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ال تع ِّبر آراء الكتَّاب بالضرورة عن اتِّجاهات يتب َّناها «المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات»

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 non-Arab readers.
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ُم َّ
ركب أخالقي حديث للمستقبل العربي
A New Ethical Synthesis for the Arab Future

* مـفـكــر عــربــي .مــن قــدامــى خــريـجــي قـســم الفلسفة الـعــرب فــي جــامـعــة الـســوربــون وحـصــل منها عـلــى شـهــادة الــدكـتــوراه فــي الفلسفة
اإلسالمية وعلم الكالم في عام .1968

Arab thinker and graduate of the Philosophy Department at the Sorbonne, where he gained his PhD in Islamic Philosophy
and Theology in 1968.
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إلى عهد غير بعيد ،لم تكن مقاربة السؤال األخالقي ممكنةً ،من دون العودة إلى اإلغريق.
وعلى وجه التحديد إلى أفالطون وأرسطو والرواقيين واإلبيقوريين؛ أي إلى منظورات تحتل
فيها قيمة السعادة «قُطب ال َّرحى» ،على الرغم من أ ّن هذه السعادة ،هنا وهناك ،لم تتق ّوم بالمعنى
نفسه .فهي «تَطَ ّه ٌر» وحياة تأملية ومدينة عادلة عند أفالطون .وهي ت َ َعق ٌّل وحياة فكرية وخي ٌر ضارب
في المشخَّص عند أرسطو .وهي القوة والسلطة والمنفعة والنجاح عند السفسطائ َيين ترازيماخس
وكاليكليس .وهي اللذة عند إبيقور .وهي الحياة الموافقة للعقل وال َق َدر – «اللوغوس» و«الهيمرمينيه» -
عند الرواقيين كريزيبس وزينون وإبكتاتوس .وعلى الرغم ،كذلك ،من التفاوت والتضارب والتباعد بين
هذه المعاني ،فإنّها جمي ًعا تتمثل السعادة بما هي الخير األسمى والفضيلة الحقيقية.
عبرت هذه األفهام الفضاءات الالتينية وعصر النهضة ،وامتدت في الفلسفات الحديثة ،حيث طالتها
عمليات حذف واصطفاء وتجاوز تقدمت فيها أخالق المنفعة والعقل والواجب والمتعة و«األصالة»
والخير العا ّم ،وجملة المعاني التي ألحقها تشارلز تايلور بما س ّماه «العصر الدنيائي» .Secular Age
وفي الفضاءات نفسها ،ظلت األخالق الدينية – المسيحية – ثابت ًة في الدفاع عن قيمها :الكاثوليكية
التقليدية ،والبروتستانتية اإلصالحية  ...المحبة هناك  ...والعمل هنا ،مع اجتهادات هنا وهناك.
لقد تَ َمثّل فالسفة اإلسالم المنظورات األخالقية المنحدرة من العصرين الهليني والهلنستي ،وأعملوا
وسمها بـ الحيلة لدفع األحزان ،تركي ًبا
النظر فيها .وق ّدم أول هؤالء الفالسفة ،الكندي ،في رسالة «فذّة» َ
أخالقيًا – أُنطولوجيًا إنسانيًا مستله ًما من «الزهد السقراطي» و«التأمل العقلي» األفالطوني الماثلين في
فيدون ،ومن إِنْ ِ
خرِيدْ يُون إلى إبكتاتوس الرواقي ،ضاربًا بقوة في تصوف القرن الثالث الهجري« .األلم
طبي ذي نزعة عقلية إنسانية تمتد عند تابعه
النفساني» ،الوجداني ،الحزن ،يشخص مبدأً لنظر أخالقي – ّ
الطبيب الفيلسوف أبي بكر الرازي ،حيث تتسع ساحة «أمراض النفس» ،و«مداواة النفوس» بحسب
تعبير ابن حزم ،وتصبح موضو ًعا لطب روحاني يقابل الطب الجسدي أو الجسماني :المنصوري في
الطب يكمله الطب الروحاني .ففي هذا النوع من الطب يضرب الطب في نزعة فلسفية إنسانية تمتد
على محور أ ّوله الهوى والعشق وال ُعجب ،وآخره الحزن والغ ّم والخوف من الموت.
أ ّما اآلخرون :يحيى بن عدي ،والفارابي ،وابن سينا ،والسجستاني ،ومسكويه – في القسم األعظم من
تهذيب األخالق  -فظلوا ،في أغلب األحيان ،يتقلبون بين ِمثال الجمهورية وبين ُمشَ خَّص األخالق إلى
نيقوماخس ،وأمشاج من إنخريديون ،مع تلوينات من جالينوس وأبقراط واألطباء.
لم تخلُص األخالق النظرية في اإلسالم للفالسفة؛ أل ّن أطرافًا وفرقًا أخرى جعلتها وج ًها أساس ًيا من
وجوه نُظمها .فالمتكلمون من المعتزلة واألشاعرة وقفوا ،في مبدأ العدل ،عند مشكلة تأسيس الخير
والشر ،أو الحسن والقبح؛ أي «القيمة األخالقية» لألفعال اإلنسانية :العقل أم الوضع اإللهي؟ والفقهاء،
وعلماء الدين (من أمثال الغزالي ،والطبرسي ،والبيهقي ،والباهلي ،وابن الجوزي ،وكثيرون آخرون)
وضعوا ساللم أخالقي ًة مسهب ًة اختلطت فيها «شُ َعب اإليمان» ،المقرونة بالعقائد الدينية ،بالمعاني
األخالقية الطبيعية ،أو «اإلنسانية» ،غير آبهين باإلحراج الذي أثاره سقراط في أوطيفرون ،متمثلين

لسإلا ةيبرعلا ةراضحلا يف قالخألا لاؤس :روحملا
رعلا لبقتسملل ثيدح يقالخأ بَّكرُم
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المذهب األشعري الذي يعلّق «القيمة األخالقية» بـ »الوضع الشرعي» .ووقف الزهاد والمتصوفة عند
األحوال والمقامات التي تنصرف إليها النفس في سلوكها وفي فعلها الروحي الذي يتردد بين التقوى
وبين السلوك في طريق الفناء بأشكاله المختلفة .ويظل مصطلحهم األخالقي الضارب في أعماق
النفس ،المتقلب في أعطاف الوجود األنطولوجي – الالهوتي – النفسي ،أكثر المصطلحات غو ًرا
وعمقًا واستغراقًا للمعنيين اإلنساني والديني في الحياة الروحية في اإلسالم.
ثم إنه ينبغي أن يكون في الحسبان دو ًما أنه منذ العصر العباسي األول قد شرعت في التبلور والتشكّل،
إلى جانب األخالق الفلسفية والكالمية والفقهية والصوفية ،أخالق عملية تم ّد جذورها في عهد أردشير
والتقليد األخالقي – السياسي الفارسي ،وتذهب إلى الجمع بين ال ُملك والدين ،جاعل ًة هذا في
ومؤسس ًة ألخالق خاصة بالملوك واألمراء والوزراء ،ومعزز ًة أدبًا للدنيا
خدمة ذاك ،أو مق ّيد ًة ذاك بهذا،
ِّ
وللدين ،باني ًة السلطة السياسية على مبادئ النصح والعدل والطاعة ،التي ستصبح بعض معالم الفكر
السياسي الرئيسة لدى «أهل السنة والجماعة» .وعلى طريق هذه األخالق العملية نشهد حش ًدا واس ًعا
من المصنفات ،من رؤوسها :التاج في أخالق الملوك ،المنسوب إلى الجاحظ ،والتبر المسبوك في
نصيحة الملوك المنسوب إلى الغزالي ،ونصيحة الملوك المنسوب إلى أبي الحسن الماوردي ،وقوانين
الوزارة وسياسة الملك وأدب الدنيا والدين المنسوب إلى الماوردي أيضً ا .ومعلوم أ ّن هذه األخالق
العملية ستقترن بالفكر السياسي العملي الذي بلوره الماوردي نفسه في األحكام السلطانية والواليات
الس ّني في القرن الثامن الهجري /الرابع عشر الميالدي ،عند ابن
الدينية وبلغ أوجه وغايته في اإلسالم ُ
تيمية في السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية ،حيث تتجذر نظرية اإلمارة أو الدولة المؤسسة
على الشريعة.
ولم يح َ
خاص إال في عمل تربوي لعبد القادر المغربي
ظ الفكر األخالقي في العصر الحديث باهتمام
ّ
متمثّل بكتاب األخالق والواجبات ،عام  .1952وفي الفترة نفسها ،ق ّدم محمد عبد الله دراز أطروح ًة
جامعي ًة بجامعة باريس ،عام  ،1950بعنوان » ،«La morale du Coranت ّم نقلها إلى العربية ،عام
 ،1973بعنوان دستور األخالق في القرآن .لكن المسألة لم تتخذ سمة السجال الحا ّد إال مع عادل ضاهر
في جدلياته الراديكالية المتعلقة بـ «أ ّولِية العقل» وبالتسويغ العقالني لألخالق (نقد الفلسفة الغربية:
األخالق والعقل ،عام  ،)1990وطه عبد الرحمن الذي جنح لراديكالية مماثلة – مضادة – ذهبت ،في
أطروحته في الجمع بين األخالق والدين ،إلى حدود القول الخارق إنه «ال أخالق بال دين ،وال دين
بال أخالق»! (سؤال األخالق :مساهمة في النقد األخالقي للحداثة الغربية ،عام  .)2000إنّها مجابهة
جذرية ال ينعقد معها توافق ،في أجواء تظل المواعظ الدينية والدعوية التي ينشرها األئمة والدعاة في
تداول وانتشا ًرا وتأثي ًرا.
ً
شتى الوسائل والمنابر هي األكثر
حصل الفكر
ذلك هو ،على وجه العموم واالختزال والضغط واالنتقاء الذي ال يخلو من القصورُ ،م َّ
صل ،أنعته بـ «الكالسيكي» ،وأكثّف ُمشْ ِكلَته
ح ّ
األخالقي العربي في تجربته التاريخية الممتدة فيناُ ،م َ
في التمييز األنثرو  -أنطولوجي الذي يتب ّينه مسكويه ،بإزاء السعادة والخير ،في استحضار الثنائية
الضدية المتقابلة األفالطونية – األرسطية ،حيث تنظر «عين الروح» إلى السماء والمثال ،في حين تنظر
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«عين الجسد» إلى األرض والمشخص .تمث ٌّل سيص ّور رافاييلو سانتي ،ما يحاكيه ،في فلورنسة بعد
خمسة قرون ،في لوحته المشهورة «مدرسة أثينا» .وهو تضا ّد ق ّدر مسكويه أنه يستطيع تجاوزه في
أطروحة تركيبية جدل ّية يشبه أن تكون هيغليةً؛ تهذيب األخالق وتطهير األعراق.
الديني
يتقلب الفكر األخالقي العربي الكالسيكي في حدود فلسفة في األخالق نظري ًة يتقابل فيها
ّ
واإلنساني .ومثلما هي الحال في كل القضايا الفكرية والفلسفية ،لن ينعقد اإلجماع في هذه المسألة،
ّ
ولن تتحقق إال «خيارات» العقلية ،بمعنى أنه ،وفق االستخدام األرسطي – الرشدي ،ال مدخل للعقل
البرهاني فيها .هي اجتهادات ألصحابها ،ال أقول « ِع ِ
أي إ ّن لها
نديّة» أو ذاتية ،إنما أقول «مشخصة»ْ ،
مسوغاتها ومظانها المتعلقة بشروطها الوضعية.
بيد أ ّن ما يتجاوز هذه الوجوه من النظر هو أ ّن التطورات الكونية ،في هذه العقود المتأخرة من األزمنة
الحديثة قد أحدثت عال ًما جدي ًدا ،وأ ّن أفعالنا باتت متعلقةً ،على نح ٍو أو آخر ،بمظاهر هذا العالم
وتجلياته .ونحن نتفق – خال األشرار منا – على أ ّن أفعالنا في قبالة هذه المظاهر ينبغي أن تكون
«أخالقية»؛ وليس ذلك ألنها مرغوب فيها وجوهرية فقط ،إنما ،أيضً ا ،ألنها «يجب» أن تكون كذلك.
وهي واجبة كذلك ،ال لذاتها فحسب ،إنما لما تنطوي عليه من خير ومصلحة أيضً ا ،ال لألفراد في
ذواتهم الخاصة فحسب ،إنما لهم وللمجتمعات التي ينتمون إليها ولكل اإلنسانية أيضً ا.
نحن اليوم مستغرقون في العلم الذي تح ّول من مطلق المعرفة الموضوعية المنزهة التي يلهج بها
أرسطو والقدماء ،إلى المعرفة العلمية الذرائعية ،األدائية ،التقنية ومنتجاتها الجارفة .والبيئة التي نعيش
فيها وتحيط بنا وتس ّيجنا تخضع لتطورات وتغ ّيرات عميقة .والقوة االقتصادية وما يرتبط بها من تنمية
تطل برأسها وتنذر
ونم ّو وإنتاج وتبادل تجاري ،وغير ذلك ،تستبد بنا .والبيولوجيا ،بهندستها الوراثيةّ ،
والسياسي ال يتنكب عن الكذب والخداع وعن
أي إنّها ت َ ِع ُد وتتوعد.
بتغيير اإلنسان ،بل بخلقه؛ ْ
ّ
الغطرسة والتدخل والقوة والهيمنة وتغيير مصائر الشعوب .ووسائل اإلعالم واالتصال تُنفذ من الظواهر
واآلثار وتشكيل العقول والنفوس واألفكار والتوجهات واألفعال ما لم تشهده كل القرون التي عرفها
قليل وتكذب كثي ًرا .والفنون تضرب بعمق في الذائقة البشرية وتذهب حرية الخلق
البشر؛ وهي تصدق ً
واإلبداع فيها كل مذهب .وفي قبالة هذا كلّه ،تشخص بقوة وبمقاصد فاعلة متعاظمة قيم جديدة،
أو مفاهيم – قيم ،هي ِطلباتٌ جوهرية ،حيوية ،ضرورية ،ال سبيل إلى تجاهلها أو قهرها أو وأدها:
الحرية ،والعدالة ،والمساواة ،والكرامة اإلنسانية ،والمسؤولية ،والنزاهة ،وجودة الحياة ،واحترام الحياة،
والمشاركة ،والديمقراطية ،والمواطنة ،واالعتراف ،واإلنصاف ،والجمال والمتعة ...إلخ ،وجملة ما
ينطوي عليه «إعالن ريو .»1992
في أعطاف الوجوه المشخصة ،العملية ،المادية ،التي سقتها :العلم والتكنولوجيا ،والبيئة ،واإلعالم،
والسياسة ،والمشاريع (التجارية) ،والبيولوجيا والطب ،والصناعة والتنمية ،والفن  ...إلخ ،التي ال
إهاب جديد ،ومن
تقترن جميعها بالتحديث وحده ،بل بالحداثة أيضً ا ،يثور السؤال األخالقي بقوة ،في
ٍ
دون أن يقطع مع معاني الخير والشر والسعادة التي ظلّت الموضوع الرئيس لألخالق النظرية.
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جه المعرفة إلى طلب المنفعة
مثلما أسلفت ،بما أ ّن العلم ما عاد يطلب مطلق الموضوعية المنزهة ،إذ و ّ
المادية المدججة بالتقنية المتعاظمة ،وبما أ ّن هذه التقنية لم ت ُعد مطلوب ًة من أجل الخير النزيه وحده،
إنما من أجل القوة والسيطرة والهيمنة واالستغالل والمنفعة والفائدة أيضً ا ،وبما أ ّن التقدم الصناعي
ومتطلبات التنمية والنمو تلقي بظاللها على جودة الحياة وعلى الصحة البشرية وعلى نقاء الجو والبيئة
فضل عن ارتباطها بالعدل أو قطع العالئق معه ،وبما أ ّن اإلعالم المقترن باأليديولوجيات
ً
واألرض،
وبالهيمنة والسلطة وكل أشكال الحكم الممكنة ،خيرها وشرها ،يحكم العقول والنفوس واألفعال
والسياسات  ...يصدق ويكذب  ...يحقق ويم ّوه؛ وبما أ ّن السلطات السياسية تستبد وتضطهد ،وتنشد
النجاح الطيب والرديء ،وبما أ ّن البيولوجيا وهندستها العصبية والوراثية تسبر أغوار الدماغ والبدن،
وتتدخل في كامل الكينونة اإلنسانية حامل ًة الوعود الطيبة ومتوعد ًة بالمخاطر الكارثية  ...أقول بما أ ّن
أي إنّها متورطة في السؤال األخالقي ،إذ هي جميعها تضع اإلنسان
هذه الحقول جميعها هي كذلكْ ،
والبشر على تخوم الخير والشر على ح ّد سواء ،فإنها تجعل «اآلمر األخالقي» آم ًرا قطع ًيا ،وتجعل
الجهاز األكسيولوجي حاك ًما في تقييم هذه القطاعات وتوجيهها في مسارات جديدة.
ما الذي يعنيه هذا في حدود السؤال األخالقي اليوم؟ إنه يعني أ ّن الفلسفة األخالقية النظرية الكالسيكية،
التي كانت تنحصر في «تحديد القيم» وفي اإلبانة عن ماهياتها وطبائعها ومتعلقاتها المعرفية ،وتضطرب
في أمر إنفاذها وفي تحويلها من مطلق النظر إلى مشخص الفعل ،الفلسفة باتت اليوم ،في حدود
إلزامات وشروط وفواعل الحقول الجديدة ،مدعو ًة إلى توسيع آفاقها وإشراع البوابات لما يسمى
«األخالق المطبقة»  ،Applied Ethicsأو األخالق الديؤنطولوجية أو «الوجوبية» ،التي تتسلح بـ «مدونة
أخالق» سلوكية «يجب» االلتزام بها وتطبيقها ،ال مطلق معرفتها واالعتراف بها فحسب.
يص ّوب فقهاء القانون وفالسفة األخالق والمجتمع والسياسة اليوم ،في فضاءات العالم الجديد ،النظر
إلى هذه القضايا ،ويجعلونها موضو ًعا للبحث والسؤال والتداول واالقتراح والقرار .ويش ّدد فالسفة
األخالق على وجه الخصوص على جسامة المخاطر المقترنة بالبيولوجيا الحديثة والهندسة الوراثية
والتكنولوجيا ،وبالنوازل والمخاطر التي تصل إلى البيئة ومستقبل الكوكب ،وبالمشكلة األخالقية
واالجتماعية التي تثيرها التنمية المقترنة بالرأسمالية المتوحشة ،وبالصناعة واإلنتاج والمسارات الليبرالية
فضل عن المخاطر التي تتهدد اإلنسان في أنثروبولوجي «النفس – الجسد»،
ً
والليبرالية الجديدة،
وقضايا كثيرة أخرى .ويتفق هؤالء األخالقيون على أ ّن مبدأ «المسؤولية» الذي شدد هانس يوناس على
أهميته (آمر المسؤولية :في البحث عن أخالق للعصر التكنولوجي ،عام The Imperative of ،1979
) ،Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Ageينبغي أن يمثل قطب
الرحى في الممارسات التي يجب االلتزام بها في جميع مناشط الحياة الجديدة وفي «مدونة السلوك»
األخالقية التي ينبغي أن تتبع وتحترم.
والحقيقة أ ّن يوناس ومن ذهب مذهبه لم يبتدعوا أم ًرا خارقًا في تشديدهم على مبدأ «المسؤولية»
جه الرئيس إلى
في جملة حقول «األخالق المطبقة» ،ألننا نعلم ّ
حق العلم أ ّن هذا المبدأ كان المو ّ
الممارسة الطبية منذ أبقراط ،وأ ّن إسحاق بن علي الرهاوي ،في مطلع القرن الرابع الهجري /العاشر
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رأسا للقيم التي «يجب» على الطبيب التقيد
الميالدي ،قد توسع في شأنه وجعله ،في أدب الطبيبً ،
بها في مهنته.
هذا الشمول لمبدأ المسؤولية ال يصل إلى «الحقول الدقيقة الحرجة» من النشاط اإلنساني الحديث
فحسب (أعني حقول التكنولوجيا والبيئة والبيولوجيا الحديثة) ،إنما يتسع ليبلغ جميع الحقول األخرى.
وفي فضاءاتنا العربية التي ال تشخص فيها مسائل هذه الحقول وعقابيلها  -حيث إ ّن جميع أقطارنا
تظل في أمرها «خارج السياق»  -تثور أسئلة «األخالق المطبقة» في مجاالت الحياة واالقتصاد والتنمية
أي م ًدى يخضع الممارس الطبي
والسياسة واإلعالم والفن وحقوق اإلنسان .واألسئلة كثيرة :إلى ّ
العربي لمبدأ المساءلة الحقيقية في األخطاء الطبية الراجعة إلى الجهل ،أو سوء الممارسة ،أو اإلهمال،
أو القصور في متابعة التقدم العلمي في الحقل؟ وهل تت ّم المحاسبة في األمور المتعلقة باإلساءات
األخالقية التي تحاصرها «االعتبارات» االجتماعية أو الدينية؟ وماذا عن «االستغالل» المهني والوظيفي
في عالقة الرؤساء بمرؤوسيهم ،وفي التمييز بين الجنسين؟ وهل يلتزم اإلعالم والسياسة بقيم الصدق
والشفافية والنزاهة؟ وماذا عن اإلثراء «الفلكي» الفاحش لدى رموز الفن ،بخاصة السمعي ،والبصري
الليبيدي التافه والمنفلت من كل المعايير والضوابط األخالقية؟ وعلى وجه العموم ،هل ثمة التزام
بأخالق مهنية وبمدونة سلوك في جملة الحقول والميادين االجتماعية والسياسية واالقتصادية؟
وماذا عن «التنمية» التي هي ِطلبة كل المجتمعات العربية من أجل التقدم؟ قد يكون ثمة ما يس ّوغ ههنا،
أي مدى يجري في هذا الحقل إنفاذ مبدأ «المسؤولية
لحسابنا الخاص ،إثارة السؤال الجوهري :إلى ّ
الشاملة» ،أو «الممارسة المسؤولة» المقترنة بالخير والعدالة؟ وهل يتن ّبه الفاعلون في هذا الحقل للقيمة
الركنية التي ينبغي طلبها في الفاعلية التنموية ،وتفرضها األخالق الديؤنطولوجية في عالم «المشاريع»؟
بتعبير آخر :أتطلب التنمية والمشاريع ،في الممارسات العملية ،قيمة «الخير» – خير المشروع وخير
وتغض الطرف عن «استشراء
المشاركين فيه وخير المجتمع – أم تذهب إلى التعلق بمطلق مبدأ «الربح»
ّ
الفساد والثراء الفاحش واالستغالل والغش؟ والسؤال نفسه يرِد في شأن العدالة والمساواة.
حل مشكلة التقابل
األساس األخالقي لهذه األسئلة صريح .و«الصعوبة»  Aporiaفيها تكمن في ّ
الراديكالية ،في مطلب التنمية وفي غائيتها ،بين «أولية االقتصادي» ومبدأ الربح المحرك له وبين «أ ّولية
األخالقي» وقيم الخير والعدل المجتمعية؛ بين االستجابة لمتطلبات السوق ومنطقها الرأسمالي الذي
ّ
يزداد توحشً ا ،وبين القيم األخالقية السامية :قيم الخير والعدل والمساواة والمصلحة والخير العا ّم.
بالمجتمعي والعدل والخير
نعلم أننا ،هنا ،نقف في قلب التقابل بين «الليبرالية االجتماعية» التي تتعلق
ّ
العا ّم ،وبين «الليبرتارية» أو «النيوليبرالية» التي تطلق الحرية االقتصادية ،من دون حدود أو قيود وتتنكب
ِ
وتعدل صراح ًة عن طريق العدل .ولست أشك في أ ّن المنظور األول هو الذي يتعين األخذ به عربيًا.
ٌ
سؤال آخر مركزي ينبغي ألَّ يُغفل البتة :كيف يمكن لألخالق المطبَّقة ،في حدود االجتماع
وثمة أيضً ا
أل تص ّوب النظر بح ّدة إلى ما يصل إلى «قيمة اإلنسان العربي» وحقوقه الطبيعية من شرور
العربيّ ،
وآثام وتعديات كارثية؟ ال تنحصر هذه األفعال الخارقة واالختالالت الجذرية في العنف الذي يصاحب
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الصراع السياسي االقتتالي المادي الشرس ،والذي ينخرط فيه الفاعلون من كل األطراف واألطياف
والمظان واألهواء والمنافع والمصالح ،وال في مصادرة الحريات األساسية واحتقار الدولة لها ،إنما
نيل يتقلب بين العنف المادي الجذري والعنف
تذهب أيضً ا إلى النيل من مركّب «النفس – الجسد» ً
الوجداني الجذري أيضً ا.
في «منظومة» هذه التعديات واالختالالت تشخص وقائع صارخة منها التعذيب ،والتشويه ،والتنكيل،
واالختطاف والسبي ،واإلعدام للمعارضين والمختلفين في غياهب السجون وفي العالنية ،واستغالل
الالجئين الفارين – والفارات!  -من ميادين الصراع ،وزواج القاصرات ،واإلساءة إلى العمالة المنزلية
والوافدة ،وجرائم الشرف ،والبغاء.
يفرض هذا كلّه وسواه ،على نح ٍو قاطع ،إنفاذ مدونة سلوك أخالقية صريحة معززة بالقانون وبسياسات
حقيقية مشخصة في الدفاع االجتماعي .وال يكفي أن يقال إ ّن الضمير المسيّج والمقود بالعقل أو الدين
يمنعان من هذه اإلساءات؛ ذلك أ ّن الحقيقة هي أنهما ال يمنعان منها في أغلب األحوال ،وأ ّن الله ي َزع
والمجتمعي ما ال ي َزع بالقرآن.
السياسي
بالسلطان
ّ
ّ
وكذلك ال يستقيم القول إ ّن منظومة «األخالق المطبّقة» ليست إال إحدى «بدع الحداثة» البشرية،
أي اإلنسانية ،العقلية ،وإ ّن األجدى واألقطع للمجتمعات العربية واألحق ،هو العودة إلى «الشريعة»
واستنطاق النصوص الدينية واألخالق الدينية؛ حيث تجد كل هذه االختالالت أحكامها المطابقة في
«النصوص» .والقول عندي ،في هذا السياق ،أ ّن المسألة ال تحتاج إلى تعليق األمر بالقضية «العويصة»،
الماثلة في أمر تطبيق الشريعة والعودة إلى «أبوريا الدولة الدينية» ،أل ّن نظا ًما أخالق ًيا مط ّبقًا ،متسقًا مع
رؤوسه :المسؤولية ،والتضامن ،والعدل ،والنزاهة ،والصدق ،والمشاركة،
منطق العصر واشتراطاته،
ُ
وااللتزام ،والرحمة ،والنظام ،والحرية ،والكرامة اإلنسانية ،واحترام النفس – الجسد ،والخير العا ّم..
ال يمكن إال أن يكون ،من حيث المبدأ ،متضاف ًرا مع «النصوص ال ُمحكمة» ومع «الرؤية المقاصدية»
تطل من بين ثنايا هذا الحقل أو ذاك
لـ «الكتاب» .من المؤكد أ ّن رؤوس بعض الشياطين يمكن أن ّ
وبنياته ،وتثير الجدل .لك ّن ذلك ،في حدود هذه «األخالق المط ّبقة» العملية ،ال يس ّوغ إثارة التقابل
بين «أخالق دينية» إلهية ،وبين «أخالق عقلية» ،إنسانية ،وال العودة من جديد إلى «إحراج أوطيفرون».
جبًّا لألخالق النظرية؟ وهل يعني المركّب األخالقي الحديث الذي وسمت
هل تمثّل األخالق المطبقة ُ
هذا القول به أ ّن المنظور األخالقي الكالسيكي قد أصبح من الماضي ولم ي ُعد ذا قيمة؟ ث ّم هل يعني،
تب ًعا لذلك ،أ ّن الكالم على أخالق الخير والفضيلة والسعادة وجملة الفضائل الفكرية والعقلية والروحية
َض الطرف عنه؟ أم هل ينبغي أن يُترك أمره للوعاظ والدعاة الدينيين وخطباء المساجد
ينبغي أن يُغ ّ
والكنائس ،ورجال اإلصالح في أحسن األحوال؟ ال ،بكل تأكيد .فواقع األمر هو أ ّن عالم التحديث
والحداثة قد أوجب النظر في ظواهره النابتة ،من جهة ما هي منبع لمجاالت جديدة من األخالق،
ومن حيث إ ّن القيم التي تحكم هذه الظواهر تمثّل توسي ًعا وتتمي ًما لآلفاق األخالقية ولقواعد السلوك
يقل أهمية وخط ًرا عن السؤال السياسي الذي
اإلنسانية ،وإ ّن السؤال األخالقي يظل سؤالً جوهريًا ال ّ
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خصصناه بأقدار عظيمة من النظر والتحليل واالقتراح وانتهينا في شأنه إلى سلّم صريح من القيم
والمبادئ السياسية التي أصبحت بديهي ًة وباتت معقد إجماع ال تخرقه إال نُظم االستبداد والنزعات
العدمية .وما نشهده اليوم في مجتمعاتنا العربية من فوضى وانحالل في القيم األخالقية ومن غياب
كامل لسلّم من القيم المرتضاة الحاكمة يحتّمان َسبْر واقعنا األخالقي سب ًرا «خلدونيًا» ،أي واقعيًا،
مشخصا ،واستشراف منظومة أخالقية ضابطة ،لكنها مرنة ،رحيمة ،منفتحة ،موافقة
عقل ًيا ،وضع ًيا،
ً
لطلبات هذا الزمن ،ومعبِّرة في رؤوسها الكبرى عن «المعنى» و«القيمة» والفاعلية ،التي نريد أن تكون
دال ًة على حضورنا الذاتي التاريخي المقبل ،المصاب اليوم في القيمة ،وفي المعنى ،وفي الوجود.
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إشكالية منزلة األخالق في المدونة
األصولية الفقهية
The Place of Ethics in Islamic
Jurisprudence
 يسعى هــذا البحث إلــى سـ ّـد مــا بــدا مــن نقص فــي الـبـحــوث المتعلقة بمنزلة األخــاق:ملخص
 وينقسم البحث إلى أقسام ثالثة؛ ففي القسم األول درسنا بعض.في النظرية األصولية الفقهية
 وفي القسم الثاني اخترنا النظر في عالقة بعض،القيم التي تأسست عليها النظريات األصولية
 ّأما القسم الثالث فقد،أصول التشريع الفرعية بالبعد القيمي وما تثيره هذه الصلة من إشكاليات
خصصناه ألزمة القيم في المنظومة األصولية وبروز الحاجة إلى تجديدها في الفكر اإلسالمي
 واستخلصنا جملة من النتائج من أهمها طابع الحركة والتغير والنسبية التي تتسم بها.الحديث
 وهي خصائص مشتركة بين األخــاق في كل،القيم واألخــاق التي تنهض عليها أصــول الفقه
.الديانات في تقديرنا
. التشريع، األصول، القيم، األخالق:الكلمات المفتاحية

Abstract: This paper seeks to fill a gap with regard to the role of ethics in Islamic
legal theory. Looking first at the values which shaped foundational theories of
Islamic jurisprudence, the paper then moves on to consider the relationship between
some of the derivatives of Islamic principles and values, taking in some of the
problematics raised by these issues. The third part of the paper is devoted to the
crisis of values in contemporary Islamic jurisprudence, and the need for renewal
in modern Islamic thought. The study concludes that the values on which the roots
of Islamic jurisprudence were founded are dynamic, temporal and relative, all of
which are features that the author contends are shared by all religions.
Keywords: Ethics, Values, Foundations, Law.
* أستاذ التعليم العالي في الحضارة والفكر اإلسالمي وفي أصول الفقه خاصة في قسم العربية في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
. تونس- بصفاقس

Professor of Higher Education in Islamic Culture and Thought and Jurisprudence in the Arabic Department, Faculty of
Arts and Humanities, Sfax, Tunisia.
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مقدمة
ّ
فكل دين منظومة متشابكة من
يبدو لعا ّمة الناس أول وهلة أ ّن صلة ال ّدين باألخالق بديهيةّ ،
األحكام والضوابط التشريعية واألخالق ّية .ومع ذلك ،فإ ّن هذا االعتقاد يحتاج إلى مساءلة
جديدة ودراسات على قطاعات من الفكر ال ّديني تختبر من خاللها هذه الصلة بين المجالين ال ّديني
واألخالقي وتحدي ًدا بين المستويين التشريعي والقيمي.
لهذا ،اخترنا التوقّف عند ميدان نموذجي من ميادين العلوم الدينية في اإلسالم هو علم أصول الفقه
لنبحث في مدى حضور المباحث األخالقية في قضاياه .لكن ما الذي يدعونا إلى اإلقدام على مغامرة
دراسة سؤال األخالق في المنظومة األصولية؟ يدعونا إلى ذلك على صعيد أول أ ّن الكتابات في هذا
المبحث شحيحة وشبه غائبة؛ فالدارسون ألصول الفقه قلّما يخصصون لألبعاد القيمية مكانة ذات
بال ،والدارسون لعلم األخالق قلّما يحفلون بما تض ّمه المدونات األصولية في ثناياها من قيم ومعايير
أخالقية .أ ّما على صعيد ثانٍ فالمعلوم أ ّن من المطاعن التي توجه إلى مصادر أصول الفقه أنها أغفلت
األبعاد القيمية والمقصدية في النصوص التأسيسية وانشغلت بأبعادها التشريعية والحرفية.
ارتأينا على هذا األساس في القسم األول من بحثنا تسليط بعض األضواء على عدد من القيم التي
تتأسس عليها المنظومة األصولية ،ول ّما كانت هذه القيم تخترق كل األصول تقري ًبا سعينا في قسم
ثانٍ من عملنا إلى التدقيق في منزلة األخالق في جملة من أصول التشريع الفرعية ،ديدننا في هذا
وصف هذه المنزلة في مرحلة أولى ثم بيان اإلشكاليات الحافة بها في مرحلة ثانية .وقد حملتنا هذه
اإلشكاليات إلى القسم الثالث ،وهو ينشغل بأزمة القيم في المنظومة األصولية وانبثاق الحاجة إلى
تجديدها في العصر الحديث بخاصة.
ال ّ
شك في أ ّن دراسة هذه المسألة ليست بالبداهة التي قد ينتظرها الباحث؛ ذلك أ ّن السياقات
األيديولوجية وظّفتها كثي ًرا لخدمة أهداف غير علمية على غرار محاولة بعض الدارسين تأكيد أفضلية
التشريع اإلسالمي على التشريع الغربي الوضعي بسبب مزج األ ّول المستويين األخالقي والتشريعي
وغياب ذلك من الثاني.
ومهما يكن من أمر ،فإ ّن غايتنا من هذا البحث بيان المفارقة التالية وهي قيام أصول الفقه على قيم
وأخالق جوهرية وليدة الثقافة العربية اإلسالمية من جهة وثقافات غيرها من جهة أخرى وتخبطها مع
ذلك في أزمة قيمية تفطّن إليها بعض العلماء القدامى وتعمق الوعي بها في الفكر اإلسالمي الحديث.
والمه ّم في نظرنا مقاربة القضايا التي تتصل بمنزلة األخالق ضمن المدونة األصولية من خالل منهج
تاريخي يسعى إلى بيان صلة المباحث النظرية بالسياقات التي نشأت وتطورت فيها وتفاعلت معها
تأثي ًرا وتأث ًرا ،ومنهج نقدي يتجاوز المسلّمات ويسائل البديهيات ويراجع الحقائق وال يخشى من توجيه
النقد الموضوعي لرموز المق ّدس ومؤسساته.

