
األجسام ّ
ويغي القوانني التي سنّها هو نفسه .وغال ًبا ما يستسلم لسلطان األهواء والغرائز ،وينتهك القوانني
اهلل ّ
حرا وموجو ًدا ً
عاقل ينتهك القوانني
وخيرقها وحيورها لتحقيق مصاحله الشخصية .اإلنسان بوصفه كائنًا ً
التي أقرها اهلل ويغري القوانني التي أقرها بنفسه.
تشرتك القوانني كلها عند مونتسكيو يف فكرة «العالقة الالزمة» أو العالقة السببية ،التي ُيفهم القانون
بموجبها كقاعدة كونية ترسي عىل العامل اإلهلي والعامل املادي واحليواين والعامل اإلنساين .وإن تعريف
موج ًها ضد الالهوتيني فقط ،بل إنه ساهم يف تعميم فكرة
القانون كعالقة ال كإرادة أو وصية ،مل يكن َّ
مستله ًم من الفيزياء التجريبية بوصفها النموذج
القانون لتشمل مجيع الظواهر ،وأدخل يف السياسة مفهو ًما
َ
اإلرشادي العلمي السائد يف القرن الثامن عرش .ومن مفاعيل هذا التصور أنه يضفي طاب ًعا ماد ًيا عىل
الواقع اإلنساين وإنكار احلرية امليتافيزيقية أو احلرية كإرادة( ،((2كام يقلب العالقة بني احلرية والقانون؛
فليست احلرية مقدمة ورش ًطا للقوانني بل هي فعل ما تسمح به القوانني .ومونتسكيو خي ّلص احلرية من
شعورا داخل ًيا أو عالقة مع الذات ،وإنام هي فعل عميل
طبيعتها امليتافيزيقية ،فهي ليست حالة نفسية أو
ً
خالصا ،فعىل اعتبار أن
وممارسة تظهر يف احرتام القوانني وخرقها م ًعا .وهلذا ،مل يكن مذهبه يف احلرية تأمل ًيا
ً
احلرية هي «احلق يف فعل ما تبيحه القوانني» ،فإهنا ختتلف من شعب إىل شعب بحسب القوانني التي تسود
املجتمعات .وعندما يربط مونتسكيو بني احلرية والقانون َيظهر من ِّظ ًرا للدولة الليربالية ويرى أن أساس
احلرية السياسية هو الفصل بني السلطات بام يساهم يف توازن القوى( ((2ويدعو إىل احلرية احللوة املطابقة
للعقل واإلنسانية والطبيعة( ((2والتي ينزهلا منزلة األنوار اخلاصة بكل فرد.
( ((2المصدر نفسه ،ص .28

(25) Francine Markovits, Montesquieu: Le Droit et l’histoire, bibliothèque des philosophies (Paris: J. Vrin, 2008), p. 23.

( ((2جاكلين روس ،مغامرة الفكر األوروبي :قصة األفكار الغربية ،ترجمة أمل ديبو (أبو ظبي :هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث (كلمة)،
 ،)2011ص .252
( ((2فولغين ،ص .51
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عىل أمهية هذا الربط الذي أقامه مونتسكيو بني احلرية والقانون ،فإن ذلك ال ينفي أن يتحول القانون نفسه
ً
وعادل ،وال تكفي القوانني
إىل نفي ،أو عىل األقل إىل وسيلة تقييد للحرية؛ فليس كل ما هو قانوين ح ًقا
وحدها لضامن احلرية .إن عدم كفاية القوانني هي التي دفعت مونتسكيو إىل التفكري يف العدالة ،ألن هذه
األخرية ،كام يرى ،ليست رهن القوانني أو متوقفة عليها .ومن أجل التوضيح ،يرضب املثال التايل« :إن
القول بأن ال عدل وأن ال ظلم إال ما تأمر أو متنعه القوانني الوضعية هو كأن نقول إن شعاعات الدائرة مل
تكن متساوية قبل أن ترسم الدائرة»( ،((2فالعدالة أرقى من القوانني وأسبق منها.
ولئن كان مونتسكيو قد اهتم بالقوانني التي تتعلق بكائنات خاصة وذكية ،فإنه صاغ فكرة وجود قوانني
عامة تتحكم يف ظواهر الطبيعة واحلياة االجتامعية عىل حد سواء بوضوح ودقة مل يعهدمها القرن الثامن
عرش .وال ريب يف أن مونتسكيو ختطى عرصه عندما تطلع إىل حتديد القوانني التي تسوس احلياة االجتامعية،
تصوره للقوانني كعالقات قائمة وثابتة؛
لكنه مل يعرف مع ذلك كيف يط ِّبق ،عىل نحو منطقي متامسكّ ،
ِ
يضف عىل القانون االجتامعي طابع العالقة
فتحت تأثري نظرية احلق الطبيعي ،السائدة يف عرصه ،مل
ْ
(((2
أيضا الطابع املعياري للحق الطبيعي  .كام أننا نلمس يف فكر مونتسكيو
اإللزامية فحسب ،بل أضفى ً
الغموض واللبس اللذين يلفان عالقة القانون الوضعي الذي مصدره العقل البرشي بالقانون الطبيعي
واإلهلي ،العالقة بني قانونية الطبيعة االجتامعية وقانونية الطبيعة الفيزيائية ،بني نسبية القوانني الوضعية
وحتمية القوانني الطبيعية .وهو تارة ينفي كون القانون الطبيعي ً
نموذجا للقانون الوضعي وتارة
أصل أو
ً
أخرى يعتربه ً
يبي أن يف وسع القانون الوضعي القيام بدور القانون
بديل منه أو وجهه اآلخر .كام أنه ّ
الطبيعي عند بعض الشعوب(.((3
عندما يربط مونتسكيو القانون الوضعي بالعقل البرشي ،فإنه ال يفسح املجال أمام ما هو معجز ،كام إنه
يرفض القول برضورة الكلية العمياء التي تشتغل وفق منطقها اخلاص يف تعاليها عىل ما برشي ،ويسعى
إىل بيان حدود الفعل البرشي ألن «هناك عظمة القانون وعجز املرشعني»( ،((3فاملرشعون أناس حمدودون
وضعتهم الصدفة عىل رؤوس اآلخرين.

القوانين الوضعية
يظهر أن مونتسكيو يم ّيز بني أنواع عدة من القوانني :قوانني الطبيعة ،والقوانني الوضعية ،والقوانني
الدينية ،عىل اعتبار أن ُيفهم القانون الوضعي يف ارتباطه بالقانون األزيل؛ القانون الطبيعي أو القانون
املوحى به .القانون بصورة عامة هو العقل اإلنساين من حيث إنه حيكم مجيع شعوب األرض ،وجيب أن
أال تكون القوانني السياسية واملدنية اخلاصة بكل أمة سوى حاالت خاصة ُيط َّبق فيها العقل اإلنساين(.((3
فالقانون من حيث هو كذلك رشيعة للعقل يصنعها حاكم املجتمع ،ويصدرها ويطبقها من أجل اخلري
( ((2شارل لويس دو سكوندا مونتسكيو ،روح الشرائع ،ترجمة عادل زُ عيتر (القاهرة :دار المعارف ،)1953 ،ص .17
( ((2فولغين ،ص .53
( ((3مونتسكيو ،روح الشرائع ،ص .531

(30) Markovits, p. 49.

(32) Charles-Louis de Secondat Montesquieu, De l’Esprit des lois, chronologie, introduction, bibliographie par Victor
Goldschmidt, Garnier-Flammarion; 325-326, 2 vols. (Paris: Garnier Flammarion, [s. d.]), vol. 1, p. 128.
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ويكون مونتسكيو فكرة سامية عن القانون« ،فالقانون هو
العام ،ومصدر القانون النهائي هو عقل اهلل(.((3
ّ
أو ما جيب أن يكون -جتسيدً ا للعقل» ،وتعود هذه الفكرة إىل التصور األفالطوين الذي يعترب أن القواننيُصنعت لتبليغ أوامر العقل إىل أولئك الذين ال يستطيعون تلقيها مبارشة.
يوضح الفيلسوف املسيحي ألكسندرو ستوردزا ( )1854-1791( )A. Sturdzaأن مونتسكيو قدّ م
تصورا تراتب ًيا يشري إىل وجود مستويات خمتلفة من القوانني تنسجم مع مستويات الواقع اإلنساين يف
ً
(((3
كليته  ،فنجد قوانني الطبيعة وقوانني العقل وقوانني األخالق وقوانني الدِّ ين والقوانني السياسية
واملدنية .غري أن ما يميز هذا التصور الرتاتبي هو أن مونتسكيو ال ينظر يف األصل اإلهلي للقوانني ألنه مل
يكن من رجال الالهوت ،بل كان كات ًبا سياس ًيا.
يرصح مونتسكيو ،بوضوح تام ،حمد ًّدا موضوع أبحاثه من تفكريه يف القوانني ،بالقول« :إنني ال أعالج
القوانني بشكل مطلق ،بل روح القوانني ...تكمن هذه الروح يف الروابط املختلفة التي يمكن أن تكون
للقوانني مع األشياء املختلفة»(((3؛ فثمة عوامل متعددة حتدد اإلنسان ،ومنها تتكون روح عامة ،كالعوامل
الطبيعية (األرض واملناخ واإلقليم) ،والعوامل االجتامعية والتارخيية (األديان واآلداب والتاريخ والنمط
كل اجتامع ًيا ً
االقتصادي والنظام السيايس) .وتشكل هذه العوامل ،مرتبطة بعضها ببعضًّ ،
كامل .بل
يمكن الذهاب أبعد من ذلك للقول إن نظرية األسباب العامة التي صاغها مونتسكيو هي بمنزلة تاريخ
فلسفي لإلنسان(.((3
عندما يرشح مونتسكيو طبيعة البنى واملامرسات االجتامعية ضمن ما أسامه األسباب الفيزيائية واألخالقية،
فإنه يعترب األوىل مستقلة عن الفعل اإلنساين ومؤثرة فيه ،وتشتمل عىل احلجم واملوقع وطبيعة األرض
ونوعية الرتاب واملوارد االقتصادية ،وقبل كل يشء املناخ ،يف حني تشري األسباب األخالقية إىل األفعال
واملؤسسات اإلنسانية .وبفضل تفاعل نوعي األسباب ،كام يعتقد بيخو باريخ ،يستطيع كل جمتمع تطوير
«عبقرية» أو روح قومية متميزة قادرة عىل ممارسة تأثري مستقل عىل مؤسساته وممارساته االجتامعية،
ودجمها يف ٍّ
كل منطقي(.((3

يلمح مونتسكيو يف الوقت نفسه ،وانطال ًقا من الوقائع والتجارب ،إىل أن هذه العوامل ربام ال تؤدي
ّ
بالرضورة إىل أي قاعدة قانونية حمددة .وتكمن أمهية هذه العوامل يف إضفاء طابع وضعي ونسبي عىل
القوانني؛ فإذا كانت قوانني الطبيعة والقوانني اإلهلية تتميز بالثبات والوحدة واالستمرارية ،فإن القوانني
يرشعها العقل البرشي تتميز بالقابلية للتغري والتعدد والنسبية ،وبالتايل جيب أن «تكون
الوضعية التي ّ
هذه القوانني الوضعية خاصة بطبيعة البلد ،خاصة باإلقليم البارد أو احلار أو املعتدل ،وبطبيعة األرض
( ((3توشار ،ص .72

(34) Le temps de Montesquieu: Actes du colloque international de Genève (28-31 octobre 1998), [org. par le Département
d’histoire générale de la Faculté de Genève et la Société Montesquieu]; publ. par Michel Porret et Catherine VolpilhacAuger (Genève: Droz, 2002), p. 400.

( ((3مونتسكيو ،روح الشرائع ،ص .19

(36) Le temps de Montesquieu, p. 9.

( ((3بيخو باريخ ،إعادة النظر في التعددية الثقافية :التنوع الثقافي والنظرية السياسية ،ترجمة مجاب اإلمام (دمشق :الهيئة العامة
السورية للكتاب ،وزارة الثقافة ،)2007 ،ص .114
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وموقعها واتساعها وبجنس حياة األمم»( .((3ذلك أن البرش ،بحسب مونتسكيو ،يتأثرون بعلل وعوامل
متنوعة (املناخ والدِّ ين والقوانني ومبادئ احلكم وباألخالق والعادات) تتشكل منها روح عامة األمم.
والالفت لالنتباه أن العوامل الطبيعية والفيزيائية حتتل الصدارة يف حتديد قوانني األمم .وكام يرى بعض
النقاد ،فإن األفكار التي طرحها مونتسكيو بشأن تأثري هذه العوامل ،وعىل الرغم من سذاجتها ،كانت
أيضا بالتصورات العقالنية
بحد ذاهتا متقدمة يف عرصه ،ال مقارنة بالرؤية الالهوتية للعامل فحسب ،بل ً
التي قامت من ق ْبل باستنباط الوجود االجتامعي من خصائص اإلنسان الطبيعية( .((3والسؤاالن اللذان
يفرضان نفسيهام بقوة مها :كيف كانت حال الناس قبل أن تكون هناك قوانني برشية؟ وملاذا تنشأ القوانني؟
يثري هذان السؤاالن أوجه العالقة بني مونتسكيو وفالسفة العقد االجتامعي من جهة ،وعالقته بفالسفة
األنوار من جهة ثانية ،كام يثريان إشكالية العالقة بني احلق الطبيعي واحلق الوضعي.

يوحد فالسفة العقد االجتامعي ،من أمثال توماس هوبز وجون لوك وجان جاك روسو ،هو طرحهم
إن ما ِّ
مسألة أصل املجتمع ،أي البحث يف كيفية االنتقال من العدم االجتامعي إىل أشكال وعالقات اجتامعية
من َّظمة ،أو االنتقال من حالة الطبيعة إىل حالة املدنية ،أو بلغة روسو االنتقال من حق القوة إىل قوة احلق،
من حالة كان يسلك فيها اإلنسان طب ًقا لطبيعته وغرائزه وقوته اجلسدية إىل حالة أصبح يستشري فيها
عقله قبل أن يصغي إىل ميوله .و ُيرجع هؤالء هذا االنتقال إىل العقد االجتامعي بالنظر إليه كنظام قانوين
يعب عن اإلرادة العامة ،إذ هو ما ُيؤ ّمن هذا العبور من انعدام املجتمع إىل
وسيايس واجتامعي وأخالقي ّ
املجتمع احلايل .و ُيستشف من نظريات العقد االجتامعي أن اإلنسان مل يكن اجتامع ًيا وإنام صار كذلك،
و ُت َعدّ القوانني التي وضعها الناس واتفقوا عليها أهم مظهر دال عىل طبيعتهم االجتامعية .كام ُيفهم أن
املجتمع كيان اصطناعي مل ينتج من تأثري إهلي أو طبيعي.
ً
منشغل بالبحث يف أصل املجتمع بقدر ما
خيتلف مونتسكيو عن فالسفة العقد االجتامعي بأنه مل يكن
مهتم باملجتمعات الفعلية ،واألهم من ذلك ،كام يوضح ألتوسري ،غياب فكرة العقد االجتامعي يف
كان ً
(((4
كتابات مونتسكيو لتحل حملها غريزة األلفة واالجتامع؛ فاالبن ُولد بقرب أبيه ويبقى بقربه ،وللتعبري
عن املجتمع يكفي وجود رجل وابنه .ومل يتضمن كتاب روح الرشائع أي يشء عن العقد االجتامعي،
ونادرا ما يلتقي بالتارخيي الواقعي( .((4وانسجا ًما مع هذا
ألن العقد مفهوم نظري ،وأنموذج فقط،
ً
التصور ،كام ترى جاكلني روس ،فإن مونتسكيو يؤيد فصل احلق الطبيعي عن احلق اإلهلي ،كام أن احلق
الطبيعي ال يكتفي بذاته ويفرتض العودة إىل العقل اإلنساين؛ فهو خيلص احلق والقانون من كل تعال ألهنام
يتجذران يف العقل( .((4ويمكن إمجال االختالف بني مونتسكيو وفالسفة العقد االجتامعي باالختالف بني
أطروحتني :أطروحة «الليربالية بال ديمقراطية» و«أطروحة الديمقراطية بال ليربالية».
( ((3مونتسكيو ،روح الشرائع ،ص .19
( ((3فولغين ،ص .55
( ((4مونتسكيو ،روح الشرائع ،ص .23
( ((4رونالد سترومبرج ،تاريخ الفكر األوروبي الحديث ،1977-1601 ،ترجمة أحمد الشيباني ،ط ( 3القاهرة :دار القارئ العربي،
 ،)1994ص .188
( ((4روس ،ص .252
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ينطلق مونتسكيو يف استدالله بشأن نشأة القوانني من حالة ق ّلام كان يم َّيز فيها البرش من باقي احليوانات،
فقد كان ينقصهم العقل واللغة ،وكانت تتحكم فيهم الغرائز واحلاجات الفيزيائية التي قادهتم إىل احلفاظ
عىل أنفسهم بطريقة فردية ،ثم االرتباط بعضهم ببعض ،إىل أن امتلكوا بصورة واعية الرغب َة يف أن يبقوا يف
املجتمع .غري أن املجتمع ال يسلم من رصاع اإلرادات وتناقض املصالح اللذين يقودان إىل احلرب ،وهنا
ينشأ القانون وسيل ًة إلمخاد احلرب ،سواء داخل املجتمع نفسه أو بني جمتمع وآخر.
تب ًعا لذلك ،يميز مونتسكيو بني صنفني من القوانني الوضعية :يشمل الصنف األول «حقوق األمم»
العالقات بني األمم والدول واملجتمعات وتستند إليها العالقات الدولية .ويشمل
التي تنتظم وفقها هلا
ُ
الصنف الثاين احلقوق السياسية واحلقوق املدنية ،حيث إن احلقوق السياسية تنظم العالقات بني أفراد
املجتمع واحلكام ،وتنظم احلقوق املدنية عالقات األفراد يف ما بينهم .ويم ّثل التمييز يف القوانني الوضعية
بني حقوق األمم واحلقوق السياسية واحلقوق املدنية سندً ا للتمييز بني القانون الدويل والقانون العام
والقانون اخلاص .وجتري السيطرة عىل الناس بأنواع خمتلفة من القوانني ،كالقوانني الطبيعية ،والقوانني
اإلهلية التي هي حقوق الدِّ ين ،والقوانني الكنسية التي هي ضابطة احلقوق الدينية والقوانني السياسية
والقوانني املدنية والقوانني املنزلية وقوانني األمم( .((4ويسند مونتسكيو إىل العقل البرشي مهمة معرفة
القوانني التي جيب أن ُيقىض بموجبها كل مرة.

الدين وقوانينه
ِّ

إىل جانب القوانني الوضعية ،ويف موازاهتا ،توجد يف املجتمعات قوانني أخرى تعمل عىل قيادة الناس
وتوجيه سلوكاهتم ،وهي القوانني الدينية؛ فكام يقرر مونتسكيو ،فإن «الدِّ ين خياطب القلب ،والقانون
خياطب العقل» ،وعىل القوانني التي توضع ملخاطبة العقل أن تنعم بقواعد ال بنصائح مطل ًقا ،وعىل الدِّ ين
(((4
كثريا
يرشع ملخاطبة القلب أن ينعم بكثري من النصائح وبقليل من القواعد  .ويراهن مونتسكيو ً
الذي ّ
عىل التكامل بني الدِّ ين والقوانني املدنية أو الوضعية من أجل ضامن السلم؛ فالدِّ ين والقانون هيدفان إىل
جعل املواطنني صاحلني مبدئ ًيا ،وكلام َّ
زجرا ،وعدم
قل ردع الدِّ ين وجب عىل القوانني املدنية أن تزداد ً
خطرا؛ فمن جهة يدعو مونتسكيو إىل اجلمع بني مصالح
االنسجام بني الدِّ ين والقوانني املدنية يشكل
ً
الدِّ ين ومصالح الساسة ،ويدعو من جهة ثانية إىل التوافق بني قوانني الدِّ ين وقوانني األخالق ،ذلك ألن
التكامل بني الدِّ ين والقوانني املدنية ال يعني التامهي والتطابق بينهام ،بل يعني التكامل يف الوظيفة ،مع متايز
بينهام .وتستلزم مثل هذه العالقة أن «ال ُيقىض بالقوانني اإلهلية يف ما جيب أن ي ُقىض فيه بالقوانني البرشية،
وال أن ُينظم بالقوانني البرشية ما جيب أن ُينظم بالقوانني اإلهلية»( .((4يقرر مونتسكيو أن القوانني البرشية
ختتلف ،من حيث أصلها وطبيعتها وموضوعها ،عن القوانني اإلهلية .وتشكّل القابلية للتغري خاصية مميزة
للقوانني البرشية ،بينام تقوم طبيعة قوانني الدِّ ين عىل عدم التغري ،وتقيض القوانني البرشية باحلسن (الذي
له وجوه متعددة ) ويقيض الدِّ ين باألحسن (الذي له وجه واحد) .وتب ًعا لذلك ،فإن القوانني الدينية أكثر
( ((4مونتسكيو ،روح الشرائع ،ص .224
( ((4المصدر نفسه ،ص .183
( ((4المصدر نفسه ،ص .225
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سموا والقوانني املدنية أكثر اتسا ًعا( .((4ويف حال كانت لقوانني الدِّ ين طبيعة القوانني البرشية نفسها ،ال
ًّ
مذكورا ،فمن الرضوري للمجتمع عىل وجه اخلصوص أن ينطوي عىل يشء
تعود قوانني الدِّ ين شي ًئا
ً
ثابت ،والدِّ ين هو هذا اليشء الثابت( .((4وتنشأ قوة الدِّ ين من اإليامن به ،وتنشأ قوة القوانني البرشية من
كوهنا ُتشى .ويف سياق هذه املقارنة ،وانطال ًقا من جتربته احلضارية ،وانسجا ًما مع روح عرصه ،ينتهي
مونتسكيو إىل أن الدِّ ين تالئمه القرون القديمة وتالئم القوانني البرشية األزمنة احلديثة .وهكذا ،ينبغي
أال تُتخذ األفكار التي تنشأ عن الدِّ ين مبارشة مبدأ للقوانني املدنية مهام يكن مقدار االحرتام الذي حتظى
به .وترتتب عن هذه املقارنة قضايا عملية عدةً :
فمثل ،ينبغي عدم تنظيم املحاكم البرشية بمبادئ املحاكم
التي تنظر يف أمور احلياة األخرى( .((4ويمتد ذلك إىل عدم جواز القضاء باحلقوق املدنية عندما يتوجب
القضاء باحلقوق السياسية( .((4كام ينبغي أال ُينظم باحلقوق الطبيعية ما يتعلق باحلقوق املدنية من أمور(،((5
وأخريا ينبغي أال ُيقىض
وينبغي أال ُيقىض بالقوانني املدنية يف أمور جيب أن ُيقىض فيها بالقوانني املنزلية(،((5
ً
بمبادئ القوانني املدنية يف أمور خاصة بحقوق األمم( .((5هذه االشرتاطات هتدف بمجملها إىل حتديد
جمال ّ
تدخل الدِّ ين ،أو التمييز بني املجال الديني واملجال الدنيوي ،أو الفصل بني السلطة الدينية والسلطة
الزمنية .ولعل هذا هو أهم رهان ناضل من أجله فالسفة األنوار أمجعني.

خصص مونتسكيو اجلزء اخلامس من كتابه روح الرشائع ملعاجلة الدِّ ين بوصفه أحد العنارص ا ُملشكّلة لروح
القوانني ،كام عاجله ضمن ًيا يف كتابه رسائل فارسية الذي هو يف األصل مقدمة لكتابه األول .وبمنتهى
الوضوح املنهجي ،حيدد مونتسكيو الغاية من البحث يف األديان ً
قائل« :ال أبحث ،إذن ،يف خمتلف أديان
عيل تكلمت عن الدِّ ين الذي
العامل إال من حيث اخلري الذي ُيستخلص منها يف األحوال املدنية ،سواء ّ
يكون أصله من السامء أم تكلمت عن األديان التي يكون أصلها يف األرض»( .((5ولتحقيق هذه الغاية،
ِ
العال الالهويت.
سيقارب مونتسكيو الدِّ ين من منطلق الكاتب السيايس واملفكر الوضعي ال من منطلق
ويتساءل مونتسكيو :هل من األفضل أال يكون للشعب ِدين من أن ُيساء استعامل الدِّ ين له؟ وما هو األقل
رضرا :إساءة استعامل الدِّ ين أحيانًا أم عدم وجود ِدين بني الناس مطل ًقا؟ وما هو األخطر :عدم تد ّين
ً
ِ
ِ
موجهة إىل آراء مسيو
اإلنسان بدين أم تد ّينه بدين رديء؟ هذه األسئلة حتمل يف جمملها شحنة استنكارية َّ
بيل( ((5الذي كان يزعم أن ال حاجة إىل الدِّ ين ،ومن األفضل أن يكون اإلنسان زندي ًقا من أن يكون وثن ًيا،
وأن عدم تدين اإلنسان أقل خطرا من تدينه ِ
بدين رديء .بالنسبة إىل مونتسكيو ،ليس األمر أن ُيعرف
ّ
ّ
ً
ِ
هل األفضل أال يكون لإلنسان أو للشعب دين من أن ُيساء استعامل الدِّ ين الذي له ،بل أن ُيعرف ما هو
رضرا :هل إساءة استعامل الدِّ ين أحيانًا أم عدم وجود ِدين بني الناس مطل ًقا .ويسوق هـذا املثال
أقل
ً
( ((4مونتسكيو ،روح الشرائع ،ص .235
( ((4المصدر نفسه ،ص .226
( ((4المصدر نفسه ،ص .238
( ((4المصدر نفسه ،ص .248
( ((5المصدر نفسه ،ص .246
( ((5المصدر نفسه ،ص .252
( ((5المصدر نفسه ،ص .253
( ((5المصدر نفسه ،ص .686
( ((5بيير بيل ( )1706-1647فيلسوف وناقد فرنسيُ ،يعد من مؤسسي عقالنية القرن الثامن عشر.
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لتأكيد احلاجة إىل الدِّ يـن ودوره يف توجيه الفعل السيايس للحاكم« :و ُي َعدّ األمري الذي ُيب الدِّ ين وخيشاه
كاألسد الذي يذعن لليد التي تالطفه أو الصوت الذي يسكنه ،و ُي َعدّ األمري الذي خياف الدِّ ين ويمقته
كالوحوش تفرض القيد الرادع هلا من االنقضاض عىل املارين ،و ُي َعدّ االمري الذي ال ِدين له كاحليوان
أدوارا
اهلائل الذي ال يشعر بحريته إال إذا مزق وافرتس»( .((5يراهن مونتسكيو عىل الدِّ ين الذي يؤدي
ً
متعددة اجتامع ًيا وسياس ًيا واقتصاد ًيا ،ويساهم يف إشاعة األمن واالستقرار ،كام ينتقد الدِّ ين عندما يتحول
إىل عامل قهر وسند لالستبداد والطغيان.

قدّ م مونتسكيو يف موضوع الدِّ ين معاجلة شمولية تلقي الضوء عىل أبعاده الروحية والعقائدية والسياسية
واالجتامعية واالقتصادية .وتقوم هذه املعاجلة عىل تقديم األمثلة التارخيية ،واستعراض النامذج الواقعية،
بام يسمح له باستخالص القوانني العامة؛ ففي كتابه روح الرشائع ،عالج أصل الدِّ ين ،وحدّ د دوافع
الناس للتد ّين ،ورصد االختالفات بني املذاهب والعقائد الدينية ،وتناول قضايا حياتية يف غاية الدقة
كالزواج وتعدد الزوجات والطالق واخليانة الزوجية والقوامة واإلرث ووضعية املرأة يف املجتمع وزواج
املحارم والرتبية .وكثرية هي القضايا التي عاجلها يف كتابه أفكار ،الذي هو عبارة عن جمموعة من التأمالت
الشخصية ،وخاصة تلك التي ختص عالقات الدِّ ين بالسياسة وبأنظمة احلكم وأنامط احلياة االجتامعية،
وتعالج القوانني اإلهلية وطبيعة اإلله ،وتنتقد الالهوت والرصاعات الدينية والالتسامح والتعصب.
ويتخذ يف أغلبه شكل شذرات تبحث يف املعجزات واألفعال املنسوبة إىل التدخل اإلهلي وأصل املعتقدات
(((5
خمتربا لفحص ميكانيزمات الظاهرة الدينية ،وكأنه يربهن باخللف
وأمراض األديان  ،وجيعل من الوثنية ً
عىل احلاجة املاسة إىل الدِّ ين .ويعترب مونتسكيو أن الوثنية هي دين األمم الغليظة ،وأن الدِّ ين الذي يتخذ
الكائن الروحي موضو ًعا له هو ِدين األمم املنورة(.((5

ومما ينبغي اإلشارة إليه هو أن حجاج مونتسكيو بشأن احلاجة إىل الدِّ ين ال تنبع من تد ّينه أو إيامنه بل
من تصوره الوظيفي للدِّ ين يف املجالني االجتامعي والسيايس؛ فالدِّ ين -يف نظره -واجهة مجيلة كام هي
يف الرسائل الفارسية ،ورادع اجتامعي يف آن م ًعا .ومونتسكيو املناوئ لإلكلريوس وغري املتد ّين ،يربئ
نفسه من أن يكون ملحدً ا ،وهو يعتقد بفائدة الدِّ ين من حيث هو وازع قمع( .((5كام خيلص فولغني إىل
أن مالحظات مونتسكيو املتعلقة بالدِّ ين هي ذات طبيعة خاصة؛ فالدِّ ين بحد ذاته ال يثري اهتاممه عىل
ً
مرضا ،أسوة بالسياسة أو التجارة(.((5
اإلطالق ،وهو ال ينظر إليه إال بوصفه
عامل اجتامع ًيا ،مفيدً ا أو ً
وهلذا يعلن مونتسكيو أن تأثري الدِّ ين يف السلوك والعادات مسألة أكثر أمهية يف نظره من معرفة ما إذا كان
قويم أم ال .كام أوضح بول هازار ( )P. Hazardأن مونتسكيو ال يفحص ديانات العامل املختلفة
الدِّ ين ً
إال من حيث عالقتها باخلري الذي ُيستخلص منها يف الدولة املدنية ،سواء أكان يتحدث عن الديانة التي
أصلها من السامء أم يتحدث عن الديانات التي أصلها من األرض( .((6وإذا كان موقف مونتسكيو من
( ((5مونتسكيو ،روح الشرائع ،ص .177

(56) Pauline Kra, «La religion dans les Pensées de Montesquieu,» Revue Montesquieu, no. 7 (2003-2004), p. 102.

( ((5مونتسكيو ،روح الشرائع ،ج  ،5ص .204
( ((5توشار ،ص .537
( ((5فولغين ،ص .73

(60) Paul Hazard, La Pensée européenne au XVIIIe siècle: De Montesquieu à Lessing, notes et références (Paris: Boivin,
1946), tome 1, p. 196.
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الدِّ ين ينسجم مع التصور العام للتنوير الفرنيس ،الذي كان يستند إىل العقل ويعمل عىل حتييد الدِّ ين من
احلياة العامة واإلقالل من شأن املعتقد الديني واملؤسسات الدينية ،فإن ذلك مل يمنعه من العمل عىل رصد
تأثري الدِّ ين يف ترشيع القوانني ويف حتديد طبيعة األنظمة السياسية.

نعيد القول إن مونتسكيو ال هيتم بالدِّ ين يف ُبعده العقائدي والشعائري ،وإنام يركز عىل ُبعده الوظيفي؛
فصحة العقيدة أو بطالهنا ليسا مدار احلكم عىل الدِّ ين ،ألنه ربام يكون ألصح العقائد وأطهرها أسوأ
النتائج إذا مل ترتبط بمبادئ املجتمع ،كام ربام يكون ألفسد العقائد أروع النتائج إذا ارتبطت بمبادئ
يوجهها حتى ال تنحرف أو حتى ال تقود إىل
املجتمع ،فال يكفي أن يقيم الدِّ ين عقيدة ،بل جيب أن ّ
االنحراف؛ فسوء تل ّقي عقيدة خلود الروح يف بعض الديانات قاد إىل نتائج فظيعة ،ودفع إىل قتل
النساء والعبيد والرعايا لكي يكونوا خد ًما يف العامل اآلخر .وحيرص مونتسكيو كل احلرص عىل الوعي
بخصوصية كل ِدين وفهمه يف ُبعده املوضوعي املرتبط بالواقع االجتامعي ورشوطه التارخيية ،مؤكدً ا يف
الوقت ذاته أن أديان العامل ال تقدم إىل من يامرسوهنا عوامل متساوية يف التمسك هبا ،وإنام يتوقف هذا
كثريا عىل وجه مواقفتها لطراز تفكري الناس وشعورهم( .((6ويرى أن الدِّ ين بقوانينه ينهض بوظيفة
ً
إصالح مضار النظام السيايس ويدعم الدولة السياسية عندما تكون قوانينها عاجزة ،ومن ذلك أن
«الدِّ ين يقوم باليشء الكثري إذا ما هزت الدول َة حروب أهلية»(((6؛ فالدِّ ين يساهم يف حفظ النظام
وإشاعة األمن .ويرضب مونتسكيو ً
الح ُرم «يف كل أربعة أشهر من كل سنة ينقطع
مثال لذلك باألشهر ُ
كل نزاع بني قبائل العرب ،ف ُي َعدّ من اإلحلاد أقل إخالل بذلك»( .((6ويف حاالت أخرى يكون لقوانني
الدِّ ين نتائج القوانني املدنية نفسها.

بغض النظر عن العقائد ،أكانت صاحلة أم فاسدة ،وعن الشعائر ،أكانت كثرية أم قليلة ،فإن مونتسكيو
ّ
وينمي الفضيلة ،وينظم
يعترب الدِّ ين األساس الرضوري للحياة االجتامعية؛ إذ إنه يدعم األخالق،
ّ
ونظرا إىل أن قيمة الدِّ ين عملية بك ّليتها تقري ّبا ،جيب
املنزه عن املصلحة.
األهواء ،ويوفر البواعث للعمل َّ
ً
أن خيلو الدِّ ين من العنارص الغامضة واخلرافية ،وعليه جتنّب الدوغامئية اإليامنية ،كام جيب أال يكون تأمل ًيا
خالصا أو منغمسا يف الشأن السيايس ال ِ
مره ًقا ألتباعه بكثرة التكاليف .وقد شكّلت هذه السامت عند
ً
ً
مهتم بالتفسري فحسب ،بل
مونتسكيو معايري للمقارنة بني األديان ،وحتى للمفاضلة بينها ،فهو مل يكن ًّ
أيضا بتقييم مجلة املعتقدات واملامرسات السائدة يف هذا املجتمع أو ذاك ،ولذلك أدرك احلاجة امللحة إىل
ً
إجياد معايري كونية شاملة( .((6ويتجىل بعض هذه املعايري يف األمان واحلرية واألرسة املستقرة والعالقات
الصحية بني اجلنسني ،وضبط النفس ،وختفيف حدة األهواء ،وشيوع العقالنية والشك وروح املنافسة،
وجتنّب الدوغامئية والتز ّمت والتعصب .وهيدف هذا اإلطار املعياري إىل تدجني الدِّ ين عقل ًيا ،وتسخريه
قارن بني األديان
خلدمة املجتمع ،وضامن توافقه مع القوانني املدنية وتكامله معها .ويف ضوء هذه املعايريَ ،
وبني أنامط احلياة التي تسود يف املجتمعات.
( ((6مونتسكيو ،روح الشرائع ،ص . 203
( ((6المصدر نفسه ،ص .19
( ((6المصدر نفسه ،ص .192
( ((6باريخ ،ص .116
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نموذجا للمقارنة التي عقدها مونتسكيو بني املسيحية واإلسالم:
يمكن أن نورد هنا ،عىل سبيل املثال،
ً
فاألخري ،بحسب رأيه ،ال حيقق معظم هذه املعايري التي تصورها ،بينام حتققها املسيحية التي يعتربها الدِّ ين
احلق الوحيد؛ إذ يرى أن الدِّ ين النرصاين بعيد عن االستبداد املحض( ((6يف حني أن اإلسالم ال يتكلم
بغري السيف ،ويؤثر يف الناس بروح اهلدم الذي أقامته( ،((6وأن احلكومة املعتدلة أكثر مالءمة للنرصانية
واحلكومة املستبدة أكثر مالءمة لإلسالم( .((6وعندما يقارن مونتسكيو بني املجتمعات األوروبية ،ذلك
اجلزء اجلميل من العامل ،وغري األوروبية ،الرشقية منها عىل وجه اخلصوصُ ،يالحظ تضا ًدا حا ًدا وتشوهات
عدة عميقة يف حتليالته؛ فأوروبا ابتدعت احلرية وأبدعت فيها ،بينام مل تعرف بقية العامل سوى االستبداد
والعبودية واخلنوع .وقد بالغ مونتسكيو إىل أقىص احلدود عندما أطلق بعض التعميامت السخيفة ،مثل
قوله «ق ّلام يضحك خملوق يف تركيا» و«ال يتمتع الرشقيون بروح الدعابة» و«ال وجود للصداقة يف تركيا
وبالد فارس» ،والدِّ ين يف املجتمعات اإلسالمية «فزع مضاف إىل فزع» و«شعوب الشامل أشجع من
شعوب اجلنوب» ،و«الرشقيون كساىل فكر ًيا» ،فالصورة العامة التي ُيشكلها هي أن الرشق املسلم عامل
غرائبي تسكنه الكائنات الرشيرة وتنعدم فيه الفضائل اإلنسانية وتسوده روح اهلدم.
وال يفصل مونتسكيو تنوع الرشائع والعقائد واألديان عن تنوع العوامل اجلغرافية واختالف طباع الناس،
فكلام عملت هذه األخرية عىل حتديد طبيعة األنظمة السياسية وأشكال احلكم ،عملت كذلك عىل التأثري
يف األديان ورشائعها ،بحيث ينبغي لكل ِدين أن يتالءم مع مناخ البلد الذي ينترش فيه ،وأي ِدين ال يتالءم
رواجا طويل األمد فيه( .((6فعىل الدِّ ين أن يتك ّيف مع واقعه وأن ينظر
مع مناخ بلد من البلدان لن يعرف
ً
إىل حاجات الناس أكثر مما ينظر إىل عظمة الكائن الذي ُيعظمه؛ فاألحكام والرشائع الدينية التي تنظم
حياة الناس ال تنفصل عن أحواهلم ونمط عيشهم ،حيث إن األديان كلها تُوجد قوانني حملية ،من ذلك أن
حيرم ذبح األبقار وأكلها ينسجم مع إقليم اهلند الذي يتَميز بارتفاع احلرارة وكثرة
مذهب التناسخ الذي ّ
األمراض التي كانت متنع األبقار من التكاثر .وهذا القانون املحيل الذي ُيرم ذلك ال يكون صاحلًا لبلدان
أخرى .ومما يسرتعي االنتباه أن اإلطار التفسريي الذي قدمه مونتسكيو-خاصة يف ما يتعلق بالعقائد
خصوصا املناخ ،يف فهم املجتمعات غري األوروبية،
والرشائع الدينية -يشدد عىل دور األسباب الفيزيائية،
ً
يف حني تقدم العوامل التارخيية مفاتيح فهم مثيالهتا األوروبية( .((6فعىل الرغم من حرص مونتسكيو
عىل فهم كل جمتمع ضمن معايريه اخلاصة ،وحماولة إجياد نظرية سياسية وأخالقية تستند إىل رؤية تعددية
وتطوير هذه النظرية ،فإن نجاحه يبقى حمدو ًدا ،ويرجع ذلك ،بحسب بيخو باريخ ،إىل عاملني وثيقي
املفضلة للحياة الكريمة هي الرؤية
الصلة أحدمها باآلخر :مركزيته األوروبية واعتقاده األحادي بأن رؤيته ّ
األمثل والوحيدة التي يمكن اعتبارها إنسانية ح ًقا( ،((7وهي رؤية متأثرة بالدِّ ين املسيحي.

لقد أفسد هذان العامالن رؤيته الفلسفية املنفتحة ومنعاه من إدراك قيمة التنوع األخالقي والثقايف،
شوشا عىل دعوته إىل التسامح الديني.
كام أهنام ّ
( ((6مونتسكيو ،روح الشرائع ،ص .178
( ((6المصدر نفسه ،ص .178
( ((6المصدر نفسه ،ص .181
( ((6فولغين ،ص .56
( ((6باريخ ،ص .124
( ((7المصدر نفسه ،ص .121
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سة؟
أي إمكانية إلنتاج إسالموية ُم َت ْو َن َ
دراسة في التحديات
أمرين :فأ ّما األول فرتكيبي ،مسعاه أن جيمع معطيات الواقع
يطمح هذا البحث إىل حتصيل ْ
السيايس والثقايف والدِّ يني ،وأن ينشئ بينها صالت ومعابر تساعد عىل فهم اإلسالموية
) (islamismeيف سياقها العام من ناحية ،ويف إطارها املحيل التونيس من ناحية ثانية .وأ ّما
الثاين ،فإشكايل ،هدفه أن حييط باألسئلة التي تضع املرشوع اإلسالموي التونيس أمام كتلة
من التحديات الناهضة يف وجهه.
توسل البحث يف سبيل ذلك بمقاربتني متضافرتني :مقاربة ُمقارنية ومقاربة تارخيية نقدية.
عول عىل األوىل الستحصال النتائج ممّا َيمع بني حركة النهضة التونسية وحزب العدالة
ّ
وعول عىل الثانية
والتنمية الرتكي من جهة ،وبني أتاتورك وبورقيبة من جهة أخرىّ .
وم ِ
لرصد أثر تاريخ «الدولة املدنية» َ
َاميلها القيمية يف بناء الشخصية التونسية املعارصة
واإلمكانات أو الفرضيات املتاحة أمام اإلسالموية التونسية إلحداث اخرتاقات ما يف
معقول هذه «الدولة املدنية».

بناء عىل هذا التصور ،يندرج البحث يف أفق الدراسات الفكرية ذات النزعة التفكيكية
تأويليا لإلسالم ورؤية
مرشوعا
التي حتاول أن تَظفر بام به تكون اإلسالموية التونسية
ً
ً
«ه َو ِوية» ) (vision identitaireللمجتمع .واقتىض هذا االختيار أال تغوص الدراسة يف
ُ
تكتفي باملرتكزات التأسيسية للخطاب اإلسالموي
وأن
التفصيالت عىل الرغم من أمهيتهاْ ،
َ
التونيس يف مواجهة معوقاته .وينبغي اإلشارة يف هذا املقام إىل أنه مل يكن من مقاصد هذا
نظرا إىل أن
البحث األساسية احلصول عىل إجابات مبارشة وهنائية عن األسئلة املثارةً ،
أسبا ًبا ّ
مركبة ذاتية وموضوعية جعلت أطروحات هذه اإلسالموية ال تكتمل عىل نحو
ُيمكن الدارس من ترتيب أحكام هنائية يف شأهنا؛ فقد بدا تع ّلقها بام هو خطايب إنشائي
طاغيا عىل ما هو إبستيمي تأصييل وإبداعي.
أيديولوجي
ً
* أستاذ محاضر في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،صفاقس  -تونس.
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مقدمة :إسالموية أم إسالمويات؟
ّ
بروزا الفتًا لظاهرة اإلسالم السيايس عىل امتداد العقد األول
تشهد بلدان عربية وإسالمية كثرية ً
من القرن الواحد والعرشين .والراجح أهنا مرشحة ملزيد من االنتشار .وال شك يف أن أسباب
ذلك مركّبة ،فيعرس رد األمر إىل عامل حمدد .لكن يمكن استحضار عنارص قد تكون مساعدة أكثر من
كثريا من البلدان ،والتحوالت يف
غريها عىل تنشيط هذه الظاهرة ،كاألزمات االقتصادية التي ترضب ً
اجلغرافيا السياسية العاملية بعد احلادي عرش من أيلول/سبتمرب  ،2001وصمود مقاتيل حزب اهلل يف
اجلنوب اللبناين يف وجه العدوان الصهيوين يف صائفة  ،2006والنتائج التي بدأت أمم كثرية حتصدها
من ارتباطها بالزمن املعومل ،مثل سؤال اهلوية الذي صار عىل رأس س ّلم األولويات ،وبشائر الثورات
التي تتداعى إليها شعوب عربية هنا وهناك ،مفسحة ،بالديمقراطية املوعودة ،مكانًا للتيارات الدِّ ينية يف
املنافسة عىل احلكم.
هناك إذن قلق اجتامعي وأمني وروحي وسيايس ساق أصحا َبه إىل اللجوء إىل حلول تُلقي عىل األفراد
واجلامعات رضو ًبا من السكينة واالطمئنان ،وتغري باخلالص من خالل الدعوة إىل جتريب ما عند
ً
طويل ألسباب متعددة.
املسلمني من خمزون ُأزيح من الواقع زمنًا
ووضعت
غري أن بلدانًا إسالمية قليلة نجحت فيها اجلامعات التي تتبنّى مرشوع األسلمة (،)islamisation
ْ
عىل حمك الواقع أطروحاهتاُ .ي ْذكَر يف هذا الصدد جتارب أربع هي :اإليرانية والسودانية واألفغانية
ً
عمرها
تعمر التجربتان الثانية والثالثة
طويل ،عىل خالف التجربة اإليرانية التي يزيد اليوم ُ
والرتكية .مل ّ
عىل ثالثني سنة .وتشد التجربة الرتكية إليها األنظار ،سواء من الدارسني أو من الراغبني يف اختاذها ً
دليل
عىل قدرة اإلسالم السيايس عىل إنتاج رؤية عرصية لتدبري الشأن العام.
ً
طويل يف السلطة ،وكانت
مل يستطع التيار السيايس اإلسالمي يف السودان بزعامة حسن الرتايب أن يمكث
عجلت سقوطه هي التنوع اإلثني والدِّ يني يف السودان ومتاعب احلياة اليومية وغياب تدابري
العوامل التي ّ
تنموية فعالة يف أطروحات هذا التيار وعدم اطمئنان اجلوار السوداين إىل ما يدعو إليه.
كانت «الطالبانية» يف أفغانستان ً
أنموذجا ً
مثال َ
فاشل ألسباب لعلها
آخر ملقاربة إسالموية سياسية م ّثلت
ً
أكثر تعقيدً ا من احلالة السودانية؛ ففي أفغانستان ،كانت احلرب الباردة متر من هناك مستعر ًة بني الغرب
الرأساميل الليربايل واالحتاد السوفيايت االشرتاكي .ويف أفغانستان ،كان «املجاهدون» حط ًبا لتلك احلرب
وهم حيسبون أهنم خيوضوهنا ضد الكفار .وانكشفت البالد بعد «النرص» خرا ًبا رهي ًبا حاول من بقي فيها
وهب إليها من كل حدب وصوب احلاملون بقيام «دولة
من «املجاهدين» تعمريها بـ«إقامة رشع اهلل فيها»،
َّ
اإلسالم» .ولكن حركة طالبان املتحالفة مع تنظيم القاعدة أعطت مجيع مقومات االنحراف عن سنن
التاريخ وروح األديان.
وأ ّما الثورة اإلسالمية يف إيران ،فالثابت أهنا نجحت يف إقامة دولة دينية يف إطار األيديولوجيا اجلعفرية
االثني عرشية ،ولكنها مل تكن قادرة عىل تقديم نفسها ً
بديل من األنظمة القائمة ألمر ْين عىل األقل:

دراسات وأبحاث
سة؟ دراسة في التحديات
أي إمكانية إلنتاج إسالموية ُم َتوْ َن َ
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خصوصية املذهب الشيعي والعقيدة اإلمامية املرتبطة به من ناحية ،والرفض اإلقليمي والدويل للتفاعل
اإلجيايب معها من ناحية ثانية.

اإلسالموية التونسية والبحث عن األنموذج
وفكرا وسلوكًا.
متميزا من غريه خطا ًبا
عىل خالف ما ذكرنا ،يبدو أن لإلسالم السيايس يف تركيا ما جيعله
ً
ً
وقد يكون التعامل اإلجيايب معه إقليم ًيا ودول ًيا عائدً ا إىل ذلك كله .والواقع أن الدوائر الرسمية ليست
وحدَ ها فقط َمن مل يزعجها صعود التيار اإلسالمي يف تركيا إىل سدة احلكم ،بل إن ما يلفت النظر يف
هذا الشأن ،وعىل نحو خاص ،هو أن أحزا ًبا وحركات دينية يف دول مثل تونس واألردن واملغرب
أنموذجا لالقتباس ،وهذا سيؤدي إىل أمر مهم هو ضمور رأي املال
أصبحت شديدة امليل إىل اختاذه
ً
زود االجتاهات الدِّ ينية يف
الرمزي الذي كان لإلخوان املسلمني؛ فربيقهم سيخفت ،وهو الذي طاملا ّ
َ
العال اإلسالمي بملمح إخواين جامع .ويف ضوء ما تقدم ،قد يكون اخلطاب اإلسالموي منذ بداية هذا

متجها إىل شق مسار جديد نحو أنموذج جديد ،وهو األنموذج الرتكي الذي جيسده اليوم حزب
القرن
ً
(((
العدالة والتنمية (. )AKP
ال بد يف هذا السياق من اإلشارة إىل أن التجارب السياسية إ ْذ تنجح يف بناء مسارات للتطور والتنمية
يكتسب هبا القائمون عليها مزيدً ا من التأييد والرشعية حمل ًيا ،فإهنا ال يمكن أن تستمر إال يف سياق إقليمي
ودويل مساند ،وهذا ما يدفع برتكيا اجلديدة إىل مد شبكة من العالقات اخلارجية ،وجذب األنصار
واملتعاطفني معها ،وإظهار إمكانية اإلفادة مما جيري داخل تركيا؛ فقد قال زعيم العدالة والتنمية ورئيس
الوزراء السابق [رئيس اجلمهورية حال ًيا] رجب طيب أردوغان إن جتربة حزبه يف احلكم يمكن أن تكون
توجه يدركه متابعو نشاط الزعامء األتراك اليوم؛ فإضافة إىل الدبلوماسية النشيطة
«مصدر إهلام»((( ،وهذا ّ
التي متيز عالقاهتم بمحيطهم اإلسالمي ،جيتهدون يف االقرتاب من وجدان الشعوب العربية واإلسالمية،
وإظهار التعاطف معهم ،والتكلم يف قضاياهم كام مل يتكلم فيها حكامهم .إن بريق حزب العدالة والتنمية
قادتا مساراهتا بنجاح كبري
نسميه اسرتاتيجية االنتشار التي يرسم ُ
يعود يف املقام األول إىل ما يمكن أن ّ
إىل حد اآلن .وعىل هذا األساس ،يمكن القول إن حضور تركيا يف ثوب إسالمي حيتاج إىل فضاء إقليمي
((( نشير في هذا اإلطار إلى أن تركيا كانت في التجربة الكمالية محط األنظار واإلعجاب ً
أيضا؛ فقد اع ُتبر مصطفى كمال عند كثير
من الزعماء العرب والمسلمين ً
مثال جيدً ا للزعيم الوطني .وال ندري إنْ كان رجب طيب أردوغان هو النسخة الثانية من الزعامة
التركية أم ال ،غير أننا نحتفظ بمالحظة أساسية وهي أن الوضعيات السياسية الكبرى ال تصير محل تقدير وإعجاب ما لم تتحول
إلى قوة مؤثرة في محيطها وإلى معطى جيوسياسي حاسم .للتوسع في الكمالية وتأثيراتها ،يمكن العودة إلىMenter Sahinler, :

Origine, influence et actualité du kémalisme, le développement dans les faits (Paris: Publisud, 1995); François Georgeon,
«Kémalisme et monde musulman (1919-1938): Quelques points de repère,» dans: Cahiers du Groupe d’études sur la
Turquie contemporaine (GETC), no. 3 (no. spécial): Kémalisme et monde musulman (Automne 1987), pp. 1-39, and Paul
Dumont, «La Turquie d’Atatürk: un modèle de développement pour le monde musulman,» Papier Presenté à: L’Occasion
des «Journées bruxelloises de la Méditerranée» (organisées par l’Institut MEDEA, Bruxelles, 23 Octobre 2003), sur le
Web: < http://turcologie.u-strasbg.fr/dumont-makale1.pdf>.

((( ً
نقل عنDorothée Schmid et Semo Marc, «Un «Modèle turc» pour les révoltes arabes?,» Politique Internationale, :
no. 131 (Printemps, 2011), p. 132.
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ودويل حتى يستقر ً
بديل يف الداخل من العلامنية الكاملية والعسكريتاريا الصلبة املتداخلة معها من ناحية،
وحتى يكون ً
مهم يف إنتاج تصور جيوسيايس الستقرار منطقة الرشق األوسط من ناحية ثانية.
عامل ً

هبذا املعنى ،يبدو أن أطروحة األنموذج ،التي ُت ْط َرح اليوم بحدة وغرام يف األوساط اإلسالموية العربية،
رأسا مسألة الرصاع يف جماالت النفوذ بني أكثر من جهة إقليمية
حتتاج إىل مقاربة عميقة ت ُْست َ
َحض فيها ً
ودولية يف منطقة الرشق األوسط .والعارفون بالدراسات االسرتاتيجية واملصالح الكربى للدول التي
كثريا ممّا تعلنه.
ترغب يف املسامهة يف تشكيل جماهلا احليوي يدركون أن ما ختفيه خطابات الود السيايس أكثر ً
ويميل هذا البحث إىل القول إن التهافت عىل املنوال الرتكي من غري أن يتمركز أصحابه يف قلب السياقات
اجليوسياسية ومشاريع إعادة تشكيل املجال الرشق األوسطي يبقى جمرد أوهام تتغذى من أحالم طوباوية
تستبطن فرضية عثمنة ( )ottomanisationثانية للزمن العريب الراهن.
وفرت لإلسالميني فرصة نادرة يف الظهور
ال شك يف أن ثورة  14كانون الثاين/يناير  2011التونسية ،التي
ْ
بعد سنوات طِوال من سياسة االستئصال والتشتيت بني السجون واملنايف ،مت ّثل املناسبة األبرز التي تُطرح
فيها مسألة املنوال الرتكي .والسبب هو أن حزب حركة النهضة فاز يف انتخابات املجلس التأسييس يوم 23
أهلتْه ألن يكون عىل رأس السلطة التنفيذية .وكانت النقاشات بني
ترشين األول/أكتوبر  2011بأغلبية ّ
مكونات الطيف السيايس واأليديولوجي املرافقة لعمليات االنتقال الديمقراطي تدور يف قسم منها حول
املرشوع الذي سيطبع مسرية تونس يف املستقبل وحول نوعية خطاب «النهضويني» وتصوراهتم للحكم.
يف هذا اإلطار إذن حيرض املنوال الرتكي يف الساحة السياسية التونسية ،فام هي الكيفية التي َيستقدم فيها
مالئم للبيئة التونسية؟
اإلسالميون هذا املنوال؟ وإىل أي مدى يمكن أن يكون استدراج تلك التجربة
ً

الوقوع عىل َو ْص ٍل ما بني الشيخ راشد الغنويش زعيم حركة
ال َي ْع ِدم الباحث يف احلركات الدِّ ينية املعارصة
َ
(((
النهضة التونسية وأعالم اإلسالم السيايس الرتكي ،وخاصة نجم الدِّ ين أربكان ()2011-1926
ورجب طيب أردوغان الذي يقدم نفسه وتقدمه اآللة الدعائية املجنَّدة للرتويج له باعتباره الوجه
املعلمن والناجح يف تركيا .هذا الوصل بينهام ال خيفيه راشد الغنويش ،بل ال نخاله إال منتش ًيا
اإلسالمي
َ
وهو يرصح به كلام ُطرح عليه السؤال عن عالقته باألتراك اجلدد .فهكذا أجاب ً
مثل عن سؤال يف حوار:
 -هل مت ّثل تركيا حزب العدالة والتنمية مرج ًعا؟

صديقي يل حتى
 «كان الوزير األول رجب طيب أردوغان ووزير الشؤون اخلارجية أمحد داود أوغلوْ
وجها آخر غري الذي قدمه بن
قبل أن يصال إىل السلطة .إننا فخورون بتجربتهم ألهنم يقدمون لإلسالم ً
الدن»(((.
((( ُيعتبر نجم الدين أربكان أحد أبرز الوجوه التي ساهمت في نشوء اإلسالم السياسي التركي؛ فقد أسس حزب النظام الوطني سنة
إسالميا
زعيما
 1971وحزب السالمة الوطني سنة  1972وحزب الرفاه سنة  .1986وكانت سنة  1996السنة التي برز فيها أربكان
ً
ً
بال منازع في دولة شديدة التطرف في َعلمانيتها الكمالية .للتوسع يمكن العودة إلىChristian Moe, «Refah Partisi (The Welfare :

Party) and Others v. Turkey,» International Journal of Not-for-Profit Law, vol. 6, no. 1 (September 2003).

((( راجع نص الحوار فيAyed Christophe, «Nous n’avons aucun problème avec la présence des Tunisiennes en :
politique: Entretien avec Rached Ghannouchi,» Libération (France), 28/4/2011, sur le Web: <www.liberation.fr/
monde/01012334199>.
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ربام وجدنا يف ترصحياهتم ما يشري إىل أن كتابات الغنويش ال تل َقى الرواج يف تركيا برتمجتها إىل الرتكية فقط،
وإنام ُتتّخذ إهلا ًما إن مل ن ُقل مرج ًعا لإلسالم الرتكي اليوم((( .واحلاصل من هذا أن ما يظهر عىل «هنضويي»
تونس من انبهار باملنوال الرتكي وتداو َله بغزارة مل يذهبا بقادهتم عىل األقل إىل الرتويج له باعتباره األصل
يروجون ،حالة فكرية إسالمية هلا من الكفاءة ما جيعلها
الذي جيب استنساخه لتونس؛ ففي تونس ،كام ّ
خارج منزلة االستالب واالكتفاء بنقل جتارب اآلخرين .ومل يكن تشديد إسالميي تونس عىل أهنم يف عالقة
حمصورا باحلالة السياسية بعد  14كانون الثاين/يناير 2011؛ فاإلحلاح
تبادل اجتهادي مع األتراك اجلدد
ً
عىل أن التجربة اإلسالموية التونسية فاضت عىل حمليتها صار عامل جذب لتجارب اآلخرين والتأثري فيها
َداول يف أوساطهم قبل هذا التاريخ .يقول الغنويش يف مقالة له نرشها سنة  2009عن أدبيات حركته:
ُمت َ
«لقد كان لتلك األدبيات وال يزال تأثرياهتا عىل الصعيد املحيل وعىل امتداد اإلسالم»((( .وقد تو ّقع أن يكون
هذا التأثري أعظم لو مل تتعرض احلركة اإلسالمية يف تونس للمالحقة واالستئصال« :ومل حيد من ذلك التأثري
غري ما تعرضت له التجربة وال تزال من عمليات إجهاض واغتيال َحرم تونس ...من جتربة ثرية كانت
ذكرت يل ناشطة
ستعزز مكانتها يف العامل»((( .ومل ُي ْب ِق الغنويش إشادته بحركته م ْطلقة ،بل رضب مثلً« :لقد
ْ
(((
إسالمية مغاربية أن أدبيات النهضة املدافعة عن حقوق املرأة مثل كتاب (املرأة بني القرآن واملجتمع)
سرا لِ َما محله من دعوة للمساواة مل تكن يومئذ مستساغة يف الوسط اإلسالمي يف هناية
الذي كن يتداولنه ً
أيضا عند محادي اجلبايل ،أمني عام حركة
السبعينات والنصف األول من الثامنينات»((( .هذا طرح نجده ً
النهضة والوزير األول يف احلكومة املنبثقة عن املجلس التأسييس ،وهو يشري إىل دور إسالميي تونس يف
تطوير أطروحات اإلخوان املسلمني« :لقد سامهنا مع آخرين يف تطوير حركة اإلخوان املسلمني»(.((1
يبدو ممّا تقدم أن اإلسالميني يف تونس كانوا يعملون عىل صوغ جتربة سياسية إسالموية تُراعي أمر ْين:
متكنت تونس احلديثة من أن
كانت حتاول أن تكون قريبة يف معجم التخاطب ويف القيم التي تتبنّى ما
ْ
تفرضه نم ًطا للعيش املشرتك .وكانت بام تعتزم أن تتقدم به إىل الناس والسلطة ودوائر التأثري الدويل
ٍ
أساس من ذلك،
جتنح إىل إبراز نفسها إسالموية مدنية تَقبل بام يقبل به الضمري اإلنساين احلديث .وعىل
قال الغنويش عن وثيقة إعالن ميالد حركة االجتاه اإلسالمي« :م ّثل البيان التأسييس أول وثيقة إسالمية
حديثة عىل صعيد احلركة اإلسالمية ،وباخلصوص يف العامل العريب .وثيقة تتبنّى بوضوح وحسم اخليار
الديمقراطي دون تلعثم وال استثناء وال تردد ،وترفض مطل ًقا العنف ً
سبيل للتغيري وتعلن ...املنارصة
حلقوق النساء»(.((1
((( المصدر نفسه.
((( راشد الغنوشي« ،حركة االتجاه اإلسالمي «سلف النهضة» ..السياقات واآلثار( »،الجزيرة نت ،)2009/6/12 ،على الموقع
اإللكتروني<http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2009/6/12> :
((( المصدر نفسه.
((( لعله يعني كتابه :المرأة بين القرآن وواقع المسلمين.
((( الغنوشي« ،حركة االتجاه اإلسالمي».

»(10) Zied Krichen, «La Stratégie des islamistes: Entretien exclusif avec Hamadi Jebali, le Secrétaire général d’Ennahdha,
Réalités (17 Février 2011).

