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The Arab Center for Research and Policy
Studies (ACRPS) is an independent
research institute for the study of the
social sciences and humanities, with
particular emphasis on the applied social
sciences.
The ACRPS strives to foster communication
between Arab intellectuals and specialists
in the social sciences and humanities,
establish synergies between these two
groups, unify their priorities, and build a
network of Arab and international research
centers.
In its commitment to the Arab world’s
causes, the ACRPS is based on the
premise that progress necessitates the
advancement of society and human
development and the interaction with
other cultures, while respecting historical
contexts, culture, and language, and in
keeping with Arab culture and identity.
To this end, the Center seeks to examine
the key issues afflicting the Arab world,
governments, and communities; to analyze
social, economic, and cultural policies;
and to provide rational political analysis on
the region. Key to the Center’s concerns
are issues of citizenship and identity,
fragmentation and unity, sovereignty and
dependence, scientific and technological
stagnation, community development, and
cooperation among Arab countries. The
ACRPS also explores the Arab world’s
political and economic relations with its
neighbors in Asia and Africa, and the Arab
world’s interaction with influential US,
European, and Asian policies in all their
economic, political, and communication
aspects.
The Center’s focus on the applied social
sciences does not detract from the
critical analysis of social theories, political
thought, and history; rather, this focus
allows an exploration and questioning of
how such theories and ideas have directly
projected themselves on academic and
political discourse and guided the current
discourse and focus on the Arab world.
The ACRPS regularly engages in timely
research, studies, and reports, and
manages several specialized programs,
conferences, workshops, training sessions,
and seminars that target specialists and
the general public. The Center publishes
in both Arabic and English, ensuring its
work is accessible to both Arab and nonArab readers.

السياسات هو
العربي لألبحاث ودراســـة
المركز
ّ
ّ
مؤسسة بحثيّة فكريّة مستق ّلة للعلوم االجتماعيّة
ّ
.وبخاصة في جوانبها التطبيقية
واإلنسانيّة
ّ
العلمي البحثي إلى
يسعى المركز من خالل نشاطه
ّ
ّ
والمتخصصين العرب في
المثقفين
خلق تواصل بين
ّ
 وبينهم،عام
العلوم االجتماعية واإلنسانيّة بشكل
ّ
 وبينهم وبين،وأمتهم
وبين قضايا مجتمعاتهم
ّ
المراكز الفكريّة والبحثيّة العربيّة والعالميّة في
عملية البحث وال ّنقد وتطوير األدوات المعرفيّة
 كما يسعى.والمفاهيم وآليّات التراكم المعرفي
المركز إلى بلورة قضايا المجتمعات العربية التي
 وإلى التأثير،تتط َّلب المزيد من األبحاث والمعالجات
.العام
في الحيّز
ّ
ً
مؤسسة
أيضا
 وهــو.مؤسسة علميّة
المركز هو
ّ
ّ
األمـــة العربيّة وبالعمل لرقيّها
ملتزمة بقضايا
ّ
 وهو ينطلق من كون التطوّ ر ال يتناقض.وتطوّ رها
ّ
، ليس هــذا فحسب.والثقافة والــهــو ّيــة العربية
ً
ّ أيضا من
أن التطوّ ر غير ممكن
بل ينطلق المركز
 وكتطوّ ر لجميع فئات،كرقي مجتمع بعينه
إال
ّ
 في ظروفه التاريخيّة وفي سياق ثقافته،المجتمع
ّ  ومن خالل تفاعله مع،وبلغته
.الثقافات األخرى
يُعنى المركز بتشخيص وتحليل األوضاع في العالم
السياسات
 وبتحليل، دو ًلا ومجتمعات،ـي
ّ
ّ الــعــربـ
 وبالتحليل،االجتماعيّة واالقــتــصــاد ّيــة والثقافيّة
ً
التحديات
 ويطرح،أيضا
السياسي بالمعنى المألوف
ّ
،األمة على مستوى المواطنة والهويّة
التي تواجه
ّ
ـســيــادة والتبعيّة والركود
ّ  والـ،وال ّتجزئة والــوحــدة
 وتنمية المجتمعات والدول،العلمي والتكنولوجي
العربي بشكل
 وقضايا الوطن،العربيّة وال ّتعاون بينها
ّ
.عام من زاوية نظر عربيّة
ّ
ً
العربي
أيضا بدراسة عالقات العالم
ويُعنى المركز
ّ
،ومجتمعاته مع محيطه المباشر في آسيا وأفريقيا
ومــع السياسات األميركيّة واألوروبــيــة واآلسيوية
ّ
 بجميع أوجهها السياسيّة واالقتصاديّة،المؤثرة فيه
.واإلعالميّة
ّ
يشكل اهتمام المركز بالجوانب التطبيقية
ال
 مثل علم االجتماع واالقتصاد،للعلوم االجتماعية
والدراسات الثقافية والعلوم السياسية حاج ًزا أمام
ّ
 فهو يُعنى،االهتمام بالقضايا والمسائل النظريّة
السياسي عناية
كذلك بالنظريّات االجتماعيّة والفكر
ّ
وخاص ًة بإسقاطاتها المباشرة على
،تحليليّة ونقديّة
ّ
للدراسات
وجه
والسياسي
األكاديمي
الخطاب
ّ
ِّ الم
ُ
ّ
ّ
.المختصة بالمنطقة العربيّة ومحيطها
ّ
ً
عدة برامج
ّ  ويدير،َينتج المركز أبحاثا ودراسات وتقارير

 ويعقد مــؤتــمــرات وورش عمل وتدريب،مختصة
ّ
العام العربي
 وللرّ أي،للمختصين
موجهة
ونــدوات
ّ
ّ
ّ
ً
 وينشر إصداراته بال ّلغتين العربيّة واإلنكليزية،أيضا
ّ
.االطالع عليها
ليتس ّنى للباحثين من غير العرب
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 رجا بهلول

الحرية ومعوقات الفعل
التأسيس لمفهوم ليبرالي للحرية في الفكر العربي
Freedom and Impediment to Action

Foundations for a Liberal Concept of Freedom in the Arab Thought
 والتي يــراد بها أن تقودنا إلــى نتيجة، تقوم الــورقــة بمناقشة عــدد من األفـكــار المترابطة:ملخص
للحر ّية في سياق الثقافة العربية
مفادها ّأل مبرر لالعتقاد بعدم إمكانية تأصيل المفهوم الليبرالي
ّ
للحر ّية أساس ميتافيريقي
 للمفهوم الليبرالي: باإلمكان تلخيص هذه األفكار كما يلي.اإلسالمية
ّ
 كما أن لــه حـضــوره على،و لهذا األســاس الميتافيزيقي تجليات مختلفة فــي شتى الـمـجــاالت
 كما وجدنا بأن وجد. اإلسالمي-  سواء اليوناني منه أو العربي،صعيد الفكر الفلسفي القديم
هذا األساس الميتافيزيقي فرصته للتعبير عن نفسه وبقوة في الفلسفة السياسية الغربية وتحت
 تتوافر (أو تــوافــرت منذ، وفــي سياق حداثة عربية فرضت علينا أو تطورت عندنا،تأثير الـغــرب
للحر ّية عن نفسه في الفلسفة
يعبر هذا التصور الميتافيزيقي
ّ عصر النهضة العربية) فرصة لكي
ّ
.السياسية العربية الحديثة والمعاصرة
 الغرب، األساس الميتافيزيقي، الفكر العربي، معوقات الفعل، الحرية:الكلمات المفتاحية
Abstract: This paper explores, and ultimately finds no justification for, the idea
that it is not possible to root the liberal concept of freedom in the Arab-Islamic
cultural context. It examines this supposition from two main angles: First, that
the liberal understanding of freedom has a metaphysical basis, which itself has
various implications in a range of areas. The paper shows that this basis is also
present in ancient philosophical thought—both Greek and Arab-Islamic. In the
context of an imposed Arab modernity, there is now (or has been since the period
of the Nahda) a chance for this metaphysical conception of freedom to express
itself within modern and contemporary Arab political philosophy.
Keywords: Freedom, Obstacles to Action, Arab Thought, Metaphysical Basis,
the West
. الدوحة – قطر،* أستاذ الفلسفة في معهد الدوحة للدراسات العليا

** Professor of Philosophy, Doha Institute for Graduate Studies. Doha- Qatar.
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مقدمة
تـقــدم هــذه الــورقــة البحثية سلسلة مــن األطــروحــات المترابطة حــول مفهو ٍم أثــار ،وال يــزال يثير
اهـتـمــام الـمـفـكــريــن الـعــرب الـنـهـضــويـيــن وآخــريــن مــن بـعــدهــم .نـطـلــق عـلــى هــذا الـمـفـهــوم تسمية
«المفهوم الليبرالي للحرية» ،ونستخدم مصطلح «الليبرالية» بالطريقة المعهودة ،لإلشارة إلــى مجمل
التصورات التي ترتكز على هذا المفهوم للحرية في مجاالت السياسة واالقتصاد واالجتماع وغيرها.
بــوسـعـنــا الـتـعـبـيــر عــن األطــروحــات الـتــي نــرمــي إلــى تـبـيــانـهــا ومـنــاقـشـتـهــا عـلــى الـشـكــل الـتــالــي )1 :للمفهوم
الليبرالي للحرية أســاس ميتافيريقي يتم بموجبه تصور الحرية على أنها تكمن في غياب العوائق من
أمــام الفعل و(بالتالي) تحدد الفعل على أســاس من الرغبة أو المشيئة؛  )2لهذا األســاس الميتافيزيقي
تجليات مختلفة في مجاالت السياسة واالقتصاد ومختلف جوانب الحياة االجتماعية ،حيث يمكننا
الـحــديــث عــن «حــريــات لـيـبــرالـيــة»؛  )3لـهــذا األس ــاس الـمـيـتــافـيــزيـقــي وج ــود عـلــى صـعـيــد الـفـكــر الفلسفي
القديم ،ســواء اليوناني منه أو الـعــربــي  -اإلســامــي؛  )4وجــد هــذا األســاس الميتافيزيقي فرصته للتعبير
عــن نـفـســه ،وب ـقــوة ،فــي الـفـلـسـفــة الـسـيــاسـيــة الـغــربـيــة فــي الـفـتــرة الـحــديـثــة فـقــط ،فـهــو بــالـتــالــي ،ومــن منظور
مـعـ ّـيــن ،أمــر مستجد حـتــى فــي الـغــرب نـفـســه؛  )5تـحــت تــأثـيــر ال ـغــرب ،وفــي سـيــاق حــداثــة عــربـيــة ُفــرضــت
علينا أو تطورت عندنا ،تتوافر لهذا المفهوم الميتافيزيقي للحرية فرصة للتعبير عن نفسه في الفلسفة
الـسـيــاسـيــة الـعــربـيــة الـحــديـثــة والـمـعــاصــرة ،بــدايــة مــن عـصــر الـنـهـضــة ومــا بـعــد .بــالـتــالــي ،وبــالـنـظــر إلــى هــذه
الـمـســارات الـمـتــوازيــة (إلــى درجــة مــا) ،ليس هـنــاك مـبــرر للقول بـعــدم إمكانية تأصيل المفهوم الليبرالي
مما هــي عليه الحال
للحرية فــي سياق ثقافتنا العربية اإلســامـيــة؛ فليس هــذا األمــر بأسهل أو بأصعب ّ
في الثقافة الغربية.
تـشـ ّـكــل ه ــذه األف ـكــار بـمـجـمــوعـهــا مــرتـكـ ًزا لـهــدفـيــن آخــريــن ي ـت ـجــاوزان هــدفــي الــرصــد الـتــاريـخــي وتحليل
ـوجــه الليبرالي فــي الفكر العربي اإلســامــي،
المفاهيم .يتلخص الـهــدف األول فــي محاولة تأسيس الـتـ ّ
بحيث ال نعود ننظر إلى هذا األخير كمستودع ألفكار ومعتقدات ال تتباين إال في درجة دوغماطيقيتها
والـتـصــاقـهــا بــالـمــاضــي .ول ـهــذا ال ـهــدف قـيـمــة وأهـمـيــة كـبــرى فــي الـسـجــال الــدائــر بـيــن الــداع ـيــن إل ــى تـبـ ّنــي
المفاهيم السياسية المعاصرة ،كمفاهيم الحرية والمساواة والحقوق ،وأولئك الذي يرون في مثل هذا
االنـفـتــاح اغـتــرا ًبــا وسـلـ ًـبــا لـلــذات وفـقــدا ًنــا للهويةّ .أمــا الـهــدف اآلخــر ،الــذي ال يتسع الـمـجــال للبحث فيه
ه ـنــا((( ،فـيـتـمـ ّثــل فــي إرس ــاء بـعــض األس ــس الــازمــة لتقييم الـنـقــاش الــدائــر عــربـ ًـيــا (وغــربـ ًـيــا) ومـنــذ فـتــرة غير
وجيزة ،حول معنى ومغزى المناداة بمفهوم ليبرالي للحرية :فهل المفهوم الليبرالي للحرية غاية يجدر
بنا إدراكها لما يحمله هذا المفهوم من جوانب تقدمية وتحررية ،أم إنه شيء ينبغي تجاوزه إلى ما هو
أفضل منه؟ وما عساه أن يكون؟
((( قمت ،منذ نيف وعشرين سنة ،بمعالجة هذه المسألة بعض الشيء في «المفهوم الليبرالي للحرية في الفكر العربي الحديث»،
حـيــث ن ـظــرت إل ــى تـجـلـيــات وص ـعــوبــات تـمـ ّثــل ه ــذا الـمـفـهــوم فــي الـفـكــر ال ـعــربــي ال ـحــديــث ،ول ـكــن دون ـمــا تــركـيــز عـلــى مـســألــة األص ــول
والتأسيسRaja Bahlool, «The Liberal Concept of Freedom in Contemporary Arab Thought,» Journal of Arabic and :
Islamic Studies 10 (1993): 22-66.
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يبرعلا ركفلا يف ةيرحلل يلاربيل موهفمل سيسأتلا :لعفلا تاقوعمو ةيرحلا
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في القسم الثاني من البحث ،نشرع في مناقشة سؤال التأصيل ،ونعرض لمقولة مشهورة لقيت وتلقى
الكثير من التأييد ،حتى عند أولئك الذين ينعون صدقها .تفيد هذه المقولة المشهورة بأن مفهوم الحرية
بالمعنى الليبرالي في المجمل غريب عن ثقافتنا العربية اإلسالمية ،التي لم تعرف شي ًئا من هذا القبيل
حتى بدأت عملية تالقح فكري بيننا وبين الغرب الحديث في أواسط القرن التاسع عشر ،وأن جل ما
أدركه التراث العربي اإلسالمي من معاني الحرية المختلفة كان يدور في فلك ميتافيزيقي أخالقي ال
يمت إلى حقول السياسة واالجتماع بصلة وثيقة.
فــي الـقـســم الـثــالــث نستعرض ً
(أول) أهــم عناصر المفهوم الليبرالي للحرية كما تجلت هــذه فــي عصر
النهضة عند مفكرين عــرب مختلفين ،ونقارنها بما يماثلها في الفكر الغربي ،الــذي ُيفترض أنــه أصل
ل ـهــا .ال ن ـقــوم ب ـهــذا مــن ب ــاب الـتـعــريــف بـمــا قــالــه الـنـهـضــويــون ال ـعــرب وأقــران ـهــم فــي ال ـغــرب عــن الـحــريــة
بـتـفـسـيــرهــا الـلـيـبــرالــي ،فـهــذا غـنــي عــن ال ـب ـيــان ،ولـكــن مـنــاقـشــاتـنــا الـمـخـتـلـفــة فــي األق ـســام الــاحـقــة مــن هــذا
الـبـحــث تـسـتــدعــي اإلل ـمــام بـنـطــاق الـسـيــاقــات الـفـكــريــة والـعـمـلـيــة الـتــي تـسـتــدعــي اسـتـعـمــال مـفــردة «حــريــة»
ومشتقاتها بأشكالها الصرفية المختلفة ،وهو ما ال يتحصل من دون التمعن في ما قاله هؤالء وأولئك
عن الحرية.
ونسعى في هذا القسم ً
أيضا للتمييز بين الحرية «بحد ذاتها» من جهة ،والحريات كما تتجلى في ميادين
مختلفة من جهة أخرى ،ونطرح السؤال :هل الحرية شيء ،والحرية االقتصادية والحرية السياسية وحرية
نحاج في هذا القسم بأن المذهب الليبرالي في الحرية ،أو ما أسماه أحمد
الفكر والتعبير أشياء أخرى؟
ّ
لطفي السيد «مذهب الحريين»((( ،دأب منذ فترة طويلة على استيعاب مفهوم الحرية من خالل عائلة
سببيا على أساس اإلرادة وغياب العوائق من
مفاهيمية تشتمل على مفاهيم الرغبة واإلرادة ،وتحدد الفعل ً
أمام الفعل .إذا كان هذا ما ترتد إليه الحرية في نهاية األمر ،بحسب الفهم الليبرالي ،فهو تصور ميتافيزيقي
أنـطــولــوجــي بـحــت ،تـتـحــدد بـمــوجـبــه الـعــاقــة بـيــن الـحــريــة والـحــريــات بــوصـفـهــا عــاقــة بـيــن الـمـفـهــوم الـعــام
والحاالت الخاصة.
نعود لنطرح مسألة األصل والتأسيس في القسم الرابع من البحث .يتبين لنا في هذا القسم أن الطريقة
الـتــي يسير عليها الـفـكــر الـلـيـبــرالــي فــي تـصــوره للحرية ليست شـيـ ًئــا جــديــدً ا الـبـتــة ،وأن لـهــا ســوابــق كثيرة،
لـيــس فـقــط فــي الـفـلـسـفــة الـيــونــانـيــة ،وإن ـمــا فــي الـفـلـسـفــة الـعــربـيــة اإلســامـيــة أيـ ًـضــاُ .ج ــل مــا يـقــوم بــه الـفـكــر
ـاســا
الـلـيـبــرالــي (وه ــو لـيــس أم ـ ًـرا قـلـيــل األه ـم ـيــة) ال يـتـعــدى إل ـبــاس ه ــذا الـتـصــور الـمـيـتــافـيــزيـقــي لـلـحــريــة لـبـ ً
اجتماعيا بــألــوان سياسية واقتصادية ومدنية وغيرها ،بحسب السياقات المختلفة للحياة االجتماعية.
ً
ـراع ــا ج ــدي ــدً ا أت ــى ب ــه ال ـغــرب
ل ـه ــذا ال ـس ـبــب ،ال ي ـم ـكــن ال ـق ــول إن ال ـم ـف ـهــوم ال ـل ـي ـبــرالــي ل ـل ـحــريــة ك ــان اخ ـت ـ ً
الـلـيـبــرالــي الـحــديــث مــن ال ـعــدم؛ فللمفهوم الـلـيـبــرالــي الـحــديــث لـلـحــريــة أص ــول ،حـتــى فــي الـفـكــر الـغــربــي
الحديث نفسه.
((( انظر الهامش رقم  18أدناه.
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في القسم الخامس واألخير من البحث ،نستكمل نقاشنا التأسيسي بالقول إن الظروف التي أوجدتها
الحداثة الغربية في موطنها في االقتصاد ثم في السياسة واالجتماع استدعت بعث الحياة في تصور
ميتافيزيقي مـعـ ّـيــن لـلـحــريــة .ثــم إن هــذا الـتـصــور تــوســع وانـتـشــر ،مـتـخـ ًـذا أش ـكـ ً
ـال مختلفة فــي الـمـجــاالت
ال ـح ـيــات ـيــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة .وال ش ــيء م ــن ه ــذا ب ـمــانــع م ــن أن ت ـس ـتــدعــي م ـس ـت ـجــدات ح ــداث ــة عــرب ـيــة (ن ـشــأت
عـنــدنــا بـحـكــم تـغـيــرات تــاريـخـيــة ،أو فــرضـتـهــا عـلـيـنــا ال ــدول الـمـسـتـعـ ِـمــرة) بـعــث الـحـيــاة فــي ه ــذا الـمـفـهــوم
الـمـيـتــافـيــزيـقــي نـفـســه ال ــذي هــو بـمـثــابــة إرث مـشـتــرك بـيــن الـعــرب وال ـغــرب الـحــديــث .بـعـبــارة أخ ــرى ،نقول
إن ال ـفــرق بـيــن ثـقــافــة ال ـغــرب ال ـحــديــث والـثـقــافــة الـعــربـيــة اإلســام ـيــة (قــديـمـهــا وحــديـثـهــا) ال يـكـمــن على
الـصـعـيــد الـمـفــاهـيـمــي الـبـحــت ،بمعنى وج ــود أفـكــار أو مـفــاهـيــم غــربـيــة لــم يـكــن مــن الـمـمـكــن إدراك ـهــا أو
الـتـعـبـيــر عـنـهــا فــي الـثـقــافــة الـعــربـيــة اإلســام ـيــة ،بــل إن الـمـســألــة كــانــت وال ت ــزال مـحــض ظ ــروف تــاريـخـيــة
واجتماعية وسياسية ربما تجعل أو ال تجعل مــن الــازم تفعيل مــا هــو كامن فــي الـتــراث الفكري لهذه
األمة أو تلك.

األصالة والمعاصرة وسؤال التأصيل
يـ ـق ــوم ك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـم ـف ـك ــري ــن ب ــال ـت ـم ـي ـي ــز ب ـي ــن ال ـم ـن ــاق ـش ــات (والـ ـنـ ـظـ ــريـ ــات) ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ـم ـف ـه ــوم ال ـح ــري ــة
فـ ــي سـ ـي ــاق ال ـب ـح ــث ال ـم ـي ـت ــاف ـي ــزي ـق ــي أو األنـ ـط ــول ــوج ــي ،وتـ ـل ــك الـ ـت ــي تـ ـ ــدور ح ـ ــول م ـف ـه ــوم ال ـح ــري ــة فــي
سـ ـي ــاق ال ـم ـب ــاح ــث ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة عـ ـم ــو ًم ــا ،ب ـم ــا قـ ــد ي ـش ـت ـم ــل ع ـل ـي ــه ذل ـ ــك مـ ــن م ـب ــاح ــث فــي
م ـ ـجـ ــاالت االقـ ـتـ ـصـ ــاد والـ ـنـ ـظ ــم ال ـق ــان ــون ـي ــة وح ـ ـقـ ــوق اإلن ـ ـس ـ ــان والـ ـحـ ـيـ ــاة الـ ـم ــدنـ ـي ــة .وم ـ ــن أب ـ ـ ــرز األم ـث ـل ــة
ع ـل ــى ذلـ ـ ــك ،ال ـم ـف ـك ــر ال ـل ـي ـب ــرال ــي ج ـ ــون سـ ـتـ ـي ــوارت ِم ـ ــل ( )J.S. Millال ـ ــذي ي ـق ــول ف ــي ب ــداي ــة م ـقــال ـتــه
المشهورة في الحرية:
يسمى
يسمى بحرية اإلرادة التي يفترض أنها تتعارض مع ما ّ
ال يتناول موضوع هذه الرسالة ما ّ

(خطأ) بمبدأ الضرورة الفلسفية ،ولكنه يتناول الحرية المدنية أو االجتماعية ،ويبحث في طبيعة
ـرعــا أن يـمــارسـهــا فــي حــق الـفــرد ،وح ــدود تـلــك الـسـلـطــة ،وهــذه
السلطة الـتــي يـجــوز للمجتمع شـ ً
مسألة قلما تعرض لها الك ّتاب أو تناولوها بالدراسة بوجه عام(((.

مـثــل ه ــذا الـتـمـيـيــز ،بـمــا لــه وم ــا عـلـيــه مـ ّـمــا س ــوف نـنــاقـشــة بــالـتـفـصـيــل فــي ه ــذا ال ـب ـحــث ،يـعـنـيـنــا ك ـث ـيـ ًـرا نحن
المهتمين بالفكر الـعــربــي الـسـيــاســي واالجـتـمــاعــي ،قــديـمــه وحــديـثــه؛ ذلــك أن كـثـيـ ًـرا مــن الـبــاحـثـيــن دأبــوا،
ومـنــذ أمــد طــويــل ،على الـقــول بــأن الفكر الـعــربــي اإلســامــي ،باستثناء الـحــديــث مـنــه ،يحفل بالنقاشات
الميتافيزيقة لمسألة الحرية ،ولكن مناقشاته المطولة لمسألة الحرية ال تبدي أي اهتمام يذكر بمسائل
السياسة واالجتماع.
يـ ـعـ ــود ق ـص ــب ال ـس ـب ــق فـ ــي مـ ـجـ ــال اسـ ـتـ ـخـ ــدام هـ ـ ــذا ال ـت ـم ـي ـي ــز مـ ــن أجـ ـ ــل ت ـح ــدي ــد وت ـح ـل ـي ــل م ـف ـه ــوم (أو
م ـف ــاه ـي ــم) ال ـح ــري ــة ف ــي ال ـف ـك ــر ال ـع ــرب ــي اإلسـ ــامـ ــي إلـ ــى ال ـم ـس ـت ـش ــرق ف ــران ــز روزن ـ ـتـ ــال ال ـ ــذي قـ ــام بــرصــد
((( جون ستيوارت ِمل ،حول الحرية (القاهرة :الهيئة العامة لقصور الثقافة ،)2012 ،ص .5
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م ـعــان مـخـتـلـفــة لـلـحــريــة ف ــي ال ـتــاريــخ ال ـف ـكــري ال ـعــربــي اإلس ــام ــي .ت ـت ــراوح ال ـم ـعــانــي ال ـتــي ق ــام روزن ـت ــال
بــرصــدهــا م ــا ب ـيــن ال ـحــريــة ال ـم ـنــاف ـيــة ل ـل ـع ـبــوديــة (بــال ـم ـع ـنــى ال ـق ــان ــون ــي) وال ـح ــري ــة ال ـم ــرادف ــة ل ـل ـكــرم وال ـن ـبــل،
وال ـح ــري ــة الـنـفـســانـيــة لـلـمـتـصــوف (ال ـت ــي ت ـتــرجــم ك ـع ـبــوديــة مـطـلـقــة ل ـل ـخــالــق) ،وح ــري ــة الـمـتـكـلـمـيــن الــذيــن
ج ـهــدوا فــي تـحــديــد درج ــة أو ن ــوع مــن الـحــريــة لــإن ـســان قـبــالــة إل ــه م ـقـ ّـدر ل ــأق ــدار وك ـلــي ال ـق ــدرة .ولـكــن
روزن ـت ــال ال يـعـثــر عـلــى أي مـفـهــوم لـلـحــريــة ذي م ـغــزى سـيــاســي أو اج ـت ـمــاعــي .ل ــذا يـخـلــص إل ــى نتيجة
مفادها أن:
على الرغم من وجود نقاشات مطولة للحرية (في الفكر العربي اإلسالمي) ،فإن فكرة الحرية

لم تبلغ مرتبة المفهوم السياسي األساسي الذي بوسعه أن يلم الشعث حول القضايا الكبرى ...
متوقعا مــن الـفــرد المسلم أن يعتبر أن السلوك القويم يتمثّل فــي مــواءمــة حريته الشخصية
كــان
ً

يثمن حريته الشخصية
لمعتقدات وأخــاق وأعــراف الجماعة الـتــي ينتمي إليها .ومــع أنــه كــان ّ
خيرا مطلقًا يتوجب الذود
ويفتخر بها ،فإنه لم يكن من المفترض له أن ينظر إليها كما لو كانت ً
عنه قبالة مطالب الجماعة ،وبأي ثمن .ومن الناحية السياسية ،لم يكن يتوقع أن للفرد أي خيار

حر في ما يخص نظام الحكم الذي يعيش تحت ظله(((.

الرأي في المجمل ،وإن لم يكن في التفصيالت ،عدد كبير من المفكرين والك ّتاب العرب .نذكر
تبع هذا
َ
منهم ،على سبيل المثال ،المفكر المغربي عبد الله العروي الذي ينتهي به الفحص اللغوي إلى التمييز بين
أربعة معان للحرية :المعنى الخلقي (الحر بمعنى الكريم) ،والمعنى القانوني (الحر على خالف العبد)،
والمعنى «االجتماعي» ،ومــن األفضل القول« :المعنى االقتصادي» (الحر هو المعفى من الضريبة)،
والمعنى الصوفي (الحرية بمعنى الخروج من رق الكائنات إلى عبودية الله) .لكن ،وعلى الرغم من أن
يقرع المستشرقين على اقتصارهم على ميادين الدولة والفقه عند البحث عن مواطن وجود الحرية،
العروي ّ
إال أن هذا ال يمنعه من التمييز بين الحرية بالمعنى النفساني الميتافيزيقي والحرية بالمعنى السياسي
االجتماعي ،فيقول:
نفرق بين حرية نفسانية ميتافيزية ،يتناولها الفكر اإلسالمي بالتحليل ،وبين حرية
يمكن إذن أن ّ

سياسية اجتماعية ينكب عليها الفكر الليبرالي ويحصر فيها كــل تـســاؤالتــه ومناقشاته .وينتج

بالطبع عن اختالف االهتمام والنظرة اختالف في المفاهيم(((.

يمكننا اإلشــارة هنا ً
أيضا إلــى ك ّتاب آخرين يقترحون تميي ًزا بين الحرية التي يجري الحديث عنها في
سياق الميتافيزيقا واألنطولوجيا ،والحرية التي يجري الحديث عنها في السياقات السياسية واالقتصادية
معينة على األقل ،بنفي الثانية وإثبات
واالجتماعية المألوفة ،من دون أن يكونوا معنيين ،في سياقات ّ
(4) F. Rosenthal and B. Lewis, «Hurriyya,» in Encylopedia of Islam, vol. 3, New Ed. (Leiden: E.J. Brill, 1971), 589.

قارن ً
أيضا بـ :فرانتز 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 .179
((( عبد الله العروي ،مفهوم الحرية (الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،)1987 ،ص .17
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األولــى كصفة الزمــة فــي التاريخ الفكري للعرب والمسلمين .هــذا مــع أن ليس مــن الصعب (بــل ربما
من المحتم) أن تلتقي آراؤهــم مع وصف ٍّ
كل من العروي وروزنتال لوضعية التراث العربي اإلسالمي
فــي هــذا الـخـصــوص ،ومــن هــؤالء فهمي جــدعــان الــذي يــزيــد عـلــى مــا قـلـنــاه ســابـ ًقــا بــذكــره بـعــض الـفــروق
بـيــن ال ـحــريــة بـمـفـهــومـهــا الـمـيـتــافـيــزيـقــي (ال ــذي يـشـيــر إل ـيــه بـمـصـطـلــح «أن ـطــولــوجــي») وال ـحــريــة بـمـفـهــومـهــا
السياسي االجتماعي:
وإما أنها غير كائنةّ .أما الحرية
إن الحرية األنطولوجية غير خاضعة للتغيير ،فهي ّإما أنها كائنة ّ

الثانية  -المجتمعية – فكسب يولده جهد وكفاح .والحرية األنطولوجية موقف وجودي مطلق

يرتبط بميتافيزيقا الحرية وبالالحتمية ،والثانية نسبية تندرج تحتها جملة من الحريات :السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والشخصية .والحرية األنطولوجية سالبة تتضمن انتفاء الحتمية بينما

الثانية موجبة تنضوي فيها ثلة الحريات(((.

كما يمكن اإلشارة إلى ناصيف نصار الذي يختلف عن غيره بإعادته إنتاج هذا التمييز بين الميتافيزيقي
األن ـطــولــوجــي وال ـس ـيــاســي االج ـت ـمــاعــي مــن خ ــال اس ـت ـخــدام تـفــريــق غـيــر مــألــوف بـيــن مـفـهــوم الـلـيـبــرالـيــة
كأيديولوجيا بــرجــوازيــة «تـمـحــورت حــول شـعــار الحرية وسـعــت إلــى تجسيد هــذا الشعار فــي الممارسة
والمؤسسات االقتصادية والسياسية والثقافية والتربوية واإلعالمية» ،ومفهوم الليبرالية كتفكير فلسفي.
فهذه األخيرة:
ت ـم ـحــورت ح ــول م ـبــدأ ال ـحــريــة ب ــإط ــاق ،وس ـع ــت  ...إل ــى الـكـشــف ع ــن مـضــامـيــن م ـبــدأ الـحــريــة
ومستلزماته فــي الــوجــود الـبـشــري ،أحـيــا ًنــا مــن وجـهــة نظر ميتافيريقية ،وأحـيــا ًنــا أخــرى مــن وجهة

نظر أخالقية ،واندمجت لهذا السبب في األنظمة الفلسفية التي حددت معناها ،مثل الكانطية

أو البرغسونية أو السارترية(((.

ي ـم ـك ــن ت ـل ـخ ـي ــص ه ـ ــذا ك ـل ــه ب ـ ــاإلش ـ ــارة إل ـ ــى مـ ــا ي ـق ــول ــه ال ـم ـف ـك ــر ال ـم ـغ ــرب ــي م ـح ـم ــد ال ـم ـص ـب ــاح ــي ب ـش ــأن
ع ـب ـث ـيــة ال ـب ـحــث ع ــن م ـف ـهــوم لـ ـ «ال ـح ــري ــة بــال ـم ـع ـنــى ال ـح ــدي ــث» ف ــي ث ـنــايــا ال ـف ـل ـس ـفــات ال ـق ــدي ـم ــة ،ال ـيــونــان ـيــة
منها واإلسالمية:
مـ ــن الـ ـب ـ ّـي ــن ب ـن ـف ـس ــه أن م ـف ـه ــوم الـ ـح ــري ــة م ـف ـه ــوم حـ ــديـ ــث ،ي ـع ـ ّـب ــر عـ ــن ح ـس ــاس ـي ــة وأف ـ ـ ــق ف ـك ــري
مـ ــا ك ـ ــان ل ـي ــوج ــد فـ ــي ال ـف ـك ــر ال ـف ـل ـس ـف ــي ل ـل ـح ـق ـب ـت ـيــن ال ـي ــون ــان ـي ــة وال ـع ــرب ـي ــة اإلسـ ــامـ ـيـ ــة .ف ـم ــا ك ــان
ُي ـع ـت ـبــر ح ــريـ ـ ًة ف ــي األزمـ ـنـ ــة ال ـس ــاب ـق ــة ع ــن الـ ـح ــداث ــة ،وهـ ــو ال ــوع ــي ب ــالـ ـض ــرورة ال ـع ـق ـل ـيــة وال ـس ـب ـب ـيــة
ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة والـ ـجـ ـب ــر الـ ــديـ ـنـ ــي ،ص ـ ــار ُيـ ـن ـ َـظ ــر إلـ ـيـ ــه ال ـ ـيـ ــوم مـ ــن ق ـب ـي ــل الـ ـعـ ـبـ ــوديـ ــة؛ وم ـ ــا ك ـ ــان ُي ـع ـت ـ َـب ــر

((( فهمي جدعان« ،الحرية في الثقافة العربية الحديثة »،في فهمي جدعان ،المقدس والحرية وأبحاث ومقاالت أخرى من أطياف
وإما أنه
الحداثة ومقاصد التحديث (بيروت :المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،)2009 ،ص 82؛ أي ّإما أن اإلنسان ،بطبيعته ،حر ّ
مخير ،من دون تحديد مجاالت الفعل والتصرف.
مسير ّ
وإما أنه َّ
غير حر ،أو فلنقُ ل ،وبلغة األقدمين من العرب والمسلمينّ ،إما أنه َّ
((( ناصيف نصار ،باب الحرية :إنبثاق الوجود بالفعل (بيروت :دار الطليعة ،)2003 ،ص .46

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
يبرعلا ركفلا يف ةيرحلل يلاربيل موهفمل سيسأتلا :لعفلا تاقوعمو ةيرحلا
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ع ـب ــودي ــة إزاء األهـ ـ ــواء وال ـش ـه ــوات وال ـ ـنـ ــزوات ال ـف ـك ــري ــة وال ـج ـس ــدي ــة ،أض ـح ــى ح ــري ـ ًة بــالـمـعـنــى
الحديث للكلمة(((.

ال مفر إ ًذا مــن االعـتــراف بــذلــك التمييز الــذي يصوغه ِمــل ويـجــد روزنـتــال والـعــروي وكثير غيرهم شقه
األول مـتـمـ ّثـ ًـا فــي مـسـيــرة الـفـكــر الـعــربــي اإلس ــام ــي ،بـيـنـمــا يـتـمـ ّثــل الـثــانــي فــي الـفـكــر الـغــربــي الـحــديــث.
ولكن ،ما أهمية ذلــك بالنسبة إلينا؟ تكمن األهمية في أحــد االستنتاجات المترتبة على شــروع العرب
والـمـسـلـمـيــن مـنــذ أواس ــط الـقــرن الـتــاســع عـشــر فــي الـحــديــث عــن الـحــريــة ولـكــن بمعنى الـحــريــة الـمــدنـيــة،
كـمــا يـسـ ّـمـيـهــا ِم ــل .هـنــاك اف ـتــراض صــريــح فــي بـعــص األح ـيــان ومـضـمــر فــي أح ـيــان أخ ــرى م ـفــاده أن هــذا
ّ
يشكل نقلة نوعية فــي التفكير الـعــربــي المتعلق بــالـحــريــة ،مــن منطلق أن الـحــريــة الـمــدنـيــة ،ومــا يشاكلها
ً
متصل بالحرية
من حريات شرع العرب والمسلمون في الحديث عنها في القرن التاسع ،ليست أمـ ًـرا

ـوعــا للنقاش فــي العصور
الـتــي قــد ينشدها الـعـبــد أو الـمـتـصــوف أو الـمـتـكـلــم ،والـتــي طــالـمــا كــانــت مــوضـ ً
العربية اإلسالمية الغابرة .عندئذ تُستخ َلص نتيجة مفادها أن الحرية بهذا المعنى المستجد محض تأثر
بالغرب الــذي شرع العرب والمسلمون في التعرف إلى قيمه ومعارفه ونظمه منذ ذلك الوقت ،في ما
غدا ُيعرف بعصر النهضة العربية الحديثة .وفي هذا االستنتاج تظهر بوادر مشْ كل التراث والمعاصرة،
فإما التمسك بتراث
حيث يجد العرب والمسلمون أنفسهم بين خيارين يظن البعض أن كالهما مــرّ :
لــم تـعــد قـيـمــه وأصــولــه الـفـكــريــة ق ــادرة عـلــى اإلم ـســاك بـتــابـيــب الـتـقــدم والـحـضــارة الـمـعــاصــرة (كـمــا يظهر
وإمـ ــا االل ـت ـحــاق بـمـعــاصــرة تـسـتـجـلــب
م ــن غ ـيــاب أي مـفـهــوم لـلـحــريــة بــالـمـعـنــى ال ـمــدنــي أو ال ـس ـيــاســي)ّ ،
مفاهيم (على شاكلة مفهوم الحرية المدنية) ليس لها في التراث جــذور ،وهو ما يؤدي إلى االغتراب
عن النفس.
تـتـمـ ّثــل إح ــدى ال ـغــايــات ال ـتــي يـسـعــى ه ــذا الـبـحــث لـتـحـقـيـقـهــا ف ــي الـبــرهـنــة عـلــى أن س ــؤال ال ـحــريــة لـيــس
ب ـهــذه الـبـســاطــة ،س ــواء فــي مــا يـتـعـلــق بـشـقــه الـعــربــي اإلس ــام ــي ،وال ــذي ي ـبــدو مـضـطـ ًـرا إل ــى االخ ـت ـيــار بين
أمــريــن كــاهـمــا مــر ،أو مــا يتعلق بـشـقــه الـغــربــي ال ــذي ال يـبــدو مـضـطـ ًـرا (لـسـبــب ال بــد لـنــا مــن االسـتـفـســار
عــن كنهه) إلــى االخـتـيــار .ســوف نلقي فــي الـبــدايــة نظرة خاطفة على الطريقة التي تمثّل بها المفكرون
الـعــرب والـمـسـلـمــون فــي عـصــر النهضة (ومــن قبلهم الـمـفـكــرون الـغــربـيــون فــي الحقبة الـحــديـثــة) الـحــريـ َة
بالمفهوم الليبرالي.

الفكر الليبرالي في عصر النهضة العربية
م ــا ق ــال ــه ال ـم ـف ـك ــرون ال ـع ــرب وال ـم ـس ـل ـم ــون ال ـن ـه ـض ــوي ــون ع ــن ال ـح ــري ــة ومـ ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـه ــا م ــن م ــوض ــوع ــات
لـصـيـقــة لـيــس س ـ ًـرا خــافـ ًـيــا؛ فـقــد ُك ـتــب وال ي ــزال ُيـكـتــب الـكـثـيــر عــن ه ــذه الـحـقـبــة ال ـفــريــدة مــن نــوعـهــا في
الـتــاريــخ الـعــربــي اإلســامــي .لــذا ،فــإنـنــا لسنا فــي سـيــاق الـبـحــث الـحــالــي بـحــاجــة إلــى اسـتــرجــاع المفاهيم
واإلدراكـ ـ ــات الـنـهـضــويــة الـمـتـعـلـقــة بــالـحــريــة بـقـصــد الـتـعـلــم أو اإلعـ ــام ،وإن ـمــا بـقـصــد تـحــديــد الـمـفــاهـيــم
((( محمد عزيز المصباحي ،مع ابن رشد (الدار البيضاء :دار توبقال ،)2006 ،ص .41
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وجــائـهــا بـصــورة ال لـبــس فـيـهــا .فـمـفـهــوم الـحــريــة لـيــس مـهـ ًّـمــا أو شــائـ ًـكــا فـقــط ،بــل يـعـتــوره أيـ ًـضــا كـثـيــر من
االل ـت ـبــاس ال ــذي يـجـعـلــه مــرتـ ًـعــا خ ـصـ ًـبــا ل ــاق ــوال الـمـتـنــاقـضــة ،أو ت ـلــك ال ـتــي يـشــوبـهــا ال ـغ ـمــوض الـمـطـبــق
دخ ــل
أحـ ـي ــا ًن ــا .ك ـم ــا أنـ ــه أف ـس ــح وال ي ـ ــزال ُي ـف ـس ــح ال ـم ـج ــال ل ـك ـث ـيــر م ــن اإلن ـ ـشـ ــاءات ال ـش ــاع ــري ــة ال ـت ــي ال ْ
للفلسفة فيها.
تكلم المفكرون النهضويون على الحرية وامتدحوا فضائلها في مجاالت مختلفة ،منها االقتصاد ،ومنها
حــريــة التعبير ومـجــال الـحـيــاة الشخصية واالجـتـمــاعـيــة ،وغـيــرهــا مـ ّـمــا يمكننا إدراك ــه بــاإلشــارة إلــى بعض
أقــوالـهــم ذات األهـمـيــة الـبــالـغــة .يـصــف مصطفى الـغــايـيـنــي فــي عـظــة الـنــاشـئـيــن الـحــريــة االقـتـصــاديــة بأنها
«حياة األمة المادية»ً ،
قائل إن األمة «إن لم تُط َلق لها حرية التجارة والزراعة وإنشاء المصانع واستغالل
ال ـم ـعــادن ...كــانــت حـيــاتـهــا كــامــرئ ُشــد وثــاقــه» ،وإن «أوروب ــه لــم تـقـبــض عـلــى نــاصـيــة ال ـثــروة إال بـعــد أن
أطـلـقــت الـحــريــة االقـتـصــاديــة مــن ق ـيــودهــا»((( .وفــي مـجــال الـحــريــة االقـتـصــاديــة أيـ ًـضــا ،يـبــدي أحـمــد لطفي
لتدخل الحكومة ً
قائل:
السيد معارضة شديدة ّ
إن الـحــس قــد أثـبــت باألمثلة اليومية أن الحكومة فــي كــل أمــة ،مــا ولـيــت عـمـ ًـا خــارج الــواليــات
ال ـث ــاث ال ـت ــي ذك ــرن ــاه ــا ،إال أس ـ ــاءت ف ـيــه ت ـص ــر ًف ــا ،وف ـش ـلــت ن ـت ـي ـج ـتــه .وع ـن ــدن ــا ف ــي م ـصــر نـصـبــت

ـزارع ــا ك ـب ـي ـ ًـرا ،وجـ ــاءت ل ـنــا ب ــال ـب ــذور وال ـمــاش ـيــة وآالت ال ــزراع ــة ل ـن ــزرع عـلــى
ال ـح ـكــومــة نـفـسـهــا م ـ ً
ُ
ح ـســاب ـهــا م ــراب ـع ـي ــن ،ف ـف ـش ـلــت ف ــي م ـق ـصــدهــا وسـ ـ ــاءت زراع ـت ـه ــا ولـ ــم ت ــؤت ـه ــا األرض م ــن أك ـل ـهــا
مذكورا(.((1
شي ًئا
ً

وفي المجاالت المتعلقة بحرية التفكير والتعبير على نحو ما اش ُتهر عن الليبرالية ،يقرر المؤلف نفسه
أن «خير ما تفعله الحكومات لنفسها ولألمة التي تحكمها أن تكون مع الصحافة على غاية التسامح،
رقيها ألن ذلك وقوف في طريق الرأي العام ومصادرة العتقاده»( ،((1وهذا ً
أيضا ما
فال تقف في طريق ّ
يطلبه خير الدين التونسي الذي يفهم «حرية المطبعة» «أن ال يمنع أحد من األفراد أن يكتب ما يظهر له
من المصالح في الكتب والجرناالت التي تطلع عليها العامة ،أو يعرض ذلك على الدولة والمجالس،
ولو تضمن االعتراض على سيرتها»(.((1
ك ـم ــا أن ال ـح ــري ــات ال ـش ـخ ـص ـيــة ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بــال ـم ـس ـلــك وأسـ ـلـ ــوب ال ـح ـي ــاة وج ـ ــدت م ــن ي ــداف ــع ع ـن ـهــا فــي
شـخــص أدي ــب إس ـحــق ال ــذي وق ــف مــوق ـ ًفــا مـخــالـ ًفــا م ــن أول ـئ ــك ال ــذي ــن ي ـعـ ّـرفــون ال ـحــريــة «ت ـعــري ـ ًفــا زائ ـ ًف ــا»
ـرب ــون األوالد
بــأن ـهــا ال ـطــاعــة لـلـتـقــالـيــد ،وال ــذي ــن ال يـتـحـمـلــون مـخــالـفــة ال ـع ــادات « -ف ـل ـقــد رأي ـن ــا األق ـ ــوام ي ـ ّ
((( مصطفى الغالييني ،عظة الناشئين :كتاب أخالق وآداب واجتماع (بيروت :المطبعة الوطنية ،)1936 ،ص .92

( ((1أحمد لطفي السيد ،المنتخبات ،ج ( 2القاهرة :مطبعة المقتطف ،)1945 ،ص  .65الواليات الثالث المذكورة في النص هي
األمن والقضاء والدفاع عن الوطن.
( ((1المصدر نفسه ،ص .84 - 83

( ((1خير الدين التونسي ،أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك ،تقديم محمد الحداد ،في الفكر النهضوي اإلسالمي (القاهرة:
دار الكتاب المصري؛ بيروت :دار الكتاب اللبناني ،)2012 ،ص .117

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
يبرعلا ركفلا يف ةيرحلل يلاربيل موهفمل سيسأتلا :لعفلا تاقوعمو ةيرحلا

15

ك ـم ــا ي ـض ــرب ــون الـ ـ ــدراهـ ـ ــم»( .((1ك ـم ــا ي ـم ـك ـن ـنــا أن نـ ــرى م ــا ي ــؤي ــد هـ ــذا ف ــي ت ـع ــري ــف خ ـي ــر ال ــدي ــن ال ـتــون ـســي
لـلـحــريــة الـشـخـصـيــة الـتــي تـعـنــي «إط ــاق تـصــرف اإلن ـســان فــي ذات ــه وكـسـبــه ،مــع أمـنــه عـلــى نـفـســه وعــرضــه
ـدخ ــل ال ـح ـك ــوم ــة ف ــي أم ـ ــور ال ـت ـع ـل ـي ــم ،ق ــائ ـ ًـا إن ـهــا
ومـ ـ ــالـ ـ ــه»( ،((1وفـ ــي م ـع ــارض ــة أح ـم ــد ل ـط ـفــي ال ـس ـي ــد ل ـت ـ ّ
«معلم غير نافع»(.((1
ب ـ ـصـ ــورة عـ ــامـ ــة ،ي ـم ـك ــن ال ـ ـقـ ــول إن ال ـم ـف ـك ــري ــن ال ـن ـه ـض ــوي ـي ــن كـ ــانـ ــوا ع ـل ــى وع ـ ــي ب ـح ـق ـي ـق ــة أن ل ـل ـحــريــة
ال ـم ـن ـشــودة م ـج ــاالت ع ــدة تـتـجـلــى ف ـي ـهــا ،ول ــذل ــك ل ــم ي ـج ــدوا ض ـي ـ ًـرا ف ــي الـتـمـيـيــز ب ـيــن أنـ ــواع مـخـتـلـفــة مــن
ال ـح ــري ــة ،ك ـمــا ي ـف ـعــل ال ـغــاي ـي ـنــي ف ــي ت ـم ـي ـيــزه ب ـيــن «ح ــري ــة ال ـف ــرد وح ــري ــة ال ـج ـم ــاع ــة ،وال ـح ــري ــة الـسـيــاسـيــة
وال ـحــريــة االق ـت ـص ــادي ــة»( ،((1أو كـمــا يـفـعــل الـتــونـســي فــي تـمـيـيــزه بـيــن الـحــريــة الـشـخـصـيــة وحــريــة المطبعة
والـ ـح ــري ــة الـ ـسـ ـيـ ــاسـ ـيـ ــة( .((1وال بـ ــد أن ن ـخ ــص ب ــال ــذك ــر أحـ ـم ــد ل ـط ـف ــي الـ ـسـ ـي ــد ،الـ ـ ــذي ج ـه ــد فـ ــي سـبـيــل
ال ـتــوصــل إل ــى مـصـطـلــح عــربــي ي ـقــابــل مـصـطـلــح ال ـل ـي ـبــرال ـيــة ،ف ـمــا ك ــان م ـنــه إال أن تــوصــل إل ــى مـصـطـلــح
«مــذهــب الـحــريـيــن» ،ثــم قــدم لــه تـعــريـ ًفــا يــدل عـلــى رؤي ــة نــافــذه لــأمــور؛ ذلــك أن تـعــريـفــه لـلـيـبــرالـيــة يــدلــل
ـورا مـخـتـلـفــة ع ــن ال ـح ــري ــة ف ــي م ـجــاالت ـهــا ال ـم ـت ـعــددة.
ع ـلــى م ـف ـهــوم عـ ــام م ــن ش ــأن ــه أن ي ـط ــرح أم ــام ـن ــا ص ـ ـ ً
يقول الكاتب:
مذهب الحرية ،أو مذهب الحريين ،يقضي في أصله بأنه ال يسمح للمجموع في البالد الحرة

أو لـلـحـكــومــة فــي أن تـضـ ّـحــي بـحــريــة األف ــراد ومـنــافـعـهــم لـحــريــة الـمـجـمــوع أو ال ـح ـكــومــة ...هــذا
الـمــذهــب يقضي فــي أصــل وضـعــه بــأن ال يـكــون للحكومة سلطان إال مــا دلتها الـضــرورة عليه،
وهــو ثالثة [ثــاث] واليــات :واليــة البوليس ،وواليــة القضاء ،وواليــة الــدفــاع عــن الــوطــن .وفيما
عدا ذلك من المنافع ،فالوالية فيه لألفراد والمجاميع الحرة(.((1

من المتفق عليه أن مثل هذه األفكار لم تكن شائعة أو حتى معروفة بالمطلق عند العرب والمسلمين
ف ــي ع ـص ــوره ــم ال ـف ـكــريــة ال ـت ــي س ـب ـقــت ع ـصــر ال ـن ـه ـضــة ،وأن ج ــل م ــا ق ــال ــه ال ـم ـف ـك ــرون ال ـن ـه ـضــويــون عــن
ال ـحــريــة ال ي ـت ـجــاوز ح ــدود وآفـ ــاق مــا قــالــه ال ـغــرب ـيــون مــن قـبـلـهــم .بــوسـعـنــا ال ـتــأكــد مــن ص ــدق ه ــذا الـقــول
مــن خــال نـظــرة عــابــرة إلــى بـعــض مــا قــالــه الـمـفـكــرون الـغــربـيــون أنفسهم فــي الـقــرون الـســابـقــة عـلــى عصر
النهضة العربية.
( ((1أديب إسحاق« ،حول الحرية واإلستقالل »،في :أديب إسحاق ،الدرر (بيروت[ :المطبعة األدبية] .)1909 ،أعيد طبعه في :في
قضية الحرية ،حصاد الفكر العريي الحديث؛ ( 2بيروت :مؤسسة ناصر للثقافة.)1980 ،

( ((1التونسي ،ص .18
( ((1السيد ،ص .77

( ((1الغالييني ،ص .90

( ((1التونسي ،ص .117-116

( ((1السيد ،ص  .65ربما ال يكون مضيعة للوقت التكهن بما كان يمكن أن يترتب من آثار على سريان مثل هذا المصطلح العربي،
«مذهب الحرية» ،أو «مذهب الحريين» ،لو ُقدِّ ر له أن يحيا في اللغة العربية السياسية منذ بدايات هذا القرن .واآلن ،وبعد مضي قرن
راغبا في تج ّنب مصطلح «الليبرالية» لسبب غير واضــح ،ولكنه غير قــادر في الوقت نفسه
أو أكثر ،نجد فيلسو ًفا مثل ناصيف نصار ً
على أن يجد «لفظة تفي بالمراد كما هي حال ‹الليبرالية› في اللغات الغربية» (نصار ،ص .)46-45
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ل ــو ب ــدأن ــا ب ـم ــا أسـ ـم ــاه ال ـغــاي ـي ـنــي ال ـح ــري ــة االق ـت ـص ــادي ــة ،ل ـق ـل ـنــا إن ال ـف ـل ـس ـفــة ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة ارت ـب ـط ــت ،وم ـنــذ
ف ـت ــرة ط ــوي ـل ــة ،ب ــال ــدف ــاع ع ــن م ــذه ــب اق ـت ـص ــادي م ـع ـ ّـي ــن ه ــو م ــذه ــب «ال ـل ـي ـس ـيــه ف ـي ــر» ()laissez faire؛
ففي الـبــدايــة ،وعـبــر مــا ُيـعــرف أحـيــا ًنــا بالفترة الكالسيكية للموقف الليبرالي ،أي تلك الـتــي سبقت تأثر
الـمـمــارســة الـلـيـبــرالـيــة بــأفـكــار جــون مـيـنــارد كـيـنــز ( ،)J. M. Keynes) 1883) - 1946نــاصــر الـلـيـبــرالـيــون
ـدخ ــل ال ــدول ــة ف ــي ن ـظــام ال ـس ــوق ،ح ـيــث يـلـتـقــى ال ـعــامــل وصــاحــب
ال ـمــوقــف االق ـت ـص ــادي ال ـقــائــل ب ـعــدم ت ـ ّ
رأس الـ ـمـ ــال .وي ـظ ـه ــر هـ ــذا ال ـم ــوق ــف ب ـق ـس ــوة ش ــدي ــدة ف ــي ف ـك ــر ه ــرب ــرت س ـب ـن ـســر (،)1903 – 1820
ـدخــل الحكومة مــن أجل
الــذي ربـمــا كــان آخــر الليبراليين الكالسيكيين؛ فهو يشن حملة شـعــواء ضــد تـ ّ
مـســاعــدة ال ـف ـقــراء ،أو الـقـيــام بــأي مـهـمــات اجـتـمــاعـيــة أخ ــرى ،مــدعـ ًـيــا أن ال ـســوق ســاحــة طـبـيـعـيــة لـلـصــراع،
طبيعيا ،مثل موت حيوانات الغاب
جوعا شي ًئا
حيث البقاء لألصلح ،وحيث يكون تضور بعض الناس
ً
ً
الضعيفة التي ال تقوى على الدفاع عن نفسها(.((1
تعبيرا جيدً ا عنها عند ِمل في كتاب في الحرية ،حيث
ّأما بالنسبة إلى األمور غير االقتصادية ،فإننا نجد
ً
يقول ،محد ًدا دائرة الحرية اإلنسانية:
تشتمل الـحــريــة اإلنـســانـيــة ً
أول عـلــى الـمـجــال الــداخـلــي لـلـشـعــور ،متطلبة حــريــة الـضـمـيــر بــأوســع
معاني الكلمة ،وحرية الفكر واإلحساس ،والحرية المطلقة في الرأي والتعاطف في ما يتعلق
بكل المواضيع ،عملية كانت أم نظرية ،علمية أم أخالقية ،دينية أم دنيوية .وقد يبدو أن حرية

التعبير ونشر اآلراء تقع تحت نطاق مبدأ آخر ،حيث إنها تتعلق بسلوك الفرد الذي قد يؤثر على

جزئيا
اآلخرين .ولكن بما أن لها أهميه تكاد توازي أهميه حرية الفكر نفسها ،وبما أنها ترتكز ً

عمليا فصلها عن حرية الفكر.
على نفس األسس التي ترتكز عليها حرية الفكر ،فإنه يستحيل
ً

ثــانـ ًـيــا ،هـنــاك حــريــة األذواق والمساعي الحياتية ،بحيث يــرســم الــواحــد منا خطة حياتية تناسب
ً
متحمل كـ ّـل مــا يترتب على ذلــك مــن نتائج ،دون أي إعــاقــة مــن أقــرانــه ،حتى لــو بدا
شخصيته،

لهم سلوكه أحمق أو ً
ضال .ثالثًا ،يتبع من هذا كله ،وضمن نفس الحدود ،حرية االجتماع من

مكرهين
أجل أي غرض ال يضر باآلخرين ،بشرط أن يكون المجتمعون
ً
أشخاصا بالغين ،وغير َ

أو مخدوعين(.((2

نـضـيــف ،أخ ـيـ ًـرا ،فــي مــا يـخــص الـعــاقــة بـيــن الــدولــة واألف ــراد ،نـ ًـصــا مـهـ ًّـمــا مــن جــون لــوك يتصل بعالقات
األفراد مع الدولة:
تـكـمــن حــريــة أولـئــك الــذيــن يـعـيـشــون فــي إط ــار دول ــة مــا فــي وج ــود قــانــون دائ ــم يـعـيـشــون بموجبه
ـرعــا مــن ِقـبــل السلطة التشريعية فــي المجتمع ،بحيث يتبع
وينطبق عليهم جـمـيـ ًـعــا ،ويـكــون مـشـ ً
(19) Herbert Spencer, «Social Statics,» in Great Political Thinkers: Plato to the Present, Edited by William Ebenstein,
4th ed. (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1969), 650.

(ِ ((2مل ،ص ( .27مع بعض التغييرات استنا ًدا إلى النص اإلنكليزي في األصل)

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
يبرعلا ركفلا يف ةيرحلل يلاربيل موهفمل سيسأتلا :لعفلا تاقوعمو ةيرحلا
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ال ــواح ــد مـنـهــم رغ ـبــاتــه ف ــي جـمـيــع األمـ ــور ال ـتــي ال يـمـنـعـهــا ال ـق ــان ــون ،وال ي ـكــون خــاضـ ًـعــا إلرادة

اآلخرين االعتباطية(.((2

ال نـ ّـدعــي أن مــا اقـتـبـسـنــاه مــن أق ــوال لـلـمـفـكــريــن ال ـعــرب والـمـسـلـمـيــن وم ــن سـبـقــوهــم فــي ال ـغــرب يستنفد
ومفصلة عن المفهوم الليبرالي
جل ما يمكن عرضه من أفكار ومقوالت ترسم بمجملها صورة كاملة
ّ
ف ــي ال ـح ــري ــة ،ول ـك ــن م ــا ق ـم ـنــا ب ـل ـفــت ال ـن ـظــر إل ـي ــه م ــن أف ـك ــار وم ـع ـت ـق ــدات ي ـك ـفــي ل ـت ـحــديــد م ـع ـنــى واض ــح
ـب عـلـيـهــا الـفـكــر الـلـيـبــرالــي ويحصر
لـلـحــديــث عــن (وب ـع ـبــارات ال ـعــروي) «حــريــة سـيــاسـيــة اجـتـمــاعـيــة يـنـكـ ّ
فيها كــل تـســاؤالتــه ومـنــاقـشــاتــه» ،كما أن فيه مــا قــد يفسح الـمـجــال فــي نظر البعض أمــام تمييز حــاد بين
ه ــذه وب ـيــن «حــريــة نـفـســانـيــة مـيـتــافـيــزيـقـيــة» انـحـصــر فــي دائــرت ـهــا اه ـت ـمــام الـفـكــر ال ـعــربــي واإلس ــام ــي حتى
وقت قريب.
حاد
ولكن ،هل االنفصام بين السياسي واالجتماعي من جهة ،والميتافيزيقي النفساني من جهة أخرى ٌّ
إلى هذه الدرجة؟ وهل من الصواب القول إنه ال توجد عالقة بين الحديث عن حرية األفراد االقتصادية
أو حريتهم في اختيار تعليم مناسب ألوالدهــم (بناء على طــرح لطفي السيد الــذي يفيد بــأن الحكومة
مع ّلم فــاشــل) ،والحديث عــن استعباد اإلنـســان لإلنسان ،أو عبودية اإلنـســان لرغباته ،أو قــدرة اإلنسان
على الفعل في ظل القدرة اإللهية المطلقة؟
يـمـكـنـنــا طـ ــرح الـ ـس ــؤال ب ـطــري ـقــة أخـ ــرى ت ـق ــودن ــا إلـ ــى ن ـق ــاش ــات م ـعــاصــري ـنــا م ــن ال ـع ــرب وال ـغــرب ـي ـيــن س ــواء
ب ـس ــواء :ل ـمــاذا نـسـتـخــدم كـلـمــة «ح ــري ــة» نـفـسـهــا فــي الـسـيــاقــات الـمـيـتــافـيــزيـقـيــة والـنـفـســانـيــة الـخــالـصــة ،كما
نـسـتـخــدمـهــا ف ــي س ـي ــاق ــات س ـيــاس ـيــة واج ـت ـمــاع ـيــة وح ـيــات ـيــة؟ ه ــل لـكـلـمــة «ح ــري ــة» أك ـث ــر م ــن م ـع ـنــى ،ربـمــا
ع ـشــرة أو ع ـشــريــن ،بـحـســب ال ـس ـيــاقــات الـمـخـتـلـفــة ال ـتــي ُت ـس ـت ـخــدم ف ـي ـهــا ،س ــواء بــالـعــربـيــة أو بـغـيــرهــا مــن
الـلـغــات؟ أعـتـقــد أن اإلجــابــة بـنـعــم عــن ه ــذه األسـئـلــة تـشـكــل مــوقـ ًفــا انـهــزامـ ًـيــا ال يـلـيــق بــالـفـلـسـفــة ،وه ــو ما
ال نـنــوي الـقـيــام بــه .ولـنــا فــي مــا يـقــولــه نــاصـيــف نـصــار أســوة حـسـنــة؛ فـهــو يـمـيــل ،ألسـبــاب خــاصــة بــه ،إلــى
«تـغـلـيــب الـنـظــر فــي ال ـحــريــة فــي حــد ذات ـهــا عـلــى الـنـظــر فـيـهــا بـحـســب ال ـم ـيــاديــن ال ـتــي يـمـكــن أن تـمــارس
ـاصــا فــي الـحــريــة الـسـيــاسـيــة وال فــي الـحــريــة
فـيـهــا» .وه ــذا ال ـنــوع مــن الـبـحــث فــي الـحــريــة «لـيــس بـحـ ًثــا خـ ً
االقـتـصــاديــة وال فــي الـحــريــة االعـتـقــاديــة وال فــي غـيــرهــا مــن الـحــريــات ال ـم ـيــدان ـيــة»( ،((2وإن ـمــا فــي الـحــريــة
بحد ذاتها.
فـلـنـنـظــر إ ًذا إل ــى ال ـحــريــة «ب ـحــد ذات ـه ــا» .تـكـلــم كـثـيــر م ــن الـمـفـكــريــن ع ـلــى ال ـحــريــة ب ـحــد ذات ـه ــا ،ودون ـمــا
تـحــديــد ،وق ـ ّـدم كثير مــن الـمــذاهــب الـفـكــريــة نـظــريــات فــي الـحــريــة .وكــان ال بــد أن تعتمد نتيجة البحث
فــي ال ـحــريــة عـلــى هــويــة ال ـبــاحــث وتــوج ـهــاتــه ال ـف ـكــريــة؛ فـلـيــس نـظــر هـيـغــل فــي ال ـحــريــة بـحــد ذات ـهــا كنظر
ه ـيــوم أو ِم ــل فـيـهــا .ول ـك ــن ،بـمــا أن مــوضــوعـنــا ه ــو الـمـفـهــوم الـلـيـبــرالــي لـلـحــريــة ،وم ـحــاولــة تــأسـيـســه فــي
ال ـف ـك ــر ال ـع ــرب ــي اإلسـ ــامـ ــي ،ف ـم ــن ال ـح ــري ب ـن ــا أن ن ـس ــأل ال ـم ـف ـكــريــن ال ـل ـي ـبــرال ـي ـيــن أن ـف ـس ـهــم ع ــن ال ـحــريــة
(21) John Locke, «Two Treatises on Government,» in Great Political Thinkers, 406.

( ((2نصار ،ص .8
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ب ـحــد ذات ـه ــا؛ ف ـم ــاذا ت ـع ـنــي ال ـحــريــة بــالـنـسـبـيــة إل ــى ال ـل ـي ـبــرال ـي ـيــن ،ب ـم ـعــزل ع ــن تـجـلـيــاتـهــا ف ــي ه ــذا ال ـم ـيــدان
الحياتي أو ذاك؟
هناك ما يبرر القول بأن الحرية بالمفهوم الليبرالي تُختزل إلى غياب المعوقات من أمام فعل الفاعل،
تسمى حينذاك «إرادة
وهــو ما يفسح المجال لتحدد الفعل بحسب الرغبة أو المشيئة أو اإلرادة التي ّ
حــرة» (للفعل أو االمتناع) .بوسعنا أن نــدرك هــذا األمــر من خــال التمعن في ما يقوله الليبراليون (من
العرب والغربيين) في معرض بيانهم للحريات الليبرالية؛ فعلى سبيل المثال ،تتجلى «حرية المطبعة»
عـنــد خـيــر الــديــن الـتــونـســي فــي «أن ال ُيـمـنــع أح ــد مــن األفـ ــراد أن يـكـتــب مــا يـظـهــر لــه مــن الـمـصــالــح في
ـؤيــدً ا بـقــوة الــدولــة إن
الكتب والـجــرنــاالت» .وبــالـطـبــع ،فــإن المنع الــذي يـصــدر مــن السلطة السياسية ،مـ َّ
اقتضى األمر ،ليس سوى معوق للفعل ،وهو ال محالة حائل دون تحدد فعل الكتابة الصحافية بحسب
مشيئة الكاتب الصحافي ورغبتهّ .أمــا الحرية االقتصادية ،فتتجلى في غياب السلطة اإلكراهية للدولة
وللمجتمع فــي مـجــال الـنـشــاط اإلقـتـصــادي .عـنــدهــا تتجلى حــريــة صــاحــب رأس الـمــال فــي قــدرتــه على
استثمار أمــوالــه فــي هــذا الـمـشــروع اإلنـتــاجــي أو ذاك ،بحسب مــا يـقــوده إليه تفكيره الـتـجــاري ،وبحسب
ما تقرر إرادته في نهاية األمرّ .أما حرية العامل ،فتكمن في قدرته على رفض أو قبول عروض وفرص
الـعـمــل الـتــي تـطــرحـهــا الـســوق أمــامــه .ولـلـنــاس حــريــة تـعـلـيــم أوالده ــم ،بـحـســب مــا هــو مـتـضـمــن فــي كــام
لطفي السيد .الحكومة مع ّلم فاشل ،وينبغي لها أال تفرض على الناس هذا أو ذاك في مجال التعليم.
ـرارا في تعليم أوالدهــم :إن أرادوا تعليم أوالدهــم بهذه الطريقة أو تلك،
بل ينبغي أن يكون الناس أحـ ً
فـلـهــم الـحــريــة فــي ذل ــك ،وال يـجــوز وضــع الـعــوائــق فــي طــريـقـهــم .وكـمــا يــرى ِم ــل ،تـكـمــن حــريــة األذواق
والمساعي فــي أن يــرســم الــواحــد منا خطة لحياته «كـمــا يناسبه» ،أي كما يـشــاء« ،دون إعــاقــة مــن أقــرانــه
الـبـشــر ،حـتــى لــو بــدا لـهــم سـلــوكــه أح ـمــق» .ومــا حــديــث الـتــونـســي عــن «إط ــاق تـصــرف اإلن ـســان فــي ذاتــه
وكسبه» ببعيد عن هــذا ،فليس إطــاق تصرف اإلنسان في ذاتــه سوى إفساح المجال أمامه (أي غياب
مما
الـمـنــع واإلك ــراه ،أي عــدم التقييد) لـكــي يفعل مــا فــي وده فـعـلــه .وأخ ـيـ ًـرا ،لـيــس هـنــاك مــا هــو أوضــح ّ
يقوله لوك عن الحرية السياسية لمواطني الدولة :فهي توجد حيث «يتبع الواحد منهم رغباته في جميع
األمور التي ال يمنعها القانون ،وال يكون خاض ًعا إلرادة اآلخرين االعتباطية» .أي ،بعبارة أخرى ،إن ما
يشكل تحديدً ا للحرية ليس سوى المنع القانوني (الذي ال محالة من أن يكون مسنو ًدا بالقوة القمعية
الموجودة في متناول يد السلطة السياسية) ،أو الخضوع إلرادة اآلخرين ،بحيث ال تغدو أفعال اإلنسان
محددة على أساس رغباته هو نفسه ،بل على أساس رغبات اآلخرين (وهذه بالضبط هي عالقة العبد
بالسيد) .بالتالي ،بموجب ما يقوله لــوك ،يغدو اإلنسان حـ ًـرا إلــى الدرجة التي تنعدم فيها القيود على
الفعل ،بحيث يغدو الفعل (أو االمتناع) محد ًدا باإلشارة إلى رغبة اإلنسان ومشيئته في األمور المختلفة
التي يواجهها.
الـقــول بــأن جــوهــر حــريــة اإلن ـســان يـكـمــن فــي غـيــاب الـمـعــوقــات مــن أم ــام الـفـعــل ،وبــالـتــالــي تـحــدد الفعل
ـاعــا) بـحـســب الــرغـبــة (الـمـشـيـئــة أو اإلرادة) هــو ق ــول مـيـتــافـيــزيـقــي بـحــت (أو أنـطــولــوجــي،
(ق ـيــا ًمــا أو ام ـت ـنـ ً
كـمــا يـقــال أيـ ًـضــا)؛ ذلــك أن الـنـظــر إلــى الـحــريــة بـصــورة م ـجــردة ،وبـمــا هــي خــاصـيــة مــن خــاصـيــات الفعل

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
يبرعلا ركفلا يف ةيرحلل يلاربيل موهفمل سيسأتلا :لعفلا تاقوعمو ةيرحلا
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ـاص ــا ب ـهــذا ال ـم ـجــال أو ذاك
اإلن ـس ــان ــي ،ه ــو م ــن صـمـيــم ال ـن ـظــر الـمـيـتــافـيــزيـقــي الـ ــذي ال يـعـيــر اه ـت ـمــا ًمــا خ ـ ً
م ــن م ـج ــاالت ال ـف ـعــل اإلن ـس ــان ــي ،ب ــل يـشـتـمــل ع ـلــى جـمـيــع ال ـم ـج ــاالت ،ب ـمــا فـيـهــا ت ـلــك ال ـت ــي ق ــد يـكــون
لـ ــإرادة اإلل ـه ـيــة يــد فـيـهــا .كـمــا أن الـنـظــر إل ــى الـفـعــل بــاعـتـبــار أس ـبــابــه وش ــروط ــه وم ـحــدداتــه يـضــع الـفـعــل
ف ــي دائـ ــرة ال ـق ــوال ــب األن ـطــولــوج ـيــة؛ ف ـهــو ح ــدث ي ـحــدث ف ــي وق ــت م ـعـ ّـيــن ،وف ــي س ـيــاق أحـ ــداث أخ ــرى
ت ـحــدده أو ت ـكــون عـلــه لـحــدوثــه (الــرغ ـبــات ،أو ال ـظــروف الـطـبـيـعـيــة ،أو اإلرادة اإلل ـه ـيــة) .وم ــن الـطـبـيـعــي
أن ي ـقــودنــا الـبـحــث فــي ه ــذه األم ــور إل ــى مـســألــة ال ـح ـت ـم ـيــة( ،((2وال ـعــاقــة الـسـبـبـيــة ،وال ـف ــرق بـيــن األس ـبــاب
ال ـتــي ت ـتــرتــب ف ــي إط ــار ال ـس ـي ــرورات الـطـبـيـعـيــة وت ـلــك ال ـتــي ت ـتــأتــى ف ــي س ـيــاق ال ـح ـيــاة اإلن ـســان ـيــة الـمـفـعـمــة
بالشعور والعقل.
هذه وغيرها مباحث ميتافيزيقية  -أنطولوجية ،وهي تقفز إلى واجهة اهتماماتنا في اللحظة التي يتبين
لنا فيها أن الحريات اللييرالية في الميادين المختلفة تلتقي في هذه النقطة المحددة :إن وجود عوائق
أمــام الفعل ،ومــا يترتب على ذلــك من تعطيل للقوة المؤثرة للرغبة والمشيئة ،هو ما يشكل تهديدً ا أو
نفيا للحرية.
ً
فـلـنـ ُقــل إ ًذا إن الـحــريــة بــالـنـسـبــة إل ــى الـلـيـبــرالــي تـكـمــن فــي غـيــاب ال ـعــوائــق وفـعــالـيــة الـمـشـيـئــة .ورب ـمــا يـبــدو
أول وهـلــة أن هــذا االسـتـنـتــاج غـيــر مـحــق؛ فــالـحــريــة بالنسبة إلــى الـلـيـبــرالــي ال تكمن فــي قــدرة الـفــرد على
تقريبا ،حديث عــن حرية الفعل ضمن حــدود
فعل مــا يريد على اإلطــاق ،وإنـمــا هـنــاك ،وعلى الــدوام
ً
أشخاصا بالغين ال ينوون إلحاق الضرر
معينة .فحرية االجتماع مشروطة عند ِمــل بكون المجتمعين
ً
ّ
بالغير .ويـصــف رفــاعــة الـطـهـطــاوي الـفــرد مــن «الهيئة االجتماعية المتمدنة» بــأنــه «حــر يـبــاح لــه أن ينتقل
مــن دار إلــى دار بــدون مـضــايــق ،وال إك ــراه مـكــره ،وأن يـتـصــرف فــي نفسه وفــي وقـتــه وشـغـلــه ،»...ولكنه
ُيـتـبِــع ذل ــك بــال ـقــول« :ف ــا يـمـنـعــه مــن ذل ــك إال الـمــانــع ال ـم ـحــدود بــالـشــرع مـ ّـمــا تـسـتــدعـيــه أص ــول مملكته
ـدخ ــل الـحـكــومــه
الـ ـع ــادل ــة»( .((2وع ـنــدمــا يـكـتــب ســامــة مــوســى ح ــول حــريــة ال ـف ـكــر ق ــائ ـ ًـا إن ــه «ال ي ـبــرر ت ـ ّ
وم ـن ـع ـهــا ل ـل ـنــاس م ــن ح ــري ــة الـتـفـكـيــر س ــوى ح ـق ـهــا ف ــي ال ــدف ــاع ع ــن ال ـن ـفــس وح ـمــايــة ال ـج ـم ـهــور م ــن أذى
مـبــاشــر»( ،((2فــإن إطــاق الحرية يستتبع فــي ذهـنــه تحديدها فــي الـحــال ضمن حــدود الــدفــاع عــن النفس
وحماية الجمهور.
يبنغي أال أن ّ
يشكل مثل هــذا االعـتــراض طع ًنا بالمقترح الليبرالي لتفسير الـحــريــة ،كغياب للمعوقات
من أمام الفعل؛ ذلك أنه في واقع األمر يمثّل ً
خلطا بين االعتقاد بأن الحرية تكمن في قدرة الفرد على
ـروعــا فــي الحرية مــن دون
فعل مــا يــريــد ،مــن دون أي إعــاقــة مــن اآلخــريــن ،واالعـتـقــاد بــأن للفرد حقًا مـشـ ً
حد .فالقول ً
مثل إن حرية المساعي واألذواق تكمن في السماح للفرد بأن يحدد طريق حياته بحسب
ما يريد «من دون إعاقة من أقرانه البشر» شيء ،والقول إن من حق الفرد أن يفعل ما يشاء في المجال
( ((2نشير إلى ما قاله مل ،وما قاله أيضا جدعان بخصوص الحتمية والحرية أعاله.

( ((2رفاعة رافع الطهطاوي ،المرشد األمين ،أعيد طبعه في :في قضية الحرية ،ص .17

( ((2سالمة موسى ،حرية الفكر وأبطالها في التاريخ (القاهرة :سالمة موسى للنشر والتوزيع ،)1935 ،ص .220
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نصيرا للحكم المطلق ،بما ال يدع لألفراد أي حرية
السلوكي ،شيء آخر .ولو نظرنا إلى هوبز لوجدناه
ً
سياسية ُتــذكــر ،ولـكـنــه رغــم ذلــك ،ال يضمر مـفـهــو ًمــا مختل ًفا عــن معنى الـحــريــة .يـقــول هــوبــز« :تنحصر
حرية الرعية في األمور التي يسمح بها الحاكم الذي ّ
ينظم أمورهم ،مثل حرية الشراء والبيع ،والتعاقد،
واخـتـيــار مـكــان الـعـيــش ،واألك ــل ،والـمـهـنــة ،وتــربـيــه األب ـنــاء ،كـمــا ي ــرون ذلــك م ـنــاسـ ًـبــا»( ،((2أي إن األف ــراد
مناسبا :أو ُقل كما
يتاجرون ،ويسكنون ،ويأكلون ،ويتخذون المهن ،وينشئون أبناءهم كما يرون ذلك
ً
يرغبون؛ فالحرية محصورة فــي هــذه الـمـجــاالت ،ولكن طبيعتها ،على الــرغــم مــن ضيق مجالها ،تبقى
تدخل من اآلخرين .بعبارة أخرى الحرية شيء ،وكونها مقيدة
كما هي ،من اتباع الفرد لرغباته ،من دون ّ
شيء آخر.
هذا إ ًذا هو المعنى الذي يقرنه الليبراليون بكلمة «الحرية» ،والذي يتوجب تمييزه في جميع الحاالت من
نوعا ما .وبوسعنا أن نقول إن الحريات
الحريات الليبرالية ذاتهاّ .أما العالقة بين األمرين ،فهي عالقة بسيطة ً
الليبرالية تتحدد بالنسبة إلى مفكر ما بالمجاالت التي يعتقد المفكر أن للفرد الحق في أن تطلق حريته
فيها ،فإذا كان يعتقد أن لألفراد الحق في التعبير عن آرائهم ،كان مجال التعبير عن الرأي حرية ليبراليه
بالنسبه إليه ،وإذا كان يعتقد أن لألفراد الحق في تأليف الجمعيات واألحــزاب السياسية ،كانت حرية
االجتماع حرية ليبرالية بالنسبه إليه .وهكذا ،يكون شأن المجاالت األخرى التي قد تختلف من مفكر
إلى آخر.

أصول األصول :ميتافيزيقا الحرية في الفكر اليوناني
والفكر العربي اإلسالمي
إذا صــدق مــا قلناه عــن المفهوم الليبرالي فــي الـحــريــة «بـحــد ذاتـهــا» ،كــانــت الـحــريــة بالمفهوم الليبرالي
بـمـثــابــة «أص ــل» لـلـحــريــات الـلـيـبــرالـيــة فــي الـمـيــاديــن الـحـيــاتـيــة المختلفة ،أي «الـحــريــات الـمـيــدانـيــة» بعبارة
المعبرة .وهــي أصــل بمعنى الجوهر ،وليس بمعنى السبق الزماني أو المكاني أو حتى
ناصيف نصار
ِّ
السببي (بالمعنى المتداول في علوم الطبيعة) ،وإنما هي أصل بمعنى يقارب مقولة أفالطون في المثُل
(األفالطونية) التي هي أصل األشياء المحسوسة.
عـلــى الــرغــم مــن أهـمـيــة ه ــذه ال ـم ـســألــة ،ف ــإن مــا يـعـنـيـنــا بــالــدرجــة األولـ ــى فــي ه ــذه الـمــرحـلــة هــو أن لـهــذا
األص ـ ــل ال ـل ـي ـب ــرال ــي (الـ ـ ــذي ي ـس ـت ــوع ــب ال ـح ــري ــة م ــن خـ ــال غ ـي ــاب ال ـم ـع ــوق ــات) ن ـف ـس ــه أصـ ـ ـ ً
ـول ض ــارب ــة
ف ــي ال ـم ــاض ــي ال ـف ـل ـس ـفــي ال ـب ـع ـي ــد؛ ف ـه ــو ل ـي ــس م ـف ـه ــو ًم ــا اب ـ ُت ـك ــر ف ــي الـ ـغ ــرب ال ـح ــدي ــث ،غـ ــرب ال ـح ــداث ــة.
وش ــأن ــه ف ــي ذل ــك ش ــأن م ـفــاه ـيــم فـلـسـفـيــة أخ ـ ـ ــرى( ((2ك ــان ــت م ــد َرك ــة ت ـم ــام اإلدراك ع ـنــد فــاس ـفــة ال ـيــونــان
والـ ـع ــرب وال ـم ـس ـل ـم ـيــن وفــاس ـف ـت ـهــم وم ـت ـك ـل ـم ـي ـهــم .ول ـك ــن ل ــم ي ـ ُـس ــد ح ـي ـن ـئــذ ظ ــن أو اع ـت ـق ــاد أن ال ـحــريــة
(26) Thomas Hobbes, Leviathan, with an Introduction by Herbert W. Schneider (Indianapolis; New York: Bobbs-Merrill
Company, 1958), 173.

( ((2نذكر من هذه مفهوم الدولة الديمقراطية ،وهو ليس ببعيد عن موضوعات الفلسفة الليبرالية.
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ُت ـخ ـتــزل إل ــى غ ـي ــاب ل ـل ـعــوائــق ،أو أن ل ـه ــذا الـتـفـسـيــر ل ـل ـحــريــة أي مـعـنــى أو جـ ــدارة لـلـتـطـبـيــق ف ــي حـقــول
السياسة واالجتماع.
ل ـن ـبــدأ ً
أول ب ــذك ــر ال ـن ـص ــوص ال ـت ــي ت ـح ـ ّـدث ف ـي ـهــا كـ ـ ٌّـل م ــن أف ــاط ــون وأرسـ ـط ــو ع ــن ال ـح ــري ــة .ك ـث ـيــرة هــي
ت ـل ــك ال ـن ـص ــوص ،ول ـك ــن أق ــرب ـه ــا إلـ ــى ال ــذه ــن وأك ـث ــره ــا أل ـف ــة ع ـن ــد دارسـ ـ ــي ال ـف ـك ــر ال ـس ـي ــاس ــي ال ـيــونــانــي
ه ــي تـلــك ال ـتــي ت ـقــرن بـيــن ال ـحــريــة والــدي ـم ـقــراط ـيــة ف ــي س ـيــاق واحـ ــد ،وذل ــك م ــن خ ــال زع ــم أن الــدولــة
ـرارا ،ي ـف ـعــل ال ــواح ــد م ـن ـهــم م ــا ي ــري ــد .ي ـق ــول أف ــاط ــون،
الــدي ـم ـقــراط ـيــة ه ــي ت ـلــك ال ـت ــي ي ـك ــون أه ـل ـهــا أحـ ـ ـ ـ ً
ـرارا ،ل ـهــم حــريــة ال ـكــام
واص ـ ًف ــا ح ــال ال ـن ــاس ف ــي م ـثــل ه ــذه ال ــدول ــة« :ي ـك ــون ال ـن ــاس ق ـبــل ك ــل ش ــيء أحـ ـ ـ ً
ف ــي ك ــل م ـك ــان ،وي ـف ـعــل ال ــواح ــد م ـن ـهــم م ــا يـ ــريـ ــد»(ّ .((2أمـ ــا أرس ـط ــو ،ف ـي ـ ّـدع ــي أن «األس ـ ــاس الـ ــذي تـقــوم
ع ـل ـيــه ال ــدول ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة ه ــو ال ـح ــري ــة ...وأحـ ــد م ـب ــادئ ال ـح ــري ــة أن َي ـح ـكــم ال ـج ـم ـيــع وأن ُي ـح ـك ـمــوا،
كل بدوره»(.((2
مثل هذه األفكار نجدها ً
أيضا عند الفارابي الذي يقول في السياسة المدنية:
وأم ــا الـمــديـنــة الـجـمــاعـيــة ،فـهــي الـمــديـنــة الـتــي كــل واحــد مــن أهـلـهــا مطلق مخلى لنفسه يفعل ما
ّ
يشاء .وأهلها متساوون ،سنتهم أن ال فضل إلنسان على إنسان في شيء ً
أصل .ويكون أهلها

أحرارا يعملون ما شاءوا وال يكون على أحد منهم وال من غيرهم سلطان إال أن يعمل ما تزول
ً

به حريتهم(.((3

عبارة أفالطون القائلة «أحرار ،يفعل الواحد منهم ما يريد» ليست ببعيدة في معناها عن حديث لوك عن
أناس «يتبع الواحد منهم رغباته في جميع األمور» ،أو كالم ِمل المتعلق برسم اإلنسان خطة لحياته «من
دون إعاقة من أقرانه البشر» ،أو كالم لطفي السيد عن «عدم وقوف» الحكومة في طريق الصحافة ،أو
كالم التونسي على كتابة اإلنسان «ما يظهر لــه» .من الواضح أن هذه حرية بمعنى التخلية واإلطــاق،
أي بمعنى غياب العوائق الخارجية من أمــام الفعل ،وبالتالي يتحدد الفعل على أســاس رغبة اإلنسان
المعمق حول األفعال اإلرادية
ومعتقداته ومشيئة .يبان هذا المعنى للحرية بجالء أكبر في بحث أرسطو
ّ
والــإراديــة .فما عسى أن تكون أفعال اإلنسان اإلراديــة ســوى تلك األفعال التي يقوم بها بحريته ،وما
(28) Plato, The Republic of Plato (Oxford: Oxford University Press, 1941), 276.
(29) Aristotle, Politics, in: The Basic Works of Aristotle, by Aristotle, Edited and with an Introduction by Richard
McKeon (New York: Random House, 1941), 1265.

( ((3أبو نصر محمد بن محمد الفارابي ،كتاب السياسة المدنية :الملقب بمبادئ الموجودات ،حققه وقدم له وعلق عليه فوزي متري
«فأما [المدينة] الجماعية فهي التي يكون فيها كل واحد من
نجار (بيروت :المطبعة الكاثوليكية ،)1964 ،ص  .99ومثل هذا قول ابن رشدّ :
الناس مطلقًا [من كل قيد] ويفعل ما يرغب فيه ،ويتحرك نحو كل شيء تهفو إليه نفسه من أمور الجماعية» .انظر :أبو الوليد محمد بن أحمد
بن رشد ،الضروري في السياسة :مختصر كتاب السياسة ألفالطون ،نقله عن العبرية إلى العربية أحمد شحالن؛ مع مدخل ومقدمة تحليلية
وشروح للمحمد عابد الجابري ،سلسلة التراث الفلسفي العربي .مؤلفات ابن رشد؛ ( 4بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية،)1998 ،
ص .174
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مجبورا عليها،
مضطرا إليها أو
عسى أن تكون األفعال الإلرادية سوى تلك األفعال التي يكون اإلنسان
ً
ً
فال يفعلها بحريته؟
أنظر إلى ما يقوله أرسطو في معرض حديثه عن التفرقة بين الفعل اإلرادي والفعل الالإرادي .وسياق
الـحــديــث هـنــا ميتافيزيقي (وأخــاقــي) ص ــرف ،يـتـصــل بــالـعــاقــة السببية بـيــن الـفــاعــل وفـعـلــه ،وبمسؤولية
اإلن ـســان عــن أف ـعــالــه .وكـمــا هــي ال ـحــال فــي الـنـقــاشــات الـمـيـتــافـيــزيـقـيــة عــامــة ،ف ــإن الـنـقــاش يـخـلــو مــن أي
مضمون اجتماعي أو سياسي صريح .يقول أرسطو:
يمكن أن يعتبر الإراد ًيــا جميع األشياء التي تقع بقوة قاهرة أو بجهل .الشيء الــذي يقع بالقوة
طبع ما كان الكائن الذي يفعل أو الذي يقبل ليساعده
القاهرة هو الذي تكون ع ّلته خارجية ومن ٍ
فــي ش ــيء .مـثــال ذل ــك إذا اجـتــذبـتـنــا ري ــح ال قـبــل لـنــا بـمـقــاومـتـهــا ،أو أن ــاس مـسـتـبــدون بــالـسـلـطــان

على أشخاصنا(.((3

ّأمــا الـفـعــل اإلرادي ،فـهــو الـفـعــل الــذي ينبع مــن مـبــدأ مـحــرك «داخ ـلــي» .ويـتـضــح هــذا مــن خــال األمثلة
البحار الــذي يلقي
القاسية التي يسوقها أرسطو بعد ذلــك بقليل ،من أجــل توضيح ما يرمي إليهَ :مثل ّ
تجنبا ألمر أكثر
مكروها
طلبا للنجاة ،أو اإلنسان الــذي يفعل أمـ ًـرا
ً
ً
بأمتعته في البحر في أثناء العاصفة ً
قسرا ،ولكن أرسطو ال يرى ذلــك ،بالنظر إلى أن «المبدأ الذي
كراهية؛ فقد ُيظن أن هذه األفعال تقع ً
يـحــرك أع ـضــاء جـســم الـفــاعــل ،وهــي بـمـثــابــة أدوات الـفـعــل ،مــوجــود فــي داخ ـل ــه»( .((3يــرغــب الـبـ ّـحــار في
النجاة من الـغــرق ،ويعتقد أن حياته أثمن من ممتلكاته ،وأن تقليل حمولة السفينة يــؤدي إلــى النجاة.
وبالتالي ،يتحدد فعل إلقاء المتاع في البحر على أســاس الرغبات والمعتقدات والمشيئة التي تتبلور
عـلــى أســاسـهــا .الـبـ ّـحــار ،إ ًذا ،حــر فــي فـعـلــه ،وقــد كــان يـمـكـنــه أن يـفـعــل غـيــر ذل ــك ،كــأن يـلـقــي بــرفــاقــه في
الـبـحــر .إذا كــان هــذا فـ ْـعــل الـبـ ّـحــار فــي الــوضــع غـيــر الـمـعـتــاد ،فـكــم بــالـحــري أن نـقــول إن فـعــل الصحافي
الــذي يكتب بحسب مــا تحمله عليه قيمه وأفـكــاره ورغـبــاتــه يفعل مــا يفعله بـحـ ّـريــة؟ فــي كلتا الحالين،
ت ـفــارق ال ـحــريــة وي ـحــل مـحـلـهــا الـقـســر فــي الـفـعــل عـنــدمــا ي ـغــدو «[ال ـم ـب ــدأ] ال ـم ـحــرك خ ــارج ـ ًـي ــا» ،كـمــا هي
الـحــال عـنــدمــا ُيـسـ َـجــن أو ُت ـصــا َدر أقــامــه ودف ــات ــره ،أو عـنــدمــا تــرتـطــم بـشـخــص يـقــف أمــامــك ألن أحــدهــم
قام بدفعك من الوراء.
أمرا غير مألوف ،بل إنه المعنى المعتاد
ليس مفهوم الحرية بمعنى اإلطالق والتخلية بين الفاعل وفعله ً
للحرية ،على خــاف االنطباع الــذي ساهم فــي إحــداثــه كثير مــن الفالسفة على مــر العصور واألزمــان.
وربما كــان أول من تفلسف على أســاس مثل هــذا المعتقد في الفكر العربي ،ومــن دون كثير تأثر بما
قالته األمم السابقة في فلسفاتها ،بعض متكلمي اإلسالم الذين جهدوا في تحديد معنى ومجال فلسفي
للحرية البشرية في أوج انغماسهم في قضية القدرة اإللهية المطلقة ،وعالقتها بسؤال التخيير والتسيير.
( ((3أرسطوطاليس ،علم األخالق إلى نيقوماخوس ،ترجمة أحمد لطفي السيد (القاهرة :دار الكتب المصرية ،)1924 ،ص .266

( ((3المصدر نفسه ،ص .266
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ينطبق هــذا على أشعريتهم بقدر ما ينطبق على المعتزلة منهم ،وإن بطرق مختلفة( .((3وســوف نكتفي
هنا بما ما طرحه األشاعرة في هذا الصدد.
ربـمــا يـبــدو مـسـتـغــر ًبــا ،بــل غـيــر مـنـطـقــي ،اخـتـيــار األش ــاع ــرة ،أص ـحــاب نـظــريــة الـكـســب ،مــن أج ــل تــأسـيــس
مفهوم للحرية ،بأي معنى كان .أليس القول بالكسب هو «في نهاية األمر تعليق لحرية اإلنسان وإرادته
بإرادة اآلخر وجعلها مشروطة به؟»( .((3ليس هذا باألمر الواضح أو المفروغ منه ،وال سيما إذا تذكرنا،
وبمعزل عن أي أفكار مسبقة ،أننا لسنا بصدد الحديث عن نظرية تقول إن ليس لإلنسان من أمــره أي
شــيء ،فــا قـعــوده وال قيامه مــن مكانه ،وال صالته أو صيامه ،وال كالمه أو سكوته ،وال شــره أو خيره
خاضع إلرادتــه أو مشيئته ،فهذا كالم مرفوض .ولكي ينتهي اإلنسان إلى قول مثل هذه األمــور ،يلزمه
أن يكون على درجة كبيرة من الغباء أو على األقل عدم البصيرة ،ما يجب أال ُينسب إلى األشاعرة وال
إلــى غيرهم بمنتهى السهولة .فــي واقــع األمــر ،ال يختلف موقف األشــاعــرة عــن موقف بعض الفالسفة
المحدثين ،ومــا أكثرهم ،ممن قــالــوا بـجــواز الجمع بين الحتمية فــي الـكــون وحــريــة اإلنـســان .وقــد سبق
لـنــا ذكــر واح ــد مــن ه ــؤالء فــي بــدايــة هــذا الـبـحــث؛ فـقــد أوردن ــا عـلــى لـســان ِمــل كــا ًمــا يـتـضـمــن ال ـقــول إن
حــريــة اإلرادة اإلنـســانـيــة ال تـتـعــارض مــع مــا يـســمــى خ ـطـ ًـأ م ـبـ َ
ـدأ ال ـض ــرورة الـفـلـسـفـيــة ،ذل ــك الـمـبــدأ الــذي
ّ
يصل إليه بعض الفالسفة عن طريق الظن بــأن السببية الكونية متطلب من متطلبات العلم ال تقوم له
من دونها قائمة.
ن ــورد فــي ال ـبــدايــة نـ ًـصــا ي ـقــارن فـيــه األش ـعــري بـيــن حــركــة أو فـعــل تـحــرك هــو بـمـثــابــة مــا نـسـ ّـمـيــه فـعـ ًـا إراد ًي ــا
ـأس ــا م ــن الـ ـم ــاء إلـ ــى ف ـم ــه ب ـق ـصــد الـ ـشـ ــرب ،وف ـع ــل ت ـح ــرك اضـ ـط ــراري
ل ــإنـ ـس ــان ،كـ ــأن ي ــرف ــع أح ــده ــم ك ـ ً
الإرادي مـ ــن ال ـ ـنـ ــوع الـ ـ ــذي قـ ــد يـ ـح ــدث ن ـت ـي ـج ــة مـ ـ ــرض ،أو ك ـ ــأن ُي ـح ـم ــل ش ـخ ــص مـ ــا إل ـ ــى مـ ـك ــان مــا
بــواس ـطــة ال ــري ــح ،أو بــواس ـطــه أن ــاس أح ـك ـمــوا الـسـيـطــرة عـلـيــه ع ـنــوة ،كـمــا ي ـقــول أرس ـط ــو .يـظـهــر مــن كــام
األش ـعــري أن الـتـفــريــق بـيــن الـفـعــل «الـمـكـتـســب» والـفـعــل االض ـط ــراري الـجـبــري يـتـطــابــق مــع الـتـفــريــق بين
اإلرادي والإلرادي:
فإن قال قائل :فيجب إذا كانت إحدى الحركتين [حركة المرتعش من الفالج] ضرورة أن تكون
كسبا أن
األخــرى [نـهــوض الـمــرء مــن مقعده ،على سبيل الـمـثــال] كــذلــك ،وإذا كانت إحــداهـمــا ً

تكون األخرى كذلك (أي أن ال مجال للتمييز بين الفعل المكتسب والفعل المجبور).

قيل له :ال يجب ذلك ،الفتراقهما في معنى الضرورة واالكتساب ،ألن الضرورة ما ُحمل عليه
ال ـشــيء ُ
وج ـبــر عـلـيــه ول ــو جـهــد فــي الـتـخـلــص مـنــه وأراد ال ـخــروج عـنــه واس ـتـفــرغ فــي ذلــك
وأك ــره ُ

مـجـهــوده لــم يـجــد عـنــه انـفـكـ ً
ـاكــا وال إلــى الـخــروج عـنــه سـبـيـ ًـا .فــإذا كــانــت إحــدى الحركتين بهذا

( ((3س ــوف نكتفي هنا بشرح

موقف األشــاعــرة .للمقارنة بالموقف المعتزلي ،انظرRaja Bahlool, «Al-Ash’ari’s Theological:
Determinism and the Senses of ‹Can›,» Hamdard Islamicus 15, no. 1 (1992): 39-57.

( ((3حـســن حنفي« ،موقفنا الـحـضــاري »،فــي الـفـلـسـفــة فــي الــوطــن الـعــربــي الـمـعــاصــر :بـحــوث الـمــؤتـمــر الـفـلـسـفــي الـعــربــي األول الــذي
نظمته الجامعة األردنية (بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1985 ،ص .17
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الــوصــف الــذي هــو وصــف ال ـضــرورة ،وهــي حــركــة الـمــرتـعــش مــن الـفــالــج والـمــرتـعــد مــن الحمى،

ـرارا،
ـرارا ،وإذا ك ــان ــت ال ـح ــرك ــة األخ ـ ــرى ب ـخ ــاف ذلـ ــك ال ــوص ــف ل ــم ت ـك ــن اضـ ـطـ ـ ً
ك ــان ــت اض ـ ـط ـ ـ ً

ألن اإلنـ ـس ــان ف ــي م ـج ـي ـئــة وذه ــاب ــه وإق ـب ــال ــه وإدب ـ ـ ــاره ب ـخ ــاف ال ـمــرت ـعــش م ــن ال ـف ــال ــج وال ـمــرت ـعــد
م ــن ال ـح ـم ــى .ي ـع ـلــم اإلنـ ـس ــان ال ـت ـفــرقــة ب ـيــن ال ـحــال ـيــن م ــن ن ـف ـســه وغ ـي ــره ع ـلــم اضـ ـط ــرار ال ي ـجــوز

معه الشك(.((3

كره ،ويريد الخروج منه فال يخرج ،فهذا هو االضطرار وهذه
أن ُي َ
حمل اإلنسان على الشيء و ُي َ
جبر و ُي َ
هــي ال ـضــرورة ،تـمــا ًمــا كما يــرد فــي كــام أرسـطــو عــن اإلنـســان الــذي ُيحمل إلــى مـكــان مــا بــواسـطــة الريح
أو بــواسـطــة أنــاس أحـكـمــوا عليه الـسـيـطــرة .فــي هــذه ال ـحــاالت ،ال يــأتــي الـفـعــل مــوافـ ًقــا لـلــرغـبــة (فــالـفــاعــل
ع ـنــد األش ـع ــري يــريــد ال ـخ ــروج مـ ّـمــا ه ــو ف ـيــه ف ــا ي ـخ ــرج) .ي ــدرك اإلن ـس ــان ،أي إن ـس ــان ،ال ـف ــرق ب ـيــن فـعــل
االخـتـيــار وفـعــل الـجـبــر أو االض ـطــرار .ظــاهــر األمــر أنــه إذا كــان االضـطــرار مـحــض إلـغــاء لــدور اإلرادة أو
المشيئة أو القيام بما يتخيره المرء لنفسه ،فال بد أن الحرية تكمن في اإلطــاق ،أو التخلية بين المرء
وفـعـلــه ،أي إن الـحــريــة هــي غـيــاب الـمـعــوقــات مــن أم ــام الـفـعــل ،بـمــا يـتــرك الـمـجــال لـتـحـقــق الـفـعــل الــذي
هو موافق للرغبة.
ف ــي ن ــص الح ــق يـنـســب األش ـع ــري إل ــى الـمــرتـعــش م ــن ال ـفــالــج صـفــة ال ـع ـجــز ،وه ــي صـفــة يـمـيــزهــا تـمـيـيـ ًزا
ح ــا ًّدا مــن صـفــة عــدم االسـتـطــاعــة والـتــي هــي – فــي نـظــره ،كـمــا هــي فــي نـظــر بـعــض الـفــاسـفــة المحدثين
الذين يؤمنون بالحتمية من منطلقات علمية تجريبية بحتة  -ال تتعارض بتاتًا مع حرية اإلرادة .نقول
«فــي نـظــره» ،وال نـقــول «فــي نـظــره وفــي صــريــح كــامــه» ،ألن كــامــه قــد ال يــوحــي بـهــذا بـعــد قــرون حافلة
بــال ـجــدال والـمـنــاكـفــة بـيــن األش ــاع ــرة وخ ـصــوم ـهــم .يـعـتـقــد األش ـع ــري أن ال ـكــافــر غـيــر مـسـتـطـيــع أن يــؤمــن،
ول ـكــن ذل ــك ال يـعـنــي أن ــه غـيــر مـكـ َّلــف بــاإلي ـمــان؛ ذل ــك أن الـكــافــر لـيــس ع ــاج ـ ًزا عــن اإلي ـم ــان ،وإن كــان
غير مستطيع له.
فإن قال قائل :أليس قد كلف الله تعالى الكافر اإليمان؟
قلنا له :بلى.
فإن قال :أفيستطيع اإليمان؟
قيل له :لو استطاع آلمن.
فإن قال :أفكلفه ما ال يستطيع؟
قلنا :هذا كالم على أمرين .إن أردت بقولك أنه ال يستطيع اإليمان لعجزه عنه ،فال .وإن أردت

القول أنه ال يستطيعه لتركه واشتغاله بضده ،فنعم.

( ((3أبو الحسن علي بن اسماعيل األشعري ،كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ،صححه وقدم له وعلق عليه حموده غرابه
(القاهرة :مطبعة مصر ،)1955 ،ص ( .76-75التوكيد مضاف)

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
يبرعلا ركفلا يف ةيرحلل يلاربيل موهفمل سيسأتلا :لعفلا تاقوعمو ةيرحلا
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فإن قال :ما أنكرتم أن يكون الله تعالى ك ّلف الكافر ما يعجز عنه لتركه له؟
قـيــل لــه :الـعـجــز عــن الـشــيء أنــه يـخــرج عـنــه وعــن ضــده .فـلــذلــك اسـتـحــال أن يعجز الـعــاجــز عن
الشيء لتركه(.((3

.....
فإن قالوا :أفيجوز أن يكلف الله تعالى الشيء مع عدم الجارحة ووجود العجز؟
قيل لهم« :ال» ،ألن الـمــأمــور إنما يؤمر ليقبل أو ليترك .ومــع عــدم الـجــارحــة ال يوجد أخــذ وال

ترك .وكذلك العجز ال يوجد معه أخذ وال ترك ،ألنه عجز عن الشيء وعن ضده(.((3

قوته اإلقناعية؛ فالكافر المنشغل عن اإليمان
مقصد األشعري واضح غاية الوضوح ،بصرف النظر عن ّ
معين ،وربـمــا استمع إلــى أساتذة
بالكفر هــو إنـســان اخـتــار الكفر ورغــب فيه .ربما تلقّى تربية مــن نــوع ّ
معينة ،وبعد هذا كله انتهى به األمر إلى الكفر .ليس األشعري  -وال المؤمن بحتمية
معينين وقرأ ً
كتبا ّ
ّ
ِ
ألي
األسباب والمسببات من منطلقات علمية تجريبية ،مثل مــل وغيره من المحدثين -مل َز ًما بالتنكر ٍّ
من هذه الحقائق أو الوقائع المألوفة التي تنتهي بذهاب الناس إلى هذا االتجاه أو ذاك .كل ما يقوله
األشعري ِ
ومل هو التالي :عندما يقوم اإلنسان بفعل ما ،وهو مخ ّلى ،أو مط َلق سبيله ،وال عائق يعترض
بحريته .في مثل هذه
طريقه ،فيأتي فعله موافقًا لرغبته (إرادته ،خياره ،مشيئتهُ ،قل ما شئت) ،فهو يفعل ّ
ً
مسؤول عن الفعل .وإذا كان السياق يسمح بذلك ،فقد يكون التكليف بالفعل
الحاالتُ ،يعتبر اإلنسان
أو االمتناع ممك ًنا ً
أيضا ،كأن يأمر السلطان الفرد بهذا أو ذاك ،أو كأن يأمر العلي القدير العبد بهذا أو
ذاك؛ فما دام اإلنسان مخ َّلى ومطلق اليدين والرجلين والعقل والتدبير ،وال مانع يعترض طريقه ،فهو
مسؤول ومك َّلفّ .أما إن كان عاج ًزا بسبب جنون أو غياب جارحة ،أو بسبب رياح تحمله أنى تشاء،
أو بسبب لـصــوص قـيــدوه بـســاســل ،فــا هــو مـســؤول وال هــو مـكـ ّلــف؛ فـهــو لـيــس حـ ًـرا مــا دامــت الحرية
تكمن في غياب المعوقات.
سـبــق لـنــا الـقــول إن للمفهوم الـلـيـبــرالــي بـحـ ّـريــاتــه الـمـيــدانـيــة المختلفة أص ـ ًـا يـعــود إلــى مـفـهــوم ميتافريقي
ع ــام يـسـتــوعــب ف ـكــرة ال ـحــريــة ف ــي ح ــد ذات ـه ــا ،ك ـغ ـيــاب ل ـلـمـعــوقــات م ــن أمـ ــام ال ـف ـعــل ،وإن ه ــذا الـتـصــور
الـمـيـتــافـيــزيـقــي لـيــس بــاألمــر ال ـجــديــد؛ ذل ــك أن ل ـهــذا األص ــل أص ـ ً
ـول ت ـعــود بـنــا إل ــى م ــاض فـلـسـفــي أبـعــد.
واآلن ،بـعــد إذ ألـقـيـنــا نـظــرة عــابــرة عـلــى هــذا الـمــاضــي األب ـعــد ،يمكننا فــي نـهــايــة هــذا الـقـســم مــن البحث
أن نـقـتـفــي ال ـخ ـطــى ،عــائــديــن إل ــى الـفـلـسـفــة الـغــرب ـيــة ال ـحــدي ـثــة .ل ــن نــأتــي ه ــذه ال ـم ــرة إل ــى ذك ــر الـحــريــات
الليبرالية التي ينشغل بها الفكر الغربي (على خــاف الفكر اإلســامــي) ،بل إلــى التصور الميتافيزيقي
المرتبط بها.
( ((3المصدر نفسه ،ص ( .100 - 99التوكيد مضاف)

( ((3المصدر نفسه ،ص .101
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في مؤلف بعنوان الحرية والضرورة يقول هوبز ،وقد سبق له القول إن حرية األفراد تنحصر في األمور
التي يسمح لهم الحاكم بها ،ما يلي:
تكمن الحرية في غياب العوائق التي تحول دون حصول الفعل  -تلك العوائق غير المحتواة
في طبيعة الفاعل ،أي إنها ليست من صفاته الجوهرية(.((3

هــل األش ـعــري مـضـطــر إل ــى رف ــض ه ــذا ال ـكــام جـمـلــة وتـفـصـيـ ًـا؟ ربـمــا تـفـصـيـ ًـا؛ فــالـكــام عـلــى الـجــوهــر
أو الـ ـج ــواه ــر ي ـث ـي ــر ح ـس ــاس ـي ــات ال ع ــد ل ـه ــا ع ـن ــد األش ـ ــاع ـ ــرة ،ل ـك ـن ــه رب ـم ــا ال ي ــرف ـض ــه ج ـم ـل ــة .فــال ـعــاجــز
ال ـ ُـم ـق ـع ــد ،ب ـح ـســب م ــا ي ـق ــول ــه األشـ ـعـ ــري ،غ ـي ــر م ـك ـلــف ب ــال ــوق ــوف أو ال ـس ـج ــود ،ألنـ ــه ل ـي ــس م ـخ ـ َّل ــى وال
م ـط ـلــق ال ـح ــرك ــة .ه ـن ــاك م ـع ــوق ــات م ــن الـ ـن ــوع غ ـي ــر ال ـم ـح ـت ــوى ف ــي ط ـب ـي ـعــة ال ـف ــاع ــل (ب ـل ـغ ــة ه ــوب ــز) .رب ـمــا
حـصــل ه ــذا بـحـكــم الـعــوامــل الــوراث ـيــة ،أو ربـمــا أن الـلــه ش ــاء  -ولـحـكـمــة نـجـهـلـهــا  -أن يـخـلــق الـمـخـلــوق
مـعــا ًقــا عـلــى هــذه ال ـصــورة .ال م ــراء فــي ال ـقــول إن الـنـتـيـجــة واح ــدة (ع ــدم الـتـكـلـيــف ،غـيــاب الـمـســؤولـيــة)،
سـ ـ ــواء ك ــان ــت األس ـ ـبـ ــاب مـ ــن ت ـق ــدي ــر ال ـع ـل ــي الـ ـق ــدي ــر وفـ ـعـ ـل ــه ،ب ـح ـس ــب مـ ــا ي ـق ــول ــه ج ـم ـه ــور ال ـم ــؤم ـن ـي ــن،
أو كانت أسبا ًبا طبيعية تعود إلى الماضي السحيق ،كما قد يقول داروين أو عالِم من علماء الوراثة (وإذا
قلنا إن الله يفعل من خــال األسـبــاب الطبيعية ،زالــت الحاجة أصـ ًـا لالختيار بين التوجهين [العلمي
والالهوتي] عند النظر إلى األسباب).
بعد هوبز بأقل من مئة سنة ،نجد هيوم يتساءل ً
قائل:
مــاذا نعني بكلمة «الحرية» في سياق الحديث عن األفـعــال اإلراديــة؟ من الثابت أننا ال نقصد
الـقــول إن ليس لألفعال ارتـبــاط بــالــدوافــع والميول والـظــروف ،أو إن الــواحــد منها ال يتبع اآلخــر
معينة من االنتظام؛ فهذه حقائق واضحة ومعترف بها .ليس بوسعنا إ ًذا أن نعني بالحرية
بدرجة ّ
سوى القدرة على الفعل ،أو عدم الفعل ،وذلك بحسب تحدد إرادتنا ،أي إذا اخترنا السكون
سك ّنا ،وإذا اخترنا الحركة تحركْ نا .هــذه الحرية الفرضية ( ،)hypothetical libertyهــي ،كما
رازحا تحت األغالل(.((3
يدرك الجميع ،في متناول كل إنسان ليس سجي ًنا أو ً

هــذه النظرة إلــى الـحــريــة ،وهــي ليست أقــل مــن تــراث طــويــل لــم يفتقد يــو ًمــا مــن يــدافــع عـنــه ،وجــدت من
يناصرها في شخص أحد أشهر رواد الفلسفة التحليلية في القرن العشرين ،هو جورج إدوارد مور الذي
ً
متسائل:
يربط حرية هيوم الفرضية بتحليل فكرة «اإلمكان»
مــا معنى عـبــارة «كــان يمكنني أن ،»...الـتــي قــد تــرد فــي سـيــاق كــام عـلــى شــاكـلــة «كــان يمكنني
فعل» ؟ ما معنى قولي كان بإمكاني أن أمشي ً
القيام بذلك الفعل الذي لم أقم به ً
ميل واحدً ا
;(38) Thomas Hobbes, «Liberty and Necessity,» in Hobbes Selections, Edited by Frederick J. E. Woodbridge (New York
Chicago: Charles Scribner’s Sons, 1958), 207.
(39) David Hume, «Of Liberty and Necessity,» in Determinism, Free Will, and Moral Responsibility, Edited by Gerald
Dworkin, Central Issues in Philosophy Series (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1970), 136.

27

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
يبرعلا ركفلا يف ةيرحلل يلاربيل موهفمل سيسأتلا :لعفلا تاقوعمو ةيرحلا

في عشرين دقيقة هذا الصباح ،مع أني لم أفعل شي ًئا من هذا في الواقع؟ إن ما أعنيه بالذات

هو أنه «كان يمكنني لو أنني اخترت» ،أو «كنت فعلت لو أنني اخترت»(.((4

أليست هذه الحرية الفرضية ،الحرية بمعنى غياب العوائق من أمام الفعل ،بما يترك المجال لتحقق الفعل
كثيرا لغياب الحريات
موافقًا للرغبة (المشيئة أو االختيار) ،هي عينها ما يتباكى عليه الفالسفة الذين يتأسون ً
السياسية واالجتماعية والشخصية في بالدنا؟ يريد الشعب أن يكون له دور مركزي في إدارة الشأن العام،
قمع القامعين .ويريد الناس التعبير عن آرائهم ومذاهبهم ،ولكن يمنعهم من ذلك
ولكن يمنعه من ذلك ُ
السجن أو مصادرة األقالم والدفاتر .أو يريد صاحب المبادرة القيام بهذا النشاط االقتصادي أو ذاك،
ُ
لكن يمنعه من ذلك العوزُ الطبيعي أو المفروض بقوة الدولة أو المتنفذين .أو يريد اإلنسان أن يحيا بهذه
القمع أو المنع الصادر عن المجتمع ،أو المجتمع ً
ممثل في الدولة،
الطريقة أو تلك ،ولكن يقف دون ذلك
ُ
أو هذه القوة أو تلك.
الحرية بالمفهوم الليبرالي هي غياب العوائق من أمام الفعل ،من دون أن يعني هذا أن الفعل المتأتي
على هــذا النحو أو ذاك ســوف يكون جيدً ا (فربما ال يكون) ،ومــن دون أن يعني هــذا أن لإلنسان حقًا
مطلقًا غـيــر مـحــدود فــي التخلية واإلط ــاق (فـهــذا مــا ال تستقيم مـعــه الـحـيــاة االجـتـمــاعـيــة بــأي شـكــل من
األشـكــال)ّ .أمــا الحريات الليبرالية الميدانية المعهودة ،فتنضوي إلــى إطــار المفهوم الميتافيزيقي كما
يسميه إيزايا برلين الحرية السلبية(((4؛
ينضوي الخاص والعيني إلى العام والمجرد .وهي تشخصات لما ّ
ذلــك أنها تتأسس على أســاس الـغـيــاب (غياب المعوقات) والـعــدم (عــدم المنع أو عــدم التدخل) .هي
نفسها الحرية أو الـحــريــات التي يصفها برلين بـصــورة تكاد تماهي تما ًما بين الميتافيزيقي والسياسي
واالجتماعي عندما يقول:
يكمن جــوهــر الـحــريــة فــي قــدرة اإلنـســان على االخـتـيــار كما يـشــاء ،وفــي قــدرتــه على أن يـشــاء ما
يـشــاء ،مــن دون إكــراه أو تـهــديــد ،ومــن دون أن يبتلعه نـظــام (سـيــاســي  -اجـتـمــاعــي) كبير؛ تكمن
الحرية فــي حــق اإلنـســان فــي المقاومة ،وعــدم حتمية إرضــائــه للناس؛ تكمن الحرية فــي وقوفه

للتعبير عن معتقداته فقط ألنه يؤمن بها .هذه هي الحرية الحقيقية ،ومن دونها ليس حريات

من أي نوع آخر ،وال حتى حرية موهومة(.((4

ال يحتاج كالم برلين إلى شرح أو بيان :تكمن الحرية في غياب العوائق من أمام الفعل ،وبالتالي تكمن
في تحدد أفعال الواحد منا على أساس رغباته أو مشيئته أو اختيارهّ .أما نوع الخيارات أو الرغبات أو
تع ِرض لإلنسان ،فهذه مسألة أخرى .ولكن من الواضح أن أي محاولة إللزام اإلنسان
المشيئات التي ْ
كثيرا من الترحاب
بها ،ولو من منطلق أن خيره يكمن في هذا ،أو ألن هذا ما يقوله العقل ،لن تالقي ً
(40) G. E. Moore, «Free Will,» in Determinism, 136.