لسإلا ةيبرعلا ةراضحلا يف قالخألا لاؤس :روحملا
قفلا ةيلوصألا ةنودملا يف قالخألا ةلزنم ةيلاكشإ
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من الركائز األخالقية للمدونة األصولية الفقهية
 .1العصمة ركيزة أخالقية للفكر األصولي

يقوم مفهوم العصمة في اللغة على دالالت متن ّوعة من أه ّمها الداللة األخالقية؛ فقد رأى الشريف
السوء إذا منعت حلوله به»((( .ومنع
المرتضى أ ّن «أصل العصمة لغة المنع .يقال عصمت فالنًا من ّ
حلول السوء باإلنسان ليس سوى فعل أخالقي إنساني إيجابي إال أ ّن العصمة عند أغلب علماء اإلسالم
ليست اختيا ًرا لفعل أخالقي فحسب وإنّما هي أكثر من ذلك ملكة اجتناب المعاصي سواء أكانت كبائر
أم صغائر.
كل من يراد تحصينه من الخطأ
وبنا ًء على هذا كانت العصمة خصلة يتّصف بها في الفكر األصولي ّ
ووسمه بالفضيلة وباألخالق العالية .وقد تطلق هذه الخصلة على الفرد أو على الجماعة أو على
مصادر التشريع.
تؤسس على القرآن فحسب بل كذلك على مبدأ عصمة
ونالحظ في هذا الصدد أ ّن حجيّة الس ّنة لم ّ
النبي بأرقى األخالق فيتن ّزه عن المنفّرات
النبي .وبنا ًء على هذا وقع التأكيد الحقًا ضرورة أن يتحلّى
ّ
جملة كبيرة وصغيرة «أل ّن الغرض بالبعثة ليس إلّ لطف الله بالعباد ومصالحهم»((( .وهذا المفهوم
كل العلماء حتى داخل الفرقة الواحدة.
األخالقي المثالي غير متفق عليه بين ّ
والجلي من خالل الفكر األصولي أ ّن علماء األصول كانوا يميّزون بين مستويين من العصمة؛ العصمة
ّ
في التبليغ ،وهو مستوى ال يدخله الخطأ البشري في نظرهم ألنّه محفوظ بقرار الوحي اإللهي ،أ ّما
المستوى الثاني فهو العصمة من الذنوب والصغائر .وهذا المستوى يمكن أن يدخله الخطأ بحسب
أغلب العلماء ألنّه يتعلّق بالجانب البشري من النبي.
يبرز هذا الخالف في الرأي أ ّن القيم األخالقية والمفاهيم الكالمية واألصولية ذات األبعاد األخالقية
كانت متح ّركة على الدوام كما كانت بمنزلة المرآة العاكسة لخلفيات األفراد وانتماءاتهم المذهبية
والسياسية وحاجاتهم العاجلة واآلجلة .وعلى هذا األساس وجدنا في هذه المسألة مواقف متط ّرفة حي ًنا
ومعتدلة حي ًنا آخر.
تواصل لسلطتهم ولسلطة النصوص الدينية
ً
وجد علماء ال ّدين بعد وفاة النبي أنّه من الضروري أيضً ا
على الصعيدين الفردي والجماعي ،أن تتصف بالعصمة عناصر أخرى ذات صلة بالرسول وبالدين،
ومن ذلك وصف األحاديث المتواترة توات ًرا معنويًا بالعصمة .ومن ذلك أيضً ا ارتقاء كثير من األصوليين
بمبدأ عدالة الصحابة إلى مستوى إسباغ العصمة عليهم ،والظاهر أ ّن ما يقف خلف تعظيم شأنهم رؤية
سبيل إلى مواجهة مبدأ عصمة األئمة عند الشيعة.
ً
مثالية تنزيهية تتخذ من التعديل الكلّي والمطلق لهم
((( الشريف المرتضى ،أمالي المرتضى غرر الفوائد ودرر القالئد ،ج ( 2مصر :دار إحياء الكتب العربية ،)1954 ،ص .347

((( القاضي عبد الجبار ،شرح األصول الخمسة ،تحقيق عبد الكريم عثمان (مصر :مكتبة وهبة ،)1965 ،ص .573
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ولعل اإلجماع أه ّم مباحث أصول الفقه التي حضرت فيها العصمة معيا ًرا أخالق ًيا وفكريًا ذا سلطة على
ّ
النفوس والعقول ،فقد ع ّد هذا األصل التشريعي معصو ًما بسبب عصمة العلماء الذين يقوم عليهم.
جتَ ِم ُع أُ َّم ِتي َعلَى خطأ (ضَ اللَ ٍة)» ،وهو يذكّر بمبدأ مسيحي للكنيسة
يوظّف في هذا الصدد حديث «ال ت َ ْ
الرومانية هو «كنيسة روما ال ترتكب أخطاء»(((.
ّ
يدل توظيف المق ّدس في هذا السياق على أ ّن من الخصائص المشتركة لألديان سعيها إلى إعالء
البشري وإضفاء صفات غير بشرية عليه ،وبذلك يقع طمس الخطأ المعجون بطبيعة اإلنسان األرضية.
لكن هذه الخاصية لم يكن مجم ًعا عليها فقد برزت منذ القديم مواقف تعارضها وتسعى إلى تنسيبها
وإلى كشف رهاناتها التاريخية ومن ذلك موقف المعتزلي إبراهيم النظّام الذي أنكر حجية اإلجماع
كل المسلمين على الخطأ ناف ًيا بذلك العصمة عن األ ّمة(((.
مج ّوزًا إجماع ّ

إ ّن رفض عصمة األئ ّمة والعلماء واإلجماع أضحى اليوم مطل ًبا من مطالب تجديد األصول العقائدية
والفقهية .ففي ذلك تأصيل الختالف الحقيقة الصادرة من البشر بخاصة وتأكيد نسبية األخالق واألفكار
أي جماعة أن ت ّدعي احتكار الحقيقة المطلقة واألخالق
البشرية .وبنا ًء على هذا يصبح من المتعذّر على ّ
المالئكية ويضحي اإلجماع أو االجتهاد عملية بشرية قابلة للخطأ.
 .2العدالة ركيزة أخالقية أساسية في المنظومة األصولية

تع ّد عدالة رواة األخبار في علم أصول الفقه ركيزة أخالقية حيويّة وأساس ّية أل ّن النصوص الدينية بعد
كل طعن في ما نقل عن طريق الرواة
وفاة الرسول لم تصلنا إال عن طريق الرواية .وبنا ًء على هذا ع ّد ّ
العدول طع ًنا في الدين وأحكامه(((.
خاصة بالفكر اإلسالمي
هكذا كانت العدالة معيا ًرا أخالق ًيا باألساس لقبول الخبر ونقده غير أنّها ليست
ّ
بل هناك ما يضاهيها في النقد التاريخي األوروبي(((.
والراجح أ ّن العدالة ليست قاعدة ومعيا ًرا أخالقيًا تنهض عليه نظرية الخبر في أصول الفقه فحسب
يتأسس عليها أغلب العلوم اإلسالمية .ويبدو أ ّن الشروط األخالقية الواجب توافرها
وإنما هي قاعدة ّ
((( تـنـســب هــذه الـقــولــة إلــى أحــد بــابــاوات الكنيسة .يـقــول المستشرق يــوســف فــان آس  Joseph Van Essتعليقًا على هــذا الحديث
النبوي :إنّ محتوى هذا الحديث يذكّ رنا بالدور الذي اضطلع به الروح القدس في المسيحية «كنيسة روما ال ترتكب أخطاء» بحسب
Prémices de la théologie musulmane (Paris: Albin Michel, 2002), p. 143.
قول البابا لوك  ،Lucانظر:
يبرر ّ
مبررات منها أنّ اإلجماع ليس فيه إال اجتماع األفــراد ،وإذا كان قول ّ
كل فرد غير موجب للعلم
النظام رأيه من خالل عدة ّ
((( ّ
توهم الخطأ ال ينعدم باالجتماع ،انظر :محمد بن أحمد
واليقين لكونه غير معصوم عن الخطأ فكذلك أقاويلهم بعدما اجتمعوا ألنّ ّ
بن أبي سهل السرخسي ،أصول السرخسي ،ج ( 1بيروت :دار الكتب العلمية ،)1996 ،ص .295

((( ي ـقــول أبــو يعلى الـفـ ّـراء الحنبلي« :ثـ ّـم قـلــت لــه :ومــن خــالــف األخـبــار الـتــي نقلها الـعــدل عــن الـعــدل مــوصــولــة بــا قـطــع فــي سندها
وتجرأ على ر ّدهــا فقد تهجم على ر ّد اإلســام ألنّ اإلســام وأحكامه منقولة إلينا بمثل ما ذكــرت» ،انظر :طبقات
وال جرح في ناقليها
ّ
الحنابلة ،تحقيق محمد حامد الفقي ،ج ( 2القاهرة :مطبعة الس ّنة المحمدية ،)1952 ،ص .135
((( رأى بعض الدارسين أنّ نقد العدالة والضبط في نظرية الخبر اإلسالمية ليس إال نقد األمانة والذمة عند أصحاب النقد التاريخي
األوروبي ،فنقد األمانة عندهم يقابل نقد العدالة عند المسلمين وهدفه معرفة إن كان المؤ ّلف لم يكذب ،انظر :النجلو أوسينوبوس،
النقد التاريخي ،ترجمة عبد الرحمن بدوي ،ط ( 4الكويت :وكالة المطبوعات ،)1981 ،ص .129-128
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أساسا من طبيعة الثقافة اإلسالمية الشفوية النقلية .وعلى هذا األساس اشترطت العدالة
في الرواة تنبع
ً
بدالالتها األخالقية في ناقلي اللغة وفي المترشّ ح للقضاء ،وفي رواة الحديث وحضرت العدالة في
واعتدال.
ً
توسطًا
الفكر الفلسفي بوصفها ّ
ولم تقتصر أهمية العدالة على العلوم اإلسالمية النظرية ،بل امت ّد أثرها إلى الجوانب العملية حتى ع ّدت
كل واليات الدولة اإلسالمية وفقًا للماوردي((( .ومن أقدم التعريفات األصولية التي
شرطًا معتب ًرا في ّ
تخبر عن طابع التع ّدد الداللي الذي ميّز مصطلح العدل والعدالة ما نقله المعتزلي أبو الحسين البصري
حين ذكر أنّه «قد تعورف استعمال العدل في المستكثر من فعل العدل .وتعورف استعماله أيضً ا فيمن
هو أهل لقبول شهادته ،وتعورف أيضً ا فيمن تقبل روايته عن النبي»(((.
ورأى الشافعي أ ّن معيار الصدق ليس كافيًا لقبول شهادة العدل أو روايته فال ب ّد في نظره من اتصافه
بما هو أوسع من الصدق وأشمل ،وهو الخير دون أن يعني ذلك رؤية مثالية للخير المتوقّع منه لذلك
حا أنّه «إذا كان األغلب من أمره (العدل) ظاهر الخير
ّ
نسب صاحب الرسالة هذا المعيار األخالقي مص ّر ً
قبل وإن كان فيه تقصير عن بعض أمره ألنّه ال يعرى أحد رأينا من الذنوب وإذا خلط الذنوب والعمل
الصالح فليس فيه إال االجتهاد على األغلب من أمره بالتمييز بين حسنه وقبحه»((( .ويخبر هذا التعريف
عن القيمة الكبرى لألخالق في رؤية الشافعي األصولية.
استلهم الغزالي تعريف الشافعي للعدالة وط ّعمه برافد فلسفي جام ًعا بين البعدين األخالقي والديني في
هذا التعريف باحثًا عن طريقة الفالسفة عن المصدر الكامن وراء هذه القيمة .يقول« :والعدالة عبارة
عن استقامة السيرة وال ّدين ،ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على مالزمة التقوى
والمروءة جميعا حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه ،فال ثقة بقول من ال يخاف الله تعالى خوفا وازعا عن
خاصة في عبارة الغزالي «استقامة السيرة» ،فالشافعي
الكذب»( .((1والظاهر أ ّن التأثير الشافعي يتجلّى
ّ
ّ
محك صدق العدل هو التجربة والممارسة العملية بما يعني الحكم على الخلق وقد استحال
يرى أ ّن
سلوكًا وكذلك الغزالي ال يش ّذ عنه.
وكان يمكن الغزالي أن يع ّد االستقامة أث ًرا من آثار االنسجام مع العرف االجتماعي الذي ضبط معايير
خاصة لالستقامة لك ّنه تحت تأثير تكوينه الفلسفي ارتأى تفسير االستقامة تفسي ًرا قائ ًما على معنى
ّ
نفسي ذاتي عبّر عنه من خالل عبارة «هيئة راسخة في النفس» أي إ ّن االستقامة خلق غريزي فطري أو
حالة في النفس تدعوها إلى الفعل دون تفكير .واألساس بالنسبة إلينا هو المضمون األخالقي لمفهوم
العدالة عند الغزالي فهو يح ّدده أ ّو ًل بوصفه يعني استقامة السيرة والدين ،ويوضحه بعد ذلك من خالل
((( أبو الحسن علي بن محمد الماوردي ،األحكام السلطانية (بيروت :دار الكتاب العربي ،)1990 ،ص .131

((( أب ــو الحسين الـبـصــري ،المعتمد فــي أصــول الفقه ،بــاب ذكــر فـصــول أحــوال ال ــراوي ،ج ( 1بـيــروت :دار الكتب العلمية،)1983 ،
ص .617

((( محمد بن إدريس الشافعي ،الرسالة ،تحقيق أحمد محمد شاكر ،ط ( 2القاهرة :مكتبة دار التراث ،)1979 ،ص .462

( ((1أبو حامد بن محمد الغزالي ،المستصفى ،ترتيب وضبط محمد عبد السالم عبد الشافي (بيروت :دار الكتب العلمية،)1993 ،
ص .125
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عبارة «مالزمة التقوى والمروءة» ،ولئن كانت التقوى تعني خشية الله عا ّمة ،فإنّها تنبئ أ ّن أخالق العدل
وسلوكه ينبغي أن يكونا مرآة تعكس هذه الخشية سواء من ناحية االلتزام الديني أو األخالقي بأوامر
فضل عن األخالق االجتماعية
ً
الدين ونواهيه .أ ّما المروءة فإنّها يمكن أن تعني األخالق الذاتية للعدل
النابعة من مراعاة العادات واألعراف.
ات ّسع تص ّور األصوليين لألخالق ليشمل األعراف الجارية فأضحت هذه األخالق االجتماعية بمنزلة
آلية يقصد منها تثبيت الوضع االجتماعي وتكريس خط الفصل بين فئات المجتمع ،لذلك برز من
جة أنّه «ال مدخل للعادة في هذا األمر الديني الذي تبنى عليه قنطرتان عظيمتان
يرفض هذا المعيار بح ّ
(((1
هما الرواية والشهادة»  .والظاهر أ ّن ما دعا بعض العلماء إلى االعتراض على إدخال المروءة في ح ّد
العدالة أ ّن جلّها يرجع إلى مراعاة العادات الجارية بين الناس ،وهي مختلفة باختالف األزمنة واألمكنة
واألجناس( .((1ولم يقتصر نقد مفهوم العدالة على هذا الجانب بل وجهت إليه ع ّدة مطاعن من أه ّمها
أنّه مفهوم مثالي فع ّد العدالة ملكة راسخة في النفس تحمل صاحبها على التقوى والمروءة ومطلب
عزيز المنال ال يوجد إال في األنبياء والمعصومين.
ويهمل مفهوم العدالة من جهة أخرى ع ّد النواحي الفكرية والعقلية لدى رجال اإلسناد ،فقد يكون
الراوي م ّمن تتوافر فيه شروط العدالة األخالقية كالصدق والثقة لك ّنه ال يملك مستوى فكريًا يؤ ّهله
للتح ّري في مضمون الحديث ،ذلك أنّه يمكن أن يكون م ّمن يؤمنون بالخرافات التي كانت سائدة في
عصره فيخرج الحديث عن غير قصد سيئ متأث ًرا بهذه الخرافات خاصة أ ّن األحاديث بعد طول الزمن
أصبحت تروى بالمعنى وليس باللفظ(.((1
مقبول
ً
لئن ركّزت نظرية الخبر األصولية على األبعاد األخالقية والدينية لرجال السند ،فإنّه لم يعد
االكتفاء بمقياس العدالة؛ إذ ال ب ّد من دعمه بنقد المتن والتح ّري في المضمون وهو ما تفطّن إليه
حة الحديث ال يمكن أن تقوم على العدالة وحدها معيا ًرا أخالق ًيا ذلك أنّه
المعتزلة منذ القديم ،فص ّ
ال ب ّد من عرض الخبر على العقل ضمانًا التساق مضامين األخبار وانسجامها مع المنطق السليم(.((1
ولئن سعى فريق من األصوليين إلى تغليف العدالة معيا ًرا أخالقيًا بالمق ّدس ،فال يمكن لهذا الفعل
كل المعايير األخالقية الفردية أو الجماعية .وهذا
أن يحجب حقيقة تاريخية هذا المعيار على غرار ّ
ما يؤكّده بعض األصوليين أنفسهم( .((1ولهذا ت ّم تخفيف الشروط المطلوبة في العدالة ألنّها بدت غير
واقعية في العصور المتأخّرة.
( ((1محمد بن علي الشوكاني ،إرشاد الفحول ،تحقيق محمد صبحي بن حسن ح ّ
الق (دمشق :دار ابن كثير ،)2000 ،ص .218
( ((1طاهر الجزائري ،توجيه النظر إلى أصول األثر (مصر :المطبعة الجمالية ،)1910 ،ص .28

( ((1راجع :إبراهيم فوزي ،تدوين الس ّنة ،ط ( 2لندن :رياض الريس للكتب والنشر ،)1995 ،ص .191-190

( ((1أبو نشوان الحميري ،رسالة الحور العين ،تحقيق كمال مصطفى ،ط ( 2بيروت :دار آزال للطباعة والنشر ،)1985 ،ص .285
( ((1نذكر ً
مثل تمييز أبي الحسين البصري بين العدالة في زمن النبي وبعده يقول« :ففي زمن النبي كانت العدالة منوطة باإلسالم
ً
ممن يعتقد اإلســام فليس الظاهر من إسالم اإلنسان
فكان الظاهر من المسلم كونه عدل ّأما في األزمــان التي كثرت فيها الخيانات ّ
كونه ً
بد من اختباره» ،البصري ،المعتمد ،ج  ،2ص .620
عدل فال ّ
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بنا ًء على هذا ،فإ ّن العدالة بوصفها لبنة من لبنات المنظومة األخالقية التي انبنت عليها أصول الفقه عامة
كل معيار أخالقي من صنع
ونظرية الخبر خاصة تع ّد مسألة اجتهادية خالفية ،ويترتّب على ذلك أنّها مثل ّ
(((1
اإلنسان والتاريخ مرآة عاكسة ألهواء البشر وتقلّبات التاريخ ومشبعة بالدوافع المذهبية والسياسية .
أساسا أخالق ًيا للمنظومة األخالقية
 .3الصدق
ً

ال ّ
شك في أ ّن الدين عا ّمة والمنظومة األصولية الفقهية خاصة ينهضان على معيار أخالقي جوهري
هو الصدق فال ب ّد من أن يكون القرآن صادقًا والرسول صادقًا حتى يقع تصديقهما وال ب ّد من أن
يكون التصديق المدخل األ ّول لإليمان بالدين اإلسالمي .وبنا ًء على هذا يع ّد مرتكز السمعيات أمرين؛
أحدهما «المعجزة والثاني ثبوت العلم بالكالم الصدق الحق لله سبحانه وتعالى»( .((1ويعني هذا أ ّن
النص ،كما ع ّد إخبا ًرا يتميّز عن
حا يعتمد على عصمة الرسول في تبليغ
ّ
النص القرآني ع ّد ًّ
نصا صحي ً
(((1
غيره في أنّه ال يحتمل إال الصدق .
إ ّن إلحاح المنظومتين األصوليتين الفقهية والكالمية على الصدق قيمة أصيلة والكذب قيمة متدهورة
سلبية هو في بعد من أبعاده ر ّدة فعل على ما شهده الواقع التاريخي من تفشّ ي ظواهر الوضع في
الحديث والتكذيب لألصول والنصوص الدينية وتح ّول القيم السلبية وفي مق ّدمتها قيمة التكذيب
حا في أيدي ممثّلي األديان المختلفة ،وأضحى القرآن ذاته مصد ًرا لهذا الصراع النظري بين أتباع
سال ً
والجلي أ ّن االهتمام بالصدق قيم ًة ومعيا ًرا لم يقتصر على المشتغلين بالمق ّدس بل اتسع
الديانات.
ّ
كل العلوم تقري ًبا.
ليشمل ّ
تجلّى االعتناء بمسألة الصدق والكذب أكثر ما تجلّى في المد ّونة األصول ّية الفقهية من خالل مباحث
األخبار؛ فانطالقًا من تعريف األصوليين للخبر برز معيار الصدق والكذب رك ًنا مالز ًما لهذا التعريف
خفي لذلك نجدهم يح ّدونه بأنّه ما احتمل الصدق والكذب لذاته،
ين ّم عن تأث ّر بالفلسفة والمنطق غير
ّ
ويبتغون من وراء عبارة «لذاته» االحتراز عن كالم الله واألنبياء الذين ال ّ
شك في صدق إخبارهم.
والظاهر أ ّن الفلسفة ال تزال إلى اليوم تعتمد معيار الصدق والكذب الذي بني عليه حد الخبر مثلما نجد
ذلك عند فالسفة غربيين كالفيلسوف اإلنكليزي برتراند رسل واأللماني رودلف كارناب(.((1
لئن كان معيار الصدق والكذب يعتمد على مطابقة الخبر للواقع أو عدم مطابقته له فإ ّن فريقًا من
العلماء عارضه ومنهم إبراهيم النظّام المعتزلي الذي بنى صدق الخبر أو كذبه على اعتقاد المخبر وليس
على الواقع مثلما هو سائد.
( ((1انـظــر مثال كتابنا :الس ّنة بين األصــول والـتــاريــخ (بـيــروت :المؤسسة العربية للتحديث الفكري /المركز الثقافي العربي،)2005 ،
ص .162

( ((1عبد الملك بن عبد الله الجويني ،البرهان ،تحقيق عبد العظيم الديب ،ج ( 1قطر :مطابع الدوحة الحديثة 1399 ،هـ) ،ص .58

( ((1عزيز العظمة« ،النص واألسطورة والتاريخ» ،في :اإلسالم والحداثة (لندن :دار الساقي ،)1990 ،ص .262
ّ
ـوســع :محمد حسن مصطفى« ،الخبر واإلنـشــاء بين المفهوم المنطقي والـ ّـداللــة اللغوية» ،مجلة أبـحــاث ،كلية
( ((1انـظــر لمزيد الـتـ ّ
https://goo.gl/2iMhan
التربية األساسية ،مج  ،4العدد  ،)2006( 2شوهد في  ،2016/8/14في:
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ورأى أركون أ ّن البحث في صدق الخبر أو كذبه يحصرنا في نوع من المبارزة الثيولوجية التي كانت

تدور في العصور الوسطى :إ ّما هكذا وإ ّما فال( .((2ولئن نشأ معيار الصدق والكذب في سياق فكري

متأث ّر بالفلسفة والمنطق فإنّه تأث ّر بالتوازي مع ذلك بالخلفية األخالقية السائدة في البيئة العربية اإلسالمية
لذلك تق ّدمت الشروط األخالقية في الراوي على الشروط العلمية عند الشافعي(.((2

والواضح أ ّن الصدق في نظرية الخبر األصولية هو نتيجة للصفات األخالقية اإليجابية التي تتوافر

في الراوي وهي ما يع ّبر عنه باالستقامة والعدالة والثقة واألمانة .لك ّن المعيار األخالقي ليس المح ّدد

الوحيد لصدق الخبر؛ إذ تتدخّل في المسألة عوامل أخرى من خارج طرفي الخبر .ومن ذلك سلطة

العلماء التي تحكم على صدق الخبر إن قبلته بعد استجابته لشروطها .وقد كان األصوليون واعين بدور

العامل السياسي في تكييف الخبر ،في التالعب بالقيم األخالقية كاألمانة في نقل الخبر والصدق،
فلئن كان نقل الخبر من عدد كبير من الرواة مؤ ّديًا إلى اليقين في كثير من األحيان ،فإ ّن تدخل السلطة

السياسية قد يوظّف هذا الجمع من الرواة لوضع الخبر وللكذب.

يبرز هذا الموقف أ ّن مسألة الصدق على غرار القيم األخالقية األخرى مسألة نسبية اجتهادية ال مجال

للقطع فيها .وتكفي مالحظة موضوعية لتاريخ الحديث النبوي الستخالص جملة من الحقائق منها
أ ّن الكذب غير مستحيل على المخبر لكثرة األسباب الداعية إليه ،وأ ّن الصادق عند الناس يمكن أن
يكذب ،وأ ّن من عالمات الكذب في األخبار تناقضها .وبنا ًء على هذا رفض بعض المعتزلة التسليم
بصحة مطلقة للقيم واألخالق(.((2

والمالحظ أ ّن نظرية الخبر عند المح ّدثين واألصوليين وإن قامت على مثالية أخالقية تفترض أ ّن اإلنسان

الفاضل والعدل الذي يأبى تع ّمد الكذب هو بالضرورة صادق في قوله ،فإنّها كانت في أغلب األحيان

غافلة عن احتمال أن يكون هذا اإلنسان الفاضل ضعيف الذاكرة أو شديد الرغبة في أن يكون رأيه
صادقًا أو لديه ميل إلى إسقاط الحاضر على الماضي أو صبغ الحقائق بصبغة رأيه أو متأث ّ ًرا بإيحاء

جهة إليه(.((2
وتوجيه األسئلة المو ّ

ـوجــه المماحكات الثيولوجية فــي اإلســام كما فــي المسيحية لــم يعد هــو منطق
( ((2ي ــرى أركــون أنّ منطق النعم والــا الــذي كــان يـ ّ
علوم اإلنسان والمجتمع الراهنة .إن المشكلة لم تعد تطرح بصيغة الصحة أو التزوير بل هناك مشاكل سابقة وأولية ينبغي طرحها
بالمقدس ،انظر :محمد أركــون ،الفكر اإلســامــي ،قــراءة علمية (بيروت :مركز اإلنماء القومي،
ّأو ًل على غــرار مسألة عالقة اإلنسان
ّ
 ،)1987ص .58
( ((2الشافعي ،ج  ،1ص .342
ّ
( ((2انتقدوا موقف فريق من الحنابلة وأهل الحديث رأى أنّ خبر الواحد العدل يوجب العلم أي اليقين والقطع ألنّه قد زل من الرواة
يعدون كثرة بحسب عبارة الجويني ،انظر :الجويني ،ج  ،1ص .366
األثبات من ال ّ
( ((2عبد الله أحمد النعيم ،نحو تطوير التشريع اإلسالمي (القاهرة :سينا للنشر ،)1994 ،ص .50

لسإلا ةيبرعلا ةراضحلا يف قالخألا لاؤس :روحملا
قفلا ةيلوصألا ةنودملا يف قالخألا ةلزنم ةيلاكشإ
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منزلة األخالق ضمن أصول الفقه الفرعية
 .1المصلحة ركيزة أخالقية من ركائز أصول الفقه

كل مقصد
كل مصلحة عا ّمة وأساس ّ
رأى عالّل الفاسي في العصر الحديث أ ّن مكارم األخالق مقياس ّ

من مقاصد اإلسالم( .((2فهل تعضد المد ّونة األصولية هذا الموقف؟ أم هل تدحضه؟

يمكن أن نجد في تعريف الغزالي للمصلحة ما يؤيّد هذا الرأي؛ فهي لديه «عبارة في األصل عن جلب
منفعة أو دفع مض ّرة» .وهذا تعريفها اللغوي العام الذي يرمي إلى تحقيق مقاصد الخلق وصالحهم

في تحصيل مقاصدهم .ولئن كان مصطلح الصالح يخبر عن الداللة األخالقية لمفهوم المصلحة

فإ ّن الغزالي ال يهت ّم به كثي ًرا أل ّن غرضه تأسيس فهم ديني فقهي للمصلحة لذلك يص ّرح بأنّه يعني

بالمصلحة «المحافظة على مقصود الشرع ،ومقصود الشرع من الخلق خمسة ،وهو أن يحفظ عليهم

وكل ما
فكل ما يتض ّمن هذه األصول الخمسة فهو مصلحةّ ،
دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهمّ ،

يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة»(.((2

والظاهر أ ّن مفهوم المصلحة هذا وإن غلّف بلبوس ديني فإ ّن مبتغاه دنيوي باألساس وملتحم باألخالق

أل ّن المحافظة على دين الخلق أو نفسهم أو مالهم أو نسلهم أو عقلهم يقتضي بالتأكيد الحفاظ على
األخالق اإليجابية التي تحكم العالقات الفردية والجماعية.

وقد كان الع ّز بن عبد السالم (ت660 .هـ) يع ّد فقه المصالح بحثًا في األخالق لذلك استند إلى آيات

تأمر باألخالق الحسنة إلثبات مشروعية المصلحة اعتما ًدا على القرآن.