( ((1الغنوشي« ،حركة االتجاه اإلسالمي».
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كان املنوال الرتكي إذن بمثابة السياق التنفيذي العميل حتى تؤكد اإلسالموية التونسية أهنا ليست فقط منخرطة
أيضا رشيك أصيل يف إنتاجها .وها هي تركيا األردوغانية تشهد بذلك.
يف األطروحات املدنية ،وإنام هي ً
لك ْن ،هل صحيح أن اإلسالموية الرتكية متتح يف أطروحاهتا ممّا ترى اإلسالموية التونسية أهنا تنهل منه؟
ْ
فإن كان األمر كذلك ،فام الذي منع التجربة التونسية من التحول إىل صياغة جمتمعية؟ وهل النجاح الذي
أوصل حزب حركة النهضة إىل حصاد الرتبة األوىل يف انتخابات املجلس التأسييس ورئاسة احلكومة
املنبثقة عنه إنبا ٌء بأن تونس ماضية يف الطريق الذي مضت فيه اإلسالموية الرتكية؟
غريهم عىل تفتيت صخرة
ال شك يف أن إسالميي تونس ممتلئون
ً
اعتزازا بالدور االجتهادي الذي ساعد َ
ٍ
لسبب ما جيعل
العلمنة األتاتوركية الصلبة .وبقطع النظر عن قوة هذا الطرح أو ضعفه( ،((1فإن الغنويش
اإلسالميي (الرتكي والتونيس) يف عالقة تبادلية للمرجع« :يم ّثل األتراك مرج ًعا لنا ،كام نم ّثل هلم
الطر ْفي
ْ
َ
(((1
أيضا مرج ًعا»  ،وهذا مهمْ ،
وإن يف الشكل ،من جهة كون الغنويش يوحي بأن املنوال اإلسالمي
نحن ً
الناجح اليوم هو ذاك الذي اشتغل عىل بلورته االجتاهان االجتهاديان املعارصان التونيس والرتكي م ًعا.
واملقصد واضح من مثل هذا الترصيح ،إنه التنبيه عىل أن اإلسالم السيايس يف تونس إسالم حي ومنتِج
وليس جمرد خطاب دعائي واستنساخي.
ربام يكون االجتاه نحو ج ْعل التجربة الرتكية نتيج َة جهد مشرتك بني إسالميي البلد ْين حيركه هاجس
التملص من حمضنة اإلخوان املسلمني .ويمكن الظفر بقرائن كثرية؛ فالغنويش قال ،معل ًقا عىل مالحظة
صحايف يستجوبه« :كنتم يف التسعينات (من القرن املايض) شديدي القرب من السودان اإلسالمي.
أيضا بجواز سفر سوداين»( ((1يبادر ،وال نخاله إال مترب ًما ،إىل فك نفسه من ارتباط قديم يلوح
ومتتعتم ً
يف كالمه كأنه التهمة« :عىل امتداد ثالث وعرشين سنة يف املنفى ،مل أقض غري شهر واحد يف السودان يف
زرت تركيا عرشات املرات»( .((1ويف هذا الصدد نلمس نزو ًعا غري مع َلن إىل التخلص من كل
حني أنني ُ
كثريا من إسالميي تونس كانوا يرون،
ما يذكّره بالسودان وجتربة حكم حسن الرتايب عىل الرغم من أن ً
حينها ،يف التجربة السودانية فرصة جيدة لنجاح املرشوع اإلسالمي ،ومن أن بعضهم ما زال يرى يف حركة
النهضة جز ًءا من حركة اإلخوان املسلمني(.((1
هذا امليل إىل املنوال الرتكي يعكس وع ًيا بأن الفكر اإلسالموي العريب مل يستطع إنتاج رؤية لإلسالم تتحول
يف الواقع االجتامعي والسيايس املحيل والدويل إىل جتربة جديرة باالحرتام .وعىل هذا األساس ،يبدو لنا أن
( ((1تأكيد هذا يحتاج إلى دراسات .وال يوجد إلى حد اآلن ،في ما نعلم ،بحث نظر في دور إسالميي تونس في تطوير مقوالت
اإلخوان أو التأثير في أطروحات إسالميي تركيا.
( ((1الغنوشي« ،حركة االتجاه اإلسالمي».
( ((1المصدر نفسه.
( ((1المصدر نفسه.
ً
( ((1يقول حمادي الجبالي في الحوار المشار إليه آنفا« :كنا جز ًءا من حركة اإلخوان المسلمين .وما زلنا كذلك على نحو من
ً
تحول ما في عالقة النهضة باإلخوان قد حدث،
األنحاء» .وفي قوله« :على نحو من األنحاء ) (…d’une certaine manière.إقرار بأن
ولكن كيف؟ وأين؟ هذا ً
أيضا يحتاج إلى تدقيق.
ْ
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الغنويش بمثل هذا اخلطاب كأنام يعمل عىل النأي بنفسه عن اإلسالموية العربية التي كانت منذ تبلور معامل
ِ
ومور ًدا .وقد أجاب احلبيب املكني ،أحد أبرز قيادات االجتاه اإلسالمي
اإلسالم السيايس يف تونس منب ًعا
فيم ختتلف حركة االجتاه اإلسالمي عن
(حركة النهضة اآلن) يف ثامنينيات القرن املايض عن السؤالَ :
مجاعة اإلخوان املسلمني؟ كام ييل« :نشرتك مع اإلخوان املسلمني يف مرص والسودان وسوريا يف القاعدة
اإليديولوجية .لدينا نفس الفهم لإلسالم يف املستوى النظري واإليديولوجي»(.((1
لكن ينبغي اإلشارة يف هذا اإلطار إىل أمر الفت وهو أن إقرار قادة «االجتاه اإلسالمي» بأن اإلسالم
ً
استنساخا
إقرارا يذهب إىل حد تقديمه
السيايس يف تونس كان يتحرك يف املدار اإلخواين العريب مل يكن
ً
أو تقليدً ا .كان ثمة ميل إىل إسباغ بعض اخلصوصية عىل املرشوع اإلسالموي التونيس .هكذا ّبي
احلبيب املكني« :إن ما يميزنا هو التكيف مع الواقع .إننا حركة تونسية .واملجتمع التونيس خمتلف عن
املجتمع املرصي أو املجتمع السوداين .ففي السودان يتعلق املجتمع بإسالم تقليدي .واملجتمع التونيس
جمتمع فتي خترتقه تيارات غري إسالمية كثرية .وهو ُمه َّيأ للتعددية .إن حركتنا ليست حركة دينية .إهنا
متأقلم مع واقع حمدد .وإن جمرد قبولنا بالشيوعيني جيعلنا نختلف عن
حركة فتية اختارت إسال ًما فت ًيا
ً
اإلخوان يف مرص أو يف السودان»( .((1ويف حوار مع عبد الفتاح مورو ،القيادي املساهم يف تأسيس
أيضا عىل حرص شديد من اإلسالميني التونسيني عىل إظهار جتربتهم
حركة االجتاه اإلسالمي ،نقف ً
جترب ًة خاصة هبم .كان ذلك بمناسبة اإلجابة عن سؤال عن املقاييس التي ُّاتذت بموجبها اجلمهورية
اإلسالمية يف إيران مرج ًعا لإلسالميني يف تونس .يقول عبد الفتاح مورو بنفي قاطع« :إهنا مل تكن لنا
مرج ًعا أبدً ا ...نحن التونسيني لنا خصوصيتنا ...إن الثورة اإليرانية غري مؤهلة بأن تقدِّ م لنا ،نحن
ً
حلول»(.((1
التونسيني،
إن َ
مثل هذا اإلحلاح عىل خصوصية الطرح التونيس إجيايب يف املطلق؛ فهو يستدعي يف اآلن نفسه
خصوصية املجتمع التونيس .لكن التحرك يف هذا االجتاه يمكن أن نجده يف خطابات إسالموية كثرية
يدّ عي أصحاهبا أهنم يامرسون أنشطتهم التأويلية حتت املظلة الوطنية ،بام فيها من طبائع وذهنيات وقيم
حملية .لذلك ،يبدو أن التشديد النظري عىل اخلصوصية يبقى جمرد شعار ما مل ينهض عىل إثباتات عينية.
فنحن ال نفهم ،عىل سبيل املثال ،داللة القول إن املجتمع التونيس «جمتمع فتي» ،فهذا خمالف للمعقول
التارخيي واجلغرايف .كام ال نفهم عىل وجه التدقيق داللة القول إن هنضويي تونس يشتغلون عىل مرشوع
صياغة «اإلسالم الفتي».
ومن دون مزيد من التوسع ،يرى هذا البحث أن بذل اجلهد من أجل إبعاد «اإلسالم التونيس» و«املجتمع
وضع مالمح غري معتادة
التونيس» عن املشرتك يف األدبيات اإلسالموية يعني من الناحية النظرية ْ
(17) Chris Kutschera, «Tunisie: Habib Mokni, le M.T.I, l’Islam et le pouvoir,» Les Cahiers de l’Orient, no. 7 (3ème
trimestre) (1987).

( ((1المصدر نفسه.

(19) Jean-Paul Chagnollaud, «Au nom des grands principes de l’Islam,» (entretien avec Abdelfattah Mourou),
Confluences Méditerranée, no. 3 (Mars 1992).
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فهم من خالهلا وجود إمكانية أخرى غري املتحققة
إلسالموية تونسية ،وهذا مبدئ ًيا عالمة إجيابية قد ُي َ
اآلن يف أكثر من بلد عريب وإسالمي .وال ريب يف أن حتقيق هذا املطلب حيتاج إىل أمر ْين عىل األقل :توفري
أنتجت إىل اليوم أغلب األدبيات اإلسالموية.
سياق لالجتهاد يف الدِّ ين خيتلف نوع ًيا عن السياقات التي
ْ
والوعي بأن إشاعة خطاب جتديدي يف اإلسالم ينبغي رضور ًة أال يكون جمرد خطة ،قد ال ترقى إىل مستوى
املنهج لتحقيق هدف مبارش منها هو جتنيب «اإلسالم التونيس» املوعود االصطدام بـ«املجتمع التونيس».
ال شك يف أن املجتمع التونيس ليس «جمتم ًعا فت ًيا»؛ فقد استطاع الفاعلون فيه منذ قرن ونصف قرن عىل
األقل أن يصوغوا له مسلكًا يف التحديث والتنوير هو عند الدارسني املتخصصني حمل إمجاع .وعمليات
االجتهاد الكربى يف مقاطع مهمة من تارخيه تؤكد أن حظوظ العلمنة فيه كبرية .وليست العلمنة انسحا ًبا
قطع ًيا من الفضاء الدِّ يني و ُن ْف َر ًة منه ،ولكنها إنتاج لوضع تأوييل جديد تتشكل بمقتضاه عالقات غري
مهم حتقق يف هذا املضامر .والتحدي الذي قد يعطل
تقليدية بني املجتمع والدِّ ين .ويبدو أن
ً
نجاحا ًّ
ترسخ األبعاد التحديثية
املرشوع اإلسالموي يف تونس اليوم يكمن يف مدى قدرة أصحابه عىل صوغ رؤية ّ
والتنويرية التي انخرط فيها املجتمع انخرا ًطا عمي ًقا .و َيصعب حتقيق ذلك من دون النجاح يف مد اجلسور
أيضا؛ فلهذه النخبة
إىل النخبة التونسية ال النخبة املعلمنة فحسب ،وإنام الشديدة التطرف يف علامنيتها ً
حضور فعال يف مواقع عالية احلساسية مثل اجلامعات واملؤسسات الثقافية واإلعالمية.
وما ينبغي تسجيله يف هذا السياق هو أن هذه النخبة التونسية تعترب نفسها حاجز املامنعة والصمود ضد
كل مرشوع يعيد النظر يف املكتسبات احلداثية ،عىل الرغم من أهنا (أي النخبة) ال حتظى بالتأييد الالزم بني
ً
تواصل سياس ًيا حيقق درجة من القبول باإلسالم السيايس
الناس .وليس املقصد من فكرة مد اجلسور إليها
بني أطياف الفعل السيايس يف تونس؛ فهذا مقصد قد يتحقق بأكثر من وسيلة ،إن ما نعنيه هو إنتاج معرفة
نصا وثقافة بعيدً ا عن مسالك االرمتاء الرباغاميت يف حداثة ليست
يف الفلسفة السياسية مؤصلة يف اإلسالم ً
بالتأكيد ً
أيضا أن الذين يدافعون يف تونس عن
أصل يف تفكري اإلسالمويني اليوم .وهذا ال يعني بالتأكيد ً
املكتسبات احلداثية هم حداثيون ح ًقا؛ فليس من املبالغة القول إن «الفكر التونيس» منذ حواىل ثالثة عقود
مروج حلداثة َ
اآلخرين
مل يامرس احلداثة ممارسة إنتاجية ومل يسع إىل تأصيلها ،بل كان يف العموم إ ّما جمرد ّ
ٍ
رتها.
وإما واق ًفا عىل أطروحات قلة من احلداثيني التونسيني جي ّ
الفريقي يتشكل سؤاالن :هل يتوافر لدى إسالمويي تونس من الكفاءة االجتهادية
أمام حالة النفور بني
ْ
واجلرأة عىل اخرتاق حصون اإلسالموية السياسية العربية ما يؤهلهم ملد تلك اجلسور من أجل التفاعل
النقدي املتبا َدل؟ وهل َي ْقبل علامنيو تونس بتديني الفضاء العمومي؟ إن اإلشكال املبارش يكمن إذن يف
املعلمن.
وجود صدام رصيح وعميق بني املرشوع اإلسالموي يف تونس وتاريخ التحديث
َ
إن قدرة اإلسالم السيايس يف تركيا عىل إثبات جدارته يف املشهد السيايس املحيل واإلقليمي والدويل وفرت
للنهضويني إمكانًا جيدً ا ل َع ْرض مرشوعهم يف احلكم عىل أساس أنه تشابك مثمر بني عقل اجتهادي
يالحظ هو أن مثل هذا اخلطاب ،يبقى يف
تونيس ورؤية تأويلية معارصة لإلسالم يف تركيا .غري أن ما َ
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الظرف الراهن ،وعىل الرغم ممّا فيه من إغراء ،جمرد منتوج خطايب سيايس يف فضاء تونيس شديد احلساسية
من مرشوع تديني احلياة السياسية التونسية.

أتاتورك وبورقيبة :التاريخ واإلسالموية
كل من الزعيمني مصطفى كامل واحلبيب بورقيبة سلك ً
يرى هذا البحث أن ًّ
سبيل خاصة به وهو يضع
بلده عىل طريق احلداثة والعلمنة .ونشري يف هذا الصدد إىل أن الفرق النوعي بينهام يكمن يف نوع التعاطي
(((2
مع اإلسالم تارخيًا وترشي ًعا؛ فإذا كان أتاتورك قطع تركيا اجلديدة عن جماهلا احلضاري والتارخيي
ومصريا ،فإن بورقيبة تز ّعم مرشو ًعا جتديد ًيا
ودفع هبا يف اجتاه «ال َغ ْر َبنَة» ( )Occidentalisationسري ًة
ً
انطال ًقا من اجتهاد «ثوري» يف اإلسالم .وبقطع النظر عن معقولية هذا املرشوع ،ظل بورقيبة «وف ًيا»
ملجاله الروحي والتارخيي ْ
وإن كان مسكونًا بحب جنوين ألوروبا عامة ولفرنسا عىل نحو خاص .وعىل
هذا األساس ،مل تقع مشكالت عويصة بينه وبني عموم الناس من جهة ،وبينه وبني النخبة ا ُمل َع ْلمنة من
جهة ثانية.
لقد نجح أتاتورك يف صناعة أمة ( )Fabrication d’une nationحتى باملعنى املبارش للعبارة( ،((2وما
أيضا توجه قريب من هذا؛ فهو حرص عىل تسويق
مل يتأت له طو ًعا أنجزه باإلكراه( .((2وكان لبورقيبة ً
األيديولوجيا الوطنية حتت عنوان «القومية التونسية» ،وظهرت يف هذا الشأن أدبيات كثرية ،بل إن
تسمى مؤسسات وهيئات قومية وليست وطنية .ولعل ذلك يعود
املؤسسات واهليئات الرسمية كانت ّ
إىل مفهوم الدولة القومية ( )Etat-nationيف أوروبا احلديثة ،ذاك الذي تأثر به بورقيبة وغريه من زعامء
حركات التحرير الوطني .غري أن الفكرة القومية يف الرؤية البورقيبية ال تنفي اشرتاك تونس مع البالد
العربية األخرى يف هذا االنتامء .ومل تكن الفكرة القومية األتاتوركية عىل هذا النحو ،بل كانت عرقية يف
األساس .ولذلك نقول إن ًّ
كل منهام بنى وطنًا غري أن أحدمها خيتلف عن اآلخر يف هوية الوطن الذي
بنى .واالختالف ال يكمن يف املنهج الذي حتقق به كل وطن كام ذهب إىل ذلك بعض الدارسني(((2؛ فأصل
االختالف يكمن يف تصور هذا الوطن.
وأتاتورك إ ْذ يستحدث لألمة التي َبنَى الوسائل كلها من أجل إبرازها وجو ًدا متربئًا من روابطه ومسؤولياته
وموقعه اجلغرا-سيايس التقليدي ،يشق طري ًقا إىل بناء وطن تركي جديد عىل أسس ثالثة مل جتتمع يف أي
( ((2اإلجراءات التي نفّذها مصطفى كمال في هذه المسألة كثيرة وتتعلق باللباس واللغة والتاريخ والفن والتعليم .راجع ،لمزيد من
التوسع في هذه اإلجراءات ،على سبيل المثال Jacques Benoist-Méchin, Le Loup et le léopard. Mustapha Kémal ou la Mort :

d’un empire (Paris : A. Michel, 1954), chap. 5: Mustapha Kemal arrache la Turquie à l’Islam 1922-1924.

( ((2تكونت إلنجاز هذه الوظيفة في سنة  1929جمعية أكاديمية (جمعية التاريخ التركي) منوط بها البحث والتنقيب في كل مادة
تاريخية تقدم ما يساهم في نحت الهوية التركية الخالصة.
ً
ً
سلوكا آخر .من ذلك ،على سبيل المثال،
سلوكا معي ًنا وتفرض عليهم
( ((2نقصد جميع القوانين والمراسيم التي تحجر على األتراك
منع غطاء الرأس الذي كان سائدً ا في الزمن العثماني واستبداله بالقبعة األوروبية.
(ِ ((2م َن الذين حصروا االختالف في المنهج الطاهر بلخوجه في مذكراته عن بورقيبةTahar Belkhodja, Les Trois décennies :
Bourguiba: Témoignage, les témoins de l’histoire (Paris: Publisud; Arcantères, 1998), p. 24.
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صياغة وطنية عربية وإسالمية :القومية والالئكية( ((2واجلمهورية .ومل يكن مصطفى كامل أ ًبا لألتراك
(أتا-تورك :Ata-turk/أي أبو األتراك)( ((2فقط ،بل كان ظله عىل شعبه ً
أيضا؛ فقد أريد له ،ذها ًبا
ثقيل ً
يف التعظيم مذه ًبا بعيدً ا ،أن يكون يف َو ْض ٍع َصنَمي يتأله به ويتنزه يف نزعة شديدة التعصب جتعل سريته
سري ًة للوطن كله(.((2

ال ريب يف أن مصطفى كامل بنى وطنًا قوم ًيا ،وو ّفر له أسباب التقدم وربطه بأوروبا ثقافة وقوانني

وسلوكًا .ولكن عملية انتزاع هذا الوطن القومي اجلديد من روابطه التارخيية كانت شبيهة بعملية انتقام
أعمى من املايض ،عرب إجراءات تبدو مصطنعة وموغلة أحيانًا يف السذاجة .نقصد عىل سبيل املثال
عمم هبا احلرف الالتيني ً
بديل من احلرف العريب .فمع أن املتخصصني الرتبويني ب ّينوا له أن
الكيفية التي ّ
جب كل
عطي ُأكله ،قرر أن تتم العملية يف ثالثة أشهر ليس أكثر .و ُأ ِ َ
هذا عمل ينبغي أن يستغرق سنوات ل ُي َ

من كانوا بني ست سنوات وأربعني سنة من العمر عىل العودة إىل املدرسة لـ«غسل» األلسن من احلرف
العريب وتعلم الرتكية بالرسم الالتيني .وال شك يف أن هذه التجربة وما يدخل يف سياقها يسهالن عىل
الضمري اجلمعي الرتكي اعتبارها تعد ًيا عىل االنتامء واهلوية كام يسهالن ختزينها لوقت احلاجة .فبقدر

ما كان لألتاتوركية من فضل يف بناء تركيا القومية والعلامنية واجلمهورية ،كانت عىل نحو من األنحاء
مستغر ًبا بعدئذ أن يظهر يف تركيا ،وقد تراخت القبضة األتاتوركية ،تيار
صادمة للثقافة والتاريخ .وليس
َ

يدعو إىل إعادة أسلمة تركيا (.)réislamisation

االجتاه العنيف نحو قطع تركيا من جماهلا احلضاري ال يربز عند بورقيبة يف تونس؛ فعالقته باللغة
ِ
الفرنسية كانت متينة من دون أن ت ِ
املستعمر ولكنها بالنسبة إليه
ُفسد عالقته بالعربية .وكان يراها لغة

رضورة ثقافية لالنفتاح عىل العامل والتحاور معه وإيصال الصوت إىل املحافل األممية .واألهم من ذلك
أنه كان يعترب الفرنسية ً
مهم من العوامل املؤهلة لصوغ مالمح شخصية وطنية تونسية وبناء ذهنية
عامل ًّ
( ((2نشير إلى أن دستور  1924نص في مادته الثانية على أن «دين الدولة التركية هو اإلسالم» ،ولكن سرعان ما وقع إلغاء هذه المادة.
كان ذلك في  10نيسان /أبريل  1928حيث تم تغييب كل إحالة مرجعية على اإلسالم ووقع التنصيص على الئكية الدولة التركية.
وهذا نادر الحدوث في مختلف دول العا َلم (قد ال يتجاوز عدد الدول التي تنص دساتيرها على الالئكية العشر دول) ،وال وجود له
في أي دولة عربية وإسالمية.
لقبا .وكان ذلك في  24تشرين الثاني/
( ((2لقب أسبغه البرلمان التركي عليه بمناسبة صدور مرسوم يفرض على كل تركي أن يحمل ً
نوفمبر  .1934ويمكن أن نستحضر في هذا السياق َش َب ًها بين مصطفى كمال وبورقيبة ،وال ندري إن كان ذلك يعود إلى رغبة في
تشريفيا
لقبا
ً
محاكاة الثاني سيرة األول أم ال؛ فلقد منح البرلمان التركي مصطفى كمال بمناسبة انتصاره الكبير على الجيش اليوناني ً
اسمه إال مسبو ًقا بعبارة «المجاهد األكبر»،
وهو «الغازي» ،وكان ذلك في  19أيلول/سبتمبر  .1921ورأينا بورقيبة بعد زمن ال ُي ْذ َكر ُ
وهذا ً
أيضا تشريف قيل إن المجلس القومي التأسيسي الذي قرر يوم  25آب/أغسطس  1957إلغاء منصب الباي وانتخاب بورقيبة
رئيسا قرر في الوقت نفسه أن يمنحه هذا اللقب( .يذكر راشد الغنوشي أن بورقيبة هو من أطلق على نفسه هذه الصفة ،في مقاله سابق
ً
الذكر« :حركة االتجاه اإلسالمي سلف النهضة ..السياقات واآلثار» ،وإنْ كنا ال نعلم على جهة اليقين إن كانت هذه العبارة من باب
رغبة مطلقيها في التشديد على أن الزعيمين متشابهان حتى في األلقاب أم ال ،فإننا نرجح ،في ضوء قراءة تحليلية لمسارهما الفكري
و َم ِ
راجعهما الثقافية ،أنهما في العمق مختلفان.
( ((2نستحضر في هذا المقام ما ُيعرف بقانون ماي [أيار]  1951الذي ُيعا َق ُب بمقتضاه كل شخص يسيء إلى ذكرى أتاتورك بالسجن
من سنة إلى ثالث سنوات.
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مجاعية عرصية( .((2وهذا ال يعني أن تكون اهلوية التونسية ممزقة بني جمالني حضاريني .املقصد عند بورقيبة
ً
مدخل إىل العامل
أيضا
هو ّأل تكون الثنائية اللغوية ( )bilinguismeاحرتا ًفا تقن ًيا فحسب ،وإنام أن تكون ً
ً
احلديث ً
وسبيل إىل الثنائية الثقافية ( .)biculturalismeوهذا موقف ينم عن وعي بأن اللغة األم
وفعل فيه
حني تكون يف جمتمع عاجز عن اإلبداع ال يمكنها أن تكون إال حمدودة بحدوده .ولذلك ،فإن إتقان لغة أمة
نظرا إىل الصلة الوثيقة بني اللغة والثقافة .والقرار بأن تكون
متطورة يساعد عىل الولوج إىل العرص احلديث ً
الفرنسية لغة ذات شأن يف تونس لن يكون قطعا عىل حساب العربية« :إن تونس ال ت ِ
ُنكر شي ًئا من تارخيها
ً
أيضا أنه بفضل ُح ْسن استخدام لغة كاللغة
الذي كانت العربية فيه وسيلة التعبري .غري أهنا تعرف جيدً ا ً
َ
العال وحياته العرصية»( .((2هذا املوقف يمكن مناقشته من حيث عدم
الفرنسية تساهم بقوة يف ثقافة
االنرصاف إىل البحث يف مرشوع تطوير العربية واختاذها لغة علم وتقدم .لكن بورقيبة ما كان عروب ًيا أو
قوم ًيا حتى تُفتَح يف شأن أطروحته من اللغة العربية قضية للنقاش ،ولكننا نعلم أنه يف هذه املسألة حتديدً ا
مل يكن أتاتورك ًيا؛ كان بورقيبة بورقيب ًيا.
حيسن التنويه ههنا بأن مرشوع إعادة األسلمة مرشوع خاص جدً ا يف تركيا ،ويندر الظفر بشبيه له يف سائر
ُ
(((2
رأسا إىل املؤسسة والقوانني والترشيعات ،وال تتهم
البالد العربية واإلسالمية ؛ فإعادة األسلمة تتجه ً
وبي أن ذهاب مصطفى كامل إىل إقحام تركيا
الناس يف دينهم .وقد انتبه بعض الدارسني إىل هذه املسألة ّ
يف علامنية موغلة يف التطرف قد جتاوز حتى املنوال الفرنيس الذي أحب أن يستنسخه( .((3كان يف أغلب
اإلجراءات التي اختذها ذا نزعة استئصالية لكل ما ُي َذكّر برتكيا العثامنية ال باعتبارها سب ًبا يف خت ّلف األتراك
أيضا يف تاريخ وثقافة وانتامء ابتعدوا هبا عن ذاتيتهم اخلاصة؛ فمرشوع إعادة
ورطتهم ً
فقط ،وإنام ألهنا ّ
األسلمة يندرج إذن يف مرشوع نقيض هو إعادة ربط تركيا بمجاهلا التارخيي والدِّ يني ،وفك االرتباط
الشديد الذي ابتدعه مصطفى كامل بني تركيا وأوروبا ،ذلك أن هذه مسألة اشتباك ثقايف حاد بني رؤيتني
متعارضتني .وما كانت البورقيبية ُمْدثة يف النسيج الثقايف اخرتاقات كربى تتطلب مرشو ًعا ينسف ما
راكمتْه .واخلزان اخلفي الذي كان َيفظ لعموم األتراك انتامءهم التارخيي اإلسالمي وروحانيتهم يف وجه
َ
العلمنة األتاتوركية املفرطة مل يكن موجو ًدا يف تونس احلديثة عىل الرغم من النزوع البورقيبي إىل بناء «أمة
تونسية» شديدة االقرتاب من أوروبا.
كان بورقيبة حيرص عىل التمييز بني اإلسالم رسال ًة وعلامء الدِّ ين املنحرفني عن فهم مقاصدها السامية.
وكان فوق ذلك عىل وعي بأن سبيله مع اإلسالم ليست سبيل أتاتورك .لقد انتقد أطروحتَه يف أنقرة
بالذات مقر أتاتورك وأمام الربملان الرتكي يف خطاب له شهري يوم  25آذار/مارس  ،1965فمام جاء
( ((2راجع هذه األطروحة في خطابه «االنفتاح المزدوج على العالم» ) (Une Double ouverture au mondeالذي ألقاه في العاصمة
الكندية في  11أيار/مايو  1968بمناسبة انعقاد قمة فرنكوفونية .راجع نص الخطاب بالفرنسية على الموقع اإللكتروني:

<www.ressources-cla.univ-fcomte.fr>.

( ((2المصدر نفسه.
َ
مين العربي واإلسالمي شديدة الشبه بتركيا الكمالية.
ل
العا
في
كانت
التي
الوحيدة
الدولة
هي
البهلوية
( ((2يبدو أن إيران
ْ
( ((3راجع في هذا الصددJean-Paul Burdy et Jean Marcou, «Laicité/Laiklik: Introduction,» Cahiers d’études sur la :
Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, no. 19 (Janvier-Juin 1995).
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فيه« :ينبغي أال ننسى أن اإلسالم بالنسبة إىل العرب قد سبق الدولة .أنشأ القوانني قبل أن تكون .فإىل
جانب الدولة ومعها ،ينبغي لإلسالم أن يقود (األمة) ...فهذان ركنان نحرص عىل أن يتكامال بدل أن
أيضا يف مقام االستنتاج« :ليس للدين ضلع يف ما تسبب من ختلف للمسلمني...
ومما ورد فيه ً
يتنافرا»(ّ .((3
إن رأينا يف هذه املسألة خيتلف عن هذه احللول اجلذرية»(.((3
هبذا الطرح الفكري تكتسب البورقيبية طابعها اخلاص يف العلمنة ،وتنأى عن التورط يف إثارة العداوة
مع الدِّ ين .وعىل هذا األساس يكون اجلمع العشوائي بني الكاملية والبورقيبية فاقدً ا الصدقية .ومن
األمثلة هلذا اجلمع العشوائي بينهام ما جاء عىل لسان الغنويش وهو يبحث يف أسباب االنحطاط؛ فقد
ذهب إىل أن من عوامله« :انفالتًا باجلملة من ربقة الدِّ ين بزعم إعاقته حلركة التطور .وهو ما تومهه وفعله
العلامنيون يف بالد اإلسالم كبورقيبة وأتاتورك ممن اهتموا الدِّ ين باجلمود فاستهدفوه»(َ .((3و َس ْمنا اجلمع
بينهام بالعشوائي عىل الرغم من أننا نتصور أن الغنويش ال ختذله سعة اطالعه عن الظفر بالفروق بني
الرجلي .وال شك عندنا يف أنه كان يقصد إىل أن حيرشمها يف إناء واحد قصدً ا لسببني عىل األقل :التنفري
ْ
ّ
من بورقيبة ألنه نسخة من أتاتورك الذي قىض عىل اخلالفة بام متثله لدى العامة من رمزية روحية وبام يعنيه
ذاك الفعل من عدوان عىل اإلسالم من ناحية ،وهتيئة الوجدان املنفعل ك ََمدً ا الحتضان اإلسالم العائد
بعد ضياع من ناحية أخرى( .((3فإذا كان املنتوج الثقايف الكاميل قبِ َل باإلسالم السيايس طر ًفا رئيس ًيا يف
ٍ
بمآل آخر لتونس .ولكن،
صوغ مستقبل آخر لرتكيا ،فإن املنت َظر هو أن يقبل املنتوج الثقايف البورقيبي
هل التقارب الظاهر للعيان بني املسارين هو يف العمق كذلك ح ًقا؟ وهل كان مرشوع مصطفى كامل يف
ختصيصا هو نفسه مرشوع بورقيبة؟ وهل ثمة ما يفيد بأن سياق
التحديث عمو ًما ويف علمنة املجال الثقايف
ً
استالم اإلسالم السيايس احلكم يف تركيا هو نفسه السياق الذي يتحرك فيه حزب حركة النهضة اليوم؟
وهل يكفي التقارب يف فهم مقاصد الدِّ ين ليكون الفعل يف األرض هنا وهناك متشاهبني؟ أال يمكن أن
معي وإفشاهلا يف بلد آخر؟
يكون العامالن االقتصادي واإلداري فعالني يف إنجاح جتربة يف بلد ّ

إننا نميل يف املطلق إىل أن مسألة املرجع واألنموذج واملنوال من املسائل التي يغشاها ضباب فكري
الفكر اإلصالحي العريب واإلسالمي منذ القرن التاسع عرش،
وأيديولوجي كثيف .وقد عانى بسبب منها
ُ
وما زال يتخبط فيها .ففي استدراج سياق وبيئة وذهنية إىل غري منابتها ،وزعم أهنا ممّا يمكن أن ُيقتبس،
مغالطات كثرية .إن خطا ًبا كهذاْ ،
خالصا ،لن يكون إال تعمية عىل حقائق االجتامع
إن مل يكن ادعا ًء
ً
أكدت نجاحها وقد
وجتاوزا خلصوصية األنساق الثقافية والتارخيية .فال جتربة ،يف ما نرى،
السيايس
ْ
ً
(ً ((3
نقل عن أحمد المستيري من مقدمته لكتاب:

Nazli Hafsia, Le Contrat de mariage en Tunisie jusqu’en 1956 (Carthage, Tunisie: Cartaginoiseries, 2005), p. 8.

(ً ((3
نقل عنAmor Chadli, Bourguiba tel que je l’ai connu: La Transition Bourguiba-Ben Ali (Paris: Berg Edition, :
2010).
( ((3راشد الغنوشي« ،حركة النهضة في السياق التاريخي للمشروع اإلصالحي( »،حزب حركة النهضة) ،على الموقع اإللكتروني:

<www.ennahdha.tn>.

( ((3أوحى لنا بهذه العبارة عنوان مقال لعياض بن عاشور Islam perdu, islam retrouvé. :راجع نص المقال فيYadh Ben :
Achour, «Islam perdu, Islam retrouvé,» dans : Annuaire de l’Afrique du Nord, (Paris : Editions du CNRS, 1980), pp.
65-75.
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جاءت هبا األقدار من خارج جماهلا احلميم .ويف التاريخ ركام من العرب يمكن تقليبها بيرس ليظفر الباحث
بفشل كل حل حضاري جيري اجتالبه من خارج بيئته التي نشأ فيها .نقصد :إن لكل جمتمع عبقريته
تتناسب
اخلاصة وإبداعه اخلاص ومهاراته اخلاصة ،وهي مجي ًعا تنضج داخل سياقها ووفق رشوط جمتمعية َ
وأحوال املجتمع وثقافته ودرجة وعيه.
هذا يعني مبدئ ًيا أن الرتويج لألنموذج «اإلسالمي» الرتكي ،باعتباره األنموذج األشد قر ًبا من «إسالم»
حركة النهضة التونسية ،ينبغي وضعه يف خانة املامرسة الدعائية ويف إطار اجلهد الذي يبذله «هنضويو«
تونس لتقليص مساحات التباعد بينهم وبني النخبة اليسارية والعلامنية التي تدّ عي الدفاع عن احلداثة
والقيم املدنية اللصيقة هبا ،وتقف يف عناد صلب وغري مفهوم غال ًبا ،ثقاف ًيا وحتى أيديولوج ًيا يف وجه كل
خطاب ديني مهام يكن مأتاه .وحني يتوهج «إسالم» حزب العدالة والتنمية الرتكي خمرت ًقا الطبقة الالئكية
السميكة التي طبع هبا مصطفى كامل كل مناحي احلياة ،وحني يستطيع هذا احلزب برباعة نادرة أن يتكيف
مع التشدد الالئيكي وأن يصوغ مقوالته الدِّ ينية َص ْو ًغا مدن ًيا عىل نحو فج أحيانًا ،فإن ذلك ال يمكنه أن
يكون من الناحية النفسية عىل األقل إال حلظة تارخيية مهمة للتخفيف من الضغوط املركّبة التي رزحت
حتتها حركة النهضة عقو ًدا.
مساري الدولة الكاملية والدولة
إن ما يركز عليه خطاب «النهضة» يف مسألة املرجع هو التشابه بني
ْ
البورقيبية .والتشابه أمر ال يمكن إنكاره يف الظاهر عىل األقل ،وليست «النهضة» من أدركتْه؛ فقد كان
مؤسس تونس احلديثة كام كان من قبله مصطفى كامل .ولكن ،ينبغي
بورقيبة نفسه يرغب يف إظهار نفسه
َ
احلذر حني االنخراط يف مثل هذه القراءة التارخيية؛ فالقياس يف التاريخ أمر يعرس تطبيقه .ولذلك ،فإن
املقاربة املقارنية التارخيية التي إذا مل ِ
مرهف أن ال تاريخ خارج مكان معلوم
جير فيها استحضار بوعي َ
وزمان معلوم ،ال توصل إال إىل مغالطات تارخيية ،وهذا يعني أن خطاب الرتويج لألشباه والنظائر يف
األنساق املجتمعية املتعددة يدخل أغل ُبه يف األمنيات أو األوهام التي ُتكْره التواريخ عىل أن تكون تارخيًا
توحيد ًيا .إن أطروحة األشباه والنظائر يف هذا املجال أطروحة للتزييفْ ،
وإن كنا ال ننفي ما بني املجتمعات
من تشابه يظل يف حدوده الصورية .وهو حني يتجاوز ذلك لتُبنى عليه استنتاجات غري تارخيية ينقلب إىل
سهل العثور عىل أوجه شبه كثرية بني بورقيبة وأتاتورك ،ولكن يف مداها
أيديولوجيا للتوظيف السيايسَ .ي ُ
الصوري فقط .ومؤدى هذا أن بورقيبة ال يمكن موضوع ًيا أن يذهب يف تشبهه بمصطفى كامل إىل ما
يفهمه «هنضويو» تونس اليوم.

الع ْلمنة
البورقيبية واإلسالم :اجتهاد في َ
مل حيمل بورقيبة اإلسالم مرشو ًعا سياس ًيا ،بل ما كان يرى للتحديث من طريق غري طريق بناء دولة وطنية
عىل الطراز الغريب ،وهذا أمر مل يكن خيْفيه ،بل كان شديد اإليامن به ألنه يم ّثل جوهر عقيدته الوطنية .لكن
ً
ومتصل لتحييد الفضاء الدِّ يني من ناحية
كبريا
ما ينبغي التنبيه عليه كذلك هو أن بورقيبة رصف جهدً ا ً
توجه جيب عدم إغفاله
ولالستحواذ عليه من ناحية ثانية ،من دون أن يطرح نفسه
خصم لإلسالم ،وهذا ُّ
ً
يف دراسة عالقة بورقيبة باإلسالم.

76

العدد ٣/ ١٢
ربيع 2015

كثريا من النقد الذي حلق ببورقيبة يف هذه املسألة حيتاج إىل مراجعة حقيقية؛ ففي عدد غري قليل من
إن ً
الدراسات خ ْلط بني موقف بورقيبة من اإلسالم وموقفه من رجال الدِّ ين الزيتونيني الذين يم ّثلون

اإلسالم يف تونس .ومن األمثلة هلذا اخللط ما جاء يف املقطع التايل« :ما كان بورقيبة ليستطيع أن يرى يف
ً
معرقل ملرشوعه السيايس .ففي رأيه مل يكن اإلسالم سوى نفي للتطور والتقدم ...وبالنسبة
اإلسالم إال
إىل املتغربنني مثله ،فإن املدينة الفاضلة التي يفاخر هبا الزيتونيون ما هي إال خرافة مىض زمنها»( .((3جمال
اخللط هو أن بورقيبة كان يناهض اإلسالم مناهضته للزيتونيني .وال نعلم عىل وجه التحديد القرائن التي
سمحت لصاحب هذا الرأي بجعل اإلسالم وعلامء الزيتونة شي ًئا واحدً ا عند بورقيبة؛ فلقد ق ّلبنا يف ُخطب
بورقيبة وآرائه الرصحية واملبارشة ومل يتسن لنا الظفر بمعطى يبيح الذهاب إىل ما ذهب إليه ذاك الرأي.
لذلك ،نلح عىل أن القراءة املوضوعية واملحايدة وحدها توصل الدارس إىل موقف علمي.
ونخال أن مثل هذه التخرجيات األيديولوجية آتية من مشكلة ثقافية وتارخيية تسكن الذهنية املتدينة
املعبين الرسميني عن تعاليم اإلسالم -أي العلامء -يتطابق علمهم مع اإلسالم،
عمو ًما ،ومفادها أن ّ
عاميل الزمان واملكان من
وهذا خطأ تارخيي جسيم سببه إسقاط ال ُبعد البرشي عن أقوال العلامء ،وإخراج
ْ
الظروف التي ُيذيع فيها العالِم رأيه.
يمكن استدعاء نوع آخر من التعاطي املغلوط مع املسألة البورقيبية والدِّ ين ،وهو الذي يقوم عىل العداء
السيايس .وال شك يف أن اإلسالمويني هم أبرز من جيسد هذه احلالة؛ فلام كان مرجع مرشوعهم السيايس
والثقايف َف ْهمهم لإلسالم والوظائف املجتمعية املوكلة إليه ،وملا كان مرجع بورقيبة يف التحديث غري
رضرا عىل األطروحات
مرشوعهم استحكم العداء بني الطرفني .وهذه مشكلة من أكثر املشكالت
ً
اإلسالموية نفسها قبل أن يلحق الرضر باإلسالم دينًا؛ فالغالب عىل االجتاهات اإلسالموية التي تُقدم
ً
نفسها ً
وتأويل .والواقع أن القضية تتجاوز اإلسالموية
فهم
بديل سياس ًيا هو نزوعها إىل احتكار اإلسالم ً
السياسية لتشمل كل توجه يتخذ من امل ْط َلقات والغيبيات سندً ا .واألديان بصفة عامة ،باعتبارها عند
وكيل عنه أو ً
املؤمنني هبا روح اهلل وكامله ومتامه ،تغري اإلنسان فر ًدا أو مجاعة بأن يكون صف ًيا هلل أو ً
ظل
رسا من أرساره .ومن هنا يترسب بقصد أو من دون قصد نوع من تل ّبس البرشي باإلهلي ،وحيدث
له أو ً
الدارس يف تاريخ املجتمعات
تداخل فوضوي بني وظائف النص الدِّ يني ووظائف املجتهد فيه .وال َي ْع ِدم
ُ
التي تبني قيمها وتصوراهتا عىل األديان أن جيد فيها صنو ًفا من االنغالق والتشددً ،
مستمرا إىل
وميل
ً
نظرا إىل شيوع االعتقاد بأن هذا الطرف أو ذاك يملك احلقيقة الربانية.
تفجري الرصاعات ً
اإلسالميون يف تونس ال يشذون عن ذلك؛ َف ُهم يف املحصلة جزء من اجلامعات املؤمنة التي تعتقد بأهنا متتلك
احلقيقة وبأن رسالتها إنام هي تنفيذ للمشيئة الربانية .وليس بالرضورة أن ِ
يفصح اخلطاب اإلسالموي عن
ظاهرا عىل سطح الوعي السيايس ،فبمجرد االندراج يف اإلسالموية مرشو ًعا
هذا الدور وال أن يكون
ً
(35) Jalel Bahri, «Le Lycée de Rakada, une filière de formation pour les arabisants d’Afrique noire en Tunisie,» dans:
René Otayek, dir., Le Radicalisme islamique au Sud du Sahara: Da’wa, arabisation et critique de l’Occident, hommes
et sociétés (Paris: Éd. Karthala; Talence: Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine (MSHA), 1993), p. 79.
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يدث االلتحام اآليل بني البرشي واإلهلي .وإذ يكون األمر كذلك ،يصبح كل مرشوع جمتمعي عىل
تغيري ًيا َ ْ
غري هذا السمت انحرا ًفا عن رشع اهلل.
مهم هو أن اإلسالموية التونسية وضعت نفسها،
أمرا ًّ
إن هذا البحث ،إذ يسوق هذه املالحظات ال هيمل ً
ً
تشكل سياس ًيا ،يف إطار مدين ،وأعلنت أهنا ال متتلك اإلسالم وحدها وال تتكلم باسمه.
منذ أن تشكلت
ورد ذلك يف البيان التأسييس الذي أعلن والدة حركة االجتاه اإلسالمي« :إن حركة االجتاه اإلسالمي ال
نسب هذا اللقب إليها»(.((3
تقدم نفسها ناط ًقا رسم ًيا باسم اإلسالم يف تونس ،وال تطمع يو ًما يف أن ُي َ
ولكن ذلك ال يمنع من التنبيه عىل أن التداخل بني الدِّ يني والسيايس (وليس الدنيوي) ال يمكن أن يكون
من دون بروز نزعات استبناء الدِّ ين والظهور يف موقع الذود عن حياضه .وإ ْذ نتوقف عند هذه املسألة،
فليس من باب َمن يرفض إرشاك املتدينني يف الشأن العام؛ فمالحظاتنا تتنزل يف إطار حمدد وهو أن التاريخ
أثبت باستمرار أن الدِّ ين كان وقو ًدا سحر ًيا للنزاعات الكربى .وحني ت ِ
ُفرز الساحة السياسية مرشو ًعا
يرض التاريخ رسي ًعا وينشأ إىل جانبه السؤال املربِك :كيف يمكن لإلسالموية التونسية أن
إسالمو ًيا َ ْ
عصها فت ُْحدث خر ًقا يف املعطى التارخيي وتُنتج معرفة جديدة (وليس خطا ًبا)
تكون رائدة إلسالمويات ْ
يتساكن فيها اإلهلي والبرشي من دون أن يعتدي أحدمها عىل اآلخر؟
ال يسمح املقام هنا بتفصيل القول يف معنى الرشع وكيفيات تنفيذه؛ إذ إن له يف هذه الدراسة موض ًعا آخر،
إال أن من املفيد اإلشارة إىل أن الرغبة يف إضفاء الصبغة اإلسالمية عىل املجتمعات ،التي هي موضوع ًيا
كثريا من التساؤالت؛ فاإلسالموية ،وهي هتدف إىل األسلمة ،كأنام تتحرك يف الالمعقول
مسلمة ،تثري ً
التارخيي والثقايف .واملعنى من هذا أهنا غال ًبا ما تتعامل مع الدِّ ين باعتباره ًّ
جاهزا للتطبيق وتتغاىض
حل
ً
وكثريا ما يطغى عىل خطاهبا غموض ال يتبني املرء فيه الفروق النظرية والعملية
عن األبعاد الزمنية فيه.
ً
بني الدِّ ين والرشيعة ،بل نكاد ال نعثر عىل رؤية تفصيلية للرشيعة إجرا ًء ومقصدً ا .وينتج من هذا الغموض
االكتفاء بشعار «تطبيق الرشيعة» أو «اإلسالم هو احلل».
ال ريب يف أن رىض اإلسالموية بالتوقف عند هذه احلدود يدفعها إىل إنتاج أيديولوجيا «خالصية» من
ناحية ،وخطاب تسحب به اإلسالم من كل خطاب آخر وإن ادعى أنه يصدر عن اجتهاد يف اإلسالم ،من
ناحية ثانية .وال يكون مآل عمليات سحب اإليامن من اآلخرين اقتحا ًما ملجال التكفري ،وهو خطِر يف ذاته،
أيضا
أيضا ممارسة نوع من االعتداء عىل حرية أولئك اآلخرين الذين َي ْصدرون هم ً
فحسب ،وإنام يكون ً
عن اجتهاد يف اإلسالم .واملثال البورقيبي مثال جيد هذا السياق؛ فقد اعترب راشد الغنويش ما جاء عىل
لسان بورقيبة من دعوة الناس إىل إفطار رمضان نو ًعا من االحتيال عىل الدِّ ين باسم االجتهاد.
األهم من هذا هو أن ُيرج الغنويش بورقيبة من اإلسالم يف فتوى يبدو أن الشيخ السعودي ابن باز كان
مصدرا هلا« :بورقيبة مل يكن مؤمنًا باإلسالم ً
أصل ،بل كان يعتربه عقبة .وهذه العقبة يتم جتاوزها...
ً
باحليلة باسم االجتهاد .هبذا يدعو الناس لإلفطار يف رمضان ...وهذا ال يمكن ْ
أن يفعله مسلم...
( ((3راجع نص البيان على الموقع الرسمي لحركة النهضة<www.ennahdha.tn>. :
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حتى مسلم فاسق ال يفعل هذا»( .((3واالحتيال عىل اإلسالم ما كان ليكون لو مل يكن بورقيبة «ملحدً ا».
والرغبة يف تسويق صورته باعتباره جمتهدً ا مدعاة لالستغراب« :أنا أستغرب من بعض الناس الذين أرادوا
َ
والعال عىل أنه جمتهد بينام بورقيبة ملحد معروف»( .((3ولئن كنا
أن ُيعيدوا تسويق بورقيبة للشعب التونيس
ال نعلم عىل وجه اليقني العلة التي ُطرد هبا بورقيبة من اإلسالم سوى قول الغنويش« :حتى حممد مزايل
(((3
كثريا من القلق،
يشهد بذلك ،البحث التارخيي يشهد بذلك»  ،فإن جمرد التفكري يف التكفري أمر يثري ً
خاصة إذا صدر عن شخصية إسالموية يف مقام الشيخ راشد الغنويش.
إننا نغمط الغنويش حقه إن وقفنا يف فتواه عند هذا احلد؛ فلقد قال ،يف حماولة لبيان أن تكفري الناس ليس
من مهامه« :املشكلة ليس أنه ملحد ...نحن لسنا حمكمة تفتيش نفتش يف قلوب الناس :هذا مؤمن وهذا
ملحد»( .((4وهذا قول ينم عن موقف ال يمكن إال التنويه به ألنه يعكس وع ًيا بأن اإليامن شأن خاص من
شؤون الفرد وليس من حق أو من صالحية أي جهة أن تراقب صدقه أو ضالله .وحني ت ُِشيع اإلسالموية
التونسية آراء كهذه ،فإهنا توفر يف مستوى اخلطاب املبارش عىل األقل مساحة من احلرية ال ينمو الفكر
واالجتهاد من دوهنا .ولكن ،إن مل يكن يف هذه اإلسالموية نزعة إىل «التفتيش» يف عقائد الناس ،فكيف
نفهم صدور «بطاقة تفتيش» يف عقيدة بورقيبة؟
اجلواب الذي قدمه الغنويش هو التايل« :مشكلتنا أن بورقيبة كان يريد أن يفرض إحلاده عىل الناس»(،((4
َوسع يف االفرتاض ينبغي أن يسنده دليل ،فام الذي جيعل الغنويش يقول إن بورقيبة كان «يريد
وهذا ت ٌ
أن يفرض إحلاده عىل الناس»؟ .الوقائع التارخيية ال توفر إجابة ،اللهم إال إذا اعتُرب بعض «اجتهادات»
رجا له من الدِّ ين ،وهذا يصعب التسليم به من الناحية املبدئية واألخالقية ،أو إذا وقع تَبنّي ما
بورقيبة ُم ً
ذهب إليه الغنويش وهو أن بورقيبة ومجاعته كانوا من البداية مرشو ًعا فرنس ًيا هيدف إىل إرباك عقيدة الناس
«خترج جيل تونيس اجللد فرنيس اهلوى رسعان
وإخراج الزيتونيني من مرسح معركة الكفاح والتحرير:
َ
ما متهد أمامه السبيل الفتكاك زمام احلركة الوطنية من األيدي الزيتونية املتوضئة بعد أن نجح يف خداع
الناس بام أبداه من غرية دينية مصطنعة»(.((4
ال شك يف أن صدور مثل هذه املصادرات عىل عقائد الناس ال يمكن موضوع ًيا تربيره خاصة أن
اإلسالموية تطرح نفسها طر ًفا يف املشهد السيايس التونيس ال جهة دينية رقابية .ومثل هذه «االنزالقات»
يمكن تفسريها من دون تربيرها؛ إهنا تأيت عىل األرجح يف طور ما زال فيه اإلسالمويون داخل جمال
الدعوة ومل خيرجوا إىل جمال الفكر .وليست سبيل تلك كسبيل هذه؛ فالدعوة ينهض هبا اآلمرون باملعروف
الناهون عن املنكر يف إطار من الصفوية األخالقية التي تسعى إىل حض الناس عىل املعروف واخلري.
(« ((3راشد الغنوشي ..الحركة اإلسالمية في تونس( »،حوار أجرتْه معه قناة الجزيرة ،برنامج «زيارة خاصة»،)2006/06/10 ،
على الموقع اإللكتروني.>http://www.aljazeera.net/programs/privatevisit/2006/6/12< :
( ((3المصدر نفسه.
( ((3المصدر نفسه.
( ((4المصدر نفسه.
( ((4المصدر نفسه.
( ((4راشد الغنوشي« ،دفاع الشيخ ابن باز عن اإلسالم وأهله في تونس »،على الموقع اإللكتروني.>www.dd-sunnah.net< :
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وهلذه السبيل مشكالت أمهها أن القائمني عليها ،وهم متطوعون ينشطون خارج كل سلطة رسمية أو
مؤسسية ،يترسب فيهم ،بطول املامرسة ،شعور كأنه اليقني بأهنم قوامون عىل احلق وبه .ولعلهم يف هذا
حيولون أنفسهم أو حيوهلم املتأثرون هبم إىل قادة جتتمع فيهم خصلتا الدِّ ين والدنيا .وال عجب حينئذ أن
يتجاوز األمر باملعروف والنهي عن املنكر حده الدعوي ليصبح آلة َ َتكم يف الناس حتى ْ
وإن كان ذلك
بطريقة غري معلنة.
تربز يف هذا الصدد مشكلة أخرى من مشكالت اإلسالموية هي حتويل رصاع االجتهادات املختلفة من
َ
عال العقل إىل عامل التأثيم واإلدانة؛ فـاجلهة التي تنتج «جملة األحوال الشخصية التونسية» عىل سبيل املثال،
تؤكد أهنا تتموقع يف دائرة اإلسالم ولكن باجتهاد معارص يراعي مقتضيات احلال .ومع ذلك ،أثارت
قلق رشائح من املؤمنني العاديني يف زمن ظهورها من دون أن ينتفض القطاع ال ُع َلامئي الزيتوين «نُرصةً»
َ
لإلسالم لو كانت ُتدد ح ًقا ثوابت هذا الدِّ ين ،أو لو كان هؤالء يامرسون إىل هذا احلني السلطة التي كانت
هلم قبل دخول البالد عىل خط التحديث العرصي .وكانت اإلسالموية الطرف األكثر ً
إقبال عىل هذه
تسفيها لِا فيها وإدانة للقائمني عليها .هكذا رآها حممد اهلادي الزمزمي ،القيادي اإلسالموي البارز:
املجلة
ً
«لعل أول إجراء اختذه بورقيبة ...يتم ّثل يف إصداره جملة األحوال الشخصية ...تلك املجلة التي َيعدها
حكام تونس مفخرة هلم حتى أضفوا عليها من القداسة مثلام أضفى اهلندوس عىل البقرة التي يعبدوهنا من
بلغت اجلرأة عىل الرشيعة اإلسالمية ما مل تبلغه
دون اهلل ...وظل بورقيبة يزدهي هبا لِ َما تضمنته من قوانني
ْ
يف أي بلد عريب أو إسالمي ...جاءت هذه املجلة بأحكام ونصوص قانونية مناقضة للرشيعة اإلسالمية
متام املناقضة»(.((4

في اختالط السبل نحو الحداثة

كان «اإلسالم السيايس» باستمرار هد ًفا مرغو ًبا فيه للتحالف املستمر ضده بني السلطة احلاكمة يف تونس
خصوصا ،وهو حتالف يمكن تفسريه بال عناء؛ فكالمها يرى نفسه
والنخبة احلداثية عمو ًما ،واليسارية
ً
ٍ
َ
وأنامط تفكري وشبك َة قيم وتارخيًا
عقالن ًيا يعمل عىل ختليص الوطن من التخلف .وكان الدِّ ين مؤسسات
هو التجسيد األبرز للتخلف .ومارس التحالف «العقالين» ضغو ًطا شديدة ومستمرة عىل كل مظهر أو
جتل لتفكري أو سلوك ذي منشأ ديني يف إطار اسرتاتيجي بعيد املدى .وليس األمر بمستغرب ،سواء يف
احللف بأنه منبع التقدم والعقالنية.
سياق معركة البناء الوطني أو يف سياق ربط تونس ثقاف ًيا بام يعتقد هذا
ُ
يالحظ يف ذينك السياقني هو أن اإلسالم مل يكن مستهدَ ًفا
لقد كان «القديم» مر ًمى للسهام احلداثية ،وما َ
متاحا وال ً
قابل للرواج .كان االستهداف الرصيح للمعتقدات
باعتباره دين الشعب ،فام كان ذلك
ً
واخلرافات والقيم التي ال تساعد عىل العمل من أجل االندراج يف مسار التنوير والتحرر .ولكن ،ينبغي
ْ
أيضا أن اإلسالم دينًا مل يكن عند ذاك احللف يف موقع يليق به؛ كان ثمة نوع من اجلفاء أو
أن نالحظ ً
التحييد أو عدم الرغبة يف إظهار االنتامء احلميمي إليه ،وهذا له ما يفرسه ثقاف ًيا :املدارس الفكرية التي
تغذى منها العقل احلداثي التونيس والصالت السياسية باخلارج التي كانت تفرض عىل تونس أن تلتزم
( ((4محمد الهادي الزمزمي ،تونس :اإلسالم الجريح ،ص .91
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رصا ًطا معلو ًما حتى ُي ْق َب َل هبا طر ًفا مستفيدً ا من ِهبات «العامل احلر» أو مكانًا َيأ َمن فيه احلاكم عىل م ْلكه
ويتمتع فيه احلداثي بالرىض والتزكية.
يف ضوء هذا التصور ،وقع تضييق شديد يف جماالت نفوذ الفضاء الديني ،ووفر ذلك إمكانات هائلة لنشوء
عالقات اجتامعية وثقافية وأخالقية خارج رقابة ذاك الفضاء ،وهو ما ساعد عىل ذيوع نمط من السلوك
التحرري .وما جتدر مالحظته يف هذا السياق هو أن التدين املجتمعي مل يكن تدينًا صدام ًيا ،فلم يكن القيام
أصحابا منزلة اجتامعية مرموقة ،أي إن املجتمع التونيس مل يكن ُم ً
هيأ لالنقسام إىل
مانحا
بالشعائر الدينية ً
َ
مجهور متدين فاضل ومجهور غري متدين مرذول .فمسألة التدين من عدمه كانت يف تونس املعارصة من
القضايا الشخصية ،وهذا أمر بالغ األمهية ،إ ْذ ال وجود يف تونس ملؤسسة حتتكر الدِّ ين وترغم الناس عىل
االصطفاف وراءها .كانت الدولة وحدها َمن يرشف عىل الفضاء الديني :أماكن عبادة ،توظيف األئمة
والوعاظ واملؤذنني ،الربامج الدينية يف وسائل اإلعالم .وكان ُيعترب خمال ًفا قوانني الدولة كل َمن يقوم
بنشاط ديني خارج الرقابة.
مل يكن األمر لِ َينجح لو مل يكن جز ًءا من مرشوع حتديثي متكامل وواضح األهداف واملقاصد وضع له
زعامء التحرير الوطني أسسه الصلبة قبل أن يبنوا الدولة؛ فقادة احلركة الوطنية مل يكونوا ،كام كان غريهم
يف بالد أخرى ،زعامء دينيني(( ((4عبد القادر اجلزائري وعمر املختار عىل سبيل املثال) ،فهم أبناء تعليم
عرصي ترمز إليه «املدرسة الصادقية» بشموخ وكربياء(.((4

واملدرسة الصادقية م ْعلم من املعامل التحديثية التي أرشف عىل إقامتها املصلح التونيس خري الدين باشا .إهنا
مؤسسة تعليمية ،لئن كان املطلب املبارش والرصيح منها د ْفع املنوال التمديني التونيس يف اجتاه حتقيق قاعدة
تعليمية عرصية تستفيد من منجزات العلوم يف أوروبا آنذاك وتوفر لإلدارة التونسية الكفاءات واملهارات،
فقد كانت ،من دون ترصيح علني ،مقط ًعا من مقاطع الرصاع ضد عنارص «التخلف» والتقليد .لذلك،
يمكن القول بال َلبس إهنا جاءت لتنافِس «الزيتونة» وشيوخها ،سواء يف الربامج التي تعتمدها أو يف اللغات
التي تُدَ رس فيها .وكان كثري من خرجييها ينتقلون إىل باريس ملواصلة الدراسة يف جامعاهتا «التنويرية»
الشهرية ،وخاصة السوربون .وألسباب كثرية ،استطاع هؤالء أن خيوضوا غامر معارك التحرير الوطني،
وأن يرسموا ألنفسهم رؤى جديدة ،وأن يذيعوا بني الناس خطا ًبا جديدً ا .واستطاعوا ،ألسباب مركّبة،
أن يسلبوا من الزعامء الزيتونيني قيادهتم للحركة الوطنية؛ فقد تم هلم بيرس ،بعد حركة انشقاقية ،تكوين
«احلزب احلر الدستوري اجلديد» ( )1934وإفراغ احلزب األم« ،احلزب احلر الدستوري» الذي أسسه
الشيخ عبد العزيز الثعالبي يف آذار/مارس  ،1920من حمتواه ومجهوره(.((4
( ((4لم ينتم الحبيب بورقيبة ،على سبيل المثال ،إلى الزيتونة ،بل تعلم في معهد كارنو الفرنسي والمدرسة الصادقية.
( ((4للتوسع انظر :أحمد عبد السالم ،المدرسة الصادقية والصادقيون ،تاريخ (قرطاج :بيت الحكمة)1994 ،؛

Mokhtar Ayachi, Ecoles et société en Tunisie, 1930-1958, cahier de CERES, Série Histoire; no. 11 (Tunis: Centre de
CERES, 2003), et Noureddine Sraï eb, Le Collège Sadiki de Tunis, 1875-1956: Enseignement et Nationalisme, monde
arabe, monde musulman (Paris: CNRS, 1995).

( ((4راجع في هذا الصدد :يوسف مناصرية ،الحزب الحر الدستوري التونسي( 1934-1919 ،بيروت :دار الغرب اإلسالمي،
.)1988
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وهم يف أغلبهم أميون حمافظون ،إىل بورقيبة «البارييس
ال ندري عىل وجه التحديد كيف مال الناسُ ،
(((4
والسوربوين» املتنور ،وكيف هجروا حز ًبا ُيفرتض أنه بزعامئه وأدواره أقرب إليهم من غريه  .ولكن ما
عنرصا تفسري ًيا هو أن عموم التونسيني ،عىل امتداد إسالمهم إال باستثناءات نادرة
يمكن أن نطمئن إليه
ً
وغري فعالة ،مل يتشكل يف جماهلم الثقايف مرجع ديني حاسم ومغلق .ويبدو أن اإلسالم الذي أسلموا إليه
ملمحا هادئًا وبسي ًطا وبعيدً ا عن التعصب املذهبي والعقائدي .وال
أمرهم نجحوا يف ترويضه وإكسابه
ً
َع َجب حينئذ أن يكون يف بعض فرتات تاريخ تونس احلديث ُم ْفتُون كبار عىل املذهب احلنفي ومجهور
الناس عىل املالكية .وفوق ذلك كله ،ثمة معطيات تارخيية ينبغي االنتباه إليها؛ فتونس كانت واحدة من
واليات السلطنة العثامنية األكثر محاسة لإلصالح يف القرن التاسع عرش .ومتت ّبع التواصل الذي كان
مستمرا بني الباب العايل وبايات تونس بشأن اإلصالحات الالزم إجراؤها يف اإليالة التونسية يرى بال
ً
عناء قوة التيار التمديني يف هذا البلد .ويمكن االكتفاء يف هذا الصدد باإلشارة إىل «عهد األمان» ودستور
 1862ووثيقة حترير العبيد .ومل يكن النَّ َفس اإلصالحي حمل ًيا أو عثامن ًيا فقط ،بل كانت الفكرة الدستورية
املستوحاة من التجارب األوروبية حارضة بقوة .وكانت اإلعالنات االحتفالية بإصدار مثل تلك املراسيم
والترشيعات ال تنعقد إال بحضور متميز لقناصل الدول األوروبية وسفرائها .وكان الباي ُيشهد أولئك
السفراء والقناصل عليه وهو يؤدي القسم للوفاء بام يف النصوص الترشيعية.
إذن ،كان ثمة بيئة مناسبة لربوز مالمح حياة سياسية وثقافية مدنية ال تستمد مرشوعيتها من الدِّ ين ورجاالته
كثريا من مهامهتم ،فكانوا ك ََم ْن يواصل عىل
حرصا .وقد ّ
سهل ذلك عىل زعامء احلركة الوطنية «احلداثيني» ً
ً
نحو من األنحاء مسرية التمدين السابقة .وعىل هذا األساس ،كان االجتاه الغالب عىل خطاهبم الن َف َس
التجديدي الذي ُي َرغب يف احلياة ،ويدفع نحو قيم مل تكن من املقومات األصيلة يف وجدان التونسيني
ذوي الروح التقليدية املحافظة ،مثل النضال االجتامعي النقايب والنشاط الصحايف وتعليم التونسيني يف
املدارس الفرنسية .واملتأمل يف الوظيفة التحريرية ومقاومة املستعمر الفرنيس يمكنه أن ينتبه إىل أمر مهم،
وهو أن الكفاح التحريري مل يكن يف ثقافتهم واج ًبا دين ًيا يف املقام األول؛ كان عقيدة وطنية ،وهو إذ يكون
كذلك يكشف بام ال يدع ً
جمال للشك عن املقاصد الكربى التي يتحرك يف اجتاهها هؤالء الزعامء .وعبارة
بورقيبة التي يعرفها التونسيون جيدً ا «رجعنا من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب» تُرتجم ذلك .صحيح
أنه اصطفاها بعقل و ّقاد ممّا ُيعرف من األحاديث النبوية ،فإنه اصطفاها ونرجح أنه يعلم أن حول هذا
احلديث شبهات .وال ندري إن كان عىل علم بام ورد ،عىل سبيل املثال ،يف فتاوى ابن تيمية« :أما احلديث
الذي يرويه بعضهم أنه قال يف غزوة تبوك :رجعنا من اجلهاد األكرب إىل اجلهاد األصغر ،فال أصل له .ومل
َي ْر ِوه أحد من أهل املعرفة بأقوال النبي»( ،((4غري أننا نرجح ِعلمه بذلك وانرصافه عنه ألن املسألة عنده
ليست دينية؛ فاجلهاد احلق بالنسبة إليه هو بناء الدولة احلديثة وبلورة احللول والتصورات التي خيرج هبا
( ((4قدم نور الدين سريب بعض التفسيرات لفهم أسباب عزوف الناس عن الزعماء المحافظين ،وهي تفسيرات يبدو أنها مقبولة في

عمومها .راجع ذلك فيNoureddine Sraï eb, « Note sur les dirigeants politiques et syndicalistes tunisiens de 1920 à 1934,» :
Revue de l’Occident Musulman et de la Méditerranée, no. 9 (1971).