( ((4إيزايا برلين ،حدود الحرية ،ترجمة جمانا طالب ،الفكر الغربي الحديث (بيروت :دار الساقي.)1992 ،

(42) Isaiah Berlin, Freedom and its Betrayal (London: Chatto and Windus, 2002), 103-104.
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من جانب الليبراليين؛ فالنسبة إليهم ،ال شيء يبرر وضع المعوقات في طريق الفاعل سوى أن الفاعل
نفسه يضع المعوقات في طريق غيره.

الحداثة الغربية والحداثة العربية
تعبيرا عن الحرية مثل هذا الذي اقتبسناه
طبعا ،ال نجد في الفكر العربي اإلسالمي السابق على حداثتنا
ً
ً
من برلين .وإذا كان هناك كتاب مثل روزنتال (أو العروي) ممن هم على استعداد لنعي هذا الحقيقة،
فإن هذا ال يعدو كونه محاولة للعثور على الحاضر القريب في الماضي البعيد ،وليس له هناك ما يبرره.
ً
ـادرا على
نــرى فــي فـكــر األقــدمـيــن
إدراك ــا لحقيقة أن اإلن ـســان ال ــذي تـعـتــرض طــريـقــه عــوائــق ال تجعله ق ـ ً
حرا في ما ُينسب إليه ،أو يرتبط
التوفيق بين رغباته (اختياره ،مشيئته ،أو تدبيره لما يريد) هو إنسان ليس ً
بكيانه ،مــن أفـعــال .لــذلــكُ ،يعفى العاجز مــن التكليف عند األشـعــري ،وال يلوم أرسـطــو اإلنـســان الــذي
تقذف به الرياح فتجعله ُيلحق األذى بمن يقف أمامه .ثم إن بعض األقدمين أدرك وجود أفكار التخلية
واإلطــاق فــي إطــار سياسي اجتماعي يتعدى نـطــاق األفـعــال الشخصية ،مثل قـيــام اإلنـســان وقـعــوده أو
تناوله طعامه أو شرابه .رأينا هــذا في وصــف أفالطون وأرسطو للمدينة الديمقراطية ،ورأيـنــاه ً
أيضا في
وصف كل من الفارابي وابــن رشد وتعليقاتهما على أفكار فالسفة اليونان (على الرغم من أننا لم نره
عند متك ّلمي اإلسالم).
أي مــن األقــدمـيــن الـقــول بــأن «الـحــريــة الـمـيــدانـيــة» فــي مجال
ولـكــن ،فــي الـمـجـمــل ،لــم يـكــن فــي حـسـبــان ٍّ
السياسة أمر مرغوب فيه ،أو بأن الحرية الميدانية في مجال التعبير ،أو أسلوب الحياة أمر مسموح به.
جرى فكر هؤالء في سياقات فكرية ساد فيه االعتقاد بأن الخير والشر ،والعدل والواجب ،والقيم عمو ًما
ً
(ممثل بالملك الفيلسوف عند أفالطون)
أمور مطلقة ،تُعرف ّإما من خالل معطيات العقل الموضوعي
أو معطيات الوحي الذي يبلغ رسالة رب العالمين إلى الناس .بالتالي ،كان من المتوقع أن يسود اقتناع
مفاده أن السياسة فن ال يقوم به إال العالِم والـعــارف ،وأن شرعية الحاكم السياسي تقوم على أساس
معرفي (معرفة الحق والباطل ،والخير والشر) وليس على إرادة الناس ورغباتهم ومعتقداتهم التي قد
ال تقوم على أي أســاس معرفي حــق .وفــي ظل أجــواء ســادت قرونًا عــدة ،لم يكن من الممكن القول،
وبصورة جدية ،إن للفرد حقًا في الحرية في مجال السياسة أو الشأن العام ،في حين أنه كان باإلمكان
القول إن للفرد حقًا في الحرية في مجال طعامه وشرابه ،أو تلك المجاالت التي ال يرى فيها المشرع
ضيرا في التخلية بين الفرد وأفعاله (وهي مجاالت لم تكن حياة اإلنسان في عدد كبير
العارف الحكيم ً
كثيرا عن حياة المخلوقات األدنى درجة).
منها لتبعد ً
نعم ،كانت فكرة الحرية (بمعنى التخلية بين الفرد وما يشاء) موجودة ،كما كان هناك إدراك بأن نطاقها
يمكن أن يمتد ليشتمل على السياسة والـشــأن الـعــام .ولكن ســاد الظن بــأن هــذا شر مستطير ،فلم يكن
ممك ًنا ،نـظـ ًـرا إلــى ذلــك ،أخــذ فـكــرة الـحــريــة على محمل الـجــد إن تـعــدت نطاقها الـمـحــدود فــي الحياة.
كان هذا شأن األقدمين في التراث الفكري في الغرب ،سواء في الفترة اليونانية الرومانية أو في حقبة
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الـقــرون الــوسـطــى ،كـمــا كــان هــذا شــأنــه فــي الـتــراث الـفـكــري الـعــربــي اإلســامــي الــذي تــزامــن ازده ــاره مع
عصور الغرب الوسيطة .بهذا المعنى يمكن القول إن المفهوم الليبرالي للحرية ،وما يمكن أن يقترن
بــه مــن حــريــات لـيـبــرالـيــة مـيــدانـيــة  -إن شــاء اإلن ـســان تخصيص الـعــام والـمـجــرد  -كــانــا أم ـ ًـرا مـعــرو ًفــا وغير
معروف ،عندنا وعندهم على حد سواء :كان معرو ًفا في الغرب والشرق ،بمعنى أن أسسه الميتافيزيقية
ُأرسـيــت فــي سـيــاقــات ميتافيزيقية نفسانية أخــاقـيــة بحتة ومـتـمـحــورة حــول مشكلة حــريــة اإلرادة ،حيث
جــرى اكـتـنــاه الـحــريــة مــن خــال مفهوم غـيــاب الـمـعــوقــات .وكــان أمـ ًـرا غير مـعــروف عندنا وعـنــدهــم على
مستهجنة إلــى الدرجة التي لم
الـســواء ،بمعنى أن التبعات السياسية واالجتماعية لهذا المفهوم كانت
َ
تكن لتسمح للفكر السياسي أو االجتماعي باستحضار مفهوم الحريات الليبرالية بالمعنى الحاضر.
مطمورا تحت طبقة كثيفة من المعتقدات السائدة بشأن العقل والوحي ،وتمايز الناس
لذا ،بقي المفهوم
ً
من حيث العقل والقدرة ،في أنظمة اجتماعية تراتبية بدت في غاية البداهة لمعظم الناس ،وعلى امتداد
فترات طويلة.
ثم وصلت هذه العصور إلى نهايتها في الغربّ .أما كيف ولماذا ِ
قدمت الحداثة إلى ربوع الغرب ،فهما
من المسائل التي ال تستأثر الفلسفة بالبحث فيها بقدر ما أنها مجاالت للبحث التاريخي واالجتماعي
واالقـتـصــادي وعـلــوم أخــرى إنسانية واجتماعية ال تعدو الفلسفة أن تكون واحــدة منها .وبــالـقــدر ،وهو
يسير ،الذي يمكن فيه القول إن التطورات التاريخية الكبرى قابلة للتفسير العلمي ،أو للتفسير بالمطلق
(فلم يكن هناك يو ًما إجماع بين الباحثين على تفسيرات للظواهر الكبرى) ،يمكن اإلشــارة إلى إحياء
العلوم اليونانية ،بل ً
أيضا إلى الــروح اليونانية (التي ُعرفت بعقالنيتها وتمركزها حول اإلنسان في هذه
الــدنـيــا) فــي مــا غــدا ُيـعــرف بـعـصــر الـنـهـضــة األوروب ـي ــة .كـمــا يـمـكــن اإلش ــارة إلــى تـفـكــك الـنـظــام اإلقـطــاعــي
وبــزوغ فجر نـظــام اقـتـصــادي جــديــد بــوســائــل جــديــدة فــي اإلنـتــاج ،وعــاقــات إنتاجية جــديــدة بين طبقات
اجتماعية لم تكن موجودة ،أو مؤثرة ،في الماضي .كما يمكن اإلشارة إلى ثورة أو ثورات في مجاالت
العلم والفلسفة انتهت برسم خطوط معركة استمرت عقو ًدا طويلة بين الدين والكنيسة والنظم الفكرية
عبر عــن نفسه بأجلى الـصــور فــي مــا غــدا ُيعرف
القروسطية مــن جهة ،ونــوع آخــر مختلف مــن التفكيرّ ،
بعصر التنوير.
عما إذا كانت هذه أسبا ًبا أدت إلى الدخول في المجال الحداثي ،أم كانت مجرد تجليات
ّ
بغض النظر ّ
مما ال شك فيه هو أن الوضع الحداثي
أو تمظهرات للحداثة نفسها على ُصعد حياتية مختلفة ،فــإن ّ
مواتيا لمؤازرة مفاهيم الحرية الفردية ،واالستقالل الفردي واالجتماع على أساس التعاقد .بوسعنا
كان
ً
المطول الذي يعرض فيه هابرماس النعكاسات الحداثة
أن نوطئ لهذا االدعاء من خالل هذا االقتباس
َّ
في السياسة والقانون:
ما برح المعتقد األرسطوطاليسي الكالسيكي في القانون الطبيعي ،والــذي أعــاد القديس توما
األكــويـنــي طــرحــه بـصـيـغــة مـسـيـحـيــة ،يـقــدم نـسـ ًقــا أخــاقـ ًـيــا مـجـتـمـعـ ًـيــا مـتـكــامـ ًـا امـتــد لـيـشـمــل جميع

طـبـقــات الـمـجـتـمــع ،قــابـ ًـضــا مختلف الـشــرائــح االجـتـمــاعـيــة بــربــاط وث ـيــق  ....ولـكــن ،وفــي خضم
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الـتـطــورات [الـحــداثـيــة] الـتــي تمخضت عــن عقلنة الـعــالــم الـمـعـيــش ،انـكـســرت القبضة الـتــي كــان

يحكمها النسق األخــاقــي المجتمعي الـمـشــار إلـيــه .فــي المرحلة األولــى تعرضت الـمــوروثــات
الـثـقــافـيــة وس ـي ــرورات األنـسـنــة االجـتـمــاعـيــة لـلـضـغــط مــن ِقـبــل ال ـع ـقــل ....ومــن ثــم أدى االخ ـتــراق

الفكري [التأمل العقلي] للتاريخ المعيش وللموروثات الثقافية إلى نمو روح الفردية في سياق
المشاريع الحياتية الخاصة باألفراد ،كما أدى إلى تعددية في أشكال الحياة الجماعية ....شكل

مفهوم حقوق اإلنسان ومفهوم السيادة الشعبية الترسبات (الوحيدة) التي بقيت بعد أن تعرض

المضمون المعياري المتضمن في النسق األخالقي المرتكز على التراث الديني والميتافيزيقي
(السابق على الحداثة) إلى عملية «فلترة» إجبارية من خالل الخضوع للعقل ومناهج التسويغ

ما -بعد الحداثي(.((4

إذا كــان حـ ًقــا مــا يـقــولــه هــابــرمــاس مــن أن مـفـهــو َمــي حـقــوق اإلنـســان والـسـيــادة الشعبية يـمـ ّثــان الـتــرسـبــات
(الــوحـيــدة) الـتــي بقيت بعد أن تـعــرض المضمون الـمـعـيــاري المتضمن فــي الـنـظــام األخــاقــي الـمــا قبل-
حداثي إلى عملية «فلترة» إجبارية من خالل العقل ومناهج التسويغ ما -بعد الحداثي ،فماذا يعني هذا
بالنسبة إلــى المفهوم الليبرالي للحرية؟ إن أي مراجعة بسيطة لنصوص حـقــوق اإلنـســان فــي مراحلها
نسبيا تُظهر لنا أن قيمة الحرية ،وبالتحديد حرية الفرد ،تحتل مركز الصدارة
التطورية عبر عمرها القصير ً
فــي الئ ـحــة ح ـقــوق اإلن ـس ــان .وع ــادة مــا ي ـجــري تـفـصـيــل ه ــذه الـحــريــة ب ــاإلش ــارة إل ــى ال ـحــريــات الـمـيــدانـيــة
المعروفة ،بما فيها حرية الفكر والتعبير في المعتقد الديني ،إضافة إلى الحريات المدنية التي تكفل
حماية اإلنسان من خروقات وتعديات اآلخرين ،بما فيهم الدولة والمجتمع (ما دام أن الفرد ليس بصدد
التعدي على حــريــات مماثلة يتمتع بــه اآلخ ــرون)ّ .أمــا الترسب الثاني المشار إلـيــه فــي نــص هابرماس،
أال وهو مفهوم السيادية الشعبية ،فهو ما أتى ليكرس تلك العقيدة التي طالما ناوأها أفالطون وأرسطو
وك ــل مــا تـبـعـهـمــا بــإي ـمــان إل ــى ي ــوم أن ان ـت ـصــرت ال ـحــداثــة فــي أوروب ـ ــا ،نـقـصــد بـهــا الـمـعـتـقــد الــديـمـقــراطــي
الــذي يــربــط الـشــرعـيــة فــي الـسـيــاســة بـقـبــول الـنــاس ورضــاهــم .ومـبــدأ الـسـيــادة الشعبية هــذا لـيــس بمنفصل
عــن الـحــريــة الـفــرديــة بـتــا ًتــا :فـمـبــدأ الـسـيــادة الـشـعـبـيــة يـقــول (وإن بـشـكــل ضـمـنــي) أنــه ال يـجــوز أن ُيحكم
الـنــاس – األف ــراد – رغـ ًـمــا عــن أنــوفـهــم ،أي إن لـهــم الـحــق فــي حــريــة ســوف يـحــرمــون منها إن هــم عــاشــوا
تحت نظام سياسي ال يوافق إراداتـهــم (وال نقول «إرادتـهــم» ،فهم في النهاية يصوتون في االنتخابات
الديمقراطية فر ًدا فر ًدا).
في جميع الحاالت ،سواء في مجال حقوق اإلنسان أو السيادة الشعبية أو الديمقراطية ،يدور حديث
عــن الـحــريــة بمعنى التخلية واإلط ــاق ،فــي مــا عــدا حــاالت الـتـعــدي على التخلية واإلط ــاق .فــا نظام
حـقــوق اإلن ـســان وال الـنـظــام الــديـمـقــراطــي يـقــول لــإنـســان كـيــف يـجــب عـلـيــه أن يـعـيــش ،ولـيــس هـنــاك من
قيما محددة إن مارسها كان
تفسير مت َفق عليه لحقوق اإلنسان أو الديمقراطية يرسم للفرد خطة حياة أو ً
عقالنيا أو ما شئت .ال شيء متفقًا عليه سوى أن لإلنسان حقًا أن يكون كما
حرا ،أو
إنسانًا
ً
ً
حقيقيا ،أو ً
(43) Jürgen Habermas, Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy, Translated
by William Rehg, Studies in Contemporary German Social Thought (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1996), 95-99.

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
يبرعلا ركفلا يف ةيرحلل يلاربيل موهفمل سيسأتلا :لعفلا تاقوعمو ةيرحلا
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يشاء ،بشرط عدم االعتداء على غيره .إن لم تكن هذه هي الحرية بمعنى التخلية واإلطالق ،فال أدري
ما عساها أن تكون.
تما ًما ،وبشكل يحاكي قصة دخول الغرب في األزمنة الحديثة ،ليس هناك من شيء مخصوص يمكن
أن تقوله الفلسفة عــن قصة دخــول الـعــرب والمسلمين فــي األزمـنــة الـحــديـثــة ،وبـمــا يختلف عـ ّـمــا يمكن
أن تمدنا به الدراسات التاريخية واالجتماعية واالقتصادية حول آخر قرنين أو ثالثة قرون من التاريخ
العربي اإلسالمي .تروي هذه العلوم ،وإن بأشكال مختلفة ،قصة اندماج األصقاع العربية واإلسالمية
في نظام عالمي جديد كــان المحرك الرئيسي فيه الغرب الحديث ،بنظامه الرأسمالي ،مسنو ًدا بنظمه
الفكرية والقيمية والسياسية التي لــم يكن بوسعها أن تترك العالم المحيط بها مــن دون أن تعيد رسم
معالمه على صورتها وبما يناسبها .نــرى بعض المالمح المهمة لهذه المسيرة االندماجية فــي مؤ َّلف
عزيز العظمة الــذي يــؤرخ فيه للعلمانية التي بــدأت تطل برأسها علينا منذ فترة اإلصــاحــات العثمانية
(التنظيمات) فــي الـقــرن الـتــاســع ع ـشــر( .((4وإذا كــان بعض التغييرات أو اإلصــاحــات قــد جــرى بــدوافــع
داخلية تعكس تأثر الناظر العثماني بما ينظر إليه ،تما ًما كما هي حــال إلــه أرسطو الــذي يحرك العالم
انطال ًقا من رغبة هذا األخير فيه ،فإن رؤية الغرب لما نحن عليه ولما يجب أن نكون عليه ،كما يعرض
لـهــا إدوارد سـعـيــد فــي االس ـت ـش ــراق( ،((4مــا كــان لـهــا إال أن تـســاهــم فــي تـقــويــة حــركــة تــاريـخـيــة (ســاهــم فيها
الغرب) باتجاه دفع العرب والمسلمين لكي يصيروا جز ًءا من عالم حديث تجلت حداثته االقتصادية
في الرأسمالية ،بينما تجلت حداثته السياسية في الديمقراطية الليبرالية ،وحداثته الفكرية في العلم وما
يحيط به من فلسفة حديثة.
فــي هــذا السياق التاريخي ،وجــد المفهوم الليبرالي للحرية طريقه إلينا ،كما وجــدت أفـكــار وأساليب
أخرى لتنظيم الحياة والمجتمع والسياسة طريقها إلينا .لم يجر استيعاب المفاهيم السياسية االجتماعية
قدم نابليون نفسه إلى المصريين في سنة  1798بصفته ً
ممثل
الجديدة دو ًما بطريقة سلسة؛ ففي حين ّ
للجمهورية الفرنسية «القائمة على أساس الحرية والمساواة» ،نجد الشيخ رفاعة الطهطاوي الذي عاش
يسمونه الحرية وما يرغبون فيه هو عين ما ُيط َلق عليه
في فرنسا بين سنتي  1826و 1831يقول إن «ما ّ
عندنا العدل واإلنصاف؛ وذلك ألن معنى الحكم بالحرية هو إقامة التساوي في القوانين واألحكام»(.((4
ليس هناك من صلة واضحة بين العدل واإلنصاف من جهة والحرية من جهة أخرى ،سوى ما يمكن أن
يتأتى بعد بيان ونقاش وخوض في التفصيالت ،كأن يقال إن الظلم يخلق وض ًعا يقيد الحرية ،بمعنى
أنه يحد من حرية المظلوم .لكن ،مع ذلك ،لم يمض وقت طويل قبل أن يقْدم مفكرون من أمثال أحمد
لطفي السيد وغيره على ترجمة المفهوم الليبرالي بلغة عربية ال لبس فيها ،مقدمين أمثلة واضحة كل
الوضوح عن تجليات الحرية في ميادين حياتية مختلفة ،على النحو الذي رأيناه في بداية هذا البحث.
( ((4عزيز العظمة ،العلمانية من منظور مختلف (بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية.)1992 ،

(45) Edward W. Said, Orientalism (New York: Vintage Books, 1979).

( ((4رفاعة رافع الطهطاوي ،تخليص اإلبريز في تلخيص باريز (القاهرة :كلمات عربية للترجمة والنشر.)2011 ،
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بسبب هذا السياق التاريخي تحديدً ا ،نجد أنفسنا اليوم ،أو يجد بعض الك ّتاب العرب ،أننا بصدد التعامل
مع مفهوم وارد مستو َرد عندما نتحدث عن «الحريات الميدانية» ،أي الحريات الليبرالية في المجاالت
وخصوصا المجال السياسي .مع ذلك ،لم يمنع هذا بعض الك ّتاب العرب المنادين
الحياتية المختلفة،
ً
بهذا الطرح من التنقيب في ثنايا الحياة العربية القديمة ،وإن لم يكن بلغة العرب ،بحثًا عن تجليات
حياتية لمفهوم الحرية بمعنى يقترب من السياسي واالجتماعي .من هؤالء العروي نفسه الذي يميز ،كما
أسلفنا ،بين حرية ميتافزيقية نفسانية تناولهاالفكر العربي اإلسالمي بالبحث ،وحرية سياسية اجتماعية
يحصر فيها الفكر الليبرالي جميع تساؤالته ومناقشاته .يشير العروي إلى عادة الفرد للجوء إلى العشيرة
تغول السلطة السياسية .كما يشير إلى حياة البداوة كرمز لفض
دائما
ً
التي وقفت ً
سياجا يحمي الفرد من ّ
(((4
القيود المبتدعة ومقاومة الـسـلـطــان  .ومــن المثير لالهتمام حقًا أن بعض تلك الممارسات الحياتية
الفعلية التي يشير إليها العروي تنضوي بكل سهولة ويسر إلى إطار اكتناه الحرية ،كغياب للمعوقات من
أمام الفعل؛ فنحن ً
مثل بصدد الحديث عن السلطان الذي يالحق األفراد بأوامر ونواهٍ ال يجدها األفراد
ِ
موافقة لرغباتهم أو مشيئتهم أو خططهم الحياتيه ،فليجأون إلى العشيرة التي تساند الفرد «في مشيئته

لفعل ما يريد» .وكذلك األمر بالنسبة إلى حياة البداوة التي تتسم بالحرية ،فأقل ما يقال فيها هو أنها
تتسم بغياب العوائق «غير المحتواة في طبيعة الفاعل» (عبارة هوبز ،وباإلشارة إلى العوامل الطبيعية التي
تحكم حياة البداوة).
ل ـكــن م ــا س ـع ـي ـنــا ل ـت ـب ـيــانــه ف ــي هـ ــذا ال ـب ـحــث ه ــو أن م ـف ـهــوم ال ـح ــري ــة ،ب ـم ـع ـنــى غ ـي ــاب ال ـع ــوائ ــق ب ـمــا يـ ــدع م ـجـ ًـال
لـفـعــالـيــة الـمـشـيـئــة (أي ذل ــك الـمـفـهــوم الـمـيـتــافـيــزيـقــي الـمـجــرد ال ــذي يـتـشـخــص ويـتـعـ ّـيــن الح ـ ًقــا فــي الـمـجــاالت
الـحـيــاتـيــة الـمـخـتـلـفــة ،مـكـتـسـ ًـبــا الـطــابــع الـسـيــاســي االجـتـمــاعــي ال ـمــألــوف) ،هــو مـفـهــوم ســابــق عـلــى الـحــداثـتـيــن،
ال ـغــرب ـيــة وال ـع ــرب ـي ــة ،سـ ــواء بـ ـس ــواء؛ ف ـقــد ك ــان ه ــذا ال ـم ـف ـهــوم ال ـم ـي ـتــاف ـيــزي ـقــي ف ــي حـ ــوزة الـ ـت ــراث ال ـي ــون ــان ــي كـمــا
ك ــان فــي ح ــوزة ال ـت ــراث اإلس ــام ــي .وف ــي كــا ال ـتــراث ـيــن ،لــم يـكــن لـيــؤخــذ عـلــى مـحـمــل ال ـجــد كـقـيـمــة سـيــاسـيــة
أو اجـتـمــاعـيــة عـلـيــا؛ فتلك الـعـصــور الـقــديـمــة تـمـيــزت بالتقسيمات الطبقية للمجتمع ،كـمــا أنـهــا كــانــت مقتنعة
بــالـتـفــاوتــات فــي الـقـيـمــة اإلنـســانـيــة كـمــا فــي ال ـقــدرات والـحـقــوق والــواجـبــات .وعـنــدمــا بــدأت هــذه المنظومات
االجتماعية واالقـتـصــاديــة المنتمية إلــى تلك الـعـصــور بــاالنـهـيــار فــي الـغــربُ ،بعثت الـحـيــاة فــي هــذا المفهوم،
وب ــات يــؤخــذ عـلــى مـحـمــل ال ـجــد فــي م ـجــاالت غـيــر تـلــك ال ـتــي ك ــان يــرتـبــط بـهــا فــي الـنـقــاشــات الـمـيـتــافـيــزيـقـيــة
األخ ــاق ـي ــة ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة .وب ــال ـت ــال ــي ،ي ـم ـكــن اع ـت ـب ــار ب ـع ــث ال ـح ـي ــاة ف ــي هـ ــذا ال ـم ـف ـه ــوم أو إع ـ ــاء م ـكــان ـتــه ث ـمــرة
من ثمار الحداثة.
مــا يعنينا نـحــن الـمـهـتـمـيــن بــالـفـكــر الـعــربــي الـسـيــاســي فــي أزمـتــه الـحــالـيــة ،هــو الـتــاريــخ ال ـمــوازي للمفهوم
الليبرالي عندنا؛ فقد شهد العرب والمسلمون في القرنين األخيرين ً
أيضا تضعض ًعا ال يستهان به في
المنظومات االجتماعية واالقتصادية المكرسة للتفاوت والمحددة للحريات .ومــا تنامي نفوذ الدولة
الـحــديـثــة فــي ب ـلــدان ال ـعــرب والـمـسـلـمـيــن ،مــع مــا ق ــاد إل ـيــه ذل ــك مــن إض ـعــاف لـلـبـنــى الــوسـيـطــة واخ ـتــراق
( ((4العروي ،ص .20-18
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لـلـحــدود الـتــي يـمـكــن أن يختبئ وراءه ــا الـفــرد هــر ًبــا مــن الـسـلـطــة الـمــركــزيــة ،إال جــانــب مــن جــوانــب هــذا
التغير التاريخي ،يضاف إليه االندماج شبه التام في المنظمومات السياسية واالقتصادية بشكل جعل
 وال ي ــزال  -األف ــراد يــدركــون مـحــدوديــة قــدراتـهــم عـلــى ال ـحــراك مــن أجــل حـمــايــة مـصــالـحـهــم الـحـيــاتـيــة.مفروضا من
ً
عما إذا كانت هــذه التغيرات ناتجة من عوامل داخلية بحتة ،أو كانت أمـ ًـرا
ّ
وبغض النظر ّ
ال ـخــارج ،فالنتيجة واح ــدة ،أال وهــي أن مـجــال الـحــريــة لــم يـعــد يقتصر عـلــى األفـعــال اإلرادي ــة المتعلقة
بــالـحـيــاة الـخــاصــة ،كـمــا كــان يـظــن الـصــوفـيــون أو المتكلمون أو فــاسـفــة األخ ــاق .وفــي واقــع األم ــر ،لم
يـعــد اإلن ـســان يـحـتــاج إل ــى كـثـيــر فـلـسـفــة حـتــى ي ــدرك أن تـحــديــد الـحــريــة فــي مـجــال ال ـقــول أو الـتـعـبـيــر عن
النفس ال يختلف عن تحديد الحرية في مجال الحركة أو الحصول على المعاش إال في تحددها في
مجال مختلف.
إن ال ـف ــرق ب ـيــن م ــا ح ــدث م ــن ان ـب ـعــاث لـمـفـهــوم ال ـحــريــة ف ــي ال ـغ ــرب ،ح ـيــث ارتـ ــدى ه ــذا ال ـم ـف ـهــوم حـلــة
سـيــاسـيــة اجـتـمــاعـيــة بــاتــت مــألــوفــة فــي جـمـيــع أنـحــاء الـعــالــم ،ومــا حــدث ويـحــدث عـنــدنــا مــن ص ــراع حــول
ـاســا بــوجــود أو بـعــدم وج ــود أصــل لـهــذا المفهوم
هــذا الـمـفـهــوم ،لـيــس فــي واق ــع األم ــر مـســألــة متعلقة أسـ ً
عندنا؛ فكل مــا هــو قابل للتفكير فــي لغة مــن اللغات مــوجــود ،ولــو بــاإلمـكــان ،فــي أذهــان مــن يتكلمون
تلك اللغة .وفي حالتنا العربية واإلسالمية ،يمكن القول إن الحرية ،بمعنى غياب القيود ،ذات وجود
فعلي وأصـيــل ،وقــد قــال بها كثيرون ،وإن على صعيد فلسفي مجرد ال يمس السياسة واالجـتـمــاع عن
قــربُ .يختزل الـفــرق بيننا وبينهم إلــى مسألة الموقف مــن المفهوم :هــل الحرية بالمعنى الليبرالي أمر
حرا في التعبير عن نفسه ،وال
جدير باالهتمام؟ هل من قيمة أو نفع يرتجى في وضع يكون الفرد فيه ً
رغما عنه أو من دون إرادتــه؟ هــذا حكم قيمي متعلق بإضفاء
يفرض عليه نظام اجتماعي أو سياسي ً
معرفيا يفسح المجال للمعرفة أو الجهل أو
حكما
األهمية على ممارسات حياتية أو اجتماعية ،وليس
ً
ً
سوء الفهم .ال يحتاج المرء إلى شيء سوى أن يضفي على حرية القول والتعبير واالختيار السياسي
أهمية تضاهي تلك األهمية التي يضفيها على االختيار في مجال تناول الطعام والـشــراب ،أو الحركة
أو السكون.

على سبيل الختم
يصل بنا النقاش في نهايته اآلن إلى غاية كنت أشرت إليها في بداية هذا البحثً ،
قائل إن المجال ال
يتسع لمناقشتها ،أال وهي مسألة األهمية التي يجب أن نوليها للمفهوم الليبرالي للحرية .أهو مفهوم
يستحق أن نناضل من أجله؟ هل يحتوي على أي قيمة تحررية في وضعنا الراهن؟ أم هل يتوجب علينا
المسارعة إلى تجاوزه إلى ما هو أفضل منه؟ وماذا عسى هذا أن يكون؟
لقد حدد الكثير منا موقفهم بالنسبة إلى هذه المسألة ،فم ّنا من يعارض ومنا من هو مقتنع ،ومنا من يريد
التوفيق بين مواقف مختلفة .ولعل هذه المساهمة المتواضعة في نقاش مسألة الحرية تغني النقاشات
الدائرة من حولنا بعض الشيء.
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 المنجي السرباجي

ماذا يعني أن نفكر عرب ًيا في الحرية؟
What Does it Mean to Reflect on Freedom
in the Arab Context?
 ينطلق البحث من التفكير في معنى التفكير نفسه وفي أدواته وممكناته ويخلص إلى:ملخص
ضرورة مباشرة سؤال الحرية استنا ًدا إلى عقالنية معيارية قادرة على تجاوز االختزال الوظيفي
 ثم في مرحلة.الــذي لحق العقل السياسي عندما تم تحويله إلى تقنية تسويغ للسلطة القائمة
 وفــي مــرحـلــة أخـيــرة يرصد. يـعـكــف الـبـحــث عـلــى تـحــديــد مـعــالــم هــذه الـعـقــانـيــة الـمـعـيــاريــة،ثــانـيــة
الـبـحــث مـقــومــات الـتـنـظـيــم الـمــؤسـســي ال ــذي يـمـكــن أن يـشـكــل ضـمــا ًنــا مــوضــوعـ ًـيــا ألوس ــع مـجــال
 يبين البحث أنّ أهم هذه المقومات هو الحياد العقائدي، وفي هذا اإلطار.ممكن من الحريات
.واألخالقي لدولة القانون والديمقراطية
 عقالني، الديمقراطية، القانون، العقل السياسي، السلطة، الحرية، التفكير:الكلمات المفتاحية
Abstract: This paper begins by thinking about the meaning of thought itself
– together with its tools and enablers. It concludes, that to handle the question
of freedom it is necessary to rely on a normative rationality that goes beyond
the functionalist reductionism of political reason. It shows how the framework
of political reason transforms the question of freedom into a rationalization
technique for existing authority. In a second part, the paper focuses on defining
the features of this normative rationality, and then goes on to observe the
components of a foundational system that might form an objective guarantee
for the widest possible scope of freedoms. Looking for a way forward, the paper
suggests that the most important component of a discussion of freedom outside
this frame is through the ideological and moral impartiality inherent in the rule
of law and democracy.
Keywords: Thought, Freedom, Authority, Political Reason, Law, Democracy,
Rationality
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مقدمة :في مشروعية السؤال عن معنى التفكير عرب ًيا في الحرية

يستمد السؤال الذي جعلناه عنوانًا للبحث مشروعيته من اعتبارين متنافرين ولكنهما متالزمان:
أولهما الوعي بأن معنى الحرية ال يمكن تمثّله خارج انتساب الفرد إلى جماعة ما ،وبمعزل
عن سياقات موضوعية من الحرمان من الحرية ومن الصراع من أجلها .وثانيهما الخشية من أن يكون
ً
مدخل لتبرير الحد من الحريات باسم
التنزيل السياقي لمسألة الحرية ضمن مرجعية ثقافية مخصوصة
الخصوصية ،ثقافي ًة أكانت أم سياسية أم اجتماعية .لذلك ،فإن رهان هذا السؤال هو تأكيد حاجة الفكر
العربي المعاصر إلــى برنامج تفكير في الحرية يتجاوز التوتر القائم بين معيارية الحرية كقيمة كونية
وضــرورة ربطها إلــى وضعية اإلنـســان العربي كفاعل سياسي واجتماعي ،وهــو مــا يقتضي حمل عبارة
«عربيا» على معنى خصوصية الشروط الثقافية والحضارية لفعل التفكير في الحرية ،وهي خصوصية
ً
ال تنفي البتة وحدة العقل في كونيته ال حملها على معنى االستثناء الذي ينكر ،باسم النسبية الثقافية،
كل طموح كوني للعقل .وهكذا ،ال يكون التفكير في الحرية ممك ًنا إال بالتخلي عن زعم أن السياق
السياسي واالجتماعي العربي يملي مجموعة مــن األولــويــات ،كالتنمية والـكــرامــة الوطنية واستقاللية
القرار الوطني والحفاظ على الهوية؛ فبمعزل عن مــدى وجاهة هــذه «األولــويــات» اليوم ،فــإن ادعاءها
متخفيا للحرية ولمقتضياتها .وال يكون التفكير في الحرية ممك ًنا ً
أيضا إال بالتخلي عن
إنكارا
ليس إال
ً
ً
زعــم الصالحية الكونية لنماذج محددة للحرية ،كالنموذج الليبرالي ً
مثل .ففي التسليم بهذه النماذج
فعليا إال في
مـصــادرة لمعنى التفكير ،وتمييع للمضمون السياسي للحرية باعتبارها
مطلبا ال يتحقق ً
ً
إطار تنظيم مؤسسي محدد.
لـكــن هــذا الــرهــان دونــه ذاك ــرة سياسية مشبعة بــوضـعـيــات االسـتـبــداد والـتـسـلــط وبـجـهــد فـكــري لــم يتوقف
عن تسويغهما ،فيكون المشكل األول الذي يجابه التفكير في الحرية لدى الباحث العربي المعاصر
هــو مــواجـهــة هــذه الــذاكــرة ،أي مــواجـهــة الفكر لنفسه مــن خــال الـتـســاؤل عــن مـصــادره :هــل تمنحه هذه
الـمـصــادر ،الـيــوم تـحــديــدً ا ،الـقــدرة على طــرح ســؤال الحرية وجعله مصلحة عليا لكل عقالنية سياسية
عربية جــديــدة؟ إن ســؤال الحرية يكتسب داللـتــه ال بالنظر إلــى واق ـ ٍع لـ ّـمــا تتحول فيه الحرية إلــى ثقافة
مكونة للنسيج المؤسسي للمجتمع كما لشخصية األفراد ،فحسب ،بل ً
أيضا بالنظر إلى ممارسة للفك ٍر
وظيفيا إلى مهمة تسويغ سلطة األمر الواقع.
لما تقطع مع عقل سياسي اخ ُتزل
ّ
ً
تـبـ ًـعــا لــذلــك ،يــدافــع الـبـحــث عــن الـفــرضـيــة الـقــائـلــة ب ـضــرورة أن يـكــون مـنـطـلــق الـتـفـكـيــر عــربـ ًـيــا فــي الـحــريــة
هــو الـنـقــد ال ـجــذري لـهــذا الـعـقــل ولـبــرنــامــج عـمـلــه ،ال ق ـف ـ ًزا عـلــى ال ـشــروط الـتــاريـخـيــة والــواقـع ـيــة للتفكير
فــي الـحــريــة بــل بـحـ ًثــا عــن عـقــانـيــة بــديـلــة ،أي عــن تـفـكـيــر يـنــأى بـنـفـســه عــن الــوظـيـفــة الـتـبــريــريــة بــأن يـكــون
ـذرا فــي سـيــاقــاتــه ،ومـتـمـثـ ًـا مــا يـتـخـلــل هــذه الـسـيــاقــات مــن ت ـجــارب اسـتـبــداد وج ــور ،ومــدر ًكــا طبيعة
مـتـجـ ً
الـتـنـظـيــم الـمــؤسـســي ال ــذي انـتـجـهــا ودعـمـهــا وضـ ــرورة إع ــادة تـكــويـنــه ضـمــن تـصــور ع ــام لـلــدولــة الـعــادلــة.
فــي ه ــذا ك ـلــه ،يـقـتــرح الـبـحــث مــاح ـظــات بــرنــامـجـيــة ح ــول الـقـضــايــا ال ـتــي يـنـبـغــي أن يـمـسـهــا الـتـفـكـيــر في
م ـســألــة ال ـح ــري ــة ،وحـ ــول كـيـفـيــة م ـقــارب ـت ـهــا م ــن دون ال ـخ ــوض ف ــي مـخـتـلــف مـسـتــويــاتـهــا ون ـمــاذج ـهــا وفــي
مسألة حدودها.

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
؟ةيرحلا يف اًيبرع ركفن نأ ينعي اذام
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كـيــف يـكــون الـتـفـكـيــر عــربـ ًـيــا فــي الـحــريــة مـمـكـ ًنــا إ ًذا بــالـنـظــر إلــى ذاك ــرة ال تـسـعـفـنــا بـتـعــريــف لـلـحــريــة نلقى
ف ـيــه م ــا نـتـطـلــع إل ـيــه ال ـي ــوم م ــن اسـتـقــالـيــة ف ــردي ــة وج ـمــاع ـيــة؟ ه ــل يـمـكــن الـتـفـكـيــر ف ــي ال ـحــريــة بـ ــاألدوات
ال ـف ـكــريــة نـفـسـهــا ال ـتــي أن ـت ـجــت ث ـقــافــة االس ـت ـب ــداد ع ـلــى م ــدى قـ ــرون؟ ك ـيــف يـمـكــن إعـ ــادة ت ـكــويــن الـعـقــل
الـسـيــاســي الـعــربــي حـتــى يـضـطـلــع بـمـســؤولـيــة الـتـفـكـيــر فــي ال ـحــريــة؟ وك ـيــف يـمـكــن ه ــذا الـعـقــل أن يـثـ ّـبـتـهــا
كقيمة إنـســانـيــة كــونـيــة مــن غـيــر أن يتنكر فــي اآلن ذات ــه إلــى سـيــاقــاتــه الـخــاصــة بــاعـتـبــاره عـقـ ًـا عــربـ ًـيــا؟ هل
أول أم التفكير ضدها ً
يستدعي التفكير في الحرية إ ًذا التفكير في الهوية ً
أول ؟ وهــل يمكن التفكير
في الحرية بمعزل عن شروط إمكانها المؤسسية؟ ما هذه الشروط؟ وهل تمثّل ضمانًا للقطع مع البنى
المؤسسية لالستبداد؟

التفكير عرب ًيا في الحرية :من أجل عقالنية معيارية بديلة

م ــا م ــن ح ــاج ــة الـ ـي ــوم إلـ ــى إع ـ ـ ــادة ت ــأك ـي ــد ت ـع ــدد م ـع ــان ــي ل ـف ـظ ــة ال ـح ــري ــة وت ـش ـ ّـع ـب ـه ــا .ولـ ـك ــن ربـ ـم ــا ي ـكــون
م ــن ال ـم ـه ــم ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل أن ن ــاح ــظ أن االس ـت ـع ـم ــاالت ال ـم ـع ــاص ــرة ل ـه ــذه ال ـل ـف ـظــة ت ـل ـت ـقــي ج ـم ـيـ ًـعــا عـنــد
مـ ـب ــدأ م ـش ـت ــرك ي ـع ـ ّـب ــر ع ـ ّـم ــا ص ــرن ــا ن ـف ـه ـم ــه أو ن ـت ـط ـل ــع إلـ ـي ــه فـ ــي ع ـص ــرن ــا الـ ــراهـ ــن وعـ ـل ــى ص ـع ـي ــد عــال ـمــي
ع ـن ــد حــدي ـث ـنــا ع ــن ال ـح ــري ــة .هـ ــذا ال ـم ـب ــدأ ه ــو «االسـ ـتـ ـق ــال الـ ــذاتـ ــي ل ـل ـف ــرد» ،أو «األت ــون ــومـ ـي ــا ال ـف ــردي ــة»
) .)Individual autonomyب ـه ــذا ال ـم ـع ـن ــى ،أي ك ــأت ــون ــوم ـي ــا ف ــردي ــة ،ط ـب ـعــت ق ـي ـمــة ال ـح ــري ــة الـتـنـظـيــم
الـمــؤسـســي لـلـمـجـتـمـعــات الـحــديـثــة أك ـثــر مــن أي قـيـمــة أخ ـ ــرى(((؛ فــالـ ُّنـظــم الـقــانــونـيــة الـمـخـتـلـفــة وأش ـكــال
ال ـت ـن ـظ ـي ــم ال ـس ـي ــاس ــي وأن ـ ـم ـ ــاط الـ ـتـ ـع ــاق ــد ،وحـ ـت ــى ت ـن ـظ ـي ــم الـ ـنـ ـف ــاذ ل ـل ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــات االتـ ـص ــالـ ـي ــة ،ت ــراع ــي
فـ ــي األس ـ ـ ــاس مـ ـب ــدأ اس ـت ـق ــال ـي ــة ال ـ ـفـ ــرد ،سـ ـ ــواء ك ـش ـخ ــص أخـ ــاقـ ــي أو ك ـع ـض ــو فـ ــي م ـج ـم ــوع ــة س ـيــاس ـيــة
أو عـقــائــديــة أو غ ـيــرهــا .وح ـتــى فـلـسـفــات ال ـتــواصــل مــع آب ــل ( )Apelوه ــاب ــرم ــاس ،وه ــي ال ـتــي تـفـكــر من
خــارج براديغم الذاتية وبراديغم الوعي ،أو تلك التي تصدت للطابع الذاتي التفتيتي لحقوق اإلنسان
مــع أرنـ ــدت ،ال تـنـفــي ه ــذا ال ـم ـبــدأ وإن ـمــا ت ـح ــاول ،عـلــى أس ــاس ــه ،تـطــويــر ن ـمــاذج مــن ال ـحــريــة الـتــواصـلـيــة
أو الجمهورية.
فــي الحقيقة ،إن هــذه الــداللــة للحرية هــي بامتياز داللــة حديثة انبثقت مــن رحــم جــدل هــو فــي األصــل
حقوقي  -الهوتي((( قبل أن تطبع الفكر الفلسفي الحديث ،وتأخذ زخمها كله مع كانط .ال يعني ذلك
أن الحرية في معناها الفردي أو الداخلي كانت مجهولة تما ًما في الفكر ما قبل -الحديث ،ولكن هذه
الداللة أصبحت مع األزمنة الحديثة فقط تحيل إلى شكل «تعيين اإلنسان لذاته ككائن عاقل حر مريد
في كرة واحدة»((( بل أصبحت هذه الداللة ً
أيضا محددة لبنية التنظيم المؤسسي للمجتمع .إن مفهوم
الحرية كاستقالل ذاتي للفرد هو تعبير عن وعي جديد لإلنسان بذاته كقدرة على المعرفة وكقدرة على
التشريع في اآلن ذاته.
(1) Axel Honneth, Le Droit de la liberté: Esquisse d’une éthicité démocratique, traduit de l’allemand par Frédéric Joly
et Pierre Rusch, NRF essais (Paris: Gallimard, 2015), 33.

((( فتحي المسكيني ،الهوية والحرية :نحو أنوار جديدة (بيروت :جداول للنشر والتوزيع ،)2011 ،ص .75
((( المصدر نفسه ،ص .77
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ما من شك أن مصطلح االستقاللية أفضى مذ ذاك إلى طيف واسع من المقاربات بخصوص الحرية،
ولم تكن الليبرالية بتنويعاتها المختلفة إال إحداها؛ فسواء فهمنا الحرية في معنى سالب ،كغياب كلي
لعوائق الفعل ،أو فــي معنى التحديد الــذاتــي ،أو كــذلــك فــي معنى التحقق الــذاتــي على أســاس تصور
أصليا غير قابل للتجاوز .لكن مــع ذلــك ،لــن يكون في
للحياة الخيرة ،فــإن استقاللية الـفــرد تظل مبدأ
ً
اإلمكان إنكار تضافر مجموعة من الشروط الموضوعية التي أنتجت الحاجة إلى هذا المبدأ والحاجة
إلى إعادة تكوين التنظيم المؤسسي للمجتمع وفقًا لمقتضياته .يمكن أن نؤكد ثالثة شروط قد ال تكون
الوحيدة ولكنها تبدو األهم:
 ال ـشــرط االجـتـمــاعــي االق ـت ـصــادي ،ويـتـمـ ّثــل فــي ظـهــور الـنـظــام الــرأسـمــالــي وتـ ُّـأكــل الـتــراتـبـيــة االجـتـمــاعـيــة
الـ ـت ــي ك ــرس ـه ــا ال ـن ـظ ــام االقـ ـط ــاع ــي اسـ ـتـ ـنـ ــا ًدا إل ـ ــى مـ ـب ــدأ «ال ـ ـش ـ ــرف» ل ـم ـص ـل ـحــة ت ـن ـظ ـيــم اج ـت ـم ــاع ــي جــديــد
يـ ّـدعــي ال ـم ـســاواة وي ـقــوم عـلــى م ـبــدأ «اح ـت ــرام» ال ـفــرد فــي ذات ــه كـمـبــدأ ذي صــاحـيــة كــون ـيــة .تــزامــن ذلــك
ك ـلــه م ــع عـقـلـنــة م ـط ــردة ل ـل ـعــاقــات االج ـت ـمــاع ـيــة ول ـس ـي ــرورات االنـ ــدمـ ــاج ،وأص ـب ـح ــت ال ـم ـل ـك ـيــة ال ـفــرديــة
األولـ ـ ــي الـ ــذي تـتـحـقــق ضـمـنــه
وال ـت ـعــاقــد ب ـيــن األفـ ـ ــراد ،ك ـمــا ف ــي ت ـص ــور ه ـي ـغــل م ـث ـ ًـا ،األفـ ــق ال ـمــؤس ـســي ّ
قيمة الحرية.
 الشرط المعرفي ،ويتمثل في التحوالت العلمية الكبرى وفي إثبات اإلنسان ذاتَه باعتبارها قدرة علىالمعرفة؛ فنشأة العلم الحديث بوصفه معرفة وضعية واعـيــة بـحــدودهــا ولـكــن أيـ ًـضــا بممكناتها النظرية
–والتقنية  -أدت إلــى إزاحــة مسألة الحرية مــن مجال العقل النظري ،حيث تجلت نقيض ًة مــن نقائض
مؤسسا للعقل العملي ،كما في تصور كانط ً
مثل.
العقل لتصبح مبدأ
ً
قسمت المجتمعات األوروبية إلى أشكال من
 الشرط السياسي ،حيث انتهت الحروب الطائفية التي ّالتسوية السلمية القائمة على التسامح (مرسوم نانت) ،ثم خاصة تأسيس الدول األمم ذات السيادة في
تدريجيا تفكيك الرابط بين السياسي والالهوتي بالتزامن
إثر معاهدة وستفاليا .وفي هذا اإلطــار ،وقع
ً
مع التمييز بين الفضاء الخاص والفضاء العمومي ،كما في تصور جون لوك ً
مثل.
ه ــذه ال ـش ــروط كـلـهــا تـتـقــاطــع ع ـنــد نـقـطـتـيــن :األولـ ــى تــوك ـيــد اإلن ـس ــان ف ــي فــردي ـتــه مــرج ـع ـي ـ ًة نـهــائـيــة لـلـفـعــل
االقتصادي الحر ،للمعرفة الحرة وللحياة السياسية الحرة .والثانية عقلنة العالم المعيش بطريقة تجعل
اإلنـســان هــو ذاتــه مــرجــع كــل مـعـيــاريــة معرفية أو عملية ،حـتــى غــدا الــرابــط بـيــن الـحــريــة والـعـقــانـيــة رابـ ًـطــا
ال انفصام له.
في مقابل ذلك كله ،يبدو هذا التعريف الظافر للحرية اليوم مربِ ًكا للباحث العربي المعاصر ،ال فقط
على جهة ما تثيره مصطلحات «االستقالل بالنفس»((( وأن « ُيخ ّلى المرء إلى نفسه»((( من داللة تتراوح
((( المصدر نفسه ،ص .74

((( أبو نصر محمد بن محمد الفارابي ،كتاب السياسة المدنية الملقب بمبادئ الموجودات ،حققه وقدم له وعلق عليه فوزي متري
نـجــار (ب ـيــروت :المطبعة الـكــاثــولـيـكـيــة ،)1964 ،ص  .99ومــن الـمــرجــح أن الـفــارابــي فــي حــديـثــه عــن الـفــرد «الـمـخـ َّلــى لنفسه» إنـمــا كــان
يستحضر معنى األتونوميا .لذلك ،فإن هذه العبارة تنقل في تقديرنا معنى األتونوميا بصورة أكثر دقة من عبارة االستقالل بالنفس.

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
؟ةيرحلا يف اًيبرع ركفن نأ ينعي اذام
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بين االستبداد والفوضى من دون إحالة إلى معنى الحرية ،ولكن ً
أيضا ألنه ال يجد في مصادره التراثية
سـنــدً ا قــو ًيــا لتبيئة مفهوم «االسـتـقــال الــذاتــي لـلـفــرد»؛ فـهــذه الـمـصــادر ،وخــاصــة منها تلك المندرجة في
الملك والسلطان ،وبالتسويغ الديني
حقل الفكر السياسي ،كثفت اهتمامها على نحو خــاص بــآداب ُ
(((
ـاســا كعقل
واألخ ــاق ــي ألنـظـمــة الـحـكــم ال ـســائــدة ،وه ــو مــا جـعــل الـعـقــل الـسـيــاســي ال ـعــربــي يـتـكــون أسـ ً
سياسي أداتــي ،أي كعقل وقــع اختزاله فــي وظيفة مـحــددة هــي تبرير الوقائع وإضـفــاء المشروعية على
أنظمة انتزعت الحكم بالغلبة والقوة.
وبالفعل ،فإن العقل السياسي العربي الكالسيكي لم ينتج على نحو نسقي فلسفة معيارية في السياسة
بقدر ما أنتج وصفات أمبريقية للحكم وأدواتــه وأخالقياته .إن مصدر القلق األساسي بالنسبة إليه هو
ـوحــدة ديـنـ ًـيــا ،إال أنـهــا مـتـنــوعــة إثـنـ ًـيــا
فــرض نـمــط مــن االس ـت ـقــرار ضـمــن جـمــاعــة .وإن كــانــت فــي الـعـمــوم مـ َّ
و َقـ َـبـلـ ًـيــا ،وحـتــى طــائـفـ ًـيــا .لــذلــك ،طـفــق يـبــرر الـطـبـيـعــة الـسـلـطــانـيــة لـلــدولــة ويــؤســس لـهــا ديـنـ ًـيــا ،مـضـفـ ًـيــا على
المغالبة  -باالستناد إلــى العصبية  -ما تحتاج إليه من مشروعية لضمان االسـتـقــرار .وقــد مثلت الطاعة
الضامن العملي لهذا االسـتـقــرار ،وهــو مــا يعني بقاء المجال السياسي خــارج دائــرة التفكير فــي الحق.
وربما يبلغ التبرير الديني للحكم ذروته في تعريف السلطان بأنه هو ذاته نظام الحقوق ،وبأنه «حمى
ال ـلــه فــي ب ــاده وظ ـلــه ال ـم ـمــدود عـلــى عـ ـب ــاده»((( ،فــي ن ــوع مــن الـخـلــط بـيــن طــاعــة ال ـلــه وطــاعــة الـسـلـطــان
وطاعة الحق.
يـكـشــف هــذا الــوضــع عــن الـمـنـحــى ال ــذي اتـخــذه الـعـقــل الـسـيــاســي الـعــربــي الـكــاسـيـكــي ،حـيــث عـ ّـبــر عن
يسميه الجابري «تجليات أيديولوجية بــدأت بالتعالي بالسياسة وتسييس المتعالي
نفسه من خــال ما ّ
(((
لتنتهي بــالـمـمــاثـلــة بـيــن رئـيــس الـمــديـنــة الـكــونـيــة (ال ـلــه) ورئـيــس الـمــديـنــة الـبـشــريــة (الـخـلـيـفــة)»  ،فـكــان أن
أفــرز أيــديــولــوجـيــا تبريرية أكـثــر مـ ّـمــا أفــرز عقالنية تأسيسية .وحـتــى الـتـجــاوز الفلسفي لــوصـفــات الحكم
والطاعة اكتفى بتصنيف «المدينة الجماعية التي كل واحد من أهلها مطلق مخلى لنفسه ( )...وأهلها
م ـت ـســاوون ( )...أح ــرار يـعـمـلــون مــا ش ـ ــاؤوا»((( ضـمــن أك ـثــر ال ـمــدن الـجــاهـلـيــة خ ـيـ ًـرا وش ـ ًـرا م ـ ًع ــا( .((1وظــل
هــذا الـتـجــاوز الفلسفي ب ــدوره بـعـيــدً ا عــن مسعى الـتــأسـيــس لقيم الـعــدالــة والـحــريــة كمعايير سـيــاسـيــة ،أي
نفيا لكونية العقل وال تأكيدً ا للفرضية القائلة إن للعقل هوية ثقافية؛ فاإلقرار بنسبية
((( صفة «العربي» المحمولة على العقل ليست ً
الـعـقــل مـ ّثـلــت دائـ ًـمــا الـمــدخــل الـفـلـسـفــي الـمـنــاســب لـتـبــريــر االس ـت ـبــداد؛ إنـهــا فـقــط إش ــارة إلــى فـكــر تـكـ ّـون ضـمــن ش ــروط ثـقــافـيــة وحـضــاريــة
مخصوصة واشتغل من خاللها.

((( أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه ،العقد الفريد ،درس ومنتخبات بقلم فؤاد أفرام البستاني ،ج ( 1بيروت :المطبعة الكاثوليكية،
تذوب المسافة بين السلطة والحق« :السلطان زمام األمــور ،ونظام الحقوق ،وقوام
 ،)1927ص .6
ويعرف الكاتب السلطان بطريقة ّ
ّ
الحدود والقطب الذي عليه مدار الدنيا .وهو حمى الله في بالده وظله الممدود على عباده» .وحيث يكون السلطان ،ظل اإلله ،ناطقًا
بالحق يضيق ،بال ريب ،مجال الحرية.
((( محمد عابد الجابري ،العقل السياسي العربي :محدداته وتجلياته ،نقد العقل العربي؛  ،3ط ( 4بيروت :مركز دراسات الوحدة
العربية ،)2000 ،ص .364
((( الفارابي ،ص .99

( ((1المصدر نفسه ،ص .101
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فشل فــي أن ينتج ً
ـادرا على تدبر القيم فــي كونيتها ال على تحويلها إلــى أدوات لتبرير
عقل معيار ًيا قـ ً
واقع مخصوص.
ل ــذل ــك ،ف ــإن الـتـفـكـيــر عــربـ ًـيــا ف ــي ال ـحــريــة ال ـي ــوم يـمــر حـتـ ًـمــا عـبــر الـقـطـيـعــة م ــع الـعـقــل األداتـ ــي ال ــذي طـبــع
أغـلــب الـنـصــوص الـتــراثـيــة وأغ ـلــب ال ـق ــراءات لـلـمـصــادر الـمــؤسـســة ،وخــاصــة ال ـق ــرآن .هــل يـعـنــي ه ــذا أن
عربيا لم ُيطرح إطال ًقا خارج إطار االلتزام الوظيفي للعقل األداتــي بتبرير «النمطية
التفكير في الحرية ً
الـسـلـطــانـيــة ل ـلــدولــة»( ((1وتـكــريـسـهــا؟ واأله ــم مــن ذلــك هــو هــل نــأخــذ مـطـلــب الـتـحــرر مــن وظـيـفـيــة العقل
األداتــي لمصلحة عقالنية معيارية مأخذ القطيعة مع الـتــراث في مجمله ،باعتباره لم يستخلص معنى
ال ـحــريــة كــأتــونــوم ـيــا؟ وه ــل ي ـكــون اسـتـيـعــاب ال ـن ـمــاذج الـحــديـثــة لـلـحــريــة ه ــو األف ــق الــوح ـيــد لـلـقـطـيـعــة مــع
العقل األداتي؟
تنبني هذه األسئلة على مقدمات ال تخلو من التباس؛ فهي تفترض أن الخيار الوحيد لمواجهة محدودية
حـضــور الـحــريــة كمطلب سـيــاســي فــي الـمـصــادر الـتــراثـيــة هــو اسـتـيـعــاب نـمــاذج جــاهــزة للحرية وللتحرر،
منكرة بذلك تعدد مسارات تحقيق الحرية وأنماط ممارستها ،ومنكرة ً
أيضا أن الحرية ،ككل فكرة ،ال
عربيا في مشكل الحرية ينبغي أن ينطلق
يمكن تمثّلها خــارج سياقاتها التاريخية .لذلك ،فإن التفكير ً
من الوعي بتعدد الموارد المتاحة للتفكير في هذا المشكل ،وبتعدد المسارات الفعلية للتحرر ،وهو ما
يستدعي مراجعة مجموعة من األحكام:
هاجسا للفكر العربي ،فمن أهم الخالصات
 ضرورة تنسيب الحكم القائل بأن سؤال الحرية لم يمثّلً
الـتــي انتهى إليها مستشرق مثل روزنـتــال فــي بحثه بـشــأن مفهوم الحرية فــي اإلســام هــي أن «المجتمع
اإلسالمي ( )...لم يكن يتحمل محاولة للتغيير باسم فكرة ذات زخم كبير كالحرية»( ،((1مؤكدً ا بذلك
م ـحــدوديــة ح ـضــورهــا ،س ــواء ك ـغــرض لـلـتــأمــل الـفـلـسـفــي أو كــدافــع ل ـحــركــات سـيــاسـيــة واج ـت ـمــاع ـيــة ،وإن
حضرت فبتأثير من الثقافة اليونانية والساسانية .وفــي نظره أن حرية الفرد لم تكن تحظى إال باحترام
متواضع مـقــرون بغياب أي معنى مــن معاني الحرية الـمــدنـيــة( .((1وربـمــا ال تكون هــذه األحـكــام خاطئة
فــي المطلق؛ إذ يؤيدها تــاريــخ طــويــل مــن االسـتـبــداد والطغيان لــم تتمكن فيه الــدولــة مــن تـجــاوز القبيلة
(كما هو الشأن مع األمويين) ،ولم تترفّع فيه اإلمبراطورية عن الصراعات األيديولوجية (كما هو الشأن
مع العباسيين).
غريبا على الفكر العربي أو مستجدً ا باعتراف روزنتال نفسه؛
لكن هذا كله ال يعني أن سؤال الحرية كان ً
تقبل لمعنى الحرية بما هي قدرة
فهو يورد شواهد
ً
ونصوصا للمعتزلة وابن عربي والغزالي تدل على ّ
( ((1ك ـمــال عبد اللطيف ،فــي تـشــريــح أصــول االسـتـبــداد :ق ــراءة فــي نـظــام اآلداب الـسـلـطــانـيــة (بـيــروت :دار الطليعة الـجــديــدة،)1999 ،
ص .162

( ((1فرانتز 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 .179
( ((1المصدر نفسه ،ص .93
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على االختيار ،وبما هي مقتضى سياسي ووجــودي .بل إن األمــر األهــم الــذي غفل عنه روزنـتــال ً
أيضا
ً
تأصيل في النص الديني الذي يقبل بحرية العقيدة
هو أن مواقف هؤالء المفكرين يمكن أن تجد لها
وبمسؤولية اإلنسان الفردية عن اختياراته.
لــذلــك ،لـئــن لــم تستخلص الـنـصــوص الـتــراثـيــة الـتــي تـشـ ّـكــل الـجــزء األهــم مــن «مـصــادر أنـفـسـنــا»( ((1معنى
الحرية كاستقاللية ذاتية للفرد ،مع جميع تبعات ذلك في مجال السياسة والتشريع ،فإن هذه النصوص
لــم تـكــن خـلـ ًـوا بــإطــاق مــن الــوعــي بــالـحــريــة كـ ُـبـعــد مــؤســس لـمــا هــو إنـســانــي ،كـمــا تــوحــي بــذلــك كـتــابــات
ابــن بــاجــة م ـثـ ًـا( .((1بــل أكـثــر مــن ذلــك ،حـتــى فــي مـجــال الـمـمــارســة الـسـيــاسـيــة الـفـعـلـيــة ،لــم يـكــن الـخــروج
عن االستبداد ومقاومته من األشياء غير المألوفة ،حتى وإن لم يرفع قيم الثورات المواطنية الحديثة؛
فهيمنة العنصر الديني على عالم معيش تقليدي تجعل جميع ادعــاءات المشروعية لمصلحة السلطة
القائمة أو ضــدهــا مستمدة مــن تـصــور لعالقة مــا بــالـمـقــدس .بيد أن ال يمكن بــأي حــال أن ننفي وجــود
عــاقــة بـيــن الـتـفـكـيــر فــي الـحــريــة ضـمــن األط ــر الـكــامـيــة والــاهــوتـيــة وتـبــريــر أنـظـمــة سـلـطــة م ـحــددة؛ فلقد
نفيا وإثباتًا وظيفة أيديولوجية تبريرية هي من صميم برنامج عمل ما أسميناه
أدى التفكير في الحرية ً
العقل األداتي.
 ض ــرورة اإلق ــرار بـتــاريـخـيــة الــوعــي بـقـيـمــة الـحــريــة وبــداللـتـهــا؛ إذ لــم يـقـتــرن مـفـهــوم الـحــريــة عـنــد الـقــدامــى،وخاصة في الفلسفة السياسية اليونانية ،بمعنى االستقالل الذاتي للفرد وال – على نحو خاص  -بمعنى
غياب العوائق ،أي بشكل من الحرية السالبة .وقــد ّبيـن بنجامين كونستان بوضوح أن حرية القدامى
أساسا حرية جماعية .واألهم هو أن هذه الحرية الجماعية
تتمثّل في الممارسة الجماعية للسيادة؛ فهي
ً
(((1
في نظرهم ال تتناقض البتة مع خضوع الفرد التام لسلطة المجموعة ؛ فالقدامى لم يدركوا بعدُ شكل
الحرية كحقوق ذاتية للفعل ولالمتناع عن الفعل ،ولــم يكن ثمة تمييز بين المجال الخاص والمجال
الـعـمــومــي ،ومــا جـعــل هــذا الـتـمـيـيــز مـمـكـ ًنــا فــي الـمـجـتـمـعــات الـحــديـثــة هــو – تـحــديــدً ا – مـبــدأ االسـتـقــال
الذاتي للفرد.
ـرســا عـلــى الـتـجــربــة
لــم يـكــن الـتـفـكـيــر فــي الـحــريــة فــي الـسـيــاق الـيــونــانــي ،وهــو األك ـثــر انـفـتـ ً
ـاحــا واألك ـثــر تـمـ ً
الديمقراطية ،يستهدف بالضرورة تقويض مؤسسة العبودية .فال عجب إ ًذا أن تتعايش دعــاوى الحرية
عـنــد أفــاطــون أو عـنــد الــرواقـيـيــن مــع مــؤسـســة الـعـبــوديــة .بــل أكـثــر مــن ذل ــك ،لــوال مــؤسـســة الـعـبــوديــة لما
( ((1إحــال ـ َة لعنوان كتاب تشارلز تايلور ( Sources of the Selfمـصــادر الـنـفــس) ،وهــي ترجمة اعتمدها المسكيني فــي كتابه الهوية
وال ـح ــري ــة ،م ـت ـمــايـ ًـزا بــذلــك عــن الـتــرجـمــة ال ـتــي اقـتــرحـهــا ح ـيــدر ح ــاج إسـمــاعـيــل لـلـكـتــاب تـحــت ع ـنــوان م ـنــابــع ال ـ ــذات ،الـمـنـظـمــة الـعــربـيــة
للترجمة.2014 ،
ً
( ((1نستطيع أن نقرأ مثل في تدبير المتوحد البن باجة «واألفعال اإلنسانية الخاصة به هي ما يكون باختياره ،فكل ما يفعله االنسان
باختيار فهو فعل إنساني ،وكــل فعل إنساني فهو فعل باختيار .وأعني باالختيار اإلرادة الكائنة عن رويــة» .انظر :أبــو بكر محمد بن
يحيى بن باجة ،تدبير المتوحد (تونس :سراس للنشر ،)1994 ،ص .16
(16) Benjamin Constant, «De la liberté des anciens comparée à celle des modernes,» dans Oeuvres politiques de Benjamin
Constant, par Benjamin Constant, avec introduction, notes et index par Charles Louandre (Paris: Charpentier, 1874), 261.
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كان لعشرين ألف أثيني أن يتداولوا كل يوم شأنهم المشترك في الساحات العامة( .((1وبهذا المعنى،
ـرارا» ،وأدرك أن الحرية هي
فكرا دافــع عن «حرية اإلرادة واالخـتـيــار» وعــن أن «الـنــاس يــولــدون أح ـ ً
فــإن ً
«الـخــروج عن رق الكائنات» ،وأنتج تشريعات تستهدف محاصرة مؤسسة الــرق أو تكشف عن قناعة
عـمـيـقــة بــالـتـســامــح الــديـنــي ،إنـمــا هــو فـكــر رائ ــد فــي سـيــاقــه ،ف ــإن حـصــل الح ـ ًقــا إج ـهــاض لـمـســار الـتـحــرر،
فــإن ذلــك ال يـعــود إلــى فـقــر مـعــرفــي فــي مـجــال التفكير فــي الـحــريــة بـقــدر مــا يتعلق األمــر بـمــوازيــن قــوى
يسميه محمد الشرفي «سوء التفاهم التاريخي»( ((1بين أصولية
سياسية واقتصادية واقعية استدامت ما ّ
ـص مــؤســس قــابــل ألكـثــر ال ـتــأويــات تـقــدمـيــة فــي مـجــال الـحــريــة .إن الـشـعــوب تـصـنــع بنفسها
الـفـقـهــاء ون ـ ٍّ
نعبر عن تلك الفكرة
تاريخ تحررها الخاص ،أفترانا ملزمين بتكرار تجارب اآلخرين في التحرر حتى ّ
«ذات الزخم الكبير»؟
 ض ــرورة اإلق ــرار ب ــأن كــل تـنـظـيــم اجـتـمــاعــي ومــؤسـســي يـجـعــل مـمــارســة الـحــريــة خــاضـعــة لـثـنــائـيــة اإلدم ــاجواإلقصاء ،فلم يمنع الطابع السلطاني للدولة العربية – اإلسالمية من وجود مؤسسات وتقاليد معادية
للتسلط وموافقة لبعض مــن معاني الحرية ،كما كشف عــن ذلــك عبد الله ال ـعــروي( .((1وهــذا يعني أن
التنظيم االجتماعي العربي – اإلسالمي ّ
تشكل عبر أنماط متعددة من االندماج ليست األمــة ،بما هي
وكثيرا ما وجــدت هــذه «األمــة» نفسها في مواجهة حركات
جماعة دينية – سياسية ،إال أحــد وجوهها.
ً
ترفض – ألسباب متنوعة بما فيها االستبداد السياسي– الخضوع لسلطانها من دون أن يعني ذلك أن
ً
وضعيا ،أي خارج دائرة المرجعية الدينية ،أو أنه استند إلى تمثّل ما
فلسفيا
تأصيل
هذا الرفض وجد له
ً
ً
لمعنى المواطنة.
هنا بالتحديد تظهر نقطة تمايز مهمة بين التمثل اليوناني القديم للحرية كمشاركة مواطنية جماعية في
الشأن العام والتمثّل العربي للحرية المثخن بقيم ما -قبل– األمة ،أي قيم القبيلة والعشيرة ،وهي صدى
تماي ٍز أعمق بين نمط االندماج المواطني ونمط االندماج على أساس العصبية وروابط الدم .ولعل هذا
ما يفسر ما اعتبره روزنتال غيا ًبا لمعنى الحرية المدنية.
رغــم ذلــك ،فــإن االخـتــاف بين التجربتين الفكريتين ليس مطلقًا بالنظر إلــى إنـكــارهـمــا لشكل الحرية
القائمة على رفض النظام .وبالتالي ،كما أفرز العقل السياسي اليوناني جدلية إقصاء وإدماج باستبعاد
حكرا على األثينيين األحرار  -بالمعنى
وجعلها
األجانب والعبيد والنساء من مجال الحرية الجماعيةَ ،
ً
حكرا على دوائــر ضيقة
الطبقي -الــذكــور البالغين ،فــإن العقل السياسي العربي جعل الشأن السياسي
ً
(الـخــاصــة أو خــاصــة الـخــاصــة) لــم يـكــن تشكيلها يـتــم بـمـعــزل عــن لعبة الـعـصـبـيــات وعــن الـغـطــاء الديني
لـلـمـشــروعـيــة .بــل إن جــدلـيــة االق ـص ــاء واإلدم ـ ــاج ال ـتــي ي ـقــوم عـلـيـهــا ال ـن ـمــوذج ال ـس ـيــادوي ل ـلــدولــة  -األمــة
(17) Ibid., 266.

( ((1محمد الشرفي ،اإلسالم والحرية :سوء التفاهم التاريخي ،طبعة جديدة منقحة (دمشق :بتراء للنشر والتوزيع.)2008 ،

( ((1ع ـب ــد الـلــه ال ـعــروي ،مـفـهــوم ال ـحــريــة ،ط ( 5ب ـيــروت؛ ال ــدار الـبـيـضــاء :الـمــركــز الـثـقــافــي الـعــربــي ،)1993 ،ص  ،25-18والـجــابــري،
ص .328-324
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المعاصرة (مواطن/أجنبي) هي ما يعين اليوم مجال الحرية السياسية وحدودها؛ فالحقوق والحريات
السياسية تُمنح فقط على أساس المواطنة الضمن -دولية.
ب ـنــاء عـلــى ه ــذه الـمــاحـظــات ،ال يـمـكــن زع ــم أن الـفـكــر الـعــربــي الـكــاسـيـكــي لــم يـطــرح س ــؤال الـحــريــة.
ولكن يجب اإلقرار بأن مقاربة مسألة الحرية كانت محددة بمقتضيات موضوعية ،منها هيمنة العنصر
الديني الذي مثّل ضام ًنا لالندماج االجتماعي والتمثّل العام للسياسي ونمط استقبال الفكر السياسي
مالئما لهيمنة الطابع الوظيفي
إطارا
للثقافات األخرى ،وخاصة الفارسية واليونانية .وقد مثّل ذلك كله ً
ً
تصورا أو تعري ًفا للحرية باعتبارها
واألداتي على العقل السياسي العربي .وإذا لم تقدم المصادر التراثية
ً
ً
عربيا في الحرية هو أن نعترف
استقالل ذا ًتــيــا للفرد ،فال يوجد في ذلــك أي استثناء عربي؛ فــأن نفكر ً
ً
ـوجــه هــذا التفكير خــاصــة نـحــو نقد
أول بـتـعــدد م ــوارد هــذا الـتـفـكـيــر ،ومــن بينها نـصــوصـنــا الـتــراثـيــة ،وأن نـ ّ

جــذري للعقل األدات ــي ولبرنامج عمله ال بـهــدف القفز على الـشــروط التاريخية والــواقـعـيــة للتفكير في
الحرية وإنـمــا بهدف البحث عــن عقالنية معيارية متجذرة فــي سياقاتها ،أي مــدركــة تـجــارب االستبداد
وال ـح ــد م ــن ال ـحــريــة وم ــدرك ــة الـتـنـظـيــم الـمــؤسـســي الـمـتـحـكــم فـيـهــا وواع ـي ــة بـطـبـيـعــة األزمـ ــات الـمــؤسـسـيــة
تعمق واقع االستبداد .فإذا كان الطابع المعياري لهذه العقالنية ينقذ العقل
االجتماعية والسياسية التي ّ
من االغـتــراب في الوظيفة التبريرية ،فــإن االنفتاح على أزمــات الواقع تنقذه من االغـتــراب في النماذج
الـجــاهــزة ،تراثية أكــانــت أم حــداثـيــة؛ فــأن نـفـكــر عــربـ ًـيــا فــي الـحــريــة هــو أن نـفـكــر فـيـهــا بــأنـفـسـنــا ،ضــد أنفسنا،
معا ،اآلن وهنا.
ً
مــا هــي مالمح هــذا العقل؟ وهــل نفهم مــن هــذه الـعــودة إلــى أنفسنا فــرض نظام أفـكــار يستبق فيه ســؤال
َ
سؤال الحرية؟ كيف يمكن تجاوز االختزالية الوظيفية للعقل السياسي من دون أن تفقد القيم،
الهوية
وخاصة منها الحرية ،صلتها بالوقائع وسندها اإلمبريقي؟

التفكير عرب ًيا في الحرية :بين كونية القيم وسياقية الوقائع
أدى التفكير في الحرية في إطار الفكر العربي الحديث من خارج سياقاتها وظرفياتها إلى تعزيز أحكام
ـأســا مــن أي تجربة مستقبلية ممكنة للحرية ،أو توصي بفرض نـمــاذج جــاهــزة مــن دون
مسبقة تعكس يـ ً
مراعاة شــروط إمكانها خــارج سياقها األصلي؛ فكثيرون من مفكري النهضة حاولوا التأسيس لمطلب
لمواطن االستبداد ولألزمات التي
الحرية بربطه بالتقدم أو بالتحديث ،ولكن من غير تشخيص فعلي َ
تمثّل الحرية ً
حل لها .وقد ترتب عن هذا األمر عجز عن تحويل القيم الدستورية التي كانت تزخر بها
كتابات الليبراليين من رواد النهضة إلى قيم متحققة في المؤسسات وفي الممارسة االجتماعية ،رغم
موجة الدساتير الليبرالية للثلث األول من القرن العشرين .إن األزمة الحقيقية لهذه التجربة الدستورية
وهم أن المعايير ،أ ًيا يكن سياق نشأتها ،يمكن أن تنتج
ولنمط التفكير الذي أنتجها هي أنهما استبطنا ْ
الوقائع أ ًيا يكن سياق حدوثها ،أي إنها فككت الرابط بين واقعية الفاعلين (مؤسسات وأفراد) ومعيارية
القيم ،وفي األساس قيمتا الحرية والعدالة.
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إن الحماسة التي أظهرهاّ ،إبان عصر النهضة ،كثير من رواد الفكر الليبرالي للدفاع عن الحرية مثّلت
محاولة جادة للقطع مع تقليد العقل األداتي .إال أن هذه القطيعة لم تتحقق فقط مع نمط التفكير في
السياسي الذي أنتجه هذا العقل ،وإنما ً
أيضا مع الواقع المؤسسي واالجتماعي الذي في ضوئه تكتسب
خطرا على مطلب الحرية من التبريرية
المطالبة بالحرية داللتها ،لكن المعيارية الخالصة ليست أقل
ً
الـخــالـصــة .إن التفكير مــن منطلقات وضـعـيــة اإلن ـســان كـفــاعــل سـيــاســي واجـتـمــاعــي تـعـنــي أن الـسـيــاقــات
الواقعية هي التي تعطي معايير كونية مضمونها الخصوصي .وبهذا يمكن التحرر من مــوروث العقل
السياسي األداتــي لمصلحة عقل سياسي قادر على االضطالع بمهمة تفكيك واقع االستبداد من دون
المجازفة بمحاولة استنساخ نماذج جاهزة للحرية :ليبرالية ،جمهورية  ...إلخ.
يمكن اليوم إعادة رسم معمارية الفكر العربي المعاصر بكيفية تتجاوز الثنائية التناظرية تراث – حداثة؛
إذ يمكن باألحرى التمييز بين توجهين في هذا الفكر :األول قد ال يلغي سؤال الهوية بإطالق ،ولكنه
يقدم عليه مطالب الحرية والعدالة وحقوق اإلنسان في كونيتها .هذا التوجه تعود جذوره إلى ليبراليي
ّ
عصر النهضة الحديثة ،وهو يمثّل ،بمعنى ما ،استئنا ًفا لمشروعهمّ .أما التوجه الثاني ،فله منزع جمعوي
(ديـنــي أو قــومــي) ،ربما ال يرفض الحداثة بــإطــاق ولكنه يميل إلــى تسييس ســؤال الهوية ،فيجعل منه
الـســؤال المرجعي لمقاربة إشكاليات الــدولــة واالنــدمــاج والتشريع وســائــر القضايا ذات الصلة بالشأن
الـعــام .وهــو تمييز يأخذ بعين االعتبار الـعــودة القوية للدين ولـســؤال الهوية على مستوى كــونــي ،ســواء
بتأثير من العولمة أو من «التطورات الجيوسياسية واأليديولوجية منذ نهاية القرن الماضي»( ،((2أو حتى
استتباعا
باعتبارها
حتميا لـ«ظاهرة الدولة  -األمة»(.((2
ً
ً
إن الـمــأخــذ األســاســي عـلــى هــذيــن الـتــوجـهـيــن فــي مــا يـتـعـلــق بـمـســألــة الـحــريــة هــو أنـهـمــا لــم يـقــاربــاهــا من
زاويــة مؤسسية ،أي من زاويــة يمكن من خاللها رصــد مظاهر ّ
تعطل فعالية البنية المؤسسية للعالقات
البينذاتية ،بما يجعل المجتمع يواجه أخطر أزمــاتــه ،وهــي تعثّر مسارات االنــدمــاج ،ومــن ثمة التفكك؛
فلقد دافــع الـتــوجــه األول ،وبــوضــوح ،عــن الـحــريــة كـحــق إنـســانــي طبيعي وكـجــوهــر لماهية اإلن ـســان(،((2
مطلبا ً
كفيل بتشريع رفــض االستعمار ومـقــاومـتــه .وإذا كنا
وفــي الــوقــت ذاتــه ،تـبــدو الحرية بالنسبة إلـيــه
ً
ال ـيــوم فــي مــرحـلــة االسـتـقــال نــراهــن عـلــى نـهـضــة ثــانـيــة ،فــإن الـمــدخــل إلــى ذلــك لـيــس الــرفــض الـجــذري
لـلـعــولـمــة وال لـلـتــوجــه الـلـيـبــرالــي ال ــذي يـشـ ّـكــل خلفيتها الـفـكــريــة وإن ـمــا إع ــادة بـنــاء الـحــريــة عـبــر الـتــواصــل
(((2
ـروجــا مــن الـتــاريــخ ،فإنه
الـنـقــدي مــع الـتــراث الـلـيـبــرالــي  .وحـيــث إن االنـغــاق الـهــووي لــن يـكــون ّإل خـ ً
يجب مواجهة جميع المواقف الثقافوية والتاريخية والسياقية باالنخراط في قيم إنسانية كونية .وحتى
أخالقيا بمبدأ التكافل ،فــإن ذلــك ال يكون بقصد الدفاع عن
عندما ينحو نقد الليبرالية منحى تقييدها
ً
( ((2جورج قرم ،شرق وغرب :الشرخ األسطوري ،ترجمة ماري طوق (بيروت :دار الساقي ،)2003 ،ص .110

( ((2المسكيني ،ص .240 - 239

( ((2أح ـم ــد لـطـفــي الـسـيــد ،م ـبــادئ فــي الـسـيــاســة واألدب واالج ـت ـمــاع ،تـقــديــم وتـعـلـيــق طــاهــر الـطـنــاحــي (ال ـقــاهــرة :دار ال ـهــال،)1963 ،
ص .138-135
( ((2ناصيف نصار ،باب الحرية :انبثاق الوجود بالفعل (بيروت :دار الطليعة ،)2003 ،ص .13

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
؟ةيرحلا يف اًيبرع ركفن نأ ينعي اذام
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وهـ ــم»( .((2وهـكــذا ،يمكن إعــادة بناء
أي هــويــة خصوصية ،بــل بقصد معلن لـتـجــاوز التمييز بين «نـحــن ُ
إشكاليات الوحدة واالستقرار والتربية – وهي إشكاليات ذات صلة بمسألة الهوية – انطال ًقا من هذه
الليبرالية التكافلية(.((2
فــي مـقــابــل ذلــك ،يـبــدي الـمــوقــف الـثــانــي ذو الـتــوجــه الـجـمـعــوي كـثـيـ ًـرا مــن الـحــذر ،بــل ومــن الــريـبــة ،تجاه
المفهوم الليبرالي للحرية ،من دون التنبه أحيانًا إلى التعددية التي تميز الموقف الليبرالي نفسه؛ فهو
يرى فيه تهديدً ا لهوية األمة ولخصوصيتها ووحدتها .فمن منظور بعض القوميين ،تؤدي الحرية وسائر
الـقـيــم الـفــرديــة الـتــي تـمـ ّثــل الـخـلـفـيــة الـمـعـيــاريــة لـلـيـبــرالـيــة إلــى ان ـفــراط الـعــاقــة الـقــومـيــة ثــم ســائــر الـعــاقــات
اإلقليمية فالطائفية واألسرية ،ليبرز الفرد الذي تقدسه الليبرالية(ّ .((2أما من منظور بعض اإلسالميين ،فإن
الحرية في معناها الليبرالي تستند إلى جملة من العناصر الدخيلة هي ،على وجه الخصوص :العلمانية
واالقتصاد الرأسمالي ،والحرية الفردية من قبيل حرية المرأة في التبرج( .((2وفي أفضل الحاالت ،يلجأ
هذا التوجه إلى نوع من نظام األولويات في التمييز بين مستويات التحرر ،فليست الحرية كاستقالل
ذات ــي لـلـفــرد إال اسـتـكـمـ ًـال لـتـحــرر الـمـجـمــوعــة (الـشـعــب – األم ــة) ،س ــواء مــن الـنـفــوذ اإلمـبــريــالــي الـغــربــي
أو مــن الـبــرجــوازيــات الـمـحـلـيــة .وال يـبــدو أن الـبــاعــث عـلــى هــذا الــرفــض لـلـمــوقــف الـلـيـبــرالــي مــن الحرية
هــو إعــادة بنائه على نحو مغاير ،على العكس مــن ذلــك ،إنــه يضع المشروع الليبرالي بين قوسين بأن
يـحـ ّـول الـحــريــة الـفــرديــة إلــى قيمة مــن الـصــف الـثــانــي ملحقة بمقتضيات الـكــرامــة الــوطـنـيــة وبــوحــدة األمــة
وبــالـمـحــافـظــة عـلــى اإلي ـث ــوس الـجـمـعــي .وه ـكــذا يـتـحــول الـسـيــاق الــواق ـعــي إل ــى م ـبــرر لـتــأجـيــلٍ غـيــر مـتـنــاه
لمطلب الحرية.
إن االع ـتــراض األه ــم عـلــى هــذيــن الـمــوقـفـيــن هــو أنـهـمــا لــم يـجــابـهــا مـطـلــب الـحــريــة كـقـيـمــة مـنـ ِّـظـمــة لعمل
الـمــؤسـســات مــن أج ــل مـجـتـمــع مـنــدمــج وأك ـثــر ع ــدال ــة ،أي لــم يـتــوقـفــا عـنــد نـقـطــة الـتـمـفـصــل بـيــن الـحــريــة
كقيمة مـعـيــاريــة ذات صــاحـيــة كــونـيــة والـحــاجــة إلـيـهــا كـشــرط لـلـخــروج مــن أزم ــات خــاصــة بالمجتمعات
الـعــربـيــة .أف ــا يـحـتــاج فـهـمـنــا ألزم ــة الـحــريــة إل ــى فـهــم بـنـيــة األس ــرة وتــراتـبـهــا وأن ـم ــاط ال ـتــواصــل الـبـيـنــذاتــي
وال ــدور االجـتـمــاعــي لـلـســوق ونــوعـيــة الـمـعــرفــة الـمـنـ َتـجــة ومـنــاهـجـهــا  ...إل ــخ؟ إنـهـمــا بمعنى مــا يـتـجــاوزان
م ــا ه ــو ك ــائ ــن ،وف ــي كـثـيــر م ــن األح ـي ــان يـطـغــى ال ـمــوقــف األيــديــولــوجــي عـلــى الـتـعــاطــي ال ـمــوضــوعــي مــع
أزم ــات الـمـجـتـمــع الـتــي حـ ّـولــت ال ــدول الـعــربـيــة الـيــوم إلــى بــؤر تــوتــر ال تـكــف عــن الـتـكــاثــر وإل ــى كـيــانــات
مهددة باالنقسام.
تاريخيا ،مثّلت مساهمات ابن رشد محاولة طالئعية للربط بين معيارية المدينة الفاضلة والنزوع الفعلي
ً
نحو التسلط في السياق السياسي واالجتماعي لعصره ،فكان تلخيصه لكتب أفالطون السياسية مناسبة
( ((2المصدر نفسه ،ص .244
( ((2المصدر نفسه ،ص .73

( ((2انظر :عصمت سيف الدولة ،الشباب العربي والهوية :مشكلة اإلنتماء (تونس :دار البراق للنشر ،)1991 ،ص .84

( ((2فهمي جدعان ،المقدس والحرية وأبحاث ومقاالت أخــرى من أطياف الحداثة ومقاصد التحديث (بيروت :المؤسسة العربية
للدراسات والنشر ،)2009 ،ص .93
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(((2
عربيا في الحرية هو
لنقد الواقع السياسي لعصره ّ .أما اليوم ،فإن الخطاب الوحيد المرشح للتفكير ً
وهــم أن الـحــريــة جــوهــر ،وأن مـســارات الـتـحــرر يمكن استنساخها
وهــم م ــزدوجْ :
ذاك الــذي تخلى عــن ْ
ووه ــم أن الـهــويــة جــوهــر ودال ــة لـغـيــر الـكــائــن ال ـقــادر عـلــى الـحــريــة؛ إنــه الـخـطــاب
مــن مـجـتـمــع إلــى آخ ــرْ ،
الـمـنـغـمــس ف ــي ال ـت ـجــربــة االج ـت ـمــاع ـيــة وف ــي أزم ــات ـه ــا وال ـم ـت ـع ـهــد بـتـفـكـيــك ال ـب ـن ـيــة الـتـسـلـطـيــة لـلـمــؤسـســات
الـفــاعـلــة .إن الـتـفـكـيــر عــربـ ًـيــا فــي الـحــريــة يـعـنــي الـقــدرة عـلــى تـحـمــل عــبء الـمــواجـهــة الـنـقــديــة لـلــواقــع ولـبـنــاه
ال ـث ـقــاف ـيــة وال ــدي ـن ـيــة الـمـنـتـجــة ل ــاس ـت ـب ــداد؛ ف ـهــذه ال ـمــواج ـهــة ُت ـ ْـح ــدث ث ـغــرة ف ــي حـصــن ال ـن ـمــاذج الـمـسـتـعــادة
ع ـلــى ن ـحــو غ ـيــر س ـيــاقــي وغ ـي ــر ت ــاري ـخ ــي ،وهـ ــي فـ ــوق ذلـ ــك ت ـن ــأى بــال ـب ـحــث ع ــن الـ ـت ــورط ف ــي ال ـمــواقــف
الـتـبــريــريــة ،وتـشـكــل بــالـتــالــي جــوهــر بــرنــامــج الـعـقــل الـسـيــاســي الـمـلـتــزم بــالـقـطــع مــع ه ــذه ال ـمــواقــف .إنـهــا
إجــراء ضــروري مــن أجــل تشخيص مستويات التعطل الوظيفي لفعالية البنية التحتية المؤسسية التي
ـاســا لتقييد الـحــريــة ومــن ثــم لـغـيــاب تـصــور مــائــم لـلـعــدالــة .وال معنى عـنــدئــذ لتشخيص
ليست إال انـعـكـ ً
أمــراض الحرية في سياق ليبرالي عندما يكون الــرهــان هو بناء نهضة عربية ثانية ،كما طمح إلــى ذلك
ناصيف نصار.

لقد بحث نصار ،مؤلف باب الحرية ،في أمراض الحرية في المجتمع الليبرالي ،في حين كان ينبغي
استمرارا
له أن يبحث في األمراض – أو الباثولوجيا  -االجتماعية للمجتمعات العربية .وهو بهذا مثّل
ً
فالمغيب في فكر النهضة الليبرالي هو تحديدً ا
فاتحا لنهضة ثانية؛
مما كان ً
لفكر النهضة األولى أكثر ّ
َّ
الـ ُـبـعــد اإلمـبــريـقــي لقيم الـحــريــة والـعــدالــة ،مــن حـيــث إنـهــا تتحقق فــي الـمــؤسـســة ،أي فــي نــوع مــن الثقافة
البعد إنما يكون من خالل إعــادة تكوين المؤسسات بعد تشخيص
العملية السائدة .واستحضار هذا ُ
أمراضها وتشوهاتها بفضل نقد فلسفي واجتماعي حــاســم .إن أي نقد لليبرالية ،ولــو كــان يــراهــن على
إعــادة بنائها بتأكيد ُبعدها اإلنـســانــي ،لــن يكون ً
عربيا إال إذا اقـتــرن بنقد مــازم للبنى التسلطية في
دال ً
المجتمع العربي نفسه؛ إذ يبقى العالم المعيش لإلنسان هو الحقل المنتج لداللة القيم والمعايير .إن
تشخيص الباثولوجيا االجتماعية ال ينفصل عن تفكيك هذه البنى.
تـ ّـم فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة نـقــل مـفـهــوم الـبــاثــولــوجـيــا مــن مـجــال اسـتـعـمــالــه األص ـلــي فــي الـطــب إلــى حقل
الفلسفة االجتماعية النقدية ،وخاصة مع هابرماس وأكـ ِـســل هونِت ( )A. Honnethأســوة بمحاوالت
دوركـهــايــم .وكــان لـهــذا الـنـقــل هــدف وصـفــي بــاألســاس ،وهــو تعيين األزم ــات االجـتـمــاعـيــة للمجتمعات
الرأسمالية المتقدمة ،وهي األزمات الدالة على انحرافات أو أعطال في مسارات االندماج االجتماعي.
إنها األزمات التي تهدد االندماج واالستقرار عبر تعطيل مسارات التواصل وعبر تشييء اإلنسان ،وهي
( ((2ال يـكـتـفــي اب ــن رش ــد ،فــي شــرحــه ك ـتــاب ال ـس ـيــاســة ،بـنـقــل آراء أف ــاط ــون ،بــل ي ـحــاول أيـ ًـضــا االس ـت ـنــاد إلـيـهــا لـفـهــم بـعــض جــوانــب
الـمـمــارســة الـسـيــاسـيــة فــي عـصــره ،وخــاصــة الـمـيــل نـحــو الـتـسـلــط .لــذلــك نـجــده فــي كـثـيــر مــن الـمــواضــع يـشـيــر إلــى حـكــم الـغـلـبــة والتسلط
«ك ـمــا ي ـعــرض ه ــذا فــي زمـنـنــا ه ــذا ومــدن ـنــا ه ــذه» (ص  )176أو «ف ــي ال ـمــدن ال ـحــاضــرة فــي أيــام ـنــا ه ــذه» (ص  .)178ان ـظــر :أب ــو الــولـيــد
م ـح ـمــد ب ــن أح ـم ــد ب ــن رشـ ــد ،ال ـ ـضـ ــروري ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة :م ـخ ـت ـصــر ك ـت ــاب ال ـس ـي ــاس ــة ألفـ ــاطـ ــون ،ن ـق ـلــه ع ــن ال ـع ـبــريــة إلـ ــى ال ـعــرب ـيــة أح ـمــد
ش ـح ــان؛ م ــع مــدخــل وم ـقــدمــة تـحـلـيـلـيــة وشـ ــروح لـمـحـمــد عــابــد ال ـج ــاب ــري ،سـلـسـلــة ال ـت ــراث الـفـلـسـفــي ال ـعــربــي .مــؤل ـفــات اب ــن رش ــد؛ 4
(بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية.)1998 ،

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
؟ةيرحلا يف اًيبرع ركفن نأ ينعي اذام
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ليست فــي جــوهــرهــا إال تـعـبـيـ ًـرا عــن أزم ــات الـحــريــة ذات ـه ــا( .((2عــربـ ًـيــا أيـ ًـضــا يمكن تــأكـيــد الــرابــط الــداخـلــي
الموجود بين قمع الحريات من جهة واألزمــات االجتماعية المتفاقمة من جهة أخرى ،وهي األزمات
ال ـتــي تـبـلــغ ذروت ـهــا كــذلــك فــي تـهــديــد م ـســارات االن ــدم ــاج االج ـتـمــاعــي ،األم ــر ال ــذي يـجـعــل مــن الـحــريــة
ً
شرطا ليستعيد المجتمع وعيه بذاته وبوحدته ككيان مندمج اختيار ًيا .ولعل أهــم أعــراض الباثولوجيا
االجتماعية للمجتمعات العربية هي:
ودينيا .إنه عنف تمارسه المجموعات كما األفراد،
وسياسيا
 استشراء العنف بمستوياته المتعددة أسر ًياً
ً
وله في األغلب خلفيات مرتبطة باالنتماء الهووي الذي يذهب من الرياضة إلى الطائفة والدين .وقد
أخــذ أخـيـ ًـرا شكل عنف محض واستعراضي .يــدل هــذا العنف على عمق أزمــة التواصل مــن حيث هو
عــاقــة يـنـبـغــي أن تـتــأســس عـلــى ت ـبــادل حــر ل ــآراء ،وهــي أزم ــة يـغــذيـهــا تـطــور غـيــر ســوي لـلـنــزعــة الـفــردانـيــة
الـتــي لــم تـتـحــدد فــي المجتمعات الـعــربـيــة عــامــة بــاعـتـبــارهــا نـمــط تـحــرر اجـتـمــاعــي يعيد تــركـيــب الـعــاقــات
االجتماعية على نحو معقلن ،بقدر مــا أنتجت شخصية زبونية ومـتــرددة لــم تتخلص مــن ضغط األطــر
االجتماعية التقليدية التي ال تزال فاعلة ماد ًيا ورمز ًيا(.((3
 فـشــل سـيــاســات الـتـنــوع أو غـيــابـهــا .فــالـمـجـتـمـعــات الـعــربـيــة فــي مـجـمـلـهــا غـيــر ق ــادرة عـلــى إن ـتــاج سياسةاختالف وتعايش ،وفي كثير من األحيان تكون االستجابة تجاه أزمات التنوع بالحد من الحريات .و ّلد
هذا األمر ،إلى جانب عوامل أخرى ،ضعف الثقة في مؤسسات الدولة واللجوء إلى مؤسسات وسيطة،
مثل الطائفة أو العشيرة .إن النزاعات المرتبطة بالهوية بــدرجــات متفاوتة في الـعــراق ولبنان والـســودان
والجزائر ومصر وغيرها دليل على تعطلِ مسارات االندماج في هذه البلدان ،وهو تعطل ليس غياب
الحرية إال وجهه اآلخر.
 الفشل في تحويل العمل إلــى قيمة اجتماعية – اقتصادية أي إلى مصدر أصلي للثروة ،وإلــى مرتكزلـعـقـلـنــة ال ـعــاقــات االجـتـمــاعـيــة وف ـ ًق ــا لـمـنـطـ َقــي الـمـصـلـحــة  -ال ـت ـضــامــن .ي ـعــود ذل ــك ،م ــن جـهــة إل ــى نـمــو
االقتصاديات الريعية في المشرق ،ومن جهة أخرى إلى الزبونية والفساد السياسي والمالي في جميع
ال ــدول الـعــربـيــة .لــم تـتـحــرر الـعــاقــات االقـتـصــاديــة مــن هيمنة الــدولــة وأيــديــولــوجـيـتـهــا ،حـتــى فــي لحظات
ال ـت ـحــرر االق ـت ـصــادي ال ـك ـبــرى ،إال لـتـصـبــح بـيــن ي ــدي فـئــة مـسـتـفـيــدة مــن ال ـف ـســاد وم ــن اإلف ــاس الـمـتـعـمــد
للمؤسسات العمومية( .((3وبالتزامن مع تقهقر قيمة العمل ،ازداد الشغف باالستهالك ومن ثم االرتهان
للسوق العالمية ،وارتفعت ً
أيضا معدالت الفقر والبطالة.
(29) Axel Honneth, La Société du mépris: Vers une nouvelle théorie critique, édition établie par Olivier Voirol; textes
traduits par Olivier Voirol, Pierre Rusch et Alexandre Dupeyrix, armillaire (Paris: La Découverte, 2006), 85-100.

( ((3ال ـم ـن ـص ــف ون ـ ــاس ،ال ـش ـخ ـص ـيــة ال ـت ــون ـس ـي ــة :م ـح ــاول ــة ف ــي ف ـه ــم ال ـش ـخ ـص ـيــة ال ـع ــرب ـي ــة (ت ــون ــس :ال ـ ــدار ال ـم ـتــوس ـط ـيــة ل ـل ـن ـشــر،)2011 ،
ص .121–119

(31) Ghassan Salamé, «Sur la causalité d’un manque: Pourquoi le monde arabe n’est-il donc pas démocratique?,» Revue
française de science politique, 41, no. 3 (1991): 337–338.

50

العدد Issue 5 / 17
صيف  Summer 2016

مــن الــواضــح إ ًذا أن غ ـيــاب الـحــريــة مـتـصــل بـنـيــو ًيــا بــاسـتـفـحــال ه ــذه الـبــاثــولــوجـيــا االجـتـمــاعـيــة ال ـتــي تـهــدد
وحـ ــدة الـمـجـتـمـعــات وال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة .وف ــي ال ـم ـقــابــل ،ف ــإن مـطـلــب ال ـحــريــة ه ــو اس ـت ـح ـقــاق تـمـلـيــه هــذه
الباثولوجيا نفسها ألن بني ًة مؤسسي ًة مــا ال تحظى بالمقبولية ،وبالتالي بالمشروعية ،إال بالقدر الــذي
تـضـمــن ف ـيــه ل ــأف ــراد أوس ــع ن ـطــاق مـمـكــن م ــن ف ــرص ال ـت ـحــديــد وال ـتـحـقــق ال ــذات ــي ،أي م ــن االسـتـقــالـيــة.
إن ع ـقـ ًـا أدات ـ ًـي ــا لــن يـفـعــل س ــوى تـبــريــر الـحـلــول الـتـسـلـطـيــة لـهــذه األمـ ــراض ،فــي الــوقــت ال ــذي يـمـ ّثــل فيه
عربيا فــي الحرية إال باالستناد إلــى هــذا الشكل مــن النقد
التسلط أحــد أسبابها .فــا يمكن إ ًذا التفكير ً
حتما مــن تنامي األبـحــاث النقدية الموجهة إلــى العقل اإلســامــي
الفلسفي االجـتـمــاعــي الــذي يستفيد ً
(أرك ــون) أو الـعــربــي (الـجــابــري) ،والـكــاشـفــة عــن بنية االسـتـبــداد وأصــولـهــا (عـبــد اللطيف – الـنـقـيــب،)...
وعــن أشـكــال التسلط األبــوي المقترن بحداثة مشوهة (شــرابــي) .وبـهــذا يكون العقل البديل مــن العقل
األداتـ ــي ،وال ــذي يــأخــذ عـلــى عــاتـقــه طــرح س ــؤال الـحــريــة ،هــو بــاألســاس عـقـ ً
ا مـعـيــار ًيــا نـقــد ًيــا ،يـفـكــر في
تبريرا
ويؤولها انطال ًقا من الوقائع (استبداد ،جور ،تفكك اجتماعي) ال بمعزل عنها وال
القيم الكونية
ّ
ً
وه ــم أن الـمـجـتـمـعــات الـعــربـيــة
لـهــا .ويـجــب أال تـتـحــول الـخـصــوصـيــة الـعــربـيــة إلــى اسـتـثـنــاء عــربــي يــرســخ ْ
«غير مهيأة للحرية».
يـكـشــف ه ــذا الـتـحـلـيــل ع ــن ه ـشــاشــة ال ـمــوقــف ال ـم ـت ـم ـتــرس وراء ث ـنــائ ـيــة ال ـحــريــة ف ــي م ـقــابــل ال ـه ــوي ــة؛ فــا
يـمـكــن اإلجــابــة عــن س ــؤال الـهــويــة ،بــل ال يـمـكــن ط ــرح ه ــذا ال ـســؤال بـشـكــل سـلـيــم ،إال فــي إط ــار تـصــور
عــام لـمـعـنــى الـحــريــة والـتـســامــح .وبــالـمـثــل ،فــإن مـطـلــب الـحــريــة كـتـحــديــد ذات ــي ،أي كــاسـتـقــال أخــاقــي
ً
منفصل بــأي حــال عــن مطلب التحقق الــذاتــي الــذي يــدرك الشخص فيه ذاتــه كعنصر
للشخص ،ليس
فــي نـمــط حـيــاة يعتبره خـ ّـي ـ ًـرا .ينبغي أن ُتـطــرح الـحــريــة بــاعـتـبــارهــا حـ ًقــا ضـمــن شبكة مـتــرابـطــة مــن الحقوق
االجتماعية والثقافية ،وضمن تصور عام للعدالة انقا ًذا لها من االغتراب في األيديولوجيا ،سواء أكانت
نيوليبرالية تنكر انعتاق الشعوب أو تجعل هــذا االنـعـتــاق مــراد ًفــا لتذويب الـهــويــة ،أم جمعوية تحد من
مستطاع األفــراد اختيار أشـكــال تحققهم الــذاتــي لفائدة االنصهار ضمن نظام حياة مـحـ َّـدد المعالم .إن
النظر إلــى الـحــريــة كـحــق ،مــن دون اخـتــزالـهــا بــالـضــرورة إلــى المرجعية الحقوقية ،يعني اعـتـبــارهــا امـتـيــازًا
ي ـعــود إل ــى كــل إن ـســان يـمـنـحــه ال ـقــدرة عـلــى أن يـحـقــق ذات ــه فــي الــوقــت ال ــذي يـتـيــح لــه أن يـنــدمــج طــوعـ ًـيــا
ض ـمــن مــؤس ـســات ال ـم ـج ـت ـمــع .ه ــذا االن ــدم ــاج ال ـطــوعــي ه ــو ال ـضــامــن الس ـت ـقــال ـيــة ال ـج ـمــاعــة الـسـيــاسـيــة،
ول ــذل ــك ،ف ــإن م ـس ــارات االن ـع ـتــاق وال ـت ـحــرر ال ـف ــردي مــن أن ـمــاط الـتـسـلــط الــداخ ـلــي فــي أب ـع ــاده الـمـخـتـلـفــة
تـتـحـقــق بـشـكــل جــدلــي مــع م ـســارات االن ـع ـتــاق وال ـت ـحــرر الـجـمــاعــي مــن الـتـبـعـيــة .إن الـتـفـكـيــر فــي الـحــريــة
عــربـ ًـيــا يعني التفكير فــي اآللـيــة الـتــي تجعل االسـتـقــرار المستند إلــى الـحــق يحل محل االسـتـقــرار القائم
على الطاعة.
ً
شكل
بهذا المعنى أيـ ًـضــا يكون كــل انتهاك للحرية ،ســواء فــي ُبعدها الـفــردي أو فــي ُبعدها الجماعي،
مقتصرا على كيفية توزيع الثروة والعمل االجتماعي،
توزيعيا ،أي
من أشكال الجور .ليس الجور إ ًذا
ً
ً
فـحـســب ،وإنـمــا لــه أيـ ًـضــا ُبـعــد سـيــاســي بـمــا هــو انـتـهــاك لـحــق اإلن ـســان فــي الـتـعـبـيــر والـتــواصــل والـمـشــاركــة
السياسية والتمثيل في هياكل اتخاذ القرار ،وكذلك له ُبعد هووي بما هو إنكار لهويته الثقافية أو الدينية

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
؟ةيرحلا يف اًيبرع ركفن نأ ينعي اذام
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أو تقييد ألنـمــاط التعبير عنها بحرية .ويتوجب بذلك التفكير فــي الحرية كــإطــار لتحقق بنية مؤسسية
عــادلــة فــي مستويات الممارسة اإلنسانية المختلفة .وكـمــا أن الـحــريــة ال تكتسب قيمة إال بالنسبة إلى
الكائن الفاعل والتاريخي ،فإن العدل – الذي يمثّل في جانب منه ضمانًا لنظام متساو من الحريات –
ينبغي أال يتحدد في داللته الميتافيزيقية كما هو األمر بالنسبة إلى المعتزلة ،وإنما من حيث هو خاصية
يسميه جون رولزً ،
اختصارا ،يجب أن
مثل« ،البنية المؤسسية القاعدية» لكل مجتمع .بصيغة أكثر
ً
لما ّ
يتحقق مسار مزدوج من أنسنة العدالة وأنسنة الحرية ،وهو مسار ال يجد في «المستبد العادل» أكثر من
حيلة خَ طابية من حيل العقل األداتي.
كافيا مــن أجــل ذلــك تأصيل مفهوم الشخصانية فــي ُبعدها الــواقـعــي ،والنظر تب ًعا لذلك
ربـمــا ال يـكــون ً
إلــى الحرية كفعالية إنسانية على عــاقــة وثيقة بــالـعــدالــة ،على النحو الــذي اجتهد الحبابي فــي بيانه –
على أهمية هذه المحاولة(((3؛ فاألجدى هو ربط هذه الفعالية الفردية بالتنظيم المؤسسي القادر على
ضـمــانـهــا .إن التفكير مـعـيــار ًيــا فــي حــريــة الـفــرد ال ينفك عــن التفكير فــي نـمــط التنظيم الـمــؤسـســي الــذي
تتحقق ضمنه هــذه الحرية .يشمل التنظيم المؤسسي فــي األســاس الــدولـ َة وشبكة العالقات السياسية
الـتــي تنظمها ،ولـكــن يشمل أيـ ًـضــا كــل مؤسسة مــن حيث هــي بنية مــن الـعــاقــات المحتكمة إلــى قواعد
وإلى إكراهات؛ فتعريف الحرية اليوم كاستقاللية ذاتية للفرد يقتضي ً
أول التثبت إن كان بوسع الفرد أن
ً
يكون ً
وعمن يكون كذلك.
فعل
مستقل ّ

الشروط المؤسسية إلمكان الحرية
بـ ّـيـنــا فــي بــدايــة الـقـســم األول مــن الـتـحـلـيــل أن مـفـهــوم ال ـحــريــة ،كـمــا بـلــورتــه الـفـلـسـفــة الـسـيــاسـيــة الـحــديـثــة
وكـمــا يـتـطـلــع إلـيــه ح ــراك شـعــوب كـثـيــرة فــي مـقــاومـتـهــا لــاسـتـبــداد الـسـيــاســي ولـلـقــوى الــداعـمــة ل ــه ،يــرتـكــز
عـلــى م ـبــدأ األتــونــوم ـيــا أو االس ـت ـقــال ال ــذات ــي ل ـل ـفــرد .إال أن مـصـطـلــح االس ـت ـقــال ال ــذات ــي ي ـطــرح ب ــدوره
م ـش ـك ـ ًـا ي ـت ـج ــاوز ه ــاج ــس ال ـت ــرج ـم ــة ال ـ ــذي أثـ ــرنـ ــاه س ــاب ـ ًق ــاً :
أول ألن ف ــي اس ـت ـع ـمــالــه ش ـب ـهــة اس ـت ـح ـضــار
مـعـنــى ال ـفــردان ـيــة ال ـم ـم ـيــزة ل ـل ـنــزعــة ال ـل ـي ـبــرال ـيــة بـشـكــل عـ ــام ،وم ــن ث ــم شـبـهــة ال ـق ـبــول م ـبــدئـ ًـيــا ب ـهــذه ال ـنــزعــة.
وث ــان ـ ًـي ــا ألن االس ـت ـقــال ـيــة ت ـب ــدو م ـف ـهــو ًمــا ص ــور ًي ــا م ـم ـك ـ ًنــا ف ـقــط ع ـلــى ج ـهــة ال ـح ــق؛ إذ ال يـمـكــن ال ـف ــرد أن
ي ـك ــون م ـس ـت ـقـ ًـا ف ـع ـ ًـا ب ـم ـع ـنــى م ـك ـت ـ ٍ
ـف بـ ــذاتـ ــه .ل ــذل ــك ،س ـن ـح ــاول بـ ــدايـ ـ ًة إزالـ ـ ــة االل ـت ـب ــاس ال ـ ــذي يـحــف
ع ـب ــارة االس ـت ـقــال ـيــة ق ـبــل ال ـن ـظــر ف ــي ال ـش ــروط ال ـمــؤس ـس ـيــة لـتـحـقــق ن ـظ ــام مـسـتـقــر وع ـ ــادل م ــن ال ـحــريــات؛
فاالستقاللية هي فقط فكرة تنظيمية ( )regulative ideaبالمعنى الكانطي ،وال تحيل إلى أي نموذج
محدد للحرية.
َّ
مــن جـهــة أول ــى ،ال تـعـنــي اسـتـقــالـيــة الـفــرد بــالـضــرورة أنــه لــم يـعــد ي ــدرك نـفـســه بمقتضى عـضــويـتــه ضمن
الجماعة ،سياسية أكــانــت أم ثقافية ،لكنها تعني فــي المقابل الـحــق فــي نقد هــذه العضوية أو رفضها،
أي ف ــي اخ ـت ـيــار ش ـكــل ال ـح ـيــاة ال ـم ـنــاســب بــالـنـسـبــة إل ـيــه وم ـمــارس ـتــه ف ــرد ًي ــا أو ج ـمــاعـ ًـيــا .ل ــذل ــك ،ن ـجــد أن
الـحــريــة فــي داللـتـهــا الـســالـبــة الـتــي مـ ّثـلــت مــرتـكـ ًزا لـلـنــزعــة الـلـيـبــرالـيــة مـنــذ هــوبــز ،كـمــا فــي داللـتـهــا الموجبة
( ((3محمد عزيز الحبابي ،من الحريات الى التحرر (بيروت :الشبكة العربية لألبحاث والنشر ،)2014 ،ص .101–97
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ال ـتــي م ـ ّث ـلــت مــرت ـك ـ ًزا لـلـتــوجـهــات ال ـج ـم ـهــوريــة ،تـسـتـنــد س ــواء ب ـس ــواء إل ــى مـعـنــى االس ـت ـق ــال ـي ــة(((3؛ فـلـيــس
الـتـمـيـيــز الـ ــذي يـقـيـمــه روسـ ــو ب ـيــن ال ـحــريــة واالس ـت ـقــال ـيــة إال تــرس ـيـ ًـخــا ل ـت ـصــور ل ـل ـحــريــة ي ــدع ــو إل ــى عــدم
ال ـخ ـضــوع لــآخــر وع ــدم إخ ـضــاعــه ف ــي آن ،بـحـيــث ت ـكــون االسـتـقــالـيــة مـتـبــادلــة وت ـك ــون ال ـحــريــة مـمـكـنــة
فقط فــي إطــار اجتماع َمــواطـنــي تنظمه الـقــوانـيــن( .((3وحـتــى الفالسفة الـمــدافـعــون عــن ضــرورة االعـتــراف
بــالـهــويــات الـجـمــاعـيــة ،مـثــل تــايـلــور ،ال يـتـجــاوزون عـلــى أي حــال مـبــدأ االح ـتــرام الـمـتـســاوي ل ــأف ــراد(،((3
وال يـنـكــرون أن الـمـحــافـظــة عـلــى األصــالــة ( ،)Authenticityكـمـثــل أعـلــى لـسـيــاســات االخ ـت ــاف ،إنـمــا
ت ـت ـم ـحــور ح ــول ض ـ ــرورة االعـ ـت ــراف بــال ـهــويــة ال ـف ــردي ــة ل ـل ـشـخــص (أو ل ـل ـم ـج ـمــوعــة) ،وه ــي ال ـه ــوي ــة الـتــي
تميزه من غيره(.((3
مــن جـهــة ثــانـيــة ،إن االسـتـقــالـيــة ،وخــاصــة بـمـعـنــاهــا األخــاقــي عـنــد كــانــط ،تـجـعــل مــن ال ـفــرد الـعــاقــل قــوة
تشريع ممكنة فقط خــارج األطــر االجتماعية والسياسية :فــي مملكة الـغــايــات .هــذه االستقاللية ،التي
مــن ال ــواج ــب أن ت ـكــون ت ـجــاه الـحـيــاة األخــاق ـيــة االجـتـمــاعـيــة ،ت ـكــاد ت ـحـ ّـول الـشـخــص إل ــى ك ـيــان مـجــرد.
لـكــن وق ـعــت ،بـتــأثـيــر مــن الـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة وم ــن الـمـنـعـطــف األل ـس ـنــي ،م ـحــاوالت كـثـيــرة لـتـعــديــل هــذه
ال ــدالل ــة ،س ــواء ضـمــن الـفـلـسـفــة الـنـقــديــة مــع هــابــرمــاس وآب ــل (م ــن خ ــال مـفـهــوم ال ـتــواصــل) أو فــورســت
(مــن خــال مـبــدأ الـتـســويــغ) أو ،قـبــل ذل ــك ،ضـمــن الـنـمــوذج الـلـيـبــرالــي مــع رول ــز مـثـ ًـا مــن خــال مفهوم
جميعا على
اإلجـمــاع الـمـتـشــابــك .وبـمـعــزل عــن مــدى نـجــاح هــذه الـمـحــاوالت أو فشلها ،فــإنـهــا عملت
ً
رب ــط مـفـهــوم االسـتـقــالـيــة بـنـظــام مــن ال ـعــاقــات الـبـيـنــذاتـيــة .وه ــو مــوقــف ال يـنـكــر وج ــود كــونـيــة أخــاقـيــة
ولكنه يعتبرها كونية تداولية بأن يخضع االتفاق على القيم والمعايير للحوار بين فاعلين ،ســواء كانوا
حقيقيين أو مفترضين.
تبعا لــذلــك كله فــي شكل فــك ارتـبــاط بين الشخص األخــاقــي والمؤسسات
إن االستقاللية ال
ّ
تتحدد ً
ال ـم ـكــونــة ل ـل ــواق ــع االج ـت ـم ــاع ــي ،ب ــل ف ــي قـ ــدرة ه ــذا ال ـش ـخــص ع ـلــى إن ـت ــاج ال ـع ـقــل ال ـع ـمــومــي م ــن خــال
الـمـشــاركــة فــي م ـســارات الـتـشــريــع فــي مـسـتــويــاتـهــا الـمـخـتـلـفــة ،وهــو مــا تـفـطــن لــه ،عــربـ ًـيــا ،الـحـبــابــي بــدفــاعــه
ع ــن «ال ـش ـخ ـصــان ـيــة ال ــواق ـع ـي ــة» .إن ال ـق ـبــول ب ـم ـبــدأ اس ـت ـقــال ـيــة ال ـف ــرد ال ــذات ـي ــة ال يـجـعــل ال ـبــاحــث الـعــربــي
ف ــي م ـســألــة ال ـح ــري ــة م ـل ــز ًم ــا إ ًذا ب ـت ـب ـ ّنــي ال ـن ـم ــوذج ال ـل ـي ـبــرالــي أو غ ـي ــره ،ول ـك ـنــه ُي ـل ــزم ــه ف ــي ال ـم ـقــابــل ب ــإع ــادة
ـوجــه نـحــو االسـتـقــالـيــة مــن خ ــال الــوصــايــة
الـنـظــر فــي الـبـنـيــة الـمــؤسـسـيــة ال ـســائــدة ،وال ـتــي تـحــاصــر كــل تـ ّ
يعرف إيزايا برلين الحرية السالبة بأنها «المجال الذي يستطيع أن يعمل فيه الفرد من غير عائق أو قيد يفرضه عليه اآلخرون»،
(ّ ((3
ويعرف الحرية
.12
ص
،)1992
الساقي،
دار
(بيروت:
الحديث
الغربي
الفكر
طالب،
جمانا
ترجمة
الحرية،
حدود
برلين،
إيزايا
انظر:
ّ
اإليجابية بقوله «إن المفهوم اإليجابي لكلمة حرية مشتق من رغبة الفرد في أن يكون سيد نفسه ،فأنا أرغب ( )...أن أكون أداة نفسي
وليس أداة يحددها آخرون ويتحكمون فيها» (ص .)32
(34) Jean-Jacques Rousseau, «Lettres écrites de la montagne,» dans Oeuvres Completes de J. J. Rousseau, par JeanJacques Rousseau, 22 vols. (Paris: P. Dupont, 1823), 390-391.