جة من حجج إثبات حجية
ويمكن أن نلفي حضور البعد األخالقي أيضً ا في أه ّم حديث ع ّد ح ّ
«ل ضَ َر َر َو َل ِ
ض َرار» .ويقتضي هذا الحديث بحسب الفقهاء الذين ع ّدوه أساس ًيا في
المصلحة وهو َ

مبحث المصلحة ،رعاية المصالح إثبات ًا والمفاسد نف ًيا؛ إذ الضرر هو المفسدة فإذا نفاها الشرع لزم

إثبات النفع الذي هو المصلحة( .((2والظاهر أ ّن صلة الحديث المذكور بالمصلحة ومن ث ّم بالبعد
تترسخ إال بداي ًة من الطّوفي .ويع ّد االستدالل العقلي على حجية المصلحة من عالمات
األخالقي لم ّ
صلتها باألخالق أيضً ا(.((2

( ((2ع ّ
الل الفاسي ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها ،ط ( 5بيروت :دار الغرب اإلسالمي ،)1993 ،ص .193

( ((2الغزالي ،ص .184

(« ((2شــرح الحديث الثاني والثالثين» ،في :مصطفى زيد ،المصلحة في التشريع اإلسالمي ونجم الدين الطوفي (القاهرة :مطبعة
لجنة البيان العربي ،)1954 ،ص .17

قطعا عند الشارع ألنّ ترك الخير الكثير ألجل
( ((2ذهــب فريق من األصوليين إلى القطع بأنّ المصلحة الغالبة على المفسدة ّ
تعد ً
ظن الفقيه أنّ
شرعا ويجب العمل بها ،انظر :أبو
معينة معتبرة ً
الشر القليل شر كثير .وبنا ًء على هذا إذا غلب على ّ
ً
حكما ما في حادثة ّ
بكر الرازي ،المحصول في علم أصول الفقه ،ج ( 2بيروت :دار الكتب العلمية ،)1988 ،ص .581
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 .2إشكالية حضور األخالق ضمن المصالح والمقاصد

يع ّد التصريح بحضور مكارم األخالق ضمن المصالح والمقاصد من أول األدلة على الصلة المتينة بين
الخطاب األخالقي والخطاب األصولي والمقاصدي .وتجلّى هذا التصريح في الخطاب األصولي أثناء
تقسيم األصوليين المصالح إلى ضرورية وحاجية وتحسينية ،وتتن ّزل مكارم األخالق ضمن الرتبة الثالثة
الخاصة بالتحسينات .ويص ّرح الجويني بعالقة هذا النوع من المصالح باألخالق فيقول« :وأ ّما الضرب
ّ
(((2
الثالث وهو ما ال ينتسب إلى ضرورة وال إلى حاجة ،وغايته االستحثاث على مكارم األخالق» .
فكل ما أ ّدى إلى
ويتبيّن هكذا أ ّن منزلة المصالح التحسينية تشمل جانب األخالق بمفهومها الواسع ّ
جلب خلق كريم أو نفي آلخر س ّيئ هو من المصالح التحسينية.
وحافظ الشاطبي على هذا المفهوم المتّسع للتحسينات ورأى أنّه يندرج ضمن قسم مكارم األخالق(.((2
قسم العوائد الجارية إلى ضربين أحدهما العوائد
إال أنّه سعى إلى تغليف هذا المفهوم بالمقدس فقد ّ
الشرعية التي أق ّرها الدليل الشرعي أو نفاها باألمر بها أو النهي عنها أو اإلذن فيها .وهذا النوع ثابت
أب ًدا كسائر األمور الشرعية في نظر الشاطبي .ويمثّل عليها بسلب العبد أهلية الشهادة فهي من جملة
يصح أن ينقلب
األمور الداخلة تحت أحكام الشرع «فال تبديل لها وإن اختلفت آراء المكلّفين فال
ّ
مثل :إن قبول شهادة العبد ال تأباه محاسن العادات اآلن
حا وال القبيح حس ًنا حتى يقال ً
الحسن فيها قبي ً
فل ُنجزه»( .((3ومن الواضح أ ّن الفقيه الذي يدافع عن هذا الموقف كان ينطق باسم طبقة الخاصة واألسياد
التي يالئمها استمرار الوضع االجتماعي القائم على التمييز بين الطبقات ولذلك فهو يسبغ المشروعية
الدينية على هذه المسألة والحال أنّه ال يوجد إجماع بين العلماء عليها من ذلك قبول علماء الحنابلة
أصل من أصول مذهبهم.
ً
والظاهرية شهادة العبد
واألخطر من تغليف المسألة بالمق ّدس أمران؛ أولهما السعي إلى تثبيت العرف السائد وتبريره وع ّده
فأي تغيير طارئ يع ّده الشاطبي نسخًا لألحكام المستقرة
من محاسن األخالق التي ال يجوز تغييرهاّ ،
المستمرة ،والنسخ بعد موت النبي باطل .ويذكّرنا هذا الموقف بالموقف اليوناني القديم الذي كان
يحق له أن يتح ّول عنها .وهذا عينه ما يدافع
أي انزالق طبقي ّ
فكل من يولد منتم ًيا إلى طبقة ما ال ّ
يرفض ّ
عنه الفقيه واألصولي عندما يرفض شهادة العبد فهو يسهم في تكريس وضع العبودية وتأييده.
أ ّما األمر الثاني فيتمثّل بانزياح الموقف الفقهي واألصولي عن روح الرسالة القرآنية التي أكّدت احترام
ناقصا ال تتوافر فيه قيمة
الذات البشرية ،ويتجلّى هذا من خالل ع ّد العبد المسلوبة شهادته إنسانًا
ً
فسرها ابن منظور بكمال الرجولية واإلنسانية والعفّة(.((3
المروءة التي ّ
( ((2المرجع نفسه ،ج  ،2ص .84

«وأما التحسينات فمعناها األخذ بما يليق من محاسن العادات وتج ّنب األحوال المدنّسات التي تأنفها العقول
( ((2يقول الشاطبيّ :
الراجحات ويجمع ذلك قسم مكارم األخــاق وهي جارية فيما جرت في األولـيــات» ،انظر :الموافقات فــي أصــول الشريعة ،تحقيق
دراز ،مج  ،1ج ( 2بيروت :دار المعرفة ،)1994 ،ص .9
عبد الله ّ
( ((3المرجع نفسه ،ج  ،2ص .571-570

( ((3ابن منظور ،لسان العرب ،ج ( 13بيروت :دار إحياء التراث العربي )1988 ،ص .61
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والمالحظ أ ّن الفكر اإلسالمي المعاصر شهد ر ّدة فعل نقدية على حصر مكارم األخالق ضمن المرتبة
الثالثة من مراتب المصالح ،وهي مرتبة تص ّنف من حيث الحاجة إليها وأه ّميتها في أدنى مراتب
مثل ع ّد ع ّمار الطالبي مكارم األخالق ليست
المقاصد الشرعية بعد الضروريات والحاجيات ،من ذلك ً
صنفًا من التحسينات مثلما رأى األصوليون بل هي عصب شبكة العالقات االجتماعية ال يستق ّر لها قرار
دون قيم أخالقية تستند إليها الحياة الفردية واالجتماعية(.((3
جلي في البنية المعرفية لعلم أصول الفقه ،يسندها قول
إ ّن البرهان على االلتحام بين الفقه واألخالق
ّ
الشاطبي بالمقصد الشرعي رك ًنا مكي ًنا في التعليل األصولي وهو ما يفتح باب تغلغل األخالق في
فضل عن التحسينات(.((3
ً
الضروريات والحاجيات
تعبّر هذه المواقف وغيرها عن وقوف ممثّل الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر على إشكالية الصلة
بين األخالق والخطاب األصولي والمقاصدي وهذا ما دفع محمد الطاهر بن عاشور إلى توسيع مفهوم
المصالح التحسينية لتتجاوز المستوى الفردي إلى المستوى الجماعي ولتتع ّدى جوانب العبادات
واألخالق لتشمل كل الجوانب االجتماعية والثقافية وغيرها(.((3
انطلق الباحثون المعاصرون من آراء بن عاشور وبعده الفاسي وغيرهما من أعالم الفكر اإلسالمي
منذ أواخر القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين لتكريس النزعة األخالقية في مقاصد
الشريعة حتى ع ّد التعريف الذي يوفي بحقيقة علم المقاصد هو باختصار علم الصالح؛ إذ يجيب
حا؟
ً
حا؟ أو كيف يأتي اإلنسان
عمل صال ً
هذا العلم عن السؤال التالي :كيف يكون اإلنسان صال ً
ومعلوم أ ّن الصالح قيمة خلقية بل هو بحسب طه عبد الرحمن القيمة التي تندرج تحتها جميع القيم
األخالقية األخرى(.((3
 .3منزلة األخالق ضمن االستحسان

أصل فر ًعيا للتشريع انطالقًا من تعريفه .من ذلك
ً
يمكن أن نلمس حضور األخالق في االستحسان
قول الفقيه الحنفي السرخسي« :يقول الرجل :استحسنت كذا ،أي اعتقدته حسنا ،على ض ّد االستقباح
أو معناه طلب األحسن لالتّباع الذي هو مأمور به»( .((3ولئن كان معنى عبارة «طلب األحسن» مختلفًا
عمار الطالبي« ،مقاصد الشريعة في المجتمع اإلسالمي» ،مج ّلة ثقافتنا ،العدد 1427( 9هـ)ً ،
نقل عن ملخص لهذه المقالة في
(ّ ((3
http://iranarab.com
موقع إيران والعرب ،في:
ـوســع :نــورة بــوحـنــاش ،مقاصد الشريعة عند الشاطبي وتأصيل األخــاق فــي الفكر العربي اإلســامــي ،أطــروحــة
( ((3انـظــر لمزيد الـتـ ّ
دكتوراه دولة في الفلسفة ،إشراف عبد الرحمن التليلي ،السنة الجامعية  ،2007-2006جامعة منتوري قسنطينة ،كلية العلوم اإلنسانية
والعلوم االجتماعية ،الجزائر ،ص  120وما بعدها.

( ((3محمد الطاهر بن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية (تونس :المطبعة الفنية1366 ،هـ) ،ص .308-307

( ((3طــه عبد الرحمن« ،مشروع تجديد علمي لمبحث مقاصد الشريعة» ،مجلة المسلم المعاصر ،العدد  ،)2002( 103شوهد في
 ،2017/9/9في:

https://goo.gl/uAmtKS

المحرر في أصول الفقه ،ج ( 2بيروت :دار الكتب العلمية ،)1996 ،ص .148
( ((3السرخسي،
ّ
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عليه فإنّه يتض ّمن المعنى األخالقي مثلما ص ّرح بذلك من عارض اعتماد النص القرآني إلثبات
ح َس َنهُ»
حجية االستحسان .يقول الماوردي ر ًّدا على من اعتمد اآلية «الَّ ِذي َن يَ ْستَ ِم ُعو َن الْ َق ْو َل فَيَتَّ ِب ُعو َن أَ ْ
(الزمر« :)18-17 :والجواب الثالث أنّه محمول على ما جعل له من استيفاء الحق وندب إليه من
العفو»(.((3
فضل عن معاٍن أخرى كالمحكمات
ً
فسرت بها العبارة القرآنية
هكذا فإ ّن العفو معنى من المعاني التي ّ
أو النسخ أو القرآن ذاته لكن المعنى األخالقي ال يمكن في نظرنا المتواضع أن يكون حجة ض ّد مثبتي
االستحسان ،أل ّن المجتهد يمكن أن يستحسن بعقله ما يجده منسج ًما مع أخالق الفضيلة والخير
والتسامح على غرار العفو.
ويمكن ع ّد الحديث الوحيد المعتمد في إثبات حجية االستحسان وهو «ما رآه المسلمون حسنا
فهو عند الله حسن»( ((3من عالمات اتصال البعد األخالقي باالستحسان .فما يراه المسلمون حس ًنا
حا وناف ًعا من األخالق والقيم ،لكن من األصوليين من رفض
يشتمل بالضرورة على ما يرونه صال ً
االحتجاج بهذا الحديث ألنّه يفتح باب االستحسان بالعقل والحال أ ّن العقل ال دخل له في التشريع
وفق التص ّور الس ّني .وباإلمكان أن نقف على حضور البعد األخالقي من خالل مبحث حجية
ّ
استدل األصوليون في هذا السياق بإجماع األمة على دخول الح ّمام
االستحسان من اإلجماع ،فقد
من غير تقدير األجرة وعوض الماء وم ّدة اللّبث .ويقوم هذا االستحسان على أن التقدير في مثل
هذا الفعل قبيح بسبب المشقّة التي تترتّب عليه ،لذلك كانت المشقة سبب ال ّرخصة .ويستخلص
من هذا المثال أ ّن السلوك االجتماعي كان يخضع لمح ّددات أخالقية منها المرونة والسماحة تيسي ًرا
للمعامالت االجتماعية(.((3
يخص الدين كلّه لذلك ش ّرع
لك ّن مبدأ التيسير ال يقتصر على المستوى االجتماعي بل هو مبدأ عام
ّ
الفقه الحنفي استخدام االستحسان لكونه اتّبا ًعا ألصل في الدين هو ترك العسر لليسر لذلك نلفي
السرخسي يق ّرر بعد استعراض تعريفات االستحسان أ ّن حاصلها «أنّه ترك العسر لليسر .وهو أصل
في ال ّدين قال الله تعالى :يُرِي ُد اللَّ ُه ِب ُك ُم اليُ ْس َر َوالَ يُرِي ُد ِب ُك ُم ال ُع ْس َر» (البقرة .((4()185 :هكذا ساهم
متجسمة في اإلشفاق
االستحسان في وصل الفقه الحنفي مع الواقع م ّما جعله يتّسم بالمرونة واإلنسانية
ّ
السارق الذي قطعت يده ورجله عقابًا له على سرقتين قام بهما لذلك يستخدم االستحسان لتعطيل
على ّ
( ((3أبــو الحسن علي بن محمد بن حبيب الـمــاوردي ،أدب القاضي ،تحقيق محيي هــال ســرحــان ،ج ( 1بـغــداد :مطبعة اإلرشــاد،
 ،)1971ص .656-655

( ((3أحمد بن حنبل ،المسند ،موسوعة الس ّنة ،الكتب السنة وشروحها ،ج ( 1تونس /إسطنبول :دار سحنون /دار الدعوة،)1992 ،
ص .379

الحمام بغير األجرة ونحو ذلك،
الحمام أي استحسانهم دخول
«وأمــا مسألة
( ((3راجــع قول نجم الدين الطوفي في هذا المجالّ :
ّ
ّ
يقدر به الزمان أو
الزمان)
بها
ر
يقد
(آلة
وبنكام
الماء
به
ر
يقد
صاع
ام
الحم
جدا أن يجعل في
يشق ًّ
فسومح فيه لعموم مشقة التقدير ،إذ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الحمامي عوضا عن ذلك» ،انظر :شرح مختصر الروضة ،تحقيق
نحو ذلك [ ]...فوقع االصطالح على رفض ذلك لتعذره ثم يعطى
ّ
عبد الله بن عبد المحسن التركي ،ج ( 3بيروت :مؤسسة الرسالة ،)1987 ،ص .196

( ((4شمس الدين السرخسي ،المبسوط ،ج ( 10القاهرة :مطبعة السعادة ،)1913-1906 ،ص .145
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النص عند قيام هذا السارق بسرقة ثالثة فال يقطع عضو من أعضائه وإنّما يحتفظ به في السجن حتى
يتوب(.((4
جع على المرونة في
ولئن كان االستحسان يؤدي وظائف حيوية في تطوير الفقه اإلسالمي ألنّه يش ّ
المعامالت وإعمال العقل في النصوص والنوازل وإقرار العدل بين الناس وتج ّنب الخضوع األعمى
للنصوص الدينية ،فإنّه قد أفرغ من مضمونه عبر التاريخ بسبب إدماجه ضمن مصادر التشريع المعترف
بها وحرمانه من وضع األصل التشريعي المستقل .فأضحى عدولً عن قاعدة أق ّرت بالقياس إلى قاعدة
أخرى ،وع ّد بهذا نو ًعا من أنواع الترجيح وأداة للتأويل أكثر منه مصد ًرا للتشريع(.((4

وانتبه فريق من الدارسين المعاصرين إلى أهمية أصل االستحسان وأبعاده األخالقية والمقاصدية ذات
النفع للبشر فش ّبهه بعضهم بما هو معروف عند رجال القانون باسم االتجاه إلى روح القانون وقواعده
العامة الكلية( ((4في حين ع ّده آخرون قري ًبا من مفهوم العدل في القانون الغربي(.((4
 .4العرف واألخالق

«كل ما تعرفه النفس من
ترتبط األخالق بالعرف انطالقًا من مفهومه اللغوي فهو بحسب ابن منظور ّ
الخير وتطمئن إليه»( .((4ولئن كان هذا التعريف دالًّ على معنى وحيد أخالقي في مصطلح العرف،
وسعت هذه الداللة لتشمل «ما يعرفه الناس ويتعارفونه فيما بينهم معاملة»(.((4
فإ ّن التعريفات األصولية ّ
والواضح أ ّن مبتغى صاحب هذا التعريف إخراج العبادات من المجال الذي يشمله العرف ،إال أنّه يفتح
كل المعامالت التي ترتبط حت ًما باألخالق الحاكمة لهذه المعامالت.
الباب على ّ

وقد تتماهى األعراف مع األخالق وتشترك معها في طابع التح ّول والنسبية فالعادة أو العرف قد تكون
خاصة وكذلك األخالق «العادة غلبة معنى من المعاني على الناس ،وقد تكون هذه الغلبة في
عا ّمة أو
ّ
خاصة ببعض البالد كالنقود والعيوب ،وقد
سائر األقاليم كالحاجة للغذاء والتنفّس في الهواء وقد تكون
ّ
(((4
تكون خاصة ببعض الفرق كاألذان لإلسالم [ ]...فهذه العادة يقضى بها عندنا» .
وما يعضد ما نذهب إليه التأويل األخالقي للعرف في اآلية الوحيدة تقري ًبا التي اعتمدت إلثبات حجية
هذا األصل التشريعي الفرعي ،وهي ﴿خ ُِذ الْ َع ْف َو َوأْ ُم ْر بِالْ ُع ْر ِ
جا ِهلِي َن﴾ (األعراف:
ف َوأَ ْعر ْ
ِض َعنِ الْ َ
ثانيا قطعت رجله اليسرى ،فإن سرق ثالثًا
( ((4يقول المرغيناني في هذا الصدد« :ويقطع يمين السارق من الزند ويحسم فإن سرق ً
ويعزر ً
أيضا ذكــره المشايخ» ،انظر :أبو الحسن المرغيناني ،الهداية شرح
لم يقطع وخلد في السجن حتى يتوب .وهــذا استحسان،
ّ
بداية المبتدئ (كراتشي-باكستان :منشورات إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية1417 ،ه) ،ص .184
( ((4انـظــر:

Bernard Weiss, «Interpretation in Islamic Law, theory of Ijtihad,» The American Journal of Comparative
Law, vol. 26, no. 2 (Spring 1978), p. 202.

( ((4وهبة الزحيلي ،أصول الفقه اإلسالمي (دمشق :دار الفكر ،)1986 ،ص .739
( ((4راج ـ ـ ــع:

Abdul Hannan, Usul al Fikh Made Easy: Principles of Islamic Jurisprudence (Create Space Shah
Independent Publishing Platform, 2016), pp. 25-26.

( ((4ابن منظور ،لسان العرب ،ج  ،9ص .155

( ((4منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني ،قواطع األد ّلة في األصول ،ج ( 1بيروت :دار الكتب العلمية ،)1993 ،ص .29

( ((4أحمد بن إدريس القرافي ،شرح تنقيح الفصول (دمشق :دار الفكر ،)1973 ،ص .440
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جا باألمر
 )199وتجلى هذا المعنى لدى الطبري ،فقد اختار أن يكون محتوى العرف أخالق ًيا ممتز ً
الديني ،فهو في نظره المعروف في كالم العرب ،وهو متصل بقيم كثيرة(.((4
للمفسرين طريق فهم معياري إيجابي للفظ العرف واآلية عامة فأضحت لديهم
هكذا عبّد الطبري
ّ
جامعة لمكارم األخالق متض ّمنة قواعد الشريعة وحسناتها حتى لم يبق فيها حسنة إال أوضحتها وال
فضيلة إال شرحتها على ح ّد عبارة ابن العربي(.((4
أساسا إلى دافع أخالقي يتمثّل بالرفق بالناس
والظاهر أ ّن أه ّم خاصية للعرف وهي الحركة والتغ ّير ترجع
ً
والتخفيف عليهم .وقد أدرك فريق من الفقهاء الحنفية خاصة هذا المعنى فأعلن بعضهم أ ّن كثي ًرا من
األحكام يختلف باختالف الزمان لتغ ّير عرف أهله أو لحدوث ضرورة أو لفساد أهل الزمان.
ولئن كانت وظيفة العرف إيجابية في هذا المستوى ألنّه يجعل األحكام متغ ّيرة وغير جامدة فإنّه كثي ًرا ما
اضطلع بوظائف سلبية تتمثل خاصة بتبرير األوضاع السائدة وتكريس األخالق التمييزية المهيمنة على
المجتمع وع ّدها أخالقًا وعادات حسنة لفرض رضا كل الفئات بها على غرار ع ّد ابن رشيق المالكي
(ت632 .هـ) «من جملة محاسن العادات أن ال تباشر المرأة عقد النكاح»(.((5
وقد اضط ّر األصوليون والفقهاء تحت ضغط النوازل والقضايا الجديدة إلى الرجوع إلى العرف
محاولين امتصاص قسم كبير منه والسعي إلى تقنينه( .((5لذلك جعلوا للعرف سلطة على مجاالت
كثيرة في الواقع اإلسالمي ودعوا إلى تغيّر األحكام والفتاوى بحسب تغيّر األعراف .لكن بحكم بطء
التغ ّيرات االجتماع ّية ظلّت األعراف المتحكّمة في الواقع محافظة عبر القرون على طابع التمييز بين
الفئات االجتماع ّية وبين األجناس واأللوان ،ولم يسع الفقهاء واألصوليون إلى تغيير هذا الوضع وإنّما
وحرصا على عدم المواجهة مع السلطة السياسية وتج ّنبًا
أسبغوا عليه المشروعيّة حفاظًا على امتيازاتهم
ً
لخلخلة النظام االجتماعي م ّما قد يه ّدد المؤسسة الدينية.
ومن أمثلة تغليب الواقع متجس ًما في مبدأ الضرورة على القاعدة الشرعية ما حدث من تط ّور مه ّم في
مسألة الشهادة في القرنين السادس عشر والسابع عشر(.((5
عمن ظلم وكـ ّـل ما أمر الله به من األعمال أو ندب إليه فهو من
( ((4ومــن المعروف «صلة رحم من قطع وإعطاء من حرم والعفو ّ
العرف» ،انظر :الطبري ،تفسير الطبري ،ج ( 6بيروت :دار الكتب العلمية ،)1992 ،ص .154
( ((4مـحـمــد بــن عـبــد الـلــه أبــو بـكــر بــن الـعــربــي ،أحـكــام ال ـقــرآن ،ج ( 1ب ـيــروت :مـنـشــورات محمد عـلــي بـيـضــون  -دار الـكـتــب العلمية،
 ،)2002ص .339

( ((5الحسين بن رشيق ،لباب المحصول في علم األصول ،ج ( 2دبي :دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث،)2001 ،
ص .467
(((5

راجعHouari Touati, « La loi et l’écriture : fiqh, ‘urf et société au Maghreb d’après les Ajwiba d’Ibn Nasir (1085- :
1674),» Annales Islamologiques, no. 27 (1993), p. 108.

حجة شرعية من دون
( ((5تجلى ذلك من خالل قبول العلماء شهادة اللفيف (وهــي مجموعة من اثني عشر
ً
شخصا على األقــل) ّ
أن يكونوا بالضرورة عـ ً
ويبرر هذا العرف بالضرورة؛ وهي غياب العدول خاصة في المناطق الريفية ،انظر :عبد العزيز جعيط،
ـدولّ .
المالكية (تونس :مطبعة النهضة ،)1926 ،ص .178-171
الطريقة المرضية في اإلجراءات على مذهب
ّ
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أزمة القيم في المنظومة األصولية
وانبثاق الحاجة إلى التجديد
ال يمكن لمن له اعتقاد راسخ في علوية أصول الفقه وفي مصدرها اإللهي أن يق ّر بوجود أزمة قيم في
المنظومة األصولية الفقهية أل ّن الوعي باألزمة يفترض جملة من الشروط الذهنية من أه ّمها التحلّي
بالفكر النقدي والتخلّص من االعتقاد بامتالك الحقيقة .وهذا الوعي المخصوص ليس وليد العصر
الحديث؛ فقد برز منذ القرون األولى للهجرة وتجلّى من خالل الفرق أو العلماء الذين أنكروا حجية
بعض األصول بسبب قيامها على تص ّورات نخبوية إقصائية لغير السنيّين.
ويمكن أن نع ّد إبراهيم النظّام المعتزلي من أه ّم النماذج التي تمثّل هذا االتجاه النقدي فقد أنكر حجية
كل األصول ما عدا القرآن .وتخبر مب ّرراته عن أزمة القيم التي أثارت حنق غير الس ّنيين .فقيمة القيم عند
ّ
فكل ما يناقض معطيات العقل والمنطق السليم يع ّد في
النظّام هي اإليمان بقدرة العقل البشري لذلك ّ
نظره مرفوضً ا.
جا في نقد رواة األخبار فهم في نظره غير معصومين من الخطأ وكذلك األمر بالنسبة
ال يجد النظّام حر ً
إلى اإلجماع فإ ّن من دواعي العسر في تص ّوره عدم الثقة بقول المجتهد وفتواه فهو في نظره يجوز أن
توصله
يكون أبطن أم ًرا وأظهر خالفه ألنّه غير معصوم من الكذب( .((5والطريف في استدالل النظّام ّ
إلى نسبية الحقائق واألخالق البشرية التي تتغ ّير وال تستق ّر على حالة واحدة( .((5وهذا ما يجعل التسامح
كل فئاته ومذاهبه .لذلك ال يستغرب إنكار النظّام
مع مختلف اآلراء ضرورة في المجتمع حتى تتعايش ّ
وفريق من المعتزلة حجية اإلجماع بتص ّوره الس ّني النخبوي الذي يقصره على العلماء الس ّنيين ويقصي
منه غيرهم.
ولئن كان الوعي بأزمة القيم في منظومة أصول الفقه ناشئًا في القديم عن انحرافها عن القيم اإليجابية
النص القرآني كالمساواة والعدل والشورى والتكافل ،فإ ّن هذه األزمة تع ّمقت في العصر الحديث
في
ّ
لسبب إضافي هو ابتعاد كثير من المواقف واآلليات األصولية عن القيم الحديثة وعن منظومة حقوق
اإلنسان .وهذا ما جعل بعض العلماء المسلمين يرى أنّه ال مناص من التالؤم مع الوضع الجديد
لمواجهة التح ّديات التي تواجهها المنظومة األصولية.
بنا ًء على هذا ،برزت مساعي هؤالء العلماء لتجديد النظر في أصول الفقه بما في ذلك النص القرآني،
ظل اإلجماع منعق ًدا على مدى العصور على حلّية هذا التع ّدد ولم يقع
ففي مسألة تع ّدد الزوجات مثال ّ
االعتراض على هذا األمر إال في الفكر اإلسالمي الحديث أل ّن القيم الحديثة وفي صدارتها المصلحة
ترسخت في أذهان ممثّلي هذا الفكر منذ القرن التاسع
العا ّمة والجماعية المق ّدمة على المصلحة الفردية ّ
( ((5راج ــع :أبــو الفتح أحمد بــن علي بــن بــرهــان ،الــوصــول إلــى األص ــول ،تحقيق عبد الحميد علي أبــو زبـيــد ،ج ( 2الــريــاض :مكتبة
المعارف ،)1984 ،ص .67
( ((5يقول ّ
ّ
تصور إطباقهم على الصدق فمن أين نعلم أنّهم ثابتون عليه؟ ولعله رآهم على حال
النظام« :النوع الرابع من العسر إنّه لو ّ
واعتقاد ثم زال فقد يكون الرجل على مذهب ثم ينتقل إلى غيره» ،المرجع نفسه ،ص .69
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عشر ،خاصة أ ّن حلية التع ّدد رافقتها أخالق سلبية كثيرة كالظّلم والجور .وبنا ًء عليه ،رأى مح ّمد عبده
حل تع ّدد الزوجات إذا أمن الجور وهذا الحالل هو كسائر
«أن غاية ما يستفاد من آية التحليل( ((5إنّما هو ّ
أنواع الحالل تعتريه األحكام الشرعية األخرى من المنع والكراهة وغيرهما بحسب ما يترت ّب عليه من
المفاسد والمصالح»(.((5
إ ّن القيم الحديثة ومنظومة حقوق اإلنسان لم تخترق الفهم التقليدي للقرآن فحسب ،وإنما اخترقت
أيضً ا فهم النص التأسيسي الثاني لإلسالم وهو الحديث النبوي ذلك أ ّن فريقًا مه ًما من الباحثين أدرك أ ّن
إدارة الظهر لهذه القيم والحقوق الحديثة لن تؤدي إال إلى عزل اإلسالم عن الواقع الحديث ومكتسبات
العصر .ويمكن أن نتوقف في هذا الشأن عند مسألة المشاركة السياسية للمرأة وحقها في تولّي رئاسة
الدولة ،فقد ت ّم إقصاؤها قدي ًما من هذه المشاركة اعتما ًدا على اإلجماع وعلى حديث «لن يُفلِ َح قو ٌم
ولَّوا أم َر ُه ُم امرأةً» ،ووقع العمل بهذا الحديث عبر العصور أل ّن التاريخ اإلسالمي لم يحدث فيه أن
تولّت امرأة منصب الخالفة.
لكن تحت ضغط القيم الحديثة خاصة قيمتي حرية المرأة والمساواة بين الجنسين اضطر الباحثون
المسلمون إلى إعادة النظر في فهم هذا الحديث؛ فرأوا أنّه وارد في سياق مخصوص هو اإلخبار
والبشارة للمسلمين بأ ّن حكم فارس سينهار وأنّه نظ ًرا إلى ذلك ال يندرج في إطار استنباط الحكم
أساسا لمنع المرأة من اإلمامة
الشرعي منه .وع ّدوا هذا الحديث ظ ّن ًيا من جهة السند ،لذلك ال يصلح
ً
العامة .والمستخلص من القراءة التاريخية للحديث على غرار ما قامت به الباحثة المغربيّة فاطمة
مرنيسي ،أنّه برز في سياق الفتنة الكبرى لمعارضة خروج عائشة أثناء معركة الجمل من بيتها وهي
المأمورة مثل زوجات النبي بالحجاب(.((5
وقد ساهمت القيم الحديثة في خلخلة كثير من أركان نظرية اإلجماع األصولية من ذلك:
أ .مفهوم اإلجماع :أ ّدى تأ ّثر المصلحين بقيمة المساواة الحديثة إلى إعادة النظر في مفهوم اإلجماع
األمة
الذي كان
مقتصرا على العلماء؛ فحاول بعض المحدثين تشريك العوام فيه ،من ذلك ّ
عد عقول ّ
ً
ً
عقول ّقيمة وهو معنى كونها ً
نصيبا من العصمة فيما هو من
وسطا وأنّ «العامة تأخذ
بخاصتها وعامتها
ً
(((5
خصائصها وهو الجزء النقلي فقط» .
تسرب القيم الحديثة إلى الفكر اإلسالمي الحديث ً
فضل عن التأثر ببعض
ب .حجية اإلجماع :أ ّدى ّ
اآلراء االعتزالية القديمة إلى اتخاذ فريق من ممثلي هذا الفكر موقف رفض عصمة اإلجماع ،ومنهم
محمد توفيق صدقي (ت )1920 .الذي يقول« :لم يرد في القرآن أنّ المؤمنين ال يخطئون أو أنّ طريقهم
اب َل ُكم ِّم َن ال ِّن َس ِ
﴿وإِنْ ِخ ْف ُتم َأ َّل ُتق ِْس ُطوا ِفي ا ْل َي َتا َمى َف ِ
اء َم ْث َن ٰى َو ُث َل َث َو ُر َب َاع َف ِإنْ ِخ ْف ُت ْم َأ َّل ت َْع ِد ُلوا
انك ُحوا َما َط َ
( ((5المقصود اآليةَ :
ْ
ٰ
َف َو ِ
احدَ ًة َأ ْو َما َم َل َك ْت َأ ْي َمان ُُك ْم َٰذلِ َك َأ ْدن َٰى َأ َّل ت َُعو ُلوا﴾( ،النساء.)3 :

( ((5محمد عبده ،األعمال الكاملة ،تحقيق محمد عمارة ،ج ( 2بيروت :المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،)1973 ،ص .86
( ((5فاطمة مرنيسي ،الحريم السياسي ،ترجمة عبد الهادي عباس ،ط ( 2دمشق :دار الحصاد ،)1993 ،ص .76
( ((5محمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ( 2تونس :دار سحنون للنشر ،)1997 ،ص .20
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جميعا الخطأ»( .((5والواضح
واحد ال يسيرون في طريق الباطل والذي نعلمه أنّ المؤمنين يجوز عليهم
ً
تأ ّثر هذه األفكار بقيم العصر الحديث وفي مقدمتها نسبية الحقيقة وتعددها واحترام حق االختالف
المقيد بالضرورة بالماضي وبالمرجع.
واإليمان بقدرة األفراد واألمم على التفكير المستقل وغير
ّ

ج .شروط أهل اإلجماع (من يحق لهم المشاركة في اإلجماع) :اشترطت نظرية اإلجماع األصولية
أن يكون أهل اإلجماع من المجتهدين أي من الفقهاء الذين تتوافر فيهم صفات خاصة ذاتية وعلمية
وأخالقية إال أنّ القيم الحديثة فرضت على فريق من علماء اإلسالم تجديد النظر في ماهية أولي األمر،
فمحمد عبده رفض المقياس الديني في اختيار أهل اإلجماع واتجه في طريق ما يمكن وصفه بعلمنة
اإلجماع من خالل مسارين:

 إعادة تعريف أولي األمر بما يق ّلص سلطة علماء الدين ويدمج تحت تأثير فكرة الديمقراطية التمثيليةّ
والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات
األمراء
(((6
والمصالح العامة .