( ((4أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ،مجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية ،جمع وترتيب عبد الرحمان بن
محمد بن قاسم (المدينة المنورة :مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،)2004 ،مج  ،11ص .197
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املجتمع التونيس من السلبية واالتكالية واالهنزامية إىل دنيا الفعل واإلنتاج والنامء .وهبذا ،كان استخدام
مفردة «اجلهاد» استخدا ًما ُيرجها من داللتها املعجمية الدينية إىل داللة حياتية وزمنية مبارشة.

حتدث بورقيبة َ
عابرا
أول ما حتدث إىل املغاربة عن «اجلهاد األكرب واجلهاد األصغر» .وما كان حديثه ذاك ً
اقتضته مناسبة بعينها وانقىض أ َثره بانقضائها .كان يف ما قال َيصدر عن رؤية وفلسفة ،ولذلك سنراه يعود
وبرنامج عمل إىل بلده.
باحلديث النبوي من املغرب األقىص أطروح ًة
َ
فام هو املجال الذي يستطيع من خالله زعيم دولة االستقالل حتقيق برناجمه املبني عىل تلك األطروحة؟
يذكر الشيخ كامل الدين جعيط ( )2012-1922رواية هذا نصها« :عام 1960م مجع بورقيبة يف شهر
رمضان املعظم الشيخ حممد العزيز جعيط (والد كامل الدين جعيط) والشيخ الطاهر بن عاشور ،وجلس
أحدُ مها عن يساره واآلخر عن يمينه وقال :نحن اآلن يف اجلهاد األكرب .ولذلك ال بد عىل التالميذ والعامل
واجلنود أن يفطروا رمضان»( .((4هذه رواية مهمة لسببني :األول هو اجلرأة االجتهادية التي صدرت عن
رجيل دين آنئذ عىل ما
رجل دولة يبيح لنفسه ما حيتكره الفقهاء ألنفسهم عادة .والثاين هو إ ْطالع أشهر
ْ
عزم عليه .وليس اإلخبار بام نوى مطل ًبا يف حد ذاته ،فنحن نعتقد أنه قام باستدعائهام من أجل افتكاك
مباركة منهام عىل ما ذهب إليه ،وهو إذن ليس يف مقام املستفتي الذي ينتظر جوا ًبا؛ إنه ينتزع منهام وظيفتهام
ويريدمها ظهريين له .وهو إذ ينزع إىل هذه الوجهة ،يبارش يف إنشاء جمال مل يكن من قبل موجو ًدا ،وهو
جمال هيمنة الفضاء السيايس عىل الفضاء الديني ،وهذا من املالمح األساسية للدولة الوطنية اجلديدة
ذات امليول ال َعلامنية الشديدة .وحني تكون مساحة تنفيذ مرشوع «اجلهاد األكرب» هي املساحة التي خيرتق
فيها بورقيبة املستقر من العقائد يف النصوص والقلوب ،فذاك دليل بارز عىل أن تونس تتهيأ لزمن ثقايف
وسيايس جديد.
أيضا
أمرا غري مألوف ،بل إنه يصدم الوجدان الدِّ يني اجلمعي ً
ال شك يف أن ما أقدم عليه بورقيبة ليس فقط ً
كثريا من األسئلة حول األهداف البعيدة التي يرنو إليها بورقيبة .وال شك كذلك يف أن بورقيبة
ويطرح ً
ً
مسؤول ال عن تطوير الشأن السيايس فحسب ،وإنام كذلك عن تغيري جذري يف قضايا
كان يرى نفسه
الشأن الديني ،وذلك باالجتهاد فيه .ولذلك جاء يطرح عىل الناس ما يتصور أنه حصيلة تفكريه وتدبره
يف معاين الدِّ ين ومقاصده« :نحن اليوم عىل أبواب رمضان ال يفصلنا عنه إال ثالثة أسابيع .ومسألة صوم
ً
طويل .ومن واجبي أن أبسطها هنا بكل رصاحة بحضور مفتي الديار التونسية الذي
رمضان درستُها
اجتمعت به قبل اليوم وحتادثت معه مرات متكررة بشأن هذا املوضوع»( .((5وحني ُيقحم بورقيبة مفتي
الديار التونسية( ((5يف خطابه وهو يعلم حساسية املوقف ،فهذا ّمما ينبغي التوقف عنده.
( ((4من حوار أجراه معه عبد السالم لصيلع .راجعه في جريدة الرياض ،على الموقع اإللكتروني<http://www.alriyadh.com/ :

>. article372530.tml

( ((5من خطاب صفاقس المشار إليه سابقًا.
منقحا لألمر السابق
النص
هذا
عتبر
ي
و
،1962
نيسان/أبريل
6
في
المؤرخ
107
األمر
بمقتضى
(ُ ((5أحدث منصب مفتي الجمهورية
ً
ُ
الصادر في  28شباط/فبراير  1957الذي بموجبه أحدثت خطة مفتي الديار التونسية.
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أدوارا تك َّلف هبا وال خترج عنها.
لتوضيح املسألة ،جتدر اإلشارة إىل أن ملؤسسة اإلفتاء الرسمية يف تونس
ً
فـ«مفتي اجلمهورية -كام يب ّينه األمر  107لسنة  -1962هو مستشار الدولة يف شؤون الرشيعة وأصول
الدِّ ين واملراسم اإلسالمية ،ويضطلع بكل ما ُيسنَد إليه من مهامت دينية أخرى»( .((5وهذه املؤسسة ،يف

اهليكلة اإلدارية التونسية ،ال تتمتع باالستقاللية؛ إهنا ختضع إلرشاف الوزارة األوىل .وهذا يعني أن خطة

املستشار التي يشغلها املفتي ال يمكنها أن تكون إلزامية ،بل قد ال تكون االستشارة يف حد ذاهتا رضورية.
واحلاصل من هذا أن مؤسسة اإلفتاء ُأريدَ هلا أن تقوم بعمل غري مؤسس الختيارات الدولة وتوجهاهتا.

املفتي
ولكن بورقيبة مع مرشوع استحواذه عىل األمر كله ،يامرس رض ًبا من «الغش» السيايس فيجعل
َ
«شاهد زور» عىل ما يقول.

البورقيبية واستنزاف رأس المال الرمزي
للمؤسسة الدينية
إن تشغيل مؤسسة اإلفتاء ملصلحة التوجهات «املتطرفة» يف التعامل مع املسائل الدِّ ينية يأيت يف سياق
هتميش الدولة الوطنية للمجال الديني الذي كان حتت سلطة «العلامء» .وحني يقول بورقيبة« :إين كمسلم
جمتهد جيوز يل أن أدعو إىل العمل والزيادة يف اإلنتاج والتقليل من اإلخالد إىل الكسل والرقاد ،وإذا لزم
األمر أن تفطر يف رمضان وتعوض إفطارك ببذل املزيد من اجلهد يف العمل» ،فإن لِا يقول داللة رصحية

ِ
أيضا للنهوض
حكرا عىل «العلامء» ،فرجل الدولة مؤهل ً
وخطرة يف اآلن نفسه ،وهو أنه مل يعد االجتهاد ً

هبذه املسؤولية.

عرف عن بورقيبة من نرجسية زائدة عن احلد ،وقد يكون
كثريا إىل تفسري هذا السلوك بام ُي َ
ال يميل بحثنا ً
يف ذلك يشء من الصحة ،لكن التفسري الذي يبدو أنه األقرب إىل استجالء َم ْ ِفي اخلطاب هو الذي
يأخذ بعني االعتبار الفلسفة السياسية التي عمل بورقيبة عىل بلورة معاملها ،نقصد عىل وجه التدقيق

علمنة املجال السيايس؛ فام ينبغي أال يغيب عن البال هو أن البالد ما زالت يف عقد االستقالل األول،
محأة
وهو طور االحتكاك الشديد بني االجتاهات العاملة يف ميادين الثقافة والدِّ ين والسياسة والغارقة يف ْ

البحث عن أفضل العالقات التي يمكن أن تقوم بني خمتلف مكونات املجتمع واملؤسسات احلاضنة له،
تقليدي ًة كانت أو مستحدثة من جهة ،وبني تونس وجماهلا اخلارجي من جهة ثانية .و َم ْن يكسب معركة
العقد األول من االستقالل هو َمن سيصوغ بنية الدولة ويرسم هلا ما يلزم من املسارات .لذلك ،يبدو
أن االندفاع القوي من جانب بورقيبة نحو إرباك املؤسسة الدينية يندرج يف هذا السياق حتديدً ا .وهبذا

املعنى َيرج بورقيبة من حده الفردي وعنفوانه الزعامايت إىل جتسيد رؤية متكاملة ملستقبل تونس كام

يتصورها.

( ((5راجع ذلك في الموقع الرسمي للوزارة األولى التونسية.<http://www.pm.gov.tn> :
وللتوسع يمكن العودة إلى :أسماء نويرة بن دعية ،مفتي الجمهورية في تونس :المؤسسة والوظيفة (تونس :دار سراس للنشر.)2001 ،
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وهو حني يشري يف خطابه اآلنف الذكر إىل لقاءات مجعته مع الشيخني عبد العزيز جعيط( ((5وحممد الفاضل
توجه اجتهادي ال ُت ْقبِل عليه من تلقاء
بن عاشور( ،((5فإنه يرمي إىل «توريط» املؤسسة التي ينتميان إليها يف ّ
نفسها ،كام يرمي إىل إظهار سلبيتها وعجزها عن املسامهة اإلجيابية يف حفز اهلمم عىل العمل والتشجيع
عىل بناء تونس اجلديدة .وتبدو إشارته إىل أنه حتدث يف املوضوع إىل املفتي «مرات متكررة» موحي ًة بنوع
من التباعد بينهام يف الرأي من ناحية ،وبأن بورقيبة مل يكف عن استدراج ِ
حماوره إىل صفه من ناحية ثانية.
والظاهر من قوله ِ
«ومن واجبي أن أبسطها هنا بكل رصاحة بحضور مفتي الديار التونسية» أنه مل ينجح يف
تطويع املؤسسة الدينية فتوافقه عىل رأيه.
التحدي له؛ فـ«الرصاحة»
هنا ينفصل الزعيم السيايس بعبارة «من واجبي» عن الزعيم الدِّ يني يف ما يشبه
َ

التي يصدع هبا بـ«حضور املفتي» تعني أن ا َمل ِ
رجع يف حسم األمر يعود إىل اجلمهور الذي يستهدفه بورقيبة
بخطابه .وهذا طريف سياس ًيا وخطِر دين ًيا؛ طريف سياس ًيا ألن فيه ما يتميز به هذا الزعيم من غريه ،وهو
«كاريزما» االستحواذ عىل أفئدة قطاع واسع من الناس ،فهو إ ْذ ُيلقي القضية بني مجهوره ،وما هي بقضية
مجهور ،يعرف أنه سيكسبها وإن كانت دينية ،وإن كان هو يف عني مجهوره ليس رجل دين ،وهذا أمر مهم
زعيم عرب ًيا َعلامن ًيا و«متطر ًفا» يف تعامله العقالين
يف تاريخ تونس السيايس والديني املعارص؛ إ ْذ ال نعلم أن ً
مع الدِّ ين حاز ً
قبول وح ًّبا من أعداد كبرية من الناس كام حاز بورقيبة .وال عجب حينئذ أن يقدِّ م نفسه ال
صاحب عقل مستنري يكافح به ركود العقل الدِّ يني
أيضا
رجل دولة مهمو ًما بمستقبل وطنه فحسب ،وإنام ً
َ
ِ
وتقاعسه عن االنخراط يف مهوم الوطن .وهو خطر دين ًيا ألن بورقيبة يعلن ،وهو يتحدى بـ«الرصاحة»
َ
املفتي ،بام ال يدع ً
جمال للشك أن تونس اجلديدة ال يمكن أن يؤول أمرها إىل رجل الدِّ ين حتى وإن كان
املعي بأمر من هذه الدولة.
املفتي َّ
َ
استخدم بورقيبة عبارة الفتة هي «مفتي الديار التونسية» ،والصحيح أن املفتي مل يعد كذلك؛ إنه،
تعمد
بحسب التسمية الرسمية الصحيحة« ،مفتي اجلمهورية» .هل كان يقصد ما تل َّفظ به؟ نتوقع أنه ّ
هذا االستخدام؛ فـ«مفتي الديار التونسية» ُييل إىل زمن غري الزمن «اجلمهوري» ،وهذا يعني أن البالد
ال يمكنها ،بعد إذ صارت حمكومة بنظام سيايس مجهوري ،أن تبقى حبيسة عقل يشتغل خارج نسقها
وزمنها .فتونس اجلديدة ما عادت « ِد َي ًارا»؛ إهنا دار واحدة اسمها اجلمهورية .وهبذا يكون وجود املفتي
أيضا قو ُله« :هذا أقوله هنا بحضور
بالن ََسب الزماين املذكور وجو ًدا بال جدوى .ويلفت نظرنا يف خطابه ً
مفتي الديار التونسية الذي سيخاطبكم مبارشة يف املوضوع بعد يوم أو يومني .وأكرر القول بأنه ليس من
الدِّ ين»( .((5ولنا يف هذا املقطع مالحظتان :مفاد األوىل أن الزعيم السيايس َيظهر أمام الناس ،وهو يسبق
صاحب القول الفصل ،وال يبقى لِـ«مفتي الديار» إال أن
الزعيم الدِّ يني إىل تقرير أمر الصوم من عَدَ ِمه،
َ
خيرج إىل الناس الح ًقا للتصديق عىل «فتوى» الرئيس .ومفاد الثانية أن التأخر يف التصديق «يو ًما أو يومني»
( ((5تولى خطة مفتي الجمهورية من سنة  1957إلى سنة .1960
( ((5تولى خطة مفتي الجمهورية من سنة  1962إلى سنة .1970
( ((5الحبيب بورقيبة ،خطب (تونس :كتابة الدولة لإلعالم.)1961-1960 ،
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يأيت من باب اإلمهال ،بعد أن تكرر لقاء الرئيس باملفتي وال َن ْفع .واإلمهال َ
مدخل إىل التهديد وإن مل ُي ْع َلم
جهارا؛ فقد قال« :وأكرر القول بأنه ليس من الدِّ ين»(.((5
به
ً

املستفاد ممّا تقدَّ م هو أن عالقة زعيم دولة االستقالل بالدِّ ين مل تكن عالقة عدائية؛ فهو مل يقدم نفسه باعتباره
وض ِع تفاعل إجيايب معه ،وهذا بعض ما قد يفرس انجذاب التونسيني إليه ،وهو
يف حرب ضده ،بل إنه يف ْ
أيضا من ا َمل ِ
داخل املهمة التي تساعد عىل فهم ما يمكن أن نعتربه فرادة يف الطرح احلداثي التونيس يف الطور
ً
األول من بناء الدولة الوطنية .وعىل هذا األساس ،يمكن القول إن اجلسور التي تُقام عادة بني األتاتوركية
والبورقيبية ليست يف كل األحوال سليمة؛ فسرية أتاتورك مع الدِّ ين كانت متوترة إىل أبعد احلدود ،ولذلك
أجزنا ألنفسنا الكالم عىل «الفرادة التونسية» يف هذه املسألة حتديدً ا.
ْ
لقد شق التحديثيون األوائل يف تونس طري ًقا ُيلغي من الدِّ ين جانبه الثقايف العام و ُينتج قراءة «متمردة» عىل
ِ
ومساهة بقسط كبري من عملية صوغ «إسالم تونيس حترري» ويف سد املنافذ أمام بروز
املعهود من اآلراء
تروج إلسالم غري هذا اإلسالم .وألن هذه «القراءة احلداثية» مل تكن معزولة عن
مجاعات أو مؤسسات ّ
سياق الفكر اإلصالحي التونيس منذ القرن التاسع عرش ،مل َت ْق َو اجلهات التقليدية والزيتونية عىل تكوين
وريض بالزمن اجلديد وإن غص ًبا.
جبهة تتحدى املرشوع البورقيبي ،إذ كانت كمن فقد السيطرة عىل جماله
َ
مررنا هبا ساب ًقا ...« :فنهض
ذاك ما يمكن االنتباه إليه بوضوح يف آخر رواية الشيخ كامل الدين جعيط التي ْ
الوالد وعارض الرئيس وهو حارضِ .
فم َن الغد وقع عزهلام م ًعا (يقصد عبد العزيز جعيط وحممد الفاضل
َ
صحت الرواية ،يمكن القول إن بورقيبة قرر مرة أخرى أن يبتعد أكثر فأكثر عن
بن عاشور)»( .((5وإذا ّ
«العلامء» وما يرمزون إليه من ثقافة وتاريخ ،وأن يستمر عنيدً ا يف صوغ تصور جديد للمجتمع والدِّ ين يف
تونس اجلديدة.

ٍ
ِ ِ
إجراء أشد وهو
ض بورقيبة؛ فقد كان َي ْل َزم اختا ُذ
مل يكن ْ
عزل هذين الشيخني من منصبيهام كاف ًيا ل ُي َ
«توريطهام» أمام الناس يف مرشوعه التحديثي ،ولذلك سيجعلهام ُمتك ًَأ تنهض عليه أطروحته .ألقى
بورقيبة يف اخلامس من شباط/فرباير  1960خطا ًبا جاء فيه« :يف غمرة مشاكلنا ومعاركنا السياسية ،مل
نجد وقتًا كاف ًيا لدرس السرية النبوية بإمعان .ولقد اطلعنا عليها وعلمنا منها الكثري ولكن جوانب منها
جعنا مع فضيلة الشيخ الطاهر بن
مل هنتد إليها .وقد أرشدين فضيلة الشيخ حممد العزيز جعيط يف جملس َ َ
عاشور إىل حادثة يف حياة الرسول صىل اهلل عليه وسلم دلتْنا عىل رأيه واجتاهه وعىل ترصفه لو بقي صىل
اهلل عليه وسلم حتى اليوم .يقول فضيلة مفتي الديار التونسية إن رمضان أدرك املهاجرين واألنصار وهم
يسلكون طريقهم بقيادة النبي الكريم إىل فتح مكة فصام بعضهم وأفطر آخرون ،فأراد صىل اهلل عليه
وسلم أن يشجعهم فأفطر .ومع ذلك متسك البعض منهم بالصوم ،فأمرهم باإلفطار وقال هلم‹ :أفطروا
لتقووا عىل مالقاة عدوكم› ،حديث رشيف وسنّة نبوية كريمة كانت جمهولة منا ،واحلال أهنا جديرة بأن
( ((5ما يجدر ذكره في هذا السياق أن الشيخ عبد العزيز جعيط أصدر فتوى تحت عنوان« :األعذار المبيحة للفطر في رمضان»
وقد نشرت في :الصباح (تونس).1960/2/14 ،
( ((5المصدر نفسه.
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تُل َقى كل يوم مجعة يف اجلوامع واملساجد ،وأن تظفر بام هي َح ِرية به من درس وحتليل .لقد كان صىل
اهلل عليه وسلم يف حاجة إىل جنود اإلسالم ليقهر هبم أعداء الدِّ ين .وماذا ُيفيد الدِّ ين يا تُرى إذا متسكوا
بالصوم ثم اندحروا أمام قريش؟»(.((5
أن َينقل بورقيبة قصة إفطار املسلمني رمضان والرسول معهم عىل لسان املفتي ،فهذا ال ضري فيه ،وأ ّما
حيول القصة املنقولة عىل لسان املفتي إىل أرضية ترشيعية ،فذاك ممّا هو شبيه بـ«االحتيال» الفقهي الذي
أن ّ
ال َيظهر فيه بورقيبة وحيدً ا يف ما ذهب إليه؛ فها هي مؤسسة اإلفتاء التي مل يقطع معها الوصل يف العلن
تلهمه االجتهاد ،وال نخاله إال متعمدً ا ذكْر الشيخني م ًعا .إنه كمن ُيشهد أحدمها عىل اآلخر .وهكذا يفوز
بمغنمني :االستحواذ عىل سلطة الترشيع واالجتهاد وهتميش القائمني عليه ً
أصل من ناحية ،والظهور
أمام الناس يف انسجام مع مؤسسة اإلفتاء ممّا ُيبعد عنه شبهة معاداة الدِّ ين ورجاله من ناحية ثانية.
أيضا إن الفضاء الديني يف اسرتاتيجية الدولة الوطنية ينبغي أال يكون إال يف خدمة
وهكذا يمكن القول ً
األهداف «الوطنية» الكربى ،وذلك ال يتأتى إال بعملية اجتهادية تصدر من خارج أطرها التقليدية .وال
يبقى يف ضوء املسار اجلديد أمام الزيتونيني املتشبثني بأطروحاهتم إال االستقالة من املناصب التي يش َغلوهنا.
ع/توهم أن هوية الدولة الوطنية ستكون خالصة
وعىل هذا النحو َف َعل الشيخ عبد العزيز جعيط الذي تو ّق
ّ
اجتهاده؛ فقد روى عنه ابنه كامل الدين جعيط أنهَ « :قن َن الفقه املالكي والفقه احلنفي يف جملة أوجدها
لتكون ً
َ
عمل أساس ًيا أصل ًيا للجمهورية التونسية حينام كنا نعتقد بأنه سوف يقع إحلاق املحاكم التونسية
باملحاكم الرشعية ،وكذلك يف التعليم :كنا نعتقد أنه سيقع إحلاق التعليم املزدوج الفرنيس/العريب بجامع
الزيتونة .ولكن مع األسف بورقيبة -غفر اهلل له -عكَس ذلك ،فقدَّ م والدي استقالته حينام وقع إغالق
جامع الزيتونة واملحاكم الرشعية»(.((5
إن ما كان حيدث بني بورقيبة والزيتونيني أكرب من أن ُيرش يف خانة رصاع بني زعيم يريد أن يستأثر باألمر
كلهِ ،
وجهة دينية هلا رشعية تارخيية؛ فالعمل احلثيث عىل إخراج الزيتونة ثقاف ًة وتارخيًا من البديل املجتمعي
املستقبيل ليس إال جز ًءا تنفيذ ًيا من قصة تونس اجلديدة التي جاءت البورقيبية لتنسج خيوطها .ولئن كانت
حالة االبتئاس التي ظهر الشيخ عبد العزيز جعيط دالة يف املستوى الشخيص عن صدمة «نفسية» ،فهي دالة
يف مستوى اجلامعة الزيتونية عىل أن «العلامء» مل يكونوا يف وضع يسمح هلم بفهم مقاصد «النخبة».
لذلك ،يمكن الذهاب إىل أن رسعة انتصار بورقيبة عىل «العلامء» يعود يف قسم منه إىل أن الزيتونة مل تكن
تنافس بمرشوع متكامل ،ومل تكن -بحسب املعطيات التارخيية  -مؤهلة خلوض معركة تقرير املصري.
أيضا ،يمكن الذهاب إىل القول إن «احلزب احلر اجلديد» مل ينشق عن احلزب القديم من خالل
ولذلك ً
مترد «الدستوريني» الشباب عىل الشيوخ من أجل زعامة سياسية أو حتصيل منفعة عاجلة ،بل إن السبب
احلقيقي هو أن «النخبة» الشابة دخلت معرتك السياسة والتحرير بمرشوع واضح يتناقض يف اجلوهر مع
( ((5بورقيبة ،خطب.

( ((5من حوار أجراه معه عبد السالم لصيلع .راجعه في جريدة الرياض ،على الموقع اإللكتروني<http://www.alriyadh.com/:
>. article372530.tml
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عقلية «العلامء» ،وهبذا املعنى كان الدِّ ين وسيلة ق ّيضها الطرفان للنزال :طرف محل الدي َن رصيدً ا تارخي ًيا،
وطرف أخضعه لقراءة جتديدية.
يتضح ممّا تقدم أن املرشوع التحديثي يف التصور البورقيبي ال يمكنه أن حيقق أهدافه من دون التخلص
من احلضور الرمزي الذي مت ّثله الزيتونة .و َمن يتتبع مواقف بورقيبة حتى قبل االستقالل ينتبه إىل نفوره
الشديد من الزيتونيني« :املشكلة الزيتونية آخذة يف التطور نحو مسار خطري .ومسألة الطاهر بن عاشور
والفاضل بن عاشور واجلامع الكبري تقلقني»( .((6والراجح أن هذا التربم ال يعود إىل أسباب شخصية؛
عب عنه بورقيبة جيد بعض أسبابه يف تعارض مسلك التحديث مع البنية املغلقة للمؤسسة
فالقلق الذي ّ
تقرر إدخاهلا يف ُصلب اجلامعة الزيتونية مل تكن كافية
الدينية الرسمية .والثابت أن اإلصالحات التي َّ
حتى يتقاطع املرشوعان ،بل لعلها جاءت متأخرة؛ فاستحداث شعبة تعليمية ذات ن َفس حديث يف
الزيتونة سنة  ،1950بعد إرضاب للطلبة ،مل يكن إال حماولة يائسة يف ختريج طلبة ينافسون يف املهارات
طلب َة املدرسة الصادقية .كان األفق األول هلذه اخلطوة حمدود التأثري ألنه قصد متكني الزيتونة من منا َفسة
الصادقية يف الوظائف اإلدارية من دون أن تكون جز ًءا من رؤية جتديدية خترج هبا هذه املؤسسة العريقة
من مجودها وضيق أفقها .واملرشوع الرتبوي الذي صاغ معا َمله الشيخ حممد الطاهر بن عاشور عىل الرغم
من اجلوانب التحليلية اجليدة التي ختللته ،كان من دون الرقي إىل منزلة الفلسفة التعليمية القادرة عىل
مزامحة الرسالة التي تعهدت هبا الصادقية( .((6وكان تعليق جالل البحري دقي ًقا عىل هذا املسعى« :مل
مها .كانت املأساة أعمق بكثري ،فلم تتوقف خطة هتميش الزيتونة ونخبتِها .كان صعود
يكن ذلك إال و ً
نخبة جديدة منافسة صقلها نظام تعليمي َعلامين وعرصي يعني هناية هيمنة جامع/جامعة الزيتونة
املجيدة»(.((6

في مقام الخاتمة
اإلسالموية التونسية وتحديات اإلرث البورقيبي

كانت عملية اإلجهاز النهائي عىل الزيتونة رؤي ًة وثقافة مع بواكري دولة االستقالل مسأل ًة متوقعة؛ فمسار
التحديث ،كام آمن به بورقيبة ،ال يمكنه أن يرى النور وإىل جانبه مسار آخر ينافسه .وهبذا املعنى جتد
نظرا إىل
كثريا من املربرات التارخيية والثقافية .وال عجب أن تؤول األمور إىل ما آلت إليه ً
«نكبة» الزيتونة ً
أن املسارين مل جيربا منذ أن التقيا التعايش واحلوار والتكامل .وم ْثل هذا التنافر مل تكن انعكاساته آنية فقط،
انترص هبا مسار واهنزم هبا آخر؛ فاملعركة كانت تتجاوز الزعامة لترضب بسهم يف وجدان الناس وثقافتهم
أيضا خزانًا
ومستقبلهم .مل تكن الزيتونة فقط م ْع ًلم دين ًيا وعلم ًيا لرشائح من املنتسبني إليها ،بل كانت ً
تارخي ًيا لشبكة من القيم والتصورات .وكانت عند البعض ملجأ ُ ْت َمى فيه العقيدة وتصان فيه اهلوية .وال
مستمرا تتوارثه أجيال ترى
وسد منابع احلياة فيها حنينًا
َ
ً
غرو أن تبقى الزيتونة بعد تعطيل أدوارها املعهودة َ
(ً ((6
نقل عنBelkhodja, p. 38.. :
( ((6انظر كتابه :محمد الطاهر بن عاشور ،أليس الصبح بقريب :التعليم العربي اإلسالمي ..دراسة تاريخية وآراء إصالحية (تونس:
دار سحنون؛ القاهرة :دار السالم.)2006 ،

(62) Bahri, p. 78.

88

العدد ٣/ ١٢
ربيع 2015

نفسها مظلومة ،وأن يظهر ،إسنا ًدا هلا ودفا ًعا عنها ،أكثر من صوت من حني إىل آخر .وجاءت اإلسالموية
تكوهنا ،بح ًثا عن كيفية إحياء جمد الزيتونة.
التونسية ،يف سياق من سياقات ّ

ً
واختزال ،يمكن التنصيص
ال شك يف أن مسالك كربى اختريت لتنفيذ املرشوع التمديني التونيس.
عىل ثالثة حماور بارزةً :
أول هتميش الفضاء الديني ورموزه؛ ثان ًيا إنشاء جملة األحوال الشخصية؛ ثال ًثا
إقامة تعليم عرصي قريب يف فلسفته من روح التعليم الغريب عمو ًما والفرنيس عىل نحو خاص .وال أحد
يستطيع اليوم موضوع ًيا أن ينكر النتائج النوعية التي حققتها تلك االسرتاتيجيا.

لقد استطاعت الدولة الوطنية يف تونس أن تنرش شبكة واسعة وجمانية من املدارس لنرش تعليم عرصي
وبث قيم حية بشأن اإلبداع واحلرية واملساواة .وأمكن للفتاة التونسية منذ السنوات األوىل لالستقالل
نادرا إجياد فضاءات
( )1956أن تدخل املدرسة واملعهد واجلامعة من دون حرج شديد .ومل حيدُ ث إال ً
تعليمية ،بعضها للذكور وبعضها َ
اآلخر لإلناث .كان التعليم خمتل ًطا إذن .والالفت أن املجتمع التونيس
لسببي
يف عمومه مل ُي ْب ِد مقاومة هلذا املرشوع ،ويبدو أن خت ّلف بعض العائالت عن إيفاد بناهتا للتعليم كان
ْ
ال عالقة هلام بمقاومة فكرة تعليم الفتاة :سبب مادي ،وهو ضيق ذات اليد لإلنفاق يف احلد األدنى عىل
الرغم من مبدأ املجانية ،وسبب ثقايف هو تفضيل تعليم الذكر عىل األنثى ،وال يسمح املجال ههنا بالتوسع
يف التفسري ،وهذا أمر مهم له استتباعات نفسية واجتامعية وأخالقية ستربز شي ًئا فشي ًئا ليتشكل هبا نمط
جمتمعي ُ -مت َْونَس -قد ال نعثر عىل شبيه به يف البالد العربية واإلسالمية.

عنرصا ثابتًا يف املرشوع املدين التونيس .و-جملة األحوال الشخصية ،-التي صدرت يف
كان تنظيم األرسة
ً
تبي إرصار بناة دولة االستقالل عىل صوغ معامل جديدة
 13آب/أغسطس  ،1956سنة استقالل تونسّ ،
املدنيتي،
للشخصية التونسية ،وإنتاج مرشوع جمتمعي حيتكم إىل ضوابط املؤسسة الترشيعية والقضائية
ْ
ويقطع مع القيم التقليدية يف العالقات األرسية .وال شك يف أن التعجيل هبذا اإلجراء الترشيعي ينطوي
عىل وعي حاد لدى النخبة «احلداثية» احلاكمة بخطورة بقاء تلك القيم ،والدولة الوليدة تبتغي لنفسها
أيديولوجيا اجتامعية جديدة.
مع أن بعضهم حاول أن ُيدرج هذه املجلة ضمن مرشوع تنويري لإلسالم ويقدمها باعتبارها حمصلة
اجتهاد عرصي للنصوص الدينية يف مسائل شائكة كالزواج والطالق والتبنّي والشهادة ،...فإن املوضوعية
العلمية تقتيض القول إن هذه املجلة كانت مساحة من مساحات الكفاح ضد التخلف باملعنى احلرصي
الذي ب ّيناه ساب ًقا .وهي إذ تكون كذلك تندرج رضورة ضمن األعامل -الثورية -الكربى التي ترتسم
هبا مالمح املرأة اجلديدة( ((6يف تونس عىل نحو خاص ،ومالمح البنى االجتامعية عىل نحو أوسع(.((6
وال ريب يف أن النجاح كان مؤكدً ا لدولة االستقالل وللقائمني عليها ساس ًة ومفكرين ،وهو نجاح حري
( ((6ينبغي اإلشارة ً
أيضا إلى صدور قانون في  14آذار/مارس  1957الذي يمنح المرأة التونسية حق التصويت والترشح
لالنتخابات.
(64) Ali Mezgheni, «Réflexions sur les relations du code du statut personnel avec le droit musulman classique,» Revue
tunisienne de droit (R.T.D.), no. 4 (1975).
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بالباحث أن ينتبه إليه جيدً ا ألن مقدماته كانت ذات طابع تونيس خالص من ناحية ،وألن انعكاساته عىل
الفعل السيايس والثقايف اليوم بارزة جدً ا.
هنضت
نجحت جملة «جملة األحوال الشخصية» ،فصارت عنوانًا للتحديث االجتامعي يف تونس ،وعقيدة
ْ
عليها أيديولوجيا التحرر عمو ًما وأنتجت عىل نحو خاص األيديولوجيا النسوية يف تونس كام مل تنشأ
يف أي بلد عريب وإسالمي آخر .وصار جمرد التفكري يف مراجعتها كالكفر ،تتجند ملواجهته جهات كثرية
باسم احلفاظ عىل مكاسب املجتمع .وال عجب يف أن جيد الدارس أصواتًا يف هذه اجلهات تُنزل «جملة
األحوال الشخصية» منزلة املقدس .فكام لالجتاهات الدينية فضاؤها القدايس الذي تذود عنه ،كذلك
للـ-حداثيني -فضاؤهم املقدس يقيمون قواعده بالعقل ويف األرض.
إن كل ما تقدم هو بمثابة التحديات التارخيية والترشيعية واالجتامعية والرشعية التي تنهض يف وجه
كثريا من
اإلسالموية التونسية .صحيح إن هذه اإلسالموية أ ْب ْ
دت يف مستوى اخلطاب (األيديولوجيا) ً
أيضا أن سياق تشكّلها كان مساعدً ا
املرونة،
ْ
ودافعت عن خصوصية مرشوعها املجتمعي .وصحيح ً
عىل بروز جيل من اإلسالميني املوصولني ،سلوك ًيا عىل األقل ،بالقيم املجتمعية التونسية؛ فهؤالء هم
يف العموم خرجيو املدرسة واجلامعة اللتني بنى بورقيبة رصحيهام ،ومل تنشآ يف -معازل -فكرية وتربوية.
ٍ
ِ
إسالموية تونسية حيتاج إىل ما فوق اخلطاب وما بعد سياق النشأة؛ حيتاج إىل
صياغة
ولكن اجتاههم نحو
أطروحة فكرية/فلسفية نسقية تنقل مفردات خطاهبم األيديولوجي من مستوى ا َملشاهد االحتفالية أو
الكفاحية إىل مستوى التنظري والع ْقلنة ،وهذا ما مل يتوافر إىل حد اآلن عدا كتابات حمدودة لراشد الغنويش
متمحضة للتأصيل والتدقيق العلمي.
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فلسفة هايدغر
ترجمة :محمد سبيال*
مميزا ملجموع مؤلفاته« :مسارات
كان هايدغر -قبل أيام من وفاته -قد اختار العبارة التالية شاهدً ا ً
 وليس مؤلفات» .وكان يود بذلك أن يشري لقرائه يف املستقبل إىل أن فكره ال يمكن اختزاله إىلجمموعة قضايا وطروحات ،وإىل أن هذا الفكر ،يف ُبعده املسائل واملتسائل ،يظل حماف ًظا عىل سمة كونه
مسارات ال تقود إىل أي مكان آخر.
ومع ذلك ،فإن بإمكاننا أن نميز يف املسار الفكري اهلايدغري الذي يمتد من الدراسة التي صدرت
سنة  1914إىل غاية ندوة زاهرينغن اجلامعية سنة  ،1973عالمات عدة مميزة ،ألنه ال يمكن أن يكون
هناك طريق أو مسار إال إذا كان الفكر يرص ،عرب هذا املسار كله ،عىل أن يتوجه -عىل الرغم من كل
االنعطافات -نحو املسألة نفسها والسؤال نفسه .لقد أكد هايدغر دو ًما أن سؤال (أو مسألة) الكينونة ظل
هو االنشغال الوحيد لفكره .لكنه حتدث كذلك ،ابتداء من سنة  ،1930عن «االنعطاف» الذي شهده
فكره ،وعن اضطراره ،وهو يعيد التفكري يف املسألة املوجهة للفلسفة ويعيد تعميقها ،إىل وضع نفسه خارج
يسميه فلسفة .فهذا االنعطاف الذي قاده من التعمق يف امليتافيزيقا التقليدية إىل جماوزة
ما كان الغرب ّ
امليتافيزيقا عامة ،هو التحول الذي ُّاتذ كمحور مرجعي متميز يف هذه الدراسة.

مسألة الكينونة
عندما حيـاول هايدغر أن حيـدد النقطة التي انطلق منها يف مساره الفكري ،فإنه يرسد دو ًما اجلملة التي
أوردها أرسطـو يف كتـاب امليتافيزيقا ،وهي باإلغريقيـة  ،to on légétail pollakòsأي« :الكينونة تقال
بكيفيات متعددة» ،وهي اجلملة التي وضعها فرانز برنتانو يف مطلع دراسة له سنة  ،1862حتت عنوان «يف
الداللة الثالثية املتعددة للكينونة لدى أرسطو» .كان هذا الكتاب الذي تلقاه هايدغر من كونراد كروبر
املوحد للكينونة ،وهي
يف سنة  ،1907أول قراءاته الفلسفية .وقد وجهته هذه القراءة نحو مسألة املعنى َّ
املسألة التي يمكن أن تكون املصدر املشرتك بني الدالالت األربع للكينونة التي يميز أرسطو بينها:
 الكينونة يف ذاهتا وبذاهتا؛* أستاذ الفلسفة ،المغرب.
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 -الكينونة بالعرض؛

 -الكينونة بالقوة والكينونة بالفعل؛

 -الكينونة من حيث هي حقيقة والكينونة بحسب خطاطة املقوالت.

لكن يف حني أن برنتانو كان ُيرجع الدالالت الثالث األخرى للكينونة إىل الداللة املقولية ،فإن هايدغر،
من حيث أنه كان يبحث عن حل للمشكلة التي طرحها برنتانو يف الفينومينولوجيا التي طورها تلميذه
هورسل ،هو الذي أعطى أمهية حاسمة للكينونة من حيث هي معطى حقيقي.

الفينومينولوجيا واألنطولوجيا
ما هي العالقة بني اإلشكالية الفينومينولوجية التي طرحها هورسل واملساءلة األنطولوجية التي طرحها
هايدغر؟ إذا كان هايدغر يف شبابه «مفتونًا» بـ«أبحاث منطقية» ،فإنه عىل العكس من ذلك كان من الذين
رفضوا مسايرة هورسل يف «منعطفه الرتنسندنتايل» .ال يتعلق األمر هنا بالفينومينولوجيا من حيث هي علم
الذاتية املجاوزة لذاهتا التي يعلن هايدغر االنتساب إليها ،بل يتعلق هبذا العلم بالظواهر الذي يرفع شعار:
«العودة إىل األشياء ذاهتا» .يذكر هايدغر أن من بني أكرب مكتشفات الفينومينولوجيا – إىل جانب القصدية
وكنتيجة مشتقة عنها -فكرة احلدس املقويل التي يتحدث عنها كتاب أبحاث منطقية يف قسمه السادس،
ملح من هايدغر .ونظرية احلدس
وهو النص الذي مل يقبل هورسل إعادة نرشه سنة  1913إال بطلب ّ
موجهة ضد التمييز الكانطي بني احلدس والفكر؛ ففي حني كان كانط يرى
املقويل هي ،بكل جالء ،نظرية َّ
أن احلدس ال يمكن أن يكون إال حس ًيا ،كان هورسل يرى أن املقولة معطى جتريبي وليست فقط جمرد بنية
من بنى الفكر .ليست املقوالت إذن مشتقة من األحكام ،كام كان يقول كانط ،بل هي بنى للظواهر ذاهتا.
أيضا عىل الكينونة التي مل يعد هورسل يطابق بينها وبني الرابط ( )estالوارد يف فعل احلكم،
وهذا يرسي ً
أيضا مع ًطى من معطيات الرؤية .إن
كام دأب عىل ذلك التقليد الفلسفي ،بل كان يرى فيها (أي الكينونة) ً
الرابط املتم ّثل يف كلمة هو ( )estالصغرية ،هو عالمة ال تكتسب «حقيقة» إال عندما متتلئ برؤية مقولية
أيضا
فعلية ،وذلك ألن احلقيقة  -باملعنى الفينومينولوجي -ال تتطلب فقط عدم تناقض احلكم ،بل تفرض ً
التامهي بني ما هو مقصود شعور ًيا وما هو حمدوس حس ًيا .وبذلك هيز هورسل أركان التعريف التقليدي
للحكم ،الذي جيعل هذا األخري موطن احلقيقة ،كام يعود إىل مفهوم أوسع للحقيقة ،وهو املفهوم الذي
يعثر هايدغر عىل نموذج له لدى أرسطو .ذلك أننا نجد لدى هذا األخري فكرة عن احلقيقة ال من حيث أهنا
أيضا :هناك حقيقة يف األشياء ذاهتا ،وهي
كيان منطقي فقط ،بل من حيث أهنا كيان وجودي (أنطولوجي) ً
احلقيقة التي هيدف احلكم إىل الكشف عنها ،لكنه (أي احلكم) ال يضيف إليها شي ًئا آخر .هذا التامهي إذن
بني الكينونة (أو الوجود) واحلقيقة هو الذي يكشف عنه هايدغر من خالل قراءته لـ األبحاث املنطقية،
باعتبار أنه ما يشكل «اليشء ذاته» الذي تسعى الفينومينولوجيا للعودة إليه.
واحلال أن هذا التوجه قاد هايدغر إىل تبنّي تصور عن الظاهرة ال يتطابق متا ًما مع مفهوم الظاهرة
عند هورسل؛ إذ إن األمر ال يتعلق ،بالنسبة إىل هايدغر ،بالعودة إىل «املعيش» وبربط الظاهرة
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بالشعور الذي يشكِّلها ويبنيها ،بل يتعلق -عىل العكس من ذلك -بالنظر إىل الظاهرة من حيث
أهنا ُبعد لألشياء ذاهتا وليست ُبعدً ا من أبعاد الذاتية ،وهذا هو ما جعل هايدغر يرى يف االنعطاف
ووقوعا يف سياق
نوعا من التخيل عن ال ُبعد األنطولوجي للفينومينولوجيا
ً
الرتنسندنتايل هلورسل ً
تذويت الكينونة الذي يسم الفلسفة احلديثة .ومع ذلك ،مل يتوقف هايدغر عن إعالن االنتساب إىل
الفينومينولوجيا؛ فقد نرش كتابه األسايس الكينونة والزمن سنة  1927يف جملة االجتاه الفينومينولوجي
حوليات الفلسفة والبحث الفينومينولوجي ،بل إن كتابه ذاته مهدى إىل هورسل؛ ذلك أنه إذا كان
بحث هايدغر أنطولوج ًيا ،فإن منهجه ظل فينومينولوج ًيا كام يؤكد هو نفسه يف الفقرة السابعة من
مقدمة الكتاب .إن الفينومينولوجيا هي ً
فعل ،بالنسبة إىل هايدغر ،أفهوم منهجي ،أي أفهوم ال حيدد
يعب عنه الشعار اهلورسيل ،شعار العودة إىل
موضوع البحث بل نمط وكيفية دراسته فقط ،وهو ما ّ
املكون من
يتعي علينا أن نفهم ما يعنيه لفظ الفينومينولوجيا
ّ
األشياء ذاهتا .انطال ًقا من ذلك فقطّ ،
الكلمتني اإلغريقيتني phainomenon :و.Logos
ما هي الظاهرة؟ إهنا ما ُيظهر نفسه بذاته ،أي إهنا ما َيظهر أو إهنا الظاهر .لكن الظاهر ليس دو ًما الظهور
الذايت لليشء نفسه؛ فاليشء يمكن -عىل العكس من ذلك -أن خيتفي يف فعل الظهور نفسه :إنه ظاهرة
أيضا أال يقدم نفسه أبدً ا إال عرب أو بواسطة عالمات أو أعراض تعلنه ،كام هو
الظهور .كام يمكن لليشء ً
األمر بالنسبة إىل املرض ،وهنا يكون معنى الظهور عدم إظهار اليشء ذاته .وهذا ما جعل هايدغر يميز
الظاهرة ( )Phänomenمن فعل الظهور (.)Erscheinung

كان كانط ،عىل سبيل املثال ،يرى أن فعل الظهور ( )Erscheinungهو موضوع احلدس احليس و َف ِهمه
يف الوقت نفسه عىل أنه ما يم ّثل الظاهرة ( ،)phănomenأي ما ُيظهر نفسه يف احلدس ويتعارض بالتايل
أيضا عىل أنه بمثابة ظهور ما ال ُيظهر ذاته أبدً ا ،أي ملا يدعوه كانط اليشء يف ذاته.
مع ما َيظهر ،لكنه فهمه ً
وهكذا ،ظل كانط بذلك يف حدود التصور «العادي الشائع» عن الظاهرة ،ألن املفهوم الفينومينولوجي
للظاهرة ال يتعلق بام يظهر بل بام ُيظهر نفسه بصورة غري متبلورة يف وعرب ما هو ظاهر .نجد لدى كانط
أن الظاهرة ،باملعنى الفينومينولوجي ،ليست موضوع احلدس احليس ،بل إن موضوع احلدس احليس هو
الزمان واملكان من حيث أهنام شكالن صوريان للحدس ورشطان للظهور ،وذلك ألن مثل هذه الظاهرة
ُدرك .ليس هناك حاجة إىل فينومينولوجيا ،إال ألن الظواهر ليست
يف حاجة إىل «إظهار رسيع» حتى ت َ
معطاة ً
أول كام يشري إىل ذلك هايدغر ،مما جيعله يلتحق  -بمعنى ما -بأستاذه هورسل الذي كان قد
ّبي أن املعطى املطلق ،أو «الظاهرة اخلالصة» ال يمكن أن تظهر إال بواسطة عملية االختزال أو التعليق
( ،)Reductionأي بواسطة وضع ما يظهر بني قوسني .يف كلمة « »phenomenologieنجد أن لفظ
 Logosيعني ،من خالل مدلوله اإلغريقي اخلاص ،Apophansis ،أي إظهار ،يف حني أن هدف
الفينومينولوجيا وغايتها -كام يدل عىل ذلك اسمها -مها جعل ما ُيظهر ذاته من تلقاء ذات ه �(phainom
ٍ
«خمتف» يف ما ُيظهر نفسه ً
أول ويف
) enonمرئ ًيا .لكن ما هي املكونات اخلصوصية للظاهرة؟ أي ما هو
يسمي ذلك الكينونة (( )l'etreأو الوجود)،
أغلب احلاالت لكنه مع ذلك يشكّل أساس ما يظهر .هايدغر ّ
ومن ثم تلتقي الفينومينولوجيا باألنطولوجيا« :ليست األنطولوجيا ممكنة إال عىل هيئة فينومينولوجيا»

96

العدد ٣/ ١٢
ربيع 2015

أيضا ألن الكينونة ال توجد خارج ما يظهر ،ألنه «ال يوجد أي
وذلك ألن الكينونة ليست ما يظهر ،لكن ً
()1
يشء وراء أو خارج ظواهر الفينومينولوجيا» .
أيضا أن هذه الفينومينولوجيا املطابقة لألنطولوجيا نظرية تأويلية (.)Hermeneutique
يعترب هايدغر ً
أساسا ،فإنه ،عىل العكس من ذلك،
وإذا كان هايدغر يوافق هورسل عىل أن الفينومينولوجيا وصفية
ً
تفكريا يف املعيش .فالتأويلية ( )Hermeneutiqueتعني
تفسريا وليس فقط
يتصور هاته الفينومينولوجيا
ً
ً
يف األصل التأويل أو التفسري ،كام يذكّر بذلك هايدغر؛ وأن نقول أن العلم أو اللوغوس الفينومينولوجي
يصف عرب الرشح والتوضيح ،معناه أن الفينومينولوجي اهلايدغري ال َي ْش َغل موقع ذلك املالحظ غري
املتحيز الذي كان يم ّثله ،يف منظور هورسل ،الفيلسوف الذي يفكر ويتأمل فينومينولوج ًيا ،وذلك ألنه
ليس يف وضعية خارجية عن الظواهر التي يرشحها ويوضحها ،بل عىل العكس من ذلك ،يبقى يف حالة
علم يقوم بتشخيص نظري ،بل هي
احتاد معها ،األمر الذي يعني أن األنطولوجيا يف تصور هايدغر ليست ً
أقرب ما تكون إىل علم عميل أو تطبيقي باألساس ألن من غري املمكن أن تنفصل عن جذرها الوجودي
كثريا عن ذلك التصور والفهم اللذين
امللموس .وهكذا يتوجه هايدغر نحو فه ٍم لألنطولوجيا خمتلف ً
املتوارث.
نجدمها يف الرتاث الفلسفي
َ

الزمن كأفق لفهم الكينونة
يطرح هايدغر يف الكينونة والزمن مسألة تتعلق بمجموع الرتاث الفكري الغريب الذي أرساه وحتدد مع
أرسطو (الذي حذا يف ذلك حذو أستاذه أفالطون ،والذي كان أول فيلسوف باملعنى املحدد واملضبوط
هلذا اللفظ) كفلسفة ،أي كأنطولوجيا أو كخطاب حول الكينونة (أو الوجود) .يذكر هايدغر يف بداية هذا
الكتاب أن الرتاث الغريب يبدأ -كام أشار إىل ذلك أفالطون -عندما نكف عن رواية حكاية ،أي عندما
نكف عن تفسري يشء بيشء آخر ،وذلك وفق النمط امليثولوجي أو الثيولوجي للفكر الذي يعترب أن كائنًا
أو كائنات عليا عدة مها مصدر الكائنات املوجودة وأصلها .فاألنطولوجيا ،من حيث هي ذلك العلم
األفالطوين-األرسطي الذي يتخذ الكينونة موضو ًعا له ،تقترص عىل دراسة ما هو موجود أو معطى يف
لتعرفه وحتدّ د ماهيته .الفلسفة إذن هي
احلارض ،أي عىل الكائن ( To onباإلغريقية) من حيث هو كذلك ّ
هذا النمط من الفكر الذي يدّ عي دراسة الكائن من حيث هو كذلك من دون الرجوع إىل أصل ينتمي
إىل نظام أو مستوى آخر غري مستوى املعطى املوجود .إن االقتصار عىل املعطى احلارض هو ما يشكّل
أصالة الفلسفة ومتيزها من نمط التفكري األسطوري ،وتلك هي الكيفية التي تفهم هبا الفلسفة الغربية
نفسها باعتبارها ذلك النمط من الفكر الذي يؤكد سيادة العقل (اللوغوس) عىل األسطورة (امليتوس)
ويضمنها ،ويؤكد سيادة العقالين عىل الالعقالين ويضمنها.
ينطلق هايدغر من فهم الرتاث الفلسفي الغريب لذاته ليضعه موضع تساؤل ،ويطرح  -مثل أفالطون
وأرسطو -سؤال «ما هي الكينونة؟» ،لكنه يطرحه بمعنى جديد؛ فهو ال يطرحه من أجل أن يبلور
عم يشكّل أساس كل كائن من حيث هو كذلك ،أي عن املعطى احلارض ،بل يطرحه من أجل أن
فكرة ّ
يتساءل عن رشط إمكان احلضور ذاته؛ هذا احلضور الذي هو يف الوقت نفسه ما جيعل علم احلضور هذا

من المكتبة
فلسفة هايدغر

97

علم ممكنًا .األمر هنا ال يتعلق ،بالنسبة إىل هايدغر،
(الذي هو األنطولوجيا كام حددها أفالطون وأرسطو) ً
متوارث ،بل يتعلق األمر -عكس ذلك -بالتساؤل
بإدراج سؤاله األسايس ضمن املجال الفلسفي كام هو
َ
عم يشكّل أساس العقالنية الغربية؛ فهذه املسألة األساسية التي تتعلق برشط إمكان فهم الكينونة كحضور
ّ
ثابت ومستمر (كام تصورها الفالسفة اإلغريق ووارثوهم من الفالسفة الغربيني) ،هي مسألة تدور حول
العالقة بني الكينونة والزمن ،وهي العالقة التي مل ِ
جير قط توضيحها وبسطها يف الرتاث الفلسفي الغريب.
ما الذي جيعل من املمكن فهم الكينونة انطال ًقا من ُبعد حمدَّ د للزمن وهو احلارض؟ تلك هي الكيفية التي
صيغت هبا مسألة الكينونة التي كانت هي أصل كتاب الكينونة والزمن وجذره .وقد سبق هلايدغر أن أكد
يف كتابه كانط ومسألة امليتافيزيقا سنة  1929أن احلرف الصغري «و» املوجود بني كلمتي الكينونة والزمن،
هو الذي يتضمن يف ذاته املشكل املركزي ،وذلك ألن األمر ال يتعلق ،بالنسبة إىل هايدغر ،بإقامة تعارض
بني الزمن (والصريورة) من جهة والكينونة من جهة أخرى ،كام فعل نيتشه الذي كانت الكينونة بالنسبة
مها خال ًيا من املعنى ،بل إن األمر يتعلق لدى هايدغر ،عىل العكس من ذلك ،بإبراز مدى بداهة
إليه و ً
وتلقائية الرابطة الرسية التي تربط ما ندعوه «كينونة» بالزمن :بل إن هايدغر سيذهب إىل حد التحدث
عن «االنتامء املشرتك احلميمي القائم بني الكينونة والزمن» ،وهو ما يعني أننا أمام كيفية حاسمة يف مساءلة
وجمادلة ذلك التعادل بني الكينونة واألبدية ( )l'eternitéأو الالزمنية ،وهو التعادل التقليدي املوروث
عن الرتاث الفلسفي.
إن ما سيطرحه هايدغر عىل نفسه يف كتابه الكينونة والزمن هو إذن «اإلعداد العيني امللموس ملسألة معنى
املوجه .إن
الكينونة»( ،)2وهو ما ال يعني أبدً ا جمرد إعادة استعامل لألنطولوجيا القديمة ولسؤاهلا الرئييس ِّ
أيضا عن سبب إنكار أي وظيفة أنطولوجية
األمر هنا ال يتعلق فقط بإجياد أساس للكائن ،بل بالتساؤل ً
ً
تعارضا بني مناطق الكائن املختلفة،
متخذا هنا كمعيار-
للزمن؛ ذلك أننا نقيم فعل ًيا -انطال ًقا من الزمن
ً
أي بني الزمني والالزمني (املكاين) واملحايد زمن ًيا (املثال) وما فوق الزمني (اخلالد) ،وذلك من خالل
تصور للزمن مؤداه أن الزمني هو ما هو موجود (دو ًما وباستمرار) يف الزمن .وهكذا ،جيري فهم
ُّ
الكينونة وتصورها هنا انطال ًقا من الزمن ،وهو تصور يتضمن سمتها «الزمنية» األساسية ()temporal
ومتصورة
والصميمة ،ال بمعنى أن الكينونة موجودة «يف قلب الزمن» ،بل بمعنى أن الكينونة مفهومة
َّ
انطال ًقا من الزمن.
هناك إذن معنى «زمني أصيل» وأسايس ( )Temporalللكينونة ،حيث يقصد هايدغر هبذا اللفظ األخري
اإلشارة إىل العالقة اإلجيابية التي تقيمها الكينونة مع الزمن ،وذلك بعكس العالقة السلبية التي تقيمها
الكينونة مع ما سيدعوه هايدغر الزمنية الباطنية ( .)Intratemporalitéهناك إذن «زمنية الكينونة» ألن
األصل الذي يتحدد به ومنه معنى الكينونة هو الزمن ،وهذا األصل هو ما يتعني رشحه وتوضيحه إذا ما
ملموسا عن مسألة معنى الكينونة(.)3
أردنا أن نقدم جوا ًبا
ً

لكن إذا كانت األنطولوجيا (أو علم الكينونة) ،مدعوة ،وفق تصور هايدغر ،إىل االستجابة لرشط
إمكاهنا ،أي لفهم الكينونة وتصورها انطال ًقا من الزمن أو يف أفق الزمن ،فإن ذلك يتضمن التساؤل عن
أساس األنطولوجيا نفسه ويقتضيه.
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األنطولوجيا األساسية
ما الذي جيعل صوغ خطاب عقالين يف املنطق الغريب ممكنًا؟ جييب هايدغر عن هذا السؤال بتبيني أن
املسألة الفلسفية ،أي مسألة الكينونة ،جتد أصوهلا وجذورها يف كائن خاص قادر عىل طرح تساؤالت
أيضا؛ إذ إن فهم الكينونة نمط من أنامط
ال بشأن الكائنات األخرى فحسب ،بل بشأن كينونته نفسها ً
الكينونة أو سلوك إنساين :إن أساس الكينونة إذن هو اإلنسان ،أي ذلك الكائن الذي لديه فكرة الكينونة.
جتسدً ا وعينية :مسألة الكينونة هنا ليست
هكذا نرى أن مسألة الكينونة تصبح ،مع هايدغر ،أكثر املسائل ُّ
مسألة بالغة التجريد بل مسألة ملموسة ختص ذلك الكائن نفسه الذي يطرح هذه املسألة ،وذلك ألن هذه
املسألة وهذا السؤال املتولد عنها يشمالن املتسائل ذاته.