(35) Charles Taylor, «La Politique de reconnaissance,» dans Multiculturalisme: Différence et démocratie, par Charles
Taylor, avec des commentaires de Amy Gutmann [et al.]; traduit de l’américain par Denis-Armand Canal, champs.
Essais; 372 (Paris: Flammarion, 2009), 62.
(36) Ibid., 57.

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
؟ةيرحلا يف اًيبرع ركفن نأ ينعي اذام

53

الـسـيــاسـيــة واالجـتـمــاعـيــة عـلــى ال ـخ ـيــارات ال ـفــرديــة .إن ه ــذه الــوصــايــة تـعـ ّـمــق مــن األزمـ ــات االجـتـمــاعـيــة،
وخ ــاص ــة أزمـ ــة االنـ ــدمـ ــاج ،وهـ ــي ف ــي ال ـن ـهــايــة ل ــن ت ــوق ــف م ـس ــار ال ـت ـح ــرر ك ـتــأك ـيــد لــاس ـت ـقــال ـيــة ال ـف ــردي ــة،
ولكنها تشوهه.
تكون
فعليا ومعيار ًيا هــو هــذه الــوصــايــة التي تمنع ّ
إن مــا يجب أن تستهدفه حــركــات مقاومة االسـتـبــداد ً
إبستيميا من
العقل العمومي من حيث هو استعمال مشترك للعقل؛ فإمكان مثل هذا العقل ضــروري:
ً
وتشريعيا باعتباره قوة
أجل القطع مع تراث العقالنية السياسية األداتية المستغرقة في تبرير االستبداد،
ً
تشريع قادرة على إنتاج الضمانات القانونية والمؤسسية للحرية وتطويرها وفقًا لما يناسب سياق هذا
الـعـقــل نـفـســه .إنــه لـيــس دلـيـ ًـا عـلــى اسـتـقــالـيــة الـفــاعـلـيــن تـجــاه مـصــادر الــوصــايــة الـتــي تـصــادر حـقـهــم في
الرفض وفي تبرير الرفض فحسب ،بل ً
تقيد حريتهم باعتبار انتمائهم
أيضا تجاه الوصاية الخارجية التي ّ
الجمعي (االستعمار ،الهيمنة الثقافية  ...إلخ.).
ال يـمـثــل مـبــدأ االسـتـقــالـيــة الــذاتـيــة لـلـفــرد إ ًذا مـصــدر إح ــراج بــالـنـسـبــة إلــى الـعـقــل الـسـيــاســي الـعــربــي ،ألنــه
واسعا من الصيغ الممكنة للحرية .ولكن ،أال يحتاج ضمان الحريات ،وخاصة الحريات
يتيح هامشً ا
ً
السياسية ،إلى بنية مؤسسية تجعل االستعمال العمومي للعقل هو المنتج الحقيقي للمعايير ،بعيدً ا عن
«األيديولوجيا التبريرية»( ((3للعقل األداتي؟ ما هي مالمح هذه البنية المؤسسية؟
يـنـبـنــي االسـتـعـمــال الـعـمــومــي لـلـعـقــل عـلــى شــرطـيــن مـتـكــامـلـيــن :األول هــو الـتـمـيـيــز بـيــن الـمـجــال الـخــاص
والـمـجــال الـعـمــومــي؛ إذ ال تــوجــد حــدود ثــابـتــة بـيــن هــذيــن الـمـجــالـيــن ،ولـكــن تــوجــد فــي الـمـقــابــل عناصر
أس ــاس ـي ــة ت ـم ـيــز كـ ـ ًّـا م ـن ـه ـم ــا .ف ــال ـم ـج ــال الـ ـخ ــاص ه ــو ذاك ال ـ ــذي ال ي ـخ ـضــع ل ـت ــدب ـي ــر م ــؤس ـس ــي ،وإن ـم ــا
لـضـمـيــر ال ـف ــرد وخ ـي ــارات ــه ال ـش ـخ ـص ـيــةّ .أمـ ــا ال ـم ـج ــال ال ـع ـم ــوم ــي ،ف ــإن ــه ي ـشـ ّـكــل ال ـف ـض ــاء ال ـم ـش ـت ــرك ،حـيــث
يـقـتـضــي ال ـع ـيــش م ــع اآلخ ــري ــن ت ــدب ـي ـ ًـرا ت ـشــاركـ ًـيــا لـلـقـيــم وال ـق ــوان ـي ــن وال ـم ــؤس ـس ــات ال ـت ــي ت ـن ـظــم ال ـعــاقــات
ال ـب ـي ـنــذات ـيــة .إن االس ـت ـع ـمــال ال ـع ـمــومــي لـلـعـقــل ب ـهــذا الـمـعـنــى ه ــو اس ـت ـع ـمــال م ـش ـتــرك وت ــداول ــي م ــن طــرف
الفاعلين أنفسهم.
حكرا على طرف بعينه ،ولذلك يتحدد بوصفه فضاء محايدً ا،.
ليس الفضاء المشترك من حيث المبدأ
ً
فيكون الشرط الثاني لالستعمال العمومي للعقل هو حياد المؤسسة السياسية الضامنة للعيش المشترك،
أي حـيــاد الــدولــة الديني واألخــاقــي؛ ففي غـيــاب هــذا الـحـيــاد ،يصبح االستعمال العمومي للعقل ،أي
الخيرة وللهوية ،وتتحول الهيمنة
الحرية بما هي استقاللية ذاتية للفرد ،محدو ًدا بنماذج جاهزة للحياة ّ
على المجال الـعــام إلــى هيمنة على المجال الـخــاص ،أي هيمنة على الضمائر ،فتأخذ شكل محاكم
تفتيش أو مؤسسة حسبة أو غيرها .ويمكن أن نصطلح على هذين اإلجراءين ،أي التمييز بين المجال
الـخــاص والمجال العمومي ،ومــا يفترضه مــن حرية ضمير ومعتقد مــن جهة وحـيــاد الــدولــة الديني من
جهة ثانية ،بمصطلح العلمانية.
( ((3مـحـمــد أرك ــون ،تــاريـخـيــة الـفـكــر الـعــربــي اإلســامــي ،ترجمة هــاشــم صــالــح ،ط ( 2بـيــروت :مــركــز اإلنـمــاء الـقــومــي؛ الــدار البيضاء:
المركز الثقافي العربي ،)1996 ،ص .283
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عربيا ،يعود النقاش بشأن مسألة العلمانية إلى نهاية القرن التاسع عشر ،ويتواصل بشكل مستمر إلى
ً
مهما مــن هــذا الـنـقــاش تمحور حــول اإلســام والعلمانية وحــول اإلســام
اللحظة الــراهـنــة .إال أن ً
قسما ًّ
والديمقراطية ،ويـبــدو أنــه طــرح المشكل الخطأ ،وهــو :هــل يمكن التوفيق بين اإلســام والديمقراطية،
انطال ًقا من الفرضية الخطأ ،وهي :إمكانية الفصل بين الديمقراطية (الجامعة بين سيادة الشعب وحقوق
اإلن ـســان) والـعـلـمــانـيــة .وكـثـيـ ًـرا مــا أخــذ هــذا الـنـقــاش منحى الـسـجــال األيــديــولــوجــي ،بـعـيــدً ا عــن تشخيص
مشكالت الواقع وعن التساؤل عن النظام المؤسسي العادل القادر على وضع حد لوضعيات الجور،
وعلى ضمان أوسع نطاق ممكن من الحريات .لن نعود هنا إلى هذا السجال ،وإنما سنقدم ر ًّدا على
اعـتــراضـيــن أســاسـيـيــن عـلــى الـعـلـمــانـيــة ،فــي ُبـعــدهــا الـسـيــاســي ت ـحــديــدً ا ،تــأكـيــدً ا لـمـشــروعـيــة ،بــل ول ـضــرورة
التفكير فيها ،من أجــل إعــادة تركيب العالقة بين الديني والسياسي ،وبالتالي من أجــل ضبط الشروط
المؤسسية األساسية للحرية.
يـتـعـلــق االع ـت ــراض األول ،وه ــو ال ـم ـتــداول ،بـتـعــريــف الـعـلـمــانـيــة بــاعـتـبــارهــا ف ـصـ ًـا بـيــن الــديــن والـسـيــاســة،
وإخراجا لكل ما له صلة بالدين من مجال النقاش والتدبير السياسيينّ .أما االعتراض الثاني ،فهو أن
ً
إجرائيا للحرية هو بحد ذاته نقل لنموذج حكم غربي إلى سياق مغاير ،وهذا ما
ًا
ن
ضما
العلمانية
تأكيد
ً
حاولنا تج ّنبه منذ البداية.
يـسـتـنــد ه ــذان االع ـتــراضــان إل ــى الـمـسـ ّلـمــة الـتـبـسـيـطـيــة واالخ ـتــزال ـيــة نـفـسـهــا ،وه ــي أن ه ـنــاك صـيـغــة واح ــدة
لـلـعـلـمــانـيــة ُت ـخـتــزل إل ــى قــاعــدة الـفـصــل بـيــن الــديــن وال ــدول ــة .ه ــذه الـمـسـ ّلـمــة يـمـكــن أن ت ـكــون صـحـيـحــة،
ـاوزًا
ول ـك ــن ف ـقــط بــالـنـسـبــة إل ــى صـيـغــة واحـ ــدة م ــن الـعـلـمــانـيــة األص ــول ـي ــة ال ـت ــي تـعـتـبــر ال ــدي ــن خ ـطــا ًبــا م ـت ـج ـ َ
وف ــي طــريـقــه إل ــى االن ـحــال سـيـمـنـطـيـقـ ًـيــا ومـعــرفـ ًـيــا .ورغ ــم ذل ــك ،فــإنـهــا تـطــرح فــي األغ ـلــب ه ــذه الـقــاعــدة
فـ ــي ص ـي ـغ ــة ال ـف ـص ــل ب ـي ــن ال ـك ـن ـي ـس ــة (ك ـم ــؤس ـس ــة) وال ـ ــدول ـ ــة .ب ـي ــد أن ه ـ ــذه ال ـم ـس ـ ّل ـم ــة ال ت ـن ـك ــر ال ـم ـس ــار
الـتــاريـخــي لـلـعـلـمـنــة ووج ــود بـعــض مــؤشــراتـهــا فــي الـسـيــاق االســامــي نـفـســه ف ـح ـســب( ،((3بــل تـنـكــر أيـ ًـضــا
ال ـم ـســارات الـمـتـعــددة الـتــي أخــذتـهــا الـعــولـمــة وعـمـلـيــة الـتـجــديــد الـمـتــواصـلــة الـخــاضـعــة لـهــا ضـمــن الــدول
الديمقراطية العلمانية.
فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،بـ ّـيــن الـكــاتـبــان تــايـلــور ومــاك ـلــور أن مــن األف ـضــل الـحــديــث عــن أنـظـمــة عـلـمــانـيــة ال عن
العلمانية؛ فالعلمانية ُتـ َـرد في نظرهما إلــى مجموعة من المبادئ األخالقية والمؤسسية التي يمكن أن
تتعارض أحيانًا في ما بينها ،والتي يقع احترامها بكيفيات مختلفة .ففي النظام البريطاني أو الدنماركي،
يــوجــد اع ـتــراف بكنيسة رسـمـيــة عـكــس مــا هــو عـلـيــه األم ــر فــي الــواليــات الـمـتـحــدة أو فــرنـســا .ولـكــن هــذه
األن ـظ ـمــة كـلـهــا تـنـتـســب إل ــى الـعـلـمــانـيــة بـفـضــل اح ـتــرام ـهــا ال ـم ـت ـســاوي لـجـمـيــع األفـ ـ ــراد ،وض ـمــان ـهــا حــريــة
الـضـمـيــر(((3؛ فحياد الــدولــة األخــاقــي أو «الفصل» بين المؤسسة الدينية والمؤسسة السياسية ليسا إال
وسيلتين لضمان االحترام المتساوي وحرية الضمير كغايات للعلمانية .وقد رفض الكاتبان كل عالقة
( ((3ان ـظــر ،مـثـ ًـا :محمد أرك ــون ،الـعـلـمـنــة والــديــن :اإلس ــام ،الـمـسـيـحـيــة ،الـغــرب ،ترجمة هــاشــم صــالــح ،ط ( 3بـيــروت :دار الساقي،
 ،)1996ص .90-89
(39) Jocelyn Maclure et Charles Taylor, Laïcité et liberté de conscience (Paris: La Découverte, 2010), 36-37.

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
؟ةيرحلا يف اًيبرع ركفن نأ ينعي اذام
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ضرورية بين التحرر بواسطة العقل والتخلي عن المعتقد الديني ،أو كذلك بين االندماج االجتماعي
الـمــدنــي والـتـخـلــي عــن الـهــويــات الــديـنـيــة ،مــدافـعـيــن بــذلــك عــن علمانية مـتـنــوعــة ولـيـبــرالـيــة ومـفـتــوحــة ضد
علمانية جمهورية متصلبة(.((4
ال يوجد إ ًذا نموذج محدد للعلمانية ،وليس الباحث العربي الذي يجد في مصادره ً
بعضا من تجارب
حرفيا .إنــه يــدرك أكثر من غيره أن األنظمة العلمانية
مكرها على استعادة حرفية هــذه النماذج
العلمنة
ً
ً
ليست مطلوبة لذاتها ،وأنها ليست ً
كافيا للحرية .كما أنه يــدرك أكثر من غيره أن قطيعة حاسمة
شرطا ً
مــع الــوعــي الديني أمــر غير ممكن ،ولـكــن إخـضــاع الــديــن للرغبات واستعماله سـنــدً ا إلضـفــاء مشروعية
عـلــى أنـظـمــة األمــر الــواقــع هــو اخـتــزال أدات ــي م ــزدوج للعقل ولـلــديــن .وفــي مــا دون المطلب العلمانوي
بالفصل بين الدين والــدولــة ،يوجد مطلب أكثر تواض ًعا لكنه ً
وتسامحا ،وهــو إبطال
أيضا أكثر واقعية
ً
مــا يـسـ ّـمـيــه جـعـيــط «ال ـع ـســف األيــديــولــوجــي» ال ــذي ُي ـم ــارس بــاســم الــديــن ويــرمــي إل ــى ف ــرض حـقـيـقــة في
ذاتـهــا أو الـمـحــافـظــة عـلـيـهــا(((4؛ فـلـحـظــة انـبـثــاق الـحــريــة هــي لـحـظــة تـفـكــك الــرابــط بـيــن طــاعــة الـلــه وطــاعــة
الـسـلـطــان وطــاعــة الـحــق ،أي لـحـظــة الـتـحــول مــن التفكير فــي الـسـيــاســة انـطــا ًقــا مــن بــراديـغــم الـطــاعــة إلــى
التفكير فيها انـطــا ًقــا مــن بــراديـغــم الـحـقــوق .ف ــإ ًذا ،يــأخــذ مــا نفهمه مــن العلمانية فــي سـيــاق عــربــي بعين
االعتبار ما يلي:
ً
مؤسسيا ضام ًنا للحريات إال في تحققها ضمن دولة قانون
تنظيما
أول أن العلمانية ال تمثّل بحد ذاتها
ً
ً
ديمقراطية ،تكون قد استوعبت الحاجة إلى عقلنة المجال السياسي وأنسنته.
ثــانـ ًـيــا أن عقلنة الـمـجــال السياسي ال تعني الـمـصــادرة على الخلفية الدينية الـتــي تحكم نـقــاشــات بعض
الفاعلين السياسيين؛ فهذا اإلقصاء غير ممكن ،ألن هذه الخلفية تشكل جز ًءا ال يتجزأ من وعي هؤالء
الفاعلين ،وال يمكن أن يتم مثل هــذا االقـصــاء مــن دون انتهاك مبدأ االستقاللية الذاتية للفرد .غير أن
تبرير اآلراء التي يقع تداولها في النقاش – وإن كانت ذات خلفية دينية – يجب أن يرتكز على حجج
عقلية قــابـلــة لـلــدحــض أو الـمــوافـقــة ،أي أن ُيـصــاغ بلغة ُمـعـلـ َـمـنــة ،وهــو شــرط االسـتـعـمــال الـعـمــومــي الحر
يسميه عبد اللطيف
للعقل .فليس المطلوب إخــراج الدين من المجال العام بل كسر التحالف ،أو ما ّ
احـتــواء الملك للدين ،كما رصــده فــي تقاليد اآلداب السلطانية( .((4وبالفعل ،ال أحــد يستطيع أن ينكر
العمق الــديـنــي لـحــركــات الـتـحــرر والـحـقــوق المدنية فــي الــواليــات المتحدة ،أو للنقاشات الــدائــرة حول
االجهاض وحقوق المثليين .ولكن هذه الحقوق المدنية بصفتها حريات أساسية لم تُحفظ إال ضمن
مجتمعا متعد ًدا ،وبالتالي متعايشً ا تحت سقف مؤسسة محايدة .وبالمثل،
مجتمع أدرك ذاتــه باعتباره
ً
فــإن التفكير في العلمانية ضمن سياق عربي معاصر تمليه الحاجة إلــى تصور للحرية يضمن لألفراد
(40) Ibid., 46.

( ((4هشام جعيط ،الشخصية العربية اإلسالمية والمصير العربي ،نقله إلى العربية المنجي الصيادي ،سلسلة السياسة والمجتمع ،ط 2
(بيروت :دار الطليعة ،)1990 ،ص .119

( ((4كمال عبد اللطيف ،التفكير في العلمانية :إعادة بناء المجال السياسي في الفكر العربي (القاهرة :رؤية للنشر والتوزيع،)2007 ،
ص .140
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شروط تحديدهم الذاتي كمواطنين ،وشروط تحققهم الذاتي كأعضاء في جماعة دينية أو أخالقية .هنا
فقط يصبح الضمان المؤسسي للحرية ضمن دولة علمانية عادلة ً
شرطا لتجاوز األمــراض االجتماعية
وأزمات االندماج.
ثــالـ ًثــا أن الـمــراجـعــات الـتــي تـهــدف الـيــوم إلــى مـســاءلــة العلمانية مـســاءلــة نـقــديــة تـصــل إلــى حــد الـتـحــذيــر من
مــآالتـهــا ،وخــاصــة والدة جـمـهــوريــة جــديــدة ذات نــزعــة إق ـصــائ ـيــة( ((4تــدل عـلــى أن الـعـلـمـنــة هــي مـســار ينشأ
في تفاعل مع واقــع المجتمعات (الهجرة ،التنوع الثقافي ،تنامي الحركات األصولية وعولمة نشاطها)،
وأن ـهــا غـيــر قــابـلــة لــاخـتــزال إل ــى ن ـمــاذج مـتـعــالـيــة عــن سـيــاقــاتـهــا الـتــاريـخـيــة؛ فــأطــروحــة هــابــرمــاس مـثـ ًـا حــول
المجتمع الـمــا -بعد علماني تأخذ على عاتقها مراجعة المواقف العلمانوية ( )Secularistعلى أســاس
فـتــح الـفـضــاء الـعـمــومــي الـسـيــاســي أم ــام الـمــواقــف الــديـنـيــة ،ولـكــن فــي ظــل مـبــدأ حـيــاد سـلـطــة الــدولــة ممثّلة
في أجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية إزاء جميع التصورات الدينية واألخالقية( ،((4أي إن مجتم ًعا
ما  -بعد علماني هو مجتمع قــادر على تهيئة فضاء للتواصل بين الخطاب الديني والخطاب العلماني
عـبــر اسـتـعــداد المتدينين لـتــرجـمــة مــواقـفـهــم إلــى لـغــة عـلـمــانـيــة ،واسـتـعــداد العلمانيين لــاعـتــراف بـمــا يمكن
أن يـمـ ّث ـلــه خ ـطــاب اآلخ ــر م ــن إثـ ــراء وإض ــاف ــة .ول ـئــن ك ــان هــابــرمــاس يـعـتـبــر أن ال ـم ــرور إل ــى ه ــذا الـمـجـتـمــع
الما -بعد علماني هو خاصية مميزة للمجتمعات العلمانية دون سواها ،فإن هذا الحصر ،الذي لم يتخلص
نهائيا من آثــار المركزية األوروبـيــة ،ربما يكون ً
قابل للمراجعة في ضــوء خصوصية المجتمعات العربية
ً
وفــي ضــوء اجـتـهــاد بعض المفكرين منذ علي عبد ال ــرازق فــي إعــادة تركيب الـعــاقــة إســامـ ًـيــا بين الديني
والسياسي .في الحقيقة ،إن المصادر التراثية تمدنا دونما شك بأسس متينة لرفض كل مأسسة للدين،
ولوضع مقاربة جديدة للتسامح والتعايش بين المجموعات الثقافية والدينية .هكذا فقط يمكن العقل
العمومي أن يستوعب العقل الديني كقوة حجاج قــادرة على التعبير عن ذاتها في لغة علمانية مشتركة،
وبــالـتــالــي أن يــدفـعــه ،إبـسـتـيـمـ ًـيــا ،إلــى الـتـخـلــي عــن ادعــائــه احـتـكــار الـحـقـيـقــة ،وسـيــاسـ ًـيــا إلــى تـجــاوز اخـتــزالــه
األداتي والوظيفي.
تـقــوم ه ــذه االع ـت ـبــارات إ ًذا عـلــى ض ــرورة الـنـظــر إل ــى الـعـلـمــانـيــة ج ــز ًءا مــن بـنــاء مــؤسـســي شــامــل فــي إطــار
تصور عام للدولة العادلة  -وهو تصور ال يسعفنا المجال لضبط مقوماته – وعلى النظر إلى العلمانية
باعتبارها حاجة نابعة من واقــع المجتمعات نفسها وتتحدد معالمها في ضــوء النقاشات العامة بشأن
المؤسسات والقيم المشتركة .إن معايير المشروعية وآليات تدبير العيش المشترك وقيمه ينتجها كلها
عـقــل عـمــومــي قـطــع نـهــائـ ًـيــا مــع احـتـكــار الـحـقـيـقــة والـسـلـطــة ،وه ــي الـقـطـيـعــة الـتــي تـجـعــل الـحــريــة ممكنة،
مساهما بذلك في إنتاج
فيتحدد هذا العقل من حيث هو عقل تداولي يصوغ أطروحاته بلغة علمانية،
ً
ما أسميناه العقل المعياري ،ويكسر احتكار خاصة الخاصة للتفكير في الشأن السياسي .ومن المؤكد
أن هــذه الـنـقــاشــات ،الـتــي تــأخــذ شـكـ ًـا قــانــونـ ًـيــا ضـمــن نـصــوص الــدسـتــور خــاصــة ،لــن تـكــون بـمـعــزل عن
الـتـصــور ال ــذي تـحــدده الـمـجـمــوعــة لنفسها ولـخـيــرهــا ال ـعــام؛ فــالـنــص الــدسـتــوري الـنــابــع مــن إرادة األف ــراد
(43) Emmanuel Todd, Qui est Charlie? Sociologie d’une crise religieuse, (Paris: Editions du Seuil, 2015), 58.
(44) Jürgen Habermas, «Qu’est-ce qu’une société «post-séculière»?,» Le Débat, 152 (Novembre - Décembre 2008): 14.
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ـورا مــا للخير .وهــذا يعني أن التفكير فــي الـحــريــة لــن يكون
يحمل بــالـضــرورة مـضـمــو ًنــا إيـتـيـقـ ًـيــا ،أي تـصـ ً
ضــد الـتـفـكـيــر فــي الـهــويــة أو قـبـلــه ،بــل هــو يتحقق مـعــه جــدلـ ًـيــا .عـلــى أن هــذا الـمـضـمــون اإليـتـيـقــي ينبغي
أن يـظــل فــي حــدود مــا تتيحه الـقـيــم الــدسـتــوريــة مــن حــريــات ومــن تقييد للسلطة ،وإال تـنــاقــض مــع فكرة
الدستور نفسها.

خاتمة
تــدل بـعــض الـتـجــارب الــدسـتــوريــة الـعــربـيــة الـمـعــاصــرة عـلــى اعـتــراف مـتــزايــد بــالـحــريــة ،بـمــا فــي ذلــك حرية
الضمير (تونس) ،وبوعي بقيمة سياسات االختالف (المغرب) ،ولكن مع ذلك ،وضعت هذه التجارب
صياغات هي أقــرب إلى الترضيات وإلــى ميثاق التعايش السلمي منها إلى االقتناع المشترك بالحاجة
إلــى الـتـحــرر ال ـفــردي سـبـيـ ًـا وشـ ً
ـرطــا فــي اآلن ذاتــه لــانــدمــاج االجـتـمــاعــي الـطــوعــي .يـعــود هــذا األمــر في
األغلب إلى تواصل فعالية العقل األداتي رغم التغيرات التي مست شكل الممارسة السياسية في هذه
خطرا على الهوية الجماعية ،وبأن التنوع يمثّل
الــدول ،وإلى فعالية الوهم بأن الحريات الفردية تمثّل
ً
خطرا على وحدة الدولة .إن تفكيك هذه األوهام هو اليوم من مسؤولية الباحث والمفكر العربي.
ً
حاول هذا البحث أن يضع مالحظات برنامجية حول أهم القضايا التي ينبغي لعقل يتصدى للتفكير في
عربيا في الحرية ال يترتب عنه فقط مقتضى مضموني :ما نموذج
الحرية أن يواجهها ويثيرها؛ فأن نفكر ً
حكرا
الحرية األمثل بالنسبة إلى مجتمعاتنا؟ وما حدود الحرية؟ إذ ليست اإلجابة عن هذين السؤالين
ً
ً
عربيا في الحرية
على الباحث أو المفكر ،بل هي من صميم اهتمام العقل العمومي
إجمال .أن نفكر ً
عربيا في الحرية؟ ما هي مالمح العقل القادر على
هو مسألة يترتب عنها مقتضى منهجي :كيف نفكر ً
جعل الحرية مصلحة عليا بالنسبة إليه؟ عن طريق أي وسائط ،وفي إطار أي شروط معرفية ومؤسسية؟
وهذا هو الجانب الذي ركز عليه البحث.
هل يمثّل هذا المرور إلى المقتضى المنهجي إيمانًا بأن الحرية كاستقاللية ذاتية للفرد ،مع كل تبعاتها
الـسـيــاسـيــة واالجـتـمــاعـيــة ،مـمـكـنــة فــي الـسـيــاق الـعــربــي وفــي ضــوء انـتـكــاســات ال ـثــورات الـعــربـيــة؟ إن هــذه
األسئلة البرنامجية والمنهجية تعكس إيمانًا بأن الحرية ممكنة بالنسبة إلى من يناضل من أجلها ومن
وأما من رسخ عنده االقتناع بأن الديمقراطية والحرية غير ممكنتين في
يسعى إلى توفير شروط إمكانهاّ ،
مجتمعاتنا ،فإنه يتحول هو ذاته إلى أحد شروط الفشل.
إن أسئلة من قبيل :هل يوجد «الشخص» أو «الـفــرد» في مجتمعاتنا حتى نتحدث عن إمكان الحرية
كاستقاللية ذاتـيــة لـلـفــرد؟ وهــل عــرفــت مجتمعاتنا معنى الــدولــة حـتــى نـتـحــدث عــن الـضـمــان المؤسسي
للحرية وعن العلمانية؟ هي من دون شك أسئلة مشروعة ،ولكنها ال تنفي أبدً ا أن الحرية مشروع؛ إنها
فقط تعبر ضم ًنا عن شروط استكماله :والدة «الشخص» أو «الفرد» ،وت ََر ُّس َخ مفهوم الدولة في األذهان
واألعيان .وألن الحرية مشروع ،فإن لنا ،وقد آن لنا ،أن نفكر فيها؛ فأن نفكر في الحرية هو أن نفكر في
هذا كله وأن نعمل من أجله.
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فريدريك معتوق 

العصبيات :آكلة الحريات السياسية
The Assabiyyat: Predators of Political Freedoms
مـلـخــص :تـعـيــش الـحــريــات الـسـيــاسـيــة فــي الـعــالــم الـعــربــي الـمـعــاصــر أزم ــة بـنـيــويــة مــر ّدهــا إلــى عــدم
بالعصبيات التي ورثتها عن األجيال السابقة ،حيث
تصفية المجتمعات العربية حساب عالقتها
ّ
صيغ التجانس التي تؤدي إليها عمليات التقريب السياسي تعجز عن بلوغ مستويات التكامل
إن َ
الـحـقـيـقــي ،فنبقى فــي صـ َـيــغ مــا نـسـ ّـمـيــه االنــدمــاج الـتــي هــي دو ًم ــا دون مـسـتــوى الـحــريــة السياسية
المنجزة .وتسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن أسباب هذا االخفاق ونتائجه في الحياة العامة.
الكلمات المفتاحية :عصبية ،ذهنية ،تكامل ،تنشئة اجتماعية
Abstract: Political freedoms in the contemporary arab world are in the midst of
a structural crisis. In the core of this crisis we find an unfullfilled assesment of
the inherited assabiyyas of the past. According to that all the present models of
homogeneity do not reach the level of a real social and political integration. Thus
the present approach will try to uncover the reasons and the price of this failure
in the public life of every day.
Keywords: Assabiyya, Mentality, Integration, Socialisation

مقدمة

عندما نشبت حرب العصبيات المذهبية ،منذ أقل من خمس سنوات ،في العراق وسورية واليمن،
بدا أن الناس متفاجئون بما يحصل .غير أن هذا التفاجؤ لم يترافق مع استنكا ٍر لما يحصل ورفض
مطلق لــه ،بــل تــزامــن مــع انـخــراط (مـفــاجــئ هــو أيـ ًـضــا) ألبـنــاء وبـنــات المجتمعات الـعــربـيــة فــي هــذا االنـقـســام
البنيوي ،والتحاقهم بأحد معسكري مجمل هــذه الحروب األهلية المحلية التي غــدت اليوم بمنزلة حرب
البنى المعرفية العربية إلى درجة أنه
أهلية إقليمية كبرى ،األمر الذي يعني أن االنقسام العصباني عميق في ُ
قادر على هضم أي فعل أو ردة فعل يحصالن على مستوى الحياة االجتماعية – السياسية العامة.

لــذلــك ،يـغــدو تـفــاجــؤ الـمـتـفــاجـئـيــن مـجــرد ردة فـعــل سطحية وأول ـيــة فــي وجــه َمـشـ ِ
ـاهــد وحـشـيــة ســرعــان ما
عمقت عند المجتمعات العربية كلها التزامها بعصبياتها – األم.
ّ
* عميد سابق لمعهد العلوم االجتماعية في الجامعة اللبنانية.

** Former Dean of the Social Sciences Institute in the Lebanese University.
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لــم ت ـغــادر الـمـجـتـمـعــات الـعــربـيــة يــو ًمــا عـصـبـيــاتـهــا الـتــأسـيـسـيــة ،بــل اسـتـخــدمـتـهــا فــي االلـتـفــاف عـلــى صــدمــة
الـحــداثــة حـيــن دقــت أبــوابـهــا غــداة الـحــرب العالمية األول ــى ،فـكــانــت مهمة العصبية الــديـنـيــة إذ ذاك َمـ ْنــع
َ
المواطنة ،إلى داخل دساتير الدول الناشئة الجديدة.
تسلل الدولة الغربية الحديثة ،القائمة على مفهوم
فـعــارض أعـيــان الـشــام أي تركيبة لـلــدسـتــور ال يــدخــل فيها عنصر العصبية الــديـنـيــة ،وس ــدوا الـطــريــق أمــام
َ
المواطنة العلمانية((( .وكذلك فعل آباء الميثاق الوطني اللبناني سنة  ،1943وهو الميثاق الذي لم يعدُ
كــونــه مـيـثــا ًقــا طــائـفـ ًـيــا ،وتـقــوقـعــت ال ــدول األخ ــرى كلها عـلــى عصبياتها الــديـنـيــة – الـسـيــاسـيــة ،حـيــث غــدت
جميع الدساتير العربية (أو األنظمة التأسيسية حيث ال دساتير) دساتير هجينة ،طائفية ومدنية ،أو دينية
ومدنية ،أو ملكية وجمهورية على حد سواء.
نجحت هذه العمليات الجراحية السياسية في قيام ربط ثابت ودائم بعد ذاك بين المدني والمواطني،
والجمهوري والديني ،والطائفي والملكي ،حيث ُو ِضـ َـع حد للمشروع النهضوي المنادي باستنهاض
الحكم العثماني وقبله ،إلى
المجتمعات العربية ،فانتقلنا من دول العصبية الخلدونية المعالِم ،إبــان ُ
دول نيو  -عصبية ،عربية وأصيلة.
ّأمــا اليوم ،فنحن أمــام طــور جديد من حياة العصبية ،حيث جــرى االستفادة من هــذا النسيج العصباني
الـقــائــم مـنــذ ع ـقــود ،بـشـكــل دف ـيــن ،فــي عـمــق الـ ُـبـنــى الـمـعــرفـيــة الـعــربـيــة الـمـعــاصــرة ،لـتــدمـيــرهــا مــن الــداخــل.
ودينيا كانت تحمل في أحشائها بذور
سياسيا
فالعصبيات الدينية التي تصدت لالستعمار بشكل موحد
ً
ً
العصبيات المذهبية .وعند االنتهاء من تفعيل األولى ،ان ُتقل إلى تفعيل الثانية ،بشكل طبيعي ،فنجحت
العملية الثانية ً
أيضا.
لـكــن ،بــات هــدف العصبية السياسية فــي صيغتها الثانية ،الـيــوم ،تدمير المجتمعات العربية مــن خالل
شرذمتها وتقطيع أوصالها وأوصال دول العصبية التي قامت عليها ،ال مناهضة االستعمار ،األمر الذي
أعاد هذا األخير إلينا من النافذة ،بعدما ُأخرج من الباب.
هنا ال بد من التساؤل :على َمن تقع مسؤولية الطور الثاني من حياة العصبية عندنا؟
إن ـهــا ت ـقــع ع ـلــى عــاتــق َم ــن ك ــان ف ــي أسـ ــاس ظ ـهــور ط ــوره ــا ال ـس ـيــاســي األول ،أي الـمـجـتـمـعــات الـعــربـيــة
ـاحــا .والعصبيات السياسية الثانية ،آكلة المجتمعات
نفسها التي منعت التغيير النوعي عندما كــان مـتـ ً
العربية الـمـعــاصــرة ،هــي ولـيــدة العصبيات السياسية األولــى ،آكـلــة الـحــريــات العربية .وال يفيد البتة هنا
إلـقــاء المسؤولية على الـخــارج الــذي ال ينجح فــي عمليات التأجيج العصباني إن لــم تـتــوافــر لــه كوكبة
مــائـمــة مــن الـتـنــاقـضــات الـمـحـلـيــة الـقــائـمــة عـلــى بـنـيــة وعــي عـصـبــانـيــة ثــابـتــة ،وكـمــا يـقــول الـ َـمـ َثــل الـفــرنـســي:
علما أن أول ضحايا العصبيات كــان ولـ ّـمــا يــزل التكامل مــع اآلخــر،
َمــن يــز َرع الــريــح يحصد العاصفة! ً
كما سنرى.
((( ان ـ ـظـ ــر :ص ـقــر أب ــو ف ـخ ــر ،أع ـي ــان ال ـش ــام وإع ــاق ــة ال ـع ـل ـمــان ـيــة ف ــي س ــوري ــة ،ت ــاري ــخ س ـيــاســة (بـ ـي ــروت :ال ـمــؤس ـســة ال ـعــرب ـيــة ل ـل ــدراس ــات
والنشر.)2013 ،
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الم تقوم العصبية؟
َع َ

حتى يومنا هــذا ،ال يــزال ابــن خلدون أفضل َمــن فهم العصبية َ
وشـ َـر َحـهــا؛ هــذا المفهوم العربي األصيل
الـمـسـتـعـصــي عـلــى ال ـتــرج ـمــة .فــالـعـصـبـيــة شـكــل مــن أش ـكــال الـمـعــرفــة اإلن ـســان ـيــة ي ـقــوم عـلــى رب ــط األف ــراد
اجتماعيا بوحدات اجتماعية كبرى و ُمغ َل َقة ،مثل القبيلة والعائلة السياسية والحزب السياسي
نفس –
ً
العصباني التقليدي .ويشير صاحب المقدمة إلى أن سماتها األساسية هي «النعرة والتذامر واستماتة
كل واحــد»((( ،األمــر الــذي يعني أن الرابط العصباني قابل لالستنفار الفوري (النعرة) والتعبئة الشاملة
(التذامر) والتضحية بالدم (االستماتة).
على هذا المثلث المعرفيَ ،ب َنت المجتمعات العربية نفسها منذ ِ
ولما تزل تأتمر بإيعازاته األحادية
القدمّ ،
رأسيا ،ومن فوق إلى تحت ،حيث
االتجاه حتى اليوم؛ إذ تربط العصبية األفراد بوحدات تفاعلٍ كبرىً ،
تصدر اإلشارة الحمراء من القيم إلى البنية وتنتشر بسرعة البرق بين األفراد المنضوين تحت لواء هذه
العصبية ،فيستميتون في الدفاع عنها.
النعرة موجودة بشكل كامن ،على نحو دائم ،في وعي األفراد ،غير أن أمر تحريكها ال يعود إلى األفراد،
بل إلى رئاسة القبيلة أو العائلة السياسية أو الطائفة أو الحزب السياسي التقليدي الذي يدعو الجميع
إلى التذامر ،من خالل االلتفاف حول قضية مطلبية واحدة تخص العصبية والقيمين عليها ،فتطفو على
سطح المواقف دعوات مباشرة لالستماتة ،خدم ًة للقضايا العصبانية المطروحة التي يدافع عنها األفراد
بالدفاع ،لمصلحة أربابها ،لكن بدمهم هم.
هكذا ينشأ المجتمع العصباني على استنفار دائم ضد الخارج وضد اآلخر ،حيث يتألف هذا المجتمع
من أناس معزولين عن محيطهم السياسي العام ،يتفاعلون مع ذوي القُربى العصبية فحسب .لذلك،
ال يصح اعتبار العصبية أيديولوجيا؛ فهي ليست زائـفــة ،بل حقيقية ومــن صلب البنيان المعرفي العام
ألصحابها ،كما أنها ليست من طبيعة سياسية محضة ،بل وجدانية ومعيشية التكوين.
المجتمع العصباني مجتمع يذوب فيه الفردي في الجماعي ،األمر الذي ال يسمح بظهور أي نوع من
أنواع الفردانية السياسية أو االجتماعية؛ فالشخصي متاح في إطار هذا المجتمع ،شرط أال يستقل في
فردانية ( )Individualismتتعارض مع ن ََسق العالقات والوالءات العامة القائم في المجتمع العصباني.
نسبيا ،بيد أنه يملك جميع عناصر المجتمع األكبر ،ويعيش على
والمجتمع العصباني مجتمع صغير ً
وقع هذه العناصر في دائرة مغلقة ُتذكّ رنا بما كتبه توماس كوهن عن التفكير الدائري الذي يأبى طرح
المعتمدة الـتــي ال
المغلق ،يكتفي بــاألجــوبــة
َ
أسئلة غير تلك المسموح بها ضمن الـنـمــوذج اإلرش ــادي ُ
تُعكر صفو االنتظام المعرفي العام.
لــذلــك ،يتولد مــن العيش فــي المجتمع العصباني عـ ٌ
ـزل صــامــت لــأفــراد عــن حــريــة التفكير والتعبير؛ إذ
ً
يعبر عنه سـ ًـرا في مجالس خاصة ،وأي مخالفة،
عما هو مقبول ويكبح ما ليس
يعبر الفرد ّ
مقبول ،أو ّ
ّ
((( أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ،مقدمة ابن خلدون (بيروت :دار إحياء التراث العربي[ ،د .ت ،)].ص .154
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خصوصا عندما تخرج عــن الـثــوابــت الفكرية العامة المرتبطة
ينتظرها الـعـقــاب .كما أن حرية التفكير،
ً
بأهل العصبية ،غير مسموح بها تحت طائلة المسؤولية.
ـورا وإنــا ًثــا ،إحــاطــة أنفسهم بشتى منتوجات التحديث الغربي أو
بإمكان أبـنــاء المجتمع العصباني ،ذكـ ً
اآلسيوي ،واإلفراط فيها ً
أيضا ،شرط عدم تجاوز أعراف المجتمع التقليدي ودائرة المفاهيم والوالءات
األساسية التي ورثوها عن أسالفهم.
وإمــا بالعنف الرمزي.
ّأمــا عمليات الخرق لهذه القواعد العامة ،فمصيرها القمعّ ،إمــا بالعنف المباشر ّ
غـيــر إن ال مـفــر مــن الـعـقــاب ،حـيــث ال تخفي رابـطــة الــدم والــوعــي الـتــي تـقــوم عليها العصبية َديــن الــدم
الذي يولد مع والدة كل فرد من أفراد المجتمع العصباني ،على شكل بصمة معرفية عميقة ،تستقر في
الهابيتوس الذي يعتمده.

الم تقوم الحرية؟
َع َ
الحرية مفهوم وافد ،استوحاه واستقدمه مفكرو النهضة العربية من تجربة الثورة الفرنسية الظافرة التي
ـارا أول على َع َلمها ،إلــى جانب المساواة واألخـ ّـوة
أطاحت النظام الملكي في سنة  1789ورفعته شـعـ ً
َ
المواطنة(((.
في
مـيــزة مفهوم الحرية أنــه مفهوم سياسي فــي المقام األول ،يشير ،فــي التجربة التأسيسية الفرنسية ،إلى
ولــوج عصر جديد انتقل إبانه مصدر القرار من النخبة الملكية إلــى عموم الشعب؛ فالحرية تعني هنا
تحرر الشعب وعموم الناس من قيود السلطة المطلقة والفئوية؛ ذلك «أن الثورة الفرنسية أسست للغة
جديدة ومجتمع جديد على حد سواء»(((.
ّأمـ ــا ل ـم ــاذا ي ـت ـقــدم هـ ــذا ال ـش ـع ــار ع ـلــى سـ ــواه م ــن ال ـش ـع ــارات ف ــي َع ـ َل ــم الـ ـث ــورة ال ـفــرن ـس ـيــة ،ف ــأن ــه يــؤســس
للشعار الـثــانــي الــذي هــو الـمـســاواة ،و ُيـقـصــد بــه الـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة؛ فبالحرية والـقــدرة على ممارستها
تـتـحـقــق ال ـع ــدال ــة االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـم ـس ــاواة .ع ـنــد ذاك تــأتــي ال ـمـ َ
ـواط ـنــة ت ـتــويـ ًـجــا ل ـهــذيــن ال ـح ـق ـيــن الـعــامـيــن
ضـمــن إط ــار الــدولــة الــديـمـقــراطـيــة واألخـ ـ ّـوة ال ـثــوريــة ،أي إن مـفـهــوم الـحــريــة ي ـغــرس ج ــذوره فــي الـتـحــرر
ال ـف ــردي واالج ـت ـمــاعــي م ــن ق ـيــود سـلـطــة تـقـلـيــديــة مـطـلـقــة ال ـصــاح ـيــات وك ـل ـيــة االم ـت ـي ــازات ،األمـ ــر ال ــذي
ي ـض ـعــه ،م ـنــذ ال ـب ــداي ــة ،ع ـلــى ض ـفــة مـخـتـلـفــة لـتـلــك ال ـتــي ت ـقــف عـلـيـهــا الـعـصـبـيــة غ ـيــر الـمـعـتــرفــة بــالـحــريــات
السياسية ً
أصل.
ـارا سـيــاسـ ًـيــا
الـمـجـتـمــع الـعـصـبــانــي ،فــي تـكــويـنــه األســاســي ،غـيــر مـسـتـعــد لــاعـتــراف بــالـحــريــة بــاعـتـبــارهــا خ ـيـ ً
مجتمعا ،حيث يرتبط األفــراد بقطب أوحــد ،ويتجاورون
لــأفــراد الذين يمثّلون ،تحت لــوائــه ،رعية ،ال
ً
مجرد تجاور مع اآلخرين ،المنتمين إلى عصبيات أخرى.
(3) Liberté, Egalité, Fraternité.
(4) François Furet, Penser la Révolution française, folio. Histoire; 3 (Paris: Gallimard, 1985), 51.
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يتجلى هذا األمر بوضوح في االنتخابات والترشيحات السياسية على امتداد العالم العربي المعاصر،
حيث النتائج معروفة مسبقًا على نحو عــام ،الرتباطها ببنيان المجتمعات العصبانية؛ فالمرشح ليس
مــرشـ ًـحــا ح ـ ًـرا ،بــل يــدفـعــه ق ــرار مـجـمــوعــة عـصـبــانـيــة مــا إل ــى ال ـتــرشــح ،ثــم تـقــوم مـجـمــوعــة ضـغــط عصبانية
أيـ ًـضــا بــدعـمــه لـلــوصــول إلــى الـمـنـصــب الـمـسـ َتـهــدَ ف .لــذلــك ،ال ل ــزوم لـبــرامــج سـيــاسـيــة عـنــد الـمــرشـحـيــن،
ـورا مـعــه
إذ إن ظ ـه ــور شـخـصـهــم ي ـك ـفــي ،ل ـكــونــه ُي ـط ـ ِـل ــق ،رم ــز ًي ــا ،ال ـ َن ـع ــرة ،فـيـنـشــأ ع ـن ـهــا ال ـت ــذام ــر وت ـع ـلــو ف ـ ـ ً
شعارات االستماتة.
نظرا إلى هذا االستنفار العصباني ،تتراجع حرية األفــراد السياسية وال تعود الدولة الحديثة ،بمفهومها
ً
الغربي والمواطني ،قادرة على التحقق .وهنا نعود إلى مالحظة ابن خلدون الذي أشار بنباهته المعهودة
إلى «أن األوطان الكثيرة القبائل والعصائب ،قل أن تستحكم فيها دولة»(((.
صحيح أن الدولة موجودة في البلدان العربية المعاصرة ،غير أنها مبنية على خلفية مجتمعات عصبانية
مقيدة ،ال على أســاس مجتمعات سياسية حــرة؛ فالحياة السياسية مبنية على دساتير ملغومة ،يتحول
الطعن فيها ،عندما يحصل ،إلى حروب أهلية مباشرة.
لماذا يا تُرى؟
ألن العصبية ،بكل بـســاطــة ،ال تقبل بمبدأ التكامل ( )Integrationمــع اآلخــر .لــذا ،لنتوقف عند هذا
المفهوم االجتماعي والسياسي ،الغربي المنشأ ً
موضوعيا
أيضا ،الــذي ال استعداد لدينا للتعامل معه
ً
نظرا إلى مخاطره االستراتيجية على ُبنانا المعرفية الموروثة ،ضمن مقاربة منهجية نقدية مقارنة.
ً

محدودية االندماج السياسي واستحالة التكامل الحر
لكل مجتمع مفاهيمه المرتبطة ُببناه المعرفية العامة .لذلك ،يختلف معنى المفاهيم بين ثقافة وأخرى؛
فحقوق اإلنسان ،على سبيل المثال ،ال تعني الشيء نفسه عند جميع شعوب األرض ،وكذلك الدولة.
مــن هنا يـجــيء أحـيــا ًنــا نقل مصطلح مــن لغة إلــى لـغــة ،أي مــن ثقافة إلــى ثقافة ،مـعـ ّـبـ ًـرا جــدً ا عـ ّـمــا يكتنف
هذه اللغة وهــذه الثقافة من معان .فمفهوم االندماج هو الترجمة الشائعة لمفهوم  Integrationالذي
تستخدمه السوسيولوجيا الغربية منذ قرن ونيف.
ً
تأصيل لغو ًيا في اللغات الغربية المعتمدة اليوم ،نــرى أنــه مبني على فعل
نؤصل هــذا المفهوم
عندما ّ
 Integrareالذي يعني ،بالالتينية ،اس َت ْك َم َل ،أي إن مصطلح  Integrationيعني ،في األصل ،التكامل،
وإعــادة الجزء إلــى الكل باعتباره جــز ًءا ال يتجزأ منه .واستخدم إميل دوركهايم هــذا المفهوم في كتابه
( Le Suicideاالنتحار) ،الصادر سنة  ،1897لدراسة الحركة الخاصة ضمن المسار االجتماعي العام.
فالحالة االجتماعية الـخــاصــة خــاصــة وعــامــة فــي آن ،بمعنى أنـهــا جــزء مــن الـكــل االجـتـمــاعــي ،حتى في
تعارضها معه.
((( ابن خلدون ،ص .164

66

العدد Issue 5 / 17
صيف  Summer 2016

أش ــار دورك ـهــايــم أيـ ًـضــا ،فــي ه ــذا ال ـصــدد ،إل ــى «أن االن ـت ـحــار يـخـتـلــف ،عـكـسـ ًـيــا ،بـنـسـبــة اخ ـتــاف تـكــامــل
واضعا ظاهرة االنتحار ضمن منطق الجماعة ال خارجه.
الجماعات التي ينتمي إليها الفرد»(((،
ً

ـرجـ َـم هــذا المصطلح بــاالنــدمــاج ،مــن ِفـعــل َد َم ـ َـج الــذي يعني ُأ ِ
أمــا فــي اللغة العربية ،فـ ُتـ ِ
دخ ـ َـل فــي الشيء
َ
واستحك َم.
المعبر ،في الترجمة؟
لماذا يا تُرى هذا الخطأ غير المقصود ،لكن
ّ

ألن َمـ ــن ن ـق ــل ال ـم ـع ـنــى إلـ ــى ال ـع ــرب ـي ــة ان ـط ـل ــق م ــن م ـع ـط ـيــات ال ـف ـض ــاء ال ـم ـع ــرف ــي ال ـع ــرب ــي ال ـ ــذي ي ـفـ ّـضــل،
ضـمـ ًنــا ،عــدم اعـتـبــار الـكــل وح ــد ًة قــابـلــة لـلـتـجــزئــة ،فـيــأتــي االنــدمــاج هـنــا كــدخــول خــارجــي فــي ال ـشــيء ،ال
كـجــزء أصـيــل مـنــه ،كـمــا فــي الـمـفـهــوم الـغــربــي .يــأتــي كـعـنـصــر بــرانــي ودخ ـيــل ،حـيــث تـغــدو عـمـلـيــة الــدمــج
عملية مصطنعة.
ـويــة إدراك ـنــا ال نــرغــب فــي الـتـكــامــل ،وال نـحـبــه ،ذلــك أن األصــالــة ونـمــاذجـهــا الـعـصـبــانـيــة الـمــوروثــة
فــي طـ ّ
الـقــائـمــة بــذاتـهــا ولــذات ـهــا ،وال ـمــوزعــة إل ــى وح ــدات مـسـتـقـلــة ومـغـلـقــة ،ت ـب ــدوان لـنــا كــافـيـتـيــن وال تـحـتــاجــان
إل ــى إض ــاف ــات .ف ـمــا ه ــو س ــواه ــا ن ـح ــاول أن نــدم ـجــه دم ـ ًـج ــا ب ــران ـ ًـي ــا ف ـي ـهــا ،م ــن دون ال ـم ـســاس بـجــوهــرهــا،
الكلي والمغلق.
لــذلــك ،سـنـسـتـعـيــن بـلـغــة الــريــاضـيــات لـلـتـعـبـيــر عـ ّـمــا هــو مـقـصــود بــاالنــدمــاج الـسـيــاســي فــي الـعــالــم الـعــربــي
المعاصر ،مقارن ًة بما يقصده الغربيون بالتكامل في عوالمهم غير العصبانية .فلو اعتبرنا أن مكونات
االخـتــاف السياسي واالجتماعي هي عمو ًما اثنتان )a( :و( ،)bفسيتبين لنا أن تعارضها يتجلى على
النحو ُ
الخماسي اآلتي:
1

رفض االندماج والقطيعة

2

اإلدماج ال َقسري

3

االندماج السلمي

5

التكامل األممي

4

التكامل المواطني

a+b=a≠b

a+b=a
a+b=b

a+b=a+b
a + b = ab
a+b=c

رفض االندماج ()a + b = a ≠ b
هــذه الـمـعــادلــة هــي مـعــادلــة الـحــرب األهـلـيــة ،حـيــث يتخاصم طــرفــان بـقــوة الـســاح ،حـتــى يظفر أحدهما
بــاآلخــر ،أو حـتــى ُيـعــاد تــرتـيــب مـيــزان الـقــوى عـلــى نـحــو جــديــد .وخـبِــرنــا هــذا الـنـمــوذج فــي الـعــالــم العربي
حاليا ساري المفعول في سورية.
خالل صراعين داميين وحربين داخليتين في لبنان والصومال ،وهو ً
(6) Emile Durkheim, Le Suicide: Etude de sociologie, 5ème éd (Paris: Presses universitaires de France, 1976), 223.

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
 ةيسايسلا تايرحلا ةلكآ :تايبصعلا
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كانت الحرب اللبنانية ( )1989 – 1975حر ًبا أهلية تنابذ خاللها الطرفان الـلــذان تتشكل منهما البالد
نضاليا؛ فبعد تــوزع الـبــاد بين كتلتين سياسيتين واجتماعيتين
تخاصما
كليا وتخاصما
تـنــابـ ًـذا
ً
ً
سياسيا ً
ً
خاصا
تصورا للبالد مختل ًفا عن تصور الطرف اآلخر ،ورسم لنفسه
متعارضتين ،شهر كل فريق
مصيرا ً
ً
ً
به ال يأخذ في الحسبان العنصر اآلخر في المعادلة.
خصوصا خــال مرحلة
ـض االنــدمــاج باآلخر ،ال بل اإلصــرار على القطيعة المتعددة األشكال معه،
رفـ ُ
ً
حرب السنتين (ّ ،)1976 - 1975
شكال السمة الغالبة على عالقة المكونات االجتماعية للوطن الواحد.
واعـتـمــد هــذا الـتـنــابــذ الـمـسـلــح عـلــى ش ـعــارات سـيــاسـيــة كـثـيــرة ،لـكـنــه ِعـيــش ،عـلــى مـسـتــوى الـحـيــاة اليومية
والـعـمـلـيــة ،عـلــى أســاس صــدام عصبيات اجـتـمــاعـيــة – ديـنـيــة ،كــانــت تـقــاطــع وتــرفــض الـحــوار مــع الـطــرف
اآلخر بلغة غير لغة السالح.
ّأما الحرب األهلية الصومالية ،ف َت َلت فرار محمد سياد بري من العاصمة مقديشو في  27أيار/مايو 1991
ودخ ــول مـقــاتـلــي حــركــة مــؤتـمــر الـصــومــال الـمــوحــد إلـيـهــا واالسـتـيــاء عـلــى الـسـلـطــة .وبـعــد ذلــك الـتــاريــخ،
تدريجيا الدولة ،وتفتتت السلطة ،وسيطرت الحركة
نهائيا الخدمات العامة في البالد ،وتداعت
ً
توقفت ً
القومية على شمال البالد والجيش الوطني الصومالي على وسطها وحركة مؤتمر الصومال الموحد
على الجنوب والعاصمة.
فــي الــواقــع ،وعـلــى الــرغــم مــن الـتـغـلـيــف األيــديــولــوجــي لـلـخـطــاب الـسـيــاســي ،كــانــت الـعـشــائــر الـصــومــالـيــة
الكبرى تص ّفي حسابها آنــذاك مــع عشيرة الماريجان ،عشيرة سياد بــري الــذي كــان يعتلي ســدة الحكم
على نحو دكتاتوري .وعاد بعد ذاك كل عنصر إلى عشيرته ،وزالت الدولة ومؤسساتها من حياة الناس؛
فالموظف عاد بطاولته وأغراضه إلى موطن عشيرته ،والجندي والضابط عاد بسالحه إلى أهله ،فغدت
بعدها البالد مسلحة كلها وموزعة بين ثماني عشائر أساسية ،أبرزها األسحق في الشمال واألوغادين
في الجنوب والهوية في الوسط.
العصبية القبلية هي التي أذكــت رفــض االنــدمــاج في الصومال ،األمــر الــذي أعــاد األفــراد إلــى وحداتهم
األم (العشائر) ،بينما أدت العصبية الدينية في الحالة اللبنانية دور كاسر ال ُّلحمة الوطنية.
هاتان العصبيتان جديرتان في كل لحظة حتى اليوم بتعطيل حاالت االندماج على امتداد العالم العربي
علما أن قاسمهما المشترك هو االنقضاض على الدولة واالستئثار بصالحياتها.
المعاصرً ،

اإلدماج القسري ()a + b = a ; a + b = b
هــو شكل االنــدمــاج الــذي ال يـتـحــارب فيه مـكــون أســاســي مــن مـكــونــات الـبــاد مــع الـمـكــون اآلخــر ،بلغة
السالح ،بل يكتفي بالسيطرة عليه ،على قاعدة الغُ لب الخلدونية ،من منطلق التفوق العددي .فيلجأ
الـطــرف األقــوى فــي المعادلة إلــى احـتــواء الـطــرف األضـعــف فيها قـســر ًيــا ،حيث يتحول هــذا األخـيــر إلى
مواطن من الدرجة الثانية.
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األمـثـلــة عـلــى اعـتـمــاد هــذا الـشـكــل مــن الــدمــج فــي الـشــرق األوس ــط كـثـيــرة ج ــدً ا؛ فـفــي الـعــربـيــة الـسـعــوديــة،
يخضع الشيعة لمتوجبات هذه المعادلة التي تبتلع حقهم في السلطة كونهم أقلية ،كما يخضع الس ّنة
في إيــران لمعادلة مشابهة تجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية ،وال ُيقام لهم وزن في القرار السياسي
ال ـعــام ،فـيـغــدو حـضــور كــل مـكــون تــابــع هــامـشـ ًـيــا فــي حـيــاة ال ـبــاد الـسـيــاسـيــة .وبـمــا أن الـسـيــاســي هــو منبع
هامشيا على المستوى
الجاه األول ،بحسب ما حــدده ابــن خـلــدون ،يصبح بعدها حضور هــذه األقلية
ً
االقتصادي والثقافي واإلعالمي العام.
كذلك هي الحال بالنسبة إلى األقباط في مصر الذين تحويهم قسر ًيا الكتلة المسلمة األكبر ،فيغدون
مــواطـنـيــن مــن درج ــة ثــانـيــة ُتـمـ َنــع عـنـهــم مــا ُيـمـ َنــح امـتـيــازًا ألف ــراد الـمـكــون االجـتـمــاعــي اآلخ ــر فــي الـمـعــادلــة
الوطنية العامة ،حيث ال يكون المواطنون متساوين ً
فعل .واألمر مشابه ً
أيضا في معادلة سورية األسد،
حيث العلويون المكون األقلي المهيمن على مكون س ّني أكثري.
فيتميز العربي األصل
في أحيان أخرى ،تما َرس في بلدان شمال أفريقيا هذه المعادلة على أساس إثني،
ّ
في حقوقه عن القبلي األصل (.)Kabyle
ميزة هذا الشكل من االندماج أن طر ًفا يفرضه على طرف آخر ،من دون وجه قانوني سوى وجه العصبية
األقوى القادرة على تدمير العنصر األضعف في المعادلة إن تجرأ على التمرد.
الدولة موجودة في هذا النموذج ،لكن دورها يقتصر على تطويب قاعدة الغُ لب العصبية المعتمدة على
متوهجا تحت الرماد .كما
مستوى البالد ،األمر الذي ُيبقي الجو الداخلي مشدو ًدا على الدوام والجمر
ً
فعليا بين أفراد البالد الذين يشعر فيهم طرف من الطرفين أن البالد وطنه ،في حين يشعر
أن ال تضامن ً
ً
مستحيل.
أمرا
الطرف الثاني أن وطنه الحقيقي يقع في مكان آخر ،وهو ما يجعل التكامل ً

فــي المعادلة السابقة (رفــض االنــدمــاج) ،يعتبر كــل مكون مــن مكونات الـبــاد نفسه أنــه الـكــل ،ويرفض
الــدخــول فــي شــراكــة مــع اآلخ ــر ،وهــو مــا يـسـتـجــر الـقـطـيـعــةّ .أم ــا فــي هــذه الـمـعــادلــة (االح ـت ــواء الـقـســري)،
معتبرا أنه الكل األوحــد وال حاجة له بأجزاء،
فإن أحد المكونين يمحو اآلخر ويصادر قــراره ومصيره،
ً
فهو يحوي ويبتلع وال يتكامل.

االندماج السلمي)a + b = a + b( :
هــو انــدمــاج اجـتـمــاعــي وثـقــافــي تـمـخــض عــن ارت ـقــاء نـسـبــي فــي سـلــم الــدمــج الـسـيــاســي .وهــو ال يفترض
ال رفــض اآلخ ــر وال افـتــراســه ،بــل يـقــوم عـلــى إيـجــاد قــاعــدة تــوافـقـيــة يـعـيــش كــل طــرف فـيـهــا حـيــاتــه وعمله
على قــاعــدة تنظيماته الـخــاصــة وقــواعــد ثقافته .وقــد ُبـنــي الـنـظــام اللبناني إلــى حــد مــا على هــذه القاعدة
في سنة  ،1943ثم أعيد تثبيته غــداة الحرب اللبنانية في سنة  ،1989في اتفاقية الطائف على القاعدة
نـفـسـهــا ،أي إن الـمـجـتـمــع الـلـبـنــانــي ال ــذي َف ـ َقــدَ صــوابــه خ ــال ال ـحــرب األه ـل ـيــة ،بــانـ ًـيــا حـيــاتــه عـلــى قــاعــدة
رفــض الكتلة األخــرى في الـبــاد ،عــاد إليه بعدما دفــع فــاتــورة باهظة الثمن على المستويات كافة ،فعاد
االنــدمــاج المتكافئ إلــى لغة االجـتـمــاع والـسـيــاســة .إال أن الجميع يــدرك أن هــذا الـنـمــوذج الـبـنــاء مــا زال

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
 ةيسايسلا تايرحلا ةلكآ :تايبصعلا

69

هــشً ــا ألن ــه ،فــي األسـ ــاس ،حــالــة وسـيـطــة وانـتـقــالـيــة بـيــن االن ــدم ــاج بــالـمـعـنــى ال ـعــربــي لـلـمـصـطـلــح ورفــض
االنــدمــاج الـمــدفــونــة غــرائــزه العصبانية تـحــت الــرمــاد .لــذلــك ،تــرتــدي الـتـجــربــة اللبنانية المضطربة طاب ًعا
اخ ـت ـبــار ًيــا ،بـمـعـنــى أنـهــا تـسـبــر ح ــاالت مـخـتـلـفــة مــن االن ــدم ــاج ،ت ــار ًة سـلـمـيــة وتـ ــار ًة أخ ــرى درام ـي ــة ،بشكل
تفاعلي وحي.
يتفاعل اللبنانيون من دون أي شك ،لكن تفاعلهم ينقصه الوعي المشترك ،وتنقصهم – بصورة خاصة
 األهــداف المشتركة ،حيث يتضح أن التكافؤ السلمي اللبناني ال يعدو كونه صيغة دفاعية يلجأ إليهاحــالـ ًـيــا جـمـيــع األطـ ــراف ،عـلــى أس ــاس االكـتـفــاء بــالـحــد األدن ــى مــن االن ــدم ــاج ،أال وه ــو الـعـيــش السلمي
الساكن؛ فهذه الصيغة االندماجية ال يمكنها االرتقاء إلى النموذج األمثل ،ذلك إنها مبنية على سلبية
في التفاعل وغياب ملحوظ لإلبداع.
الصيغة اللبنانية الـحــالـيــة ،عـلــى تقدمها الـنـسـبــي ،غـيــر خـ ّـاقــة وغـيــر مكتملة االنــدمــاج ،حـيــث إنـهــا قابلة
فعليا ال تسعى لولوج مستوى يتجاوز مجرد التجاور
لالهتزاز في أي لحظة؛ ذلك أن عناصرها المكونة ً
والتعايش العصبيين.

التكامل المواطني)a + b = ab( :
هي معادلة التكامل المتكافئ والشامل الذي يفترض عدم التحفظ عن اعتبار اآلخر مساو ًيا للذات من
ناحية ،والدخول معه من ناحية ثانية في شراكة فعلية على المستويات كافة .وميزة هذه المعادلة أنها ال
تكتفي بالتعايش السلمي ،بل إنها تتخطاه باتجاه العيش المشترك في معانيه وأبعاده كلها .وهي الصيغة
التي تب ّنتها معظم بلدان أوروبا الغربية منذ أكثر من قرن ونصف قرن ،حيث استطاعت أن تستبدل الوالء
الديني أو المذهبي الذي كان سائدً ا قبل ذاك (والذي كلف مجتمعاتها حرو ًبا طويلة ومكلفة جدً ا ،نذكر
منها حرب المئة سنة وحرب الثالثين سنة) والوالء للملك ،بالوالء للوطن والدستور.
ج ــاءت هـنــا الـمـ َ
ـاســا لـتـكــامــل اجـتـمــاعــي وسـيــاســي جــديــد س ــاوى بـيــن جـمـيــع عـنــاصــر
ـواطـ َنــة بــاعـتـبــارهــا أسـ ً
والحكم على حد سواء.
المعادلة ،وأدخلهم شراكة في العيش والعمل ُ
إن معادلة التكامل الشامل ( )Comprehensive Integrationمعادلة إراديــة ومتقدمة ،عملت بجهد
ومرحليا
على تخطي تـجــاور العصبيات ،كما فــي المعادلة السابقة ،حيث بــدا التكافؤ السلمي ساك ًنا
ً
وواه ًنا ،ذلك أن معادلة التكامل المواطني تتجاوز التعايش ،باتجاه العيش الواحد ،بكل مندرجاته ،أي
معا.
معا والحكم ً
معا والعمل ً
العيش ً
في صيغة العيش هذه ارتقاء إرادي يخالف ُس ّنة العصبيات ،حيث يصبح القانون أقــوى من العصبية،
والوالء للوطن ال لزعيم العصبية ،والدولة الدستورية ً
بديل من دولة العصبية ،فينتقل المجتمع هنا من
طور االجتماع العصباني إلى طور االجتماع الوطني .وال شك في أن العالم العربي المعاصر ال يزال
يشكو عدم ّ
صيغ االندماج العصباني الثالث التي أتينا إلى ذكرها إلى الصيغة
تمكنه من االنتقال من َ
نسبيا ،حيث يالحظ وجيه كوثراني في هذا الصدد أن «غياب
الرابعة
ّ
المعتمدة في الغرب منذ أمد طويل ً
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أو تغييب فكرة المواطنة ،على مستوى االنتماء إلى دولة ووطن ومجتمع ،يؤدي إلى غياب االندماج
الوطني ،وبالتالي إلى غياب أو تغييب الثقافة المدنية واستحالة تكون مجتمع مدني»(((.
يذهب التضامن الــذي تفترضه معادلة التكامل عكس اتجاه العصبيات؛ ذلك أن العصبية رابــط نفسي
يشد أفراد الجماعة بعضهم إلى بعض ،ويعزلهم عن المنتمين إلى عصبية أخرى .لذلك ،فالعصبيات
تحاربية بالطبيعة ورافضة مبدأ االندماج مع اآلخر ،حيث إن كل واحدة منها تقوم بذاتها ولذاتها .بناء
عليه ،فــإن المجتمعات المبنية على االجـتـمــاع العصباني عــاجــزة مــوضــوعـ ًـيــا عــن تشكيل أوطــان نهائية
ودول مستقرة ودائمة ،كما هي الحال بالنسبة إلى بعض البلدان العربية الحالية.
كما أن هــذه األوطــان وهــذه الــدول غير المتكاملة على المستوى الــداخـلــي ،عــاجــزة أيـ ًـضــا عــن التكامل
موضوعيا في ظل
على المستوى الخارجي .وهنا تكمن تحديدً ا معضلة التضامن العربي ،المستحيل
ً
حاليا في البلدان
سيادة العصبيات؛ فالوحدة العربية ،على قاعدة معادالت االندماج االجتماعي القائمة ً
العربية كلها ال تصلح ألن توفر ال ُتربة المواتية للوحدة.

التكامل األممي)a + b = c( :
ـوص ــا ف ــي ال ـب ـلــدان
ه ــي ال ـم ـعــادلــة ال ـج ــدي ــدة وال ـبــدي ـلــة ال ـت ــي يـشـتـغــل عـلـيـهــا ب ـعــض ال ـغ ــرب ح ــال ـ ًـي ــا ،وخ ـص ـ ً
االسـكـنــديـنــافـيــة فــي شـمــال أوروب ــا .فــي هــذه الـصـيـغــة ،يـحــاول الـنـظــام االجـتـمــاعــي والـسـيــاســي المتكامل
َ
َ
المواطنة اإلنسانية واألمـمـيــة إذا
المواطنة المحصورة فــي بلد واحــد إلــى مستوى
االنـتـقــال مــن مستوى
صح التعبير ،فالتركيز كل التركيز ،يكون على حقوق اإلنسان.
ال ــواق ــع أن هـ ــذه ال ـص ـي ـغــة ال ـت ــي م ــا زالـ ــت ط ــوب ــاوي ــة ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــاض ــر – ت ـم ــا ًم ــا ك ـمــا ك ــان ــت م ـعــادلــة
التكامل الشامل إبــان عـصــور الملكية واإلمـبــراطــوريــة والقيصرية والـبــابــويــة – هــي فــي طــور بـنــاء نموذج
مثالي نشعر بأننا بـعـيــدون جــدً ا عنه على المستوى الـعــربــي ،إال أنــه مــوجــود ويستحق االحـتــرام والــذكــر
لـكــونــه مـحــاولــة إرادي ــة جــديــدة ،نبتت فــي الـغــرب ،وتـحــاول أن تتخطى لـيــس أشـكــال االنــدمــاج العصبي
ـورا ض ـم ــن ُج ــدر
ف ـح ـس ــب ،ب ــل أي ـ ًـض ــا ش ـك ــل ال ـت ـك ــام ــل ال ــوط ـن ــي ال ـ ــذي ،ع ـل ــى ش ـم ــول ـي ـت ــه ،ي ـب ـقــى م ـح ـص ـ ً
البلد الواحد.

البديل
يحتاج العالم العربي إلى بنية مفاهيمية جديدة للتمكن من الدخول إلى رحاب الحرية السياسية التي
ال تــزال خــارج دائــرة بنيته المعرفية العامة وتطلعاته االستراتيجية؛ فالذهن العربي ال يفكر في البدائل،
علما أن حال فقدان عالقته بالحريات السياسية ،الناجمة عن غياب اعتماده
بل يكتفي باجترار ماضيهً ،
َ
قدرا محتو ًما؛ فها هي دول آسيا ،التقليدية هي ً
أيضا في األساس ،والقائمة
دولة
المواطنة الحديثة ،ليس ً
((( وجـيــه كــوثــرانــي ،هــويــات فــائـضــة ،مــواطـنــة مـنـقــوصــة :فــي تـهــافــت خـطــاب حــوار الـحـضــارات وصــدامـهــا عــربـ ًـيــا (بـيــروت :دار الطليعة،
 ،)2004ص .11
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عـلــى مجتمعات لـطــالـمــا كــانــت عـصـبــانـيــة ،فــي الـصـيــن والـيــابــان وكــوريــا وسـنـغــافــورة ،استيقظت شعوبها
يكبل تفكيرها ،فدخلت المعادلة العالمية من الباب الواسع ،بعدما كانت ،قبل
وخلعت عنها ما كان ّ
تأخرا على األرض.
نصف قرن ،من أكثر البلدان
ً

َ
المواط َنة الغربية الحديثة ،غير أنه يفترض اعتماد شروط مسبقة
البديل ُمتاح ،ويتمثل في اعتماد دولة
( )pre-requisiteلهذا الخيار االستراتيجي األكبر ،أبرزها ،على المستوى المعرفي ،أن تط َّلق العصبية،
آكلة الحريات وكابحة التكامل المواطني ،طال ًقا بائ ًنا.
فمن ِمن األشخاص والمجموعات سيجرؤون على اعتماد هذه العملية المكلفة جدً ا على غير مستوى؟
َ
ذل ــك أن دون إع ــان ال ـطــاق هـنــا عـقـبــات ال ُت ـعــد وال ُتـحـصــى عـلــى الـمـسـتــوى الـثـقــافــي واالجـتـمــاعــي
والسياسي ،إذ إنه سيشكل ً
معرفيا بكل معنى الكلمة.
زلزال
ً

 ًأول ،ألن العصبيات في العالم العربي تقوم على بنية ذهنية قبلية وعائلية تضرب جذورها في عمق
الـتــاريــخ االجتماعي للمجتمعات العربية؛ فالبنية البطركية ،كما أشــار إليها هشام شــرابــي ،قديمة جــدً ا
عـلــى امـتــداد شـبــه الـجــزيــرة الـعــربـيــة .وقــد تــرافــق نـمــوهــا وانـتـشــارهــا مــع نـمــو عصبيات جعلت مــن القبائل
والـعـشــائــر وحــدات قائمة بــذاتـهــا وال رغـبــة لديها لــاعـتــراف بــدولــة ســوى دولــة الـ ُـمـلــك العصبانية ،حيث
توزع السلطة بين المكونات القبلية البطركية على نحو ال يزعزعها.
وحاضرا،
ماضيا
لذلك ،أقصى ما سمحت العصبيات له بالظهور على امتداد بلدان الشرق األوســط،
ً
ً
يسميها ابن خلدون ،سقفها ديمومة القبيلة وعصبيتها بأي ثمن.
هو دول للعصبية ،أو دول ُ
للملك كما ّ
الملك على قاعدة الغُ لب ،ما دام منطق العصبية سيسود سلوك
وال ضير في أن تكون هذه الديمومة في ُ
القبيلة أو العشيرة أو العائلة أو المجموعة الحزبية الظافرة بالسلطة.

يمتد الماضي المعرفي إلى الحاضر ويساهم في تشكيله ،على نحو ما يشير بيار بورديو الذي أشار إلى
ً
وفاعل في االستعدادات التي سبق له أن أنتجها»(((.
حاضرا
«أن الماضي يبقى
ً
إن الهابيتوس العربي مسكون بالعصبية وآليات تفكيرها وتخطيطها وتنفيذها .وهو ّ
يشكل بالتالي سدً ا
منيعا فــي عمق المسالك وطــرائــق التفكير ،بالنسبة إلــى حرية التفكير والتعبير عند األفــراد .وليس من
ً
السهل مغادرة هذا الفضاء الذهني المتجذر في انتماءاته العصبانية بغية الدخول في فضاء الخيارات
الحرة إلرادات فردية تأتمر بمنطقها العقالني ،ال بمنطق عصبيات الجماعة ،بل إن عملية جراحية كهذه
ستعتمد على بــرامــج تــربــويــة نوعية جــديــدة تتسم بالطابع االسـتــراتـيـجــي ،الـطــويــل األمــد والـنـفــس ،بقيادة
رجال دولة بالمعنى الحديث للكلمة ،يحترمون الثقافة والتراث من دون أن يساوموا على التغيير ،على
نحو ما قام به لي كــوان يو في سنغافورة الحديثة ،أي إن والدة إنسان عربي جديد ،في طرائق تفكيره
هــي الـتــي ستفضي إلـيــه عملية كـهــذه ،عـنــدمــا تـحـصــل ،عـلـ ًـمــا أن صـعــوبــة هــذا الـبـنـيــان الـجــديــد تكمن في
(8) Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, points. Essais, éd. rev. et corr. (Paris: Seuil, 2003), 94.
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صعوبة تفكيك البنيان القائم ،الشرس في انتمائه العصباني والمستعد لالستماتة قبل تسليم أمره لزمن
الحريات الحديث.
 ّأما العائق الثاني المفترض تخطيه قبل بلوغ شواطئ الحرية والتكامل االجتماعي والسياسي ،فيتمثلفي االنتماءات الدينية الموروثة.
نقول ،بداي ًة ،إن المشكلة في هذا المضمار ال تكمن في الدين بحد ذاته؛ فاإليمان يرتقي باإلنسان إلى
األعـلــىّ ،أمــا مــا يشد اإلنـســان إلــى األسـفــل فهو الغرائز العصبية التي يضيفها الـمــرء إلــى إيمانه الديني،
علما أن المجتمعات
كبيرا بين الدين كإيمان روحــانــي والــديــن كعصبية سياسيةً ،
بحيث إن هناك فر ًقا ً
العصبانية هي التي حولت األديان ،شر ًقا وغر ًبا ،عن رسائلها الروحانية ،واستبدلت الموقف اإليماني
باالنتماء العصباني .ومن المفيد في هذا الموضوع أن نعود مرة جديدة إلى ابن خلدون الذي كتب «أن
الدعوة الدينية من غير عصبية ال تتم»(((.
العصبية التي نشأت في رحم القرابة القبلية أضيف إليها ،بعد حين ،مكون ديني جعلها رابطة دم ودين،
بـعــدمــا كــانــت رابـطــة دم فـقــط .وبـفـعــل ذلــك ،اقـتــرن اإليـمــان بــالـ ُلـحـمــة القبلية بــاإليـمــان بــالـ ُلـحـمــة الــديـنـيــة.
قواها ،لكنه أضعف المكون الروحاني
وعيشت بعد ذاك العصبية على أنها مزيج من االثنين ،وهو ما ّ
مستتبعا للمكون السياسي.
في اإليمان الذي غدا
ً
وبعد انقسام األديــان ،الهندوسي والمسيحي واإلســامــي ،إلــى مــذاهــب ،نشأت عصبية من نــوع جديد
تقوم على رابطة الــدم والدين والمذهب ،فقويت نعرتها أكثر بــدل أن تضعف ،بحيث يمكننا أن نقدم
المعادلة اآلتية:
العصبية = رابطة دم < رابطة دم ودين < رابطة دم ودين ومذهب
فكلما َصغُ ر النطاق االجتماعي للعصبية ،ازدادت هذه األخيرة حدة وقوة؛ ذلك أن التعبئة العصبية تكبر
على نحو معكوس نسب ًة إلى صغر جمهورها ،حيث يزداد التماسك والشعور بالخوف من اآلخر عند
أفراد هذا المجتمعّ .أما كيف نتخلص من هذه العصبيات المر ّكبة التي تحكمنا؟ وكيف ندخل بعدها
إلى كنف الدولة الحديثة ،ومنها إلى رحــاب الحرية والتكامل المواطني ،فأمر مرهون بما نريده ً
فعل
لمستقبلنا ومستقبل أوالدنا.
العصبيات؛ فنبتة الحرية ،التي هي نبتة
الحرية في مجتمع
كل ذلك يؤدي بنا إلى نتيجة مفادها استحالة
ّ
ّ
ابتدعها اإلنسان ،تحتاج إلى تربة مناسبة لها ،وتربتها هي جمهورها.
هــل َتـســا َءلـنــا يــو ًمــا لـمــاذا أ ّدى إشـهــار سـقــراط مـبــدأ الـحــريــة إلــى محاكمته ومـقـتـلــه عـلــى يــد أهـلــه وشـعـبــه،
باسم الديمقراطية؟
((( ابن خلدون ،ص .158
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الواقع هو أن الحريات الديمقراطية تحتاج إلى مجتمع مقتنع تمام االقتناع بمبدأ الديمقراطية كأساس
سياسيا عا ًما من دون
شعارا
للحياة العامة في الميادين كلها ،غير أن المجتمع الذي اعتمد الديمقراطية
ً
ً
عصبياته ليس بمجتمع ديمقراطي حقيقي .وهنا تحديدً ا تكمن خصوصية الديمقراطية
أن يتخ ّلى عن
ّ
في أثينا القديمة ،إذ إنها كانت تقوم على قاعدة طبقية من ناحية وقبلية من ناحية أخرى.
كانت صالة ( )Caveaالمسرح الرسمي واألساسي في أثينا اإلغريقية ،الذي يقع على أحد سفوح تلة
تمتد عـمــود ًيــا مــن تحت
األكــروبــولـيــس ،مقسمة عشرة أضـلــع ،خمسة إلــى اليمين وخمسة إلــى الـيـســارّ ،
(((1
علما أن حضور
إلــى فــوق.
َّ
ويخصص كــل ضلع منها ( )Cuneusإلــى قبيلة مــن قبائل أثينا الـعـشــر ً ،
يضم جميع أبـنــاء المدينة،
دينيا وأخــاقـ ًـيــا ،إضــافــة إلــى أنــه كــان
المسرحيات كــان ُيعتبر فــي حينه واجـ ًـبــا ً
ّ
ّ
مــداورةً ،على مدى عشرة أيــامّ ،إبــان االحتفاالت التي كانت تُقام في َحـ َـرم معبد ديونيزوس إكرا ًما إلله
الحق القبلي كان جز ًءا من الحياة الثقافية والسياسية والدينية على
المدينة ،األمر الذي يعني أن حفظ
ّ
القبلية كانت فاعلة في الحياة العامة كما في نظام الحكم ...كما في
العصبية
حد سواء .وبالتالي ،فإن
ّ
ّ
ّ
الديمقراطية األثينية.
مجتمعا تحكمه العصبيات ،في عمق التفكير السياسي ،وما كانت الديمقراطية
من هنا كان مجتمع أثينا
ً
مكبلة ومـشــروطــة .لــذلــك ،عـنــدمــا استنفر أع ــداء سـقــراط العصبية األثينية
فـيــه طليقة وكــامـلــة ،بــل كــانــت ّ
في مقابل العصبية اإلسبارطية اشتعل الشعب في عمق غــرائــزه ودعــا مع قضاته إلــى محاكمة سقراط،
ُفأل ِزم هذا األخير بشرب السمُ ،
وأعــدم انطال ًقا من محكمة ديمقراطية وباسم الشعب األثيني ،كما هو
ّ
معروف.
ال ــدرس الـمـسـتـخـ َلــص مــن ه ــذا ال ـحــدث هــو أن الــديـمـقــراطـيــة عـنــدمــا تـكــون مـلـغــومــة وقــائـمــة عـلــى تفكير
ـورا فــي تجييش الـغــرائــر واالسـتـنـفــار العصباني،
عصباني ســرعــان مــا تفقد ارتـبــاطـهــا بالعقالنية وتـغــرق ف ـ ً
عاديا من المجتمع األهلي ،في سياق عملية تخوين
نفرا ًّ
فتستعدي الخصم وتهدر دمه ،فيلسو ًفا أكان أم ً
شعبي و ُمبرم.
لماذا يا تُرى؟
أمورا ال تتناسب مع
ببساطة ،ألن المبدأ الديمقراطي مبدأ مبني على التفكير العقالني الذي ربما يرى ً
مصالح العصبة القبلية ،تما ًما كما حصل مع سقراط الــذي دعــا إلــى مالقاة أهــل إسبارطة والـكـ ّ
ـف عن
محاربتهم ،وذلــك على قــاعــدة أن أصــل إسـبــارطــة مــر ّده إلــى الشعب اليوناني الــواحــد ،شــأنــه شــأن أصل
أثينا .غير أن هذا الكالم العقالني لم يعجب أصحاب الطروحات المغلقة والعصبانية وغير العقالنية،
حرضوا الخلفية العصبية في تفكير أهل أثينا ونالوا بعد ذاك من خصمهم سقراط ،داعية التفكير
الذين َّ
الحر األشهر في التاريخ.
ّ
(10) Octave Navarre, Le Théâtre grec: L’Edifice, l’organisation matérielle, les représentations (Paris: Payot, 1925), 248.
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يعيدنا هذا إلى أن الحرية ،في تج ّلياتها كلها ،بحاجة إلى تربة مناسبة ،وهذه التربة هي التفكير العقالني.
ففي التفكير العقالني تزدهر الديمقراطية ،في حين أن التفكير العصباني يقضي على الحرية ويخنقها
في مهدها .وأقصى ما يمكن أن تتيحه العصبية ألهلها هو الحرية الذاتية ،في بعض العادات َ
الط َرفية
خصوصا بحصرية القرار في يد رئاسة القبيلة أو الطائفة أو اإلثنيةّ .أما ما
المضرة بالعصبة العامة،
وغير
ً
ّ
ال تتيحه العصبية ،فهو الحرية الشخصية التي تختلف ُببعدها الخارجي والسياسي عن الحرية الذاتية.
إن الحرية الشخصية هي حرية التفكير والممارسة ،وهي المبدأ الذي تقوم عليه ما ُيعرف في القانون
علما أن هــذا النمط مــن الـحــريــة ،المفتوح على الـخــارج ،يفتح
الــوضـعــي الـغــربــي بــالـحــريــات الـخــاصــةً ،
الـبــاب أمــام الـقــرار العقالني ،نقيض الـقــرار العصباني .ولــذلــك ،فهو ممنوع ومنبوذ مــن طــرائــق التفكير
والممارسة عند المجتمعات المبنية على قاعدة العصبية.
ف ــي ظ ــل ه ــذه ال ـم ـعــادلــة ،يـسـتـحـيــل ع ـلــى ال ـح ــري ــات ال ـعــامــة وال ـخ ــاص ــة أن تـتـحـ َّقــق وأن تـتـبـلــور ف ــي تــربــة
توصلنا إليه حتى اليوم في العالم
العصبيات في العالم العربي كما في ســواه من العوالم .وأخطر ما ّ
الـعــربــي الـمـعــاصــر ،كـمــا فــي ال ـشــرق األوس ــط كـكــل ،هــو ه ــذا الــدمــج الـقـســري ألف ـكــار الــديـمـقــراطـيــة في
تربة العصبيات.
إن األنظمة الهجينة كلها ال تسمح بتف ّتق الحريات والمساواة والعدالة االجتماعية ال مشر ًقا وال مغر ًبا،
حـيــث إن جميع األنـظـمــة السياسية فــي فضائنا الـجـيــو  -سـيــاســي تعتمد الـعـصـبـيــات ،مــع عصبية غالبة،
عمليا إلى إخضاع األفكار الوافرة (كالحريات العامة والخاصة
كقاعدة لنظام الحكم ،األمر الذي يؤدي
ً
ً
مثل) والمبنية على مبدأ الديمقراطية ،إلى قانون العصبيات ،األقدم واألقوى واألكثر ّ
تجذ ًرا في طرائق
التفكير والتخطيط والممارسة.

جميعا مـنــذ أكـثــر مــن نـصــف قــرن؛ فنحن ال نـســائــل صـلــب الـمــوضــوع بــل نكتفي بمعالجة
إنـنــا واهـمــون
ً
أطــرافــه .نعيش فــي أنظمة هجينة نسرع إلــى اعتبارها أنظمة توافقية ،فــي حين أنها أنظمة توفيقية ليس
إالّ ،
رغما عنها في وسائل عصباني يؤدي إلى
جل ما تقوم به هو االلتفاف على الديمقراطية ودمجها ً
تذويبها ،فــا نـعــود فــي صــدد عيش الحرية الشخصية على قــاعــدة سياسية مفتوحة ،بــل عيش حريات
ذاتية مجتزئة ال ُتـقـ ّـدم وال تؤخر ،فنبقى في نماذجنا الموروثة ،المبنية على قاعدة التفكير العصباني،
َ
كثيرا ما تلعثمنا بترجمة مصطلحه عن اللغات الغربية التي تعني به
طوعا
ونحرم أنفسنا ً
التكامل الذي ً
ما تقول ،في حين أننا نعني به ما ال نريد قوله.
ال ـع ـص ـب ـيــات ت ـش ــرذم الـمـجـتـمـعــات ال ـعــرب ـيــة ،وأق ـص ــى م ــا تـبـلـغــه صــراعــات ـنــا ال ـم ـس ـتــدامــة ع ـم ـل ـيــات تــوافـقـيــة
وت ـفــاه ـمــات وهـ ــدن ت ـطــول أو تـقـصــر ح ـتــى مــوعــد ن ـشــوب اس ـت ـن ـفــار عـصـبــانــي ج ــدي ــد ،ح ـيــث إن ــه يـمـكـنـنــا
ال ـق ــول إن ـن ــا ال ـي ــوم أح ـ ــرار ف ــي اخ ـت ـي ــار أش ـك ــال ص ــراع ــات ـن ــا ال ـع ـص ـبـ ّـيــة ف ـح ـســب ،وب ــال ـت ــال ــي غ ـيــر أح ـ ــرار فــي
ب ـن ــاء م ـس ـت ـق ـبــل ل ــأج ـي ــال ال ـط ــال ـع ــة الـ ـت ــي ،ويـ ــا ل ـل ـصــدفــة ال ـغ ــري ـب ــة ،ت ـس ــاف ــر دو ًمـ ـ ــا ن ـح ــو الـ ـغ ــرب ه ــر ًب ــا مــن
ديمقراطيتنا األثينية.
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مهند مصطفى

:سياسة االعتراف والحرية
نظري تحت طائلة الراهن العربي
سجال وإطار
ّ
Politics of Recognition and Liberty:

Debate and Theoretical Framework in the Current Arab Context
 والتي نتج عنها حقوال.، يرمي هذا البحث إلى نقاش نقدي لمنظومة سياسة االعتراف:ملخص
 يقترح البحث الحالي.،الثقافية
بالتعددية
المعرفي الــذي ُيعنى
 أهمها الحقل،معرفية عــديــدة
ّ
ّ
ّ
، وبـيــن مــا ُيـمـكــن أن ُيـطـلــق عليه سـيــاســات االخـتــاف،ض ــرورة الـتـفــريــق بـيــن سـيــاســات االع ـتــراف
 بين مفهوم االعتراف الذي يضمن تكامل، ضمن معايير محددة،ميز
ّ بحيث يحاول البحث أن ُي
 وب ـيــن سـيــاســات،عـمـلـيــة ب ـنــاء األم ــة ضـمــن تـعــدديــة ثـقــافـيــة فــي إط ــار الــدولــة الــوطـنـيــة والـمــواطـنـيــة
 ويقترح البحث في النهاية إطارا..االختالف التي تؤدي إلى تفتيت األمة وحتى تفكيك الدولة
 وذلــك بناء على العرض،نظريا في السياق العربي وخاصة في المجتمعات المنقسمة داخليا
.والقراءة الناقدة للسجال النظري في هذا الحقل
 الدولة الوطنية، المواطنة، الحرية، التعددية الثقافية، سياسات االعتراف:كلمات مفتاحية

Abstract: This paper presents a critical discussion of the perspective of the policy
of ‘recognition.’ This concept has given rise to many fields of knowledge, most
importantly that concerned with multiculturalism. The study suggests that a need
exists to differentiate between policies of recognition and what might be termed
‘policies of difference.’ The study attempts, within defined criteria, to distinguish
between the concept of recognition that guarantees the completion of the process of
nation building via multiculturalism (in the context of the nation and citizen state),
and policies of difference that lead to the fragmentation of the nation and even the
disintegration of the state. The paper puts forward a theoretical framework stemming
from the Arab context and internally divided societies more broadly. The study is
based on on a critical review and reading of the theoretical records in the field.
Keywords: Politics of Recognition, Multiculturalism, Liberty, Citizenship,
Nation State
. أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا.* باحث فلسطيني

** Palestinian researcher. Professor of Political Science from the University of Haifa.
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مقدمة
يمثّل االعتراف المؤسساتي والدستوري ُبهوية المجموعات الثقافية أحد أهم تجليات النضال
من أجل الحرية في صفوف هذه المجموعات .طورت سياسات االعتراف مفهوم حق تقرير
منحصرا في النضال القومي من أجــل الحرية واالستقالل ،إلــى حق تقرير المصير
المصير الــذي ظل
ً
بصفته حقو ًقا جماعية تمر عبر سياسة االعتراف والتعددية الثقافية في الدولة القومية اإلثنية من جهة
وفي دولة المواطنين الليبرالية من جهة ثانية.
يقترح هذا البحث تجاوز سياسة االختالف التي تسعى لتسييس النزعة الجماعاتية بأشكالها المختلفة
(طائفية ،مذهبية ،لغوية ،قبلية ،وإثنية) ،وجعلها فــوق المواطنة المدنية وحتى الــدولــة ،إلــى االعتراف
يتعين على الــدولــة العربية أن تبتعد عن
بها ضمن دولــة المواطنين وفــي إطــارهــا .فــي الجهة المقابلةّ ،
سياسات االحتقار أو االزدراء ،كما ّ
نظر لها األلماني أكسيل هونيث ،وهي السياسات التي تنطلق من
ً
شكل من أشكال الحرية((( .إن سياسات االخـتــاف ،التي تقودها
االزدراء بالتعددية الثقافية بوصفها
النزعات الجماعاتية ،من جهة ،وسياسات االزدراء من جهة ثانية ،ال تساهم في إعــادة بناء األمــة في
السياق العربي ،بل إن الدمج بين سياسات االعتراف في إطار دولة المواطنين كفيل بالخروج من حالة
التشظي والتشرذم في الحالة العربية.
تنطلق سـيــاســة االع ـتــراف بــزعــم أن الخصوصية الثقافية الجماعية للمجموعات الثقافية هــي جــزء من
تطويرا لمفهوم الحرية الفردية في المدرسة الليبرالية .برز
الحرية الليبرالية؛ فالحقوق الجماعية تُعتبر
ً
معرفيا (علوم سياسية ،علم اجتماع ،فلسفة) بسياسات االعتراف،
االهتمام النظري والبحثي المتعدد
ً
فــي أعـقــاب صـعــود الـمـطــالــب الـجـمــاعـيــة لـلـمـجـمــوعــات الـثـقــافـيــة ،كـجــزء مــن الـحـفــاظ عـلــى الخصوصية
والهوية في إطــار الدولة القومية ذات الهيمنة الثقافية األحــاديــة في المجال العمومي ،وانحياز الدولة
ُ
(((
إلى المجموعة المهيمنة  .لذلك ،كان صعود سياسات االعتراف استئنا ًفا النحياز المجال العمومي
معا لمصلحة مجموعة واحدة.
والدولة ً

الم ّ
شكلة للمجتمع المدني
تعمل سياسات االعتراف على استحضار الخصوصية الثقافية للمجموعات ُ
بالهوية الثقافية للمجموعات فيها من جهة أخرى .وقد
في المجال العمومي من جهة ،واعتراف الدولة ُ
ارتبطت التعددية الثقافية بمسألة المواطنة ً
مهما من مر ّكبات الدولة المواطنية التي
أيضا باعتبارها مر ّك ًبا ً
تعترف بالثقافات المختلفة بغية تعزيز قيم المواطنية في صفوف أبناء هذه المجموعات ،وكجزء من
تعبر عن نفسها إال
تطوي ٍر للحرية يفترض أن ُ
الهوية مركّ ب من مر ّكبات الحرية الفردية التي ال يمكن أن ّ
في إطار مجموعة ثقافية.
ط ـ ــور وي ـ ــل ك ـي ـم ـل ـي ـكــا م ـن ـظ ــوم ــة الـ ـتـ ـع ــددي ــة ال ـث ـق ــاف ـي ــة ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة ت ـع ـب ـي ـ ًـرا عـ ــن ه ـ ــذا الـ ــدمـ ــج ب ـي ــن ال ـ ُـه ــوي ــة
الـ ـف ــردي ــة كـ ـج ــزء مـ ــن الـ ـح ــري ــات الـ ـف ــردي ــة ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة ،واالعـ ـ ـت ـ ــراف ب ـث ـق ــاف ــة ال ـم ـج ـم ــوع ــة كـ ــإطـ ــار يـحـمــي
((( أكسيل هونيث ،ازدراء ومنح االعتراف (تل أبيب :منشورات هكيبوتس هموآحد( .)2008 ،بالعبرية)

(2) Will Kymlicka, «Multicultural States and Intercultural Citizens,» Theory and Research in Education 1, no. 2 (July 2003), 147-169.
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حـ ــريـ ــة ال ـ ـف ـ ــرد ال ـ ـفـ ــرديـ ــة والـ ـثـ ـقـ ــافـ ـيـ ــة ،ويـ ـحـ ـق ــق ذاتـ ـ ـ ــه وحـ ــريـ ـتـ ــه ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة ال ـت ــي
ينتمي إليها(((.
ُيـعـتـبــر تـشــارلــز تـيـلــور مــن الـمـنـ ّـظــريــن الـبــارزيــن بـشــأن سـيــاســات االع ـتــراف؛ فـهــو ينطلق فــي أبـحــاثــه مــن أن
الـ ُـهــويــة تتبلور فــي جــزء منها مــن خــال االعـتــراف بها أو تغييبها .وفــي حــالــة تغييبها ،تعاني المجموعة
الثقافية الشعور باالضطهاد والقمع بسبب غياب االعتراف بها والتقدير لها .ويعتقد تيلور أن سياسات
االعتراف تسعى بالذات لالعتراف بتلك الجماعات التي عانت ضروب االضطهاد التاريخي والتغييب
واإلنكار ،الناتجة من صيرورات تاريخية وسياسية رافقت إقامة الدولة القومية الحديثة.
تفترض سـيــاســات االعـتــراف إ ًذا أن مفهومي الـعــدالــة والـحــريــة ال يتحققان بالشكل الليبرالي الصحيح
البعد الثقافي الجماعي فيهما ،من خالل تحقيق مطالب االعتراف للمجموعات
من دون استحضار ُ
غيب الحقوق الثقافية الجماعية للمجموعات الثقافية،
الثقافية؛ فمفهوم العدالة الذي طوره جون رولز ّ
والمفهوم الرولزي (نسبة إلى رولز) للعدالة ينطلق من اعتبار أن هنالك منظومة واحدة للعدالة تنسجم
مفهوم الحرية في سياسات االعتراف
تصورا واحدً ا وأحاد ًيا .في المقابل ،يتجاوز
مع تصور المجتمع
ُ
ً
مفهوم الحرية في المنظومة الليبرالية التي تطورت في الفلسفة السياسية الليبرالية ،من جون لوك إلى
جون ستيوارت ِمل ،إلى محاولة تطويرها بحيث تشمل الحقوق الجماعية .تهدف سياسات االعتراف
إلى تطوير مفهو َمي العدالة والحرية بما يتجاوز المفهوم الليبرالي التقليدي ولكنه ال يستأنف ضد هذا
اإلطار ،بل يحاول تطويره من الداخل.
ال ينطلق بحثنا هذا من دراسة إمبريقية للواقع العربي الحالي والتاريخي ،وال يستشهد بحاالت دراسية
من السياق العربي ،بل يسعى في هذه المرحلة الستعراض األدبيات النظرية ومناقشتها ومقاربتها نظر ًيا
مقترحا لتوليفة سياسات االعـتــراف ضمن
ـارا
ً
مــع الــواقــع العربي ،بحيث تستعرض خالصة البحث إطـ ً
دولة المواطنين الديمقراطية .وهو ال يزعم أن سياسة االعتراف بديل من دولة المواطنين ،بل عليها أن
تكون مركّ ًبا عضو ًيا فيها ،ضمن روايــة مدنية واحــدة ُمهيمنة في المجال العمومي ،تستوعب التعددية
الثقافية وتنظمها في الفضاء الـعــام ،بما يستدعي الحقًا تعريف مفهوم الثقافة المقصودة في البحث،
وهذا ما سنتطرق إليه في خالصة البحث.
يشتمل البحث الحالي على مقدمة ومبحثين وخالصة .تستعرض المقدمة باقتضاب السياق التاريخي
الـعــربــي لـنـقــاش سـيــاســة االع ـتــراف ،بينما يـتـطــرق المبحث األول لمفهوم سـيــاســات االع ـتــراف ،ويناقش
الـسـجــال الـنـظــري الــدائــر حــولــه .ويـتـنــاول المبحث الـثــانــي الـعــاقــة بـيــن سـيــاســة االع ـتــراف والــديـمـقــراطـيــة،
وأخيرا تقترح الخالصة اإلطــار النظري المقترح في السياق العربي نحو توسيع مفهوم الحرية ،حيث
ً
يعترف البحث مسبقًا بأنه بحاجة إلى دراسات مستقبلية ذات طابع إمبريقي تعتمد على اإلطار النظري
المقترح بالبحث.
(3) Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford Political Theory (Oxford:
Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 1995).
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سياسة االعتراف في سياق اللحظة التاريخية العربية الراهنة
كشفت الثورات العربية ،في سعيها لتحقيق الديمقراطية في الدول التسلطية العربية ،عن فشل الدولة
ْ
القطرية العربية في بناء أمة من المواطنين .وربما ُيشكل هذا الفشل (أو كشفه) أحد أهم إفرازات الربيع
العربي؛ فحالة االستقرار المجتمعي النسبي التي سادت غالبية مجتمعات المشرق العربي كانت نتاج
الـقـمــع الـسـلـطــوي ،ولـيــس نتيجة انـصـهــار األف ــراد والـمـجـمــوعــات فــي بــوتـقــة واح ــدة مــن الـســرديــة الوطنية
والمدنية نتج منها حالة من االستقرار السياسي والسلم األهلي .فالنظام السلطوي لم يقمع الحريات
الفردية فحسب ،بل قمع التعددية الثقافية في هذه المجتمعات ً
أيضا ،في كونها جز ًءا من حرية الفرد في
التعبير عن هويته الخاصة ،الدينية والمذهبية واللغوية واإلثنية .وتزداد وعورة هذا القمع في حقيقة أن
الدولة التسلطية العربية فشلت في بناء هوية وطنية جامعة تذوب فيها هذه التعددية وتنصهر ،في إطار
بناء أمة مواطنين تستوعب هذه التعددية؛ فالدولة ْ
القطرية فشلت حتى في منطق الدولة القومية الحديثة
التي هدفت إلى بناء ثقافة وهوية وطنية مهيمنة في المجال العمومي ،وفي السردية التاريخية والمدنية؛
فالهوية الوطنية الـتــي هيمنت على المجال العمومي لــم تتشكل نتيج َة صهر أو تعاقد اجتماعي ،بل
نتيجة قـمــع الـحــريــات الـفــرديــة والـجـمــاعـيــة ،وذلــك بـصــرف الـنـظــر عــن جــوهــر هــذه الـهــويــة وتـلــك الـســرديــة
وماهيتهما ومشروعيتهما.
لــم يـسـتـحـضــر الــربـيــع الـعــربــي وث ــورات ــه س ــؤال الــديـمـقــراطـيــة فـحـســب ،بــل اسـتـحـضــر أيـ ًـضــا س ــؤال الـهــويــة
الوطنية والتعددية المجتمعية ،وطرح بقوةٍ سؤال دولة المواطنين .ويستوجب ذلك طرح مفهوم الحرية
بمفهومها الـجـمــاعــي ،إن صــح التعبير ،إلــى جــانــب مفهومها الـفــردي الـلـيـبــرالــي .تب ّنت الـثــورات العربية
شعار «الشعب يريد إسقاط النظام» واالنتقال إلى النظام الديمقراطي ،ولكن سرعان ما انكشف ظهر
ال ـثــورات الـعــربـيــة فــي صـعــود مـهـمــات أخ ــرى لـلــربـيــع الـعــربــي غـيــر مـنـحـصــرة فــي س ــؤال الـنـظــام السياسي
وإنما متعدية إلى سؤال المجال العمومي .وظهر ذلك في حالة التشرذم السياسي في مصر ،والتشرذم
الـطــائـفــي والـمــذهـبــي فــي ســوريــة وال ـعــراق والـيـمــن ،وب ــروز الـمـســألــة الـكــرديــة مـســألــة قــومـيــة إثـنـيــة ولـغــويــة،
وكـيـفـيــة الـتـعــامــل مـعـهــاِ ،أم ــن خــال حــق تـقــريــر الـمـصـيــر عـبــر إقــامــة دول ــة كــرديــة أم مــن خــال حــق تقرير
المصير عبر إقامة أتونوميا ثقافية وإدارية؟ وظهر سؤال المجال العمومي في الصراع على ماهيته :هل
هــي أحــاديــة أم تـعــدديــة؟ ومــن يحق لــه التمثيل فــي الـمـجــال الـعـمــومــي؟ وفــي ظــل هــذه الـصــراعــات كلها
تغيب السردية المدنية الجامعة ،التي تستوعب الجميع وتعطيهم الحق فــي عملية بناء األمــة والــدولــة
الوطنية المواطنية.
يـمـكــن الــديـمـقــراطـيــة الـلـيـبــرالـيــة أن تـتـعــاطــى مــع س ــؤال الـنـظــام الـسـيــاســي وال ـحــريــات ال ـفــرديــة ،ول ـكــن ال
يـمـكــن أن تـتـعــاطــى ،بـنـجــاح كـبـيــر ،مــع س ــؤال الـتـعــدديــة الـثـقــافـيــة والـمـجــال الـعـمــومــي فــي الـسـيــاق الـعــربــي
ال ــراه ــن .عـ ــاوة ع ـلــى ذلـ ــك ،ال تـسـتــوعــب الـلـحـظــة ال ـتــاري ـخ ـيــة ال ـعــرب ـيــة ال ـحــال ـيــة ،ال ـتــي تـتـمـيــز بــالـتـشــرذم
والـتـشـظــي وتـسـيـيــس الـهــويــات ،اكـتـمــال مـشــروع الــديـمـقــراطـيــة الـلـيـبــرالـيــة ثــم االنـتـقــال إلــى س ــؤال الـمـجــال
الـعـمــومــي والـتـعــدديــة واالع ـت ــراف ،وه ــو مــا مـيــز الـتـجــربــة األوروب ـي ــة ،وتـمــر بــه حــالـ ًـيــا ،وإن بـبــطء شــديــد،
معا :ســؤال النظام السياسي وســؤال المجال العمومي،
التجربة األميركية ،بل عليها مواجهة السؤالين ً

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
فارتعالا ةساي
يبرعلا نهارلا ةلئاط تحت ّيرظن راطإو لاجس :ةّيرحلاو
س
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وهــو مــا يـجـعــل الـلـحـظــة الـتــاريـخـيــة الــديـمـقــراطـيــة الـعــربـيــة تـحـمــل عـبـ ًئــا أكـبــر مــن عــبء الـلـحـظــة الـتــاريـخـيــة
الديمقراطية والثورية التي مرت بها أوروبا وأميركا ،خاصة أن الفضاء العمومي ليس الفضاء العمومي
الـغــربــي ذاتــه الــذي نـشــأت فـيــه الــديـمـقــراطـيــات األوروب ـيــة ،أي الـفـضــاء الـبــرجــوازي الـغــربــي الـمـغـلــق ،كما
وصفه هابرماس.
تعاملت التجربة السياسية مــع الـتـشــرذم الــداخـلــي ،فــي ظــل غـيــاب مـشــروع دولــة الـمــواطـنـيــن ،مــن خالل
تــوجــه دوغ ـمــائــي ي ـقــع ف ــي طــرفــه األول تـفـكـيــك ال ــدول ــة الــوط ـن ـيــة ال ـمــواط ـن ـيــة م ــن خ ــال تـسـيـيــس الـنــزعــة
الـجـمــاعــاتـيــة ،أو تـعــزيــز الــدولــة الــوطـنـيــة التسلطية المهيمنة مــن خــال قـمــع الـهــويــات الـثـقــافـيــة والـفــرديــة.
فــي الـطــرف األول هــذا تقع تجربة المحاصصة السياسية الطائفية فــي لبنان بعد اتـفــاق الـطــائــف ،وهي
تجربة ال تبني دولــة مواطنين مدنية بل دويــات طائفية ،تتقاسم الـمــوارد العامة على شكل محاصصة
سـيــاسـيــة فــي الـمـنــاصــب الــرسـمـيــة .وفــي الـمـحــور الـمـقــابــل ،تـظـهــر الـتـجــربــة الـتـسـلـطـيــة ،الـتــي عـمـلــت على
قمع الـحــريــات الـفــرديــة والثقافية للمجموعات المختلفة .وفــي كلتا التجربتين لــم ُتـبـ َـن دولــة مواطنين،
وإنـمــا ُقـمـعــت خ ـيــارات الـفــرد بــاســم الـطــائـفــة والـمـجـمــوعــة فــي الـتـجــربــة األول ــى ،وبــواسـطــة التسلطية في
التجربة الثانية.
تستدعي اللحظة التاريخية العربية الراهنة الـخــروج من هــذا التوجه الدوغمائي إلــى توجه وسطي ،ال
ـوجــه يجمع حفظ الخصوصية الثقافية للمجموعات
بمعنى نقطة الــوســط بين التوجهين ،بــل بمعنى تـ ّ
المختلفة فــي المجتمعات الـعــربـيــة وتمثيلها فــي الـمـجــال الـعـمــومــي وفــي الـســرديــة الـمــدنـيــة لـلــدولــة ،من
جهة ،وبناء دولــة المواطنين التي تشدد على الحريات الفردية والمواطنة المتساوية ،من جهة أخرى،
وهذه إشكالية نظرية ّ
تشكل موضوع المبحث التالي.
سياسات االعتراف :مقاربة سجالية نظرية

ظـهــر خـطــاب سـيــاســات االع ـتــراف كــاسـتـئـنــاف لـسـيــاســات الــدولــة الـقــومـيــة الـحــديـثــة مــن جـهــة ،وسـيــاســات
دولة المواطنين الليبرالية من جهة ثانيةُ .يشكل خطاب االعتراف أهم المساهمات النظرية في العلوم
االجتماعية في العقود األخيرة لــدوره في الربط بين العدالة االجتماعية  -االقتصادية والعدالة الثقافية
ومـفـهـمــة ال ـحــريــة وال ـن ـظــام ال ـس ـيــاســي .و ُيـعـتـبــر ك ـ ٌّـل م ــن ت ـشــارلــز تـيـلــور ف ــي نـصــه «س ـيــاســات االع ـت ــراف»،
وأكسيل هونيث في كتابه باللغة األلمانية الـصــراع مــن أجــل االعـتــراف ،ونانسي فريزر في مقالها حول
«ال ـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة فــي زم ــن سـيــاســات ال ـهــويــة» ،بــاإلضــافــة إل ــى وي ــل كـيـمـلـيـكــا فــي مـســاهـمـتــه المهمة
كثيرا في تطوير هذا الحقل المعرفي في
بشأن التعددية الثقافية الليبرالية ،من المثقفين الذي ساهموا ً
العلوم االجتماعية.
ظـهــر خـطــاب سـيــاســة االع ـت ــراف والـتـعــدديــة الـثـقــافـيــة ر ًّدا عـلــى سـيــاســات الــدولــة الـقــومـيــة الـتــي سـعــت إلــى
ب ـنــاء ال ـهــويــة الـقــومـيــة والـثـقــافـيــة لـمـجـمــوعــة األغـلـبـيــة الـمـهـيـمـنــة ،وإق ـص ــاء ثـقــافــة األق ـل ـيــة وتـهـمـيـشـهــا سـيــاسـ ًـيــا
واقتصاد ًيا .وتشتمل هــذه السياسات ،كما أوردهــا كيمليكا ،علىً ،
أول :تب ّني قوانين اللغة الرسمية التي
تعترف بلغة المجموعة المسيطرة على أنها اللغة القومية الرسمية الوحيدة ،وبذلك فقط هي اللغة التي

82

العدد Issue 5 / 17
صيف  Summer 2016

تُستعمل فــي الـمـجــال الـعـمــومــي؛ ثــانـ ًـيــا :بـنــاء نـظــام قــومــي للتعليم اإللــزامــي ينحصر فــي الـســرديــة التاريخية
والقومية للمجموعة المسيطرة؛ ثالثًا :مركزية القوة السياسية ،واستبعاد أشكال السيادة والحكم الذاتي
الـلــذيــن تـمـتـعــت بـهـمــا جـمــاعــات األقـلـيــات تــاريـخـ ًـيــا؛ راب ـ ًع ــا :نـشــر لـغــة الـمـجـمــوعــة الـمـسـيـطــرة وثـقــافـتـهــا من
خــال الـمــؤسـســات الـثـقــافـيــة الـقــومـيــة ،بـمــا فــي ذلــك وســائــل اإلع ــام الـقــومـيــة والـمـتــاحــف الـعــامــة؛ خــامـ ًـســا:
ـادســا :إنـشــاء نـظــام قــانــونــي وقـضــائــي مــوحــد،
تـبـ ّنــي رمــوز الــدولــة واالحـتـفــال بـتــاريــخ الـجـمــاعــة الـمـسـيـطــرة؛ سـ ً
يعمل مــن خــال لـغــة المجموعة المسيطرة وتــراثـهــا الـقــانــونــي؛ ســابـ ًعــا :تـبـ ّنــي سـيــاســات اسـتـيـطــان وإسـكــان
لمصلحة الجماعة القومية المسيطرة؛ ثــامـ ًنــا :تب ّني سياسات الهجرة التي تتطلب معرفة باللغة والتاريخ
القوميين كشرط للحصول على المواطنة؛ تاس ًعا :االستيالء على المجال العمومي الــذي كــان السكان
األصليون يملكونه(((.
استوحى تيلور وهونيث من الفلسفة الهيغلية إطارهما النظري واألخالقي لسياسات االعتراف((( ،وذلك
بناء على تصور تاريخي يعتبر أن المجتمعات تحافظ على استقرارها من خالل صراع المجموعات فيها
يعرفه هونيث بأنه «االحـتــرام المتبادل للمكانة المتساوية والفريدة لآلخرين»(((،
حــول االعـتــراف الــذي ّ
(((
يعرفه تيلور بأنه «اإلقــرار بالتباينات ما بين الجماعات وخصوصيات كل منها بصورة رسمية» .
بينما ّ
ويتفق هونيث وتــايـلــور على أن االعـتــراف حــاجــة أســاسـيــة لتقدير اإلنـســان لــذاتــه ورفــاهـيـتــه وقــدرتــه على
بحرية في المجتمع((( ،بينما شددت نانسي فريزر على االعتراف المؤسساتي وتكافؤ الفرص
التصرف ّ
والمكانة االجتماعية؛ ففي حين أشار هونيث وتيلور إلى االعتراف الذاتي التاريخي والثقافي ،شددت
فريزر على االعتراف المؤسساتي(((.
يعتقد موريسون أن االعتراف الذاتي جوهري لالعتراف المؤسساتي؛ فهو ّ
يشكل «حارس البوابة» إلنجاز
االعـتــراف الـمــؤسـســاتــي كـمــا طــرحـتــه فــريــزر ،وإللـغــاء اإلقـصــاء االقـتـصــادي – االجـتـمــاعــي ،وتحقيق الـعــدالــة
التوجه األهلي ()Communitarian
االجتماعية( .((1يتضح من قراءة نص تيلور أنه يضع نفسه بين توجهين،
ّ
ـوجــه الـفــردانـيــة الليبرالية الـتــي تهضم الجماعة
الــذي يــركــز على الجماعية مــن دون حفظ حـقــوق الـفــرد ،وتـ ّ
حقوقها الثقافية والهوياتية ،وهي بذلك تضطهد ،من حيث ال تدري ،حقوق الفرد في احترام هويته الثقافية.
((( ويل كيمليكا ،أوديسا التعددية الثقافية :سبر السياسات الدولية الجديدة في التنوع ،ترجمة إمام عبد الفتاح إمام ،عالم المعرفة؛
 ،377ج ( 1الكويت :المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،)2011 ،ص .84-83
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(9) Nancy Fraser, «Rethinking Recognition,» New Left Review 3 (May-June 2000), 107-120.
(10) Zoe Morrison, On Dignity: Social Inclusion and the Politics of Recognition, Social Policy Working Paper; no. 12
(Melbourne: Brotherhood of St Laurence; Centre for Public Policy, 2010).
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تحدت سياسات االعـتــراف مفهوم الـمـســاواة الليبرالي كــإطــار لتوزيع الـمــوارد فــي المجتمع ،وخرجت
ثقافيا ،وأعماها اتجاه االنـتـمــاءات الثقافية للمجموعات واألفــراد .وليس
ضد حيادية الــدولــة الليبرالية
ً
م ــن قـبـيــل ال ـم ـصــادفــة أن ي ـخــرج م ـنـ ّـظــرو س ـيــاســات االع ـت ــراف م ــن رح ــم الـلـيـبــرالـيــة ال ـم ـســاوات ـيــة ،بــاعـتـبــار
األخ ـي ــرة م ـجــرد غ ـطــاء عـلــى الـظـلــم ال ـتــاري ـخــي لـمـجـمــوعــات مـهـ َّـمـشــة لــم تـكــن قـ ــادرة عـلــى ال ـن ـهــوض في
اإلطـ ــار الـلـيـبــرالــي الــرأس ـمــالــي ال ـف ــردي .وت ـق ـتــرح س ـيــاســات االع ـت ــراف ت ـعــامـ ًـا مـتـبــايـ ًنــا مــع الـمـجـمــوعــات
ال ـث ـقــاف ـيــة ال ـم ـك ـ ِّـون ــة ل ـل ـم ـج ـت ـمــع ،ب ـه ــدف ال ـن ـه ــوض ومـ ـسـ ــاواة ال ـم ـج ـمــوعــات ال ـم ـهـ َّـم ـشــة ث ـقــافـ ًـيــا وس ـيــاسـ ًـيــا
واق ـت ـصــاد ًيــا مــع الـمـجـمــوعــات ال ـقــويــة .ت ـهــدف س ـيــاســات االع ـت ــراف إل ــى ال ـم ـس ــاواة ،ول ـكــن أدوات ـه ــا غير
مــأخــوذة مــن مـخــزن األدوات الـلـيـبــرالـيــة الـفــرديــة الـمـســاواتـيــة .وال ـمــوارد الـتــي تـسـعــى سـيــاســات االعـتــراف
المهمشة تشمل مــوارد ثقافية جماعية ،مثل السردية التاريخية ،وتمثيل ثقافتها
لتحقيقها للمجموعات
َّ
ف ــي ال ـم ـجــال ال ـع ـمــومــي ،وال ـح ـفــاظ عـلــى أن ـم ــاط حـيــاتـهــا ال ـخــاصــة ،وإعـ ــادة االع ـت ـبــار إلـيـهــا ف ــي الـســرديــة
المدنية للدولة.
ج ــاءت سـيــاســات االع ـتــراف فــي جــزء مـنـهــا نــاقــدة لـلـتــوجــه الـلـيـبــرالــي الــرولــزي ال ــذي شـيــد إط ــاره الـنـظــري
للعدالة على التوجهات الليبرالية الـفــردانـيــة .وكــان فــان دييك أول الباحثين الــذيــن أشــاروا إلــى أعطاب
معتبرا
التوجه الرولزي للعدالة( ،((1حيث إن رولز أهمل التوجهات الثقافية الجماعية كجزء من العدالة،
ً
أن معايير العدالة واحــدة فــي جميع المجتمعات ،وبالتالي ينطوي هــذا التوجه الــذي ينتمي إليه رولــز
عـلــى عـطــب نـظــري بـسـبــب تغييبه الـجـمــاعــات كـمــا تـنـ ّـظــر لـهــا سـيــاســة االع ـت ــراف؛ فـهــو ذو تـصــور أحــادي
معا ،وهو في رأي هابرماس ،يهتم بالوصول إلى إجماع على نمط واحد مع العدالة
وإقصائي في آن ً
(((1
معين من أشكال المجتمع .
في شكل ّ

يـعـتـقــد تـيـلــور أن الـسـيــاســة الـمـعــاصــرة بــاتــت تـتـشـكــل مــن خــال مـطــالـبــة األف ــراد والـمـجـمــوعــات المقموعة
معتبرا االعتراف حاجة إنسانية جوهرية .في المقابل يزعم هونيث أن لالعتراف
أو المهمشة باالعتراف،
ً
دورا كـبـيـ ًـرا فــي تـشـكـيــل الـهــويــة اإلن ـســان ـيــة ،ويـشـيــر إل ــى ث ــاث ح ــاالت مــن االع ـت ــراف :ال ـحــب واالح ـتــرام
ً
والتقدير؛ فالحب هو اعتراف دائرة الناس القريبة من اإلنسان ،وهو يميز المجتمعات القديمة ،واالحترام
هــو اعـتــراف جماعة المواطنين بحقوق اإلنـســان ،وهــو يميز المجتمعات المدنية الحديثة .أمــا التقدير،
فهو االعتراف بمساهمة الفرد أو الجماعة في إنجاز أهداف المجتمع الجماعية .وهونيث ينقل في كتابه
المشار إليه (أي الصراع من أجل االعتراف) الصراع من مفهومه البدائي من أجل الوجود إلى الصراع من
أجل االعتراف ،ويعتقد أن المجتمعات المعاصرة تصارع من أجل نيل االعتراف واالحترام والتقدير.