 إعادة النظر في مشموالت أولي األمر وإخراج مسائل العبادات من مجال نظرهم ،فقد ضبط عبدهوأما
شروط أولي األمر ،ومنها شرط ّ
ينص على أن يكون ما يتفق عليه أولو األمر من المصالح العامةّ .
ّ
مما يؤخذ عن الله
العبادات وما كان من قبل االعتقاد الديني فال يتعلق به أمر أهل
الحل والعقد بل هو ّ
يعبر هذا الموقف عن تأثر المصلحين بالقيم الديمقراطية الحديثة التي تمنح للشعوب
ورسوله فقطّ .
أول
وإلرادتها في تقرير مصيرها منزلة جليلة ،وهذا ما جعل بعض الباحثين الغربيين يرى أنّه «عندما ّ
هدد بعنف المعنى
الفكر اإلصالحي اإلسالمي اإلجماع بمعنى اإلرادة الشعبية لجماعة ذات سيادة ّ
التقليدي لإلجماع المحدود والمرتبط بمعطيات الوحي»(.((6
د .من القواعد ضمن نظرية اإلجماع التي تأثرت بالقيم الحديثة:
يشدد عليها أغلب علماء أصول الفقه،
تعد هذه القاعدة التي ّ
 قاعدة منع نسخ اإلجماع بإجماع الحقّ :أهم تج ّليات غياب قيمة الحرية في نظرية اإلجماع األصولية .وما يساق لتبرير هذا الموقف برهان
من ّ
األمة .فالعصمة تقتضي منع نسخ اإلجماع والشريعة إعالء لشأنها وتميي ًزا لها عن شريعة غيرها
عصمة ّ
تختص بالعصمة وكان النسخ جائ ًزا لها
من األمم من أصحاب األديان األخرى التي لم
وواقعا بالشريعة
ً
ّ
اإلسالمية.
ومن الواضح أ ّن هاجس األصوليين الذي يب ّرر موقفهم هذا الخشية من التغ ّير الذي يمكن أن يطرأ على
أحكام الشرع فينزع عنها طابع الثبات والديمومة والحفظ.
وإذا كان األمر على هذا ال ّنحو في الفكر األصولي القديم فكيف كان تعامل الفكر اإلسالمي الحديث
مع هذه المسألة؟ لقد شهد الفكر اإلسالمي الحديث التخلي عن هذه القاعدة لدى كثير من ممثليه
( ((5محمد توفيق صدقي« ،اإلسالم هو القرآن وحده» ،مجلة المنار ( ،)1907ج  ،12ص .918

( ((6عبده ،ج  ،5ص .238

(61) Henri Laoust, Les shii’smes dans l’islam (Paris: PAYOT, 1965), p. 385.
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على غرار محمد عبده ،فقد كان من المؤيّدين لفكرة نسخ إجماع الحق إلجماع سابق إذا لم يكن ممكن
ظل الظروف الطارئة( .((6والمقصود بالنسخ هنا مسائل الدنيا ال مسائل الدين .وهذا ما أكّده
التطبيق في ّ
رشيد رضا ،فهو إن احتفظ بالموقف األصولي القديم في المسائل الدينية التي وقع حولها إجماع ،فإنّه
أجاز في األمور الدنيوية إعادة النظر في اإلجماع السابق .يقول« :وللمتأخّرين منهم (األ ّمة) أن ينقضوا
ما أجمع عليه من قبلهم بل وما أجمعوا هم عليه إذا رأوا المصلحة في غيره ،فإ ّن وجوب طاعتهم (أولو
األمر) ألجل المصلحة ال ألجل العصمة [ ]...والمصلحة تظهر وتختفي وتختلف باختالف األوقات
واألحوال .وهذا غير ما حظره السلف من مخالفة اإلجماع الذي كانوا يعنون به ما جرى عليه الصحابة
يصح عن أحد من علمائهم»(.((6
وكذا التابعون من هدى الدين بغير خالف
ّ
حسه ال ّنقدي
وهكذا وقف رشيد رضا إلى جانب تحرير االجتهاد من ربقة الماضي ألنّه أدرك بحكم ّ
التاريخي أ ّن اإلجماع الملزم ال يكون كذلك إال الستناده إلى المصلحة ال إلى العصمة .وبذلك يسبغ
على اإلجماع طاب ًعا حيويًا وحرك ًيا يجعله صن ًوا لالجتهاد البشري المتط ّور وفقًا للزمان والمكان ويخلع
عنه أردية القداسة التي غلّف بها من خالل مبدأ العصمة إال أ ّن رشيد رضا لم يجرؤ على الرغم من ذلك
على االقتراب من المنطقة المحظورة ،إجماع الصحابة ،فأعلن أ ّن موقفه ال يقصد به هذا الصنف من
اإلجماع.
 .1األثر العملي الفقهي لتوسيع دائرة اإلجماع

أ ّدى ضغط القيم الحديثة إلى خلخلة نظرية اإلجماع من خالل إعادة النظر في كثير من قواعدها
ومرتكزاتها النظرية وترتبت على ذلك نتائج ع ّدة على المستوى الفقهي العملي شملت مستويات متنوعة
ومنها مستوى الحدود أو العقوبات على غرار ح ّد الر ّدة .وقد اصطدم المدافعون عن حرية االعتقاد،
ينص على وجوب قتل المرت ّد .ووظّفت
وهي حق أساسي من حقوق اإلنسان الحديثة ،بهذا الح ّد الذي ّ
مصادر التشريع ومنها اإلجماع لتأصيل هذا الح ّد.
مثل أ ّن
وعارض كثير من ممثلي الفكر اإلسالمي الحديث هذا اإلجماع وسعوا إلى تغييره من ذلك ً
أي أمر بقتل المرت ّد في مقابل حضور نصوص فيه تعضد
محمد توفيق صدقي يرى أ ّن القرآن يغيب فيه ّ
(((6
حرية االعتقاد .يقول« :وأ ّما قتل المرت ّد لمج ّرد ترك العقيدة فهذا ما يخالف القرآن الشريف» ﴿ال إِكْ َرا َه
ويحتج أيضً ا باآلية ﴿فَ َم ْن شَ ا َء فَلْ ُي ْؤ ِم ْن َو َم ْن شَ ا َء
الغي﴾ (البقرة.)256 :
ِفي الدِّينِ قَ ْد تَ َب َّي َن ال ُّرشْ ُد ِم َن
ّ
ِّ
فَلْيَ ْك ُف ْر﴾ (الكهف.)29 :

جا عن اإلجماع السائد في الفكر اإلسالمي عبر العصور ،فإنّه ال يع ّد قط ًعا
ولئن كان هذا الموقف خرو ً
نهائ ًّيا معه ،لذلك فإنّه لم يتّهم المسلمين باالضطهاد الديني بسبب قيامهم بقتل المرتدين في بعض
( ((6رشيد رضا ،تفسير المنار ،ط  ،2ج ( 5بيروت :دار الفكر ،)1973 ،ص .139

( ((6المرجع نفسه ،ج  ،5ص .170
( ((6المرجع نفسه ،ص .520
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المناسبات بل حاول تبرير ما حدث بضعف المسلمين وقلّة عددهم بالنسبة إلى أعدائهم أو بسبب قيام
المرت ّدين بإلحاق األذى بهم.
وم ّما ترتب على اختراق القيم الحديثة المسائل المجمع عليها أيضً ا تجديد النظر في الموقف من الرق،
فمن الواضح بالنسبة إلى الناظر في المدونة األصولية أن يالحظ البون الشاسع بين رؤية ممثليها لفئة
الرقيق ورؤية المحدثين في عصرنا ،فانطالقًا من تعريف الرق نقف على موقف استنقاص العبد وعلى
حرمانه من حقه في المساواة مع غيره من الناس .ويع ّرف في هذا السياق الفقيه واألصولي الحنفي
الخبازي (ت691 .هـ) الرق بأنه« :عجز حكمي شرع جزاء في األصل لك ّنه في حالة البقاء صار من
األمور الحكمية ،به يصير المرء عرضة للتملّك واالبتذال»(.((6
وما يستدعي التوقف في هذا التعريف الفقهي مناقضته قيمة المساواة في العصر الحديث ،أل ّن
المقصود بالعجز الحكمي عدم أهلية العبد في نظر الشريعة لكثير مما يملكه الح ّر كالشهادة والقضاء
وفضل عن ذلك يتناقض هذا التعريف مع قيمة أساسية في العصر الحديث
ً
والوالية ونحو ذلك.
هي حرية االعتقاد ،وهو ما يتجلى من خالل معاقبة الكافر على كفره من خالل استرقاقه .لذلك ذكر
الخبازي في تعريفه السابق أ ّن ّ
الرق ش ّرع في األصل جزاء للكفر .ويقوم هذا التصور على نظرة مركزية
لإلسالم يهمش من خاللها من ال يؤمن بهذا الدين عند بلوغه إليه ويقع إخراجه من دائرة البشر ويجوز
بمقتضى ذلك استعباده(.((6
وبنا ًء على هذا ،ك ّرست المؤسسة الدينية عامة والمدونة األصولية الفقهية بخاصة موقف تفضيل الحر
على العبد حتى ع ّدت أفضلية الحر على العبد قاعدة من القواعد التي يقوم عليها الفقه اإلسالمي(.((6
والظاهر أ ّن التغيير الجذري في النظرة الفقهية إلى العبد والعبودية لم يحدث إال في العصر الحديث
تحت ضغط القيم الحديثة التي تؤكد كرامة اإلنسان وحريته والمساواة بين كل البشر مهما اختلفت
ألوانهم وأعراقهم ومعتقداتهم ،ومن ذلك أ ّن قرار إلغاء الرق في تونس سنة  1846فــي عهد أحـمـد بـاي
وافـق عـليه الـمـفـتــي الـمـالـكــي إبـراهـيـم الـريـاحــي (ت1266 .هـ1850 /م) والمفتي الحنفي محمد بيرم الرابع
(ت 1278 .هـ1862 /م).
وال ّ
شك في أ ّن هذه اآلراء تن ّم عن تشبع بالقيم الحديثة يدفع إلى رفض ما يتناقض معها من مواقف
أصولية وفقهية ألن كل منظومة تشريعية تحكم على نفسها بالجمود واالنقراض إن لم تنسجم مع
عصرها.
( ((6المرجع نفسه ،ص .374

( ((6يقول التفتازاني في هذا السياق« :وأما سبب عروضه فاألصل فيه هو أن اإلنسان إذا امتنع عن قبول تكليف الشارع بعد بلوغه
إليه وعاند فيه ،فقد ألحق نفسه بالبهائم والجمادات الخالية عن العقل الذي هو مناط إدراك دالئل الوحدانية وتصديق المعجزات.
وإذا كــان على تلك الصفة فقد استحق أن تجري عليه أحكام ما تشبه به ولذلك أســاغ الشارع في حقه حكم غير اإلنسان من كونه
مملوكا ال ً
ً
مالكا» ،انظر :محمد بيرم الخامس« ،التحقيق في مسألة الرقيق» ،في :المنصف بن عبد الجليل وكمال عمران ،محمد بيرم
الخامس ،بيبليوغرافيا تحليلية مع ثالث رسائل نادرة (قرطاج /تونس :بيت الحكمة ،)1989 ،ص .294

(67) Mohamed Charfi, Islam et liberté, le malentendu historique (Alger: Casbah Editions, 2000), p. 121.
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 .2المخرج المقاصدي :هل هو حل لتجاوز أزمة القيم في أصول الفقه؟

رأى لفيف من العلماء المسلمين منذ بدية عصر النهضة اإلسالمية حديثًا أ ّن التسلح بالفكر النقدي
هو السبيل الوحيدة للخروج من وضع الجمود الذي أضحت العلوم اإلسالمية تعانيه ،وبنا ًء على هذا
نظر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور (ت1393 .هـ1973 /م) في أسباب جمود العلوم اإلسالمية ومنها
علم أصول الفقه .وحصر خمسة أسباب تقف وراء االختالل في تعاطي هذا العلم وهي توسيع العلم
بإدخال ما ال يحتاج إليه فيه ،وتدوين قواعد األصول بعد تدوين الفقه م ّما أ ّدى إلى التعارض بين تلك
القواعد وبين فروع الفقه ،وتضمن العلم مسائل ال طائل منها ،والغفلة عن مقاصد الشريعة وغلق باب
االجتهاد وتحجير النظر(.((6
وتوسع هذا الشيخ التونسي في موقفه الناقد علم أصول الفقه في كتابه «مقاصد الشريعة» فذكر طغيان
ّ
االختالف في مسائله بين العلماء وب ّين تركيزهم على األلفاظ الستنباط األحكام منها مقابل غياب
االهتمام بمقصد الشريعة وحكمتها .وتط ّرق إلى غياب الطابع القطعي في مسائله وتضخّم الظن فيه
على الرغم من محاولة بعض القدامى إثبات قطعية مسائل أصول الفقه .يقول« :وقد حاول أبو إسحاق
الشاطبي (ت790 .هـ) في المق ّدمة األولى من كتاب «الموافقات» االستدالل على كون أصول الفقه
قطعية فلم يأت بطائل»(.((6
هكذا وقف الشيخ التونسي على أ ّن غياب األبعاد األخالقية المقاصدية من أصول الفقه علّة جوهرية
من العلل التي أصابت علم أصول الفقه النسياق العلماء وراء استخالص األحكام من األلفاظ لذلك
ظل
حاول إدماج مقاصد جديدة تتمثل ببعض القيم وحقوق اإلنسان الحديثة على غرار الحرية لكنه ّ
محكو ًما باألسيجة الدينية التي تربّى عليها وعلى رأسها النصوص الدينية التي لم يستطع تجاوزها ومن
ذلك قيمة حرية االعتقاد ،يقول« :أما حرية اعتقاد المسلم فهي محدودة له بما جاء به الدين اإلسالمي
مما تتكون جامعة المسلمين باالتفاق على أصوله» .وال ّ
يدل هذا المفهوم في نظرنا على الحرية وإنما
يدل على عكسها وهو تسييج معتقد المسلم وسلوكه .وبنا ًء على هذا لم يسمح الشيخ بحرية الخروج
عن الدين مثلما تقتضي حرية المعتقد في تصورها الغربي ،لذلك ر ّدد الموقف القديم من المرت ّد الذي
ينص على استتابته ثالثة أيام «فإن لم يتب قتل تطهي ًرا للجامعة من عروق األدواء المهلكة لها»(.((7
ّ
علل الفاسي في موقفه ،فلئن احتفظ بكامل مضمون المادة الثامنة عشرة من اإلعالن العالمي
وجاراه ّ
لحقوق اإلنسان ،فإنه أسقط مسألة واحدة هي حرية تغيير الدين أو المعتقد.
إذًا ،فمع أ ّن رائدي الفكر المقاصدي في العصر الحديث وإن أدخال القيم والحقوق الحديثة ضمن
ظل محكو ًما بحدود كثيرة وارتهن نتيجة ذلك بأطر المعرفة التقليدية
مقاصد الشريعة ،فإن عملهما ّ
مثل في المجاالت التي طبق المقاصد عليها كأحكام العائلة
والقيم السائدة .لذلك كان بن عاشور ً
( ((6محمد الطاهر بن عاشور ،أليس الصبح بقريب (القاهرة :دار السالم  -مؤسسة دار سحنون ،)2006 ،ص .177
( ((6ابن عاشور ،مقاصد الشريعة ،ص .6

( ((7المرجع نفسه ،ص .161
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مماثل للمجتمع اإلسالمي
ً
وظل نمط المجتمع لديه
ّ
والقضاء والشهادة عالة على التراث الفقهي
الوسيط(.((7

الخاتمة
إ ّن الجهد المتواضع الذي قمنا به في ورقتنا هذه يخبر في تقديرنا أ ّن مبحث األخالق في الفكر األصولي
الفقهي جدير بالدراسة وإن ه ّمش في أغلب البحوث الدائرة على القضايا األصولية.
تحليل ونق ًدا
ً
فالنتيجة األولى لعملنا تتمثل بالضرورة الحيوية لفتح ملف الصلة بين األخالق واألصول
في ضوء مكتسباتنا المعرفية والمنهجية الحديثة.
أ ّما النتيجة الثانية لعملنا فهي البرهنة على طابع الحركة والتغير والنسبية التي تتسم بها القيم واألخالق
التي تنهض عليها أصول الفقه؛ فلئن سعت المنظومة األصولية إلى تحصين القيم التي تقوم عليها من
خالل اإليهام بثباتها وقداستها وتعاليها ،فإ ّن القراءة التاريخية النقدية لهذه القيم مكّنت منذ القديم من
بيان تاريخيتها وطابعها البشري؛ وهو ما تجلّى من خالل االختالف في مفاهيم هذه القيم وفي المعايير
التي تقوم عليها فال ّ
شك في أ ّن هذه القيم كاألعراف والمصالح والمستحسن والمستقبح تتحول
درجات القبول بها ومستويات صحتها وفقًا للزمان والمكان والثقافة وغيرها من العوامل التاريخية،
وهو ما يع ّد عالمة من عالمات طابعها النسبي.
خاصا بالفكر اإلسالمي؛ ففي الفكر المسيحي نجد ما يضاهي
والظاهر أ ّن التفطن إلى نسبية القيم ليس
ً
هذا الرأي من قبيل موقف الفيلسوف الفرنسي مونتاني  Montaigneفي القرن السادس عشر فقد انتقد
دعوى كونية األخالق المسيحية عا ًّدا قوانين الفكر التي يقال إنّها طبيعية تنشأ من العرف ،وتوصل إلى
هذا الرأي بعد جهد بذله في نقد المركزية العرقية أو االعتقاد في أ ّن الثقافة الذاتية أرقى من الثقافات
األخرى وأنّها ينبغي أن تكون نتيجة ذلك المعيار الذي تقاس به كل الثقافات األخرى ومعتقداتها
وسلوكها األخالقي(.((7
أي فرد أو جماعة بعد وفاة الرسول ،وكل
بنا ًء على هذا ،يترتب على عملنا استنتاج نفي عصمة ّ
المحاوالت التي ظهرت لتحقيق هذه العصمة وتأصيلها دين ًيا من خالل وصلها بالنصوص المقدسة
وجدت دائ ًما من يعارضها وينقدها حتى داخل الدائرة السنية فاإلقرار بالعصمة نفي إلنسانية اإلنسان
الخطّاء دائ ًما وأب ًدا .وكذلك األمر بالنسبة إلى الصدق فال يوجد صدق مطلق وال صادق على الدوام
والكذب غير مستحيل على كل را ٍو للخبر .وقد تجاوز الزمن المعايير األخالقية للرواة والمخبرين أل ّن
االهتمام بنقد مضمون الخبر أضحى مق ّد ًما على نقد ناقلي الخبر أل ّن الضمانات األخالقية ليست كافية
لرواية خبر صادق حتى إن توافرت النية الصادقة لذلك.
( ((7نور الدين بوثوري ،مقاصد الشريعة :التشريع اإلسالمي بين طموح المجتهد وقصور االجتهاد (بيروت :دار الطليعة،)2000 ،
ص .36
(72) Michel de Montaigne, Internet Encyclopedia of Philosophy, accessed on 10/10/2016, at: https://goo.gl/RbJR5r
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تتمثّل النتيجة الثالثة لعملنا بالبرهنة على أ ّن القيم واألخالق التي دافع عنها األصوليون تخدم مصلحة
أساسا على تبرير القيم السائدة وهي غالبًا
انصب
العلماء والخاصة في المقام األول أل ّن اهتمامها
ً
ّ
ما كانت متوارثة من فترة ما قبل ظهور اإلسالم ،وهذه الوظيفة التبريرية التي اضطلعت بها المد ّونة
خاصة المستوى االجتماعي والسياسي
كل مستويات الواقع
األصول ّية تع ّد وظيفة أيديولوجية شملت ّ
ّ
والتشريعي حتى ع ّدت أصول الفقه أيديولوجيا تبريرية .ويتأتى التبرير األصولي من كون أصول الفقه
ف ًّنا الحقًا وتاب ًعا للفقه لذلك سعى األصوليون إلى وضع ضوابط وقواعد للنظر الفقهي من ناحية وإلى
الدفاع عن حلول األجيال األولى من المسلمين والبحث لها عن مبررات من ناحية ثانية(.((7
وتتمثل النتيجة الرابعة التي أفضى إليها بحثنا بع ّد المواقف التمييزية ضد العبيد وغير السنيين والعامة
والنساء غير متسقة مع روح الرسالة اإلسالمية التي تص ّرح أ ّن مقياس التفاضل بين المسلمين هو التقوى
ال االنتماء االجتماعي ،كما أنّه بعيد عن قيم الحداثة التي أرست المساواة بين جميع أفراد المجتمع
على أساس اشتراكهم في المواطنة .وقد أدرك علماء عصر النهضة اإلسالمية تحت تأثير القيم الحديثة
أ ّن المواقف األصولية القائمة على قيم عدم المساواة والتمييز على أساس الدين أو المذهب أو اللون أو
اللغة ال يمكن أن يؤدي إال إلى غربة المنظومة األصولية عن الواقع الحديث ومن ثم خروجها عنه وموتها
الحل في نظرهم اعتماد المصالح والمقاصد
ّ
تدريجيًا أل ّن حلولها ستكون غير مواكبة للعصر لذلك كان
لكن مواقفهم ظلت غير قادرة على اختراق كثير من المسائل التي ع ّدت من قبيل الممنوع التفكير فيه
نصا وإجما ًعا .ومع ذلك فإنّهم وجهوا من بعدهم إلى أمرين أساسيين على
بسبب التباسها بالمقدس ً
األقل في تقديرنا؛ يتمثل أولهما باعتماد المنهج التاريخي النقدي لمقاربة الفكر اإلسالمي وترتب على
ذلك تغيير النظرة إلى النقد الذي أصبح يتغنى به بعد أن كان ممارسة مذمومة( ،((7أ ّما األمر الثاني فهو
بداية تعبيد الطريق لتخليص المسلمين من الرؤية الفقهية القديمة للعالم وهي رؤية متوترة تشيطن
المخالف دينيًا وترفض األخذ منه ،وترى مقابل ذلك أ ّن االعتماد على المنظومة القيمية والحقوقية
الحديثة ال ضرر من ورائه ما لم يتعارض مع أوامر الدين ونواهيه الصريحة والقطعية.
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ّ
التعقل في فلسفة الفارابي وراهنيتها
أخالق
في الفكر الفلسفي العربي المعاصر
The Ethics of Prudence in Al-Farabi's
Philosophy and its Relevance to
Contemporary Arab Philosophical Thought
ـوعــا أخــاقـ ًـيــا
ً  تـتـنــاول هــذه الــدراســة مـســألــة «الـتـعـ ّقــل» فــي فلسفة الـفــارابــي بــوصـفــه مــوضـ:مـلـخــص
وبينت الدراسة مضامين موضوع
ً
ّ .وعمليا يجمل في الوقت نفسه نظرية في العقل واألخــاق
ً واسـتـكـمــال. وم ــدى حـضــور الــديــن فــي ذل ــك، واألس ــاس ال ــذي انـبـنــى عـلـيــه،الـتـعـ ّقــل وم ـضــاداتــه
اهتمت الدراسة بإبراز ما أحدثته فلسفة الفارابي من خالل هذا المفهوم من تأثير
ّ ،للموضوع
في الفلسفة الالحقة عليها خاصة في الفكر الفلسفي العربي الراهن كما عند فتحي التريكي
نظرا إلــى استدعائها من جانب هؤالء
ً  وذلــك لتأكيد راهنية فلسفة الفارابي،وطــه عبد الرحمن
.المعاصرين في نقاش القضايا الراهنة للفكر العربي المعاصر
. اإلتيقا، األخالق، مضادات التعقل، التعقّل، العقل:الكلمات المفتاحية
Abstract: This paper deals with the issue of prudence in Al-Farabi’s philosophy,
treating the notion as an ethical/moral and practical topic that is a theory in both
reason and ethics. The work elaborates on the implications of prudence (and
imprudence), its foundations, and the presence of religion in the theory. It further
addresses the impact of Al-Farabi’s concept of prudence on philosophy, particularly
in the modern Arab philosophical thought of Fathi Triki and Taha Abdurahman,
who drew extensively from Al-Farabi in contemporary issues arising in modern
Arab thought.
Keywords: Reason, Prudence, Imprudence, Moral, Ethic.
. حاصل على شهادة الماجستير في الفلسفة من جامعة تونس.* أستاذ متعاون بقسم الفلسفة وعلم االجتماع بجامعة نواكشوط
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مقـدمة
جا في كل بعد من أبعادها ،فبما هي بنية معرفية
يحضر العقل في فلسفة الفارابي حضو ًرا مزدو ً
جا في الوقت ذاته ،وبما هي مباحث ونظريات
فإ ّن العقل يحضر فيها بوصفه موضو ًعا ومنه ً
جمل
فإ ّن موضوع العقل يحضر بوصفه موضو ًعا نظريًا وعمل ًيا في الوقت نفسه .ويظهر العقل العملي ُم ً
في مفهوم التعقّل ومضاداته ،بحيث يكون موضوع التعقّل جام ًعا خاصية البعد األخالقي والعملي لهذه
الفلسفة.
عاكسا مالمح المجال العملي
ولهذا ،فإ ّن مفهوم التعقّل يكتسي أهمية خاصة في فلسفته ،ال بوصفه
ً
لهذه الفلسفة فحسب ،وإنما في ما يُمثله من خالصة حية وباقية لهذه الفلسفة المتجاوزة في كثير من
تقريراتها المعرفية والفكرية ،والمتجاوزة كذلك في خلفيتيها العلمية والميتافيزيقية .ويالحظ حضور
هذه الخالصة الفلسفية في االهتمامات الفلسفية ذات البعد األخالقي والقيمي الالحقة على هذا
الفيلسوف ،وذلك بمعنى يؤكد تأثيره في الالحقين عليه ،وراهنيته في العصور التالية له ،الذي لم يقتصر
على المتحركين في فضائه الفلسفي (ابن سينا ،وابن باجة ،وغيرهما) ،وإنما امت ّد إلى فضاء الفلسفة
العربية المعاصرة الحاملة ه ّم الحداثة ورهاناتها.
سنحاول في هذه الدراسة تناول مسألة التعقّل بما هو أخالقية عند الفارابي وتجلياته المختلفة ،مع إبراز
مالمح استعادة هذا المفهوم في النشاط الفكري المعاصر ،وذلك انطالقًا من إشكالية عامة تحاول
رصد كيف أ ّن مفهوم التعقّل يطرح إشكالي ًة مزدوجة حول العقل؛ تتعلق بإظهار «الماهية األخالقية
للعقل» و«الماهية العقلية لألخالق» في الوقت نفسه .وهي إشكالية يمكن امتحانها في فلسفة الفارابي
وتأثيرها في العصور الالحقة ،من خالل أسئلة فرعية متعددة من أهمها :السؤال عن :مفهوم التعقّل
عند الفارابي؟ وفيم يتحدد فعل «التعقّل» ومضاداته في تجليهما العملي؟ وعالم يتأسس فعل التعقّل
ومفهومه بما هو فضيلة أخالقية؟ هل يتأسس على مقتضيات الدين؟ أم على مقتضيات العقل؟ وأخي ًرا
ما مدى تأثير هذا المفهوم وراهنيته في قضايا الفلسفة األخالقية واإلتيقية العربية الراهنة؟

التعقل من الداللة إلى المفهوم
تم تداول مفهوم التعقّل ومرادفاته كثي ًرا في المجاالت المختلفة للثقافة والفكر العربيين واإلسالميين
القديمين ،سواء أكان فلسفة أم آدابًا شرعية أم ِحك ًما ونحو ذلك .ويُحفظ للفارابي وجيله من أمثال
العامري خصوصية حمل هذا المفهوم على وجهه الفلسفي التأسيسي .ولعل أهم ما يمكن االنطالق
منه هنا ابتدا ًء بصدد الفلسفة الفارابية هو ع ّدها ،بتجوز ،باني ًة مفهوم «التعقّل» في الفلسفة العربية
اإلسالمية؛ أي اإلقرار بقول ينعت هذه الفلسفة ناقلة لكلمة «التعقّل» من داللتها اللغوية العادية إلى
مستوى المفهوم الفلسفي.
وتعكس محاولة البناء المخصوص لمفهوم «التعقّل» هذا أو غيره من المفاهيم الفلسفية عنده
كيفية تطبيقية للمنطلقات الفلسفية إلشكالية العالقة بين اللغة والتفكير التي تناولها في كتابيه

لسإلا ةيبرعلا ةراضحلا يف قالخألا لاؤس :روحملا
صاعملا يبرع لا يفسلفلا ركفلا يف اهتينهارو يبارافلا ةفسلف يف لّقعتلا قالخأ
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كتاب الحروف((( واأللفاظ المستعملة في المنطق((( ،إذ إ ّن من أهم خصائص التفلسف عنده العمل
خلْق المعاني الفلسفية بها ،أو نَقْلها إليها إن لم
على استخدام اللغة استخدا ًما
مخصوصا ،يتم بمقتضاه َ
ً
(((
تكن العملية الفلسفية قد بدأت فيها ،وذلك بـ «تأثيل» المفاهيم الفلسفية األرسطية واليونانية عمو ًما،
حا «تمثيل ًيا»((( .وتعني
وبإضفاء المعنى الفلسفي على اللفظ العادي ليكون المصطلح الفلسفي مصطل ً
هذه التجربة في مفهمة اللغة العادية عنده أ ّن اللغة الفلسفية ومقوالت الفكر هي تأثيالت خاصة لها
تخيل يكون أكثر
ً
تمثيل أو
ً
تأثيل أو
أصلها اللغوي المحدد؛ فالنظر الفلسفي بتوسله بالمأصول التداولي ً
ارتباطًا بخصوصيته الثقافية واللغوية كما يرى طه عبد الرحمن(((.
ويقصد بالتعقّل بمعنى عام جودة الرويّة وإتقان الرأي وحصافته ،ويمثل خاصية العقل العملي الذي به
تتم صحة الرأي في األمور العملية .وبتفحص معاني كلمة «التعقّل» وداللتها في المتن الفارابي ،يتّضح
أنها تعني في الغالب الخاصية العملية واألخالقية للعقل ،وناد ًرا ما تعني خاصيته النظرية التي يركّز
عليها بعض الدارسين أحيانًا ،وسبب ذلك هو أ ّن الفارابي استخدم الكلمة بالمعنيين م ًعا؛ فداللة التعقّل
جاءت في كتاب «آراء أهل المدينة الفاضلة» بمعنى التعقّل من حيث هو تفكير  ،Intellectionأي
التعقّل بما هو نشاط النفس الناطقة في تحصيل المعرفة .وهذا ما جعل فتحي المسكيني يع ّده «مفهو ًما
مقلقًا»((( .والمقصود هنا هو مفهوم «التعقّل» الذي هو مجال العقل العملي والذي حاول الفارابي أن
يبنيه بطريقته الخاصة ،مستله ًما مفهوم الفرونوزيس  Phronésisأو الرويّة األرسطي(((.
مكتمل لديه منذ البداية ،وإنما بناه عبر مراحل
ً
وبتتبع مسار استخدام المفهوم عنده يتبيّن أنه لم يكن
فكرية من تبلور فلسفته ،فقد تعرض لفحواه أحيانًا من غير أن ّ
يدل عليه بهذه الكلمة ،وفي سبيل
ذلك استخدم مفاهيم بدالالت ومعانٍ تقترب من دالالت مفهوم التعقّل ومعانيه ،مثل مفاهيم الفضيلة
مثل في كتاب
الفكرية والقوة الذهنية والقوة الروحية والرويّة .ويمكن الوقوف على هذا المفهوم ً
تحصيل السعادة في صلب مفهومات أخرى مرادفة للتعقل ،مثل «القوة الفكرية» و«الفضيلة الفكرية»؛
((( انظر :الفارابي (أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان339-260 ،هـ) ،كتاب الحروف ،حققه وقدم له وعلق عليه محسن
مهدي ،ط ( 2بيروت :دار المشرق.)1990 ،

((( انظر :الفارابي« ،األلفاظ المستعملة في المنطق» ،في :المنطق عند الفارابي ،تحقيق وتقديم وتعليق رفيق العجم (بيروت :دار
المشرق.)1986 ،
«و ْصل المدلول االصطالحي أو المفهومي الذي وضع للفظ الفلسفي بأسباب
((( التأثيل بحسب اصطالحات طه عبد الرحمن هو َ
مدلوله اللغوي .وتوظيف هذه األسباب الداللية األصلية في توسيع النظر حول هذا اللفظ» ،انظر :طه عبد الرحمن ،ســؤال العمل،
بحث عن األصول العملية في الفكر والعلم (الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،)2012 ،ص  42وما بعدها؛ طه عبد الرحمن ،فقه
الفلسفة ،ج( 1الفلسفة والترجمة)( ،الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي.)1995 ،

((( ي ـع ـن ــي «ال ـت ـم ـث ـيــل» ف ــي اص ـط ــاح ــات ط ــه ع ـبــد الــرح ـمــن م ــا ي ـتــم اس ـت ـخــدامــه م ــن أم ـث ـلــة وش ــواه ــد ف ــي ال ـت ـعــري ـفــات الـفـلـسـفـيــة ،ان ـظــر:
عبد الرحمن ،سؤال العمل ،ص  42وما بعدها.

((( المرجع نفسه ،ص  42وما بعدها.