التحليالت الوجودية األساسية
يسميه هايدغر «ذاتًا» وال حتى
إن الكائن املتضمن هبذا الشكل يف التساؤل الذي يطرحه حول الكينونة ال ّ
يسميه دازاين ،وهو لفظ استُعمل يف اللغة األملانية لرتمجة اللفظ الالتيني  Existentiaالذي
«إنسانًا» ،بل ّ
ً
خاصا جدً ا ،حيث
يعني حرف ًيا الكينونة  -هناك (أو الكائن-هناك) .وسيعطي هايدغر هذا اللفظ
مدلول ً
مل يعد لفظ  Daseinيعني لديه الوجود بصفة عامة ،بل أصبح خيص فقط نمط كينونة الكائن اإلنساين.
يتعني إذن ّأل نفهم هذا الكائن كموجود بني موجودات ،بحيث يكون جمرد كائن موجود هناك بني
يتعي أن نفهمه -عىل العكس من ذلك -عىل أنه ذلك الكائن اخلاص الذي هو ،بشكل
املوجودات ،بل ّ
ما ،كل كائن ،مثلام قال أرسطو ذلك عن النفس اإلنسانية( .)4هذا الكائن الذي ختصه مسألة الكينونة ليس
كائنًا المبال ًيا جتاه كينونته ذاهتا ،إذ هو كائن ينتمي إليه -عىل العكس من ذلك -وبشكل أسايس ،ما يدعوه
هايدغر اإل ِّن َّيه ،أي واقعة قوله« :أنا» ،معلنًا بذلك تعلقه بذاته وانتسابه إليها( .)5إن هذا الكائن ،من حيث
أن فهم الكينونة أمر خيصه وينتسب إليه ،ويميزه بشكل أسايس عن اليشء الذي هو كيان غري مبال وغري
معني بكينونته اخلاصة ،وبسبب هذا الفهم ،هذا الكائن ،ال يوجد عىل نمط وجود اليشء والواقع ،بل
ٍّ
يوجد بصيغة اإلمكان ،وما يمكن أن يكون ،أي الوجود .وهذا اللفظ ذاته ال يدل عىل جمرد واقعة الكينونة
بالنسبة إىل الكائن يف صورته العامة ،بل يدل بشكل خمصوص عىل نمط الكينونة اخلاص بالكائن اإلنساين
(الدازاين) .إن الفهم لدى الكائن اإلنساين عن ذاته هو إذن فهم وجودي .لكن ما يدعوه هايدغر ،عىل
العكس من ذلك ،التحليل الوجودي األسايس ال يأخذ يف االعتبار السلوك الفردي العيني ،بل يراعي
فقط بنيته الوجودية أو األنطولوجية .إن مهمة التحليالت الوجودية األساسية ( )Existentialeهي
حتليل ومتييز األنامط األساسية لكينونة الكائن اإلنساين ،أي حمدداته الوجودية األساسية ،وهو ما يقتيض
ويتضمن -عىل عكس التحليل الوجودي العادي الذي يظل هو ذلك التحليل املتعلق بكائن منظور إليه
يف خصوصيته -أمر أن التحليل الوجودوي األسايس يشمل عالقة كينونة اإلنسان بكينونة الكائنات
األخرى .إن ما يم ّيز الدزاين اهلايدغري من مفهوم الذات ً
فعل وبشكل أسايس ،كام ورد يف الفلسفة
احلديثة ،هو انفتاحية هذا الكائن جتاه ذاته وجتاه الكائنات األخرى ،وهي السمة التي يعترب هايدغر أهنا
تشكّل الصفة اخلاصة املميزة للوجودُ ،معط ًيا لفظ االنفتاحية -من حيث هي سمة أساسية لنمط كينونة
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ً
مدلول قو ًيا خيص كائنًا ليس جمرد كيان جوهري قائم ،بل كائن هو باستمرار «يف حالة
الكائن اإلنساين-
ارمتاء وانقذاف» ،أي كائن خمتلف عن ذاك الذي تصورته الفلسفة احلديثة منذ ديكارت عىل أنه «ذات»
( ،)sujetأي كيان جوهري (« )Substanceليس يف حاجة إىل أي يشء آخر لكي حيقق وجوده» كام ينص
عىل ذلك التعريف التقليدي للجوهر .وعىل العكس من ذلك ،فإن هذا الوجود املنخرج ()Ekstatiqie
الذي هو الوجود اإلنساين ،بحاجة أساسية ألن خيرج من ذاته (وهذا هو املعنى األول لكلمة ،)Existère
وهو ال حيقق وجوده إال من خالل العالقة الثالثية التي يقيمها مع ذاته ،ومع املوجودات األخرى ،ومع
متمركزا حول نفسه ،كام هو األمر يف مفهوم الذات حمور الفلسفة
العامل .ليس الوجود اإلنساين وجو ًدا
ً
احلديثة ،بل هو ،عىل العكس من ذلك ،كائن أو كينونة منفتحة و«منخرجة» يف أساسها  -كام يقول هايدغر
يف مالحظة مدرجة يف نص أهداه هلورسل سنة  - )6(1929ألن هذا الوجود (اإلنساين) ال يشء من دون
العالقة بآخر غري ذاته.
إن غاية التحليالت الوجودية األساسية -التي تشكّل القسم األول من اجلزء املنشور من الكينونة والزمن-
هي بالضبط تعريف كينونة الدازاين يف كليتها ،انطال ًقا من خمتلف األبعاد الوجودية األساسية التي سبق
ذكرها يف هذا القسم .ومنطلق هذا التحليل هو الكينونة اليومية للكائن اإلنساين (أو للدازاين) ،الذي
تُعترب بنيته األساسية هي الكينونة -يف -العامل؛ فالعامل ليس ً
داخل يف عالقة ختارج مع الكائن اإلنساين ،ألن
هذا األخري ليس ذاتًا بحاجة إىل اخلروج من ذاهتا لتذهب نحو موضوعات العامل ،بل إن الكائن اإلنساين
وجود عىل مقربة من األشياء دو ًما ،وهو يف حالة تفاعل وتبادل دائم معها .يتعلق مدلول الكينونة -يف-
موحدة يقوم حتليلها عىل استخراج اللحظات البنيوية األساسية من أجل التوصل،
العامل بظاهرة واحدة َّ
بعد ذلك ،إىل فهم ما يشكّل كيان هذه الكينونة ووحدهتا.
يود هايدغر ً
يبي أن األفهوم املتداول عن العامل ،والذي يفهم العامل عىل أنه املجموع العددي
أول أن ّ
للكائنات ،هو أفهوم ال يراعي وال يعكس البنية األساسية للعاملية ( ،)Mondaneitéالتي ليست
حتديدً ا للكائن غري اإلنساين ،بل هي عىل العكس من ذلك ،سمة الكائن اإلنساين نفسه( .)7إن العامل،
من حيث هو بنية للدازاين ،هو الرشط األنطولوجي لكل التقاء مع أي يشء من أشياء العامل .إن هذا
األفهوم األنطولوجي -الوجودوي عن العامل ال يمكن بتاتًا أن يصبح مفهو ًما انطال ًقا من أفهوم الطبيعة
باملعنى الذي يرد به يف الفكر احلديث ،أي كموضوع للعلوم الفيزيائية ،بل يتعني ،عىل العكس من ذلك
من أجل فهم إشكالية عاملية العامل من حيث هي -االنطالق من الكينونة (اليومية)  -يف -العامل ،ومنتأويل الكائن الذي نصادفه يف العامل املحيط بنا .إن عامل احلياة اليومية هو ً
فعل العامل املحيط (،)Umwelt
َ
الكون الكيل الذي ال ينفتح إال للرؤية النظرية املتأملة؛ ذلك أن
عامل االنشغاالت اليومية ،وليس ذلك
األويل للعالقة بالكائن ليس املعرفة بل االنشغال باألشياء واستخدامها ،واالنشغال يالقي
النمط ّ
يعب عنه اللفظ األملاين  ،)Vorhandenبل يالقيه
الكائن ال فقط كيشء حارض أمامه أو قبله (وهو ما ّ
أيضا كيشء قابل لالستعامل (أي كيشء موجود من أجل أن تستعمله اليد .)Zu-handen
ويتعامل معه ً
إن ما يشكّل العامل املحيط إذن هو تلك البنية املرجعية لقابلية األشياء لالستعامل من حيث أن األشياء
مجلة «أدوات» غري منفصلة عن الكائن اإلنساين الذي حتلينا إليه هاته األشياء .إن «القابلية لالستعامل»
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أو الوقوع طوع اليد ( )Maniabilité-Zuhandenheitوليس جمرد احلضور أمام اليد (،)Vorhandenheit
هو إذن النمط األصيل النكشاف الكائن املوجود يف العامل.
يتعي بعد ذلك حتديد نوع ذلك الكائن الذي هو موجود عىل هيئة كينونة  -يف -العامل :إنه ذلك «الوجود
ّ
اإلنسان» الذي ال جييب عن السؤال «ماذا؟» (أي عن السؤال الذي ال حيدد إال األشياء املوجودة يف
العامل) بل عن السؤال« :من؟» ،عىل مستوى االنشغال اليومي املطبوع بانخراط «الكائن اإلنساين» يف
العامل .فاألمر هنا ال يتعلق هبذا الكائن البرشي أو ذاك ،بل بذلك الكائن املحايد ،اجلامعي املبني للمجهول
( onبالفرنسية) الذي يشكّل الظاهرة األصلية التي يتعني عىل كل كائن برشي االنطالق منها والبداية
هبا ليعثر عىل ذاته .ليس جمال احلياة اليومية إذن هو املجال الذي سيستطيع فيه «الكائن اإلنساين» (وهو
موجود مشتت االهتامم) أن يعثر عىل وحدته ،ألن هذا املجال ليس املجال الذي يكون فيه الكائن اإلنساين
منتم ًيا إىل ذاته ومطاب ًقا هلا .يمكن للكائن اإلنساين أن يكون ذاتَه إ ّما بصورة مالئمة وإ ّما بصورة غري
مالئمة ،ألن هذا الكائن هو إمكانيته ذاهتا ،وألن عليه أن يتملك كينونته اخلاصة به.
لذلك ،فإن استعامل مصطلحات «الصدقية» و«عدم الصدقية» و«األصالة» و«عدم األصالة» يف ما
خيص تصور الكائن اإلنساين هو حكم ال يتضمن أي داللة أخالقية ،بل يتعني ،باألحرى ،اإلحلاح
عىل أن املحدد الوجودوي األسايس هنا هو املبني للمجهول ( )onالذي ليس الكائن اإلنساين احلق
حتويرا وجود ًيا له( .)8بعد حتديد معنى العنرصين «عامل» و«كائن إنساين» ،من الرضوري
أو األصيل إال
ً
التساؤل عن العالقة التي جتمعهام وعن معنى لف َظي «كينونة -يف» و«كينونة -يف-العامل» .هنا يميز
هايدغر بني مستويني يمكن من خالهلام إقامة هذه العالقة ،ومها مستوى التشكّل الوجودوي األصيل
للكينونة -يف-العامل ،ومستوى نمط كينونته اليومية .يتضمن املستوى األول حتليل ثالثة أبعاد وجودية
أساسية أو ثالث طرائق أصلية للدازاين حيقق هبا ُبعده االنفتاحي :االستعداد أو التهيؤ الوجداين
( ،)dispositionوالفهم ،واخلطاب (أو استعامل اللغة)؛ فالتهيؤ الوجداين يعني لدى هايدغر ما ندعوه
عادة احلالة الوجدانية أو احلساسية ،لكن بمعنى خمتلف عن املعاين الفلسفية املتوارثة التي ال ترى فيها إال
كوهنا ظاهرة ثانوية أو ظِ ِّلية تابعة ،بينام يرى هايدغر أن ُبعد االستعداد والتهيؤ ك ُبعد وجودوي أسايس
األويل للعامل( .)9إذا كان ُبعد التهيؤ يكشف السمة األساسية للكائن اإلنساين،
يعني القدرة عىل االكتشاف ّ
أي كونه موجو ًدا مسب ًقا -يف -العامل ،فإن ُبعد الفهم يكشف عن مستوى أصيل كذلك ،هو مستوى
أيضا
وجودوية الدازاين ،أي مستوى إمكان وجوده (أو كينونته) .أ ّما اخلطاب أو اللغة ،فيشكّل أي منهام ً
طريقة أصلية النفتاحية الكائن اإلنساين ،من حيث أنه متفصل بني ما هو مفهوم وما مل يصبح كذلك إال
عىل أساس التهيؤ .املستوى الثاين ،الذي خيص السامت الوجودوية اليومي ،يتعلق بكيفية أو نمط انطراح
أبعاده الوجودية األساسية .ما يقصده هايدغر بكلمة  Verfallen( Decheanceانطراحُ )...بعد وجودي
أسايس كسابقيه ،لكنه ،عىل العكس من ال ُبعدين السابقني ،يسم الكينونة الذاتية احلقيقية واألصيلة للكائن
البرشي يف حياته اليومية .فاالنطراح أو االنقذاف يف العامل ال يعني أبدً ا «سقوط» الدازاين من حالة أكثر
سموا ،بل يعني فقط وضعيته العادية يف االنخراط يف عامل االنشغال.
أصالة وأكثر صفاء وأكثر ًّ
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ِ
اهلم ،لكن
ُيطلق هايدغر عىل هذه البنية التي َتنْظم األبعاد الوجودوية األساسية يف ظاهرة َّ
موحدة ،اسم ّ
مع احلرص عىل ختليص هذا اللفظ من أي مدلول أخالقي ،فاألمر يتعلق بالنسبة إليه بالتفكري -عرب
أيضا يف عالقته
اهلم ( -)Sorgeال فقط يف عالقة الكائن اإلنساين املنفتح بذاته ،بل بالتفكري ً
استخدام لفظ ّ
سميت االنشغال ( ،)Besorgenوكذا بالتفكري يف عالقته بالكائن اإلنساين اآلخر،
بالكائن عامة ،والتي ّ
وهي العالقة التي ُفهمت بأهنا ُبعد التامس وانفتاح ( .)Fürsorge ،Sollicitudeاختيار هذه األلفاظ
اختيارا تعسف ًيا يف جممله ،ألن هايدغر يعتمد عىل حكاية مستقاة من إحدى األساطري
واملصطلحات ليس
ً
()10
كهم  .يرى هايدغر يف ذلك ً
عرف اإلنسان
دليل عىل أن
أساسا ّ
ً
نعثر فيها عىل تصور قبل  -فلسفي ُي ِّ
التعريف الفلسفي لإلنسان كـ حيوان عاقل ( )Animale rationaleهو تعريف مشتق ،ألنه يتصور
اإلنسان كمزيج من املعقول واملحسوس ،من احليوانية ومن العقالنية وليس كوحدة كلية؛ ذلك أن اعتبار
اهلم ينتمي
اإلنسان كائنًا ح ًّيا ليس هو الطريق إىل تقدير الوجود اإلنساين .إن هايدغر  -بتأكيده هنا أن َّ
أساسا إىل مستوى آخر غري مستوى الدوافع (احلسية والنفسية) املميزة للكائن احلي بصفة عامة -يقطع
ً
مع «فلسفة احلياة» التي وسمت التيار املهيمن يف الفلسفة األملانية منذ النزعة الرومانسية ،ويؤكد بقوة أن
حتليل الكائن اإلنساين املنفتح ال يمكن أن يكون من اختصاص بيولوجيا عامة ،لن تكون األنثروبولوجيا
ً
تأويل لإلنسان أكثر أصالة من التأويل
والسيكولوجيا إال فرو ًعا هلا وأقسا ًما منها( .)11يود هايدغر أن يقدّ م
التقليدي املتداول يف جمال الفلسفة والذي يرى أن اإلنسان مزيج من مادة جسمية ومن صورة روحية.
موحدة تعكس املظاهر املختلفة للوجود
اهلم ظاهرة َّ
يبقى من املطروح اآلن ،أن التأويل الذي يرى أن َّ
عمق أكثر ،ألن التحليل السابق جرى كله إىل حد اآلن فقط عىل
اإلنساين هو ذاته تأويل يف حاجة إىل أن ُي َّ
مستوى احلياة اليومية ومل يبلغ مستوى الكائن اإلنساين املنفتح يف خلوصه وصدقيته األصلية.

الوجود والزمنية
للهم هو الزمنية .فإذا مل
يبي أن املعنى األنطولوجي ّ
حياول هايدغر يف القسم الثاين من الكينونة والزمن أن ّ
مزو ًدا هبذا املميز النوعي اخلاص
يكن اإلنسان مادة جوهرية ،وليس «شي ًئا» ،وليس حيوانًا ،حتى ولو كان َّ
الذي هو العقل ،فذلك ألنه كائن يف حالة انبثاق (انبجاس ،انقذاف) دائم ( ،)Etre-en-jetأي إنه زمنية،
أو حركة ،أو انطالقة.
يعرف هذا
يمكن أن نقول هنا أن تصور هايدغر للكائن اإلنساين تصور «دينامي» ال تصور سكوين ،ألنه ّ
دائم كمرشوع للذات .واحلال
األخري بأنه الكائن امللقى به واملقذوف به دو ًما إىل العامل الذي هو موجود ً
املوحدة التي َتنْظم ما كانته ( )l’avoir-étéالكينونة امللقى هبا دو ًما يف العامل ،والتي
أنه إذا كانت هذه البنية َّ
اهلم ،من حيث
هي مستقبل املرشوع الذايت وحارض الكينونة إزاء هذا الكائن أو ذاك ،فذلك بالضبط ألن ّ
معناه ومدلوله األنطولوجي ،هو الزمنية.
لكن أن نقول أن اإلنسان يقوم ويتأسس عىل الزمنية ،وأن كيانه اجلوهري يقوم يف وجوده( ،)12فإن معنى
ّجها نحو املوت ال كائنًا يشارك بجزء منه (قسطه «العقالين») يف
ذلك ً
أيضا أن نتصور اإلنسان كائنًا مت ً
«األبدية» .والدوام .هذا الفكر املتعلق باملنذورية للموت ليس ،يف منظور هايدغر ،عالمة من عالمات
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النزعة التشاؤمية ،وال إعالن نزعة عدمية ،بل هو ،عىل العكس من ذلك ،اعرتاف بام للوجود من ملمح
إجيايب ِّبي ،وذلك ألن كينونة اإلنسان ال يمكن أن تكون منفتحة عىل ذاهتا وعىل اآلخرين إال من حيث
تفكريا
معرضة بصورة دائمة إلمكانية االنغالق عن كل ما هو موجود .ال يمكن إذن أن نفكر
أهنا كينونة ّ
ً
مرشو ًعا يف فعل الوجود إال يف إطار العالقة باملنذورية للموت ،كام ال يمكن أن نفكر يف قابلية الكائن
اإلنساين لالنفتاح إال من حيث أن منبعها ومصدرها انغالق أصيل ال يمكن هلذا الكائن أن يصبح سيدً ا
ومتحكم فيه .وهذا هو ما جيعل هايدغر يرى يف املوت اإلمكانية املتميزة للكائن اإلنساين ،ألن هذه
عليه
ً
اإلمكانية -عىل عكس إمكانيات الوجود األخرى -ال تقرتح وال تقدم شي ًئا يمكن لـ«الكائن اإلنساين»
أن ينجزه أو يقوم بتنفيذه .ويف هذه االستحالة الفعلية بالضبط تنكشف اإلمكانية يف كل حقيقتها :فاملوت
يل ،فإن الكائن اإلنساين لن يكون موجو ًدا
«أمرا واق ًعا» ألن املوت عندما َ ُ
هو ممكن حمض ،ال يصبح أبدً ا ً
حتى خيتربه وجيربه .ال يمكن للكائن اإلنساين أن يشعر بذاته وأن خيتربها إذن كإمكانية (إمكانية وجود،
وليس كموجود واقعي كام يفعل هو ذلك باستمرار من حيث أنه كائن ملقى به يف العامل ويف احلياة اليومية)
إال يف إطار ما يدعوه هايدغر «استباقية املوت» ،وإال من حيث أن اإلنسان هو ذلك الكائن املنذور ،ح ًقا
ً
وأصل ،للموت .إمكانية الوجود هاته هي ،عىل الدوام ،إمكانية واقعية وفعلية؛ إذ إن الكائن اإلنساين هو
بصورة ما -دو ًما يف حالة تأخر زمني عن انفتاحيته عىل ذاته ،ألنه ليس مصدر وجوده اخلاص .وقائعيةكينونة الكائن اإلنساين من حيث هي كينونة ملقى هبا من قبل يف العامل ليست فقط سمة مالزمة لوجوده
يتعني عليه مشاهدهتا وتتبعها ،بل إهنا معطى وقائعي ال يمكن االعرتاف به والتعرف إليه إال إذا جرى
لتحمل مسؤولية الكينونة ينفتح الوجود اإلنساين عىل الوجود
وحتمل مسؤوليته .وهبذا الصعود
تبنّيه
ُّ
ُّ
احلقيقي األصيل .إن هذا النمط املتميز النفتاح الكائن اإلنساين ،والذي يفهم بواسطته ذاته انطال ًقا من
يسميه هايدغر اإلرصار أو التصميم[ .هناك تقارب لفظي يف اللغة األملانية
إمكانياته الوجودية اخلاصةّ ،
بني «االنفتاح» ( )Ertschlossenheitوالتصميم (.])Entschlossenheit
هذا التقارب يدعم سهولة االنتقال من حالة انفتاح الكائن اإلنساين (من حيث هو كذلك) إىل حالة
حتمل هذا الكائن مسؤولية وجوده .إذن لن يكون هناك أي تصميم وإرصار إال يف ارتباط بكينونة
ُّ
حقيقية وبكائن حقيقي منذور للموت ومتجه نحوه ،وهو ما يفرس لنا تسمية هايدغر النمط احلقيقي
()13
للهم جيد أساسه يف الزمنية،
للهم بـ«اإلرصار االستباقي»  .واحلال أن هذا النمط احلقيقي واألصيل ّ
ّ
للهم ممكنة .لكن معنى الزمنية ،كام يتصورها هايدغر ،ليس كام
فالزمنية هي التي جتعل البنية الكاملة ّ
يفهمها الرتاث الفلسفي التقليدي ،أي ما يشكّل «املعنى الداخيل أو الباطني» ويسم بالتايل كينونة الذات
جتاه ذاهتا ،بل إن الزمنية هنا ،باملعنى اهلايدغري ،تكشف نفسها ،عىل العكس من ذلك ،كـ«انخراج» ،أو
كـ«خروج خارج الذات» من حيث أن هذا االنخراج عملية أساسية وأصلية .وهنا يتعني أن نأخذ لفظ
خروج أو انخراج ( ،)Ekstatikonالذي يستعريه هايدغر من أرسطو ،باملعنى املتداول يف اللغة اإلغريقية،
نقرب هذا اللفظ من لفظ «الوجود» (.)Existence
أي بمعنى فعل اخلروج من الذات ،كام يتعني أن ّ
ُيقصد بتسمية املستقبل ،وما كان ،واحلارض «بانخراجات الزمنية» ،أي إبراز الزمنية كحدث خالص
وليس كخروج «للذات» من ذاهتا بعد أن كانت من ُ
قبل «يف» ذاهتا.
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أساسا،
إن وجود اإلنسان ،من حيث هو كائن ملقى به يف العامل وكائن منذور للموت ،وجود متناه
ً
وهذا يتضمن ويقتيض أن الزمنية املنخرجة هي زمنية متناهية؛ وهذه الزمنية املتناهية واملحدودة هي ما
يشكِّل ويؤسس الزمن األصيل :وتلك هي األطروحة األساسية التي يقدمها هايدغر يف كتابه الكينونة
والزمن؛ األطروحة التي تتعارض مع التصور التقليدي للزمن الذي يتصور الزمن سلسلة غري متناهية
من اللحظات املتتابعة .لكن يتعني أال نفهم تناهي الوجود هنا بمعنى سلبي فقط؛ ذلك أن التناهي ليس
صفة أو خصيصة عرضية للعقل اإلنساين ،وليس هو ما يميز اإلنسان من اإلله اخلالق ،بل إن التناهي هنا
مرغم عىل فتح أفق لفهم ممكن ملا
يعني الرضورة التي جيد اإلنسان نفسه فيها (يف اختالف عن احليوان)
ً
جيد اإلنسان نفسه متوق ًفا عليه وملا جيد اإلنسان نفسه يف «حالة اهنامم» جتاهه  -أي جتاه ذاته وجتاه الكائن
اإلنساين اآلخر ،وجتاه الكائن امللتقي به داخل العامل ،أي جتاه الكائن الذي ليس هو (أي اإلنسان) مصدره
ويؤول كل ما جيده أمامه ،باعتبار أن العامل موجود قبل
وأصله .إن الكائن اإلنساين مرغم عىل أن يفهم
ّ
الذات ،وذلك ألن هذا الكائن اإلنساين ليس مصدر أو أصل وجوده اخلاص.
يتعي عىل «الكائن اإلنساين» أن يبلوره هو الذي يشكّل -يف الوقت نفسه -
إن هذا األفق التأوييل الذي ّ
املقصد الغائي حلركة االنخراج ،ومنبع االنفتاح عىل الكائنات األخرى .إن زمنية «الكائن اإلنساين» إذن
هي زمنية منخرجة وأفقية( ،)14وهذا ال ُبعد األفقي للزمنية هو بالضبط ال ُبعد الذي جيسد التناهي يف وضعية
ملموسة ،وذلك ألن هذا التناهي جذر ومصدر هذا الفهم للكينونة الذي يسم «الكائن اإلنساين» ،وهو
ما يمكّننا من أن نؤكد بالتايل أن الزمنية املتناهية لفعل الوجود منبع فكرة الكينونة التي تتأسس عليها
العقالنية الغربية .تناهي الزمنية هذا ،والذي هو سمتها اجلوهرية ،هو أساس ما يدعوه هايدغر الطابع
التارخيي للكائن اإلنساين .ال يقصد هايدغر هبذا املصطلح أن هذا الكائن يمكن أن يكون موضوع العلم
التارخيي ،بل يقصد به كونه وجو ًدا تارخي ًيا صميم ًيا ككائن ينسب إىل ذاته إمكانات يرثها عندما يولد ،كام
حتمل مسؤوليتها.
يتعي عليه ُّ
ّ

إن ما يشكل أساس األنطولوجيا ،أي علم الكينونة الذي حيدد املرشوع الفلسفي للعقالنية الغربية يف
جممله ويوجهه ،هو ذلك السلوك املخصوص الذي يقوم به اإلنسان والذي يسقط بواسطته عىل الكائن
الذي يالقيه أفق فهمه املنخرج للكائن .إذا كان أفق فهم الكينونة هنا أف ًقا ينتسب إىل الزمنية املنخرجة
لـ«الكائن اإلنساين» ،فإن ذلك يعني بالتايل أن علم الكينونة علم زمني ،أي علم ال يمكن أن يتأسس ال
عىل الزمنية العقل وال عىل أبدية احلقيقة.

الميتافيزيقا الحقة

ٍ
ارتباط
كان هايدغر قد طرح عىل نفسه يف كتاب الكينونة والزمن مهمة «إعادة طرح» مسألة الكينونة ،لكن يف
بمرشوع «تقويض» تاريخ األنطولوجيا ،الذي هيدف إىل استخراج التجارب األصلية التي كانت أساس
مفهومنا للكينونة .كان األمر يتعلق بإعادة ربط الصلة بالبحث األنطولوجي لدى أفالطون وأرسطو ،لكن
األمر هنا ليس جمرد مواصلة هلذا البحث ،بل إن تعميق وجتذير التعريف األرسطي والوسطوي للكينونة
كنزوع نحو املفارقة واملجاوزة ،مها ما سيقودان هايدغر نحو فكرة «الفرق أو االختالف األنطولوجي»؛
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الفكرة التي تشكِّل وترسم األفق الضمني إلشكالية كتاب الكينونة والزمن ( ،)1927الذي نعثر فيه عىل
ٍ
تأكيد لسمة املفارقة والنزوع  -نحو ( )La transcendanceاملميز للكينونة ،وذلك عىل الرغم من أن
يفصل فكرة النزوع (بمعنى التعدي أو التجاوز) إال بعد هذا الكتاب بمدة.
هايدغر مل ِّ
إن تعريف األنطولوجيا بأهنا «علم نزوع وجماوزة» سيقود هايدغر ،يف الدرس االفتتاحي الذي قدمه
سنة  1929حتت عنوان «ما امليتافيزيقا؟» ،نحو املطابقة بني امليتافيزيقا وطبيعة اإلنسان ،متا ًما مثلام فعل
ذلك كانط قبله .ضمن هذا األفق ،أفق النزوع والتجاوز ،حتدد يف هذا العرص ،بالنسبة إىل هايدغر،
أفهوم امليتافيزيقا الذي يعني ،بحسب املعنى املتداول واملعرتف به بكلمة « :meta ta physicaالتساؤل
الذي يتوجه نحو ما وراء الكائن من أجل دراسة هذا األخري يف سياقه هذا ويف جمموعه ضمن اإلدراك
املفهومي أو التصوري»( .)15فامليتافيزيقا ،من حيث هي تساؤل عام حول الكينونة ،ال تفكر هنا يف الفرق
أو االختالف املوجودي-الوجودي ،أو يف اختالف الكينونة عن الكائن ما مل جتعل -عىل األقل -من
الكينونة ومن العدم موضوعني من بني املوضوعات التي تدرسها ،وكانت تلك حال امليتافيزيقا التقليدية.
يؤكد هايدغر يف هذا الصدد أن مع طرح مسألة العدم فقط «يستفيق التساؤل امليتافيزيقي بمعناه الدقيق،
حول كينونة الكائن»( ،)16وذلك ألن كينونة الكائن لن تكون موضع تساؤل فلسفي حقيقي إال عندما يتم
منظورا إىل الكينونة هنا كال-كائن أو حتى كعدم.
التفكري فيها من حيث اختالفها عن الكائن،
ً
قاد هذا السؤال الذي طرحه هايدغر« :ما امليتافيزيقا؟» صاحبه إىل التمييز بني تصورين أو أفهومني
للميتافيزيقا ،ومها تصوران يتعارضان كام هو األمر بالنسبة إىل التعارض بني األنطولوجيا التقليدية
و«األنطولوجيا األساسية» (أو «أنطولوجيا الدازاين»)؛ فرشط إمكان وجود امليتافيزيقا بمعناها الدقيق أو
امليتافيزيقا احلقة ،هو وجود اإلنسان ،هذا الكائن الذي ال يقيم عالقة بالكائن إال عىل أساس االنفتاح قبل ًيا
عىل العدم ،أي عىل كينونة الكائن .إذا كانت امليتافيزيقا بذلك هي «الكائن اإلنساين» ذاته ،وإذا كان فعل
الوجود إنجاز ذلك الفرق األنطولوجي وحتقيقه ،فإن الفلسفة لن تكون سوى «جعل امليتافيزيقا متيش»،
تفسريا لـ«طبيعة» اإلنسان امليتافيزيقية ،ذلك الكائن الذي ال يمكن أن يكتمل إال هبذه القفزة التي
أي تقدم
ً
تنقلنا من الوجود الزائف إىل الوجود احلق .إن «الكائن اإلنساين» ،يف سياق ما يدعوه هايدغر باألملانية
أسريا بمعنى ما للمهامت اليومية التي تبتلعه ،وهكذا
 ،Verfallenأي االنقذاف أو االنطراح يف العامل ،يظل ً
يتولد لديه بالتايل ميل إىل عدم االعرتاف بذاته وإىل عدم التعرف إىل ذاته كـ«كائن إنساين منفتح» أي
ككائن -يف -العامل .كام يتولد لديه ميل إىل أن يفهم ذاته انطال ًقا من الكائن املختلف الذي ليس هو ،وهذا
ما يفرس إغفال امليتافيزيقا التقليدية ُبعد «الكائن اإلنساين» أو إغفال رشط وجوده ()l'existentialitè؛
فهذا ال ُبعد ال يمكن أن ينكشف إال يف القلق الذي يستطيع ،وحده ،أن ينقلنا ويضعنا أمام الكائن كام
هو ،وذلك ألن هذا القلق هو جتربة العدم( .)17وهكذا تبدو الفلسفة إذن عىل أهنا هي التعبري عن «الكائن
اإلنساين» احلق ،أي عن كائن إنساين يوجد فعل ًيا عىل هيئة نزوع وجتاوز ( .)transcendanceوهذه املاهية
النزوعية والتجاوزية اخلاصة بالفلسفة هي التي يتعني ،بحسب هايدغر ،مواصلتها وإنجازها من دون
رضورة إعادة طرح السؤال عن األصول األفالطونية ملثل هذا املرشوع.

من المكتبة
فلسفة هايدغر
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مهمة إعادة تكرار التأسيس الكانطي للميتافيزيقا يف
ذاك هو السبب الذي جعل هايدغر يضع عىل عاتقه َّ
كتابه كانط ومسألة امليتافيزيقا ()18؛ فكانط أول مفكر حاول فعل ًيا ،بعد أرسطو ،إعطاء امليتافيزيقا التقليدية
األساس الذي تفتقده والذي هو وحده جيعلها ممكنة ،وهذا األساس هو نزوع «الكائن اإلنساين خارج
وخصوصا للتعريف الديكاريت لإلنسان كذات
ذاته» .ولكن بام أن كانط ظل سجني التقليد الفلسفي،
ً
( ،)Sujetفإن من الرضوري إعادة طرح مسألة األساس الكانطي بصورة أكثر أصالة ،وهو ما يعني
لدى هايدغر اإلنجاز واالستكامل احلق للميتافيزيقا وليس فقط جماوزهتا؛ فقد ظلت امليتافيزيقا يف تلك
متصورة ومفهومة عىل أهنا ميتافيزيقا «الكائن اإلنساين» ،وهي امليتافيزيقا التي ختتلط باألنطولوجيا
الفرتة،
َّ
األساسية وهتدف «قبل كل يشء إىل تبيني أن الفكر الفلسفي يتحقق وينجز ذاته من خالل نزوع الكائن
اإلنساين الواضح نحو جماوزة ذاته»(.)19

مجاوزة الميتافيزيقا
إن «إعادة طرح» مسألة الكينونة هي املرشوع الذي ظل يوجه مسار هايدغر الفلسفي إىل حدود سنة
1929؛ السنة التي ختىل فيها ،بشكل هنائي ،عن إكامل كتابه الكينونة والزمن .كانت بداية الثالثينيات من
أيضا الفرتة التي أنجز فيها «انعطافه» الفلسفي؛
القرن العرشين التي التزم فيها هايدغر مع النازيني ،هي ً
حتمل مسؤولية عميد جامعة فريبورغ يف نيسان/أبريل  ،1933كان ال يزال يسعى نحو
فعندما قبل ُّ
حتقيق غاية تربوية باألساس ،تتمثل يف إنجاز إصالح للمعرفة يمكن بواسطته إعادة استنبات جذور
التقليد الفلسفي املتكلس يف تربة ماهيته الفلسفية ،وذلك عن طريق «تقويض» هذا الرتاث الفلسفي
املتجمد .إن فشل مهمة عامدة اجلامعة وعودة هايدغر إىل ممارسة التدريس مها اعرتاف بأن إعادة استنبات
ً
مأمول أو مرغو ًبا فيه؛ إذ يف هذه الفرتة ،أي بعد
جذور التقليد الفلسفي أمر مل يعد ممكنًا ،بل ربام مل يعد
مرحلة العامدة ،ظهرت ثيمة جماوزة امليتافيزيقا ،وهي الثيمة املستقاة من نيتشه ومن مرشوعه يف «قلب
األفالطونية» الذي حلله هايدغر يف الدروس األوىل التي خصصها لنيتشه يف شتـاء .1936-1937
يمكن اعتبار أن هذه الفرتة هي فرتة التساؤل عن حدود الفكر الفلسفي ،كام يظهر ذلك ال فقط يف حوار
أيضا يف حواره مع شعر هولدرلني (سنة )1934
هايدغر مع نيتشه بني سنتي  1936و ،1940بل ً
وقراءته ما قبل السقراطيني :بارميند وهرياقليط ( .)1942-1943يتعلق األمر هنا بالوعي بالبداية
قياسا بفكر ما قبل
اإلغريقية للفكر الغريب ،وهو ما يتطلب رضورة مراعاة موقع الفلسفة اإلغريقية ً
السقراطيني.

الصعود نحو أساس الميتافيزيقا
يم ّيز هايدغر يف دروسه لسنة  1935التي نرشت يف ما بعد حتت عنوان «مدخل إىل امليتافيزيقا» يف البداية
اإلغريقية ذاهتا بني بداية وهناية ،أي بني فلسفة أفالطون وفلسفة أرسطو( .)20فام قبل السقراطيني هم ً
فعل
أولئك املفكرون الذين انفتحت الكينونة أمامهم عىل هيئة  ،physisأي ما يبدو ويظهر من تلقاء ذاته ،مع
اإلشارة إىل أن لكلمة  physisولكلمة  phaosاجلذر اللغوي نفسه :النور أو الضوء(.)21
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إن التعريف األفالطوين للكينونة ( )êtreكفكرة أو صورة أو مثال ( )Idéaأمر ال يمكن التوصل إليه
إال عىل أساس جتربة الكينونة من حيث أهنا ما يظهر من تلقاء ذاته ( .)physisومع ذلك ،فإن فعل
الظهور ،ضمن ما ُيظهر ذاته تلقائ ًيا ،ليس حمط تفكري مستقل خاص به ،بل يتم فيه الرجوع إىل اإلحالة إىل
زاوية نظر ممكنة .ينتج من هذا االمتياز الذي أعطي للفكرة ( )Ideaأو الصورة املرئية ( )Ideinيف مقابل
الفيزيس ( )physisذلك التحول العميق املعروف يف ماهية احلقيقة الذي ينسبه هايدغر إىل أفالطون يف
تأويله حكاية الكهف سنة  1942يف مبحثه« :املذهب األفالطوين حول احلقيقة» .يعني هذا التحول
العميق إخضاع الكينونة للفكر ،واإلدراك لفعل التفكري  noeinالذي تولدت عنه امليتافيزيقا التي رأت
أن الكائن احلقيقي ( )L'ontòs onهو املثال (أو الصورة أو الفكرة  ،)Idéaورأت أن الفيزيس ال وجود
خالص(.)22
هكذا بدت امليتافيزيقا إذن ال باعتبارها ذلك التهيؤ واالستعداد الطبيعي لدى اإلنسان الذي حتدث عنه
كانط ،بل باعتبارها مطابقة هلذا احلدث التارخيي الذي هو األفالطونية .وهذا هو السبب الذي جعل
هايدغر يقرر رضورة مراجعة الدرس االفتتاحي الذي قدمه سنة  1929ليضيف إليه الحقة سنة 1943
ومقدمة سنة  ،1949حني تم تدقيق أكرب يف هذا التعريف اجلديد للميتافيزيقا.
يؤكد هايدغر يف الالحقة التي أضافها سنة  ،1943أن السؤال «ما امليتافيزيقا؟» «ينبثق عن فكر سبق أن
انخرط يف حماولة جماوزة امليتافيزيقا»( ،)23وينتهي باستحضار القرابة الغامضة بني املفكر والشاعر اللذين
هم اللغة( .)24أما يف ما خيص نص التقديم الذي كتبه هايدغر سنة  ،1949والذي
اهلم نفسهّ :
يوحدمها ّ
هو الحق هلذا التنبيه احلاسم الذي هو «رسالة يف النزعة اإلنسانية» (سنة  ،)1946فإنه خمصص لعرض
األفهوم اجلديد للميتافيزيقا وبسطه ،وهو األفهوم الذي مل يعد جيد أساسه يف نزوع الكائن اإلنساين
«نحو جماوزة ذاته ،بل جيد أساسه يف تاريخ الكينونة ذاهتا» .وقد كتب هايدغر هذا التقديم حتت عنوان
«العودة إىل أساس امليتافيزيقا».
هكذا حتدد اآلن أن أساس امليتافيزيقا هو «حقيقة الكينونة» التي ال تعرف عنها امليتافيزيقا  -من حيث
منظورا إليه من خالل
هي فكر خيص حقيقة الكائن ،والكائنية -أي يشء؛ إذ إن ما جيهله فكر الكائن
ً
الـ  ،Idéaهو أن ضوء الكينونة مصدر لوضوح الفكرة؛ ففكر الكائن هذا ال خيرب الضوء إال كعملية
إضاءة يف إطارها يقوم الكائن ،وعندما يتساءل هذا النمط من الفكر فإنه ال يتساءل عن الوضوح ذاته،
بل يطرح السؤال فقط عن مصدر هذا الوضوح أو عن منبعه؛ فهو ال يدرك إذن إال حالة الوضوح ،وال
يدرك صريورة الضوء ذاته من حيث هو حدث .إن ما تفكر فيه امليتافيزيقا يتم ّثل فقط يف كون الكائن
مضا ًء وال تفكر يف اإلضاءة ذاهتا ،أي اإلضاءة التي تقدمها الكينونة ،وهي املصدر الذي يأيت منه ذلك
الوضوح (أو الضوء) الذي ييضء الكائن« :فالكينونة ال يتم التفكري فيها هنا يف ماهيتها اإلجالئية
والتوضيحية ،أي يف حقيقتها»( .)25وامليتافيزيقا ال تفكر إذن إال يف حقيقة الكائن ،وال تفكر يف حقيقة
الكينونة ،وهذا ما دفع هايدغر إىل التأكيد بأن «امليتافيزيقا متجاوزة يف الفكر الذي يفكر يف حقيقة
الكينونة»(.)26
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هنا يتعني أال نفهم ما يقصده هايدغر بمصطلح «حقيقة الكينونة» بمعنى أن األمر يتعلق بالكينونة «كـ»
حقيقة ،وأن االنكشاف ذاته ( )Aletheiaيعني ،وفق مدلوله االشتقاقي ،عدم -اإلخفاء (باألملانية
حتول فعل ًيا :انتقل من التساؤل عن معنى الكينونة إىل التساؤل
)Un-verborgenheit؛ فتساؤل هايدغر ّ
عن حقيقة الكينونة ،وهذا التحول يدل عىل مدى سعة «االنعطاف» الذي جابه فكره؛ االنعطاف الذي
بدأ «يركز عىل انفتاحية الكينونة ذاهتا أكثر مما بدأ يركز عىل انفتاحية ‹الكائن اإلنساين› جتاه انفتاحية
الكينونة»( .)27مدلول االنعطاف هو أن الفكر مل يعد يتصور الكينونة من منظور «الكائن اإلنساين» ،أي
من حيث أهنا مرشوع لـ«كائن إنساين» يبلور ويطور -خالل وجوده -معنى ما ،بل إن الفكر بدأ يتصور
نص كتبه هايدغر
الكينونة كمجال يقيم «الكائن اإلنساين» فيه ،وعليه أن يستجيب له وأن يتفاعل معه .يف ٍّ
«التك» ( ،)28()Gelassenheitوهو مصطلح أملاين يعني :القدرة
بني سنتي 194٤و 194٥حتت عنوان َّ ْ
عىل ترك الكينونة وحاهلا أو وتلقائيتها وعدم التدخل أو التحكم فيها ،بمعنى عدم التقوقع حول الكائن،
يشري الفيلسوف إىل رضورة مساءلة الفكر النزوعي -األفقي ،كام يؤكد أن أفهوم األفق املفارق ال يكفي
وال يفي بالغرض املطلوب عند التفكري يف جمال االنفتاح الذي يمكن أن نصادف الكائن داخله .ويؤكد
هايدغر أن ما هو مطلوب ليس التخيل عن وجهة النظر النزوعية السابقة بقدر ما هو االنزياح الفعيل عن
املوجهة نحونا من طرف هذا
وجهة النظر هاته؛ ذلك أن األفق -من حيث سامته اخلاصة -ليس إال اجلهة َّ
األفق املنفتح الذي حييط بنا ( .)29يطلق هايدغر عىل هذا األفق املنفتح ذاته  -من حيث هو ذلك املكان/
الزمان الذي تظهر داخله األشياء كلها -اسم «القارة» ،ليشري بذلك إىل أننا لسنا نحن الذين نُسقطه
حولنا ،بل عىل العكس من ذلك ،األفق املنفتح هذا هو الذي يأيت أمامنا ويتجه إىل مالقاتنا( .)30وهكذا
نرى بوضوح أن االنعطاف ( )Kehreهو بالضبط االلتفات نحو الكينونة ذاهتا ،وإيالء االهتامم للوجه
اآلخر لألفق ،أي لوجهه املخفي عنا وال ندركه إال انطال ًقا من املوضوعات التي تواجه فكرنا التمثيل (أو
االستحضاري) وتقابله .إن معنى مثل هذا «االنعطاف» ،ومثل هذا اخلروج عن التمثل ،هو الدخول يف
منتوجا
توترا» مع الكينونة ،أي يف عالقة «ترتك» الكينونة تكون يف تلقائيتها ،بحيث ال جتعلها
ً
عالقة «أقل ً
لنشاطنا الفكري .ويف الوقت نفسه ،قادت رضورة التفكري بشكل أدق يف عملية االنخراج إىل أن نرى أهنا
تعكس جتربة التعرض لعملية انفتاح الكينونة ،وهو ما يتضمن ويقتيض أن ماهية االنخراج ال يمكن أبدً ا
أن يفكر فيها فقط ككينونة خارج ذاهتا (ذات ال يزال التفكري فيها يدور حول كوهنا مادة أو كيانًا جوهر ًيا
( )Substanceأو ذاتًا فاعلة) ،بل ،عىل العكس من ذلك ،أن يفكر فيها ككينونة قائمة داخل حقيقة
الكينونة ،كهيئة قائمة بذاهتا( .)31مل يكن هذا االنعطاف يعني إذن التخيل عن وجهة النظر الواردة يف كتاب
الكينونة والزمن ،بل كان يعني ،عىل العكس من ذلك ،تعميق وجهة النظر الواردة يف هذا الكتاب والتي
كانت بمثابة مرحلة أوىل لفكر جديد بشأن كينونة اإلنسان ،أي لفكر كان يتعني عليه بالرضورة أن يبدأ
باختاذ موقف جتاه تعريف امليتافيزيقا لإلنسان بأنه ذات (.)Sujet

ماهية التقنية كميتافيزيقا متحققة

حتمل مسؤولية عامدة جامعة مس َّيسة ويف طور اخلضوع للنازية،
كان هايدغر ،يف اللحظة التي قبِل فيها ُّ
ال يزال مقتن ًعا باملثال األفالطوين املتعلق بإمكان إقامة مصاحلة بني السياسة والفلسفة ،وهو ما جعله
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ال يتشكك يف الوظيفة «السيادية» للفلسفة التي اعرتف هبا هورسل يف كهولته .وإذا كان هايدغر قد
قطع هنائ ًيا مع النظام النازي باستقالته من منصب العامدة يف سنة  ،1934فإنه ،مع ذلك ،مل يستوعب
مجيع أبعاد الظاهرة النازية إال بني سنتي  1936و ،1937أي يف الفرتة التي بدأ خالهلا يلقي جمموعة
من الدروس عن نيتشه .وكان معنى استيعاب جممل الظاهرة النازية النظر إليها فلسف ًيا كظاهرة متولدة
أساسا عن ماهية التقنية احلديثة ،وعن سيادة ما سيدعوه هايدغر «إرادة القوة» ،وذلك يف نص حتت
ً
يتعي
عنوان «جماوزة امليتافيزيقا»ّ ،
مجع فيه النقاط واملالحظات املدونة بني سنتي  1936و  .1946هنا ّ
أال نفهم مصطلح املجاوزة هذا بأنه جمرد قلب لألفالطونية ال يغري سوى معنى التعارض امليتافيزيقي
بني ما هو حيس وما هو عقيل ،بل هو عىل العكس من ذلك ،تب ٍّن للميتافيزيقا( .)32وبدل فهم معنى كلمة
يفضل عليها كلمة رفع
«جتاوز» ( )Uberwindungبأهنا ترسيح امليتافيزيقا واالبتعاد عنها ،فإن هايدغر ّ
أو صعود ( ،)33()Verwindungالتي تدل عىل العكس من ذلك ،تدل عىل القدرة عىل تق ّبل امليتافيزيقا
والوصول إىل حقيقتها؛ ذلك أن امليتافيزيقا  -يف أفق مصطلح الصعود الوارد يف اجلملة السابقة -حتافظ
عىل حقيقة طويلة األمد ،إذ يفكَّر فيها هنا بالضبط يف أفق تاريخ الكينونة ومنظوره .خالل هذا التاريخ،
عصورا بأكملها ،غري
وموجهة بذلك
تعرض الكينونة نفسها (بكل حرية) بكيفيات متعددة ،حمدِّ دة
ِّ
ً
أوجها للروح ّ
الكل ( ،)Espritبل صور وأشكال
أن هذه العصور ليست -كام هو األمر عند هيغل-
ً
متعددة لنسيان الكينونة( ،)34أي حتديدات لكائنية ( )Etantitéالكائن :الفكرة عند أفالطون ،االنريخيا
عند أرسطو ،اليقني لدى ديكارت ،املعرفة املطلقة لدى هيغل ،إرادة القدرة لدى نيتشه ،وهذه املحدّ دات
أيضا أسامء للكائن يف جممله .تاريخ العصور هذا هو امليتافيزيقا ذاهتا ،من حيث أهنا هذا احلدوث
هي ً
ذاته لواقعة نسيان الكينونة؛ ذلك أن الكينونة ال يمكنها أن تبسط ذاهتا وتعرضها إال وهي تنسحب ،وما
تعرضه وتفسح له جمال الظهور بانسحاهبا هذا هو الكائن ذاته .ليست امليتافيزيقا إذن (من حيث أهنا ذلك
الفكر الذي يفكر يف كائنية الكائن «وينسى» ،بذلك ،الكينونة) «تاريخ خطأ» ،اللهم إال إذا نُظر إليها من
منظور وحيد اجلانب ،كام نظر إليها نيتشه يف غسق األوثان؛ بل إن امليتافيزيقا يمكن أن تصبح جتربة «حقة
وصادقة» لنسيان الكينونة ،وذلك بقدر ما ال يكون النسيان نفسه منس ًيا ،وبقدر ما تُفهم امليتافيزيقا بأهنا
تاريخ انسحاب الكينونة.
لكن التوقف عن نسيان النسيان ليس نتيجة قرار يتخذه الفكر؛ فليست الفلسفة هي التي تُصدر ،يف يوم
من األيام ،قرار جماوزة امليتافيزيقا .ال مكان هنا ألي نزعة إرادية ،ألن األمر ال يعني هنا التخيل عن شكل
حلا لالستعامل وغدا
من أشكال الفكر أصبح
مهجورا وغري ذي جدوى ،شكل من أشكال الفكر مل يعد صا ً
ً
غري مالئم لعرصنا .إن معنى قولنا إن امليتافيزيقا مىض زمنها وإهنا أصبحت يف عداد املايض هو أهنا ال تزال
تشكّل احلارض يف ماهيته ذاهتا ،وأن ذلك ،بالنسبة إىل هايدغر ،هو السبب يف أن عرص جماوزة امليتافيزيقا هو
أيضا عرص سيطرهتا املطلقة( ،)35وأن نيتشه ،ذاك الذي أعلن جماوزة امليتافيزيقا ،هو نفسه الذي استكملها.
ً
نحن نعيش ً
فعل العرص الذي تتحقق فيه امليتافيزيقا وتصبح فيه عا ًملا ،وذاك يف مرحلة امليتافيزيقا املكتملة،
أي املتحققة يف الواقع .وهايدغر يفهم اكتامل امليتافيزيقا هذا عىل أنه «خسوف حقيقة الكائن» ،أي إن
واقعة جتيل الكائن فقدت خصوصيتها( .)36توجد ً
فعل لدى هايدغر فكرة مؤداها أن هناك استمرارية
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يف تطور امليتافيزيقا كفكر استحضاري أو مت ُّثيل توجد نواته األوىل يف «الفكرة» األفالطونية ،التي أرست
أولوية النظر والرؤية والتي اكتملت يف ما بعد كيقني وكمعرفة مطلقة للذات مع ديكارت وهيغل .وقد
دشن نيتشه -آخر ميتافيزيقي -عملية إغالق هذه السريورة امليتافيزيقية؛ إذ إن ما ظهر وفرض نفسه مع
إرادة القوة هو حقيقة الذات ،أي إن هذه الذات تريد ذاهتا بشكل غري مرشوط كواقع وحيد وككائن
حقيقي وحيد .وعندما تظهر إرادة القوة وحتتل املقام األول ،وعندما تظهر كإرادة إرادة من حيث أن
إرادة القوة ليست إال إرادة تريد ذاهتا بشكل غري مرشوط ،فإن الكينونة ستتوقف عن الصريورة ،ولن
تبعث بإشارهتا ،ولن هتب ذاهتا( .)37وما سيستقر ويفرض نفسه يف هذه احلالة هو هيمنة احلساب الشامل،
والتنظيم الكيل لكل األشياء يف إطار من الالتارخيية ،وغياب األهداف والغايات ،وهذه هي السامت
املميزة لـ«العدمية املطلقة» ،أي أقىص درجات نسيان الكينونة( .)38يطلق هايدغر عىل هذه املرحلة من
مراحل تطور امليتافيزيقا يف مسعاها نحو االكتامل والتحقق اسم «عرص التقنية» ،مع إعطاء معنى خاص
أيضا مجيع املجاالت األخرى للكائن ،بام
هلذا اللفظ بحيث ال يشمل فقط جمال إنتاج اآلالت ،بل يشمل ً
فيها الثقافة والسياسة ،بل حتى الطبيعة ذاهتا وقد أصبحت موضو ًعا(.)39
سيواصل هايدغر تفكريه يف ماهية التقنية يف إحدى املحارضات التي ألقاها سنة  1949حتت عنوان
«إلقاء نظرة عىل ما هو موجود» ،وهي املحارضة التي نُرشت يف ما بعد حتت عنوان «مسألة التقنية»،
وفيها ُيربز الفيلسوف أن عالقات اإلنسان باملوضوع -يف أفق التقنية احلديثة -مل تعد قابلة للتناول بطريقة
قديمة؛ إذ ال يشء يقدم نفسه اليوم عىل هيئة موضوع مطروح أمام ذات ،بل إن كل يشء من أشياء
َّ
مسخر من أجل الذات .واختفاء
العامل بدأ يظهر -عىل العكس -كأساس وكمخزون من القوة والقدرة
املوضوع يف ثنايا اخلطة احلسابية الشاملة يسري يف موازاة اختفاء الذات نفسها ،ألن «الذات» احلديثة
أيضا ،للقوة التحريضية ملا سيطلق عليه هايدغر اسم
واملجتمع الصناعي يف جممله ،أصبحا خاضعني ،مها ً
يعب عن نمط االنكشاف التقني الذي يضع
«النسق التقني -الصناعي الكيل» ( .)Gestellوهذا املصطلح ِّ
أمامنا الكائنات كلها ككائنات قابلة للمناداة واملساءلة ،هبدف اإلنجاز واملحاسبة والتحكم ،وذلك من
أجل إنتاج الطاقة .إن املفارقة األساسية التي تسم التقنية احلديثة هي أهنا تبدو ،من جهة ،وكأهنا تعكس
هيمنة إرادة اإلرادة والسيطرة املطلقة عىل الكائن ،لكنها تُظهر ،من زاوية أخرى ،أن الكشف عن الواقع
كمخزون قابل االستهالك سيقود نحو اختفاء الذات نفسها ،ويشهد عىل أن التحريض الذي يامرسه
«النسق التقني الكيل» أمر ال يتولد عن قرار إنساين ،ألن اإلنسان نفسه يرى ذاته مأخوذة يف سياق هذا
النسق .فالتقنية احلديثة تضع اإلنسان يف موقع جيعله يستسلم جلنون السيطرة بقدر ما يمكّنه من أن يصبح
متنبها لنصيبه من املسؤولية يف هذا الكشف ،وذلك ألن هيمنة الفكر العمليايت التقني ومتدده ليشمل
ً
مجيع جماالت الكائن ،وليطاول اإلنسان ذاته ،ذلك الكائن الذي جيد نفسه مطلو ًبا ومتحك ًَّم فيه من طرف
«النسق التقني الكيل» ،مها اللذان جيعالن االنتامء املشرتك واملتبادل بني اإلنسان والكينونة ُيعلن نفسه عرب
استشعاره للخطر ،وهو ذلك االنتامء املتبادل الذي سبق هلايدغر أن أطلق عليه اسم «الكائن اإلنساين»،
()40
خاصا حتت عنوان «احلدوث الكبري»
تفكريا
والذي حاول  -بعد انعطافه الفكري -التفكري فيه
ً
ً
(اإليرايغنيس .)Ereignis
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مزيجا من األنطولوجيا والالهوت
الميتافيزيقا
ً
يتعلق األمر ،عند العودة إىل أساس امليتافيزيقا ،بتوجيه السؤال نحو ما ظل ويظل منس ًيا وغري مفكَّر فيه يف
وتصور النسيان عىل
مهمل،
ّ
تاريخ امليتافيزيقا ،من دون أن يعني ذلك ّ
تصور الالمفكَّر فيه عىل أنه ما هو َ
أنه حدث عارض :بل إن الالمفكَّر فيه والنسيان مها رشط إمكان التاريخ الذي ال يمكن أن يتحرك إال
انطال ًقا من هذا اإلبعاد األول .إن الكينونة  -من حيث أن اختالفها عن الكائن اختالف منيس أو المفكَّر
فيه -تنسحب بكيفيات وعرب طرائق متعددة لكي تفتتح جمال الظهور هذا الذي يطلق عليه هايدغر لفظ
 ،Lichtungأي ا َمل َضاءة أو فسحة الضوء ،بحيث يمكن أن تصبح خصائص كينونة الكائن -ضمن
جمال الظهور هذا -موضوع تفكري ،وهذا هو السبب يف أن التساؤل عن النسيان وعن العودة صعو ًدا
إىل األساس ،ال يمكن أن حيدث إال عندما تكون امليتافيزيقا قد اكتملت وحتققت ،أي استنفدت مجيع
التحديدات املمكنة لكائنية الكائن .وهكذا ،فإن كل عرص من عصور امليتافيزيقا هو بالتايل إعادة تناول
لألصل نفسه الذي ظل غري مفكَّر فيه من طرف الرتاث الغريب من بدايته إىل هنايته ،من انكسيامندر إىل
نيتشه( ،)41وذلك ألن ما قبل السقراطيني أنفسهم مل يفكروا إال يف كائنية الكائن ال يف حقيقة الكينونة،
سموا عملية «االنكشاف» L’alètheia؛ فالبقاء حتت هيمنة األليتيا ال يعني بتاتًا إخضاعها
حتى وإن َّ
للمساءلة ،واألمر ال يتعلق إذن ،بعد االنعطاف« ،بأال نتفلسف إال كام قبلسقراطيني»« ،وبأن ندين
كل ماعدا ذلك عىل أنه سوء فهم وانحطاط»( .)42كام أن األمر مل يكن يعني ،يف سنة  ،1927تكرار
األرسطية .إن ما هو حمط سؤال هو ،عىل العكس من ذلك ،قياس نسيان الكينونة ،حتى يف الوقت
الذي يتم فيه إعطاء اسم هلذه الكينونة؛ إذ إن امليتافيزيقا ذاهتا تعطي االنطباع ظاهر ًيا بأهنا تطرح مسألة
الكينونة وتتناوهلا ألهنا -وهي تتقصد الكائن يف كليته -إنام تتحدث عن الكائن ،وبذلك جتد نفسها
ختوض ،بطريقة غريبة ،يف عملية خلط دائم بني الكينونة والكائن ،وذلك منذ بدايتها إىل مرحلة اكتامهلا
ومتامها( .)43وعندما نسلط الضوء عىل هذا الطابع املزدوج األسايس للميتافيزيقا من حيث أهنا هي ،يف
الوقت نفسه ،علم وجود (أنطولوجيا) وعلم الهوت (ثيولوجيا) ،فإن املقصود من ذلك هو إبراز هذا
اخللط بني الكينونة والكائن.
أن نعترب امليتافيزيقا علم وجود وعلم الهوت (أنطو -ثيولوجيا) ،كام فعل هايدغر بوضوح سنة
 1957يف دراسته «اهلوية واالختالف» ،ليس إال عودة إىل تبنّي التعريف األرسطي لـ«الفلسفة األوىل»
) ،(proté philosophiaوهي الفلسفة التي أطلق عليها التقليد الفلسفي املتوارث اسم امليتافيزيقا ،وذلك
ألن الفلسفة األوىل بالنسبة إىل أرسطو -كام ّبي ذلك هايدغر سنة  - )44(1927هي معرفة الكائن من
حيث هو كائن ،أي علم وجود (أنطولوجيا) بقدر ما هي معرفة باملنطقة األسمى من الكائن ،أي علم
الهوت (ثيولوجيا) .لكن من أين أتى هذا التقسيم الثنائي؟ ذاك هو سؤال هايدغر.
يتعي قبل كل يشء أن ُيشار إىل أن الطابع الالهويت للميتافيزيقا ال يأيت من التحول الذي تعرضت له
ّ
بسبب التقائها باملسيحية ،بل عىل العكس من ذلك متا ًما ،فإن الثنائية األصلية العميقة للميتافيزيقا هي
التي مكّنت الالهوت املسيحي من االستيالء عىل الفلسفة اإلغريقية( .)45إن املاهية الوجودية الالهوتية
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( )ontotheologiqueللميتافيزيقا قائمة فقط عىل أساس الكيفية التي يظهر هلا هبا الكائن من حيث هو
كائن .والضوء الذي تسلطه عليه ندوة  195٧-195٦املخصصة للتشكّل األنطو -ثيولوجي للميتافيزيقا،
الذي ُيعترب القسم الثاين من «اهلوية واالختالف» ،هو أن امليتافيزيقا فكرت دو ًما ،ومنذ البداية ،يف كينونة
علم ( .)46()Logosلقد فكرت امليتافيزيقا ً
فعل يف الكينونة يف اجتاه الكائن
الكائن باعتبارها
أساسا ،أي ً
ً
وانطال ًقا منه ،وهو ما يتضمن أن اختالف الكينونة عن الكائن اختذ بالنسبة إىل امليتافيزيقا شكل متييز بني
لفظني أو حدين .إن ما نُيس بصفة خاصة هو الفرق أو االختالف ذاته كام هو ،من حيث أن هذا الفرق
أو االختالف يبعد ويسحب -منذ األصل -عن الرؤية( ،)47وذلك ألن ما يتم توجيه النظر إليه وتركيز
الرؤية عليه هو ما ُم ِّيز و ُب ِّي اختالفه ،أي الكينونة من حيث هي الوجه الكيان اآلخر للكائن؛ فامليتافيزيقا
تعرف نفسها بذلك كمحاولة للتأسيس تتقصد
إذن تضع الكينونة والكائن بعضهام خارج بعض؛ فهي ِّ
االهتامم بالكائن بإرجاعه إىل كينونته من زاوية نظر مزدوجة :زاوية العمومية وزاوية الكلية (.)totalité
وهكذا ،فإن األنطولوجيا والثيولوجيا مها ،بمعنى ما« ،نوعان من املنطق» ،أي خطابات وأقوال تستهدف
أيضا الهوتًا ومنط ًقا ( )theo-logieال ينفصامن ،هو كون
التأسيس( .)48إن السبب يف كون األنطولوجيا ً
تـأسيسا عقليا للكائن .لقد كان هناك رضورة إلدخال اهلل يف الفلسفة ألن الفكر الباحث عن
امليتافيزيقا
ً
األساس والتأسيس كان يدعو إىل رضورة إجياد أساس أول وع ّلة قصوى ( .)ultima- ratioومل يكن
تصور هو ذاته إال عىل شكل علة ذاتية ( ،)Causa suiوذاك هو األفهوم
هذا التأسيس عىل ع ّلة أسمى ل ُي َّ
امليتافيزيقي هلل(.)49
هكذا ،أمكن هايدغر أن يستخلص من هذا التحليل أن البنية الوجودية -الالهوتية -املنطقية
( )onto-theo-logiqueللميتافيزيقا هي نتيجة لتخ ّبط امليتافيزيقا يف فهم االختالف ،من دون أن يفكَّر
يف هذا األخري يف حد ذاته؛ ذلك أن التفكري يف االختالف ال فقط يف املختلف ،هو ما قاد هايدغر ذاته إىل
تفكريا
جتاوز االختالف األنطولوجي وملا يتضمنه من ُبعد نزوعي أو جتاوزي ،فاألمر هنا أقل من أن يكون
ً
يف الفروق واالختالفات بقدر ما هو تفكري يف صدورها انطال ًقا من ذات اليشء()50؛ إذ إن وحدة ماهية
يفضل فكرة االزدواجية
امليتافيزيقا هي ما استمر تنايس التفكري فيه ،وهذا هو السبب الذي جعل هايدغر ّ
واالنثنائية املضاعفة للعالقة بني الكينونة والكائن ،وهي الفكرة التي حترص عىل اجلمع والفصل بينهام
يف آن واحد ،ال عىل جمرد فكرة اختالف أحدمها عن اآلخر( )51فقط .فوف ًقا للفكر الذي «مل يعد فلسفة
ألنه فكر يفكر بشكل أكثر عم ًقا وأكثر أصالة من امليتافيزيقا»( ،)52ووف ًقا ملعنى االنعطاف الذي يعني
نقل الصفات التي كانت منسوبة يف السابق إىل «الكائن اإلنساين» ،إىل الكينونة نفسها ،فإن الكينونة ذاهتا
(وليس نزوع الدازاين نحو يشء آخر) هي التي تو ّلد اختالف الكينونة عن الكائن(.)53

نهاية الفلسفة
نفسها يف النصوص التي نرشها هايدغر قبل حمارضة سنة  ،1964وعنواهنا
تعلن موضوعة هناية الفلسفة َ
مجعها حتت عنوان
«هناية الفلسفة
ومهمة الفكر» .كان هايدغر قد أشار من قبل ،يف واحدة من النقط التي ّ
ّ
«جماوزة امليتافيزيقا» ،إىل أن امليتافيزيقا منذ نيتشه اكتملت وحتققت ،لكنه يؤكد أن هناية الفلسفة ليست
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مع ذلك هناية الفكر( ،)54فكيف نفهم معنى «النهاية» يف الفلسفة؟ هنا يتعني علينا أن نرتك املعاين السلبية
جان ًبا للنهاية من منطلق أهنا تعني التوقف أو التخلف أو االنحطاط ،وذلك لنفهمها باألحرى يف مدلوهلا
مهمة التفكري
ملهمة نذرت الفلسفة نفسها هلا منذ بدء تارخيها :وهي ّ
اإلجيايب كاكتامل ،كامتالء ،وكاستجابة ّ
يف أساس الكائن .وهايدغر ينظر إىل هذا االكتامل من منظور أنه ال يزال ش َّغاال يف العرص احلارض يف ما
يظهر وكأنه حتلل الفلسفة وتفكّكها ،أي حترر الكثري من العلوم املقننة جتاه أصلها الفلسفي( .)55أمل تبق
ينكب عليها
مهمة خاصة لفكر لن يكون ميتافيزيق ًيا وال علم ًيا؟ تلك هي املسألة التي
ّ
اليوم ،مع ذلكّ ،
هايدغر والتي تشري إىل نمط آخر من الفكر غري فكر التأسيس ،أي إىل فكر ال يشكّل وال يؤسس وال ينتج
شي ًئا؛ فكر هو بذلك «أفقر» من الفكر امليتافيزيقي ،لكنه فكر ينجز ويستكمل ،مع ذلك ،عالقة اإلنسان
بالكينونة ،وذلك برتكه الكينونة تأيت نحو اللغة(.)56