فــي مـقــابــل أط ــر ال ـحــب واالح ـت ــرام وال ـت ـقــديــر ال ـتــي طــرحـهــا هــون ـيــث ،يـعـتـقــد تـيـلــور أن سـيــاســة االع ـتــراف
جــاءت نتيجة تـحـ ّـولـيــن فــي المجتمع الـغــربــي ،أولـهـمــا االنـتـقــال مــن مـفـهــوم الـشــرف إلــى الـكــرامــة ،حيث
(11) Vernon Van Dyke, «Justice as Fairness: For Groups?,» American Political Science Review 69, no. 2 (June 1975),
607-614.
(12) Jurgen Habermas, «Reconciliation Through the Public Use of Reason: Remarks on John Rawls’s Political
Liberalism,» Journal of Philosophy 92, no. 3 (March 1995), 109-131.
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تشدد األخـيــرة على المساواة بين المواطنين وتنفي الترابية واألفضلية بينهم في الحقوق والواجبات،
وثانيهما تطور مفهوم الهوية في المجتمعات الحديثة ،وحاجة الفرد والمجموعة إلى التقدير واالحترام
فــي إطــار الثقافة والهوية المهيمنة لمجموعة األكـثــريــة .وللتحول األخـيــر دور فــي ازديــاد شعور األفــراد
والـجـمــاعــات ،ال بالحرمان والتمييز االقـتـصــادي والسياسي واالجتماعي فحسب ،وإنـمــا ب ــازدراء ذاتــي
ً
أيضا نابع من تهميشهم ودونيتهم.
تعود الحاجة إلى االعتراف إلى الحاجة إلى الحرية ،وذلك من خالل فكرة مفادها أن «هوياتنا ت َّ
ُشكل
وغالبا ما تتشكل بفعل ســوء اعـتــراف اآلخــريــن .لذلك ،فإن
إلــى حد ما باالعتراف أو بعدم االعـتــراف،
ً
كون الناس أو المجتمع المحيط بهم
حقيقيا وتشوي ًها
ضررا
شخصا أو جماعة ما ستعاني
ً
ً
خطيرا إذا ما ّ
ً
ً
صورة مختزلة أو ُمهينة أو ُمزرية عنهم ونقلها إليهم في الوقت ذاته .تب ًعا لذلك ،من الممكن أن يسبب
ً
شكل من أشكال االضطهاد ،وذلك بجعل المرء
نفسيا ،فيتخذ
عدم االعتراف أو سوء االعتراف أذى
ً
ومشوه ومختزل»(.((1
حبيس نمط للذات زائف
َّ

ال يشير تيلور إلى سياسات الهوية داخل الجماعة من دون عالقة بدولة المواطنين ،بل ِّ
ينظر لسياسة
االع ـتــراف؛ فـلـيــس لــإنـســان أو الـمـجـمــوعــة هــويــة مــن دون اع ـتــراف اآلخــريــن بـهــا .لــذلــك ،يـمــارس الـفــرد
والمجموعة «السياسة» من أجل االعتراف بالهوية ودور المجموعة في تحديد المصلحة العامة ،ومن
أجل الوصول إلى القوة في اإلطار السياسي القائم .ينسجم توجه تيلور مع توجه هابرماس الناقد لفكرة
فوكو بشأن القوة المطلقة ،فاإلنسان الحديث يحتاج إلى اعتراف اآلخرين بدوره في المجال العمومي
وتحديد المصلحة العامة(.((1
ي ــأخ ــذ ج ـي ـمــس ت ــول ــي ف ـك ــرة س ـي ــاس ــة االع ـ ـتـ ــراف ،ك ـم ــا ط ــرح ـه ــا ه ــون ـي ــث وت ـي ـل ــور ،وي ـف ـح ـص ـهــا ف ــي ال ـس ـيــاق
التطبيقي فــي الــدول الــديـمـقــراطـيــة ،معتقدً ا أن سـيــاســات الــدول الديمقراطية تتجه نحو تب ّني منظومة من
سـيــاســة االع ـت ــراف بــالـتـعــدديــة الـثـقــافـيــة واالب ـت ـعــاد عــن س ـيــاســات االح ـت ـكــار الـثـقــافــي لـلـمـجـمــوعــة الـمـهـيـمـنــة
فــي ال ـم ـجــال الـعـمــومــي ،بـجـعــل ال ــدول ــة م ـحــايــدة ثـقــافـ ًـيــا ،وداع ـم ــة فــي الــوقــت نـفـســه لـلـخـصــوصـيــة الـثـقــافـيــة
للمجموعات الثقافية.

ي ـش ـيــر ت ــول ــي إلـ ــى س ـت ــة ت ــوج ـه ــات ل ـس ـي ــاس ــات االع ـ ـت ـ ــراف :االع ـ ـتـ ــراف ب ــاألق ـل ـي ــات ال ـق ــوم ـي ــة؛ االعـ ـت ــراف
ب ــال ـم ـج ـم ــوع ــات اإلثـ ـنـ ـي ــة؛ االع ـ ـتـ ــراف ب ــال ـم ـه ــاج ــري ــن؛ االع ـ ـتـ ــراف ب ــال ـت ــوج ـه ــات ال ـج ـن ــدري ــة أو ال ـن ـس ــوي ــة؛
االعـ ـت ــراف بــال ـم ـج ـمــوعــات األص ـل ـي ــة أو األص ــان ـي ــة؛ االعـ ـت ــراف بــال ـم ـج ـمــوعــات ف ــوق ال ـقــوم ـيــة .ويــزعــم
أن ل ـهــذه ال ـتــوج ـهــات م ـم ـيــزات ثــاثــة :الـمـطــالـبــة بـ ــإدارة ذات ـيــة لـلـمـجـمــوعــة الـثـقــافـيــة؛ تـحـقـيــق ال ـعــدالــة من
خـ ــال إص ــاح ــات دسـ ـت ــوري ــة؛ االعـ ـتـ ــراف ب ـك ــون ال ـث ـق ــاف ــة جـ ـ ــز ًءا ال ي ـت ـج ــزأ م ــن ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،أو
(الترجمة بتصرف من :مجيد ،ص .)109

(13) Taylor, «The Politics of Recognition,» 75-76.

( ((1نسيم كالدرون ،تعدديون رغما عنهم (تل أبيب[ :د .ن( .)2000 ،].بالعبرية)
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الــربــط بـيــن الـثـقــافــي وال ـس ـيــاســي .ويـخـتــم تــولــي زع ـمــه ب ــادع ــاء أن ه ــذه الـمـطــالــب ج ــزء مــن ال ـن ـضــال من
أجل الحرية(.((1
فــي هــذا الـسـيــاق ،ال بــد مــن اسـتـحـضــار التمييز الــذي قــام بــه م فالتسر وإمــي غــوتـمــان ويــولــي تـمـيــر ،كـ ٌّـل
بـطــريـقـتــه ،ب ـيــن س ـيــاســة ج ـمــاعــات ال ـم ـصــالــح وس ـيــاســة االع ـت ــراف داخـ ــل اإلطـ ــار ال ـل ـي ـبــرالــي؛ فـجـمــاعــات
الـمـصــالــح هــي ،بـحـســب غــوتـمــان ،إط ــار جـمــاعــي يـعـمــل فــي إط ــار الــديـمـقــراطـيــة الـلـيـبــرالـيــة مــن أجــل دفــع
مصالح خاصة بالمجموعة .وما يجمعها هو المصلحة والمنفعة المشتركة ،من دون الحاجة إلى إيجاد
القواسم الهوياتية المشتركة بين أفرادها ،في حين أن ما يجمع الجماعات في إطار سياسات االعتراف
هو الهوية الجماعية حول ميزات اجتماعية ،مثل القومية أو اللغة وغير ذلــك( .((1و ُيطلق فالتسر على
سـيــاســات جـمــاعــات المصالح اســم الليبرالية رقــم  ،1أي مـمــارســات ثقافية ضمن الــدولــة الليبرالية بين
مجموعات ذات توجهات ليبرالية ،تتحول سياساتها الثقافية إلى نوع من سياسات جماعات المصالح
(على عكس الليبرالية رقــم  ،2التي تتحول فيها ممارسات االعـتــراف والتعددية إلــى سياسات تعددية
ثـقــافـيــة تـجــاه جـمــاعــات غـيــر لـيـبــرالـيــة)( .((1و ُتـطـلــق عليها تـمـيــر اســم تـعــدديــة ثـقــافـيــة رقـيـقــة ( ،)Thinتصل
خاللها الجماعات الثقافية الليبرالية إلى تسويات مؤسساتية مت َفق عليها وقابلة للصمود ،على عكس
التعددية الثقافية الغليظة (.((1()Thick
إلــى جــانــب تـيـلــور وهــونـيــثُ ،تـشـكــل نـصــوص يــانــغ مـســاهـمــة نـظــريــة مـهـمــة فــي دراس ــة سـيــاســة االع ـتــراف
ـارا ن ـظــر ًيــا ح ــول م ـكــانــة ال ـم ـج ـمــوعــات ال ـث ـقــاف ـيــة ف ــي الـمـجــال
وح ـق ــوق ال ـم ـج ـمــوعــات؛ ف ـيــانــغ ت ـق ـتــرح إط ـ ـ ً
ال ـع ـمــومــي ،وتـنـطـلــق م ــن ن ـقــد ال ـتــوج ـهــات الـعــالـمـيــة الـقـيـمـيــة األح ــادي ــة ال ـتــي ت ـح ــاول ،م ــن ج ـهــة ،اح ـتــواء
مجموعات ثقافية متعددة بداخلها ،وتـحــاول ،مــن جهة أخــرى ،إقـصــاء ثقافتها وخصوصيتها .وتقترح
عالميا يضم الجماعات الثقافية المختلفة من دون إقصاء خصوصيتها وضمان
إطارا
يانغ في المقابل ً
ً
مساهمتها في الحياة العمومية .وتُطلق على إطارها النظري اسم المواطنة التفاضلية (Differentiated
 ،)Citizenshipلـتـشـيــر إلــى الـحــاجــة إلــى أن تــؤخــذ بـعـيــن االعـتـبــار االخ ـتــافــات الـثـقــافـيــة والـتـعــدديــة في
وتميز يانغ في المواطنة التفاضلية بين التعميم واالحتواء؛ فالتعميم يعمل على
بلورة مفهوم المواطنةّ .
بلورة مواطنة تستند إلــى مفهوم المساواة الــذي تفترض التجانس بين األفــراد والمجموعات ،ويقصي
خصوصيتهم الثقافية ،وهي في جوهرها مواطنة تراتبية تبلورت على أســاس الهيمنة لمجموعة ثقافية
معينة .أما االحتواء ،فيأخذ بعين االعتبار مصالح األفراد والمجموعات .وتعمل المواطنة التراتبية (وهو
مـسـمــى أطـلـقــه كــاتــب الـبـحــث لــإطــار ال ــذي تـنـتـقــده يــانــغ) عـلــى بـنــاء مـجــال عـمــومــي مـهـيـمــن يـنـسـجــم مع
(15) James Tully, Strange Multiplicity: Constitutionalism in an Age of Diversity, John Robert Seeley Lectures
(Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1995).
(16) Charles Taylor [et al.], Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition, Edited and Introduced by Amy
Gutmann (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994), 13.
(17) Michael Walzer, «Liberalism and the Art of Separation,» Political Theory 12, no. 3 (August 1984), 315-330.
(18) Yael Tamir, «Two Concepts of Multiculturalism,» Journal of Philosophy of Education 29, no. 2 (July 1995), 161-172.
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المجموعة المهيمنة ،بينما تعمل المواطنة التفاضلية على بناء مجال عمومي مهيمن ولكنه مشترك لكل
المجموعات الثقافية(.((1
إلى جانب مساهمة يانغ ،طورت فريزر سياسة االعتراف باتجاه تحقيق العدالة االقتصادية واالجتماعية
ولـيــس الثقافية فـقــط .وطــرحــت سياسات االعـتــراف كـجــزء مــن الـعــدالــة االجتماعية ،إلــى جــانــب العدالة
الـتــوزيـعـيــة ،أو إع ــادة تــوزيــع ال ـمــوارد .وبــذلــك طــورت مصطلح الـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة وعــاقـتــه بــاالعـتــراف
م ــن خـ ــال ال ــرب ــط ب ـي ــن ال ـع ــدال ــة ال ـث ـقــاف ـيــة (االع ـ ـت ـ ــراف) والـ ـع ــدال ــة االق ـت ـص ــادي ــة (إع ـ ـ ــادة ت ــوزي ــع الـ ـم ــوارد
االق ـت ـصــاديــة) .كـمــا أنـهــا أك ــدت أن الـهــويــة الـجـمــاعـيــة حـلــت مـحــل الـمـكــانــة الـطـبـقـيــة لـلـفــرد والـمـجـمــوعــة
ك ــأداة تـجـنـيــد س ـيــاســي( .((2فــي مـقــابــل فــريــزر ،تـقـتــرح يــانــغ أن االع ـتــراف هــو الــوسـيـلــة لـلـحــريــة والـمـســاواة
االجتماعية واالقتصادية.
جاء نقد فريزر بسبب تغييب الفوارق االقتصادية في سياسة االعتراف؛ ً
فمثل ،ركز كيمليكا في كتاباته
وفرغ منها الفوارق االقتصادية واالجتماعية بين المجموعات المختلفة،
على الحقوق الثقافية الجماعيةّ ،
واعتبر أن خيارات الفرد تتعلق بخياراته الثقافية فقط .غير أن فريزر تنتقد اختزال النقاش حول سياسة
االعـتــراف إلــى ُبعده الثقافي وإقـصــاء الجوانب المتعلقة بتوزيع الـمــوارد االقتصادية ،وتقترح الربط بين
ال ـصــراع عـلــى االع ـتــراف وال ـصــراع عـلــى تــوزيــع ال ـمــوارد ،وتـعـتـقــد أن ال اع ـتــراف بــا إع ــادة تــوزيــع الـمــوارد
( .((2()No Recognition without Redistributionيـحـمــل مــوقـفـهــا هــذا كـثـيـ ًـرا مــن الــوجــاهــة الـنـظــريــة
دورا فــي تـكــريــس الـفــوارق االقـتـصــاديــة واسـتـمــرار التمييز في
والتطبيقية؛ فــربـمــا تــؤدي سـيــاســة االعـتــراف ً
توزيع الموارد بين المجموعات المختلفة ،فيشكل االعتراف بذلك ً
ً
تعويضا
بديل من المساواة أو حتى
عـنـهــا .لــذلــك سـعــت فــريــزر إل ــى تـطــويــر إط ــار نـظــري لـلـعــدالــة يـجـمــع بـيــن تــوزيــع ال ـم ــوارد واالعـ ـت ــراف(.((2
وه ــي تـشـيــر إل ــى مـفـهــوم قـلــة االع ـت ــراف أو غـيــابــه ( )Misrecognitionبــالـنـسـبــة إل ــى ال ـهــويــات الـثـقــافـيــة،
وال ــذي ُيـشـكــل غـيــا ًبــا لـلـعــدالــة .يشمل مـفـهــوم غـيــاب االعـتــراف عـلــى ثــاثــة مــر ّكـبــات :سـيـطــرة ثقافية تتعلق
ب ـع ــداء لـثـقــافــة ال ـم ـج ـمــوعــة وإخ ـضــاع ـهــا ل ـت ـف ـس ـيــرات ال ـث ـقــافــة الـمـهـيـمـنــة؛ ع ــدم االعـ ـت ــراف الـ ــذي يـشـيــر إلــى
عــدم حـضــور الـثـقــافــة بــواسـطــة أدوات سـلـطــويــة مـتـعــددة؛ قـلــة االح ـتــرام الـتــي تـسـبــب مــواقــف نمطية سلبية
من ثقافة المجموعة.
تختلف فريزر عن سابقيها من ّ
منظري االعتراف والتعددية الثقافية في أنها خرجت عن اإلطار الليبرالي
الذي نظم السجال النظري حول حرية الفرد والمجموعة في منظومة سياسة االعتراف ،فحرصت في
جميع نصوصها على الربط بين االقتصاد والثقافة ودراسة العالقة بينهما.
(19) Iris Marion Young, «Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal Citizenship,» Ethics 99, no.
2 (January 1989), 251-274.
(20) Nancy Fraser, Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996).
(21) Fraser, «From Redistribution to Recognition?,» 72.
(22) Nancy Fraser, «A Rejoinder to Iris Young,» New Left Review 223 (May-June 1997), 126-129.

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
فارتعالا ةساي
يبرعلا نهارلا ةلئاط تحت ّيرظن راطإو لاجس :ةّيرحلاو
س
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إلــى جانب النقد الــذي وجهته فريزر إلــى سياسات االعـتــراف ،وهــو نقد ال ينفي االعـتــراف كما ّ
نظر له
قاصرا من دون إعادة توزيع الموارد إلى جانب االعتراف ،ظهر نقد يحاول الخروج
تيلور ،ولكنه يعتبره
ً
كليا على سياسات االعتراف ،ويعتبرها هادمة ألمة المواطنين بواسطة تعزيز الجوية ()Sectarianism؛
ً
متأثرا بالتجربة األميركية فــي عملية بناء األمــة ،أن الحفاظ
فمثال اعتبر الباحث األميركي تــود غيتلين،
ً
(((2
عـلــى الــوحــدة ( )Commonalityأهــم كـثـيـ ًـرا مــن االخ ـت ــاف  .ويـتـفــق مــع غـيـتـلـيــن الـبــاحـ ُـث الـمـعــروف
وج ــه ن ـق ــدً ا ش ــدي ــدً ا إل ــى س ـيــاســة االع ـت ــراف وال ـت ـعــدديــة ال ـث ـقــاف ـيــة ،م ــن خ ــال اإلط ــار
ب ــري ــان بـ ــاري ،ال ــذي ّ
الليبرالي للمساواة .يقول باري« :لم تكن الثقافة هي المشكلة  ...في كثير من الحاالت ،ليست هناك
مشكلة فــي المقام األول ،لذلك ليس هنالك حــل مطلوب ،فبقدر مــا يتعلق األمــر بمعظم الجماعات
ـارا مــن الـقــوانـيــن الـلـيـبــرالـيــة الـمـســاواتـيــة يـتــرك لـهــم الـحــريــة فــي السعي
الـمـتـمــايــزة ثـقــافـ ًـيــا ،نـجــد أن هـنــاك إط ـ ً
وراء أهــدافـهــم ،س ــواء بـصــورة فــرديــة أو بــاشـتــراك بعضهم مــع بـعــض ،وأن ـصــار الـتـعــدديــة الـثـقــافـيــة هــم من
يخترعون المشكلة مــن ال شــيء بافتراضهم أن المعاملة المتساوية لألقليات هــي مجرد نقطة تعسفية
عـلــى سـلـسـلــة مـتـصـلــة بـيــن الـمـعــامـلــة الـسـيـئــة الـخــاصــة والـمـعــامـلــة التفضيلية الـخــاصــة ،ولـيــس لـلـحـيــاد أي
صلة باألمر»(.((2
ـراعــا مــاز ًمــا لـهــا؛ فـمــن جـهــة ،يـحـتــاج االسـتـقــرار االجـتـمــاعــي إلــى االعـتــراف
ُتـنـتــج سـيــاســات االعـتــراف صـ ً
بالمجموعات الثقافية المهمشة فــي المجتمع الـتـعــددي ،ويـحـتــاج مــن جهة أخــرى إلــى الـحــرص على
الـحـفــاظ على الـحـقــوق الـفــرديــة الـتــي قــد تُنتهك جــراء سـيــاســات االعـتــراف فــي مجموعات ثقافية تتب ّنى
ّ
المنظرين اإلجابة عنه ،وال يزال ،في اعتقادنا ،يحتاج
سلوكيات قامعة للفرد ،وهو صراع حاول كثير من
إلى مزيد من البحث والدراسة النظرية والتطبيقية.
الديمقراطية وسياسات االعتراف

ي ـب ـقــى ه ـنــالــك ح ــاج ــة إلـ ــى ن ـق ــاش م ـســألــة ال ـع ــاق ــة ب ـيــن الــدي ـم ـقــراط ـيــة واالع ـ ـتـ ــراف ،وهـ ــو ي ـن ـح ـصــر ع ــادة
فــي ضـمــان الـتـمـثـيــل الـسـيــاســي لـلـمـجـمــوعــات الـثـقــافـيــة الـمـخـتـلـفــة فــي نـظــام الـحـكــم ،إمــا مــن خــال نـظــام
المحاصصة ،على غــرار النظام اللبناني ،وإمــا من خــال نظام التحصين البرلماني داخــل األحــزاب أو
الـبــرلـمــان ،على غــرار نـظــام الـكــوتــا لــأقـبــاط فــي مـصــر ،أو تحصين تمثيل الـمــرأة على غــرار المعمول به
فــي الـبــرلـمــان األردن ــي .وتُعتبر أشـكــال الـعــاقــة بين االعـتــراف والديمقراطية تـعــزيـ ًزا لتمثيل جميع فئات
المجتمع في نظام الحكم ،بما يضمن استقراره وتعزيز شرعيته وزيــادة الثقة فيه .ويشير جيمس تولي
إلى أن الدساتير الغربية باتت تتب ّنى توجهات تعددية تحمل في طياتها سياسات اعتراف بالتعددية في
المجتمع وتبتعد عن األحادية الثقافية القومية التي ميزت الدولة القومية الحديثة في بداية عهدها(.((2
(23) Todd Gitlin, The Twilight of Common Dreams: Why America Is Wracked by Culture Wars (New York: Henry Holt
and Company, 1996), 34.

( ((2بــريــان بــاري ،الثقافة والـمـســاواة :نقد مـســاواتــي للتعددية الثقافية ،ترجمة كمال المصري ،عالم المعرفة؛  ،383ج ( 2الكويت:
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،)2011 ،ص .268
(25) Tully, Strange Multiplicity.
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فــي المقابل ،يعترف كيمليكا بعدم امتالكه نظرية متكاملة حــول التعددية الثقافية الليبرالية وتعبيراتها
المؤسساتية ،يـقــول« :ولـســوء الـحــظ ،أنــا ال أعتقد أننا نملك بالفعل نظرية يمكن العمل بها للتسلسل
الـمـنــاســب لـلـتـعــدديــة الـثـقــافـيــة الـلـيـبــرالـيــة ،وال ــواق ــع إنـنــي ال أعـتـقــد أنـنــا لــديـنــا األس ــاس الـعـمـلــي الـمـطـلــوب
ل ـب ـنــاء م ـثــل ت ـلــك ال ـن ـظــريــة ،ون ـحــن بـبـســاطــة ال ن ـعــرف أي ال ـش ــروط الـمـسـبـقــة ال ـتــي ن ـح ـتــاج إل ـي ـهــا لـتـمـكـيــن
العملية الـنــاجـحــة ذات الـجــوانــب المختلفة مــن الـتـعــدديــة الثقافية الليبرالية مــن أجــل أن ــواع مختلفة من
جماعات األقلية»(.((2
في جميع األحــوال ،يدفعنا نقاش العالقة بين سياسة االعتراف والديمقراطية إلى طرح سؤال المجال
ال ـع ـمــومــي والــدي ـم ـقــراط ـيــة ،بــاع ـت ـبــار أن ال ـت ـعــدديــة الـثـقــافـيــة وس ـيــاســة االع ـت ــراف ت ــزده ــران و ُت ـم ــا َرس ــان فــي
المجال العمومي.
الم ّ
نظر الحقيقي للعالقة بين المجال العمومي والديمقراطية.
ُيعتبر الفيلسوف األلماني يورغن هابرماس ُ
وقــد بحث في ُّ
تشكل الفضاء العمومي البرجوازي في القرن الثامن عشر والتاسع عشر ،وسبقته إلى
ذلك هانّا أرندت التي تؤكد أنه «ال وجود للحرية خارج هذا الغياب للفضاء العمومي ،ما دامت الحرية
هي أســاس هذا الفضاء ،بما هو فضاء عمومي مشترك يتحقق فيه االلتقاء واإلجماع والحرية بواسطة
القول والفعل .أي إن الفضاء العمومي هو شرط إمكان الحرية والحقيقة ونمط التفكير»(.((2
وجـهــت فــريــزر نـقــدً ا إلــى مفهوم الـمـجــال العمومي الــذي طــرحــه هــابــرمــاس ،وانـطـلــق نقدها مــن القاعدة
ّ
النظرية ذاتـهــا لسياسة االعـتــراف الـنــاقــدة للمفهوم الليبرالي الـفــردانــي .وهــي تعتقد أن مفهوم هابرماس
واقعيا في أعقاب التحوالت السياسية واالجتماعية في العقود األخيرة .تقول
للمجال العمومي ما عاد
ً
فريزر في هذا السياق:
لنأخذ ً
أول تأويل هابرماس للتحوالت البنيوية للفضاء العمومي كتجمع ألشخاص خصوصيين

يجتمعون للصراع حول المصلحة العمومية أو المصلحة المشتركة .تمتلك هذه الفكرة قوتها
وواقعيتها في بداية أوروبــا الحديثة مع تأسيس الفضاء العمومي البرجوازي الذي شكل القوة

النقيض والمعادية للدولة المطلقة .وفي المقابل فهي تفتقد ألية مصداقية في واقع اليوم ،ألن

أدوارا هامة في اللعبة
الجماهير العريضة غير المرتبطة بالبرجوازية هي التي صارت تلعب اليوم
ً
السياسية ،وهــي التي تحرص على الخدمة العمومية وتطالب بها حينما تفتقدها ،ناهيك عن

كــون الــدولــة المعاصرة قــد قننت العديد مــن الحاجيات الـتــي كــانــت مـجــرد مطالب فــي التاريخ
الحديث  ...وهؤالء العموم مدعوون لخدمة الوسيط بين المجتمع والدولة ورافضين أن تكون

الدولة مسؤولة أمام المجتمع بواسطة العمومية(.((2

( ((2ويل كيمليكا ،أوديسا التعددية الثقافية ،مصدر سبق ذكره ،ج ،2:ص.169 :

( ((2رش ـي ــد الـعـلــوي« ،الـفـضــاء الـعـمــومــي مــن هــابــرمــاس إلــى نــانـســي فــريــزر »،دل ـتــا ن ــون ،ال ـعــدد ( 2كــانــون الـثــانــي /يـنــايــر  ،)2015فــي:
http://bit.ly/2bhuY18.
( ((2مقتبس من :المصدر نفسه.

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
فارتعالا ةساي
يبرعلا نهارلا ةلئاط تحت ّيرظن راطإو لاجس :ةّيرحلاو
س
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ي ـحــاول ســايـمــون طــومـســون أن يـتــرجــم الـنـقــاش الـنـظــري الـمـطــروح ســابـ ًقــا إلــى أطــر إجــرائـيــة لـلـعــاقــة بين
سياسة االعـتــراف والـمـجــال العمومي والــديـمـقــراطـيــة .وفــي هــذا الـصــدد ،يـبــرز عــدد كبير مــن إشكاليات
هذه العالقة اإلجرائية بين سياسات االعتراف والديمقراطية ،فيركز طومسون بشأن هذه العالقة تحديدً ا
على سؤالين :هل تمثيل المجموعات في النظام السياسي يضمن ً
أيضا تمثيل المواطنين وخياراتهم
الفردية الحرة؟ وهل تضمن سياسات االعتراف ،في ما يتعلق بالتمثيل السياسي للجماعات المختلفة،
اإلنصاف في مخرجات النظام السياسي ،إلى جانب اإلنصاف في العملية اإلجرائية الديمقراطية التي
تتمثل في مجرد التمثيل السياسي لألفراد على أساس االنتماء الجماعي؟ وينجم عن هذين السؤالين
إشـكــال جديد فــي بحث العالقة بين االعـتــراف والديمقراطية ،وهــو :هــل للديمقراطية سلطان وأولــويــة
على االعتراف ،أم أن لالعتراف األفضلية على الديمقراطية؟
تـجــرنــا ه ــذه ال ـت ـس ــاؤالت إل ــى ط ــرح أسـئـلــة أخـ ــرى ،مـنـهــا :ه ــل اإلج ــرائ ـي ــة ف ــي الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،ال ـتــي تـتـمـثــل
ف ــي االعـ ـت ــراف ،تـسـبــق جــوهــر الــدي ـم ـقــراط ـيــة وأس ــاس ـه ــا ال ـل ـي ـبــرالــي؟ وه ــل يـمـكــن إي ـج ــاد الـ ـت ــوازن بـيـنـهـمــا
م ــن دون ال ــوص ــول إلـ ــى ن ـق ـطــة صـ ــراع ي ـخ ـســر م ــن خــال ـهــا ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـس ـيــاســي ال ـم ــدن ــي الــدي ـم ـقــراط ـيــة
معا؟
واالعتراف ً
ُيظهر هذا اإلشكال إمكانات مختلفة حول العالقة بين االعتراف والديمقراطية ،يشير أحدها إلى أفضلية
(((2
ـوجــه ينطلق مــن مـقــولــة أن االع ـتــراف يـهــدد جــوهــر الديمقراطية
الــديـمـقــراطـيــة عـلــى االع ـت ــراف  ،وهــي تـ ُّ
الـلـيـبــرالـيــة الـتــي تـضــع الـفــرد فــي مــركــز الـفـكــر الـلـيـبــرالــي ،لــذلــك فــإن الـحـفــاظ عـلــى الـحــريــة والــديـمـقــراطـيــة
هــو أولــويــة عـلــى االع ـتــراف بــالـمـجـمــوعــات ،حـيــث إن كــل نـضــال ديـمـقــراطــي مــن أجــل االع ـتــراف يحمل
ف ــي ث ـنــايــاه خ ــر ًق ــا لــإج ـمــاع الــوط ـنــي وال ـع ــدال ــة .أم ــا ال ـتــوجــه ال ـثــانــي الـ ــذي يـمـثــل أول ــوي ــة االع ـت ــراف عـلــى
الديمقراطية ،فينطلق من اعتبار أن الديمقراطية تطمح إلى تحقيق االعتراف ،إذ ليس للديمقراطية قيمة
مـجــردة مستقلة بــذاتـهــا ،وإذا لــم تحقق مـبــدأ االع ـتــراف ،كقيمة جــوهــريــة ،فــإنـهــا تفقد جــوهــرهــا .وينطلق
هــذا الـتــوجــه مــن ادع ــاء أنــه لــم يـكــن لـلـعــاقــة بـيــن الــديـمـقــراطـيــة والـعــدالــة تــأصـيــل ســابــق أو تـمــاثــل بينهما،
ال بــل قــد تـظـهــر صــراعــات بـيـنـهـمــا .لــذلــك ،فــإن لــاعـتــراف لــدى هــذا الـتــوجــه أفـضـلـيــة عـلــى الــديـمـقــراطـيــة
لـتـحـقـيــق جــوهــرهــا ،وه ــو ال ـع ــدال ــة .وإذا اص ـطــدمــت الــديـمـقــراطـيــة بــال ـعــدالــة ،فــاألفـضـلـيــة ت ـكــون لــأخـيــرة
حـتــى لــو أدى ذلــك إلــى التضحية بــالــديـمـقــراطـيــة ،ألن الــديـمـقــراطـيــة لـيـســت الـقـيـمــة الـمـثــالـيــة بــل هــي أداة
لتحقيق العدالة(.((3
أم ــا الـتــوجــه الـثــالــث ،فـيـنـطـلــق مــن اعـتـبــار أن الــديـمـقــراطـيــة واالع ـت ــراف يـمـثــان الـقـيـمــة ذات ـهــا بــالـنـسـبــة إلــى
ال ـع ــدال ــة واإلنـ ـص ــاف وال ـح ــري ــة؛ ف ـم ـشــروع ـيــة االعـ ـت ــراف ال تـتـحـقــق إال م ــن خ ــال ص ـي ــرورة مـنـصـفــة مــن
الــديـمـقــراطـيــة الـتــداولـيــة ( .)Deliberative Democracyيـسـمــى هــذا الـتــوجــه «األح ـيــا َز الـمـنـفـصـلــة»(،((3
(29) James Tully, «Struggle Over Recognition and Distribution,» Constellations, vol. 7, no. 4 (2000), 469-482.
(30) Philippe Van Parijs, «Justice and Democracy: Are they Incompatible?,» Journal of Political Philosophy 4, no. 2
(June 1996), 101-117.
(31) Simon Thompson, «On the Circularity of Democratic Justice,» Philosophy and Social Criticism 35, no. 9
(November 2009), 1079-1098.

90

العدد Issue 5 / 17
صيف  Summer 2016

وهــو ينطلق مــن مـقــوالت ثــاث :صـيــرورة منصفة للديمقراطية الـتــداولـيــة ال تـتــم إال مــن خــال تشكيل
ق ــواع ــد االعـ ـت ــراف؛ ق ــواع ــد االع ـت ــراف ال ت ـتــم إال م ــن خ ــال ص ـي ــرورة ديـمـقــراط ـيــة تــداول ـيــة مـنـصـفــة؛ بـنــاء
يتعين على العالقة بين االعـتــراف والديمقراطية أن تكون حميمية ومركّ بة
على المقولتين السابقتينّ ،
معا.
في آن ً

ال تعتقد يانغ أن ديمقراطية التعددية الثقافية تهدف إلــى تـشــرذم المجتمع ،بــل تهدف إلــى إنـتــاج ثقافة
مـشـتــركــة تـمـ ّثــل جـمـيــع الـمـجـمــوعــات فــي الـمـجــال الـعـمــومــي الـمـشـتــرك وتـتـمـيــز بــالـشــراكــة وال ـت ـعــدديــة في
الــوقــت ن ـف ـســه( .((3أمــا غــوتـمــان ،فـتـعـتـقــد أن الـمــوقــف مــن سـيــاســة االع ـتــراف حـيــن ُيـبـنــى إط ــار مــؤسـســاتــي
سـيــاســي يـتـعــاطــى مــع سـيــاســات االع ـت ــراف ،يـجــب ّأل يـكــون مــوقـ ًفــا قـيـمـ ًـيــا ،مــع ه ــذه الـسـيــاســة أو ضــدهــا
بــال ـم ـط ـلــق ،وإن ـم ــا ه ـنــالــك ح ــاج ــة إل ــى ف ـحــص ك ــل ح ــال ــة ب ـش ـكــل مـنـفـصــل ومـ ــدى تــأث ـيــرهــا ف ــي ال ـعــدالــة
والنظام الديمقراطي(.((3

تشدد الدول الديمقراطية التي تتب ّنى سياسات االعتراف على التربية المعنية بالديمقراطية
في المجملّ ،
والـمــواطـنــة فــي مناهجها الــدراسـيــة ،بحيث تـكــون األخـيــرة مــوحــدة ومـشـتــركــة بـيــن جميع الـمـجـمــوعــات،
لتعزيز قيم الديمقراطية وثقافتها للمواطنين كــافــة .تهتم نظريات االعـتــراف وتوجهاته ،بشكل خــاص،
بالتربية الـمــواطـنـيــة ،وتـطـلــق عليها ،ع ــادة ،الـتــربـيــة لـلــديـمـقــراطـيــة؛ فـفــي أدبـيــات الـتـعــدديــة الـثـقــافـيــةّ ،
تشكل
التربية للديمقراطية نواة المنهاج التعليمي المشترك للجماعات الثقافية المختلفة في الدولة ،فالدولة إذ
تحرص على منح المجموعات الثقافية الحق في الثقافة ،تحرص ً
أيضا على فرض التربية للديمقراطية
وموحدً ا بين المجموعات كلها ،وهو منهاج غير محايد ،ال من الناحية الثقافية بل من
منهاجا مشتر ًكا
ً
ّ
الناحية الديمقراطية ،حيث إنه يسعى لتعزيز القيم الديمقراطية والقيم المدنية المشتركة بين المجموعات
الثقافية المختلفة( ،((3وذلك في إطار سردية مدنية ديمقراطية مشتركة ،إلى جانب التعددية الثقافية.
ّ
تشكل التربية المدنية والتربية المواطنية ً
ً
مشتركا بين الدول الليبرالية ودول التعددية الثقافية؛ ففي
عامل
الحالتين ،تحرض الدول على فرضهما على األفراد والمجموعات الثقافية ،في حين أن الدول القومية
التقليدية التي لم تمر بصيرورة انتقال تعريف األمــة فيها من أمــة إثنية إلــى أمــة إقليمية -مواطنية ،تبقى
الدول الوحيدة التي تدمج بين التربية المواطنية والتربية الوطنية(.((3

خالصة :نموذج مقترح  -االعتراف في إطار المواطنة المدنية
اس ـت ـع ــرض ه ــذا ال ـب ـحــث ال ـس ـج ــال ال ـن ـظ ــري ح ــول س ـي ــاس ــات االعـ ـتـ ــراف ،وذلـ ــك ب ـه ــدف تــوس ـيــع مـفـهــوم
ال ـحــريــة ال ـم ـتــداول عــربـ ًـيــا مــن ُب ـعــده ال ـف ــردي الـسـيــاســي -االج ـت ـمــاعــي -االق ـت ـصــادي إل ــى ُب ـعــده الـجـمــاعــي
ال ـث ـقــافــي .وه ــو يـفـتــرض أن نـفــي الـسـيــاســة الـعــربـيــة س ـيــاســات االع ـت ــراف يـمــس بـحــريــة ال ـف ــرد .والـسـجــال
(32) Iris Marion Young, Justice and the Politics of Difference (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990).
(33) Taylor [et al.], Multiculturalism.

( ((3انظر ،على سبيل المثال.Kymlicka, «Multicultural States,» 147 - 169 :

( ((3ناصيف نصار ،في التربية والسياسة :متى يصير الفرد في الدول العربية مواط ًنا؟ ،فلسفة ،ط ( 2بيروت :دار الطليعة ،)2005 ،ص .18-17
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ه ــذا ي ـج ــري ف ــي اإلط ـ ــار ال ـل ـي ـبــرالــي ل ـل ـحــريــة ال م ــن خ ــارج ــه ،وه ــو ن ــات ــج م ـنــه ول ـي ــس ضـ ــده .وال يـهــدف
الـسـجــال الـنـظــري حــول الـحـقــوق الـجـمــاعـيــة الـثـقــافـيــة إلــى تـصــديــع الـمــواطـنــة الـمــدنـيــة الـفــرديــة أو تقويض
دول ـ ــة ال ـم ــواط ـن ـي ــن ،ب ــل ي ــرم ــي إلـ ــى ت ــدع ـي ــم دول ـ ــة ال ـم ــواط ـن ـي ــن ،وخ ــاص ــة ف ــي ال ـم ـج ـت ـم ـعــات الـمـنـقـسـمــة
طائفيا.
دينيا -
َ
قوميا ً -
ثقافيا ً -
ً
صحيح أن السجال النظري وتعبيراته التطبيقية في الدساتير الغربية والسياسات العامة والجماهيرية
جاءا بعد تدعيم دولة المواطنين المدنية في السياق الغربي الديمقراطي عمو ًما واألوروبــي -األميركي
ـوصــا (ل ــذل ــك ،ل ـيــس م ـص ــادف ـ ًة م ـجــيء غــال ـب ـيــة م ـنـ ّـظــري س ـيــاســة االعـ ـت ــراف وال ـت ـعــدديــة م ــن الـجــانــب
خ ـصـ ً
الـشـمــالــي لـلـقــارة األم ـيــرك ـيــة) ،إال أن الـسـيــاق الـتــاريـخــي ال ــذي ُبـنـيــت فـيــه الــدولــة الـمــدنـيــة الـقــومـيــة سـيــاق
مختلف عن السياق التاريخي الحالي عمو ًما ،وال سيما في المنطقة العربية؛ فخطاب االعـتــراف وما
نتج منه مــن أطــر مختلفة للتعددية الثقافية لــم يكونا سـ ً
ـؤال حــاضـ ًـرا فــي سـيــاق ّ
تشكل دولــة المواطنين
المدنية ،وبالتالي لم يتعاط الفكر السياسي الحديث معه ،بل ركز على مفهوم العقد االجتماعي بين
المواطنين والــدولــة ،وعلى حقوق الـفــرد السياسية وبـنــاء الــدولــة الوطنية المدنية .ولــم يسطع نجم هذا
الـسـجــال إال فــي الـعـقــود الـتــي أعـقـبــت الـحــرب العالمية الـثــانـيــة ،وخــاصــة فــي الـعـقــود الـثــاثــة األخ ـيــرة ،ال
كـتــرف فـكــري نـظــري فـحـســب ،بــل كـحــاجــة أمـلـتـهــا الـتـحــديــات الـسـيــاسـيــة واالجـتـمــاعـيــة لـلــدولــة الـحــديـثــة؛
ذلــك أن اإلن ـتــاج الـنـظــري فــي هــذا الـمــوضــوع لــم يـكــن نـتــاج تـطــور نـظــري فــي مـفـهــوم الـلـيـبــرالـيــة الـفــردانـيــة
فقط ،بل كان ً
أيضا نتاج سؤال فرضه السياق التاريخي حول حدود ومحدودية التوجهات المساواتية
للفكر الليبرالي.
اقترح البحث ضرورة التفريق بين سياسة االعتراف وسياسة االختالف ،بحيث تشكل األولى مركّ ًبا من
وتدعيما لها ،بينما يتم نفي الثانية بصفتها الجهوية التي ترمي إلى
دولــة المواطنين في الــدول العربية
ً
تصديع دولة المواطنين من الداخل.
ي ـح ــدد ال ـف ـي ـل ـســوف دري ـ ــدا م ـف ـه ــوم االخـ ـت ــاف ف ــي م ـع ـن ـي ـيــن :ال ـم ـخ ـت ـلــف ع ــن اآلخ ـ ــر ،واالب ـت ـع ــاد ع ـن ــه أو
رفـضــه .إن دمــج المعنيين ينتج ذا ًت ــا تتميز باختالفها وابـتـعــادهــا عــن الـمــركــز .وعـلــى الــرغــم مــن أن بعض
األدب ـيــات الـنـظــريــة ال تـفــرق بـيــن االخـتــاف واالع ـتــراف ،فــإن الـبـحــث يــزعــم أن االع ـتــراف يـهــدف إلــى بناء
خـصــوصـيــة لـلــذات الـفــرديــة والـجـمــاعـيــة ،هــدفـهــا االق ـتــراب مــن الـمــركــز والـمـشــاركــة فــي تـحــديــد المصلحة
العامة من خالل حضورها في المجال العمومي ،بينما تعمل سياسات االختالف على بناء خصوصية
ذات ـيــة وجـمــاعـيــة تـبـتـعــد عــن الـمــركــز وال ت ـشــارك فــي ب ـلــورة الـمـصـلـحــة الـعــامــة ،وتـخـلــق حــالــة مــن الـجـهــويــة
منسجمة مع سياسات االحتقار أو االزدراء التي تقوم بها الدولة من خالل إقصاء الحريات والحقوق
الجماعية والفردية.
فــي هــذا الـسـيــاق ،ال بــد مــن الـتـمـيـيــز بـيــن سـيــاســات االع ـت ــراف ،الـتــي تـتـلـخــص فــي مـطــالـبــة الـمـجـمــوعــات
ال ـث ـقــاف ـيــة ب ــاع ـت ــراف ال ــدول ــة بـخـصــوصـيـتـهــا ال ـث ـقــاف ـيــة وم ــا ي ـتــرتــب ع ـلــى ذل ــك م ــن تـخـصـيــص م ـ ــوارد الزم ــة
للتعبير عــن هــذه الـثـقــافــة فــي الـمـجــال الـعـمــومــي ،وسـيــاســات الـهــويــة الـتــي تـقــوم عـلــى تـسـيـيــس الـهــويــات
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ال ـتــي تــأتــي مــن حـيــث الـتــراتـبـيــة ف ــوق الـمــواطـنــة الـمـســاواتـيــة الـجــوهــريــة فــي الــدولــة الـمــدنـيــة .ويــزعــم هــذا
البحث أن سياسات الهوية مدخل مهم لسياسات االخـتــاف التي تــؤدي إلــى تصدع مفهوم المواطنة
والدولة الوطنية.
ً
سؤال بالغ األهمية :إذا
عربيا،
يطرح سجال سياسة االعتراف ،كمحاولة لتوسيع مفهوم الحرية المتداول ً
كانت سياسة االعتراف ترمي ،من بين ما ترمي إليه ،إلى االعتراف بالخصوصية الثقافية للمجموعات،
فهل المجتمعات العربية متعددة الثقافات المتباينة ،أم أن الثقافة العربية واحــدة؟ وهل يعني ذلك أن
لكل مجموعة مذهبية أو قومية أو لغوية أو إثنية في العالم العربي ثقافة منفصلة تحتاج إلى االعتراف
والـتـقــديــر؟ يــدفـعـنــا هــذا ال ـســؤال ،فــي سـيــاق طــرح سـيــاســة االع ـتــراف عــربـ ًـيــا ،إلــى اسـتــدعــاء س ــؤال الثقافة
ومفهومها ،وهــو ليس مــوضــوع هــذا الـبـحــث .ولكنني أزعــم أن على سياسة االعـتــراف عــربـ ًـيــا أن تحدد
موضوع االعتراف لكل مجموعة تنادي باالعتراف بها وتقديرها ،وهو ما ذهبت إليه ماريون يانغ ،في
أهمية فحص كل حالة على حدة في معرض التعاطي مع االعتراف للمجموعات المختلفة ،مع تأكيد
ـاســا ،فــي رأيـنــا ،إلــى استحضار المجموعة فــي الـمـجــال الـعـمــومــي ،كما
أن سياسة االعـتــراف تـهــدف أسـ ً
تشير إلى ذلك فريزر ،كجزء من أمة المواطنين .بكلمات أخــرى ،تعمل سياسة االعتراف على تدعيم
أمــة الـمــواطـنـيــن ال تـقــويـضـهــا ،وذلــك مــن خــال تمثيل الـمـجـمــوعــات المختلفة فــي الـمـجــال الـعـمــومــي.
لذلك ،فإن سياسات االعتراف تختلف في جوهرها بين مجموعة وأخرى ،ويجب الحفاظ على لغات
المجموعات اللغوية واالعـتــراف بها ،واالعـتــراف بمذاهب المجموعات المذهبية وتقديرها وضمان
حريتها ،وهكذا .فإن سياسة االعتراف ال ترمي إلى تصديع الثقافة العربية بل إلى تحويلها إلى دينامية،
بتعبير الفيلسوف األميركي رورتي( .((3ويحدد جوزيف راز( ((3جوهر الحق في الثقافة في ثالثة مر ّكبات:
الحق فــي ممارسة الثقافة فــي المجال العمومي مــن دون تقييد وتضييق وال المس بحقوق اآلخــريــن؛
االعـتــراف بالثقافة ومـمــارســاتـهــا فــي المجتمع الــواســع؛ تــوزيــع الـمــوارد ودعــم الثقافة بما يضمن بقاءها
وحيويتها في المجال العمومي.
نموذجا نظر ًيا يشمل أربعة مركّ بات:
بناء على ذلك ،يقترح البحث
ً
 االع ـت ــراف بــالـخـصــوصـيــة الـثـقــاف ـيــة ال ـتــي ت ــرى ك ــل مـجـمــوعــة أه ـم ـيــة ت ـقــديــرهــا واح ـتــرام ـهــا ف ــي الـمـجــالالعمومي ،كما نـ ّـظــر هونيث وتيلور وكيمليكا ،وهــو المجال الــذي يــأخــذ بعين االعـتـبــار الخصوصيات
ال ـث ـق ــاف ـي ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة فـ ــي الـ ـكـ ـي ــان ال ـس ـي ــاس ــي .وي ـم ـث ــل ه ـ ــذا االع ـ ـت ـ ــراف الـ ـس ــردي ــة ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ال ـخ ــاص ــة
لكل مجموعة.
 بـلــورة رواي ــة مــدنـيــة مــواطـنـيــة تـمـ ّثــل جـمـيــع الـمــواطـنـيــن ،وتـعـتــرف بمساهمة الـمـجـمــوعــات كـلـهــا فــي بناءأيديولوجيا.
الدولة ،وموقعها في أمة المواطنين .تمثل هذه السردية رواية الدولة الجامعة والمحايدة
ً
(36) Richard Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1989).
;(37) Joseph Raz, Ethics in the Public Domain: Essays in the Morality of Law and Politics (Oxford: Clarendon Press
New York: Oxford University Press, 1994).

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
فارتعالا ةساي
يبرعلا نهارلا ةلئاط تحت ّيرظن راطإو لاجس :ةّيرحلاو
س
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 إعـ ـ ــادة ت ــوزي ــع ال ـ ـمـ ــوارد ال ـع ــام ــة ف ــي الـ ــدولـ ــة ب ـن ــاء ع ـل ــى م ـعــاي ـيــر م ـ َّت ـ َف ــق ع ـل ـي ـهــا وت ـش ـك ــل إط ـ ــار ال ـع ــدال ــةاالقـ ـتـ ـص ــادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ب ـي ــن األفـ ـ ـ ــراد وال ـم ـج ـم ــوع ــات ،ك ـم ــا أكـ ـ ــدت ذل ـ ــك فـ ــريـ ــزر فـ ــي رب ـط ـه ــا بـيــن
س ـي ــاس ــة االع ـ ـتـ ــراف وإع ـ ـ ــادة ت ــوزي ــع ال ـ ـمـ ــوارد ،ب ـم ــا ي ـض ـمــن ت ـح ـق ـيــق م ـف ـه ــوم ل ـل ـع ــدال ــة ال ـج ــوه ــري ــة ث ـقــافـ ًـيــا
اجتماعيا.
واقتصاد ًيا -
ً
 التربية المدنية المواطنية ،وذلــك عبر صــوغ مناهج تعليمية موحدة وواحــدة لتدريس التربية المدنيةوالمواطنة والديمقراطية للمجموعات كلها بال استثناء.
تتعدد التقسيمات النظرية لتدريس التربية المدنية والمواطنية ،حيث تندرج التربية المدنية في منظومة
رسميا للنظام السياسي ومعرفة حقوق
تعليما
التفسير األدنى ( ،)Minimal Interpretationوالتي تتضمن
ً
ً
المواطنين وواجباتهم ،وهو تفسير ذو ُبعد تعليمي محض ،مع حيز ضيق للفاعلية والمشاركة المدنية
والسياسية ،بينما تندرج التربية المواطنية في منظومة التفسير األقصى (،)Maximal Interpretation
وتحتوي على مركّ بات منهجية وغير منهجية للتربية للمواطنة ،مثل المشاركة المجتمعية والمناظرات
الـسـيــاسـيــة والـتـفـكـيــر الـنـقــدي ،وتــركــز عـلــى الـقـيــم الـمــواطـنـيــة ال عـلــى الـمـعــرفــة فـقــط ،كـمــا هــي ال ـحــال في
التربية المدنية(.((3
وف ــي الـسـيــاق نـفـســه ،يـمـيــز م ــاك الغـلـيــن ( )1992بـيــن ثــاثــة أن ـمــاط مــن الـتــربـيــة الـمــواطـنـيــة :الـتــربـيــة حــول
الـمــواطـنــة والـتــربـيــة مــن أجــل الـمــواطـنــة والـتــربـيــة مــن خــال الـمــواطـنــة؛ فالتربية حــول الـمــواطـنــة تــركــز على
إكـســاب الـطــاب المعرفة السياسية واإلحــاطــة بالتاريخ الوطني للنظام السياسي ومبنى الحكم ،وهي
تنسجم في مضمونها مع المنظومة الدنيا للتربية المدنية .والتربية من أجل المواطنة تُكسب الطالب
المعرفة من خالل ممارسة الفعل السياسي المحلي .أما التربية من خالل المواطنة ،فتشدد على دمج
مركّ بات المنظومتين التربويتين السابقتين ،أي الدمج بين المعرفة وممارسة المواطنة ،إذا استحضرنا في
هذا السياق مقولة إيزين  -نيلسين بشأن فعل المواطنة(.((3
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 محمد الصادقي

الشر وموقعه ضمن التصور
الميتافيزيقي للعالم عند ابن سينا
Evil and its Place in the Metaphysical View of the World
According to Avicenna
 وتشكل طريقة اشتغاله لغزا، يظهر الشر للناس فوضويا ومفاجئا ومـهــددا لخيراتهم:ملخص
 بين من يلقي بالالئمة كلية على اإلرادة، ما يخلق تضاربا في تفسيراتهم،محيرا بالنسبة إليهم
 وبين من،اإلنسانية معتقدا بــأن األمــر يتعلق بمشكل أخــاقــي ال دخــل فيه ال للدين وال للعلم
 وبين،يتهم الطبيعة والظروف واألحوال ظنا منه أن التفسير الفيزيائي يلغي التفسير الميتافيزيقي
من يفوض األمر بالكامل لإلرادة اإللهية ويعفي نفسه من عناء البحث عن قوانين اشتغال الشر
، ويـشـكــل هــذا الـبـحــث فــرصــة ألن نـتـســاءل مــع ابــن سينا عــن داللــة الـشــر.فــي الطبيعة واإلن ـســان
. ونصيب كل من العلم واألخالق والدين والفلسفة في تفسيره،والحكمة من وجوده
 ابن سينا، واجب الوجود، الحكمة اإللهية، الشر، الخير:الكلمات المفتاحية
Abstract: The concept of evil is one that is often portrayed as chaotic, sudden,
and a threat to the good. How it operates is generally characterized as puzzling,
creating three conflicting interpretations: between those who assign blame for
evil to human (will in the belief that the issue is related to a moral problem
which has nothing to do with religion or science); those who blame nature
and circumstances (in the belief that a material interpretation does away with
metaphysical explanations); and those who assign the whole issue to divine will
(excusing themselves from the burden of seeking the laws of evil’s operation in
nature and upon humanity). This paper uses Avicenna’s notion of the meaning of
evil, the rationale for its existence, and the part of science, morality, religion, to
explore and critique current concepts of evil and the tension between them.
Keywords: Good, Evil, Divine Wisdom, Necessity of Existence, Avicenna
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تــقديم
إن وجــود الـشــر فــي الـعــالــم أمــر بديهي ال يختلف حــولــه اثـنــان ،وهــو قضية ال تحتاج إلــى نظر
واستدالل ،بل أجمع عليها جميع المذاهب واالتجاهات ،حتى تلك التي ال تؤمن بما وراء
ه ــذا الـعــالــم؛ فــالـشــر يـعـلــن نـفـســه لـكــل إن ـســان فــي مــا يـصـيـبــه أو يـصـيــب غـيــره مــن أم ــراض وفـقــر وك ــوارث
طبيعية ،وما يلحق بالمجتمع من تفكك اجتماعي ونزوع نحو العدوان والحرب واالستبداد .ورغم أن
خصوصا لمن
بديهيا وواق ًعا معيشً ا ،فإن هذا ال يمنع من أن يظل المفهوم مشكلة،
وجــوده يعتبر أمـ ًـرا
ً
ً
همه حب الخير وطلبه و ُبغض الشر وتجنبه ،بل ينشغل بالبحث في معناه بالنسبة إلى
ال يجعل كل ّ
الوجود بشكل عام.
فسر وأن ُيربط بأسباب وجــوده والغاية من ورائــه ،بدل االكتفاء بمعاينته
يقتضي البحث عن معناه أن ُي َّ
غالبا ما نكون ّإما طر ًفا ً
وإما ضحية لها؛ فاإلنسان ال يعاني فقط عندما يكون
فاعل فيها ّ
ظاهر ًة واقعية ً
فهم:
قدرا
حتميا ال ُي َرد وال ُي َ
عرضة للشر ،بل يعاني أكثر حين يعجز عن فهم معناه ،فينظر إليه بوصفه ً
ً
«تواجه الفلسفة والالهوت الشر كتحد ال مثيل له ،وهــذا ما يعترف به كبار المفكرين إلى أي مذهب
انتموا» ((( ،وهــو األمــر الــذي ربما يبعث على التشاؤم في مواجهة أمــر ال يقبل الفهم وال االستئصال،
وال حتى التخفيف من وطأته.
إن خاصية عدم الفهم والتفسير التي تميزه ،في نظر البعض ،مر ّدهاً ،
أول ،إلى عدم االنسجام بين شرور
ثانيا ،إلى
الطبيعة وغــايــات اإلنـســان وتمثّالته بصدد عالم ال يرغب في أن يسبب له أي ألــم ،ومــر ّدهــاً ،
ً
أن الشر الصادر عن اإلنسان نفسه ال يتناسب مع كائن يفترض فيه أن يكون ً
ومسؤول.
عاقل ووا ًعــيــا
هذا التناقض قد يدفع إلى االعتقاد بأن الشر غير قابل للفهم والتبرير ،وبأنه ّ
يشكل بحق تحد ًيا للعقل
البشري ((( ،ألنه يعكس تلك المسافة بين العقل والغريزة ،بين األنا المثالي ككائن حر ومسؤول ،واألنا
الواقعي الغارق في أحقاده وحروبه وآالمه ،بين اإليمان بخالق حكيم من َّزه عن كل نقص ،ومخلوقات
تكاد تغلب شرورها خيراتها.
وإذا ك ــان وجـ ــود ال ـش ــر ف ــي ال ـعــالــم ال ي ـت ـنــافــى  -ف ــي ن ـظــر أغ ـل ــب ال ـفــاس ـفــة ال ـق ــدم ــاء  -م ــع وجـ ــود مـبــدأ
ـدبــر لـلـمــوجــودات ،فــإن هـنــاك مــن الـمـحــدثـيــن مــن ذهــب إلــى عـكــس ذلــك ،معتقدً ا
أسـمــى وخـ ّـيــر هــو الـمـ ّ
أن «عــالـ ًـمــا يسمح بــوجــود الـشــر ال ينسجم مــع إلــه يــوصــف بــأنــه عـقــل أس ـمــى»((( ،مـتـســائـ ًـا :إذا كــان الله
عـقـ ًـا أسـمــى فكيف يسمح بــوجــود الـشــر؟ فالمشكلة بالنسبة إلــى الـمــذاهــب الدينية والميتافيزيقية هي
أن هــذه الـمــذاهــب تــؤمــن ،إضــافــة إلــى تسليمها بــوجــود الـشــر فــي هــذا الـعــالــم ،بـفـكــرة أخ ــرى مـفــادهــا أن
((( بول ريكور ،فلسفة اإلرادة :اإلنسان الخطاء ،ترجمة عدنان نجيب الدين ،ط ( 2الدار البيضاء؛ بيروت :المركز الثقافي العربي،
 ،)2008ص .218

((( ورد في كتاب لجون نابير ما يلي« :بين أن كل محاولة لعقلنة الشر مآلها الفشل  ...ألن العقل ال يمكنه أن يفهمه ،ويدركه في
موضوعا» .انظر:
ويحده في شموليته .بهذا المعنى ،ال يمكن أن يكون أبدً ا مثل الموضوعات األخرى ،وإن كان في ظاهره يبدو
ذاتيته،
ّ
ً
Marc Ballanfat, La métaphysique, : Jean Pierre Zarader, Les grandes notions de la philosophie (Paris, Ellipses, 2001).
(3) Grondin Jean, La philosophie de la religion, 2 édition (Puf et Point delta, Liban, 2012): 60.
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رحيما بهم ،يحب لهم الخير
ـدبـ ًـرا أفـعــال العباد،
لهذا العالم إلـ ًـهــا
ً
ً
حكيما ،خالقًا الـمــوجــودات كلها ،مـ ّ
وال يــرضــى لـهــم ال ـشــر .ه ــذا االع ـت ـقــاد هــو ال ــذي يــزيــد ه ــذه اإلشـكــالـيــة تـعـقـيــدً ا؛ فـلـيــس مــوضــع اإلش ـكــال
هــو فـقــط وجــود الـشــر وحـجـمــه وعــاقـتــه ب ــاإلرادة اإلنـســانـيــة ،بــل أيـ ًـضــا عــاقـتــه ب ــاإلرادة اإللـهـيــة وبالقضاء
اإلل ـهــي ال ــذي يـقـضــي بــأن جـمـيــع ال ـمــوجــودات تـحــدث وفــق تــرتـيــب مـسـبــق مــن إرادة إلـهـيــة خـ ّـيــرة ،حتى
مــا يتعلق بــأفـعــال اإلنـســان الـشــريــرة ونــوائــب الــدهــر الـمــؤلـمــة .فعندما نــأخــذ الـ ُـبـعــد الــديـنــي والميتافيزيقي
فــي الـمـفـهــوم ،تكتمل عناصر اإلشـكــال ،وتنتظم التفسيرات بشكل عــام ضمن منحيين كبيرين :األول
يـعـتـمــد م ـقــاربــة وضـعـيــة ال اع ـت ـبــار فـيـهــا لـمــا هــو م ـف ــارق ،فـيـتـبـ ّنــى تـفـسـيـ ًـرا أخــاقـ ًـيــا وض ـعـ ًـيــا ص ــر ًف ــا ،ويــربــط
علميا ضيقًا بــر ّده إلــى قوانين الطبيعة والبيولوجيا،
تفسيرا
المفهوم بحرية اإلرادة اإلنسانية ،أو يعطيه
ً
ً
والـ ـث ــان ــي ي ـع ـط ـيــه ُبـ ـعـ ــدً ا م ـي ـتــاف ـيــزي ـقـ ًـيــا وديـ ـن ـ ًـي ــا ،وي ــرب ـط ــه بــال ـتــدب ـيــر اإللـ ـه ــي ل ـل ـم ــوج ــودات ،وب ـق ـض ــاء ال ـل ــه،
وخطايا العباد.
تفسيرا
هــذا ما يدفعنا إلــى التساؤل :أحقًا ُيعتبر الشر ظاهرة مستعصية على الفهم والتبرير ،أم أنــه يقبل
ً
ً
معقول ،وأن لوجوده معنى في حياتنا؟ هل تعود أسباب وجوده إلى اإلنسان بوصفه المسؤول الوحيد
عـنــه ،أم أن اإلنـســان نفسه إن هــو إال ضحية لـكــوارث الطبيعة ونــوائــب الــزمــان ،أم أن اإلنـســان والطبيعة
م ًعا خاضعان إلرادة إلهية يعود إليها وحدها أمر تدبير ما يصيب المخلوقات من خير أو شر؟ من أين
مما هو ديني ميتافيزيقي؟ وبشكل عام،
مما هو طبيعي أم ّ
مما هو أخالقي أم ّ
يستمد الشر داللته :هل ّ
ما حقيقة الشر ومــا داللــة وجــوده؟ ومــا الحكمة من إيـجــاده في العالم؟ وبــأي معنى ُيعتبر وجــوده جــز ًءا
مــن الـتــدبـيــر اإللـهــي الـحـكـيــم لـلـعــالــم؟ وإذا كــان األم ــر كــذلــك ،فـلـمــاذا لــم يـخـلــق الـلــه تـعــالــى عــالـ ًـمــا خــالـ ًـيــا
من كل شر؟
حـظــي هــذا الـمـفـهــوم بــاهـتـمــام ســائــر الـفـلـسـفــات الـقــديـمــة والــوسـيـطــة ،وحـتــى الـحــديـثــة؛ فـفــي الميثولوجيا
تفسيرا جــاهـ ًزا ،فلم يكن الـشــر مــوضــوع تفكير وتـســاؤل بـقــدر مــا كان
اإلغــريـقـيــة ،كــانــت األســاطـيــر تـقــدم
ً
م ـج ـ ًـال ل ـلــوصــف .وم ــع فــاس ـفــة ال ـيــونــان ُأدمـ ــج ضـمــن ن ـظــرة فـلـسـفـيــة إل ــى ك ــون مـغـلــق وم ـت ــدرج؛ فـكـلـمــا
ان ـت ـق ـل ـنــا م ــن األع ـل ــى إل ــى األس ـف ــل ق ـ ّـل م ـن ـســوب ال ـخ ـيــر وازداد م ـن ـســوب ال ـش ــر ف ــي الـ ـم ــوج ــودات .كـمــا
ذهـبــت الـثـنــويــة الـفــارسـيــة الـقــديـمــة إلــى ال ـقــول بــوجــود إلـهـيــن اثـنـيــن ،إلــه لـلـخـيــر وآخ ــر لـلـشــر ،ألن الـفــرس
لــم يستسيغوا أن ُتـنـســب األفـعــال الـشــريــرة إلــى إلــه واحــد يـكــون هــو نفسه مـسـ ً
ـؤول عــن األفـعــال الـخـيــرة،
ك ـمــا ل ــم ي ـت ـص ــوروا إم ـكــان ـيــة ح ـص ــول ت ــواف ــق ب ـيــن ال ـخ ـيــر وال ـش ــر ،واع ـت ـب ــروا ال ـع ــال ــم ف ــي صـ ــراع دائـ ــم بـيــن
النور والظالم(((.
فربط مفهوم الشر عند المتكلمين بدالالت عقدية
أخذ هذا اإلشكال في الفكر اإلسالمي أبعاده كلهاُ ،
وتربوية أخالقية ،وأضاف الفالسفة إلى ذلك كله الداللة الميتافيزيقية .لكننا سنركز على عرض مذهب
ابن سينا ( 427 - 370هـ) بحكم ما يتميز به فكره؛ فهو وارث المذهب األرسطي المشّ ائي في الفلسفة
اإلسالمية ،ومجتهد في تمثّل قواعده الفلسفية وعقالنيته الصارمة في بيئة ثقافية مغايرة ،وهو في الوقت
((( علي سامي النشار ،نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم ،ج  ،1ط ( 8القاهرة :دار المعارف ،)1981 ،ص .189
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وانفتاحا على إشكاالتهم .وقد عمل على إغناء هذا الموضوع،
نفسه أكثر الفالسفة محاورة للمتكلمين
ً
فلم ينظر إليه مــن زاويــة تربوية أخالقية صــرف ،وال مــن زاويــة فلسفية يونانية خالصة ،بــل أدمــج مــا هو
ديني ضمن ما هو فلسفي ميتافيزيقي.
م ــا أح ــوج ـن ــا الـ ـي ــوم إلـ ــى اس ـت ـل ـه ــام م ــوروث ـن ــا ال ـف ـل ـس ـف ــي ،ل ـع ـلــه ي ـس ــاع ــدن ــا ع ـل ــى وضـ ــع م ـش ـك ـلــة ال ـش ــر فــي
إط ــاره ــا ال ـف ـكــري ال ـع ــام كـمـشـكـلــة ت ـه ـ ّـم ال ـعــالــم ك ـك ــل ،اإلن ـس ــان وال ـط ـب ـي ـعــة ع ـلــى الـ ـس ــواء ،ونـنـتـشـلـهــا مــن
ال ـت ـقــديــرات الـعـشــوائـيــة ل ـلــذة والـمـنـفـعــة؛ ذل ــك أن أح ـكــام األفـ ــراد األخــاق ـيــة ب ـصــدد مــا هــو خـ ّـيــر وم ــا هو
ش ــري ــر س ـت ـظــل نـسـبـيــة م ـت ـض ــارب ــة ،ورب ـم ــا تـ ــؤدي إل ــى ت ـف ـكــك أخ ــاق ــي وت ـم ــزق ــات اج ـت ـمــاع ـيــة وص ــراع ــات
س ـيــاس ـيــة ،م ــا دامـ ــت تـحـكـمـهــا اع ـت ـب ــارات أن ــان ـي ــة ن ـف ـع ـيــة ض ـي ـقــة ،أو م ـعــاي ـيــر ث ـقــاف ـيــة مـتـصـلـبــة ال س ـنــد لـهــا
إال العادة والعرف.

تعريف ابن سينا للخير والشر
ـوســع فــي فهمهم مــا ُيـ َـعـ ّـد شـ ًـرا إلــى درجــة أنـهــم يعتبرون الفشل فــي تحقيق أبسط
إن مــن عــادة الـنــاس الـتـ ّ
الــرغـبــات ،أو فــي تخطي أدنــى الـصـعــوبــات الـتــي تــواجـهـهــم فــي أفـعــالـهــم ،شـ ًـرا مـسـتـطـيـ ًـرا .وربـمــا يصيبهم
ش ـقــاء عـظـيــم إن ل ــم يـحـقـقــوا مـطــالـبـهــم ح ـتــى ل ــو كــانــت ك ـمــال ـيــات غ ـيــر ض ــروري ــة ،أو رغ ـب ــات تــاف ـهــة ،أو
ـورا مـبــالــغً ــا فـيـهــا وغـيــر واقـعـيــة .ه ــذا الـفـهــم ص ــار مـتـسـ ًـعــا لـكــل مــا ي ـعـ ّـده ال ـنــاس نـقـ ًـصــا فــي حـيــاتـهــم ،من
أم ـ ً
دون تـمـيـيــز بـيــن نـقــص ضـ ــروري وآخ ــر ث ــان ــوي ،وب ـيــن حـكــم الـعـقــل وح ـكــم ال ـغــريــزة ب ـشــأن حــاجـتـنــا إلــى
شــيء مــا ،ولــذلــك تبدو الحاجة ملحة لتحديد المجال الــذي ينطبق عليه المفهوم قبل تحديد داللته.
ويـنـ ّـبـهـنــا اب ــن سـيـنــا إل ــى أن لـيــس كــل مــا اعـتـبــرنــاه نــاقـ ًـصــا فــي حـيــاتـنــا ج ــاز لـنــا أن ن ـعـ ّـده ش ـ ًّـرا ،فـهــذا الـحـكــم
فــي ن ـظــره ال يـشـمــل ال ـمــوجــودات كــافــة ،وال يـنـطـبــق إال عـلــى دائ ــرة م ـحــددة مــن الـنـقــائــص وال ـحــاجــات.
وي ــذكّ ــرن ــا بـ ــأن ال ـش ــر ال ـم ـع ـت ـبــر ل ــدي ــه ه ــو ح ــرم ــان ال ـم ــوج ــود م ــن ك ـمــالــه الـ ـضـ ــروري ول ـي ــس ال ـث ــان ــوي ،ألن
طاغيا على أكثر الـمــوجــودات ،مثل حرمان
الـحــرمــان مــن بعض الكماليات غير الـضــروريــة يكاد يكون
ً
أغ ـل ــب ال ـن ــاس م ــن ال ـج ـمــال ال ـبــاهــر وال ـغ ـنــى ال ـف ــاح ــش ،وم ــن ع ـلــم ال ـه ـنــدســة وال ـف ـل ـس ـفــة؛ فـجـهــل أغـلــب
ال ـنــاس بــالـفـلـسـفــة ال ُيـعـتـبــر نـقـ ًـصــا فــي أم ــر ضـ ــروري ،ألن الـمـنــاســب لـقــرائـحـهــم هــو األســال ـيــب الـجــدلـيــة
والخطابية والشعرية.
يمكن أن نميز في المتن السينوي بين تعريفين رئيسيين للشر ،يرتبط األول منهما بثنائية الوجود والعدم،
بينما يرتبط الـثــانــي بثنائية اللذة واأللــم؛ فــاألمــور التي يقال إنها شر بحسب التعريف األول ،تكون ّإما
أمورا عدمية ،فإنها تكون عد ًما لضروريات الشيء ،أو ألمور
أمورا وجودية :فإن كانت ً
وإما ً
ً
أمورا عدمية ّ
َ
نافعة غير ضرورية ،أو ألمور كمالية مستغنى عنها .والشر بالذات هو الذي ُيطلق على القسمين األول
والـثــانــي ،فيقال شــر للنقص الــذي هــو مثل الجهل والضعف والتشويه فــي الخلقة ،والـمــوت والعمى،
فهي شــرور بــالــذات وليس لها اعتبار آخــر لتكون بحسبه شـ ًـرا ،ألنــه يترتب عنها أن يفقد الـشــيء كماله
شرا ألنه مانع للعضو من كماله ومن سالمته
الذي يتوقف عليه في وجوده أو في ماهيته؛ فالعمى ُي َع ّد ً
التي هي البصر ،وهذا الشر ذاتي وليس بالقياس إلى شيء آخر« ،فإن العمى ال يجوز أن يكون إال في
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العين ،ومن حيث هو في العين ال يجوز أن يكون إال ًشــرا»(((ّ .أما القسم الثالث من الشرور العدمية،
فــإنــه لـيــس فــي الـحـقـيـقــة ش ـ ًـرا ،ألنــه عــدم لـفـضــائــل يـمـكــن االسـتـغـنــاء عـنـهــا ،مـثــل عــدم مـعــرفــة عــامــة الـنــاس
بالفلسفة والهندسة.
ّأمــا إذا كانت األمــور التي نحكم عليها بأنها شــر وجــوديـ ًة ،فــاألمــر يتعلق بأشياء مــوجــودة فــي الــواقــع ال
شرورا بالذات ،بل بالعرض من حيث
مجرد إعدام ،إال أن هذه الشرور وإن كانت وجودية فهي «ليست
ً
إنـهــا تتضمن عــدم أمــور ضــروريــة أو نــافـعــة»((( ،فـمــا مــن فـعــل مــن األفـعــال الــوجــوديــة الـتــي يـقــال لـهــا شــر،
ســواء بالنسبة إلى الموجودات الطبيعية أو إلى الموجودات العاقلة ،إال وهو خير بالنسبة إلى فاعله،
شرا ،تتعلق بمن عرض له أن تضرر بذلك الفعل وفقد بسببه شي ًئا
لكن تكون له جهة أخرى يكون بها ً
من كماالته.
وما يقال عن ظواهر الطبيعة ينطبق ً
أيضا على أفعال اإلنسان؛ فاألفعال تُعتبر شريرة بسبب كونها إعدا ًما
لـكـمــاالت وجــوديــة يـجــب أن تـكــون لــإنـســان .هــذا الـشــر اإلنـســانــي لـيــس ش ـ ًـرا ذاتـ ًـيــا مـطـلـ ًقــا فـحـســب ،بل
هــو نسبي عرضي أيـ ًـضــا ،فهو شــر مــن جهة وخير مــن جهة أخــرى« ،وال نجد شي ًئا مما يقال لــه شــر من
األفـعــال ،إال وهــو كمال بالنسبة للفاعل لــه ،وإنـمــا هــو شــر بالقياس إلــى السبب القابل لــه ،أو بالقياس
إلى فاعل آخر يمنع عن فعله في تلك المادة التي أولــى بها من هذا الفعل»((( .مثال ذلك القتل ،فإنه
ـادرا على استعمال آلــة القتل ُيـ َـعـ ّـد كـمـ ًـال لــه ،كما ُيـ َعـ ّـد كـمـ ً
ـال لــآلــة ،ولكنه شر
مــن حيث كــون الـقــاتــل ق ـ ً
للمقتول مــن حيث إنــه يتضمن زوال حياته .وكــذلــك االسـتـبــداد ،فإنه كمال للقوة الغضبية التي يصدر
عنها ،ألن هــذه الـقــوة إنما ُخلقت ألجــل أن تتوجه نحو الغلبة وتـفــرح بها ،ومتى ضعفت عــن التحكم
كــان ذلــك ش ـ ًـرا لـهــا ،وإنـمــا ُعــد ش ـ ًـرا بــالـنـسـبــة إلــى الـمـظـلــوم لـحــرمــانــه مــن حـقــوقــه ،أو إلــى الـنـفــس العاقلة
ألنــه مــانــع لـهــا عــن كـمــالـهــا الــذي هــو كـســر شـهــوة الـتـسـلــط والـغـلـبــة ،أو لـسـيــاســة الـمــديـنــة لـمــا يـفـ ّـوتــه عليها
من خيرات.
إن مقياس الـشــر فــي األفـعــال البشرية مرتبط بـمــدى األذى الــذي ُيلحقه بكمال اإلنـســان ولـقــواه العقلية
والنفسية والبدنية؛ فكمال الشهوة هو الخيرات المادية ،مثل الملبس والمأكل والمنكح ،وكمال القوة
الغضبية الغلبة ،وكمال العقل يتحقق بنوعين من الخيرات :الخيرات العملية التي ترتبط بتدبير العالقة
بــاآلخــريــن داخــل الـمـنــزل أو المدينة أو الــدولــة ،وبـهــا يكمل العقل العملي ،ثــم الـخـيــرات الــروحـيــة التي
ستكمل بها العقل النظري ،وتشمل سائر المعارف ،وبالخصوص تلك المتعلقة بذات الباري تعالى
ُي
َ
وصفاته وأفعاله .والنفوس التي حققت الخيرات العقلية المتمثّلة في المعارف واالعتقادات الحقة هي
فوتت هذه الخيرات نفوس شريرة شقية.
األجدر بالسعادة ،وتلك التي ّ
((( أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا ،كتاب النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية واإللهية ،تقديم ماجد فخري (بيروت :دار
اآلفاق الجديدة ،)1985 ،ص .321

((( فـخــر الــديــن محمد بــن عمر ال ــرازي ،كـتــاب الـمـبــاحــث الـمـشــرقـيــة فــي عـلــم اإللـهـيــات والطبيعيات ،ج ( 2طـهــران :مكتبة األســدي،
 ،)1966ص .520
((( ابن سينا ،كتاب النجاة ،ص .324
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ي ــرس ــم ال ـش ـي ــخ ال ــرئ ـي ــس ت ـعــري ـفــه هـ ــذا ل ـل ـشــر ان ـط ــا ًق ــا م ــن هـ ــذه األرضـ ـي ــة ال ـت ــي ت ـح ـصــر م ـج ــال ال ـش ــر فــي
ـررا
ال ـن ـقــائــص ال ـض ــروري ــة واإلع ـ ــدام ال ـمــؤكــد ضــرره ـمــا ،وال ـت ــي م ــن شــأن ـهــا أن ُت ـل ـحــق اض ـط ــرا ًب ــا بـ ّـي ـ ًنــا وض ـ ً
مـ ــؤكـ ــدً ا ب ـس ـيــر الـ ـمـ ــوجـ ــودات ال ـت ــي خ ـل ـق ـهــا ب ــارئ ـه ــا ألجـ ــل غ ــاي ــة مـ ـح ــددة ه ــي أن ت ـب ـلــغ ك ـم ــال ـه ــا ،ف ـيــأتــي
ال ـش ــر ل ـي ـحــول دون ذلـ ــك .ال ـش ــر ل ـيــس أم ـ ـ ًـرا وج ــود ًي ــا و«ال ذات ل ــه ،ب ــل ه ــو ّإمـ ــا ع ــدم ج ــوه ــر أو عــدم
صـ ــاح حـ ــال ال ـ ـجـ ــوهـ ــر»((( .وح ــاص ــل هـ ــذا ال ـت ـع ــري ــف ه ــو ت ـح ــدي ــد ال ـخ ـي ــر ب ــأن ــه ه ــو الـ ـم ــوج ــود ،وال ـش ــر
ب ــأن ــه ه ــو ال ـع ــدم؛ فـحـيـثـمــا ك ــان ه ـن ــاك إم ـك ــان أو وجـ ــود ب ــال ـق ــوة ،ف ــإن ال ـم ــوج ــود ي ـف ـقــد ق ــوت ــه ال ــوج ــودي ــة،
وي ـك ــون إل ــى ال ـت ـغ ـيــر وال ـف ـس ــاد أقـ ــرب وع ــن ال ـث ـب ــات وال ـخ ـل ــود أب ـع ــد« ،ال ـش ــر ه ــو ال ـع ــدم ،ك ـمــا أن الـخـيــر
هو الوجود»(((.
األصل في األشياء هو الخير ،وكل شيء يحصل له ،بحكم نوعه وطبيعته ،كمال يستحقه ،مثل البصر للعين،
وهذا الكمال هو كمال ضروري نوعي يتوقف عليه الوجود الشخصي للشيء ،والكمال للشيء يكمله
في وجوده الواجب له ،وفي صفاته الذاتية والعرضية ،وكل شيء بحكم طبيعته يبتهج بالخير ويشتاق إليه:
شرا من
«خير كل شيء ما يشتاقه ويبتهج به من كماله»( .((1لكن يحصل أن يعدم الشيء كماله،
ّ
فيسمى ً
حيث هو عادم للكمال الواجب له ،وعليه ،فإن «الشر بالذات هو العدم ،وال كل عدم ،بل عدم مقتضى
طباع الشيء من الكماالت الثابتة لنوعه وطبيعته»( .((1لذلك ،ال يلحق الشر األشياء التي ليس لها وجود
بالقوة ،أي تلك الموجودة في كمالها األقصى ،مثل الباري تعالى ،والعقول المفارقة ،وذوي ِ
الف َطر الكاملة
من الناس (األنبياء).
فــي األح ــوال كــافــة ،ال يصيب الـشـ ُّـر إال األشـخــاص (زيــد أو عـمــرو) ،وفــي أوق ــات مـحــددةّ ،أمــا األنــواع
(اإلنـســان) فمحفوظة .كما أن هــذا الشر ال يمكن أن يتجسد فــي مــوجــود بعينه ،ألن الـعــدم المطلق ال
وجود له ،ولذلك ليس للشر المطلق وجود ،ألنه لو وجد لكان ضد نظام الطبيعة وضد اإلرادة اإللهية
التي تهب الكمال لكل ما من شأنه أن يكون مستعدً ا له بحكم إمكانه ،وال يجوز في حقها أن تمنعه
عما كان ممكن الوجود وحضرت الشروط الضرورية المهيئة لحدوثه.
ّ
ـريـتـهــا مــن أكملها وج ــو ًدا إلــى أخسها
بـنــاء على هــذا الـتـصــور ،تترتب الـمــوجــودات بحسب
خيريتها وشـ ّ
ّ
في الوجود ،بــد ًءا بواجب الوجود تعالى الذي هو الخير المطلق ،بل هو الخير ذاتــه« :واجــب الوجود
بذاته فإنه خير محض وكمال محض  ...يجب أن يكون لذاته مفيدً ا لكل وجود ،ولكل كمال وجود،
فـهــو مــن هــذه الـجـهــة خـيــر أيـ ًـضــا ،ال يــدخـلــه نـقــص وال ش ــر»( ،((1ألنــه هــو الـمــوجــود الــوحـيــد الــذي يجب
وج ــوده بــذاتــه ول ــذات ــه ،وال يـتــوقــف فــي وج ــوده عـلــى غ ـيــره ،ول ـيــس فـيــه أي شـكــل مــن أش ـكــال الـنـقــص،
((( المصدر نفسه ،ص .265

((( ابن سينا ،التعليقات ،ص .21

( ((1محمد مهدي بن أبي ذر النراقي ،شرح اإللهيات من كتاب الشفاء ،باهتمام مهدي محقق (طهران[ :مؤسسة مطالعات إسالمي
دانشكاه مك كيل] ،)1985 ،ص .128
( ((1ابن سينا ،كتاب النجاة ،ص .321

( ((1المصدر نفسه ،ص .265
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بــل هــو الـكـمــال الـمـطـلــق ،وك ــل مــا فــي عــالــم الـمـمـكـنــات مــن الــوجــود م ـجــرد فـيــض عـنــه وت ـجــل ل ـجــوده،
«فـهــو األحــق بــاســم الـخـيــر المطلق وب ــال ــذات»( .((1ثــم الـعـقــول الـمـفــارقــة الـتــي هــي واجـبــة الــوجــود بغيرها
مبرأة من الشر الــذي يلحق الموجودات
ممكنة الوجود لذاتها ،ليس فيها إمكان مــادي ،وهــذا يجعلها َّ
عقليا يضعها في رتبة أقل من واجب الوجود .ثم في المرتبة األخيرة عالم
الطبيعية ،ولكن فيها إمكانًا ً
الموجودات ما تحت فلك القمر ،عالم الكون والفساد ،حيث تُعتبر المادة المسؤول األول عن الشر
الـمــوجــود فــي هــذا الـعــالــم ،وتجعل هــذه الـمــوجــودات رهينة للنقص الــدائــم ،وتمنعها مــن أن تصل إلى
كمالها األخير.
ّأما التعريف الثاني للشر ،فيرتبط عند الشيخ باللذة واأللــم ،ويفسر به سبب حدوث الشر في األفعال
اإلنسانية االختيارية ،حيث يربط الخير باللذة ومــا يكون وسيلة إليها ،والشر باأللم ومــا يكون وسيلة
إليه .يقول في اإلشــارات والتنبيهات« :اللذة هي إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك كمال وخير
مــن حـيــث هــو كــذلــك ،واألل ــم هــو إدراك ون ـيــل لــوصــول مــا هــو عـنــد ال ـمــدرك آف ــة وش ـ ــر»(((1؛ فــالـشــر في
ه ــذا الـتـعــريــف الـثــانــي يـحـمــل أيـ ًـضــا مـعـنــى وج ــود ًي ــا عــرضـ ًـيــا غـيــر ذات ــي :فـهــو وج ــودي ألن اآلالم ليست
ً
إدراك ــا وجــود ًيــا
مـعــانــي عــدمـيــة مـثــل ال ـشــرور بالمعنى الـســابــق ،ألنـهــا تـحــدث عــن شــيء مــؤلــم ،و ُت ـحــدث
غـيــر مــائــم ،مـثــل الـظـلــم ال ــذي ي ــؤذي الـمـظـلــوم وال ـنــار الـتــي تـحــرق الـجـســد ،حـيــث إن الـمـتــألــم ال يـتــألــم
لفقده شي ًئا ،بــل إلدراكــه شي ًئا وجــود ًيــا مــؤذ ًيــا .وهــو عرضي ألن الـشــيء المؤلم ليس شـ ًـرا فــي نفسه ،بل
بــالـقـيــاس إلــى الـمـتــألــم بــه ،فــإن الـنــار ُتـ َعــد شـ ًـرا بالنسبة إلــى مــن يـتــأذى بـهــا ،لكنها فــي ذاتـهــا ليست شـ ًـرا،
فــإنـهــا وإن ص ــارت ش ـ ًـرا بــالـقـيــاس إلــى الـمـتــألــم بـهــا ،فــإن لـهــا جـهــة أخ ــرى تـكــون بـهــا غـيــر شــر ،وهــي فعل
اإلحـ ــراق ال ـص ــادر ع ـنـهــا ،ف ـفــي قـ ّـوت ـهــا أن ت ـح ــرق ،وبــال ـتــالــي ُي ـ َـع ـ ّـد اإلحـ ــراق خ ـي ـ ًـرا وك ـم ـ ً
ـال بــالـنـسـبــة إلـيـهــا،
وإن ـم ــا ه ــو (أي ال ـش ــيء ال ـمــؤلــم) ش ــر بــالـنـسـبــة إل ــى م ــن ف ـقــد ســام ـتــه بـسـبـبـهــا .وب ـه ــذا ي ـعــود ه ــذا الـمـعـنــى
الـثــانــي لـلـخـيــر وال ـشــر إلــى الـمـعـنــى األول ،فــإن إدراك الـمــائــم ،أي ال ـلــذة والـخـيــر ،إنـمــا هــو فــي حقيقته
كـمــال وج ــودي لـلـمــدرك ،وكــذلــك إدراك غـيــر الـمــائــم ،أي األل ــم وال ـشــر ،إنـمــا هــو فــي أصـلــه عـبــارة عن
عدم الكمال.
ه ـك ــذا ربـ ــط ابـ ــن س ـي ـنــا م ـف ـه ــوم ال ـش ــر ف ــي ك ــا ال ـت ـعــري ـف ـيــن ب ـم ـع ـيــار م ــوح ــد ي ـس ــري ع ـل ــى ج ـم ـيــع األف ـع ــال
والـمــوجــودات ،ب ــد ًءا بــالـبــاري تـعــالــى حـتــى آخــر الـمــوجــودات الـهـيــوالنـيــة؛ فـكــل مــا يحقق الـكـمــال والـلــذة
ألما وإدرا ًكــا غير مناسب
خيرا ،وذلك هو الوجود ،وكل ما ُي َع ّد ً
نقصا ويسبب ً
واإلدراك المناسب ُي َع ّد ً
يعتبر شـ ًـرا ،ويحسب على العدم «الـمــراد بالخير :الموجود ،وبالشر :الـعــدم»( .((1ويكاد يكون مفهومه
لـلـخـيــر مـتـطــابـ ًقــا مــع مـفـهــوم ال ــوج ــود« ،فــالــوجــود خ ـيــريــة  ...وال ــوج ــود ال ــذي ال ي ـقــارنــه عـ ــدم  ...بــل هو
( ((1النراقي ،ص .128

( ((1ابــن سينا ،اإلشــارات والتنبيهات ،في :فخر الدين محمد بن عمر الــرازي ،شــرح اإلشــارات والتنبيهات ،ج ،2مقدمة وتصحيح
علي رضا نجف زاده (تهران :دانشكاه تهران ،)2005 ،ص .566

( ((1عـلــي بن محمد سيف الدين اآلمــدي ،كشف التمويهات فــي شــرح الــرازي على اإلشــارات والتنبيهات للرئيس ابــن سينا ،ويليه
لباب اإلشارات والتنبيهات تأليف اإلمام العالمة فخر الدين الرازي؛ تحقيق وتعليق أحمد فريد المزيدي (بيروت :دار الكتب العلمية،
 ،)2013ص .309
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دائ ــم بــالـفـعــل ،فـهــو خـيــر م ـح ــض»( ،((1وهـمــا مـ ًعــا عـلــى طــرفــي نـقـيــض مــع مـفـهــومــي ال ـشــر وال ـع ــدم« :ومــا
احتمل الـعــدم بــوجــه مــا ،فليس مــن جميع جهاته بــريـ ًئــا مــن الـشــر والـنـقــص»( .((1ومـتــى كــان الــوجــود تا ًما
(واجـ ـ ــب الـ ــوجـ ــود) كـ ــان ال ـخ ـي ــر م ـط ـل ـ ًق ــا ،وم ـت ــى كـ ــان ال ــوجـ ــود ن ــاق ـ ًـص ــا ،كـ ــان ال ـش ــر الز ًم ـ ـ ــا .هـ ــذا ي ــذ ّك ــرن ــا
بــال ـت ـصــور األف ــاط ــون ــي الـ ــذي يـمـيــز ب ـيــن عــالــم ال ــوج ــود الـمـطـلــق (ع ــال ــم ال ـم ـثــل) ح ـيــث ال ـخ ـيــر األس ـمــى،
وال ـعــالــم ال ـم ـح ـســوس مـسـكــن ال ـشــر ح ـيــث يـخـتـلــط ال ــوج ــود ب ــال ــاوج ــود ،وال ـخ ـيــر ب ـن ـق ـي ـضــه( ،((1ويــذ ّكــرنــا
أي ـ ًـض ــا ب ــدي ـك ــارت ال ـ ــذي اع ـت ـبــر خ ـطــايــا اإلنـ ـس ــان ن ـت ـي ـجــة ط ـب ـيـع ـيــة ل ـت ـمــوق ـعــه ض ـمــن ن ـق ـطــة وسـ ــط ب ـيــن ال ـلــه
والـ ـع ــال ــم؛ إذ ال ي ــوج ــد ب ـح ــق أي شـ ــيء ف ــي ذات ـ ــي م ـم ـكــن أن ي ـق ــودن ــي إلـ ــى ال ـخ ـط ــأ ،ب ـم ــا أن ال ـكــائــن
األع ـظ ــم أب ــدع ـن ــي ،ول ـك ــن إذا اع ـت ـبــرت نـفـســي م ـش ـ ً
ـارك ــا بـشـكــل م ــا بــال ـعــدم أو ب ــال ــاوج ــود ،أي ب ـمــا أنــي
ل ـســت ال ـكــائــن األع ـظ ــم ،أج ــدن ــي م ـع ـ َّـر ًض ــا ل ـمــا ال ن ـهــايــة ل ــه م ــن اإلخ ـف ــاق ــات بـحـيــث يـنـبـغــي أال أنــدهــش
عندما ُأخطئ(.((1
هــذا الـمـعـيــار جـعــل تـصــور ابــن سـيـنــا لـلـشــر شــامـ ًـا ســائــر ال ـم ـجــاالت ،فــالــوجــوه الـتــي يـقــال عـنـهــا أنـهــا شر
تضم :األفعال المذمومة :مثل الظلم؛ مبادئها من األخالق ،كإرادة الظلم؛ اآلالم والهموم وما يشبهها،
كاالحتراق بالنار؛ نقصان كل شيء عن كماله وفقدانه ما من شأنه أن يكون له ،مثل الجهل والضعف
والتشويه في الخلقة.
بناء عليه ،يمكن أن نميز ،مع ابن سينا ،في الشر بين:
ضررا بسالمته الجسدية وبحاجاته ورغباته ،ووسيلتا
 الشر الطبيعي ،ويتعلق بما يؤذي اإلنسان و ُيلحقً
اإلنسان لتمييزه هما اللذة واأللم.
ضارا أو مؤذ ًيا من األفعال التي تقع باختيار اإلنسان.
 الشر األخالقي ،ويتعلق بما يراه العقل العملي ً ال ـشــر الـمـيـتــافـيــزيـقــي ،ويـتـعـلــق ع ـمــو ًمــا بــالـنـقــص ال ــذي ي ـمــس ال ـم ــوج ــودات الـمـمـكـنــة ويـمـنـعـهــا م ــن أنتـصــل إل ــى الـكـمــال الــواجــب لـهــا .وه ــذا الـنـقــص أصـيــل فــي الـطـبـيـعــة واإلن ـس ــان ،وه ــو مــن صـمـيــم مــاهـيــة
هذه الموجودات.
ً
مرتبطا بالضرورة باالعتبارات الميتافيزيقية؛ فواجب الوجود
إن تعريفه هذا يجعل منظوره للخير والشر
هو المصدر األول لكل كمال يلحق الموجودات الممكنة ،وكل ما فيها من خير إنما هو فيض لخيره
المطلق ،وكل ما فيها من شر فالباري من َّزه عنه .هذا المنظور هو الــذي ظل مهيم ًنا حتى بداية العصر
الـحــديــث «ي ــرى الـتـقـلـيــد الـفـلـسـفــي ال ــذي بـلــغ أجـلــى مـظــاهــره مــع لـيـبـنـتــز ،أن مـحــدوديــة الـمـخـلــوقــات هي
فــرصــة الـشــر الـمـعـنــوي ،وكــونـهــا فــرصــة لـلـشــر الـمـعـنــوي ،فــإن هــذه الـمـحــدوديــة تـسـتــأهــل حـتــى اســم الـشــر
( ((1ابن سينا ،كتاب النجاة ،ص .265

( ((1المصدر نفسه ،ص .265
( ((1انظر :ريكور ،ص .27

(18) Platon, La république, traduction George Leroux (Paris, Flammarion, 2004).
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الـمـيـتــافـيــزيـقــي»( .((2فــي مـقــابــل الـمـنـظــور الـحــديــث الــذي يسير تــدريـجـ ًـيــا فــي اتـجــاه تـجــريــد الـشــر مــن ُبـعــده
ال ــدي ـن ــي وال ـم ـي ـتــاف ـيــزي ـقــي وح ـص ــره ف ــي ُب ـع ــد أخ ــاق ــي أحـ ـ ــادي« ،ن ـق ــر ع ـلــى الـ ـ ــدوام بـ ــأن ال ـط ـب ـي ـعــة ال هــي
تـتـحـمــل الــذنــب عـنــه (حـيــن يـكــون ش ــري ـ ًـرا) ،وال هــي لـهــا الـفـضــل عـلـيــه (حـيــن يـكــون خ ـيـ ًـرا) ،بــل اإلنـســان
ذات ـ ــه ه ــو ص ــاح ـب ــه وال ـم ـت ـس ـب ــب ف ـ ـي ـ ــه»( .((2ل ـك ــن هـ ــذا ال ـت ـع ــري ــف ي ـط ــرح ف ــي ال ــوق ــت ع ـي ـن ــه ع ـل ــى ال ـش ـيــخ
إش ـك ــال ال ـع ــاق ــة ب ـي ــن اإلرادة ال ـخ ـ ّـي ــرة ل ــواج ــب الـ ــوجـ ــود ،وال ـش ــر ال ـك ــام ــن ف ــي الـ ـم ــوج ــودات الـمـمـكـنــة
الخاضعة لتدبيره.

عرضية الشر في العالم
ل ـكــي ي ـحــدد ال ـش ـيــخ اب ــن سـيـنــا مــوق ـفــه م ــن عــاقــة ال ـشــر ب ـ ــاإلرادة اإلل ـه ـيــة ،ع ـمــل ع ـلــى الـتـمـهـيــد ل ــه أيـ ًـضــا
ب ـت ـحــديــد ح ـج ــم وجـ ـ ــوده وم ــوق ـع ــه ض ـم ــن س ــائ ــر الـ ـم ــوج ــودات ال ـخ ـ ّـي ــرة األخ ـ ـ ــرى؛ ف ـن ـظــرتــه ب ـش ــأن حـجــم
وجـ ــود ال ـش ــر ف ــي ال ـع ــال ــم ومـ ــدى جــوهــري ـتــه ت ـق ــوم ع ـلــى م ـقــدم ـت ـيــن :األول ـ ــى ه ــي أن ــه ل ـيــس ل ـل ـشــر وج ــود
أص ـيــل فــي ه ــذا ال ـعــالــم ،ألن ــه ّإم ــا أن ُيـطـ َلــق عـلــى أم ــور عــدمـيــة لـيــس لـهــا وج ــود حـقـيـقــي ،بــل هــي مـجــرد
وإم ــا أن ُيـطـ َلــق عـلــى أم ــور وجــوديــة لـكـنـهــا غـيــر حقيقية بل
سـلــب لـمــا هــو ض ــروري أو نــافــع أو كـمــالــيّ ،
عــرض ـيــة ط ــارئ ــة .وال ـث ــان ـي ــة ه ــي أن ال ـشــر مــرت ـبــط ب ــال ـم ــادة؛ ذل ــك أن ال ـم ــوج ــودات ّإم ــا أن ت ـكــون ال مــاديــة
وإم ــا أن تـكــون مــاديــة ،واألول ــى ال قــوة فـيـهــا ،فــا نـقــص يـعـتــريـهــا ،فـهــي مـعـصــومــة مــن الـشــر« ،فــا يكون
ّ
(((2
(((2
فـيـهــا ش ــر أص ـ ـ ــا» ّ ،أمـ ــا ال ـثــان ـيــة ،ف ـهــي كــون ـهــا «ف ــي م ـعــرض الـ ـشـ ــر» م ــادي ــة يـجـعـلـهــا م ــوج ــودة بــالـقــوة
ومعرضة للنقص.
ّ
بـ ـن ــاء ع ـل ــى ه ــات ـي ــن ال ـم ـق ــدم ـت ـي ــن ،تـ ـك ــون االحـ ـتـ ـمـ ــاالت ال ـم ـم ـك ـن ــة ب ـخ ـص ــوص ح ـج ــم وج ـ ــود الـ ـش ــر فــي
الـ ـم ــوج ــودات ع ـن ــد ال ـش ـي ــخ ك ـم ــا ي ـل ــي« :ال ـم ــوج ــود ّإم ـ ــا أن ي ـك ــون خ ـي ـ ًـرا م ــن ك ــل الـ ــوجـ ــوه ،أو ش ـ ـ ًـرا مــن
كـ ــل ال ـ ــوج ـ ــوه ،أو خـ ـيـ ـ ًـرا مـ ــن وج ـ ــه وش ـ ـ ـ ًـرا مـ ــن وجـ ـ ــه .وهـ ـ ــذا األخـ ـيـ ــر ع ـل ــى ث ــاث ــة أق ـ ـسـ ــام :ف ــإن ــه ّإمـ ـ ــا أن
ي ـك ــون خ ـي ــره غ ــال ـ ًـب ــا ع ـل ــى ش ـ ــره ،أو ي ـك ــون شـ ــره غ ــال ـ ًـب ــا ع ـل ــى خـ ـي ــره ،أو ي ـت ـس ــاوى ش ـ ــره وخ ـ ـيـ ــره ،ف ـهــذه
أقسام خمسة»(.((2
ّأما القسم األول ،فقد وجب وجوده في نظر ابن سينا ،ألن الخير هو الموجود ،والموجود الذي يكون
خيرا لذاته وهو واجب الوجود تعالى ،إذ هو الخير
خيرا من كل وجه ومن َّز ًها عن كل شرّ ،إما أن يكون ً
ً
المطلق وغيره خير بالنسبة إليه« :الــوجــود الــذي ال يقارنه عــدم  ...فهو خير محض ،فــإذن ليس الخير
(((2
وإم ــا أن يـكــون خـيـ ًـرا لـغـيــره ،وهــو الـعـقــول الـمـفــارقــة واألفــاك
الـمـحــض إال الــواجــب الــوجــود ب ــذات ــه» ّ ،
( ((2المصدر نفسه ،ص .199

( ((2إيمانويل كانط ،الدين في حدود مجرد العقل ،نقله إلى العربية فتحي المسكيني (بيروت :جداول ،)2012 ،ص .69

( ((2الرازي ،كتاب المباحث المشرقية ،ج  ،2ص .520

( ((2المصدر نفسه.

( ((2المصدر نفسه ،ص .521

( ((2ابن سينا ،الشفاء .اإللهيات ،ص .381
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السماوية .الموجودات المفارقة لهذا العالم كاملة من َّزهة عن النقص ،فال شر يعتريها« ،وجميع الشر،
(((2
لما
إنـمــا يــوجــد فيما تـحــت فـلــك ال ـق ـمــر» ّ .أمــا الـقـســم الـثــانــي ،فــإنــه لــو وجــد لـكــان شـ ًـرا مـطـلـ ًقــا ،ولـكــن ّ
كــان الـشــر مــاز ًمــا لـلـعــدم ،وال ـعــدم الـمـطـلــق يـقـتـضــي نـفــي كــل مــوجــود ،فـقــد اسـتـحــال وج ــود هــذا القسم
«وال خـيــر عــن ع ــدم مـطـلــق إال عــن لـفـظــه ،فـلـيــس هــو بـشــر حــاصــل ول ــو ك ــان لــه ح ـصــول مــا ل ـكــان الـشــر
(((2
غالبا ،والرابع الذي يكون شره مساو ًيا لخيره ،يؤكد
العام»  .وكذلك القسم الثالث الذي يكون شره ً
الشيخ بأنه ال يمكن إيجادهما ،ألنهما لــو ِ
منافيا للحكمة اإللهية التي خلقت
وجــدا لكان وجــودهـمــا
ً
ال ـمــوجــودات عـلــى وجــه يـمـ ّـكـنـهــا مــن أن تـبـلــغ الـكـمــاالت الـتــي تـجــب لـهــا بـحـكــم مــا فـيـهــا مــن إمـكــانــات؛
طاغيا فــي الـمــوجــودات ،فلئن كثر العمى ً
مثل فــإن البصر أكـثــرّ .أمــا
فالشر مغلوب ،وينبغي ّأل يكون
ً
شره مقارنة
القسم الخامس الذي يكون خيره ً
غالبا على شره ،فيعترف بوجوده ،إال أنه يؤكد محدودية ّ
بـخـيــره الـغــالــب ،فـهــذا الـشــر «طـفـيــف بــالـقـيــاس إلــى ســائــر ال ــوج ــود»( ،((2ألن الـشــر منتشر فــي هــذا الـعــالــم
وال يـمـكــن إن ـكــاره ،وال ـجــود اإللـهــي يـعــم ســائــر ال ـمــوجــودات بفيضه إال أن الـبـعــض مـنـهــا ُح ـ ِرم مــع ذلــك
الـكـمـ ِ
ـاالت الـضــروريــة الـتــي تجب لــه بحكم نــوعــه ،مثل الـحــريــق الــذي يــأتــي على غــابــة فيحرم النباتات
نموها الطبيعي.
َّ
لكن إذا كانت غلبة الخير على الشر تبدو مقبولة في عالم الطبيعة ،فماذا عن عالم اإلنسان؟ ير ّد ابن
سـيـنــا عـلــى مــن يـقــول :إن الـغــالــب عـلــى أكـثــر الـنــاس هــو الـجـهــل وطــاعــة الـشـهــوة والـغـضــب ،أي الجهل
بــاالعـتـقــادات الـحـقــة والـخـلــو مــن األخ ــاق الـفــاضـلــة ،األم ــر ال ــذي يــوجــب الـشـقــاوة فــي الــدنـيــا واآلخ ــرة.
ويــؤكــد أن الـقــاعــدة أع ــاه تـســري عـلــى الـبـشــر فــي الــدنـيــا كـمــا فــي اآلخ ــرة ،فــالـغــالــب عـلـيـهــم فــي نـظــره هو
الـسـعــادة الــدنـيــويــة واألخ ــروي ــةّ ،أم ــا الـشـقــاوة فـتـبـقــى أقـلـيــة .ويـشـبــه حــال الـنـفــس بـحــال الـجـســد ،فـكـمــا أن
أح ـ ــوال ال ـب ــدن ف ــي ال ـص ـحــة وال ـج ـم ــال ثـ ــاث :إح ــداه ــا ح ــال ال ـفــائــق ال ـج ـمــال وال ـص ـح ــة ،وال ـثــان ـيــة حــال
الـمـتــوســط ،والـثــالـثــة حــال القبيح والـمــريــض ،كــذلــك هــي أح ــوال الـنـفــس فــي الـخـلــق واالعـتـقــاد :إحــداهــا
حال البالغ فضيلة العقل والخلق ،والثانية حال النفس الخالية من فضائل العقل الحقة والباطلة ،ومن
األخــاق الجيدة والرديئة ،والثالثة حــال النفس الخالية من االعتقادات الحقة واألخــاق الفاضلة ،بل
مكتسبة نقيضهما.
للصنف األول الــدرجــة الـقـصــوى فــي الـسـعــادة األخــرويــة ،والـثــانــي مــن أهــل الـســامــة فــي اآلخ ــرة ،ويـنــال
ً
حظا ما من الخيرات العاجلة ،والثالث من أهل الشقاوة« :وكل واحد من الطرفين نادر ،فالوسط فاش
غالب ،وإذا أضيف إليه الطرف الفاضل صار ألهل النجاة غلبة وافرة الوجود»(.((2
ج ـعــل اب ــن سـيـنــا أه ــل ال ـس ـع ــادة أك ـث ــر رغ ــم إق ـ ــراره ب ــأن ال ـف ـئــة ال ـم ـتــوس ـطــة ،ال ـت ــي ه ــي ال ـغــال ـبــة ،خــال ـيــة مــن
ـوعــا واح ــدً ا،
الـعـلــوم الـحـقــة واألخ ــاق الـفــاضـلــة .ويــوضــح ذلــك بــالـقــول إن الـسـعــادة األخــرويــة لـيـســت نـ ً
( ((2ابن سينا ،كتاب النجاة ،ص .321

( ((2المصدر نفسه ،ص .321

( ((2المصدر نفسه ،ص .322

( ((2ابن سينا ،اإلشارات والتنبيهات ،في :الرازي ،شرح اإلشارات والتنبيهات ،ج  ،2ص .551
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وال ُت ـنــال بــالـعـلــم وح ــده ،فــالــذي يـقـتـضــي ال ـعــذاب الـمـخـلــد فــي ال ـنــار هــو فــي نـظــره الـعـقــائــد الـبــاطـلــةّ .أمــا
األخ ــاق الــردي ـئــة ،فــإنـهــا تــوجــب ال ـع ــذاب م ــدة ثــم تـتـخـلــص ال ـن ـفــوس إل ــى سـعــة مــن رح ـمــة ال ـلــه ،عكس
ال ـم ـع ـتــزلــة ال ــذي ــن ي ـق ــول ــون بـتـخـلـيــد مــرت ـكــب ال ـك ـب ـيــرة ف ــي الـ ـن ــار .ك ـمــا ي ــوض ــح أن ل ـيــس ك ــل ُخ ـ ُل ــق رديء
مــوجـ ًـبــا لـلـعــذاب ،بــل الـ ُـخـ ُلــق الـمــوجــب لـلـعــذاب هــو المتمكن مــن الـنـفــس تـمـكـ ًنــا بــالــغً ــا« :وال تـصــغ إلــى
مــن يـجـعــل الـنـجــاة وقـ ًفــا عـلــى ع ــدد ،ومـصــروفــة عــن أهــل الـجـهــل والـخـطــايــا صــر ًفــا إلــى األب ــد ،واسـتــوســع
رحمه الله»(.((3
خاليا من الكبائر كما
السعادة في نظر ابن سينا غير قاصرة على من عرف الحق بالبراهين ،أو من كان ً
يقول المعتزلة ،بل إنها شاملة ً
أيضا النفوس الخالية من العقائد الباطلة ،وحتى تلك التي اقترفت أخال ًقا
رديـئــة ستنتهي أيـ ًـضــا إلــى الـسـعــادة .وبـهــذا سيكون أهــل الـسـعــادة والـخـيــر أكـبــر مــن أهــل الـشـقــاوة والـشــر،
غالبا على الشر في اآلجلة كما هي الحال في العاجلة؛ فالشر بشكل عام موجود ولكن
ويكون الخير ً
حجمه مـحــدود ،ومغلوب مــن الخير ،ثــم إنــه غير مقصود لــذاتــه بــل لغيره (الـخـيــر) ،فهو عــارض طــارئ
غير أصيل.