((( فتحي المسكيني ،فلسفة النوابت (بيروت :دار الطليعة ،)1997 ،ص .75

((( انظر :أرسطو ( 322-384ق.م ،).علم األخالق إلى نيقوماخوس ،ترجمة وتحقيق أحمد لطفي السيد ،ج ( 2القاهرة :مطبعة دار
الكتب المصرية ،)1924 ،ص .154-113
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أو في كتاب السياسة المدنية في صلب مفهوم الرويّة «الذي يمكن ع ّده لحظة اكتمال مفهوم التعقّل
واستقراره المعجمي كما سينضبط مع ابن سينا»(((.
وعلى هذا يمكن القول إ ّن مفهوم «التعقّل» عند الفارابي تك ّون عبر مراحل فلسفته ،حتى بلغ تبلوره
واكتماله ،لكن هل يتنافى القول بإبداع الفارابي مفهوم التعقّل مع حقيقة األصل األرسطي لهذا المفهوم
الذي ثبت بإقرار من الفارابي نفسه؟ وهل يستقيم إنكار إضافة فارابية للمتن األرسطي في مجال
األخالق ،كما يذهب إلى ذلك أحمد محمود صبحي عندما يقول إن الفارابي «حين تعرض لألخالق
لم يضف شيئًا عما ذكره أرسطو»(((؟
تتطلب اإلجابة عن هذه المسألة لفت النظر إلى أن داللة مفهوم التعقّل عنده هي داللة محاذية لمضمون
الكتاب السادس إليطيقا أرسطو وفقًا لما أكده الفارابي نفسه؛ عندما رأى أ ّن هذا هو معنى التعقّل عند
أرسطو( .((1وعلى الرغم من تأثره الكبير بأرسطو ،فإ ّن هناك تميّ ًزا للفارابي تمثّل بجعله التجربة الدينية
أحد مداخل التجربة الفردية التي تؤسس فعل التعقّل ،وذلك عندما رأى أ ّن األفعال الفاضلة التي يجب
أن يتحلى بها المتعقل التام هي «األفعال الفاضلة التي بحسب ِملَّة ما ،واألفعال الجميلة التي في
المشهور»( ،((1وهذا تفصيل ال يقف عنده أرسطو.
ويُن ّبه الفارابي من زاوية أخرى إلى أ ّن الداللة العامة لمفهوم التعقّل موجودة في االستخدامات العامية
للجمهور التي تتحدد عندهم من خالل كلمة «العقل» و«العاقل» ،فهؤالء إنما «يعنون بالعقل على
المعنى الكلي ما يعنيه أرسطو بالتعقّل»( .((1وما يريد التنبيه إليه هنا هو أ ّن هذا التشابه بين أرسطو وبعض
الفالسفة من جهة والجمهور من جهة أخرى في التعبير عن داللة التعقّل ليس تشاب ًها في طبيعة التحديد
المفهومي لهذه المسألة ،وإنما في ما يتعلق بمحاولة التعبير عن حقيقة «فعل التعقل» بوصفه ممارسة
عملية .وهي محاولة يخلط فيها الجمهور وغير الفالسفة بين معنى العقل بوصفه حقيقة كلية والتعقّل
بوصفه تجليًا عمليًا للعقل.
وبهذا ،فإ ّن استخدام التعقّل بوصفه مفهو ًما عند الفارابي يتأصل في هذين المنحيين السابقين :اليوناني
(األرسطي خاصة) والعربي (كما عند الجمهور والكندي) ،وليس هذا إال تجل ًيا لكيفية استدعاء
المفاهيم عنده وخلقها؛ والقائم على تحويل االستخدامات اللغوية للجمهور إلى مفاهيم فلسفية من
النوع األرسطي.
إ ّن الكالم عن خصوصية فارابية لمفهوم «التعقّل» يعني أن معالجته لهذا اإلشكال كانت معالجة واعية
((( المسكيني ،ص .77

((( أح ـمــد مـحـمــود صـبـحــي ،الـفـلـسـفــة األخــاقـيــة فــي الـفـكــر اإلس ــام ــي :الـعـقـلـيــون وال ــذوق ـي ــون ،أو الـنـظــر والـعـمــل ،ط ( 2ب ـيــروت :دار
المعارف ،)1983 ،ص .13
( ((1الفارابي ،رسالة في العقل ،حققه وقدم له وعلق عليه متري النجار (بيروت :دار المشرق ،)1983 ،ص .5-4

( ((1الفارابي ،كتاب تحصيل السعادة ،قدم له وعلق عليه وشرحه علي أبو ملحم (بيروت :دار الهالل ،)1995 ،ص .96
( ((1الفارابي ،رسالة في العقل ،ص .5

لسإلا ةيبرعلا ةراضحلا يف قالخألا لاؤس :روحملا
صاعملا يبرع لا يفسلفلا ركفلا يف اهتينهارو يبارافلا ةفسلف يف لّقعتلا قالخأ
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ومكتملة ،ولم تكن عرضية أو ناقصة ،ذلك ألنه تناول اإلشكال بالدراسة لتحديده اصطالح ًيا ،ثم
لرسم تجلياته الفعلية والواقعية ،بطريقة أصيلة .وإذا كان من الصعب دو ًما التمييز بين مستوى التحديد
االصطالحي لمفهوم نظرية معينة وبسط عناصرها وتحليل مكوناتها ،فإننا ال نعدم أن نالحظ توز ًعا
وظيفيًا نحو هذين المنحيين عند الفارابي في كتابيه رسالة في العقل وفصول منتزعة ،ألن اختالفهما
المنهجي في كيفية تناول مسألة التعقّل يتوزع ما بين َه ِّم التحديد االصطالحي (اإليتيمولوجي) في
األول و َه ِّم الوصف الذي يعرض المسألة في تجلياتها بما هي ممارسة فعلية في الثاني ،على الرغم
من أ ّن هذا التوصيف اإلجرائي لمراحل نمو مفهوم التعقّل في كتب الفارابي ليس نهائ ًيا ،إذ إنّه عرض
تناول صوريًا في
ً
عرضً ا وصفيًا مقامات فعل التعقّل في كتاب رسالة في العقل ،مثلما تناول المفهوم
كتاب فصول منتزعة.
وأهم ما يميز دراسته االصطالحية لهذا المفهوم هو محاولة تحديده انطالقًا من فصله وتمييزه عن مفاهيم
أول بين الجزء النظري للعقل وجزئه العملي ،وبين التعقّل ومفاهيم العلم والحكمة.
أخرى ،كالتمييز ً
والفرق بين التعقّل والعلم هو أ ّن مجال العلم هو الضروريات ،بينما مجال التعقّل هو الممكنات،
ألنه متعلق بتدبير األحوال المتغيرة والمتبدلة ،ويختلف كذلك عن مفهوم الحكمة ،أل ّن الحكمة هي
«أفضل علم ألفضل الموجودات ،والتعقّل إن كان فإنما يدرك به األشياء اإلنسانية فليس ينبغي أن يكون
حكمة»( ،((1أي إ ّن التعقّل يتعلق بالتصرفات واألفعال بينما تتعلق الحكمة بالتصور النظري للموجودات
السامية .ويمكن القول إنه إذا كانت الحكمة تعني هنا المعرفة بالوجود الفاضل ،فإ ّن التعقّل يعني إتيان
فعل الفضيلة ذاتها ،والتدرب على إقامتها.
وما يمكن إقراره عمو ًما عن تمايز مفهوم التعقّل عن مفهومي العلم والحكمة هو أ ّن مفهومي
الحكمة والعلم (عالم الثبات والدوام والضرورة) منفصالن عن مفهوم التعقّل (عالم التغيير واآلنية
والحرية) ،ألن التعقّل هو فن معالجة ما يتعدد من اختيارات ومن إمكانيات يمليها الواقع ،أي إ ّن
التعقّل هو انطباق العقل على الوقائع في التجربة اإلنسانية ،وتح ّوله من البعد النظري إلى البعد
العملي والممارسي ،فالتعقّل بما هو انفتاح العقل على الحرية ،أي بما هو تجلي الحرية في انفتاح
العقل على الوجود والحياة ،هو أقرب إلى حالة الفن منه إلى العلم بما يجعله ِسم ًة لذوي الموهبة
العالية القادرة على الخلق واإلبداع ،فالمتعقّل بهذا المعنى هو فنان األمور الحياتية ،ألنه يبرع في
ترتيب إستراتيجياتها العملية ،ويتقن تدبيرها ،وذلك وفقًا للمعنى الذي حدده أرسطو سابقًا لهذه
الحالة(.((1
أسس لمبحث «التعقُّلية» في الفلسفة العربية اإلسالمية ،من خالل نقله كلمة
وبذلك يكون الفارابي ّ
«التعقّل» من داللتها العادية إلى مفهوم فلسفي ،ومن متنها األرسطي إلى تأثيلها العربي اإلسالمي.
( ((1الفارابي ،فصول منتزعة ،حققه وقدم له وعلق عليه متري النجار (بيروت :دار المشرق ،)1971 ،ص .61

( ((1أرسطو ،ص  ،125وما بعدها.

46

العدد Volume 6 / 22
خريف  Autumn 2017

ّ
التعقل بما هو تضايف بين العقل واألخالق
يأخذ القول في التعقّل عند الفارابي مجاله ضمن فلسفة أنثروبولوجية مبنية على نظرية عامة في
اإلنسان استدعت كامل جوانبه النفسية واالجتماعية ،وهي نظرية تدخل في سياق ما يعرف بعلم النفس
األرسطي الذي يرى في اإلنسان قوى متعددة ،ت ُعد القوة الناطقة القوة أه ّمها؛ بوصفها ت ُمثّل الماهية
العقلية لإلنسان.
ويذهب الفارابي وغيره من الفالسفة القدماء إلى وضع نظرية في العقل يُميّز فيها بين تصور ميتافيزيقي
وأنطولوجي للعقل؛ يكون فيه العقل هو مبدأ الوجود وهو العقل المفارق وأنواعه ،وتصور نفساني
يكون فيه العقل ملكة محايثة لإلنسان ،هو العقل اإلنساني ومراتبه ،بحيث تكون القوة الناطقة في هذا
المستوى الذي هو العقل اإلنساني .ويُع ّرف الفارابي القوة الناطقة بأنها القوة «التي بها يعقل اإلنسان،
وبها تكون الرويّة ،وبها تقتنى العلوم والصناعات ،وبها يميّز بين الجميل والقبيح من األفعال ،وهذه
منها عملي ومنها نظري»( .((1وتتكون القوة الناطقة من جزأين :نظري وعملي ،ولكل من الجزأين مبادئه
وغاياته وفضيلته« ،ففضيلة الجزء النظري :العقل النظري والعلم والحكمة ،وفضيلة الجزء الفكري:
العقل العملي والتعقّل والذهن وجودة الرأي وصواب الظن»(.((1
وإذا كان يمكن القول من منظور مع ّين بأ ّن نظرية العقل الفارابية يهيمن فيها البعد األنطولوجي على البعد
أساسا محور النفس والعقل الفعال»( ،((1فإنه وفي ما هو خارج
اإلنساني؛ ألن هذه النظرية «يهيمن عليها
ً
عن هذه البنية األنطولوجية للعقل تظهر الخاصية اإلنسانية للعقل؛ بوصفه فاعلية عملية تنتظم وفقًا لها
مختلف مجاالت الفعل اإلنساني ،بحيث يحدث تمايز في العقل بين مفهومي العقل النظري بوصفه
تصو ًرا معرف ًيا والعقل العملي بوصفه تصو ًرا قيم ًيا .وفي هذا المعنى تتح َّدد الماهية المزدوجة للعقل.
ومن المعروف أنه على الرغم من أن مبتدأ التصورات عن «العقل» هو تحديده من خالل «ماهيته
النظرية» في الفلسفة النظرية ،فإن الفلسفة العملية وفي سياقات متعددة اضطلعت بتحديد «ماهيته
العملية» ،والنظر إليه من زاوية الصفة األخالقية التي تحايثه ،ذلك أن العقالنية التي يختص بها اإلنسان
هي عقالنية تنقسم إلى نوعين« :العقالنية النظرية التي ال أخالق فيها والعقالنية العملية التي تنبني على
األخالق»( ،((1بل إن الجانب القيمي واألخالقي للعقل يظهر حتى من خالل داللته اللفظية في اللغة
العربية ،كما الحظ محمد عابد الجابري(.((1
ويتأرجح القول من دون حسم منذ القدم حول عالقة العقل باألخالق ،فمسألة ع ّد العقل المعيار
األساسي لألخالق ليست مطلقة ،فعلى الرغم من أن العقل له تأثير فاعل وتأسيسي لألخالق واختيار
( ((1الفارابي ،فصول منتزعة ،ص .29

( ((1المرجع نفسه ،ص .50

( ((1محمد مصباحي ،من المعرفة إلى العقل (بيروت :دار الطليعة ،)1990 ،ص .33-32

( ((1طه عبد الرحمن ،سؤال األخالق (الدار البيضاء :أفريقيا الشرق ،)2006 ،ص .14

( ((1محمد عابد الجابري ،العقل األخالقي العربي ،ط ( 2بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2006 ،ص .104
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أساسا دين ًيا هو المعتبر
السلوك األخالقي؛ بما يؤكد أن األخالق مبنية على معايير عقالنية ،فإن لألخالق
ً
في الغالب ،ذلك ألن «األساس العقلي وحده ال يكفي لقيام األخالق»( ،((2إال أنه ومما ال شك فيه أيضً ا
أ ّن العقل يساهم في بناء األخالق إلى جانب الدين والمعايير األخرى .وتقويم مدى مشاركة العقل في
بناء األخالق في الثقافة العربية يبقى مجال اختالف بين األنساق الفكرية ،فالجابري يرى أن «األساس
الذي يقوم عليه الحكم األخالقي في الثقافة العربية اإلسالمية ‘العالمة’ هو العقل»( ،((2وأن «االعتراف
بـ ‘العقل’ كأساس لألخالق في الثقافة العربية قائم بما يشبه اإلجماع»( .((2بينما يرى طه عبد الرحمن
أ ّن «التداول اإلسالمي يرد العقالنية إلى األخالقية»( ،((2ألن العقل ،من وجهة نظره« ،فعل مثل الخلق،
والعقل العملي أولى بأن يستتبع العقل النظري من أن يتْ َبعه»(.((2
ويتضح مما سبق أن هناك تضايفًا وترابطًا بين األخالق والعقل بغض النظر عن سؤال األسبقية في
العالقة بينهما .وفي هذا السياق يتنزل مفهوم «التعقّل» عند الفارابي بوصفه مستوى تجلي العالقة بين
العقل النظري والعقل العملي بما يظهر البعد العملي واألخالقي للعقل؛ فالفارابي يرى أ ّن «التعقّل هو
أداة لكل تفكير عملي يَ ُه ُّم شؤون اإلنسان الحياتية ،فاإلنسان المتعقّل هو الذي يعتمد العقل في حياته
لكي تكون أخالقيته مطابقة لنمط تفكيره العقلي»( .((2وعلى هذا يمكن القول إنه «يشير إلى أن للعقل
دو ًرا ها ًما في استنباط المبادئ التي يهتدي بها العمل الخلقي ،فقبل أن توجد الفضائل األخالقية ال بد
أول»(.((2
أن تكون معقولة ً
إ ّن فعل التعقّل يتكشّ ف إذًا في الروح األخالقية التي تحايث الفعل الفاضل ،وتؤسس جوهره ،ألن المبدأ
األخالقي هو عماد «فعل التعقّل»؛ كما في تعريف الفارابي له في قوله« :فجودة الرويّة في استنباط ما
هو في الحقيقة خير ليفعل ،وفي استنباط ما هو شر ليتجنب هو تعقّل»( ،((2أي إ ّن فعل التعقّل هو تلك
الفاعلية التي تصدر عن ملكة ال َرويّة وإمعان الفكر؛ من أجل بلوغ الغاية األخالقية الفاضلة من ذلك
الفعل ،بحيث إن تلك الفضيلة هي السعادة بما هي الغاية القصوى للفعل.
إن المطلب األساسي للتعقّل هو بلوغ السعادة ،ألنه «هو الذي يُو ِقف على ما ينبغي أن يفعل حتى
تحصل السعادة»( ،((2أي إن التعقّل هو ما يجعل من األخالق والسياسة ه ًّما فرديًا وجماع ًيا ،وغاي ًة
( ((2صبحي ،ص .196

( ((2الجابري ،ص .103

( ((2المرجع نفسه ،ص .122

( ((2عبد الرحمن ،سؤال العمل ،ص .86
( ((2المرجع نفسه ،ص .88

( ((2م ــوس ــى عـبــد الـلــه ،الـمــديـنــة واألخ ــاق فــي خـطــاب ال ـفــارابــي ،مــن أج ــل اسـتـكـمــال إيـتـيـقــا مـحــذوفــة فــي الـفـلـسـفــة الـعــربـيــة اإلســامـيــة
(الجزائر /بيروت :ابن النديم للنشر والتوزيع /دار الروافد الثقافية ،)2013 ،ص .28
( ((2إبراهيم العاتي ،اإلنسان في الفلسفة اإلسالمية (نموذج الفارابي)( ،القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب ،)1993 ،ص .222

( ((2الفارابي ،رسالة في العقل ،ص .5

( ((2الفارابي ،فصول منتزعة ،ص .62
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وسبيل يتحقَّق من خاللهما الحصول على السعادة .وبما أن الفارابي ينتقل «من سعادة الفرد إلى سعادة
ً
المجتمع ،ومن اإلنسان الفاضل إلى المدينة الفاضلة ،وباختصار من األخالق إلى السياسة»( ،((2فإن
التعقّل هو ما يجعل السياسي واألخالقي تجسي ًدا للفضيلة في سبيلهما وغاياتهما .ومن هذه الخلفية
فإنه يطابق بين «اإلتيقا بما هي ضرب من الجهد نحو السعادة ،وبين السياسة بما هي أنطولوجيا مفارقة،
قائمة على تصور تفاضلي للمدينة» ،فما يح ُّد من حاجة الحاكم إلى الوازع والتغلب في حكمه ،إنما
هو مدى قدرة المحكومين على التعقّل(.((3
التعقّل إذًا هو تقدير ذاتي وفردي لألحداث ،والتعامل معها بطريقة جيدة وفاضلة ،ومن هنا ،فهو منسجم
مع مثاله في السياسة الفاضلة التي يقدرها الرئيس أو اإلمام ،فرئيس المدينة الفاضلة «إن لم يكن نب ًيا
ً
فحكي ًما متعق ًّل
واصل»( .((3وهذا يعني أن التعقّل هو مجال التصرف الحر ،والمبادرة المستقلة ،لكن
المسؤولة في خضم الحدث السلوكي لألفراد .وعندما يكون التعقّل وس ًما للسياسة بهذا المعنى ،فإنه
يتجلى كإلغاء للسياسة وتجاوز لها ،إذ إن السياسة بهذا الفهم هي نوع من «التدبير الناقص» كما يعبر
ابن باجة ،ولن يكون هذا اإللغاء للسياسة في معناها االصطالحي إال تأكي ًدا لمفهوم السياسة الفاضلة
عند الفارابي ،ألنه «ال يفصل بين اإلتيقا والسياسة الفاضلة»(.((3
إن هذا اإللغاء للطابع السياسي للتدبير المدني سيضفي جدوائية أكثر ومرونة أيضً ا على فعل التقدير
ال ِملّي ذاته ،فما دامت ال ِملَّة هي التعقّل المخصوص في النطاق الضيق للرئيس ،فإن التعقّل بما هو هذا
خ ْيرِيتَها المرجوة ،فال ِملّة بما هي «آراء وأفعال
االنفتاح بين ال ُم َق ِّدر وال ُم َق َّد ُر لهم سيضفي على األفعال َ
جميل في
ً
فعل
ُمق ّدرة ومق ّيدة بشرائط يرسمها للجميع رئيسهم األول»(((3؛ ستكون بفضل صفة التعقّل ً
حياة الجميع« ،ويُعتبر هذا التعقّل جز ًءا من خصوصيات الرئيس الفاضل»( ،((3فالتعقّل وباالعتماد على
العوامل السابقة يقوم بوصفه مبحثًا فلسف ًيا يتنزل في صميم الفعل اإلنساني ،بحيث ال يكون هذا الفعل
سياسة أو أخالقًا فقط ،وإنما إتيقا فردية لها تجلٍ جماعي.
يشترك الفارابي والفالسفة من جهة مع كُتاب أخالق «مكارم الشريعة» أو «آداب الشريعة» والجمهور
من جهة أخرى في القول بالمعنى األخالقي للتعقّل ،ذلك أل ّن كال المنظورين يؤكد الحقيقية التضايفية
بين العقل واألخالق ،بما يجعل العقل أخالقيًا واألخالق عقلية ،إال أ ّن فهمهما طبيعة ذلك التضايف
ومنطلقه يختلف باختالف المنطلقات والمبادئ التي تؤسس القيم والمضامين األخالقية عند الطرفين.
فإذا كان أصحاب «اآلداب الشرعية» والجمهور يستندون إلى قواعد ومقتضيات األخالق الدينية ،فإ ّن
( ((2العاتي ،ص .248

( ((3المسكيني ،ص .77-76

( ((3العاتي ،ص .257

( ((3المسكيني ،ص .77

( ((3الفارابي ،كتاب الملة ونصوص أخرى ،حققها وقدم لها وعلق عليها محسن مهدي (بيروت :دار المشرق ،)1968 ،ص .43

( ((3رضا الداوري األردكاني ،الفارابي مؤسس الفلسفة اإلسالمية ،تعريب عبد الرحمن العلوي (بيروت :دار الهادي للطباعة والنشر
والتوزيع ،)2004 ،ص .110
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الفارابي ،ومثل غيره من الفالسفة ،ينظر إلى المسألة من زاوية الفضيلة قيمة إنسانية عامة ،وليس من
حيث هي قيمة خاصة ألصحاب ديانة معينة؛ أي إنه يميز الفضيلة عن قواعد الخُلق الديني ،بوصف
لكل منهما خاصيته ،خالفًا للجمهور والوعاظ األخالقيين الذين يماهون بين القيمتين ،ويرجع ذلك
إلى أنّه يرى أ ّن الفضيلة قيمة إنسانية عقلية ،ويؤكد ذلك قوله إنّه «ال يستنكر أن يكون اإلنسان له القدرة
على استنباط المتوسط في األفعال واألخالق بحسبه هو وحده»(.((3
وبحسب الفارابي فإ ّن الجمهور يرى أن «العاقل يحتاج إلى دين ،والدين عندهم هو الذي يظنون هم
أنه هو الفضيلة»( .((3وقد ظل الفارابي هنا أرسط ًيا مبتع ًدا عن أصحاب «اآلداب الشرعية» والجمهور
عندما لم يؤسس الفضيلة ومقتضياتها على «إحداثية الحالل والحرام كما هو األمر عند الغزالي ،وإنما
على الجميل والقبيح كمفاعيل عقلية مشتقة من ماهية اإلنسان نفسه»( .((3وعلى الرغم من ذلك ،فإ ّن
الفارابي ال يقصي الديني كل ًيا وإنما يحتفظ بمنزلة للدين في إنضاج الفعل التعقّلي ،وتمثلها نظرته إلى
مشاركة التجربة الدينية إلى جانب التجارب االجتماعية األخرى؛ في شحذ ملكة التعقّل عند اإلنسان،
فاألفعال الفاضلة التي يجب أن يتحلى بها المتعقل التام هي «األفعال الفاضلة التي بحسب ِملَّة ما،
واألفعال الجميلة التي في المشهور»(.((3
ويمكن ع ّد أرسطية الفارابي هذه تضفي بمعنى ما خاصية فهم الجمهور المسألة على تناول بعض
الفالسفة لها؛ نظ ًرا إلى عدم انتهاجهم المنهج اإلنسي الذي تنتهجه الفلسفة الفارابية األرسطية ،وهو ما
يمكن االستدالل عليه بمذهب الغزالي واألصفهاني على سبيل المثال ال الحصر ،فالتعقّل عند الغزالي
هو المجاهدة الدينية الصوفية «التي تعني أن التعقّل والتأ ّدب ال يكون إال بقمع الشهوات»( ،((3أما عند
الراغب األصفهاني فإن «العقل ال ُمشرِق» الذي يماثل «التعقّل» عند الفارابي في كل الفضائل النظرية
والعملية( ،((4هو عقل األخالق الدينية ،ألنه يؤكد أ ّن «العقل ال يهتدي إال بالشرع ،والشرع ال يتب ّين إال
بالعقل»(.((4
ويرجع األمر هنا إلى إشكا ٍل أَع ّم يتمثل بأمر حضور ال َمنزع الديني في فلسفة الفارابي عمو ًما ،ذلك
أن الفارابية في بعدها العام هي فلسفة «إنسية ،أي نسق يجعل اإلنسان محور التفكير ،ويُسخّر األشياء
لسعادة اإلنسان» ،وهي بذلك «إنسية أخالقية»( ،((4لكنها في الوقت نفسه ليست فلسفة منقطعة عن
( ((3الفارابي ،فصول منتزعة ،ص .44
( ((3الفارابي ،كتاب الملة ،ص .4

( ((3المسكيني ،ص .72

( ((3الفارابي ،كتاب تحصيل السعادة ،ص .96

( ((3نور الدين السافي ،نقد العقل :منزلة العقل النظري والعقل العملي في فلسفة الغزالي (بيروت :دار التنوير ،)2009 ،ص .130

( ((4الراغب األصفهاني (الحسين بن محمد بن المفضل ،أبو القاسم ،ت502 .هـ) ،الذريعة في الشريعة ،تحقيق أبو اليزيد العجمي
(القاهرة :دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع ،)2007 ،ص  105وما بعدها.

( ((4المرجع نفسه ،ص .92

( ((4محمد عزيز الحبابي ،ورقات عن فلسفات إسالمية (الدار البيضاء :دار توبقال للنشر ،)1988 ،ص .24
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الدين ،ألنه إن «ك ّنا ال نلمس في نصوص الفارابي ممارسة تأويلية تُقرأ بها أقوال الشرع؛ وفْق الحقائق
اليقينية التي تثبت في الفلسفة البرهانية ،نجد لديه مع ذلك ما يحقق لنا أن نرى فيه الصياغة المثلى
لفلسفة الدين ،بمعنى تعليل الدين بحقائق ميتافيزيقية وإنسانية ونفسانية وعقلية وأخالقية وسياسية،
وبنظريات في الحقيقة وطرائق معرفتها وتاريخ حصولها وكيفية تعلمها»(.((4

وعندما يُطرح أمر «التعقّل» وفقًا لهذا التأَ ُّول ،فإنه يصبح تعبي ًرا عن السياق الفلسفي للفارابي الذي يرى
الدارسون أنه ينظر إلى الفلسفة ذاتها بوصفها نو ًعا من القدرة الذاتية لإلنسان على االهتداء بالعقل إلى
حا من مالمح
المضامين التي يهدف إليها الدين ،وهذا يدفع بإشكالية «التعقّل» ذاتها إلى أن تكون ملم ً
إشكالية التوفيق بين الفلسفة والدين التي تحكم التفلسف عند الفارابي.

ّ
التعقل
فعل
إن أع َّم ما يمكن قوله عن التعقّل هو أنه كيفية عملية تلتئم من خالل االرتباط المتالزم بين التدبّر النظري
والتدبير العملي في الفعل اإلنساني ،وفي أنماط ممارسته الحياتية في كل أبعادها وكيفياتها ،حيث
يكون التعقّل من مشموالت الجزء العملي للعقل ،بالنظر إلى أن التعقّل ال يصدر عن بعد التأمل والنظر
المحض فقط ،وإنما عن بعد التجربة العملية والممارسة الواقعية .ويتمثل محصول التعقّل في تحقيق
الفعل الوسط بين عدم عمل الشيء والنظر إليه أكثر مما ينبغي أن يكون عليه أو التقصير فيه عما ينبغي
أن يكون عليه ،وذلك من خالل التر ّوي في الوسائل التي تُوصل إلى الغايات الفاضلة.
وإذا كان التعقّل يتحدد بتمايزه عن الجزء النظري ،فإنه يتمايز أيضً ا عن أبعاد أخرى يشملها الجزء
العملي ،لكونها تختلف عنه في جوهره على الرغم من أنّها تشبهه في بعض جوانبه ،فالعقل العملي،
في معناه الضيق ،يشبه التعقّل في ارتباطه بالتجربة الفعلية ،لكن ارتباطه بتلك التجربة هو ارتباط يتم
مجال
ً
فقط على مستوى ما س ّماه الفارابي «طول مشاهدة األشياء المحسوسة»(((4؛ مما يجعله أضيق
من مجال التعقّل ،ألنه يرتبط فقط بمجال ال ِم َهن والنشاطات ِ
الح َرفية ،أما مفاهيم «الظ ّن الصواب»
و«الذهن» و«جودة الرأي» فهي صواب الرأي الذي يتطلبه التعقّل ،ويع ّدها الفارابي نو ًعا «من أنواع
التعقّل»( ،((4ومستوى من مستوياته ،إال أ ّن اقتصارها على معيار الصحة النظرية من دون المناحي
األخالقية يجعلها ليست التعقّل بالمعنى الكامل ،النتفاء المعيار األخالقي فيها.
ٌ
أهداف وغايات ال ترقى إلى مستوى الغاية األخالقية ،ومن غير
ول ّما كان لبعض جوانب الفعل اإلنساني
أن يكون لتلك األفعال غايات غير أخالقية ،فإ ّن الفارابي م ّيز هذه الحالة عن التعقّل وسماها «كياسة»،
فالكياسة هي «القدرة على جودة استنباط ما هو أفضل وأصلح في بلوغ خيرات ما يسيرة»( .((4وهذا
يعني أ ّن فعل التعقّل يتأسس على مبدأ الفضيلة حتى يكون كذلك ،في حين أ ّن الفعل العارض للفضيلة
( ((4مقداد منسية ،الفارابي فلسفة الدين وعلوم اإلسالم (بيروت :دار المدار اإلسالمي ،)2013 ،ص .21
( ((4الفارابي ،فصول منتزعة ،ص .54
( ((4المرجع نفسه ،ص .59
( ((4المرجع نفسه ،ص .55
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فعل كَ ِّيس فحسب ،ويظنه الجمهور تعق ًّل ،فـ «مرجع الجمهور بأَ ْسرهم فيما يعنونه بالعاقل إلى معنى
هو ٌ
المتعقّل ،ومعنى المتعقّل عند أرسطو هو الجيد الرويّة في استنباط ما ينبغي أن يفعل من أفعال الفضيلة
ٍ
ً
عارض إذا كان مع ذلك
في حين أن الكياسة هي ما يفعل في
فاضل بالخلقة»(.((4
إ ّن فعل التعقّل يظهر بوصفه أيضً ا مستوى نضج الممارسة العملية في السياق االجتماعي ،أي ذلك البعد
فعل اجتماعيًا متزنًا ومحمو ًدا ،ألنّه يعني في العمق حسن تصرف الفرد في
الذي يكون به فعل التعقّل ً
عالقته باآلخرين ،وبذلك فإ ّن التعقّل هو التصرف األحسن الذي يبلغ درجة القبول من الجميع ،وكأنما
التعقّل في نهاية المطاف هو ملكة إرضاء المجتمع في أسلوب التعايش الجميل ،وخلق المجتمع
األفضل الذي يضم متعقّلين .وببلوغ الفعل هذا المستوى من النضج فإنه يكون ذا نتائج بالغة ومقبولة،
حد السياسة
سواء أكان ذلك على المستوى الفردي أم الجماعي ،وذلك من منطلق أ ّن «الفارابي و ّ
باألخالق والفضيلة»(.((4
ويميز الفارابي في التعقّل بين أنواع متعددة وكيفيات مختلفة ،وذلك انطالقًا من تعدد دوائر المجتمع،
وهي «جودة الرويّة فيما يدبر به أمر المنزل وهو التعقل المنزلي ،ومنها ما هو جودة الروية في أبلغ ما
تدبر به المدن وهو التعقل المدني ،ومنها ما هو جودة الروية فيما هو أفضل وأصلح في بلوغ جودة
المعاش ،وفي أن تنال الخيرات اإلنسية ،مثل اليسار والجالل وغير ذلك؛ بعد أن يكون خيرا وله غناء
في نيل السعادة»(.((4
كما أنه ،بالنظر إلى جهة منطلقه ومصدره في فعل الفرد ،ينقسم إلى تعقّل َمشوري وتعقّل خُصومي.
ويتعلق األول بما «ال يستعمله اإلنسان في نفسه ،وإنما في ما يشير به على غيره» .أما الثاني فهو
«استنباط رأي صحيح فاضل ،فيما يقاوم به العدو والمنازع في الجملة أو يدفع به»( ،((5وهذا التعقّل
الخصومي هو ما يمكن تسميته مع فتحي التريكي بـ «التعقّل اإلستراتيجي» ،بحيث إن هذا التعقّل
الخصومي «هو الذي سيبني أسس التعقّل اإلستراتيجي ،من خالل تدبير شؤون السلم الدائمة الممكنة
بين األمم من ناحية أخرى ،والفارابي يفضل التعقّل األخير الذي يؤدي إلى الحكمة اإلنسية»(.((5
والتعقّل في أنواعه المتعددة من حيث هو تعقل منزلي ومدني وإنسي ،أو مشوري وخصومي
ال يطرح اعتبا ًرا كميًا ألنواع التعقّل ،وإنما هو تعبير عن التجليات الكيفية لفعل التعقّل ذاته في
تلك المستويات من الفاعلية البشرية ،أي إنه بما هو ملكة فهو «تعقّل» واحد في جوهره ،ومتعدد
في مظاهره وتجلياته في أنماط الممارسة السلوكية ،بحسب أشكالها وتنوعها ودرجاتها .ولهذا يرى
( ((4المرجع نفسه ،ص .7

( ((4محمد آيت حمو ،الدين والسياسة في فلسفة الفارابي (بيروت :دار التنوير ،)2011 ،ص .254