مسألة اللغة
كان هايدغر قد اعرتف سنة  ،1954يف حوار دار حول الكالم ،أمام حماوره الياباين ،بأن «التأمل يف اللغة
ويف الكينونة وجه ،منذ البداية ،مساره الفكري ،وبأن هذا هو ما فرض رضورة فحص موقعهام املفرتض
يف خلفية فكره»(ً .)57
وفعل ،فإن مساءالت هايدغر الفلسفية ،بعد االنعطاف ،ويف أفق فكر الكينونة الذي
فكرا حول تأسيس الكائن ،بدأت تتمركز بشكل قوي حول مشكل عالقة الكينونة باللغة؛ فنسيان
مل يعد ً
الكينونة بلغ ذروته عندما ك ّفت امليتافيزيقا عن أن ترى يف فعل الكينونة جمرد مقولة منطقية رابطة .وهكذا،
بدا أن كلمة «كينونة» ( )Etreحالة قصوى من حاالت اللغة ،أو «بخار كلمة» خالص ،بحسب تعبري
نيتشه؛ ذلك أن يف إمكاننا أن نميز يف مجيع كلامت أي لغة الدال (الصويت أو الكتايب) من املدلول (املعنى)،
ثم من اليشء الذي تشري أو حتيل إليه الكلمة (املرجع) .وهذه القاعدة ال تنطبق عىل كلمة «كينونة» التي
مظهرا لعالقة ،عالقة «الكائن اإلنساين» مع الكائن يف جممله ،وهذه
ال حتيل إىل أي كائن والتي ليست إال
ً
العالقة هي التي تتفاعل وتتجسد كلغة .إن ماهية اللغة متخفية ً
فعل يف تصور جيعل الكلمة جمرد عالمة
عىل كائن موجود من قبل .وبام أن الفلسفة أنطولوجيا ،أو علم لوجود األشياء وللحضور القبيل ،فإهنا ال
تعرف اللغة إال عىل هيئة منطوق أو حكم يعطي فكرة عن صفات الكائنات املعزولة واملفصولة ،سواء
عن مكان ظهورها ،أي العامل ،أو عن ذلك الكائن الذي ظهرت الكلمة من أجله ،أي «الكائن اإلنساين
أساسا انطال ًقا من
املنفتح»( .)58هكذا تبدو اللغة ذاهتا ،منذئذ ،جمموعة من الكائنات القائمة ،كام تفهم
ً
عنرصها الصويت ،وذاك هو مصدر تعريف احلقيقة كتطابق بني كائنني موجودين :اليشء من جهة،
واملنطوق اللغوي من جهة أخرى .إن ما هو مطروح للنقاش هنا ،بالنسبة إىل هايدغر ،هو مصطلح عالمة
ذاته ،ألن أنطولوجيا األشياء املوجودة أو املعروضة أمام اإلنسان تنتهي إىل االعرتاف باملكانة األنطولوجية
نفسها ٍّ
لكل من اليشء والعالمة ،كام لو كانا متساويني يف الوجود .هكذا إذن تنغلق لغة من اللغات (حني
وتعب
تصورها يف هيئة نسق من العالمات) عىل نفسها ،وتظل غري قادرة عىل أن تقول الكينونة
جيري ّ
ِّ
عنها يف زمنيتها اخلاصة .وهذا هو السبب الذي جعل هايدغر يوضح يف «رسالة يف النزعة اإلنسانية» أنه
مهمته
تراجع عن نرش القسم الثالث من اجلزء األول من الوجود والزمن ،ألن الفكر ال يتوصل إىل إنجاز ّ
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كاملة عندما يستعني بلغة امليتافيزيقا( .)59من الواضح إذن أنه لكي يتم التفكري يف زمنية الكينونة ،فإن من
املطلوب البحث عن لغة أخرى غري لغة الرتاث الفلسفي التقليدي .لكن حتوير اللغة املطلوب إنجازه
هنا -كام أشار هايدغر إىل ذلك يف «التوجه نحو اللغة»« -لن يتحقق بمجرد صوغ ألفاظ جديدة أو تبنّي
مصطلحات أخرى»( ،)60وكأن األمر يتعلق بمحاولة التعبري عن الظواهر بشكل أدق وأكثر تطاب ًقا؛ ذلك
تصور للغة يرى أهنا صورة خالصة لألشياء .وعىل
أنه لو كان األمر كذلك ،فإن معناه أن هايدغر ظل أسري ّ
العكس من ذلك ،فإن املطلوب هو حتوير عالقتنا باللغة؛ إذ من الرضوري جتريب لغة يتم فيها تغيري مسار
هذا التصور املتداول عن اللغة باعتبارها طالء وصباغة لألشياء.
حاسم؛ فاللغة الشعرية ليست فقط إشارة إىل األشياء وتعيينًا هلا ،بل
دورا
ً
هنا يؤدي احلوار مع الشعراء ً
هي جتسيد للكائنات وإقامة هلا أو إرساء هلا ،كام لو أن الكائن يأيت إىل كلامت اللغة ليستشعر وجوده فيها
أول مرة .وهايدغر ال حييل هنا إىل الشعر عامة بل إىل شعر هولدرلني وريلكه وتراكل وجورج ،أي إىل
شعراء يستقدمون إىل اللغة -يف أشعارهم -ماهية اللغة الشعرية ذاهتا؛ إذ إن عنف القول الشعري عنف
االنكشاف والكشف :فالكشف واالنكشاف (األليتيا) ليسا واقعة حتدث قبل ًيا ،بل إن الكشف ال حيدث
إال إذا ُأحدث بواسطة العمل األديب(.)61
لكن العمل األديب ليس ،يف حد ذاته ،كش ًفا إال ألنه قول أو شعر؛ فالشعر ،بمعنى اخلطاب الشعري ،هو
أيضا ،بمعنى أنه يرتب
ذاته نمط مشتق من أنامط القول ،عىل غرار األنامط األخرى :فاملعبد اإلغريقي شعر ً
األشياء كلها حوله ،حيث يقيم أو يشكّل عا ًملا ،إال أن الشعر يف مدلوله املحدود ،من حيث هو فن من فنون
ومتيزا ضمن جمموع الفنون ،ألنه يتأسس عىل اللغة ،وذلك ألن تسمية الكائن
القول ،ال يقل خصوصية ً
إظهار وإبراز له للمرة األوىل ،وكل الفنون ال تشارك يف فعل القول ،وليست ً
قول إال ألهنا تأيت إىل «داخل
فسحة الكائن (املضيئة) احلا َّلة من قبل عىل الرغم من أهنا ،يف كليتها ،غري مدركة يف اللغة»( .)62وهكذا ،ال
يمكن إذن تسليط الضوء عىل ماهية اللغة إال عرب حوار الفكر والشعر ،وفقط عرب هذا احلوار بني الفكر
أيضا أن «هذه السمة اخلاصة بالفكر ،من حيث
والشعر يمكن أن تنجيل ماهية اللغة ،كام يمكن أن ينجيل ً
أنه هو منتوج شاعر ،ال تزال سمة خفية»(.)63
هذا ما قاد إىل التعريف الشهري للغة بأهنا «بيت الكينونة» ،وهو التعريف الذي نعثر عليه يف «رسالة يف
()64
يتعي أال نعترب هذا التعريف صيغة تقدم لنا ماهية اللغة ،كام يتعني
النزعة اإلنسانية»  .ومع ذلك ،فإنه ّ
جمازا أو صورة
نؤوله انطال ًقا من املعنى العادي للكلامت التي يتكون منها هذا التعريف؛ إذ إنه ليس ً
أال ّ
تشبيهية« :فأن نتحدث عن بيت الكينونة ليس معناه أبدً ا أننا نضفي عىل الكينونة صورة ‹بيت› ،بل عىل
العكس من ذلك فإننا فقط عندما نكون قد فكرنا وتصورنا ماهية الكينونة وفق ما هي ،نكون قد استطعنا
يو ًما ما أن نتصور ما هو ‹البيت› وما معنى أن ‹نسكن›»( .)65ففعل السكن ،الذي ع َّلمنا بيت( )66شعري
شهري هلولدرلني أنه دو ًما سكن شعري ،هو ماهية كينونة اإلنسان ذاهتا من حيث أنه هو ذلك الكائن الذي
يسكن أو يقيم يف حقيقة الكينونة ،ومن حيث أن هذه العالقة بالكينونة التي تشكّله عالقة تتحقق عىل هيئة
لغة ،وتلك هي علة كون «اللغة هي يف الوقت نفسه بيت الكينونة وحمل استظالل( )67املاهية اإلنسانية».
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ليست اللغة إذن ،بأي معنى من املعاين ،أداة متكّن اإلنسان من السيطرة عىل الكائن ،بل هي الكيفية
التي حتدث أو تتحقق أو حتصل هبا عالقة اإلنسان بالكينونة ،أي يتحقق هبا احلدوث الكبري
(اإليرايغنيس) ذاته.
إن ما يطلق عليه هايدغر اسم اإليرايغنيس (وهو اللفظ األملاين الذي أصبح هو اللفظ األسايس املوجه لفكر
الفيلسوف ابتداء من ثالثينيات القرن العرشين) هو االنتامء املشرتك واملتبادل بني اإلنسان والكينونة()68؛
أيضا بمعنى
يتعي أن نفهم هذا اللفظ (الذي يدل يف اللغة األملانية املتداولة ،عىل «احلدث») ً
ذلك أنه ّ
العني والرؤية (كام يسعف بذلك بعض االشتقاقات يف اللغة األملانية) ال بمعنى االنتامء اخلاص والتملك
اخلاص (كام تسعف بذلك اشتقاقات لغوية أخرى) .يف هذا املنظور ،نتبني أن كلمة  Ereignenتعني إذن
إرجاع اليشء أو املعنى إىل انتامئـه اخلـاص به عن طريق جعلـه مرئ ًيا .إن تشابك هذه املعاين الثالثة هو
ما جيعل لفظ اإليرايغنيس لف ًظا غري قابل للرتمجـة .إن رضورة التفكيـر يف االنكشاف أو عدم االحتجاب
( ،)L'alétheiaأي يف فسحة الضوء (أو ا َمل َضاءة) ذاهتا ،قادت هايدغر إىل التخيل عن كلمة كينونة بوصفها
فتحت هذا االسم (=الكينونة) ،ال نستطيع أن نفكر إال يف
كلمة ال تزال تنتمي إىل ميتافيزيقا الكينونة؛ ْ
كينونة الكائن ال يف الكينونة كحقيقة( ،)69أي ليس يف الفسحة ذاهتا كمكان لظهور كل كائـن .هناك
عادة راسخة يف الفكر ال يمكن اقتالعها وتتم ّثل يف أنه يتم دو ًما التفكري -حتت اسم الكينونة -يف يشء-
مقابل ،يف حني أن الكينونة هي حمل انبثاق كل ما هو مقابل ،وهي مكان انبثـاق كل موضوع .يتعني إذن
التخيل عن اسم الكينونة أو وضع عالمة حذف  Xعليه ،كام فعل ذلك هايدغر نفسه سنة  1956يف
دراسته «مسامهة يف مسألة الكينونة»( ،)70وذلك ألنه إذا كان هلذه العالمة معنى سلبي يتم ّثل يف نزع مظهر
«الذات الفاعلة» عن الكينونة ،فإن هلا معنى آخر إجياب ًيا هذه املرة ،وهو اإلشارة إىل فسحة الضوء ذاهتا
من حيث أهنا هي مكان سكن الفانني ،وكذا اإلشارة إىل هذا اإلطار الرباعي ( )Geviertالذي يتشكل
من خالل التعارض املزدوج بني األرض والسامء ،ثم بني الفانني واآلهلة( ،)71وهو الرابوع الذي ملح فيه
هايدغر قضية فكر جديد ليس هو فكر معنى الكينونة ،وال هو فكر حقيقة الكينونة ،بل هو «موقع وفضاء
( )Topologieللكينونة».

قضية الفكر

املهمة املنذورة ٍ
ما هي ً
فكرا حمدو ًدا ومتناه ًيا حول السكن؟
لفكر لن يكون فكر تأسيس بل سيكون ً
فعل ّ
ذاك هو السؤال الذي طرحه هايدغر يف حمارضتني ،إحدامها ألقاها سنة  1964حتت عنوان «هناية
ومهمة الفكر» ،بينام ألقى األخرى سنة  ،1965بالفرنسية ،حتت عنوان «قضية الفكر»؛ ذلك
الفلسفة
ّ
مهمة الفكر الفلسفي ،أي ما هو مطروح للتساؤل بالنسبة إىل هذا الفكر ،منذ ديكارت إىل هورسل،
أن ّ
عرضه ذاته وتقديمها أكثر مما هو «اليشء»
هي مسألة الذاتية .ومعنى ذلك أن ما هيم الفكر الفلسفي ْ
ذاته؛ ذلك أن األمر بالنسبة إىل الفلسفة يتعلق -كام هي احلال لدى هيغل وهورسل -بتوجيه قضيتها
اخلاصة ورفعها إىل مستوى املعرفة املطلقة ،وإىل درجة البداهة القصوى ،أي إىل مستوى الظهور املطلق.
أيضا للفلسفة بصورة عامة ،منذ
إذن ،إن القضية األساسية للفلسفة  -ليس فقط للفلسفة احلديثة ،بل ً

من المكتبة
فلسفة هايدغر
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نشأهتا األفالطونية -هي ضوء الظهور وضوء الرؤية .وما ظل غري مفكَّر فيه يف الفلسفة وما أخفته بسبب
طريقتها يف طرح األسئلة والتطرق إىل املسائل ،هو حمل فعل الظهور وحمل فعل الرؤية ،أي ما ظل هايدغر
منذ الكينونة والزمن يطلق عليه اسم الفسحة الضوئية ( ،)Lichtungوهو اللفظ الذي أعطاه بعد ذلك
معنى أكثر خصوصية هو ا َمل َضاءة ( .)clairiereبصدد هذه املسألة ،يشري هايدغر إىل أن كلمة lichtung
ال تنحدر من ( lichtضوء) بل تُشتق من النعت  Leichtالذي يعني اخلفيف ،اخلافت .كلمة Lichtung
تعني باخلصوص املكان أو الفضاء املفتوح القليل األشجار ،الفسحة أو املضاءة .وهكذا ،ليس الضوء
هو الذي خيلق الفسحة أو املضاءة ،بل الفسحة هي التي تفتتح عملية تناوب الضوء والظل وتتيحها(.)72
الفسحة  Lichtungأو املضاءة هي إذن ظاهرة أصلية؛ إهنا ذاك «اليشء» األصيل الذي ال تقول عنه
امليتافيزيقا أي يشء.
إن ما فكرت الفلسفة فيه وتفكر ،كل مرة ،هو حضور احلارض من قبل ،وليس ما يمنح احلضور والغياب
يف حد ذاهتام .امليتافيزيقا كلها تتحدث لغة أفالطون ،وهي ذاهتا أفالطونية ،ألن الفلسفة كلها قول أو
تعبري عن «الفكرة» -املثال ،وهي منطق -فكرة ( ،)73()Ideo-logieبمعنى أن الفلسفة كلها تفكر يف
ما يظهر من حيث أنه يمكن أن يكون حمط رؤية .هكذا ،نرى هنا أن للمعادلة« :امليتافيزيقا تساوي
األفالطونية» معنًى خمتل ًفا لدى ٍّ
كل من نيتشه وهايدغر؛ فهي تعني لدى نيتشه احلط من قيمة املحسوس
واالعتقاد يف وجود عامل حقيقي يقوم خلف عامل املظاهر هذا .أما بالنسبة إىل هايدغر ،فمعنى املعادلة
هو وجود فكر إنارة ورؤية؛ فلكي ُيظهر يشء ما نفسه لنا من خالل مظهره ،أي من خالل «فكرته»
ومفتوحا من ُ
قبل ،أي جيب أن
يتعي أن يكون مكان إمكان االلتقاء به موجو ًدا
ً
أو صورته (ّ ،)eidos
مفتوحا من قبل .لكن الفكر الفلسفي ال يفكر يف االنكشاف
يكون مكان االنكشاف أو عدم االنحجاب
ً
( ،)l'alètheiaمن حيث هو كذلك ،مع أنه ،هو نفسه ،يتأسس عىل عدم االحتجاب .فالفلسفة ،من حيث
هي فكر يتمحور حول «الفكرة-الصورة» ،تفكر يف ما يظهر من خالل تعرضه للرؤية أو قابليته للرؤية
وليس يف عملية «انعطاء» كل ما يظهر ،أي يف املنفتح من حيث هو كذلك .أما امليتافيزيقا -من حيث هي
أنطوثيولوجيا -فهي تفكر يف الكائن عامة انطال ًقا من تأسسه عىل كائن أسمى بدل أن تفكر يف ما يوجد
انطال ًقا منه كائن بصفة عامة ويوجد انطال ًقا منه كائن أسمى .الفكر الفلسفي ال يمكنه ً
فعل أن يفكر
يف ما جيعله ممكنًا ،وهذا ال يرجع بتاتًا إىل نوع من اإلمهال اإلنساين ،بل يرجع إىل بنية عملية االنكشاف
( )Alétheiaذاهتا ،التي هي عملية تبعد نفسها عن الرؤية ملصلحة ما تدعه يظهر ،أي ملصلحةالكائن
ذاته .إننا دو ًما ،وبصورة قبلية ،يف حالة انكشاف أو عدم انحجاب ،وهذا سبب كوننا ال نستطيع أن
نفكر يف عملية حدوث هذا االنكشاف ذاته ،أي يف عملية القدوم واحلضور ذاهتا ،أي يف عملية الظهور
ذاهتا من حيث أهنا خروج من دائرة االنحجاب؛ ذلك أن عملية االنحجاب حتصل انطال ًقا من انحجاب
أو احتجاب أصيل بل أصيل جدً ا ،مرتبط بـ  lèthèالتي هي قلب األليتيا ،أي بانحجاب ونسيان يف آن
واحد ،وعملية االنحجاب األصلية هاته هي التي تظل ،من حيث هي كذلك ،شي ًئا مل ِ
جير التفكري فيه.
ولعل حدث االنفتاح انطال ًقا من انغالق أكثر أصلية منه هو ما يظل من الرضوري إىل حد اآلن التفكري
فيه يف عرص هناية الفلسفة.
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كان هايدغر يقول مرات كثرية إن الفكر الذي مل يعد ميتافيزيقا هو أقل من الفلسفة قيمة ،وأنه أكثر منها
ِ
فكرا
فكرا سمته التناهي؛ ً
فقرا ،ألنه ال يرفع نفسه إىل مستوى فكر التأسيس ،وذلك ألن هايدغر يطرح ً
ً
فكرا تعني ماهيته املوقته «إفساح املجال هلذا الذي يتجه أو ُيساق
ليس موضوع ذاته ،أي «شيئه» اخلاص به؛ ً
نحوه الفكر ليربز نفسه بتلقائية» ،وهو يطرح هذا الفكر كنقيض للحلم الفلسفي بإنشاء فكر استيفائي،
خاصا باهلل ،والذي استكمل يف «علم املنطق» هليغل(.)74
فكرا ً
أو فكر الفكر كذاك الذي جعله أرسطو ً
تعرف نفسها منذ هورسل بأهنا منهج وطريق يقود إىل «اليشء ذاته» ،إىل اليشء
إن كون الفينومينولوجيا ّ
الذي هو حمط السؤال ،هو ما جعل هايدغر يستمر يف تعريف فكره يف سنة  1973بأنه «فينومينولوجيا
يتعي علينا أال نرى يف ذلك أي تناقض ،ألن هذا الذي ال يظهر ال حييل إىل أي
ما ال يظهر» .ومع ذلكّ ،
«عامل خلفي» ،بل حييل فقط إىل املا ال يظهر الذي يقيم يف كل ِ
فعل ظهور ،أي حييل إىل فعل حدوث عملية
* )(2
الظهور وإىل عملية «انعطاء» الكينونة أو «انوهاهبا» .

* ُحذفت اإلحاالت المرجعية من هذه المقالة ألسباب تقنية( .المحرر)
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إبراهيم طلبه عبد الخالق*

نقد التنوير
عند الفيلسوف برلين
تمهيد
أيزياه برلني** ( )1997-1909فيلسوف سيايس وكاتب وحمارض وحمدِّ ث ومؤرخ أفكار هيودي
رويس .عاش يف بريطانيا ،وهو أحد قادة الفكر الليربايل يف القرن العرشين(((.

ولِد برلني يف ريغا واحدً ا من الرعايا اليهود يف اإلمرباطورية الروسية ،وأمىض طفولته يف برتوغراد خالل
املراحل األوىل من الثورة الروسية ،حيث شهد سلسلة من األحداث مألته بكراهية دائمة للعنف .انتقل

إىل إنكلرتا وهو يف احلادية عرشة ،ورسعان ما تكيف مع بيئته اجلديدة ،وأصبح له عمل أكاديمي بارز يف
ُأكسفورد ،وأصوله جعلت له ثالثة أنواع من الوالء :هيودي وإنكليزي ورويس .وربام كان هذا التضارب
يف تكوينه كرجل شديد الذكاء واحلساسية ،هو ما حفزه عىل االهتامم بموضوعات خمتلفة شغلته عرب
حياته .وكان من أكرب العواصف السياسية التي أفسدت عليه طفولته وحتكمت يف جانب كبري من حياته
احلرب العاملية الثانية ،وعمله ً
حملل سياس ًيا يف واشنطن وموسكو ،عالوة عىل االضطهاد الذى لقيه كثري

من أقاربه اليهود ،وفقداهنم يف اهلولوكوست النازية .وما من دراسة عن حياته إال أشارت إىل هذا األمر

نادرا ما يتحدث عنه(((.
عىل الرغم من أنه كان ً

واضحا بالفالسفة
تأثرا
ً
بدأ برلني عمله األكاديمي فيلسو ًفا يف ُأكسفورد ،واشتهر بأنه مؤرخ أفكار ،وتأثر ً
التحليليني يف ُأكسفورد ،وعىل رأسهم :أوستن وإير وهامبشري وماكينون وماك ناب؛ إذ غرس فيه هؤالء
ِ
ور ِسل ((( .ولعل مقاله «أوستن واإلرهاصات
الطريقة التحليلية اللغوية اإلنكليزية املنحدرة من هيوم ومل َ
األوىل لفلسفة أكسفورد» من أبرز ما كُتب عن هذه احلركة التحليلية يف ُأكسفورد.
* أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة ،كلية اآلداب  -جامعة طنطا ،مصر.

** Isaiah Berlin.

(1) Marilyn Berger, «Isaiah Berlin, 88, Philosopher and Historian of Ideas,» New York Times, 10/11/1997, p.2.
;(2) Isaiah Berlin, The Proper Study of Mankind: An Anthology of Essays, Edited by Henry Hardy and Roger Hausheer
Foreword by Noel Annan; Introduction by Roger Hausheer (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1998), p.xxi.

((( المصدر نفسه ،ص .x
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ُعرف برلني بفهمه العميق للمكانة احليوية للفلسفة يف مجيع األنشطة الفكرية ،وخاصة ملكانة تاريخ األفكار
كمحاولة فلسفية يمكن أن تزودنا بمعرفة أساسية تنويرية وحتريرية يف ضوء الدراسة املنهجية للتاريخ الفكري
للبرش والثقافات واحلضارات واحلركات السياسية واملعرفية املختلفة ...إلخ .فتاريخ الفكر هو ،بشكل كبري،
قصة تصنيف املوضوعات عرب نوعني من املسائل :مسائل تتعلق بالعلوم الطبيعية ،ومسائل تتعلق بالرياضة
واملنطق ،أي مسائل األنساق الرتكيبية «التجريبية» ومسائل األنساق االستنباطية «الصورية»((( .
أهم ما كتبه برلني :كارل ماركس :حياته وبيئته ()1948؛ عرص التنوير :فالسفة القرن الثامن عرش
()1956؛ أربع مقاالت عن احلرية ()1969؛ فيكو وهريدر :دراستان يف تاريخ األفكار ()1976؛
مفكرون روس ()1978؛ مفاهيم ومقوالت :مقاالت فلسفية ()1995؛ الدراسة املالئمة للجنس
البرشي ( ،)1998وهي عبارة عن مقاالت عدة خمتارة من كتاباته.
وبسبب غزارة إنتاجه ودقة منهجه يف عرض قضاياه ،أشاد به كثري من املفكرين؛ فهنري هاردي ً
مثل
يقول ...« :برلني هو من أفضل الفالسفة وكتّاب املقال اإلنكليز يف القرن العرشين ..فمجموعة مقاالته
املثرية ...ثبت أهنا مرموقة وملهمة دو ًما ،وخلفيته رحبة :من فلسفة وتاريخ أفكار إىل صور معرفية خمتلفة
للمعارصين ،من أفكار سياسية إىل رجال فكر يف القرن التاسع عرش .وإن وضوحه املنهجي واخرتاقه
النادرين مألوفان ويقدّ رمها عدد كبري من القراء»).(5
وقـد حظيـت ٌّ
كل مـن حركـة التنويـر ) (Enlightenment movementواحلركـة املضـادة للتنويـر
) (Counter Enlightenment movementباهتمام برلين عبر مؤلفاتـه عامـة ،وعلى وجـه اخلصوص
عبر كتبـه :عصر التنوير :فالسـفة القـرن الثامـن عرش؛ هيردر والتنويـر؛ ثالثـة انتقـاالت للتنوير؛ ضد
التيـار؛ ضـد التنوير؛ جذور الرومانسـية ...إلـخ .واحلركتان املذكورتـان من الظواهر املعقـدة؛ فقد تركتا
أثـرا يف الفكـر والثقافـة األوربيين يف القرنين الثامـن عرش والتاسـع عشر ،وأصبحتا مـن املوضوعات
ً
(((
الشـديدة األمهيـة يف سـياق احليـاة الفكريـة األوروبيـة  .ولذلـك ،كان برلين مقتن ًعا باسـتمرار أصداء
حروهبما بين الفالسـفة يف القرنني الثامن عرش والتاسـع عشر ونقادهم حتـى اليوم ،ويسـتطيع مؤرخو
األفـكار إلقـاء مزيد مـن الضـوء عليها (((.

يف هذا البحث حماولة لتحقيق األهداف التالية:

 إلقاء الضوء عىل موقف برلني من التنوير ونقاده؛ فقد استخدم مصطلح «نقد التنوير» وحتدث عنه يفغري موضع ،وله مقال بعنوان «ثالثة انتقادات للتنوير :فيكو ،هامان ،هريدر» ،كام أنه استعرض أفكار

(4) Isaiah Berlin, Against the Current: Essays in the History of Ideas, Edited with a Bibliography by Henry Hardy; with
an Introduction by Roger Hausheer, Selected Writings; v. 3 (London: Hogarth Press, 1979), p. x.
(5) Berlin, The Proper Study of Mankind, p. xvi.
(6) Michael Confino, «Isaiah Berlin, Alexander Herzen, and Russia’s Elusive Counter- Enlightenment,» in: Joseph Mali
;and Robert Wokler, eds., Isaiah Berlin’s Counter - Enlightenment, Transactions of the American Philosophical Society
v. 93, pt. 5 (Philadelphia, PA: American Philosophical Society, 2003), p. 177.

((( المصدر نفسه ،ص .x
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سمها «احلركة
جمموعة من املفكرين ركزوا يف أعامهلم عىل نقد التنوير ،ومجعهم يف إطار حركة فكرية ّ
املضادة للتنوير» .وقد نرش مقالته «احلركة املضادة للتنوير» يف كتابه ضد التيار ،كام أعيد نرش املقالة ضمن
مقاالت خمتارة من كتاباته بعنوان «الدراسة املالئمة للجنس البرشي» .فلامذا ارتبط مصطلح «ضد التنوير»
بربلني؟ وهل استُخدم قبله؟ وملاذا ربط برلني احلركة املضادة للتنوير بالفالسفة األملان؟
 معرفة مقومات احلركة املضادة للتنوير والفرق بينها وبني حركة التنوير ،ومناقشة االعرتاضاتاألساسية عىل معاجلة برلني هلذه احلركة وتوضيح صورها املختلفة.
 بيان كيف شغلت قضية «ضد التنوير» برلني واستأثرت باهتامماته ،ومعرفة ما إذا كان برلني ينتمي إىلطائفة الفالسفة «القنافذ» أم الفالسفة «الثعالب» يف عرضه هلا.
فلقد اقتبس برلني عنوان مقالته الشهرية «القنفذ والثعلب» من أحد أبيات الشعر اإلغريقي يقول:
كبريا»(((  ،وم ّيز فيها بني فئتني من الكتّاب
«الثعلب يعرف أشياء كثرية ،ولكن القنفذ يعرف شي ًئا واحدً ا ً
واملفكرين :األوىل فئة القنافذ ،وتضم أفالطون ولوكريتيوس وبسكال وهيغل ودوستويفسكي ونيتشه
وإبسن .والقنافذ «هم الذين يربطون كل يشء برؤية واحدة أساسية ،وبنسق واحد ،ويف حدوده يفهمون
ويفكرون ويشعرون» .والثانية فئة الثعالب ،وتضم هريودوت وأرسطو ومونتاين وأرازموس وموليري
وغوته وبوشكني وبلزاك وشكسبري .والثعالب «هم الذين يبحثون عن غايات كثرية ،ال ترتبط يف ما
بينها يف غالب األمر ،بل ربام تكون متناقضة ،وترتبط فقط -إذا ارتبطت عىل اإلطالق -بطريقة واقعية،
وبسبب سيكولوجي أو فسيولوجي ،وال ترتبط بمبدأ أخالقي أو مجايل»((( .فام الفئة التي ينتمى إليها
برلني؟ وهل اهتاممه باحلركة املضادة للتنوير جعله من أنصارها ،أم أنه عارض مبادئها ودافع يف الوقت
نفسه عن ُم ُثل التنوير؟

حركة التنوير
يبدو أن مرياث برلني بالنسبة إىل الدراسة التارخيية للتنوير ذو بعدين؛ فهو إن كان قد ركز اهتاممه كله عىل
احلركة املضادة للتنوير ،فهذا ال يعني أنه جتاهل التنوير نفسه ،بل إن اكتشافه فكرة «ضد التنوير» افرتض
مسب ًقا وجود التنوير ذاته وداللته(. ((1
ولبيان موقف برلني من التنوير ،جيب أن نلقي نظرة عامة عىل طبيعة التنوير ،نوضح من خالهلا أصل
التنوير ومعناه وأهم ُم ُثله ومقوماته ومشكالته ،ومجلة األفكار التي وضعها برلني بشأن التنوير.
تعددت اآلراء يف أصل التنوير؛ ً
فمثل نجد بيرت غراي ُيرجع التنوير إىل اليونانيني ،ويدلل عىل ذلك
بقول ديدرو إن طاليس هو أول من أدخل املنهج العلمي يف دراسة الطبيعة ،وأول من استحق لقب
(8) Berger, p. 10.
(9) Berlin, The Proper Study of Mankind, pp. 437- 438.
(10) John Robertson, «The Case for the Enlightenment: A Comparative Approach,» in: Mali and Wokler, eds., p. 73.
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«فيلسوف»( . ((1ويمكننا أن نضيف هنا قول َغثري« :إن طاليس هو القائل إن املاء هو املادة التي يتكون
منها العامل ،وهو العنرص الباقي والدائم يف األشياء كلها»(. ((1
ويقدم غراي «التنوير» كوحدة ،ويربطه بحياة جمموعة من املفكرين البارزين ،ويعرضه من خالل ثالثة
أجيال :اجليل األول ،ويضم فولتري ( )1778 -1694ومونتسكيو ()1755-1689؛ اجليل الثاين،
ويضم دنيس ديدرو ( )1784 -1713ودالبمري ( )1780-1714وروسو ()1778 - 1712؛ اجليل
الثالث املرتبط بالفرتة احلديثة ،ويضم لسينغ وكانط(.((1
يرى كريستوفر هل يف كتابه األصول الثقافية للثورة اإلنكليزية أن أفكار التنوير يف إنكلرتا كانت ذائعة
الصيت يف القرن السادس عرش ،وير ّد بول هزار يف كتابه أزمة الضمري األورويب التنوير إىل النصف الثاين
من القرن السابع عرش( .((1وير ّد برنتن حركة التنوير ،مع تأكيده أن رجال القرن السابع عرش هم الذين
مهدوا لعرص التنوير ،إىل القرن الثامن عرش الذي وصل فيه املفكرون من رجال ونساء إىل معتقدات
وعم يستحق العمل يف هذه الدنيا ،وما يمكن أداؤه فيها ،وهي معتقدات
مع ّينة عن أنفسهم وعن العاملّ ،
مل يتمسك هبا أسالفهم يف العصور الوسطى .كانوا يعيشون يف عامل بدا هلم جديدً ا ما دامت أفكارهم عنه
جديدة ،وكثري ممّا كان يعتقد به الرجال والنساء يف القرن الثامن عرش كان ال يتفق وبعض النواحي املهمة
حتويرا أساس ًيا»(.((1
«حور العقيدة املسيحية
يف العقيدة املسيحية التقليدية؛ فالتنوير ّ
ً
ُيرجع آرسنت كاسرير التنوير يف دراسته عن فلسفة التنوير إىل القرن الثامن عرش ،فريبطه بحياة اثنني من
الفالسفة البارزين مها :ليبنتس ( )1716-1646وكانط ( .)1804-1724ومن كلامته« :التنوير نسق
قيمي متأصل يف العقالنية»(.((1
ويرى روبرت وكلر أن مصطلح «التنوير» ظهر أول مرة يف اللغة اإلنكليزية يف هناية القرن التاسع عرش،
وذلك يف الرشوح اإلنكليزية لفلسفة هيغل قبل ابتكار تعبري «التنوير االسكتلندي» ،وقبل مئة سنة متا ًما
من سامع أي فرد عن «مرشوع التنوير» الذي تصوره أالسداير ماكنتاير يف كتابه بعد الفضيلة ،وذلك بعد
بداية مرشوع ماهناتن بأكثر من ثالثة عقود(.((1
كام أن أولريك إم هوف ُيرجع التنوير إىل هناية القرن الثامن عرش ومطلع القرن التاسع عرش ،عندما كان يف
منافسة مع تعبري «عرص العقل»؛ فخالل القرن الثامن عرش ،حتدث عن ذلك الفيلسوف باركيل ،عىل سبيل
(11) Peter Gay, The Enlightenment: An Interpretation, the Rise of Modern Paganism (London: Weidenfeld and Nicolson,
1967), p. 73.
(12) W. K. C. Guthrie, The Greek Philosophers from Thales to Aristotle (London: Methuen, 1986), p.25.
(13) Gay, p.9.

( ((1مراد وهبة ،مالك الحقيقة المطلقة (القاهرة :مكتبة األسرة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب ،)1999 ،ص .107
( ((1كرين برنتن ،أفكار ورجال :قصة الفكر الغربي ،ترجمة وتقديم محمود محمود (القاهرة :مكتبة االنجلو المصرية،)1965 ،
ص .453

(16) Ernst Cassirer, The Philosophy of the Enlightenment (Boston: Beacon Press, 1932), p. 90.
(17) Robert Wokler, «Isaiah Berlin’s Enlightenment and Counter-Enlightenment,» in: Mali and Wokler, eds., p. 13.
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املثال ،عندما قال «إن حميط النور اخرتق وواصل سريه عىل الرغم من العبودية واخلرافة» ،بينام الحظ
إنكليزي آخر أن القرن استنار بعيدً ا عن آمال العصور السابقة وختيالهتا (أوهامها)(.((1
مهام يكن من أمر التباين يف أصل التنوير ،فالرأي الشائع واملألوف هو أن القرن الثامن عرش هو عرص
التنوير ،وهو عرص من ُصنع «الفالسفة» وإن كان «الفالسفة» قد جمّدوا العقل ،مثل اليونانيني ،إال أهنم
متيزوا بفصل الفلسفة عن امليتافيزيقا التقليدية .فالعقالنية القديمة مل توفق يف الربط بني العقل واحلياة
معتزا بأن يكون هو
اليومية ،ومن ثم انفصلت عن الوقائع العينية للحياة احلقيقية .وإذا كان التنوير ً
«عرص الفلسفة» ،فإن الفلسفة هنا ليست الفلسفة باملفهوم التقليدي وإنام هي رؤية وضعية لنسق العامل،
وألنحاء الوجود اإلنساين ،فتؤسس العلوم والفنون عىل مبدأ العلية من دون جماوزة هذا العامل ،ومن
ثم هيتم الفيلسوف باحلياة يف هذه الدنيا ،وليس بالبحث عن احلقائق األزلية فريبط بني العقل والوقائع
العينية( . ((1وهذا ما أكده برلني يف كتابه عرص التنوير :فالسفة القرن الثامن عرش ،فقد رأى أن القرن
الثامن عرش هو الفرتة األخرية يف تاريخ أوروبا الغربية التي اعتُربت فيها املعرفة البرشية غري املحدودة
هد ًفا يمكن حتقيقه( ،((2وقال «إن القوة الفكرية ،واإلخالص والوضوح ،والشجاعة ،وحمبة احلقيقة لدى
معظم املفكرين املوهوبني يف القرن الثامن عرش ال تزال حتى اآلن من دون نظري .فهذا القرن يعد واحدً ا
من أفضل وأكثر األحداث املبرشة ‹الواعدة› يف حياة اجلنس البرشي»( ،((2ولذلك ال يمكن الشك أبدً ا يف
أن برلني أيد تنوير القرن الثامن عرش وإرثه ووقف بجواره.
بصورة عامة ،بدأ اجلدل يف معنى «التنوير» يف القرن الثامن عرش ذاته ،واستمر بكامل قوته حتى عرصنا.
بل إن املفكرين يف القرن الثامن عرش كانوا عىل وعي كبري بأن انتشار الكلامت املستخدمة يف املجاالت
اللغوية املختلفة لإلشارة إىل «التنوير»  Aufklarung -يف األملانية Lumieres ،يف الفرنسيةIlluminismo ،
يف اإليطالية -كشف عن تنويع رئييس يف أصل التنوير .هلذا ،مل يكن من املدهش أن هتتم جملة شهرية
ظهرت يف برلني سنة  1783بعنوان  Berlinische Monatsschriftباإلجابة عن سؤال بسيط ،ولكنه
مهم ،هو «ما التنوير؟» .وقد نرشت املجلة مقاالت عدة لإلجابة عن هذا السؤال ،إذ كتب عدد كبري
من املفكرين ينتمون إىل جماالت فكرية خمتلفة ،مثل الكاتب املرسحي غوهتولد إفرايم لسينغ (-1729
 ،)1781والفيلسوف موزس مندلزون ( ،)1786-1729والفيلسوف األملاين إيامنويل كانط (-1724
مهم للمعاين املختلفة التي أصبحت
 )1804وغريهم .ويمكن قراءة هذه املقاالت عىل أهنا تقدم
ً
ملخصا ً
يف هناية هذا القرن مرتبطة بمصطلح «التنوير»( . ((2قبل ذلك بسنوات قليلة ،وبالتحديد يف سنة ،1780
وجه احلاكم الشهري فريدريك الثاين من بروسيا ( )1786-1712أكاديمية برلني للعلوم لتقديم جائزة
ّ
(18) Ulrich Im Hof, The Enlightenment: An Historical Introduction, Translated by William E. Yuill (Oxford: Blackwell,
1994), p. 4.

( ((1وهبة ،ص .108 - 107

(20) Isaiah Berlin, The Age of Enlightenment: The 18th Century Philosophers, Selected, with Introd. and Interpretive
Commentary, Mentor philosophers. A Mentor Book; MD172 (New York: New American Library, 1956), p. 14

( ((2المصدر نفسه ،ص .29

(22) Dorinda Outram, The Enlightenment, New Approaches to European History; 7 (Cambridge; New York : Cambridge
University Press, 1995), p. 1.
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ألفضل مقال يقدِّ م إجابة عن السؤال« :هل التنوير وسيلة خلداع الناس؟» ،وكان هذا السؤال يشكّل
نم عن أمهية التنوير .ويف
املسابقة األكثر شهرة يف تاريخ األكاديمية ،وقد القى اهتام ًما واس ًعا يف أوروبا َّ
هناية القرن الثامن عرش ،كانت كلمة «التنوير» مهمة بشكل كاف لطرح مشكالت كربى يف جمال السياسة
واملعرفة عرب املجتمع .كام كان هناك وعي بصعوبة وتعقيد أي إجابة عن هذا السؤال(. ((2
ارتبطت فكرة النور بتحرير العقل ومتجيده؛ فالتنوير يعني التخلص من تلك احلُ ُجب والستائر التي تعوق
رؤيتنا ،ومتهيد طريق للنور كي يدخل قلوبنا وعقولنا إللقاء الضوء عىل السابق وحتفيز التايل ،وهبذا يشق
طريقه داخل جماالت احلقيقة والنظام ،حيث التحكم يف مصري اإلنسان وسعادته؛ فقد حتدث ويالند عن
حرية الفكر وحرية النرش ،وقال إهنام بالنسبة إىل العقل كالنور للعيون .وحينام سعى هريدر الشاب لوصف
سمه «عرصنا املستنري ،أكثر القرون إرشا ًقا»(.((2
العرص الذي عاش فيهّ ،

يعرف غراي برنامج التنوير بأنه أحد األعامل العدائية للدِّ ين والبحث عن «احلرية» و«التقدم» اللذين
ّ
يمكن حتقيقهام باالستخدام اجلديل للعقل من أجل تغيري عالقات الفرد بنفسه وبمجتمعه .ويؤكد أمهية
رؤية التنوير كربنامج إصالحي حترري ،وهذا التفسري مكّنه من توسيع قائمة املفكرين لتشمل األمريك َّيني
أيضا من رؤية الثورة
توماس جفرسون ( )1826-1743وبنيامني فرانكلني ( ،)1790-1706ومكّنه ً
األمريكية يف السبعينيات يف ضوء التزامها «احلياة واحلرية والسعي لتحقيق السعادة» عىل أهنا تطبيق
لربنامج التنوير( .((2فالفكرة األساسية التي يقوم عليها التنوير -أي الفكرة التي جتعله نظرية كونيه -إنام
هي «االعتقاد بأن يف إمكان الكائنات البرشية كلها أن تبلغ هنا يف هذه الدنيا حالة من حاالت الكامل
كان ُي َظن حتى اآلن يف الغرب أهنا ال تتيرس إال للمسيحني يف حالة النعمة ،وهلم وحدهم بعد املوت».
عب عن ذلك سنت جست ،الثائر الفرنيس الشاب ،ببساطة خادعة أمام املجمع الديني ،حني قال:
وقد ّ
«إن السعادة فكرة جديدة يف أوروبا ليست جديدة يف السامء بطبيعة احلال ،وإنام هي جديدة يف أوروبا،
جديدة جدً ا يف أمريكا .وهذا اإلمكان يف حتقيق الكامل للجنس البرشي مل يكن نتيجة ملا يقرب من ألفي
صورا أخرى للسعادة تتحقق بعد آالف السنني .وإذا
سنة من املسيحية ،وال للوثنية السابقة التي ارتأت
ً
كان البد هلذا الكامل من أن ُيستحدث يف القرن الثامن عرش ،فإن شي ًئا جديدً ا -اخرتا ًعا جديدً ا ،أو اكتشا ًفا
جديدً ا -ال بد أن حيدث .وهذا اليشء اجلديد يمكن تلخيصه أحسن تلخيص يف ما أ ّلفه اثنان من اإلنكليز
عاشا يف أواخر القرن السابع عرش ،ومها اللذان مجعا يف بؤرة واحدة العمل التمهيدي الذي تم يف أوائل
القرون احلديثة ،ذلكام الرجالن مها نيوتن ولوك» (((2؛ فالعمل الذي رصف نيوتن فيه حياته -وخاصة
إمتام حساب التكامل وصياغته الرياضية العظمى للعالقة بني الكواكب وقوانني اجلاذبية -بدا ملعارصيه
يبي عىل األقل كيف أن كل ما يامثل هذه الظواهر ،بام فيها سلوك
كأنه يفرس مجيع الظواهر الطبيعية ،أو ّ
الكائنات البرشية ،يمكن أن خيضع للتفسري .أما لوك ،فقد استخلص طرائق التفكري الواضحة البسيطة
من متاهة امليتافيزيقا ،حيث أرساها ديكارت ،فجعلها يف ما يبدو امتدا ًدا طي ًبا للحس السليم .والظاهر أنه
( ((2المصدر نفسه ،ص .2
( ((2برنتن ،ص .461

(24) Hof, p. 5.
(25) Outram, p. 4.
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عظيم يف دراسة شؤون
نجاحا
ّبي للناس الطريقة التي يمكن أن تطبق هبا النواحي التي نجح فيها نيوتن
ً
ً
البرش .وقد وضع نيوتن ولوك م ًعا تلك املجموعات العظيمة من األفكار ،يف «الطبيعة» ويف «التفكري»،
التي كانت بالنسبة إىل التنوير ما كانت عليه أمثال هذه املجموعات يف جماالت النعمة واخلالص والقدرية
بالنسبة إىل املسيحية التقليدية(.((2
طبق الفالسفة الربيطانيون التجريبيون تصورات نيوتن عىل العقل؛ فتعاملوا مع العقل عىل أنه صندوق
حيتوى عىل أفكار عقلية مكافئة لذرات نيوتن .وهلذا ،يؤكد برلني أن تأثري نيوتن يف القرن الثامن عرش كان
هو العامل الوحيد األكثر قوة؛ إذ قام بمهمة جبارة غري مسبوقة بتفسريه للعامل املادي يف ضوء استبعاده
مجيع املؤثرات امليتافيزيقية التي أعاقت تقدم البحث العلمي ،وبدرجة من الدقة والبساطة مل حيلم هبا من
قبل ،وهو ما أدى إىل سيادة الوضوح والدقة والنظام يف علم الفيزياء« :فلقد كانت الطبيعة وقوانينها
حمجوبة يف الليل :فقال اإلله لنيوتن كن ،وحتول كل يشء إىل نور»(.((2
يف إنكلرتا ،بدأ حرك َة التنوير لوك الذي دافع عن التسامح الديني ،وأكد أن اإليامن ال ُيفرض بالقوة ،وأن
التسامح هو وحده كفيل بتحقيق السالم بني البرش .وقال لوك برضورة الفصل بني الكنيسة (السلطة
الدينية) والدولة (السلطة املدنية)؛ «فلكل سلطة اختصاص معني ال دخل لألخرى به ،فهدف الكنيسة هو
احلياة الساموية األخروية ،وهدف الدولة هو احلياة األرضية الدنيوية ،أي تنظيم شؤون الناس يف احلرية
وامل ْلكية واحلياة (يف الصحة واألرض واملال واملسكن ووسائل الرتفيه وما شابه ذلك) .ولذلك ،ليس
للدولة أن ترعى العقيدة الدينية يف الترشيع ،وجيب أن تظل قوانني الدولة يف استقالل كامل عن اإليامن
الديني ،فال حمل للقول بدولة مسيحية(.((2
كان لوك يقصد بالتسامح الديني أنه «ليس من حق أحد أن يقتحم باسم الدِّ ين احلقوق املدنية واألمور
الدنيوية» ،وهلذا «ينبغي لفن احلكم أال حيمل يف طياته أي معرفة عن الدِّ ين احلق» ،ومعنى ذلك أن التسامح
الديني يستلزم أال يكون للدولة دين ألن «خالص النفوس من شأن اهلل وحده .ثم إن اهلل مل يفوض أحدً ا
يف أن يفرض عىل أي إنسان دينًا مع ّينًا .ثم إن قوة الدِّ ين احلق كامنة يف إقناع العقل ،أي كامنة يف باطن
اإلنسان»(.((3
وأعلن لوك أن ال مبادئ فطرية يف العقل؛ فالتجربة هي التي تزودنا باملعرفة كلها ،والعقل ذاته صفحة
بيضاء يكتب عليها احلس والتجربة بآالف الطرق( .((3ويكفي ،يف رأيه ،إقناع القراء املنصفني بزيف
األفكار الفطرية ،وكيف أن الناس قد يبلغون درجة اليقني باستخدام م َلكاهتم الطبيعية فقط ،ومن دون
أي من مثل هذه األفكار؛ ففي وسع أي إنسان أن يس ّلم بسهولة بأنه من غري الالئق افرتاض أن
اللجوء إىل ٍّ
( ((2المصدر نفسه ،ص .462 - 461

(28) Berlin, The Age of Enlightenment, pp. 144 - 145.
(29) Maurice Cranston, ed., Locke on Politics, Religion, and Education (Oxford: Oxford university Press, [1965]), pp.
139-140.

( ((3وهبة ،ص .32

(31) James A. Gould, Classic Philosophical Questions (London: Bantam Books, 1961), p. 198.
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األفكار اخلاصة باللون أفكار فطرية يف اإلنسان الذي وهبه اهلل نعمة البرص والقدرة عىل استقبال األلوان
من األشياء اخلارجية عن طريق عينيه .وباملثل ،من غري الالئق أن نعزو حقائق متعددة إىل االنطباعات
والسامت الفطرية يف الوقت الذي يمكن أن نالحظ يف أنفسنا مواهب قادرة عىل أن تبلغ معرفة يسرية
أساسا يف عقولنا(.((3
ومؤكدة هبذه األشياء كام لو كانت منطبعة ً
وإذا كان لوك هو رائد حركة التنوير يف إنكلرتا ،فإن هيوم هو أكرب مم ّثل هلذه احلركة؛ إذ إنه سار باملعضلة
الديكارتية التي تتعلق بالفكر واملادة اىل حد بدأ معه الشك بالتأكيد ،وكان أحدَ املتسائلني املدنيني عن
ابتكارا عندما
الوحي وعن مذهب إثبات وجود اهلل مع إنكار الوحي ،أو «الديانة الطبيعية» .وهو أكثر
ً
يتساءل عن الصدق بمعنى اليقني الثابت املطلق امليتافيزيقي -صدق األحكام العامة التي وصل إليها
رجال العلم .إن العقل عند هيوم ذايت كاحلواس ،أو هو عىل األقل نقل أو تقرير للواقع عىل صورة ال
يمكن التثبت من صحتها يف هناية األمر .وقد وجد هيوم -كغريه من املتشككني يف قدرات الناس العقلية
أساسا أشد ثباتًا للحياة فوق هذه األرض .وهكذا انتهى إىل
واخللقية -يف التقاليد والعادات والعرف
ً
موقف يناقض موقف أهل زمانه بشكل فريد ،إذ كان يعتقد يف القديم دون اجلديد ،وهو يعرتف بمكانة
العاطفة يف أعامل الناس وإن يكن ذلك يف غري محاسة بشكل فذ .ومل يكن هيوم يف صميمه ذلك املتشكك
بمقدار ما كان ذلك املتعقل الذي َّ
مل التعقل(.((3

طور جون ستيوارت ِمل مفهوم التسامح يف كتابه املعنون عن احلرية ( ،)1859إذ ارتأى أن التسامح يمتنع
ّ
معه االعتقاد يف حقيقة مطلقة ،أي متتنع معه الدوغام .يقول« :إن احلرية الدينية تكاد ال متارس إال حيث
توجد الالمباالة الدينية التي تنبذ إزعاج سالمها باملنازعات الالهوتية .وحتى يف البلدان املتساحمة ،ثمة
حتفظات عىل التسامح لدى معظم املتدينني ،فاإلنسان قد حيتمل االنشقاق إزاء أسلوب الكنيسة ،ولكنه
لن حيتمل التسامح إزاء الدوغام»(.((3
وإذا كان التنوير يف إنكلرتا قد وقف موق ًفا فكر ًيا معينًا جتاه الفلسفة التقليدية ،هو الرفض والنقد م ًعا ،فإن
فلسفة األنوار يف فرنسا بدأت بالنقد العنيف للدِّ ين؛ فقد أخذ العداء للدِّ ين ورجاله يف فرنسا صورة شعبية،
وغاىل ديدرو واإلنسيكلوبيديون يف آرائهم حتى انتهوا إىل اإلحلاد الرصيح .وكان الغرض األسايس من
نرش اإلنسيكلوبيديا تنوير الشعب وحترير العقول بواسطة العلم .يف هذا الصدد ،قال رامزي اخلطيب
«سوف نرشح يف اإلنسيكلوبيديا (دائرة املعارف الفرنسية) كلمة الصناعة الفنية (تقنية  .(Techniqueولن
ونبي كيفية
نكتفى بتعريفها تعري ًفا لفظ ًيا ،بل سنعرض تارخيًا للعلوم والفنون ،وسنقدم مبادئها العامة ّ
ممارسة هذه الصناعة .وهنا ستظهر األنوار التي أرشقت يف مجيع األمم ،وسوف يقدم هذا العمل كل ما
هو مجيل وعظيم ومرشق ومنري ونافع يف العلوم الطبيعية كافة ويف مجيع الفنون واآلداب اجلميلة .وسوف
يزداد هذا العمل تأل ًقا مع الزمن .وهكذا ،سوف تنرش يف أوروبا كلها تذوق اآلداب والفنون اجلميلة»(.((3
( ((3المصدر نفسه ،ص .205-204
( ((3برنتن ،ص .502 - 501
( ((3وهبة ،ص .32
( ((3نازلي إسماعيل حسين ،النقد في عصر التنوير كنت ،ط ( 2القاهرة :دار النهضة العربية ،)1975 ،ص .21 - 20
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بدأت فلسفة األنوار يف فرنسا بالنقد العنيف للدِّ ين يف مجيع املجاالت؛ فبالنسبة إىل اجلنس ً
مثل ،اهتم
الفالسفة الفرنسيون يف القرن الثامن عرش اهتام ًما قو ًيا باملسائل املتعلقة به ،ولكنهم كانوا بعيدين كل البعد
عن النظر إليه بوصفه وسيلة للتناسل .لقد كان بالنسبة إليهم شي ًئا يمكن االستمتاع به لذاته ،وسخطوا
سخ ًطا شديدً ا عىل القيود التي فرضتها عليهم األخالق الدينية .كام حاولوا التحرر من كل إلزام ديني ،إذ
أرادوا كذلك تدمري مجيع القواعد األخالقية املن ِّظمة للعالقات اجلنسية(.((3
وقام التنوير الفرنيس ،كالتنوير اإلنكليزي ،عىل ثورة العلم وانتصاراته؛ فإذا كان إلنكلرتا عىل وجه العموم
النصيب األوفر من العقول البذرية التي أنبتت أفكار التنوير ،فإن الفرنسيني فوق كل يشء هم الذين نقلوا
هذه األفكار يف أنحاء أوروبا وروسيا ،بل يف مجيع األماكن اخلارجية النامية للمجتمع الغريب يف مجيع أنحاء
العامل .ومن هؤالء فولتري الذي جتد يف مؤلفاته التي تربو عىل التسعني مجيع اآلراء التي بدأ هبا عرص التنوير،
واضحا فيه فطنه وذكاء يف كثري من مواضعه(.((3
عرضا
معروضة ً
ً
وانتهى التنوير الفرنيس مع فشل الثورة الفرنسية ،ولذلك يقول برلني« :إن فشل الثورة الفرنسية يف إنجاز
اجلزء األكرب من أهدافها املعلنة هو ما شكّل هناية التنوير الفرنيس كحركة ونظام»( .((3ومن فرنسا انتقلت
فلسفة األنوار إىل أملانيا ،فكان بعض العلامء واإلنسيكلوبيديني الفرنسيني أعضاء يف األكاديمية امللكية يف
بروسيا ،مثل ديدرو وداملبري .ثم تفتحت أملانيا أمام حركة التنوير اإلنكليزي وتأثرت باجتاهاهتا النظرية
يف جمال الفلسفة واألدب والشعر .و ُيعترب ليبنتس ناقل فلسفة األنوار إىل أملانيا ومؤسس هذه احلركة التي
رسم هلا طريقها وحدد هلا غاياهتا .ولقد قال يف البحث عن الكلمة« :ال يشء يمكن أن ُيدخل الغبطة
إىل نفوسنا إال تنوير الذهن وخضوع اإلرادة له ،وأن نبحث عن هذا النور يف معرفة األشياء التي تسمو
بالذهن إىل األعىل» (.((3

ورفض ليبنتس وجود أي متييز حاد بني ما هو فطري وما يأيت عن طريق التعلم« :أنا أوافق عىل أننا
نتعلم األفكار واحلقائق الفطرية إ ّما باعتبار مصادرها أو بالتحقق منها من خالل اخلربة ..وكذلك فأنا
ال أستطيع أن أقبل القضية القائلة ‹إن كل ما يتعلمه الشخص هو غري فطري‹ ،فحقيقة األرقام فينا،
ولكن مع ذلك نتعلمها إ ّما بانتزاعها من مصادرها حني نتعلمها من خالل برهان إيضاحي (وذلك ممّا
يؤكد فطريتها) وإ ّما بواسطة اختبارها ،مثلام يفعل الرياضيون العاديون ..وهكذا ،فالرياضيات واهلندسة
بكاملها فينا فعل ًيا بحيث نستطيع إجيادها هناك حني نتأملها بانتباه وننظم ما يف عقولنا( .وبصورة عامة)،
دائم حتى حني نحتاج إليها .أ ّما احلواس ،فمع أهنا
لدينا كمية غري حمدودة من املعرفة التي ال نعيها ً
رضورية ملعرفتنا الفعلية كلها ،فإهنا ليست كافية لتمنحنا إياها بشكل كامل ،فهي ال تعطينا أي يشء غري
أمثلة من احلقائق اجلزئية والفردية .فاحلقائق الرضورية كام نجدها يف الرياضيات اخلاصة ،وال سيام يف
علم احلساب واهلندسة ،ال ختضع مبادئها للحواس وحلكمها ،عىل الرغم من أننا ال نستطيع أحيانًا ...
( ((3ماريا لويزا برنيري ،المدينة الفاضلة عبر التاريخ ،ترجمة عطيات أبو السعود؛ مراجعة عبد الغفار مكاوي ،عالم المعرفة؛ 225
(الكويت :المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،)1997 ،ص .262
( ((3برنتن ،ص .464
( ((3حسين ،ص .24

(38) Berlin, The Proper Study of Mankind, p. 268.
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التفكري فيها إال باستخدام احلواس ...فالعقل وحده هو الذي يضع القواعد الرضورية والروابط الالزمة
بينها.((4(»...
مجع إنجازات التنوير وحدّ د حدود املعرفة التجريبية
وكثريا ما ُينظر إىل كانط باعتباره الفيلسوف الذي ّ
ً
ً
وأسسها وفقا للعقل اخلالص ،ويف ضوء األخالقية اخلاصة هبا بعيدً ا عن مظاهر عامل الفينومينا .لكن
ّ
الفلسفة الكانطية بكاملها ،وبعظمة تكوينها ،كانت معروفة لعدد قليل جدً ا من الناس يف القرن الثامن
عرش .ومن الصحيح ،من خالل دراسة مثل هذا النمط الفلسفي ،معاملة فيلسوف كونغسبريغ عىل أنه
حول أفكار عرصة إىل نظريات فلسفيةً ،
بدل من دراسة عمله بطرق فلسفية خالصة ،أو كنقطة بداية
رجل ّ
(((4
لطرق جديدة يف التفكري .
لقد تناول كانط موضوع التنوير يف مقالة خمترصة له بعنوان «جواب عن سؤال :ما التنوير؟» نرشه
املدونة ملعرفة معنى «التنوير» .يقول
سنة  1784يف جملة برلني الشهرية ،وهي إحدى أكثر املحاوالت َّ
يف املقالة« :التنوير هو خروج اإلنسان من قصوره الذي اقرتفه يف حق نفسه ،وهذا القصور هو عجزه
عن استخدام عقله من دون معونة اآلخرين» ..و«أن تكون جري ًئا يف إعامل عقلك» أو «تكون لديك
الشجاعة للمعرفة» .ويقدم كانط صورة أكثر تعقيدً ا للتنوير ،فيقول« :جيب أن يكون االستخدام العام
دائم من أجل احلرية ،وهذه احلرية هي وحدها التي تؤدي إىل تفيش التنوير بني الناس (تنري
لعقل اإلنسان ً
الناس) ،فربام يكون االستخدام اخلاص للعقل حمدو ًدا للغاية» .وجيب عىل احلكام أن يعملوا من أجل
احلرية ويقللوا من تفيش الفوىض وعدم األمان يف املجتمع .ويطرح كانط املشكلة بطريقة خمتلفة ،كام فعل
مندلزون :ماذا حيدث لو فكر الناس من دون حدود؟ هل هذا التفكري يؤدي بالرضورة إىل نتيجة إجيابية؟
ويعلن كانط عدم رضاه عن هؤالء املعارصين الذين يرون عرصهم يف حالة من التطور غري املحدود جتاه
حتقيق اإلمكانيات البرشية ،أو تنفيذ أولويات اجتامعية وسياسية «عقلية» .ويتفق كانط مع مندلزون يف
ً
متكامل؛ عملية مليئة باملشكالت واملخاطر .وإذا سئلنا اآلن:
أن «التنوير» كان عملية ومل يكن مرشو ًعا
هل نحن نعيش يف عرص االستنارة؟ فإن اإلجابة هي :ال ،لكننا نعيش يف عرص التنوير( . ((4إن التنوير عند
كانط يعني أال سلطان عىل العقل إال العقل ذاته؛ فلقد نادى كانط بمبدأ البقاء عىل العقل بالعقل« :نعم يا
أصدقاء اإلنسانية ويا أصدقاء أقدس املقدسات يف نظرها .ال جتادلوا يف شأن العقل ،فهو اخلري األسمى
عىل األرض وحجر املحك لكل حقيقة»(.((4
لكن مع هذا ،فإن كلمة التنوير مل تكن ،حتى بالنسبة إىل كانط ومندلزون ،سهلة التعريف؛ إذ بدا هلام أن
التنوير يقدم نفسه سلسل ًة من العمليات واملشكالت أكثر من كونه قائمة مشاريع فكرية يمكن وصفها
بشكل دقيق .وبوجه عام ،كان مؤرخو هذه الفرتة حتى عرشين سنة مضت يفكرون -عادة -يف التنوير
(40) Noam Chomsky, Aspects of the Theory of Syntax, Massachusetts Institute of Technology. Research Laboratory of
Electronics. Special Technical Report no. 11 (Cambridge: MIT Press, 1965), p. 50.
(41) Norman Hampson, The Enlightenment (London; New York: Penguin Books, 1990), p. 196.
(42) Outram, pp. 2-3.