ال ُبعد الديني والميتافيزيقي للشر

إذا كــان الشر مــوجــو ًدا فــي هــذا العالم ،ســواء نُسب إلــى الطبيعية أو إلــى اإلنـســان ،فحتى لــو س ّلمنا بأن
وجــوده عرضي وأقـلــي ،فــإن داللــة وجــوده داخــل المملكة الخاضعة لــواجــب الــوجــود تعالى ،الموجود
خصوصا بصدد ما إذا كان
الخير في ذاتــه والمن َّزه عن كل شر ،تبعث مع ذلك على النظر والتساؤل،
ً
مبرر وجــوده ينحصر فــي حرية اإلرادة ،فيكتسي بذلك داللــة أخالقية خالصة ،أو يـنــدرج ضمن تدبير
وميتافيزيقيا.
دينيا
ً
إلهي شامل ،فيكتسي بذلك ُبعدً ا ً

يـمـيــل ال ـف ـكــر ال ـحــديــث وال ـم ـعــاصــر ،بـشـكــل عـ ــام ،إل ــى ت ـجــريــد ه ــذا ال ـم ـف ـهــوم م ــن دالل ـت ــه الـمـيـتــافـيــزيـقـيــة
بـتـفـسـيــر الـطـبـيـعــة ت ـف ـس ـيـ ًـرا مـيـكــانـيـكـ ًـيــا ال غــائ ـيــة ف ـيــه ،م ـس ـت ـبـ ِـعــدً ا بــذلــك ك ــل تــأث ـيــر ل ـقــوة مـتـعــالـيــة م ــن شــأنـهــا
وإم ــا فــي خــانــة الـشــر .ويـعـمــل في
أن تـضـفــي عـلــى ح ــوادث الـطـبـيـعــة مـعـنــى يجعلها ّإم ــا فــي خــانــة الـخـيــر ّ
مـ ـ ــوازاة ذل ــك ع ـلــى ح ـصــر دالل ـت ــه الــدي ـن ـيــة إل ــى أق ـص ــى الـ ـح ــدود ،وذلـ ــك ب ـف ـصــل األخ ـ ــاق ع ــن ال ــدي ــن،
وربـطـهــا بـقــوانـيــن الـعـقــل الـبـشــري الـتــي تــوكــل إلـيـهــا مهمة تــرسـيــم الـحــدود بـيــن مــا هــو خـ ّـيــر ومــا هــو شــريــر.
ف ــإذا كــانــت األخ ــاق مــع كــانــط مـثـ ًـا تـقــود إل ــى الــديــن ،فــإنـهــا عـلــى األق ــل فــي تــأسـيــس واجـبــاتـهــا تستقل
بــذات ـهــا« :ف ــإن األخـ ــاق ال تـحـتــاج أبـ ــدً ا فـيـمــا يـتـعـلــق بــذات ـهــا إل ــى ال ــدي ــن ب ــل بـفـضــل الـعـقــل الـعـمـلــي هــي
مكتفية بذاتها»(.((3

لكن عندما يتعلق األمــر بفيلسوف مــن العصر الوسيط اإلســامــي مثل ابــن سينا ،فإنه وإن أقــر بنصيب
مــا لمسؤولية اإلنـســان األخــاقـيــة ،لــم يستطع أن يفصل مفهوم الـشــر عــن داللـتــه الميتافيزيقية والدينية،
بــل ربـطــه ب ــاإلرادة اإللـهـيــة وبـتــدبـيــره تـعــالــى لـلـعــالــم ،وعـمــل عـلــى حـصــر وج ــوده إلــى أدنــى درجــة ممكنة،
( ((3المصدر نفسه ،ص .558
( ((3كانط ،ص .45
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مع تحويله إلــى مجرد وجــود عرضي طــارئ وغير أصيل ،حتى يتناسب حجم وجــوده مع وجــود إرادة
إلـهـيــة خـ ّـيــرة خـلـقــت ال ـمــوجــودات مــن األس ــاس ألج ــل أن تـبـلــغ كـمــالـهــا الــواجــب لـهــا ،لـكــن مــن دون أن
مباشرا أو فــاعـ ًـا لــه ،أو متص ًفا بــه؛ ذلــك أن الله تعالى لــم يخلق مــوجــودات شريرة
سببا
يجعل الـبــاري ً
ً
عالما يهيمن عليه الشر وال حتى يتساوى
شـ ًـرا مطلقًا وال شـ ًـرا ذاتـ ًـيــا («والـشــر ال ذات لــه») ،ولــم يخلق ً
خـيــره مــع شــره ،بــل خلق عــالـ ًـمــا يغلب خـيــره شــره ،كما لــو أنــه قصد ابـتــداء أن ال يخلق إال الـمــوجــودات
خيريتها إال بأن يعرض عنها
الخيرة ،لكن الضرورة اقتضت أن ال توجد هذه الموجودات وأن ال تدوم
ّ
ّ
بـعــض األف ـعــال الـشــريــرة ،وتـتــرتــب عـلــى وجــودهــا آث ــار سلبية غـيــر مـقـصــودة بــالـقـصــد األول؛ فــالـلــه تعالى
مريد للشر لكن بالعرض وليس بإرادة ابتدائية ،وهو مقدر له وراض عنه لكن بالعرض« ،فالشر داخل
فــي ال ـقــدر بــال ـعــرض ،كــأنــه م ـثـ ًـا مـ ْـرضــي بــه ب ــال ـع ــرض»( ،((3وب ـهــذا الـمـعـنــى يـسـمــح ال ـبــاري بــوجــود الـشــر،
«فـهــو يــريــد الـخـيــر إرادة أولـيــة ويــريــد الـشــر أيـ ًـضــا عـلــى الــوجــه الــذي بــالـعــرض ،إذ عـلــم أنــه يـكــون ضــرورة
فلم يعبأ به»(.((3
خيرة وتساهم في كمال
الله تعالى غير مسؤول عن الـشــرور ،ألنــه إنما خلق مــوجــودات هي في ذاتها ّ
بــاقــي ال ـمــوجــودات ،ولـكــن وجــودهــا هــذا مــا كــان ليتم مــن دون أن تـصــدر عنها بــالـعــرض بـعــض اآلفــات
دائما
والـشــرور .وإنما تعود المسؤولية الذاتية في وجــود الشرور إلــى المادة التي تقبل العدم ،وتوجد ً
«وأم ــا الـشــرور
وج ــو ًدا بــالـقــوة ،وتـقـبــل الـمـتـنــاقـضــات ،وال تـسـمــح بــوجــود مــوجــودات كــامـلــة كـمـ ًـال تــا ًمــاّ :
فوجودها لضرورة الهيولى»( .((3وهــذا الشر ال يمكن أن يرتفع بشكل نهائي ،وبالخصوص من وجهة
نـظــر فـيـلـســوف يــؤمــن بــأن اإلمـكــان الــذي بـمــوجـبــه تـكــون الـمـخـلــوقــات ممكنة كــامــن فــي الـقــابــل (الـمــادة)
وليس في الفاعل (الخالق) .بل يذهب ابن رشد إلى حد ربط نظام اشتغال الشر بقانون السببية بعيدً ا
عن أهواء الناس ومتمنياتهم ،ولو جاز في نظره أن تنقلب الشرور الواقعة من هذه الموجودات خيرات
(ح ـتــى ي ـكــون ال ـعــالــم خــالـ ًـيــا مــن كــل ش ــر) الن ـه ــارت الـسـبـبـيــة ،ول ـجــاز أن يـنـقـلــب كــل ش ــيء إل ــى نـقـيـضــه:
«يمكن أن ينقلب الخير شـ ًـرا والـشــر خـيـ ًـرا فــا يكون هــا هنا حقيقة أصـ ًـا ،حتى يمكن أن يكون الخير
كله في تــرك عبادته واإلعــراض عن اعتقاد تعظيمه»(((3؛ فحتى حــدوث الشر تحكمه قوانين صارمة ال
تنفصل عــن قــوانـيــن عــالــم الـكــون والـفـســاد .وهــذا مــا أكــده أيـ ًـضــا اليبنتز الحـ ًقــا ،مـعـتـبـ ًـرا أن «ال ـنــزوع نحو
الـشــر فــي الـمـخـلــوقــات أمــر ض ــروري ،رغــم أن نـشــأتــه تـظــل عــرضـيــة ،بمعنى أنــه مــن ال ـضــروري أن تكون
الشرور ممكنة»(.((3
( ((3أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا ،اإلشارات والتنبيهات ،مع شرح نصير الدين الطوسي؛ تحقيق سليمان دنيا ،ج  ،4ط 3
(القاهرة :دار المعارف  ،)1980ص .305
( ((3ابن سينا ،كتاب النجاة ،ص .325

( ((3أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ،تلخيص ما بعد الطبيعة ،حققه وقدم له عثمان أمين (القاهرة :مطبعة مصطفى البابي الحلبي
وأوالده ،)1958 ،ص .162

( ((3المصدر نفسه ،ص .164

(36) Gottfried Wilhelm Leibniz, Sur l’origine radicale des choses (1697); La Cause de Dieu, défendue par sa justice,
elle-même conciliée avec toutes ses autres perfections et la totalité de ses actions (1710), introd. et commentaires par
Pierre-Yves Bourdil; trad. par Martine Etrillard et Pierre-Yves Bourdil, profil. Hatier, 712 (Paris: Hatier, 1990), 65.
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حكيما
األصل إ ًذا في الموجودات هو الخير ،وجميع الموجودات الخيرة مرا ّدة للباري بمقتضى كونه
ً
جــوا ًدا تفيض عنه الموجودات على الوجه األكملّ ،أما تلك التي يعرض لها نوع من الشر ،مثل النار
والـظـلــم والـمــرض ،فإنها أيـ ًـضــا صــادرة عــن الـبــاري بمقتضى إرادت ــه ورض ــاه ،لكنها ال تـصــدر عــن إرادتــه
مرضي به ،والشر مراد مكروه ،فهو من حيث أنه شر مكروه ،إال
بالقصد بل بالعرض فقط؛ فالخير مراد ْ
(((3
أنه صار مرا ًدا لكونه من لوازم الخير المطلوب بالذات ،فهو «مكروه بالذات مراد بالعرض»  ،ألن ليس
من الحكمة اإللهية أن تترك خيرات كثيرة ألجل شرور قليلة« ،فما كان يحسن أن تترك المنافع األكثرية
والدائمة ألغراض شرية أقلية ،فأريدت الخيرات الكائنة عن هذه األشياء إرادة أولية على الوجه الذي
يصلح أن يقال إن الله تعالى يريد األشياء ،ويريد الشر ً
أيضا على الوجه الذي بالعرض ،إذ علم أنه يكون
(((3
ضرورة فلم يعبأ به ،فالخير مقتضى بالذات ،والشر مقتضى بالعرض ،وكل بقدر»  .الشر مضاف إليه
ُّ َ
َ ُ َ
َّ ُ َ
َ ََ ُ
الل خال ُِق ك ِل ش ْي ٍء﴾( ،((3وقــولــه﴿ :خلق
تعالى على الـعـمــوم ،كقوله تعالى﴿ :
ك ْم َو َما ت ْع َملون﴾(،((4
ْ
َ
ُ
َ
ّ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
والـخـيــر مـضــاف إلـيــه على الـخـصــوص ،كقوله تـعــالــى﴿ :بيدِك الخي ُر إِنك عل ٰى كل ش ْي ٍء قد ٌ
ِير﴾(((4؛
ۖ
ِ
ِ
ويقدره على العباد ،ولكن ليس بأن
فالله تعالى يقضي ،بحسب الفالسفة المسلمين المشّ ائين ،بالشر
ّ
يريده أو يصدر عنه مباشرة ،بل بأن يصدر عن الموجودات التي خلقها والتي هي بحكم مادتها وماهيتها
تفسيرا لكيفية اكتساب العباد أفعالهم الشريرة
ناقصة .ولذلك يعترضون على النظرة األشعرية ،التي تقدم
ً
وارتباط ذلك بتكوينهم النفسي والبيولوجي ،لكنها مع ذلك تتشبث بأن تر َّد كل أفعالهم ،خيرها وشرها،
إلى إرادة الباري المد ِّبر الوحيد واألوحد للكون« :أحكام الشر هي من الجهل والشيطان بخالف الله
سبحانه وتعالى وقــدره فإنه فاعل للخير والشر م ًعا ومقدرهما إذ ال فاعل ســواه»( .((4لذلك ،يع ّلق ابن
رشد على من يربط الشر بإرادة الباري ،بالقول إنه يلزمه نسبة الظلم للباري تعالى عن ذلك« :يلزمهم
يجوروه»(.((4
ضرورة أن ّ
وهكذا نرى كيف أن الشيخ يميل ،عندما يتعلق األمر بتفسير سببي لوجود الشر في العالم ،إلى التنزيه
التام لله تعالى «الصادر عنه ليس بِشَ ر»( ،((4مع إيمانه بأن الحكمة اإللهية اقتضت وجوده ،فمن يتحمل
إ ًذا مسؤولية حصوله؟
رغــم ص ــدور الـشــر بـمــوجــب الـقـضــاء اإلل ـهــي ،فــإن الـمـســؤول الـمـبــاشــر عـنــه لـيــس الـعـلــة الـفــاعـلــة (الـبــاري
ت ـعــالــى) بــل الـعـلــل ال ـقــاب ـلــة؛ فــالـشــر الزم ألش ـخــاص ال ـم ــوج ــودات وطـبــاعـهــا واس ـت ـعــدادات ـهــا الـكــامـنــة في
( ((3فخر الدين محمد بن عمر الرازي ،المطالب العالية من العلم اإللهي ،ج  :3في ذكر الصفات االيجابية وهي كونه سبحانه قادر ًا،
حيا ،تحقيق أحمد حجازي السقا (بيروت :دار الكتاب العربي ،)1987 ،ص .281
عالم ًاً ،
( ((3ابن سينا ،كتاب النجاة ،ص .235 324-
( ((3القرآن الكريم« ،سورة الزمر »،اآلية .62

( ((4المصدر نفسه« ،سورة الصافات »،اآلية .96

( ((4المصدر نفسه« ،سورة آل عمران »،اآلية .26

( ((4أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ،مقدمة ابن خلدون (بيروت :دار الجيل[ ،د .ت ،)].ص .158
( ((4ابن رشد ،ص .164

( ((4نصير الدين الطوسي ،شرح اإلشارات والنبيهات ،في :ابن سينا ،اإلشارات والتنبيهات ،ج  ،4ص .305
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مادتها ،وإال فــإن المخلوقات التي تتعالى عــن حركة الــزمــان وال تلتبس بالمادة والشهوة تكون من َّزهة
عن الشر ،كما هو الشأن في األنــواع واألجناس والعقول والنفوس المفارقة« :الشرور فيجب إضافتها
إلــى األشـخــاص واألزم ــان والـطـبــاع ،وأنــه مـتــى حـصــل نـقــص فــي آحــاد نــوع مــا ،كــان ذلــك الـنـقــص عــائــدً ا
إلــى ضعف فــي القابل وقـصــور فــي الـمـسـتـعــد»( .((4كما يلزم الشر بسبب كثرة الـمـبــادئ واألسـبــاب ،فإن
الـمــوجــودات لــم تـصــدر كلها مـبــاشــرة عــن واجــب الــوجــود ،بــل صــدرت على سبيل الترتيب والــوســاطــة،
وكـلـمــا كـثــرت الــوســائــط قـ َّـل مـنـســوب الـخـيــر وزادت حـظــوظ الـشــر .كـمــا أن الـكـثــرة يـلــزم عـنـهــا الـتـضــارب
والـمـصــادفــة ،فـلــم يـكــن بــاإلمـكــان مـثـ ًـا أن يـكــون الـمــاء سـبـيـ ًـا لـكــل هــذه الـخـيــرات مــن دون أن تحصل
عرضا هــذه الـشــرور القليلة« :الخير الغالب لما كثرت مبادئه وتباينت أسبابه لــزم من ذلــك التباين
عنه ً
(((4
والـكـثــرة شــر مــا عـلــى سبيل ال ـم ـصــادفــات»  ،فالخير الزم لـلــوحــدة والـشــر الزم لـلـكـثــرة .ولـلـشــر عمو ًما
سببان رئيسيان:
صادرا عنها ومالز ًما لإلمكان والقوة
األول هو المادة التي ال تقبل أبدً ا الكمال المطلق ،وسيظل الشر
ً
(((4
والنقص الكامن فيها« :وإنما يلحق الشر ما في طباعه ما بالقوة»  .ويلحق الشر المادة بسببينّ :إما
أن بعض األسباب أثر في المادة في ابتداء ّ
لتقبل شكل
تشكلها ،فصارت رديئة المزاج ولم تعد مهيأة ّ
وإمــا أن أسبا ًبا
وقــوام مناسب ،فتشوهت الخلقة ،ال بسبب أن الفاعل ُحــرم بل ألن المنفعل لم يقبلّ ،
خارجية طارئة تمنع عن الموجود كماله ،مثل البرد الشديد الذي يمنع النبات من أن يحصل له كماله
في وقته.
وال ـثــانــي هــو الـفــاعــل ،فــإنــه لـمــا ك ــان خــالـ ًقــا لـهــذا الـعــالــم ال ـم ــادي ،وكــانــت ال ـمــادة ال تــوجــد إال ب ــأن تقبل
العدم والتناقض ،استحال أن يدبر الباري هذه الموجودات نحو الغرض المقصود (الخير) من دون أن
يحصل عنها ،ما هو غير مقصود (الشر).
صادرا عن الباري ،بل الباري ال يصدر عنه إلى الوجود،
أمرا وجود ًيا
ً
فالشر ال ذات له ،وليس في ذاته ً
والــوجــود كمال ،ولكن الـمــوجــودات تتلقاه بحسب استعداداتها المتفاوتة؛ فالشر حاصل في الحقيقة
عن امتناع الموجود عن تلقّي الــوجــود ،وعجزه  -بحكم مادته  -عن قبول الفيض الـصــادر عن واجب
الوجود «وإال فالفيض عام من غير بخل به وال منع منه»(.((4
إن ما يقال عن الطبيعة يسري على اإلنسان ،فغرائز الجسد وهــوى النفس ُيعتبران في الغالب مصيدة
ُتــوقــع اإلنـســان فــي شـ َـرك الـشــر ،لـكــن مــن دون أن يعني هــذا أن اإلنـســان شــريــر بــالـكــامــل ،ألن هــذا الشر
عينه يصير دافـ ًعــا لــإنـســان لطلب الـسـعــادة الـتــي فيها خـيــره األقـصــى؛ إذ لــو كــان الـنــاس متخلصين كلية
( ((4أبـ ــو عـلــي الـحـسـيــن بــن عـبــد الـلــه بــن سـيـنــا ،الــرســالــة الـعــرشـيــة فــي حـقــائــق الـتــوحـيــد وإث ـبــات الـنـبــوة ،تحقيق وتـقــديــم إبــراهـيــم هــال
(القاهرة :جامعة األزهر ،)1988 ،ص .39

( ((4المصدر نفسه ،ص .41

( ((4ابن سينا ،كتاب النجاة ،ص .321

( ((4ابن سينا ،الرسالة العرشية ،ص .39
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ً
عقول مفارقة تعيش في سعادة أبدية ،فجسمانيتهم وإن انحطت بهم إلى
من المادة والشهوة لصاروا
درج ــة أق ــل ،لــم تمنعهم مــن بـلــوغ درج ــة الـسـعــادة إن هــم انـشـغـلــوا بتحصيل الـخـيــر ألنـفـسـهــم .وكــل من
يشتاق إلــى خير فهو إلــى مفيض الخير أكـثــر اشـتـيــا ًقــا ،فحق على كــل مــوجــود ممكن أن يـكــون بجب ّلته
مـشـتــا ًقــا إل ــى الـخـيــر الـمـطـلــق« ،وواجـ ــب ال ــوج ــود ب ــذات ــه خـيــر م ـحــض ،وال ـخ ـيــر بــالـجـمـلــة ه ــو م ــا يـتـشــوقــه
كل شيء»(.((4

الشر والحكمة اإللهية
إذا س ّلمنا بــوجــود الشر فــي المملكة الخاضعة لــإرادة اإللهية ،فــأي حكمة فــي إيـجــاده؟ يعتقد الشيخ
ابن سينا أن وجوده ال يتنافى والحكمة اإللهية التي اقتضت وجود عالم هو أكمل العوالم الممكنة في
ـريـتــه« :هــذه الـشــرور الحاصلة غير خالية عــن حكمة تــامــة بها يـكــون قــوام الـعــالــم»(،((5
درجــة كماله وخـيـ ّ
والحكمة اإللهية اقتضت أال تمنع أي مــوجــود مــن كماله الــذي يستحقه ،وال يجوز أن تحرم مــوجــو ًدا
كـمـ ً
ـال يستحقه بحكم الـشــروط الـتــي تهيأت لــه .بـنــاء عليه ،يمكن الـقــول إن هــذا العالم أفـضــل العوالم
واجبا ،وأنه لم يكن
شرا إلى درجة أن ابن سينا يعتبر صدوره عن الباري
ً
خيرا وأقلها ً
الممكنة وأكثرها ً
باإلمكان أن يصدر عنه إال هذا العالم ،وما كان ممك ًنا أن يصدر عالم غير هذا العالم ،وإال فإنه سيكون
شرا ،وهذا لو حصل لكان عبثًا في حق الباري تعالى« :يظهر إثبات الحكمة اإللهية
أقل خيرية وأكثر ً
في وجود هذه الموجودات ،وأنها وجدت على أكمل ما يمكن أن يكون ،وأنه لم يتخلف عنها شيء
من كمالها الممكن لها في نفس األمــر ،ولــو كــان في اإلمـكــان وجــود أكمل مما هي عليه لما وجدت
على غيره»(.((5
إن الـشــر ص ــادر بـمــوجــب هــذه الـحـكـمــة اإللـهـيــة ولـيــس مـجــرد أمــر مـنـفـلــت؛ فـفــي وج ــوده حـكـمــة يتوقف
صدور الموجودات عليها ،ولئن كان غير مقصود لذاته ،فإنه مقصود ألجل السير العام للموجودات،
ولو لم يحصل لما حصلت ربما الموجودات على كمالها الواجب لها؛ فالخير ذاتــه هو علة حصول
ـاس فــي الـمــاء ً
الـشــر« :الـخـيــرات هــي مـبــادئ ال ـشــرور»( ،((5فغرق الـنـ ِ
مثل هــو نتيجة عــارضــة ولكنها الزمــة
نهائيا ألجــل أال يغرق
النتفاع سائر الـمــوجــودات الحية بــه ،وال يليق بالحكمة اإللهية أن تمنع وجــوده ً
فـيــه أحــد؛ فــوجــود الـشــر فــي الـعــالــم لـيــس جــائـ ًزا فـحـســب ،بــل ض ــروري أيـ ًـضــا ،وهــو نتيجة طبيعية لحركة
الـمــوجــودات ولـجــدلـيــة الــوجــود وال ـعــدم ،والـكـمــال والـنـقــص ،ولــو انـتـفــى مــن الـعــالــم كـلـيــة النـتـفــى الخير
تجنبا للشر القليل« :فإن وجود ذلك الشر في
نفسه ،ولذلك ال يليق بالحكمة اإللهية ترك الخير الكثير ً
األشياء ضرورة تابعة للحاجة إلى الخير»(.((5
( ((4ابن سينا ،الشفاء .اإللهيات ،ص .380
( ((5ابن سينا ،الرسالة العرشية ،ص .38

( ((5المصدر نفسه ،ص .38-37
( ((5المصدر نفسه ،ص .38

( ((5ابن سينا ،كتاب النجاة ،ص .322
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وما يؤكد عدم تنافيه مع الحكمة اإللهية ،بل واندراجه ضمن تدبير إلهي محكم ،هو أنه ال يصيب إال
أشخاصا ،وفي أوقاتّ ،أما األجناس التي تتشكل منها ماهية األشخاص ،فهي محفوظة وال يمكن أن
ً
نهائيا
ترتيبا دقيقًا وحفظتها ،ولــو انقرضت
ً
يصيبها شــر؛ إذ إن اإلرادة اإللهية رتبت األجـنــاس واألنــواع ً
ِ
الموجودات الممكن َة كماالتِها وماهياتها إلــى األبــد ،والختل نظام العالم .المخلوقات آمنة،
لحرمت
على األقل من الشرور الكبرى التي تهدد كينونتها ،من قبيل انقراض النوع اإلنساني كلية ،أو انقالب
الطبيعة الـبـشــريــة إلــى طبيعة شــريــرة فــي األص ــل ،أو مــن قـبـيــل تــوريــث خـطــايــا األج ـيــال الـمــدبــرة لــأجـيــال
المقبلة .صحيح أن الفرد عندما يخرج إلى الوجود يجد نفسه في مواجهة عوامل النقص الكامنة في
جـســده وشـهــواتــه وإغ ــراءات محيطه ،لكنه مــع ذلــك يـكــون فــي كـنــف عـنــايــة إلـهـيــة حكيمة وهـبـتــه اإلرادة
وهيأت له جميع أسباب السعي نحو الكمال.
كثيرا فإنه ليس بأكثري ،وهو محصور في األشخاص والجزئيات
الشر في الموجودات قليل ،وإذا كان ً
دون الكليات ،وفي الضروريات دون الكماليات .وحتى هذا النوع من الشر المعترف به يعمل على
تـبــريــر وج ــوده بجعله حــافـ ًزا لـلـمــوجــودات للسعي نـحــو الـكـمــال؛ ذلــك أن الـحـكـمــة اإللـهـيــة تقتضي في
نـظــره وجــود هــذا الـنــوع حـتــى تبلغ الـمــوجــودات الطبيعية  -الـتــي يــازم الـنـقــص طبيعتها  -كـمــالـهــا ،فكل
طـلــب لـلـكـمــال هــو تـخـلــص مــن شــر .واإلرادة اإللـهـيــة اقـتـضــت أن تـسـيــر ال ـمــوجــودات س ـيـ ًـرا حـثـيـ ًثــا نحو
الكمال ،ولذلك قضت بأن ال يوجد الشر إال بقدر معلوم حتى ال يسيطر على الخير فيمنع الموجودات
مــن طلب كمالها ،ويختل نظام العالم بأكمله ،ويـفـ ّـوت على الجنس البشري المقصد األسـمــى الــذي
ألجله ُخلق.
ً
معقول
فــي المحصلة ،يـبــدو حجم الـشــر وخـطــورتــه ودوره فــي المملكة الخاضعة للتدبير اإللـهــي أمـ ًـرا
ومـقـبـ ً
ـول ،ألن فــي حـصــول الـشــر مفسدة قليلة وخـيـ ًـرا كـثـيـ ًـرا ،وفــي عــدم حصوله عكس ذلــك« :وتحمل
أدنى المفسدتين لدفع أعالهما من مقتضيات الحكمة ،وهو المراد من قولهم :إن في أن ال يوجد الخير
كثيرا»(((5؛ فعند مقارنة مصالح النار بمفاسدها ً
خيريتها
مثل ،تبدو
ّ
شرا ً
الكثير تحرزًا عن الشر القليلً ،
جـلـيــة مــؤكــدة ،فــالـنــار كــائــن خـيــر ،ووجــودهــا فــي الـعــالــم لـيــس عـبـ ًثــا بــل ض ــرورة ،ألنـهــا تـســاهــم فــي ُحسن
سببا ألن تبلغ كماالتها الضرورية ،ولذلك ال يمكن الشر العارض
سير الموجودات األخــرى ،وتكون ً
ـررا ل ــإرادة اإللـهـيــة ألن تـمـنــع وجــودهــا عــن الـعــالــم ،بــل إن إيـجــادهــا هــو عين
مــن وجــودهــا أن يـكــون م ـبـ ً
الحكمة والجود.

الشر والعناية اإللهية
لقائل أن يقول :إذا كانت الـمــوجــودات تقع بــإرادة الله وحكمته ،فلماذا لم يخلقها عارية عن كل شر
خيريتها إلى هذا الشر القليل ،كأن يخلق النار ً
مثل
ابتداء ،حتى ال تكون في األصل محتاجة في بلوغ
ّ
سببا للشر ،وبذلك يكون عالمنا مملكة خالية
سببا للخير ،ويمنع وجودها عندما تكون ً
عندما تكون ً
من كل شر؟ إن الشيخ في رده على هذا السؤال أجاب بأنه لو خلقها كذلك لكان هذا هو القسم األول
( ((5الرازي ،شرح اإلشارات والتنبيهات ،ج  ،2ص .549
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مــن الـمــوجــودات ،أي ذلــك الــذي يـكــون خـيـ ًـرا تــا ًمــا ،ولـيــس ذلــك إال لــواجــب الــوجــود الـمـتـفــرد بالخيرية
المطلقة .نـعــم ذلــك ممكن فــي عــالــم غـيــر عالمنا الطبيعي ،عــالــم الـسـمــاء والـعـقــول الـمـفــارقــة ،فــإنــه تـنـ ّزه
ـدبــر األول
عــن الـشــر وإن لــم يصل إلــى درجــة الكمال المطلق فــي الخيرية« ،وذلــك مما فــاض عــن الـمـ ّ
ووجــد فــي األم ــور العقلية والنفسية والـسـمــاويــة»(ّ .((5أمــا عــالــم اإلنـســان والـطـبـيـعــة ،عــالــم الـمــادة والتغير
والـجـهــل والـنـفــس الـشـهــوانـيــة والــرغ ـبــات الـحـسـيــة ،فـقــد ظــل مـحـ ًـا لـكــل شــر ،بــل مــا كــان لـيـكــون ممكن
الــوجــود إال بــأن يـكــون نــاقـ ًـصــا عــار ًيــا عــن الـكـمــال الــواجــب لــواجــب الــوجــود ،وشـ ّـريـتــه لـيـســت شـيـ ًئــا آخــر
غـيــر ه ــذا الـنـقــص الـمـتــأصــل فــي مــاهـيـتــه .لـكــن لــو ك ــان كـلــه ش ـ ًـرا أو لــو ك ــان ش ـ ّـره طــاغـ ًـيــا عـلــى خ ـيــره لما
كــان مـمـكــن الــوجــود أص ـ ًـا ،ألن ال ـبــاري تـعــالــى بـحـكــم ج ــوده وعـنــايـتــه يـمـتـنــع فــي حـقــه أن يـخـلــق عــالـ ًـمــا
مـثــل ه ــذا ،إذ ال ـشــر ال ذات ل ــهّ .أم ــا وأن الـعــالــم ك ــان واج ــب ال ـصــدور عــن ال ـب ــاري ،بـنــاء عـلــى االعـتـقــاد
فــي ِقــدمــه ،وأن الـبــاري مــوجــب غير مختار فــي صــدور الـمــوجــودات عـنــه ،ولــم يكن بــاإلمـكــان أن يكون
غالبا
الـعــالــم مطلق الـخـيــر وال مطلق الـشــر وال حـتــى أن يـكــون شــره غــالـ ًـبــا ،فـلــم يـبــق إال أن يـكــون خـيــره ً
شره.
على ّ
ـارضــا مع
الـشــر واجــب الــوجــود فــي أفـعــال اإلنـســان والطبيعة عـلــى ال ـســواء ،لـكــن مــن دون أن يـكــون مـتـعـ ً
الـعـنــايــة اإلل ـه ـيــة ،بــل أن ي ـكــون مـنـسـجـ ًـمــا مـعـهــا؛ إذ إن الـعـنــايــة اقـتـضــت أن ي ـصــدر الـعــالــم عــن ال ـلــه على
أح ـســن ن ـظــام وأف ـضــل ك ـمــال بـحـســب اإلم ـك ــان« :الـعـنــايــة هــي ك ــون األول عــالـ ًـمــا بـمــا عـلـيــه ال ــوج ــود من
نـظــام الـخـيــر وعـلــة لــذاتــه لـلـخـيــر والـكـمــال بـحـســب اإلم ـكــان ،وراضـ ًـيــا بــه ،فـيـفـيــض أتــم تــأديــة إلــى الـنـظــام
بحسب اإلمكان»(.((5
ولــو لــم يكن الشر مــوجــو ًدا لما كــان لسعي الـمــوجــودات الممكنة نحو الخير معنى؛ «فالخير بالجملة
ه ــو م ــا ي ـت ـشــوقــه ك ــل ش ــيء ف ــي ح ــده وي ـت ــم ب ــه وجـ ـ ـ ــوده»( ،((5ف ـهــو ال ــداف ــع ل ـهــا ألن تـتـخـلــص م ــن الـنـقــص
وال ـع ــدم ،بـحـيــث تـصـيــر مـسـيــرتـهــا بـشـكــل ع ــام هــي ذل ــك الـجـهــد الــدائــم لـلـتـخـلــص مــن الـنـقــص ،والـسـعــي
نـحــو كـمــال الــوجــود ،وأغ ـلــب أف ـعــال ال ـمــوجــودات فــي هــذا االت ـجــاه؛ فـمــا إن يــوجــد الـمــوجــود أو يــوجــد
ل ــه أحـ ــد ك ـم ــاالت ــه ح ـتــى ي ـك ــون ق ــد ت ـخ ـلــص م ــن ال ـع ــدم الـ ــذي كـ ــان ي ـع ــوق أحـ ــد ال ـك ـم ــاالت ال ــواج ـب ــة لــه
بـحـكــم مــاهـيـتــه ،ذلــك أن الـشــر م ــازم لـحــالــة الــوجــود بــالـقــوةّ ،أم ــا الـخـيــر فـمــازم لـحــالــة الــوجــود بالفعل.
والـ ـع ــدم ،وإن ك ــان م ـتــأصـ ًـا ف ــي ال ـم ـخ ـلــوقــات ،ي ـظــل ح ــال ــة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة وم ـش ـكـ ًـا يـنـبـغــي ال ـت ـخ ـلــص مـنــه،
«والـعــدم مــن حيث هــو عــدم ال يتشوق إلـيــه ،بــل مــن حيث يتبعه وجــود أو كمال لـلــوجــود»( .((5وهكذا،
ال ي ـت ـنــافــى ال ـش ــر وال ـع ـنــايــة اإلل ـه ـيــة بــال ـعــالــم ،ب ــل ال ي ـم ـنــع أي ـ ًـض ــا أن ي ـص ــدر ع ــن ال ـب ــاري أف ـض ــل ال ـعــوالــم
الممكنة خيرية.
( ((5ابن سينا ،كتاب النجاة ،ص .323

( ((5المصدر نفسه ،ص .320
( ((5المصدر نفسه ،ص .323
( ((5المصدر نفسه ،ص .380
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الـمـنـطــق ي ـق ـضــي ،بـحـســب ال ـفــاس ـفــة الـمـيـتــافـيــزيـقـيـيــن وال ـم ـ ّل ـي ـيــن ،ع ــدم ال ـت ــداخ ــل وال ـخ ـلــط ب ـيــن عــالـمـيــن
مـخـتـلـفـيــن ت ـمــا ًمــا ف ــي درجـ ــة ك ـمــال ـه ـمــا؛ ع ــال ــم م ـف ــارق ك ــام ــل م ـن ـ َّزه ع ــن ك ــل ش ــر ،وآخـ ــر مـ ــادي ن ــاق ــص ال
م ـفــر م ــن أن ي ـســاك ـنــه ال ـش ــر« :ال ـن ـقــص ال ـحــاصــل ف ــي أف ـع ــال ال ـم ـخ ـلــوقــات إن ـم ــا مـ ــرده إل ــى ال ـح ــرم ــان مــن
ال ـك ـمــال ،وي ـتــولــد عــن م ـحــدوديــة أصـلـيــة تـتـســم بـهــا الـمـخـلــوقــات بـحـكــم مــاه ـي ـت ـهــا ...ألن مــا ك ــان مـنـ َّز ًهــا
ع ــن ك ــل ح ــد ل ــن ي ـكــون م ـخ ـلــو ًقــا ب ــل خ ــالـ ـ ًق ــا»(ّ .((5أم ــا أن نــريــد م ــن ه ــذا ال ـعــالــم أن يـبـقــى ع ـلــى طـبـيـعـتــه،
وم ــن اإلن ـس ــان أن يـظــل مـ ــزدوج الـطـبـيـعــة (ال ـع ـقــل وال ـح ـيــوان ـيــة) وم ــع ذل ــك ي ـكــون عــالـمـنــا م ـن ـ َّز ًهــا عــن كل
«إم ــا أال تــوجــد ه ــذه األش ـيــاء ال ـتــي يلحق
ش ــر ،ف ـهــذا عـيــن الـتـنــاقــض ال ـتــي تــأبــاه م ـبــادئ الـعـقــل الـبــديـهـيــةّ :
وإم ــا أن تــوجــد بـهــذه ال ـحــال ،إن كــان ال يـمـكــن فــي وجــودهــا
وجــودهــا شــر مــا ،فـيـكــون ذلــك أعــم ش ـ ًـراّ ،
أكثر من ذلك»(.((6
إنـنــا لسنا مـخـتــاريــن فــي هــذا الـعــالــم الـخــاضــع للعناية اإللـهـيــة بـيــن عــالــم تــام الـخـيــر وآخــر نــاقــص ،بــل بين
عــالــم أكـثــر شـ ًـرا وآخــر أقــل ش ـ ًـرا .ولـمــا كــان الـبــاري تـعــالــى مـنـ َّز ًهــا عــن الـعـبــث ،اقـتـضــت إرادت ــه هــذا العالم
ندا
خاليا من كل شر ،لكان كامل الوجود ،ولكان بالتالي ًّ
شره؛ فلو افترضنا ً
عالما ً
الكثير خيره والقليل ّ
لواجب الوجود تعالى ،فوجود مثل هذا العالم إذن ممتنع ،وبالمقابل ال يبدو وجود الشر ممك ًنا فقط،
واجبا ً
أيضا ،ال بحكم الطبيعة الناقصة لإلنسان والكون فحسب ،بل بحكم خضوعهما للتدبير
بل يبدو
ً
اإللهي ً
أيضا.
يبدو الشر غير مفهوم وغير مستساغ لو نظرنا إليه فقط من زاوية عاطفية غير عقالنية هي زاوية طموحات
اإلنـســان وأمــانـيــه ،أو مــن زاويــة علمية تجريبية بحتة ال تــأخــذ فــي الحسبان غائية الطبيعة ،أو مــن زاويــة
أخالقية وضعية ال تراعي إال حرية اإلرادة .ولكن عندما نــدرج الكل ضمن رؤيــة ميتافيزيقية ،تنضبط
الداللة وتزول التناقضات.

خاتمة
يـظـهــر الـشــر لـلـنــاس فــوضــو ًيــا ومـفــاجـ ًئــا وم ـهــد ًدا لـخـيــراتـهــم ،وتـشـكــل طــريـقــة اشـتـغــالــه لـغـ ًزا مـحـيـ ًـرا بالنسبة
إلـيـهــم ،وه ــو مــا ُيـ ْـحــدث ت ـضــار ًبــا فــي تـفـسـيــراتـهــم ،بـيــن مــن يـلـقــي بــالــائـمــة كـلـيــة عـلــى اإلرادة اإلنـســانـيــة،
معتقدً ا أن األمر يتعلق بمشكل أخالقي ال دخل فيه ال للدين وال للعلم ،ومن يتهم الطبيعة والظروف
واألحوال ،ظ ًّنا منه أن التفسير الفيزيائي يلغي التفسير الميتافيزيقي ،ومن يفوض األمر بالكامل لإلرادة
اإللهية ويعفي نفسه من عناء البحث عن قوانين اشتغاله في الطبيعة واإلنسان .غير أن الشيخ الرئيس
ً
ومتكامل ،فلم
ابــن سينا حــاول ،بتفسيره طريقة اشتغاله وحــدود انتشاره ،أن يضفي عليه معنى متوازنًا
ينظر إليه من زاويــة أخالقية صــرف ،وال من زاويــة طبيعية ضيقة ،وال من زاويــة ميتافيزيقية مفارقة ،بل
أدمجه ضمن رؤيــة ميتافيزيقية شاملة ،بحيث أدمــج ما هو طبيعي وأخــاقــي ضمن ما هو ميتافيزيقي،
(59) Leibniz, Sur l’origine, 65.

( ((6ابن رشد ،ص .163 - 162
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وأخ ــذ بـعـيــن االع ـت ـبــار مـســؤولـيــة اإلن ـس ــان واألس ـب ــاب الـطـبـيـعـيــة وربـطـهـمــا ب ـ ــاإلرادة اإلل ـه ـيــة فــي إط ــار من
التناغم واالنسجام.
لقد أراد الشيخ منا أن نأخذ بعين االعتبار في أحكامنا األخالقية المعيار الميتافيزيقي المرتبط بنظرة
شاملة لعالم في حركة دؤوب نحو الكمال؛ فلو اعتمد الناس على تقديراتهم الشخصية في الحكم،
لكانت جميع أحكامهم نسبية ربما ،ولصارت أفعالهم متضاربة ومتصادمة بصدد ما هو خير مطلوب
حتما
وشــر مـهــروب مـنــه .وال ـفــرد ال ــذي يـقـ ّـيــم األش ـيــاء مــن زاوي ــة لــذتــه ومـنـفـعـتــه الـشـخـصـيــة فـقــط سيسقط ً
فــي أحـكــام نسبية ظــرفـيــة؛ فالعملية الـجــراحـيــة مــؤذيــة للجسد ولكنها منقذة للحياة ،والـشـمــس الساطعة
ممتعة لسائح مزعجة لفالح ينتظر سقوط المطر ،والزلزال مهلك للزرع والنسل مفيد الستكمال ُّ
تشكل
األرض لبنيتها الجيولوجيةّ .أما عندما نضع األشياء في إطار نظرة شاملة ،يأخذ الخير والشر معناهما
الحقيقي ،وهكذا ،فإن العملية الجراحية والشمس الحارقة والــزلــزال المدمر ،التي اعتبرها شخص ما
خيرة ،إذ إنها شر لمن تضرر منها وخير لمن حقق عبرها
شرا
شرا
ً
ً
خالصا ،تبدو ً
ً
عرضيا ،بل هي في ذاتها ّ
كماله الذي يخصه.
كـمــا أن الـشـيــخ جعلنا متفائلين بـصــدد خـطــورة الـشــر فــي عــالــم الطبيعة واإلن ـســان مـ ًـعــا ،ألن الـسـيــر الـعــام
لـلـمــوجــودات الطبيعية سـيــر إيـجــابــي فــي اتـجــاه الـكـمــال والـتـطــور ،وكــل حــركــة أو فـعــل ليسا عــامــة على
التدهور واالنحطاط والفساد كما اعتقد أفــاطــون ،بل هما على العكس من ذلــك ،سعي حثيث نحو
كـمــال الخيرية ،ومــن شــأن ذلــك أن يخفف مــن القلق الــوجــودي على مصيرنا فــي عــالــم تحكمه التقنية
والمصلحة وتهدده الحروب ،ألن الشر رغم قبحه ال يمنع الموجودات من االرتقاء الدائم نحو الخير،
كما يرى ابن سينا ،ما دام واجب الوجود هو الضامن ألن يظل الخير يفيض على الموجودات ،وفيضه
ال يحجب عن أي منها.
معا بالميتافيزيقا ،فــإن ابــن سينا ال يعفي اإلنـســان من واجبه األخالقي
رغــم إلحاق األخــاق والفيزياء ً
بــالـسـعــي الك ـت ـســاب س ـيــرة جـمـيـلــة ،وإع ـ ــداد ال ـش ــروط الـكـفـيـلــة ب ـح ـصــول ال ـخ ـيــر وت ـج ـنــب ال ـش ــر .ومـهـمــة
الـفــرد ليست أن يـكــون علة فاعلة مستقلة للخير ،بــل أن يهيئ فــي األســاس الـشــروط لكي يفيض عليه
المهيئة لوجود الخير األخــاقــي ،بينما يعتبر
الخير من واجــب الــوجــود؛ فاإلنسان ُيعتبر في نظره العلة
ِّ
واج ــب ال ــوج ــود الـعـلــة ال ـفــاع ـلــة ،ألن ص ــدور الـفـعــل ع ــن ال ـفــاعــل واج ــب عـنــد الـفــاسـفــة مـتــى حـضــرت
جميع الشروط.
لكن فلسفة الشيخ تجعلنا في الوقت نفسه نعي محدودية معركتنا ضد الشر ،وتمنعنا من اإلفراط في التفاؤل
وهم القضاء النهائي عليه ،ألنه متأصل في العالم وفي حقيقة الموجودات؛ فما دامت الموجودات
ومن ْ
خصوصا تلك الـتــي تـكــون الـمــادة أو الـغــريــزة جــز ًءا مقو ًما
بحكم ماهيتها ممكنة ،فإنها ستظل ناقصة،
ً
ً
محضا ،فذاته بذاته تحتمل العدم ،وما احتمل العدم بوجه
خيرا
لحقيقتها« :والممكن الوجود بذاته فليس ً
(((6
ناقصا،
ما فليس من جميع جهاته بري ًئا من الشر والنقص» ؛ فما من موجود ممكن إال وله جهة بها يكون ً
( ((6ابن سينا ،كتاب النجاة ،ص .381
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خصوصا إن كان هذا النقص يهم الكماالت الضرورية ،وله في المقابل
ويمكن أن تنزع به نحو الشر
ً
جهة بها يكون ً
كامل وترقى به نحو الخير .بناء عليه ،سيظل الشر ،أو على األقل النقص ،مالز ًما لإلنسان
والطبيعة على السواء ،وال أمل في الخالص التام بالنسبة إلى اإلنسان إال في عالم آخر بعد أن تفارق
النفس البدن.
لكن هل معنى هذا أن كل موجود ممكن شرير بالضرورة؟ من المؤكد أن كل ممكن ناقص ،وكل نقص
هــو نقص فــي الـخـيــر ،وال يصل الخير إلــى كماله إال فــي واجــب الــوجــود «وواج ــب الــوجــود بــذاتــه خير
محض»( .((6لكن ال يلزم من هذا أن الممكنات كلها في معرض الشر ،ألن الشر ال ُيط َلق في الحقيقة
إال على النقص الحاصل في الكماالت الضرورية ،والحال أن الجزء العلوي من العالم لم ُيحرم ًّأيا من
هذه الكماالت ،فهو من َّزه عن الشر وإن لم يبلغ درجة الخيرية المطلقة ،فكل شر هو عدم خير ،ولكن
ليس كل عدم للخير شر.
وقد أجاب الشيخ عن المفارقة المتعلقة بوجود الشر في العالم ِ
الخيرة؛ فهو وإن
وصلته باإلرادة اإللهية ّ
وأقليا ،لم ينكر وجوده ،ولم يجعل تدبيره خارج هذه اإلرادة ،كما ذهبت إلى ذلك الثنوية
عارضا
ً
اعتبره
ً
الفارسية القديمة ،لكنه عمل في الوقت ذاته على عقلنته وبيان طريقة اشتغاله ،وأدمجه ضمن النظام
العام للموجودات ،في مقابل المذهب األشعري الذي ربطه بالمشيئة اإللهية المطلقة .إال أن عقالنيته
لــم تــذهــب بــه مــع ذلــك مــذهــب الـمـعـتــزلــة ،الــذيــن ذهـبــوا إلــى حــد إنـكــار ال ـشــرور الـمــرتـبـطــة بــالـمــوجــودات
خيرا ،حيث اعترف بهذا الشر وذهب في اتجاه البحث عن قوانين اشتغاله في
الطبيعية ،واعتبروا الكل ً
الطبيعة ً
الشر البشري فقط باإلرادة المستقلة للعباد عن الباري
أيضا .كما أنه لم يجا ِرهم في تفسيرهم َّ
تعالى ،ومال إلى التقصي عن أسباب ذلك في الطبيعة الغريزية لإلنسان.
وحــاول الشيخ أن يستجيب فــي تناوله هــذه اإلشكالية لمقتضيات العقيدة اإلســامـيــة الـتــي تــربــط الكل
معا إلى قضاء الله النافذ في عباده ،وإلى مقتضيات العقل الفلسفي
باإلرادة اإللهية وتُرجع الخير والشر ً
بالبحث عن آليات اشتغال الشر .فإلى أي حد نجح في ذلك؟ وإلى أي حد ساهم في مساعدة اإلنسان
على فهم العالم المحيط بــه ،وفهم جــزء مظلم من ذاتــه وعالمه ،وعلى تحقيق واجــب أخالقي بشري
في انتصار الخير على الشر؟ وهــل المقاربة الميتافيزيقية الناظمة التي تب ّناها ّ
تفسيرا في
تشكل بحق
ً
إطار اإلرادة اإللهية ،أم إنها مجرد تبرير لظاهرة تتحكم فيها قوانين المادة والبيولوجيا؟ هل ّ
يشكل الشر
ظاهرة أقلية وعرضية؟ أليس األلم والشر غالبين على أحوال الناس في هذا العالم؟
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*

ما هي األيديولوجيا العلمية؟

What is Scientific Ideology?
Translated by Eias Hassan***

**

  إياس حسن:ترجمة

،علما قيد التأسيس
ً يعرف كانغيلم «األيديولوجيا العلمية» بأنها الخطاب الذي يسبق
ّ :ملخص
 فيكتسب من خالل طموحه لكي. ويحاكيه في مناهجه ومعطياته،بعد أن يستند إلى علم قائم
، تشكل هذه األيديولوجيا بطبيعتها عقبة ابستمولوجية.» صف َة «أيديولوجيا علمية،يكون علما
 دافـعــا أمــام تأسيس، بما تطرحه مــن إشـكــاالت وتـحــرض مــن نقد،لكنها فــي الــوقــت ذاتــه تشكل
، ويظهر ليس تماما في الموقع الذي أشــارت إليه،العلم الجديد الذي يطرد هذه األيديولوجيا
.بل بانزياح عنه
 نظرية التطور، العلم الزائف، تاريخ العلوم، اإلبستيمولوجيا، األيديولوجيا العلمية:الكلمات المفتاحية
Abstract: Canguilhem defines «scientific ideology» as the discourse that
precedes a science in the process of foundation that itself relies on an existing
science whose methodology and suppositions it emulates. In its aspiration to
become a science, the discourse acquires the character of a «scientific ideology.»
It is in the nature of this ideology to form an epistemological obstacle, but
simultaneously through the problems and criticism it raises, the discourse
forms the impetus to found the new science, which dislodges this ideology
and does not entirely appear in the place the ideology indicated, but rather
appears displaced.
Keywords: Scientific Ideology, Epistemology, History of Sciences, False Science,
Evolutionism

: بحث من كتاب األيديولوجيا والعقالنية في تاريخ علوم الحياة:* المرجع
Georges Canguilhem, Idéologie et rationalité dans l’histoire des sciences de la vie: Nouvelles études d’histoire et de
philosophie des sciences. 2ème éd. revue et corrigée. Paris: J. Vrin, 1981. (Problèmes et controverses)

. سورية،مدرس األمراض الجلدية والزهرية في جامعة تشرين
**
ّ

*** Lecturer in Department of Dermatology – Tishreen University, Syria.
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ما األيديولوجيا العلمية؟ هذا السؤال تطرحه ،كما يبدو لي ،ممارسة تاريخ العلوم ،وربما
تـكــون اإلجــابــة عـنــه مهمة بالنسبة إلــى نـظــريــة تـتـنــاول تــاريــخ الـعـلــوم .فــي الــواقــع ،ألـيــس من
المهم أن ُيـعــرف ،قبل كــل شــيء ،مــا يزعم تــاريـ ُـخ العلوم أنــه تــاريــخ لــه؟ مــن السهل ظــاهــر ًيــا اإلجابة
تسمى علو ًما .ومن الضروري ً
أيضا أن
بأن تاريخ العلوم هو تاريخ هذه األشكال من الثقافة التي ّ
يـشــار بشكل دقـيــق إلــى المعايير الـتــي تـقــرر اعتبار هــذه الممارسة أو هــذا الـمـيــدان ،فــي هــذه الحقبة
علما يستحق هــذا العنوان أم ال ،ألن المقصود بالتحديد هو لقب ،أي
أو تلك من التاريخ العامً ،
بد من طرح سؤال عن معرفة هل كان على تاريخ العلم
استحقاق ال يوهب بسهولة .وبعد ذلك ،ال َّ
األصيل أن َي ِ
ستبعد ،أو يتحمل ،أو يتب ّنى ،ويحوي ً
أيضا تاريخ عالقات استبعاد غير األصيل عن
طريق األصيل .نقول «كف يد» عن قصد بمعنى زوال حيازة قانونية عن ممتلكات مكتسبة بطريقة
ِ
المعتقدات الباطلة والعلو َم
مشروعة .لقد توقفنا منذ عهد بعيد عن أن نضع ،مثلما كان يفعل فولتير،
الزائفة فــي حساب الدسائس والـخــدع التي اخترعها بطريقة كلبية الــدراويـ ُ
ـش الـحــاذقــون وتعهدتها
حاضنات جاهالت(((.
ٌ
تاريخيا يخص ماضي المعارف
منهجا
من البديهي أن ما يكمن هنا يزيد عن كونه مشكلة تقنية أو
ً
ً
الـعـلـمـيــة بــالـشـكــل ال ــذي أع ـيــد ب ـنــاؤه بــه ان ـطــا ًقــا مــن الــوثــائــق واألرش ـي ـف ــات؛ فــالـمـشـكـلــة فــي الـحـقـيـقــة
تاريخيا.
إبستيمولوجية تخص الطريقة الدائمة في تأسيس المعارف العلمية
ً
المقدم إلــى الـنــدوة األولــى للمؤتمر
طــرح البروفسور سوكودولسكي ( ،)Suchodolskiفــي تقريره
َّ
ً
ً
مماثل على النحو التالي:
سؤال
الثاني عشر العالمي لتاريخ العلوم« :عوامل تطور تاريخ العلوم»،
ً
تاريخا لـ ‹ضد العلم› ،فهذا يثبت بالتأكيد أن تاريخ
«إذا كان تاريخ العلوم بكامله حتى أيامنا هذه
ً
تاريخا للحقيقة ،ال يمكن أن يكون على نحو آخــر ،وربـمــا لــن يكون فــي المستقبل
العلم ،بصفته
على نحو آخــر ...مستحيل اإلنجاز .إنها فرضية تنطوي على تناقض داخـلــي»((( .سيكون علينا أن
نعود إلــى هــذا التصور عــن ضــد الـعـلــم ونتساءل إلــى أي مــدى يتوافق أو ال يتوافق مــع مــا يمكن أن
نقصده بـأيديولوجيا.
فــي الــواقــعُ ،يـطــرح ســؤالـنــا ضـمــن مـمــارســة تــاريــخ الـعـلــوم؛ إذ لــو بحثنا لــدى مــؤرخــي الـعـلــوم ،حتى
اآلن ،كـيــف قــدمــوا ج ــوا ًب ــا عــن ســؤال ـنــا ،وه ــو س ــؤال ال يـطــرحــه كـثـيــرون عـلــى أنـفـسـهــم ،فــإنـنــا نلمس
غ ـيــا ًبــا م ــذه ـ ًـا لـمـعــايـيــر ت ـحــديــد األي ــدي ــول ــوج ـي ــا .ق ـلــة م ــن م ــؤرخ ــي ال ــري ــاض ـي ــات ت ـجــد م ـكــا ًنــا ل ــدراس ــة
الخصائص السحرية أو الرمزية لــأعــداد ولألشكال على أنها مــن اختصاص موضوعهم .وإذا ما
َوجــد مؤرخو علم الفلك ً
أيضا حي ًزا للتنجيم ،رغــم أن كوبرنيكوس قلب األســس الوهمية لألبراج
((( راجع مادة « »Préjugéفي المعجم الفلسفي.

(2) Actes: XIIe congrès international d’histoire des sciences, 1. A, colloques, textes des rapports (Paris: A. Blanchard,
1968), 34.
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رأس ــا عـلــى عـقــب مـنــذ سـنــة  ،1543فـهــذا فـقــط ألن عـلــم فـلــك الـمــواقــع ( )de positionمــديــن لعلم
ً
الـتـنـجـيــم ب ـقــرون ع ــدة مــن ال ـم ـشــاهــدات .لـكــن عـ ــد ًدا ك ـب ـيـ ًـرا مــن مــؤرخــي الـكـيـمـيــاء مـتـنـ ّـبــه إل ــى تــاريــخ
الـخـيـمـيــاء ويــدم ـجــه فــي تـعــاقــب «م ــراح ــل» الـفـكــر الـكـيـمـيــائــيّ .أم ــا مــؤرخــو الـع ـلــوم اإلن ـســان ـيــة ،كعلم
النفس ً
ً
تاريخا لعلم النفس ،وهــو تاريخ بـ ِر ْت
مثل ،فإنهم يقدمون برهانًا على خلل كبير؛ إذ نجد
( ،)Brettيـخـصــص ثـلـثــي صـفـحــاتــه ل ـعــرض ن ـظــريــات ح ــول الـ ــروح وال ــوع ــي وح ـي ــاة ال ـن ـفــس ،وهــي
فــي مـعـظـمـهــا سـبـقــت ظ ـهــور كـلـمــة سـيـكــولــوجـيــا ب ــال ــذات ،وأك ـثــر مــن ذل ــك ،سـبـقــت تـكــويــن الـتـصــور
الحديث عنها.
***
هل تعبير «أيديولوجيا علمية» تعبير موفَّق؟ هل يصلح بشكل مالئم لإلشارة إلى ،ولتحديد ،مجمل
وجميع التمثُّالت المتماسكة إلى هذا الحد
الصياغات الخطابية التي تطمح إلى أن تكون نظريات،
ِ
نسبيا التي في نهايتها َف ّسر اإلنسان
أو ذاك عن العالقات بين الظواهر ،وكاملِ َ
المحاور المستدامة ً
تجربته الحياتية ،أي باختصار ،مجمل هذه المعارف الزائفة التي انكشف زيفها عن طريق واقع،
علما يتأسس بشكل جوهري من خالل نقدها؟
وفقط واقع ،أن ً

تعود حظوة مفهوم األيديولوجيا ،هــذه األيــام ،إلــى أصــول ال تقبل التشكيك؛ فالمفهوم هــذا يتأتى
طبق على
من تبسيط فكر كارل ماركس .إن األيديولوجيا تصور إبستيمولوجي ذو وظيفة جدالية ،و ُي َّ
منظومات مــن التمثّالت الـتــي تـعــرب عــن نفسها فــي لغة السياسة واألخــاق والــديــن والميتافيزيق،
وهذه اللغات تقدم نفسها على أنها تعبير عن األشياء كما هي ،في حين أنها وسائل حماية ودفاع
عن وضع محدد ،أي عن منظومة العالقات بين البشر أنفسهم وبينهم وبين األشياء .يشجب ماركس
األيــديــولــوج ـيــات بــاســم الـعـلــم ال ــذي يــزعــم أن ــه يــؤسـســه :وه ــو عـلــم الـبـشــر الــذيــن يـصـنـعــون تــاريـخـهــم
تبعا لرغباتهم.
الخاص ،من دون أن يصنعوه ،مع ذلكً ،
طــرح ال ـســؤال عــن الـكـيـفـيــة الـتــي شـحــن بـهــا مــاركــس مـصـطـلــح األيــديــولــوجـيــا ،الـمــأخــوذ مــن الفلسفة
الفرنسية في القرن الثامن عشر ،بالداللة التي يحملها هــذه األيــام .لقد كانت األيديولوجيا تعني،
بـحـســب كــابــانـيــس ( )Cabanisودي ـس ـتــوت دوت ــراس ــي ( ،)de Tracyعـلــم ن ـشــأة األف ـك ــار وتـكـ ّـونـهــا.
وكــان مـشــروعـهــا مـعــالـجـ َة األفـكــار بصفتها ظــواهــر طبيعية تـعـ ّـبــر عــن عــاقــة اإلن ـســان ،بصفته عضوية
حـيــة وحـســاســة ،بـمـحـيــط حـيــاتــه الـطـبـيـعــي .ومــع ذل ــك ،كــان األيــديــولــوجـيــون ،كــوضـعـيـيــن قـبــل ظـهــور
المصطلح ،ليبراليين معارضين لالهوتيين وللميتافيزيقيين .كان سلوك بونابرت السياسي قد أوهم
في البداية هؤالء الليبراليين ،إذ كانوا يعتقدون أنه من ّفذ وصية الثورة الفرنسية .وعندما أصبح هؤالء
البونابرتيون مضادين لنابليون ،صب عليهم جام غضبه بــاالزدراء((( وبالمنغصات ،فكان هو الذي
قلب الـصــورة التي أراد األيديولوجيون أن يعطوها عن أنفسهم .وهـكــذا ،باسم الواقعية السياسية،
((( «االزدراء التي أعرب عنه [نابليون] تجاه رجال الصناعة أكمل ازدراءه تجاه األيديولوجيين»Karl Marx, La Sainte Famille, :
VI, III, c ; Combat critique contre la Révolution française.
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التي جعلت التشريع يستند إلى معارف القلب البشري ودروس التاريخ ،دينت األيديولوجيا على
أنها ميتافيزيقا أو فكر فارغ.
نــرى إ ًذا أن ماركس احتفظ ،بالمعنى الــذي أعطاه لمصطلح «أيديولوجيا» ،بفكرة قلب الصلة بين
المعرفة والشيء؛ ذلك أن األيديولوجيا التي كانت تدل في البداية على علم طبيعي يتناول اكتساب
أفكارا منسوخة عن الواقع بالذات ،أصبحت تشير إلى أي منظومة من األفكار تنجم عن
اإلنسان
ً
وضع محكوم منذ البداية بتجاهل الصلة الحقيقية بالواقع .توجد األيديولوجيا ،بحسب ماركس،
حينما تحرف االنتباه عن موضوعها الخاص.
متضمن ،من دون تمويه ،في المفهوم العام لأليديولوجيا بالمعنى
لكن هل مفهوم األيديولوجيا العلمية
َّ
الماركسي؟ الجواب للوهلة األولى :كال؛ ففي كتاب األيديولوجيا األلمانية يقيم ماركس معارضة
صريحة بين األيديولوجيات السياسية والقضائية واالقتصادية والدينية من جهة ،والعلم االقتصادي
من جهة ثانية ،وهو العلم الذي كان ينوي إنشاءه .فالعلم يثبت أصالته بتمزيق الحجاب الذي هو
ً
منطقيا
مسخا
كامل حقيقة األيديولوجيا ،وحقيقتها الوحيدة .سيكون تعبير األيديولوجيا العلمية إ ًذا
ً
ً
البعد واالنزياح،
[تناقضا في التعبير] .وبالتعريف ،كل أيديولوجيا هي ابتعاد ،بالمعنى المضاعفُ :
قياسا بمركز البحث الــذي تظن أنها تنبثق عنه .يريد مــاركــس أن ُيظهر أن
بعدٌ عــن الــواقــع وانــزيـ ٌ
ـاح ً
األيديولوجيات االقتصادية  -السياسية كلها ،في مقارنتها بعلم االقتصاد الماركسي ،تبدو نتيج َة وض ٍع
طبقي يمنع المثقفين البرجوازيين من أن يروا ضمن ما يعتقدون أنه مرآة ،بمعنى علم يؤشر إلى األشياء
بالذات ،شي ًئا آخر غير صورة مقلوبة للعالقة بين البشر أنفسهم وبينهم وبين الطبيعة .وال واحدة من
هــذه األيــديــولــوجـيــات تـقــول الحقيقة حـتــى ولــو كــان بعضها أقــل مــن غـيــره ُبـعــدً ا عــن ال ــواق ــع((( ،كلها
مض ِّللة .علينا بالتأكيد أن نفهم من كلمة التضليل :خطأ أو ازدراء ،وتــواطــؤ ،وكذلك حبك خرافة
َ
مط ْمئنة ال واعية لحك ٍم توجهه المصلحة((( .باختصار ،يبدو لنا ماركس أنه خصص لأليديولوجيا
وظيفة تعويضية .إن األيديولوجيات البرجوازية ردود أفعال تشير من خــال األعــراض إلــى وجود
أوض ــاع اجـتـمــاعـيــة تـتـصــف بــالـصــراع ،أي ص ــراع الـطـبـقــات ،وهــي تـنــزع فــي الــوقــت ذات ــه ،مــن الناحية
النظرية ،إلى إنكار المشكلة الملموسة التي يكمن وجودها وراء ظهور هذه األيديولوجيات.
لكن ،كما سيقال عن حق ،أليس من الالفت أن ماركس في األيديولوجيا األلمانية ،ال يحسب العلم
في عديد األيديولوجيات؟ إنه أمر الفت في واقع األمر .ما من شك في أن ماركس ،في نقده لفيورباخ
( ،)Feuerbachيأخذ عليه أنه لم يفهم أن علم الطبيعة الــذي يوصف بـ «الخالص» يستمد أهدافه
((( يــرى مــاركــس أن األيديولوجيات السياسية عند الفرنسيين واإلنكليز ،فــي الـقــرن الثامن عشر ،أقــل ُبـعــدً ا عــن أسسها الواقعية من
األيديولوجيا الدينية عند األلمان.

ـوص ــف وهـ ـ ُـم ال ـط ـب ـقــة ال ـب ــرج ــوازي ــة ب ـتــأب ـيــد ال ـع ــاق ــات االج ـت ـمــاع ـيــة ال ـت ــي ت ـك ــون ف ـي ـهــا ف ــي م ــوق ــع الـهـيـمـنــة،
((( ف ـ ــي ال ـب ـيــان ال ـش ـيــوعــي ،ي ـ َ
بـ «تصور المستفيد».

ثاحبأو تاسارد
ةيملعلا ايجولويديألا يه ام
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ووسائله من التجارة والصناعة ،أي من النشاط المادي للبشر .لكن هل ينطوي ذلك على عدم وجود
أي فرق ،في الكيان اإلبستيمولوجي ،بين هذا النمط من الخطاب األيديولوجي الذي هو ،في نظر
مــاركــس ،االقتصاد الحر ،وهــذا النمط من الخطاب الــذي ثبت باالختبار ،على غــرار المغناطيسية
الكهربائية أو ميكانيك األجرام السماوية؟ من الصحيح تما ًما أن بناء علم الفلك في القرنين السابع
عشر والثامن عشر اعتمد على صناعة أدوات بصرية ومقياس زمني؛ ففي القرن الثامن عشر كان
ِ
صناعة الساعات لغاية تجارية .ومع ذلك،
تحديد خط الطول في البحر مسألة نظرية تستدعي تقني َة
حاليا ،في تقنيات وضع قمر اصطناعي على
ألم يكن ميكانيك األجرام السماوية النيوتوني سيجد ً
تجريبيا هــائـ ًـا ،عــن طريق تضافر الجهود التي تدعمها
مــدار حــول األرض وريــادة الفضاء ،تأكيدً ا
ً
كبيرا في ما يخص األيديولوجيا المصاحبة؟ أن نقول
تقنيات واقتصادات متفاوتة المشارب تفاوتًا ً
ًّ
مستقل عن األساليب المتعاقبة الستثمار الطبيعة وإنتاج الثراء ،فهذا ال
عن علم الطبيعة إنه ليس
ً
مرتبطا على غرار االقتصاد
يعني أن نرفض استقاللية إشكاليته وخصوصية منهجه ،وهذا ال يجعله
معينة ،ضمن العالقات االجتماعية.
أو السياسة ،باأليديولوجيا المهيمنة للطبقة المهيمنة ،في لحظة ّ
يسميه «صعوبة» ،وهو أن الفن،
وفي كتاب مساهمة في نقد االقتصاد السياسي ،صادف ماركس ما ّ
الذي يرتبط إنتاجه بالظرف االجتماعي ،يستطيع أن يحتفظ بقيمة دائمة في ما هو أبعد من شروطه
التاريخية ،وبعد اختفائها .هل يمكن الماركسية أن تنكر على الهندسة اإلغريقية ما يعترف به ماركس
للفن اإلغريقي؟
ل ـكــن ه ــل يـمـنـعـنــا ع ــدم ال ـق ــدرة ع ـلــى وض ــع ال ـم ـع ــارف الـعـلـمـيــة ف ــي ع ــدي ــد األي ــدي ــول ــوج ـي ــات م ــن أن
نعطي تـصــور األيــديــولــوجـيــا العلمية معنى؟ علينا ،فــي مقولة األيــديــولــوجـيــا ،أن نميز بين المحتوى
والــوظـيـفــة .يـصــرح مــاركــس بشكل واضــح بــأن األيــديــولــوجـيــات ستبلغ نهايتها عـنــدمــا تنجز الطبقة،
التي ستتولى بالضرورة مهمة إلغاء العالقات الطبقية ،واجبها الديالكتيكي ،وحينئذ تنتهي وظيفة
التضليل األيديولوجي والسياسي واألخالقي والديني .وهذا يفترض ،ولنالحظ جيدً ا ،أن المجتمع
المتجانس والـسـلـمــي يـحــافــظ عـلــى الــوصــف الصحيح لــوضـعــه فــي نــص مــاركــس ،مــن دون انـقــاب
وال قلب((( [بالغي] ( .)chiasmeومع ذلك ،فإن التاريخ يستمر ،بل علينا أن نقول إنه يبدأ .وهذا
عما إذا كان يمكن أن تتأسس
التاريخ أصبح تاريخ عالقات محددة مع الطبيعة .علينا إ ًذا أن نتساءل ّ
عالقات جديدة مع الطبيعة بكل وضــوح وتنب ٍؤ علميين مسبقين ،األمــر الــذي يعود بنا إلــى التكهن
بسير هــادئ للعلم ضمن تاريخيته .أليس في اإلمـكــان أن ندعم ،في المقابل ،أن اإلنـتــاج المترقي
لـلـمـعــارف العلمية الـجــديــدة يـحـتــاج فــي المستقبل ،كـمــا احـتــاج فــي الـمــاضــي ،إلــى أسبقية المغامرة
الذهنية على العقلنة ،وإلى تجاو ٍز ٍ
واثق بنفسه ،تمليه متطلبات الحياة والفعل ،لما سيتم التعرف إليه
تبعا لصالت جديدة آمنة بالكامل؟
والتثبت منه ،بحذر وريبة ،لكي يقيم الناس عالقاتهم بالطبيعة ً
((( أو المقابلة العكسية ،أو العكس :أسلوب بديعي إيقاعي ،تتقابل فيه عناصر عبارتين بشكل معكوس ،كقولك« :يجب أن نأكل
لنعيش ،ال أن نعيش لنأكل»( .المترجم)
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في هذه الحالة ،ستكون األيديولوجيا العلمية في آن واحد عقبة أمام إمكانية تشييد العلم ،وستكون
أحيانًا ً
ً
تاريخا لأليديولوجيات
شرطا له .في هذه الحالة ،سيتوجب على تاريخ العلوم أن يحتوي
العلمية المعترف بها بناء على هذه الصفة .ما الفائدة من إعطاء مكانة إبستيمولوجية لهذا التصور؟
ْ
لنحاول إظهارها.
***
األيــديــولــوجـيــا العلمية لـيـســت وعـ ًـيــا زائ ـ ًفــا مثلما هــي عـلـيــه األيــديــولــوجـيــا الـسـيــاسـيــة للطبقة .كـمــا أنها
علما زائ ًفا؛ ذلك أن خاصية العلم الزائف تكمن في أنه ال يلتقي أبدً ا مع الخطأ ،وال يتنازل
ليست ً
عــن أي شــيء ،ولـيــس عليه أبــدً ا أن يـبــدل لغته .ال تــوجــد بالنسبة إلــى علم زائــف حــالــة قبل علمية،
وال يمكن خـطــاب العلم الــزائــف أن يتعرض للتكذيب .باختصار ،ليس للعلم الــزائــف تــاريــخّ .أمــا
تاريخا :خذ ً
ً
مثل النظرية الذرية التي سنعود إلى حالتها .تصل
األيديولوجيا العلمية ،فهي تمتلك
األيديولوجيا العلمية إلى نهايتها عندما يكون المكان الذي تحتله في موسوعة المعارف قد تق َّلده
عمليا لصالحية مـعــايـيــره العلمية .فــي هــذه الـلـحـظــة ،يـكــون قــد ُحـكــم على
مـيــدان علمي قـ َّـدم إثـبــا ًتــا
ً
م ـجــال مـعـ ّـيــن مــن الــاع ـلــم بــاالسـتـبـعــاد .إن ـنــا ن ـقــول «ال ع ـلــم» ب ــدل «ض ــد الـع ـلــم» – ال ــذي يـسـتـخــدمــه
ـوحــا صــريـ ًـحــا لكي
ســوكــودولـسـكــي -فـقــط لـكــي نـنـ ّـبــه إلــى واقــع أن األيــديــولــوجـيــا العلمية تتضمن طـمـ ً
ـوذج مــا مــن الـعـلــم سـبــق أن تــأســس .يـبــدو لـنــا هــذا األم ــر جــوهــر ًيــا؛
تـكــون عـلـ ًـمــا ،وذل ــك بـمـحــاكــاة ن ـمـ ٍ
فــوجــود أيــديــولــوجـيــات علمية ينطوي على وجـ ٍ
ـود مــواز وســابــق لخطابات علمية ،ويـنـطــوي بالتالي
على الفصل الحاصل بين العلم والدين .لنالحظ حالة النظرية الذريةُ :ينزل ديموقريطس وأبيقور
ولوكريس فيزياءهم وسيكولوجيتهم منزلة العلم .إنهم يعارضون «ضد العلم» ،وهو الدين بـ «ضد
الــديــن» وهــو الـعـلــم .األيــديــولــوجـيــا العلمية بالطبع هــي تـجــاهــل المتطلبات المنهجية واإلمـكــانـيــات
العملية للعلم في قطاع التجربة الــذي تسعى إلى استكشافه ،لكنها ليست الجهل ،حيث االزدراء
والرفض لوظيفة العلم .وهذا بالتالي يعني أن علينا أن ال نخلط على اإلطالق األيديولوجيا العلمية
مــع الـمـعـتـقــدات الـبــاطـلــة ،ألن األيــديــولــوجـيــا تـحـتــل ،ولــو بــالـتـعـ ّـدي ،مــوقـ ًعــا فــي فـضــاء الـمـعــرفــة ال في
فضاء االعتقاد الديني .إضافة إلى ذلك ،ال يمكن أن تعا َمل كمعتقدات باطلة إذا ما اقتصرنا بدقة
على المعنى االشتقاقي((( :فالمعتقدات الباطلة ) )superstitionsهي اإلبقاء على اعتقاد من دين
قــديــم لــم ي ــؤ ّد مـنـعــه بـفـضــل الــديــن الـجــديــد إلــى الـتـخـلــص مـنــهّ .أم ــا األيــديــولــوجـيــا الـعـلـمـيــة ،فــإنـهــا تقع
فــوق الـمـكــان ) (sur-situéال ــذي سـيــأتــي الـعـلــم لـيـحـتـلــه؛ لـيــس فــوقــه تـمــا ًمــا ،إنـمــا بــانــزيــاح عـنــه (dé-
)porté؛ ذلك أن العلم عندما يأتي ليحتل مكانًا كانت األيديولوجيا تشير إليه ظاهر ًيا ،فإنه سيكون
مكانًا غير المنطقة المتو َّقعةً .
مثل ،عندما بنت الكيميا ُء والفيزياء المعرف َة العلمية للذرة في القرن
الـتــاســع عـشــر ،لــم تظهر الــذرة فــي الـمـكــان الــذي كــانــت األيــديــولــوجـيــا الــذريــة قــد خصصته لـهــا ،وهو
((( األصل االشتقاقي من الجذر الالتيني  ،superstareومنه  ،superstes, superstitisبمعنى الناجي من الموت( .المترجم)
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مـكــان «ع ــدم الـقــابـلـيــة لــانـقـســام» [أو مـكــان الـجــوهــر ال ـفــرد] ،أي إن مــا يـجــده الـعـلــم لـيــس مــا كــانــت
األيــديــولــوجـيــا قــد اقـتــرحــت الـبـحــث فـيــه .لـهــذا ،فــإن بـقــاء الـكـلـمــات ال يــدل عـلــى شــيء عـنــدمــا يكون
سياق التوجهات والمناهج مختل ًفا بمقدار ما تختلف تقنية ترذيذ المواد الصلبة عن طرائق البحث
ً
بسيطا يتكشف فــي حقيقته العلمية عن
ال ــذري الـحــديــث ،لــدرجــة أن مــا كــانــت األيــديــولــوجـيــا تعلنه
تماسك التعقيدات.
نأمل أن نجد في نظرية ماندل ( )Mendelعن الوراثة ً
العلم
مثال آخر مقن ًعا للطريقة التي حل فيه
ُ
محل األيديولوجيا العلمية .يبحث معظم مؤرخي البيولوجيا لدى موبِرتويس ( )Maupertuisعن
مهتما في كتابه  ،Vénus physiqueبآلية انتقال الصفات الشكلية،
حدوس بعلم الوراثة ،بسبب أنه كان ً
معين في
الطبيعية أو الـشــاذة ،وأنــه لجأ إلــى حساب االحتماالت كي يقرر ما إذا كــان تواتر شــذوذ ّ
ِ
ذرات البذور ) )séminauxعناصر
تصادفيا أم ال ،وأنه فسر ظواهر الوراثة حين افترض أن
عائلة ما
ً
وراثية اقترن بعضها ببعض في لحظة التزاوج .غير أن مقابلة نصوص موبِرتويس مع نصوص ماندل
فجرت كل الفرق الذي يفصل العلم عن األيديولوجيا التي يطردها .لم تكن الوقائع التي يدرسها
ّ
ماندل وقائع تجمعت عن طريق فينومينولوجيا ال على التعيين ،بل هي وقائع تحددت بالبحث،
والبحث تحدد عن طريق المشكلة ،وهذه المشكلة ال سوابق لها في األدب ما قبل الماندلي .لقد
عنصرا لما ينتقل بالطريق
ابتكر ماندل الخاصية «المميزة [الصفة]» ) )caractèreواعتبرها مبدأ أو
ً
ً
تبعا لماندل ،تدخل في تنسيقات
عامل
الــوراثــي ،وليس بصفتها
مبدئيا لالنتقال .كانت «الصفة»ً ،
ً
[توافيق] مع عدد « »nمن الصفات األخرى ،وكان باستطاعة ماندل قياس تواتر عودة ظهورها على
امتداد األجيال المختلفة .لم ُيبد ماندل أي اهتمام بالبنية أو باإللقاح أو بالنمو .ولم يكن التهجين
بالنسبة إلــى مــانــدل وسـيـلــة إلقــامــة ثـبــات أو عــدم ثـبــات نـمــط إجـمــالــي ،بــل كــان وسـيـلــة لتفكيكه؛ إنــه
أداة للتحليل ،لفصل الصفات ،شريطة العمل على عــدد كبير من الـحــاالت .لم يكن ماندل يولي
الهجائن أهمية إال لكي يرفض الـمــوروث القديم عــن االهـتـمــام بالتهجين .ولــم يكن يهتم بالحالة
الجنسية ،أو بالصراع بين الفطري والمكتسب ،أو بالتشكل المسبق والتخلق المتعاقب ،لم يكن
يهتم إال بالتحقق ،بفضل حساب التوافيق ،من نتائج فرضيته((( .في المقابل ،كل ما أهمله ماندل
هو الــذي حظي باهتمام من ليسوا في الحقيقة أســافــه .إن أيديولوجيا االنتقال الــوراثــي في القرن
تعج بالمشاهدات ،بالقصص التي تخص عرض الهجائن الحيوانية أو النباتية ،وظهور
الثامن عشر ُّ
البت بين أمــر التشكل المسبق والتخلق
المسوخ .يمتلك هــذا الفضول الشره الكثير من الغاياتّ :
المتعاقب ،بين النظرية القائلة بالبويضة وتلك القائلة بالحيوان المنوي؛ ومــن خــال ذلــك تقديم
واألبوة ،ونقاوة السالالت ،ومشروعية
حلول للمشكالت القانونية المتعلقة بالتبعية بين الجنسين،
ّ
األرستقراطية .تتقاطع هذه المشاغل مع مشكالت وراثة الصفات المكتسبة النفسية  -الفيزيولوجية،
(8) Jacques Piquemal, Aspects de la pensée de Mendel (Paris: Palais de la découverte, 1965).

128

العدد Issue 5 / 17
صيف  Summer 2016

ومــع الـسـجــال بين الـنــزعــة الـفـطــريــة((( والـحــواسـيــة(((1؛ فقد لقيت تقنية التهجين دعـ ًـمــا بسبب اهتمام
المهندسين الزراعيين من أجل البحث عن ضروب أفضل ،كذلك بسبب اهتمام علماء النبات من
أجل تحديد العالقة بين األنواع .إن كتاب فينوس الفيزيائية لموبِرتويس ال يمكن نقله ،بفصله عن
سياقه في عصره ،بغية إقامة تقاطع جزئي مع بحث «تجارب على تهجين النباتات»( .((1لم يقع علم
ماندل على محور األيديولوجيا التي حل محلها ،بسبب أن هذه األيديولوجيا ليس لها محور واحد
بل محاور كثيرة ؛ وال واحــد من محاور الفكر هذه كان المسا َر المصمم للعلم الــذي أتى بعدها،
فـقــد ورثـتـهــا مــن مخلفات أزمـنــة مـتـفــاوتــة؛ فنظرية الـبــويـضــة ونـظــريــة الـحـيــوان الـمـنــوي ال تـعــودان إلــى
وقياسا
الــزمــن ذاتــه كــالــذي للحجج اإلمبريقية أو األسـطــوريــة الـتــي ُقــدمــت لمصلحة األرسـتـقــراطـيــة.
ً
بعلم الــوراثــة ،تُعتبر أيديولوجيا الــوراثــة (والـكـلـمــة هنا تصعد مــن العلم صــوب األيــديــولــوجـيــا ،وفي
حالة النظرية الــذريــة ،نزلت مــن األيديولوجيا صــوب العلم) مفرطة فــي طموحها الــذي هــو طموح
ساذج لحل مشكالت عدة ذات أهمية نظرية وتطبيقية  -قانونية ،من دون أن تتفحص أساسها .هنا
تختفي األيديولوجيا بالتناقص أو بالتأكّ ل ،لكن بعد زوالها كعلم سيئ التأسيس تظهر كأيديولوجيا.
معين مــن الـمـشــاهــدات واالسـتـنـبــاطــات ) )déductionعلى أنــه أيــديــولــوجـيــا أمر
إن توصيف تجم ٍع ّ
الحق لنزع توصيفها كعلم من جهة خطاب يحدد حقل صالحيتها ويقدم براهينه عن طريق تماسك
نتائجه واكتمالها.
تعليميا ،من أجل إعطاء مكانة لأليديولوجيات العلمية ،دراسـ ُة كيف تختفي،
وإذا كان من المفيد
ً
تفحصا موج ًزا لنشأة أيديولوجيا علمية في القرن
فإن الفائدة أكبر في دراسة كيف تظهر .إننا نقترح
ً
التاسع عشر ،وهي النزعة التطورية.
يقدم لنا عمل هربرت سبنسر حالة من المفيد تحليلها؛ فقد اعتقد سبنسر أنه يستطيع صوغ قانون
ميكانيكي للتطور الكوني ،عن طريق تطور من البسيط إلــى المعقد عبر التمايز المتعاقب .وكان
يــرى أن االنـتـقــال مــن األكـثــر تـجــانـ ًـســا إلــى األقــل تـجــانـ ًـســا ،مــن األقــل تـفــر ًدا إلــى األكـثــر ت ـفــر ًدا ،يضبط
َ
ـواع الحية ،واإلنـسـ َ
ـان ،واإلنساني َة
بشكل كوني
تشكل النظام الشمسي ،والعضوي َة الحيوانية ،واألنـ َ
المتجسدة في المجتمع ،وحصيل َة الفكر والفعالية البشرية ،وفي المقام األول اللغة .يعلن سبنسر
أنــه حـصــل عـلــى قــانــون الـتـطــور هــذا عــن طــريــق تـعـمـيــم م ـبــادئ عـلــم األج ـ ّنــة ل ـكــارل إرن ـســت فــون بير
(( )K. E.von Bearحول نمو الحيوانات .)Uber Entwickelungsgeschichte der Thiere. 1828 -
لتثبت سبنسر على اقتناعه بأن منظومته في التطور المعمم تظهر
ثم أتت طباعة أصل األنواع (ّ )1859
في مستوى من الصالحية العلمية ،مثله مثل مستوى البيولوجيا الداروينية .لكن لكي يقدم سبنسر
((( النزعة الفطرية ) :)innéismeمعتقد فلسفي يعتبر أن البنى العقلية فطرية أو غريزية ،تأتي مع الوالدة( .المترجم)

عما تقدمه الحواس فقط.
( ((1النزعة الحواسية ( :)sensualismeمعتقد فلسفي يعتبر أن المعارف البشرية والتصورات الواعية تنبثق ّ
(المترجم)
( ((1أو  ،Versuche uber Pflanzenhybridenوهو التقرير الذي كتبه ماندل سنة ( .1865المترجم)
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إلــى قــانــون الـتـطــور ضـمـ َ
ـان عـلـ ٍم أكـثــر يقينية مــن البيولوجيا الـجــديــدة ،يــزعــم أنــه استنبط ))déduire
ظاهرة التطور من قانون حفظ الطاقة عن طريق عــدم استقرار المتجانس([ ((1إلثبات أن الحاالت
تتبعنا مسار تفكير سبنسر في
المتجانسة ليست مستقرة] ( .)Instabilité de l’homogèneوإذا ما ّ
شفيع
تطويره لعمله ،يظهر أن بيولوجيا فون بير في البداية ،وبيولوجيا داروين في ما بعد ،قدمتا له
َ
الـضـمـ ِ
ٍ
مهندس فــي المجتمع الصناعي اإلنكليزي فــي الـقــرن التاسع
ـان العلمي بخصوص مـشــرو ِع
عشر ،وهو :تأييد المقاولة الحرة والنزعة الفردية السياسية الموافقة لها ،وكذا للمزاحمة االقتصادية.
يخلص قانون التمايز إلى تقديم الدعم إلى الفرد في مواجهة الدولة ،لكن إذا ما انتهى صراحة إلى
ذلك ،فهذا ربما ألنه كان قد بدأ بشكل مضمر من هنا.
إن توسع علم الميكانيك وعلم األج ّنة التخلقي المتعاقب والبيولوجيا التحولية ،إلى خارج حقول
الـنـمــو الـمـضـبــوط لـكــل عـلــم مــن ه ــذه ال ـع ـلــوم ،ال يـمـكــن أن ي ـكــون مـفـيــدً ا ألي مـنـهــا .وإذا تــوسـعــت
ٌ
مفصولة عن إرهاصاتها ومتحررة من سياقها ،إلــى التجربة
خالصات نظرية تخص نطا ًقا مـحــد ًدا،
ٌ
الـبـشــريــة بكاملها ،وبــالـتـحــديــد إلــى الـتـجــربــة االجـتـمــاعـيــة ،مــاذا سـتـكــون غــايــة هــذا الـسـعــي إلــى امـتــداد
الطابع العلمي وســريــانــه؟ إنها غاية عملية؛ ذلــك أن األيديولوجيا التطورية تعمل كتسويغ تلقائي
لمصالح ٍ
صراعا مع المجتمع التقليدي
نمط من المجتمع ،هو المجتمع الصناعي الــذي يخوض
ً
مــن ج ـهــة ،وم ــع الـمـطــالــب االجـتـمــاعـيــة مــن جـهــة أخـ ــرى .إن ـهــا أيــديــولــوج ـيــا ضــد الهــوت ـيــة مــن جـهــة،
وضــد اشـتــراكـيــة مــن جـهــة أخ ــرى .ونـحــن نـعـثــر هـنــا عـلــى الـتـصــور الـمــاركـســي لــأيــديــولــوجـيــا ،بصفتها
َتـمـ ُّثـ ًـا لـلــواقــع الطبيعي أو االجتماعي الــذي ال تكمن حقيقته فــي مــا يقوله بــل فــي مــا يسكت عنه.
بالطبع ،ال تُختصر النظرية الـتـطــوريــة فــي الـقــرن الـتــاســع عشر بأيديولوجيا سبنسر .ومــع ذلــك ،فإن
هذه األيديولوجيا لونت بشكل دائم إلى هذا الحد أو ذاك أبحاث علماء اللغة وعلماء اإلثنولوجيا،
ِ
المستعمرة راحة ضمير .وما زلنا نجد بقايا
وأمنت للشعوب
وشحنت بمعنى دائم مفهوم «البدائي»ّ ،
تسمى «نامية» ،حتى
منها تما ِرس فع َلها في سلوك المجتمعات المتقدمة تجاه المجتمعات التي ّ
بعد أن ظهر أن اإلثنولوجيا الثقافية ،وهي تعترف بتعدد الثقافات ،تمنع أ ًيا منها من أن تجعل نفسها
ومقياسا لــدرجــة إنـجــاز األخــرى .وأخــذت علوم اللغة واإلثنولوجيا والسوسيولوجيا
معيارا للتقييم
ً
ً
المعاصرة ،بعد أن تخلصت من أصولها التطورية ،تقدم البرهان على أن األيديولوجيا تختفي عندما
( ((1قـ ــانـ ــون وض ـعــه سـبـنـســر ،ورد ع ـنــه ف ــي ال ـم ــوس ــوع ــة ال ـع ــرب ـي ــة :فــال ـت ـطــور ع ـنــد سـبـنـســر ه ــو «ت ـج ـمــع ألجـ ــزاء ال ـم ــادة يـصــاحـبــه تـشـتـيــت
ل ـل ـق ــوة والـ ـحـ ــركـ ــة ،ت ـن ـت ـقــل ال ـ ـمـ ــادة فـ ــي أثـ ـنـ ــاء ذل ـ ــك مـ ــن ح ــال ــة ال ـت ـج ــان ــس الـ ــامـ ـحـ ــدود إل ـ ــى ح ــال ــة ال ــات ـج ــان ــس الـ ـمـ ـح ــدود ال ـم ـت ـس ــق»،
ف ـه ــو انـ ـتـ ـق ــال الـ ـك ــائ ــن وت ــر ّقـ ـي ــه مـ ــن ال ـم ـت ـج ــان ــس إل ـ ــى ال ـم ـت ـن ــوع وت ـك ــام ـل ــه ع ـل ــى ه ـ ــذا الـ ـنـ ـح ــو ،أي ت ـح ــول ــه مـ ــن ح ـ ــال إل ـ ــى ح ـ ــال ،وه ــو
قانون الطبيعة.
كــذلــك :تحدث سبنسر عــن نفسه قــائـ ًـا إن «جرثومة فلسفتي ظهرت عندما توصلت الــى حقيقة بيولوجية أساسها :إن األنــواع الدنيا
وأمــا األنــواع العليا من الحيوان ،فتتألف أجسامها من
من الحيوان تتألف أجسامها من أجــزاء متماثلة ال يتوقف بعضها على بعض؛ ّ
أعضاء متباينة تعتمد في أعمالها ووظائفها على بعضها البعض .وهذه نتيجة استقرائية وصلت إليها من أبحاثي وتجاربي في ميدان
متجانسا
الدراسات البيولوجية .وهذه الحقيقة تصدق كذلك على جماعات األفراد ،فكأن المجتمع  -شأنه شأن أي كائن حي  -يبدأ
ً
ثم يميل إلى التفرد واالنتقال من المتجانس إلى الال متجانس»( .المترجم)
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تـتـبــدل الـشــروط الـتــاريـخـيــة إلمـكــانـيــة وجــودهــا .لــم تـبــق الـنـظــريــة العلمية للتطور تـمــا ًمــا عـلــى مــا كانته
الداروينية ،لكن الدارويني َة تُعتبر لحظ ًة أساسية ال تنفصل عن تاريخ تأسيس علم التطور ،في حين
أن األيديولوجيا التطورية هي بقايا ُم َّ
عطلة في تاريخ العلوم اإلنسانية في القرن التاسع عشر.
***
نـعـتـقــد أنـنــا حــددنــا ،مــن خ ــال تـحـلـيــل بـضـعــة أمـثـلــة ،حـقــل ظـهــور األيــديــولــوجـيــات الـعـلـمـيــة وطــريـقــة
تكوينها .نؤكد ً
أيضا ،من أجل تحديد خصائصها ،أنه ينبغي ّأل تُخلط مع أيديولوجيات رجال العلم،
أي األيديولوجيات التي يأتي بها العلماء عبر الخطابات التي يحاولون بها تعيين تيمات مناهجهم
في البحث وعالقتها بالموضوع ،وعبر الخطابات التي يحددون بها الموقع الذي يحتله العلم في
قياسا باألشكال األخرى من الثقافة؛ أيديولوجيات رجال العلم هي أيديولوجيات فلسفية.
الثقافةً ،
ّأما األيديولوجيات العلمية ،فهي باألحرى أيديولوجيات الفالسفة ،أي خطابات ذات طموح علمي
معتدين بأنفسهم؛ ففي القرن الثامن
اعتمدها أنــاس ما زالــوا ،في المهنة ،رجــال علم مفترضين أو
ّ
عشر كانت فكرتا الطبيعة والتجربة تصورين أيديولوجيين لــدى رجــال العلم ،وفــي المقابل كانت
فكرة «جزيء عضوي» (لـ ـ بوفون  ،)Buffonأو فكرة «سلم الكائنات» (لـ ـ بونِت  )Bonnetتصورين
في األيديولوجيا العلمية ضمن التاريخ الطبيعي.
هكذا نصل إلى الخالصات التالية:
قياسا بمعيار العلمية
 إن األيديولوجيات العلمية منظومات تفسيرية ،يتصف موضوعها بالمبالغةً ،الذي تطبقه عليه باالستعارة.
 هناك دو ًما أيديولوجيا علمية تسبق العلم في الحقل الذي سيأتي هذا العلم ليتأسس عليه؛ وهناكدو ًما علم قبل أيديولوجيا ،في حقل جانبي تستهدفه هذه األيديولوجيا بشكل موارب.

 يجب ّأل تُخلط األيديولوجيا العلمية مع العلوم الزائفة وال مع السحر وال مع الدين .إنها ،علىغرارها ،تستمد زخمها من حاجة غير واعية للولوج المباشر إلى ُ
الك ّلية ،لكنها إيمان يحيد ببصره
صوب عل ٍم قد تأسس مسبقًا ،وهي تعترف له باالمتياز وتسعى لمحاكاة أسلوبه.

علينا ،ضمن هذه الشروط ،أن نختم من حيث بدأنا ،ونطرح نظرية في تاريخ العلوم تضيء له ممارسته.

ً
تعاقبا لتمفصل وقائع الحقيقة ،ينبغي له ّأل ينشغل
إن
تاريخا للعلوم يتناول ً
علما ضمن تاريخه بصفته ً
باأليديولوجيات .وإننا نفهم أن المؤرخين في هذه المدرسة يتركون األيديولوجيا لمؤرخي األفكار،
أو يتركونها للفالسفة ،وهو األسوأ.
إن تــاريـ ًـخــا لـلـعـلــوم ي ـت ـنــاول عـلـ ًـمــا فــي تــاري ـخــه كـتـطـهـيــر ل ـ مـعــايـيــر الـتـحـقــق لـيــس أمــامــه إال أن ينشغل
باأليديولوجيا العلمية؛ فالتمييز الذي وضعه باشالر بين تاريخ العلوم البائدة ( )périméوتاريخ العلوم

ثاحبأو تاسارد
ةيملعلا ايجولويديألا يه ام
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السائدة [الذي تحقق] ( )sanctionnéيجب أن ينفصل ويتشابك في آن واحد؛ إذ إن إقرار الحقيقة
أو الموضوعية يحمل بذاته إدانة للبائد .لكن إذا لم يخضع ما سيكون في ما بعد بائدً ا للتحقق في
البداية ،فهذا ألن ما من داع ألن يؤدي التحقق إلى إظهار الحقيقة.
وهكذا يمنعنا الفصل بين األيديولوجيا والعلم من إقامة اتصالية في تاريخ العلوم بين بضعة عناصر
من أيديولوجيا احتفظ بها العلم ظاهر ًيا ،والبناء العلمي الذي خلع األيديولوجيا؛ خذً ،
مثل ،البحث
في حلم داالمبير ([ )Rêve de d’Alambertلديدرو] عن استباقات لـ أصــل األنــواع .لكن التشابك
بين األيديولوجيا والعلم يجب أن يمنع إرجاع تاريخ علم ما إلى سطحية عرض تاريخي ،أي إلى
لوحة من دون ظالل نافرة.
ع ـلــى م ــؤرخ ال ـع ـلــوم أن يـعـمــل وي ـق ــدم عـمـلــه ع ـلــى صـع ـيــديــن ،ف ــإذا ل ــم يـحـصــل الـع ـمــل وي ـق ـ َّـدم بـهــذا
ال ـش ـكــل ،وإذا لــم يـمـيــز خـصــوصـيــة األيــديــولــوج ـيــا الـعـلـمـيــة ول ــم يـجــد لـهــا م ـكــا ًنــا – وه ــو م ـكــان على
مـسـتــويــات مختلفة لمختلف صـعــد الـحــالــة العلمية  -فــإن تــاريــخ الـعـلــوم مـهـ َّـدد بـ ّـأل يـكــون أكـثــر من
أيــديــولــوجـيــا ،وهــذه الـمــرة ،بمعنى وعــي زائــف بـمــوضــوعــه .بـهــذا المعنى تـكــون األيــديــولــوجـيــا معرفة
بـعـيــدة عــن مــوضــوعـهــا الـمـعـطــى بـمـقــدار مــا تـعـتـقــد أنـهــا مـلـتـصـقــة ب ــه؛ وه ــذا هــو الـجـهــل مــن حـيــث إن
المعرفة النقدية لمشروعها ولمشكلتها تعلم أنـهــا تقف فــي الـبــدايــة على ُبـعــد مــن موضوعها الــذي
إجرائيا.
تشيد
ً

ول ـمــن ال يــرغــب فــي أن يـضــع تــاريـ ًـخــا س ــوى تــاريــخ الـحـقـيـقــة ،فــإنــه يـضــع تــاريـ ًـخــا مـ ِ
ـوهـ ًـمــا .لـقــد كــان
سوكودولسكي على حق بشأن هذه النقطة :تاريخ الحقيقة وحدها مفهوم متناقض.
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Between the Need of Hiding the Truth Signification
and the Duty of its Elucidation,
According to Maimonides
 تـتـنــاول هــذه الــدراســة مــوقــف ابــن ميمون مــن داللــة إخـفــاء «كـتــب الـنـبــوة» للحقيقة عن:مخلص
 وال سبيل للخروج. وتنبيه أهل الحكمة كي ينهضوا للكشف عنها،الجمهور بالتمثيل والترميز
، والــذي عبر عنه ابــن ميمون بالحيرة،مــن هــذا القلق الــداللــي بين ظــاهــر الـنــص الــديـنــي وبــاطـنــه
 وتستند هذه الدراسة في مصدرها إلى كتاب،إال بــإدراك باطن النص الديني عن طريق العقل
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Abstract: This study examines the position of Ibn Maimoun (Maimonides) on
the significance of the concealment of the truth from the masses in «books of
prophecy» by using allegory and symbolism, as well as how he alerts people of
wisdom to the process of concealment. It discusses the conclusion that there is no
way to escape the semantic tension between the exoteric and esoteric aspects of
religious texts, which Ibn Maimoun expressed as perplexing. It finds that the only
way out of this tension is through a rational understanding of the esoteric content
of the religious text, this paper is based on the main Maimonides's book in the
Arab library, Dalalat Al-hairin.
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«  ...حتى إن الذي أراد أن يع ّلم دون تمثيل وال إلغاز ،جاء في
كالمه من اإلغماض واإليجاز ما ناب عن التمثيل واإللغاز ،كأن
العلماء والحكماء منقادون نحو هذا الغرض باإلرادة اإللهية كما
تقودهم أحوالهم الطبيعية».
ابن ميمون ،داللة الحائرين ،ص .9
تابعا لآلراء ،بل
«إن األمر كما يقوله تامسطيوس ،قال ليس الوجود ً
اآلراء الصحيحة تابعة للوجود»
ابن ميمون ،داللة الحائرين ،ص .182
«فيلزم ضرورة أن يعتبر هذا الموجود على ما هو عليه ،وتتخذ
مما يشاهد من طبيعته»
المقدمات ّ
ابن ميمون ،داللة الحائرين ،ص .185
«إن معرفة الوحي انطال ًقا من مبادئ العقل النظري مستحيلة.»...
فيخته ،مقالة في نقد الوحي

لــن ندخل فــي تفصيالت معنى عـنــوان كتاب ابــن ميمون الرئيسي ،داللــة الحائرين ،الــذي هو
مصدر موضوعنا هذا ،وإنما حسبنا أن نشير إلى أن العنوان يفي بالغرضين األساسيين لمشروعه
الفكري؛ فهو ً
أول كتاب في حكمة تنويع الداللة وبيان معنى الضرورة البيداغوجية والعقدية في إخفاء
الداللة الحقيقية عن الجمهور بالتمثيل والترميز واإللغاز والحكي ،سواء في كتب النبوة أو في كتب
العلوم والفلسفة .وهــو ثــانـ ًـيــا كتاب فــي منهجية تبديد الحيرة ،أو الـضــال الــداللــي بين معاني األسماء
المقولة باشتراك االسم ،واألسماء المستعارة ،واألسماء المقولة بتشكيك ،واألسماء المقولة بتواطؤ في
حيز
االســم والمعنى ً
معا ،واألسماء المشتقة .بعبارة أخــرى ،يسعى الكتاب ّإمــا بالدعوة إلى البقاء في ّ
وإما بالخروج من حقل االستعارة
التمثيل والتشبيه وا ّتباع ظاهر النقل والعمل به بالنسبة إلى الجمهورّ ،
والتمثيل بإعمال العقل للبحث عن باطن النص الديني ،بالنسبة إلى أهل الحيرة من الخواص لتبديد
ضاللهم الداللي .ومعنى هذا أن الشعور بالتقابل بين ظاهر التمثيل والوعي باإلشكاالت الداللية ليس
متاحا لجميع الناس ،وإنما هو نعمة يختص بها المؤمنون من أهل العلم ،إذ «على قدر عقل كل ذي
ً
(((
عقل تكون العناية به» .

استراتيجية اإلخفاء الداللي في مواجهة واجب التصريح بالحق
واضح أن صاحب كتاب داللة الحائرين يعترف بأن أقوال الشريعة ،لكونها تعرض حقائقها الجليلة في
قوالب تمثيلية ومجازية وحكائية بسيطة ،ت ُْحدث الحيرة الداللية وااللتباس المعرفي ،األمر الذي يفضي
في نهاية األمر إلى ضالل عقدي وانشقاق مذهبي .لكنه يبرر لجوء الشريعة إلى المخاطبة بهذه األمور
الغامضة بسببين هما« :عظم األمــر وجــالـتــه ،وكــون قــدرتـنــا مـقـ ّـصــره عــن إدراك أعظم األمــور عـلــى مــا هو
((( أبو عمران موسى بن عبيد الله بن ميمون ،داللة الحائرين ،تحقيق حسين آتاي (بيروت :مكتبة الثقافة الدينية[ ،د .ت ،)].ص .723
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عليه ،خوطبنا باألمور الغامضة»((( .معنى هذا أن الغاية من إخفاء المعاني الحقيقية عن الجمهور هي
إحداث تمييز داللي ُيفضي في النهاية إلى تمييز بشري ،يتم بموجبه دفع الجمهور إلى حمل «األسماء
المشتركة» واألمور المبهمة على ظاهرها ،في مقابل حث الفالسفة على الذهاب وراء ظاهرها للكشف
عبر عنه بقوله« :أن يحملها [األمثال] الجمهور
عن باطنها الحقيقي عبر منهج التأويل العقلي ،وهو ما ّ
(((
ِ
على معنى على قدر فهمهم وضعف تصورهم ،ويحملها ‹الكامل› ،الذي قد َعلم ،على معنى آخر» .
يتعلق األمر ،إ ًذا ،بمذهب يدافع فيه ابن ميمون عن ازدواجية الداللة ال عن ازدواجية الحق ،ألن الحق
الـعـلـمــي ال يــدركــه إال أهــل الـتــأويــل بــالـعـقــل ،هــذا الـعـقــل الــذي « َيـعـتـبــر هــذا الـمــوجــود عـلــى مــا هــو عليه،
مما يشاهد من طبيعته»(((ّ .أما ظاهر الكتب النبوية ،فيصل إليه الجمهور عن طريق
ويتخذ المقدمات ّ
الخيال الذي ال يدرك الموجودات على ما هي عليه ،وإنما كما تتراءى له على شكل أمثال وتشبيهات.
لكن إذا كــان منهج اإلخـفــاء الــداللــي يقوم بــدور تورية الحق عن الجمهور ،فإنه يقوم بــدور تنبيه ذوي
الفطرة الفائقة إلى وجود الحق ،لحثّهم على كشف المعنى الخفي المتواري خلف األمثال عن طريق
استعمالهم العقل .بهذا النوع من الفصل الداللي والخطابي ،نعتقد أنه لم يقم بالخطوة الحاسمة التي
أنجزها ابن رشد ،والمتمثّلة في إعالنه صراحة أن ظاهر التمثيل الذي يدركه الخيال هو ً
أيضا حق ،وأن
هذا «الحق التمثيلي» ال ُيضاد «الحق الماهوي» الذي ُيج ّليه العقل بأساليبه االستداللية.
وإذا كــان السبب الرئيسي لتوجيه الخطاب للجمهور على شكل أمـثــال وقـصــص هــو ضعف قدراتهم
العقلية التي ال تتجاوز حــدود الخيال ،فقد استخلص ابن ميمون من ذلك أن «ال مدخل لذكرهم في
هــذه الـمـقــالــة»((( ،ألنـهــم مــن «الــذيــن لــم ي ــروا ض ــو ًء [ك ــذا] يــو ًمــا ق ــط ،بــل هــم فــي ليلتهم يـخـبـطــون ،وهــم
الــذي قيل فيهم‹ :إنهم ال يعلمون وال يفهمون ،سيكونون في الظلمة› ،وخَ ـ ِفــي عنهم الـحــق جملة مع
شــدة ظ ـهــوره ،كـمــا قـيــل فيهم ‹ :إنـهــم ال يــرون الـنــور الــذي يلمع فــي الـسـمــاء› ،وهــم جـمـهــور الـعــامــة»(((.
بــل أكـثــر مــن ذل ــك ،لــم يـكــن مـخـ َ
ـاطـبــه فــي مـقــالــة دالل ــة الـحــائــريــن أول ـئــك الـ ُّن ـظــار مــن أه ــل ال ـكــام الــذيــن
وقـفــوا فــي منتصف طــريــق الـحــق ،والــذيــن اكـتـفــوا هــم أيـ ًـضــا بــاسـتـعـمــال الـخـيــال فــي صــوغ مـقــدمــاتـهــم(((،
((( المصدر نفسه ،ص .10
((( المصدر نفسه ،ص .10

((( المصدر نفسه ،ص .185
((( المصدر نفسه ،ص .8
((( المصدر نفسه ،ص .8

((( كـثـيـ ًـرا ما انتقد المتكلمين لسببين على األقــل ،أولـهـمــا أنهم «فــي مواضع كثيرة يتبعون الخيال ،ويسمونه عـقـ ًـا» ،انظر :المصدر
نفسه ،ص 182؛ وثانيهما أن « ...دالئــل المتكلمين فـمــأخــوذة مــن مـقــدمــات مـخــالـفــة لطبيعة الــوجــود الـمـشــاهــدة ،حتى أنـهــم يلتجئون
يؤولونه بالهذيان ...« :لتكليفك تأويل
إلثبات أن ال طبيعة لشيء بوجه» (المصدر نفسه ،ص  .)185ويذهب إلى درجــة وصف ما ّ
أمــور ال تــأويــل لـهــا ،وال ُوضـعــت لتتأول ،فتحصل مــن ذلــك التكلف على مثل هــذا الـهــذيــان العظيم الــذي يهذيه ويــؤلــف فيه أكـثــر فرق
الـعــالــم فــي زمــانـنــا هــذا ،لكونهم يريد كــل منهم أن يوجد معاني مــا ألقــاويــل لــم يقصد بها قائلها شيئًا مما يــريــدونــه هــم ،بــل يكون أبــدً ا
غرضك في أكثر األمثال معرفة الجملة المقصود معرفتها( ،»...المصدر نفسه ،ص )16؛ ويعمم والءه للفلسفة على جميع األندلسيين
من أهل ملته ً
قائل« :أ ّمــا األندلسيون من أهــل ملتنا ،كلهم يتمسكون بأقاويل الفالسفة ويميلون آلرائهم ما تناقض قاعدة شريعة وال
تجدهم بوجه يسلكون في شيء مسالك المتكلمين .فلذلك يذهبون في أشياء كثيرة نحو مذهبنا في هذه المقالة في تلك األمور النزرة
الموجودة لمتأخريهم» (المصدر نفسه ،ص .)180
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َ
ُ
«أهل البرهان» الذين ذهبوا إلى آخر الطريق ،أولئك المتدينون الكاملون
مخاطبه في مقالته
وإنما كان
كبيرا بين دالالت أسماء كتب
ً
أخالقيا ،الذين ارتاضوا العلوم العقلية بشيء من التوسع ،فوجدوا فر ًقا ً
النبوة وكتب الفلسفة ،فوقعوا في ضالل معرفي وحيرة داللية.

دور األسماء في إخفاء الداللة
ك ـث ـيـ ًـرا م ــا يـشـيــر اب ــن م ـي ـمــون إل ــى م ـســؤول ـيــة «األس ـم ــاء ال ـم ـش ـتــركــة» ف ــي إخ ـف ــاء ال ـحــق وإح ـ ــداث ال ـضــال
الــداللــي ،إال أنــه ال يـجـعــل هــذه األس ـمــاء تحتكر وحــدهــا فـعــل الـتـضـلـيــل الــداللــي ،بــل تـشـتــرك مـعـهــا في
هــذه المهمة ثــاثــة أسـمــاء أخــرى يستعرضها فــي هــذا الـنــص« :هــذه المقالة غرضها األول تبيين معاني
فح َملها الجهال على بعض المعاني
أسماء جاءت في كتب النبوة :من تلك األسماء أسماء مشتركةَ ،
ال ـتــي ي ـقــال عـلـيـهــا ذل ــك االس ــم الـمـشـتــرك؛ ومـنـهــا م ـس ـت ـعــارة ،فـحـمـلــوهــا أيـ ًـضــا عـلــى الـمـعـنــى األول الــذي
اسـتـعـيــرت مـنــه؛ ومـنـهــا مـشـ ّـكـكــة ،ف ـتــارة يـظــن بـهــا أنـهــا تـقــال ب ـتــواطــؤ ،وت ــارة يـظــن بـهــا أنـهــا م ـش ـتــركــة»((( .ال
شــك أن «األس ـمــاء الـمـقــولــة بـتــواطــؤ» ال تـثـيــر أي الـتـبــاس دالل ــي أو مـعــرفــي طــالـمــا أن ظــاهــرهــا كباطنها،
فــا تـتـعــدد داللـتـهــا وال تـخـتـلــف عـنــدمــا تـقــال عـلــى أش ـيــاء كـثـيــرة؛ بـيـنـمــا «األس ـم ــاء الـمـشـكـكــة» ،الـتــي لها
دالالت مـخـتـلـفــة ومـتـنــاسـبــة بــال ـق ـيــاس إل ــى دالل ــة واحـ ــدة مــركــزيــة تـنـســب إل ـي ـهــا بـنـســب تـخـتـلــف بــالـتـقــدم
والتأخر أو بالشدة والضعف ،تثير شي ًئا غير قليل من االلتباس الداللي ،ألن داللتها تقف في منتصف
مما يجعل دالالتـهــا تجمع بين الــوحــدة والتعدد؛
الطريق بين األسـمــاء المشتركة واألسـمــاء المتواطئةّ ،
ّأم ــا «األس ـم ــاء ال ـم ـس ـت ـعــارة» ،فـهــي ال ـتــي ُت ـن ـ َقــل دالل ـت ـهــا ال ـظــاهــرة إل ــى دالل ــة بــاطـنــة عـلــى أن ي ـكــون بينهما
تشابه أو نسبة.
ه ــذا االخ ـت ــاف فــي فـهــم دالالت األس ـم ــاء ال ـثــاثــة هــو الـسـبــب فــي اخ ـتــاف ال ـخ ــواص مــن ال ـنــاس في
مذاهبهم وفــي وقــوعـهــم فــي الـحـيــرة .مــن هنا جــاء الـغــرض الـثــانــي مــن كـتــاب دالل ــة الـحــائــريــن ،الــذي هو
تبديد الضالل والحيرة التي تثيرها األمثال التي تضربها الكتب السماوية ،والناتج من ترددها بين معاني
ثانيا ،وهو تبيين أمثال خفية
الظاهر ومعاني الباطن ،وبين النقل والعقل« :وتضمنت هذه المقالة ً
غرضا ً
جــدً ا جاءت في كتب األنبياء ،ولم يصدح بأنها ُمثُل ،بل يبدو للجاهل والذاهل أنها على ظاهرها وال
باطن فيها .فإذا تأملها ‹العالم بالحقيقة› وحملها على ظاهرها ،حدثت له أيضا حيرة شديدة .فإذا ّبينا
المثل ،أو نبهناه على كونه َمث ًَل ،اهتدى وتخلص من تلك الحيرة ،ولذلك سميت هذه المقالة
له ذلك َ
داللــة الـحــائــريــن»(((؛ «فــداللــة الـحــائــريــن» ،وهــي الــداللــة العلمية ،غير داللــة غير الحائرين (الجمهور)،
وهــي داللــة التمثيل .وتقسيم داللــة األسـمــاء الــديـنـيــة بـيــن الـجـمـهــور و«الـعـلـمــاء بالحقيقة» ،كــل بحسب
طاقته المعرفية ،يدل على الحكمة اإللهية .وإذا كان الغرض الثاني من تأليف الكتاب هو رفع الحيرة،
يدعي أنه قادر على رفع جميع اإلشكاالت التي تثيرها كتب النبوة ،وإنما يرنو إلى
فإن ابن ميمون ال ّ
((( المصدر نفسه ،ص .5
((( المصدر نفسه ،ص .6
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رفــع أعظمها« :ولست أقــول إن هــذه المقالة دافعة لكل إشكال لمن فهمها ،بل أقــول إنها دافعة ألكثر
المشكالت وأعظمها»(.((1
وكـمــا مــر بـنــا ،لــم يـكــن لـجــوء كـتــب الـنـبـ ّـوة إلــى ضــرب األم ـثــال ،واسـتـعـمــال األل ـغــاز والــرمــوز للتعبير عن
«األمور الغامضة» ،عبثًا أو من باب المتعة األدبية ،وإنما كان نتيجة عجز مزدوج :عجز فكرنا عن إدراك
«األمــور العظيمة» ،وعـجــز لغتنا عــن التعبير عـنـهــا( .((1وبالفعل ،كــانــت مسألة عجز قــدرة اللغة البشرية
كثيرا ،وكان يرجع إليها المرة تلو األخرى ،كلما تعلق
على التعبير عن الحقيقة اإللهية يؤرق ابن ميمون ً
األمر بوصف الذات اإللهية(((1؛ فحتى صفات الوجود والوحدة والخلود ً
مثل ال تفي بالتعبير عن تعالي
تعبر عن عالقات وإضافات وصفات مشتقة تُضفي
الذات اإللهية ووحدانيتها ،ألن هذه المحموالت ّ
التعدد والحركة عليها ،وهذا ما كان يأباه ابن ميمون.
ليس تقصير قدرة الفكر على إدراك األمور الجليلة (الغيبية) صفة عامة لجميع الناس ،وإنما هو صفة
يختص بها الجمهور ،لهذا توجهت الكتب النبوية إليه بخطاب التمثيلّ .أما الخاصة من العلماء ،فربما
المثل على أنــه َمـ َثــل .مــن أجــل هــذا ،كــان على
تواجههم مشكلة مــن نــوع آخــر ،وهــي عــدم التعرف إلــى َ
«ينبه» العلماء إلى أن ما تتكلم عليه كتب النبوة هو مجرد تمثيل ،وأنه ينبغي
صاحب هذا الكتاب أن ّ
لـهــم رفــع الـغـشــاوة عــن األمـثــال والـقـصــص ،والـكـشــف عــن الـحـقــائــق الـتــي تخفيها األسـمــاء الـمـشـتــركــة أو
المستعارة في باطنها.
حرم نعمة االطالع على الحقيقة الدينية فحسب ،بل ُيحرم كذلك حتى المعرفة الطبيعية؛
الجمهور ال ُي َ
إذ ُيمنع على العلماء التصريح بما توصلوا إليه من كشوفات علمية للجمهور «ألنها أمــور بينها وبين
الـعـلــم اإللـهــي ارتـبــاط عظيم ،وهــي أســرار مــن أس ــرار العلم اإلل ـهــي»( ،((1وهــو مــا يعني أن عملية إخفاء
الـحـقـيـقــة بالتمثيل لـيـســت حـكـ ًـرا عـلــى الـكـتــب الــديـنـيــة ،بــل يـقــوم بـهــا حـتــى الـعـلـمــاء أنـفـسـهــم« :واع ـلــم أن
ـت قولهم
األم ــور الـطـبـيـعـيــة أيـ ًـضــا ال يـمـكــن الـتـصــريــح بـتـعـلـيــم بـعــض مـبــادئـهــا عـلــى مــا هــي عـلـيــه ،وقــد عـلـمـ َ
[معا]› .ولو ّبين أحدٌ تلك األمور كلها في كتاب ،لكان قد
عليهم السالم ‹وال تعطي قصة الخلق الثنين ً
أيضا في كتب النبوة بأمثال .وتكلم [وا] فيها ً
فسر آلالف من الناس .ولذلك جاءت تلك المعاني ً
أيضا
( ((1المصدر نفسه ،ص .6

( ((1عن كون الظاهر مفيدً ا لصالح أحوال االجتماعات اإلنسانية ،والباطن مفيدً ا جدً ا في اعتقادات الحق ،يقول« :وهكذا هي أمثال
األنبياء عليهم السالم :ظواهرها حكمة مفيدة في أشياء كثيرة ،من جملتها صالح أحوال االجتماعات اإلنسانية كما يبدو من ظواهر
األمثال وما أشبه ذلك من األقاويل ،وباطنها حكمة مفيدة جدً ا في اعتقادات الحق على حقيقته» (المصدر نفسه ،ص  .)13ويضيف
مذكورا في التوراة ،فهو لفائدة ضرورية في الشريعةّ ،إما لتصحيح رأي
فوائد أخرى غير الفائدة الداللية« :إعلم أن كل قصص تجده
ً
هو قاعدة من قواعد الشريعة ،أو إلصالح عمل من األعمال حتى ال يقع تظالم وعدوان» (المصدر نفسه ،ص .)708
( ((1عــن عدم مالءمة اللغة للتعبير عن حقائق ما بعد الطبيعة ،نجده ً
مثل يقول« :وال تعتبر هذه المعاني الدقيقة التي يكاد تفوت
األذهان باأللفاظ المعتادة التي هي أكبر سبب في التخليط ،ألن تضيق بنا العبارة جدً ا جدً ا في كل لغة حتى ال نتصور ذلك المعنى إال
كثيرا ،لم يقدر القائل يقول :إال واحدً ا ،وإن كان الواحد والكثير من فصول الكم»
بتسامح في العبارة ،فما رمنا الداللة على كون اإلله ال ً
(المصدر نفسه ،ص .)135
( ((1المصدر نفسه ،ص .7
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الحكماء عليهم السالم بألغاز وأمثال اقتفا ًء ألثر الكتب»( ،((1وهذا ما جعل ابن ميمون يرفع اللجوء إلى
التمثيل إلخفاء الحقيقة إلى مستوى الضرورة اإللهية الشاملة لجميع المشتغلين بالعلم« :حتى أن الذي
أراد أن ُيع ّلم دون تمثيل وال إلغاز جاء في كالمه من اإلغماض واإليجاز ما ناب عن التمثيل واإللغاز،
كأن العلماء والحكماء منقادون نحو هذا الغرض باإلرادة اإللهية كما تقودهم أحوالهم الطبيعية»(.((1
وللحكماء طــرق شـ ّتــى الستعمال «منهج التعمية» الــداللـيــة إلخـفــاء المعنى أو تبديد الــداللــة فــي أمثال
مختلفة بالنوع والجنس ،حتى ال يستطيع أن يدركها إال ذوو الحكمة والعلم .ويستعرض ابن ميمون
أربـعــة مــن أســالـيــب التعمية الــداللـيــة قــائـ ًـا« :ولــذلــك لما قصد كــل حكيم إلـهــي ربــانــي ذو [ذي] حقيقة
لتعليم شيء من هذا الفن ،لم يتكلم فيه إال باألمثال واأللغاز .وكثّروا األمثال وجعلوها مختلفة بالنوع،
بل بالجنس ]1[ .وجعلوا أكثرها يكون الغرض المقصود تفهيمه في أول المثل ،أو في وسطه ،أو في
آخ ــره ،إذا لــم يــوجــد مـثــال يـطــابــق األم ــر الـمـقـصــود مــن أول ــه إلــى آخ ــره؛ [ ]2وجـعــل الـمـعـنــى ال ــذي يقصد
فر ًقا في أمثال كثيرة متباعدة؛ [ ]3وأغمض من هذا
إعالمه لمن يعلمه ،وإن كان هو معنى واحدً ا بعينه ُم َّ
كون المثل الواحد بعينه ً
مثل لمعا ٍن شتى ،يطابق أول المثل معنى ،ويطابق آخره معنى آخر ]4[ .وقد
يكون كله ً
مثل لمعنيين متقاربين من نوع ذلك العلم»(.((1
هذه التمويهات كلها هي من أجل الحيلولة دون وصول الجمهور إلى حقائق الشريعة والطبيعة .ومع
موجه إلى الجمهور والعلماء على
ذلك ،شعر ابن ميمون بالحرج إزاء إذاعته تلك الحقائق في كتاب َّ
اعتذارا عن إخراجه كتابه هذا للناس« :والله تعالى يعلم
السواء ،هو داللة الحائرين .لذلك نجده يقدم
ً
كثيرا جدً ا وضع األشياء التي أريد وضعها في هذه المقالة ،ألنها أمور مستورة لم
أني لم أزل أستهيب ً
(((1
يوضع فيها قط كتاب في الملة  ...فكيف ِ
أبتدع أنا بدعة وأضع فيها؟»  .وهنا نجده يبحث عن غطاء
موجه إلى الناس كافة ،مستندً ا في ذلك
عقدي لتبرير إقدامه على نشره «األمــور المستورة» في كتاب ّ
إلــى مقدمتين تــرجـعــان إلــى الـكـتــب الـنـبــويــة« :لـكـنــي اعـتـمــدت عـلــى مقدمتين :الــواحــدة قــولـهــم فــي نظير
هذا المعنى ‹لقد حان للرب أن يعمل إلخ› ،والثانية قولهم ‹فليكن كل عملك لوجه الله› .فعلى هاتين
المقدمتين اعـتـمــدت فيما وضـعــت فــي بـعــض فـصــول هــذه ال ـم ـقــالــة»( .((1وقــد اضـطــره إلــى ذلــك واجــب
التصريح بالحق للعلماء ولــو لــم يوجد منهم إال واحــد« :وبالجملة ،فإني الــرجــل الــذي إذا انحصر به
ً
فاضل واحدً ا ،وال يوافق
تبرهن إال بأن يوافق ذلك
األمر وضاق به المجال ،وال أجد حيلة في إفادة حق
َ
( ((1المصدر نفسه( .الحذف الذي وضع بين المعقوفين من عندي).
( ((1المصدر نفسه ،ص .9
( ((1المصدر نفسه.