( ((4الفارابي ،فصول منتزعة ،ص .58-57
( ((5المرجع نفسه ،ص .58

( ((5فتحي التريكي ،العقل بين التجربة العلمية والتجربة العملية (تونس :الدار المتوسطية للنشر ،)2009 ،ص .100
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الفارابي أ ّن اإلنسان «يحتاج في كل ما يعانيه إلى تعقّل ما ،إما يسي ًرا وإما كثي ًرا»( .((5ويُ ْم ِكن هنا
التمييز بين بعدين للتعقّل :أحدهما ذاتي يكون به اإلنسان متعق ًّل بطبعه ،وبعد موضوعي مكتسب
يكون بموجبه اإلنسان متعق ًّل بمستوى ودرجة اكتمال خبرته وتجربته الواقعية ،فالتعقّل في بعده
الذاتي مكتمل ومسا ٍو لذاته دائ ًما ،سواء تعلق بتدبير أمر معقّد أم بسيط ،وفي بعده الموضوعي فهو
ينقص أو يزيد بحسب مظاهره وتجلياته.
وهذا يعني أنه إذا كان االستعداد الطبيعي هو أساس التعقّل ،فإنه يلزم شحذه بالتجربة العملية
والتع ّود والدربة التي تزيد بطول مدتها ،كما يلزم أن تتم تلك التجربة في كنف الخصائص األخالقية
التي تظهر بها الفضيلة ،فمتى «فُطر اإلنسان ُم َع ًّدا للتعقّل التام ثم تع َّو َد الرذائل استحال وتغ ّير،
فصار بدل التعقّل ذا دهاء وخبث ومكر»( .((5ويم ّيز الفارابي بين كيفيتين في طريقة تحصيل التجربة
العملية المكونة للتعقّل ،فاألصول «التي يستعملها ال ُم َر ّوي في استنباط الشيء الذي يُ َر ّوي فيه
اثنان :أحدهما األشياء المشهورة المأخوذة عن الجميع أو عن األكثر ،والثاني األشياء الحاصلة له
بالتجارب والمشاهدة»( ،((5وهذا يعني أن التعقّل إمكانية فردية كما هي جماعية ،تتبلور وتنمو من
خالل تفاعل الفرد مع الجماعة.
فصل بينهما ،وإنما
ً
وبنا ُء التعقل على بُ ْع َدي «االستعداد الفطري» و«التجربة العملية» ال يعني
ارتباطهما الداخلي هو األوقع ،ذلك ألن الفصل بينهما من شأنه أن يجعل دور الحكيم أو الفيلسوف،
بما هو المتعقّل على التمام ،دو ًرا نظريًا فقط ،ويُح ّوله إلى الفيلسوف «ال َب ْه َرج» الذي يرفضه الفارابي
وصفًا للفيلسوف التام .والفيلسوف البهرج «هو الذي يتعلم العلوم النظرية ،ولم يُ َع ّود األفعال
ويصب كل هذا في نهاية
الفاضلة التي بحسب ِملَّة ما؛ واألفعال الجميلة التي في المشهور»(.((5
ّ
إشكال محايثًا لقضايا فلسفة
ً
المطاف في إضعاف الترابط بين ما هو عملي ونظري الذي يمكن ع ّده
الفارابي.
ويرى التريكي أ ّن فعل التعقّل عند الفارابي يحضر أيضً ا في مجال الممارسة العلمية والتقنية في
مكمل للنظري ،ألن روح التعقّلية تظهر في انطباقية العلم
ً
العلوم والصناعات ،ليكون العملي جز ًءا
في المجاالت الحياتية المتعددة ،أي إنّها تظهر في التوجه إلى ربط الحقيقة النظرية بالنجاعة التقنية
أسس الفارابي «لالرتباط بين العلم النظري وبين بُعد العمل والمزاولة ،إذ لم يُؤكد فقط
والحياتية ،فقد ّ
على تناغم العلوم النظرية بما في ذلك التعاليم الرياضية مع العمل والتجربة والمزاولة ،بل جعل لكل
العلوم مجاالت للمطابقة داخل َميدانها في ذاتها»(.((5
( ((5المرجع نفسه ،ص .58
( ((5المرجع نفسه ،ص .61

( ((5المرجع نفسه ،ص .60-59

( ((5الفارابي ،كتاب تحصيل السعادة ،ص .96

( ((5فتحي التريكي ،العقل والحرية (تونس :تبر الزمان ،)1998 ،ص .47
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ّ
التعقـل
مضادات

اهت ّم الفارابي بتمييز مفهوم التعقّل من جملة المفاهيم األخرى التي تقوم على النقيض من التعقّل،
ويمكن أن نطلق عليها «مضادات التعقّل» (الالتعقّل)( ،((5فل ّما كان التعقّل هو فعل اإلنسان في كمال
إنسانيته ،فإنه يقوم كتضاد مع األفعال غير اإلنسانية التي يقوم بها اإلنسان الناقص .ويُمكن تقسيم
الحاالت المضادة للتعقّل إلى مستويين ،اعتما ًدا على تماي ٍز يأخذ في الحسبان معيارين يمثالن أساس
وجهة النظر التي نتّخذها نحو كل مستوى على حدة:
 .1المستوى األول هو تصنيف مضادات التعقّل انطال ًقا من القاعدة األخالقية ومعيارها الفضيلة ،ونجد
عدهما الفارابي حالتين شريرتين ،وأصحابها
في هذا المستوى صفتي «الدهاء» و«الخبث» اللتين ّ
ً
فاضل بالفضائل ُ
الخلقية ،فإنّ
المتع ِّقل يلزمه أن يكون
ُ
ذوو ُخبث ونقصان؛ لخساسة أفعالهم ،فبما أنّ ُ
(((5
الروية في استنباط ما يتم به شيء
«الداهية والخبيث شريرين ذوي نقائص»  .ويعني الدهاء «جودة
ّ
خيرا من ثروة أو كرامة»( ،((5بينما يعني َ
الخ ُّب والجربذة والخبث «استنباط ما هو
عظيم مما نظن أنه ً
(((6
يعد الفارابي
خيرا من ربح خسيس أو لذة خسيسة»  .وعندما ّ
أبلغ في فعل شيء خسيس مما يظن ً
غاي َة هؤالء غايات خسيسة فإن ذلك ال يعني رفضه هذه الغايات ً
عدها
رفضا مطلقًا ،وإنما يعني رفض ّ
غايات نهائية ،إذ إنّ حاالت الثروة والكرامة يجب ّأل تكون غاية في ذاتها وإنما ً
سبيل أو وسيل ًة إلى
الغاية القصوى التي هي السعادة ،ومن خالل معيارها األخالقي الذي هو الفضيلة و«هذه األشياء كلها
إنما هي األشياء التي تؤدي إلى الغاية ،وليست هي الغاية»( ،((6إذ إنّ النظر إلى هذه الحاالت بوصفها
غايات نهائية ،إنما ُيعبر عن الحالة البهيمية التي تصدر عن ِ
الخ َّسة ُ
الخ ُلقية ونقيصة الغاية.
ّ

 .2المستوى الثاني هو تصنيف مضادات التعقّل انطال ًقا من قاعدة ِ
الخبرة ،ومعيارها صحة الرأي
وية ،وفي هذا المستوى ُيميز الفارابي بين ثالث حاالت هي من مضادات التعقّل؛ بنا ًء
الر ّ
وجودة َ
تخيله
على قاعدة المعرفة والخبرة ،وهي حاالت «الغُ مر» و«الجنون»
ُ
و«الحمق» .والغمر «هو الذي ُّ
للمشهور مما ينبغي أن يؤثر أو يجتنب سليم ،غير أن ليس عنده تجربة ما سبي ُله من األمور العملية أن
مرا في صنف من األمور ،وغير ُغمر في صنف آخر»( ،((6أي إنّ
تعرف بالتجربة ،واإلنسان قد يكون ُغ ً
الروية نحو ُس ْؤددها،
الغُ مر هو عديم الخبرة الذي ال يمكنه أن يكون متعق ًّل الفتقاده الخبرة التي توجه
ّ
دائما فيما ينبغي أن يؤثر أو يجتنب أضداد األشياء المشهورة،
بينما يدل الجنون على من كان «ت ََخيله ً
وأضداد ما قد جرت العادة به ،وربما َع َرض له مع ذلك أن ُيخيل األضداد المشهورة في سائر األمور
استثمارا لداللة مصطلح «مضادات المدينة الفاضلة» عند الفارابي .وبخصوص المدينة الفاضلة
( ((5عمدنا هنا إلى هذا الوصف
ً
ومضاداتها ،انظر :الفارابي ،آراء أهل المدينة الفاضلة ،قدم له وعلق عليه ألبير نصري نادر (بيروت :دار المشرق.)1968 ،
( ((5الفارابي ،فصول منتزعة ،ص .57
( ((5المرجع نفسه ،ص .55
( ((6المرجع نفسه ،ص .56

( ((6المرجع نفسه.
( ((6المرجع نفسه.
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الموجودة في كثير من المحسوسات»( ،((6ففعل الجنون هو الفعل الخارج على السوية المتعارف
ً
أفعال لها ِس ٌ
مة «تعقّلية»
عرضيا في بعض مظاهره
عليها ،ولذلك فهو نقيض التعقّل ،فحتى لو شابه
ً
سليما
َخيله
معينة؛ فإنها ال تكون تعق ًّل النتفاء صفة القصد
والروية فيها .أما ُ
ً
ّ
الحمق فهو صفة «من ت ُّ
للمشهورات وللغايات ً
رويته «ت َُخ ِّي ُل له أبدً ا فيما ليس يؤدي إلى تلك الغاية
روية» ،إال أن ّ
أيضا ،وله ّ
أنه يؤدي إليها»( ،((6أي إنّ األحمق في هذا الجانب إنسان سوي كان بإمكانه أن يكون متعق ًّل لوال آفة
الحمق هو أبلغ أنواع
رويته في اتخاذ السبيل إلى ذلك ،وانقالبه إلى حالة الضد .وعلى هذا فإنّ ُ
فساد ّ
ونية ،بينما الحمق
مضادات التعقّل؛ ما دام التعقّل هو صواب
ّ
الروية التي تهدي إلى الخير عن قصد ّ
الروية الذي يوقع اإلنسان «في الشر ولم يعتمد الوقوع فيه»(.((6
هو فساد
ّ
ويمكننا القول هنا إ ّن التمييز بين هذه الحاالت هو تمييز إجرائي أقامه الفارابي؛ وقد ال توجد هذه
الحاالت في الواقع متنافرة في سلوك البعض ،إذ يمكن أن يكون في سلوك إنسان ما أكثر من حالة من
شكل
ً
هذه الحاالت؛ التي عددناها مخالفة ومضادة للتعقّل .وتحمل تحليالته هنا عن مضادات التعقّل
غير مباشر لنقد المجتمع بغية إصالحه من خالل نقد سلوك الفرد ،وهذا يذكر بتحليالته «لمضادات
المدينة الفاضلة» الذي يحمل في «طياته بشكل غير مباشر نق ًدا قويًا للمجتمعات القائمة آنذاك»(.((6
إ ّن الفارابي يميز هنا بين «التعقّل» و«الالتعقّل» الذي يخالفه إلى درجة الضدية ،وليس ذلك إال ألنّه
أصل في اإلنسان بين طبيعيتين متناقضتين ،إحداهما حسنة واألخرى قبيحة ،ولم يعمل في فلسفته
ً
يُميز
العملية عام ًة والتعقّلية خاص ًة إال نو ًعا من دفع هذا التناقض إلى أقصى درجاته للتمييز بين الخير والشر
والخطأ والصواب.

ّ
التعقل في الفكر الفلسفي العربي المعاصر
منزلة مفهوم
يمكن القول في مستوى عام إ ّن محاوالت العقالنية العملية التجديدية في الفكر العربي المعاصر
متعددة المداخل والمشارب ،وتدعو في غالبها (إذا ما استثنينا عبد الله العروي ،وزكي نجيب
محمود)( ((6إلى استثمار تراث الفلسفة العربية اإلسالمية حول «العقل» في نقاش القضايا الراهنة في
الميادين العملية خاص ًة مثل األخالق والسياسة واالقتصاد والتربية وغير ذلك ،فقد قاد هاجس النهضة
والتجديد الفكر العربي المعاصر عمو ًما إلى «إعادة النظر في العقل بآلياته وتجلياته المختلفة ،وبخاصة
العقل التراثي»(.((6
( ((6المرجع نفسه.

( ((6المرجع نفسه ،ص .60
( ((6المرجع نفسه ،ص .60

( ((6العاتي ،ص .251

( ((6يتفق زكي نجيب محمود مع عبد الله العروي حول مضمون موقف مفاده هو ضرورة التحول عن الفكر القديم إلى فكر جديد،
وإحداث القطيعة بينهما ،ألننا  -كما يقول محمود « -ال نملك الحرية في أن نوحد بين الفكرين» ،انظر :زكي نجيب محمود ،تجديد
الفكر العربي ،ط ( 9القاهرة :دار الشروق للنشر والتوزيع ،)1993 ،ص .189
( ((6محمد المصباحي ،جدلية العقل والمدينة في الفلسفة العربية المعاصرة (بيروت :منتدى المعارف ،)2013 ،ص .11
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وإذا كان أه ّم مشاريع هذا الفكر عالج إشكالية العقل انطالقًا من وجهة نظر إبستمولوجية ،للكشف
عن األسس المعرفية التي ت ُشيّد بناء العقل العربي ،وتوجه نشاطاته الذهنية والمؤثرات التي أسهمت
في تكوينه (الجابري ،وأركون ،وغيرهما) ،فإ ّن بعضً ا آخر من مشاريعه المه ّمة اتجه صوب النظر في
مسألة الماهية العملية واألخالقية للعقل ،بغاية استثمار حضور تلك المسألة في التراث الفلسفي
لمصلحة قضايا الفكر الراهن (طه عبد الرحمن ،وفتحي التريكي ،وعلي زيعور ،وغيرهم) ،وذلك من
منظور أ ّن قضايا «العقل العملي» في التراث الفلسفي العربي يمكن استلهامها لوضع مشروع في العقل
األخالقي والعملي في الفكر العربي المعاصر ،بإعادة قراءة تراثه «توخ ًيا إلعادة تسميته واستثماره في
إثراء الخطاب الراهن داخل الوعي الفلسفي»(.((6
مثّل تناول مسألة «أخالق التعقل» عند الفارابي في الفكر الفلسفي العربي المعاصر ،وقابلية تجديدها
وسعت من مدى فاعلية فلسفته ،وأَضْ فَت
حا لنمط فلسفي مستحدث ،يمكن تسميته «فارابية جديدة»ّ ،
فت ً
عليها صفة الراهنية بما هي فلسفة متجددة .فالفلسفة الفارابية هي بمنظور مع ّين «فلسفة تقدمية تُماهي
الفلسفات الحقيقية ،فكأن الفارابية (وهي تشرق من قمة ألف سنة) تنتقد انحرافاتنا الذهنية واألخالقية
والسياسية ،حبًا في اإلصالح ،وتأيي ًدا للحقيقة والفضيلة»(.((7
استثمر الفكر الفلسفي العربي المعاصر هذا المفهوم من مستويات متفاوتة ،فهناك عتبات فكرية
اتجهت وجهة التأسيس الفكري استنا ًدا إلى هذا المفهوم ،فانخرطت في تأويلٍ جوهري للمسائل
الفكرية التي ينطوي عليها هذا المفهوم ،واالتكاء عليه لبناء مشاري َع فكرية أخالقي ٍة ،ونجد ذلك بصورة
واعية ومباشرة عند فتحي التريكي ،وعند طه عبد الرحمن في بُعد من أبعاد مشروعه في الفلسفة
األخالقية .كما نجد في مستوى آخر حضور ذلك بطريقة غير مباشرة في عتبات فكرية أخرى ،لم يكن
ه ُّمها المعلن بناء مشروع فكري قائم المعالم انطالقًا من ذلك المفهوم ،وإن حضر ذلك حضو ًرا ثاويًا
وعرض ًيا في معالجاتها.
سنحاول هنا التوقف باقتضاب لتلمس مالمح حضور فلسفة «أخالقية التعقّل» الراهنة عند فتحي
التريكي وطه عبد الرحمن ،وذلك أل ّن األول استحضر هذا المفهوم لبناء فلسفة إنسية غايتها بلوغ
أخالقية «العيش المشترك» ،أما الثاني فقد استحضره لبناء فلسفة إسالمية غايتها بلوغ السداد التزكوي
خلُّق.
لألخالق ،من خالل رفع التعقّل إلى كمال التَ َ
ّ
التعقلية بما هي تآنس
 .1فتحي التريكي:

يعمل فتحي التريكي على تنمية توجه فكري يؤكد أهمية إخراج معنى التعقّل عند الفارابي إلى ما سماه
ميدانًا أوسع ليؤدي دو ًرا تحريريًا للعقل بحيث تكون «التعقّلية» مفهو ًما جدي ًدا يُع ِّبر به عن توجه عملي
وخصوصا كتاب «العقل والحرية» نجد أنه يمتلك الوعي بقيمة اقتراحه
وأخالقي .وبالرجوع إلى كتاباته
ً
( ((6علي زيعور ،ميادين العقل العملي في الفلسفة اإلسالمية الموسعة (بيروت :المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،
 ،)2001ص .66
( ((7الحبابي ،ص .39
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مدخل لتأسيس فكر أخالقي راهن ،وفي ذلك يقول «وما نريد اقتراحه هنا هو مفهوم
ً
مفهوم «التعقّلية»
جديد لم يستعمل بَ ْع ُد في خضم مفاهيمنا الفلسفية العربية ،نحاول التعبير به عن توجه عملي وأخالقي
مفتوح للعقل ،ونعني به التعقلية»(.((7
لقد أصبح التعقّل في معناه ال ُمتجدد عنده مفهو ًما جدي ًدا ُم َو َّس ًعا باستدعاء الفكر الفلسفي المعاصر إليه؛
َأصلِه في فكر الفارابي ،إذ فتحه على آفاق مفهوم العقل التواصلي عند يورغن هابرماس
إلى جانب ت ُّ
الذي يُعطي للعقل صيغ ًة اجتماعيةً ،من خالل ما يطرحه من أخالقية للحوار والتعايش الجماعي،
كما فتحه أيضً ا على آفاق ما تقترحه األخالقيات التطبيقية المعاصرة مثل البيوإتيقا( .((7ومن هنا َغدَتْ
التعقّلية عنده غير متوقفة عند مستوى التدبير الج ّيد للمبادرات اإلنسانية المتعلقة بضروب حياته ،وإنما
هي أيضً ا المعقولية بصيغتها األخالقية التي تكبح لجام التقنية في محاولتها السيطرة على اإلنسان،
وتتجاوز كل ذلك «نحو تعقلية تفتح العلم والعقل على اإلنسان ومشاكله العادية والعامية»(.((7
إ ّن التعقّل عند التريكي هو جملة المقاييس النظرية والعملية التي تجعل الفرد قاد ًرا على التصرف القويم
وفقًا لمتطلبات التعايش والتآنس ،وبذلك فإن التعقّلية ومن خالل اجتماعيتها وأخالقيتها تحاول القضاء
على انعزال الذات ،بإقامة عالقات بين الذوات ،فصيغة المبالغة الصرفية لكلمة «التعقُّل» تتماشى مع ما
تعنيه الكلمة وداللتها من تريُّث وتأ ّن في األفعال ،وما تعنيه من مضاعفة استكناه أَ ْغ َوا َر األمور وأعماقها،
إضاف ًة إلى ما تعنيه من صفة للمشاركة والمفاعلة ال ُمضْ َم َرة في صيغتها ،أي إن التعقّل ذاته يحتوي «من
خالل اشتقاقه وداللته على معنى المشاركة والتر ّوي والتفكير ،ألن التعقّل تواصل بين الناس وملكة
سيكولوجية واجتماعية في اآلن نفسه»(.((7
والتعقّل الذي يفضي إلى االرتباط الجميل الدائم بين الفاعلين االجتماعيين هو التعقّل االجتماعي
الشامل الذي ينفتح من خالله المجتمع على ذاته ليكون مجتم ًعا تآنس ًيا ،أل ّن التعقّلية هي «تأنيس
للعقل وفتح للمعقولية على األخالق واإليطيقا ،إنها فتح للعقل على اإلنسان من حيث هو إنسان في
مجاالته المختلفة والمتعددة»( .((7وإذا كان «العيش سويًا» ،استعداد طبيعي لدى اإلنسان ،فإن األُنس
ؤانسة هي األشكال الجمالية واإلتيقية لذاك االستعداد ،وهذا «التآنس» في نظر التريكي هو من
وال ُم َ
األمور التي ينبغي للفلسفة أن تهتم به ،ألنه من أشد متطلبات المجتمعات المعاصرة التي يتهددها
العنف والكراهية ،فالتعقّل «يعني في هذا المضمار إمكانية التصرف عقالن ًيا وأخالق ًيا في اآلن ذاته؛ في
المجتمع وفي الذات ،وهو تدبير شؤون الفرد والمجتمع تدبي ًرا يُ ْبعد عن كل تَطرف ُمم ِكن»(.((7
( ((7التريكي ،العقل والحرية ،ص .38
( ((7المرجع نفسه ،ص 148

( ((7فتحي التريكي« ،التعقّلية والمعقولية» ،في :علي بنمخلوف وآخرون ،حوارات فلسفية :العقل ومسألة الحدود (الدار البيضاء:
دار الفنك ،)2000 ،ص 35-34
( ((7التريكي ،العقل والحرية ،ص .46

( ((7التريكي« ،التعقّلية والمعقولية» ،ص .35

( ((7فتحي التريكي ،فلسفة الحياة اليومية (تونس :الدار المتوسطية للنشر ،)2009 ،ص .197
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ّ
التعقل بما هو َتخ ُّلق تزكوي
 .2طه عبد الرحمن:

يتجه طه عبد الرحمن ،وفي عودة إلى التراث اإلسالمي ،إلى تنمية هذا الفهم األخالقي للعقل من
خالل فتح مفهوم «التعقّل» عند الفارابي على مفهوم «العقل ال ُمشرِق» عند األصفهاني الذي استلهمه
ليضع على ِم ْن َواله مفهو َمي «العقل ال ُمس ِّدد» و«العقل المؤيّد»؛ بما ُه َما درجتَا وحدة العقل والعمل.
خلُّق ،أي ربط العقالنية باألخالقية كما هو عند الفارابي،
والتعقّل في جوهره عند طه عبد الرحمن هو الت َ
لكن شريطة أن تكون األخالقية المرجوة هي أخالقية بلوغ مرتبة العبادة كما عند األصفهاني ،وذلك
ألن التعقّل في نظره «ال يدرك غرضه [ ]...بمجرد ممارسة النظر العقلي [ ]...وإنما بالدخول في مجال
العمل [ ]...وليس هذا العمل الحي إال االشتغال بطاعة أحكامِ الذي يَش ُع ُر اإلنسان بال َم ُسو ِدية في
حضرته وحده؛ أال هو سيّد الكون»(.((7
لقد مثّل المعنى األخالقي للعقل (الذي يُع ّد مفهوم التعقّل بع ًدا من أبعاده) جوهر المشروع الفكري
األخالقي لدى طه عبد الرحمن ،ويظهر ذلك من خالل مفهو َمي العقل ال ُمس َّدد والعقل ال ُمؤيَّد اللذين
يعنيان رتبة العقل العملي الذي باحتكامه إلى الشرع يهتدي إلى المقاصد النافعة ،ويحصل على
أول
خلُّق بأخالق الدين ،الذي به يحصل اإلنسان ً
الوسائل الناجعة( ،((7وهذا المشروع هو مشروع التَ َ
على رتبة أخالق التَ ِ
سديد (أخالق الحياة وفقًا للشريعة) ،واالرتقاء بها ثانية إلى رتبة أخالق التَأْيِيد
(أخالق الحياة من أجل الشريعة).
وهذه العودة الطاهائية إلى األصفهاني جعلته يص ُّد عن مفهوم التعقّل عند الفارابي في مضامينه اإلنسية
األرسطية ،ألن «التعقّل» في مفهومه الفلسفي اإلنسي حتى إن تجاوز مفهوم «العقل المجرد» (العقل
ْصر عن مرتبة «العقل المس َّدد» ،أحرى أن يبلغ مرتبة «العقل المؤيد» الذي هو منتهى
النظري) ،فإنه يَق ُ
غاية العمل اإلنساني.
وإذا كان استثمار مفهوم التعقّل من خالل الفارابي قاد التريكي إلى محاولة تأسيس إتيقا  Éthiqueإنسية
هدفها بناء ما يُس ّميه «أخالقيات التآنس» ،فإ ّن طه عبد الرحمن يستخدم مفهوم التعقّل عند الفارابي
بوصفه تأكي ًدا للصفة األخالقية للعقل ولإلنسان في الثقافة اإلسالمية ،ثم الدفع بهذا الفهم باالستناد
على مفهوم «العقل المشرق» عند األصفهاني نحو إظهار آيات األخالقية الدينية لإلنسان؛ لتأسيس
ما يمكن تسميته بأخالق « Moralالعمل التزكوي» .فمشروع فتحي التريكي هو مشروع إتيقي إنسي،
بينما مشروع طه عبد الرحمن هو مشروع أخالقي ديني.
وبهذا فإن قابلية االستثمار المتجددة ألخالق التعقّل في األفق الفلسفي المعاصر ت ُ َن ِّز ُل مفهوم
التعقّل في فضاء إشكاالت الفكر اإلنساني واإلسالمي الراهن الذي يسعى إلى بلورة إستراتيجيات
تستجيب لمتطلبات حل المشكالت اإلنسانية (فتحي التريكي) ومشكالت اإلنسان المسلم خاصة
( ((7المرجع نفسه ،ص .132

( ((7انظر :طه عبد الرحمن ،العمل الديني وتجديد العقل (الدار البيضاء :أفريقيا الشرق.)1997 ،
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(طه عبد الرحمن) ،أو لنقل على األصح لحل المشكالت اإلنسانية الحالية من خلفية فلسفية إنسية
إتيقية عند التريكي ،ومن خلفية دينية إسالمية أخالقية صوفية عند طه عبد الرحمن.
وإذا كان مشروع فتحي التريكي يُذكّر بعودة بول ريكور وغادامير  Gadamerوأندريه كونت
سبونفيل  André Comte-Sponvilleوغيرهم من الغربيين إلى الفرونوزيس األرسطي ،فإ ّن مشروع
طه عبد الرحمن يُذكر بمحاولة عبد الله دراز وعبد الرحمن حسن حنبكة الميداني في عودتهما إلى
األثر الديني اإلسالمي وتراث الثقافة اإلسالمية ،و«التحرر» من تأثير الفلسفة األخالقية الغربية من أجل
كتابة أخالق إسالمية أصيلة .إ ّن فتحي التريكي يعود إلى الفلسفة من خالل فلسفة الفارابي مع استثمار
للفلسفة الغربية المعاصرة ،بينما يعود طه عبد الرحمن إلى الدين من خالل نصوصه مع استثمار
للفلسفة اإلسالمية.
ويمكن القول إ ّن مشروع فتحي التريكي غير المكتمل في مجال ما يمكن تسميته «فارابية جديدة»
ومشروع طه عبد الرحمن الحائد عنها ،يوحيان بأ ّن عودة الفكر العربي المعاصر إلى اإلنسية الفارابية
وما شابها مثل إنسية «جيل مسكويه والتوحيدي» بحسب عبارة محمد أركون ما زالت عودة خَجلة،
ما يعني أن الفكر األخالقي العربي ما زال غير قادر على بناء مشروع إتيقي متكامل يُن ّمي فك ًرا وممارس ًة
أخالقية ترفع من قيمة اإلنسان ،وتجعله مركزها ،وذلك من منظور أن اإلتيقا هي «قدرة اإلنسان على أن
يكون ما هو بما هو»(.((7
إن مفهوم «التعقلية» وغيره من المفاهيم األخالقية المستلهمة من فلسفة الفارابي والفلسفة العربية
اإلسالمية عمو ًما ،والمستفيدة من فكر الحداثة الغربية المعاصرة وما بعدها من جهة ،وفكر اإلصالحية
العربية الحديثة من جهة أخرى ،بمقدوره تنشيط ممكنات التفكير الفلسفي العربي المعاصر ،وذلك
لتأسيس فلسفة إتيقية ال نكون فيها أمام فلسفة أخالقية أو سياسية فحسب ،وإنما أمام فلسفة إتيقية غنية،
هي كما يقول فتحي التريكي «علم الممارسة التعقّلية»(.((8

خاتمة
تناولنا في هذه الدراسة مضامين موضوع التعقّل ومضاداته ،عند الفارابي واألساس الذي انبنى
عليه ،ومدى حضور الدين في ذلك .ورأينا أن التعقّل عنده هو ممارسة عملية فعلية وليس ممارسة
نظرية أو تأملية معرفية فقط ،وذلك من منطلق أنه ممارسة أخالقية /إتيقية ت ُمثّل ملتقى لكل مستويات
الفعل الفاضل فرديًا وجماعيًا ،بما يجعل األخالق والسياسة تجليًا لكيفيات هذا الفعل الفاضل
ومستوياته ،بحيث مثّل مفهوم «التعقّل» من حيث هو أخالقية مقاربة إنسية عقلية لألخالق ،مختلفة
أس ِسها
في بنائها عن طريقة بناء األخالق الدينية األكثر شيو ًعا في الثقافة العربية واإلسالمية ،لتَ ُّ
( ((7المسكيني ،ص .72

( ((8فتحي التريكي« ،مع الحداثة من جديد أو في الممارسة التعقّلية» ،جريدة الصحافة التونسية 13 ،كانون األول /ديسمبر ،2000
ص .12
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على مفاعيل عقلية أكثر من كونها أخالقًا ديني ًة تتأسس على مقتضيات الشريعة من خالل معيا َري
الحالل والحرام.
وهذا ما سمح بإبراز األبعاد المميزة للفلسفة اإلتيقية الفارابية ومنزلتها في الفلسفة اإلسالمية والذي
أنتجه االستخدام األصيل لهذا المفهوم فيها على الرغم من أصله األرسطي ،فظهر أ ّن الفارابي سعى
إلى تأسيس فلسفة أخالقية تضاهي األخالق النيقوماخية األرسطية ،بوضع نظرية متكاملة في مجال
«أخالق التعقّل» على ذلك النحو ،عالجت نواحي هذه المسألة في اصطالحاتها ومضامينها إيجابيًا
وسلب ًيا ،وذلك وفقًا ألُفق يضطلع ب َه ِّم اإلصالح والتوجيه األخالقي ،وهو أفق أكّد محمد عزيز الحبابي
أنّه يمثّل مضمون الفلسفة الفارابية في مجملها بما هي فلسفة أخالقية إنسية.
إ ّن مفهوم «التعقل» عند الفارابي هو إذًا مدار الفلسفة التي ال تفصل بين النظري والعملي وبين المعرفة
والعمل وبين العلم والمزاولة ،وتنطلق من تحققهما المتكامل ،وبذلك ع ّمقت الفلسفة الفارابية أبعاد
النظر الفلسفي في اإلنسان؛ من زاوية هذا الضرب من التفلسف حول القيمة األخالقية للعقل الذي
يمكن تسميته مع فتحي التريكي بفلسفة «الممارسة التعقلية» .وبهذه المقاربة الفلسفية حول «التعقّلية»
م ّد هذا الفيلسوف فلسفته بطاقة التجدد ،من خالل ما تَ ْم َنحه من إمكانية تعدد القراءات عبر التاريخ،
فضل عن فضاء
ً
فأضحت بذلك فلسفته قادر ًة على التأثير حتى في الفكر الفلسفي العربي المعاصر
عصره الفلسفي.
وتجلى ذلك في ما اضطلعت به بعض مشاريع الفكر المعاصر من خوض عبر آفاقها في قضايا العصر
ومشكالته ،واقتراح األجوبة الممكنة ،وذلك بغية تأصيل مقتضيات هذا الفكر الراهن ،والوعي أكثر
جدنا هذه التجربة عند فتحي التريكي في «إتيقا التعقلية» ،وعند طه عبد الرحمن
براهينه وتوجهاته .و َو َ
بمعنى مخصوص في «األخالق التعقلية» .وهذا ما جعل من هذه الفلسفة الفارابية فلسف ًة تستحق صفة
ال ّراهنية التي هي صفة كل فلسفة حية تتج ّدد عبر حوار األجيال.
المراجع
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األخالق في الحداثة من النطاق الثانوي
إلى النطاق المركزي
مقاربة وائل ح ّلاق
Ethics in Modernity:
From a Secondary to a Central Domain,
in Wael Hallaq's Approach
الفرضية األســاسـ ّـيــة التي نـحــاول اختبارها فــي هــذه الــدراســة مــن خــال آخــر إصــدارات
:ملخص
ّ
ّ وائل
،مدمرة زمن العولمة
 هي اإلقرار بوقوع الحداثة في أزمة،حلق الدولة المستحيلة
ّ أخالقية
ّ
نــاجـمــة فــي الـتـحـلـيــل األخـيــر عــن الـمـنـطـلـقــات الـفـلـسـفـ ّـيــة واألخــاقـ ّـيــة الـتــي انـبـنــى عـلـيـهــا الـمـشــروع
 واالعتراف،التنويري األوروبي؛ وبأنّه ليس هناك مخرج من هذه األزمة إال بنقد مشروع األنوار
. ومنحها وضع النطاق المركزي في النظام،الدينية
باألخالق
ّ