( ((4حسين ،ص .43
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عىل أنه ظاهرة موحدة نسب ًيا يف تاريخ األفكار ،وتنتج بواسطة القاعدة التي وضعها «مفكرون كبار» مثل
مونتسكيو ( )1755-1689وديدرو ( )1784-1713وكانط؛ فلقد تقاسم هؤالء الثالثة اخلصائص
وذكورا ،ومن أوروبا الغربية .وبمعرفة اخلالفات الكثرية بني هؤالء «املفكرين
بيضا
الواضحة بكوهنم ً
ً
الكبار» ،فإن املؤرخني ما زالوا يتجهون عادة لرؤية أفكارهم ،أفكار التنوير يف التحليل األخري عىل أهنا
توجه األعامل البرشية
متامثلة نسب ًيا .فهم يتفقون يف نقاط ،منها :النظر إىل التنوير عىل أنه كان رغبة يف أن َّ
توجه باإليامن أو باخلرافة أو اإلهلام (الوحي) ،واالعتقاد بقوة العقل اإلنساين وقدرته
بالعقل أكثر من أن َّ
عىل تغيري املجتمع ،وحترير الفرد من سلطان العادة واستبداد السلطة أ ًيا يكن نوعها ،واإليامن بالعلم
والتمسك به عامل ًيا أكثر من اإليامن بالدِّ ين أو الرتاث والتمسك هبام(. ((4

ورأى مندلزون أن مصطلح «التنوير» يصعب تعريفه ألنه عبارة عن «عملية» مل تكتمل بعدُ هي تربية
اإلنسان أو تعليمه ،تعليمه كيفية استخدام «العقل» -الكلمة املفتاح يف التفكري «التنويري» .ويف الوقت
نفسه كان مندلزون عىل وعي تام بأن تطور «العقل» بصورة غري حمدودة يف األفراد يمكن أن يتعارض مع
دورهم كذوات ومواطنني؛ فإذا استُخدم «العقل» بشكل كبري ومن دون حدود يف البحث والدراسة ،فربام
حيلل النظام االجتامعي والديني والسيايس إىل عامء أو فوىض ،ويرتك الناس منعزلني فكر ًيا ،فتظهر صور
كثرية من «الواحدية الفكرية» (. ((4
إن عرص التنوير هو بوجه عام عرص العقل ،لكن ،ما طبيعة العقل يف عرص التنوير؟ وبعبارة أخرى ،ما
هي اخلصائص التي يتميز هبا العقل يف هذا العرص من عصور الفكر؟ ً
أول ،مل تعد وظيفة العقل األساسية
هي القدرة عىل القياس واالستنباط مثلام فعل أرسطو ،بل أصبحت وظيفته األساسية ،مع تقدم العلم،
الكشف عن قوانني العامل يف مجيع جماالت العلم واملعرفة مثلام فعل نيوتن .ثان ًيا ،أصبح للعقل يف هذا
العرص منهج جديد للتفكري يتفق متا ًما مع تقدم العلوم الطبيعية ،وهو منهج التحليل ،أي حتليل الظواهر
من أجل الكشف عن املبادئ التي ختضع هلا .ومن هنا بدأ العقل يسري يف طريق خمتلف عن الطريق الذي
رسمه له ديكارت من قبل؛ فمنهج ديكارت كان يبدأ باحلقائق األزلية األبدية ،أو باملبادئ اليقينية ،بينام
يبدأ العقل يف عرص التنوير والعلم يبدأ بالتنقيب والبحث عن الظواهر والوقائع ،ثم حيلل هذه الظواهر
والوقائع ليكشف املبادئ واألصول التي ختضع هلا .وقد زالت فكرة الرضورة يف هذا العرص ،وأصبحت
املبادئ جمرد قواعد مقنعة بالنسبة إىل ما تعرفه من الظواهر .ثال ًثا ،إن أروع ما أكده العلم احلديث يف هذا
العرص« ،عرص نيوتن» ،هو أن الظواهر تنتظم يف الوجود وف ًقا لنظام ريايض دقيق ،وعىل العقل أن يعني
أمرا مؤكدً ا بالعلم ويقينًا وال شك
هذه الصورة الرياضية للوجود؛ فالتوافق بني العقل والوجود أصبح ً
فيه ( .((4راب ًعا ،كان العقل للرجل العادي يف العرص التنوير هو كلمة الرس الكربى لعامله اجلديد؛ العقل هو
الذي يسوق الناس إىل فهم الطبيعة ،وبفهمه للطبيعة يصوغ سلوكه طب ًقا هلا ،وبذلك يتجنب املحاوالت
العابثة التي قام هبا يف ظل أفكار املسيحية التقليدية اخلاطئة وما حيالفها يف األخالق والسياسة مما يناقض
( ((4المصدر نفسه ،ص .2-1
( ((4حسين ،ص .41-40

(44) Outram, p. 3.
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الطبيعة .والرجل املستنري كان يعتقد أن العقل يشء يمكن لكل امرئ أن يستناره ،يف ما خال قلة بائسة
ً
طويل .أ ّما يف القرن الثامن
ضامرا ،بفعل سيطرة املسيحية التقليدية أمدً ا
معيبة .كان العقل مكبوتًا ،بل كان
ً
عرش ،فقد استطاع العقل مرة أخرى أن يسرتد سلطانه ،وأن يؤدي لكل إنسان ما أداه لرجال أمثال نيوتن
يبي للناس كيف يسيطرون عىل بيئتهم وعىل أنفسهم(.((4
ولوك ،وأن ّ
مؤثرا جتاه التحول من النظرية إىل املامرسة ،من جمرد النقد إىل القيام بعمل لتحسني
دورا ً
أدى التنوير ً
التعليم والزراعة والعالقات االجتامعية واحلياة السياسية وإصالحها .وأدى إىل ظهور املطلقية املستنرية،
وكذلك اثنني من النظم اجلامهريية الكربى  -يف فرنسا وأمريكا الشاملية ،وكان ردة فعل ضد الباروكية
واألرثوذكسية واحلركات املضادة لإلصالح ،كام وجدت التيارات الدائمة للنزعة اإلنسانية طريقها
املتحرر من كل القيود .وكام قال ألربخت فون هاللري ،فإن اإلنسان الذي يفكر بحرية يفكر بشكل جيد...
بدأ الناس يف عرص التنوير ينظرون إىل املستقبل ال إىل املايض ،إىل األمام ال إىل الوراء .وإذا نظروا إىل املايض
يكون ذلك بالرتكيز عىل فرتات القوة واإلبداع ،كام هي احلال يف اليونان القديمة وعرص النهضة اإلبداعي،
وإعادة اكتشافها اآلن( .((4وهذا ما أكده غيدنز حني قال« :لقد انطلق فالسفة عرص التنوير من رؤية بسيطة
لكنها كانت شديدة القوة؛ فقد اعتقدوا يف القول بأنه كلام أمكننا أن نفهم أنفسنا والعامل بقدر أكرب من
التعقل ،متكنا من توجيه التاريخ ألغراضنا .ولذلك ،جيب أن نحرر أنفسنا من عادات املايض وحتيزاته
حتى نستطيع التحكم يف املستقبل» .كام صاغ ماركس ،الذي يدين بقدر كبري من أفكاره لفالسفة عرص
التنوير ،هذه الفكرة ببساطة شديدة بقوله إن علينا أن نفهم التاريخ لكي نصنع التاريخ(.((4

لكن نالحظ ،مع ذلك ،أن حركة التنوير كانت تعمل بجالء عىل هدم النظم القائمة ،وأن رجال التنوير
مل يكونوا عىل اتفاق يف الرأي ،بل نجد يف صفوفهم انقسا ًما عظي ًام مل تلتئم ثغرته بعد .وحركة التنوير
ليست عقيدة جديدة كل اجلدة تقتلع أخرى موغلة يف ِ
القدم ،وإنام هي سلسلة من التجارب واالجتاهات،
قديم وحديث ّا ،وهي جزء من األجزاء التي تتكون منها عصارة أو لب الثقافة احلديثة كام يرى
والنظراتً ،
العاشق املفتون إىل السالم والبساطة(.((5
نسميه
تعرف يف إطار حمتواها الفكري .وهذا هو األقرب إىل ما ّ
ولذلك ،يرى برلني أن التنوير حركة فكرية َّ
حسم للتنوير لدى الفالسفة،
تصور الفالسفة لطبيعة التنوير .لكن برلني مل يعرتف بالرؤية الكانطية األكثر ً
متاحا للمؤرخني العاديني .عالوة
وربط التنوير كحركة فكرية بالفالسفة الفرنسيني ،وظل تصوره له ً
متاحا للقارئ العادي وللجمهور املحتل بسامع خطبه
عىل ذلك ،وبعيدً ا عن املؤرخني ،كان التنوير عنده ً
الشهرية ،سواء بشكل مبارش أو عرب اإلذاعة .وعىل الرغم من أن اهتاممه بالتنوير يتفق متا ًما مع رغبته يف
استكشاف احلركة «املضادة للتنوير» ،فمن املحتمل أن يكون الشعب الربيطاين بعد احلرب قد فهم التنوير
وتعلم منه أنه مرياث مهم للحداثة(.((5
( ((4برنتن ،ص .475-474

(48) Hof, pp. 8-9.
(49) Anthony Giddens, Runaway World: How Globalisation is Reshaping Our Lives (London: Profile Books, 2000), p.7.

( ((5برنتن ،ص .503

(51) Robertson, p. 73.
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ال شك أن عرض برلني ألفكار احلركة املضادة للتنوير كان عىل املدى الطويل مفسدً ا بشكل كبري لسمعة
التنوير؛ إذ إنه ربط التنوير بأفكار عدة بسيطة :متاثل الطبيعة البرشية ،والعمومية الدائمة للقانون الطبيعي
كقاعدة للسلوك البرشي األخالقي ،واإليامن بإمكانية اكتشاف غاية مثالية للمجتمع البرشي ووجوب
السعي إليها .وضد هذه األفكار ،تعامل برلني مع أسس احلركة املضادة للتنوير عىل أساس أن تنوع الطبيعة
وضوحا وقيمة ،وأن األعراف والقواعد األخالقية البرشية اختلفت عرب الزمان واملكان،
البرشية كان أكثر
ً
وفوق ذلك كله ،أن املحاولة لتعريف ثم رفض منتج مثايل مفرد للمجتمع البرشي كانت خاطئة وشديدة
حريصا عىل عدم اختاذ أي جانب ،وهو مل خيف اجلانب املظلم للرواد املؤيدين للحركة
اخلطورة .وكان برلني
ً
وخصوصا جوزيف دمسرت .ومع ذلك ،فإن االهتامم الذي خصصه للحركة املضادة للتنوير
املضادة للتنوير،
ً
يلقي الضوء عىل التنوير الذي تتصف أفكاره بأهنا شديدة الرصامة ،كام خلصها .وسواء أقصد ذلك أم مل
يقصد ،فإن طريقته يف دراسة التنوير قدمت تشجي ًعا هلؤالء املفكرين الذين رغبوا يف اإليامن بأن ُم ُثله الكونية
تكمن وراء بعض الشهور الكربى يف العامل احلديث( .((5وقد اهتم برلني ،من خالل تأثره بالرومانسية
واحلركة املضادة للتنوير ،بعقالنية التنوير التي أصبحت التدعيم التقليدي لليربالية( .((5وبشكل أكثر
حتديدً ا ،رفض املبدأ التنويري للقانون الطبيعي الذي يوجد بنا ًء عليه نسق كوين من القيم يتمسك به أفراد
مرصا عىل وجوب أن تُبنى املبادئ الليربالية الرئيسية عىل
اجلنس البرشي .ومع ذلك ،ظل برلني ليربال ًيا ً
قبول خمتلف للقيم غري املتكافئة ،بل املتناقضة .ورأى أن املشكلة الرئيسية لليربالية يف عامل ما بعد احلداثة
كانت كيفية تفسري قيمها األساسية من دون فروض عقالنية التنوير املثرية للمشكالت(.((5
املوجه
أيضا التحدي
من الواضح أن برلني مل هيتم بمبدأ املعادلة الليربالية العقالنية فحسب ،بل أدرك ً
ّ
بواسطة احلركة املضادة للتنوير ،واملتم ّثل يف رفضها إيامن التنوير بالعقل؛ فقد رأى أن مفكرين مثل هامان
وهريدر وجاكويب مل يكونوا جمرد بقايا بسيطة لذلك الفضول القديم املعروف بأنه تاريخ الفلسفة ،بل كانوا
نقا ًدا مبتكرين وأقوياء للعقالنية يف كل صورها ،وقد درسوا االعتقاد -وما زال هذا شائ ًعا بني الفالسفة
حتى اليوم -القائل بأن املشكالت االجتامعية والسياسية الرئيسية يمكن حلها بواسطة العقل.

احلقيقة أن احلركة األملانية املضادة للتنوير ما زالت باقية معنا اليوم يف صورة «ما بعد احلداثة»؛ فلقد تنبأ ٌّ
كل
من هامان وهريدر وجاكويب بنقد عقالنية التنوير لدى ريتشارد روريت وأالسداير ماكنتاير ،يف اجلوانب
أثرا للتاريخ ،فإنه ال يزال لنقده العقل أصداء(،((5
الرئيسية كلها تقري ًبا .وبينام أصبح إيامنه القوي اآلن ً
وهذا ما سوف نوضحه يف ما ييل.

مقومات الحركة المضادة للتنوير
ّ

استخدم مصطلح «احلركة املضادة للتنوير» لإلشارة إىل تلك احلركة التي ظهرت يف هناية القرن الثامن
عرش وبداية القرن التاسع عرش ،ملعارضة التنوير يف اإلشارة إىل أي معارضة لسيادة الفكر التنويري،
واملصطلح هذا يرتبط عادة بربلني(.((5
( ((5المصدر نفسه ،ص .74-73

(53) Isaiah Berlin, The Roots of Romanticism, Edited by Henry Hardy (London: Chatto and Windus, 1999), p. 30.
(54) Robertson, p. 106.
(55) Loc - Cit.
(56) Carlson Gray, «The Seduction of unreason» (on - lin text ) htt://en,Wikipedia.org/wiki/com counter - enlightenment/ p - 1 .
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إذا كان برلني قد استخدم مصطلح «احلركة املضادة للتنوير» يف سنة  ،1973فليس معنى ذلك أنه أول من
ابتكر هذا التعبري يف اللغة اإلنكليزية؛ فقد ظهر هذا التعبري قبل ذلك بخمس عرشة سنة يف كتاب لوليم
باريت حيمل عنوان اإلنسان غري العاقل :دراسة يف الفلسفة الوجودية ،حيث ذكر املؤلف فيه «أن الوجودية
أخريا يف التعبري الفلسفي»( .((5لذلك ،عندما سئل برلني عن أصول مصطلح
حركة مضادة للتنوير ظهرت ً
ِ
«احلركة املضادة للتنوير» ،أجاب بأنه ال يعرف مبتكر هذا املفهوم ،وتساءل بطريقة مازحة« :هل يمكن أن
يكون أنا؟ ال أدري ،فليس لدي ً
فعل أي فكرة»(.((5
مع ذلك ،يوجد إمجاع لدى كثري من املهتمني بفلسفة برلني عىل أنه ليس هو خمرتع هذه الكلمة التي يبدو أهنا
ظهرت يف اللغة األملانية يف هناية القرن التاسع عرش ،ويف اللغة اإلنكليزية قبل استخدامه هلا بخمس عرشة
أيضا عىل أن برلني تناول مصطلح «احلركة املضادة للتنوير» بالدراسة أكثر من أي
سنة .لكن يوجد إمجاع ً
شخص آخر منذ القرن الثامن عرش ،وجعله األساس لفكره ،وأبرز معانيه وأمهيته يف تفسريات كثري من
املفكرين له( ،((5وجعل له مكانة متميزة يف تاريخ األفكار ،إذ استخدمه لإلشارة إىل احلركة التي ظهرت
مبدئ ًيا يف هناية القرن الثامن عرش وبداية القرن التاسع عرش يف أملانيا ضد العقالنية والكونية والتجريبية
انتشارا منذ أن نرش برلني يف سنة
املرتبطني عمو ًما بالتنوير .كام أصبح مصطلح احلركة املضادة للتنوير أكثر
ً
 1973مقاله «احلركة املضادة للتنوير» الذي أعيدت طباعته يف جمموعة شهرية من مقاالته بعنوان «ضد
التيار» (. ((6()1981
ولئن كان برلني ُيرجع أصل احلركة املضادة للتنوير إىل «نشأة التنوير ذاته» ،فإنه يقول عن التنوير
الفرنيس ..« :إن معارضة ا ُمل ُثل الرئيسية حلركة التنوير الفرنيس ،ومؤيدهيا وتابعيها يف الدول األوروبية
األخرى ،قديمة ِقدم احلركة نفسها .فإعالن استقالل العقل ومناهج علوم الطبيعة ،بنا ًء عىل املنهج
الوحيد املوثوق به للمعرفة والرفض الناتج لسلطة النرش ،والكتابات املقدسة ومفرسهيا املعتمدين،
وثرائها وأوصافها ،وكل صورة تراسندنتالية للمعرفة ،ذلك كله عارضته الكنائس ورجال الدِّ ين من
خمتلف الطوائف.((6(»..
عىل الرغم من أن برلني قام بتفسري الفروض الرئيسية لنظريته عن العلوم التارخيية يف مطلع اخلمسينيات،
فإن أفكاره بشأن هذا املوضوع جذبت االهتامم العام يف هناية السبعينيات ،وبعد نرش مقالته «احلركة
املضادة للتنوير» يف قاموس تاريخ األفكار ،وخاصة مع ظهور دراسته عن فيكو وهريدر .ولئن تضمن
أيضا بعض األسس األخرى ،فهو ،فوق كل يشء ،منارص لليربالية ومدافع عنها يف ضوء هنج بنيامني
ذلك ً
ِ
وضوحا سنة  1958يف مقاله «مفهومان للحرية»
كونستانت وجون ستيوارت مل ،وظهر ذلك بشكل أكثر
ً
يف مقدمته االفتتاحية الشهرية كأستاذ يف النظرية االجتامعية والسياسية يف ُأكسفورد .ومع انتشار كتاباته
( ((5المصدر نفسه ،ص . vii
( ((5المصدر نفسه ،ص .vii

(57) Wokler, p. 13.

(60) Gray, p. 3.
(61) Berlin, The Proper Study of Mankind, p. 243.
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عن «مفكري احلرية املضادة للتنوير» ،نال إعجاب عدد كبري من املفكرين وصداقتهم يف األقسام األخرى
يسمى القيود املوحدة للتنوير شائعة يف
للعلوم اإلنسانية واالجتامعية .ويف السبعينيات ،كانت معارضة ما ّ
الص ُعد كافة ،يف أعقاب
جامعات أوروبا عىل حساب الصعود العام املتميز لفالسفة ما بعد احلداثة عىل ُّ
أساسا خالل ظهور احلركات
األحداث التي ظهرت يف فرنسا يف أيار/مايو  ،1968ويف جامعات أمريكا ً
النسوية والثقافات املتعددة .ومن دون االجتاه إىل خماطبة هؤالء اجلامهري ،وجد برلني ،الذي كان يف بداية
الستني من عمره ،أن كتاباته عن مفكري احلركة املضادة للتنوير كان هلا صدى إجيايب يف عرص كان اخلالف
واضحا ،وكانت تستنكر دعاوى الكونية .وقد كشفت نشأة الفاشية والشيوعية يف الثالثينيات ،وف ًقا
فيه
ً
ً
وصول إىل ُم ُثل التطور العلمي
الرشاح ،عن أوهام فرته أخرى يمكن تت ّبع سياستها الشمولية
لبعض ّ
والتغري االجتامعي الشامل .من ناحية أخرى ،أثارت دراسات برلني التارخيية ألصول معارضة العقالنية
احلديثة والنزعة املحافظة والقومية ر ّدات فعل عدائية لدى كثري من املفكرين الليرباليني الذين يبدو أهنم
واضحا أليديولوجياهتم(.((6
وجدوا يف تلخيص املؤيد البتكارات معاريض التنوير املنهجية رد اعتبار
ً
يمكننا أن نُرجع اهتامم برلني بكثري من املسائل الفلسفية وبدور املعرفة اإلنسانية يف حياتنا إىل دراسة
ملفكري احلركة املضادة للتنوير؛ فهو تت ّبع األصول القديمة هلذه احلركة ،واستخدم نتائجها وأفكارها
املالئمة لعرصنا .ولذلك ،يمكننا أن نتساءل :هل كان برلني ِ
ومتمم لثورة نيوتن التي استمرت
عال أنساب
ً
ً
طويل بواسطة كانط ومفكري التنوير؟ وهل ثمة غرابة يف رؤيته مم ِّث ًل ملجموعة
يف الدراسات اإلنسانية وقتًا
وأساسا
مرورا بسلسلة من املفكرين التالني،
سالسل من التطورات التي بدأت يف هناية القرن الثامن عرش،
ً
ً
ً
وصول إىل أغنى ثامرها وأكثرها توازنًا يف عرصنا؟
يف العامل األملاين،
لقد أسست هذه الرؤية الدراسة العقلية لإلنسان عىل أفكار آمنة مؤداها أن اإلنسان ليس جمرد حيوان
أساسا من اخلراج بلغة الطبيعة (وهي عملية غال ًبا ما كان برلني يشجعها) ولكن كنوع حر،
مادي ،يرى
ً
مستقل ،مبتكَر بشكل غري متو َّقع ،واضح ومتحول ذات ًيا ،عنرصه املالئم هو التاريخ ،وطبيعته واضحة،
وعىل درجة كبرية من الوعي .وهذا ما جيعل الدراسات اإلنسانية مستقلة وواضحة بقدر كبري ،ويعطي
ً
شكل ال يمكن ختيله
مساحة واسعة من احلرية والسمو ،ووضع مبادئ كونية .وقد اختذ هذا التقدم
(((6
بواسطة مفكري التنوير أنفسهم ،وهو ما ُي َعدّ أحد التناقضات الكثرية يف تاريخ الفكر .
يرى برلني أن التمييز بني حركة التنوير واحلركة املضادة للتنوير يتعلق بنقد احلداثة وتطور الفلسفة احلديثة
خالل القرن الثامن عرش؛ فاحلداثة ،وهي ثمرة التنويرُ ،ي َعدّ نقادها من اختصاص احلركة املضادة للتنوير؛
فقد تم رفع كثري من التُّهم ضد املدعى عليه ،أي «التنوير» ،خالل القرنني السابقني ،ولكن يمكن اختصارها
يف اثنتني :األوىل هي أن التنوير كان عبارة عن «مرشوع» ذي وعي ذايت حامل بعبء تغيري حالة الوجود
اإلنساين ،والثانية هي أن التنوير مل ينجح لألسف( .((6والفكرة القائلة «إن التنوير كان عبارة عن مرشوع
ذي وعي ذايتُ ،ص ّمم يف أعامل عدد قليل من املفكرين يف البداية ثم نُفذ بعد ذلك بصورة خمتلفة عن الوعي
(62) Wokler, p.vii - vii.
(63) Berlin, The Proper Study of Mankind, p. xxxiv.
(64) Mark Lilla, «What Is Counter-Enlightenment?,» in: Mali and Wokler, eds., p.4.
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لدى مفكرين آخرين» هي يشء َ
مبتذل بالنسبة إىل احلركة املضادة للتنوير؛ ذلك أنه مل يكن هناك أي مرشوع
يسمى «مرشو ًعا»
حديث منفرد ،بل كان هناك كثري من املشاريع املتناقضة .وإذا حاولنا التعرف إىل كل ما ّ

يف ما ُيعرف بالقضية ونقيض القضية ،فسوف نكتشف أن تلك «املشاريع» تقع يف سلسلة من التناقضات:

التناقض األول يتعلق بالعالقة بني العقل واألخالق؛ فالقضية هي «أن املرشوع التنويري ُبني عىل شكل
جديد وبصورة مغايرة للعقل قطعت روابط الشعور البرشي الطبيعي ،وحولت البرش إىل ماكينات،

وقضت بالتايل عىل غرائزهم األخالقية» .ونقيض القضية هو« :أن التنوير سعى بالفعل للضغط عىل أفق
ً
جاعل العقل خاد ًما للعواطف ،مفسدً ا األخالقية بواسطة إطالق العناية حلرية اإلرادة ،أي منحها
العقل،

سيطرة مفتوحة (سلطة مطلقة)».

التناقض الثاين يتعلق بالعالقة بني العقل واملقدس؛ فالقضية هي «أن بواسطة تع ّقل العامل ،استطاع التنوير

أن حيرر العامل من السحر واخلرافة» ،جام ًعا اخلربات اإلنسانية األصلية يف الدِّ ين أو الفن أو الطبيعة».
ونقيض القضية هو «أن التنوير نفسه شكل علامين للدِّ ين ،هرطقة أو بدعة غنوصية جديدة جتعل اإلبداع
مقدسا».
اإلنساين يف السياسة والفن
ً

التناقض الثالث يتعلق بالعالقة بني العقل والسلطة السياسية؛ فالقضية هي «أن التنوير رغب يف جعل
العالقات االجتامعية غري سياسية وحيادية ،حمق ًقا السالم بواسطة إهلاء الناس أو إشغاهلم بحاجاهتم
احلياتية اخلاصة ،من خضار وحلوم وأطعمة خمتلفة» .ونقيض القضية هو «أن التنوير كان حركة جدلية

عنيفة جعلت كل جانب من التفاعل البرشي سياس ًيا ،مؤدية إىل بزوغ أشكال جديدة من التعصب
واليوتوبيا واملطلقية»(.((6

إن وجود هذه التناقضات يشكل صعوبة ألي حكم عاملي خاص بادعاءات احلركة املضادة للتنوير؛ فمن

بني الذين ناقضوا احلداثة من يقبل قضية أو أكثر من تلك القضايا ،ومنهم من يقبل فقط القضايا املناقضة،
ومنهم من يقبلها مجي ًعا .لكن جيب أن نتساءل ً
أول« :هل يمكن النظر إىل التنوير عىل أنه «مرشوع»

بالفعل؟ إن احلركة املضادة للتنوير نتيجة لفلسفة التنوير وبطريقة ثانوية فقط ،وألسباب فلسفية بشكل
كبري ،من أجل اكتشاف جذور «الرشخ» أو «األزمة» احلديثة التي تعتربها احلركة موجودة يف املجتمع
املعارص .ومن دون العالقة املفرتضة بني األفكار ،ثمة اهتامم قديم بنقاد العرص احلديث ،واحلركة تتجه،
ً
بدل من ذلك ،لبيان أن االهتامم الرئييس للحركة املضادة للتنوير ينصب عىل التاريخ ال عىل الكتاب أو

األفكار( ((6؛ فهيغلً ،
مثل ،اعتمد يف نقده للتنوير عىل مفهومه للتاريخ ،فهو تأثر بفلسفة األنوار الفرنسية،
تأثرا بال ًغا .وكان تصوره حلركة التنوير وحكمه عليها من خالل الفكر الفرنيس
كام تأثر بقيام الثورة هناك ً
ال من خالل الفكر اإلنكليزي أو األملاين .وبدت له هذه احلركة حرك ًة مضادة للدِّ ين والدولة ،أي حركة
( ((6المصدر نفسه ،ص .5-4
( ((6المصدر نفسه ،ص .6
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سلبية تستهدف النقد والشك باسم العقل أو التعقل( ،((6وهو مل يكن من مفكري احلركة املضادة للتنوير
املسمة «اهليغلية اليسارية»
بأي شكل من األشكال ،وإن يكن قد عمل عىل ابتكار تلك البدعة التنويرية ّ
كثريا من العقول
( ،)left - Hegelianismوهي رضب من املنوعات التي سادت حتى وقت قريب ً
غي التوازن ملصلحة نقاد
والقلوب يف معظم بلدان العامل .ومع ذلك ،وبطريقة أكثر تعم ًقا ،لو أن هيغل ّ
التنوير بتحويل فكرة التنوير ً
مثال خالدً ا إىل اعتبار التنوير مرحل ًة حمددة ،يمكن عندئذ أن نرى من خالل
الفكرة العملي َة التارخيية وهي يف حالة عمل ،واحلكم عليها وف ًقا لذلك(.((6
كان مفهوم هيغل للتنوير ذا تأثري واسع النطاق ،حتى أن هؤالء الذين يعتربون أنفسهم متحررين منه
جيدون أنفسهم معتمدين عليه عندما يقوم بنقد احلداثة .وثمة ثالثة عنارص تشكّل األصل اهليغيل للنقد،
سواء أكان يف شكله الرومانيس القديم أم يف شكله الراديكايل احلديث ،ومجيعها قابلة للدراسة:
العنرص األول هو املبالغة يف تقدير أمهية التنوير ،فمفكر احلركة املضادة للتنوير جيد نفسه يف وضع غريب،
نجاحا ساح ًقا  -إذا كان يريد أن
وعليه أن يتعامل مع التنوير عىل أنه عمل ناجح  -ويف احلقيقة عىل أنه حقق
ً
جيعل نقده لآلثار االجتامعية للتنوير ً
فعال .ومع ذلك ،فإن املفكر التنويري الذي يعود من القرب ويتفحص
النسيج الدموي للتاريخ احلديث يمكن أن يصل إىل استنتاج خمتلف ربام يقول إن التنوير مل يكن له أي
تأثري ،وإنه فشل .وكانت هناك فرتة يف التاريخ األورويب أحيا فيها عدد كبري من املفكرين فكرة قديمة
متحررا من املعتقدات السياسية أو الالهوتية» ،وقاموا بتعديلها بام خيدم
عن التنوير تقول «إن التنوير كان
ً
الغايات العملية للجنس البرشي بأكمله ،وهذه الفرتة انتهت اآلن ،وتال ذلك فرتات أخرى قدّ م فيها
أفكارا أخرى ،وسعوا لتحقيق غايات خمتلفة .واستمر أفراد اجلنس البرشي يف احلياة،
مفكرون خمتلفون
ً
فهم امتلكوا ماكينات جديدة وسلطات لكنهم مل
كام هي العادة ،ومن املؤكد أهنم مل يعيشوا بشكل أفضلُ ،
يستنريوا أكثر .السامء انفتحت هلم ،وهم ازدادوا انغال ًقا عىل أنفسهم(.((6
يشري ناقد احلداثة إىل هذا النسيج نفسه ،ويتهم التنوير بأنه النول الذي نسج عليه .فإذا وافق املفكر التنويري
ربا عىل الدفاع عن فرض بخصوص
عىل أن هذا النسيج مرعب ،مع أنه ينكر نسجه ،فإن الناقد يكون جم ً
املسؤولية التارخيية ،وهو ،يف أبسط أشكاله ،املغالطة أو السفسطة الدياكرونية القديمة« :بعده ،إذن،
بسببه» ) ،hoc ergo propter hoc postومعناها تعا ُقب األحداث الزمنية تعاق ًبا سبب ًيا) .هذا هو احلجر
الذي تبني عليه احلركة املضادة للتنوير قضيتها ضد العرص احلديث .ومهام يكن النقد الذي يستخدمه
سوفسطائيون أو معقدون ،فإن عىل الناقد أن يقوم بذلك االفرتاض الدياكروين إذا كان يريد أن يكون
نقده ً
فعال؛ فالتنوير جيب أن حيتمل مسؤولية التبعات حتى النسبة إىل تلك القوى التي سعت للقضاء
عليه .وهذا الفرض قوي جدً ا ،وقد يتيح ملفكر احلركة املضادة للتنوير أن حيل التناقضات السابقة بواسطة
إثبات القضية ونقيضها م ًعا ،وهو عندما يقوم بذلك يكون عىل وعي بأصول الفكر احلديث التي تعترب فيه
( ((6حسين ،ص .46
( ((6المصدر نفسه ،ص .8

(68) Lilla, pp. 7-8.
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كل قضية رش ًطا مسب ًقا تارخي ًيا لكل نقيض هلا؛ فـ«الالعقالنية» ً
تفس عىل أهنا ر ّدة فعل عىل «عقالنية
مثل َّ
وتفس املشاركة السياسية الكاملة عىل أهنا نتيجة لعدم املشاركة يف السياسة ساب ًقا ،وهذا كله
التنوير»،
َّ
مستمد ،عىل نحو ما ،من فلسفة هيغل(.((7
َ

العنرص الثاين هو الفرض السانكروين القائل «إن الواقعي والعقيل مرتبطان م ًعا يف التاريخ» ،أو «إن كل
ما هو متحقق معقول وكل ما هو معقول متحقق» ،وهذا الربط عالقة ديناميكية تظهر فيها األفكار كر ّدة
فعل للتناقضات عرب الوجود ،ومن ثم تساعد يف إعادة تشكيل الوجود يف املرحلة التارخيية التالية .فاحلركة
الرومانسية املضادة للتنوير تُظهر غال ًبا نفسها ،يف ضوء ذلك ،عىل أهنا ناجتة كر ّدة فعل يمكن تربيرها للعامل،
الساخن والبارد ،بواسطة التنوير .لكن إذا أخذنا تأكيد الرومانسيني بجدية ،وتفحصنا العوامل التي أتوا منها
بالفعل ،سنجد ً
قليل من التنوير فيها بشكل ملحوظ .وإذا كانت احلركة املضادة للتنوير ر ّدة فعل أصيلة
للعامل الناشئ بواسطة التنوير ،فيجب أن تكون قد نشأت يف بريطانيا العظمى أو أمريكا .ولكن ً
بدل من
ذلك ،ولِدت يف أملانيا ،وترعرعت بني الكاثوليك الساخطني يف فرنسا وإسبانيا وإيطاليا .ومثل املعارضني
للسامية من دون اليهود ،يبدو أن احلركة املضادة للتنوير تنمو أينام كان ومتى كان موضوعها غائ ًبا(.((7

كان من املمكن أن يفرتض النقد الراديكايل للحداثة الذي ظهر بعد احلرب العاملية األوىل أن الواقعي
والعقيل مها يشء واحد .لكنه قامً ،
بدل من ذلك ،بوضع افرتاض أكثر قوة يقول «إن الواقعي غري عقالين»،
والالعقالنية تلك نتيجة رضورية ،إن مل تكن غري متعمدة ،لـ«املرشوع» احلديث اخلاص بالتنوير .فإذا كان
ع ْلم األنساب ) (Genealogyاخلاص بالفكر احلديث يستطيع أن حيل التناقضات ويثبت مسؤولية التنوير
أيضا التوسع فيه بغية توضيح كيف أن أفكار التنوير هي املسؤولة
عن تناقضه الفكري ،فإن يف اإلمكان ً
مصدرا لكل تطور
عن تناقضه االجتامعي ،ومن خالل افرتاض أن «بعده ،إذن ،بسببه» قد اعترب التنوير
ً
سيايس وتكنولوجي ومجايل ،وحتى نفيس يف العرص احلديث .وقد أدى هذا التأكيد إىل بزوغ أعامل أدبية
ضخمة تسود حال ًيا مناقشات احلداثة .ومن هذه األعامل النقد واألزمة لريمربت كوسيليك ،يف شكل
تراجيديا ،وجدل التنوير هلوركهيمر وأدورنو ،يف شكل كوميديا هزلية غري متعمدة ،فروضها املسبقة
ومستمدة من هيغل(.((7
دياكرونية وسانكرونية متامثلة،
َ
افرتاضا مسب ًقا بشأن طبيعة التاريخ ،بل هو باألحرى أمل ُأخروي
املستلهم من هيغل ليس
العنرص الثالث
ً
َ
(متعلق باآلخرة) باملصري النهائي للتاريخ؛ فلو اعتُرب التنوير جمرد عملية تارخيية يف أزمة ،فسوف ُيفهم من
ذلك أن حل هذه األزمة يكون بالتغلب عىل أزمة التنوير (االنتصار عىل مشكالت التنوير) .ويمكن خت ّيل
هذا االنتصار بطرق عدةَ :عود تارخيي ،ووثبة تارخيية إىل األمام ،أو وثبة خارج التاريخ متا ًما .وربام ال تُعترب
كل واحدة منها معارضة للتنوير ،وإنام «تنوير أعىل» أو «أصدق»؛ فعند الكتابة خالل فرتة اإلرهاب الفرنيس،
تنم عن تن ّبؤ ً
قائل« :إن الفوىض اخلالقة تنجب ِدينًا،
عب نوفاليس عن هذه اآلمال األخروية بعبارات ّ
ّ
وعب هيغل عن هذه
ومن خالل تدمري كل يشء إجيايب ترفع رأسها مفتخرة بكوهنا صانعة العامل اجلديد»ّ .
( ((7المصدر نفسه ،ص .9

(70) Loc - Cit.
(72) Loc - Cit.
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اآلمال كلها بكلامت غامضة يف أثناء الغزوات النابليونية« :عذاب روح العامل» .وكان يمكن املرء أن يتو َّقع
أن تُفسد كارثة احلرب العظمى هذه اآلمال األخروية كلها ،لكن ما حدث هو العكس متا ًما؛ فلدى كثري
من املفكرين اليهود والكاثوليك والربوتستانت عىل حد سواء ،أمل بوجود عامل جديد تعاد فيه والدة
التنوير احلديث .فنقد احلداثة بالنسبة إىل احلركة املضادة للتنوير «ال يتضمن بالرضورة أ ًّيا من هذه اآلراء
دائم حيث خطوات تشجيعها ،وال يملك ،عىل وجه التقريب أي مصادر لقمعها»(.((7
األخروية ،ولكنه ً

هذه اآلمال األخروية مل تنشأ بواسطة هيغل؛ إهنا قديمة ِقدم االستياء من احلالة اإلنسانية التي هي قديمة ِقدم
قدم العنرص البرشي .وليس هيغل أول من اكتشف مآيس الفلسفة ،وال أول من وضع فيلسو ًفا يف حماكمة
(حاكم الفيلسوف) ،بيد أن ِجدته تعتمد متا ًما عىل تصوره التارخيي هلذه املشكالت ،وهلذا كان سؤال كروتشه
ممهدً ا لكثري من الدراسات؛ فلقد كانت حركة التنوير يف نظر
«ما هو احلي وما هو امليت يف فلسفة هيغل؟» ِّ
هيغل هي اخلطوة الثانية يف حترير العقل التي أعقبت حركة اإلصالح الديني .ربام يشبه لوثر سقراط ألنه
حقق مثله انطواء الروح عىل ذاهتا ،واستطاع أن يفصل إىل حد ما بني حقيقة الدِّ ين يف اخلارج ويف الداخل،
وكان لوثر يقول «عىل الدِّ ين أن يبني معابد يف قلوب األفراد» .أما اخلطأ ،فتم ّثل عند الشعب يف ضعف
أيضا يف طبقة اإلكلريوس ورغبتها يف خداع الشعب.
التفكري ،وعدم القدرة عىل التأمل ،واالنطواء .ومت ّثل ً
إن ضعف البعض وخبث البعض اآلخر خلقا هذا العامل البغيض ،عامل احلقد والتعصب الذي أدمى تاريخ
اإلنسانية .واستطاعت حركة التنوير أن تكشف عن منطق اخلطأ الذي أفسد اإلنسانية طوال السنني(. ((7
اعتقد هيغل أن فلسفة التنوير بنقدها لإليامن أصابت من الدِّ ين واجهته اخلارجية ،وذلك حتى ال يتحول
إىل «ضجيج للنواقيس وأبخرة ساخنة وفكر موسيقي» ،غري أن هذه احلركة مل حتقق اهلدف الذي كانت
تنشده ألهنا مل تستطع أن تبلغ التعقل اخلالص ملضمون الروح ،ووقفت عند احلد السلبي منه .وهي مل تدرك
فكرا للروح ،واكتفت بالنظر إىل مظهرية الدِّ ين وإىل اإليامن الشعبي الساذج(.((7
حقيقة الدِّ ين بوصفه ً

أساسا
إذا كان هيغل قد ركز عىل الروح احلامسية للفكر الفلسفي يف عرص التنوير ،فإن ماركس اهتم
ً
باجلانب املادي فيه .وكام الحظ برلني ،فإنه مل يكن ألي مفكر يف القرن التاسع عرش تأثري مبارش ،حمكم
وقوي ،يف اجلنس البرشي ،مثلام كان ملاركس الذي كان له يف حياته وحتى بعد مماته ،سلطة فكرية هائلة
عىل أتباعه حتى يف العرص الذهبي للقومية الديمقراطية ،وهو عرص شهد ظهور أبطال كبار مشهورين،
اجتاها
وشخصيات رومانسية ،وأسطورية غال ًبا ،فانترشت كلامته وترعرعت يف خيال اجلامهري ،وخلقت ً
مفوها ،لكن أعامله الغزيرة مل ُيكتب هلا االنتشار
بارزا وخطي ًبا
ثور ًيا جديدً ا يف أوروبا .كان ماركس كات ًبا ً
ً
يف حياته .ومل يكن مر ّد انتشارها يف السبعينيات بني الصفوة واجلامهري أو النخبة والعامة إىل ما حتمله من
سلطة فكرية بقدر ما كان مر ّده إىل تزايد شهرة احلركة التي ُعرف هبا (.((7
( ((7المصدر نفسه ،ص .10-9
( ((7حسين ،ص .49-48
( ((7المصدر نفسه ،ص .47

(76) Isaiah Berlin, Karl Marx: His Life and Environment, 4th ed. (Oxford; New York: Oxford University Press,
1978), p. 1.
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واحلقيقة أن ماركس مل يؤمن بقوة املربرات العقلية يف التأثري يف السلوك ،بعكس بعض مفكري حركة
التنوير الفرنسيني ،ومل يؤمن بالتحسن املستمر للوضع البرشي ،فالتناقض هو سمة التقدم البرشي.
ومع ذلك ،عاش ماركس عقالن ًيا وباح ًثا عن الكامل طوال حياته .لقد آمن بالوضوح الكامل لعملية
وكره
التطور االجتامعي؛ آمن بتطور املجتمع بأمجعه ،وبأن حركته من مرحلة إىل مرحلة حركة إىل األمامّ ،
باألسباب اخلارقة للطبيعة ،واألوهام من أي نوع ،وقلل من تأثري تلك القوى غري العاقلة مثل القومية
والنعرات العنرصية .لذلك ،كانت مبادئ العقالنية الفلسفية التي غرسها فيه والده وأصدقاؤه حصنًا له
يقيه أوهام الرومانسية التي أربكت معظم معارصيه ،عىل الرغم من تأثريه الشديد يف الفلسفة اهليغلية(.((7
طب ًعا ،هناك الكثري الكثري من مفكري حركة التنوير واحلركة املضادة للتنوير .وتوجد خالفات حادة بينهم،
ويمكننا دراسة كل مفكر تنويري يف إطار حتديد نظريه يف احلركة املضادة للتنوير؛ فلقد دارت التهم التي
توجه إىل فالسفة التنوير بشأن املشكالت الثالث التي ذكرناها ساب ًقا :عالقة العقل باألخالق وباملقدس
َّ
وبالسلطة السياسية.
من اجلدير بالذكر هنا أن بعض الدراسات احلديثة تعارض موقف برلني من احلركة املضادة للتنوير ،بسبب
املوجهة إىل التنوير ،خاصة يف القرن
ربطه هلا بالفكر األملاين بشكل واضح ،وبتجاهله الكثري من االنتقادات َّ
العرشين .كام رفض بعض املفكرين مصطلح «احلركة املضادة للتنوير» عىل أساس أنه ال يوجد تنوير واحد
لكي يعارضه أعداؤه املزعومون؛ فاملؤرخ مكامهون أرجع يف كتابه أعداء التنوير ( )2001احلركة املضادة
للتنوير إىل ما قبل الثورة الفرنسية ،بل حتى إىل مستوى «الشارع الكادح» (الطبقات الكادحة) ،خمال ًفا
بذلك توجه برلني الفكري الذي يقرص هذه احلركة عىل األملان .وركز مكامهون عىل أعداء التنوير القدماء
يف فرنسا ،كاش ًفا النقاب عن أدب «الشارع الكادح» الذي كان منس ًيا فرتة طويلة يف هناية القرن الثامن عرش
وبداية القرن التاسع عرش .واهتم بدراسة العامل الغامض ،ويف بعص األحيان غري املالئم لـِ«احلركة املضادة
بشكل ضعيف للتنوير» والذي هاجم موسوعات املعارف (اإلنسيكلوبيديات) وخاض معركة قذرة غال ًبا
ملنع نرش األفكار التنويرية (.((7
اعترب غريم غارارد يف كتابه احلركة املضادة للتنوير لدى روسو ( )2003روسو أ ًبا للحركة الفكرية املضادة
للتنوير ،وهو الرجل الذى أطلق أول رصاصة يف احلرب بني التنوير وأعدائه ،وهذا يناقض وصف برلني
لروسو بأنه فيلسوف تقاسم املعتقدات الرئيسية مع معارصيه التنويريني .كام أنه ،مثل مكامهونُ ،يرجع
معارضا لربلني ،ال «توجد حركة واحدة مضادة للتنوير ،وإنام
احلركة املضادة للتنوير إىل فرنسا .ويقول،
ً
يوجد كثري من احلركات منذ منتصف القرن الثامن عرش حتى القرن العرشين بني النظريتني النقديتني،
وأنصار ما بعد احلداثة والنسوية .فالتنوير له أعداء يف خمتلف األيديولوجيات ،من أقىص اليسار حتى
أقىص اليمني ،وما بينهام من نقاط .وقد وصفه كل مفكر من أعدائه بالشكل الذي يراه أو يريده من
أيضا(. ((7
كم كبري من الصور ،ليست خمتلفة فقط ،بل غري مالئمة ً
اآلخرين أن يروه كذلك ،وهو ما أدى إىل ٍّ
( ((7المصدر نفسه ،ص .22
( ((7المصدر نفسه ،ص .5-4

(78) Gray, pp. 2-3.
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وبوجه عام ،فإن احلركة املضادة للتنوير سعت إىل تقويض ُم ُثل التنوير :رد كل معرفة إىل أصوهلا اإلنسانية؛
تنوير الشعوب وحترير العقول بواسطة العلم وحده؛ الدعوة إىل احلرية واملساواة والتسامح بني البرش؛
متجيد العقل واإليامن بأال سلطان عىل العقل سوى سلطان العقل ذاته ...إلخ .لكن هل معنى ذلك
أن احلركة املضادة للتنوير تركز هجو ًما عىل قيم «التنوير» ومفاهيمه املحورية؟ ومن ُهم أبرز رواد هذه
احلركة؟ وما هي أهم املسائل التي اتفق عليها أصحاهبا؟ هذا ما سوف نوضحه يف الصفحات التالية.

المفكرون األلمان المناهضون لحركة التنوير
إن دراسة برلني ملفكري احلركة املضادة للتنوير موسوعية وعميق املضمون؛ فقد خصص يف مؤلفاته
كت ًبا ومقاالت مستقلة عنهم ،عرض خالهلا جمموعة من املشكالت البحثية واملنهجية املتعلقة بمواقف
تلك احلركة من التنوير .وركز بصفة خاصة عىل املفكرين األملان ،ويف مقدمهم الرومانسيون الذين كانوا
أول من نادى باحلرب ضد التنوير .ومن احلركات املضادة للتنوير يف جمال الفكر االجتامعي والسيايس
وتاريخ األفكار حركة فرانكفورت ،وعىل رأسها تيودور أدورنو ( )1969 -1903وماكس هوركهيمر
عبا عن موقفهام يف كتاهبام جدل التنوير الذي نُرش بعد احلرب العاملية الثانية
( )1973-1895اللذان ّ
واملحرقة مبارشة ،أي يف سنة  .1947والسؤال الذي شغلهام فيه هو :ملاذا ال يسعى أفراد اجلنس البرشي
لالنتقال إىل مرحلة جديدة متطورة ً
بدل من استغراقه يف نوع جديد من اهلمجية؟ وهذا يف رأهيام راجع إىل
دائم إىل حترير الناس من اخلوف
التناقض الكامن يف قلب الفكر التنويري أو مفارقاته« :كان التنوير هيدف ً
وبسط سيادهتم ،ومع ذلك فاألرض املستنرية بأكملها تشع انتصار الكارثة .لقد كان برنامج التنوير من
أجل حترير العامل من الوهم :التخلص من األساطري واالستعاضة عن التوهم باملعرفة»( ،((8ولكنه كان
حيمل يف ذاته بذور الرتاجع إىل صور بدائية مضادة (.((8

أبرز أدورنو وهوركهيمر نقطتني مهمتني بشأن التنوير:

النقطة األوىل هي أن مرشوع التنوير لـ«حترير العامل» جعل من الصعب ،حتى عند التوصل إىل توافق مع
الدِّ ين ،تركيز الطموحات لتحقيق التوافق وإنجاز املهامت عىل «أماكن أبعد» ،ولكن العمل يف الوقت
سمه اجلدل «إدارة احلياة» ،وهو نسق عقالين
نفسه عىل نقلها كمعايري للطموح البرشي .وهذا أتاح ما ّ
يشمل البرش والطبيعة واملعرفة ذاهتا من أجل حتقيق أهداف هذا العامل؛ نمط من التفلسف الذي جيعل فكرة
«اإلدارة» ممكنة .وهذا ما رآه «اجلدل» عىل أنه مسامهة ليس فقط خلاصية حمددة للحياة اليومية يف القرن
أيضا لرعب احلشود الكبرية التي يعا َمل فيها البرش عىل أهنم أدوات ،و« ُيدارون»
العرشين يف الغرب ،بل ً
و« ُيستخدمون» بواسطة نظام تكنولوجي «عقالين» بلغ أقىص مدى له.

النقطة الثانية هي أن رؤية التنوير للعقالنية أ ّثرت بشكل واضح يف حتويل املعرفة إىل سلعة كأي سلعة أخرى،
أيضا إىل انفصال
وهبذا قضت عىل املساحة التي تربط فيها املعرفة باحلقيقة أو بـ«احلكمة» ،ومن ثم أدت ً
(80) Outram, p. 8.
(81) Max Horkheimer and Theodor W. Adorno, Dialectic of Enlightenment, translated by John Cumming, 2nd ed.
(London: Verso, 1979), p. 90.
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أيضا بنزعة علمية إىل
املعرفة عن األخالق ( .((8كام يؤكد املؤلفان أدورنو وهوركهيمر أن «العقالنية تتسم ً
إفناء الذات» ( ،((8وقد نوه هوركهيمر ،يف كتاب له بعنوان هناية العقل إىل أن الفلسفة الربجوازية ،من حيث
هي جتسيد للتنوير ،فلسفة عقالنية بحكم طبيعتها ،بيد أن هذه العقالنية حتولت ضد نفسها وسقطت يف
مذهب الشك أو الدوغامطيقية ،ومل يبق بعد ذلك يشء من العقل .هذا باإلضافة إىل أن العقل هو الوسيلة
التي يتجذر هبا اإلنسان يف املجتمع ،أو يتكيف إىل احلد الذي يتحكم فيه العقل يف الغرائز والعواطف.
ويقول هوركهيمر «إن العقل يصبح آلة حاسبة تُصدر أحكا ًما حتليلية ،وتستبعد األحكام التقويمية»(.((8
أيضا «إن اإلنسان املعارص يسري عىل منوال اإلنسان األول ،يف إضفاء الطابع
يقول أدورنو وهوركهيمر ً
العقيل عىل كل األشياء ،حتى أنه يتجه إىل تكوين أسطورة جديدة ،ذلك ألن عقل التنوير تبنّى مفاهيم هذه
األسطورة التي حتكم العقل وتتخذه أداة لتحقيق مصاحلهاً ،
بدل من تأملها وحتليلها ونقدها ،أي إن العقل
نفسه حتول إىل أسطورة ،ومىض يعقلن جماالته احلياتية كلهاً ،
بدل من أن يامرس نقده لذاته» (.((8

ورأى برلني أن رفض املبادئ الرئيسية للتنوير -مثل الكونية واملوضوعية والعقالنية والقدرة عىل تقديم
حلول دائمة جلميع املشكالت الرئيسية للحياة والفكر ،واستخدام املناهج العقالنية والتفكري املنطقي-
جاء بصور خمتلفة :حمافِظة وحتريرية ،رجعية وثورية ،وهوجم النظام بنا ًء عليها .ومن أنصارها ،عىل سبيل
املثال ،آدم موللر وفريدريك شليغل وكولرييدج الذين نظروا إىل مبادئ الثورة الفرنسية والنظام النابليوين
صورا حمافظة
عىل أهنا كانت من العوائق األكثر خطورة يف طريق التعبري الذايت البرشي احلر ،واستخدموا
ً
ونظرا أحيانًا إىل الوراء ،إىل املايض الذهبي ،لعصور اإليامن التي تسبق عرص
أو رجعية من الالعقالنية
ً
العامل ،واجتهوا نحو تشجيع مقاومة رجال الدِّ ين واألرستقراطيني للتحديث ،أو التجديد ،وجعل احلياة
بواسطة الصناعة واالستخدامات احلديثة أكثر قوة أو سلطة(.((8
وركز برلني ،بصفة خاصة ،عىل «احلركة املضادة للتنوير» لدى هريدر وهامان وجاكويب .جاء هريدر،
فاستعاض عن فكرة عرص التنوير القائلة بوجود طبيعة إنسانية واحدة ثابتة ،بفكرة أخرى تقول بوجود
فرضا جدل ًيا يسلم به التاريخ ،ال طبيعة تبلورت
ألوان كثرية من الطبيعة اإلنسانية ،يعترب كل لون منها ً
بفعل التاريخ .ويف سنة  1769أعلن هريدر املبدأ األسايس لنزعته النسبية ً
قائل« :إن الطبيعة اإلنسانية
خصم عني ًفا لزهو عرص
يف بيئات خمتلفة أو ظروف مناخية متباينة ليست متامثلة كلية»( .((8كام بدا هريدر
ً
التنوير بالعقل ،أي بالوعي الذي جيعلنا نشعر بأننا أصبحنا عىل علو شاهق حيملنا عىل ازدراء العصور
َ
القرن الثامن عرش ألنه طبع عىل جبينه كلمة فلسفة ،وعزل نفسه عن كل نظرة حية
املاضية .وهاجم
وشوه كل تقدير هلا (.((8
لألحوال اإلنسانية والروحية اخلاصة بالعصور األوىلّ ،
(82) Outram, pp. 9 - 10.
(83) Horkheimer and Adorno, p. 7.

( ((8وهبة ،ص .125
( ((8عصام عبد الله ،يورجن هابرماس :سيرته وفلسفته (القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب ،)2006 ،ص.69

(86) Berlin, The Proper Study of Mankind, pp. 263-264.

( ((8محمد مجدي الجزيري ،نقد التنوير عند هيردر (طنطا ،مصر :دار الحضارة ،)1999 ،ص .136
( ((8المصدر نفسه ،ص .147
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منارصا ُمل ُثل التنوير الكربى يف القرن الثامن عرش ومداف ًعا عنها ،من نزعة
لذلك ،رأى برلني أن هريدر بدا
ً
إنسانية عاملية متحررة من اخلصائص القومية إىل تأكيد مبدأ املحبة والتسامح ورفع شعار السالم واخلري
والعقالنية .وهبذا أصبح هريدر ابنًا حقيق ًيا للتنوير يف بساطته ،وكذلك يف خياله وذكائه .ولكنه رسعان ما
ختىل عن هذه ا ُمل ُثل فاجته إىل تقليص سلطة العقل ،ودعا إىل القومية والتمسك باحلدسية واإليامن بالتقاليد.
يرحبون بالثورة الفرنسية
ومل يكن هريدر متفر ًدا يف ذلك ،بل كان ككبري من املفكرين األملان الذين أخذوا ّ
عىل أساس أهنا هي التي غرست أشجار احلرية ،وإن كانت هذه الثورة قد أحبطتهم بسبب ما انتهت إليه
من تنكّر مطلق لكل حق ولكل حرية ،وكان من نتائج ذلك هزيمة عسكرية منظمة أحلقتها هبم جيوش
الثورة الفرنسية ،فتحولوا إىل وطنني رجعيني وأصحاب أمزجة رومانسية ال عقلية .وكان هذا هو الطريق
الذى سلكه جيل من الفالسفة األملان أمثال فخته ونوفاليس وشيلغل وشيلرماخر وتيك وغنتز وشلينغ،
وعىل نحو ما الليربايل الكبري شيلر( .((8وأشاد برلني بالفيلسوف األملاين هريدر ،وأرجع إليه املكانة املتميزة
بوصفه أ ًبا لألفكار اخلاصة بالقومية والتارخيية ،وأحد رواد الثورة الرومانسية ضد الكالسيكية والعقالنية،
واإليامن بالسيطرة الكاملة للمنهج العلمي .باختصار ،كان أكثر اخلصوم إثارة للقلق من الفالسفة الفرنسيني
وأتباعهم هم األملان؛ فقد اعتقدوا  -أو عىل األقل اعتقد أكثرهم شهرة (داملبري ،هلفتيوس ،هولباخ) وذوو
اإلمكانات الكبرية (فولتري ،ديدور ،فولف ،ريامريوس) أن الواقع الفعيل ُن ّظم من خالل قوانني كونية،
رسمدية ،موضوعية ،ثابته يمكن للدراسة العقالنية اكتشافها .وأوضح هريدر أن لكل نشاط ،وموقف،
وفرتة تارخيية ،أو حضارة خاصية مميزة ،هلذا فإنه يف حماولته لتحويل هذه الظواهر إىل جمموعات من العنارص
املوحدة ،ووصفها أو حتليلها من خالل قواعد كونية ،اجته للتخلص متا ًما من تلك االختالفات الكبرية التي
شكلت امليزة اخلاصة باليشء الذى هو حتت الدراسة ،سواء يف الطبيعة أو يف التاريخ .وبالنسبة إىل أفكار
القوانني الكونية واملبادئ املطلقة واحلقائق النهائية والنامذج واملعايري الدائمة يف األخالق أو علم اجلامل،
الفيزياء أو الرياضيات ،فإنه عارض التمييز الكبري بني املنهج املالئم لدراسة الطبيعة الفيزيائية وما ُيعرف
بواسطة ما يطلق عليه «تغيري روح اإلنسان وتطويرها» .إنه مفوض بوضع حياة جديدة يف فكرة األنامط
االجتامعية ،والنمو االجتامعي ،واألمهية الكربى لدراسة العوامل الكيفية وكذلك الكمية  -الدقيقة جدً ا
والعديمة الوزن ،والتي تتجاهلها مصطلحات العلم الطبيعي أو تنكرها(.((9
اعتقد هريدر أن الثقافات املختلفة أعطت إجابات خمتلفة عن تساؤالهتا الرئيسية .وركز اهتاممه عىل دراسة
العلوم اإلنسانية واإلنسانيات وحياة الروح أكثر من تركيزه عىل العامل اخلارجي ،وأصبح مقتن ًعا بأن ما
صحيحا بالنسبة إىل الرويس( .((9وآمن بالتعددية،
صحيحا بالنسبة إىل الربتغايل ليس بالرضوري
يكون
ً
ً
أيضا بعدم إمكان حرص (عد) قيم الثقافات واملجتمعات املختلفة،
وهي اإليامن ليس فقط بالكثرة ،بل ً
أيضا بتناقض ا ُمل ُثل املتاحة مع النتيجة الثورية القائلة إنه «ال حيق لنا أن نفكر يف إنسان مثايل أو
واإليامن ً
(((9
شعب مثايل ،أو معايري قيمية مطلقة ،فهذه األفكار متناقضة وعديمة املعنى»  .وقال هريدر «إن التفاخر
(89) Isaiah Berlin, Vico and Herder: Two Studies in the History of Ideas (New York: Viking Press, 1976), pp. 157-174.