( ((1المصدر نفسه ،ص 18؛ وهذا االعتذار نجده عند أكثر من فيلسوف ،وأشهرهم ابن رشد الذي اعتذر في فصل المقال ً
قائل:
«ولــوال شهرة ذلــك عند الناس وشهرة هــذه المسائل التي ذكرناها لما استجزنا أن نكتب في ذلــك حر ًفا وال أن نعتذر في ذلــك ألهل
التأويل بعذر ،ألن شأن هذه المسائل أن تذكر في كتب البرهان» ،انظر :أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ،فصل المقال في تقرير ما
بين الشريعة و الحكمة من اإلتصال ،أو ،وجوب النظر العقلي وحدود التأويل (الدين والمجتمع) ،مع مدخل ومقدمة تحليلية لمحمد
عابد الجابري ،سلسلة التراث الفلسفي العربي .مؤلفات ابن رشد؛ ( 1بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1997 ،ص .114
( ((1ابن ميمون ،داللة الحائرين ،ص .18

ةبتكملا نم
ميم نبا ىدل يلالدلا نييبتلا بجاوو ءافخإلا ةرورض نيب :ليوأتلاو ليثمتلا
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عـشــرة آالف جــاهــل ،فــإنــي أوث ــر قــولــه لـنـفـســه ،وال أبــالــي بــذم ذلــك الـخـلــق الـكـثـيــر وأ ّدع ــي تخليص ذلــك
حريصا على أن يوصي
مما تنشب فيه وأدل حيرته حتى يكمل ويستريح»( .((1ومع ذلك ،نلفيه
ً
الفاضل ّ
بأن ال تُشرح مقالته هذه «وأنــا أحلف بالله تعالى لكل من قرأ مقالتي هذه أن ال يشرح منها وال كلمة
واحدة ،وال يبين لغيره منها إال ما هو ّبين مشروح في كالم من تقدمني من علماء شريعتنا المشاهير»(.((2
موزعا بين ضــرورة اإلخفاء ،إخفاء الحق العلمي
نفهم من هذا االعتذار وهــذه الوصية أن الرجل كان
ً
على الجمهور ،وواجب التصريح به للعلماء.
نفهم من هذا أن الكتاب ليس كتا ًبا في الشريعة وال في الفلسفة ،وإنما هو بحث في المسافة التي توجد
بينهما ،أو هو نظر في التوفيق بين العقل والنقل بالنسبة إلى «المؤمن المتفلسف» حتى ال يتيه بين ما
َيأ ُمر به الوحي وما يأمر به العقل ...« :إذ ليس غرض هذه المقالة كلها ،وكل ما هو من نمطها ،هو علم
الشريعة على الحقيقة ،بل غرض هذه المقالة تنبيه رجل د ِّين قد اتضع( ((2في نفسه ،وحصل في اعتقاده
وعـ ِـلــم مـعــانـيـهــا ،وجــذبــه الـعـقــل
صـحــة شــريـعـتـنــا ،وهــو كــامــل فــي ديـنــه ُ
وخـ ُلـقــه ،و َنـ َـظــر فــي عـلــوم الـفــاسـفــة َ
فهم إياه من معاني تلك
اإلنساني وقاده َلي ُحله في محله ،وعا َق ْته ظواهر الشريعة ،وما لم يزل يفهمه أو ُي َّ
األسماء المشتركة أو المستعارة أو المشككة ،فبقي في حيرة ودهشةّ :إما أن ينقاد مع عقله ويطرح ما
َع ِلمه من تلك األسماء ،فيظن أنه اطرح قواعد الشريعة ،أو يبقى مع ما فهمه منها وال ينجذب مع عقله،
فيكون قــد استدبر عقله وأعــرض عنه .ويــرى مــع ذلــك أنــه قــد جلب عليه أذيــة وفـســا ًدا فــي ديـنــه ،ويبقى
مع تلك االعتقادات الخيالية ،وهو منها على وجل ووخامة ،فال يزال في ألم قلب ،وحيرة شديدة»(.((2
َ
المخاطب الحقيقي لكتاب داللة الحائرين ينبغي أن يكون مزدوج المرجعية ،يجمع
يتضح من جديد أن
وع ِلم علو ًما حقيقية،
«أما هذه المقالة ،فكالمي فيها مع َمن تفلسف كما ذكرتَ ،
بين الشريعة والفلسفةّ :
(((2
وهو معتقد لألمور الشرعية حائر في معانيها التي حيرت فيها األسماء المشكلة [المشتركة] واألمثال» ،
وهــذا يعني أن ازدواج ـيــة الـمـخـ َ
ـاطــب تنطوي على ازدواج ـيــة اإليـمــان ،إذ بجانب الـعـبــادة النصية ،هناك
العبادة العقلية ،وهــي «إعمال الفكرة في الله وحــده بعد حصول العلم بــه[ ...و] هي العبادة الخاصة
بالمدركين للحقائق»(.((2
( ((1المصدر نفسه.

«أما ما يفهم منها مما لم يقله غيري من مشاهيرنا ،فال يبينه لغيره وال يتهافت للرد ،ألنه قد يكون ما فهمه من كالمي
( ((2ويضيفّ :
خــاف ما أردتــه فيضرني جــزاء إلرادتــي نفعه ...بل يتأملها كل من سقطت إلــى يــده ،فــان شفت له ً
غليل ولــو في أمــر ما من جملة ما
يشكل فيشكر الله ويقنع بما فهم ،وان لم يجد فيها شيئًا ينفعه بوجه فيحسبها كأنها ما ُألفت ،وإن ظهر له فيها فساد ما بحسب ظنونه
فيتأوله فيحكم باإلبراء ولو بأبعد تأويل ،كما فرض علينا في حق جمهورنا ،فكيف في حق علمائنا وحملة شريعتنا المجتهدين في
إفادتنا الحق حسب إدراكهم» ،المصدر نفسه ،ص .17
وضع :صار ً
ذليل؛ اتضع أمام السلطة تذلل وخضع وخشع.
( ((2اتضعُ ،
( ((2المصدر نفسه ،ص .6-5
( ((2المصدر نفسه ،ص .11

( ((2الـمـصــدر نفسه ،ص 717؛ عــن الـعـبــادة العقلية ،انـظــر ص  ،721 - 718وهــذه الـعـبــادة تــرد عـنــده فــي مقابل الـعـبــادة بــالـخـيــال ،أي
باألمثال واأللغاز والقصص ،وهي عبادة بالتقليد ال بالتفكير.
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َ
المخاطب ،ربما يتهيأ للمرء أن هذا الكتاب يشبه كتب ابن رشد الثالثة في وظائفها
وبسبب ازدواجية
الثالث :فقد كان غرض فصل المقال إخراج الخواص من أهل البرهان من حيرة الداللة إزاء األسماء
واألمـثــال مـ ًـعــا نحو يقين الحقيقة؛ وكــان هــدف كـتــاب الـكـشــف عــن مـنــاهــج األدل ــة الــرد على المتكلمين
وأمــوا ِقبلة الخيال والتأويل الـمـجــازي( ،((2في حين كانت مهمة كتاب تهافت
الذين استدبروا العقلُّ ،
التهافت الرد على «المتكلمين» الذين خلطوا جنس القول الفلسفي بجنس القول الكالمي ،والبرهان
بالجدل ،واألسماء المتواطئة باألسماء المشككة واألسماء المشتركة .لكن ابن ميمون بقي على مستوى
خصوصا أنه  -أي
كتاب تهافت الفالسفة للغزالي ،أي إن مسعاه يدخل تحت طائلة المهمة النقدية،
ً
ابن ميمون  -لم يتبع نصيحة ابن رشد عندما أذاع تأويالت الخواص على الجمهور« :ونحن إنما ُرمنا
أن نبين معاني الـتــأويــات وظــواهــر الـنـبــوة للجمهور ،ورأيـنــا أيـ ًـضــا أن تلك الـتــأويــات إن نظرها جــاهــل
ري عن معرفة طبيعة
من جمهور الربانيين فال يصعب عليه منها شيء ،إذ ال يستبعد الجاهل الغبي ال َع ّ
الــوجــود الممتنعات ،وأن نظرها كــامــل فــاضــل فــا يخلو مــن أحــد أمــريــنّ :إمــا أن يحملها على ظــاهــرهــا
وإما أن يجعل لها باط ًنا
فيكون قد أساء الظنة بالقائل واستجهله ،وليس في ذلك ّ
هد لقواعد االعتقاد؛ ّ
(((2
فقد تخلص وأحسن ِّ
الظنة بالقائل ،تبين له باطن ذلك القول أو لم يتبين» .

من التعدد الداللي إلى التعدد المذهبي

جــرت عــادة معظم المتكلمين والـفــاسـفــة أن يـقــدمــوا حـلـ ً
ـول لــإشـكــاالت الـمـطــروحــة تـنـحــاز إلــى داللــة
واحــدة لــاســم ،األمــر الــذي يــؤدي فــي غالب األحـيــان إلــى السقوط فــي المحاالت التي ال حــل لها إال
باالنشقاق عن الشريعة أو التحول عن جادة الفلسفة نحو الكالم أو التصوف؛ (ً )1
فمثل ،بالنسبة إلى
مسألة طبيعة الذات اإللهية ،هناك من كان يدافع عن وحدتها البسيطة والمطلقة التي ال تقبل الصفات
اسـتـنــا ًدا إلــى نصوص دينية ،وهـنــاك مــن كــان يــرى أنها وحــدة واحــدة مـ ّ
ـركـبــة مــن ذات وصـفــات بناء على
النصوص الدينية نفسها( )2( .((2وبالنسبة إلى مسألة عالقة الله بالوجود ،كان هناك من يرى أنها عالقة
خلق من عدم (المتكلمون)( ،((2وهناك من يذهب إلى أنها عالقة فيض من الذات اإللهية (الفارابي وابن
سينا) ،وهناك من يبرهن على أن العالم هو نتيجة شــوق وتحريك من اإلمكان إلى الفعل (ابن رشد).
( )3االنقسام نفسه في الداللة والمذهب نسجله بصدد مسألة عالقة الواحد بالوجود ،فهناك من يراها
( ((2عن انتقاده المتكلمين« :وأما دالئل المتكلمين ،فمأخوذة من مقدمات مخالفة لطبيعة الوجود المشاهدة ،حتى إنهم يلتجئون
إلثبات أن ال طبيعة لشيء بوجه» (المصدر نفسه ،ص .)185

( ((2المصدر نفسه ،ص .11-10

( ((2أحيانًا نجد ابن ميمون نفسه ينحاز إلى االشتراك في االسم ،يقول ً
مثل« :فقد بان لمن يفهم معنى التشابه أنه تعالى إنما يقال
عليه وعلى كل ما سواه موجود باشتراك محض ،وكذلك إنما يطلق العلم والقدرة واإلرادة والحياة عليه تعالى ،وعلى كل ذي علم
وقــدرة وإرادة وحياة باالشتراك المحض الذي ال تشابه معنى بينهما أصـ ًـا» (المصدر نفسه ،ص )134؛ كما يقول« :وكما ذاته مباينة
لذاتنا ...كذلك فعله إليه مباينة لنسبة فعلنا إلينا ً
أيضا» (المصدر نفسه ،ص )236؛ عن الوجود باشتراك محض ،انظر :المصدر نفسه،
ص .125 ،52 ،1

توراتيا وفيلسو ًفا وينأى بنفسه عن المتكلمين« :ألن الدليل الذي يستدل به بعض المتكلمين على
( ((2يحرص على الجمع بين كونه
ً
حدث العالم ،وهو أقوى دالئلهم الذي ال يستقر لهم حتى أبطلوا طبيعة الوجود كله ،وخالفوا كل ما ّبينه الفالسفة ،فاني أصل لمثل
ذلك الدليل وال أخالف طبيعة الموجود وال ألتجئ لمكابرة المحسوسات» (المصدر نفسه ،ص .)185

ةبتكملا نم
ميم نبا ىدل يلالدلا نييبتلا بجاوو ءافخإلا ةرورض نيب :ليوأتلاو ليثمتلا

143

مساو َقة
عالقة ذاتية ،وهناك من يراها ذات طبيعة عرضية وإضافية ،وهناك من يراها على شكل عالقة
َ
ومــرا َدفــة )4( .كما انقسم الــرأي بين ال ُّنظار حــول مسألة خلود النفس :هل هو خلود لذاتها بمعزل عن
الجسم الحا ّلة فيه ،أم هو خلود للنفس بمعية الجسم؟ وهل هو خلود نوعي أو فردي؟ ( )5كما انقسم
الرأي حول اسم الله :هل له اسم واحد يدل على ذاته وال اشتقاق فيه من فعل أو اسم آخر ،أم له أسماء
تعبر عن ازدواجية في ذاته بين الذات والصفات ،وهي األسماء التي تتعلق بفعله ال بذاته،
كثيرة مشتقة ّ
والتي يطبعها االشتراك االسمي مع صفات البشر؟ وهل تدل األسماء المشتقة التي تُستعمل في وصف
الذات اإللهية على تعدد فيها ،أم أنها تحيل فقط إلى كماله أو كماالته(((2؟
حينما يجري تب ِّني أي حل من حلول هذه اإلشكاالت ،والحكم على الحلول األخرى بكونها خاطئة،
يصبح هــذا الـحــل فــي نـظــر ابــن مـيـمــون فــاقــدً ا أي نصيب مــن الحقيقة؛ فـمـثـ ًـا عـنــدمــا يـنـحــاز المتكلم أو
الـصــوفــي إلــى إح ــدى األط ــروح ــات ال ـثــاث الـمـتـصـلــة بــأصــل الــوجــود (الـخـلــق مــن ع ــدم ،أو الـفـيــض ،أو
قطاعا
التحريك) ،وينكر الباقي ،فإنه سيكون قــد أغفل جــوانــب أساسية مــن الحقيقة ،وأهـمــل بالتالي
ً
واسـ ًـعــا مــن الـجـمـهــور ال ــذي يعتقد بـهــا ،مـ ّـمــا سيجعله يـفـقــد اإلج ـمــاع عـلــى مــوقـفــه ،وه ــذا لـيــس مــن شــأن
المفكر الــذي يريد التأسيس ويصبح «سلطة» مرجعية تجلب حولها إجماع أهــل الملة .وهــذا ما حدا
بابن ميمون إلى أن يراعي الفكر الكالمي والفلسفي والصوفي في الوقت نفسه ،أي أن يتخذ موقف
التنويع الداللي بالنسبة إلى الموضوع أو اإلشكال الواحد.
فـمـثـ ًـا ،حينما يـتـصــادم أهــل الفلسفة حـيــال مشكل مــا ،كـمـســألــة وج ــود الـعــالــم ،الـتــي كــان الـتـنــافــس فيها
شــديــدً ا بين أصحاب الخلق (ال ـتــوراة)( ((3وأصـحــاب الفيض (الـفــارابــي وابــن سينا) ،وأصـحــاب المحرك
غالبا ما كان بسبب استعمال داللــة واحــدة بالنسبة إلى
األول (المشّ ائية وابــن رشــد) ،فإن هذا التصادم ً
اسم أو مفهوم ،والبحث في ما بعد عن مقدرة هذه الداللة على وصف حقيقة الشيء المدروس بالنسبة
إلى منظومة مرجعية ما ،في حين يبحث الخصم عن االنعكاسات السلبية لهذه الداللة المستعملة على
هدم حقيقة الشيء المدروس المنتمي إلى تلك المنظومة ،وهو ما يدفعه إلى البحث عن داللة جديدة
لذلك الشيء المدروس ،وهذا الحل يستدعي بدوره من الطرف األول النقد ذاته .وهكذا يستمر النقاش
من دون أن يتقدم ،بل يسقط في جداالت عقيمة ،أو في مواقف أيديولوجية يك ّفر بعضها البعض اآلخر.
بعبارة أخــرى ،إن البقاء في إطــار الــداللــة الــواحــدة ،أي في إطــار «المعنى المقول بتواطؤ» بالنسبة إلى
ألفاظ الخلق والفيض والتحريك والزمان ،لن ّ
يمكن هؤالء المتصارعين من الخروج من مأزقهم بحل
وسط يجمعون عليه ،األمر الذي سيجعلهم يسقطون في محذور التراشق بال ّتهم واالنقسام المذهبي.
واألمــر عينه بالنسبة إلــى مسألة ال ــذات والـصـفــات؛ إذ لــم يكن مــن الممكن إقــامــة مصالحة بين فريقين
الح ْرفي الذي يدافع عن الدالالت الحرفية لألوصاف
بسبب تعصبهم للداللة نفسها :الفريق ِّ
النصي أو َ
معا يقول« :فكما
( ((2عن إشكالية االسم المشتق ،انظر :المصدر نفسه ،ص  151-149و160-158؛ عن تنزيهه الله عن الكثرة والوحدة ً
عرض الوحدة ،أعني ليست الوحدة معنى زائدً ا على ذاته ،بل هو واحد ال بوحدة»
عرض الكثرة كذلك يستحيل عليه َ
يستحيل عليه َ
(المصدر نفسه ،ص .)135
( ((3عن حدوث العا َلم يقول« :لما كانت قاعدة الشريعة أن العا َلم محدث» (المصدر نفسه ،ص .)708
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الجسمية والبشرية لـلــذات اإللهية التي أتــت بها الكتب السماوية ،كيال يمس بقدسية النص الديني،
ـؤول ال ــذي يـسـتـعـمــل الـعـقــل إلخ ــراج آي ــات الــوحــي مــن مـعـنــاهــا الـحــرفــي إلــى مـعـنــى عقلي،
والـفــريــق ال ـمـ ِّ
لـغــايــة تـنــزيــه اإلل ــه عــن كــل مــا يـمــس تـعــالـيــه ويـجـعــل صـفــاتــه وأفـعــالــه شبيهة بــالـصـفــات واألف ـعــال البشرية
والـطـبـيـعـيــة( .((3وفــي الحقيقة ،ينطلق الـطــرفــان كــاهـمــا مـ ًعــا مــن الـمــوقــف نفسه مــن الــداللــة ،وهــو اعتبار
أن للفظ المعنى الواحد نفسه بالنسبة إلى مختلف الكائنات والمراتب الوجودية المتباينة ،أي موقف
الـمــواطــأة فــي االس ــم؛ فبالنسبة إلــى ال ــذات اإللـهـيــة ،وعـلــى الــرغــم مــن أن الـمـشـ ِّـبــه والـمـعـ ِّـطــل مـعـ ًا يــريــدان
الــوصــول إلــى الـغــايــة نفسها ،وهــي إثـبــات الـعـقـيــدة عينها ،عـقـيــدة وحــدة الـلــه ،فــإن حــل كــل واحــد منهما
وإمــا العقل؛ فالقول بالتشبيه الوفي
في رأي اآلخــر يــؤدي إلــى ُمحال ،ومــن ثم إلــى مخالفة ّإمــا العقيدة ّ
لنصوص الــوحــي يــؤدي إلــى التكثير ،ومــن ثــم إلــى نفي األلــوهـيــة فــي نهاية األمــر ،فــي المقابلُ ،يفضي
الـقــول بــالــوحــدة إلــى التعطيل وإف ــراغ الــذات اإللـهـيــة مــن كــل داللــة إيجابية ،وهــو مــا يـ ُـؤول إلــى تعطيلها
ونفيها في آخر المطاف ً
أيضا.
األمر ذاته ينطبق على مسألة حدوث العالم أو بدايته الزمنية ،إذ إنها تعود في حقيقة األمر إلى االختالف
في الــداللــة؛ فالفرقاء الثالثة (أصـحــاب الخلق وأصـحــاب الفيض وأصـحــاب الحركة) يتفقون في القول
ببداية للعالم ،وفــي أن الله هو الــذي خلقه ،لكنهم يختلفون في الكيفية الــذي يدافعون بها عن أفضل
صورة لأللوهية تحفظ لها وحدتها من الكثرة والتغير ،فينتهي بهم األمر إلى ثالث أطروحات مختلفة،
لكل واحــدة منها مثالب فــي رأي صاحب األطــروحــة الـمـضــادة .وهــذا العجز المتبادل عــن قبول التنوع
وتبددها في ِفرق ال نهاية لها.
الداللي هو السر في نشوء المدارس،
وتشعب المذاهب ،وانقسام الشريعة ُّ
ُّ
أم ــام ه ــذا ال ـم ــأزق ،لــم يـنـغـلــق اب ــن مـيـمــون فــي الـتــأويـلـيــة ألن ــه واع ب ـح ــدوده ــا( ،((3وال فــي الـظــاهــريــة ألنــه
م ــدرك تـقـصـيــر تـفـكـيــرهــا ،وإن ـمــا سـيـتـبـنــى مـسـلــك تـنــويــع الـمـعــانــي :فـهــو فــي الــوقــت ال ــذي سـيـتـبـ ّنــى مــوقــف
الـحــرفـيــة ،سـيـعـمــل عـلــى تـعــديــل مـسـتــويــاتـهــا ،أي نـقـلـهــا إل ــى مـسـتــوى آخ ــر هــو مـسـتــوى األلــوه ـيــة .هـكــذا،
سـتـقــال اللفظة ذاتـهــا ،كــالــوجــود وال ـقــدرة واإلرادة مـثـ ًـا ،عـلــى اإلنـســان وعـلــى اإلل ــه ،أي عـلــى مستويين
أنطولوجيين متقابلين ،لكن ليس بالمعنى نفسه ،وإنـمــا بداللتين متقابلتين .وهـكــذا يكون ابــن ميمون
قد عاد إلى «االشتراك في االسم» ليعيد االعتبار إليه واستعماله في إثبات األطروحة ونقيضها م ًعا ،أي
ّ
فتمكن بذلك
إثـبــات الموقف الحرفي والـمــوقــف التأويلي للنصوص النبوية وإن بجهتين مختلفتين.
من الخروج من المأزق المذهبي الــذي تزج فيه النظرة األحادية للداللة ،التي أدت ً
مثل ببارميند إلى
( ((3وابن ميمون نفسه يتب ّنى موقف أهل التأويل« :فال يستبعد في حق الله عز وجل أن تكون هذه األفعال المختلفة صادرة عن ذات
واحدة بسيطة ،ال تكثير فيها وال معنى زائد ً
أصل ،وتكون كل صفة موجودة في كتب اإلله تعالى هي صفة فعله ال صفة ذاته ،أو دالة
على كمال مطلق ال أن ثم ذاتًا مركّ بة من معان مختلفة» (المصدر نفسه ،ص .)124

( ((3عن حدود التأويل يقول« :فافْهم هذا عني جدً ا ،فهو أصل كبير عظيم في ما أريد تبيينه ،فإذا وجدتني في فصل من فصل هذه
المقالة قد ّبينت معنى َمثل مــن األمـثــال ونبهتك على الجملة الممثولة ما هــي ،ال تطلب كل جزئيات المعاني التي جــاءت في ذلك
بالمثل،
المثل ،وتــريــد أن تجد لها مطابقة فــي الـشــيء الـمـمـثــول ،ألن هــذا يخرجك ألحــد أمــريــنّ :إمــا ليحيدك عــن الـغــرض المقصود َ
أو لتكليفك تأويل أمور ال تأويل لها ،وال ُوضعت لتتأول( »...المصدر نفسه ،ص .)16
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الـسـقــوط فــي مـحــاالت امـتـنــاع الـتـعــدد والـحــركــة وحـتــى الـكــام بـصــدد الــوجــود ،وبالصوفية إلــى محاالت
الحلول واالتحاد ،وبالذرية الفلسفية والكالمية إلى نفي الوحدة والنظام والسببية بين الظواهر واألشياء.
بفضل حل التنوع الداللي ،أمكن احترام منطوق النص الديني ،ومقتضيات المنطق الفلسفي م ًعا؛ فقد
سمح استخدام مفهوم «االشتراك في االســم» بفصل مستوى الوجود عن مستوى الموجود ،ومستوى
معطيا بذلك المشروعية للنص الديني
األلوهية عن مستوى البشرية ،ومنع قياس أحدهما على اآلخر،
ً
الحيز
وللفكر الفلسفي ً
معا ،وبالتالي إنهاء التيه الداللي .وبتوفير أداة «االشتراك في االسم» ،واحترام ّ
الخاص للخطابين الديني والفلسفي وتحقيق استقالل الفضاء الداللي للشريعة عن الفضاء الداللي
للعقل ،أمكن الكالم عن تجاوز األقوال المتعارضة بينهما ،وفسح المجال للتعايش والتطور المتبادل.
نوعا من
لكن إذا كان االنفتاح الداللي يرضي الفريقين ،النصي والتأويلي ،فإنه يضفي على هذا الحل ً
التوفيقية .وبهذه الجهة ،ال يمكن اعتباره ً
جدليا يتجاوز الموقفين المتعارضين نحو موقف جديد،
حل
ً
ألنه أكد حق الطرفين في الوجود.
وقد ّ
مكنه موقفه الداللي المركّ ب من بناء عقيدة كالمية فيها كثير من التوراة وشيء من الفلسفة ومن
علم الكالم والتصوف( ،((3كما ّ
مكنه من التعبير عن روح حقبتين فلسفيتين متقابلتين ،الحقبة اليونانية
والحقبة الـعــربـيــة؛ ذلــك أن مــوقــف الـتـنــوع الــداللــي سمح لــه بتأسيس مــوقــف ميتافيزيقي مـتــوازن ضمن
له االستمرارية والحصول على مكانة السلطة المرجعية التي اعتبرها المؤرخون نقطة انطالق جديدة
بالنسبة إلى الفكر النظري اليهودي؛ إذ على الرغم من بعض االنتقادات التي ُو ِّجهت إليه من جانب
الفلسفة تارة ومن جانب علم الكالم والتصوف تارة أخرى ،فإنه ظل يمثّل السلطة المرجعية الذي التف
حولها الفكر اليهودي الالحق عليه.
بهذا االعتبار يمكن تشبيه موقف ومــوقــع ابــن ميمون بموقف ومــوقــع أبــي حامد الغزالي الــذي انطلق من
لقب حجة اإلسالم؛ كما أن
الوحي ليؤسس موق ًفا جام ًعا بين التصوف والفلسفة وعلم الكالم ،فحاز بذلك َ
موقف ابن ميمون كان شبي ًها بموقف ابن سينا الذي عقد مصالحة بين الفلسفة وعلم الكالم عبر التصوف،
وبموق َف ْي ابن باجة وابن طفيل اللذين ناضال من أجل فلسفة «اإلنسان المتوحد الكامل» ،وابن رشد الذي
انتصر لوحدة الحق ،وتوما اإلكويني الذي استبطن اإلشكاالت األرسطية داخل العقيدة المسيحية.
ولــم يـكــن اسـتـخــدام «االش ـتــراك فــي االس ــم» لــديــه حــائـ ًـا دون انـفـتــاح الـخـطــاب الفلسفي عـلــى الخطاب
مانعا ألن يكون للشريعة
الديني ،وانفتاح خطاب الوحي واألمــر على خطاب العقل واالسـتــدالل ،أو ً
مدخل في علم الطبيعة ،وخاصة في علم التدبير« :ولذلك أقول إن الشريعة ،وإن لم تكن طبيعية ،فلها
ومما يدل على ذلك قوله:
(((3
وكثيرا ما بدا لنا كتاب داللة الحائرين وكأنه يندرج تحت جنس علم الكالم ال داخل جنس الفلسفةّ ،
ً
« ...مع تبين عبادة ُمــد ِرك الحقائق الخصيصة به ،بعد إدراكــه أي شيء هو وإرشــاده لحصول تلك العبادة التي هي الغاية اإلنسانية»
(المصدر نفسه ،ص )714؛ كما ذكر «والغاية  ...أن كمال اإلنسان الذي به يفتخر حقيقة هو من حصل له إدراكه تعالى حسب طاقته،
دائما إحسانًا وعدالة
وعرف عنايته بمخلوقاته في إيجادها ،وتدبيرها كيف هو ،وكانت سيرة ذلك الشخص بعد ذلك اإلدراك يقصد بها ً
تشب ًها بأفعاله تعالى» (المصدر نفسه ،ص .)740
ً
وحكما ّ
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مــدخــل فــي األم ــر الطبيعي ،فـكــان مــن حكمة اإللــه فــي بـقــاء هــذا الـنــوع ،لـمــا شــاء وج ــوده ،أن َجـ َعــل في
طبيعته أن يكون ألشخاصه قوة تدبير»(.((3
نغض الطرف عن أن تب ِّني موقف التنوع الداللي ترك بعض االنعكاسات السلبية على التنوع
وينبغي أال ّ
الـمــذهـبــي البــن مـيـمــون ،تجلت فــي جملة مــن الـصـعــوبــات إن لــم تـكــن بـعــض الـتـنــاقـضــات؛ فـقــد حفلت
مقالته بالمبادئ والعقائد والمناهج والـمــواقــف ذات الـمـشــارب وال ــوالءات المختلفة ،بــل والمتناقضة
أرسطيا على صعيد المنطق والكوزمولوجيا (للطبيعة سببية وأفـعــال خاصة
أحيانًا؛ إذ كــان ابــن ميمون
ً
بها) ،وسينيو ًيا على صعيد األنطولوجيا (عرضية الوجود والواحد على الماهية) ،ورشد ًيا على صعيد
ٍ
ً
وأفعال داخلية خاصة بها ،وعلى مستوى اتصال الشريعة والفلسفة وتواطؤهما
ماهيات
امتالك األشياء
فــي الـحــق ،وبــاجــو ًيــا عـلــى صعيد دعــوتــه إلــى مــا يشبه «اإلن ـســان الـمـتــوحــد» ،وأشـعــر ًيــا عـلــى صعيد علم
الـكــام (الـخـلــق مــن عــدم ومـبــدأ الـكـســب عـلــى صـعـيــد األف ـعــال) ،وتــوراتـ ًـيــا عـلــى صـعـيــد الـعـقـيــدة( .((3لقد
ارتحل بين مدارس متعددة وآفاق شتى ،تارة يأخذ عنهم وأخرى ينتقدهم .ولعل ارتحاله هذا هو سبب
خصوصا أنه لم يكن يسعى إلى التخلص من انتماءاته المتعددة ،فهو ال يرى غضاضة في أن
حيرته،
ً
متكلما بمعتقداته (الدفاع عن م ّلة اليهود ،اإليمان بعقيدة الخلق من عدم) ،وبمنهجه (الدفاع عن
يكون
ً
التأويل) ،وفيلسو ًفا بأدواته (المنطق والعلم واللغة الفلسفية) ،وبنقطة انطالقه (سعيه لتطابق فكره مع
العالم وليس العكس) ،ومتصو ًفا بدعوته إلى االنفعال بالمحبة وإن أدت إلى الفناء .بعبارة أخرى ،كان
ابن ميمون من أنصار االتصال على المستوى الكوزمولوجي ،ومن دعاة االنفصال بين مستوى الوجود
الضروري والوجود الممكن ،ومن مؤيدي الظاهر بالنسبة إلى الجمهور ،ومن المدافعين عن الباطن
بالنسبة إلى علماء الطبيعة  ...إلخ ،والخلفية النظرية التي تضمن هذا الجمع القلق بين التقابالت هي
ووفيا لمبدأ
ثنائية الحقيقة .هنا ،ال نملك إال أن نقارنه بابن رشد الذي أبى إال أن يظل
ً
منسجما مع نفسه ً
الــوحــدة؛ فقد كانت عقيدته فــي ذاتـيــة الــوجــود للماهية على المستوى الميتافيزيقي ،تتماشى مــع قوله
بامتالك األشياء أفعا َلها وماهياتها الذاتية على المستوى الطبيعي.

األفق الصوفي لفكر ابن ميمون
قدم ابن ميمون نفسه في مقالة داللــة الحائرين «مرشدً ا» في متاهة الــدالالت ،لكن فقط للكاملين من
ّ
المثل الذي ضربه في
العلماء إلنقاذهم من الحيرة والتيه .لكن يبدو أن المهمة لم تكن سهلة؛ إذ يشير َ
خاتمة كتاب داللة الحائرين ( َمثَل القاصدين الستة لقصر السلطان) إلى أن السالك إلى الذات العالية
ال بد له من المرور عبر مفازات عويصة ،وأخصها بالذكر نفي مرتبة العلم المنطقي والطبيعي لالنتقال
إلى تجربة ما بعد طبيعية ،ونفي هذه التجربة الميتافيزيقية لالنتقال إلى نفي الذات العاقلة تما ًما لتذوق
( ((3المصدر نفسه ،ص .415

( ((3عــن جبرية أو أشعرية ابن ميمون ،نقرأً ،
مثل« :وبهذه الجهة ينسب كل فعل في الوجود لله ،ولو فعله َمن َف َعله من الفاعلين
ً
القريبين ،كما سنبين ،فهو السبب األبعد من جهة ككونه فاعل» (المصدر نفسه ،ص )172؛ ويقول« :وإنما الغرض هنا كونه تعالى
ً
فاعل لجزئيات األفعال الواقعة في العالم كما هو فاعل العالم بأسره» (المصدر نفسه ،ص .)171

ةبتكملا نم
ميم نبا ىدل يلالدلا نييبتلا بجاوو ءافخإلا ةرورض نيب :ليوأتلاو ليثمتلا
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تـجــربــة الــوجــدان فــي الـتـجــربــة الـصــوفـيــة( .((3وال يمكن أن يتحقق مسعى الـسـلــب إال بــاالمـتــاء :فالنقلة
إلى مرتبة ما بعد الطبيعة تشترط اإلحاطة الشاملة بالعلم الطبيعي ،وإلغاء علم ما بعد الطبيعة مشروط
بالوصول إلى أعلى درجاته( .((3وبهذا االعتبار يمكن قراءة مشروع ابن ميمون باعتباره رحلة بطلها ابن
موج ًها إلى غيره بقدر ما
ميمون نفسه ،األمر الذي يجعلنا نذهب إلى أن كتاب داللة الحائرين لم يكن َّ
موجه إلى نفسه بالذات إلخراجها من الحيرة.
هو َّ
بـهــذا االعـتـبــار ،ال يـمـكــن الـنـظــر إلــى الـحـيــرة بــوصـفـهــا تـعـبـيـ ًـرا عــن وضــع أو مــوقــف سـلـبــي تـتــوقــف الــذات
تعبر عن عجز عن اختيار الطريق الذي ينبغي أن تسير فيه ،بل بوصفها
بموجبه عن التقدم في السير ،أو ّ
تـجــربــة فـعــالــة للتخلص مــن الـحـيـثـيــات الـمــذهـبـيــة ونـفــي المكتسبات الـمـعــرفـيــة ،طـمـ ًـعــا فــي تحقيق لحظة
الدهشة واالنبهار بعظمة المشاهدة التي يتساوى فيها الحق والباطل ،الخير والشر ،الوجود والعدم.
إنها تجربة التخلي عن الرغبة في المعرفة لممارسة شوق االتصال .لم يكن ابن ميمون يريد من وراء
كتابه أن ينقد الحائرين بإخراجهم من حيرتهم وقيادتهم إلى بر األمان واالطمئنان ،بل كان يريد عكس
ذلــك :أن يقود الراغبين في الرحلة ،المشتاقين إلى االتصال والتجربة الخارقة ،إلى مزيد من الحيرة.
إن داللــة الـحــائــريــن هو كتاب في الرحلة ،ولذلك انتهى كما انتهى ابــن طفيل إلــى الـتـصــوف( ،((3وبهذا
يكون قد أكمل دورته الداللية وعاد إلى تب ّني موقف التمثيل ،الذي هو أداة اإلخفاء والتستر الذي هو
سر التصوف(.((3

خاتمة
أف ـضــت م ــرون ــة اب ــن مـيـمــون الــدالل ـيــة ف ــي ال ـبــدايــة إل ــى ان ـف ـتــاح مــذهـبــي عـلــى ال ـم ــدارس كـلـهــا ،فــاسـتـعـمــل
األلفاظ الفلسفية في معان متعددة وفي مقاصد متباينة ليستوعب المذاهب كلها ويحيط بها؛ فهو في
الـكــوزمــولــوجـيــا أرسـطــي ،وفــي الميتافيزيقا سـيـنــوي ،وفــي الـعــاقــة بـيــن الـشــريـعــة والـحـكـمــة رش ــدي ،وفــي
العقيدة توراتي .بهذا يكون قد استطاع أن يجمع بين العقل والوحي ،بين الفلسفة وعلم الكالم ،بين
الفقه والتصوف.
هل نفهم من هذا الجمع بين الدالالت والمذاهب أن ابن ميمون كان يريد تبديد المعاني في المذاهب
تؤول قصص الوحي وتفسرها ،أم أنه كان يريد أن يقول لنا إن تبديد
المختلفة ،باعتبارها
ً
قصصا بشرية ّ
حيرة المتحير ال تكون إال بالعلم الطبيعي ،ألن مقدماته هي التي ترشدنا إلى وجود الذات اإللهية وإلى
تحديد صفاتها وأفعالها؟ مهما تكن اإلجابة ،فقد حرص ابن ميمون على أن يحتفظ للتنزيل وللكتب
( ((3انظر :المصدر نفسه ،ص .724 - 716

( ((3عن تراتب العلوم يقول« :وال يحصل ذلك العلم اإللهي إال بعد العلم الطبيعي ،إذ العلم الطبيعي متاخم للعلم اإللهي ومتقدم
له بزمان التعليم» (المصدر نفسه ،ص .)10 – 9
( ((3انظر :المصدر نفسه ،ص .724 - 716

( ((3يقول عن اإلخفاء« :وهكذا ،كل قصة تخفي عنك علة ذكرها لها سبب وكيد» (المصدر نفسه ،ص )714؛ ويقول ً
أيضا « ...إذ
غرضي أن تكون الحقائق تلوح منها ،ثم تخفى حتى ال يقاوم الغرض اإللهي الذي ال يمكن مقاومته ،الذي جعل الحقائق الخصيصة
بإدراكه خفية عن جمهور الناس»  .المصدر نفسه ،ص  7وانظر المصدر نفسه ،ص .6
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النبوية الشارحة له بدور حاسم في عملية اإلرشاد والتدليل والداللة على وجود الله .لكن إذا كان العلم
الطبيعي يرشدنا إلــى وجــود اإللــه عن طريق مـقــدمــات علمية ،أي عن طريق معرفة طبيعة الموجودات
الحسية الممكنة ،وهي طريق نظرية العلم التي تتقاطع على ساحتها نظريتا الحد والبرهان ،فإن الكتب
النبوية ترشد إلى وجود الله عن طريق نظرية الداللة ،أو ُقل عن طريق فحص طبيعة اللغة اآلدمية ،ال
عن طريق فحص الموجود الطبيعي ،كأن النظر في األسماء اآلدمية وتمييز أنــواع دالالتها هو الطريق
الداللي لمعرفة طبيعة الوجود اإللهي.
غير أن ابن ميمون فتح طريقًا آخر لمعرفة من نوع آخر للوجود اإللهي ،معرفة ال تنتمي ال إلى منظومة
العلوم الطبيعية ،وال إلى منظومة العلوم الدينية ،وهي المعرفة الصوفية التي هي أدخل في باب تجربة
علما بأن اإلرشاد الذي كان يمارسه ابن ميمون كان يقوم على مبدأ ٍّ
كل
الشوق منها في باب المعرفةً ،
بحسب درجة فطرته وإحاطته.
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مؤلفات ابن رشد؛ )1
ابن ميمون ،أبو عمران موسى بن عبيد الله .داللة الحائرين .تحقيق حسين آتاي .بيروت :مكتبة الثقافة
الدينية[ ،د .ت.].
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ثائر ديب 

**Thaer Deeb

الليبرالية والديمقراطية
***
في فكر جون رولز
Liberalism and Democracy in the Thought of John Rawls
نموذجا،
ملخص :تتركّ ز هذه المراجعة لكتاب اتجاهات معاصرة في فلسفة العدالة :جون رولز
ً
وهو العنوان الذي اختارته الترجمة العربية لكتاب ،The Cambridge Companion to Rawls
عـلــى مــوضــوعـتــي الـلـيـبــرالـيــة والــدي ـم ـقــراط ـيــة ف ــي فـكــر ج ــون رولـ ــز ،وه ــو واح ــد م ــن أب ــرز فــاسـفــة
األخالق والسياسة في القرن العشرين ،تركت أعماله أعمق األثر في النقاشات المعاصرة حول
العدالة االجتماعية والسياسية واالقتصادية ،سواء في الفلسفة أو القانون أو العلوم السياسية أو
االقتصاد ،أو سوى ذلك من الفروع العلمية االجتماعية.
ّ
المنظرين األخالقيين والسياسيين
يضم الكتاب مجموعة الفتة من الــدراســات ،كتبها عدد من
ّ
ال ـعــال ـم ـي ـيــن ال ـب ــارزي ــن ،ون ــاق ـش ــوا ف ـي ـهــا م ـســاه ـمــات رولـ ــز الـم ـتـع ـلـقــة ب ـم ـفــاه ـيــم ال ـع ــدال ــة الـسـيــاسـيــة
واالقتصادية ،والديمقراطية ،والليبرالية ،والدستورية ،عــاوة على تقوييهم عالقات رولــز التي
ّ
محل جدال بكل من النسوية ،والنفعية ،والجماعوية.
هي
الكلمات المفتاحية :فلسفة العدالة ،الليبرالية ،الديمقراطية ،األخالق ،النفعية

Abstract: This review of The Cambridge Companion to Rawls, concentrate on the
liberalism and democracy in John Rawls thought. John Rawls is the most significant
and influential philosopher and moral philosopher of the twentieth century. His work
has profoundly shaped contemporary discussions of social, political and economic
justice in philosophy, law, political science, economics and other social disciplines.
In this book, many of the world’s leading political and moral theorists discuss the
full range of Rawls’s contribution to the concepts of political and economic justice,
democracy, liberalism, constitutionalism, and international justice. There are also
assessments of Rawls controversial relationships with feminism, utilitarianism and
communitarianism.
Keywords: Philosophy of Justice, Liberalism, Democracy, Ethics, Utilitarianism
* باحث ومترجم سوري ،ونائب مدير وحدة ترجمان في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.
** Syrian researcher and translator; Vice Director of Torjuman Book Translation Unit in ACRPS.
نموذجا ،ترجمة :فاضل جتكر ،مراجعة:
*** قراءة في كتاب :صموئيل فريمان ،اتجاهات معاصرة في فلسفة العدالة :جون رولز
ً
معين رومية (بيروت :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات 656 ،)2015 ،ص.
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يـهـ ّـم ه ــذا الـكـتــاب ك ـ ّـل مـعـنـ ّـي بــالـفـلـسـفــة األخــاق ـيــة والـسـيــاسـيــة عـمــو ًمــا وبــأع ـمــال ج ــون رول ــز على
مقدمة المحرر ،أربعة عشر بحثًا لث ّلة من الفالسفة
وجــه الخصوص .وهــو يشتمل ،عــاوة على ّ
المميزين تـتـنــاول الـجــوانــب المختلفة مــن عمل رولــز .يـتـنــاول تــومــاس نــاغــل ( )Th. Nagelمــا يحتله رولــز
مــن «مـكــانــة خــاصــة» فــي ال ـت ــراث الـلـيـبــرالــي .وي ـت ـنــاول بــورتــن دري ـبــن ( )B. Drebenك ـتــاب رول ــز الـلـيـبــرالـيــة
ال ـس ـيــاس ـيــة .وي ـنــاقــش جــوشــوا كــوهــن ( )J. Cohenوآم ــي غــوت ـمــان ( )A. Gutmanون ــورم ــان دان ـيــالــز (N.
 )Danielsمـســاهـمــة رول ــز فــي الـنـظــريــة الــديـمـقــراطـيــة وعــاقـتـهــا بــالـلـيـبــرالـيــة ،األم ــر ال ــذي يـكـتـمــل بـمـســاهـمــة
فرانك أ .ميتشلمان ( )F.A. Michelmanعن رولــز والدستور والدستورية ودور المراجعة القضائية في
الــديـمـقــراطـيــات الـلـيـبــرالـيــة .ويــوضــح فيليب فــان بــاريـيــس ( )Ph. Van Parjisمــا تعنيه الـعــدالــة االجتماعية
واالق ـت ـصــاديــة عـنــد رول ــز فــي اسـتـكـمــال ل ـشــرح دان ـيــالــز ف ـكــرة رول ــز عــن «ال ـم ـس ــاواة الــدي ـم ـقــراط ـيــة» .ويـكـتــب
ت .م .سـكــانـلــون ( )T.M. Scanlonعــن أفـكــار رولــز المتعلقة بــالـتـبــريــر ،فــي حـيــن يـتـنــاول تـشــارلــز الرمــور
( )Ch. Larmoreفـكــرة العقل العمومي .وتـبـ ّـيــن أون ــورا أونـيــل ( )O. O'nellالـفــروق بين البنائية الكانطية
والبنائية الرولزية في النظرية األخالقية والسياسية .ويس ّلط صموئيل شفلر ( )S. Schefflerالضوء على
بـعــض أوج ــه الـتـشــابــه الـجــوهــريــة بـيــن نـظــريــة رول ــز عــن ال ـعــدالــة وال ـن ـظــريــات الـنـفـعـيــة .وي ــر ّد سـتـيـفــن مــولـهــال
( )S. Mulhallوآدم سويفت ( )A. Swiftعن رولز أبرز االتهامات التي وجهتها إليه الجماعوية وليس ك ّلها.
وتتقصى مــارتــا ك .نوسباوم ( )M.C. Nussbaumمــا يمكن أن يكون مــن عالقة لــرولــز بالحركة النسوية.
ّ
ويساهم المحرر صمويل فريمان ( ،)S. Freemanعالوة على المقدمة ،ببحث عن تطابق الحق والخير.
***
يشغل عمل رولــز مكانة خاصة في التقليد الليبرالي بين تقاليد الفكر السياسي ،وهــو تقليد يعود إلى
لوك وكانط ِ
ومل؛ فرولز يساهم في كتابيه نظرية في العدالة والليبرالية السياسية في إحياء التفكير الليبرالي
طور رولز األسس الفلسفية
إنّما مع تغيير عميق في تصورنا لليبرالية ومبادئها اليوم .وكما يشير ناغلّ ،
أهم تجديدين جاء
والمنهجية لليبرالية ّ
ووسع مطامحها «بقدر غير مسبوق من العمق» (ص  .)88ولعل ّ
بهما على هذا الصعيد هما دمج مبادئ المساواة االجتماعية واالقتصادية في نظرية العدالة الليبرالية
وتـقــديــم ليبرالية «سياسية» مـمـ ّـيــزة لــم تعد تعتمد على قيم االسـتـقــال الشخصي واالزده ــار الـفــردي بل
أعم هي احترام األشخاص وطرائق عيشهم .وهذان التجديدان يمضيان بالليبرالية الرولزية
على فكرة ّ
كبيرا من الجدل الذي أثاره كتابا رولز نظرية
مما فعل أسالف رولز الكالسيكيون،
أبعد ّ
ويفسران َق ْد ًرا ً
ّ
العدالة والليبرالية السياسية.
يمكن وصــف الليبرالية السياسية بأنها محاولة لتبرير مـبــادئ الـعــدالــة السياسية والشرعية على أســاس
مقدمات أو منطلقات ال يمكن رفضها على نح ٍو معقول .وهــذا يعني إيجاد أســاس مشترك من القيم
والـمـبــادئ يـقــوم عليه الـنـقــاش السياسي الـعــام وصـنــع الـقــرار ،ويـكــون مـقـبـ ً
ـول على األقــل لجميع الناس
عما إذا كانت وجهات نظرهم الخاصة ليبرالية أو غير ليبرالية،
حرّ ،
بغض النظر ّ
المعقولين في مجتمع ّ
حدها األدنــى .والهدف هو
دينية أو غير دينية ،كــون الشرط الوحيد هو تحقق معايير «المعقولية» في ّ
التوصل إلى ما يدعوه رولز بـ«العقل العمومي» لمجتمع ليبرالي وديمقراطي.
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ٌ
معينة من المواقف
كثيرا من الليبراليين لم تقنعهم بعدُ
لكن ً
ليبرالية ال تقتصر على التوافق مع مجموعة ّ
الليبرالية الـعــريـضــة ،بــل تـتـعـ ّـدى ذلــك إلــى جميع وجـهــات الـنـظــر غـيــر الـلـيـبــرالـيــة ،بـمــا فيها «األرثــوذكـسـيــة
الــديـنـيــة» ،كـمــا يـقــول نــاغــل .وي ـبــدو ،مــن جـهــة أخ ــرى ،أن كـثـيـ ًـرا مــن غـيــر الـلـيـبــرالـيـيــن يـنــأون بــأنـفـسـهــم عن
«الليبرالية السياسية» بوصفها مجرد محاولة أخــرى لمتابعة السياسة الحزبية الليبرالية تحت ستار من
الشمول الــذي يزعم الجميع احتضانه .لكن مــن الصعب إنـكــار أن فكرة الليبرالية عــن شرعية الحكم
تفترض على األقل موافقة معقولة من جانب المحكومين ،وهذا الطلب لقيام موافقة معقولة «ال يأتي
من دون دفع الثمن» ،كما يقول ميتشلمان (ص  ،)508وهو عدم إثارة التصورات عن الخير (والحق)
ّ
محل نزاع معقول ،سواء كانت ليبرالية أو غير ليبرالية ،لدى التبرير العام للمعايير التي تنطبق
التي هي
على جميع المواطنين أيا تكن وجهات نظرهم ومذاهبهم األخالقية أو الدينية.
من وجهة نظر ليبرالية تقليدية ،ربما يبدو مبدأ رولــز الثاني الخاص بالعدالة (مبدأ المساواة المنصفة
فــي الـفــرص للجميع وبـمــزايــا اجتماعية واقـتـصــاديــة قـصــوى لــأقـ ّـل تـمـ ّـيـ ًزا بين أعـضــاء المجتمع) ،بتركيزه
الضيق على الحرية الشخصية والمساواة السياسية ،أقــرب إلى االشتراكية األوروبـيــة منه إلى الليبرالية
الـكــاسـيـكـيــة .كـمــا أن قـيــام ذلــك الـنــوع مــن إع ــادة الـتــوزيــع ال ــازم لتحقيق الـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة بالمعنى
ـورا وقــوة مـ ّـمــا يـبــدو مـقـبـ ً
ـول ألولـئــك الليبراليين
الــرولــزي ال يمكن أن يـكــون إال مــن خــال دولــة أكـثــر تـطـ ً
الذين يرون ،على غرار الليبراليين الكالسيكيين ،أسبا ًبا وجيهة لرسم حدود صارمة لنطاق عمل الدولة
الـشــرعــي .وإزاء تـحــدي الليبرالية الكالسيكية ،تتمثّل قــوة الـمــوقــف الــرولــزي ،كما يشير نــاغــل ،فــي أنه
ال يكتفي بالجمع بـيــن فـكــرة الـحــريــة الـفــرديــة ،مــن الـتــراث الـلـيـبــرالــي ،وفـكــرة الـمـســاواة االجـتـمــاعـيــة ،من
نوعا ما ،بل يبني نقاشه (المتمثّل في بناء نموذج لـما يدعوه «الوضع
التراث االشتراكي ،بطريقة جديدة ً
األص ـلــي») بـطــرائــق ُتـشـ َتــق فيها مقتضيات الـمـســاواة االجـتـمــاعـيــة واالقـتـصــاديــة مــن مجموعة المقدمات
أو الـمـنـطـلـقــات ذات ـهــا (ف ـكــرة الـفــاعـلـيــة األخــاق ـيــة وف ـكــرة ال ـم ـســاواة بـيــن األش ـخ ــاص) ال ـتــي ُتـسـتـ َـمــد منها
الحريات الشخصية والسياسية في الليبرالية الكالسيكية األشد ضيقًا.
***
بعد الليبرالية ،يوفّر تــراث الفكر الديمقراطي خلفية طبيعية لتقويم فلسفة رولــز األخالقية والسياسية.
وي ــرى كــوهــن وغــوت ـمــان فــي مـقــالـتـيـهـمــا أن عـلــى الــرغــم مــن أن رول ــز ال ي ـقــول الـكـثـيــر عــن الـمــؤسـســات
الــديـمـقــراطـيــة الـمـخـصــوصــة فــي كـتــابـيــه نـظــريــة ف ــي ال ـعــدالــة والـلـيـبــرالـيــة الـسـيــاسـيــة ،فــإنـهـمــا يـشـتـمــان على
مساهمات مهمة في النظرية الديمقراطية؛ فالكتاب األول يقدم نظرية في العدالة ال تقتصر مبادئها على
فرض نظام ديمقراطي دستوري ،بل تسفر ً
أيضا عن مجموعة من المعايير المحددة لتقييم المؤسسات
والـبــرامــج السياسية القائمة .ويــؤكّ ــد كـ ّـل مــن غوتمان وكــوهــن أن الديمقراطية فــي نهاية المطاف ليست
حـكــم األغـلـبـيــة بــل هــي ال ـم ـســاواة الـسـيــاسـيــة الـتــي تـقــوم بــدورهــا عـلــى الـفـكــرة األســاسـيــة الـتــي مـفــادهــا أن
المواطن شخص اعتباري لديه القدرات الالزمة لحياة مستقلة وتعاون اجتماعي منصف.
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إن فكرة المواطن كشخص اعتباري له حقوق متساوية في المشاركة في العمليات السياسية المتعلقة
بصنع القرار الجمعي هي ما يطرح مشكلة التبرير العام التي تناولها رولز في كتابه الليبرالية السياسية
وكــانــت وراء ت ـصــوره عــن «الـعـقــل الـع ـمــومــي»؛ فــوفـ ًقــا لــرولــز ،كـلـمــا ُو ِض ـعــت «األســاس ـيــات الــدسـتــوريــة»
أو قضايا العدالة األساسية على المحك ،يكون استخدام السلطة السياسية بحاجة إلى تبرير بأسباب
أو مــوجـبــات يمكن أن يـعـتــرف بـهــا عـلـ ًنــا الـمــواطـنــون الــذيــن يحملون وجـهــات نـظــر شــامـلــة مـتــوافـقــة على
األهداف النهائية والقيم الحياتية.
تساور الشكوك ًّ
كافيا لحقيقة أن الخالف
كل من غوتمان وكوهن بشأن ما إذا كان رولز قد أولى اهتماما ً
المعقول موجود في ّ
مقصورا على مجال العقائد الدينية أو الفلسفية الشاملة؛ فال أحد
كل مكان وليس
ً
ينكر أن الخالف المعقول يتخلل المجال السياسي ً
أيضا ،كما تدلل المناقشات العامة في الديمقراطيات
الليبرالية حــول مقتضيات العدالة االجتماعية المحددة وحــول األنظمة الدستورية المتعلقة باإلباحية
أو اإلجهاض أو الزواج المثلي .لكن ما من سبب يجعلنا نفترض أن رولز قصد إلى إنكار ما هو واضح
طور تصوره عن العقل العمومي وأشار إلى أن القضايا الدستورية المهمة تقوم على قاعدة من
عندما ّ
األسـبــاب مقبولة لــدى جميع المواطنين مهما تكن وجهات نظرهم الدينية أو الفلسفية األشـمــل .يرى
كثيرا ما يسمح
رولــز في كتابه الليبرالية السياسية أن إحــدى الصعوبات تتمثّل في أن العقل العمومي ً
ويتعين
ألي ســؤال مـحــدد ،وال يطالبنا بــأن نقبل مـبــادئ الـعــدالــة ذاتـهــا.
بأكثر مــن إجــابــة واحــدة معقولة ّ
ّ
علينا أن نفكر بصدق في ما إذا كان رأينا في قضية يقوم على القيم السياسية التي يمكن بشكل معقول
أي مسألة أساسية شأنها شأن سواها؛ فإذا ما
أن نتوقع من الجميع تأييدها .ويمكن عقد تصويت على ّ
جرت مناقشة هذه المسألة باللجوء إلى القيم السياسية وصـ ّـوت المواطنون على رأيهم الصادق ،فإن
المثال يتعزز .وما يلفت االنتباه هنا هو ق ّلة ميل غوتمان وكوهن إلى توضيح عواقب الخالف المعقول
فــي السياسة فــي مــا يتعلق بالعالقة بين الديمقراطية والـعــدالــة .فبحث كــوهــن ينتهي ببساطة بمالحظة
غامضة وسؤال مفتوح ...« :ال نستطيع أن نتوقع كون المجتمع الديمقراطي األكثر معقولية مستندً ا إلى
أساس نوع من التوافق على العدالة .فما سبيل التوصل إلى التصور األكثر معقولية للعدالة [أي العدالة
بوصفها إنصا ًفا] في ظل الصيغة األكثر معقولية للديمقراطية؟ (ص .)175
تقدم غوتمان عد ًدا من المقترحات بشأن كيفية التعامل مع الخالف المعقول في السياسة :مثل احترام
ّ
المرء من يعارضون آراءه السياسية على نح ٍو معقول ،وإبداء الصداقة المدنية ،واالستعداد للتالقي في
َ
المواطنة الديمقراطية .لكن
منتصف الطريق .وهي مقترحات لها ما يبررها وتشير إلى فضائل مهمة في
غالبا ما
وصايا غوتمان المدنية تغفل أمـ ًـرا ً
مهما؛ فمن المت َفق عليه أن الخالف المعقول في السياسة ً
معينة .ومن وجهة
يكون خال ًفا حول كيفية توضيح مقتضيات العدالة السياسية أو االجتماعية في حالة ّ
نظر تعاقدية ،يعني الخالف المعقول في شأن العدالة َق ْد ًرا من عدم تحديد مضمون العدالة يوازي َق ْدر
الخالف .وحين ننظر إلى مبادئ العدالة بوصفها مبادئ ال يمكن رفضها على نح ٍو معقول ،فإن هذا
االستنتاج  -المتعلق بعدم تحديد مضمون العدالة  -ال يكاد يمكن تجنبه .ويترتب على ذلك أنه ك ّلما
ّ
وتكف هذه األخيرة عن تبيان السبيل
واجهنا خالف معقول ،ال تكون هناك مقتضيات محددة للعدالة،
َ

ةبتكملا نم
زلور نوج ركف يف ةيطارقميدلاو ةيلاربيللا
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الــذي يجب ا ّتـخــاذه ،لكننا قــد نحتاج إلــى قــرار ملزم على نح ٍو جمعي .ومــن بدهيات الفكر السياسي
يصح حتى
أن الحاجة إلى أنظمة ملزمة ال تزال تفوق إلى اآلن ما يمكن تحقيقه بالتوافق ،األمر الذي
ّ
حين نتكلم على الـتــوافــق المثالي أو االفـتــراضــي أو حين نقتصر على األســاسـيــات الــدسـتــوريــة وقضايا
العدالة األساسية.
أي طرف من األطراف المنخرطة
يعرض ّ
الخالف المعقول ،في النظرية المثالية ،هو خالف ال يمكن أن ّ
فيه لنقد عقالني أو أخالقي؛ فمزاعم هذه األطراف ال تقوم على أساس معلومات زائفة أو ناقصة ،أو
على منطق غير سليم ،وال تنتهك بشكل فاضح مقتضيات المعاملة بالمثل وعــدم التحيز .وفــي مثل
دائما على
هذه الحالة لن يبدو مفيدً ا تبادل مزيد من الحجج ما دمنا نفترض أن الحجج الفعالة تنطوي ً
نــوع مــن النقد العقالني أو األخــاقــي .ومــع ذلــك ،ربـمــا يـكــون تــواصــل الـمــداوالت الـعــامــة جــديـ ًـرا ببذل
ترتيبا يدفع نزاعهم إلى االستقرار مو ّق ًتا على األقل .لكننا نعلم أن
الجهد .وقد تجد األطراف تسوي ًة أو ً
التوصل إلى اتفاق أو تسوية ليس ممك ًنا على الدوام .وفي بعض األحيان ،يجري تبادل الحجج ك ّلها،
وتُعقد جميع الصفقات ،وت َُج َّرب جميع التسويات ،من دون التوصل إلى اتفاق في شأن كيفية المضي
الحجاجي» هو السبيل الوحيد للتوصل
ُقد ًما .في مثل هذه الحالة ،قد يكون «صنع القرار الجمعي غير
ّ
إلــى قــرار ملزم جمعي يمكن تبريره على المأل وإن ّ
تعذر تبريره بأسباب أو حجج تحظى باستحسان
الـجـمـيــع .وغــالـ ًـبــا مــا يـ ّتـخــذ هــذا فــي الــديـمـقــراطـيــة شـكــل اقـتــراع وفـ ًقــا لـقــاعــدة األغـلـبـيــة .والـحــال أن قــاعــدة
األغلبية  -بالنظر إلى مبدأ المساواة السياسية وإلى خصائص قاعدة األغلبية المعروفة بوصفها إجرا ًء
مــن إج ــراءات صنع الـقــرار (إعـطــاء وزن متساو لجميع األص ــوات ،الـحـيــاد تـجــاه جميع الـخـيــارات) -قد
تكون ما نحتاج إليه بالضبط للتعامل بطريقة عادلة ومبررة عمو ًما مع الخالفات المعقولة في السياسة.
لــذلــك ،ون ـظـ ًـرا إلــى حقيقة وج ــود الـخــافــات الـمـعـقــولــة فــي الـمـجــال الـسـيــاســي ،يـجــب اسـتـكـمــال مـبــادئ
العدالة  -مثل مبادئ العدالة بوصفها إنصا ًفا -بمبادئ إجرائية في صنع القرار قادرة على ّ
حل الخالفات
الـتــي ال يمكن ح ّلها عــن طــريــق العقل العمومي .ومــا نحتاج إلـيــه ،إضــافـ ًة إلــى نظرية متينة فــي العدالة
السياسية ،هــو نظرية فــي الشرعية اإلجــرائـيــة ،تُلقي الـضــوء على السبل غير الحجاجية المناسبة ّ
لحل
الخالفات المعقولة في مجتمع المواطنين األحرار والمتساوين.
تمشيا مع ما يقوله رولز
نوعا من الموقف النقدي تجاه قاعدة األغلبية ومزاعمها ،وذلك
تتخذ غوتمان ً
ً
في كتابه نظرية في العدالة من أن هذه القاعدة ،شأنها شأن قواعد صنع القرار األخرى (اإلجماع ،أكثرية
األصوات) ،ليس لها سوى قيمة أداتية بوصفها آلية من آليات عدالة إجرائية غير مكتملة بغية التوصل
إلى نتائج عادلة إذا ما ُح ِك َم عليها وفقًا لمعايير مستقلة .لكن هذا ال يمكن أن يكون الكالم النهائي،
بالنظر إلى حقيقة وجــود التعددية المعقولة في السياسة؛ ففي حــاالت الخالف المعقول حول مسائل
العدالة السياسية ،ليس هناك معيار مستقل في شــأن ما يجب أن تكون عليه النتيجة العادلة .وهــذا ما
يجعلنا بحاجة إلى قاعدة غير حجاجية في صنع القرار للخروج من المأزق الناجم عن هذه الحال من
عــدم الحسم .وهنا يأتي دور شــيء من الشرعية اإلجرائية البحتة (بـ ً
ـدل من العدالة اإلجرائية البحتة).
وربما تُثبت قاعدة األغلبية ،بوصفها قاعدة لصنع القرار الجمعي تعطي وزنًا متساو ًيا لجميع األصوات
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وتكون محايدة تجاه جميع الخيارات (بما في ذلك الوضع الراهن) ،أنها السبيل األفضل حين تصمت
مبادئ العدالة .وبذلك تكون فكرة رولز عن ليبرالية سياسية مميزة تتصدر فيها فكرتا الشرعية الليبرالية
مما يحسب كوهن وغوتمان.
والخالف المعقول ّ
أشد احتفا ًء بالتفكير الديمقراطي ّ
***

كما أوضحنا في البداية ،ال تقتصر مواد هذا الكتاب التي كتبها زمالء بارزون وطالب سابقون لرولز،
على تناول الليبرالية السياسية والديمقراطية في ضوء نظرية العدالة الرولزية ،بل تستكشف ً
أيضا فر ًقا
وتقدم سلسلة من التحليالت
بين مرحلة باكرة وأخرى الحقة في فكر رولز ،ودوافع انعطافته السياسيةّ ،
واالنتقادات المستنيرة لمناقب عمله ومثالبه على أصعدة عدة وفي مجاالت ش ّتى .بهذا المعنى ،فإن
ملحا فــي المقام األول
هــذا الكتاب الجماعي ينظر فــي عمل رولــز تلك النظرة االرتجاعية والشاملةًّ ،
عـلــى تعقيد طــرائــق رولــز فــي الـتـبــريــر وتــداخـلـهــا ومــا أثــارتــه وتـثـيــره مــن مـنــاظــرات وج ــدال .وبــذلــك تلتقط
هــذه الـمـجـمــوعــة الـغـنـيــة مــن الـمـقــاالت كـ ًّـا مــن أصــالــة مـشــروع رول ــز ،مـشــروع الـعــدالــة بــوصـفـهــا إنـصــا ًفــا،
وأهميته البالغة.
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Market Triumphalism

The Threat of Market Values on Social Values
مـلـخــص :تـسـعــى هــذه الــورقــة إلــى تـبـيــان جــانــب مــن الـنـتــائــج الـثـقــافـيــة – االجـتـمــاعـيــة الـتــي ترتبت
عـلــى مــا شـهــدتــه الـعـقــود األخـيــرة مــن الـقــرن الـعـشــريــن ،وال سيما فــي التسعينيات ،وهــو مــا اع ُتبر
االنتصار النهائي لألفكار االقتصادية لليبرالية المتطرفة التي تؤمن إيمانًا عقائد ًيا بالقدرة الكلية
لقوى السوق ،وباعتبار أن تغليب هــذه القوى على السياسات والمؤسسات الحاكمة للنشاط
االقتصادي هو منشأ االزدهــار والبحبوحة االقتصادية في الدول المتقدمة اقتصاد ًيا ،وهو ً
أيضا
أخيرا ،ال آخـ ًـرا ،الكفيل ّ
بحل
مفتاح النمو االقتصادي السريع في الــدول النامية والناشئة ،وهو
ً
معظم ،إن لم يكن جميع المشكالت االقتصادية التي تعانيها البلدان المأزومة بالمديونية وعجز
الموارد .هذه النزعة القريبة من «الوثنية» في تقديس السوق لم تكتف بالترويج لدور السوق
فــي عــاقــات إنـتــاج السلع والـخــدمــات باعتبارها معطيات مستقلة ،وإنـمــا جعلت مــن «الـســوق»
أي ـض ـ ًا ومــا يـتـصــل بـهــا مــن حــوافــز الـكـســب ال ـمــادي عــامـ ًـا يـتــدخــل فــي صـمـيــم الـنـشــاط االنـســانــي
مما ال عالقة له ً
أصل بإنتاج السلع والخدمات ،وذلك بالهبوط بأنشطة إنسانية اجتماعية في
ّ
جوهرها مــن خــال «تسليعها» ،أي تحويلها إلــى سلع خاضعة لحوافز الكسب الـمــادي ،إلى
ّ
وتحيدها عن مقاصدها االجتماعية الرفيعة
تخل بالطبيعة األصلية لهذه النشاطات
مستويات
ّ
موضوعا لمقايضات تجارية مبتذلة ،متعدية بذلك «الحدود األخالقية» لوظيفة السوق.
بجعلها
ً
الكلمات المفتاحية :السوق ووظائفها ،النيوليبرالية ،التسليع ،الحدود األخالقية للسوق

Abstract: This paper attempts to expose some of the cultural and social

consequences of market «triumphalism» associated with neo-liberal ideas that
idolize the virtues of market forces and invoke them to intrude into human and
social activities in ways that distort and debase the original nature and purposes of
such activities by commoditizing and commercializing them,thus transgressing
on the moral values that should limit the functions of markets.
Keywords: Market Functions, Neoliberalism, Commoditization, Moral Limits of Markets
* خبير في علوم االقتصاد والتنمية ،ونائب رئيس الوزراء األسبق لشئون التنمية في ا ْ
الردن .كما شغل عدة مسؤوليات علمية وإدارية
على مستوى مؤسسات التنمية الدولية،اإلقليمية ،والوطنية.

** An expert on economic and development affairs. A former Deputy Prime Minister for Development in the Hashemite
Kingdom of Jordan, Kanaan has previously held a number of leading academic and executive positions in Jordan,
regional Arab and global institutions.
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فــي مقدمة مــن تـصــدوا لـهــذه الـظــاهــرة أسـتــاذ فلسفة الحكم وعـلــم االجـتـمــاع فــي جامعة هــارفــرد
مــايـكــل ســانــدل ( ،)M. Sandelال ــذي أث ــار فــي كـتــابــاتــه مـســألــة «ال ـح ــدود األخــاق ـيــة» لــوظـيـفــة
«الـســوق» ،ومــا يسببه «الطمع فــي الــربــح» مــن عــدوان على هــذه الـحــدود ،وخلص إلــى أن مــن الواجب
ضـبــط دور الـســوق فــي المجتمع بحيث ال يـتــاح لــ«مـمــارســات الـســوق» أن تنفذ مــن الـحــدود األخــاقـيــة
للسوق إلــى الـفـضــاءات االجتماعية خــارج هــذه الـحــدود ،بما فــي ذلــك االتـجــار والكسب الـخــاص من
السلع العامة ،والمغاالة في وضع حوافز الربح في غير موضعها من النشاط االجتماعي(((.
يعرض ساندل في كتابه ( What Money Can’t Buyما الذي ال يمكن شراؤه بالمال) ما شهده العالم
منذ الثمانينيات وحتى حلول األزمة المالية العالمية سنة  2008من طغيان غير مسبوق لقيم السوق في
صورة «تسليع» ) )Commoditificationأو «تتجير» ) )Commercializationأشياء وأمور كثيرة خارج
صفاتها األصلية ،وذلــك بإحالتها إلــى سلع خاضعة آلليات السوق من بيع وشــراء .يالحظ ساندل أن
وخصوصا بعد تفكك االتحاد السوفياتي وانهياره وانتهاء الحرب الـبــاردة ،شهدت
حقبة التسعينيات،
ً
علو شأن الفكر المتأثر بقوى السوق إلى مرتبة غير مسبوقة ،بسبب نجاح هذه القوى في تنظيم إنتاج
ّ
السلع وتوزيعها وتنمية الـثــروات والــرفــاه الـمــادي فــي هــذه الحقبة .ونـجــم عــن هــذا التطور احـتــال قيم
الـســوق حـيـ ًزا أكـبــر فــي الـحـيــاة االجـتـمــاعـيــة ،وحـلــول الـشــأن االقـتـصــادي فــي مـكــانــة مـتـفــوقــة عـلــى شــؤون
مقتصرا على السلع الـمــاديــة ،بــل تـجــاوزهــا لينفذ إلى
المجتمع األخــرى .ولــم يعد منطق البيع والـشــراء
ً
مـنــاح أخــرى مــن الـحـيــاة .وفــي الـسـنــوات السابقة على األزمــة المالية العالمية سنة  ،2008بلغ اإليـمــان
بالسوق وبـضــرورة إزالــة الـضــوابــط التنظيمية للنشاط السوقي الــذروة الـتــي يمكن أن يطلق عليها صفة
«عنجهية الـســوق» ) .)Market triumphalismوتـعــود بواكير هــذه الـظــاهــرة إلــى سـنــوات الثمانينيات،
حـيــن أعـلــن كــل مــن دونــالــد ريـغــان فــي الــواليــات الـمـتـحــدة ومــارغــريــت ثــاتـشــر فــي بــريـطــانـيــا أن األس ــواق
ال الحكومات هــي مــن يملك مفاتيح االزده ــار االقـتـصــادي والـحــريــة .واستمر تصاعد هــذا التوجه في
البلدين مــع الـسـيــاســات الليبرالية لـكـ ٍّـل مــن بيل كلينتون وتــونــي بلير ،واعـتـبــار هــذه الـسـيــاســات الوسائل
األولية لتحقيق الخير العام .لكن األزمــة المالية العالمية في سنة  2008وضعت حدً ا لهذه الحقبة من
«عـنـجـهـيــة ال ـســوق» ب ــأن زرع ــت الـشــك فــي ق ــدرة األس ــواق عـلــى تــوزيــع الـمـخــاطــر بـكـفــاءة ،وأظ ـهــرت أن
االنـفـصــام بين سلوكيات الـســوق مــن جهة واالعـتـبــارات االخــاقـيــة مــن جهة أخــرى قــد يصل إلــى درجــة
تؤدي إلى نتائج مدمرة.
َ
الباعث المحوري لعنجهية السوق ،وهو الــذي يقودها
و ْفــق اجتهاد بعض المحللين ،اع ُتبر «الجشع»
إلى المغامرات غير المسؤولة التي تتسبب في أزمــات مالية مماثلة ألزمة سنة  .2008والعالج هو في
ضبط الجشع ،واإلصرار على إعالء قيم المسؤولية واألمانة ومتانة األخالق واإلنصاف في المعامالت،
((( قدم ساندل أفكاره في هذا الموضوع ضمن مشاركته في دورة  2009لـ «محاضرات ريذ» ( )Reith Lecturesالتي تنظمها سنو ًيا
هيئة اإلذاعة البريطانيةMichael Sandel, «BBC Reith Lectures 2009, Lecture 1: Markets and Morals.» :
ث ــم ع ــال ــج ال ـم ــوض ــوع بــالـتـفـصـيــل ف ــي ك ـتــابــهMichael J. Sandel, What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets :
(London; New York: Allen Lane, 2012).
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والعمل على ترجيح الفضائل الشخصية على قيم الـســوق ،وال سيما فــي سلوك مــديــري البنوك وقــادة
المؤسسات المالية ،وعلى تشريع األنظمة والضوابط التي تمنع نشوء مثل تلك األزمات.
ووفْق رأي آخر ،اع ُتبر أن حصر أسباب األزمة بعامل الجشع غير كاف لتفسير األزمــة؛ فما ميز الحقبة
التي شهدت األزمة لم يكن زيادة الجشع بل توسع دور السوق وانتشار القيم السوقية إلى مدى بات
ُيـ ْـحــدث فــي جــوانــب مــن الحياة تأثيرات سلبية ال يجوز التغاضي عنها .ولمكافحة هــذه التأثيرات ،لم
كافيا أن ننتقد الجشع ،بل كان من الضروري إعادة التفكير في دور السوق في المجتمع والحدود
يكن ً
ـوصــا مــا يتعلق منها بــاألمــور
الـتــي يتعين أن يلتزم بها هــذا الــدور مــن حيث االعـتـبــارات األخــاقـيــة ،خـصـ ً
تحول إلى سلع خاضعة للمتاجرة.
واألشياء التي ال يجوز أن «تس ّلع» ،أي أن ّ
إن موضوع النقد واالعـتــراض ليس الــدور اإليجابي لدوافع المصلحة الشخصية التي هي في أساس
توسع مفهوم السوق وقيمها إلى مدى يتعدى فضاءات
حركة السوق ،وإنما ما ُينتقد و ُيعترض عليه هو ّ
الحياة االجتماعية التي تتحكم فيها معايير أخالقية مختلفة عن قيم السوق ،وهذا من أخطر ما حدث
في حياتنا المعاصرة ،حيث أصبحت آليات السوق تطاول جوانب من هذه الحياة كانت تخضع لقواعد
وآل ـيــات تـقـلـيــديــة مختلفة كـلـ ًـيــا .واألمـثـلــة عـلــى ذلــك كـثـيــرة ،مـنـهــا رواج إن ـشــاء ال ـمــدارس والـمـسـتـشـفـيــات
وال ـس ـجــون عـلــى أس ــس ت ـجــاريــة رب ـح ـيــة ،ومـنـهــا خ ــوض ال ـح ــروب م ــن خ ــال ش ــراء خ ــدم ــات مـتـعـهــديــن
يحترفون تجنيد المقاتلين المرتزقة ،ومنها تحويل إجراءات األمن العام أو بعضها من مسؤوليات أجهزة
الدولة إلى خدمات تشتريها الدولة من منشآت القطاع الخاص؛ ففي الواليات المتحدة وبريطانيا ً
مثل،
يبلغ عدد أفــراد الحراسات الخاصة أكثر من ضعفي عدد قــوات الشرطة .ومن األمثلة كذلك حمالت
كنت من مشاهدي الدعايات
الدعاية التسويقية التي تقوم بها شركات األدويــة في البلدان الغنية ،فإذا َ
التجارية التي يعرضها التلفزيون في الواليات المتحدة ً
مثل ،فربما يدخل في روعك نتيجة مشاهدتها
أن أخطر مشكلة صحية في العالم ليست المالريا أو األوبئة التي تفتك بسكان البلدان الفقيرة ،بل هو
العجز الجنسي!
ومن األمثلة الحديثة ً
المس بحرمتها ،استئجار أرحــام نساء فقيرات
أيضا على «تسليع» أمــور لم يسبق
ّ
إلحداث حمل مصطنع ألطفال األغنياء ،ومنها شراء شركات صناعية إعفاءات تتيح لها االستمرار في
تلويث البيئة ،ومنها تنظيم الحمالت االنتخابية لقاء المال السياسي  ...إلخ.
ولكن ،ما الذي يدعو إلى القلق في هذا التوجه نحو مجتمع ُيعتبر فيه كل شيء ً
قابل للبيع والشراء؟
هناك سببان  :األول هو أن هذا التوجه هو عامل من عوامل ترسيخ الالمساواة في المجتمع ،والثاني
هــو أنــه عــامــل مــن عــوامــل الـفـســاد فــي المجتمع؛ فالسلع بطبيعتها سلع عــامــة ويـتـســاوى الـمــواطـنــون في
اسـتـحـقــاقـهــا ،كـخــدمــات األم ــن والـتـعـلـيــم والـصـحــة ونـظــافــة الـبـيـئــة ،وحـيــن يـصـبــح تــوفـيــرهــا خــاضـ ًعــا للبيع
والـشــراء فــي الـســوق ،تصبح فــرص الـحـصــول على الكفاية منها متحيزة لألغنياء دون الـفـقــراء ،وهــو ما
يناقض مبدأ المساواة بين المواطنين.
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ولكي تبقى امـتـيــازات األغنياء مـحــدودة الـضــرر ،يتعين أن تبقى مقتصرة على تمتعهم باقتناء اليخوت
وال ـس ـيــارات الـفــارهــة واالسـتـمـتــاع بــالـسـيــاحــة الـمـتــرفــة .ضـمــن ه ــذه ال ـحــدود يـبـقــى ض ــرر تـلــك االمـتـيــازات
محدو ًدا ،ولكن حين تتخذ المقدرة المالية وسيلة لالستئثار بالنفوذ السياسي ،أو بالخدمات الصحية
ال ـج ـيــدة ،أو بــالـسـكــن فــي أح ـيــاء آم ـنــة غـيــر مـعــرضــة لـعـبــث الـمـجــرمـيــن ،أو بــالــدراســة فــي م ــدارس راق ـيــة،
يـصـبــح الـتـفــاوت فــي تــوزيــع الــدخــل وال ـث ــروة حــاسـ ًـمــا فــي تـحــديــد كــرامــة الـمــواطــن ودرج ــة ال ـم ـســاواة في
َ
المواطنة.
حقوق
إن سيادة قيم السوق على غيرها من القيم التي أنتجتها الحضارة االنسانية تقود إلى السماح بالسلوكيات
وتفسر الضائقة التي عانتها الطبقتان الفقيرة والمتوسطة في العقود األخيرة.
السلبية التي تقدم ذكرها،
ّ
توسع الفروق بين األغنياء والفقراء ،بل زاد في حدتها ازدياد
هذه الضائقة لم تقتصر في أسبابها على ّ
أهمية حيازة المال مع اشتداد عملية « التسليع» وإخضاع األشياء والخدمات التي لم تكن من قبل سل ًعا
خاصة آللية البيع والشراء.
توجه المجتمع إلى
هذا ،ويجيز
ُ
السبب الثاني ،إلى جانب تعميق الالمساواة الذي يدعو إلى القلق من ّ
تسليعا ألمور وأشياء لم تكن تقليد ًيا ضمن نطاقه ،االتجار بها وإخضاعها
توسيع نطاق السوق ليشمل
ً
ِ
المفسد لألشياء الجميلة في الحياة.
لعملية البيع والشراء ،فهو األثر
ف ـق ــوى الـ ـس ــوق ،وم ــن خ ــال عـمـلـيــة ال ـب ـيــع والـ ـشـ ــراء ،ال ت ـق ــوم ف ـقــط ب ــإن ـج ــاز ت ـب ــادل ل ـل ـس ـلــع ،لـكـنـهــا مــع
إن ـج ــاز هـ ــذا ال ـت ـب ــادل ت ـك ــون أي ـ ًـض ــا م ـب ـعــث م ــؤث ــرات م ـع ـنــويــة ف ــي أخ ـ ــاق ال ـم ـع ـن ـي ـيــن بــال ـس ـلــع ال ـم ـت ـبــادلــة.
يـتـبـيــن ذل ــك ،عـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ،مــن مـمــارســة ل ـجــأت إلـيـهــا بـعــض ال ـم ــدارس فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة،
وه ــي دف ــع م ـكــافــآت مــال ـيــة لـلـتــامـيــذ ل ـقــاء إن ـج ــازه ــم قـ ــراءة ك ـتــب مـعـ ّـيـنــة كــوسـيـلــة لـحـ ّثـهــم ع ـلــى ال ـق ــراءة.
ـارا ،وه ــو ت ـحــويــل عـمـلـيــة ال ـق ــراءة م ــن مـصــدر
إن م ـثــل ه ــذه ال ـم ـمــارســة ال ب ــد أن تـنـتــج تــأث ـيـ ًـرا م ـع ـنــو ًيــا ض ـ ـ ً
رض ــى وم ـت ـعــة ل ـل ـق ــارىء إل ــى ع ــبء ي ـت ـقــاضــى ال ـقــائــم ب ــه أج ـ ـ ًـرا ع ـلــى ت ـحـ ّـم ـلــه .ك ــذل ــك ن ــرى أن اسـتـئـجــار
م ـق ــات ـل ـي ــن م ــرت ــزق ــة لـ ـخـ ــوض ح ـ ـ ــروب الـ ــوطـ ــن قـ ــد ي ـح ـق ــن دم ـ ـ ــاء الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ،ول ـك ـن ــه ب ــال ـت ــأك ـي ــد ي ـف ـســد
َ
المواطنة.
معنى
مــن الـخـطــأ الـجـسـيــم االف ـت ــراض أن عـمـلـيــة الـبـيــع وال ـش ــراء فــي ال ـســوق عـمـلـيــة مـحــايــدة أخــاقـ ًـيــا؛ فــالــواقــع
ـرســخ قـيــم الـســوق
هــو أن ه ــذه الـعـمـلـيــة ذات تــأثـيــر قـيـمــي عـلــى الـسـلــع الـمـتـبــادلــة مــن خــال ـهــا ،إذ إن ـهــا تـ ّ
ع ـلــى ح ـســاب ق ـيــم أخــاق ـيــة أخـ ــرى ق ــد ت ـكــون األك ـث ــر جـ ــدارة بــالــرعــايــة .صـحـيــح أن ث ـمــة خ ــاف ــات بـيــن
ال ـنــاس ب ـشــأن مــاهـيــة األمـ ــور واألش ـي ــاء ال ـتــي ي ـجــوز أخــاقـ ًـيــا أن تـشـتــرى بــال ـمــال وت ـلــك ال ـتــي تـفـســد حين
ـوعــا لـلـمـتــاجــرة ،لـكــن مــا يـحـســم ه ــذه ال ـخــافــات هــو ال ـتــوافــق عـلــى اإلجــابــة الـصـحـيـحــة عن
تـكــون مــوضـ ً
س ــؤال :مــا هــي الـقـيــم الـجــديــرة ب ــأن تـســود حـيــاتـنــا االجـتـمــاعـيــة والـمــدنـيــة؟ وحـيــن نـكــون بـصــدد تـقــريــر أن
ـوعــا لـلـمـتــاجــرة (الـبـيــع أو ال ـشــراء) فــي الـســوق ،فعلينا ً
ـت
أول بـ ّ
شـيـ ًئــا أو أم ـ ًـرا معي ًنا يـجــوز أن يـكــون مــوضـ ً
مــا إذا كــان هــذا الـشــيء أو األمــر يبقى صــالـ ًـحــا حـيــن يـجــري الـتـعــامــل مـعــه كسلعة ينشأ عــن الـتـعــامــل بها
كسب أو ربح.
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والمثال الصارخ على حالة ال يجوز التعامل معها ضمن آليات السوق هو أفراد الجنس البشري؛ فالتعامل
تاجر بها هو حالة العبودية التي بات استنكارها مطلقًا على مستوى العالم.
مع الفرد كسلعة تُستخدم و ُي َ

فالفرد كيان يتعين احترامه وصون كرامته بالمطلق ،وهو كعضو في مجتمع من المواطنين األحرار يتمتع
َ
المواطنة وحق المشاركة السياسية
بحقوق أساسية أقرتها الحضارة المعاصرة .ومن هذه الحقوق حق

موضوعا للمتاجرة ،كذلك ال يجوز أن
يعبر عنه بانتخاب ممثليه .وكما ال يجوز أن يكون المواطن
ً
الذي ّ

موضوعا للمتاجرة ،حتى لو كان ثمة مرشحون مستعدين لشراء األصوات بالمال؛
يكون صوته االنتخابي
ً
فصوت المواطن كناخب ليس سلعة يملكها ويحق له بيعها لقاء المال ،بل هو مسؤولية مدنية وواجب
يــؤديــه لقاء عضويته فــي المجتمع وكيانه السياسي .وتحويل صوته االنتخابي إلــى سلعة هــو حـ ّـط من
َ
المواطنة.
قدر

ويعطي ساندل أمثلة أخــرى كثيرة على الممارسات التي يشتبه في تخطيها الحدود األخالقية لوظيفة
«السوق» ،وما يسببه «الطمع في الربح» من عدوان على هذه الحدود ،منها األمثلة التالية:
 -الحاجة الطبية لنقل الدم

تبرع المانحين المدفوعين بالحوافز
في كثير من الــدول ،ومنها بريطانيا ،ت ّ
ُلبى هذه الحاجة عن طريق ّ
اإلنسانية ،بينما لجأت دول أخرى ،ومنها أميركا ،إلى «تسليع» الدم البشري ،أي التعامل معه كسلعة خاصة
يتم الحصول عليها من خالل الحوافز المالية .ولقد قام عالِم االجتماع ريتشارد تيتموس بدراسة التجربتين
األميركية والبريطانية في هذا الشأن ،فوجد أن الحالة التيجرى فيها تسليع الدم البشري والسماح باالتجار
به لم تؤ ّد إلى الحصول على هذا الدم بكمية أكبر أو نوعية أفضل ،بل أدت إلى تعرض إمداداته للنقص
وتواتر حوادث الدم الملوث .واستنتج تيتموس أن السبب في ذلك هو بالذات تحويل الدم البشري إلى
دمر القيم اإلنسانية التي يحملها
سلعة تباع وتشترى بدل أن تكون
ً
موضوعا للتبرع الخيري ،األمر الذي ّ
التبرع ،وأضعف الحوافز األخالقية لدى المتبرعين المحتملين ،وقلل االعتماد عليهم في توفير دم
فعل ّ
(((
عالي الجودة .
من الجدير بالمالحظة في دالالت تجربة تيتموس أنها تُبرز ظاهرة عكسية للظاهرة االقتصادية ،وهي أن
تسليع ممارسة التبرع الخيري بالدم والسماح باالتجار به يقودان إلى تقليص المتاح منه بدل تعظيمه،
كون تب ّني التسليع واالتجار بدل التبرع الخيري يشكل طار ًدا لالهتمام األخالقي والقيم اإلنسانية التي
يحملها فعل التبرع .ومن أوائــل من حلل هذه الظاهرة االقتصادي البريطاني فرد هيرش الــذي دحض
فرضية أن قيمة السلعة تبقى هي ذاتـهــا ،ســواء أتــت بواسطة السوق أو بواسطة أخــرى كالتبرع الخيري
م ـثـ ًـا .وي ــرى هـيــرش أن عـلــم االقـتـصــاد فــي م ـجــراه الــرئـيـســي أهـمــل «تــأثـيــر الـتـسـلـيــع» أو «تــأثـيــر االت ـجــار»
(2) Richard M. Titmuss, The Gift Relationship; from Human Blood to Social Policy (New York: Pantheon Books,
1971), 231-232, Cited in: Michael J. Sandel, What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets (New York:
Macmillan, 2012).
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( ،)Commercialization effectبمعنى التأثير الذي يقع على السلعة نتيجة إتاحتها من خالل السوق
التجارية في مقابل إتاحتها بواسطة أخرى كالتبرع الخيري ً
مثل (((.
 -المحافظة على البيئة

مــن األمـثـلــة الـصــارخــة عـلــى الـنـتــائــج السلبية الـتــي تـتــرتــب عـلــى تسليع أنـشـطــة تـقــع فــي صميم الــواجـبــات
األخالقية التي يتعين االلتزام بها في المجتمعات الوطنية والمجتمع الدولي على السواء ،هو ما ينتج
من إصرار الواليات المتحدة على تضمين اتفاقية كيوتو للحفاظ على البيئة ترتيبات تجارية تبيح الدول
المتاجرة بـ«حقوق التلويث» ،فتستطيع الواليات المتحدة ً
مثل أن تن ّفذ واجباتها تجاه البيئة العالمية ّإما
وإما بأن تشتري من دول أخرى
بأن تعمل على خفض انبعاث الغازات الملوثة من مصانعها وسياراتهاّ ،
عما تسمح به المعاهدة؛ «ففي
«حقوق التلويث» بإقناع هذه الدول بأن تلتزم مستويات من التلويث تقل ّ
ً
ماليا
مقابل إطالق العنان لسيارات ‹هامر› بإحراق ما شاءت من البنزين ،تدفع الواليات المتحدة
مقابل ً
لبلد آخر لكي يعمد إلى تحديث مصانعه وجعلها أقل تلويثًا» .ويالحظ ساندل أن هذا التسليع لجهود
المحافظة على البيئة يبخس القيمة األخالقية للمحافظة على البيئة ً
يقويها.
بدل من أن ّ
 -تخصيص بطاقات المشاركة في العروض الثقافية العامة

من األمثلة كذلك التي توضح التأثير المختلف الــذي تتعرض له السلعة ،وال سيما «السلعة العامة»،
حين يجري تخصيصها بواسطة آلية السوق في مقابل تخصيصها بواسطة آليات أخرى غير السوق ،هو
مثال «المسرح العام» أو الحفالت الموسيقية العامة حين يلجأ بعض البلدان إلى إقامة أنشطة في مراكز
ً
أعمال ثقافية كبرى من مسرح وموسيقى ،وتباع
ثقافية عامة أو في المنتزهات العامة ،تعرض من خاللها
ممن لديهم االستعداد لالنتظار في صفوف
لحضورها البطاقات بأسعار رخيصة في متناول الجمهور ّ
ال ــدور الـطــويـلــة أم ــام شـبــابـيــك بـيــع الـبـطــاقــات .يـعـتــرض أنـصــار الـســوق عـلــى هــذه الـطــريـقــة فــي تخصيص
بـطــاقــات الـمـشــاركــة فــي هــذه الـمـنــاسـبــات ،مـحــاجـجـيــن بــأن مــن األص ــح أن يـكــون لـهــذه الـبـطــاقــات أثـمــان
توازن بين العرض والطلب ،ويحصل عليها بسهولة ومن دون أن ُينتظر في صفوف أمام الشبابيك من
يملك المال الكافي لدفع أثمانها مهما بلغت .في المقابل ،يحاجج المعترضون على استعمال آلية
السوق لتقنين المشاركة في مثل هــذه المناسبات بــأن هــذه اآللية تفسد طبيعة المناسبة ،كونها مناسبة
ذات طابع اجتماعي ثقافي يعتمد نجاحها على كون الجمهور المشارك هو من يتمتع بالرغبة الحقيقية
بغض النظر عن إمكاناته المالية أو فقر أو غنى الطبقة التي
تذوق األعمال المعروضةّ ،
والقابلية على ّ
ينتمي إلـيـهــا .وبــذلــك يـصـبــح االصـطـفــاف فــي انـتـظــار ال ــدور وسـيـلــة الـتـخـصـيــص ال آلـيــة ال ـســوق .وهـنــاك
وســائــل أخــرى للتخصيص غير آلية الـســوق وغير االصطفاف فــي انتظار الــدور ،مثل تخصيص مقاعد
أسرة المستشفيات وفق إلحاح المرض وخطورته،
الجامعات وفق المواهب والمؤهالت ،وتخصيص ّ
وتخصيص واجـبــات خــدمــة الـعـلــم وفــق الـســن والـحــالــة االجـتـمــاعـيــة ،وتخصيص مـقــاعــد المح ّلفين في
المحاكم بالقرعة  ...إلخ ،.وكلها وسائل للتخصيص وفق مقتضى الموضوع ،وال يجوز أن تستبدلها
آلية السوق لمصلحة من يملك المال.
(3) Fred Hirsch, Social Limits to Growth (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1976), 87, 92-93, Cited in:
Sandel, What Money Can’t Buy.
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 تسويق مباريات «كأس العالم»(((
وجه االنتقاد الحاد إلى
لفت
النظر إلى هذا المثال كاتب هذه السطور في مقال له سنة  ، 2010حين ّ
َ
ربــط فــرصــة مـشــاهــدة مـبــاريــات «كــأس الـعــالــم» الـتــي تـجــري كــل أربــع سـنــوات بــرســوم مالية بــاهـظــة ،األمــر
الذي اضطر بعض الدول إلى شراء حقوق بث المباريات إلتاحتها لمواطنيها بالمجان ،بينما اقتصرت
ماليا.
مشاهدة المباريات في دول أخرى على المواطنين المقتدرين ً

ـدرا غـنـ ًـيــا للمتعة الـشـعـبـيــة الـبــريـئــة لألغنياء
والح ــظ الـمـقــال أن مـبــاريــات كــرة الـقــدم بـقـيــت عـبــر الـسـنـيــن م ـصـ ً
والـفـقــراء على الـســواء ،ولــذلــك احتلت مـبــاريــات «كــأس الـعــالــم» ال ــذروة فــي بــواعــث تلك المتعة البريئة.
ويـضــاف إلــى مـتـعــة الـمـشــاهــدة ال ـمــردود االجـتـمــاعــي لـمـمــارســة الـنـشــاط الــريــاضــي الـجـمـعــي ومــا تــؤديــه من
وظيفة تربوية واجتماعية بالغة الفائدة ،وهي تعميم قيم وثقافات وترسيخها ،منها ثقافة التنافس اإليجابي
بين الشبيبة ،ومنها ثقافة العمل «بروح الفريق» المتمثّلة في التعاون وتقسيم المهمات بين أعضاء الفريق
معين .لهذه األسباب ،يحمل النشاط الرياضي ،كما تحمل المشاركة
الواحد الهادف إلى التفوق في أداء ّ
فـيــه واإلع ــام عـنــه ،كــامــل صـفــات «الـسـلــع الـعــامــة» الـتــي يـتــم إنـتــاجـهــا بطلب مــن المجتمع كـكــل ،ولمنفعة
المجتمع ككل ،والتي ال يجوز لذلك تقنين إنتاجها وحصر االنتفاع بها في األفراد أو في الفئات القادرة
على دفع مقابل مالي لقاء ذلك االنتفاع ،كما ال يجوز ألي مجتمع أن يسمح بجعلها مصدر ارتزاق من
خالل احتكار وسائل مشاهدتها واإلعالم عنها .على الرغم من ذلك ،نجد إدارة مباريات «كأس العالم»
(«الفيفا») ،تتجاهل تلك االعتبارات كلها ،وتدير مبارياتها العالمية بممارسة احتكارية معيبة تؤدي إلى
اإلقصاء الشامل للجماهير الفقيرة في العالم ،وال سيما في دول العالم الثالث ،عن حقها في ذلك المرفق
الدولي العام ،وحرمانها من المشاهدة المجانية لمباريات كأس العالم.

المدهش أن الحكومات واألفراد يستسلمون لـذلك «القضاء» من دون احتجاج ،فنجد دولة مثل الدولة
ً
باهظا بالنيابة عــن شعبها لكي يتاح لجميع مواطنيها الفرصة المتكافئة لمشاهدة
اللبنانية تدفع مبلغً ا
الـمـبــاريــات ،ونـجــد دولــة مـثــل كــوريــا الشمالية تسجل الـمـبــاراة الـتــي خــاضـهــا فريقها لـكــي تذيعها الحـ ًقــا
ً
تعويضا للشعب الكوري عن مشاهدتها في حينها ،ونجد إحدى الفضائيات العربية تتواطأ مع احتكار
«الفيفا» فتشتري منها االمتياز الحصري إلذاعــة المباريات للمشاهدين العرب ،وتبيع الرخصة الفردية
لرؤية المباريات في األردن ً
مثل بمئة دوالر ،أي بما يقارب متوسط الدخل القومي لشهر المباريات
كامل ،وبما يفوق دخل ُ
ً
األسر األردنية الفقيرة في أشهر عدة.
حفلت وسائل اإلعالم خالل السنة المنصرمة باألخبار التي تحدثت عن الفساد المالي الرهيب الذي
وصــم قمة المسؤولين في إدارة «الفيفا» ،إال أن الفساد القيمي الناتج من جعل «كــأس العالم» سلعة
يرتبط االستمتاع بها بالمقدرة المالية ما زال ال يحظى بما يستحقه من اهتمام.
تـقــدم األمـثـلــة الـتــي سـبــق االسـتـشـهــا ُد بـهــا أدلــة قــويــة عـلــى احـتـمــاالت ال ـتــر ّدي األخــاقــي والـفـســاد القيمي
اللذين قد تقود إليهما عنجهية السوق واللذين ُيختصران في النزوع إلى تحويل «اقتصاد السوق» إلى
((( طاهر حمدي كنعان« ،مباريات كأس العالم سلعة عامة ال يجوز احتكارها »،الشروق.2010/6/30 ،
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الحث على االنشغال السطحي باعتبارات «الكفاءة» بدل التفكير األعمق في
«مجتمع السوق» ،وفي
ّ
كيفية تقييم األنشطة االقتصادية المختلفة؛ فتقييم خدمات الصحة والتعليم والدفاع الوطني والعدالة
الجنائية وحماية البيئة ،وغيرها ،يثير مسائل في السياسة واألخالق تتعدى التقييم االقتصادي .ويقتضي
بحث هذه المسائل استدعاء االعتبارات األخالقية والثقافية وحتى الروحية لهذه الغاية ،وب ّتها بالحوار
الديمقراطي القائم على الدراسة القيمية لكل حالة على حدة.
المكونات التي تسم الحياة بالجمال
يرى ساندل أن من الضرورة بمكان ممارسة الحرص الشديد على
ّ
وتصونها من التشويه الذي يهدد هذا الجمال من خالل التسليع والعبث بالحدود التي يتعين أن تقيد
مجال تأثير آليات السوق .ويشمل هذا الحرص معرفة سبل التقييم الصحيح لكل من الصحة والتعليم
والحياة األسرية ونظافة البيئة واآلداب والفنون والواجبات المدنية  ...إلخ .وهذه المعرفة لسبل التقييم
ـت إلــى عـلــوم االجـتـمــاع والسياسة
ـت إلــى علم االقـتـصــاد بصلة بـقــدر مــا تـمـ ّ
الصحيح لـهــذه األمــور ال تـمـ ّ
واألخ ــاق .ولــم تـكــن هــذه الـمـعــرفــة مـتــاحــة بسهولة خــال حقبة «عنجهية ال ـســوق» ،وهــي الحقبة التي
سادت فيها نزعة االنزالق من «اقتصاد السوق» إلى «مجتمع السوق».
ويعرف ساندل الفرق بين «اقتصاد السوق» و«مجتمع السوق» كالتالي« :اقتصاد السوق» «أداة» ،وهي
ّ
أداة فعالة ونافعة ألغراض تنظيم النشاط اإلنتاجي .و«مجتمع السوق» هو في المقابل طريقة في الحياة
تنفذ مــن خاللها «قيم الـســوق» إلــى جميع مناحي النشاط البشري حتى تصبح الـعــاقــات االجتماعية
ّ
تنحط إلى
مرآة عاكسة لعالقات السوق وقيمه .والسؤال هنا هو :هل نريد لقيم المجتمع االنساني أن
مستوى قيم السوق ،فتصبح موضوعات يتحكم فيها المال وتخضع آلليات المتاجرة؟
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قضايا العالم العربي واإلسالمي ،وفي ظل انكسارات الزمت مفاهيم اإلسالم والعروبة والحرية
والعدالة والمساواة والمجتمع المدني ،وقضايا االستقالل واألمة الواحدة ،وسياسات التمثيل
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«منذ سقوط غرناطة ،والزمان العربي لم ُيقهر بمثل شراسة اليوم
ومنذ ضياع األندلس ،ليس في التاريخ العربي شتات مثل
شتات اليوم ( .)...لذلك اسمحوا لي أن أكتب لكم بلغة منقرضة،
لغة الوطن العربي الواحد في عصر الظلمات الجديد».
رياض نجيب الريس
عودة االستعمار من الغزو الثقافي إلى حرب الخليج (ص )13

مقدمة
إن قــراءت ـنــا شـكـيــب أرسـ ــان وإدوارد س ـع ـيــد ،م ــن ال ـنــواحــي ال ـتــاري ـخ ـيــة والـفـلـسـفـيــة والـسـيــاسـيــة
واالسـتـشــرافـيــة ،فــي مـثــل ه ــذه ال ـظــروف الــراه ـنــة والـتـحــديــات الـمـعـقــدة الـمـفــروضــة عـلــى الـنـســق
المعرفي والثقافي الحضاري الــذي يــؤول بالحقيقة والنقد إلــى أن يشقّا طريقهما في المجال النظري
والتطبيقي إلى تلك المفاهيم التي الزمت صناعة األحداث والوقائع وشوهت التواريخ وأعادت تكوين
الجغرافيات على حساب جغرافيات أخرى ،نقول إن قراءتنا هذه تستدعي بالضرورة قراءة هذه الزوايا
من منطلق المنطق الخلدوني ،أي قياس الغائب بالشاهد والشاهد بالغائب ،لعلنا نسترجع من خالله
محور االرتـكــاز في نظرية المقاومة وأطـ ًـرا للتجديد في المناصرة القومية ،ال لحسم قضايا في الكالم
والتفكير فحسب ،وإنما للكشف ً
أيضا عن مساحات في االسترجاع واالستدراك ،بين المعرفة والسلطة
من جهة أولــى ،والهيمنة والـقــوة من جهة ثانية ،والضعف الشعوب والسياسات والحكومات وفشلها
الـمــريـعـيــن مــن جـهــة ثــالـثــة .كـمــا نـتــوخــى فــي الــوقــت نـفـســه الـكـشــف عــن أدوار الـمـثـقــف الـمـتـعـلـقــة بكيفية
استحداث خطاب هوياتي ال يخرج نسقه وسياقه عن الفهم الجديد لتلك الروابط االجتماعية والتاريخية
بالدرجة األساسية ،وهو الفهم الذي ال يتمفصل عن مسار الكتلة الوطنية الموحدة للمقاومة والتحرير
اللذين كانت حدودهما واضحة كلما انبرى أرسالن وسعيد إلى امتالك الدفاع عن الروايات الحقيقية
للمجتمع والهوية والوطن ،ونقد مختلف األساطير المشبوهة لأليديولوجيات اإلمبريالية على حساب
األيديولوجيات الوطنية .من هذا المنطلق ،يتبادر إلينا خطاب الجدوى ( )faisabilitéمن هذه الدراسة
الـمـقــارنــة بـيــن كـ ٍّـل مــن أرس ــان وسـعـيــد .ومــع أن اإلجــابــة عــن ج ــدوى الــدراســة سـتـتـحــدد مــن خــال هــذا
البحث ،فإن االختالف في قراءات مساحات األخير ربما يفتحه على تحدٍّ عقالني ،فإما أن يقبل النتيجة
وإما أن يرفضها بحكم األشكال المختلفة للعقالنية .كما أن تجلي بعض األفكار والمواقف والمواقع
المتماثلة بين أرســان وسعيد يفتح المغامرة البحثية في رحلة استقرائية معقدة ،لعلها تصل بالدرجة
األساسية إلى الرفض العرضي لذلك الصمت اإلبستيمولوجي ،الذي لم ِ
يعد النظر الدقيق في مستقبل
الـعـمــل اإلمـبــريــالــي الــذي طــرحــه كـ ٌّـل مــن أرس ــان وسـعـيــد فــي هــذه الـحــال اإلمـبــريــالـيــة الـمـتـجــددة ،ليغدو
التساؤل كالتالي:
 ما األنساق البنيوية التي قرأ بها ٌّكل من أرسالن وسعيد الكولونيالية وما بعدها؟

تاعجارم و تاشقانم
عس دراودإو نالسرأ بيكش نيب اهدعب امو ةيلاينولوكلل ةيفارشتسالاو ةيدقنلا ىؤرلا
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 إذا كان العمل الكولونيالي وما بعده ال يمكن المعرفة الغربية تفاديهما ،فما هي أهم قواعد التبصرأساسيا
والحكمة عند كـ ٍّـل من أرســان وسعيد إلدراك مــآل المشروع اإلمـبــراطــوري ،كونه أصبح موق ًعا
ً
من مواقع الثقافة؟

واقع الكولونيالية والخطاب الكولونيالي عند أرسالن وسعيد
فـتـحــت األزم ـ ــات ال ـم ـعــاصــرة وعـ ــودة ال ـكــولــون ـيــال ـيــات ال ـب ـي ـضــاء إل ــى ال ـعــالــم ال ـعــربــي واإلس ــام ــي ،ع ــودة
(((
الموت القادم إلى الشرق كما أعلنته الحروب الصليبية من دير كلوني((( ،وعلى يد بطرس المبجل
( ،)Pierre le Vénérableإع ــادة الـنـظــر فــي ال ـس ــؤال الـتــاريـخــي ال ــذي تـعـلــق بــالـتـشـكـيــات اإلمـبــريــالـيــة
الـجــديــدة التي أضحت راهـ ًنــا مــاز ًمــا للثقافة والسياسة ومنطق الـعــاقــات الداخلية والـخــارجـيــة ،خاصة
فــي ظــل الـتــوظـيـفــات الـقــويــة الـتــي طــرحـهــا مـنـطــق الـمـعــرفــة والـهـيـمـنــة فــي سـيــاســات الـهــويــة ،فــآلــت بــدورهــا
إلــى الـتـمــزق والـتـشـتــت ،وكــان مــن نتائجها إعــادة تقسيم الـشـعــوب والـحــدود جـغــرافـ ًـيــا مــن دون أن يكون
هـنــاك ،على األقــل ،مـحــاوالت جــادة مــن جــانــب السياسيين والمثقفين لــوقــف هــذا التقسيم فــي الوقت
الــراهــن وال ــرد عـلــى بـنــى الـفـكــر الـكــولــونـيــالــي رغــم غـنــى الـتـجــربــة الـعــربـيــة بـكـثـيــر مــن ال ــدراس ــات المعمقة
فــي هــذا المجال ،وهــو مــا يفضي إلــى أن طريقة االسـتــرجــاع فــي فهم العالم والـنــص والناقد تعيد النظر
فــي مـجــرى الـتــاريــخ مــن خــال ثــوابـتــه ومـتـغـيــراتــه ،وق ــراءة بـنــاه االسـتـكـمــالـيــة مــن زاوي ــة الــذهــاب بــالـحــداثــة
الـعــربـيــة إلــى تـلــك الـمـشــاريــع الــوطـنـيــة الـقــومـيــة الـكـبــرى ،الـتــي ارتـقــت مــع الـتـحــديــات الـتــي رفـعـهــا كـ ٌّـل من
شـكـيــب أرسـ ــان وإدوارد سـعـيــد ضـمــن نـظــريـتـهـمــا فــي ال ـم ـقــاومــة وال ـت ـحــريــر ،وال ـب ـحــث عــن ط ــرق نــافــذة
إلح ـيــاء م ـبــدأ الـمـنــاصــرة الـقــومـيــة ال ــذي تـغـنــت بــه الـشـعــوب فــي األربـعـيـنـيــات حـتــى الـسـتـيـنـيــات ،واألخ ــذ
بعين الــدقــة ذلــك الـجــدل الكبير الــذي عـ ّـبــرت عنها مؤلفاتهما الكثيرة والــرحــات المتنوعة فــي التاريخ
والثقافة والسياسة والزمان والمكان ،والنظر إلى الحوارات النافذة والمواجهات المهمة التي صنعتها
الـكـتــابــة وق ــوة إح ـيــاء ال ـشــرق ضــد ال ـهــدف الـكــولــونـيــالــي ،ال ـمــوت ال ـقــادم إلــى ال ـشــرق ،مــن خــال الـتــركـيــز
على ما يلي:
في التاريخ والنظرية التاريخية والخطاب التاريخي

ت ـضــع ال ــدراس ــات ال ـكــولــون ـيــال ـيــة وم ــا ب ـعــدهــا ال ـت ــاري ــخ ض ـمــن ارت ـســامــات ـهــا األولـ ــى ف ــي الـتـحـلـيــل ،وتـعـيـيــن
األه ـ ــداف واألنـ ـس ــاق ال ـعــامــة ال ـتــي ت ـســري عـلـيـهــا ن ـظــريــة الـهـيـمـنــة وآف ــاق ـه ــا ال ــراه ـن ــة ،ف ــي ظ ــل ال ـتـحــديــات
الـتــي تـطــرحـهــا األح ــداث والـمـتـغـيــرات .ومــن الـبـ ّـيــن أن الــدراســات الـكــولــونـيــالـيــة ومــا بـعــدهــا((( عـلـلــت في
((( موجود في فرنسا ،وهو المكان الذي كانت تعقد فيه الخطط االستباقية للحمالت الصليبية.
((( بطرس المبجل ( :)1152 – 1092رئيس دير كلوني في فرنسا.