. ما بعد التنوير، الدولة، شريعة، أخالق:الكلمات المفتاحية

Abstract: This paper explores the primary hypothesis tested in Wael Hallaq’s latest
book The Impossible State. It postulates that modernity, in the age of globalization, is
endangered by an ethical crisis. Hallaq traces the roots of this crisis to the European
Enlightenment and the philosophical premises which underpin it. According to
Hallaq, the only way in which the present crisis can be addressed is through the
restoration of religious values to a position of centrality within the world system.
Keywords: Ethics, Islamic Law, State, Post-Modernity.
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مقدمة
ّ

ِ
المسيطرة عليه
ال تزال الدول التي أنتجت الحداثة في صدارة البلدان القويّة في العالم
والمتحكّمة في مساراته .وعلى الرغم من أ ّن معظم الحروب واألزمات السياسيّة واالجتماعيّة
التي يعرفها العالم تظهر في الدول الضعيفة والمتخلّفة ،فإ ّن ذلك ال يمنعنا من مالحظة أزمة تعيشها
المجتمعات المص ِّنعة والتكنولوجيّة أيضً ا بسبب سياساتها الداخليّة والخارجيّة؛ أزمة لم تَبْ َق حبيس َة تلك
ظل العولمة الضاغطة.
ِص َو ٍر متع ّدد ٍة إلى جميع دول العالم في ّ
الدو ِل ،بل انتقل ْ
َت ب ُ

فبعد فشل االحتالالت المباشرة في ترويض الشعوب المحتلّة ،واشتعال ثورات التحرير في العالم
المستع َمر ،ونشوب الحرب العالميّة الثانية ،وصعود النازية وانحدارها ،واطّالع العالم على جرائمها
المر ّوعة ،وبروز مخاطر استخدام تقنيات تحسين النسل والتدخّل البيولوجي ،وظهور األضرار الواسعة
حشة من الرأسماليّة في الطبيعة وحياة المجتمعات؛ ما فتئ الوعي بأزمة النموذج
لألشكال المتو ّ
أشكال وصيغًا متع ّددة ،دين ّية وفلسف ّية واحتجاج ّية،
ً
الحداثي لدى جمهور من الناس يتّسع ،واتّخذ
و َعبَّ َر عنه بنظريّ ٍ
ات وأعما ٍل نقديّ ٍة مختلف ٍة َع َد ٌد واس ٌع من الفالسفة والعلماء ورجال الدين والف ّنانين
والناشطين االجتماع ّيين.
الص ُع ِد يجب تخطّيها
ولئن كانت االنتقادات الراديكال ّية التي ترى في الحداثة تجرب ًة كارث ّي ًة على ّ
كل ُّ
قبل الحداث ِة ،حالم ًة وهامشيّ ًة ال ح َّ
ظ لها في التحقُّقِ في
مهما كان الثمن وال َع ْو ُد باإلنسانيّ ِة إلى ما َ
ض ِ
خ َر من االنتقا ِد نجح في فَ ْر ِ
بديل
ً
نفس ِه
ح عمومِ البشرِ؛ فإ ّن ضربًا آ َ
مستوى الواقع ومضا ّد ًة لمصال ِ
فعل إلى
جا مط َّو ًرا منها ،وأثبت أ ّن اإلنسانيّة تتّجه ً
محت َم ًل من الحداثة في صيغتها الكالسيكيّة أو نموذ ً
حقبة جديدة ما بعد حداث ّية تك ّمل الحداثة في نظر البعض وتتجاوزها في نظر البعض اآلخر .شَ ِم َل هذا
جوانب متع ّدد ًة من الحداثة ومن النموذج النظري الذي انبنت عليه؛ العقالنيّة األداتيّة،
النق ُد الواقعي
َ
والفصل الجذري بين المعرفة واإليمان ،وهشاشة الديمقراط ّية ،والمظالم االجتماع ّية ،واختالل موازين
حش النظام االقتصادي العولمي ،والسياسة األيكولوج ّية الكارث ّية،
العدل في المجتمعات الحديثة ،وتو ّ
وطغيان المجتمع االستهالكي وما قاد إليه من تذبذب في غائيّات الحياة.
إ ّن الفرض ّية األساس ّية التي نحاول اختبارها في هذه الورقة هي ع ُّد المطلب األخالقي هو المسأل َة
الجوهريّ َة في ِ
ِ
ِ
تأسيس َها ،وع ُّد الدينِ حين
ج َر الزاوي ِة في مشاريعِ إعاد ِة
نقد الحداث ِة
ح َ
وتشخيص أزمتها ،و َ
يت ّم االضطالع به فلسف ًّيا ،وليس فقه ًّيا ،هو الفاعل ّية األكفأ في تقديم الجواب األخالقي عن إخالالت
الحداثة.
كل
تنبني هذه الفرضيّة على اإلقرار بأطروحتين مترابطتين :األولى ترى أ ّن فشل الحداثة النسبي هو قبل ّ
ِ
تأسيس أخالقٍ دنيويّة مستقلّة عن
شيء فشل أخالقي ،إ ْذ أخفق مشروع التنوير الذي قامت عليه في
فرضيّات الدين والميتافيزيقا ،تتمتّع بالنجاعة المعقودة عليها ،والثانية تق ّر بأ ّن تخليق الحداثة باألخالق
الدين ّية  -بمعنى إدراج األخالق الدين ّية في عمق النسيج الهيكلي للحداثة على قاعدة الوصل ال الفصل
بين المعرفة والقيم  -يمثّل ،إلى جانب مشاركة الشعوب كافّ ًة في الحياة الحديثة مشارك ًة ف ّعالةً ،األُف َُق
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األش َّد واقع ّي ًة ومعقول ّي ًة إلعادة تأهيل الحداثة حتّى تصبح مشرو ًعا كون ًّيا ،ال عولم ًّيا منحازًا إلى مصالح
ح ِو ما هي عليه اآلن.
بعض الدول على حساب البعض اآلخر على نَ ْ
تهدف الفرض ّية المذكورة إلى إنهاء أسطورة الحداثة التي تر ّوجها الدعاية األيديولوج ّية الغرب ّية بوصفها
خ ْذ في االعتبار ال ُع ْم َق األخالقي للدين
صيغة عليا ونهائيّة لتط ّور البشريّة ،وإثبات أ ّن الحداثة ،إذا لم تَأْ ُ
كل المجتمعات من المساهمة
كل العالم ،بحيث تتمكّن ّ
وتَ َن ُّو َع َعالَ ِم َنا الروحي ،ولم تَ ْن َف ِت ْح إيجاب ًّيا على ّ
ج ِه َها؛ لن تكون  -أي الحداثة  -أب ًدا ظاهر ًة كونيّ ًة مح ِّق َق ًة لتطلّعات
الفعالة في بناء الحياة المعاصرة ّ
بكل أَ ْو ُ
اإلنسان ّية كافّة .وهذا هو بالضبط مشروع ما بعد الحداثة األخالقي.
ع ّبرت عن هذه الفرض ّية في العقود األخيرة مقارباتٌ عديد ٌة َوضَ َعتْ َها شخص ّياتٌ فلسف ّية وأكاديم ّية ودين ّية
متن ّوعة المشارب ،اخترنا إحداها موضو ًعا لمقالنا ،وهي مقاربة الباحث في اإلسالم ّيات ،الفلسطيني
حلق ،كما تتجلّى في كتابه الدولة المستحيلة :اإلسالم والسياسة
األصل الكندي الجنس ّية؛ وائل بهجت ّ
ومأزق الحداثة األخالقي.
خصصنا أ ّولها
قسمنا الدراسة إلى ثالثة أقسام؛ ّ
ومن أجل التعريف بهذه المقاربة تعريفا تحليل ًّيا نقديًّاّ ،
ص َنا ثانِيَ َها لتحليل فلسفة
لتحليل مقاربة ّ
َص ْ
حلق ألزمة النموذج الحداثي وبيان موقع األخالق منها ،وخ َّ
األفق على مقارب ٍة قد تكون
حلق نق ًدا يفتح
حلق؛ وثالثَها لنقد مقاربة ّ
األخالق البديلة التي اقترحها ّ
َ
أقد َر على تَ َمثُّلِ المشكلة وتجاوزها.

أوًال :أزمة النموذج الحداثي
مشروع نقدي جذري

ج َه ِة نظ ٍر نقديّ ٍة ،كان يمكننا أن نختار شخصيّة عربيّة أخرى
في طَ ْرقِ سؤال األخالق في الحداثة من ِو ْ
تملك رصي ًدا فكريًّا نقديًّا وتنظيريًّا ال يُستهان به ،مثل المفكّر المغربي طه عبد الرحمان .فعب ُد الرحمان
ح أساسيّ ٍة من الفلسفة الغربيّة ،مرتب ٌ
وثيق االرتباط بالتراث الروحي والثقافي
ُمطَّلِ ٌع بعمقٍ على نَ َوا ٍ
ط َ
اإلسالمي ،منظِّ ٌر لفكرة الحداثة الجوهريّة أو الحداثة البديلة ،مقتن ٌع بالقيمة الجوهريّة لألخالق الدين ّية
والروحانيّة في حياة اإلنسان.
صاحب مساهمة ُم ِه ّم ٍة في
حلق موضو ًعا للدراسة لع ّدة اعتبارات؛ لم نختره ألنّه
غير أنّنا اخترنا وائل ّ
ُ
مجال الفكر األخالقي فحسب ،بل أل َّن له – مع ذلك  -موق ًعا فكريًّا وثقافيًّا متميّ ًزا في نطاق الدراسات
جا،
اإلسالم ّية والقانون ّية ،وألنّه أيضً ا أكاديمي ومف ّك ٌر عربي مسيحي،
ٌ
غائص في البحث االستشراقي منه ً
ي ت ُجا َه ُه في مستوى المبادئ واألطروحات واألهداف .ومع أنّه ينتمي فعليًّا ومهنيًّا إلى الحداثة
نَق ِْد ٌّ
مجادل النموذج السياسي واألخالقي
ً
وإلى المجتمع الغربي ،فإنّه ُعرِف بكونه ناق ًدا جذريًّا لهما،
ِ
ج ُه في
بحرص ِه على بناء
الغربي ،ملتقيًا في ذلك بعديد المفكّرين الغربيّين .و ُعرِف أيضً ا
ٍ
خطاب يتو َّ
خ َبتَ ْينِ الغرب ّية والعرب ّية اإلسالم ّيةَ ،ع َّب َر من خالله عن إيمانه العميق بإمكان إنشا ِء ت ّيا ٍر فكري
آنٍ إلى ال ُّن ْ
جا ُو ِزيًّا لها ،يستعمل لغة
وروحي عالمي من ّ
كل الثقافات ،يلتقي على نقد الحداثة ويحمل مشروعا تَ َ
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حديثة يتقاسمها الجميع ،ليست كاللغة الشخص ّية المتكلَّفَة التي استوحى طه عبد الرحمان مفرداتها
الغريبة من التراث الديني القديم.
حا
ت ُر ْؤيَ ُة ّ
حلق األخالقيّ ُة واألنثروبولوجيّ ُة َعبْ َر كتاباتِ ِه المختلف ِة ،حتّى بَلَغ ْ
نَ َم ْ
جا َو ُوضُ و ً
َت ذ ْر َوت َ َها نُضْ ً
الكتاب حي َن صدور ِِه أ ّو َل م ّر ٍة
ص ًرا هناَ .مث ََّل هذا
ح ْ
في كتا ِب ِه األخي ِر الدولة المستحيلة الذي يَ ْع ِني َنا َ
ُ
ح َدث ًا معرف ًّيا وثقاف ًّيا ،فوقع تعري ُب ُه ونش ُرهُ بسرع ٍة اعترافًا ِبأَ َه ِّم َّي ِت ِه وبحاج ِة الساح ِة
باإلنكليزيّة سنة َ (((2012
الثقافيّة العربيّة إليه((( .فهو يأتي في سياقٍ يَتَّ ِس ُم بالصراع العالمي المحت ِّدَ ،و ِبتَ َذبْذ ٍ
ُب َوانقسامٍ عربيَّيْنِ
يُ ْن ِذرانِ بخط ٍر ُم ْستَ ِطيرٍ.
حلق يَ ِق ُف من الحداث ِة موقفًا نقديًّا ،وينخ ِر ُ
ط في ت ّيا ٍر نقدي عا ٍّم ،ألصحا ِب ِه
تاب أ َّن ّ
يَظْ َه ُر بجال ٍء من ال ِك ِ
دواف ُع مختلفةٌ ،الهوت ّي ٌة وأخالق ّي ٌة بالنسبة إلى البعض ،وإنسانويّ ٌة وما بَ ْع َد استعماريّ ٍة بالنسبة إلى البعض
ٍ
َ
خالل
اعتبارات ذاتيّ ًة أخرى نَتَبَيَّ ُن َها
حلق يجمع بين االعتبارين ،ويضيف إليهما
اآلخر .ويبدو أ ّن ّ
التحليل.
بعض الدوائِ ِر اإلسالم ّي ِة
أدرك ّ
حلق أ ّن النقد اإلسالمي وحدَهُ ال يَ ِفي بالغرض ،وربّما ال تتجاوز آثا ُرهُ
َ
المحدودة .فحرص على إبراز نقاط االتّفاق المنهجي واإلستراتيجي بينه وبين التيّارات النقديّة الغربيّة،
ٍ
واحدُ ،مطَالِبًا بتجاوز النزعات النرجسيّة والخصوصيّات
ودعا إلى الْ ِتحامِ الجميعِ في مشرو ٍع نقدي
الض ّيقة ،والتح ّرر من سطوة فلسفة التنوير والعقالن ّية األدات ّية ،والقبول بمبدأ التن ّوع واالختالف .فاألزمة
بكل مك ّوناته .غير أ ّن المسلمين ،ألسباب تاريخ ّية
ليست أزمة المسلمين وحدهم ،بل هي أزمة العالم ّ
وثقافيّة ،مدع ّوون في رأيه إلى أن يكون لهم دور ريادي في اقتراح البدائل .ومن أجل الوفاء بذلك
ُ
الدخول في حوا ٍر تفاعلي بَ َّنا ٍء مع غي ِر ِه ْم ،وأن ال يَ ْرضَ خُوا للنزعة العالم ّية ،وال يتنازلوا للنظام
عليهم
العالمي عن حقوقهم(((.
ِ
بهدف إعاد ِة
حلق إخضا َع الحداث ِة للنقد األخالقي
لم يكن غريبًا في سياقنا العالمي المضطرب أن يَ ُع َّد ّ
ِ
ٍ
للمجتمعات المتض ّرر ِة منها .فقد
ماس ًة لإلنسانيّ ِة عا ّمةً ،وليس فقط
هيكل ِت َها على نح ٍو
مختلف حاج ًة ّ
ِ
المجتمعات الحديث ِة من أزمتها العا ّمة يتوقّفان
وخروج
بدا له أ ّن استمرا َر البشريّ ِة الما ّدي والروحي،
َ
على هذا النقد ،وما يستتبعه من تعديالت جوهريّة في النظام االجتماعي والحياتي الراهن .لذلك َمث ََّل
نق ُد الحداث ِة الملْ َم َح العا َّم لمشروعه كُلِّ ِه ،وظهر منذ عتبة الكتاب األولى ،نعني عنوان الكتاب؛ الدولة
المستحيلة :اإلسالم والسياسة ومأزق الحداثة األخالقي .وبشّ ر بهذا المنزع النقدي في الصفحات
األولى من المق ّدمة ،ولم يتوق ّْف النق ُد حتّى ِ
آخ ِر صفح ٍة من الكتاب.
(1) Wael B. Hallaq, The Impossible State: Islam Politics and Modernity's Moral Predicament (Columbia: Columbia
University Press, 2012), p. 272.

العربية في طبعة أولى سنة  ،2014وفي طبعة ثانية سنة  ،2015انظر :وائل ّ
حلق ،الدولة المستحيلة :اإلسالم
مترجما إلى
((( صدر
ً
ّ
والسياسة ومأزق الحداثة األخالقي ،ترجمة عمرو عثمان ،ط ( 2الدوحة /بيروت :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.)2015 ،

((( المرجع نفسه ،ص .297 ،295-294
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ٍ
ح يَعدّهُ صاح ُب ُه مشرو ًعا نقديًّا بنائ ًّيا في آنٍ -
لحلق أنّه  -في إطا ِر
إ ّن ميزة الموقف النقدي ّ
بحث مفتو ٍ
النموذج الحداثي في جملته ،ويسلّط الضوء على نتائجه المد ّمرة للحياة والكون ،ويربط هذه
يتّهم
َ
النتائج بنظامٍ سياسي اقتصادي يجد ِب َد ْور ِِه ُجذُو َرهُ في مفاهي َم ونظريّ ٍ
ت في إطا ِر مشرو ِع
ات تَأَ َّس َس ْ
التنوي ِر الغربيَ ،ويَ ُر ُّد موض َع الخللِ
الرئيس في هذا البناء إلى الوضع الهامشي لألخالق في الحداثة.
َ
ونتائج؛ بهدف الوصول
حلق مشرو ًعا نقديًا أخالقيًا يستهدف الحداث َة أُ ُس ًسا ونظا ًما
لذلك كان كتاب ّ
َ
ٍ
جديد ،يكون أش ّد أخالق ّي ًة وإنسان ّي ًة وت َال ُؤ ًما مع الطبيعة
إلى بنا ٍء نفسي اجتماعي سياسي اقتصادي
والعالم.
ض ال ُم َق ِّو ِ
حلق بأنّه يَ ِق ُف َم ْو ِق َف الرا ِف ِ
ض
قد ت ُشْ ِع ُرنَا بعض األفكار واألحكام النقديّة التي بلورها ّ
ِ
ْصلِ َّي ٍة من الكتاب.
للمشرو ِع الحداثي ِب ُر َّم ِت ِه .لك َّن الحقيق َة غي ُر ذلك ،ويتضح هذا في
مواض َع عديد ٍة و ِمف َ
حلق في هذا الموضع يَلُ ُّف ُه الكثي ُر من الغموض وااللتباس؛ بسبب كثرة إحالته
ونحن نق ّر بأ ّن خطاب ّ
جهه
على مفكّرين غربيّين ناقمين على وجو ٍه ع ّدوها عدميّ ًة في الحداثة ،وبسبب جذريّة النقد الذي و ّ
ح العالقة بين فكرت َِي الحداث ِة وما بعد الحداثة عنده ،وضباب ّي ِة
هو نفسه إليها وإلى التنوير ،وعدمِ وضو ِ
حا عندما نتق ّدم في التحليل.
مو ِق ِف ِه م ّما س ّماه بالحكم اإلسالمي .غير أ ّن الصورة تزداد وضو ً
إلكساب مشرو ِع ِه النقدي كفاء ًة منهجيَّ ًة محت َر َم ًة وقدر ًة واسع ًة
كل ما يَلْ َز ُم
حلق َّ
من الناحية التقنيةَ ،وفَّ َر ّ
ِ
على التفكيك .فاستند إلى شبك ٍة من المفاهيمِ النقديّة ِ
ذات العمقِ الفلسفي ،استقى ُم ْعظَ َم َها من فالسفة
لعل أبرزها« :النموذج»  ،Paradigmو«ما بعد  -التنوير» Post-
أوروبّا وعلماء اجتماعها وقانونهاّ .
 ،Enlightenmentو«ما بعد  -الحداثة»  ،Post-Modernityو«النطاق المركزي» ،Central Domain
و«النطاق الهامشي أو الثانوي»؛ و«تقنيات النفس أو الذات» Technologies of the Self؛ و«ف ّن
العيش»((( .وظّفها في إيصال نقده األخالقي للحداثة إلى ِ
أبعد َم ًدى ُم ْم ِكنٍ  :الركائ ِز التأسيس ّي ِة لنموذجها
ُ
وأخالق الق ّو ِة والذاتُ المتح ّرر ُة ِم ْن ك ُِّل التزامٍ ُمتَ َعا ٍل.
المجتمعي ،وهي التنوي ُر والعقالنيّ ُة األداتيّ ُة
ِ
حلق :البنية السياس ّية واالقتصاديّة ،والبنية
ب عليها نق ُد ّ
يمكن التميي ُز بين
ثالث ب ًنى في الحداث ِة ان َ
ْص َّ
الفلسف ّية ،والبنية األخالق ّية.
نقد البنية السياس ّية واالقتصاد ّية للحداثة

َ
المسؤول عن الكوارث
ح ِّد َو ْسمِ الحداثة بـ «مشروع الدمار» لكونها
ذهب ّ
حلق في نقده لهذه البنية إلى َ
َت بالعالم؛ تدمير البيئة الطبيع ّية بفعل «النزعة التصنيع ّية» وأسطور ِة «التق ّدم»،
الثالث الكبرى التي حاق ْ
وتفكيك الروابط االجتماعيّة واألسريّة وخلق فرد «مغترب متش ّ
ظل سيادة رأسماليّة
ظ ونرجسي» في ّ
الدولة ،والتبعات األخالق ّية والتداعيات المعرف ّية للمشروع الحداثي التي تنعكس بالسلب والتدمير
كل وجوه الحياة االجتماع ّية والطبيع ّية(((.
على ّ
مختصرا لها في :المرجع نفسه ،ص  ،302-299إضافة إلى مواضع عديدة مبثوثة في سياقات مختلفة من الكتاب.
((( انظر تعري ًفا
ً
((( المرجع نفسه ،ص .35-34
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ُ
إلحاق هذا الضر ِر البليغِ بالعالم أل ّن مقاليدها آلت على نحو طبيعي إلى الدولة
وقد تأتَّى للحداث ِة
الليبراليّة التي باتت منذ عقود تهيمن على العالم من دون ُم َنا ِز ٍع تقريبًا .تَ َم َّك َن هذا النموذج السياسي
َت مصد َر قُ َّوتِ ِه
االقتصادي من فرض سيادته ونظامه وقيمه على الجميع بفضل ثالث ِة أعمد ٍة شَ َّكل ْ
وجبروتِ ِه« :الطبيعة العسكريّة للدول اإلمبراطوريّة القويّة ،والتغ ّوالت الثقافيّة الخارجيّة ،والسوق
ج ُه َها
العالم ّية الرأسمال ّية  -الليبرال ّية الهائلة»((( .هذه األعمدة مترابط ٌة متالزم ٌة يُ َد ِّع ُم بَ ْعضُ َها بَ ْعضً ا ويو ِّ
ٍ
مزيد من الهيمنة والربح.
شعا ٌر واح ٌد :مزي ًدا من الق ّوة من أجل
ض النظام الليبرالي على جميع الدول َوضْ ًعا جدي ًدا
للتمكّن من تحقيق هذا الهدف على أوسع نطاقٍ  ،فَ َر َ
يُع َرف بالعولمة التي هي ليست سوى «خلق سوق عالمي ِ
حد يعمل بحسب قواع َد قانون ّي ٍة
واحد ومو َّ
مصالح الدو ِل الرأسماليّة القويّة ال غير .وكان من مستلزمات هذا
مشتركة وعا ّمة ،بل متطابقة» تخدم
َ
(((
النموذج إنشاء «إنسان اقتصادي هدفه الحصري واألساسي هو الربح الما ّدي» .
فالنماذج غي ُر
حلق للعولمة على النموذج الرأسمالي.
بنا ًء على هذا التشخيص ،نَ ْف َه ُم لِ َم تَ َركَّ َز نق ُد ّ
ُ
مفروض
الرأسماليّ ِة  -في نظره  -ذاتُ َد ْو ٍر ثانوي على الصعيد العالمي ،وهي حتّى في حا ِل وجو ِدها
ٌ
ِ
العالقات الرأسمال ّية في معامالتها بقطع النظر عن استحسانها لها أو امتعاضها
انتهاج قوا ِع ِد
عليها
ُ
منها ( (( .
نقد البنية الفلسف ّية للحداثة

لم يكن الوجه السابق من النقد المنصرف إلى التجلّي السياسي واالقتصادي الهيمني للحداثة نهاي َة
ِ
حلق النقدي؛ فهذا النقد ال ينال سوى المظهر الخارجي من الحداثة ومن النظام
المطاف في مشروع ّ
ح َ
حلق أنّه توجد وراء هذه البنية السياس ّية واالقتصاديّة للحداثة بني ٌة
ظ ّ
العولمي المع ِّبر عنها حال ًّيا .ال َ
أعمق يجب أن ت ُْستَ ْه َد َف ،هي بنيتها الفلسف ّية التي ت ُِحيلُ َنا مباشر ًة على فكر التنوير ومبادئه ومقوالته.
ُ
حلق أكث َر ،هو تأكي ُد كَ ْونِ النظامِ السياسي واالقتصادي العالمي المنبثقِ من الحداثة يستن ُد
إ ّن ما يه ّم ّ
أساس فلسفي قيمي يجعله ،على الرغم من وحش ّيته و َمخ ِ
ٍ
َاطر ِِه التي ته ّدد الطبيعة واإلنسان م ًعا،
إلى
سليل الحداث ِة ،معبِّ ٌر عنها ،وال
ُ
مشرو ًعا تق ّدميًّا في نظر المستفيدين منه .هذا األساس الفلسفي القيمي
قيمة وال صدق ّية له خارجها.
((( المرجع نفسه ،ص .270

ّ
الذاتية للعالم
الحط من القيمة
محورية قيمة المال في نموذج الحداثة ودورها في
((( المرجع نفسه ،ص  .297-296 ،283ولتأكيد
ّ
ّ
ولــإنـســان نـفـســه ،صـ ّـدر حـ ّـاق الـفـصــل الـســادس «عــولـمــة مـتـحـ ّـرشــة واقـتـصــاد أخــاقــي» مــن كـتــابــه بـشــاهــد ّ
دال لـغـيــورغ شيمل Simmel
 ،Georgمن كتابه فلسفة المال  The Philosophy of Moneyيقول فيهُ « :ينظر إلى المال في ّ
كل مكان على أنّه هدف ،وهو ما يؤ ّدي
َ
ّ
بحد ذاتها» ،انظر :المرجع نفسه،
وسائل مع أنّها في الحقيقة
مجر َد
إلى
غايات ّ
الحط من قدر أشياء ال ت ّ
ٌ
ُعد وال تُحصى ،واعتبا ِرها ّ
ص .249
ّ
رأسمالية وليست
وتوجهها هي أسواق واقتصادات
تتحكم في هذه الحركة الهائلة نحو العولمة
((( «إنّ األسواق واالقتصادات التي
ّ
ّ
ظاهريا
تديرها
التي
العمالقة
والشركات
ة
القوي
ة
الثري
الدولة
مشروع
واضح
نحو
على
هي
فالعولمة
شعبوية.
مساواتية أو
اشتراكية أو
ًّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
هــذه الــدول .وهــذا مـشــروع مـفــروض عمو ًما على الــدول الضعيفة .وقــد صــادف أن كــان الـنـمــوذج السياسي  -االقـتـصــادي لهذه الــدول
مهمة أخرى» ،انظر :المرجع نفسه ،ص .252
اقتصادية -
قوة
ّ
ّ
سياسية ّ
القوية هو المشروع الليبرالي ،حيث ال يمكن العثور على ّأية ّ
ّ

لسإلا ةيبرعلا ةراضحلا يف قالخألا لاؤس :روحملا
ّلح لئاو ةبراقم :يزكرملا قاطنلا ىلإ يوناثلا قاطنلا نم ةثادحلا يف قالخألا
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حلق في هذا المستوى من التحليل على الحداثة ذاتِ َها وأُ ُس ِس َها ومنطلقاتِ َها،
ينصب نقد ّ
بهذا االعتبار
ّ
ال على ثما ِر َها ونتائ ِ
الذهاب في النقد من القريب إلى البعيد هي
ج َها االقتصاديّة والسياسيّة .إ ّن مزيّ َة
ِ
ص َو َر تشابُ ِ
ويكشف الكيف َّي َة
ك البني ِة السياس ّية واالقتصاديّة للحداثة ِب ِب ْن َي ِت َها الفلسف ّي ِة القيم ّية،
ُ
جلِّي ُ
أنّه يُ َ
الخاص المع ِّب َر عن فلسف ِت َها وأهدا ِف َها وتطلّعاتِ َها ،ويوضّ ُح لماذا
ج َها ال ِقي ِم َّي
َّ
التي ت ْ
َص َن ُع بها األولى نَ ُمو َذ َ
تفرضه على الجميع باسم الكونيّة  Universalismواإلنسانويّة .Humanism
ِ
حيل نق ُد قيم ِة الما ِل في النظام الليبرالي مباشرة على مفهوم العقل المنفصل عن
الربط ،يُ ُ
ِبفَضْ لِ هذا
حلق من ذلك -
القيمة واألخالق الذي يمثّل أحد أبرز أعمدة المشروع التنويري الغربي .ويستنتج ّ
خطَى جون غراي  - John Grayأنّه ليس في اإلمكان تجاو ُز التنوير الليبرالي ،والمرو ُر إلى مجتمع
ُمتَّ ِب ًعا ُ
ما بعد التنوير ،من دون ٍ
نقد مع َّمقٍ للحداثة والفلسفة الليبراليّة وتقاليد الحضارة الغربيّة ،ومن دون
المؤسسة لها .يشمل ذلك
التخلّي عن عدد من التص ّورات الفلسف ّية وااللتزامات الجوهريّة والمحوريّة
ِّ
ضروب راسخة وعريقة في
بعبارات غراي التخل َّي عن «تص ّورات معيّنة عن العلم واألخالق» ،وعن
ٍ
محل الحقيق ِة المميَّ ُز ،ذلك
التقاليد الغربيّة في فهم الدين ،وعن «التص ّور اإلنسانوي للبشريّة على أنّها ُّ
التص ّو ُر الذي يع ّبر عنه البحث السقراطي والوحي المسيحي ،والذي يعاود الظهور في شكلٍ علماني
وطبيعاني في مشروع التنوير
الخاص باالنعتاق الذاتي اإلنساني من خالل تنامي المعرفة»((( .فليست
ّ
ح العقلِ
كفيل ِب َنقْلِ اإلنسانِ إلى الرشد التا ّم،
ً
كامل الثق ِة واالستقال ِل ،وع ّده
َ
األنوار في جوهرها ِس َوى َم ْن ِ
العقل
َ
كل أنواع الوصاية والخضو ِع للقوانين التي ال تنبع من وعيه وضميره؛ وهو ما يجعل
وتحرير ِِه من ّ
ِ
في النهاية هو
المنش َئ الوحي َد لألخالق(.((1
تَ ْر ِج ُع إلى ح ٍّد ٍ
بعيد جمل ُة التص ّو ِ
رات المعبّر ِة عن النظر ِة الحداثيّ ِة الليبراليّ ِة إلى العالم ،إلى العقالنيّة
التنويريّة التي ج ّردت العالَم تجري ًدا تا ًّما من القيمة عبر تمييزها الجذري بين «ما هو كائن» و«ما ينبغي
أن يكون» ،أو بين الحقيقة والقيمة؛ ما أ ّدى إلى نزع القيمة من العالم الطبيعي الذي صار يُنظَر إليه بفعل
حش’ و‘بليد’» ،وأنّه في جوهره ليس «سوى الما ّدة في
ذلك  -بحسب عبارات ّ
حلق « -على أنّه ‘متو ّ
ج َه سلوكنا حيالها .واألثر األخالقي المد ّمر لهذه
حالة حركة [ ]...بكماء» عارية من ّ
كل ما يمكن أن يو ِّ
تظل جز ًءا من الروح
كل قيمة ،فإنّها ال ّ
حلق؛ فـ «عندما تُج َّرد الما ّدة من ّ
النظرة واضح ومباشر بحسب ّ
المستقل في َم َدا ُه
ّ
الكونيّة ،وهذا يسمح لنا بالتعامل معها كشيء ودراستها وإخضاعها لتحليلنا العقالني
الكاملِ من دون أن تترتّب لها علينا حقوق أخالق ّية» .وتفضي هذه النظرة التشييئ ّية إلى العالم ،والقائمة
على الفصل بين العقل واألسباب ،إلى نتيج ٍة أخالق ّية عمل ّية خطرة ،تسمح بكل ضروب االنحراف
المميِّزة للتصنيع الرأسمالي في مرحلته المستهترة بالطبيعة ،وللنظام العولمي غي ِر اآل ِب ِه بالشعوب
«المستقل» بمه ّمة التشريع لألخالق ،من دون
ّ
الضعيفة؛ تتمثّل هذه النتيجة في اضطالع العقل العملي
((( المرجع نفسه ،ص .297-296

(10) Antoine Tine, «Jürgen Habermas: entre pluralisme et consensus. La réinvention de la modernité?» Ethiopiques
(Revue négro-africaine de littérature et de philosophie), no. 64-65 (1er et 2ème trimestre, 2000), p. 8, accessed on 2/1/2017,
at: http://ow.ly/bfaF30e6gWK
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ج ُه( .((1وهذا ينقلنا إلى نقد البنية الثالثة األعمقِ واأل ْوك َِد للحداثة ،وهي
حاجته إلى مراعاة ِّ
أي اعتبا ٍر خار َ
بنيتُ َها األخالقيّة.
نقد البنية األخالق ّية للحداثة