( ((9المصدر نفسه ،ص .145

(91) Isaiah Berlin, The Power of Ideas, Edited by Henry Hardy (London: Chatto and Windus, 2000), p. 8.
(92) Berlin, Vico and Herder, p. 153.
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بوطن الفرد ُي َعدّ أغبى أشكال املفاخرة .فاألمة حديقة برية مليئة بالنباتات السيئة واحلسنة ،رذائل ومحاقات
ممتزجة بفضائل ومزايا»( ،((9وال حتيا أي حضارة بمعزل عن غريها ،بل تدين لغريها من احلضارات بكل
تقدم أحرزته؛ فاحلضارة الرومانية مدينة يف وجودها للحضارة اليونانية ،واحلضارة اليونانية مدينة بدورها
أيضا مدينة ملرص.
حلضارات آسيا ومرص ،واحلضارة املرصية القديمة مدينة آلسيا ،وربام احلضارة الصينية ً
وهكذا ،متتد السلسلة إىل آخر حلقة ،وربام يأيت اليوم الذي تشمل فيه العامل ككل .األمم التي تعلمت
من غريها ،كمرص واليونان وروما وبعض األمم احلديثة ،هي عند هريدر استوعبت املرياث الذي تلقته
وطورته ،أما األمم األخرى التي انعزلت عن غريها وانغلقت عىل ذاهتا ،كالفرس والتتار والقوط ،فإهنا
انتهت إىل نقطة مل تستطع عندها أن حتقق أو أن تضيف شي ًئا غري إضعاف ما أبدعه األوائل وختريبه(.((9
إن نزعة هريدر الشعبية دفعته إىل معارضة الدولة واحلكومة كسلطة مركزية خيضع هلا املجتمع ومن ثم
ختتفي صور التعددية .وهو يتفق يف ذلك مع مورسِ -
عال اجتامع تارخيي معارص له ،كتب عن احلياة القديمة
إلقليمه األصيل يف أملانيا  -الذي نظر إىل املركزية عىل أهنا األداة املدمرة للحضارات والثقافات والعادات
والتقاليد ،وقال إن لكل عرص أسلوبه اخلاص ،ولكل حرب صورهتا املميزة ،ولكل دولة شؤوهنا ولوهنا
املحددين ،وللملبس والسلوك روابطهام اخلاصة مع الدِّ ين والعلوم .وقد اعتقد مورس أن املجتمعات
واألفراد يمكن فهمهم فقط بواسطة االنطباع الكامل (الرؤية الكلية) وليس بواسطة عزل عنرص عن
عنرص بطريقة الكيميائيني التحليليني ،كام يقول لنا ،فإن هذا ما مل يفهمه فولتري عندما سخر من احلقيقة
القائلة «إن القانون الذي كان مط َّب ًقا يف إحدى القرى األملانية ،كان يعارض آخر يف قرية جماورة :ومن
خالل هذا التنوع الكثيف املبني عىل التقاليد القديمة املنظمة ،حيث جرى جتنّب احلكومات االستبدادية
ذات األنظمة املوحدة ،حوفظ عىل احلرية(.((9
بأخوة البرش وتضامنهم االجتامعي ،وبكل نزعة قومية بعيدة عن التعصب السيايس.
لقد آمن هريدر
ّ
فالطبيعة ،كام يقول ،خلقت األمم ومل ختلق الدول ،واألمة ظاهرة سياسية مصطنعة ،وهى ليست إال أداة
أو وسيلة لتحقيق السعادة جلامعة معينة ال للبرش ككل ،ومن ثم فإن احلفاظ عىل النزعة القومية يتوافق
مع الطبيعة البرشية كام يتوافق مع منطق الطبيعة ككل ،ذلك أن العالقات اإلنسانية الصحيحة هي تلك
التي تربط بني األب وابنه وبني الزوج وزوجته وأبنائه وأخوته وأصدقائه ،وهي وحدها مصدر السعادة
اإلنسانية احلقة ،وما عدا ذلك من عالقات مصدرها الدولة .والعالقة بني الدول املختلفة هي يف جمملها
عالقات مصطنعة منافية للطبيعة ،فالدولة تعني التناقض بعينه ،وتعني ما تم االستيالء عليه بالفتح والغزو،
أيضا جتريد كل يشء من طابعه اإلنساين .وهكذا ،فإن العامل منذ البداية ليس واحدً ا ،بل مقسم إىل
وتعني ً
قوميات متعددة ،ولكل قومية خصائصها املتفردة التي ينبغي احرتامها واحلفاظ عليها ،كام ينبغي عدم
السامح لقومية ما بأن تفرض سلطاهنا وتطغى عىل غريها من القوميات األخرى ،وبالتايل فإن التعصب
السيايس األعمى لقومية حمددة مرفوض ويتعارض كل التعارض مع حق كل قومية يف الوجود(.((9
( ((9المصدر نفسه ،ص .157
( ((9الجزيري ،ص .97
( ((9الجزيري ،ص .119

(95) Berlin, The Proper Study of Mankind, p. 256.
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علم بأن هريدر مل يكن سياس ًيا مناد ًيا بالقومية (هذا
لذلك قال برلني إن هريدر هو أبو القومية الثقافيةً ،
النوع من القومية مل يتطور يف عرصه) ،لكنه آمن باستقاللية الثقافات واحلاجة إىل إبقاء كل منها يف شكلها
املميز .اعتقد أن الرغبة تنتمي إىل الثقافة ،يشء ما قام بتوحيد مجاعة أو منطقة أو أمة ،وكانت حاجة
برشية رئيسية ،بعمق الرغبة يف الطعام أو الرشاب أو احلرية ،وأن هذه احلاجة إىل االنتامء إىل جمتمع تفهم
فيه ما يقوله اآلخرون ،حيث تستطيع التحرك فيه بحرية ،ويكون لك فيه روابط عاطفية واقتصادية،
واجتامعية وسياسية كانت أسس احلياة البرشية املتطورة والناضجة .ومل يكن هريدر روائ ًيا ،عىل الرغم
من أنه كان يوصف بذلك غال ًبا ،بل اعتقد أن هناك أهدا ًفا إنسانية رئيسية وقواعد للسلوك ،لكنها اختذت
ً
أشكال خمتلفة متا ًما يف الثقافات املختلفة ،وبالتايل ،بينام يمكن أن يكون هناك متاثالت ،وتناظرات ،بام
جيعل إحدى الثقافات واضحة ألخرى ،فإن الثقافات مل متتزج بعضها ببعض  -مل يكن اجلنس البرشي
كثريا ،وكانت اإلجابة عن األسئلة كثرية ،عىل الرغم من أنه يمكن أن يكون هلا أصل رئييس
واحدً ا بل كان ً
موحد ومماثل(.((9

نصريا
كان آلراء هريدر تأثري خطِر وثوري عىل الفكر واملامرسة .وقد أثنى عليه البعض بقوهلم «إنه كان
ً
لإليامن ضد العقل ،وللخيال الشعري والتارخيي ضد التطبيق اآليل للقواعد ،وللبصرية ضد املنطق،
وللحياة ضد املوت» .وقام آخرون بتصنيفه مع املفكرين املشوشني ،أو الرجعيني أو الالعقالنيني ،هؤالء
الذين أساءوا فهم ما تعلموه من التنوير ،وشجعوا الشوفينية األملانية (املغاالة يف الوطنية) والظالمية،
ِ
ودارون وفنغر ،وعلامء االجتامع
ومازال هناك آخرون يسعون إلجياد أساس مشرتك بينه وبني كونت
املحدثني(.((9
عىل الرغم من تعاطف برلني مع هامان وهريدر وجاكويب ومن تأثره الشديد هبم ،فإنه ما زال ُي َعدّ ناقدً ا
قاس ًيا للحركة األملانية املضادة للتنوير؛ فقد اعرتض بشكل خاص عىل معارضتها للعقالنية و«غموضها»
ودفاعها عن التعصب واخلرافة ،وكراهيتها للعلم .وعىل الرغم من اعرتاض هامان وهريدر وجاكويب
أنفسهم عىل ذلك ،فإن برلني مل يرتدد يف وصف فلسفتهم بأهنا «ال عقالنية» .ومع ذلك ،ومن املهم بشكل
كبري أن برلني كان يشك يف النيات السياسية والنتائج النامجة عن نقد العقل لدى احلركة املضادة للتنوير.
ومرة أخرى ،نجد برلني يصف هامان يف كتابه جموس الشامل بأنه «فيلسوف» رجعي ملعارضته إصالحات
وكثريا ما كان يقول إن هامان معارض الذع للثقافة الليربالية .ومن املثري للسخرية أنه بينام
فريدريك الثاين،
ً
نجد أن لدى برلني نفسه شكوكًا بخصوص املعادلة الليربالية  -العقالنية بسبب احلركة املضادة للتنوير،
فإنه كان يكتب عن هامان وهريدر وجاكويب كام لو كان فكرهم ملتص ًقا هبذه املعادلة .وهذا ما ُيظهر نقدهم
معارضا لليربالية ،بواسطة النية والضمري(.((9
للعقل كام أنه ما زال
ً
كان هامان -كام الحظ برلني -من أوائل املفكرين الذين اهتموا العقالنية والعلمية باستخدام التحليل
لتشويه احلقيقة ،ثم تبعه يف ذلك ٌّ
كل من هريدر وجاكويب ومورس الذين تأثروا بشافتسربي وينغ ُ
وخطب
(97) Berlin, The Power of Ideas, p. 9.
(98) Berlin, Vico and Herder, p. 146.
(99) Robertson, pp. 106-107.
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بورك الالعقالنية .وقد أ ّثر هؤالء بدورهم ،عن طريق الكتّاب الرومانسيني ،يف كثري من املفكرين يف
الدول املختلفة .واملتحدث األكثر بالغة يف التعبري عن هذا املوقف هو شيلنغ ،الذي قام برغسون بنرش
فكره بحيوية يف بداية هذا القرن؛ فهو أب هلؤالء املفكرين املعارضني للعقالنية ( .((10وقد اعتقد هامان،
مثل فيكو ،أنه لفهم أي دين أو عمل فني أو خاصية قومية ،جيب عىل املرء أن «يدخل يف» الظروف املميزة
له؛ فيمكن فهم الكتاب املقدس فقط بواسطة هؤالء الذين يمرون بخربة القساوسة(.((10
ومل يتوقف برلني عند وصف هريدر بالرجعية والالعقالنية ،بل نجده يف مقاله «هريدر وحركة التنوير»
ينتقض من أصالة هريدر ويقول إنه يدين بأفكاره لغريه من الذين سبقوه ،ومن أهم هذه األفكار :
 فرضية هريدر القائلة إن املوضوع األصيل للعلوم التارخيية هو حياة اجلامعات ال حياة حكام األفراد(رجال دولة ،وجنود ،وملوك ،وسالالت حاكمة ،ومغامرين ،وأناس آخرين مشهورين) ليست جديدة،
بل سبق أن حتدث عنها فولتري وهيوم ومنتسكيو وفيكو وآخرون(.((10
ومن اهتاممات برلني دراسة مؤلفات املفكر اإليطايل جيامباتيستا فيكو يف القرن الثامن عرش ،إذ اعتربه
أول فيلسوف استوعب فكرة تنوع الثقافات؛ فلقد أراد فيكو فهم طبيعة املعرفة التارخيية ،أو التاريخ ذاته.
ومع إيامنه بالدور الذي قامت به معرفة العلوم الطبيعية التي تتخذ من العامل اخلارجي موضوعاهتا ،رأى
أن كل ما استطاعت هذه العلوم أن تقدمه لنا قدر ضئيل من سلوك األحجار أو املناضد أو النجوم أو
اجلزيئات .أما التاريخ ،فهو أقرب العلوم إىل اإلنسان ألنه صنيعته ونتيجة إرادته؛ فعند التفكري يف املايض،
نصل إىل ما هو أبعد من ذلك السلوك؛ حيث نرغب يف فهم كيف عاش البرش ،وهذا يعني فهم دوافعهم
عبوا عن أنفسهم يف الفن والدِّ ين.
وخماوفهم وأحالمهم وطموحاهتم وحبهم وكرههم ،ومعرفة كيف ّ
إننا قادرون عىل القيام بذلك ألننا برش ،وعىل فهم حياتنا الداخلية هبذه الطريقة .إننا نعرف سلوك صخرة،
حجرة أو منضدة من خالل مراقبتها وتسجيل مالحظتنا عنها ،لكننا ال نعرف ملاذا ترغب الصخرة يف أن
تكون عىل ما هي عليه .إننا يف احلقيقة نعتقد بعدم قدرهتا عىل التمني ،أو عىل أي وعي آخر .لكننا نعي
ونعب عن مشاعرنا العميقة
أنفسنا ،نعرف ما نحن عليه وملاذا ،وما نسعى إليه ،ما حيبطنا ،وما يسعدناّ ،
ومعتقداتنا؛ إننا نعرف الكثري عن أنفسنا أكثر مما نعرفه عن األحجار أو األهنار( .((10ومع أن نظرية فيكو
يف دورات التطور الثقايف أصبحت مشهورة ،فإهنا ليست مسامهته الرئيسية يف جمال فهم املجتمع والتاريخ؛
أساسا
فحركته الثورية أنكرت مبدأ القانون الطبيعي الرسمدي الذي يمكن أن تكون حقائقه معروفة
ً
ألي فرد ،يف أي زمان ،ويف أي مكان .لقد أنكر فيكو متا ًما هذا املذهب الذي شكّل مركز احلضارة الغربية
بش بفكرة مت ّيز الثقافات ،سواء أكانت متشاهبة يف عالقاهتا
منذ أرسطو حتى عرصنا احلايل ،وهو الذي ّ
بأسالفها وخلفائها ،أم يف فكرة األسلوب الواحد الذي ساد مجيع أنشطة املجتمعات وخصائصها عند
مرحلة مع ّينة من التطور .وهبذا وضع أسس األنثروبولوجيا الثقافية املقارنة وعلم التاريخ املقارن ،وعلم
( ((10المصدر نفسه ،ص .253
( ((10المصدر نفسه ،ص .361

(100) Berlin, The Proper Study of Mankind, p. 251.

(103) Berlin, The Power of Ideas, p. 7.
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اجلامل والقانون ،وأصبحت اللغة والشعائر واآلثار ،وخاصة األساطري ،هي املفاتيح الوحيدة التي يمكن
ً
أشكال خمتلفة من الوعي الكامل(.((10
االعتامد عليها ،ملا اعتربه الدارسون والنقاد السابقون
كام أن اللغة والشعائر الدينية واألساطري والقوانني واملؤسسات االجتامعية الدينية والقضائية صور للتعبري
الذايت عن الرغبة يف إيصال ما يريده الفرد ،وما هو عليه ،وما يكافح من أجله؛ فهي تتّبع أنام ًطا بارزة ،وهلذا
السبب يمكن إعادة تكوين حياة املجتمعات األخرى ،حتى تلك التي تبعد عن الزمان واملكان ،والبدائية
متا ًما ،بواسطة سؤال املرء لنفسه عن نوع إطار األفكار واملشاعر واألفعال اإلنسانية الذي يمكن أن ينتج
الشعر والذكريات واألساطري التي كانت يف تعبريها الطبيعي .فاألساطري هي التواريخ األوىل للشعوب،
واملجتمعات متر بأطوار حمددة من النمو واالنحالل(.((10
 الفكرة القائلة بأن تنوع احلضارات يرجع إىل اخلالفات املوجودة بني العوامل اجلغرافية والفيزيائية،والشائعة بدرجة كبرية منذ حتدث عنها القديس إيفرموند ومونتسكيو وأتباعهام.

 الفكرة اخلاصة بمخاطر التكرب احلضاري -احلكم عىل املجتمعات القديمة بلغة القيم احلديثة -ليستمن صناعة هريدر وحده ،بل نجدها عند معارصه لسينغ وفولتري يف رفضهام عادة التعايل يف التفكري
األورويب عىل احلضارات النائية ،كاحلضارات الصينية ً
مثل؛ إذ دافع فولتري عن احلضارة املرصية القديمة،
ودافع فنكلامن عن احلضارة اليونانية ...إلخ.

أيضا عند اخلرباء
 فكرة األمة أو روح الثقافة مل تكن فكرة أساسية عند فيكو ومونتسكيو فقط ،بل نجدها ًالبارزين بالشؤون العامة ،مثل مورس وهامان وزيريامن.
 فكرة رفض املجتمع كنظام عضوي أو كائن حي غري موجودة عند بريك وهريدر فقط ،فهي فكرة قديمةح ًقا ،قال هبا أرسطو يف اليونان وقال هبا بعد ذلك ٌّ
كل من هواكر وبسكال عىل سبيل املثال.

 فكرة اختالف ا ُمل ُثل وحالة السعادة بني الناس واملجتمعات ليست جديدة ،وإنام نجدها بشكل واضحعند آدم فريغسون يف دراسة عن «تاريخ املجتمع املدين» أطلع عليها هريدر واستفاد منها.

 تبنّى هريدر ،يف تفسريه الوقائع أو األحداث يف ضوء مصطلحات طبيعية أو جيوفيزيائية أو بيولوجية،الطريقة املتعارف عليها عند أتباع لوك وهلفتيوس واملوسوعيني.
 الفكرة القديمة بوجود قوة كونية للطبيعة تتجسد يف عدة مراكز دينامية ،وقد اكتسبت داللتها بوضوحعند ليبنتس وأنصاره ،كام عند هريدر.

 التوازنات بني الشعوب البدائية املنفصلة بعضها عن بعض مكانًا وزمانًا -اإلغريق اهلومرييونوالرومان األوائل من ناحية ،واهلنود احلمر والقبائل اجلرمانية من ناحية أخرى -نجدها عند كثري من
املفكرين السابقني.
( ((10المصدر نفسه ،ص .247
( ((10المصدر نفسه ،ص .246
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 فكرة الوطنية اللغوية أو اللغة الوطنية عند هريدر (واملتم ّثلة يف دفاعه عن اللغة األملانية) ،يمكن تت ّبعهاعرب حركة الفكر األورويب عامة والفكر األملاين خاصة ،كام نجدها عند موسهري وسيتش وهورنيك
ومونيك ولبينتس وتوماسيوس فولف وهامان ولسينغ ...إلخ.
عيني يف مقابل ما هو جمرد ،والتحول إىل التجربة احلية املبارشة يف مواجهة عامل
 االنتصار ملا هوّ
التجريدات والنظريات والعموميات ،نجدمها عند شافتسربي.
 التمرد عىل االعتقاد القائل بإمكانية إعادة تنظيم املعرفة واملجتمع بواسطة تطبيق املبادئ العلميةوالعقلية وحدها نجده عند روسو عىل سبيل املثال(.((10
لقد ادعى برلني أن احلركة املضادة للتنوير حركة رجعية .وثمة معنيان لطريقة استخدامه هذه العبارة
بشكل دقيق ،األول هو أن برلني يشري إىل احلركة املضادة للتنوير عىل أهنا رجعية بـ«املعنى الدقيق» ألن
هامان وهريدر وجاكويب «رغبوا يف العودة إىل العادات والتقاليد القديمة يف عصور اإليامن» وهي العادات
والتقاليد التي تكونت من طريقة تفكري أكدت الكيف أكثر مما أكدت الكم ،والبسيط أكثر من املركّب،
والعيني أكثر من املجرد .وهناك بعض احلقيقة يف هذه النقطة ،لكن ليس هلا داللة سياسية .واملعنى
ّ
الثاين هو أن برلني أبان أن احلركة املضادة للتنوير رجعية ألن هامان وهريدر وجاكويب كانوا معارضني
إلصالحات فريدريك الثاين من بروسيا وجوزيف الثاين من النمسا .وهذه النقطة غري قابلة للمناقشة
أيضا؛ فمن املعروف متا ًما أن هامان وهريدر وجاكويب عارضوا املركزية والبريوقراطية يف إصالحات
ً
فريدريك وجوزيف ،ألهنا وضعت مزيدً ا من حلقات السلسلة يف أيدي احلكومة املركزية عىل حساب
احلريات القديمة واألعراف واهلويات(.((10
وتأثريا ،يف احلرب ضد التنوير،
ورأى برلني أن من أكثر األشكال الرجعية ظلمة ،وكذلك أكثرها أمهية
ً
ما نجده يف مذاهب دي مسرت وتابعيه ومنارصيه؛ هؤالء الذين شكّلوا رأس احلربة للحركة املضادة
للثورة يف بداية القرن التاسع عرش يف أوروبا؛ فقد ذهب دي مسرت إىل أن التنوير ُي َعدّ من األشكال األكثر
ً
تدمريا للتفكري االجتامعي .فالقول بأن اإلنسان خري بطبعه ،أو بأنه ميال
وتضليل ،وكذلك األكثر
غبا ًء
ً
بطبعه إىل اخلري والتعاون والسالم ،أو عىل األقل ،يمكن تشكيله يف هذا االجتاه بواسطة الرتبية والتعليم
والقوانني املالئمة ،هو يف رأي دي مسرت قول سطحي وزائف؛ فالطبيعة اخلرية التي حتدث عنها هيوم
وهولباخ وهلفتيوس ملفقة وال عقالنية .والتاريخ وعلم احليوان مها املرشدان األكثر صدقية بالنسبة إىل
الطبيعة ،ومها يظهراهنا كساحة للذبح املتواصل (مذبحة كربى)؛ فالناس عدوانيون ومد ِّمرون بطبيعتهم
 ..أرشار وغري عقالنيني ،وال يوجد أي تعايش حقيقي بني الناس كام يزعم أتباع التنوير ،وال تعاون م ًعا،
وال سعادة ،وال أمان حقيقي(.((10
قارن ً
أيضا :الجزيري ،ص .33 - 31

(106) Berlin, The Proper Study of Mankind, pp. 361-366.
(107) Robertson, p. 108.
(108) Berlin, The Proper Study of Mankind, pp. 246-265.
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حرا ،ولكنه يكبل باألغالل يف كل مكان» ،فإن دي مسرت يرى يف هذا
وإذا كان روسو يقول «يولد اإلنسان ً
القول نو ًعا من العبث وعدم الصحة ،ويشبه القول بأن «األغنام تولد ذات حلم كثري ،وتتغذى عىل العشب»؛
فالناس مل ُيلقوا من أجل احلرية والسالم ،بل حيصلون عليهام بالقسوة والعنف ويف ظل احلكومات الفاشية
التي تقمع الفكر النقدي اهلدّ ام وآثاره التي تفرق اجلامعات .فالصحافيون والديمقراطيون والربوتستانت
واليهود وامللحدون ،كل هؤالء هم العدو اليقظ الذى مل يكف قط عن النخر يف بناء املجتمع .وإن أفضل
حكومة عرفها العامل هي احلكومة الرومانية؛ فلقد كان الرومان شديدي احلكمة والسطوة .وقال دي مسرت
أيضا إن الغرائز الغامضة ال الفكر املستنري هي التي حتكم األفراد واملجتمعات(.((10
ً
وكثريا ما يتبعون
كام يرى دي مسرت أن الناس ضعفاء ،آثمون ،غري قادرين عىل التحكم يف عواطفهم،
ً
غواية الشيطان واألحالم احلمقاء .والقول بأن العقل يكفي لتوجيه العواطف والتحكم فيها «قول
يكونون اجليوش املتعطشة للدماء ،ويناهضون األديان ويقمعون
سخيف ال يمكن قبوله ..وهؤالء الذين ّ
صور التدين املختلفة وكل من تعاطف مع األيديولوجيني املخربني الذين رشبوا من آبار فولتري املسمومة
ومن آبار من هم عىل شاكلته وماتوا عىل منصته ،وكل من أسس حكمه عىل القمع والرقابة والسلطة
املطلقة ،هؤالء مجي ًعا يصفهم دي مسرت بأهنم أشباه برش يف صورة وحوش ضارية ،كائنات وحشية خرافية؛
دائم يف خطر السقوط
إهنم حياربون اخلالق ويطاردون اخلري ،وإن كانوا يشتاقون إىل احلب واالبتكار ،فإهنم ً
ضحايا دوافعهم اهلدامة العمياء»(.((11
واهتم برلني ،يف دراسته للحركة املضادة للتنوير ،بالتعددية والليربالية .ويبدو أن انشغاله بظهور التعددية
يف ٍّ
كل من جماالت القيم األخالقية والسياسية واجلاملية ،ويف جمال املعرفة البرشية ،يشكل مركز كتاباته
يف النظرية السياسية ،وفلسفة التاريخ ،ونظرية املعرفة ،وذلك واضح يف اختياره ويف تناوله املفكرين
والتيارات الفكرية يف مقاالته عن تاريخ األفكار .وقد ساعدته اكتشافاته الكربى يف هذا املجال عىل
أن يعرض اآلثار واألجزاء املدمرة من التكوين الفكري الغريب ،والتي تبدو أحيانًا أهنا تشري إىل احلدود
الغامضة لفينومينولوجيا الوعي األورويب منذ أواسط القرن الثامن عرش  -حتديدً ا ظهور أنواع جديدة من
النظرية التحويلية ووجهة النظر العامة بمفاهيمها ومنطلقاهتا ومقوالهتا ،يف أزمان وأماكن حمدودة وعند
مفكرين حمددين(.((11
فواقعية برلني الشكوكية وارتباطه الواضح باملفكرين الذين سبحوا ضد تيارات عصورهم يتوافقان
متا ًما مع القراء الذين ّقدموا عرب فلسفاهتم أطروحات كثرية للحداثة ،وآمنوا بأن األنظمة اليوتوبية كلها،
رشقية ،وغربية ،لإلصالح االجتامعي قد ثبت زيفها؛ فالتعددية املوجودة يف «فلسفة احلركة املضادة
للتنوير» حكم عليها جيل جديد من القراء بأهنا أكثر جاذبية من الليربالية ،حيث بدت مبادئها املعارضة
للشمولية أكثر فسا ًدا بفعل أخالقيات احلرب الباردة امليتة احلديثة .واستخدم برلني النظريات البلطيقية
( )Balticوالدانوبية ( )Danubianليبني عليها تقييامته للمفكرين القدماء ،بشكل أكثر قوة من أي ناقد
( ((10المصدر نفسه ،ص .266
( ((11المصدر نفسه ،ص .267

(111) Berlin, Against the Current, p. xvi.
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حسم من النقاد الفرنسيني أو نظريات النقديني من مدرسة
أمريكي للكونية الليربالية ،وربام كان حتى أكثر ً
(((11
فرانكفورت الذين حاربوا استبداد الفكر التنويري .
يقال أحيانًا إن التعددية والليربالية عند برلني كانتا يف رصاع؛ فبينام نجده يف بعض األحيان يوضح أن آراءه
يف هذين املفهومني غري مالئمة ربام ،فإن عمله بالكامل ،وخاصة كتاباته عن احلركة املضادة للتنوير ،يبدو
أنه ،عىل الرغم من ذلك ،جيمعهام م ًعا؛ فالتعددية الفلسفية والتنوع والتعددية واالختالف تربز يف فلسفات
معظم مفكري احلركة املضادة للتنوير الذين يقوم بمناقشاهتم ،ومنهم هامان الذي مل يشاركه برلني يف
للم ُثل أو لألهداف التنويرية .وحتى دي مسرت اعترب تصوراته املبغضة للجنس
معارضاته الالهوتية ُ
أيضا يف قلب الليربالية احلديثة ،ليس فقط
البرشي جذابة وحمذرة .إن التعددية ،كام يفهمها برلني ،تكمن ً
أيضا معارضتها اإليامن الدوغامطيقي
بالتزامها التسامح واحرتام األعراف واألقليات األخرى ،وإنام ً
ومجيع املذاهب التوحيدية ،سواء أكانت دينية أم علامنية .ومثل الفالسفة الليرباليني اآلخرين ،فإن رشوح
برلني ألفكار مفكري احلركة املضادة للتنوير هي يف األساس إنجاز للمفكرين املوسوعيني أو «الثعالب»
الذين يعرفون أشياء كثرية تزيد عام يعرفه «القنافذ» ،وهو قليل(.((11
وملا كانت الليربالية احلديثة وليدة التنوير يف جوانب عدة ،اهتم برلني هبا يف متييزه بني حركة التنوير واحلركة
املضادة للتنوير؛ فقد أعلن تفضليه الليربالية السياسية عىل األيديولوجيا املشرتكة ،ورأى أن التاريخ شهد
نوعني من احلرية مها «احلرية السلبية» «احلرية اإلجيابية» ،األوىل تشكل مملكة عدم التدخل ،حيث يتحرر
الفرد من القيود اخلارجية ،والثانية تقوم عىل صورة من احلرية ال بد أن تؤدي إىل اجتاه السيطرة ووضع
التنظيامت حلياة الناس .وحيث إن مجيع األفراد مل يدعموا اخلطة نفسها أو مل يروا الرؤية نفسها ،فإن احلرية
اإلجيابية «تتطلب القرس واإلكراه» ،وهي مت ّثل «قلب معظم العقائد القومية والشيوعية واالستبدادية
والشمولية يف عرصنا» .ولذلك ،جيب اإلشادة بالتعددية وإدانة املخططات الشمولية(.((11
يعترب برلني التعددية عقيدة ليربالية ،وقد انتقد -بعنف -النهج الشمويل واأليديولوجي« ،املرشوع املفرد
الذي حيتضن املجتمع ويصفي اجلميع و ُيشبع اجلميع .»..وكان خيشى أن يكون مآل املجتمع املخ َّطط
ً
شامل إطاحة التنوع الالهنائي للبرش.((11(..
ختطي ًطا
عىل الرغم من أن نقد برلني للشمولية ظل جتريد ًيا ،فإن األمثلة العيانية التي يرضهبا تأيت عادة من املاركسية.
واحلقيقة أن دعواه كلها بشأن احلرية «اإلجيابية» التي تفرض السيطرة الشاملة بالرضورة ،ال يكاد يكون
هلا معنى بالنسبة إىل األيديولوجيات النازية أو العنرصية أو القومية؛ فهذه املذاهب ال تفرتض حريات
موجه نحو الشيوعية
«إجيابية» تسعى إىل فرضها ،ألهنا ال تفرتض أي حرية عىل اإلطالق .إن عمل برلني َّ
( ((11المصدر نفسه ،ص .ix

(112) Mali and Wokler, eds., p. viii.

(114) Isaiah Berlin, Four Essays on Liberty, Galaxy Book; 191. Oxford University Press Paperback (London; New York:
Oxford University Press, 1969), pp. 29-30.

( ((11راسل جاكوبي ،نهاية اليوتوبيا :السياسة والثقافة في زمن الالمباالة ،ترجمة فاروق عبد القادر ،عالم المعرفة؛ ( 269الكويت:
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،)2001 ،ص .60
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موجه نحو اليسار ال نحو اليمني .بعبارة أخرى« ،إن عمل برلني
واملاركسية ال نحو النازية والفاشية؛ َّ
(((11
فخورا بأن يكون بني ليرباليي احلرب الباردة»  ،بل إنه مل
يشارك يف احلرب الباردة ؛ لقد كان باألحرى
ً
يوجه نقدً ا إىل األمريكيني ،بل كتب« :إنه ليشء مرعب أن يكون من الرضوري
يشأ خالل حرب فيتنام أن ّ
قصف القرى الفيتنامية وقتل األبرياء ..لكن األشد رع ًبا هو التخيل عن الشعب ..فكيف يضمن املرء أن
ً
ً
وشامل لن يؤدي بحكومات أخرى يف جنوب رشق آسيا إىل إغراء االستسالم
عاجل
انسحا ًبا أمريك ًيا
(((11
واخلضوع لنظم مكروهة عىل وجه اليقني  -من مواطنيها ؟. »..
ً
أصول
من ناحية أخرى ،يؤكد برلني يف تفسريه موقف احلركة املضادة للتنوير من الدِّ ين ،أن هلذا املوقف
يف احلركة التقو ّية ) )Pietismالتي يصفها بأهنا «األكثر استنبا ًطا وتزمتًا وإيامنًا من مجيع التيارات الداخلية
يف اللوثرية» (مذهب مارتن لوثر) ،وبأهنا «ذلك اجلناح من املذهب اللوثري األملاين الذي أكد عمق
اإليامن الشخيص وإخالصه والتوحد مبارشة مع اهلل ،وقد حتقق ذلك بواسطة االستبطان الدقيق واحلامسة
والشعور الديني االستبطاين والتعمق والصالة» .وهذا وصف عام ورائع للتقو ّية ،لكنه قد ال يساعد،
ح ًقا ،عىل تفسري األصول الدينية للحركة املضادة للتنوير؛ فاملشكلة هي أن التقو ّية ،مثل كثري من املذاهب،
مصطلح عام يغطي مجيع أنواع االجتاهات ،وال يزال املرء بحاجة إىل معرفة الصورة املحددة للتقو ّية املميزة
للحركة املضادة للتنوير(.((11
َيتّخذ الدِّ ين عند هريدر الصورة نفسها التي تقدمها احلكومة األبوية ،فمن تصور وجود أب للعائلة
يأيت التصور املناظر له ،وهو رضورة وجود أب للجنس البرشي كله ،ومن ثم يظهر اهلل ،وهو إله اآلباء
مذبحا للكنيسة ،ورسعان ما يتحول اآلباء بدورهم إىل
مجي ًعا ،ويتحول الكوخ إىل معبد ،وتصبح املنضدة
ً
قسيسني .ومن ثم بدت مجيع األديان القديمة عند هريدر مملوءة هذه اخلصائص العائلية ،كام بدت الطبيعة
عنده أشبه باملرشوع األول ،وبدت املعرفة بدورها ثمرة الرتاث العائيل من التعاليم والتقاليد والعادات
واألفكار ومجيع صنوف العلم واخلربة التي توارثها األبناء ً
جيل بعد جيل).(119
وبالنسبة إىل اهتام احلركة املضادة للتنوير بأهنا حركة ال عقالنية ،ثمة ثالثة أسباب وجيهة لتطبيق
مصطلح «الالعقالنية» عىل هامان وهريدر وجاكويب ،أو وصفهم بأهنم ال عقالنيني ،وكل منها يستحق
تناوله بحرص:
يف ما يتعلق بالسبب األول ،يمكن املرء أن يتهم هؤالء املفكرين بـِ«الالعقالنية» ألهنم يوجزون (يقرصون)
املفضلة قوهلم إن العقل ال يستطيع أن يثبت أو أن ينفي
جمال النقد ويوسعون جمال اإليامن؛ فمن حججهم َّ
حتى املعتقدات العادية -معتقدات املرء بوجود املناضد والكرايس ،وبوجود عقول أخرى ،وحتى بوجود
املرء نفسه -وأن هذه املعتقدات كلها تعتمد متا ًما عىل اإليامن فقط؛ فام جيعل هذه املعتقدات صحيحة هو
ببساطة شعور أو إحساس خاص ،ومل يعد من املمكن انتقاد هذه املشاعر أو األحاسيس أكثر من األذواق،
( ((11المصدر نفسه ،ص .31
( ((11المصدر نفسه.
( ((11الجزيري ،ص .106

(118) Robertson, pp. 110-111.
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واألصوات واأللوان ،فإما أن يكون لدى الفرد خربة أو ال يكون ،متا ًما مثل طريقة أن الفرد ال يستطيع
معرفة ما إذا كان للربتقال نكهة مميزة أو ما إذا كان اللون األمحر أكثر بري ًقا (سطو ًعا) من األزرق .وهبذا
التحديد لقوى النقد العقيل ،وهبذا الدمج للمعتقدات الدينية يف العادات ،يبدو هامان وهريدر وجاكويب
بغض النظر
أهنم ينتهكون املبدأ -املهم للتنوير -القائل بأنه جيب أن تكون املعتقدات كلها خاضعة للنقدّ ،
عن مدى قدسيتها(.((12
لذلك كان جاكويب يدعو إىل التخيل عن العقل من أجل اإليامن ،ومما كتبه إىل مندلزون« :عزيزي ،إننا نولد
(.((12
مجي ًعا يف رحاب اإليامن ،وجيب أن نظل كذلك»
ويف ما يتعلق بالسبب الثاين ،فإن هامان وهريدر وجاكويب ُيربزون املكون االستبصاري للمعرفة،
ويشوهون سمعة مكوهنا املنطقي أو العقالين .هذا املكون االستبصاري يربز عندما يقولون إن املصدر
ّ
الرئييس لكل معرفتنا هو احلواس ،وإن حواسنا وحدها هي التي تزودنا باملعرفة املبارشة بالواقع الفعيل
ذاته ،وهم يقولون ذلك ألن الواقع الفعيل جزئي والوجود حمدد ،وألن احلواس فقط هي التي تدرك
اخلاص عىل أنه خاص .إهنم يشوهون سمعة املصدر املنطقي ملعرفتنا عندما يذكرون أن املفاهيم كلها جمردة
وهلذا السبب تُستبعد من احلقائق الفعلية حمددة وجزئية .وعىل هذه األسس ،كان هامان وهريدر وجاكويب
يستبعدون غال ًبا املعرفة العقلية بوصفها اصطناعية واعتباطية ،وتعتمد عىل جمرد تالعب بالعالمات(.((12
ويف ما يتعلق بالسبب الثالث ،فإن هامان وهريدر وجاكويب يؤمنون بوجود رصاع بني العقل واإليامن،
وبأنه ينبغي لنا أن نختار اإليامن ال العقل .وإذا كان األمر هكذا ،فإهنم يؤيدون اإليامن وخيتارونه حتى
معارضا للرباهني العقلية .ويف هذه الناحية يشري برلني إىل أن هامان وهريدر وجاكويب مل يعتنقوا
ولو كان
ً
املذهب الربوتستانتي القديم القائل إن العقل واإليامن يصلحان يف جماالت مع ّينة خمتلفة ،العقل صالح
للمجال األريض والطبيعي بينام اإليامن صالح للمجال الساموي واخلارق للطبيعة(.((12
لكننا نالحظ من ناحية أخرى أن الصعوبات يف تطبيق مصطلح «الالعقالنية» عىل احلركة املضادة للتنوير
كثريا ما عارضوا هذا املصطلح بشدة .وحتى
تتضاعف عندما نقول إن هامان وهريدر وجاكويب أنفسهم ً
تبي أننا دخلنا املياه الغادرة
إذا كانوا متهمني بأهنم مذنبون يف حق الالعقالنية ،فإن معارضتهم يف حد ذاهتا ّ
يف الفلسفة؛ فلقد أوضح هامان بشكل مبارش أن العقل هو من أعظم اهلدايا املمنوحة للبرشية ،لكننا نحن
الذين نيسء استخدامه عندما نقحمه يف جماالت تتخطى إمكاناته (خارج حدود املالءمة) ،ذلك أن العقل
هو مصدر ٍّ
كل من احلقيقة والوهم ،شجرة معرفتنا باخلري والرش ،كام أخرب جاكويب .وعليه ،فإن آراء برلني
(((12
هنا حتمل «الصواب واخلطأ م ًعا»  ،وهي بحاجة إىل مزيد من الدراسة.
( ((12حسين ،ص .42

(120) Robertson, p. 112.

(122) Robertson, p. 112.
(123) Isaiah Berlin, The Magus of the North: J. G. Hamann and the Origins of Modern Irrationalism, Edited by Henry
Hardy (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1993), p. 68.
(124) Robertson, p. 114.
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خاتمة
تُربز الرحلة التي قطعناها يف هذا البحث النقاط التالية:
 إذا كان وليم باريت قد استخدم مصطلح احلركة املضادة للتنوير يف كتابه اإلنسان غري العاقلاألب الروحي هلذه احلركة ،إذ هو من أطلق أول رصاصة يف احلرب بني التنوير
( ،)1949واعترب روسو َ
وأعدائه ،وشكّل دي مسرت وأتباعه رأس احلربة للحركة املضادة للتنوير ،وأرجع مكامهون هذه احلركة
إىل ما قبل الثورة الفرنسية وربطها بـ«الطبقات الكادحة» ،فإن برلني اشتهر بنرشه هذا املصطلح وإبرازه
يف تاريخ األفكار؛ فقد خصص له مقاالت عدة ،منها «ثالثة انتقادات للتنوير» و«ضد التيار» و«احلركة
املضادة للتنوير».
أساسا عىل املفكرين
 عىل الرغم من اهتامم برلني باملفكرين الذين عارضوا التنوير بشكل عام ،فإنه ركز ًاألملان ،ويف مقدمهم هامان وهريدر وجاكويب.
لذلك ،يقول برلني «إذا كان يوجد بالفعل أعداء للتنوير خارج أملانيا ،مثل دي مسرت وفيكو ،فإن االجتاه
الفكري املعارض للتنوير مل يظهر ح ًقا حتى ثار األملان ضد التدخل الفرنيس يف جماالت الثقافة ،والفن،
والفلسفة ،وشفاء غليلهم ببدء اهلجوم الكبري عىل التنوير» .وقد قام بذلك فيلسوف كونفسبريغ هامان،
وإرصارا وتطر ًفا وحقدً ا عىل التنوير» ،كام يقول برلني.
حتمسا
«العدو األكثر
ً
ً
كانت ردة الفعل األملانية هذه عىل الكونية اإلمربيالية للتنوير والثورة الفرنسية ،وهي الكونية التي
وأخريا نابليون ،مهمة
فرضها عليهم أول مرة فريدريك الثاين من بروسيا ،ثم جيوش فرنسا الثائرة،
ً
بالنسبة إىل التحول الزمني يف الوعي يف أوروبا آنذاك ،إذ أدت يف النهاية إىل الرومانسية .ووف ًقا
لربلني ،فإن التعددية هي النتيجة النهائية املذهلة وغري املقصودة هلذه الثورة ضد التنوير ،وهي التي
تدين ألعداء التنوير أكثر مما تدين ملؤيديه الذين كانوا يف معظمهم من أنصار الواحدية ،وكانت نتيجة
مواقفهم السياسية والفكرية واأليديولوجية هي الرعب والدكتاتورية ،إذ إهنم عملوا ضد قيم التسامح
والفكر املتبادل(.((12
مهم من مرشوع برلني الفكري؛ فقد اتسم
قسم ً
 يشكّل التمييز بني التنوير واحلركة املضادة للتنوير ًالص ُعد
عرص التنوير بشيوع الدعوة إىل استعامل العقل واالنطالق منه ملحاكمة األوضاع القائمة عىل مجيع ُّ
الفكرية ،والثورة عىل كل ما هو تقليدي ،والعمل عىل تأسيس جمتمع جديد عىل احلرية واملساواة ،فالناس
مجي ًعا سواء ،يمتلكون القدرة عىل التثقيف وعىل احلياة الطيبة ،ويستطيعون بناء الفردوس فوق األرض
بعيدً ا عن السامء ،ورفض ما فوق الطبيعي ،ومن ثم كانت حركة التنوير عاملية .أما احلركة املضادة للتنوير،
فتطالب بالعودة إىل العادات والتقاليد القديمة يف عصور األديان ،وبالتخيل عن العقل من أجل اإليامن،
وتدافع عن التعددية الثقافية وتنوع احلضارات.
(125) Gray, p.3.
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وجه برلني انتقادات عدة إىل احلركة املضادة للتنوير ،واهتمها بأهنا حركة «رجعية» و«العقالنية» ألهنا
ّ
تقلل من جمال النقد وتوسع دائرة اإليامن ،ومن ثم تنتهك مبادئ التنوير التي تطالب برضورة خضوع
بغض النظر عن مدى قدسيتها ،وبأن يعلو سلطان العقل عىل اإليامن ،ألن ال
مجيع املعتقدات للنقد ّ
سلطان عىل العقل إال سلطان العقل نفسه .وبذلك جتاهل برلني الكثري من مواقف هذه احلركة ،كام أكد
هامان دور العقل يف احلياة ،وأن املشكلة ليست يف العقل نفسه ،فهو من أعظم اهلدايا املمنوحة للبرش،
وإنام يف طريقة استخدامه.
 مل يكن برلني يو ًما من مفكري احلركة املضادة للتنوير ،عىل الرغم من تأثره الشديد هبا؛ فقد اهتمبمراجعة أفكار التنوير الرئيسية مثل «اإلنسان» و«الطبيعة البرشية» و«املجتمع» و«الثقافة» و«التاريخ»
دائم بوجود عامل جديد
و«املعرفة» و«الفهم» ،وغري ذلك ،يف ضوء اهلزائم التي حلقت هبا .وكان يأمل ً
تعاد فيه والدة التنوير احلديث .وأشاد بالتعددية ودان املخططات الشمولية ألهنا تؤدي إىل إطاحة التنوع
الالهنائي للبرش ،واعترب التعددية عقيدة ليربالية ،وقدم مفهومني للحرية :احلرية السلبية ،وتشكل عامل
عدم التدخل حيث يتحرر الفرد من السيطرة اخلارجية ،واحلرية اإلجيابية ،وتقوم عىل صورة من احلرية ال
بد أن تؤدي إىل اجتاه السيطرة ووضع التنظيامت حلياة الناس ،كام تتطلب هذه احلرية القرس واإلكراه ألن
األفراد لن يدعموا اخلطة نفسها أو لن يروا الرؤية نفسها.
سابحا عرب فجاج
 مجع برلني بني أسلوب املفكرين «الثعالب» وأسلوب املفكرين «القنافذ»؛ فقد انطلقً
الفلسفة ليجمع هنا وهناك بني أفكار كثرية وفلسفات وفرية؛ فتكونت لديه رؤى وأفكار عدة يف ما خيص
مشكالت خمتلفة ،فلسفية واجتامعية وسياسية وتارخيية وحضارية ،ويف ما خيص فالسفة ينتمون إىل
مراحل فلسفية خمتلفة :يونانية ووسطية وحديثة ومعارصة .ومع ذلك ،ركز عىل بعض القضايا األساسية،
مهه األكرب عرب مؤلفاته املختلفة .ومن ثم يمكن القول إن برلني كان «ثعل ًبا» بطبيعته،
وتعمق فيها ،وجعلها ّ
ً
«قنفذا» ،أو أنه كان يتأرجح بني املفكرين املوسوعيني («الثعالب») واملفكرين الذين ال
وحاول أن يصبح
يعرفون إال القليل («القنافذ»).
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رؤية جديدة لشعر المديح عند العرب
دراسة في كتاب القصيدة والسلطة
لسوزان بينكني ستيتكيفيتش
يبدو اسم الربوفسورة سوزان بينكني ستيتكيفيتش ( )S. P. Stetkevychمألو ًفا لدى املهتمني
بالدراسات العربية الكالسيكية؛ فهذه األكاديمية األمريكية (من أصل أوكراين) ختتلف عن
كثري من الدارسني واملسترشقني الذين اهتموا بالثقافة العربية والرشقية ،سواء من ناحية غلبة نياهتا
العلمية وتوجهاهتا األكاديمية املنصفة لألدب والثقافة العربية ،أو من ناحية جتنُّبها الوقوع يف فخ النظرة
النمطية التي وقع فيها االسترشاق التقليدي عىل الرغم من اتصاله العميق بآثار العرب وإبداعاهتم،
إىل جانب ما يشعر به القارئ من روح أخالقية متيل إىل النسبية والتواضع وطرح الرأي من دون أي
ادعاء أو استعالء أو ٍ
تعال مما ألفناه يف عدد كبري من الدراسات االسترشاقية واألجنبية املكتوبة بشأن
األدب العريب.
تكتب سوزان ستيتكيفيتش ب ُعدّ ة منهجية عميقة ،وبروح حم ِّبة للشعر العريب وللثقافة العربية اإلسالمية
التي ارتبطت حياهتا العلمية والعملية هبا ،مع أهنا ليست ثقافتها األصلية .هذا ً
فضل عن أن هلا جهدً ا
مميزا يف التأليف واملؤمترات واإلرشاف عىل الرسائل اجلامعية ،ويف جمال حترير املجالت األكاديمية
ً
ذات صلة باألدب العريب القديم عىل وجه اخلصوص .وقد حصلت عىل درجة الدكتوراه يف األدب
العريب من جامعة شيكاغو سنة  ،1981وأ ّلفت كت ًبا عدة يدور معظمها حول الشعر العريب القديم،
نصوصا عربية (قصائد) بروح مميزة قريبة من روح األصل ،إضافة
من اجلاهيل إىل األندليس .وترمجت
ً
إىل زياراهتا العلمية إىل املنطقة العربية ،ومشاركتها يف بعض املؤمترات واملناسبات العلمية يف مرص
واألردن وسورية.
أبرز كتب سوزان ستيتكيفيتش:

 أبو متام وشعرية العرص العبايس ،وقد ترمجه مع مقدمة دراسية مطولة ،وبمراجعة املؤلفة نفسها،حسن البنا عز الدين ،وظهر بالعربية بعنوان :الشعر والشعرية يف العرص العبايس،
* أستاذ األدب العربي المشارك ،جامعة فيالدلفيا األردنية.
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  -الصم اخلوالد تتك ّلم :الشعر اجلاهيل وشعرية الطقوس �(The Mute Immortals Speak: Pre-Islam

) ،ic Poetry and the Poetics of Ritualوهو كتاهبا العمدة الذي قدمت فيه نظريتها القرائية للشعر
اجلاهيل القديم من منظور الطقوس والشعائر.
أيضا .وهو يتقاطع
 أدب السياسة وسياسة األدب ،وقد ترمجه حسن البنا عز الدين بمشاركة املؤلفة ًويتداخل مع كتاهبا الذي نخصص له هذه املراجعة (القصيدة والسلطة) ،فكأن األخري هو صياغة
جديدة وتوسيع للكتاب األول .وآخر كتاب هلا عن شعر املدائح النبوية وصدر عن دار نرش جامعة
إنديانا ،2010

The Mantle Odes: Arabic Praise Poems to the Prophet Muhammad (Bloomington: -

) ، Indiana University Press, 2010وهو آخر كتاب هلا عن شعر املدائح النبوية ،وصدر عن دار نرش
رتجم بعدُ إىل العربية.
جامعة إنديانا سنة  ،2010ومل ُي َ

وثمة كتب عدة شاركت يف تأليفها وحتريرها .وهي وإن كتبت معظم أبحاثها وكتبها باإلنكليزية يف ضوء
السياق الذي تعمل فيه ،فقد أتقنت العربية وكتبت هبا بعض مقاالهتا وأبحاثها منذ سنة  ،1978كام يظهر
من بحثها املتعلق بشعرية العبور يف الشعر اجلاهيل واملنشور بالعربية يف جملة جممع اللغة العربية يف دمشق(((.
يسمى مدرسة شيكاغو يف دراسة األدب العريب والفاريس .وتشري مدرسة شيكاغو
«تنتمي املؤلفة إىل ما ّ
االسترشاقية إىل جمموعة من داريس األدب العريب والفاريس -من العرب وغريهم -تتلمذت عىل
الربوفسور ياروسالف ستيتكيفيتش((( الذي يم ّثل قطب هذه املدرسة وأ ًبا روح ًيا هلا»((( .وال بد يف هذا
السياق من أن نشيد بدور الدكتور حسن البنا عز الدين (مرص) ،الذي حرص عىل ترمجة معظم كتب
سوزان ستيتكيفيتش وبعض كتب ياروسالف ستيتكيفيتش ،وتقديمها إىل القارئ العريب ،ضمن اهتاممه
بمدرسة شيكاغو التي نشأت حول عميدها وأبيها الروحي ياروسالف ستيتكيفيتش ،إىل جانب عدد
من الباحثني العرب واآلسيويني واألجانب الذين تتلمذوا عىل ياروسالف أو سوزان ،أو آخرين من
طالب هذه املدرسة املميزة .ولذلك ،فإن التعريف بسوزان ستيتكيفيتش هو يف حقيقته إضاءة هلذه احللقة
ً
عز فيه املنصف
العلمية املميزة التي تقدم الرتاث العريب وتدرسه بموضوعيه وسط جو معاد
إمجالّ ،
البعيد عن اهلوى والتوظيف السيايس واأليديولوجي .وقراءة إنتاج أعالم هذه املدرسة ونقلها إىل العربية
وافيا بمؤلفاتها وأبحاثها في ترجمته لكتابها عن أبي تمام الذي نُشر بالعربية ،انظر :سوزان
((( وضع الدكتور حسن البنا عز الدين ثب ًتا ً
بينكني ستيتكيفيتش ،الشعر والشعرية في العصر العباسي :أبو تمام ،البديع ،قصيدة المدح ،الحماسة ،ترجمة حسن البنا عز الدين؛
مراجعة سوزان بينكني ستيتكيفيتش ،المشروع القومي للترجمة؛ ( 1215القاهرة :المركز القومي للترجمة ،)2008 ،ص .70-68
كما توجد لها سيرة علمية محدثة في شباط/فبراير  2013على موقع جامعة إنديانا ) (Indiana Universityعلى شبكة اإلنترنت تتضمن
أبرز وجوه نشاطها وكتبها واهتماماتها العلمية.
المترجمة :صبا نجد :شعرية الحنين في النسيب العربي الكالسيكي ،وترجمه حسن البنا عز الدين وصدر عن
((( من مؤلفاته
َ
منشورات مركز األمير فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية في الرياض سنة  .2004وترجم سعيد الغانمي كتابا آخر هو العرب
والغصن الذهبي ،الذي صدر عن المركز الثقافي العربي في بيروت سنة .2005
((( سوزان بينكني ستيتكيفيتش ،القصيدة والسلطة :األسطورة ،الجنوسة والمراسم في القصيدة العربية الكالسيكية ،ترجمة وتقديم
حسن البنا عز الدين (القاهرة :المركز القومي للترجمة ،)2010 ،مقدمة المترجم ،ص .8
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مسألة مهمة عىل املستويني املعريف واحلضاري؛ فهي من جهة مت ّثل متابعة ما ينتج من دراسات وأبحاث
«أجنبية» ختص األدب العريب واحلضارة العربية ،ومعرفة ما يقول اآلخرون عن ثقافتنا ،وكيف ينظرون
إلينا وإىل ذلك اجلانب احليوي من تراثنا .ومن جهة أخرى ،نشري إىل ما تفتحه هذه الدراسات -بمناهجها
كثريا من
وخلفياهتا املعرفية -من آفاق جديدة للبحث العريب يف املجاالت نفسها؛ فلقد أغلقت أو كادت ً
السبل لكثرة ما طرقها الناس وأعادوا القول فيها بالطرق واملداخل واملناهج نفسها .وتساهم مثل هذه
منهجا ورأ ًيا يف حتريك البحث العريب يف ما لو اتصلنا هبا وأدرجناها يف اهتاممنا نحو
الدراسات اجلديدة
ً
آفاق جديدة نحو حمتاجني إليها(((.

القصيدة والسلطة :الهدف والمنهج
حتدد املؤلفة يف مقدمتها املوجزة هدف دراستها بوضوح فتقول« :إن هديف يف الدراسة الراهنة بشكل أسايس
هو استيعاب التقليد الشعري العريب الكالسيكي ضمن الدراسة املعارصة للثقافة العربية اإلسالمية من
املوجهة إىل
منظور الدراسات اإلنسانية .واألطروحة األساسية هي أن قصيدة املدح العربية الكالسيكية َّ
وتضمنت ،وأذاعت أسطورة وأيديولوجية مع ّينة عن رشعية احلكم العريب
ممدوح أو حاكم ما ،أبدعت،
ّ
اإلسالمي .وأسعى إىل بيان أن هذه القصيدة شديدة الصلة بصورة جوهرية ومتكاملة باجلوانب السياسية
واملراسمية حلياة البالط وأهنا ،بعيدً ا عن كوهنا جمرد قصيدة وصفية تعليمية أو متملقة بطريقة مذلة كام زعم
دورا ً
فعال يف طقوس التبادل واملفاوضات ذات الطبيعة احلرجة ،وصنع األساطري
بعض النقاد ،تلعب ً
(((
 Mythopoesisيف البالط العريب اإلسالمي» .
وهو ،كام يبدو لنا ،هدف طموح ينطوي عىل أكثر من داللة أو ُبعد :فهو ابتداء جيدد النظر يف موضوع
قائم بذاته .وإذا ما تذكرنا تلك الصورة النمطية التي كاد النقد العريب
املديح الذي تعدّ ه املؤلفة نو ًعا شعر ًيا ً
يسجن فيها شعر املديح ،أدركنا أمهية منظور املؤلفة يف تكسري الصورة النمطية وتعديلها ،بحيث يغدو
هذا الشعر متضمنًا قيمة رؤيوية ومجالية قد خيتلف القارئ معها أو مع بعض أجزائها ،ولكنه يف كل حال
سيدرك أهنا ليست -بالرضورة -نم ًطا من التملق والنفاق والسطحية ،وإنام هي تعبري ثقايف وسيايس يف آن
م ًعا ،وهي تستند إىل «شيفرة» شعرية وداللية تعدل فيها وفق املقام أو املوقف اجلديد الذي واجهته قصيدة
املديح العريب واإلسالمي من عرص إىل عرص.
أما املنهج الذي يمكن ربط املؤلفة به أو الزعم أهنا ط ّبقته واهتدت بأدواته ،فهو مستمد من مبدأ انفتاح
األدب عىل العلوم اإلنسانية كام رصحت؛ فهي يف كل حال تصل النص بسياقه ،وتنظر إىل الشعر بوصفه
معبين
حامل تقاليد وأعراف تتحدر من أصول أبعد ومنابع أعمق ،وتتعامل مع الشعراء بوصفهم ّ
ً
وقليل في أيامنا الراهنة ،ومن ذلك -على سبيل
تتبع ما ُيكتب عن األدب العربي والثقافة العربية جهدً ا فرد ًيا
((( يبدو الجهد العربي في ّ
تتبع االستشراق األلماني ،وجهد إسماعيل عمايرة في مجال االستشراق واللغة ،وجهد صالح الدين
في
المثال-جهد موسى ربابعة
ّ
المنجد في االستشراق األلماني ،وجهد أحمد درويش في التعريف باالستشراق الفرنسي ،وغير ذلك من ضروب الجهد التي تحتاج
نظرا إلى أهميتها في سياق تحريك الساكن في ثقافتنا الراهنة.
إلى أن تتكامل وأن تستوفى ً
((( ستيتكيفيتش ،القصيدة والسلطة ،مقدمة المؤلفة ،ص .17
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تلقائيني عن تلك التقاليد .وخيدمها هذا املنظور من ناحية فهم النص وحتليلهً ،
عم حتاول أن تكتشفه
فضل ّ
من خالل النص نفسه ،وذلك بام تنسبه إىل قصيدة املديح -يف هذا الكتاب -من وظائف أيديولوجية
وأدائية وطقوسية.
«أفكارا معارصة يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية كي تستكشف تقليد إنشاء قصائد
استخدمت املؤلفة
ً
املدح وإنشادها بني يدي احلكام العرب املسلمني ،يف إطار ٍّ
كل من امللكية املقدسة يف الرشق األدنى القديم،
والتوسل والتفاوض ،واجلنوسة والسلطة السياسية والطقوس واحتفاالت الوالء والتقليد واملنافسة عىل
شارة الرشعية الدينية  -السياسية»(((.
تبدو اخللفية املنهجية للمؤلفة خلفية ثرية وجديدة ،نو ًعا ما ،عىل الدراسات العربية ،فهي تستند إىل
دراسات أجنبية ،سواء املتعلقة باآلداب اإلغريقية القديمة أو باآلداب األوروبية احلديثة مما له صلة
بظواهر مشاهبة أو مقاربة لظواهر الشعر العريب .كام تستند إىل دراسات أجنبية واسترشاقية كثرية بشأن
األدب العريب نفسه ،وتفيد من مناهجها ونتائجها ،وهذه املداخل ً
إمجال شبه غائبة عن كثري من الدراسات
العربية املعارصة .وينبغي ابتداء -قبل تقييم عمل املؤلفة واالختالف أو االتفاق معه أو مع بعض أجزائه
وأفكاره -تقدير هذه الدراسة وتثمينها من ناحية اختالفها وخصوصيتها وإضافاهتا الواعية إىل جممل
الدرس العلمي املعني بالقصائد والظواهر األدبية موضع االهتامم ،إىل جانب ما تقدّ مه من نوافذ منهجية
يمكن اإلفادة منها يف قراءة الظواهر نفسها أو ظواهر مشاهبة.
مجعنا طائفة من االعتبارات واألفكار املنهجية التي أ ّثرت يف نظرة املؤلفة ويف حتليالهتا ،وكنا التقطناها من
صفحات متفرقة ومتباعدة من الكتاب ،ألن طبيعة كتاهبا العامة طبيعة تطبيقية .وباستثناء املقدمة املوجزة،
ليس ثم حديث خمصوص أو مستقل عن هذه اجلوانب املنهجية احليوية .ومن أبرز تلك االعتبارات
القصيدة واملرويات واألخبار املصاحبة.
أخبارا عن الشعراء وعن قصائد أو أشعار خمصوصة هلم يف صورة أخبار
تتضمن املصادر العربية غال ًبا
ً
ومرويات رسدية ،يمكن التذكري بأمثلة جليلة هلا مما ورد يف موسوعة كبرية ككتاب األغاين أليب الفرج
األصفهاين .وخال ًفا للنظرة «التارخيية» إىل مثل هذه األخبار ،فلقد عدّ هتا املؤلفة مادة رسدية أدبية مت ّثل
ً
وفضلت أن يكون «تناول األخبار النثرية حول القصيدة والشاعر
بذاهتا
شكل أدب ًيا مصاح ًبا للقصائدّ ،
بوصفها ً
شكل أدب ًيا أكثر منها حقيقة تارخيية .وهلذا املدخل مزية عدم االضطرار إىل االختيار بني األخبار
التي تتعارض أو تتناقض فيام بينها ،بل إنه يسمح لنا أن نقرأ الروايات املختلفة للخرب الواحد لصالح
وكثريا ما الحظت أن هذه األخبار أو
التفسريات املختلفة للقصيدة الواحدة وألخبار قائليها»(((.
ً
املرويات ولدت من النص نفسه ،أي إهنا الحقة للقصيدة وليست سابقة أو مصاحبة هلا .ولذلك ،فإن
قراءهتا تتم يف ضوء اعتبارها حبكة أدبية أو رس ًدا أخبار ًيا يتداخل مع القصيدة ويساعد عىل وضعها يف
((( المصدر نفسه ،ص .17
((( المصدر نفسه ،ص .26
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سياقها الثقايف ووظيفتها األيديولوجية واجلاملية ،بعيدً ا عن اجلانب التارخيي التحقيقي للحوادث الواردة
يف األخبار.
تفيد سوزان ستيتكيفيتش من النظرية الشفاهية من ناحية منطلقها أو فكرهتا عن موثوقية النص الشعري
اجلاهيل ،ألنه «بطبيعته نص قابل للتذكر بصورة جوهرية من خالل القافية والوزن والصيغ النحوية املتكررة
واألساليب البالغية ،ومن ثم فإنه أكثر ثباتًا من األخبار النثرية التي تروى حوله»((( .واستكاملً لذلك،
استعارت املؤلفة من باحث الكالسيكيات غريغوري ناجي فكرته عن «التحويل األسطوري للشاعر
يف أثناء عملية مجع التقاليد الشعرية املحلية يف إطار الشعر اإلغريقي» ،ونقلت تطبيقها إىل الشعر العريب
القديم .وملخص هذه الفكرة ،كام يف اقتباسها عن ناجي« :إن هوية الشاعر ،بوصفه منش ًئا للقصيدة ،تأخذ
صورة أكثر نمطية وأكثر بعدً ا عن واقع هويته الذاتية يف أثناء عملية إنشاد القصيدة ...فام إن يفلت عامل
اإلنشاد من سيطرة الشاعر ،وبرصف النظر عام إذا كان لدى منشدي شعره أسلوب متّبع يف رواية أخبار
عنه بوصفه صاحب القصيدة ،يصبح الشاعر ،مع ذلك ،أسطورة ،وعىل نحو أكثر دقة ،يصبح الشاعر
جز ًءا من أسطورة ،وتستوعب بنية صنع األساطري هويته الذاتية»((( .وال شك يف أن هذه النظرة إىل حلظة
التحول األسطوري للشاعر هي ممّا يؤدي إىل والدة مجلة األخبار واملرويات الرسدية التي حتمل تفصيالت
تكون األخبار وتزايد
تلك األسطورة ،وهذا يساند منظور املؤلفة يف نظرهتا إىل ثبات القصيدة يف مقابل ّ
املرويات األسطورية  -الرسدية عن الشاعر وشعره.
كام أن املؤلفة أفادت من دراسات كيفن كرويت وسيمون غولدهيل عن شعرية التوسل والتفاوض يف جمال
شكل من أشكال املراسم ِ
الدراسات اهلومرية والكالسيكية ،فتابعت كرويت يف اعتبار التوسل ً
والمدحة،
وأضافت إىل ذلك أنه «شكل من أشكال الشعائر» .وتابعت غولدهيل يف استخالصه العميق للعالقة
بني الشاعر والسلطة« :يعد التوسل مسألة حياة أو موت ،حيث يسعى املهزوم إىل السيطرة عىل القوة
املطلقة للمنترص عىل القتل...إن التوسل التامس لتقييد استخدام القوة ،وهو التامس لعالقة تبادل من
أجل حتديد عالقة اهليمنة»( .((1وكانت هذه الفكرة هي األساس تقري ًبا يف حتليلها اعتذاريات النابغة
الذبياين يف العرص اجلاهيل.
أيضا تطبيق الباحثة مفهوم تبادل اهلدايا (استعارته أو أفادته من مارسل ماوس)،
من اخللفيات املنهجية ً
معتذرا من النعامن بن
وقد ظهر يف حتليلها أو قراءهتا قصيدة النابغة الذبياين التي يك ّفر فيها عن خطئه،
ً
وعمقت تطبيقه يف حتليلها قصيدة «بانت سعاد» لكعب بن زهري .ورشحت شي ًئا من تبنّيها هذا
املنذرّ ،
املفهوم بقوهلا« :يبادر الشاعر/الالمنتمي إىل عملية التفاوض هذه ،من خالل إعالن اخلضوع والوالء
والتوسل وتقديم هدية -أي القصيدة ذاهتا يف عملية طقسية واضحة ...وهكذا ،فإن قبول املمدوح رجاء
ّ
الشاعر ومنحه عطيته بوصفها هدية مقابلة يشري ويرمز إىل قبوله قربان الوالء من قبل الشاعر يف الوقت
((( المصدر نفسه ،ص .26
((( ستيتكيفيتش ،القصيدة والسلطة ،ص .26
( ((1المصدر نفسه ،ص .53
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يصور ويؤكد الفضائل املنسوبة إىل املمدوح .أي إن عىل املمدوح إذا أراد أن يقبل هدية املدح أن
الذي ّ
يدفع يف مقابلها جائزة أو هدية .((1(»...

وأفادت الباحثة يف حتليلها مطالع القصائد من دراسات ياروسالف ستيتكيفيتش وحسن البنا عز الدين

يف جمال حتليل مفتتح القصيدة بالغزل أو النسيب .واستعارت بعض حتليالت ومالحظات جيان بياجو

كونته عن بدايات (مطالع) القصائد اليونانية والالتينية ،ونقلت تأثريات من تلك التحليالت إىل مطالع
أيضا مبدأ النمط الثالثي لطقس العبور لدى أرنولد فان ِجنِب ،وهو يتم ّثل
القصائد العربية .واستعارت ً
يف ثالثة أركان هي« :االنفصال ،اهلامشية ،والتجمع» ،وتطابق ذلك مع األقسام الثالثة للقصيدة العربية:
النسيب ،الرحلة ،املديح والتوسل واالعتذار .ويف السياق نفسه ،تفيد من فكرة «النمط املوسمي الثنائي

املكون من :التفريغ ‹اإلماتة والتطهر› وامللء ‹اإلنعاش واالبتهاج› ،مع تركيز هذا
لدى تيودور غاسرت ّ
النمط عىل انقطاع صلة معقودة باحلياة وإقامة صلة أخرى بـ‹املوت والبعث›»(.((1

ليس ما أرشنا إليه غري أمثلة دالة ال تستقيص أبعاد الكنز املعريف الذي مجعت أطيافه من باحثني يف الرشق
وحدت بني أطرافها ،فتداخلت يف عمل
والغرب ،ولكنها صاغت تلك اخليوط ونسجتها ضمن نظرة ّ

املؤلفة عىل نحو فريد ،يدل عىل عمق صلتها بمرجعياهتا من جهة ،وعمق اتصاهلا بالشعر العريب نفسه من
جهة ثانية.