((( يشمل كل ثقافة تأثرت بالعملية اإلمبريالية ابتداء من اللحظة الكولونيالية على الوضع الحالي ،ويرجع استخدام هذا المصطلح
إلى استمرار هذا االحتالل طــوال العملية التاريخية التي بــدأت بالعدوان األوروبــي .انظر :بيل أشكروفت ،غاريث غريفيث ،هيلين
تيفن ،الــرد بالكتابة :النظرية والتطبيق في آداب المستعمرات القديمة ،المحرر العام تيرينس هوكس؛ ترجمة شهرت العالم (بيروت:
المنظمة العربية للترجمة ،)2006 ،ص .16
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نـسـخـهــا الـعــربـيــة كـثـيـ ًـرا مــن الـقـضــايــا الـمــرتـبـطــة بــواقـعـيــة ال ـتــاريــخ والـكـتــابــة الـتــاريـخـيــة والـمـعــرفــة والـسـلـطــة،
وبـمـظــاهــر الـمـقــاومــة المختلفة ضــد اآلث ــار الـكــولــونـيــالـيــة الـمـتــرسـبــة فــي جــذمــور الــوعــي الـجـمــاعــي للدولة
ال ـعــرب ـيــة ،ال ـتــي مــا فـتـئــت تـسـتــوعــب قـضــايــاهــا بـعـيــن ال ـحــاضــر عـلــى ال ـمــاضــي ،واس ـت ـي ـعــاب ال ـمــاضــي من
خالل الحاضر.
ت ــاق ــت ن ـظــريــة أرس ـ ــان ال ـتــاري ـخ ـيــة م ــع ت ـلــك األح ـ ــداث الـعـمـيـقــة ال ـت ــي ارت ـح ــل ع ـبــر أن ـســاق ـهــا وأحــداث ـهــا
بــالـنـظــرً ،
أول ،إل ــى الـحـقـيـقــة الـتــاريـخـيــة ،وبــالـبـحــث ،ثــانـ ًـيــا ،عــن س ــؤال مــا يـنـبـغــي أن يـكــون عـلـيــه الــوضــع
ً
وشرطا من شروط اللحاقً ،
فضل عن السباق؛
التاريخي ،باعتباره «ضــرورة من ضــرورات البقاء ()...
ف ــأي ــة أم ــة أجـ ــدر ب ـمــدارس ـتــه م ــن ه ــذه األمـ ــة ال ـعــرب ـيــة ذات ال ـت ــاري ــخ األم ـج ــد وال ـس ـن ــام األق ـع ــس ،وال ـع ــرق
األنـجــب والـلـســان األذرب ،والـجـهــاد الــذي شــرق وغ ــرب»((( .كما أنــه بـ ّـيــن أهــم اللحظات الـكـبــرى التي
انتصر فيها الـتــاريــخ كقيمة مــركــزيــة اسـتـفــردت لها األنــا العربية ودونــت مجدها «بــأيــام مــأت مــن الدهر
مسمعيه وضــربــت كــل جـبــار فــي أخــدعـيــه ،وفــرضــت الــذلــة على جماجم األكــاســرة ،وأط ــارت الـنـعــرة من
معاطيس القياصرة»(((.
لــذا ،نجد أن الكتابة التاريخية عند أرســان تستند إلــى قــراءات األحــداث والوقائع من منطلق األهمية
التي ّبينها التاريخ الذي استند إليه أرسالن في تحليل كثير من اآلثار ،وال سيما ما ورد في كتابه تاريخ
غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وجزائر البحر المتوسط وكتابه الحلل السندسية وغيرهما ،ومن ثم
يبنى واقع األمة ومجدها من خالل النوافذ الكبرى لالنتصار والغلبة التي ت َُع ّد بمثابة الخاصية الرئيسية
للعربي المسلم.
نوعا ما
في ضوء هذه التحليالت ،يفكك إدوارد سعيد معنى التاريخ بمفاهيم بنيوية تكاد تكون مختلفة ً
عن الطريقة التي عالج بها أرسالن هذه المسألة ،ولكن مسار الهدف واحد ،وهو :كيف نعي التاريخ؟
وعلى أي أساس يمكن أن نستوعبه؟ وماذا يعني تاريخنا عند اآلخر المحتل؟
في هذا الصدد ،يستعرض سعيد موقف بلفور بقوله« :إن األمم الغربية ما إن يبدأ ظهورها في التاريخ،
حـتــى تـظـهــر بــدايــات قــدرتـهــا عـلــى الـحـكــم الــذاتــي ،وهــي ال ـقــدرة الـجــديــرة بــالـتـقــديــر فــي ذات ـهــا ( .)...ثم
ـارا تنبئ عــن الحكم
انـظــروا إلــى تــاريــخ الشرقيين بــرمـتــه فيما يسمى بصفة عــامــة الـشــرق ،ولــن تـجــدوا آث ـ ً
الذاتي إطال ًقا ،إذ كرت كل قرونهم العظمى ،ولقد كانت بالغة العظمة في ظل الحكومات االستبدادية
والحكم المطلق»(((.
ب ـ ّـي ــن س ـع ـيــد ص ـ ــورة ال ـت ــاري ــخ ال ـع ــرب ــي وم ـفــاه ـي ـمــه ع ـن ــد الـ ـغ ــرب م ــن ح ـي ــث الـ ـص ــور ال ـت ـن ـم ـي ـط ـيــة ألش ـكــالــه
وم ـس ــاح ــات ــه ،خ ــاص ــة ف ــي ظ ــل ال ـت ـص ــدع ال ــدائ ــم ل ـل ـعــاقــات ب ـيــن ال ـش ــرق والـ ـغ ــرب ،ول ـف ــرض ف ـهــم واح ــد
((( شـكـيــب أرس ــان ،الـحـلــل الـسـنــدسـيــة فــي األخـبــار واآلث ــار األنــدلـسـيــة :وهــي معلمة أنــدلـسـيــة تـحـيــط بـكــل مــا جــاء عــن ذلــك الـفــردوس
المفقود ،ج [( 1القاهرة] :المطبعة الرحمانية ،)1936 ،ص .6

((( المصدر نفسه ،ص .6

((( إدوارد سعيد ،اإلستشراق (المفاهيم الغربية للشرق) ،ترجمة محمد عناني (القاهرة :رؤية للنشر والتوزيع ،)2006 ،ص .86
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لـلـحـقـيـقــة وال ـم ـعــرفــة وال ـق ــوة ،ال ي ـت ـجــاوز بـبـســاطــة مـنـهــج اخ ـت ــاق األح ـ ــداث وال ـم ـفــاه ـيــم ف ــي مــؤسـســات
الـكــولــونـيــالـيــة ال ـتــي سـعــت دائ ـ ًـم ــا لـنـحــت مــواقــع م ـحــددة لـمــا تـسـمـيــه الـقـضـيــة الـشــرقـيــة ،وإعـ ــادة تــرجـمـتـهــا
ف ــي أن ـظ ـمــة ت ـم ـث ـيــل ج ــدي ــدة ن ـق ــرأه ــا ف ــي االخـ ـت ــاف ال ـث ـقــافــي الـ ــذي ك ــون ــه ال ـم ـس ـت ـع ـمــر ع ـلــى الـمـسـتـعـمــر،
ض ـمــن س ـج ــاالت واس ـت ـجــابــات م ـح ــددة ف ــي ن ـطــاق ن ـظــريــة م ــا ب ـعــد الـكــولــونـيــالـيــة ال ـتــي رس ـخــت اس ـت ـمــرار
«الـ ـص ــراع ال ـث ـقــافــي ب ـيــن اإلم ـبــريــال ـيــة وال ـم ـج ـت ـم ـعــات ال ـت ــي م ــا زالـ ــت ت ـعــانــي ال ـه ـي ـم ـنــة ب ـط ــرق مـخـتـلـفــة فــي
الوقت الحاضر»(((.
بمقاربة مع المفاهيم التي طرحها أرسالن للتاريخ ،نجد أنه تجاوز المفاهيم التاريخية الضيقة والمتحيزة
لمصلحة الحال العربية ،التي حددها بلفور من خالل ما عرضه سعيد؛ ففي كتاب غزوات العرب في
فــرنـســا ،يـقــول أرس ــان مــا يـلــي عــن األهـمـيــة الـتــي تـمـيــز بـهــا عـلــم الـتــاريــخ الـعــربــي« :إن ــه هــو الــواصــل بين
الماضي والمستقبل ،والرابط بين اآلنف والمستأنف ،وإنه ال جدال في كون األمة العربية التي تتحفز
لتنباع وتستوف [كــذا] لتمد طائل الباع ،لم تكن لتحدث نفسها بالنهوض الذي جعلته نصب نواظرها
( )...وطالعت مــن تاريخها تلك الصفحات المتاللية [كــذا] فجعلت الحاضر منها يخجل أن يقصر
شأو الغابر( )...فكان تاريخ العرب عمدة العرب فيما يطمحون إليه من معال ،ووسيلتهم فيما يندفعون
إلى تحقيقه من آمال»(((.
في ضوء هذا التوصيف تتحدد النظرية التاريخية بين أرسالن وسعيد من حيث:
 أهمية التاريخ كوسيلة إلدراك الحراك القيمي للشعوب العربية ووقوفها ضد التحديات التي تواجههافي لحظة تاريخية متجددة مع بــروز نسق السرديات الكبرى ( ((()Grand narrativesللقوى الغربية؛
فــأرســان أوضـحــه مــن إظـهــار إشـكــاالتــه وإدراك ــه الكيفية الـتــي يـتــم بـهــا اسـتــرجــاع أطــر الـتــاريــخ المنتصرة
من خالل:
• الدفاع عن الفكرة المركزية للحقيقة المعرفية واإلنسانية للتواريخ العربية واإلسالمية.
• بلورة الشعور القومي الموحد ،عبر األساليب الفكرية الفاعلة التي طرحها أرسالن من خالل إعادة
النظر في التراث واآلثار والمعالم التاريخية الكبرى ،التي خ ّلفها العرب في األندلس وفي فرنسا وإيطاليا
وغيرها ،والتي يقترح فيها استنطاق الهوية عبر معرفة ومراجعة األسباب التي تأخر بفعلها المسلمون
ً
ً
وعمل ،وفي هذا يقول« :إن االنحطاط الذي
وقول
فكرا
وتقدم غيرهم بفقههم ضرورة هذه األسبابً ،
((( بيل أشكروفت وبال أهلواليا ،إدوارد سعيد :مفارقة الهوية ،ترجمة سهيل نجم؛ مراجعة حيدر سعيد (دمشق :نينوى للدراسات
والنشر والتوزيع ،)2002 ،ص .25

((( شكيب أرســان ،تاريخ غــزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط (القاهرة :مؤسسة هنداوي للتعليم
والثقافة ،)2012 ،ص .11

((( قائمة على أساس الزمان والتاريخ ،أو التاريخ والعلم ،وهي النزعة التي تحدث عنها فرانسوا ليوتار ،حيث انصب عمله فيها من
خالل وضع المعرفة في أنساق ما بعد الحداثة ،حيث يتصارع العلم مع المرويات ،وبنظر غلبه كمجرد خرافات .انظر :طوني بينيت،
لورانس غروسبيرغ وميغان موريس ،مفاتيح اصطالحية جديدة :معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع ،ترجمة سعيد الغانمي (بيروت:
المنظمة العربية للترجمة ،)2010 ،ص .382
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عليه المسلمون شــيء عــام لهم فــي الـمـشــارق والـمـغــارب لــم ينحصر فــي جــاوة ومــااليــو ،وال فــي مكان
آخر ،وإنما هو متفاوت في دركاته ،فمنه ما هو شديد العمق ومنه ما هو قريب للغور ،ومنه ما هو عظيم
خطرا»(.((1
الخطر ،ومنه ما هو أقل
ً
وبين أن من غير الممكن أن نساوي بين تاريخنا وتواريخ البلدان الكولونيالية ،وال يمكن ً
أيضا إسقاط
ّ
الـمـفــاهـيــم والـسـيــاقــات الـكـبــرى أو الـصـغــرى فــي ق ــراءة الـقـضــايــا الـجــوهــريــة للمرجعية الـتــاريـخـيــة والـهــويــة
الجمعية ،بل يجب استخدام التقصي والتحقيق تجاه مخلفات المعنى وأبنية الكتابة .وقد أوضح هذا
األمر في كتابه وتحقيقه االرتسامات اللطاف أثناء الرحلة الحجازية ،حيث «أقــام الدالئل على إمكان
ما دعــا إليه وسهولته ،من قابلية في المكان ،ومــواتــاة من الــزمــان ،وأشــار إلــى ما يعترض به على ذلك
عذرا وال للمقصر
من شبهات داحضة ،وكر عليها بما ينقضها من حجج ناهضة ،بما لم يبق لمعتذر ً
ً
ً
معقول»(.((1
قول
هذه القراءة التي يدعو إليها أرسالن ،يحلل سعيد ثناياها وأبنيتها ويفضح السياقات المادية والمعنوية
لـلـثـقــافــة الـمـهـيـمـنــة ،ال ـتــي حــرفــت ال ـتــواريــخ وأسـقـطــت كـثـيـ ًـرا مــن األمــاكــن مــن مــوقـعـهــا األص ـلــي ،لتصبح
م ـحــاربــة األص ــان ــي ف ــي م ـشــاريــع الـهـيـمـنــة أس ـل ــوب ال ـمــاضــي وأس ـل ــوب ال ـحــاضــر الـ ــذي رس ـمــه وح ــدده
مـنـطــق عــاقــات ال ـقــوة ال ــذي أجـجـتــه لـغــة الـتـصــدع وال ـصــدام بـيــن ال ـشــرق وال ـغــرب ،وهــو مــا ال بــد للعقل
يقيم دقائق هــذا الـصــراع ،ويكتشف مواطن الخلل في
التاريخي العربي من أن يستوعبه جيدً ا قبل أن ّ
إدراكـهــا ،من خــال الوعي النقدي لتلك التعميمات التاريخية التي وضعها الغربيون في كتابتهم عن
ً
رسميا ال ينفصل عن منطق القوة الحقيقي والقدرة
تاريخا
العرب والمسلمين وعن اإلســام ،وجعلها
ً
السياسية الفاعلة.
ويــوضــح سـعـيــد مــوقــف فــوريـيــه ) )Fourierمــن الـتــاريــخ الـمـصــري وإع ــادة كـتــابـتــه بــربـطــه بـمـجــد نــابـلـيــون
بــونــابــرت« ،ويـعـلــن أن ال ـتــاريــخ س ــوف يــذكــر كـيــف كــانــت مـصــر مـســرح م ـجــده ،أي مـجــد نــابـلـيــون وتـقــي
من النسيان جميع ظــروف هــذا الحادث الفذ .وهكذا ،فــإن وصــف مصر يحل محل التاريخ المصري
ً
تاريخا يتمتع بتماسكه وهويته ومعناه ،بل إن التاريخ المسجل في  -كتاب فورييه -
أو الشرقي ،باعتباره
(((1
يغتصب مكان التاريخ المصري أو الشرقي» .
مــن ثــم ،ال ُي ــد َرس الـمــاضــي بــذاتــه عند كـ ٍّـل مــن أرســان وسـعـيــد ،بــل إن دراسـتــه قائمة على أســاس فهم
الـحــاضــر والمستقبل وتـحــديــد األدوار االسـتـشــرافـيــة لــه ،مــن خــال ربــط الــوعــي الـسـيــاســي بــأنـســاق الفكر
الشمولي ،والكشف عن السنن المتواترة لآلثار االنقالبية التي صنعتها األحــداث العظام في التاريخ.
وقــد أشــار أرســان إلــى أن «كــل أمــة من األمــم تــدرس تــواريــخ البشر أجمع ،إال أنها تجعل تاريخ سلفها
( ((1شكيب أرسالن ،لماذا تأخر المسلمون؟ ولماذا تقدم غيرهم؟ (القاهرة :كلمات عربية للترجمة والنشر ،)2012 ،ص .11

( ((1شكيب أرسالن ،اإلرتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف :وهي الرحلة الحجازية ،وقف على تصحيحها وعلق
حواشيها السيد محمد رشيد رضا (القاهرة :مطبعة المنار ،)1931 ،ص .7
( ((1سعيد ،اإلستشراق ،ص .160
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هو العلم المقدم والبغية التي بجب أن تتوجه إليه خواطر ناشئتها ( )...لما في ذلك من وصل حديث
بقديم ،وربط آخر بأول ،وإعادة فرع إلى أصل ()...؛ فمغزى التاريخ هو حفظ التسلسل ومنع التخلف،
وحث األخالف عن متابعة األسالف ( ،)...فإن األمم في تنازع بقاء ال يفتر ،وتزاحم ورد ال يسكن ،وكل
منها ينبغي حفظ كيانه ويوطد بنيانه ويحمي حقيقته ويخلد سجيته ،بل يحاول أن يتقدم عما كان»(.((1
 دور الـتــاريــخ فــي انـبـعــاث الـشـعــور الـقــومــي ،وتــوحـيــد الكتل التاريخية والــواقــع فــي مصير مشترك واحــد،وتحت راية واحــدة ،ومقاومة هيمنة الثقافة الكولونيالية التي تسعى لتذويت المجتمع ومفاهيمه ،ضمن
سـيــاقـهــا األيــديــولــوجــي وال ـع ـقــائــدي ،م ــن ث ــم ف ــإن الـفـهــم ال ـقــومــي وال ـق ـصــدي لـلـتــاريــخ عـنــد ك ـ ٍّـل م ــن سـعـيــد
وأرسالن أساسي في فهم الوضع الكولونيالي المتجدد في تواريخه ودوله وحدوده وهوياته االفتراضية.
وكما تقول آنيا لومبا ( :)A. Loombaإننا بحاجة ً
فعل إلــى إيجاد روابــط بين التواريخ المختلفة لألمة،
والبحث عن أنماط معينة لقومنتها إن وجــدت ،فما الــذي يجعل في البداية أي أمــة مختلفة عن األنــواع
األخ ــرى مــن الـمـجـتـمـعــات؟ وم ــا ال ــذي يـمـيــز األم ــم ال ـتــي صــاغـتـهــا ال ـن ـضــاالت ضــد االسـتـعـمــار مــن طــرف
(((1
القوى الكبرى؟
وإذا كــان أرســان قــد أفصح عــن هــذه الـمــدلــوالت الكولونيالية االفتراضية للمعنى الـعــام للتاريخ ،عبر
مؤامرات القوى الغربية الكبرى على اإلسالم ،ومن خالل شبكات التنصير ،وتأجيج الحروب األهلية
واالنقسامات المتجددة بين المذاهب والطوائف الدينية( ،((1فإن سعيدً ا استكمل قراءة هذا المنظور من
زاويــة اإلرهاصات الكبرى للتاريخ المعاصر للعالم العربي ،فقال عنه أنــه« :أصبح ً
مثال على التاريخ
من اإلرهاق المستمر ،وانبثقت مؤسسات لدراسة هذا التاريخ باسم مؤسسات دراسة الشرق األوسط،
طوعا بالتوترات السياسية
متخصصة في علم اإلنسان والتاريخ وعلم االجتماع وعلم السياسة ،مرتبطة ً
في المنطقة وبموقع القوتين االستعماريتين»(.((1
م ــن ث ــم يـتـبـيــن أه ــم األش ـك ــال الـعـقــانـيــة ال ـتــي ق ــرأ ب ـهــا أرسـ ــان وس ـع ـيــد ال ـت ــاري ــخ وال ـخ ـط ــاب ال ـتــاري ـخــي،
ووقوفهما على أهــم الـعــوامــل الـتــي تتشكل بهما النظرية القومية ،وإن كــان البحث عــن االخـتــاف في
تحليلهما يصل فقط إلى طبيعة األحداث التاريخية في عهدهما؛ فأرسالن أرﱠخ لألحداث التي عاشها،
(((1
وبـ ّـيــن أنـهــا ستكون حــديـ ًثــا وتــأويـ ًـا للمستقبل ،وسـعـيــد أخــرج هــذا االسـتـشــراف ))La Prospective
( ((1أرسالن ،الحلل السندسية ،ص .7-6

( ((1آنيا لومبا ،الكولونيالية وما بعدها ،ترجمة باسل المسالمة (دمشق :دار التكوين ،)2013 ،ص .235

( ((1لوثروب ستودارد ،حاضر العالم اإلسالمي ،ترجمة عجاج نهويض؛ تعليق شكيب أرسالن 4 ،ج في  2مج (دمشق :دار الفكر،
[د .ت ،)].مج  ،2ج  ،2ص  10و.15

( ((1إدوارد سعيد ،الثقافة واإلمبريالية ،نقله إلى العربية وقدم له كمال أبو ديب ،ط ( 2القاهرة :دار اآلداب للنشر والتوزيع،)1998 ،
ص .216

( ((1هو مهارة عملية تهدف إلى استقراء العمليات الذهنية الذاتية والموضوعية واالتجاهات العامة في حياة البشرية ،بهدف وضع
حتما إلى تحديد
الخطوط العامة لقضايا الفكر والوطن ،ولقضايا الداخل والخارج في شبكة من العالقات االستراتيجية التي تؤول ً
وسياسيا واقتصاد ًيا وعسكر ًيا .انظر :إدوارد
واجتماعيا
وثقافيا
تاريخيا
المستقبل وتوجيهه بما يعود إيجا ًبا على المصلحة العامة،
ً
ً
ً
ً
كورنيش ،االستشراف :مناهج استكشاف المستقبل ،ترجمة حسن الشريف (بيروت :الدار العربية للعلوم ناشرون ،)2007 ،ص .13
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مــن خــال ص ــورة ال ـشــرق الــراهـنــة فــي ال ـغــرب ،وال ـتــي أوضـحـهــا ع ــداء وســائــل اإلع ــام الـغــربـيــة وكـتــابــات
الـمـحــافـظـيــن ال ـج ــدد ال ـحــاقــدة عـلــى ال ـع ــرب الـمـسـلـمـيــن واإلس ـ ــام ،فــأخــرجــت اإلسـ ــام ف ــي ق ــواع ــد ت ــورا
ب ــورا ،واإلن ـســان الـعــربــي فــي صــورة إره ــاب الـمــا عـمــر ووحـشـيــة بــن الدن والـظــواهــري وص ــدام حسين.
فـكـيــف تـعــانـقــت مـفــاهـيــم ال ـغــرب واإلس ــام فــي نـســق أرس ــان وسـعـيــد؟ مــا الـجــديــد فــي طــرق مناقشتهما
مفهومي اإلســام والغرب ،في ظل الثقافة االستعمارية المتحولة؟ وهل في اإلمكان أن نخلق جديدً ا
خاصا بأنفسنا؟
ً
اإلسالم والغرب والبنى االستشراقية

شكلت الثقافة االستعمارية بنوازعها المانوية نظريات تفسيرية مغايرة لحقيقة اآلخــر ،الــذي رسمت له
هويات ومرجعيات وأنسا ًقا مختلطة أدخلته في فضاء هجنة متعمد واغتراب محتوم ،ترجمتها في عمليات
متناغمة من التمثيل والسيطرة عبر شبكات التأليف والتصوير والتغطية ،إلعادة هيكلة الحقائق الرسمية
والمعرفة والمناطق .وارتبطت مثل هذه الدراسات بمعرفة الشرق اإلسالمي الذي أ ّلف فيه ك ّتاب الغرب
كـثـيـ ًـرا مــن الـكـتــابــات ،منها كـتــابــات أنـصـفــت حقيقته ومــوقـعــه الـعـقــائــدي والـثـقــافــي ،ومـنـهــا كـتــابــات تعمدت
تشويهه وتنميطه .وقــد تعرض أرســان لهذه الكتابات ،وقــام بفحصها ونقدها فــي ضــوء ثقافته المتنوعة
واطــاعــه الــواســع عـلــى تــواريــخ األم ــم ،واهـتـمــامــه بــأحــداثـهــا الـسـيــاسـيــة ،وإلـمــامــه بــالـلـغــات األجـنـبـيــة ،بحيث
وحاضرا؛ فقد عرض في كتاب حاضر العالم اإلسالمي
ماضيا
أدرك حقيقة العالم اإلسالمي وما يحيط به
ً
ً
المؤلف في ثالثة أجزاء كبرى ،حصيلة دقيقة للمفهوم الشرق اإلسالمي من خالل كتابات المستشرقين
المنصفين وغير المنصفين ،ووصــل إلى قــراءة هذه المواقف على أنها ستشكل محور السياسة الحيوية
في المستقبل ،والتي ستتجدد مواقعها ومواقفها ،بناء على الخلفيات األيديولوجية والعقائدية للسياسة
الغربية تجاه العالم ومنطقة العالم اإلســامــي .ويــرى وجــوب قــراءة هــذه الكتابات مــن زاويــة فقه الوقائع
لمفهوم اإلســام ذاتــه ومفهوم إعــادة مركزيته ،ويجنح في هــذا األمــر إلــى عــرض موقف ماكس مايرهوف
) )M. Meyerhofال ـ ــذي يـ ـق ــول« :يـ ـك ــاد ي ـك ــون م ـس ـت ـح ـيـ ًـا أن ن ـف ـهــم ك ـي ــف أن أعـ ــرا ًبـ ــا م ـن ـق ـس ـم ـيــن إل ــى
ع ـش ــائ ــر ،ل ـي ـســت ع ـن ــده ــم األعـ ـتـ ــدة الـ ــازمـ ــةَ ،يـ ـه ــزم ــون ف ــي م ـث ــل هـ ــذا ال ــوق ــت ال ـق ـص ـي ــر ج ـي ــوش ال ــروم ــان
ـرارا فـ ــي اإلع ـ ـ ـ ــداد وال ـ ـع ـ ـتـ ــاد ،وك ـ ــان ـ ــوا ي ـق ــات ـل ــون ـه ــم وه ــم
والـ ـ ـف ـ ــرس ،وك ـ ــان ـ ــوا الـ ــذيـ ــن كـ ــانـ ــوا ي ـف ــوق ــون ـه ــم م ـ ـ ـ ـ ً
كتائب منظمة»(.((1
يـصـبــح ال ـش ــرق اإلس ــام ــي وق ـضــايــاه إ ًذا م ـحــور ال ـم ـشــروع األرس ــان ــي ال ــذي يـفـتــح مـنـهـجــه ف ــي ال ــدراس ــة
ع ـل ــى الـ ـح ــرك ــة واالنـ ـفـ ـعـ ــال والـ ـثـ ـبـ ــات ،يـ ـتـ ـج ــاوز ب ـه ــا شـ ـ ــروط االحـ ـت ــرافـ ـي ــة فـ ــي ال ـت ـع ـل ـي ــل والـ ـكـ ـش ــف عــن
م ـس ـتــويــات ال ـح ـقــائــق ،م ــؤك ــدً ا ال ـح ـضــور ال ـم ــادي ال ــدن ـي ــوي ،وال ـت ــأوي ــل ال ـعــائ ـقــي لـلـهــويــة ال ـثــاب ـتــة لـمــاهـيــة
ال ـغ ــرب ال ـتــاري ـخ ـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة م ــن ج ـه ــة ،ول ـق ــدرة اإلسـ ــام وث ـقــاف ـتــه وت ــاري ـخ ــه ع ـلــى ال ـمــواج ـهــة م ــن جـهــة
أخـ ـ ــرى .وي ـت ـع ــزز ع ـم ــل أرسـ ـ ــان ب ـتــوج ـيــه اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات ال ـت ـغ ـي ـيــر إلـ ــى ال ــداخ ــل ق ـب ــل الـ ـخـ ــارج ،ويـط ـلــق
( ((1ستودارد ،مج  ،1ص .29
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ال ـع ـنــان إل ــى الـتــركـيــز ف ــي حــديـثــه ع ــن نـظــريــة االن ـق ــاب األكـ ـب ــر( ((1ف ــي ح ــال ال ـع ــام اإلس ــام ــي ،ال ـتــي قــال
عـنـهــا م ــا ي ـلــي« :إن وص ــف ه ــذا االن ـق ــاب ال ـع ـج ـيــب ،ودور ال ـت ـحــول ال ـع ـظ ـيــم ،وم ــا إل ـي ـهــا م ــن مـخـتـلــف
األس ـبــاب والـعـلــل والـنـتــائــج هــو غــرضـنــا ال ــذي قــد ابـتـغـيـنــاه مــن إخ ــراج هــذا الـكـتــاب لـلـنــاس ،وقــد كـنــا من
الــذيــن يـصــورون الـشــيء كــامـ ًـا تــا ًمــا فــأتـيـنــا عـلــى بـيــان كــل صــور االنـقــاب مــن ديـنـيــة وتـهــذيـبـيــة وسياسية
واقتصادية واجتماعية»(.((2
من خالل هذا الواقع اإلدراكي ،يطرح أرسالن قراءته االستراتيجية لعالقات المشرق اإلسالمي والغرب،
ويستخدم في ذلك مصطلحات القوى الحيوية ،النفير ،االستجداد الكبير ،االنقالب العظيم وغيرها،
لـتـكــون مـفــاتـيــح التحليل االسـتـشــرافــي األرســانــي لمختلف عــاقــات الـشــرق وال ـغــرب .كـمــا أن أرســان
واجــه اإلمبريالية األوروبـيــة بوجهين :األول نشاطه الدبلوماسي إلخــراج االحتالل من الــدول العربية،
والثاني استغالل عالقاته الدبلوماسية ببعض الدول األوروبية لمساعدة العرب والمسلمين نحو تحقيق
الحرية و التحديث(.((2
ف ــي م ـقــابــل ه ــذا الـتـحـلـيــل ت ــأت ــي تـفـكـيـكــات سـعـيــد لـلـمـفــاهـيــم ال ـغــرب ـيــة ل ـل ـشــرق واإلسـ ـ ــام ،وكـ ــأن سـعـيــدً ا
ي ـطــاوع أرسـ ــان فــي ه ــذا الـتـفـكـيــك وال ـع ـكــس .غـيــر أن االسـتــراتـيـجـيــا الـسـعـيــديــة ات ـخــذت مــن تـحـلـيــات
غــرامـشــي للهيمنة ،وحـفــريــات فــوكــو للخطاب والـمـعــرفــة ،وتــاريـخـيــة فــانــون لـقــراءة األنـســاق االجتماعية
والـجـغــرافـيــة لـلـشـعــوب الـمـضـطـهــدة ،واسـتـعــارات جــوزيــف كــونــراد لقلب الـظــام األفــريـقــي ،وفيلولوجية
ـوعــا شــاسـ ًـعــا لـتـلــك ال ـن ـقــاشــات وال ـم ـنــاظــرات الـنـصـيــة لـلـنـصــوص
ري ـن ــان ل ــدراس ــة ال ـل ـغــات وغ ـيــرهــا ،مــوضـ ً
اإلمـبــريــالـيــة ،والـتــي فـضــح بـهــا أل ــوان الـهــويــة الثقافية والـسـيــاســة المعرفية للكولونيالية ،والـتـطــورات التي
الح ـق ــت م ـف ـهــوم اإلس ـ ــام وال ـن ـبــي م ـح ـمــد ،م ــن خ ــال ن ـظ ــرة ال ـغ ــرب الـ ــذي عـكـسـتــه ال ـن ـظــريــة الـتـنـمـيـطـيــة
مذهبا
لكتابات دانتي وأناشيد روالن وأحـكــام كرومر ( ،)...ومــن ثم يصبح الشرق  -بحسب سعيد -
ً
مـعــرفـ ًـيــا ال يـنـفـصــل عــن الـبـنــى الـمـعــرفـيــة والـسـيــاسـيــة لـتـلــك االس ـت ـث ـمــارات ال ـمــاديــة الـكـبـيــرة ،كــونـهــا شبكة
مقبولة سمحت منافذها مــن تسريب صــور الـشــرق الخيالية إلــى وعــي الغربيين الــذيــن عينوا مساحات
لرواياتهم البربرية عبر الــزمــان والـمـكــان الشرقيين ،وبــرروا احـتــال هــذا العالم باسم شـعــارات الحداثة
والتقدم والتنوير(.((2
( ((1يعني أرســان بنظرية االنقالب األكبر حــاالت التقدم واالنتصار التي قلبت موازين القوى بين الشرق والغرب من جهة ،كما
يعني حاالت الهزيمة واالنحطاط ،الذي أدى بالمسلمين إلى التخلف في جميع الميادين ،حيث إن نظرية االنقالب األكبر نجدها
في فكر شكيب أرسالن مستوعبة جميع الميادين االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية والمعرفية ،وهي ال تنفصل عن وحدة
اإلسالم المركّ ب الذي منح نظرية االنقالب األكبر كل الفاعلية واإليجابية في حالة صعود الروح الذاتية والموضوعية ،كما أنه أعطاها
كل السلبية في حالة هبوط هذه الروح.
( ((2ستودارد ،مج  ،1ص .1

(21) Stephane A. Dudoignon, Komatsu Hisao and Kosugi Yasushi, eds., Intellectuals in the Modern Islamic World:
Transmission, Transformation, Communication, New Horizons in Islamic Studies (New York; London: Routledge,
2006), 185.

( ((2سعيد ،اإلستشراق ،ص .50
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أصـبـحــت هــذه الـصــور مــدار الـصــراع واألح ــداث الـكـبــرى فــي الـعــالــم ،ولينحو الـتــألـيــف االسـتـعـمــاري في
تــواريــخ مـفـبــركــة عـنـصــريــة ،تـعــج بـقـيــم الـعـنــف والـجـنــس وال ـبــادة والـتـضــاد والـتـنــاقــض ،فــي مـســاهـمــة منها
لكتابة تواريخ الشرق المحلية ،ولعرض اإلسالم على مساحات اإلرهاب والتطرف ،وليحتمل اإلسالم
دالالت ع ــدة تــدمــر فـيــه وحــداتــه األصـلـيــة واح ــدة بـعــد األخـ ــرى .فــي ه ــذا يـقــول عـبــد الـلــه ال ـع ــروي« :إن
التأليف االستعماري محدود بإطاره األدلوجي ( )...طرح الفترة اإلسالمية بكاملها في إطار عهد تقهقر
وغموض ،بين عهد السلطة الرومانية وعهد الدولة االستعمارية الحديثة لم يغير التحقيب التقليدي،
ً
مستنبطا من تاريخ القرن التاسع عشر
برنامجا للبحث،
رتب المعلومات حول الفترة اإلسالمية ،ووضع
ً
األوروبي ،طرح أسئلة في انتظار العثور على الوثائق الالزمة لإلجابة عنها ،بما يخطر على باله أنه غير
اإلشكالية كما فعل زمالؤه في أوروبا نفسها»(.((2
ماذا تطرح إ ًذا آفاق البنى التحليلية لإلسالم والغرب في نسق أرسالن وسعيد؟ وماذا تقدم أطاريحهما
ناتجا من البناء المعرفي
للهوية والــوطــن والقومية وإن كــان االخـتــاف في طــرق معالجتهما للمفاهيم ً
لزمنهما ،رغم أن الصراع في بنيته واحد ،واألزمات متجددة في الشكل ،ونفسها في المضمون؟
تفتح دراستهما مساحات ثقافية أساسية تتعلق بــدور المثقف الوطني في تقرير مصيره ومصير وطنه،
والـبـحــث عــن كيفية إع ــادة أو تـكــويــن الـمــركــزيــة المشرقية فــي مـقــابــل الـمــركــزيــة الـغــربـيــة ،ورفــض التبسيط
المخل بالتنوع اإلنساني في تضادات عرقية مختلفة ،أججت الحروب والفتن عبر تاريخها وتقاسيمها،
ومقاومة االنغالق على الوعي الفردي ،ودفعه إلى قومة نهضوية تحررية متجددة ،تجمع شتات الوعي
الجمعي ألبناء الوطن ،وتدفعهم إلى مقاومة الذوبان الثقافي ،وإلى التحدي والتجاوز و الصمود بدل
الـخـضــوع أو العيش تحت األحــذيــة العسكرية الـغــربـيــة( .((2وقــد كشف أرســان وسعيد واقـعـيــة النظرية
الكولونيالية ومــا بعدها ،مــن خــال النظر إلــى مساحات الكتابة والتصوير لــإســام والـشــرق فــي البنية
الـمـعــرفـيــة الـغــربـيــة ،وأثـبـتــا أنـهــا ال ت ــزال مــوجــودة فــي هــذا الــزمــان وه ــذا الـمـكــان .ورغ ــم أن أرس ــان أرفــق
فــي كـتــابــاتــه ومـنــاقـشــاتــه كــرنــولــوجـيــا تــاريـخـيــة لـلــوقــائــع بـبـنـيــويــة الـتـحـقـيــق ال االف ـت ــراض ،وبـنـســق الـمـعــايـشــة
والخبرة والترجمة واالنفتاح ال االنغالق ،فإن سعيدً ا عرض فضاء واس ًعا للهجنة والتجاذب والتشظي
واالنـشـطــار لـفـضــاءات المعرفة وأنــات الـهــويــة ،وانـبـثــاقــات الترجمة وتــأويــات الـنــص ،أرفقها بتساؤالت
متالحما ليقوضوا الكذبة
تتعلق بانبعاث فلسفة في المقاومة والتحرير ،تجعل من هــذا المدى «نسقًا
ً
اإلمبريالية واختاروا أن يلتقي وعيهم بتجارب أوطانهم لما اكتسبوه من معارف وخبرات في العواصم
ً
محمل بفسيفساء من
الكولونيالية ،لتصب في مشروع ملهم للمثقف ،ومن ثم ينهض النص الموازي
حكايا تحكم الجغرافيا والتاريخ»(.((2
( ((2عبد الله العروي ،مجمل تاريخ المغرب ،ج  ،1ط ( 5بيروت؛ الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،)1996 ،ص .17

( ((2بيل أشكروفت ،جاريث جريفيث وهيلين تيفين ،دراسات ما بعد الكولونيالية :المفاهيم الرئيسية ،ترجمة أحمد الروبي ،أيمن
حلمي وعاطف عثمان؛ تقديم كرمة سامي ،المشروع القومي للترجمة؛ ( 1681القاهرة :المركز القومي للترجمة ،)2010 ،ص .12
( ((2المصدر نفسه ،ص .12

تاعجارم و تاشقانم
عس دراودإو نالسرأ بيكش نيب اهدعب امو ةيلاينولوكلل ةيفارشتسالاو ةيدقنلا ىؤرلا
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يـتـقــارب ســرد أرس ــان وسـعـيــد إ ًذا فــي حـكــايــة قـصــة األرض والـتـحــريــر ،مــن منطلق الـتــرابــط الـحـمـيــم بين
صــوت الـسـيــاســي والـمــوقــع الـثـقــافــي ،ومــن خــال الـمــركــز المهني والـفـضــاء الـهــويــاتــي ،ليتموضعا ضمن

االتجاهات الرئيسية إلعادة بناء الفكر وتأسيس الخطاب الوطني القومي .وبالنظر إلى الحجم الهائل
فــي الـكـتــابــة والـتــألـيــف ،ت ـتــراءى ال ـشــروط الـحـقـيـقـيــة وال ـصــارمــة فــي ق ــراءة خـطــاب االسـتـعـمــار وتــاريـخــه،

بــوضــوح مــاهـيــة اإلس ــام والـشــرق فــي تعبيراته االحـتــالـيــة المختلفة عـلــى أنـهــا األس ــاس فــي تمثيل عالم

اإلسالم وحاضره ،الذي خرج به أرسالن إلى دائرة األحداث والثورات ومظاهر اليقظة والوعي ،ودخل

به سعيد إلى حيز االختالف ،والبحث عن التناقض في مفارقات النصوص والوقائع ،والهوية والقوة
والهيمنة والمعرفة.

المشروع الكولونيالي ومآله عند أرسالن وسعيد
ت َُع ّد البنية التصورية لألحداث والوقائع ،وللنصوص والكتابات التي تتبعت تاريخ األفكار ثم انتقدت
ت ـلــك األفـ ـك ــار ،ذل ــك ال ـح ـضــور ال ـم ـت ـنــاســق لـمـجـمــل ال ـق ـضــايــا ال ـت ــي اش ـت ـغــل عـلـيـهــا أرسـ ــان وس ـع ـيــد فــي
مسيرتهما السياسية والـفـكــريــة والـنـضــالـيــة؛ حـيــث إن الـكــاريــزمـيــة الـتــي يتمتعان بـهــا جعلتهما يصطدمان

وجـ ًـهــا لــوجــه مــع الـسـيــاســة االسـتـعـمــاريــة مــن جـهــة ،ويـسـعـيــان بــاسـتـمــرار مــن جـهــة أخ ــرى إليـجــاد خطاب
جــامــع لـمـعــانــي ال ــوح ــدة الـعــربـيــة الـقــومـيــة اإلس ــام ـي ــة ،ال ـتــي ال تـسـتــأصــل ع ــر ًق ــا وال ج ـنـ ًـســا ،هــادف ـيــن إلــى

تـشـكـيــل ص ــورة لــوطــن عــربــي إس ــام ــي أك ـب ــر ،ي ـت ـجــاوز ال ـح ــدود ال ـق ـطــريــة الـضـيـقــة وال ـش ـع ـبــويــات الـمـيـتــة،
ال ـتــي أص ـب ـحــت م ــن أه ــم ال ــره ــان ــات ال ـك ـبــرى لــاح ـتــال ل ـغــرض تـخـلـيــدهــا وإح ـيــائ ـهــا ،ولـتـحـيـيــن مـهـمــاتــه

اإلمـبــريــالـيــة م ــرة أخ ــرى ،وه ــو اإلجـ ــراء ال ــذي يـتـعـمــده ال ـغــرب اإلم ـبــريــالــي ال ـيــوم ون ـحــن نـشــاهــد فــي هــذه
الـلـحـظــات نـتــائـجــه الـتــي أوضـحـهــا سـعـيــد فــي الـهـيـمـنــة الـيــوتــوبـيــة ،الـتــي احـتـفــى بـهــا ال ـغــرب فــي مــؤسـســاتــه
ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـع ـس ـك ــري ــة ،لـتـصـبــح ال ـت ـع ـب ـيــرات ال ـش ـمــول ـيــة ل ـل ـث ـقــافــة اإلم ـب ــري ــال ـي ــة غ ـيــر خ ــارج ــة ع ــن االدعـ ــاء

الــراســخ بالسلطة واالمـتـيــاز فــي هــذه المناطق ،كتعزيز للمفهوم الديمقراطي والحرية وحـقــوق اإلنسان

والمجتمع اإلنساني.

وأشــار مارتن كريمر إلــى أن أرســان انتبه إلــى التقسيم اإلمبريالي وتحطيم الـقــوات األجنبية قــوة وطنه
الـعـسـكــريــة ،وإل ــى تـصـمـيـمــه فــي الــدفــاع عــن اإلس ــام .كـمــا أن ــه أع ــرب عــن رس ــم جــديــد وتــرتـيــب لمعركة
جديدة .واختار أرسالن استمرارية كفاحه ودفاعه موطنه األصلي( .((2من هنا ُيكتشف أهم المعايير التي

استند إليها أرســان وسعيد في نقدهما للكولونيالية من حيث النظر إلى أهم قواعد التبصر والحكمة

في فكرهما ونقدهما ومقاومتهما ،والكشف عن مآل بنية الموقف الكولونيالي ومرجعية خطابه ،وهو

ما يستلزم النظر في ما يلي:

(26) Martin S. Kramer, Arab Awakening and Islamic Revival: The Politics of Ideas in the Middle East (New Brunswick,
NJ: Transaction Publishers, 1996), 104.
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حركة األهداف

ّ
شكل النظر في واقع األهــداف التي تمخضت عن مشاريع أرســان وسعيد ذلك العمل االستراتيجي
ال ــذي شـ ّـكـلـتــه مــوضــوعــات الـتـحــرر ،والـتــي أخ ــذت مــن أرس ــان إدرا ًك ــا حـتـمـ ًـيــا فــي تـبـ ّنــي مــواقــف ثــابـتــة ال
تـتـبــدل إال بـتـبــدل مـعـطـيــات الــواقــع وال ـصــورة الـمـشـ ّـكـلــة لـهــا إذا ل ــزم األم ــر .حـيـنــذاك يـصـبــح الـثـبــات على
الموقف في تأرجح بالنظر «إلــى الجديد على المستوى النظري ،والحاسم على المستوى السياسي،
هو الحاجة إلى المضي بالتفكير أبعد من سرديات ذاتية بدئية وأصلية ،والتركيز على تلك اللحظات
والـ ـسـ ـيـ ــرورات ال ـت ــي ي ـن ـت ـج ـهــا اإلفـ ـص ــاح ع ــن االخ ـت ــاف ــات ال ـث ـقــاف ـيــة ( ،)...األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـط ـلــق دوال ـي ــل
[ع ــام ــات] ج ــدي ــدة لـلـهــويــة ،وم ــواض ــع ج ــدي ــدة لـلـتـعــاون وال ـت ـن ــازع ل ــدى ال ـق ـيــام بـتـحــديــد وت ـعــريــف فـكــرة
المجتمع ذاتها»(.((2
لم يرتهن الخطاب النضالي األرســانــي للدعاوى التي شككت في إسالميته وعروبته ،كما لم يرتهن
لتلك الـهــويــات الضيقة الـتــي أخــرجـتــه عــن عثمنته عـلــى نـحــو واســع ت ــارة ،وأدخـلـتــه فــي العثمنة بشكلها
الضيق تــارة أخــرى ،وهو الــذي أوضــح موقفه من هذه القضية بدافع وحــدة العالم اإلسالمي ،حيث إن
خروجه عن تركيا طورانية كان بسبب خروج األتراك الطورانيين عن االتحاد اإلسالمي ،وقد قال عنهم
شكيب« :شعارهم عدم التدين ،وإهمال الجامعة اإلسالمية إال إذا كانت خادمة لنفوذ القومية الطورانية،
فتكون عندئذ واسطة ال غاية ،وقد غال كثير من هذه الفئة في الطورانية ،حتى قالوا :نحن أتراك وكعبتنا
طوران ،وهم يتغنون بمدائح جنكيز ،ويعجبون بفتوحات المغول وال ينكرون شي ًئا من أعمالهم»(.((2
 تثبيت مـشــروع الجامعة اإلســامـيــة ،والـسـعــي لتوحيد األقـطــار العربية ضــد قــوى االحـتــال ،فــي نطاقالوحدة السياسية والثقافية التي تجمع بين اإلصالح الديني واإلصالح الدنيوي ،ودمجه في اإلصالح
متأثرا بعلمهما
االجتماعي ،مثلما دعا محمد عبده ورشيد رضا وكذلك جمال الدين األفغاني الذي كان ً
وبدعوتهما اإلصالحية وبمشروعهما إلقامة الجامعة اإلسالمية( .((2وال يمكن الحديث في ظل الجامعة
عن السني والشيعي والدرزي والمسلم والمسيحي .ومن ثم تجاوز أرسالن الخطاب الطائفي ورأى أنه
ال يوجد تناقض بين قومية عربية الجسد وقومية إسالمية الروح ،حتى قال عنه الملك فيصل سنة :1930
«أشهد أنك أول من حدثني باتحاد عربي مستقل»(.((3
 بــرز مــع أرســان مصطلحا الجغرافيا التاريخية السياسية والـجـغــرافـيــا الـمـعــرفـيــة ،مــن خــال توضيحهكثيرا من األمكنة والمساحات بأسمائها الحقيقية قبل أن تتبدل في المركزية والتأريخ والجغرافيا ،وهذا
ً
ما أوضحه في كتابه الحلل السندسية .كما أنــه عمل من أجــل تنظيم الكفاح وتوسيعه من منطلق فقه
القضية الكبرى (فلسطين) التي رهن العالم العربي واإلسالمي كفاحه ألجلها.
( ((2هومي ك .بابا ،موقع الثقافة ،ترجمة ثائر ديب (بيروت؛ الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،)2006 ،ص .38
( ((2ستودارد ،ج  ،1ص .159

( ((2ناصر الحكيم ،جدلية الفكر والعمل عند األمير شكيب أرسالن (المختارة ،لبنان :الدار التقدمية ،)2010 ،ص .128

( ((3المصدر نفسه ،ص .16

تاعجارم و تاشقانم
عس دراودإو نالسرأ بيكش نيب اهدعب امو ةيلاينولوكلل ةيفارشتسالاو ةيدقنلا ىؤرلا
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 عزز أرسالن نطاق فلسفة الوحدة من خالل دقته في الرؤى المستقبلية لمصير هذا التوحد ،فقال« :إذاوثقافيا.
دينيا ولغو ًيا
ً
حقق المشرق الوحدة السياسية ،فال يمكن ألهل المغرب العربي إال التوحد معهم ً
(((3
أما
سياسيا ،فال تكون وحدة المغرب العربي مع المشرق العربي إال بعد االستقالل»  ،مع العلم أن
ً
أطر العقلنة في مجال األيديولوجيا السياسية والنظرية االنقالبية ال يمكن فهمها ببساطة ،من دون إدراك
شامل وتكاملي لحقائق السلطة والتاريخ للقوى المحتلة وأجندتها في المنطقة ،أو لحركات التحرر
ذاتـهــا ،على اعتبار أن إدوارد سعيد حــدد الــدوافــع التي أخــرجــت خطاب اآلخــر اإلمبريالي ونصيته من
إكراهات الحداثة وضجيجها ،إلى تلك الضروريات التاريخية التي تقتضي تحيين فرص الهيمنة تجاه
الشعوب المستعمرة والتابعين لها .من هنا تتراءى األهــداف المبكرة لمشروع سعيد النقدي ،وتتقاطع
مع جملة األهداف األرسالنية من حيث:
• الـنــاحـيــة اإلبـسـتـيـمــولــوجـيــة الـتــي تمثلت فــي تفكيك الـحـضــور المحتجب للهيمنة الـغــربـيــة ،مــن خــال
تفكيكه نظريات السرد الكبرى ،ومناهج التمثيل القديمة الجديدة ،وفضحه ذلــك الـخــداع اإلمبريالي
الذي بينته روايات عدة ،كروايات ألبير كامو وسول بيـلو وجورج إليوت وجين أوستن في إطار تفكيك
هويات الكولونيالية ،الثابتة منها والمتغيرة ،ليكشف أن هذه الروايات أغلقت على الخطاب األصالني
ماهيته وجوهره ،وخلطت األسماء بغير أشيائها ،وحرفت الوقائع والمواقع ،في لعبة تأويلية من طراز
قصة فاوست ومغامرة برومثيوس ،ومن ثم ال يؤمن للخطاب الغربي ،كونه ،كما قال هومي بابا« ،يعطي
للصورة النمطية الكولونيالية رواجهاـ حيث تضمن تكراريتها في ظروف تاريخية وخطابية متغيرة ()...
وتحدث ذلك األثر من الحقيقة الراجحة وقابلية التنبؤ التي ينبغي أن تكون»(.((3
وإذا كانت الثقافة وجـ ًهــا مــن وجــوه الصالبة والـنـظــام ،فــإن دالالت التحول فــي مضامينها نحو البحث
عــن أراض قـصـيــة وكــائـنــات قـصـيــة أيـ ًـضــا ،تـحـيــل ال ــدرس الـثـقــافــي إلــى عـمـلـيــة تـحــويــل نـمـطـيــة واخـتــزالـيــة،
ال يـمـكــن أن تـنـفـصــل عــن ال ـقــوة الـكــامـنــة فــي مـنـظــور الـمـعــرفــة الـجــاهــزة لــاسـتـعـمــار ،حـيــث تـقـتـفــي فـضــاء
الترجمة واالقـتـصــاد والسياسة واآلداب والجغرافيا والمعرفة ،وتـعــاود موقعها فــي الحاضر مــن خالل
شـبـكــة عــاقــات ه ــذه ال ـع ـلــوم ،ال ـتــي ي ــرى سـعـيــد أن ـهــا ال تـنـفـصــل عــن «ت ـلــك اإلن ـش ــاءات الـقـصـصـيــة الـتــي
تــرغــب فــي السبق للحديث عــن مــوضــوع الـجــواهــر الساللية للشرقيين و اآلريـيــن و الــزنــوج ( .)...وقد
كــانــت كتبي مـحــاولــة لمكافحة االس ـتـع ـمــار( )...مــن خــال كـشــف تــداخــل الـثـقــافــات ،ومـعــرفــة الـتــواريــخ
الـمـخـتـلـطــة ،ألج ــل ف ـصــل الـعـمـلـيــات ال ـجــراح ـيــة بـشـكــل واس ــع ف ــي األوض ـ ــاع األيــديــولــوج ـيــة ال ـتــي تـغـمــر
الشرق والغرب»(.((3
في المقابل ،تكون اللحظات االستعمارية مستعدة تمام االستعداد  -كما يقول سعيد  -لعرض الشرق
على التحديث اإلمبريالي ،من ثم إعادته إلى الزمن الحاضر حتى في شكله الكالسيكي الذي يدرسه
(ً ((3
نقل عن :أبو القاسم سعد الله ،أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ،ج ( 4بيروت :دار الغرب اإلسالمي ،)1996 ،ص .131

( ((3بابا ،ص .136

(33) Edward W. Said, Representations of the Intellectual: The 1993 Reith Lectures (New York: Vintage Books, 1996), 8.
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المستشرق عادة ،وهو ما أدى إلى إعادة إدراج المباحث التقليدية في نسيج الثقافة المعاصرة ،وتخريج
ص ــوره الـمـنـســوجــة ف ــي الـمـنــاهــج ال ـجــديــدة ،وال ـس ـيــاســات ال ـجــديــدة الـمـتـقــدمــة فــي فـقــه الـلـغــة والـسـيــاســة
والعمل األنثربولوجي(.((3
فـهــل تنفتح عـقــول الـعــالــم ثالثيين مـجــد ًدا إلع ــادة الـنـظــر فــي مــواقــع الـثـقــافــة الـكــولــونـيــالـيــة الـجــديــدة بثوبها
السياسي المتعجرف الفضفاض الذي استلبته نظريات ما بعد الحداثة وقضايا إعــادة التمثيل ،وإعادة
توزيع المجتمعات( ((3من منطلق نظرية تفكيك الدالالت إلى نظرية تفكيك الهويات؟
• الـنــاحـيــة الـهــويــاتـيــة ال ـتــي ي ـعــرض سـعـيــد بـشــأنـهــا فــي كـتــابــه الـثـقــافــة وال ـم ـقــاومــة ال ـمــآل الـهــويــاتــي للشعب
الفلسطيني الذي استأصلته السرديات اإلسرائيلية من مكانه وزمانه ،حيث يقول« :إن الكثير من تاريخنا
جرى طمسه ،إننا أناس غير مرئيين»(.((3
وفي ضوء هذه الكلمة الحزينة ،تتبدد الهوية الفلسطينية في الموقع الكولونيالي اإلسرائيلي عبر اللحظة
التاريخية التي رهنت زمانها لكينونة خارج المكان ،لتنفلت الهوية عن تاريخها وموقعها وعلى إنسانها
يعبر من دون انتظام عن فشل وتقهقر ،فيحيل الكفاح في ظل انقسام
األصالني الحقيقي ،الذي ربما ّ
الشارع الفلسطيني إلى قوميات مجزأة ال قومية كلية شمولية تجعل الخطاب الهوياتي يرتفع إلى قدر
المقاومة الفعلية لمناهضة المشروع اإلمبريالي الصهيوني ،فيتبدد سؤال الهوية بتبدد الحضور والغياب
والــزمــان واألرض فــي الـعـقــل الـسـيــاســي الـعــربــي ،الــذي أدى إلــى غـيــاب عقله الـتــاريـخــي وفـكــره األصـيــل
ضمن إعــادة حقوق دولــة مستلبة اسمها فلسطين .ورغــم القدر الكبير في المفاوضات واللقاءات بين
الـحـكــومــة الفلسطينية والـجــانــب اإلســرائـيـلــي ،فــإن غـيــاب الـمــداخــات الـمـعــرفـيــة لـلـتــاريــخ ،واالسـتـيـعــاب
النقدي لالختالف ،وانعدام المستوى النظري والتطبيقي في الكفاح للمناهضة اإلمبريالية ،كل ذلك
أدى إلــى حــدوث مــآزق ومــآس كبرى فــي الــوعــي القومي للسياسيين الفلسطينيين وللسياسيين العرب
وللشعب الـعــربــي ،وهــذا مــا تـحــدث عـنــه أرس ــان فــي مـســألــة فضيحة جـمــع األم ــوال مــن أجــل فلسطين،
والتي لم ُيجمع منها إال القليل القليل ،مقارنة بقلة عــدد الصهيونيين وضخامة ما جمعوه من أمــوال.
وكانت قضية جمع األموال بين اليهود و الفلسطينيين أكبر المهازل في التاريخ العربي والفلسطيني(((3؛
هذا التصدع األخالقي ّ
شكل قاعدة سلبية في إدراك حجم الخطر وحجم المأساة التي تواجهها الهوية
العربية في مثل هــذا الحادث ومــا شابهه ،والــذي يطرح بــدوره التساؤل التالي :هل هو عــدم االعتراف
غير الــرسـمــي بـهــذا الـشـعــب ،أم إنــه نــوع مــن الـتــرويــض الــذاتــي غير الـمـســؤول فــي خنق الـهــويــة التاريخية
( ((3سعيد ،اإلستشراق ،ص .210-209

( ((3تُلحظ ظاهرة إعادة توزيع المجتمعات في الدول المتعددة المذاهب ،كسورية ولبنان والعراق ،وهو الهدف اإلمبريالي األساسي
الــذي يراهن عليه .وقد بينت حرب العراق مدى الفظاعة التي تم بها تقسيم المجتمع العراقي إلى فدراليات إقطاعية أو مقاطعات
مذهبية ،باسم الس ّنة والشيعة واألكراد .أما المسيحيون األشوريون ،فثمة محاوالت النتزاعهم من التاريخ العراقي وإلحاقهم بالغرب
المسيحي ،واألمر نفسه يطبق في لبنان والجزائر وساري المفعول على جميع الدول العربية.
( ((3إدوارد سعيد ،الـثـقــافــة والـمـقــاومــة ،ح ــاوره ديـفـيــد بــارســامـيــان؛ ترجمة عــاء الــديــن أبــو زيـنــة؛ مــراجـعــة محمد شاهين (بـيــروت :دار
اآلداب للنشر والتوزيع ،)2006 ،ص .32
( ((3أرسالن ،لماذا تأخر المسلمون؟ ،ص .17
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والـعـقــديــة ،أو بــاألحــرى قتلها؟ أم أنـنــا بحاجة إلــى إعــادة طــرح الـســؤال السعيدي ذاتــه :متى نتحرر من

القيود التي تطوق عقولنا والتي صنعناها بأنفسنا حتى يتسنى لنا أن ننظر إلى بقية العالم كأنداد؟( ((3أم

أن واقــع السياسة العربية اليوم ينبئ باالنسحاب مجد ًدا من المسؤولية المشتركة ،والكشف عن نيات

سياسات عربية فاشلة ال ترحم المحرومين والمضطهدين ،كما لم ترحم تاريخها الهوياتي؟ أو بسياق
آخر :من يقرر على األقل إعادة النظر في تكوين تحالف مشترك لمناهضة ٍّ
كل من الحكام والمثقفين
الكرومبرادوريين والغرب اإلمبريالي وإسرائيل؟

• اإلبستيمولوجيا التكوينية :اتخذت البنية التكوينية ٍّ
لكل من أرسالن وسعيد واقعها المحلي والعالمي
عبرت عنها األشـكــال المتميزة لمختلف الثقافات ،التي رسمت عقالنية كـ ٍّـل منهما
واإلنـســانــي ،حيث ّ

فــي صــورة الـنـمــوذج األنــوي الـمـقــاوم لتلك السياسات االستعمارية القديمة والـحــديـثــة ،حيث إن طابع
الـتـعــدد والـتـنــوع والـتـكــامــل الـمـعــرفــي أدى بـهـمــا إلــى مــوقـعــة نـظــريــات االس ـت ـشــراف ضـمــن الـمــوقــع الـعــام

للثقافة العربية اإلسالمية ،خاصة في ظل التحديات الكبرى ،الداخلية منها والخارجية التي يفرضها

النظام العالمي ،والتي جعلت من فكر أرســان وسعيد أن يتماثال ويتحدا في مناهضة جميع أشكال
الكولونيالية من حيث:

ونبيه الكريم.
 دفاعهما المشترك عن اإلسالم ضد التنميطات االستشراقية لصورة العربي ّ -وحدة الهدف والغاية لمناهضة جميع أشكال اإلمبريالية ،والدعوة إلى قــراءة إبستيمولوجية تكاملية

لمفهوم الغرب ذاته.

 وحدة النزعة القومية بينهما والدعوة إلى تشكيل عربي موحد في وجه المؤامرات الخارجية. كشف البنية األيديولوجية المتحيزة في الخطاب الغربي وفي الكتابات الغربية. -تجانس المعرفي السياسي في الثقافة اإلمبريالية ،ودور هذين العنصرين في توسيع الخارطة اإلدراكية

لكل من أرسالن وسعيد.

وفي موازاة هذا الكم المتماثل في التنوع ،تلوح في أفقه فوارق ثقافية طبعها اإليقاع الزمني والتكويني
للثقافات المختلفة ،التي عجلت بوعي أصيل ومتجدد ،إلدراك التحوالت المستقبلية بحسب تداعيات

القيم القديمة في القيم المعاصرة والــراهـنــة ،حيث تُعتبر بمثابة فــوارق في اإليـقــاع الزمني فقط ،والتي

تمثلت كاآلتي:

 في االفتراضات التي وضعها سعيد في تحديد مشروطية العقل الغربي لإلبستيمولوجيا ودورهــا فيالحراك السياسي العالمي واإلمبريالي.
( ((3سعيد ،الثقافة والمقاومة ،ص .32
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 التركيز على استراتيجيات النص واستعارات اللغة وألعابها في قــراءة المشروع اإلمبريالي ،وهــذا ماأدى إلى ظهور نظرية الخطاب المزدوج عند الغرب ،وخروج خطابات متضادة ،كخطاب الديمقراطية
والـتـحــريــر ،وخـطــاب االسـتـثـمــار والـتـعـمـيــر ،كـمــا الحـظـنــا عـقــب أح ــداث  11أيـلــول/سـبـتـمـبــر فــي الــواليــات
المتحدة األميركية وسقوط بغداد مباشرة ،وهو ما جهز له سعيد منهجية نقدية واسعة شرح خطواتها في
كتابه العالم والنص والناقد(.((3
 انفتاحه غير المحدود على النظريات الفلسفية والسياسية الكبرى واستخدامها في تفكيك الخطاباإلمـبــريــالــي ذاتــه ،أعـطــاه الـقــدرة الفائقة على تفكيك الـغــرب بمناهجه ،كاأللسنية والبنيوية ومــا بعدها،
ونظريات التمثيل والتحليل النفسي.
• بقية العالم وشبكة العالقات الداخلية والخارجية :يخلق االنفتاح على اآلخر موق ًعا نظر ًيا جديدً ا يجعل
مساحات التكوين تتعمق في رؤيتها وبنائها ،فترفع التأويالت وأنساق الكتابة وآليات االستشراف للمشروع
الكولونيالي إلى مستوى أكثر دقة وأصالة وعمقًا ،فيقول أرسالن عن المشروع ...« :لما شرعت حمالت
أوروبــا تغشى الشرق اإلســامــي ،أخــذت أقـطــاره يسقط الــواحــد منها تلو اآلخــر في أيــدي الحاملين عليه،
فلم يمض غير اليسير مــن الــزمــن حتى كانت دول أوروبــة الكبرى قــد اقتسمت جميع العالم اإلســامــي،
فاستولت بريطانيا على الهند ومصر ( )...وفتحت فرنسا شمال إفريقيا ،وقامت سائر الدول األوروبية غير
الكبرى واستولت بدورها على األقطار الصغيرة الباقية من الغنيمة اإلسالمية ،وما زالت الحالة هكذا»(.((4
ويــوس ـع ـهــا س ـع ـيــد ل ـي ـت ـجــاوز ب ـهــا ال ـت ــرات ـب ـي ــات ال ـض ـي ـقــة ل ـل ـهــويــة وال ـم ـك ــان وال ـع ـق ــان ـي ــة ،وي ـع ـطــي األول ــوي ــة
ال ـك ـب ــرى ل ـف ـهــم ال ـت ــاري ــخ واس ـت ـي ـعــابــه ،ك ــون ــه ال ـم ـحــك ف ــي ف ـهــم واقـ ــع ه ــذه ال ـع ــاق ــات .وف ــي ه ــذا ي ـقــول:
« ...إن قــدرتـنــا عـلــى ســرد حكايتنا ستتضاعف بـمـقــدار ( 10م ــرات) .أعـتـقــد أنــه مــن الـمـهــم أن نفهم أنــه
فــي ال ـغــرب ُشــن هـجــوم مـنـتـظــم عـلــى أي مـحــاولــة لـســرد تــاريــخ فلسطيني مــن قـبــل اإلســرائـيـلـيـيــن ()...؛
ف ـقــد كـ ــان آخـ ــر شـ ــيء ي ــري ــدون (ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون) ف ـع ـلــه ه ــو أن ي ـق ـصــوا ح ـكــاي ـت ـهــم ،إن ـه ــم ي ــري ــدون ال ـب ـقــاء
عـلــى قـيــد ال ـح ـيــاة فـحـســب ،ويـنـطـبــق ه ــذا عـلــى الـفـلـسـطـيـنـيـيــن ف ــي لـبـنــان وف ــي أمـكـنــة أخـ ــرى ،حـيــث هــم
معرضون للهجوم»(.((4
على هذا األساس تتبين مناقشات أرسالن وإدوارد سعيد لحال العالم الكولونيالي وما بعده ،حيث مكنتهم
العالقات العامة والخاصة ،والمركز المهني والموقع الثقافي ،والخبرة السياسية وانتماؤهما اللبناني،
أن تتحول أفكارهما وتنظيراتهما التي اكتسبوها من شبكة العالقات إلى معارك حقيقية ،وضعت مفهوم
الكفاح في خانة الالرجوع واإلقرار الحتمي باالنتصار؛ فقد كان ألرسالن موقع في السياسة العثمانية
كثيرا منها في حالة انهيار داخلي وخارجي ،كما كان له الدور الفاعل والكاريزمي
والعربية التي وجد ً
( ((3انظر :إدوارد سعيد ،العالم والنص والناقد ،ترجمة عبد الكريم محفوض (دمشق :منشورات اتحاد الكتاب العرب.)2000 ،
( ((4ستودارد ،مج  ،1ص .22-21

( ((4إدوارد سعيد ،الـقـلــم والـسـيــف :ح ــوارات مــع دافـيــد بــارســامـيــان ،ترجمة توفيق األســدي (دمـشــق :دار كنعان لـلــدراســات والنشر،
 ،)1998ص .40
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في إنقاذ كثير من السياسات وتكوين كثير من المواقف ،كوقوفه مع حركات التحرر العربي في الجزائر
كثيرا من المنابر الصحافية في
والمغرب وليبيا وتونس ،ومساندته فكرة الجامعة اإلسالمية ،وتأسيسه ً
الداخل والخارج ،باإلضافة إلى نشاطه العلمي البارز الذي اتسم بالوضوح والبالغة والتدقيق والتحقيق.
كما ساهمت األحداث السياسية داخل لبنان في توسيع حجم اللغة االستشرافية واإلدراكية لمآل المنطقة
ً
مستقبل ،خاصة أن السلطات الكولونيالية شجعت الـمــدارس االستشراقية لضرب
والعالم اإلســامــي
وحدة المنطقة وشعوبها بزرع الفتن الطائفية والمذهبية ،وسياسات التحريض ،حيث كان لبنان منطقة
خصبة لهذه المدارس ،بحيث إن أبا القاسم سعد الله قال عنه ما يلي« :اقترن اسم شكيب أرسالن بأعمال
نجم شـمــال إفريقيا فــي فرنسا وأوروب ــا على الـعـمــوم ،وقـيــل الكثير عــن عــاقــة شكيب بمصالي الحاج
زعيم حزب الشعب ،وعن عالقاته بالشيخ عبد الحميد بن باديس رئيس جمعية العلماء ،ومراسالته مع
الشيخ الطيب العقبي باعث الفكر اإلصــاحــي الجديد ،وأسـتــاذ أحمد توفيق المدني .)...( ،إن اسم
ً
مرتبطا بالبيان العربي الــذي اشتهر بــه و ُلـقــب مــن أجله (أمـيــر الـبـيــان) ،ولــم يعد
شكيب أرســان لــم يعد
ً
مرتبطا بقضية ليبيا والمغرب األقصى
اسما
اسمه
ً
مقصورا على قضية سورية وفلسطين ،ولكنه أصبح ً
(((4
والجزائر وتونس» .
إذا كان هذا التالقح الفكري والسياسي والعلمائي قد أعطى أرسالن قدرة عقلية فائقة في قراءة األحداث،
وذلك من خالل استنطاقه المواقف واألسماء واألماكن والوثائق ،فإن هذا النوع من التبصر أعطاه تلك
ً
مستقبل ،والذي تمثل
الرؤى المرآوية في تصور العالم العربي واإلسالمي في ما ينبغي أن يكون عليه
في انحطاط سياساته ،والسرقة الكبرى لتاريخه من طرف القوى الكبرى واستشراقها الجديد الذي فتح
الحرب على مشروع إدوارد سعيد واعتبره بمثابة عداء للسامية( .((4وال يختلف هذا التكون عن محصلة
سعيد الفكرية والسياسية والثقافية الكبرى التي ترجمها في كتاب االستشراق الــذي أتبعه في ما بعد
بكتاب الثقافة واإلمبريالية لتفتح هذه الدراسات عوالم النهائية في قراءات عالمات اللغة والبنية ومفاهيم
شــرق – غــرب؛ إذ أظـهــرت العقالنية السعيدية مــدى الـعـمــق الـمـعــرفــي والـنـقــدي لكثير مــن األطــروحــات
والقضايا الفكرية واألدبية والسياسية ،وأظهرت ذلك المزيج بين الرواية والمكان والمعرفة واألشخاص
والجغرافيا والسياسة في مآل دنيوي ،أوضح من خالله كيف زعزعت نظريات الهيمنة الكبرى المعتقدات
األصالنية للشرق واإلســام ،عبر اختالق أساطير كبرى من طرف الدول المستعمرة ،وإقحام معجمها
الثقافي والعقائدي في الكتابة التاريخية والموقع التاريخي ،وحتى في المخيال الجمعي الذي ُبنى على
الثنائيات والضدية.
أرسالن وسعيد في موضع االتهام الكولونيالي (قراءة في فلسفة االتهام)

لماذا يتعرض المثقف المقاوم لالتهام من جانب أجهزة القمع الكولونيالية؟ ماذا يخفي هذا االتهام إذا
ما نُظر إليه من ناحية اإلخضاع واإلشراف وتشكيل بطانة من التشكيك في المنظور المقاوماتي لهؤالء؟
( ((4سعد الله ،ص .114

(43) Martin S. Kramer, Ivory Towers on Sand: The Failure of Middle Eastern Studies in America (Washington, DC:
Washington Institute for Near East Policy, 2001), 28.
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ماذا يمثّل الفضاء االتهامي لسيميولوجية الموقع عند ٍّ
كل من أرسالن وسعيد؟ كيف استخلصا من هذا
االتهام حقائق الكولونيالية؟
إن النظر في األحــداث والنصوص التي تعاملت مع هــذا االتهام من موقعها األصلي ،ودفعه إلــى المواقع
ال ـم ـضــادة إلث ــارت ــه أم ــام ال ــرأي ال ـعــام وال ـخ ــاص ،عـجــا فــي ات ـهــام أرس ــان وسـعـيــد فــي وطـنـيـتـهـمــا ومـكــانـهـمــا
وهويتهما األصالنية ،ألن البناء الدعائي وحــرب العقول الــذي أججته مؤسسات الكولونيالية أو الجهات
ال ـك ــوم ـب ــرادوري ــة ض ــد الـمـثـقــف ال ـم ـنــاضــل وال ـم ـق ــاوم ،ه ـمــا ح ــرب ت ـجــريــد وان ـض ـبــاط وع ــزل وان ـغ ــاق ،لـيـظــل
هــذا الـمـثـقــف واق ـ ًف ــا أم ــام الـمـحــددات الـنـظــريــة بــأوامــر الــرقــابــة ومــؤسـســات الـعـقــاب ،ال ــذي تـفــرضــه الـمــؤسـســة
الكولونالية ،أو فــي تقويض إرث طــويــل ومـهــم مــن الـتــاريــخ والـمـكــانــة الفعلية لمجمل تـحــركــات هــذا النوع
مــن المثقفين وتجمعاته وأنشطته ،لتختزلها فــي إقـحــام كبير وواه لحقيقة كــاذبــة خاطئة ،مدعية فــي الوقت
نـفـســه امـتــاكـهــا «الـحـقـيـقــة ال ـتــي ه ــي الـمـنـبــع األك ـب ــر لـلـخـطــأ ،وال ـخ ـطــأ األس ــاس ــي ي ـقــوم ف ــي الـتـمـلــك الــوحـيــد
للجانب الحقيقة»(.((4
إن هــذا الـنــوع مــن العمل يلزمه مــرونــة ذهنية شاسعة إلدراك أهــداف هــذا االتـهــام ومــآلــه ،وألن موقعي
أرسـ ــان وس ـع ـيــد الـثـقــافـيـيــن والـسـيــاسـيـيــن أهـلـهـمــا الم ـت ــاك رؤيـ ــة شــام ـلــة ف ــي إس ـن ــاد ال ـت ـهــم إل ــى أصـلـهــا،
وكيفية االنـفـصــال عــن بـعــض الـمـبــادئ والـمـسـ ّلـمــات الـتــي أحالتهما إلــى منعطف مـغــايــر فــي تـكــويــن قيم
جــديــدة فــي اإلفـصــاح ،وتــوجـيــه هــذا الـنــوع مــن الـخـطــاب إلــى مؤسسته األصـلـيــة الـتــي انبثق منها .ولربما
ي ـكــون ه ــذا الـخـطــاب ضــدهــا فــي الــوقــت نـفـســه مــا دام الـمـعـنــى فــي االت ـه ــام هــو ال ـحــرب ال ـتــي ال تنتهي
ضــد الـشــرفــاء والــوطـنـيـيــن المخلصين؛ فــالـقـصــد مــن االنـفـعــال الـنـقــدي ،وتـصـحـيــح ســرديــات االتـهــام إلــى
مـجــرى اليقظة ،والـتـعــرف األكـبــر إلــى أهــم الـفـضــاءات غير المنضبطة داخــل مــؤسـســات الهيمنة ،هــو أن
نـتـســاءل بـشــأن االت ـهــام األرس ــان ــي :لـمــاذا ا ُّتـهــم بــالـعـثـمـنــة ثــم بــالـعــربـنــة؟ ول ـمــاذا ا ُّتـهــم بــالـفــاشـيــة والـنــازيــة؟
ول ـمــاذا اتـهـمـتــه فــرنـســا فــي أح ــداث  8أي ــار /مــايــو  1945فــي الـجــزائــر؟ ونـتـســاءل أيـ ًـضــا بـشــأن اتـهــام إدوارد
صهيونيا بــأنــه خــارج مكانه ومــوطـنــه األصـلــي؟ ولـمــاذا ا ّتـهـمــه الـغــرب اإلمـبــريــالــي بأنه
سعيد :لـمــاذا ا ُّتـهــم
ً
بروفسور اإلرهاب؟
هــذا التفكيك لمثل هــذه الـحــال ّ
يشكل إضــافــة معرفية مهمة ،أتــاحــت لـكـ ٍّـل مــن أرســان وسعيد التحكم
أك ـثــر فــأكـثــر فــي الـبـنــى الـسـيـكــولــوجـيــة لـمـخـتـلــف إجـ ــراءات الـضـغــط وال ـم ــؤام ــرات ،واالن ـت ـبــاه الـيـقــظ لتلك
الـتــأثـيــرات الحقيقية مــن جــدوى إث ــارة الـتـهــم مــن طــرف األيــديــولــوجـيــا اإلمـبــريــالـيــة ،قـصــد تحطيمها معايير
الـعـمــل ال ـقــومــي ال ـت ـحــرري ل ـه ــؤالء الـمـثـقـفـيــن؛ الـمـعــايـيــر ال ـتــي ق ــال عـنـهــا أرسـ ــان« :ال ـس ـيــاســي ال ـمــاهــر ال
يكفيه الــدهــاء الشخصي إن لــم تتهيأ لديه الـفــرص ،كالصياد الماهر ال تكفيه جــودة الــرمــي إذا لــم يسنح
أمــامــه الـطـيــر وال ــوح ــش ،أم ــا الـسـيــاســي الـبـلـيــد كــالـصـيــاد ال ــذي ال يـحـســن الــرمــي ال ي ـقــدر أن يـصـطــاد ولــو
تكاثرت الطرائد»(.((4
( ((4سالم يفوت ،المناحي الجديدة للفكر الفلسفي المعاصر (بيروت :دار الطليعة ،)1999 ،ص .24

( ((4قاسم بن خلف الرويس ،سوانح أفكار ألمير البيان شكيب أرسالن ،مع موجز من سيرته ولمحات وثائقية عن عالقته بالمملكة
العربية السعودية (بيروت :جداول للنشر والترجمة والتوزيع ،)2014 ،ص .83

تاعجارم و تاشقانم
عس دراودإو نالسرأ بيكش نيب اهدعب امو ةيلاينولوكلل ةيفارشتسالاو ةيدقنلا ىؤرلا
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ومــا يعزز هــذا الموقف تجاه إج ــراءات االتـهــام وزرع األضــالـيــل للنيل منه ،قــول أرســان أيـ ًـضــا« :الفكر
ال ي ـق ــاوم إال ال ـف ـك ــر ،والـ ـ ــرأي ال ي ـغــال ـبــه إال الـ ـ ــرأي ،ل ـكــن ق ــد ت ـط ــرأ ع ـلــى ال ـم ـج ـت ـم ـعــات أف ـك ــار خـبـيـثــة،
وق ــد ت ــدخ ــل ع ـلــى األمـ ــة دس ــائ ــس عـقـلـيــة تــدس ـهــا فـيـهــا أعـ ــداؤهـ ــا ،م ـمــا ه ــو أش ـب ــه ب ــال ـخ ــراج ف ــي الـجـســم.
فـعـنــد ذل ــك ح ـصــر م ـقــاومــة ال ـف ـكــر بــالـفـكــر أش ـبــه ب ـمــا ل ــو أردنـ ــا اس ـت ـئ ـصــال خ ــراج ف ـقــرأنــا أم ــام ــه ف ـصـ ًـا مــن
كتاب الجراحة»(.((4
في هذا السياق ،يعلل سعيد المناحي العقلية لنظرية المعرفة اإلمبريالية ،التي جسدت لنفسها مرويات
اتهامية مــا بعد نمطية واخـتــزالـيــة ،حيث أحــالــت المثقف الـمـقــاوم إلــى اإلبـعــاد والـنـفــي واإلقـصــاء ،ليظل
اآلخــر اإلمـبــريــالــي «عـلــى ال ــدوام فــاقــدً ا لــإنـســانـيــة وشـيـطــا ًنــا غـيــر مــرئــي ( )...البــد أن تـكــون هـنــاك طريقة
مالئمة للتعامل مع (اآلخر) وإفساح مكان له في مواجهة فكرة عدم وجود الحيز»(.((4
والجدير بالذكر أن هــدف مثل هــذه األطــروحــات هــو إنـهــاء السيادة الوطنية ،وشــك فــي فعالية النشاط
النضالي وعدته الثقافية والمفهومية ،وتشتيت بنية المجتمع المدني وتثبيت الثقافة المهزومة ،في سياق
الحرب التي ال تنتهي كما قال كلود لوزو (.)C. Luzu

خاتمة

إ ًذا ،لن تكون األصول السياسية للكولونيالية وما بعدها مستقلة عن الظروف التاريخية والثقافية لـكينونة
التفسير والتأويل اإلمبراطوري الذي استنبطه أرسالن وسعيد من السياقات المكان والزمان والمجتمع
وال ـث ـقــافــة ،لـكــونـهــا م ــؤش ــرات دال ــة ع ـلــى الـتـضـمـيـنــات الـبـنـيــويــة الخ ـت ــزال وتـنـمـيــط ق ـضــايــا ال ـعــالــم الـعــربــي
واإلســامــي ،وذلــك بإلقاء اللوم على التاريخ وقيمته الكبرى ،أو سرقته بتغيير استراتيجياته النهضوية
في اعتبار ما ينبغي أن يكون عليه الهدف اإلمبريالي الذي ظهرت تحييناته في سياقات نهاية التاريخ
وصدام الحضارات.
ولـئــن اختلف بعض الـلــوازم التحليلية واألسـلــوبـيــة بين أرســان وسـعـيــد ،فــي معالجة قضايا اإلمبريالية
وال ـت ـح ــرر وال ـم ـق ــاوم ــة ،ف ـم ــر ّد ه ــذا بــالـطـبــع إل ــى الـبـنـيــة الـتـكــويـنـيــة ف ــي ط ــرق اس ـت ـل ـهــام ال ـم ـعــرفــة والـحـقــائــق
وت ـف ـك ـي ـك ـهــا ،ألن ال ــوح ــدة ال ـمــوضــوع ـيــة ف ــي حــدي ـث ـه ـمــا ع ــن ال ـش ــرق واإلس ـ ــام وال ـغ ــرب ك ــان ــت واحـ ــدة،
تـسـتـنـبــط آل ـيــات اشـتـغــالـهــا مــن حـيــث الـتـســاؤل عــن مــواضــع الـهــويــة فــي الـمـخـيــال اإلم ـبــريــالــي ،والـتـســاؤل
عــن إمكانية الــذات فــي الـخــاص مــن رواســب الـهــدم والتقويض التي مــا زالــت آثــارهــا تتجسد فــي هذه
الـلـحـظــات ،ب ــد ًءا مــن االن ـح ـطــاط األخ ــاق ــي وان ـت ـهــاء إل ــى الـتـخـلــف اإلبـسـتـيـمــولــوجــي فــإلــى ال ـتــواطــؤ مع
اإلمبرياليين الجدد.
أدت النظرية المفاهيمية ٍّ
دورا في موقعها الثقافي والسياسي والنقدي ،حيث
لكل من أرسالن وسعيد ً
تضمنت فــاعـلـيــات مـتـعــددة مــن فــروع معرفية شـتــى ،أخــرجــت الكولونيالية ومــا بـعــدهــا إلــى أوســع نطاق
( ((4المصدر نفسه ،ص .84-83

( ((4سعيد ،الثقافة والمقاومة ،ص .33
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فــي اإلدراك واالس ـتــدراك ،واخـتــرقــت حــواجــزهــا الكونية والتاريخية وأطــرهــا البينية ،فــي صــراع الـنــد للند
مع سلطة القلم والسيف ٍّ
عجل الكشف عن إمكانات في االختراق
لكل من أرســان وسعيد ،وهو ما ّ
والتشظي في أهدافها وفعاليتها لمضمون الثقافة اإلمبريالية ،التي لم تنه تعييناتها في تخوم هذا الحاضر
بــإدخــالــه فــي الـشـمــول واإلق ـصــاء الـلــذيــن خـصــص لهما أرس ــان وسـعـيــد تــرا ًثــا نـقــد ًيــا واسـ ًعــا كـفـيـ ًـا فــي أن
يتجاوز ما بعدها ويزيحه .ترى ،هل سنقف مرة أخرى على أطالل الهزيمة والعار وننشد مستلهمين ما
قاله محمود درويش:
«إلى أين نذهب بعد هذه الحدود األخيرة؟
وأين نطير بعد السماء األخيرة؟
أين تنمو أقالمنا وأفكارنا وأحالمنا بعد هذا الهواء األخير؟
أم أننا نختار لكتابة أسمائنا إما أن يكون األبيض أم األسود؟
أم سنقطع أكفاننا ليكمله لحمنا؟
أم أننا سنموت هنا وفي هذا الممر األخير؟»
أم أن ـنــا نـبـقــى مــرهــونـيــن بـمـثـقـفـيــن مـهــزومـيــن مـتــواطـئـيــن مــع مــؤس ـســات الـكــولــونـيــالـيــة ،ون ـس ـ ّلــم بـمــا انـتـقــده
لــويــس ال ـحــاج :مـمـنــوع عــرب الـمـقــاومــة والـتـحــدي والـصـمــود ،مـسـمــوح بـهــم عــرب الـصـعـلـكــة و الـخـيــانــة
والتحجر والتبعية.
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:في نقد بداهات الوحي
أنموذجا
هشام جعيط
ً
:مدخل استشكالي
»نحو االنفالت من رؤية «بادئ الرأي» إلى «الوحي
Djaït’s Criticising the Obviousness of Oracle ( Alwahy )
 فــالـبــاحــث يــزعــم أن جـعـيــط قــدم، ت ــروم هــذه الــورقــة إلــى تـبـيــن أهـمـيــة ق ــراءة جـعـيــط لـلــوحــي:مـلـخــص
 تـتـعـلــق أســاســا بـتـجــاوز رؤى الـفـقــه الـتـقـلـيــدي حــولــه مــن نــاحـيــة ومــراجـعــة،انـفـتــاحــات جــديــدة ب ـصــدده
،»و في هــذه المحاولة يتوغل في أرض «المقدس. حسابات المستشرقين بشأنه من ناحية أخــرى
 وم ـتــرددا فــي إع ــان اسـتـنـتــاجــاتــه وبــاألخــص مــا يـتـنــاول الـصـلــة بـيــن الـقــرآن،مـتــأنـيــا فــي صــوغ مـقــدمــاتــه
والسيرة في نظراتهما إلى مفاهيم القرآن والنبوة والرؤيا والتجلي واإلعجاز وما ينجم عن ذلك من
.تمزق للذات جراء التداخل بين التاريخي واألسطوري وبين المحايث والمتعالي
 الدين، التاريخ، الوحي، هشام جعيط، بداهات الوحي:الكلمات المفتاحية
Abstract: This article examines the significance of Hichem Djait’s reading of
revelation. It suggests that Djait has put forward new avenues to approach the
question of revelation that are linked to an effort to go beyond traditional views
and review thinking of the orientalists. Djait is shown to be deeply involved
in the realm of the «sacred,» taking great pains to formulate his premises, and
reluctantance to declare his conclusions. This is especially the case when Djait
deals with the link between the Quran and the biography of the Prophet, and how
the concepts of the Quran, prophecy, visions (ru’ya), revelation (tajalli), and
inimicability (i’jaz) are perceived. He examines the rupture of the self that arises
from this as a result of the interpenetration of the historical and the mythic, and
of the immanent and the transcendent.
Keywords: Axioms of Revelation – Hichem Djait – Revelation – History – Religion

** Academic philosopher based in Morcco.
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للمستقبل البعيد ،سؤال حول الذاكرة واالنخطاف:

«هل نعلم دون أن نعلم أننا نعلم ما نعلم؟»

العروي ،الس ّنة واإلصالح

التفكير فــي الــوحــي هــو تفكير فــي إشكالية تتداخل فيها خلفيات ووجـهــات النظر ،ومــن ثمة
صعوبة تناولها من دون تحديد منطلقات بحثها ،على اعتبار أنها من اإلشكاليات التي تندرج
يسميه محمد موهوب «إسالم البدايات»((( ،وما يطرحه هذا األخير من مفارقات لها صلة
في إطار ما ّ
بـ«االنسياب التاريخي» للدين المحمدي من جهة ،وبطبيعة الوحي في عالقته بالمقدس والمدنس من
جهة ثانية.
يعرض «الباحث الجاد» المحسوب على الثقافة
األكثر من ذلك هو أن من شأن البحث في الوحي أن ّ
الـعــربـيــة اإلســامـيــة لـغــربــة وجــوديــة داخ ــل الـمـخـيــال الـجـمــاعــي لــأمــة ،فــي حــالــة قــرر مـســاءلــة تــاريـخــه في
بداهاته ومسبقاته ،ولعل الوحي إحداها؛ إذ ما الــذي يمكن أن يقوله اإلنسان بصدده ،وهو الــذي ُقتِل
ً
سقوطا في «التكرار» -ليس بالمعنى الدولوزي ،وإنما بمعنى
وفقها؟ أال تعني إعادة طرحه
قرآنًا وحديثًا ً
ً
وتطاول على ما اعتقد الفقهاء أنه «خاصتهم»؟
اجترار االجترار –
مــن ال ـع ـبــارات الـتــي درج ــت «اإلحـ ــاالت الـبـحـثـيــة» عـلــى نـسـبـتـهــا إلــى األلـمــانــي مــارتــن هــايــدغــر ،قــولــه إنــه
يـجــب الـتـفـكـيــر فــي مــا نـعـتـقــد أنـنــا نـعــرفــه بــداه ـ ًة؛ فـفــي ال ـبــداهــات تـضـيــع الـتـفـصـيــات األك ـثــر أهـمـيــة .ومــن
هـنــا ُت ـط ــرح أهـمـيــة ال ــدراس ــات ال ـم ـغــايــرة لـمــا دأب عـلـيــه الـفـقــه الـتـقـلـيــدي ب ـصــدد ال ــوح ــي ،وال ـت ــي تـهـتــدي
ب ـهــدي عـلــم ال ـتــاريــخ واألن ـثــربــولــوج ـيــا والـفـلـسـفــة وع ـلــم األديـ ــان ال ـم ـقــارن ،وغ ـيــر ذل ــك كـثـيــر .فـمــن شــأن
هــذه الــدراســات رفــع كثير مــن االلـتـبــاســات بـشــأن مــا علق بمفهوم الــوحــي مــن غـمــوض وأسـطــرة ولبوس
خــارقــة غـيــر غــريـبــة عــن «ال ــدي ــن» ،مــا دام أنــه ارت ـبــط بـسـ ّنــة «اإلع ـج ــاز» واإلت ـيــان بـمــا ال يستطيع اآلدم ـيــون
اإلتيان به.
من الجلي ،والحالة هذه ،أن اهتمامنا بمفهوم الوحي في هذا السياق هو محاولة لالنفالت من بادئ
تطبع بــه مــن «سمات
الــرأي الــذي يقتضي ،مــن جملة مقتضياته ،التفكير فــي المفهوم ،وهــو خـ ْلــو مـ ّـمــا َ
ً
مستحيل،
صعبا ،بل
دورا مؤ ّث ًرا .ربما يبدو األمر
متعددة» ،أدى فيها وجدان العرب – والغرب كذلك – ً
ً
ً
معين للوحي،
لكن يكفي المرء أن يكون على وعي بهذه التأثيرات،
ومحيطا بقدرتها على مأسسة فهم َّ
الجـتــراح سبيل جديد قــادر على وضــع المفهوم في «سياقاته التاريخية» ،وفــي حــدوده أيـ ًـضــا ،والتطلع
إلــى بحث إفــرازاتــه في عالقتها باإلسالم ككل ،خاصة أننا نتحرك في تخوم ما أسميناه في مفتتح هذا
االستهالل «إسالم البدايات».
((( انظر :محمد موهوب ،ترجمان الفلسفة (مراكش :المطبعة والوراقة الوطنية ،)2011 ،خاصة المقالة الموسومة بـ«التاريخ حضوره
وغيابه :قــراءة فــي ‹رب القبائل :إســام محمد›» ،وهــي المقالة التي خصصها محمد مــوهــوب لمراجعة منهجية جاكلين الشابي في
اشتغالها على قضايا اإلسالم والقرآن في كتابها المع َلن أعاله.

تاعجارم و تاشقانم
حولا« ىلإ »يأرلا ئداب« ةيؤر نم تالفنال ا وحن :يلاكشتسا لخدم  -اًجذومنأ طيعج ماشه :يحولا تاهادب دقن يف
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لـقــد أمـســى «إس ــام الـبــدايــات» أكـثــر إغ ــراء للباحثين والــدارسـيــن بمشاربهم وانـتـمــاءاتـهــم المختلفة ،لما
وتبين مالمح ّ
تشكلها ،خاصة ما
يتيحه ذلك من انفتاح على حكايا «األصول» األولى للدين اإلسالميُّ ،
مستغر ًبا أن تطاول الشكوك
اتصل منها بالنص القرآني في عالقته بالنبي محمد ،على اعتبار أنه لم يعد
َ
ً
مدخل من مداخل
التاريخ السيروي ،فكان االنكباب على النص القرآني ودراسة الشخصية المحمدية
التعرف إلى مستغلقات النشأة والتطور((( .وقد أدى اكتشاف مخطوطات وآثار جديدة ذات صلة بهذه
االهتمامات البحثية إلى زيــادة حدة الجدل بصدد بعض الموضوعات التي سنعنى بدراستها في هذه
المقالة ،كالعالقة بين الوحي والقرآن ،والقرآن والسيرة ،والتأثيرات الجغرافية والتاريخية واللغوية في
النص القرآني ،ومنه مراوحة الدراسات المعاصرة للقرآن بين التناوالت التاريخية النقدية وااللتفاتات
األدبية األسلوبية ،بغاية استشكال لحظات البداية ومستتبعاتها.
لـعــل ذلــك ّ
يمكننا مــن بعضه الـبــاحــث الـتــونـســي جـعـيــط؛ إذ إنـنــا سـنــروم فــي محاولتنا هــذه الــوقــوف على
لم ْـحنا إليه من إشكاالت ذات
بعض عناصر فهم جعيط للوحي وتاريخيته ،والتطرق من خالله إلى ما ّ
صلة بالدين المحمدي ،ومدى عالقتها بمفهوم الوحي من قبيل :األسطورة واإلعجاز والنبوة وغيرها
من المفاهيم .ولعل ذلك ما يتبدى لنا من خالل النظر في العنوان المنتقى للكتاب األساسي لجعيط
والمتعلق بموضوعة الــوحــي((( .فما العالقة بين هــذه المفاهيم – الــوحــي والـقــرآن والـنـبــوة والتجلي...
َ
وحيا»((( ،أم إننا بصدد مفهومين متمايزين؟ وما اإلشكاالت
إلخ؟ أليس كل «وحي قرآنًا» ،وكل «قرآن ً
التي يطرحها مفهوم الوحي بالنظر إلى «قدسية» مقدسات اإلسالم :الكتاب وشخص محمد (سيرته)؟
هــل يتعلق األمــر فـعـ ًـا بكتابة سـيــرة جــديــدة كما قــال جعيط نفسه ،أم أن األمــر ال يـعــدو أن يـكــون مجرد
«مبالغة فكرية» ،أو باألحرى مجرد رد فعل على القراءات «التراثوية» للوحي من جهة ،وعلى القراءات
االستشراقية من جهة ثانية؛ رد فعل قد ال يوازي الفعل كما قال علي حرب ذات مرة ،وهو ينتقد ردود
البعض على مقولة «نهاية التاريخ» لفوكوياما !!!
((( ونحيل في هذا السياق إلى الكتاب الجماعي الـقــرآن :مقاربات جديدة  ،Le Coran, Nouvelles approchesالــذي أشــرف عليه
مهدي عزايز  -الباحث المختص بالدراسات القرآنية  -وشارك فيه نخبة من الباحثين األلمعيين كجاكلين الشابي وأنجيليكا نويفرت
وجونياف جوبيلو ...إلخ:

Mehdi Azaiez, dir., Le Coran: Nouvelles approches, avec la collaboration de Sabrina Mervin (Paris: CNRS éd., 2013).

انظر ً
حبرها مهدي عزيز :مهدي عزايز« ،القرآن :مقاربات جديدة »،ترجمة
أيضا ترجمة عبد العزيز بومسهولي لمقدمة الكتاب التي ّ
عبد العزيز بومسهولي ،ألباب ،العدد .)2015( 6

((( ال ـم ـق ـصــود :ه ـشــام جـعـيــط ،ف ــي ال ـس ـيــرة ال ـن ـبــويــة ،م ــج  :1ال ــوح ــي وال ـق ــرآن وال ـن ـبــوة (ب ـي ــروت :دار الـطـلـيـعــة .)1999 ،ونـشـيــر فــي هــذا
ال ـصــدد إل ــى وج ــود مــا يـمـكــن أن نـسـ ّـمـيــه «اسـتــراتـيـجـيــا كـتــابـيــة» لـجـعـيــط ح ــول بـعــض مـنــاطــق الـعـتـمــة فــي ال ـتــاريــخ اإلس ــام ــي ،وعـنــاويــن
مــؤل ـفــاتــه عــامــة بـ ّـي ـنــة ع ـلــى ذل ــك ،ون ـح ـيــل إل ــى أب ــرزه ــا :الـشـخـصـيــة ال ـعــرب ـيــة اإلس ــام ـي ــة وال ـم ـص ـيــر ال ـع ــرب ــي ()1974؛ أوروب ـ ــا واإلس ـ ــام:
ص ــدام ال ـ ّث ـقــافــة وال ـح ــداث ــة ()1978؛ ال ـك ــوف ــة :ن ـش ــأة ال ـمــدي ـنــة ال ـعــرب ـيــة اإلس ــام ـي ــة ()1986؛ ال ـف ـت ـنــة :جــدلـ ّـيــة ال ــدّ ي ــن وال ـ ّـس ـي ــاس ــة ف ــي اإلس ــام
الـمـبـ ّـكــر ()1989؛ أزم ــة الـثـقــافــة اإلســام ـيــة ()2001؛ فــي ال ـس ـيــرة الـنـبــويــة ،مــج  :1الــوحــي وال ـق ــرآن وال ـن ـبـ ّـوة ()1999؛ فــي ال ـس ـيــرة الـنـبــويــة،
م ــج  :2تــاري ـخ ـيــة ال ــدع ــوة الـمـحـمــديــة ( ،)2006وف ــي ال ـس ـيــرة ال ـن ـبــويــة ،م ــج  :3ح ـي ــاة م ـح ـمــد ،س ـي ــرة ال ـن ـبــي ف ــي ال ـمــدي ـنــة وان ـت ـص ــار اإلس ــام
(نشر بالفرنسية سنة .)2012
((( بالرجوع إلى بعض األعمال الفكرية اإلسالمية المعاصرة ،يتبين أنها تميز بين «القرآن» و«الوحي» ،بين محمدية األول وربانية
أساسا إلى محمد مجتهد الشبستري وعبد الكريم ســروش .ولالختصار ،تكفي اإلحالة إلى
الثاني .ويعود الفضل في هذا االجتهاد
ً
اإلصدار األخير للباحث المغربي سعيد ناشيد :سعيد ناشيد ،الحداثة والقرآن (بيروت :دار التنوير.)2015 ،
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منهجية الكتابة حول الوحي لدى جعيط
ُي َع ّد جعيط أحد الباحثين الذين أخذوا على عاتقهم منذ بداية تكوينهم األكاديمي التنقيب في التاريخ
كبيرا من المؤلفات المتفردة في هذا الصدد؛ مؤلفات رام من خاللها الحفر
اإلسالمي .وقد أصدر عد ًدا ً
فــي الماضي اإلســامــي ،بــالـجــرأة على طــرح بعض األسئلة التاريخية حــول «األصــل األول» ،والبحث
في تبعاتها على الحضارة بشكل عــام ،معتمدً ا على مستجدات البحث العلمي ،خاصة على مستوى
التاريخ المقارن لألديان .وما يترجاه جعيط ال يتجاوز «خروج العرب والمسلمين من تقوقعهم وضيق
أفقهم الفكري»((( ،فما المنهج الذي اتبعه لتحقيق هذه الغاية؟
فــي مـقــدمــة ال ـجــزء األول مــن ف ــي ال ـس ـيــرة ال ـن ـبــويــة ،ي ـصــرح ال ـبــاحــث الـتــونـســي بــال ـقــول« :حــاول ـنــا فــي هــذا
الكتاب االعتماد على المعرفة واستنباط منهج عقالني -تفهمي لم نجده ال عند المسلمين القدامى
من أهل السير والتاريخ والحديث ،وال عند المسلمين المعاصرين .وأكثر من ذلــك ،إن المستشرقين
عـلــى سـعــة اطــاعـهــم ،لــم يــأتــوا ببحث يــذكــر فــي هــذا الـمـيــدان .وتـبـقــى دراســاتـهــم هــزيـلــة ،مـقــارنــة بفحول
الـفـكــر والـتــاريــخ فــي ال ـغ ــرب»((( .غــايـتـنــا مــن إي ــراد هــذا االقـتـبــاس الـمـطـ َّـول هــو تـقــديــم الـطــريـقــة الـتــي قـ ّـدم
بـهــا جـعـيــط لـطــريـقــه نـحــو ت ـنــاول إشـكــالـيــة الــوحــي وال ـق ــرآن وال ـن ـبـ ّـوة ،ول ـعــل مــن ال ــواض ــح أن ـهــا وص ـفــه لها
بــ«الـمـسـتـحــدثــة» و«ال ـم ـب ـتــدعــة» ،وي ـبــدو الـبــاحــث واث ـ ًق ــا مــن ذل ــك ،خــاصــة أن ــه ي ـقــرن كـتــابــه بـمـنـهــج وصـ َفــه
بـ«التفهمي والـعـقــانــي» .فـهــل نـجــح جـعـيــط ،فــي تحقيق وعــود الـمـقــدمــة ،أم أن الــوعــود كــانــت أكـبــر من
الكتاب نفسه؟
َأي ـت ـع ـلــق األم ــر ب ـك ـتــاب فـلـسـفــي ع ــن م ـف ـهــوم ال ــوح ــي؟ األم ــر ل ـيــس كــذلــك ل ــدى ج ـع ـيــط ،ف ـهــو يـنـفــي عــن
س ـيــرتــه ال ـ َن ـ َف ــس ال ـف ـل ـس ـفــي((( ،ب ـعــد أن ي ــذكّ ــرن ــا ب ـم ـحــاول ـتــه ال ـق ـيــام بــذلــك ف ــي ك ـتــاب س ــاب ــق((( ،لـكـنــه يــربــط
((( جعيط ،في السيرة النبوية ،مج  ،1ص .13 - 12

((( المصدر نفسه ،ص .13 12-
((( ولـ ــو أن مــا خـ ّـطــه جـعـيــط بـشــأن الــوحــي بــالـخـصــوص يـتـضـمــن أث ـ ًـرا فـلـسـفـ ًـيــا واضـ ًـحــا ،فــإنـنــا ال نـعـلــم سـبــب تـحـ ّفـظــه عــن االع ـتــراف به
سيرتي معروف
فلسفيا فــي سياق دراسـتــه المقارنة بينه وبين
جـهـ ًـرا ،ولربما ذلــك مــا دفــع أحــد الباحثين إلــى اعتبار كتاب جعيط كتا ًبا
ً
ْ
ا
نظر
والنبوة)
والقرآن
(الوحي
األول
الكتاب
جاء
«قد
الرصافي وعلي الدشتي ،حيث يقول صاحب الدراسة في هذا الصدد:
تاريخيا
ً
ً
وفـلـسـفـ ًـيــا فــي قـضــايــا تـتـصــل بـمــاهـيــة ال ـقــرآن وخـصــائــص نـبـ ّـوة مـحـمــد بـيــن ســائــر الـنـبــوات الـســابـقــة» .انـظــر :حـســن بــزايـنـيــة« ،الـسـيــرة النبوية
فــي ضــوء النقد الـجــديــد :قــراءة فــي أعـمــال مـعــروف الــرصــافــي وعلي الــدشـتــي ،هشام جعيط »،نــزوى ،الـعــدد ( 75تـمــوز /يوليو ،)2013
عـلــى الـمــوقــع اإللـكـتــرونــيfile:///D:/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9% :

84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B6%D9%88%D8%A1%20
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%
D8%AF%20%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D9%81%D9%80%D9%8A%20
%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%20
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8F%D9%91%D8%B5%D8%A7%D9%81%D9%80%D9%
8A%20%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8E%D9%91%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%8C%20%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D8%
B9%D9%8E%D9%8A%D9%92%D8%B7%20%E2%80%93%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20
%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%89.htm

((( والمقصود بذلك كتابه الذي حمل عنوان الشخصية العربية اإلسالمية والمصير العربي.

تاعجارم و تاشقانم
حولا« ىلإ »يأرلا ئداب« ةيؤر نم تالفنال ا وحن :يلاكشتسا لخدم  -اًجذومنأ طيعج ماشه :يحولا تاهادب دقن يف
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كـتــابــه هــذا بــ«الـعـلــم» ،مــن خــال الـنـظــر فــي إشـكــال الــوحــي وال ـقــرآن والـنـبــوة ،كـمـعـطــى ،واعـتـمــاد مـقــاربــة
يـصـفـهــا حـيـ ًنــا ب ــ«ال ـتــاري ـخ ـيــة» وأح ـيــا ًنــا ب ــ«ال ـظ ــواه ــري ــة»((( .وب ـعــد أن يـنـفــي عــن «تــاري ـخ ـي ـتــه» تــأثـيــر ال ـظــروف
الـخــارجـيــة وال ـشــروط الـمــوضــوعـيــة فــي فـهــم شـكــل ن ــزول الــوحــي ،يــرجــع إلــى تــأكـيــد أن مـصــدر بـحـثــه لن
ي ـخــرج عــن إط ــار ال ـق ــرآن واس ـت ـقــرائــه «بـمـنـهــج ظــاهــري ( )...فــال ـقــرآن لـيــس فـقــط وثـيـقــة تــاريـخـيــة بــالـنـسـبــة
ل ـل ـم ــؤرخ والـ ـك ــام ال ـم ـق ــدس ال ـح ــق بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـم ــؤم ــن ،ب ــل ه ــو م ــا  -ي ـج ــب  -أن  -ي ـن ـصــت  -إل ـي ــه فــي
األساس والجوهري»(.((1
غريبا أن يستبعد مفكر متخصص بالتاريخ (هشام جعيط) الشروط التاريخية في فهم ّ
تشكل الوحي.
يبدو ً
ومن الغريب ً
أيضا هذا التوجس من البحث الفلسفي في مالبساته ومبهماته .واألغرب أن ينزاح جعيط
مغي ًبا فيها،
أحيانًا عن منهجه العقالني التفهمي من خالل كثير من «المواقف واألحكام» التي ظهر الباحث َّ
(((1
حاضرا بقوة ،خاصة من حيث مواقفه من التناول االستشراقي
و«األيديولوجي المثخن بعذابات الذات»
ً
للظاهرة القرآنية ،واإلحالة أحيانًا إلى «سلطة النص» ،كمرجح حجاجي في الدين المحمدي وإشكاالته،
فقد أنساه انتصاره لألنا وهلوساتها جنونَها وحــدو َدهــا .وكأني به  -في نظر نقاد جعيط  -ال يخرج عن
سياق كتابات «عبقريات محمد» .وإذا كان مرد هذا االستغراب إلى محكوميته بخلفية ال تحتكم إال إلى
«جلد» جعيط كتبة السيرة ُ
َّ
األول ،واص ًفا
العقل النقدي كمنطلق واحد ووحيد ،فال
محل للعجب بشأن َ
ً
و«أمية محمد،«...
بعض أحاديثهم بـ«الخرافات«،
ومشككا في بعض بداهاتهم من قبيل «غــار حــراء» ّ
سنبين الحقًا.
كما ّ
أمرا هي ًنا .وما ُيحسب لجعيط هو عينه
إن الجرأة على نقد البداهات في زمن تسلسل القداسات ليس ً
ما يؤاخذ على طرفين نقيضين قصيين له :طرف بالغ في حجم سلب محمد «وحيانيته» ،وطرف أغرق
شخصية النبي بالعجائب والغرائب ،حتى أمسى الحديث عن إسالم محمد يفوق الحديث عن إسالم الله.
لكن ذلك ال يخفي سقوط جعيط في «وحل الغيب» بصدد محمد ورؤاه ،مطمئ ًنا إلى الوثيقة (القرآنية)

((( نـشـيــر فــي هــذا الـصــدد إلــى إغــراق هشام جعيط حــد اإلطـنــاب فــي التذكير بمنهجه فــي متن مؤلفه ،مـصـ ًـرا على تذكير الـقــارئ بأنه
فلسفيا» ،وال يهدف إلى إثارة أي مشكالت الهوتية أو ميتافيزيقة ،بقدر ما يرمي إلى النظر في القرآن كظاهرة دينية .انظر:
منهجا
«ليس
ً
ً
جعيط ،في السيرة النبوية ،مج  ،1ص  92 ،27 ،18 ،12 ،10 ،8-7و ... 94إلخ.
( ((1المصدر نفسه ،ص .27

( ((1ن ـقــد جعيط للمستشرقين مـعــروف العـتـبــارات شـتــى ،لـعــل أهـمـهــا اعـتـبــاره أن تــركـيــزهــم عـلــى ق ــراءة اللحظة الـمـحـمــديــة مــن خــال
سياقاتها التاريخية والسياسية أنساهم «عبقرية محمد» وقابليته لالنخطاف قصد ترجمة الوحي .هذا من ناحية ،ومن ناحية ثانية ،يعتبر
جعيط أبحاث المستشرقين محكومة بـ «متخيل ما» حول محمد ،تجعل أحكامهم حوله مختلطة بالمسبقات ،كما هو الشأن لدراسة

جاكلين الـشــابــي الـمــوســومــة ب ـ رب الـقـبــائــل :إس ــام مـحـمــد (وفــق ترجمة محمد مــوهــوب) .يمكن الــرجــوع إلــى:

Jacqueline Chabbi,

Le Seigneur des tribus: L’Islam de Mahomet, préf. d’André Caquot (Paris: Ed. Noêsis, 1997).

أو ان ـظــر :ريـجـيــس بــاش ـيــر ،ال ـق ــرآن :ن ــزول ــه ،ت ــدوي ـن ــه ،تــرجـمـتــه وت ــأث ـي ــره ،تــرجـمــة رض ــا س ـع ــادة؛ أش ــرف عـلــى الـتــرجـمــة فــريــد ج ـبــر؛ حققه
وراج ـع ــه مـحـمــد عـلــي الــزعـبــي (ب ـي ــروت :دار الـكـتــاب الـلـبـنــانــي .)1974 ،وع ـلــى الــرغــم مــن ه ــذه االن ـت ـقــادات كـلـهــا ،ف ــإن بــزايـنـيــة يلفت
الـنـظــر ف ــي دراس ـت ــه ال ـم ـشــار إلـيـهــا آن ـ ًف ــا إل ــى إشـ ــادة جـعـيــط بــالـمـسـتـشــرق أن ــدري ــه ت ــور ،لـ ّـمــا اع ـت ـمــده مــرجـ ًـعــا لـتـبـيــان ال ـتــأثــر بـيــن الـمـسـيـحـيــة
واإلس ـ ـ ــام ف ــي الـ ـج ــزء ال ـث ــان ــي م ــن س ـي ــرت ــه ،وفـ ــي ه ــام ــش ل ــه ف ــي الـ ـج ــزء األول ،ي ـش ـي ــر إلـ ــى ال ـم ـس ـت ـش ــرق ن ـف ـس ــه ،ل ـي ــدف ــع ع ــن ال ــوح ــي
تهمة «الهذيان».
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وغير عابئ بما قد يتسلل إليها من زالت وهنات بفعل أثر الزمن وتجاذب الصراعات السياسية والدينية،
التي أعقبت موت النبي.
ـريــث الـبــاحــث وح ــذره ونـشــدانــه الـحـيــاد بـصــدد مــوضــوعــة تتشابك بشأنها األسـئـلــة وتتعالق،
الـظــاهــر أن تـ ّ
دفعته إلى «االطمئنان» (الهروب) إلى النص ،مخل ًفا الكثير من عالمات االستغراب .ويبدو أن رغبته
لتعمده التصريح بمقدمات بحثه بــدايـ ًة ،ولـنــذكّ ــر بها مــن جديد
فــي التخفيف مــن وقعها سبب رئيسي ّ
حصرا ،تفاد ًيا لكل ما من شأنه أن يشوش على «واقعة الوحي»
وقْف فهم «الوحي» وتعقّله على القرآن
ً
(((1
السيروي.
نتيجة التهويل النقدوي والتضخيم ِّ
والظاهر ً
جرت عليه انتقادات الطرفين المومأ
أيضا أن رغبته في تشييد بنيان «سبيل ثالث» لفهم التراث ّ
إلـيـهـمــا أع ــاه؛ فـمــوقـفــه اإليـجــابــي مــن محمد كــانــت لــه تـبـعــات نـقــديــة عـلــى مـسـتــوى تـلـ ّقــي الـفـكــر النقدي
وأمية النبي كان
التنويري العربي ،في حين أن تشكيكه في بعض ثوابت «التراثيين» كقصة غــار حــراء ّ
سببا في استهدافه من طرف المحسوبين على الطرف المحافظ(.((1
ً
مفكرا تجرأ على النظر في
على الــرغــم مــن المآخذ السالفة الــذكــر ،يبدو جعيط – فــي ضيافة الــوحــي-
ً
«المحظور المقدس» ،بمحاولة تخليص ظاهرة الوحي من مظاهر األسـطــورة فيها بحياد وتـجــرد؛ فهو
مــا فـتــئ يــؤكــد أنــه ال يـهــدف إلــى تصفية حـســابــات مــع أي ك ــان ،و«مــوضــوع مـحـمــد – لــديــه  -يـمــس قبل
كــل حساب الـعــرب والمسلمين ( )...وقــد يختلط هنا الـتــاريــخ ،لــدى المثقفين باإليديولوجيا مــن مثل
اإلســامـيــة أو العلمانية ال ـي ــوم»( .((1يـحــاول جعيط إ ًذا دفــع التهمة الـمــزدوجــة عــن نـفـســه ،ال ــوالء لمحمد
والتهجم على دينه ،ويذ ّكر بحرصه على الحياد والموضوعية في أبحاثه؛ ففي الجزء الثاني من السيرة
النبوية ،ير ّد بشكل ضمني على منتقديه ،مبي ًنا لهم أن هدفه األسمى هو تعميق المعرفة وإغناؤها بعيدً ا
( ((1ويـبــدو أن مــا عجز عنه أهــل الــدار سيقوم بــه الباحثون األوروبـيــون ،أعني االنتقال مــن نقد مــرويــات السيرة النبوية إلــى مراجعة
القرآن نفسه ،إلخراج «طبعة نقدية» له ولو «بمبالغة استشراقية» أحيانًا .للتوسع بشأن هذه االنفتاحات الجديدة في الدراسات القرآنية،
تكفي اإلحالة إلى.Azaiez, dir., Le Coran:

( ((1في الحقيقة ،يطرح الكتاب محط النظر العديد من المفارقات في ذهن القارئ ،ولذلك ،كان محط نقد من طرف «الحداثيين»
و«الـتــراثـيـيــن» على حــد ســواء ،نحيل بـهــذا الـصــدد إلــى :فــريــد العليبي« ،ق ــراءة نقدية فــي كـتــاب هـشــام جعيط الــوحــي والـقــرآن والـنـبــوة»،
(األوان (مــوقــع اإللـكـتــرونــي) 30 ،كــانــون الثاني/يناير http://bit.ly/2bhutEj :)2008؛ محمد الـمــزوغــي« ،نـقــد الـتــاريــخ الـمـقــدس عند
هـشــام جـعـيــط( »،مـنـتــدى حـصــاد 7 ،تشرين الـثــانــي /نوفمبر  ،)2009على الـمــوقــع اإللـكـتــرونــي ،http://bit.ly/2bqhY9Q :ورضــوان
السيد« ،الوحي والقرآن والنبوة :قــراءة في كتاب هشام جعيط »،التسامح (اإللكترونية) ،العدد  ،)2003( 3على الموقع اإللكتروني:
http://bit.ly/2aZMjuM.
وكلها قراءات هاجمت الجزء األول من سيرة جعيط ،سواء بخلفية حداثية علمانية أو بخلفية تراثية دفاعية .ولذلك مشروعيته بالنظر
إلــى أن جعيط جمع المتناقضات فـعـ ًـا ،وكــأنــي بــه يـجــري على أفـكــاره مــا قــالــه عــن الـقــرآن ،عندما أكــد «أن احـتــواء الـقــرآن على قانون
عظيما ومعنى مطلقًا؛ فالتناقضات موجودة في كل األديــان الكبرى ،وهي التي تجعلها
تأثيرا
ً
وأخالقية وحتى على تناقضات أكسبه ً
تجيب على كــل تـســاؤل وتتجه إلــى كــل األفــراد والجماعات بتعدد حاجاتهم ورؤاهــم ،ومــع تناقض عقولهم وأهــوائـهــم» ،فهل كانت
غاية جعيط هي نفسها غاية الـقــرآن :اإلجابة عن الكل والتوجه نحو الكل ،وهــي غاية قد ال يدركها المرء أبــدً ا إال ووقــع في «الخبط
المنهجي» كما حدث لمفكرنا .لالطالع على التباسات تلقّي النقاد للكتاب ،نحيل إلى :عفيف رزق ،مراجعة« ،هشام جعيط والنقاد»،
المستقبل ،2015/1/22 ،على الموقع اإللكتروني.http://bit.ly/2bqi3dt :
( ((1هشام جعيط ،في السيرة النبوية ،مج  :2تاريخية الدعوة المحمدية في مكة ،ط ( 2بيروت :دار الطليعة ،)2008 ،ص .7

تاعجارم و تاشقانم
حولا« ىلإ »يأرلا ئداب« ةيؤر نم تالفنال ا وحن :يلاكشتسا لخدم  -اًجذومنأ طيعج ماشه :يحولا تاهادب دقن يف
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عــن أي رغـبــة ،ســواء فــي «نـســف اإلســام فــي ينابيعه» أو فــي إحـيــائــه فــي «وجــاهــة مـقــاصــده األول ــى»(.((1
لنتبي ْن حقيقة ذلك .وربما يكون من المفيد ا ّتباع المنهج
أكان جعيط صاد ًقا في «نواياه» و«تبريراته»؟ ّ
الــذي قــال جعيط أنــه سلكه بصدد دراسـتــه لمفهوم الــوحــي ،وهــو الـعــودة إلــى الـنــص ،ونحن ُخـ َّلــص من
جميع المؤاخذات السابقة ألوانها ،ومساءلته كمعطى ،لمعرفة مدى صدق صاحبه في ادعاء «السبق»
إلى نتائجه.
قـبــل ذل ــك ،يـجــب االع ـت ــراف بــوجــاهــة وت ـفــرد نـظــر جـعـيــط لـلـتــاريــخ اإلس ــام ــي ،وه ــذا مــا مـ ّـكـنــه مــن تـبـ ُّـوء
مكانة خــاصــة فــي دراســة اإلســام المبكر ،ومــا أفــرزه مــن إشـكــاالت نظرية وعملية على حــاضــر الــذات
مسرحا
المسلمة ،وال سيما مــن حيث الـتــداخــات بين الــديــن والـسـيــاســة ،الـتــي كــان الـفـضــاء اإلســامــي
ً
لها ومــا زال .ولربما تعود هــذه الـفــرادة كذلك إلــى حــرص جعيط على تنقية السير القديمة والكتابات
التقليدية مـ ّـمــا شــابـهــا مــن عـنــاصــر غـيــر تــاريـخـيــة ،فــاتـ ًـحــا بــذلــك الـطــريــق نـحــو عقلنة ال ـتــراث الــديـنــي ،بنقد
«خــرافــات» ُ
األول من ك ّتاب السيرة وواضعي تاريخ اإلســام .والنقد ال يستقيم إال بتوضيح مالبسات
بـعــض الـمـفــاهـيــم ،ال ـتــي مــا كــانــت لـتـشـ ّـكــل هـ ًّـمــا تــاريـخـ ًـيــا ل ــدى الـمـفـكــريــن والـبــاحـثـيــن ،اع ـت ـقــا ًدا مـنـهــم أن
الـفـقــه التقليدي استنفد تــوضـيــح مبهماتها واسـتـجــاء غموضها مــن قبيل مـفــاهـيــم :الــوحــي ذاتــه والــرؤيــا
والقرآن والتجلي.

الوحي والرؤيا والقرآن :عالقات ملتبسة
أول ما يعترض قارئ الكتاب  -كتاب الوحي ،والـقــرآن ،والنبوة  -عقبة أسماء ومسميات وعقبة التمييز
بين مفاهيم عدة .وربما يبدو أول وهلة أن لها الداللة نفسها ،لكن جعيط يرى أنها ليست كذلك .وأول
المكونة لعنوان جزئه األول من السيرة« :الوحي والقرآن».
هذه المفاهيم تلك الثنائي ُة
ّ
حرجا في وصفها بالمتأنية ،ومقارنته القرآن ببقية الكتب السماوية األخرى،
فمن خالل دراسته التي قد ال نجد ً
وإشارته إلى اختالف كلمة «تنزيل» عن كلمة «وحي» ،من حيث داللة األولى على «التزمن اإلنساني»
وتنزيه الثانية عن ذلك ،يخلص جعيط إلى استبعاد بقية المفاهيم األخرى كـ«حكمة» ِ
و«ذكْر» و«كتاب»
عن إطار الوحي ،باعتبارها مجرد «صفات» للقرآن.
لكن الالفت للنظر أن جعيط يجهد عند دراسته هذه العالقات المفاهيمية لدفع «تهمة» دراسة إشكالية
الــوحــي بــواسـطــة اس ـت ـخــدام الـعـقــل ،حـيــث يــؤكــد اسـتـحــالــة ذل ــك .وه ــو إذ يـقـيــل الـعـقــل ،يـسـتـنـطــق ال ـقــرآن
ـاحــظ هــو الـجــال
نـفـســه لـلـحــديــث عــن هــذه الـتـجــربــة الـمـحـمــديــة ،كـمــا سـبـقــت اإلش ــارة إلــى ذل ــك .والـمـ َ
مقدسا مهيم ًنا على غـيــره ،فــا يكاد يتعب مــن تـكــرار هذا
الــذي يحيط بــه جعيط الـقــرآن ،واعـتـبــاره كتا ًبا
ً
القول ،حتى ليظن الباحث أن األمر لم يعد يتعلق بذلك الباحث التاريخي الذي خبر تاريخ المقدس
وطرق ّ
تشكله .لكن لألمر مبرره ،كما أسلفنا ،ما دام صاحبنا صرح بمنطلقات نظره منذ البداية ،وهي
القرآن ككتاب مقدس .وقد دفعه ذلك أحيانًا إلى «أحكام غير فلسفية» ربما تكون محط نقد ومساءلة
( ((1المصدر نفسه.
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آي الـقــرآن والــديــن الـمـحـمــدي مــن جميع مظاهر
تــاريـخـيــة وفلسفية ،خــاصــة مــن حـيــث حــديـثــه عــن ُخـ ُلـ ِّـو ِ
الــاعـقــانـيــة .واألك ـيــد أن ه ــذا مــا ك ــان لـيـغـيــب عــن بــاحــث مـقـتــدر ،ش ــأن جـعـيــط ،لـكــن رغ ــم ذل ــك ،يبقى
السؤال معلقًا حول عدم تعليق  -اإليبوخي  -جعيط لسابق حكمه حول «مقدس المسلمين» ،وغايته
من وراء ذلك !!!
شهرا من كل سنة متحنثًا،
يحكي ابــن إسحاق /ابــن هشام ،في سيرته أن محمدً ا كــان يجاور في حــراء ً
حتى إذا كان الشهر (وهو شهر رمضان) ،الذي قدر فيه الله أن «يكرمه برسالته»  -على حد تعبير سيرة
ابن هشام  -كان ما كان من تلك المقابلة المشهودة بين محمد وجبريل ،وما دار فيها من «صراع ونزاع»
بينهما حول القراءة (سورة العلق) ،وشدة جبريل على محمد في ذلك ،ثم خروجه (محمد) من الغار،
ً
جبريل «صا ًفا قدميه في
بعد انكتاب المقروء في قلبه وسماعه ذلك الصوت من وسط الجبل ،فإذا به
أفق السماء» ،ليعود «النبي» إلى خديجة ،ويجلس على فخدها األيمن ثم األيسر ثم حجرها ،وتُلقي
خديجة بعدها بخمارها ،لتبين حقيقة «ما يراه محمد» َأهو شيطان أم م َلك؟ (.((1
القصة بالنسبة إلى جعيط مجرد افتراء ،محض اختالق كما يقول ،وسنده في ذلك أن القرآن ،وهو الذي
تحدث عن أبرز محطات الرسول ،ال يورد قصة الغار بهذا الوصف الدقيق الذي ُو ِص َفت به في سيرة
ابن هشام .يقول جعيط« :ولئن كانت األسانيد ال تعتمد بالنسبة للمؤرخ ،بل فقط متن الرواية ،فقصة
شخصيا أرفضها ألن لحظة التالقي
الغار ثم رؤية الملك فيما بعد وإن كانت غير مستحيلة ( ،)...فإني
ً
(((1
والتجلي والوحي حصلت كما ورد في سورتي النجم والتكوير واضحة مفصلة» .
وبتاريخي الطبري وابن
في هذا السياق ،يخصص جعيط جهدً ا محمو ًدا في مقارنة «قصة الغار» بالقرآن
ْ
ً
مالحظا أن حكاية ابن إسحاق مختلفة تما ًما عن الوحي كما هو وارد في سورتي النجم والتكوير،
سعد،
وأن التدقيق فــي وصــف «قـصــة الـغــار» كــان حـكـ ًـرا على سـيــرة ابــن إسـحــاق دون غـيــرهــا ،وهــو مــا يفقدها
تصور لقاء محمد بـ«الماورائي» – ما دام
نظرا إلى ما يشوبها من غموض ولبس ،خاصة أنها ِّ
حجيتهاً ،
ً
جبريل أم الله نفسه  -بأنه لقاء شدة وصراع ،في حين أن القرآن يقول
جعيط لم يحسم أمر هويته إن كان
وتقبل ،رغــم انخطاف محمد فــي البداية نتيجة مباغتته مــن طــرف «الــرســول الكريم»،
إنــه لحظة همس ُّ
مـلـمـ ًـحــا إل ــى إمـكــانـيــة الـتــأثــر بـقـصــة ص ــراع يـعـقــوب مــع «إي ــل» ،اإلل ــه ال ــذي ت ـصــارع مــع يـعـقــوب جـســد ًيــا،
وم ــع ت ـشــذيــب ال ــدي ــان ــة ال ـي ـه ــودي ــة ،ح ــل ال ـم ـ َلــك (م ـل ــك ي ـه ــوه) م ـحــل اإللـ ــه .وم ــن ه ـنــا ان ـت ـبــاه جـعـيــط إلــى
دالل ــة آي ــة «شــديــد ال ـق ــوى»(س ــورة ال ـن ـجــم) ،إل ــى ج ـبــر/إيــل بـمـعـنــى ق ــوة إي ــل (ال ـل ــه) ،وهـ ــو(أي جـبــرائـيــل)
«ل ـيــس ف ـقــط أداة ال ـل ــه ،ب ــل روحـ ــه ،أي م ــن ذات ــه (ال ـل ــه) الـمـنـفـصـلــة ع ـن ـهــا ،م ــع اإلب ـق ــاء ق ـس ـ ًـرا ع ـلــى شــيء
م ــن ال ـت ـط ــاب ــق .ول ـع ــل ك ــل هـ ــذا ال ـت ـح ـل ـيــل ي ـف ـســر غ ـم ــوض رؤي ـ ــا س ـ ــورة ال ـن ـج ــم ،ألن ال ـ ــذي ت ـج ـلــى ف ـعـ ًـا
( ((1أبــو محمد عبد الملك بن هشام ،الـسـيــرة النبوية ،تقديم وتحقيق أبــو عبد الرحمن مصطفى عبد الحليم ([د .م :].فضاء الفن
والثقافة[ ،د .ت ،)].ص .127-125

دون بعد مئة سنة
( ((1جعيط ،في السيرة النبوية ،مج  ،1ص  ،35وبالنسبة إلى األسانيد ،فإنه سيكتب في الصفحة  ...« : 94كل ما ّ
من الحدوث فاقد لثقة المؤرخ».

تاعجارم و تاشقانم
حولا« ىلإ »يأرلا ئداب« ةيؤر نم تالفنال ا وحن :يلاكشتسا لخدم  -اًجذومنأ طيعج ماشه :يحولا تاهادب دقن يف
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ه ــو ال ـل ــه ول ـي ــس ال ـل ــه ألنـ ــه م ـن ـف ـصــل ع ــن الـ ـ ــذات اإلل ـه ـي ــة ف ــي هــوي ـت ـهــا ال ـك ــام ـل ــة ال ـص ـم ـي ـمــة ،ل ـك ـنــه يـبـقــى
في العالم السماوي»(.((1
ح ـ َّـل جـعـيــط غ ـمــوض رؤي ــا س ــورة الـنـجــم بـغـمــوض جــديــد؛ فـكـثـيــرة هــي أش ـكــال الـبـلـبـلــة الـمـفــاهـيـمـيــة الـتــي
ن ـص ـطــدم ب ـه ــا ،ف ــي أث ـن ــاء م ـح ــاول ــة ال ـت ـخ ـلــص م ــن االل ـت ـب ــاس ــات ال ـحــاص ـلــة ب ـص ــدد ال ــوح ــي وش ـك ــل تـجـلــي
الـمـ ِ
ـوحــى إلـيــه ،ولـعــل أشــد تـلــك األشـكــال الـعـبــارة الـمـلـغــزة الـتــي يـصــف فيها جعيط الـصـلــة بين
ـوحــي لـلـمـ َ
الم ِ
والموحى إليه «إلــه وليس بإله» ،وهي عبارة أقــرب إلى «نبرة
وحي
َ
الله وجبريل ،بكون الوسيط بين ُ
الصوفي» منها إلى «دقة التاريخي» .وقد يكون مرد ذلك إلى انشغاله بإثبات أن «ما حدث» (واألصح
مــا ُحـكــي أنــه ح ــدث) فــي الـغــار قـصــة مخت َلقة ولـيـســت حــادثــة واق ـعــة ،النـتـفــاء الـمـنـطــق والـعـقــل بـصــددهــا.
وجـعـيــط نفسه يــؤكــد فــي كـتــابــه أن الـقــرآن مـحــل لهما دون ســواه مــن مـصــادر الــديــن! لــذلــك سيعمل على
تقصي حقيقة ُّ
تشكل
معاودة النظر في قصة ّأمية محمد كذلك،
ً
منتهجا النهج نفسه ،حيث العودة إلى ّ
األلفاظ والمفاهيم.
ميال إلى اإليمان بالمعجز ،بما يبدو له
محمد ليس ّأم ًيا ،واألرجح أنه كان يقرأ ويكتب .وألن اإلنسان ّ
السير على وسم محمد بكل ما هو خــارق ،بكل ما ال يستطيعه
غير منطقي وغير عقالني ،فقد دأبــت َ
اإلنـســان الـعــادي ،رغــم أن مـحـمــدً ا كــان يــردد مقولة «مــا أنــا إال ب ـشــر .»...وحـتــى ال يمتد شــك أحــد إلى
المصدر اإللهي آلي الـقــرآن ،كما حــدث ً
تكريسا لوجود
فعل مع مجايلي النبيُ ،ر ِّسـخــت ّأمية محمد
ً
ً
رسول للعالمين.
«عناية إلهية» انتقت المنتقى/المصطفى ،ليكون
«أم ــي» لــم يكن
األمــر يبقى مـجــرد فــرضـيــة ،ولجعيط مسلكه الـخــاص فــي تحليلها ،حـيــث يــرى أن لـفــظ ّ
«أمـيــة ال ـيــوم» ،بـقــدر مــا كــان يعني الـنـبــي الـمـبـعــوث من
يعني «الـجـهــل بــالـقــراءة والـكـتــابــة» ،كـمــا هــو شــأن ّ
و‹أميين› مقابل بالعبرية وهو ‹أمــم عــام› ،أي أمم العالمين من غير
‹أمــي› ّ
غير بني إسرائيل .و«لكلمة ّ
بني إســرائـيــل»( .((1كما أن آيــة «مــا أنــا بـقــارئ» ،ال تخبرنا ،وفــق جعيط ،بجهل النبي محمد لـلـقــراءة ،بل
هو رفض ألمــر( .((2والتناقض يصل أوجــه عند تصوير تعنيف مبعوث الله لرسوله محمد بسبب رفضه
ل ــ«إقــرأ» ،فــإن كــان محمد جــاهـ ًـا ،ألــم يكن جبريل على علم بــذلــك؟ وإذا كــان جــاهـ ًـا بجهل محمد،
فـ ِـلـ َـم اإللـحــاح واإلص ــرار على قــراءة شــيء غير قــادر على قــراءتــه ،متعذر عليه تــاوتــه؟ ثــم كيف يستقيم
الـحــديــث عــن قــراءة «شــيء مــا» واألمــر يتعلق ،بحسب جعيط ،ب ـ «وحــي قـلـبــي» ،المطلوب تــاوتــه بعد
قلبيا ،فــي حين اعـتـقــدت الـسـيــرة أن األمــر يتعلق بـقــراءة «مصحف مــن ديـبــاج» .وربـمــا لــم يــدُ ر في
تلقّيه ً
خلد صاحبها ما سيطرحه اختالق قصة كهذه من أسئلة تتعلق بكتابة الوحي وحفظه وتدوينه وجمعه،
وإلى غير ذلك.
( ((1المصدر نفسه ،ص .65
( ((1المصدر نفسه ،ص .42

( ((2ان ـظــر أيـ ًـضــا :محمد عــابــد الـجــابــري ،مــدخــل إلــى الـقــرآن الـكــريــم ،الـجــزء األول :فــي الـتـعــريــف بــالـقــرآن (ال ــدار الـبـيـضــاء :دار النشر
المغربية ،)2006 ،وخاصة ص .84 - 82
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ً
األميين
ليواصل جعيط تقليب المواجع،
متسائل :أكان كل العرب ّأميين حتى تنزل فيهم آية «بعث في ّ
ً
األمية تعني من ضمن ما تعنيه الجهل بالكتاب المقدس ،ومن
رسول»؟ (سورة الجمعة)،
ً
مستنتجا أن ّ
ثمة نعت العرب بها ،في مقابل اليهود والمسيحيين الذين هم أهل الكتاب(.((2
يـبــدو أن اإلص ــرار عـلــى «الـجــانــب اإلع ـج ــازي» لـمـحـمــد جـعــل ُ
األول يـبــالـغــون فــي رب ــط «ال ـن ـبـ ّـوة» بـخــرق
ال ـعــادة وال ـمــألــوف ،وم ــن ذل ــك اخ ـتــاق قـصـتــي «ال ـغــار واألم ـي ــة» ،فــي حـيــن ال ي ــرى جـعـيــط أي تـعــارض
بين «الوحي المحمدي» وعبقرية النبي الدنيوية ،خاصة مع وجــود شــح غريب حــول سيرة محمد في
صباه ومراهقته.
بـنــاء عـلـيــه ،واع ـت ـمــا ًدا عـلــى الـنـبــش فــي الـمـفــاهـيــم وتـقـلـيــب صـفـحــات الـتــاريــخ ،بــاإلنـصــات – اسـتـنـطــاق –
ـاســا ،يــرفــع جعيط الكلفة عــن مفهوم الــوحــي وما
لوثيقة الـقــرآن ،مــن خــال ســورتــي التكوير والـنـجــم أسـ ً
صورتها سيرة
علق به من دنس «األسـطــرة» والتفخيم ،ليستنتج أن الوحي لم يكن بتلك «الشدة» التي ّ
ابــن هـشــام ،بــل إن مـحـمــدً ا تـلـ ّقــاه بـشــوق ولـهـفــة وبـتــواضــع ،كـمــا سـبــق الـقــول بــذلــك .يـقــول جعيط مــدافـ ًعــا
عــن خــاصـتــه« :إن مــا تــذكــره الـسـيــرة مــن أن مـحـمــدً ا خ ــاف عـلــى نـفـســه الـجـنــون بــالـمـعـنــى الـمـتـطــور إبــان
تج ّلي جبريل له وأنه فكر في االنتحار ،كل ذلك ال يمكن قبوله ( )...فالتقبل كان هادئًا في أول رؤية
وانبهاجا عميقًا فــي الحالة الثانية أمــام ‹آيــات رب ــه›»( .((2وقــد وصــل هشام جعيط إلــى هــذا بعد
(رؤي ــا)،
ً
كبيرا من الصالت التي تربط مفهوم الوحي بالرؤيا والتجلي من جهة ،والــوحــي بالقرآن
تحليله عــد ًدا ً
من جهة ثانية.
بالنسبة إلــى الـصـلــة األول ــى (الــوحــي والــرؤيــا) ،فــإن الـكــاتــب يــرى أن مــا يـسـ ّـمـيــه «الــوســط الـشـكــوكــي»
صعبا إدراكه (حراء واإلسراء) على أنه رؤيا« ،وتكون رؤى
للبيئة المحمدية دفع إلى تأويل كل ما كان
ً
النبي صادقة ألن الله وراءهــا .فهو وحــي بالصورة والمشهد ( )...والــرؤيــا في الـقــرآن هي حقيقة أرقى
من حقيقة اليقظة العادية ،إذ هي تلمس حقائق عالية»( .((2وهكذا يطلق جعيط العنان لتحليالته القرآنية
لـلــوحــي ،مــن خ ــال اعـتـبــاره الــرؤيــا وحـ ًـيــا فــي الـمـنــام ،وه ــذا ال يـعـنــي أن الــوحــي مـحـصــور فــي لـحـظــات
المنام ،بحسب سيرة جعيط ،بــل إنــه لحظة ٍّ
تجل بين محمد والـلــه بوساطة جبريل (مــع ُلـ ْـبــس مــا يحيل
إل ـيــه ج ـبــريــل) ،فــا يـمـكــن أن يـتـجـلــى ال ـلــه لـنـبـيــه ،بــل إن مــا يـتـجـلــى هــو جـبــريــل ال غ ـيــر ،وق ــد دف ــع ذلــك
(((2

ً
ـ«األمية» عن معنى الجهل
قدم
( ((2في هامش في الكتاب نفسه (الوحي والقرآن والنبوة) ،يشير جعيط إلى أن الطبري ّ
تأويل مختل ًفا ل ّ
بالقراءة والكتابة ،حيث يعتبر األميين «قو ًما لم يصدقوا رسـ ً
ـول أرسله الله ،وال كتا ًبا أنزله الله ،فكتبوا كتا ًبا بأيديهم» .انظر :جعيط،
في السيرة النبوية ،مج  ،1ص .117-116
( ((2المصدر نفسه ،ص .91-90

وطبيعيا في ذلك الزمن ،وما كان ليثير العجب
قراء التاريخ اإلسالمي ،حيث إن الشك كان عاد ًيا
( ((2وهذا ّ
ً
مما ال ينتبه له كثير من ّ
واالسـتـغــراب والتكفير كما هــي الـحــال الـيــوم .وكـمـثــال على ذلــك  -مــن ضمن أمثلة كـثـيــرة -عــدم تصديق أبــي بكر لمحمد فــي حادثة
اإلس ــراء والـمـعــراج ،ومـجــادلــة الـقــوم لمحمد بـشــأن ذلــك مــن دون أن يـكــون ذلــك مــدعــاة للشعور بغضب الـسـمــاء .وقــد يـكــون البحث
ً
مدخل من مداخل اإلصالح الديني ،من أجل االعتراف بمشروعية «الشك والنقد والمساءلة»
في النزوع الشكوكي لإلسالم المبكر
في الفضاء اإلسالمي المعاصر.

( ((2المصدر نفسه ،ص .31-30
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عائشة – وفــق مــا ُينسب إليها  -إلــى تكفير كــل قــائــل بــرؤيــة النبي لـلــه ،كما الحــظ المستشرق األلماني
تيودور نولدكه (.((2
فالقول /الوحي ،كما هو وارد في سورة التكوير ،هو قول «رسول كريم» ،وليس قول الله بشكل مباشر،
بحسب جعيط .والتجلي هنا رؤية لجبريل وليست رؤيا ،يعني رؤية بصرية« ،رؤية بعين الرأس» يقول
واضحا هو
ملتبسا مرة أخرى حول المقصود بـ«عين الرأس» هذه ! لكن ما يبدو
الكاتب! ويبقى األمر
ً
ً
تسليم جعيط بالوجود الواقعي لجبريل ،بل ولواقعة الوحي العياني ككل ،رغم استدراكه أن هذه الرؤيا
ليست مثل الــرؤيــة الـعــاديــة ،حتى وإن جــرت فــي اليقظة ،وبـكــامــل الــوعــي والـهــدوء النفسي ،فهي رؤيــا
بمعنى إدراك ما ال ُيد َرك عامة وعادة ،أي إننا في هذا المقام ندخل في واقع الإنساني ،وحقيقة تفوق
غموضا من تحليل الصلة بين جبريل والله،
ً
اإلنسانية( . ((2وهكذا يحل جعيط «الغامض» بتحليل أكثر
كما أسلفنا الذكر.
ّأما من حيث صلة الوحي بالقرآن ،فإن جعيط يرفض القول بتطابقهما وتماهيهما؛ فالقرآن الحق على
الوحي كما الوحي الحق على التجلي .إن القرآن متن الوحي« ،فالله أوحى القرآن ،لكن القرآن هو نتيجة
الوحي»( ،((2وقد حدث ذلك من خالل الصوت حي ًنا واإللقاء داخل القلب حي ًنا آخر .وعندما يالمس
ً
رسول للتبليغ ،آنئذ فقط يصير الوحي قرآنًا،
الواقع الموضوعي ،كآيات تع ِرف بالله وتتخذ من محمد
الوحي
َ
ُ
طبعا ،ال يخلو الربط من أسئلة طــرح بعضها الكالميون المتقدمون حــول لفظ القرآن
جعيط.
بحسب
ً
ً
ومعناه ،وعالقتها بفكرة األلوهية والبشرية المحمدية ،وما زال بعضها اآلخر معتمل إلى حدود اليوم.

على سبيل الختم :أفقنا المأمول
وهم
ليس من السهل على المفكر أن يفكر في مقدسات الجموع ويكسر بداهاتهم ويعري أصنامهمُ ،
الذين لم يــوفــروا جهدً ا لل ّفها بلفائف التقديس والتقنيم .ومــن البين بنفسه أهمية هــذا التفكير في فتح
الـطــريــق أمــام الـجــرأة عـلــى اسـتـخــدام الـعـقــل ومـســاءلــة الـمــاضــي وثــوابـتــه .فــي هــذا الـسـيــاق تتجلى راهنية
تبينها مــن غير كبير جـهــد ،خــاصــة على مستوى
مـحــاولــة جعيط ،رغــم الـمــؤاخــذات الكثيرة الـتــي يمكن ّ
«هجرانه» أرضية التاريخ وارتمائه في أحضان «الغيب الغائب» في أحايين كثيرة ،وهو ما يجعل بحثه
تقدم.
في شأن الوحي والقرآن والنبوة محط مساءلة ونقد ،كما حاولنا تبيان ذلك في ما ّ
( ((2تـ ـيـ ــودور نــولــدكــه ،ت ــاري ــخ ال ـق ــرآن ،نـقـلــه إل ــى الـعــربـيــة ج ــورج تــامــر؛ بــال ـتـعــاون مــع عـبـلــة مـعـلــوف  -تــامــر ،خـيــر الــديــن عـبــد ال ـهــادي
ونقوال أبو مراد 3 ،ج في  1مج (بيروت :مؤسسة كونراد ،)2004 ،ص .22
( ((2جعيط ،في السيرة النبوية ،مج  ،1ص .57

لما يقول إن ليس كل وحي
البين بين القرآن والوحيّ ،
( ((2المصدر نفسه ،ص  .55وفي هذا اإلطــار ينبهنا نولدكه إلى االختالف ّ
قرآنًا ،كما إن القرآن ليس كل الوحي ،ويقول في الصفحة السادسة « ،إن محمدً ا ( )...لم يجمع كل ما أوحي إليه في القرآن ،ولم يزعم
وحيا» .ويؤكد في الصفحة « 20أن المسلمين ال يصفون بكلمة ‹وحي› القرآن وحسب ،بل ً
أيضا
على اإلطالق أن أقواله كلها كانت ً
وجه إليه ،حتى لو لم تعتبر كلماته قرآنًا ،أكثر أنواع الوحي التي يعددونها تتناول بالفعل الوحي
كل إلهام تلقّاه النبي ،وكل أمر إلهي ّ
مما أوحي إلى محمد» .لالستزادة والتوسع في الموضوع ،انظر كتاب
غير القرآني» .وقد أفرد نولدكه با ًبا ً
خاصا لـ«ما ال يتضمنه القرآن ّ
تيودور نولدكه اآلنف الذكر ،بداية من الصفحة .210
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وف ــي ه ــذا ال ـصــدد ،ال يـمـكــن ال ـقــارئ أن يـتـجــاهــل ج ــرأة جـعـيــط  -فــي وس ــط ال يـتـحــرج ال ـمــرء مــن وصـفــه
بــالـمـغــرق فــي التقليدانية واالن ـغــاق والـتــراثــويــة  -فــي كـشــف حـجــم االف ـتــراء عـلــى محمد (وعـلــى الـتــاريــخ
واألم ـيــة ،وقــد يـقــود ذلــك بــاحـثـيــن آخــريــن إلــى مــواصـلــة هــذه الـجــرأة حتى
أيـ ًـضــا) مــن خــال قـصـ َتــي الـغــار
ّ
أق ـصــاهــا ،إلع ــادة كـتــابــة تــاريــخ الـمـسـلـمـيــن والـنـبــش فــي غ ـبـ ِ
ـش نـصــوصـهــم ووثــائـقـهــم الـمـقــدســة .ول ـعــل ما
(((2
تجليا من
يشهده الفكر العربي المعاصر من محاوالت جــادة لتقليب رفــوف التراث ونـقــده ليس إال
ً
تـجـلـيــات فـتــح «ج ــروح» الـمــاضــي ونــدوبــه ،لـلـتـحــرر مــن خـطــابــات الـحـجــر عـلــى الـعـقــل الـتــي تـتـغــذى على
موائد «االستبداد بالنظر» ،خاصة بعد «االنتقال التقديسي» من «القرآن» إلى «الس ّنة»( ،((2ومن هذه إلى
تقديس اإلجماع وتابعيه وتابعي تابعيه ،وصـ ً
ٍّ
متجل في تخاريف
ـول إلى تقديس «عبث اليوم» كما هو
فقهائه وفتاويهم.
إن عبث الـيــوم عـنــوان ألزمــة فكرية ودينية تذكرنا بالحروب الدينية فــي أوروبــا خــال قــرون خلت .ولــوال
ف ـتــوحــات الـعـلــم والـفـلـسـفــة والـتـفـكـيــر ال ـن ـقــدي ع ـمــو ًمــا ،لـكــانــت تـكـلـفــة «ال ـب ــادة الــدي ـن ـيــة» بــاهـظــة أك ـثــر مــن
ـاعـفــة أن يــدفــع الـمــرء
ـارا لـلـتــذكــر واالسـتـعـبــار ،فــالـبــادة الـمـضـ َ
ال ـمــؤداة .ومــن مـحــاســن الـتــاريــخ أنــه يـخـ ّلــف آث ـ ً
الضريبة مرتين.
حاليا،
ثمة بــون شاسع بين كتابة جعيط كتابه حــول الــوحــي واالنـتـعــاش الــذي يعرفه التفكير فــي الــديــن ً
وال ـبــون يـتـمـ ّثــل فــي حـجــم اإلف ــات مــن َق ــدَ ر الـحـ ْـجــر والــوصــايــة الـفـقـهـيــة .بـيــن ذاك الــزمــن وزمـنـنــا ،هـنــاك
مكاسب كثيرة لمصلحة معركة التنوير ضد التقليد ،وال سيما من حيث التخلص التدريجي من سطوة
«بادئ الرأي» على الدين واحتكار الحديث فيه وعنه ،عبر تجديد النظر في البداهات المؤسسة لزمن
مهد لها جعيط من خــال نقد بداهات الوحي .وفــي ذلــك تتجلى راهنية ارتجاجاته،
الماضي ،والتي ّ
وتأخذ محاولتنا الستعراض بعض مالمح هذه االرتجاجات مشروعيتها.
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إبراهيم القادري بوتشيش 

**Ibrahim al-Qadri Boutchich

المؤتمر السنوي الخامس
للعلوم االجتماعية واإلنسانية
«سؤال الحرية في الفكر العربي المعاصر»
الدوحة 14 - 12 ،آذار /مارس 2016
Report Of the Fifth Annual Conference
on the Social Sciences and Humanities
Doha, 12 - 14 March 2016

عقد المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات مؤتمره السنوي الخامس للعلوم االجتماعية
واإلن ـس ــان ـي ــة ف ــي ال ــدوح ــة ،خ ــال أيـ ــام  14 – 12آذار /مـ ــارس  2016ل ـب ـســط ال ـن ـظــر ،وال ـبـحــث
واالسـتـقـصــاء فــي مــوضــوع «س ــؤال الـحــريــة فــي الـفـكــر الـعــربــي الـمـعــاصــر» ،فــي م ــوازاة مــوضــوع «المدينة
وسينصب مقالنا التقريري على الموضوع األول
العربية :تحديات التمدين في مجتمعات متحولة».
ُّ
الذي هو «سؤال الحرية في الفكر العربي المعاصر».
***
بـ ــدأت أش ـغ ــال ال ـمــؤت ـمــر حـ ــول سـ ــؤال ال ـح ــري ــة ب ـم ـحــاضــرة اف ـت ـتــاح ـيــة ف ــي ال ـي ــوم األول ،أل ـق ــاه ــا الـمـفـكــر
ال ـع ــرب ــي ف ـه ـمــي ج ــدع ــان ت ـح ــت عـ ـنـ ــوان« :أس ـئ ـل ــة ال ـح ــري ــة ه ـ ـ ـنـ ـ ــا...اآلن» ،ان ـط ـل ــق ف ـي ـهــا م ــن ت ـح ــدي ــدات
دق ـي ـق ــة لـ ـم ــدل ــول م ـص ـط ـل ــح الـ ـح ــري ــة وف ـ ــق ال ـم ـس ـت ــوي ــات الـ ـث ــاث ــة الـ ـت ــي حـ ــددهـ ــا ب ـ ــول ري ـ ـكـ ــور ل ـم ـســألــة
ال ـح ــري ــة ،بـ ــد ًءا م ــن ال ـم ـس ـتــوى ال ـل ـغــوي ال ـم ـت ــداول ،إل ــى م ـس ـتــوى الـتـفـكـيــر ال ـس ـيــاســي واألخ ــاق ــي ال ــذي
ه ــو تـفـكـيــر ف ــي شـ ــروط ت ـح ـ ّقــق ال ـح ــري ــة ف ــي ال ـح ـي ــاة ال ـع ــام ــة ،وص ـ ـ ً
ـول إل ــى م ـس ـتــوى ال ـف ـل ـس ـفــة الـتــأصـيـلـيــة
) )Philosophie fondamentaleال ــذي يـخـتــزل خـطــاب الـحــريــة فــي س ــؤال :كـيــف يـمـكــن اإلن ـســان أن
يـكــون خــالـ ًقــا ألفـعــالــه؟ وقــد حــدد الـمـحــاضــر الـمـسـتــوى الـثــانــي كـمـجــال الشـتـغــالــه ،كـمــا حــدد فــي الــوقــت
ذات ــه األص ـنــاف ال ـتــي سـيـنــأى عــن مـعــالـجـتـهــا ،مـعـتـبـ ًـرا إيــاهــا خ ــارج الـسـيــاقــات ال ـتــي يـحـتــاج إلـيـهــا الــوضــع
* أستاذ التاريخ اإلسالمي ،كلية اآلداب ،جامعة موالي إسماعيل ،مكناس – المغرب.

** Professor of Islamic history - Moulay Ismail University - Meknes - Morocco.
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ال ـعــربــي ال ــراه ــن ،مــن قـبـيــل الـمـســائــل ال ـتــي شـغـلــت الـجـبــريـيــن وال ـقــدري ـيــن والـتـفــويـضـيـيــن ،وم ـســألــة الــرق
والعبودية رغم استمرارها في الحاضرً ،
فضل عن األدبيات الفلسفية والمقوالت المبتذلة والمكرورة،
بحسب تعبيره.
وضع جدعان إصبعه على خمس أسئلة اعتبرها من قضايا «الحرية...اآلن» ،أو داخلة في دائرة الزمن
المباشر ،بحسب تعبيره ،وهي األسئلة الراهنية التي ينبغي أن يوجه إليها المفكرون العرب النظر بالقول
الـبــرهــانــي ،وفــي مـقــدمـتـهــا «س ــؤال االس ـت ـبــداد» .ورأى أن اسـتـبــداد الــدولــة الــوطـنـيــة الـعــربـيــة إرث تــاريـخــي
ـرســخ فــي وج ــدان الـثـقــافــة الـعــربـيــة  -اإلســامـيــة مــن خــال فـقـهــاء الـسـيــاســة الـشــرعـيــة الــذيــن استنبتوا فيها
تـ ّ
مبادئ إلزامية الطاعة ،وتحريم الخروج عن الحاكم .واستمر هذا المشهد الالجم حرية الذات العربية
من عصر الخالفة إلــى نهاية العثمانيين ،لتنشأ بعد ذلــك الدولة الوطنية العربية المسنودة إلــى منظومة
االس ـت ـبــداد بـمــرجـعـيــة مــدنـيــة أو عـلـمــانـيــة حــدي ـثــة .وخ ـلــص ج ــدع ــان ،بـعــد تـحـلـيــل مـسـتـفـيــض ،إل ــى الـقــول
إن الـبـحــث فــي ج ــذور االس ـت ـبــداد لــم يـعــد مـطـلــو ًبــا ،بــل الـمـطـلــوب هــو الـتـحــرر مــن ال ــرواب ــط الـتــي تصلنا
بـتــاريــخ االس ـت ـبــداد بـعــد أن أدرك ـن ــا أصــولــه ومـنــابـعــه ،ثــم ات ـخــاذ مــوقــف مـنــه ومـنــاهـضـتــه ،ألن ــه يـعـيــق تـطــور
المجتمع العربي.
فــي سـيــاق مـتـصــل ،طــرح الـمـحــاضــر ال ـســؤال الـثــانــي ،وهــو «س ــؤال الـحــريــة وال ـعــدالــة» ،وأيـهـمــا ينبغي أن
يحظى باألولويةً ،
رافضا مقولة الحاكم المستبد العادل التي هي توليفة كيميائية هجينة ،تأسست عليها
فـكــرة الـسـلـطــة فــي الـتــاريــخ اإلســامــي .وذهــب إلــى الـقــول بأسبقية الـحــريــة عـلــى الـعــدالــة ،ألن الـعــدل ال
يتعايش مع نقيضه االستبداد ،وأن المعادلة الصحيحة تكمن في أن العدل ال ينمو ويتوهج إال في تربة
سليمة هي تربة الحرية بالذات.
ً
ملحميا ،وناقش في هذا
سؤال
ثم انتقل المحاضر إلى استحضار «سؤال الحرية الدينية» الذي اعتبره
ً
الـصــدد الـتــراث الفقهي والـفـكــري اإلســامــي ،وتـطــور حــريــة المعتقد الـتــي وردت صــريـحــة فــي كثير من
النصوص القرآنية ،إال أن االتجاه الفقهي ذهب إلى إعادة توجيهها وفق ظروف سياسية ،فأفتى بالحكم
المرتد بالقتل ،ولو أن عد ًدا من المفكرين المسلمين المعاصرين خالف هذا الحكم.
على
ّ
ّأما السؤال الرابع من أسئلة الحرية التي يرى جدعان أنها من أسئلة الزمن المباشر ً
أيضا ،فهو «سؤال
حــريــة الـتـعـبـيــر» ،وه ــو س ــؤال مـلـغــم ومـتـفـجــر ،بـحـســب تـعـبـيــره ،ألن ــه يــامــس الـمـجــال ال ــذي يـعــرف أبـشــع
مـظــاهــر االسـتـبــداد المتمثّلة فــي الـمــاحـقــات واالض ـط ـهــادات ولـجــم الـحــق فــي ال ــرأي الـمـخــالــف ،تحت
مبرر الدفاع عن ثوابت الدولة أو المقدس الديني أو النسق االجتماعي .ولــم يفت المحاضر التذكير
ـس بـمـشــاعــر
فــي ه ــذا ال ـصــدد ب ـض ــرورة ضـبــط حــريــة الـتـعـبـيــر ،حـتــى ال تـتـحــول إل ــى إسـ ــاءات مــاديــة أو م ـ ّ
اآلخر ومعتقداته...
وختم جدعان محاضرته بالسؤال الخامس من األسئلة التي تتطلبها الحرية اآلن ،وهو «سؤال الحرية
المهمشة المطالبة بحقوقها .وأكد ضرورة
والتعددية واالعتراف» ،الذي يحيل إلى سؤال حرية الهويات
ّ
أن تراعي الدول العربية حقوق األقليات التي تعيش فيها.
***

رــيرــقـت
ةحودلا » -رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس« :ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلل سماخلا رمتؤملالاملالااخلا رمتؤملاؤملا
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بـعــد الـمـحــاضــرة االفـتـتــاحـيــة ،انـطـلـقــت جـلـســات الـمــؤتـمــر ال ـخــاص بـمــوضــوع «س ــؤال الـحــريــة فــي الفكر
العربي المعاصر» ،حيث توزعت خريطة األبحاث المقدمة على عشر جلسات علمية تميزت بالتنوع
والتكامل والشمول.
ت ـم ـحــورت الـجـلـسـتــان األولـ ــى وال ـثــان ـيــة ح ــول م ــدل ــول ال ـحــريــة وت ـط ــوره ف ــي اإلن ـت ــاج ال ـف ـكــري والـفـلـسـفــي
المعاصر ،حيث اشتغلت األوراق البحثية في الجلسة األولى على الحرية عند بعض المفكرين العرب
المعاصرين ،من أمثال راشــد الغنوشي الــذي كــان مركز اهتمام الــورقــة التي قدمها علي الصالح مولى
تحت عنوان« :الحرية في كتابات راشد الغنوشي :بحث في النسق واألصالة» ،وهي عبارة عن قراءة
نقدية مـقــارنــة ألدبـيــات الغنوشي وم ـصــادره ،استخلص منها صاحبها أن رؤيــة الغنوشي لــم تـخــرج عن
سياق المقدمات النظرية بشأن أصل الخلق ووظيفة العمران ومسؤولية اإلنسان في اإلســام ،وأنــه لم
يشكل بذلك قطيعة مع العقل اإلصــاحــي األصــولــي ،وال مع المنظور اإلخــوانــي للحرية ،وبالتالي لم
يفلح في تجاوز سقف المنجز حول الحرية في الفكر التونسي ،وال حتى معارضته في حده األدنى.
اعتما ًدا على منهج مقارن أيـ ًـضــا ،سعى شاكر الحوكي في بحثه الموسوم بـ «مسألة الحرية عند راشد
الغنوشي والمنصف المرزوقي» إلى عقد مقارنة بين مفهوم الحرية عند راشد الغنوشي ومواطنه المنصف
ّ
المفكرين ،استنا ًدا إلى أربعة مؤشرات برزت بوضوح في أثناء
المرزوقي ،ليستنتج اختال ًفا جوهر ًيا بين
وضع الدستور التونسي الجديد وانعكاساته في النقاش العام حوله ،وهي المرجعيات واألطروحات
المنبثقة عنها والدولة والديمقراطية؛ ففي حين متح األول أفكاره حول الحرية من المرجعية اإلخوانية
تصوره لها من ثقافة التنوير العقلي ،وحقوق اإلنسان ،ومبدأ التعددية،
وموروثها اإلسالمي ،نهل الثاني ّ
والتعايش بين اآلراء.
قدمها نابي بوعلي في موضوع «الطبيعة التطورية لمفهوم الحرية من خالل
عالجت الورقة الثالثة ،التي ّ
مشروعات التراث والتجديد لحسن حنفي» ،مفهوم الحرية عند هذا المفكر المصري ،كنموذج للنخبة
العربية المعاصرة التي بلورت رؤيــة فلسفية في بيئة عربية مغايرة للبيئة الغربية .فــإذا كانت البيئة التي
وتقدس الحرية،
تمجد الديمقراطية ّ
أنتجت الحرية في الغرب قد جاءت متزامنة مع قيام دولة حديثةّ ،
فإن مشروع حسن حنفي -كنموذج للنخبة العربية المعاصرة  -طرح فكرة الحرية في بيئة عربية متخلفة
ومأزومة .ومن هنا تأتي أهمية التساؤالت التي أثارتها الورقة حول آليات ترتيب ضوابط المالءمة بين
عقليا وانتكاسة حضارية.
فكر عربي تنويري معقلن وبيئة استقبال تعيش
ً
تكلسا ً

ّأما الجلسة الثانية التي ّ
شكلت الشق الثاني من تيمة الحرية وتطورها في اإلنتاج الفكري الفلسفي المعاصر،
فقد تم خاللها تداول ثالث مداخالت ،بدأها عبد الرزاق بلعقروز بورقة حول «حرية المفهوم الفلسفي في
الفكر العربي المعاصر :بحث في شروط إمكان العقل الحر» ،حاول فيها رصد الصورة المفهومية للحرية
الـتــي أنتجها الفكر الـعــربــي المعاصر كوصفة لـلـخــروج مــن فــوضــى الفعل الـمـبــاشــر ،إلــى نـظــام الفعل الــذي
تبسط فيه الذات ماهيتها ،مستندً ا إلى تقنيات اإلنتاج المفهومي التي اشتغل بها ٌّ
كل من محمد أركون وطه
ومعتبرا أن الصناعة المفهومية شرط ضروري إلنجاز الفعل الحر.
عبد الرحمن وناصيف نصار،
ً
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وطــرح المنجي الـســربــاجــي فــي ورقـتــه ســؤال «مــاذا يعني أن نفكر عــربـ ًـيــا فــي الـحــريــة؟» ،بــاعـتـبــاره سـ ً
ـؤال
مــركــز ًيــا أج ــاب عـنــه فــي مــداخـلـتــه بــالـقــول إن مـبــاشــرة س ــؤال الـحــريــة يـقـتـضــي مـنـهـجـ ًـيــا ال ـمــرور عـبــر ثــاث
م ــراح ــل :أول ـه ــا االن ـط ــاق م ــن عـقــانـيــة م ـع ـيــاريــة قـ ــادرة ع ـلــى ت ـج ــاوز االخ ـت ــال الــوظ ـي ـفــي ال ــذي اخ ـتــرق
الـعـقــل الـسـيــاســي الـعــربــي بـمـجــرد مــا حـ ِّـول إلــى تقنية تـبـ ّـرر السلطة الـقــائـمــة .وتـكـمــن الـمــرحـلــة الـثــانـيــة في
ت ـحــديــد م ـعــالــم ه ــذه الـعـقــانـيــة ال ـم ـع ـيــاريــة ،بـيـنـمــا تـتـجـلــى ال ـمــرح ـلــة ال ـثــال ـثــة ف ــي رص ــد م ـقــومــات الـتـنـظـيــم
الـمــؤسـســي ال ــذي يـضـمــن مـســاحــة واس ـعــة مــن ال ـحــريــات ،وف ــي مـقــدمـتـهــا الـحـيــاد الـعـقــائــدي واألخــاقــي
ضمن دولة القانون.
اخ ُتتمت هــذه الجلسة بمداخلة عبد اللطيف المتدين« :الـحــريــات الـفــرديــة فــي عالم متغير :الـفــرد ضد
المجتمع» ،عــرض فيها للنقلة السلبية الـتــي شهدتها الـحــريــات فــي المجتمع الـعــربــي المعاصر ،حيث
أخذت تنفلت من دائرة ّقيم الثقافة الجماعية والموروث الديني ،في اتجاه الحرية الفردية الالمسؤولة.
وسـجـلــت الـمــداخـلــة كـيــف تـمــاهــى بـعــض ال ـش ـبــاب مــع ه ــذه ال ـحــريــة الـسـلـبـيــة مــن خ ــال ال ــدع ــوات إلــى
اإلفطار في رمضان ،والـشــذوذ الجنسي ،والــدعــوة إلــى حرية تغيير الدين والمذهب ،بتأييد من الغرب
ومن منظمات المجتمع المدني التابعة له ،وهو ما يطرح التساؤل حول مدى نجاعة الديمقراطية في
استيعاب «طغيان» األقلية المجتمعية التي تفرض توجهاتها على األغلبية ،ومدى الدور الذي يقوم به
المشرع لمراعاة مصلحة السلم االجتماعي.
ّ
***

وجـهــت الجلسة الـثــالـثــة الـنـظــر صــوب الـلـيـبــرالـيــة مــرجـعـيـ ًة فــي مـقــاربــات الـفـكــر الـعــربــي لـلـحــريــة .و ُقـ ّـدمــت
َّ
خاللها ثالث ورقات بحثية ،بدأت بورقة رجا بهلول في موضوع «الحرية ومعوقات الفعل :التأسيس
والمالحظ أن هذه الورقة تصدت للدفاع عن فكرة مفادها
لمفهوم ليبرالي للحرية في الفكر العربي».
َ
يعرف
أن تأصيل المفهوم الليبرالي للحرية فــي الثقافة العربية يتجلى فــي أساسها الميتافيزيقي الــذي ّ
الحرية بأنها تجسيد لغياب العوائق أمام الفعل ،وأن الحداثة العربية منحت هذا التصور الميتافيزيقي
للحرية فرصة للتعبير عن نفسه في الفلسفة السياسية العربية الحديثة والمعاصرة.
قدمها مهند مصطفى تحت عنوان «سياسة االعتراف والحرية :سجال
أعقبت هذه المداخلة ورقة ثانية ّ
وإطــار نظري تحت طائلة السياق الـعــربــي» ،عــرض الباحث مــن خاللها للسجال النظري واألكاديمي
بشأن سياسة االعتراف التي و ّلدت ً
تعبيرا عن الحرية
معرفيا يبحث في التعددية الثقافية بصفتها
حقل
ً
ً
الفردية والجماعية .وخلص إلى أن سياسة االعتراف تهدف إلى تطوير مفهومي العدالة والحرية بما
يتجاوز المفهوم الليبرالي التقليدي ،ويعمل على تطويره من الداخل.
ّأمــا الــورقــة األخـيــرة فــي هــذه الـجـلـســة ،فقدمتها ثـنــاء فــؤاد عـبــد الـلــه حــول «الـحــريــة الـلـيـبــرالـيــة فــي السياق
الـعــربــي» ،ربـطــت مــن خــالـهــا الـحــريــة فــي الـعــالــم الـعــربــي بلحظة الـنـهـضــة الـعــربـيــة الـتــي أنـتـجــت عقالنية
جــديــدة متماهية مــع الفكر الـتـنــويــري األوروب ــي .وتــأسـيـ ًـســا على ذلــك ،حللت انـعـكــاســات روح النهضة
على تخليق تجليات الــوعــي التحرري العربي وفـكــرة الوطنية .واقترحت الــورقــة صــوغ رؤيــة اجتهادية

رــيرــقـت
ةحودلا » -رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس« :ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلل سماخلا رمتؤملالاملالااخلا رمتؤملاؤملا
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لنموذج عربي لتكريس مبدأ «العدالة والحرية والـمـســاواة» في التطبيق السياسي العربي ،خاصة بعد
ثورات الربيع العربي التي جعلت من الحرية الهدف األساسي.
***
تحول اتجاه البحث في ســؤال الحرية في الجلسة الرابعة إلى الوقوف على الحرية في البيئة الثقافية
ّ
واالجتماعية والسياسية العربية ،وقدمت خاللها ثالث أوراق ،بدأت بورقة أثارها جواد رضواني تحت
عنوان« :هل يمكن الحديث عن حرية فكرية عربية في إطار وجود ثقافة عربية حتمية؟» .وقد اقترحت
الورقة داخل هذا السؤال المركزي إعادة طرح سؤال مفهوم الحرية إلى الواجهة ،واألخذ بعين االعتبار
إطارا عا ًما يحدد فهم الفرد والجماعة لمعنى الحرية .وبناء على ذلك ،يمكن
«البعد الثقافي» مكونًا أو ً
ُ
رؤية الحرية والثقافة في العالم العربي من باب حدودهما وإمكاناتهما ،انطال ًقا من استحضار الماضي
وتحليل الراهن وتصور المستقبل.
ّأم ــا ال ــورق ــة ال ـثــان ـيــة ال ـتــي أع ـ ّـده ــا إبــراه ـيــم ال ـق ــادري بــوتـشـيــش ف ــي م ــوض ــوع «ح ــري ــة ال ـم ــرأة بــال ـم ـغــرب فــي
ـوعــا راهـنـ ًـيــا
ض ــوء ال ـجــدل وال ـتــدافــع بـيــن الـمــرجـعـيــة اإلســام ـيــة والـمــواث ـيــق الــدول ـيــة» ،فـقــد عــالـجــت مــوضـ ً
أحـ ــدث ان ـق ـس ــا ًم ــا ف ــي ال ـ ــرأي ال ـع ــام ال ـم ـغــربــي ح ــول ح ــري ــة الـ ـم ــرأة ،وخ ـ ّل ــف ن ـق ـ ً
ـاش ــا واسـ ـ ًع ــا ب ـعــد ص ــدور
مـســودة مـشــروع «الخطة الوطنية إلدمــاج الـمــرأة فــي التنمية» ،وهــو مـشــروع رأى الباحث أنــه شـ ّـكــل مت ًنا
خطابيا طــرح الحرية النسائية فــي المغرب بكثير مــن الـجــرأة حين اقتبس مطالبه بشأن تحسين وضعية
ً
ال ـمــرأة مــن قــامــوس الـمــواثـيــق الــدولـيــة ومــن م ـفــردات الـحــريــة الـلـيـبــرالـيــة ،وهــو مــا أث ــار صــدا ًمــا بـيــن الـتـيــار
اإلســامــي والـتـيــار الـحــداثــي فــي الـمـغــرب ،وصــل إلــى حــد التفسيق واالتـهــام بالعمالة لألجنبي ،وتنظيم
المسيرات والمسيرات الـمـضــادة ،وظـهــور كتابات يــدافــع بها كــل طــرف عــن صحة مرجعياته فــي قراءته
لحرية المرأة.
ختم هــذه الجلسة عبد الـلــه محمد الجسمي بمداخلة عــن «الـحــريــة والـثـقــافــة» ،دافــع فيها عــن فـكــرة أن
الـحــريــة تتحدد مــن خــال الثقافة الـســائــدة فــي أي مجتمع .وأبــرز فــي تحليله أن الـحــريــة قيمة وسـلــوك،
وأنها تعتمل ضمن ثقافة أو ثقافات محددة .وح ّلل بعد ذلك السمات الثقافية التي يمكن أن تحتضن
الحرية ،ومنها غياب المس ّلمات والبديهيات الفكرية ،وعدم احتكار الحقيقةً ،
فضل عن نسبية المعرفة
واستقالليتها ،واحتكامها للواقع.
***
تميز اليوم الثاني من أشغال المؤتمر بمحاضرة افتتاحية ألقاها المفكر العربي عزمي بشارة حول الحرية
ّ
في الفكر العربي .وقد رامت هذه المحاضرة اإلجابة عن أسئلة الزمن العربي اآلني ،وتحضير خطاطة
الستيعاب الحرية وتطبيقاتها في الواقع العربي .في هذا السياق أورد المحاضر النقاشات الفلسفية في
حرا من العبودية،
مبي ًنا أن الحرية ليست معطى
ً
طبيعيا ،وأن اإلنسان رغم والدته ًّ
شأن موضوع الحريةّ ،
حرا فكر ًيا وجسد ًيا وإراد ًيا.
فإنه ال يولد ًّ
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إلعطاء القرائن على صحة مقولته ،قــام المحاضر بحفريات تاريخية حــول الحرية في الفكر القديم،
والفكر الغربي والنيوليبرالي الحديث ،والفكر النهضوي العربي المعاصر .وخلص ،استنا ًدا إلى منظور
نـقــدي نـقــاشــي ،إلــى الـقــول إن الـحــريــة لــم تــؤســس بالمعنى األنـطــولــوجــي وال الـكــوزمــولــوجــي ،بــل كانت
تمث ًّل للوعي والممارسة اإلنسانية ،وإنها  -في حقل العلوم االجتماعية واإلنسانية  -لم ّ
تشكل مفهو ًما،
يقدم للباحث آلية تحليلية لفهم الظواهر ،وهو ما ال يقوى
ألن المفهوم وفق ما هو متعارف عليه
علمياّ ،
ً
عليه مفهوم الحرية.
شدد على أنه
لب اإلشكالية ،بل ّ
رغم اهتمام المحاضر بالمقاربة الفلسفية للحرية ،فإنه لم يعتبر ذلك ّ
ويشخص المسائل المرتبطة بالحريات في الــواقــع العربي ،وضمنها
ينبغي للفكر العربي أن يفحص
ّ
قـمــع األنـظـمــة الـعــربـيــة لـلـحــريــات الـعــامــة .ومــن ثـ ّـم ال يمكن تعليق الـفـشــل عـلــى مشجب مـفـكــري عصر
النهضة العربية ،بل ينبغي مواجهة استبداد األنظمة الحالية ،وتأسيس نظام ديموقراطي يحمي الحريات،
ويحصن المجتمعات العربية من أي انفالت أو فوضى تنتج أنظمة استبدادية جديدة.
ّ
مــن األسـئـلــة المهمة الـتــي طرحها عــزمــي بـشــارة فــي سـيــاق المتغيرات العربية الــراهـنــة ،ســؤال المفاضلة
بين االستقرار وضمان الحياة في ظل االستبداد ،أو اختيار الحرية رغــم ما تطرحه من تحديات ،فهو
يرى أن هذه المفاضلة وهمية ،ألن من يعارض الحريات المدنية والسياسية ال يذهب إلى تأييد الظلم
ويوجه التهمة إلى الحريات
واالستبداد ،إنما يحاول أن يقابل الحرية بقيمة أخرى من قبيل «الوطنية»،
ّ
المدنية والسياسية بأنها مؤامرة خارجية .وال تطرح المفاضلة بين قيمة الحرية وقيمة الحياة عند عزمي
بـشــارة إال حـيــن يـصـبــح مـطـلــب الـحــريــات بــاهـ ًـظــا ،أو يـبـلــغ أحـيــا ًنــا ذروة الـحــرب األهـلـيــة والـفــوضــى .بيد
أن للظلم وز ًنــا ً
ثقيل على البشر ،أكثر من وزن الحياة واالسـتـقــرار على المدى البعيد ،كما ذهــب إلى
ذلك المحاضر.
من األسئلة الجوهرية التي أثارتها المحاضرة ً
أيضا ،سؤال العالقة بين الحريات الشخصية والحريات
الـمــدنـيــة والـسـيــاسـيــة :فـهــل يمكن قـبــول حـكــم طــاغـيــة يجهض الـحــريــات الـمــدنـيــة والـسـيــاسـيــة ،فــي مقابل
ضمان الحريات الشخصية؟ يرى بشارة أنه ال يصح أي شكل من أشكال المساومة حول قضايا الحرية
المتسمة بالشمولية والتكامل.
بـعــد ه ــذه الـمـحــاضــرة الـنــوعـيــة ،تــواصـلــت جـلـســات ال ـيــوم الـثــانــي مــن الـمــؤتـمــر بــالـجـلـســة الـخــامـســة الـتــي
ت ـحـ ّـول االهـتـمــام فـيـهــا إلــى تـيـمــة الـحــريــة الــديـنـيــة وحــريــة الـمـعـتـقــد ،وفـيـهــا ق ـ ّـدم مـعـتــز الـخـطـيــب ورق ـتــه في
موضوع «الحرية الدينية وقتل المرتد :مدخل إلعــادة التفكير في االجتهاد الفقهي» .وقــد أبــرزت هذه
مفصلة عــن الـنـقــاشــات المختلفة حــول الـحــريــة الدينية واإلك ــراه على الــديــن فــي المرحلة
الــورقــة صــورة ّ
الكالسيكية والمرحلة المعاصرة .كما ألقت الضوء على أبعاد الجدل وقيمة الحرية الدينية ،واألسس
المرتد
الـتــي استند إليها الـقــول بأخالقية اإلك ــراه الــديـنــي أو عــدم أخالقيته ،ور ّك ــزت على نـمــوذج حكم
ّ
لــرصــد ح ــدود مـســاحــة ال ـحــريــة الــديـنـيــة فــي ال ـعــالــم اإلس ــام ــي ،واالج ـت ـه ــادات الـفـقـهـيــة ال ـتــي قــدمــت في
هذا الموضوع.
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أثارت ورقة سعيد أقيور« ،حرية المعتقد في العالم العربي من السجال الفكري إلى التنزيل الدستوري»،
إشكالية الحرية الدينية في النسق الفكري والسياسي العربي التقليدي الذي دخل زمن الحداثة ،فانبرت
مــع هــذا الـتـحــول ت ـيــارات أيــديــولــوجـيــة ت ـقــارب الـحــريــة الــديـنـيــة بـمـقــاربــات مـخـتـلـفــة ،أهـمـهــا الـتـيــار الــديـنــي
البعدين الديني والمدني بخصوص
والعلماني .ورغم أن الوثيقة الدستورية العربية رامت التوليف بين ُ
حرية المعتقد ،فإنها ال تزال تثير مجموعة من السجاالت الفكرية والتأويالت المتباينة لنصوصها.
وختمت محاسن عبد الجليل هذه الجلسة بورقتها البحثية «الحرية في التمثّالت االجتماعية بين الثقافة
العالمة والثقافة الشعبية» ،سعت من خاللها إلى إبراز دور الثقافة الشعبية ومساهمتها إلى جانب الثقافة
العالمة فــي تأسيس خطاب الحرية .وقــد استندت لتأكيد فرضيتها إلــى حالتين تتمثّالن فــي حالة إعــدام
الحالج ،ثم اتهام المفكر السوداني محمود محمد طه بالردة والحكم عليه باإلعدام ،لتستنتج أن التالحم
أو التضاد بين التمثّالت الشعبية والعالمة يساهم في إثراء حقل التمثّالت االجتماعية حول الحرية الدينية.
***
ت ـم ـحــورت الـجـلـســة ال ـســادســة مــن أش ـغــال الـمــؤتـمــر ح ــول مــوضــوع «ال ـحــريــة فــي س ـيــاق س ــؤال الـحــداثــة
والـنـهـضــة» ،قــدمــت فيها ثــاث أوراق :نـ ّـبـهــت ورقــة عـبــد الــوهــاب األف ـنــدي« ،ثـمــن الـحــريــة :اقـتـصــاديــات
الحرية والتحرر في صراعات الحداثة العربية» ،إلــى إشكالية الفهم الخاطئ بشأن وجــود حرية فردية
وبينت أن مفهوم الحرية الفردية ال وجود له بمعزل عن منظومة
في الفكر الليبرالي خارج سياق الضبطّ ،
مقترحا حول «اقتصادية الحرية» في
وقدمت
اجتماعية ،وأن الحرية كونية وليست
حكرا على الغربّ .
ً
ً
الفضاء العربي ،تعكس صورة نقدية لما طرحه البعض حول ضرورة وجود «ليبرالية إسالمية» قد تساهم
في حل معضلة الحرية االقتصادية.
والتمدن الجديد في التجربة النهضوية» التي قدمها سامر
تناولت الورقة الثانية «شريعة الحياة :الحرية
ّ
عكاش ،محاولة لتأكيد فرضيتين أساسيتين :أوالهما أن سؤال غياب الحرية في العالم العربي اليوم هو
سؤال عن إخفاق المشروع النهضوي العربي في تحقيق أحالمه التنويرية .وثانيتهما أن سؤال الحرية
هــو فــي جــوهــره ســؤال فلسفي كــوزمــولــوجــي يـخــص اإلنـســان مــع الـخــالــق ،ولـيــس س ـ ً
ـؤال إصــاحـ ًـيــا ،وأن
تأسيسا على ثــورة علمية ،قبل أن يصبح عقدة إصالحية خاضعة
هذا السؤال ُح ّلت عقدته في الغرب
ً
لصالحيات الجمهور الفرنسي وثوراته الشعبية .وبناء على ذلك اقترحت الورقة تأسيس مفهوم الحرية
في ارتباطه بمفهوم «التمدن الجديد» وتجلياته المختلفة.
ّأم ــا الــورقــة الـثــالـثــة الـتــي قـ ّـدمـهــا عـبــد الــرحـيــم ال ـعــام تـحــت ع ـنــوان «الـتــأسـيــس لـلـحــريــة مــن خ ــال كشف
نقائضها» ،فقد تب ّنت مقاربات البويسي والكواكبي نماذج اعتبرها الباحث آليات للبحث عن الحرية
مــن الــداخــل ،أي مــن خــال الــوقــوف على نقائضها .واستخلص أن الحافز لالستئناس بفكر الرجلين
يتصل بسؤال التغيير والمساحات التي يتيحها في مختلف األزمنة التاريخية والبيئات السياسية التي
تختلف فيها درجات قابلية شعوبها لالستعباد.
***
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أث ـيــرت فــي الـجـلـســة الـســابـعــة عــاقــة الـحــريــة بــالـمـشــروعـيــة الـسـيــاسـيــة وال ـت ـحــرر الــوطـنــي مــن خ ــال ثــاث
مداخالت ،اس ُتهلت بمداخلة محمد الحاج محمد في موضوع «داللة مقصد الحرية على المشروعية
السياسية فــي اإلس ــام» .وقــد أوضـحــت الــورقــة أن علم مقاصد الشريعة وعـلــم مصطلح الـحــديــث هما
اآللـيـتــان الـلـتــان تعكسان حــرص الشريعة اإلســامـيــة على تحصين الـحــريــة الفعلية لجمهور الـنــاس عبر
منظومة عقدية تلزم المكلفين بالتفكير ،ومنظومة تشريعية تحث المكلفين على تصحيح إرادتهم باتجاه
مقاصد الدين وقيمه الخلقية العليا.
وفــي سـيــاق عــاقــة الـحــريــة بــالـتـحــرر الــوطـنــي ،نـ ّـبـهــت ورقــة ســامـيــة إدري ــس «خـطــاب الـحــريــة والـتـحــرر في
السياق الكولونيالي :حالة الجزائر» إلى ضرورة إدراك السياق الكولونيالي الذي ولدت مفاهيم الحرية
مــن رحـمــه؛ فخطابات الحركة الوطنية الجزائرية المناهضة لالستعمار الفرنسي تــواتــرت فيها مفردات
الحرية والتحرر واالستقالل بــدالالت مختلفة ،بعضها مستوحى من اإلســام ،وبعضها مستوحى من
النهضة العربية أو من قيم الثورة الفرنسية ،وهو ما يستدعي مجموعة من التساؤالت ،أبرزها يتجسد في
فهم كيفية تفعيل تلك المفاهيم ضمن الخطاب القومي التحرري في الجزائر.
واخ ُتتمت هذه الجلسة بمداخلة تحت عنوان «الدستورانية المغربية في العقد األول من القرن العشرين
قدمها خالد العسري من خالل مقاربة تاريخية بصدد أول محاولة لتأسيس
وإشكال الفصل بين السلط» ّ
دستور في المغرب قبل الحماية .وقد استنتج الباحث أن الشروط التاريخية ألول محاولة دستورانية
مغربية لــم تكن قــد نضجت بـعــدُ  ،وأن الحرية لــم تكن لتتحقق إال مــن خــال بنية دسـتــوريــة تـقــوم على
أهــداف رباعية تتجسد في تقوية الدولة ضد التحرشات االستعمارية ،والحد من السلطوية المخزنية،
وتفكيك ارتباط الدولة بالقبيلة ،وتضمين الحقوق في الوثائق الدستورية.
***
انتقلت الجلسة الثامنة من أشغال المؤتمر إلى دراسة الحرية في عالقتها باإلنتاج الفكري واإلبداعي
في الفضاء اإللكتروني واالفـتــراضــي .في هــذا المنحى ،عالجت ورقــة محمد مريني موضوع «الحرية
وس ـيــاســات الــرقــابــة عـلــى وســائــط االت ـصــال فــي الـفـكــر الـعــربــي ال ـحــديــث» مــن زاوي ـت ـيــن :أواله ـم ــا تتعلق
بمجريات التحوالت الحالية فــي الــوطــن العربي التي أثبتت صحة قــاعــدة أن مــن يمتلك زمــام وسائط
عالميا تجسده مقولة
االتصال و«الرقابة» ،يملك مفاتيح التغيير ،في حين أن الزاوية الثانية تتخذ ُبعدً ا
ً
آل غــور بــأن وســائــط االتـصــال ُتـ َـعـ ّـد أحــد المحركات الستة للتغيير العالمي ،وهــو مــا ينطبق على العالم
عبر عنه الباحث بتطبيق «المصفاة» على وسائل اإلعالم ،و«الرقابة الذاتية»
العربي ،في المشهد الذي ّ
على الشبكة المعلوماتية.
فــي مــوازاة عالقة الحرية بالمجال االفـتــراضــي ،سعى عبد الحق هقي مــن خــال ورقـتــه البحثية« ،على
جــدار الــوطــن :التغريد بالحرية :تجليات الحرية فــي اإلبــداع التفاعلي» ،إلــى اإلجــابــة عــن كيفية تناول
«األدب التفاعلي» موضوعات الحرية وشروطها لدى المبدع والمتلقي في العالم االفتراضي ،ليصل
إلــى االسـتـنـتــاج الـقــائــل إن األدب الـتـفــاعـلــي اسـتـطــاع أن يـكـســر الـقــوالــب األجـنــاسـيــة الـتـقـلـيــديــة ،واخـتــراق
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الـتــابــوهــات ،والـتـحــرر مــن قـيــود الـلـغــة وسـطــوة ال ـتــراث ،ولـكـنــه لــم يفلح – مـضـمــو ًنــا  -فــي االنـفـتــاح على
ً
تناول وممارسة.
الوعي بالحرية
واخـ ُتـتـمــت هــذه الـجـلـســة «االفـتــراضـيــة» بــورقــة «الـحــريــات واإلنـتــرنـيــت وسـيــاط الـتـشــريـعــات» الـتــي قدمها
جــوهــر ال ـجــامــوســي ،وفـيـهــا ط ــرح – فــي أف ــق تــوسـيــع وتـنـظـيــم ال ـحــريــات  -إشـكــالـيــة ب ـنــاء تـشــريــع قــانــونــي
خاص بالتواصل اإللكتروني ،والحد من الجريمة اإللكترونية بهدف تحقيق مشروع ثالثية «الحريات
منب ًها إلــى ضــرورة التحرز مــن تـحـ ّـول هــذا التشريع
واإلنترنيت والتشريعات» فــي المجتمعات العربيةّ ،
ّ
المنظم للتواصل اإللكتروني إلى سوط يجلد الحريات.
القانوني
***
تحول اهتمام المؤتمرين نحو عالقة الحرية بالتنمية والرفاه والعدالة االجتماعية،
مع الجلسة التاسعةّ ،
حيث ُق ّدمت ثالث أوراق بحثية ،استهلها محمد أوريا بورقة حول «الحرية في إطار العدالة االجتماعية
كــإنـصــاف :هــل المنظور الــرولــزي صالح للفكر والـمـمــارســة؟» ،وفيها طــرح إشكالية ال َّلبس الــذي ّ
يلف
تم تنزيله للواقع ،كما أنه تب ّنى
مفهوم الحرية في الوطن العربي ،عكس نظيره في الفكر الغربي الذي ّ
ـوذجــا لــذلــك .ومــن ثــم ذهــب الـبــاحــث إلــى أن الـحــريــات األســاسـيــة الــازمــة السـتـقــرار
م ـقــوالت رول ــز نـمـ ً
معيارا للحكم على قدرة المجتمع على قبول االختالفات
المجتمع في الفكر الرولزي ،يمكن أن ُت َّتخذ
ً
من خالل عدالة اجتماعية.
في الورقة الثانية التي قدمها إبراهيم المرشيد حول «الحرية السياسية والحرية االقتصادية والرفاه في
الـعــالــم الـعــربــي :تحليل على مـنــوال الـعــاقــات السببية» ،ذهــب الـبــاحــث إلــى تأصيل نوعية الـعــاقــة بين
الحرية السياسية واالقتصادية والرفاه االجتماعي في الوطن العربي وتحليل أبعادها ،موظ ًفا في ذلك
المجمعة ،واستخلص أن
مقاربة «غرانجر» لتحديد اتجاهات السببية في إطار نموذج متجانس للبيانات
ّ
الرفاهية االقتصادية والحرية االقتصادية في العالم العربي مترابطتان ،على عكس العالقة بين الرفاهية
االقتصادية والحرية السياسية والحرية االقتصادية التي تنعدم فيها السببية.
واخ ُتتمت هذه الجلسة بورقة بحثية لخباب النعمان تحت عنوان «التنمية حرية :دراسة في تنازع نماذج
الحداثة اآلسيوية والغربية وظاللها على الراهن العربي في حقبة ما بعد الثورات» ،وهي ورقة سعت لفتح
نقاش حول مقاربة أمارتيا ِسن بشأن العالقة بين الحرية والتنمية ،وما إذا كان العالم العربي في حاجة إلى
إنتاج حداثة تنهل من التجربة الغربية ،أم تستفيد من النقاش الجاري حول القيم اآلسيوية .وانتهت الورقة
إلى خالصات مركزية ،أهمها أن نموذج التنمية المفترضة للعالم العربي اإلسالمي يقوم على إعالء روح
التحديث على التغريب ،على عكس الحالة اآلسيوية التي تمتح من القيم الغربية مثابة ورشدً ا.
***
اخ ُتتمت أشغال جلسات سؤال الحرية بالجلسة العاشرة التي اتخذت تيمة أزمة فكر الحرية في البالد
العربية قضية مــركــزيــة على مــائــدة الـبـحــث ،وتــم خاللها تقديم ثــاث أوراق بحثية ،استه ّلها فريدريك
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مـعـتــوق بـمــداخـلــة حـمـلــت ع ـنــوان «الـعـصـبـيــات آكـلــة ال ـحــريــات الـسـيــاسـيــة» ،ط ــرح فـيـهــا إشـكــالـيــة الـحــريــة
في عالقتها بمقولة العصبية التي وجــدت بيئة مالئمة في الحياة السياسية واليومية للمواطن العربي،
وساهمت في إحداث صدام مع منظومة الحرية .واستنتج من خاللها استنتج أن «االستنفار العصباني»
 بحسب تعبيره  -يــؤدي إلــى تعطيل الــوعــي بالحرية ،وإلــى انـعــدام التكامل مــع اآلخــر ،وهــو مــا يشكلتهديدً ا لمطالب الحرية العمومي.
تلت هذه الورق َة مداخل ُة شمس الدين الكيالني بشأن «جدل الحرية والمساواة في ميزان فكر النهضة
الـعــربـيــة» ،وق ـ ّـدم فيها ق ــراءة تــاريـخـيــة لمفهوم الـحــريــة فــي الـفـكــر الـنـهـضــوي الـعــربــي ،حـيــث ارتـبــط مفهوم
الحرية بالمساواة عند الجيل األول من رواد النهضة العربية ،مباشرة بعد «صدمة» وعيهم بتفوق الغرب
وتخ ّلف العرب ،فاتخذوا استراتيجيا دفاعية تقوم على االقتباس من الحرية الغربية بما ال يتعارض مع
المدنية الغربية ،قيم الحداثة إلى
تعرف عن كثب إلى
ّ
القيم اإلسالمية ،بينما أضاف الجيل الثاني ،الذي ّ
نموذجا لتحقيق النهضة والتقدم.
معتبرا استنساخ التجربة الغربية
جانب الحرية والمساواة،
ً
ً
اخ ُتتمت الجلسة العاشرة بورقة أحمد مفلح في موضوع «غياب الحرية في ‹عالم الفكر› العربي» .وقد
انـصـبــت هــذه الــورقــة حــول س ــؤال :هــل الـحــريــة مــوضــوع مـفـ ّـكــر فـيــه بـمــا فـيــه الـكـفــايــة مــن الـنــاحـيــة الفكرية؟
ولــإجــابــة ع ــن ذل ــك ،انـطـلـقــت ال ــورق ــة م ــن دراسـ ــة تـحـلـيـلـيــة لـمـجـلــة ع ــال ــم ال ـف ـكــر الـكــويـتـيــة ،مـسـتـنــدة إلــى
تبين من خاللها أن موضوع الحرية لم يطرق في أعداد المجلة المذكورة إال بنسبة  1في المئة
إحصاءات ّ
من مجموع األبحاث المنشورة فيها ،وأن ثمانية أبحاث فقط من هذه النسبة هي التي استقصت بعمق
كثيرا عن الحرية ،ولكنه يزهد في الكتابة حولها.
تيمة الحرية ،وهو ما يعكس واق ًعا ً
عربيا مأزو ًما يتحدث ً
***

الـجــديــر بــالـتـنــويــه أن جـ ّـل جـلـســات الـمــؤتـمــر كــانــت تعقبها مـنــاقـشــات عـلـمـيــة رصـيـنــة ،ســاهـمــت فــي إثــراء
األفكار وتعميقها ،أو اقتراح مراجعات أو مسارات فكرية جديدة ،وهو ما ّ
شكل بحق واجهة ثانية لتألق
ً
وورشا فكرية قابلة للبحث والتنقيب.
المؤتمر ،وتوليده أسئلة جديدة،
ومــن خــال قــراءة فاحصة لهذه الجلسات العلمية ،يمكن تسجيل مجموعة من االنطباعات أختزلها،
بسبب ضيق المجال ،بما يلي:
 إن س ــؤال الـحــريــة فــي الـفـكــر الـعــربــي الـمـعــاصــر ال ــذي طــرحــه الـمــؤتـمــر الـخــامــس لـلـعـلــوم االجـتـمــاعـيــةواإلنـســانـيــة ال يكتسي أهميته مــن قيمته اإلبستيمولوجية فـحـســب ،بــل أيـ ًـضــا مــن حـضــوره المكثف في
متون الفكر العربي المعاصر ،وارتباطه بوجودية اإلنسان ،وقيمة ككائن اجتماعي ،ناهيك عن راهنية
الـمــوضــوع ،وتـجـسـيــده إحــدى الـعــامــات الـبــارزة فــي ثــالــوث احـتـجــاجــات الــربـيــع الـعــربــي المتجسدة في
شعار« :خبز -حرية -كرامة».
يتبين متابع سؤال الحرية ما يعتريه من محدودية وابتسار وندرة ،إن لم نقُل ما يعتريه من نقص مهول
 ّعلى مستوى التراكم المنجز كما أكدت ذلك إحدى المداخالت المدعمة باإلحصاءات .وبالتالي ،فإن

رــيرــقـت
ةحودلا » -رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس« :ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلل سماخلا رمتؤملالاملالااخلا رمتؤملاؤملا
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يسد الفراغ الذي ينوء تحت وطأته فحسب ،بل يحتاج
سؤال الحرية ال يحتاج إلى تراكم بحثي نوعي ّ
إلــى تحيين ) )Actualisationمستمر ،نـظـ ًـرا إلــى تـســارع األحــداث المفاجئة التي تفرض إعــادة ترسيم
مفهوم الحرية باستمرار ،واستنباط خيوط جديدة مر ّكبة ،وسبك أسئلة مفتوحة على جميع االحتماالت
والعوالم الممكنة ،وفق معايير علمية دقيقة ومقاييس موضوعية رصينة.
 أتاح هذا الملتقى العلمي المتميز للباحثين واألكاديميين فرصة للنبش في ملف الحرية من جديد،وإعــادة قــراءتــه وفهمه في ضــوء المتغيرات الثقافية ،والتحوالت السياسية التي يشهدها عالم متعولم،
ومــن مــواقــع ورؤى مـتـعــددة ،وبـمـقــاربــات وأدوات منهجية مـتـكــامـلــة ،نــاهـيــك عــن إثــارتــه أسـئـلــة لــم تُسبر
أغوارها بشكل عميق ودقيق من قبل ،وما قـ ّـدم من إجابات حول ســؤال الحرية ،يمكن أن يفتح ً
ورشا
ً
ومفتوحا.
سؤال متجد ًدا
بحثية جديدة ويجعله
ً
 اتسمت أوراق المؤتمر بالتنوع والتكامل ،وأحسب أنها وضعت ســؤال الحرية على محك الــدرسوالـفـحــص والـمــراجـعــة ان ـطــا ًقــا مــن م ـقــاربــات فـلـسـفـيــة وديـنـيــة وقــانــونـيــة وتــاريـخـيــة ،مــع تـفـكـيــك وتـحـلـيــل
للبيئات الثقافية واالجتماعية العربية المستقبلة للحرية ،ورصد دقيق لتمثّالتها في عصر النهضة ،ومسح
لتاريخيتها ومـســاراتـهــا األســاسـيــة ،ناهيك عــن فحص دقـيــق للمحلي والــوافــد مــن تمظهراتها المتنوعة،
وسبر لخطوط تماسها مع ثالوث الحداثة والدين والمجتمع.
 ال نـبــالــغ فــي ال ـقــول إن أب ـحــاث الـمــؤتـمــر تـمـكـنــت مــن اسـتـكـشــاف جــزء مــن مـضـمــرات س ــؤال الـحــريــة،وه ــو ال ـجــزء الـخـفــي ال ــذي ال يـظـهــر عـلــى الـسـطــح مــن خ ــال ط ــرق مـجـمــوعــة مــن الـتــابــوهــات والـقـضــايــا
غ ـيــر ال ـم ـفـ َّـكــر ف ـي ـهــا ،وت ـج ــاوز م ـس ــاح ــات ال ـم ــأل ــوف ،وم ـح ــاول ــة إي ـق ــاظ ال ـق ـضــايــا «ال ـن ــائ ـم ــة» ذات الـصـلــة
بــال ـحــريــة .ك ـمــا أن ـه ــا ات ـس ـمــت بــال ـت ـنــوع والـ ـث ــراء ال ـل ــذي ــن أف ـ ــرزا ه ــذه ال ـج ـل ـســات ال ـت ــي ك ــان ــت صــاخ ـبــة فــي
م ـنــاق ـشــات ـهــا ،م ـف ـيــدة ف ــي ن ـتــائ ـج ـهــا ،دس ـمــة ف ــي أف ـك ــاره ــا وتــوج ـهــات ـهــا ،األمـ ــر الـ ــذي جـعـلـهــا ت ـق ــدِّ م حـصـيـلــة
علمية محترمة ،امـتــدت عبر مساحات معرفية متباينة ومتشعبة ،واسـتـنــدت إلــى النصوص الكالسيكية
وال ـم ـتــن الـفـلـسـفــي ال ـحــديــث ،وال ـس ـيــاق االق ـت ـصــادي وال ـقــانــونــي ال ـمــؤطــر ،وأرش ـي ـفــات ال ـتــاريــخ الـحــاضــر
( ،)L’histoire du présentوكلها حقول معرفية نحسب أنها تح ّفز على إيجاد مخارج فكرية ،وتصورات
واقعية تستشرف المستقبل ،لالنتقال بالمجتمع العربي من مجتمع االستبداد إلى مجتمع يحترم الحرية
ويدرك قيمتها.
 رغم تنويهنا بأهمية األوراق المقدمة في المؤتمر ،فقد طغت على بعضها الفرضيات أكثر من توجههاً
مستقبل .كما أن بقدر ما كانت بعض األوراق
نحو صوغ نتائج دقيقة ،وأسئلة إبداعية جديرة بالدرس
غـنـيــة بــالـمـفــاهـيــم ،كــانــت تـقـنـيــاتـهــا ومـنــاهـجـهــا تـفـتـقــر إل ــى الــوضــوح والـتـطـبـيــق ،وتـمــاهــت مــع اإلسـقــاطــات
المفاهيمية ،والتنميط المغلق لبعض المفاهيم الفوقية التنظيرية.
 ومن القضايا التي أحسب أن أوراق المؤتمر لم تعمل على إشباعها ،ندرة األبحاث بشأن الحرية فيتعرضا لالستبداد وانعدام الحرية ،فإن الموضوع لم
ً
تعد أكثر الضحايا
صيغة المؤنث؛ فرغم أن المرأة ّ
ينل حظه الكافي في جلسات المؤتمر.
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ّ
محكمة تصدر عن المركز العربي لألبحاث ودراســة
مجلة «تبين» للدراسات الفكرية والثقافية دوريــة
األول في صيف
السياسات .تحمل الرقم الدولي المعياري ( .)ISSN: 2305-2465وقد صدر عددها ّ
ّ
محكمة تصدر مرة واحدة ّ
كل ثالثة أشهر ،ولها هيئة تحرير علمية أكاديمية
 .2012وهي دورية فصلية
مختصة وهـيـئــة اسـتـشــاريــة دولـيــة فــاعـلــة تـشــرف عـلــى عـمـلـهــا ،وتـسـتـنــد إلــى مـيـثــاق أخــاقــي لـقــواعــد النشر
وللعالقة بينها وبين الباحثين .كما تستند إلى الئحة داخلية ّ
تنظم عمل التحكيم ،وإلى الئحة معتمدة
ّ
(المحكمين) في االختصاصات كافة.
بالقراء

«تبين» في مجال الفكر ،والدراسات الفكرية والثقافية بالمعنى
ّ
حدد المركز في هذا السياق هوية مجلة ّ
الواسع للكلمة .ويشير اســم المجلة إلــى التبين بوصفه عملية فكرية بحثية عليا في مجال الدراسات
الـفـكــريــة والـثـقــافـيــة ،بـمــا تـنـطــوي عـلـيــه مــن الـمـســاءلــة وإع ـمــال الـنـقــد والـمــراجـعــة ،وط ــرح أسـئـلــة التفكيك
«تبين» على طبيعتها ووظيفتها وأدواتـهــا المفهومية والفكرية النقدية مواصل ًة
والـتـجــاوز .وتــركّ ــز دوريــة ّ
فــي ذلــك االهـتـمــام الـنـقــدي الـفـكــري الـعــربــي مـنــذ عـصــر الـنـهـضــة الـعــربـيــة ،لـكــن فــي شــروط مـتـغـيــرة تـطـ َّـور
فيها الفكر العربي الحديث على مستوى المضامين واالهتمامات والمقاربات المنهجية واإلشكاليات،
هويتها النقدية للدراسات الفلسفية والدراسات في
وطرح القضايا .وتفتح الدورية صفحاتها في إطار ّ
المجال الثقافي بما في ذلك اللسانيات ونظريات النص والكتابة واألدب والنقد ،وثقافة المهمشين،
واألدب الشعبي ،واألن ــواع األدبـيــة والكتابية بما فــي ذلــك النصية ،واألدب والـنـقــد الـمـقــارنـيــن ،وتــاريــخ
األفكار .كما تهتم ببناء حوار تجسيري بين المساهمين الفكريين العرب المعاصرين ومن سبقهم من
أجيال من المفكرين وأصحاب الرؤى واألفكار واالتجاهات.
تعتمد مجلة «تبين» في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجالت الدولية
ّ
المحكمة ،وفقًا لما يلي:

ً -خصيصا للمجلةّ ،
كليا أو نشر ما
وأل يـكــون قــد نشر
أول :أن يـكــون البحث أصـيـ ًـا مـعـ ًّـدا
ً
جزئيا أو ً
ً
قدم في أحد المؤتمرات العلمية من غير المؤتمرات
أي وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية ،أو ّ
يشبهه في ّ
أي جهة أخرى.
التي يعقدها المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،أو إلى ّ
ثانيا :أن يرفق البحث بالسيرة العلمية ( )C.V.للباحث باللغتين العربية واإلنكليزية.
ً --

- -ثالثًا :يجب أن يشتمل البحث على العناصر التالية:
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1.1عـنــوان الـبـحــث باللغتين الـعــربـيــة واإلنـكـلـيــزيــة ،وتـعــريــف مــوجــز بــالـبــاحــث والـمــؤسـســة العلمية التي
ينتمي إليها.

الملخص التنفيذي باللغتين العربية واإلنكليزية في نحو  125 - 100كلمة ،والكلمات المفتاحية
2.2
ّ
الملخص ،ويـقـ ّـدم الملخص بجمل قصيرة ودقيقة وواضـحــة إشكالية البحث
( )Keywordsبعد
ّ
توصل إليها البحث.
الرئيسة ،والطرق المستخدمة في بحثها ،والنتائج التي ّ

3.3تـحــديــد مـشـكـلــة الـبـحــث ،وأهـ ــداف ال ــدراس ــة ،وأهـمـيـتـهــا ،والـمــراجـعــة الـنـقــديــة لـمــا سـبــق ُ
وك ـتــب عن
الـمــوضــوع ،بما فــي ذلــك أحــدث مــا صــدر فــي مـجــال البحث ،وتحديد مــواصـفــات فرضية البحث
أو أطــروحـتــه ،ووض ــع الـتـصـ ّـور الـمـفــاهـيـمــي وتـحــديــد مــؤشّ ــراتــه الــرئـيـســة ،ووص ــف منهجية الـبـحــث،
مذي ًل بقائمة المصادر والمراجع التي
والتحليل والنتائج ،واالستنتاجات .على أن يكون البحث ّ
أحال إليها الباحث ،أو التي يشير إليها في المتن .وتذكر في القائمة بيانات البحوث بلغتها األصلية
(األجنبية) في حال العودة إلى عدة مصادر بعدة لغات.

4.4أن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وفقًا لنظام اإلحاالت المرجعية الذي يعتمده المركز (ملحق :1
أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع).
ُ
ً
يعدها
5.5ال تنشر المجلة مستالت أو
قرت ّإل بشكل استثنائي ،وبعد أن ّ
فصول من رسائل جامعية أ ّ
ويقدم
الباحث مــن جديد للنشر فــي المجلة ،وفــي هــذه الحالة على الباحث أن يشير إلــى ذلــك،
ّ
بيانات وافية عن عنوان األطروحة وتاريخ مناقشتها والمؤسسة التي جرت فيها المناقشة.

6.6أن يقع البحث في مجال أهداف المجلة واهتماماتها البحثية.

7.7تهتم المجلة بنشر مراجعات نقدية للكتب المهمة التي صــدرت حديثًا في مجاالت اختصاصها
بأي لغة من اللغات ،شرط ّأل يكون قد مضى على صدورها أكثر من ثالث سنواتّ ،
وأل يتجاوز
ّ
ع ــدد كـلـمــاتـهــا  3000 - 2800كـلـمــة .وي ـجــب أن يـقــع ه ــذا الـكـتــاب فــي م ـجــال اخـتـصــاص الـبــاحــث
أو فــي مـجــال اهـتـمــامــاتــه البحثية األســاسـيــة ،وتـخـضــع الـمــراجـعــات إلــى مــا تخضع لــه الـبـحــوث من
قواعد التحكيم.

خاصا للمناقشات لفكرة أو نظرية أو قضية مثارة في مجال الــدراســات الفكرية
8.8تفرد المجلة با ًبا
ً
والثقافية ال يتجاوز عدد كلمات المناقشة  3000 - 2800كلمة ،وتخضع المناقشات إلى ما تخضع
له البحوث من قواعد التحكيم.

9.9يــراوح عــدد كلمات البحث ،بما فــي ذلــك المراجع فــي اإلحــاالت المرجعية والـهــوامــش اإليضاحية،
وق ــائ ـم ــة ال ـم ــراج ــع وك ـل ـم ــات الـ ـجـ ــداول ف ــي حـ ــال وجـ ــودهـ ــا ،وال ـم ـل ـح ـق ــات ف ــي حـ ــال وجـ ــودهـ ــا ،بـيــن
 8000 - 6000كلمة ،وللمجلة أن تنشر ،بحسب تقديراتها وبصورة استثنائية ،بعض البحوث والدراسات
منضدً ا على برنامج وورد ( ،)Wordعلى
التي تتجاوز هذا العدد من الكلمات ،ويجب تسليم البحث ّ
أن يـكــون الـنــص العربي بـنــوع حــرف واحــد ولـيــس أكـثــر مــن نــوع ،وأن يـكــون الـنــص اإلنكليزي بحرف
( )Times New Romanفقط ،أي أن يكون النص العربي بحرف واحد مختلف تما ًما عن نوع حرف
النص اإلنكليزي الموحد.
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1010فــي ح ــال وج ــود ص ــور أو مـخـطـطــات أو أش ـكــال أو م ـعــادالت أو رس ــوم بـيــانـيــة أو جـ ــداول ،ينبغي
إرسالها بالطريقة التي استغلت بها في األصل بحسب
برنامجي اكسل( )Excelأو وورد (،)Word
َ
كما يجب إرفاقها بنوعية جيدة ( )High Resolutionكصور أصلية في ملف مستقل ً
أيضا.

 -راب ـ ًعــا :يخضع كـ ّـل بـحــث إلــى تحكيم ســري تــام ،يـقــوم بــه قــارئــان (مـحـ ّـكـمــان) مــن الـقــراء المختصيناختصاصا دقيقًا في موضوع البحث ،ومن ذوي الخبرة العلمية بما أنجز في مجاله ،ومن المعتمدين
ً
ـرجــح ثالث.
فــي قائمة الـقـ ّـراء فــي الـمــركــز .وفــي حــال تباين تقارير الـقــراء ،يـحــال البحث إلــى قــارئ مـ ّ
وتلتزم المجلة موافاة الباحث بقرارها األخير؛ النشر /النشر بعد إجراء تعديالت محددة /االعتذار عن
عدم النشر ،وذلك في غضون شهرين من استالم البحث.

أخالقيا يشتمل على احترام الخصوصية والسرية والموضوعية واألمانة
خامسا :تلتزم المجلة ميثا ًقا
-ً
ً
ٍ
أي معلومات بخصوص
العلمية وعــدم إفـصــاح
المحررين والمراجعين وأعـضــاء هيئة التحرير عــن ّ
ّ
ٍ
شخص آخر غير المؤ ّلف والقراء وفريق التحرير (ملحق .)2
أي
البحث المحال إليهم إلى ّ
1.1يخضع ترتيب نشر البحوث إلى مقتضيات فنية ال عالقة لها بمكانة الباحث.
ٍ
مالية عن الـمــواد  -مــن البحوث والــدراســات والـمـقــاالت  -التي تنشرها؛
2.2ال تدفع المجلة مكافآت ّ
أي رسوم على النشر فيها.
مثلما هو م َّت َب ٌع في الدوريات العلمية في العالم .وال تتقاضى المجلة ّ
( الملحق ) 1

أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع
 -1الكتب

المحررّ ،
الطبعة (مكان ال ّنشر :ال ّناشر ،تاريخ ال ّنشر)،
اسم المؤ ّلف ،عنوان الكتاب ،اسم المترجم أو
ّ
الصفحة؛ كما يلي:
رقم ّ

الوطني
المعرفة ( 265الكويت :المجلس
علي ،الثقافة العربية وعصر المعلومات ،سلسلة عالم ْ
ّ
نبيل ّ
للثّقافة والفنون واآلداب ،)2001 ،ص .227
كـيــت ن ــاش ،الـســوسـيــولــوجـيــا الـسـيــاسـيــة الـمـعــاصــرة :الـعــولـمــة والـسـيــاســة والـسـلـطــة ،حـيــدر حــاج إسماعيل
(مترجم) (بيروت :المنظمة العربية للترجمة ،)2013 ،ص .116

و ُيستشهد بالكتاب في الهامش الالحق غير الموالي مباشر ًة على ال ّنحو التالي ً
مثل :ناش ،ص .116
مختصرا:
يتم استخدام العنوان
ً
(ما لم يكن يوجد أكثر من مرجع واحد للمؤ ّلف نفسه ،ففي هذه الحالة ّ
ناش ،السوسويولوجيا ،ص .)116

ّأمـ ــا ف ــي قــائ ـمــة ال ـم ــراج ــع ف ـي ــرد ال ـك ـت ــاب ع ـلــى ال ـ ّن ـح ــو ال ـت ــال ــي :نـ ــاش ،ك ـي ــت .ال ـس ــوس ـي ــول ــوج ـي ــا ال ـس ـيــاس ـيــة
ال ـم ـعــاصــرة :الـعــولـمــة والـسـيــاســة والـسـلـطــة ،حـيــدر ح ــاج إسـمــاعـيــل (م ـتــرجــم) ،ب ـيــروت :الـمـنـظـمــة الـعــربـيــة
للترجمة.2013 ،

وبــالـنـسـبــة إلــى الـكـتــاب ال ــذي اش ـتــرك فــي تــألـيـفــه أكـثــر مــن ثــاثــة مــؤلـفـيــن ،فـ ُـيـكـتــب اســم الـمــؤلــف الــرئـيــس
أو المحرر أو المشرف على تجميع المادة مع عبارة «وآخــرون» .مثال :السيد ياسين وآخــرون ،تحليل
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مـضـمــون الـفـكــر ال ـقــومـ ّـي ال ـع ــرب ـ ّـي ،ط ( 4ب ـي ــروت :مــركــز دراسـ ــات ال ــوح ــدة الـعــربـيــة ،)1991 ،ص .109
و ُيستشهد به في الهامش الالحق كما يلي :ياسين وآخرون ،ص .109

العربي،
القومي
السيد وآخــرون .تحليل مضمون الفكر
ّأما في قائمة المراجع فيكون كاآلتي :ياسينّ ،
ّ
ّ
ط  ،4بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية.1991 ،
 -2الدوريات

اس ــم ال ـمــؤ ّلــف« ،ع ـنــوان ال ـ ّـدراس ــة أو الـمـقــالــة» ،اس ــم ال ـم ـج ـ ّلــة ،الـمـجـ ّلــد و/أو رق ــم ال ـعــدد (سـنــة الـ ّنـشــر)،
رق ــم الـ ّـصـفـحــة .م ـثــال :مـحـمــد حـســن« ،األم ــن الـقــومـ ّـي ال ـعــربـ ّـي» ،إسـتــراتـيـجـيــات ،الـمـجـلــد  ،15ال ـعــدد 1
( ،)2009ص .129
القومي العربي» ،إستراتيجيات ،المجلد ،15
ّأمــا في قائمة المراجع ،فنكتب :حسن ،محمد« .األمــن
ّ
العدد  ،)2009( 1ص .135-120
 -3مقاالت الجرائد

ال تُذكر ّإل في الهوامش (في قائمة المراجع ال تُذكر).

يحث الواليات المتحدة إلعادة فتح ّ
الطرق الدبلوماسية مع دمشق» ،الغارديان،
مثال :إيان بالك« ،األسد ّ
.2009/2/17
 -4المنشورات اإللكترونية

اسم الكاتب (إن وجد)« ،عنوان المقال أو التقرير» ،اسم الموقع اإللكتروني ،تاريخ النشر (إن وجد)،
شوهد في ،2016/8/9 :في http://www.... :مثال:
كريستوفر ِهل« ،السياسة الخارجية األميركية على طريقة ترامب» ،الجزيرة نت ،2016/8/7 ،شوهد في
 ،2016/8/9فيhttp://bit.ly/2aOCz9M :

في حال وجود سلسلة تنشر على الموقع اإللكتروني ،تُكتب بخط سميك (مثال :تقدير موقف أو تقييم
حالة أو تحليل سياسات أو دراسات ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.)... ،
إذا جرى االقتباس عن كتاب أو تقرير أكاديمي أو دولي أو عن مجلة دورية تنشر على اإلنترنت ،تُذكر
بيانات النشر حسب نوع اإلصدار (كتاب ،مجلة ،تقرير) ،ولكن ُيضاف الرابط اإللكتروني بعد البيانات
المعتادة لنشر تلك اإلصدارات مع ضرورة ذكر رقم الصفحة التي جرى االقتباس منها.
يتعين ذكر الرابط ً
كامل بحيث يوصل القارئ إلى الصفحة اإللكترونية التي جرى االقتباس منها مباشرة
وليس إلى العنوان العام للموقع.

ي ـ ـت ـ ـع ـ ـ ّـي ـ ــن اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ــراب ـ ـ ـ ــط اإلل ـ ـ ـك ـ ـ ـت ـ ـ ــرون ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال « ُمـ ـ ـخـ ـ ـت ـ ـ ِ
ـص ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــروابـ ـ ـ ـ ــط اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرونـ ـ ـي ـ ــة»
(.)e.g. Bitly or Goo.gl Shortener

مــاحـظــة :فــي الـهــوامــش وقــائـمــة الـمــراجــع الـعــربـ ّـيــة ،يـنـبـغــي أن يـكــون ع ـنــوان الـكـتــاب أو الـمـجـ ّلــة بــالـخـ ّـط
العريض .أمّا إن كان بلغة أجنبية ،فينبغي أن يُكتب بخطّ مائلٍ.
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( الملحق ) 2

أخالقيات النشر في مجلة تبين

1.1تعتمد مجلة تبين قــواعــد الـســريــة والموضوعية فــي عملية التحكيم ،بالنسبة إلــى الـبــاحــث والـقــراء
ّ
معتمدين لديها من
(المحكمين) على حـ ّـد ســواء ،وتُحيل كــل بحث قــابــل للتحكيم على قارئين
ْ
ذوي الخبرة واالختصاص الدقيق بموضوع البحث ،لتقييمه وفق نقاط محددة .وفي حال تعارض
مرجح آخر.
التقييم بين القراء ،تُحيل المجلة البحث على قارئ ّ
ِ
ومجربِين ومن ذوي الخبرة بالجديد في اختصاصهم.
موثوقين
2.2تعتمد مجلة تبين ُقراء
ّ
تنظيما داخـلـ ًـيــا دقـيـ ًقــا واضــح الــواجـبــات والـمـســؤولـيــات فــي عمل جـهــاز التحرير
3.3تعتمد مجلة تبين
ً
ومراتبه الوظيفية.
للمحررين والقراء ،باستثناء المسؤول المباشر عن عملية التحرير (رئيس التحرير أو من
4.4ال يجوز
ّ
ٍ
أي
أي
شخص آخر ،بما في ذلك المؤ ّلف .وينبغي اإلبقاء على ّ
ينوب عنه) أن يبحث الورقة مع ّ
ٍ
أي
السرية ،وال يجوز استعمال ٍّ
معلومة ّ
متميزة أو رأيٍ جرى الحصول عليه من خالل القراءة قيد ّ
منهما الستفادةٍ شخصية.
5.5تـقـ ّـدم المجلة فــي ضــوء تـقــاريــر الـقــراء خــدمــة دعــم فـ ّنــي ومنهجي ومـعـلــومــاتــي للباحثين بحسب ما
يستدعي األمر ذلك ويخدم تجويد البحث.
6.6تلتزم المجلة بإعالم الباحث بالموافقة على نشر البحث من دون تعديل أو وفق تعديالت معينة،
بنا ًء على ما يرد في تقارير القراءة ،أو االعتذار عن عدم النشر ،مع بيان أسباب االعتذار.
7.7ت ـل ـت ــزم م ـج ـل ــة ت ـب ـي ــن بـ ـجـ ــودة الـ ـخ ــدم ــات ال ـت ــدق ـي ـق ـي ــة وال ـت ـح ــري ــري ــة وال ـط ـب ــاع ـي ــة واإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ال ـتــي
تقدمها للبحث.
المحررون والمراجعون الما ّدة البحثية بحسب محتواها الفكري،
يقيم
8.8احترام قاعدة عدم التمييزّ :
ّ
مع مراعاة مبدأ عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس االجتماعي أو المعتقد الديني أو الفلسفة
السياسية للكاتب ،أو أي شكل مــن أشـكــال التمييز األخ ــرى ،عــدا االلـتــزام بـقــواعــد ومـنــاهــج ولغة
التفكير العلمي في عرض وتقديم األفكار واالتجاهات والموضوعات ومناقشتها أو تحليلها.
9.9احترام قاعدة عدم تضارب المصالح بين المحررين والباحث ،سواء كان ذلك نتيجة عالقة تنافسية
المؤسسات
أي مؤ ّلف من المؤ ّلفين ،أو الشركات ،أو
أو تعاونية أو عالقات أخرى أو روابط مع ّ
ّ
الصلة بالبحث.
ذات ّ
أي من أعضاء هيئتها أو المحررين المواد غير المنشورة التي
1010تتقيد مجلة تبين بعدم جواز استخدام ّ
المحال على المجلة في أبحاثهم الخاصة.
يتضمنها البحث ُ
1111حقوق الملكية الفكرية :يملك المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات حقوق الملكية الفكرية
ّ
جزئيا أو ك ّل ًيا،
بالنسبة إلى المقاالت المنشورة في مجالته العلمية
المحكمة ،وال يجوز إعادة نشرها ًّ
ٍ
سواء باللغة العربية أو مترجمة إلى لغات أجنبية ،من دون إذن خطي صريح من المركز العربي.
ٌ
ً
1212تتقيد مجلة تبين فــي نشرها لمقاالت مترجمة تـقـ ّـيــدً ا كــامــا بالحصول على إذن الــدوريــة األجنبية
الناشرة ،وباحترام حقوق الملكية الفكرية.
بمجانية النشر ،وتُعفي الباحثين والمؤ ّلفين من جميع رسوم النشر.
1313المجانية :تلتزم مجلة تبين ّ
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( Annex II )
Ethical Guidelines for Publication in Tabayyun
The editorial board of Tabayyun upholds the confidentiality and the objectivity the
peer review process. The peer review process is anonymized, with editors selecting
referees for specific manuscripts based on a set of pre-determined, professional
criteria. In where two reviewers cannot agree on the value of a specific manuscript,
a third peer reviewer will be selected.
Tabayyun relies on a network of experienced, pre-selected peer reviewers who are
current in their respective fields.
Tabayyun adopts a well-defined internal organization with clear duties and
obligations to be fulfilled by the editorial board.
Disclosure: With the exception of the editor in charge of the editing process
(normally the Editor-in-Chief or designated deputies), neither the editors, nor the
peer reviewers, are allowed to discuss the manuscript with third parties, including
the author. Information or ideas obtained in the course of the reviewing and editing
processes and must be treated in confidence and must never be used for personal
financial or other gain.
When deemed necessary based on the reviewers’ reports, the journal may offer
researchers methodological, technical and other assistance in order to improve the
quality of their submissions.
The editors of Tabayyun are committed to notifying the authors of all submitted
pieces of the acceptance or otherwise of their manuscripts for publication. In cases
where the editors of Tabayyun reject a manuscript, the author will be informed of
the reasons for doing so.
Tabayyun is committed to providing quality professional copy editing, proof
reading and online publishing services.
Impartiality: The editors and the reviewers evaluate manuscripts for their intellectual
and academic merit, without regard to race, ethnicity, gender, religious beliefs or
political views of the authors.
Conflicts of interest: Editors and peer reviewers should not consider manuscripts
in which there is a conflict of interests resulting from competitive, collaborative
or other relationships or connections with any of the authors, companies, or
institutions connected to the papers.
Confidentiality: Unpublished data obtained through peer review must be kept
confidential and cannot be used for personal research.
Intellectual property and copyright: The ACRPS retains copyright to all articles
published in its peer reviewed journals. The articles may not be published
elsewhere fully or partially, in Arabic or in another language without an explicit
written authorization from the ACRPS.
The editorial board of Tabayyun fully respects intellectual property when translating
and publishing an article published in a foreign journal, and will seek the right to
translate and publish any work from the copyright holder before proceeding to do so.
Tabayyun does not make payments for manuscripts published in the journal, and all
authors and researchers are exempt from publication fees.
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5. The editorial board of Tabayyun adheres to a strict code of ethical conduct, which has
the clearest respect for the privacy and the confidentiality of authors (cf. Annex II).
i.
The sequencing of publication for articles accepted for publication follows
strictly technical criteria.
ii.
Tabayyun does not make payments for articles published in the journal, nor
does it accept payment in exchange for publication.

I- Books

( Annex I )
Footnotes and Bibliography

Author’s name, Title of the book in italics (Place of Publication: Publisher, Year of
Publication), page number. As an example:
Michael Pollan, The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals (New
York: Penguin, 2006), pp. 99-100.
Successive footnotes would be in the form: Pollan, p. 3.
If there is more than one reference by the same author, we use a short title: Pollan,
Omnivore’s Dilemma, p. 3.
The corresponding bibliographical entry: Pollan, Michael. The Omnivore’s Dilemma: A
Natural History of Four Meals. New York: Penguin, 2006.
Books written by four or more authors should follow the same rules as above, but
only the first author is named, followed by «et al.». As an example: Dana Barnes et
al., Plastics: Essays on American Corporate Ascendance in the 1960s (Chicago:
University of Chicago Press, 1982), p. 142.
In successive footnotes: Barnes et al., p. 142.
The corresponding bibliographical entry: Barnes, Dana et al. Plastics: Essays on American
Corporate Ascendance in the 1960s, Chicago: University of Chicago Press, 1982.

II- Periodicals

Author’s name, «Title of the article,» Name of Journal in italics, volume number, issue
number, page number. As an example:
Robert Springborg, «State-Society Relations in Egypt: The Debate Over Owner-Tenant
Relations,» Middle East Journal, vol. 45, no. 2 (Spring 1991), p. 247.
Corresponding Bibliographical Entry: Springborg, Robert. «State-Society Relations in
Egypt: The Debate Over Owner-Tenant Relations,» Middle East Journal, vol. 45, no. 2
(Spring 1991), pp. 232-249.

III- Newspaper articles

Newspaper articles should be cited only in the footnotes (not in the Bibliography). As
an example:
Ellen Barry, «Insisting on Assad’s Exit Will Cost More Lives, Russian Says,» The New
York Times, 29/12/2012.

IV- Electronic Resources

Author’s name (if available), «The electronic resource’s title,» The website name, Date
of publication (if available), accessed on d/m/y, at: shortened URL. As an example:
«Sovereign Wealth Fund Rankings 2015,» Sovereign Wealth Fund Institute, accessed
on 9/8/2016, at: http://bit.ly/1sQqBfr
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An abstract, ranging between 100 and 150 words in length, in both Arabic
and English as well as a list of keywords. The abstract must explicitly and
clearly spell out the research problematic, the methodologies used, and the
main conclusions arrived at.
iii.
The research paper must include the following elements: specification of
the research problematic; significance of the topic being studied; statement
of thesis; a review of literature emphasizing gaps or limitations in previous
analysis; a description of the research methodology; hypothesis and conceptual
framework; bibliography.
iv.
All research papers submitted for consideration must adopt the referencing
guidelines adopted by the Arab Center for Research and Policy Studies (See
Appendix I for a complete guide to the reference style used across all of our
journals).
v.
Extracts or chapters from doctoral theses and other student projects are only
published in exceptional circumstances. Authors must make clear in all cases
when their submissions are extracts of student theses/reports, and provide
exhaustive information on the program of study for which the manuscript was
first submitted.
vi.
All submitted works must fall within the broad scope of Tabayyun.
vii.
Book reviews of between 2,800 and 3,000 words in length will be considered
for submission to the journal, provided that the book covers a topic which
falls within the scope of the journal and within the reviewer’s academic
specialization and/or main areas of research. Reviews are accepted for books
written in any language, provided they have been published in the previous
three years. Book reviews are subject to the same quality standards which
apply to research papers.
viii.
Tabayyun carries a special section devoted to discussions of a specific theme
which is a matter of current debate within the cultural studies and critical
theory. These essays must be between 2,800 and 3,000 words in length. They
are subject to the same refereeing standards as research papers.
ix.
All submissions are to be between 6,000 and 8,000 words in length, inclusive
of a bibliography, footnotes, appendices and the caption texts on images. The
editors retain the right to publish longer pieces at their discretion. Research
papers should be submitted typed on «Word». The Arabic text should be in the
same font and not several fonts, and the English text should only be in «Times
New Roman» font. Accordingly, the Arabic text should be in one single font
totally different from the unified English font.
x.
All diagrams, charts, figures and tables must be provided in a format
compatible with either Microsoft Office’s spreadsheet software (Excel) or
Microsoft Office’s word processing suite (Word), alongside high-resolution
images. Charts will not be accepted without the accompanying data from
which they were produced.
4. The peer review process for Tabayyun and for all journals published by the ACRPS
is conducted in the strictest confidence. Two preliminary readers are selected from a
short list of approved reader-reviewers. In cases where there is a major discrepancy
between the first two readers in their assessment of the paper, the paper will be
referred to a third reviewer. The editors will notify all authors of a decision either
to publish, publish after modifications, or to decline to publish, within two months
of the receipt of the first draft.
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Tabayyun is a quarterly, peer reviewed academic journal dedicated to philosophy,
cultural studies and critical theory and published by the Arab Center for Research and
Policy Studies (ISSN: 2305-2465). First published in the autumn of 2012, Tabayyun
is overseen by an academic editorial board composed of experts as well as an actively
engaged board of international advisers. Publication in Tabayyun is governed by a strict
code of ethics, which guides the relationship between the editorial staff and contributors.
Tabayyun is rooted in the Arabic word bayyan, meaning “elucidation”, evoking the
mission of the journal and echoing one of the most important tasks in cultural studies
and critical theory – the use of critical reasoning and arguments to arrive at clear
conclusions. Steeped in a long Arabic tradition of critical thinking, particularly since
the Arab renaissance movement (Al-Nahda), Tabayyun’s editors are cognizant of the
massive changes to the Arabic intellectual and cultural landscape over the past century.
The journal thus seeks to build intellectual linkages between contemporary Arab
scholars and their predecessors, as well as with scholars working in other languages,
whose works are translated for the journal.
Tabayyun’s editors welcome submissions, which reflect the journal’s critical tradition in
a broad variety of areas, including: linguistics, literary theory, critical theory, cultural
studies, comparative literature and intellectual history.
Submission to and publication in Tabayyun is governed by the following guidelines:
1. Only original work which is submitted exclusively for publication within the journal
is accepted. No work which has been previously published fully or in part will be
considered for publication in Tabayyun. Similarly, no work which substantially
resembles any other work published in either print or electronic form, or submitted
to a conference other than the conferences held by the ACRPS will be considered
for publication.
2. Submissions must be accompanied by a curriculum vitae (CV) of the author, in
both Arabic and English.
3. All submissions must include the following elements:
i.
A title in both Arabic and English together with the author’s institutional
affiliation.

ترحب مجلة «تب ُّين» للدراسات الفكرية والثقافية بنشر األبحاث والدراسات
المعمقة ذات المستوى األكاديمي الرصين ،وتقبل للنشر فيها األبحاث النظرية
والتطبيقية المكتوبة باللغة العربية .وتفتح المجلة صفحاتها لمراجعات الكتب،
وللحوار الجاد حول ما ينشر فيها من موضوعات .وسيتضمن كل عدد من «تب ُّين»
ً
أبحاثا 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.

يعقد المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
المؤتمر السنوي للعلوم االجتماعية واإلنسانية
ّ
كل عام.
في شهر آذار/مارس من
وقد جرى في الدورة السادسة (  ) 2017 - 2016تحديد موضوعين وهما:
الموضوع األول« :سؤال األخالق في الحضارة العربية اإلسالمية»
الموضوع الثاني« :الشباب العربي :الهجرة والمستقبل»
وباقتـران مـع المؤتمـر السـنوي للعلـوم االجتماعيـة واإلنسـانية ،وبهـدف تشـجيع
ٍ
ّ
الخلاق
الباحثيـن العـرب داخـل الوطـن العربـي وخارجـه علـى البحـث العلمـي
تهـم صيرورة تطور المجتمعـات العربية وبنيتها
والمبـدع ،في قضايا وإشـكاليات
ُّ
وتحوالتها ومسـاراتها نحو الوحدة واالسـتقالل والديمقراطية والتنمية اإلنسـانية،
ً
جائزة خاصـة بالباحثين باسـم:
أنشـأ المركـز العربـي لألبحـاث ودراسـة السياسـات
الجائزة العربية للعلوم االجتماعية واإلنسـانية لتشـجيع البحث العلمي

(أربعة أعداد)