عىل وجه اإلمجال ،تبدو لنا حيوية هذه اخللفيات واألفكار التي وظفتها املؤلفة ،مستفيدة من دراسات
سابقة هلا ولغريها تتعلق بتلك احلقول الثقافية املهمة .ومنهجها بصورة عامة أقرب ما يكون إىل ما يدعى
اليوم باملنهج الثقايف الذي يضم تلك اخللفيات التي أشارت إليها ،ويسعى لتجاوز حدود النقد األديب

أيضا يف حتليالهتا وتطبيقاهتا بتلك احليوية واجلاملية التي تربط
املكرسة .ولكنها متتاز ً
بصورته التقليدية أو ّ
وتعمق العالقة بني مدلوالت القصيدة وعدّ هتا البالغية ،ناظرة إليها نظرة
الرؤيوي بالفني والبالغي،
ِّ

تكشف عن وحدهتا من خالل شكل ثالثي (النسيب ،الرحلة ،املديح أو التوسل )..أو شكل ثنائي
بإسقاط أحد القسمني األولني .وهي ،وفق هذه النظرة ،تنطلق من وحدة القصيدة وحترتم ترابطها وبناءها
الكيل ،إىل جانب الربط بني مقوالهتا الفكرية وعدّ هتا البالغية ،وتتجاوز يف ذلك كله صنيع نقادنا القدامى
الذين اكتفى معظمهم باألبعاد البالغية املجردة ،فاملوا إىل جتزئة القصيدة ومتزيقها إىل جمموعة شواهد

بالغية ،وأحيانًا اختيار أبيات حمدودة هي األبيات التي توفر حاجة الناقد والبالغي من الشواهد البيانية
أيضا من تغليب ُبعد عىل
اجلزئية .وأ ّما مجعها بني الرؤيوي (املضموين) واجلاميل (البالغي) ،فقد خلصها ً

آخر ،كام حيدث عادة يف كثري من نامذج نقدنا املعارص الذي يسقط ضحية االهتامم املبالغ فيه باملوضوع ،أو
االهتامم بالشكل والبالغة عىل حساب اجلوانب األخرى.

( ((1المصدر نفسه ،ص .41-40
( ((1المصدر نفسه ،ص .80
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عرض ومناقشة
أيضا أهنا بنت دراساهتا ،التي تكونت منها فصول الكتاب السبعة ،عىل اختيارات شعرية
مما ُيذكر للمؤلفة ً
عصورا عربية
حمددة ومالئمة لألطروحة األساسية للكتاب .ومت ّثل تلك االختيارات موضع الدراسة
ً
متتابعة ،قاعدهتا وأساسها «العرص اجلاهيل» الذي تنظر إليه املؤلفة بعيدً ا عن نظرية الوضع والنحل
الشهرية ،وتتعامل معه ومع أخباره وأدبه بمنظور قريب من موقف أصحاب النظرية الشفاهية (زويتلر
وفصلوا القول يف مبادئ الشفاهية وتقاليدها
ومونرو عىل سبيل املثال) ممن مالوا إىل توثيق الشعر اجلاهيلّ ،
وآثارها عىل الشعر العريب.
مالئم يف دراسة الشعر واألدب العريب ،بحيث ال يتم تقطيع
اجتاها
هبذا التناول تقرتح املؤلفة ضمن ًيا
ً
ً
العصور تقطي ًعا سياس ًيا بحجة الدراسة التارخيية ،وإنام رضورة أن تقوم دراسات من هذا النوع بمتابعة
بعض الثيامت واألفكار واخليوط املهمة العابرة للعصور التارخيية لتتسنى مالحظة التحول والتطور
األديب ،وهو ما ال يبني يف الدراسات املخصصة للعصور بحسب التقسيامت الرائجة يف دروسنا املعارصة
لألدب القديم.
اجلامع العام بني الفصول هو غرض املديح الذي تدرسه املؤلفة دراسة جديدة ،يف ضوء عالقة القصيدة
بالسلطة ،بعمق واتساع غري مألوفني يف ما نعرفه من دراسات تناولت هذا الغرض «التقليدي» .أ ّما ِ
اجلدة
يف التناول ،فمبعثها اخللفية املعرفية واملنهجية املختلفة اللتان دخلت منهام املؤلفة إىل القصائد العربية ،إىل
جانب الفهم العميق للنص العريب ،وما يلحظه القارئ من اجتهاد الباحثة يف مراجعة الرشوح واملعاجم
وال ُبعد عن الترسع يف فهم دالالت النص .وعىل الرغم من صعوبة الشعر القديم حتى عىل القارئ العريب
املتخصص ،حرصت املؤلفة عىل حماورة القصائد املدروسة حماورة متأنية طويلة تظهر بوضوح يف طول
زمن تأليف هذه الدراسات والفصول؛ فقد أنجزت يف قرابة عقد من الزمان هو العقد األخري من القرن
العرشين ،وتفرغت إلنجاز أكثرها عرب منح علمية متعددة ،وهو ما يذكّرنا يف العامل العريب بأمهية دعم
البحث العلمي من جانب اجلامعات واملؤسسات املعنية بجدية ،وبعيدً ا عن الدعم والتفرغ االسمي
غري املط َّبق بشكل جاد .وتشهد عتبة «الشكر والتقدير» التي حرصت املؤلفة عىل إثباهتا يف صفحتني
( )24-23عىل دور السياق اجلامعي والبحثي يف دعم جهد الباحثني ،سواء ما يتعلق بدعم املؤسسات
التي توفر الدعم املايل وفرص السفر ،أو ،بالنسبة إىل املؤلفة ،زيارة بعض األقطار العربية يف إطار إنجاز
أبحاثها ،وكذلك الدعم العلمي واملعنوي املشجع واملعاون من األساتذة والزمالء املتخصصني ،وقد
سمت عد ًدا منهم ووجهت إليهم شكرها .كل ذلك يذكّرنا يف معظم اجلامعات العربية باألعباء الكبرية
ّ
التي تُثقل كاهل األستاذ اجلامعي ،وبإشغاله بكثرة الدروس واألعامل اإلدارية والتعليمية الكثرية ،وبعدم
توفري مظلة راعية للبحث العلمي إال عىل مستوى الشعارات واألقوال ال األفعال .ويشهد كتاب سوزان
ستيتكيفيتش عىل أن إنجاز بحث أو كتاب جيد هو نتاج بيئة علمية ناضجة ال جمرد عمل فرد ينجزه
باحث ممتاز فقط.
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مل ت ْقرص املؤلفة كتاهبا عىل عرص واحد ،كام أرشنا ،وإنام قرصته عىل ثيمة واحدة أو نوع شعري فرعي واحد
هو «املديح» ،مع حماولة تت ّبعه يف عصور خمتلفة لتدلل عىل حياة هذه الثيمة وحتوالهتا ،مع بقاء روحها أو
نسغها ح ًيا عىل مر العصور .فبدأت يف فصلها األول بالعرص اجلاهيل ،وتناولت املديح واالعتذار عند
النابغة الذبياين يف قصيدتني مشهورتني تتصالن بالنعامن بن املنذر ،ملك احلرية الذي اشتهر بالطه باستقبال
شعراء اجلاهلية وباملحاولة املبكرة الحتوائهم والتأثري يف اجتاهاهتم الشعرية .وكان اقرتاهبم منه وحياهتم يف
بالطه مناسبة سانحة لتثبيت قواعد شعر املديح ،بام ينطوي عليه من عالقة الشعر والشاعر بالبالط وبنظام
احلكم ،وبتأسيس العالقة األقدم للقصيدة العربية بالسلطة (السياسية) واخلوض معها لغو ًيا وسياس ًيا يف
نموذجا مرجع ًيا ظل الشعراء يستندون إليه
دائم .وجعلت املؤلفة تلك املرحلة اجلاهلية
ً
لعبة غري مأمونة ً
ويعدلون يف قواعده بام يناسب أحواهلم وعصورهم.
يف الفصل الثاين ،وقفت الباحثة عند بردة كعب بن زهري بن أيب سلمى ،أو الميته التي أعلن فيها إسالمه،
بعد مرحلة من املواجهة واهلجاء لإلسالم واملسلمني ،وما روي عن إهدار دمه بسبب خطيئته وخطئه
الفادح هبجاء النبي الكريم ﷺ ودعوته .ووفق منهج سوزان ستيتكيفيتش ،جاءت الالمية لتكون قصيدة
رمزا
التكفري عن الذنب أو اخلطيئة ،كام ربطتها باخلرب املروي عن إهداء النبي الكريم بردته النبوية لكعب ً
حلاميته يف قصة طقسية تنطوي عىل بالغة طقوس تبادل اهلدايا والفداء واحلامية .وهبذا املعنى تبدو المية
كعب بن زهري قصيدة مفتاحية مهمة رافقت بدايات اإلسالم والتحول من اجلاهلية إىل اإلسالم ،ويظهر
معبا عن ذلك التحول بعمق عىل مستوى املرحلة كلها وليس حالة فردية معزولة.
فيها كعب بن زهري ّ ً
وقالت املؤلفة يف إجياز أطروحتها عن هذه القصيدة« :تقوم مناقشتي عىل أساس أن قصيدة بانت سعاد
لكعب بن زهري تؤسطر إعالن الشاعر إسالمه ،بحيث يمكن أن يرمز إىل حتول عرب اجلاهلية الوثنيني
إىل اإلسالم ،كام جيسد ،عالوة عىل هذا استسالم التقليد الشعري اجلاهيل للدِّ ين اجلديد أو استغالل هذا
وخصوصا قصيدة املدح ،التعبري
الدِّ ين له .ومنذ هذه اللحظة فصاعدً ا ،يصبح التقليد الشعري العريب،
ً
األديب املراسمي األسايس عن الرشعية العربية  -اإلسالمية والوالء هلا .وتصبح قصيدة ‹بانت سعاد›
تعبريا عن اخلضوع لإلسالم واإلخالص للنبي حممد (صىل اهلل عليه وسلم) لدى األتقياء من املسلمني يف
ً
(((1
كل الدنيا» .
ووقفت املؤلفة عىل قصائد األخطل التغلبي يف مدح احلقبة األموية يف الفصلني الثالث والرابع ،وذلك
يف سبيل «تسليط الضوء عىل احلقبة األموية بوصفها اللحظة الثقافية احلاسمة التي أصبحت فيها قصيدة
املدح الوسيلة األساسية للتعبري عن أفكار عربية وإسالمية للوالء السيايس ورشعية احلكم عىل وجه
اخلصوص ،وبوصفها ،يف املقابل ،اللحظة التي أصبحت فيها قصيدة املدح اجلاهلية النموذج واملعيار
الذي تقاس عليه القصيدة العربية اإلسالمية»( .((1وهبذا الوعي تربط املؤلفة شعر األخطل وقصيدة املدح
األموية بام سبق من مراحل الشعر العريب ،كام هتيئ الرتباط شعر هذه املرحلة باحلقب الالحقة من خالل
استمرار نوع املديح وتكريس تقاليده.
( ((1ستيتكيفيتش ،القصيدة والسلطة ،ص .80-79
( ((1المصدر نفسه ،ص .113
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يف دراستها عن األخطل ،تكشف بوضوح عن نظرهتا األجناسية للمديح بوصفه نو ًعا أدب ًيا «يف ضوء
تعريف جيان بياجو للنوع األديب بأنه :النظام الرابط بصورة ثابتة بني مكونات أيديولوجية وموضوعاتية
مع ّينة ،وبني بنيات تعبريية خاصة»( .((1وهبذه النظرة األجناسية ،مل يعد املديح موضو ًعا أو ثيمة جزئية،
خاصا توحد بني نصوصه ونامذجه عنارص ترقى إىل مستوى احلفاظ عىل النوع األديب
وإنام غدا نو ًعا
ً
واستمراره .وترى أن استمرار هذا النوع ينطوي عىل فكرة أيديولوجية إمرباطورية هي إمرباطورية احلكم
اإلسالمي آنذاك ،وينقلها ،وغدت مهمة هذا النوع هي التعبري عنها ونرش أيديولوجيتها اخلاصة يف صورة
من صور اللقاء احلميم بني النوع واملادة أو الفكرة التي ينهض بمهمة إنجازها.
كثري من الشعراء كام
يبقى سؤال مهم يف نظري يتعلق هبذا القسم من الكتاب :لقد أيد
َ
احلكم األموي ٌ
عارضه آخرون من شعراء اخلوارج والشيعة والزبرييني وشعراء األحزاب والفرق املناهضة للحكم
األموي .وإذا ما تذكرنا أن األخطل ظل عىل الديانة املسيحية ،ككثري من أبناء قبيلته تغلب ،فلنا أن نتساءل
تعبريا عن احلقبة األموية وعن نظام
عن مدى التالؤم بني فكره الديني وإمكانية أن يكون الشاعر األكثر
ً
احلكم اإلسالمي آنذاك؛ فهو إ ّما أن عامل الدِّ ين عنده ضعيف إىل درجة أنه مل يؤثر يف شخصية الشاعر
نفسه ،وأن األخطل يف حقيقته «إسالمي» الثقافة واالنتامء عىل الرغم من ديانته املسيحية ،وإ ّما أن نفرتض
ضعف العامل الديني يف الدولة أو نظام احلكم بحيث إنه يريد مؤيدين ومدافعني ،برصف النظر عن عامل
الدِّ ين أو تأثريه .فهل ح ًقا واصل األخطل التقاليد اجلاهلية القبلية يف املديح ،وكأن اإلسالم مل يغري شي ًئا
مالئم عن
تعبريا
يعب
يف العرب ومل ّ
ً
يطور يف فكرهم وأيديولوجيتهم؟ وهل بمقدور شاعر غري مسلم أن ّ
ً
أيديولوجية احلكم اإلسالمي مهام تكن قدرته الشعرية؟! كل ذلك حيتاج إىل املناقشة وإىل وقفة طويلة ال
يمكن إغفاهلا يف دراسة ثقافية فكرية من هذا النوع .ولو أن املؤلفة اكتفت بفصل واحد لألخطل واختارت
شاعرا آخر من الشعراء املسلمني املؤيدين لبني أمية ،النكرست حدّ ة هذه الصورة ،وملا
يف الفصل اآلخر
ً
يعب عنها .واألمر اآلخر أن الشعر السيايس
تساءلنا عن تالؤم األخطل فكر ًيا مع السلطة أو الدولة التي ّ
حمتاجا إىل الوقوف عنده ،ولو بإجياز ،ألنه
واملذهبي املعارض للحكم األموي الناقض أليديولوجيته كان
ً
يم ّثل الوجه اآلخر هلذه األيديولوجيا من ناحية نقضها ونقدهاً ،
عم ينطوي عليه هذا العمل من
فضل ّ
إبراز ردود شعراء بني أمية عىل األصوات املعارضة يف شعرهم ،واحلجج التي قدموها أو اخرتعوها
يف أحقية بني أمية باخلالفة؛ فمثل هذه الصورة ال تربز إال بوجهيها :الداعم والناقم ،املؤيد واملعارض،
فكان من املفيد للدراسة استكامل صورة اخلطاب األيديولوجي لألخطل ،ذلك اخلطاب املؤيد لألمويني،
بخطابات شعرية دافعت عن االجتاهات السياسية املناهضة هلم ،كخطاب شعراء الشيعة وشعراء الزبرييني
وشعراء اخلوارج ،وغريهم ممن م ّثلوا ظواهر مهمة يف سياق الشعر السيايس اإلسالمي .وقد ال يقع شعر
ً
اتصال وثي ًقا بمبدأ الشعر والسلطة ،وهو هنا الشعر املناهض أو
هؤالء يف إطار املديح ،ولكنه يتصل
يعمق هذه الثنائية إىل جانب نموذج الشاعر املداح أو املتوسل أو
املخالف هلا ،وقد يكون يف تناوله ما ّ
املتامهي مع اخلطاب السلطوي.
( ((1المصدر نفسه ،ص .113
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انتقلت املؤلفة يف الفصل اخلامس إىل احلقبة العباسية ،ووقفت يف دراسة واحدة عند أيب العتاهية
وأيب متام ،واختارت يف وقفتها مع أيب العتاهية قصيدته القصرية (أحد عرش بيتًا) التي أنشدها املهدي
ومطلعها:
أال مـــا لســـيديت مـــا هلـــا

أدال

فأمحـــل

إدالهلـــا

وقد الحظت املؤلفة أن القصيدة -عىل بساطتها وقرصها وخفتها -متتاز بـ«مجاهلا الفني ،بل بحسها
الفكاهي وبإجيازها ،وطاقتها املدحية العالية ،ذلك أن أبا العتاهية يستحرض باختصار بارع كل التقاليد
الفنية اجلوهرية لقصيدة املدح اإلسالمية بقسميها :النسيب واملدح»( .((1ورأت يف موقع آخر من حتليلها
أن «سحر هذه القصيدة وكفاءهتا (ينبعان) من فكرهتا اجلوهرية املتحكمة فيها :استخدام الغزل من أجل
أداء وظيفة قصيدة املدح ،ويف عبارة أخرى استخدام شكل غنائي غزيل خفيف للتعبري عن قوة احلاكم
املطلق»(.((1
وختتار يف الفصل نفسه القصيدة الشهرية أليب متام (فتح عمورية  -السيف أصدق أنباء) يف مديح اخلليفة
املعتصم عندما غزا الروم وفتح عمورية ،استجابة لرصخة امرأة مسلمة اعتدى عليها الروم يف ما تقول
األخبار .وحتليلها هلذه القصيدة حتليل شائق كسائر حتليالهتا ،لوال بعض التأويل البعيد يف مواضع حمدودة،
منها ما فهمت أنه تلميح إىل وصف عمورية باألم العذراء وربطها ذلك بالسيدة مريم عليها السالم،
واستنتجت أن هذه اإلشارة «اللئيمة» مبعثها األصول املسيحية أليب متام نفسه ،وهو تأويل بعيد يف نظرنا
عن منطوق الشاعر ،وهو بريء منه ،بل إن قصيدته ختلو يف نظرنا من أي إشارة دينية ،فال صلة للدِّ ين
عم سبقها من اعتداءات
بالعداء والغزو ،وقد أفاضت الكتب التارخيية يف أخبار هذه املوقعة وكشفت ّ
الروم عىل بالد املسلمني ،وجاء تأريخ أيب متام هلا يف ضوء هذا الرصاع من دون أن يتجاوز ذلك إىل أي
إشارات دينية.
األمر اآلخر ذلك ال ُبعد اجلنيس واجلنويس الذي شددت عليه الباحثة عرب قراءة ملتوية -يف نظرنا -لبعض
األلفاظ والصور؛ فليس بالرضورة أن يفيض خطاب االنتصار والقوة لينتهي إىل خطاب القوة اجلنسية أو
الفحولة عرب الرغبة يف اغتصاب النساء الروميات ،وفق حتليلها.

ويف الفصل السادس وقفت عند املتنبي يف ثالث قصائد من مدائحهُ .أوالها قصيدة (لكل امرئ من
دهره ما تعودا) وقد أنشدها يف هتنئة ممدوحه األثري سيف الدولة احلمداين أمري حلب يف عيد األضحى.
والقصيدة الثانية قصيدة شهرية أنشدها كافور اإلخشيدي بعد رحيله من حلب إىل مرص (كفى بك داء
أن ترى املوت شافيا) واختذهتا الباحثة ً
مثال لـ «كيفية استعامل الشاعر معاين القصيدة وبناءها التقليديني
ألداء عملية نقل الوالء» .وتستدل يف حتليلها القصيدة الثالثة (عيد بأية حال عدت يا عيد) عىل كيفية تعبري
املتنبي عن إلغاء الوالء وشعائر التخيل .ومما ُيحسب للمؤلفة يف هذا الفصل انتباهها لقصيدة اهلجاء وما

( ((1المصدر نفسه ،ص .200
( ((1المصدر نفسه ،ص .203
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ختتزنه من طاقات ودالالت تكمل ما يظهر يف قصائد املديح ،فهي وإن كانت ظاهر ًيا عىل األقل من النوع
كثريا ما فتشت عنها الباحثة يف الشعر العريب.
املضاد ،فإهنا ال تبعد عن الطقوسية واألدائية التي ً

أما يف الفصل السابع (واألخري) ،فقد نقلت اهتاممها إىل األندلس ،فاختارت قصائد لثالثة شعراء أندلسيني
يف موضوع التهنئة بالعيد ،وهو اختيار متقصد هبدف الربط بني القصيدة وال ُبعد الطقويس الذي تستدعيه
التهنئة وما يصاحبها من احتفاالت وطقوس يبدو الشعر رشيكًا فيها .واثنتان من القصائد الثالثة قيلتا
يف مناسبة واحدة وهي االحتفال بعيد الفطر يف قرطبة سنة 363هـ ،إحدامها للمهند البغدادي واألخرى
البن شخيص ،وقد وجهت القصيدتان ملمدوح واحد هو احلكم الثاين املستنرص .والقصيدة الثالثة قصيدة
ابن دراج يف مدح اخلليفة سليامن بن احلكم وهتنئته بعيد األضحى سنة 403هـ.

مالحظات عامة
املالحظة األوىل :يتقاطع عدد من الدراسات/الفصول يف كتاب القصيدة والسلطة مع كتاب سابق
ترمجه حسن البنا عز الدين للمؤلفة نفسها بعنوان أدب السياسة سياسة األدب( ((1ونُرش بالعربية سنة
 .1998واملقارنة بني الكتابني تفيض إىل أن دراسات (أدب السياسة )..مجيعها مضمنة يف الكتاب
اجلديد (القصيدة والسلطة) باستثناء ُأوالها ،وهي بائية علقمة بن عبدة (طحا بك قلب يف احلسان
طروب)؛ فقد غاب هذا الفصل وظهر يف موضعه من العرص اجلاهيل حتليل املؤلفة لقصيدتني من
اعتذاريات النابغة الذبياين .وهناك إضافات يف الكتاب اجلديد :الفصل الثالث والفصل الرابع
املخصصان لشعر األخطل ،والفصل اخلامس املخصص أليب العتاهية وأيب متام .وأ ّما ما عدا ذلك،
فتعديالت طفيفة جتعل من الكتاب طبعة جديدة منقحة ولكنها ال ترقى به إىل أن يكون كتا ًبا جديدً ا
كل ِ
اجلدة .ومل أجد يف مقدمة املرتجم -عىل الرغم من حرصه عىل الدقة -أي توضيح أو إشارة تفصح
عن الصلة بني الكتابني .وكان من احلق اإلشارة الواضحة إىل ذلك وصوغ مربرات تسوغ إعادة النرش
بعنوان مغاير ،واإلشارة إىل ما حلق هذه الدراسات من تطوير وتغيري عىل سبيل املثال ،وهو توضيح ال
يضري املرتجم وال املؤلفة ،بل هو رضوري لفائدة القارئ ،وعدم وقوعه يف الظن بأهنام كتابان خمتلفان
متام االختالف.
املالحظة الثانية :تساهم دراسة سوزان ستيتكيفيتش يف «حتسني» صورة شعر املديح عرب حتميله أبعا ًدا
ووظائف جديدة مل تنتبه إليها الدراسات السابقة ،وذلك عرب قياس املديح «العريب» عىل مدائح وأشعار
بالطية عرفتها الباحثة يف ثقافات أخرى .وقد ال يكون القياس صائ ًبا أو دقي ًقا متا ًما كام هي احلال يف مثل
قياسا خاط ًئا يف الوقت نفسه ،بل يفتح كوة جديدة لقراءة نوع
هذه املقايسات بني األمم ،ولكنه ليس ً
كبريا من الشعر العريب ،ومن الظلم االزورار عنه والنظر إليه باستخفاف وقلة
أو غرض استهلك ً
قدرا ً
اكرتاث ،بل وبقدر من االستياء واالحتقار يف أحيان كثرية .هذا التحسني لصورة املديح وهذه النظرة
( ((1سوزان بينكني ستيتكيفيتش ،أدب السياسة وسياسة األدب :التفسير الطقوسي لقصيدة المدح في الشعر العربي القديم ،ترجمة
وتقديم حسن البنا عز الدين (القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب.)1998 ،
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اجلديدة مفيدان لقراءة هذا النوع قراءة جديدة حتى لو مل تتفق متا ًما مع منظورات سوزان ستيتكيفيتش ومل
تنطلق من خلفياهتا املنهجية ذاهتا.
روحا جديدة للبحث ،ولكن
إن معظم ما تقوله سوزان ستيتكيفيتش طيب وممتع ،وجيد فيه القارئ العريب ً
مفتوحا من دون تقييد أو مساءلة :فهي
ال بأس يف بعض التقييدات والتساؤالت حتى ال يظل ما تطرحه
ً
تدرس جوهر ًيا غرض املديح ،وذلك الغرض أو النوع -كام حتب أن تنظر إليه -شديد الشيوع يف الشعر
ً
أصيل من
العريب ،وهو بشيوعه ذاك يص ّعب التعميم بأنه يف كل حال كان أيديولوج ًيا وثقاف ًيا وجز ًءا
ً
يعب عنها .وال نامنع
تفاوضا أو
خطاب متصل بالسلطة
ً
توسل أو حتسينًا لوضعية الشاعر أو اجلامعة التي ّ
منظورا الكتشاف شعريته ،ولكن علينا أن
يف أهنا ترفع من شأنه وتقلل من سلبية النظرة إليه ،وتؤسس
ً
نتذكر أنه مل يقترص عىل سلطة اخللفاء وال عىل السلطات القوية املستحقة والراعية للخطابات األدبية
املساندة هلا ،وإنام امتد إىل مديح سلطات متنوعة تتجاوز اخلليفة إىل أطياف من الزعامء املحليني واألغنياء
والوالة والقادة ،وغريهم .وتبدو الفكرة األخرى املتصلة بالتكسب غري ممحوة أو مستب َعدة متا ًما كام
ً
استعامل تكسب ًيا كعمل لكسب
أوحت ستيتكيفيتش يف حتليالهتا .ولعل املديح وشقيقه اهلجاء استُعمال
العيش ،كام يف حاالت معروفة (احلطيئة ً
مثل).
وخصوصا يف زمن ارتفاع شأن الشعر ،فالتكسب غري مستب َعد متا ًما عند عدد
الشاعر يعي سلطته،
ً
وخصوصا العصور املتأخرةً ،
مثال لسقوط
وافر من الشعراء .ويم ّثل شعر املديح يف بعض العصور،
ً
وحتول الشاعر إىل صيغة تكسبية جعلت من املديح نو ًعا «تسول ًيا» ال «توسل ًيا»
مؤسسة الشعر والشعراء ُّ
أو طقس ًيا كام حاولت املؤلفة أن حتاجج يف حتليالهتا .وقد تكون االختيارات التي وقفت عليها مالئمة
ملا أرادته ،ولكن متام الصورة باستدعاء املسكوت عنه يف قصائد أخرى كثرية يقلل من اإلطالق الذي
أرصت عليه.
املالحظة الثالثة :تتفاوت درجة اإلقناع يف الدراسات ،بل من جزء إىل جزء ،وهي وإن بدت معقولة
متامسكة يف أكثر األحيان ،فإهنا مل ُ
ختل يف بعض األحيان من آلية أو ميكانيكية؛ فلقد بدت ثنائية اخلطيئة
مفتاحا مقن ًعا لقصيديت النابغة الذبياين ،ومت ّثلت اخلطيئة يف قصيدته التي يقال إنه تغزل فيها
والتفكري
ً
باملتجردة زوجة النعامن .وإذا قرأنا أبيات الغزل املادي والنسيب املكشوف ،أدركنا اخلطيئة التي وقع فيها
تكفريا عن القصيدة األوىل،
تعرض لسلطته ،وتأيت القصيدة االعتذارية
الشاعر؛ فالتعرض حلريم النعامن ُّ
ً
مع بالغة خاصة بإنكار الذنب واجلريمة .ولقد كررت املؤلفة هذه الثنائية جزئ ًيا يف إنشاد األخطل قصيدته
(خف القطني) لعبد امللك بن مروان ،ورأت أنه ارتكب خطيئة بطلبه رشب اخلمر يف جملس اخلليفة ،وملا
مل ُي َ
عط ما أراد وتعرض ليشء من التقريع ،خرج من املجلس .ولكن اخلرب جعله يتزود باخلمر من أحد
اخلدم يف القرص نفسه ،وهبذا يناقض اخلرب حوادثه حتى من الناحية األدبية ،فاخلمر وفق ذلك متوافرة وفرة
واضحة وليست ممنوعة أو نادرة يف القرص ،وبمقدور خادم أن يسقي الشاعر ما يشاء من قداح ،فيرشب
ثم يعود إىل املجلس لينشد قصيدته التي تك ّفر عن خطيئته .ونحسب أن الثنائية -اخلطيئة والتكفري -غري
متحققة بدرجة كافية يف حالة األخطلً ،
فضل عن أن الشاعر جاء وقصيدته جاهزة ال عالقة هلا بموقف
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اخلمر كله ،سواء أكان له أصل تارخيي (وهو أمر نستبعده) أم كان مل َّف ًقا .ومعنى هذا أن ليس بالرضورة
أن تنطوي قصيدة املديح عىل هذه الثنائية ،وليس لزا ًما عىل الناقد أن يضطر إىل تضخيم داللة بعض
النصوص واألخبار ليحقق وجود الثنائية املذكورة.
ربام يكون بعض االستشهادات غري دال أو غري مو َّفق أحيانًا ،من مثل استناده إىل خرب دريد بن الصمة
إلثبات فكرة أن إسالم بجري بن زهري (شقيق كعب) يم ّثل خيانة لقومه بحسب املنظور اجلاهيل ،فقال أحد
االستشهادات« :ومما يدل عىل أن إسالم بجري يعد حسب التقاليد اجلاهلية خيانة لقومه أبيات لدريد بن
فارسا من فرسان العرب .وقد رفض الدخول يف اإلسالم:
الصمة الشهرية ،وكان دريد ً
أمرهتـــم أمـــري بمنعـــرج اللـــوى

فلــم يســتبينوا الرشــد إال يف ضحــى الغــد

وهـــل أنـــا إال مـــن غزيـــة إن غـــوت

غويـــت وإن ترشـــد غزيـــة أرشـــد»

فلـــا عصـــوين كنـــت منهـــم وقـــد أرى

غوايتهـــم وأننـــي غـــر مهتـــد
()١٩

تعليقنا عىل هذا االستشهاد أنه ال يتصل من قريب أو بعيد بقصة بجري وكعب ودخوهلام اإلسالم ،وليس
لألبيات صلة بامتناع دريد عن الدخول يف اإلسالم وال بفكرة اخليانة ،وقد قيلت األبيات املذكورة قبل
أساسا من قصيدة رثائية يبكي فيها دريد أخاه القتيل يف موقعة
اإلسالم يف سياق احلروب القبلية ،وهي
ً
وج ّل ما فيها التشديد عىل الفكرة القبلية اجلاهلية من ناحية تبعية الفرد لقبيلته
من أيام العرب وحروهبمُ .
والتزامه حكم اجلامعة ووضع رأيه الشخيص جان ًبا .واالستشهاد باألبيات ال حيقق -يف نظرنا -اهلدف
الذي تطلعت إليه الباحثة.
املالحظة الرابعة هي بخصوص املصادر واملراجع ،فنحسب أن طائفة مهمة من املراجع العربية غابت
عن الباحثة ،وهي ما تتصل بـ «اآلداب السلطانية» التي كان يمكن أن تتقاطع مع فهمها الشعر من
منظور أيديولوجي وسلطوي .ولعل يف بعض تلك املؤلفات النثرية إشارات مهمة تكمل صورة نوع
املديح والتوسل وما إىل ذلك مما قرأته قراءة تارخيية  -ثقافية عميقة ،ولكنها بمقدار استنادها إىل املراجع
األجنبية املتصلة هبذا املوضوع ،نسيت مصنفات اآلداب السلطانية التي نحسب أهنا مهمة يف دراسة من
هذا النوع( .((1من ناحية أخرى ،بدا لنا أن مراجعها العربية قليلة نسب ًيا ،وأهنا مل تشتبك مع تلك املراجع إال
بحدود ما تو َّفر هلا ومل تبذل اجلهد املتوقع من باحثة قديرة مثلها يف االتصال بمراجع مهمة وضعها مؤلفون
عرب هلم نظرهتم اخلاصة إىل ذلك الشعر.
كبريا
يف اخلتام ،نكرر اإلشادة بجهد عز الدين الذي يتجىل يف اهتاممه بمدرسة شيكاغو وترمجته عد ًدا ً
من إنتاج مم ّثليها .وإذا أخذنا يف االعتبار أنه أكاديمي وناقد متخصص وباحث متميز ،فإن الرتمجة -يف
مثل هذه احلال -عمل أقرب إىل التضحية .ولكن من جهة ثانية -ومع تقدير هذه التضحية -كسبنا
( ((1من الدراسات الجيدة بشأن هذا النوع ،انظر :عز الدين العالم ،اآلداب السلطانية :دراسة في بنية وثوابت الخطاب السياسي ،عالم
المعرفة؛ ( 324الكويت :المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.)2006 ،
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كت ًبا مميزة يف املكتبة العربية ،مكتوبة بلسان عريب مبني ،وبصورة قريبة من األصل .وتتميز ترمجات
عز الدين بمقدمات دراسية مطولة ،تسمح له بمامرسة يشء من رغبة البحث وجتاوز الدور املرسوم
للمرتجم ،وكذلك اهلوامش الكثرية التي تغني الرتمجة ،وتضيف الكثري إىل الكتاب األصيل ،ومع ذلك
فإن اختصاصه يف جماالت الرتمجة جعلها دقيقة أقرب ما تكون إىل األصل .وقد أتاحت له مراجعة
هذه الرتمجات مع املؤلفة وعرب لقاءات مطولة ورغبة علمية أكيدة صدور هذا الكتاب (القصيدة
والسلطة) يف صيغة عربية راقية وكأهنا ِ
وضعت يف األصل بالعربية .وهي أمور مهمة وق ّيمة تستحق
اإلشارة واإلشادة.
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بنكراد*
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الكتاب

 :اعرتافات شيخ ناشئ

الكاتب

 :أمربتو إيكو

النارش

 :املركز الثقايف العريب

العنوان األصيل Confessions d’ un jeune romancier :

املرتجم

مكان النرش

تاريخ النرش

بنكراد
 :سعيد َ
 :بريوت

٢٠١٤ :

عدد الصفحات ٢٢٤ :

صدر للروائي والسميائي اإليطايل
أومربتو إيكو عن دار غاريس الفرنسية
كتاب جديد بعنوان اعرتافات روائي ناشئ
( .)2013والكتاب من طبيعة خاصة؛ فهو ال
يتناول قضايا نظرية ختص فن الرواية ،بل يكتفي
ببسط سلسلة من التأمالت يف عوامل الرسد ،كام
مارسته اإلنسانية منذ فجر التاريخ ،وهي حتاول
ترويض زمنية «ضالة» وتائهة يف معيش إنساين
يتسع أحيانًا ليشمل عوامل االستيهامات كلها،
ويضيق ليكتفي باإلحالة إىل شأن يومي بال قيمة.
فللرسد ،يف تصور إيكو ،وظائف شتى ،منها الرغبة
يف التخلص من ضيق عامل الواقع وحمدوديته،

ومنها التمثيل للمحتمل يف الوجود ،ومنها يف
يسميه الوظيفة االستشفائية،
املقام األول ما
ّ
بمفهومها العميل والنفساين يف الوقت ذاته.

كم
وكلمة «ناشئ» ال حتيل يف هذا السياق عىل ٍّ
عمري معدود؛ فإيكو كان يف سنة صدور الكتاب
يف السابعة والسبعني من عمره ،وهو ما يعني أن
املؤلف يتحدث عن جتربة كانت تتطور عنده
عىل هامش «العمر العلمي» يف ما يشبه «احلديقة
اخللفية» التي حيتمي هبا كلام حارصته املفاهيم
وض َّيق عليه التجريد .لذلك يتحدث هنا عن
حقيقة الرسد من خالل «رسد» تفصيالت جتربة

* أستاذ السميائيات في كلية اآلداب ،جامعة محمد الخامس – أكدال ،الرباط ،المغرب.
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روائية مل تكن سنّها حينها تتجاوز الثامنة والعرشين
سنة ،وهي فرتة زمنية كانت كافية عنده ليكتب فيها
مخس روايات مألت الدنيا وشغلت الناس ،بد ًءا
من اسم الوردة وانتهاء بـ الشعلة الغامضة للملكة
لوآنا (مل تكن روايته مقربة براغ قد صدرت عندما
ظهر كتابه موضوع هذه املراجعة).

لذلك ،ال يمكن تصنيف الكتاب ضمن الدراسات
النقدية ،كام ال يمكن أن نضعه يف حساب شعرية
مهووسة باستخراج القواعد واإلمساك باملنطق
ً
تفصيل
تنظريا للرسد أو
الداخيل للنص؛ فهو ليس
ً
مكونات النص وآلياته يف التوليد والتأويل.
للقول يف ّ
كام أنه ال يقول أي يشء عن اخلطاطات التحليلية
يبش هبا النقاد عادة ويعتربوهنا أداة مركزية
التي ّ
لقياس «حجم» املعنى وطريقة انتشاره يف تفصيالت
القصة .إنه ،عىل العكس من ذلك ،ينزاح عن حقيقة
املفاهيم لكي يصف االنفعاالت ،كام يمكن أن تدهم
فنانًا ال يملك سوى حسيته أدا ًة لترصيفها.

إن هذا الكتاب يشء آخر ،إنه بوح ،أي اعرتاف بام
رسا إىل األبد ،وهذا البوح هو
كان من املمكن أن يظل ً
ما يشكل الفصل األول من الكتاب ،وفيه يتحدث
يسميه يف هذا السياق ،ويف سياقات سابقة،
إيكو عام ّ
حكايات السريورة« :سريورة التكون» و«سريورة
البناء» و«سريورة التفكري باألصابع» و«سريورة
التشخيص» ،بل يتحدث أحيانًا عن السريورة التي
تنتقل من خالهلا أجزاء من حياة املؤلف إىل عوامل
التخييل بوحي أو يف غفلة منه.
يتساءل إيكو يف بدايات كتابه ،بام يشبه األمل ،عن
طبيعة العمل الفني وعن املقاييس التي يعتمدها
الناس من أجل الفصل بني ما هو إبداع خالص
وما ُي َرد إىل العلم الرصف« :مل أفهم أبدً ا ملاذا
ينظر الناس إىل هومريوس باعتباره كات ًبا مبد ًعا،
يف حني ال يصنّفون أفالطون ضمن املبدعني.
ملاذا ُيعد شاعر رديء كات ًبا مبد ًعا ،يف حني ال
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يكون الكاتب العلمي مبد ًعا؟» ويميز بطريقته
اخلاصة بني الكاتب ) ،)Ecrivainذاك الذي
نصوصا إبداعية ،كام هي حال الشاعر أو
ينتج
ً
الروائي ،وبني ال َكتَّاب ( ،)Ecrivantالشخص
يدون الوقائع ،متا ًما كام يفعل ذلك موظف
الذي ّ
حمرضا» .فاإلبداع يف
يف بنك ،أو رشطي وهو حيرر
ً
تصوره حارض يف الصنفني م ًعا ،ولكن عواملهام من
طبيعيتني خمتلفتني :إنه الفاصل بني التقاط ملا تراه
العني وتصفه يف حدوده الواقعية ،وبني الترصف
يف مادة تستوطن االنفعاالت التي تقود العني إىل
إعادة تشكيل ما ترى.
يف هذا اإلطار يتحدث إيكو عن حاالت وصف
القول وتفصيله يف أفكار ال يمكن أن تستقيم
من خالل غطاء مفهومي جمرد ،بل حتتاج إىل
تشخيص ،أي حتتاج إىل أن ُيو َدع ضمن انفعاالت
يستهوهيا املحسوس النفيس .فبإمكان الروائي
دائم أن يقول أشياء يعجز الفيلسوف عن وصفها.
ً
وكثري من الفالسفة مل تسعفهم سوى الرواية يف
رشح نظرياهتم.

أيضا طبيعة الرسد من
تلك طبيعة الفن ،وهي ً
حيث هو أنسنة للمفاهيم ور ّدها إىل املتعدد يف
احلياة .إن الفن هو يف املقام األول «تشخيص»،
أي عودة إىل «احليس» واإلمساك بطاقاته خا ًما،
كام يمكن أن يصدر عن نفس أمارة باحلسن
وبالسوء ،أو هو «فكر حديس» (كروتشيه) يصدر
عن «ذات عارفة» تروم «تقليص الفجوة الفاصلة
بني املعرفة واحلس» (كريامص) .وهذه احلسية هي
التي ُيمسك هبا الروائي من أجل ترسيب املفاهيم
إىل املعيش العميل ،فليس هناك أفضل من الرسد
ً
سبيل للعودة باملفهومي إىل أصله األول ،أداة
للمحتمل ،أي أداة لرفع حاالت التجريد وصب
الفعل ضمن ممكنات زمنية ال يمكن أن تُرى إال
من خالل ما يؤثثها من وقائع وأحداث؛ فنحن ال
نتوقف عن احلكي ،ومل نتوقف عن ذلك من أول
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عهدنا بالتأنسن وما زلنا نحكي ،وال نفعل ذلك
من أجل استعادة ما فات ،بل رغبة منا يف فهم ما
حدث أو ما يمكن أن حيدث ،أو نفعل ذلك فقط
من أجل االستمتاع بحاالت ال حتكمها قوانني
العامل الواقعي (كتب اسم الوردة فقط ألن فكرة
تسميم راهب راودته ،كام يقول).
وتلك مناطق ال تقع حتت سلطان التحديدات
املفهومية ،وال يدرك مضموهنا «الفاهم» ،الذي
يبحث للموصوف عن معادالت له يف املفاهيم؛
إهنا تقع يف منطقة فاصلة بني االستهواء األصيل
والبدايات األوىل إلدراك الكون خارج قيود
الطبيعة .فنحن ال نرى من سريورات اإلبداع
الفني سوى قطعة الثلج التي تطفو عىل السطح ،أما
يسمى املوهبة ،أو القدرة
رسه الكيل فمودع يف ما ّ
اخلالقة عىل التقاط ما ال يمكن للعني العادية أن
تراه من خالل ما تفرزه حيثيات الزمن والفضاء،
أو ما تستثريه الطاقات الوجدانية املتنوعة .لذلك،
فإن اخلربة التي يتحدث عنها إيكو يف هذا الكتاب
أعمق وأوسع مدى من كل ما يمكن أن تقوله
تبش به املفاهيم املجردة ،إهنا تفتح
النظريات أو ّ
با ًبا عىل مساحات اإلبداع ذاته.
بعبارة أخرى ،اإلبداع هو األصل ،أ ّما النظرية
فتأمل الحق .الفن تفجري للطاقات االنفعالية
وإمساك بالروح التي تسكن األشياء والكائنات
وتتحكم يف مصائرها ،أو هو حماولة للبحث عن
االنسجام والوحدة يف املتنافر واملتعدد والعامئي،
ما يمكن أن يوجد يف اخللف من الذاكرة املرئية
للوجود ،وال تقوم النظرية ،ضمن هذا الفيض
االنفعايل ،إال بالتعميم والتجريد وإسقاط املمكن
من حاالت التأمل الوجداين.

ربام يكون النص حقيقة يف العني التي تراه وتفك
رموزه وتبحث يف ثناياه عن معان أرادها املؤلف
أو ترسبت إىل القصة بحكم سلطان املوسوعة،
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أو بحكم قدرة األشياء عىل التسلل إىل النص يف
انفصال عن مقاصد الباث ونياته الرصحية ،ولكنه
حالة وجدانية تُبنى ضمن إكراهات املوسوعة
أيضا .يتعلق
وضمن مقتضيات العوامل املمكنة ً
األمر بتداخل بني ما يأيت من اخلربة اجلامعية واخلربة
الفردية عىل حد سواء ،وبني ما متليه سنن اجلامليات
وقواعد الفن ،وما يتحكم فيه املتاح املعريف السائد
هوسا
يف مرحلة ما ،يف الوقت ذاته  :إن الفن ليس ً
يف تصور إيكو ،بل ختليص األشياء مما يأتيها من
املفاهيم .وهذه هي األطروحة املركزية عند إيكو.

يف هذا السياق يورد إيكو حكاية غريبة هلا عالقة
بذكريات قديمة ترسبت إىل النص يف غفلة منه:
«لقد سألني أحد األصدقاء بعد ظهور رواية
بندول فوكو بشهور :ملاذا أمبارو؟ أليس االسم
اسم جبل؟ ورشح يل بعد ذلك أن هناك أغنية
تقول Guajira Guantanamera :تشري إىل جبل
اسمه أمبارو .يا إهلي ،إين أعرف هذه األغنية
جيدً ا ،رغم أين مل أعد أذكر كلمة واحدة من
كلامهتا .لقد غنّتها فتاة يف أواسط اخلمسينيات،
وكنت مغر ًما هبذه الفتاة .لقد كانت من أمريكا
الالتينية ،وكانت مجيلة جدً ا ،ومل تكن برازيلية ومل
تكن ماركسية ،ومل تكن سوداء وال هستريية كام
كانت أمبارو .ولكن من الواضح أين ،وأنا أبتدع
فتاة جذابة من أمريكا الالتينية ،كنت الشعور ًيا
أفكر يف صوريت األخرى ،صورة شبايب عندما
كنت يف سن كاسوبان .لقد فكرت يف هذه األغنية،
وبطريقة ما ظهر اسم أمبارو ،الذي كنت نسيته
متا ًما ،من الشعوري وتسلل إىل الصفحة».
تلك بعض من األرسار التي اختار إيكو أن يكشف
عنها .وقد فعل ذلك وهو يتحدث عن آليات
جمسدة يف ما يسميه «اإلكراهات»،
الكتابة الروائية َّ
تلك «القيود الطوعية» التي جتعل الفن موهبة
وجهدً ا وخل ًقا ضمن عامل ممكن .فالفنان ،يف كل
امليادين ،ال يمكن أن يبدع من دون أن حييط نفسه
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بقيود هي الضامنة عىل انسجام ما ينتج ،وهي
الوسيلة التي متكّنه من االنزياح عن املوسوعة
والفعل فيها .بعبارة أخرى ،إن الذي يبدع يف
تصوره ال يكتفي بانتقاء ما جيب أن حيرض يف
عمله ،بل عليه أن يعرف كيف يقيص ما ال جيب أن
يكون جز ًءا من هذا العمل .فيكفي أن ختتار حلظة
زمنية لكي جتد نفسك منسا ًقا نحو مسار رسدي ال
يمكنك احل ْيد عنه ،ويكفي أن حتدد فضا ًء تضعه
مضطرا إىل احلديث
مها ًدا لألحداث لتجد نفسك
ً
عن أشياء وإىل جتاهل أخرى .لذلك يرصح
الروائي بعفوية فيقول :لكي نبدع بحرية علينا
أن نحيط أنفسنا بإكراهات ،فاإلكراهات جزء
من العمل الفني ،أو هي البناء الذي يفصل بني
«مادة» مودعة يف التجربة ذاهتا ،والفعل اإلبداعي
الذي يعرف كيف يترصف يف هذه املادة .هو ذا
موطن اإلبداع ،وهو الفرق بني شخص يعرض
تفصيالت زمنية معدودة من خالل رسد أحداث
ختصه أو ختص حميطه املبارش ،وروائي يعرف كيف
خيلق عوامل مكتفية بذاهتا.
تبي العالقة املمكنة بني
هذا مدخل أسايس نحو ّ
العمل الفني وقرائه ،أي بني اسرتاتيجية التوليد
واسرتاتيجيات التلقي .ويف هذا السياق ،يعرتف
إيكو بالتعددية يف اإلحاالت الداللية ،ويعرتف بأن
النص يتجاوز املبدع ،وبأن قصده (قصد الكلامت)
أوسع من قصد املؤلف وأشمل ،وأن القارئ ليس
ً
حمفل سلب ًيا يكتفي بالتعرف إىل معنى موجود يف
سياق معلوم؛ النص وحده يمكن أن حيدد ختومه
ومركزه األصيل .ولكنه يرفض أن يكون النص
مصدرا جلميع املعاين املمكنة .إن ميالد النص جزء
ً
من قدره التأوييل ،وبعبارة أخرى ،إن النص حيمي
نفسه بقصد مودع يف منطق البناء ذاته .ولذلك،
فإنه قد يقول أشياء كثرية ،بام فيها تلك التي مل ختطر
ببال املؤلف نفسه ،ولكنه ال يمكن أن يكون وعاء
للدالالت كلها ،ألن للتأويل موضو ًعا.
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ذلك أن النص ،بحسب إيكو« ،وهو يقلص من
املمكنات املولدة للمسارات اللسانية ،يقلص
من بعض التأويالت املمكنة» ،إنه بصيغة أخرى
ُي َس ِّيق قوله ،ويمنحه نو ًعا من املناعة ضد مجيع
رسطانات القراءات الالمتناهية .فالقول بأن
ٍ
متناه ال يعني أن
تأويل نص ما قد يكون غري
التأويل ال موضوع له ،وأنه ال وجود ألي يشء
يمكن أن يتوقف عنده (سواء تعلق األمر بواقعة
أيضا إن النص قد يكون بال
أو بنص) .والقول ً
هناية ال يعني أن كل عملية تأويلية يمكن أن تكون
هلا هناية سعيدة .وهلذا السبب ،اقرتحت يف كتايب
حدود التأويل ما يشبه معيار إمكانية التزييف:
فعىل الرغم من صعوبة حتديد صحة تأويل ما ،أو
أي التأويلني أفضل يف مقاربة نص ما ،من املمكن
دائم التأكيد أن هذا التأويل أو ذاك تأويل خاطئ،
ً
أو هذياين ،أو عىل األقل ال قيمة له» كام جاء يف
الفصل الثاين من الكتاب.

دائم،
بام أن التلقي يف النص األديب مؤجل ً
فإن مصري التواصل بني املبدع وقارئه ال يمكن
مبارشا؛ «فعندما نُلقي بكتاب إىل
أن يكون
ً
التداول ،كام نضع رسالة يف قنينة ،بعبارة أخرى،
عندما يتم إنتاج نص ما لكي يتداوله جمموعة
كبرية من القراء ،ال لكي يقرأه قارئ بعينه،
فإن املؤلف يدرك أن هذا النص لن يؤول
وفق رغباته هو ،بل وفق اسرتاتيجية معقدة
من التفاعالت التي تستوعب داخلها القراء
منظورا إليها باعتبارها مورو ًثا
بمؤهالهتم اللسانية
ً
اجتامع ًيا» (الفصل الثاين).
خالصة ذلك أن التأويل ال ينصب عىل ذهن
املؤول ،بل يستمد موضوعه من نسيج الداللة
التي يتضمنها العامل املروي.

واستنا ًدا إىل قوة االنفعاالت التي تطلق عناهنا
استيهامات كل استقبال فني ،حاول إيكو الكشف

مناقشات ومراجعات
اعترافات روائي ال يشيخ

عن رس إيامننا الذي ال يتزعزع بشخصيات هي
من صنع التخييل .وقد صاغ ذلك يف شكل حمكي
بسيط :لقد حدثني بعض أصدقائي ذات يوم عن
فكرة فحواها تنظيم مناظرة حول املوضوع التايل:
بام أننا نعرف أن أنّا كارنينا شخصية ختييلية ،وال
وجود هلا يف العامل الواقعي ،ملاذا إذن نبكي عىل
مآسيها ،أو عىل األقل ملاذا نتأثر بذلك؟
يستند هذا التساؤل يف واقع األمر إىل الفرق
املوجود بني حقائق التاريخ وحقائق األدب؛
فعىل الرغم مما هو سائد يف الوسط العلمي ،فإن
الثانية أقوى وأشد مقاومة للزمان من األوىل؛ فقد
يرتاجع مؤرخ عن حقيقة ما إذا أثبتت الوثائق
حقائق جديدة ختص واقعة من وقائع التاريخ .ويف
هذا السياق يقارن بني ختييلية أنّا كارنينا وواقعية
هتلر« :فال أحد يشكك يف أن األوىل انتحرت
بأن ألقت بنفسها حتت عجالت القطار» ،ولكن
«ما زال الكثريون يشككون يف أال يكون هتلر قد
مات ً
منتحرا يف خمبأ أريض».
فعل
ً

هذا يعني أن الشخصيات يف التخييل ليست
كيانات فارغة من كل حتديد ،كام يؤكد ذلك إيكو،
بل إن سلطاهنا أقوى من مجيع احلقائق التي نلتقط
يغي
بقاياها يف الفعل ور ّدة الفعل .لذلك ،قد ّ
املؤرخ من إثباتاته إذا استدعى البحث ذلك،
ولك ْن ال أحد يستطيع تغيري ما يبدعه التخييل
الرسدي .إن «املؤرخني يكتفون باحلديث عن
أشخاصا من حلم
أشباح ،أما الروائيون فيخلقون
ً
وعظم» ،كام جاء يف مذكرات ألكساندر دوما،
الذي هذى عندما زار قرص إيف يف مرسيليا
(سجن مشهور يف الرتاث الفرنيس) وهو يرى
الزوار حيرصون عىل رؤية «زنزانة» سجني مل
يكن له وجود قط (الكونت دو مونتي كريستو)،
ولكنهم ال يكرتثون لزيارة زنزانة سجني حقيقي
كان حمكو ًما فيه باإلعدام (لقد كان مريابو مسجونًا
ً
فعل يف ذلك القرص).
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باإلضافة إىل ذلك ،هناك الكثري من الشخصيات
التخييلية التي أصبحت جز ًءا من آليات تقويم
سلوكنا يف احلياة؛ لقد حتولت إىل نموذج للذم أو
نموذج لالقتداء أو نموذج لتفسري جزء من السلوك
اإلنساين (عقدة أوديب ،وغرية هاملت ،وجشع
بخيل موليري .)...ويكفي أن نذكر أن ُ
«خس
األطفال الربيطانيني ينظرون ،بحسب ما يقوله
بحث ميداين ،إىل شارلوك هوملز والدكتور واتسون
باعتبارمها شخصيتني واقعيتني ،يف حني يصنفون
ترششل ضمن شخصيات التخييل» ،كام يذكر ذلك
إيكو .وهذا تأكيد آخر أن استيهامات التخييل أقوى
من احلقائق التي يفرزها الواقع؛ فنحن قد نبكي
بحرقة عىل مصري الكثري من األبطال التخييليني
الذين صنعهم الرسد الروائي ،ولكننا ال نكرتث
كثريا ملصري اآلالف من األطفال الذين يعانون
ً
املجاعة يف أفريقيا ،وال نذرف دمعة واحدة عىل
آخرين تقتلهم احلرب يوم ًيا يف كثري من بقاع العامل.
خاصا ،فهي ليست
إن لشخصيات التخييل وض ًعا ً
«أشباحا ،كام هي شخصيات التاريخ» ،لذلك قد ال
ً
تتمتع بـ «سجالت مدنية» مضبوطة ،ولكنها مع
ذلك تستوطن وجدان الناس وأحاسيسهم».
اخلالصة عند إيكو أن الرواية هي «بناء عامل» يف
املقام األول؛ إهنا بحث عام يقود إىل اقتطاع جزئية
زمنية وتضمينها أحدا ًثا ختلق قصة ،أي صياغة
حدود عامل معقول يتمتع بوحدة وانسجام يألفهام
القارئ الفعيل ،ويقبله املحتمل التأوييل وجتيزه
أيضا ،وهو أمر تفرسه طبيعة «العوامل
املوسوعة ً
انزياحا عن عامل
املمكنة» ،فهذه العوامل ليست
ً
واقعي ال راد لقضاء األشياء فيه ،إهنا مبنية وفق
قوانني الواقع ذاته ،ولكنها ال يمكن أن توجد إال
عىل هوامشه ،وما يمكن أن ينبعث من الوعي قد
يبدو فرد ًيا يف الظاهر من النص ،ولكنه مجاعي يف
احلقيقة الفنية .إنه كتاب جدير بالقراءة.
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What is the Likelihood of the Production of a Tunisian Islamism?
A Study of the Challenges
Ali al-Saleh Moula
This paper seeks to achieve two things: the first is synthetic, and aims to combine the
facts of political, cultural, and religious reality and make connections and links between
them to aid the understanding of Islamism in both its wide and local Tunisian context.
The second is analytical, and aims to comprehend the issues posing a range of challenges
to the Tunisian Islamist project. The paper employs two interlinked approaches: a
comparative approach and a historical-critical approach. The first is used to examine
the areas in common between the Tunisian Ennahda movement and the Turkish Justice
and Development Party, and between Ataturk and Bourguiba. The second approach is
used to observe the effect of the history of the «civil state» and its value system on the
construction of the contemporary Tunisian personality and the available possibilities or
obligations for Tunisian Islamists to make a breakthrough in the reason of this «civil
state». On the basis of this conception, the paper may be included among studies with
a deconstructionist bent that try to understand the manner in which Tunisian Islamism
is a project that expounds Islam and has an identity-based vision of society. This choice
means not becoming bogged down in details, despite their importance, but being content
with how Tunisian Islamist discourse grounds itself when confronting its obstacles.
Here, it must be indicated, that obtaining direct and conclusive answers to the questions
posed is not a fundamental aim of this research. This is because this form of Islamism,
for composite subjective and objective reasons, has not perfected its doctrines in a way
to enable students to form final judgments. It appears attached to discourse, diktat, and
ideology at the expense of the epistemological, authentic, and creative.
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ABSTRACTS

a logical view of his understanding of the world, whether because of his demolition of
counterpart worlds erected by philosophers before him, on the basis that they are idols,
or in his foundation of his own possible world. The defense of this supposed opposition
required that the author rely on what is known by logicians as dialectical argumentation,
that is the search for proofs to rebuff this claim and found the legitimacy to talk about
possible worlds for Nietzsche - the subject of the paper. This study does not seek to
provide an arbitrary projection of logical interpretation onto Nietzsche’s philosophy, but
rather attempts to apply the new developments in the logic of research approaches that
aim to reveal submerged elements in Nietzsche’s critique of the concept of the world.
The paper puts forward the following theories: the relative possibility of a real world
according to Plato; the unlikelihood of a real world according to the priest; the rational
impossibility of a real world in Kant’s conception, the total impossibility of a real world
according to positivism, and finally the radical possibility of a world after putting an end
to parallel worlds - the idealist possibility.
Law and Religion in Montesquieu’s Philosophy
Ibrahim Mujaidalah
The legacy of Montesquieu, one of the key philosophers of the Enlightenment, is
remarkably diverse. In 1721 he published Persian Letters; in 1734 Considerations on
the Causes of the Greatness of the Romans and their Decline, a formidable work of
history; and in 1748 The Spirit of the Laws, which represents the essence of many years
of research and the fruits of his political and historical reflections. From these works,
Montesquieu appears at times as a man of politics, at times as a historian, and at times
as a law-maker and jurist. Such range, however, does not detract from the unity of his
thought and the connectedness of his reflections, since in all his works he strove to
understand the laws governing societies and organizing the course of the phenomena of
history and nature, and to observe their effect on human life. In his first work, Persian
Letters, Montesquieu dealt with the relationship of religion and law. He established
the relativism of beliefs and a topography of precepts and laws, called for religious
tolerance, and produced a pluralist discourse for understanding religious and cultural
difference. In the second work, Considerations on the Causes of the Greatness of the
Romans and their Decline, he dealt with law in its relation to the movement of history,
revealing the laws that govern the progress and retrogression of states and civilizations.
In his greatest and most renowned work, The Spirit of the Laws, he dealt with law
in its relation with various factors that define general laws such as climate, territory,
population, economy, morality, religion, and power. These factors combine the material
with the ideal, the conceptual with the tangible. They also reveal the dialectical nature
of Montesquieu’s thought. He tried to found a comprehensive positivist approach to
human and religious history and formulate ideas on the future of institutions and their
transformation in real history.
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How the Concept of Political Freedom is Absent
from the Historical Thinking and Experience of Muslims
Abdel Rahim al-Allam
Renowned Moroccan historian Ahmed al-Nasiri states, «Know that this freedom created
by the Europeans in these years is total atheism, because it absolutely requires the inversion
of God’s rights, parents’ rights and human rights […] Know too that the freedom of the
Sharia is what God spoke in his book and the Messenger of God explicated to his Umma
and the jurists compiled in the chapter on restraint in their works.» In the same vein,
Tunisian historian Ibn Abi Dayyaf states, «For this reason the rulers of the Europeans
said that opinion is free,» and later adds «It is no secret that slavery in itself is not
egregious to human nature and does not contradict higher morality or religion because
it is an affliction only to those for whom freedom is innate.» Until recently, maintains
al-Allam, Islamic thought had misgivings over the notion of freedom, and was wary
about accepting freedom, or naturalizing it within the Arab-Islamic milieu. Given the
position of some modern Islamic thinking on freedom, the question that arises is how has
classical Islamic thought understood freedom? And where has the practice of freedom
in general and of political freedom in particular led to in the Muslim political sphere?
Referring to previous studies exploring the notion of freedom, and ones that specifically
address freedom among Muslims, the author attempts to reach conclusions that support
or challenge the claim that there is an absence of freedom – both in practice and in theory
– in the Muslim world. Al-Allam proposes to tackle the subject along the following
lines: first, definitions; second, the concept of freedom in western thought; third, political
freedom in the thinking and political practice of Muslims; and fourth, freedom in Islamic
political philosophy. For the purpose of this study, the concept of freedom chiefly refers
to political freedom, and more broadly to freedom of thought and belief.
The Possible and the Impossible in Nietzsche’s Worldview
Tafrut Lahsan
This study tries to move away from the current logical approach to the theory of «possible
worlds», in an attempt to investigate the subject according to Nietzsche. It starts with the
author’s understanding of some views that this approach is not suitable, and of others
who dispute this choice on the basis of opposition to the claim that Nietzsche, with his
hostility to logic, reason, and all rational or philosophical truth, is unable to entertain
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وأبحاثًا خارج المحور ،ومراجعات كتب ،ومتابعات مختلفة ...وجميعها يخضع
للتحكيم من قبل زمالء مختصين.

ترسل كل األوراق الموجهة للنشر باسم رئيس التحرير على العنوان اإللكتروني الخاص بالمجلة
tabayyun@dohainstitute.org

يمكنكم اقتناء أعداد المجلة ورقيًا أو إلكترونيًا في المكتبة اإللكترونية من خالل التسجيل في الموقع:

www.bookstore.dohainstitute.org
طريقة الدفع :أدوات الدفع اإللكتروني.

شروط النشر
تنشر "تبيُّن" البحوث األصيلة (لم يسبق نشرها أو نشر ما يشبهها) التي تعتمد األصول العلمية
المتعارف عليها.
تقدم البحوث باللغة العربية وفق شروط النشر في المجلة .يتراوح حجم البحث من 6000إلى 8000
كلمة ،بما فيها المراجع والجداول .تحتفظ هيئة التحرير بحقها في قبول بعض األوراق التي تتجاوز
هذا الحجم في حاالت استثنائية.
مراجعات الكتب من  2000إلى  3000كلمة ،على أال يمرّ على صدور الكتاب أكثر من ثالث سنوات .وتقبل
المجلة مراجعات أطول على شكل دراسات نقدية.
ّ
محكمين من ذوي االختصاص والخبرة .وترسل
تخضع المواد المرسلة كافة لتقييم وقراءة
المالحظات المقترحة للكاتب لتعديل ورقته على ضوئها قبل تسليمها للتحرير النهائي.
يرفق البحث بسيرة ذاتية موجزة للكاتب ،وملخص عن البحث بنحو  250كلمة ،إضافة إلى
كلمات مفتاحية.
في حال وجود مخططات أو أشكال أو معادالت أو رسوم بيانية أو جداول  ،ينبغي إرسالها بالطريقة
التي اشتغلت بها في األصل ،بحسب برنامجي :اكسل أو وورد .وال ُتقبل األشكال والرسوم والجداول
التي ترسل كصور.

(أربعة أعداد)