حلق كتابَ ُه ِ -م ْن جهات المنهج والمضمون والغاية  -في جهد النقد األخالقي العالمي للحداثة.
أدرج ّ
فوصفه في المق ّدمة بأنّه «مقالة في الفكر األخالقي أكثر من كونه تعليقا على النواحي السياسيّة أو
القانون ّية»( .((1وأعلن في موضع آخر أنّه «مشروع أخالقي من الطراز األ ّول ،ومحاولة للبناء على الذات
التاريخيّة من أجل التوجيه األخالقي» ،وأنّه «مشروع للنقد األخالقي [ ]...والبديل األخالقي»( .((1ولم
يكن الرجل في هذه التقريرات بعي ًدا من الصواب ،فقد حضر االنهمام األخالقي في مجمل الكتاب،
وبصورة شديدة التركيز في الفصلين األخيرين منه(.((1
س الحقيقي لنموذج
حلق نشوء أخالق الحداثة إلى الفلسفة الكانطيّة التي ع ّدها
أرجع ّ
ِّ
المؤس َ
الفصل بين المعرفة والقيمة ،وهو ما أ ّدى إلى فقدان األخالق دو َرها في توجيه النظام والسلوك،
حلق في هذه المسألة شديد الوضوح
وف ََس َح المجال لظهور كثير من الشرور والمظالم .كان حكم ّ
والقطع« :إ ّن تقهقر األمر األخالقي إلى مرتبة ثانويّة وفصله بصورة عا ّمة عن العلم واالقتصاد والقانون
وما إلى ذلك كان في جوهر المشروع الحديث ،وهو ما أ ّدى بنا إلى تشجيع أو إهمال الفقر والتفكّك
االجتماعي والدمار البغيض لألرض نفسها التي تغذّي البشريّة وتوفّر لها كالّ من االستغالل الما ّدي
والقيمة»(.((1
يمثّل هذا النقد استهدافًا مباش ًرا لفلسفة األخالق الليبرال ّية؛ إذ يقودنا الربط الجدلي بين النظرة المعرف ّية
األداتيّة إلى العالم والتعامل الليبرالي النفعي المحض والمشيّئ للطبيعة ،إلى نتيجة تق ّوض مزاعم
التعالي عن األخالق في المعرفة الحديثة .فالتص ّور المج ّرد من األخالق والقيمة للعالم هو في نهاية
المطاف تص ّور أخالقي آخر ،يفضي إلى أخالق الق ّوة والسيطرة والمنفعة والفرديّة واالستغالل؛ وليس -
حلق  -تص ّو ًرا
كما ت ّدعي «النظرة الكانط ّية التي تهيمن على النموذج األخالقي الحديث» بعبارات ّ
خال ًيا من البعد المعياري األخالقي.
حلق بين الحقيقة والقيمة يجب أن ال يج ّرنا إلى إطاحة استقالليّة العقل
على أ ّن الربط الذي يص ّر عليه ّ
يظل هذا
اإلبستمولوج ّية وبمقولة العقل المحض ،أل ّن ذلك قد يقود إلى انهيار المعرفة العلم ّية بر ّمتهاّ .
حلق ،وال مناص لمن يتّفق معه في المقاربة من أن يتص ّدى له
التخ ّوف إشكالً قائ ًما يتح ّدى مشروع ّ
(ّ ((1
حلق ،ص .288-286

( ((1المرجع نفسه ،ص .24
( ((1المرجع نفسه ،ص .49

متحرشة واقتصاد أخالقي» ،ص 273-249؛ والفصل السابع ،وعنوانه «النطاق المركزي
( ((1هما الفصل السادس ،وعنوانه «عولمة
ّ
لألخالق» ،المرجع نفسه ،ص .297-275
( ((1المرجع نفسه ،ص .36
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اقتراح تص ّو ٍ
رات
ح ّق ،إذ ال يكفي نق ُد فلسف ِة األنوار وإعال ُن َم ْوتِ َها .يجب
بالعمق اإلبستمولوجي المست َ
ُ
سيظل التنوير أُفُقًا ال َم ِ
يص عنه للعقل
ّ
فلسفيّ ٍة بديل ٍة منها تتمثّلها ث ّم تتجاوزها .وما لم يحصل ذلك
ح َ
الحديث ،وهو ما نراه قائ ًما إلى اآلن.
بنا ًء على ٍ
حلق إلى تحديد موضع الداء األساسي في النموذج
توصل ّ
نقد ثالثي الخُطى قمنا بإبرازهّ ،
الحداثي ،ويتمثّل في المنزلة الهامش ّية المفروضة على األخالق .إ ّن أع ّم ما يم ّيز الدولة الغرب ّية الحديثة
َ
األخالق «إلى منزلة النطاق الثانوي» .وفي المقابل  -وهذه نتيجة منطق ّية جدل ّية
في نظره هو أنّها أنزلت
من تلك  -جعلت نطاقها المركزي «هو االقتصادي والسياسي وليس األخالقي» .وهذه الحقيقة تنطبق
على مجمل «الحداثة وعولمتها المتزايدة»( .((1وقد نبع هذا االختيار المجحف من المشروع المركزي
وكل أشكال اإليمان المتعالي
للتنوير الذي يقوم على «استبدال األخالق المحلّيّة والعرفيّة والتقليديّة ّ
بأخالق نقديّة وعقالن ّية قُ ّدمت كأساس لحضارة كون ّية [ ]...تحت إمرة العقل البشري الذي انفصل
أخي ًرا عن المبادئ األخالقيّة التقليديّة»(.((1
يفسر جدل ًّيا سائر اإلخالالت األخرى
ث ّمة ،إذًا ،خلل أصلي في منظومة الحداثة يتّصل باألخالقّ ،
الملحوظة في المستويات األيكولوجيّة واالقتصاديّة والسياسيّة وفي عالقة الدول والشعوب بعضها
ح الحداث ِة ومرك ُزهُ هو فلسفة األخالق ،ويقتضي إعادة النظر
ببعض .وهذا يفرض أن يكون ُمبت َدأُ إصال ِ
الجوهريّة في مسألة الفصل بينها وبين المعرفة .غير أ ّن ذلك سيكون بالضرورة مشروطًا بمراجعة فلسفة
األنوار التي تمثّل أساس التص ّور األخالقي في الحداثة ،وبتغيير نمط عيشنا بأسره( .((1وهذا لعمري
مشروع معرفي ومجتمعي ضخم لم يتخ َّ
حلق وعند غيره إالّ بق ْد ٍر ضئيلٍ ح َّد الن ّيات وإبان ِة
ط عند ّ
ِ
عاب التفكي ِر واإلنجاز.
مشاع ِر
االمتعاض ،إلى ِش ِ

ثان ًيا :فلسفة أخالق بديلة
بين الكون ّية والخصوص ّية

حلق كما أسلفنا بطابعه النقدي الشامل .غير أ ّن النقد عنده يستلزم بالضرورة تفكي ًرا ج ّديًّا
يتّسم مشروع ّ
جى من ٍ
نقد ال يُفضي إلى أفكار تساعد في تجاوز األزمة التي سلّطنا الضوء
في البدائل ،ألنّه ال فائدة تُ ْرتَ َ
أي تر ّدد في االعتراف بأهليّة الخ ّزان الديني والثقافي اإلسالمي أل ْن
عليها عبر ذلك النقد .ولم يكن لديه ّ
الرئيس للقيم األخالق ّية التي على أساسها يمكن إعادة النظر في ب َنى الحداثة.
يكون المنب َع
َ
حلق من خالله تجاو َز
ما الداللة الثقاف ّية لهذا االعتراف بالمرجع ّية اإلسالم ّية لألخالق؟ هل يروم ّ
َ
حلَّهُ ،كما يسعى
ج الحداث ِة جذريًا،
وإحالل نموذ ٍ
نموذ ِ
ج اجتماعي سياسي اقتصادي ثقافي جاه ٍز َم َ
له كثير من دعاة اإلسالم السياسي؟ أم يرمي إلى اإلبقاء على المك ّونات األساس ّية للنموذج الحداثي،
( ((1المرجع نفسه ،ص .293
( ((1المرجع نفسه ،ص .40

( ((1المرجع نفسه ،ص .297
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مع إعادة هيكلته على قاعدة فلسفة أخالق ّية جديدة من شأنها إحداث التغييرات المطلوبة في ب َنا ُه
المختلف ِة ؟
فحلق ،من جه ٍة أولى ،ينتقد الحداثة نق ًدا جذريًا ويحذّر
ّ
ال يبدو الجواب عن هذا السؤال بديه ًّيا.
المجتمعات اإلسالميّة وغير اإلسالميّة من تضييع خصوصيّاتها واالنسياق وراء َوهْمِ اللحاق
بركب الحضارة .وهو ،من جهة أخرى ،ال يقترح أطروحات جديدة ت ُ ْذكَر في مستوى النظريّات
والمؤسسات السياسيّة والمعرفيّة والتربويّة .لقد ن ُِظ َر إلى واقع ِة َعدَمِ تح ُّو ِل كثي ٍر من المجتمعات
ّ
ٍ
ضعف في االستعداد لدى هذه
فشل ناج ٌم عن
إلى مجتمعات حداث ّية على الطراز الغربي ،على أنّها ٌ
بكل ما تحمله من معاني التق ّدم وقيم التح ّرر والعقالنيّة
ت عليها الحداثة ّ
المجتمعات ،إ ْذ
استعص ْ
َ
ِ
التفسيرات العنصريّ َة لدى البعض صدق ّي ًة مغلوطةً.
والتنظيم البراغماتي والديمقراط ّية ،وهو ما منح
كي تتم ّك َن من تطوي ِر
أ ّما ّ
حلق فرأى في هذا الفشل فرص ًة لهذه المجتمعات ال يَ ْ
ج ُد ُر بها هد ُرها ْ
ج الذي َوفَّ َرت ْ ُه الحداثة ،وذلك باإلقبا ِل
َ
نماذج أخرى قادر ٍة على أن تكو َن
أفضل وأرقى من النموذ ِ
َ
الج ّدي على استثما ِر الموار ِد الذات ّية الثقاف ّية والروح ّية واالجتماع ّية والطبيع ّية ،وتثمي ِن َها والبنا ِء
عليها (.((1
هل ت َعني هذه الدعو ُة تغذي َة النزعات الخصوص ّية والمحلّ ّية وإقرا َرها فلسف ًّيا ،وهو ما ِ
يوحي به رفض
حلق الصريح للنزعتين العالميّة واإلنسانويّة؟ أم تعني اإلقرا َر بكونيّ ٍة أخالقيّة جديدة قد يمثّل
ّ
وس َدا َها؟ وهل توجد صيغة ُو ْسطَى تتالءم مع هاتين النزعتين
ح َمتَ َها َ
اإلسالم في المستوى المعياري لُ ْ
المتناقضتين؟
حلق من هذه المسألة جدل ًّيا .فهو ال يدعو العالَ َم إلى األخ ِْذ بما يس ِّمي ِه نظا َم األخالقِ
يبدو موقف ّ
الخاصة به المتالئمة مع ثقافته
كل شعب يط ّور فلسفته األخالقيّة
في اإلسالم ،ويبدو أقرب إلى ترك ّ
ّ
خاصة على
وشخص ّيته .لك ّنه يدعو الجميع إلى التفاعل وتبادل التجربة ،ويح ّرض المسلمين بصفة
ّ
ذلك في عالقتهم بالغرب(.((2
أي
في إطار هذه الرؤية التركيبيّة المف ِّعلة للذات ،المجذِّرة لها في التاريخ القريب والبعيد ،لَ ْم يَ َر ّ
حلق َّ
العملية ال تكتفيان
(« ((1إنّ أفــريـقـيــا وآسـيــا فــي أغـلــب األح ــوال مـسـتـمـ ّـرتــان فــي كفاحهما مــن أجــل الـلـحــاق بــالـغــرب ،وفــي أثـنــاء هــذه
ّ
التاريخية التي ّ
جزئيا إلى ما صارتا إليه ،بل تتركان
بالتخ ّلي عن مزايا البناء على تقاليدهما وتجاربهما
شكلت ّ
هويتهما وكيف صارتا ّ
ّ
يحدد
تحدد
مدمرة وفقر ومــرض وتدمير لبيئتهما
نفسيهما
المؤسسات والتي ّ
الطبيعيتين .إنّ الحداثة التي ّ
تنجران أيضا إلى حــروب ّ
ّ
ّ
ّ
مـفـ ّـكــرو الـغــرب الـحــديــث الـقــوي خطا َبها المهيمن ،قــد أجحفت بـحـ ّـق ثلثي سـ ّـكــان الـعــالــم الــذيــن فـقــدوا تــاريـخـهــم ،وفـقــدوا معه طرائق
العضوية» ،انظر :المرجع نفسه ،ص .33
وجودهم
ّ
ـؤسـســات الـجــديــدة الـتــي تتط ّلب إعــادة صياغة قواعد
ـريــة والـسـيــاسـ ّـيــة ،خــال
(« ((2يـمـكــن للمسلمين ونخبهم الـفـكـ ّ
عملية بـنــاء الـمـ ّ
ّ
يخص ضرورة جعل
الغربيين في ما
تصور جديد للمجتمع السياسي ،أن يتفاعلوا ،ويجب أن يتفاعلوا مع نظرائهم
ّ
الشريعة وتقديم ّ
ّ
األخــاقــي النطاق الـمــركــزي .وهــذا يتط ّلب مــن المسلمين تطوير مـفــردات يمكن لـهــؤالء الـنـظــراء الـمـحــاوريــن أن يفهموها ،مـفــردات
تـهـتـ ّـم ضـمــن مــا تـهـتـ ّـم بمفهوم الـحـقــوق فــي سـيــاق ضــرورة بـنــاء تـنــويـعــات للنظام األخــاقــي تـنــاســب كـ ّـل مجتمع .هـنــا يـجــب أن يكون
الـمـسـلـمــون الـمـشـتــركــون فــي هــذه الـعـمـلـ ّـيــة مقتنعين وأن يـبــذلــوا قـصــارى جـهــدهــم الـفـكــري إلقـنــاع اآلخــريــن -بـمــا فــي ذلــك المسلمون
عالمية ال مصير لها إ ّ
ال الفشل» .انظر :المرجع
نظرية حقوق ذات طبيعة
وأي
الليبراليون -بــأنّ النزعة
العالمية (ّ )Universalism
ّ
ّ
ّ
ّ
نفسه ،ص .296 ،295-294
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وجه من وجوه الشذوذ في أن يعتمد المسلمون على مصادرهم األخالق ّية التاريخ ّية .فالغرب الحديث
ي النهضة والتنوير والفكر
نفسه «ع ّول وما يزال على خمسة قرون من التجارب والتراث ،وعلى عص َر ِ
وبعض النقّاد الغرب ّيين للحداثة يس َع ْو َن إلحياء النموذج األخالقي األفالطوني واألرسطي
الليبرالي».
ُ
الحق في أن يرجعوا إلى تراثهم ،ويتح َّد ْوا
والطومائي .ومن الطبيعي  -تبَ ًعا لذلك  -أ ْن يكون للمسلمين
ّ
الخاص» ،وال سيما أ ّن التراث
«تلك السرديّة التقليديّة [الغرب ّية] ،ويط ّوروا بصورة متزايدة تاريخهم
ّ
الخاص بهم «تراثٌ ضخم وثري يضرب بجذوره في قرون من اإلنجازات الثقافيّة»(.((2
ّ
غير أ ّن المسلمين لن يفعلوا ذلك
تكريسا لنرجس ّية ثقاف ّية أو قوم ّية ،بل سيفعلونه لفائدة الحداثة والعالَمِ
ً
حلق  -ا ّدعاء وال مبالغة ،فـ «ث ّمة الكثير م ّما يمكن للمسلمين أن يفعلوه
كلِّه .ليس في ذلك  -بحسب ّ
(((2
كي يسهموا في إعادة تشكيل األخالق ّيات الحديثة»  .يساعدهم في ذلك كون «النطاق المركزي في
عصر الدين التقليدي هو التنشئة األخالقيّة والتعليم األخالقي والتطلّعات الدنيويّة األخالقيّة»( .((2كما
تساعد ُه ْم حقيق ُة كَ ْونِ َم ْو ُروثِ ِه ْم األخالقي يعكس تجرب ًة تاريخ ّية معيشة ،ال أفكا ًرا نظريّة عن مجتمعٍ
«لم يعش فيه أحد»(.((2
حلق اإليجابيّة إلى التاريخ والمجتمع اإلسالميّين إلى ضرب من اإلعالء والتمجيد
هنا تنقلب نظرة ّ
والحلم بالريادة ال نجد تفسي ًرا لها إال كونها َر َّدة ِف ْعلٍ ُم َوا ٍز على ما تمارسه العديد من دوائر الغرب
دليل على أ ّن اليوتوبيا
لحلق لَيَقُو ُم ً
ض ّد المسلمين من تهميش وتحقير .إ ّن هذا الموقف التمجيدي ّ
ليست دائ ًما مصنوع ًة من أحالم خيال ّية ،بل قد تكون شيئًا يضرب بجذوره في وقائع التاريخ ومعطيات
المعرفة.
ّ
مظان فلسفة األخالق اإلسالم ّية

إذا كان الموروث األخالقي اإلسالمي بهذا الحجم وهذه األه ّميّة ،فأين نجده؟ وكيف يُ ْم ِك ُن عمليًّا
ِ
حلق  -في
السلوك الفردي والجماعي الحديث استنا ًدا إليه؟ يتجلّى هذا الموروث  -بحسب ّ
تسدي ُد
المؤسس وهو القرآن ،ومنظومة
النص
أربعة مصادر تتمتّع بمكانة مرموقة في الثقافة اإلسالميّة ،هي:
ّ
ِّ
األركان الخمسة ،ومنظومة الكلّ ّيات الخمس أو مقاصد الشريعة ،والشريعة.
حلق بإشارات مقتضَ َب ٍة؛ ففي معرض التصدير للفصل
في التعريف بفلسفة القرآن األخالق ّية ،اكتفى ّ
السادس «عولمة متح ّرشة واقتصاد أخالقي» ،استشهد بمجموعة من اآليات رأى فيها نقيضً ا أخالقيًّا
جهات الحداثة الغرب ّية في المجال المالي ،من حيث إ ّن القرآن يربط كسب المال واستعماله ربطًا
لتو ّ
بحق الفقير
عضويًّا باألخالق ،ويشرط اإليمان والسعادة في الدنيا والنجاة في اآلخرة باالعتراف
ّ
حش المتغلّب
والضعيف والجار والغريب واألجير في جز ٍء م ّما نملك ،خالفًا للنموذج الليبرالي المتو ّ

( ((2المرجع نفسه ،ص .48 ،36-37
( ((2المرجع نفسه ،ص .295
( ((2المرجع نفسه ،ص .39

( ((2المرجع نفسه ،ص .271 ،38-37
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على العالم الذي ال يأبه لآلخرين إال ليأخذ منهم المزيد ،ويجعل لصاحب المال سيادة مطلقة على ما
يملك(.((2
خاصة على أ ّن ملك ّيتنا للمال ولألشياء بصفة عا ّمة ليست ملك ّية
حلق بصفة
ألح ّ
ّ
في هذا السياق ّ
حلق
لكل شيء ،وهو وحده المتصف بما يس ّميه ّ
بحق ّ
حقيق ّية ،بل مجازيّة؛ إذ الله وحده هو المالك ٍّ
«الملكيّة األصليّة ذات السيادة» .يترت ّب على هذا األصل أ ّن ما يتخلّى األغنياء عنه من المال  -على
«حق لهم» ،وليس ِم َّن ًة أو عطا ًء من ِمل ٍ
ْك شخصي يأخذه
وجه الزكاة أو اإلحسان  -لفائدة الفقراء إنّما هو ّ
الفقير من موقع ّ
الذل والصغار(.((2
حلق أ ّن أركان اإلسالم الخمسة االعتقاديّة
يخص المصد َر الثاني لألخالق اإلسالميّة ،بيّن ّ
وفي ما
ّ
يجسد قيم الدين األخالق ّية،
جا
والعمل ّية (الشهادتان ،الصالة ،الزكاة ،الصوم،
ّ
الحج) ،تحمل برنام ً
ّ
ويضمن للمؤمن حياة روحيّة إيجابيّة مع نفسه ومع اآلخرين ،ويوصل إليه رسالة بسيطة ودقيقة تعكس
فلسفة القرآن األخالق ّية والوجوديّة ،مؤ ّداها« :ا ْعر ِْف مكان ََك في العالم ،واعرف طبيعتك الزمن ّية ،واعرف
أنّك مخلوق كجزء من مجتمع وأُ ْسرة يغذّيان روحك كما تغذّي الزروع والحبوب جسدك ،وافهم أ ّن
كل ما حولك؛ وافهم أنّك ال تملك شيئًا في الحقيقة ،وأنّك
كل ذلك ِهبَ ٌة تأتي مصحوبة بمسؤوليّة تجاه ّ
ّ
ستواجه قضاءك حت ًما ،ولن تأخذ معك إلى القبر إال عملك الصالح وحسن سيرتك؛ وافهم أ ّن عليك
خلِق من أجلك ،وأ ّن هذا هو مرتكزك؛ وال
خلِقت فيه ،وتجاه المجتمع الذي ُ
واجبات تجاه العالم الذي ُ
(((2
تعتب ْر شيئًا مضمونًا وحقًّا مكتس ًبا» .
كفيل بتأطير السلوك المالي واالجتماعي لألفراد والجماعات تأطي ًرا أخالق ًّيا
ٌ
إ َّن تَ َمث َُّل هذه الرسال ِة بعمقٍ
يحول بصفة ذاتيّة بينهم وبين أنماط السلوك الرأسمالي ،القائمة على االستغالل والجشع ومراكمة
حلق ،وهي نتيجة صحيحة في المستوى النظري
الثروة بال ح ٍّد .هذه هي النتيجة التي يوحي بها كالم ّ
المج ّرد .لك ّن السلوك المالي واالجتماعي لألفراد يَ ِت َّماِن في إطار أوضاع وأحكام وإكراهات متن ّوعة
ليست األخالق إال إحداها .وال ريب أ ّن عدم ِ
أخذنَا ك َُّل هذه المعطيات في الحسبان يجعل تقديرنا
للنتائج المنتظرة مغلوطًا.
المصدر الثالث لألخالق اإلسالميّة هو الكلّيّات الخمس ،أو ما يُع َرف على نطاق أوسع بمقاصد
ِ
ّجاهات
حلق ات
الشريعة اإلسالم ّية (حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل) التي تح ّدد في نظر ّ
القانونِ األخالقي في اإلسالمِ وأهدافَهُ ،وتلخِّص مع َنى اإلسالمِ العا َّم من نصوصه وتعاليمه .ولئن جاء
َ
َ
َ
اسـ َتــغْ ـ َنــىَ .و َك ـ َّـذ َب
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( ((2لدعم هذا الرأي ،أحال ّ
القرآنية ،انظر :المرجع نفسه ،ص .109
حلق على ُدفعة أخرى من اآليات
ّ
( ((2المرجع نفسه ،ص .282
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الحي ،فإ ّن ظهورها صار ممك ًنا بفضل «مشروع استقرائي» أنجزه
اكتشافها ثمرة من ثمار العقل الفقهي
ّ
الفقهاء في مرحلة اكتمال الفقه وبلوغه أعلى درجات النضج .وال ّ
كل كلّيّة
حلق  -أ ّن ّ
شك  -بحسب ّ
من الكلّيّات الخمس ذات أه ّميّة في ح ّد ذاتها ،إال أ ّن جدواها وفاعليّتها ال تتحقّقان على الوجه الذي
كل واحدة منها موقعها
ترمي إليه فلسفة اإلسالم األخالق ّية إال حين ينض ّم بعضُ ها إلى بعض ،وتأخذ ّ
كل كلّيّة
ورتبتها ضمن المجموع ،فيكتسب النظام األخالقي في عمومه معناه الكامل الذي ال تقدر ّ
لكل منها أن تتّكئ على الكلّيّات األخرى وتتداخل معها ،محا ِفظة على
بمفردها على الوفاء به؛ إذ «ال ب ّد ّ
(((2
عالقة اعتماد متبادل في ما بينها» .
حلق في فهمها مذه ًبا يقوم على ع ّدها أخالقًا بالدرجة األولى.
المصدر الرابع هو الشريعة ،وقد ذهب ّ
ج .فهي
لم يَ َر فيها أحكا ًما وقواني َن فقط  -كما دأب على إبرازه مؤ ّرخو الفقه  -بل ع ّدها ذاتَ مع ًنى ُم ْز َد ِو ٍ
والخاصة  -وهذا هو المعنى الثانوي للشريعة  -وتفيد من
تفيد ِم ْن وج ٍه القواني َن المنظِّ َم َة للحياة العا ّمة
ّ
وجه آخر المبادئَ األخالق ّي َة التي تستند إليها تلك القوانين ،وهذا هو معناها الجوهري .فليست الشريعة
في الجوهر  -بحسب ّ
حلق  -سوى «مجموعة مبادئ أخالقيّة مدعومة بمفاهيم قانونيّة»(.((2
هكذا ترت ّد الشريعة إلى معنيين مترابطين عضويًّا لك ّنهما غي ُر ُمتَ َسا ِويَ ِي األه ّميّة؛ أحدهما هو األحكام
وخاص ّيته أنّه ذو طابع
الفقه ّية التقن ّية المال ّية واالجتماع ّية وغيرها ،وهو المك ّون الثانوي للشريعة،
ّ
إجرائي محدود .واآلخر هو القانون األخالقي الكلّي الذي تهدف تلك األحكام إلى تحقيقه
وتجسيده ،وهو المعبّر عن الوضع النموذجي للشريعة من حيث هي «نظام أخالقي يشكّل فيه
القانون أداة وطريقة خاضعتين للمنظومة األخالق ّية العا ّمة ومنشبكتين فيها» ،من دون أن يصبح
ذلك القانون هو الغاية األخيرة .فـ «القانون في الشريعة أداة لألخالقي ،وليس العكس» .هذه الطبيعة
األخالقيّة المتعالية للشريعة هي بالذات ما يؤ ّهلها ألن تكون المنطلق لمراجعة المشروع الحداثي
وإعادة بنائه(.((3
نموذج تطبيقي

حلق على لفت االنتباه إليها بوصفها ليست منظومة
من مزايا المنظومة األخالقيّة في اإلسالم التي دأب ّ
نظريّة مج ّردة ،بل منظومة مبدئيّة وتطبيقيّة في آن ،جرى العمل بها م ّدة طويلة وعلى نطاق واسع في
التاريخ .وهذا يعني أنّها منظومة عمل ّية ذات فاعل ّية حقيق ّية مج َّربة في مجاالت عديدة ،من أه ّمها المجال
االقتصادي .كان هذا المجال يشتغل في المجتمع اإلسالمي القديم وفق قواعد الشريعة «أل ّن المجتمع
 وهو موضوع الشريعة وغايتها وأساسها  -كان شرعيًّا» .وحتّى نظام الحكم السياسي الميّال إلىً
يوضح ّ
حلق أنّ مجموع الك ّل ّيات الثالث األولى «تمثّل السياق الذي يمكن من خالله لك ّل ّية المال
(((2
تمثيل على هذا التكاملّ ،
ّ
ّ
ّ
جدلية مع كل واحدة من الثالث األخريات لتعزيز الكل ّية الخامسة» .انظر :المرجع
أن تتحقّق وتصبح ب ّناءة؛ كما تشترك كل ّية المال في
ّ
نفسه ،ص .264-263
( ((2المرجع نفسه ،ص .106-105
( ((3المرجع نفسه ،ص .44-43
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ح ُه «ثقاف ٌة ومجتم ٌع لم يعرفا أو يقبال بصفة
ح ْ
ت في التجربة اإلسالم ّية ِج َما َ
االستقالل ّية والغطرسة ،كب َ
أي شيء غير الشريعة ومنظومتها األخالقيّة»(.((3
عا ّمة ّ
ِ
شديد األه ّم ّي ِة في العصر
جا تطبيق ًّيا في مجا ٍل
ولتأكيد فاعل ّية األخالق اإلسالم ّية ،استحضر ّ
حلق نموذ ً
الحديث ،وبالِغِ الحساس ّية األخالق ّية لِ َك ْونِ ِه ُم ْف َع ًما باألسباب الداعية إلى االنحراف ،هو المجال المالي.
النموذج االقتصادي الذي يستند إليها من تج ّنب الكثير من وجوه الفساد
حلق أ ّن الشريعة تُ َم ِّك ُن
بيّن ّ
َ
َ
جلِ
المحتملة بفضل توجيهها
سلوك اإلنسان في المعامالت المال ّية توجي ًها أخالق ًّيا متوازنًا .فَ ِم ْن أَ ْ
َد ْر ِء «ممارسات السوق الالأخالقيّة» ،وضعت الشريعة «آليّات قانونيّة وأخالقيّة» هدفها «تزكية» المال.
والتزكية مفهو ٌم روحي أخالقي ِ
ص ْر ٌف ترمي الشريعة إلى تحقيقه عبر آل ّيات «إيتاء الزكاة والمشاركة في
ِ
األعمال الخيريّة المتع ّددة كالصدقة وال َوق ِ
بافتراض َها وجو َد
ْف» وغيرِها .وتُ َعل ُِّل الشريعة هذه اآلليّات
حال ًَل
إثْمٍ محت َملٍ في ِّ
كل عمل ّي ٍة مال ّي ٍة ،أل ّن الم ْر َء مهما اجتهد ال يمكنه التأكُّ ُد ِم ْن ك ْونِ جميعِ مصا ِدر ِِه َ
واإلث ُم يقتضي مسؤوليّ ًة أخالقيّ ًة تُقَا ِبلُ َها الشريع ُة بالزكاة والصدقة واإلحسان .فليس هذا اإلثم المحتمل
الرب» .والطريقة
في العمل ّيات المال ّية عند المؤمن َه ِّي ًنا ،بل هو « ِم ْن ال ِك ْب ِر بحيث يُعتبر باعثًا على غضب ّ
الدين ّية الناجعة «لتخفيف هذا الغضب هي االشتراك في األعمال الخيريّة لمصلحة الفقراء وحتّى عابري
السبيل»(.((3
الخاص ،بل سعى الستخالص مبادئَ توجيه ّي ٍة عا ّمة من أحكام
حلق بهذا النموذج التمثيلي
لم يكتف ّ
ّ
الشريعة في مسألة تنظيم اكتساب المال ،رآها (بمعيّة شروط أخرى) كفيل ًة  -بفضل ما تفرضه على
المستع ِملِ من قيو ٍد نوع ّي ٍة ِ -ب َد ْر ِء نوا ِز ِع الفساد المالي لدى األفراد ،ومنعِ اختالل التوازن االجتماعي
والطبقي .هذه المبادئ ثالثة ،هي:
كل كسب أو نجاح نحقّقه إلى الله.
 ر ّد الفضل في َّ
المال والق ّو َة  -هدفًا أسمى في الحياة.
 اتّخاذ ال ِغ َنى الروحي واألخالقي  -وليسكل األطراف وال ينحاز إلى طرف على
 انتهاج منهج متوازن في التنظيم االجتماعي يراعي مصلحة ّحساب طرف آخر(.((3

ً
األخالقية
ثالثا :نقد مقاربة ح ّلاق
ّ

إ ّن هذه الصورة الجميلة عن دور األخالق اإلسالم ّية في تصحيح مسارات الحداثة تصطدم بِشُ ك ٍ
ُوك
ٍ
ٍ
واعتراضات ِ
حلق :وجاهة قراءته للشريعة وألخالق الشريعة
ثالث في مقاربة ّ
ح
ج ِّديَّ ٍة تتعلّق ِب َن َوا ٍ
من حيث هي تجربة متحقّقة في التاريخ؛ ثقته الالمحدودة بقدرة األخالق الدين ّية على تأطي ِر الحياة
( ((3المرجع نفسه ،ص .45

( ((3المرجع نفسه ،ص .267
( ((3المرجع نفسه ،ص .269
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االجتماع ّية واالقتصاديّة المعاصرة ومن ِع َها من االنحراف؛ األحكام الجذريّة السلب ّية العا ّمة التي أطلقها
في شأن الحداثة.
مقاربة مثال ّية ألخالق الشريعة في التاريخ

حلق ألزمة األخالق في الحداثة هو طابعها المثالي،
جه به مقاربة ّ
االعتراض األ ّول الذي يمكن أن توا َ
أي خلل .فأق ّر بكون الشريعة في خطابه هي فكرة نموذج ّية
وهذا ما اعترف به صراحة ولم يَ َر فيه ّ
(((3
مثاليّة يتمثّلها المسلم في اعتقاده ووجدانه ،وليست بالضرورة واق ًعا مطبَّقًا  .بل ذهب إلى أ ّن مشكلة
الالواقع ّية كامنة أيضً ا في مفهو َم ِي النموذج  Paradigmوالنطاق المركزي  Central Domainالمعت َم َديْن
في مقاربته بصورة أساسيّة .فاأل ّول يشير إلى نموذج نظري عا ّم متحقِّقٍ بصورة ضمنيّة ،والثاني يشير
إلى منظومة لم تتحقّق إالّ بصورة جزئ ّية( .((3ونموذج ّية النظام تستم ّد معناها بالذات من كونه يفشل حي ًنا
وينجح أحيانًا.
حلق غَضَ اضَ ًة في االعتراف بأ ّن الوضع النموذجي للشريعة ال يضمن حياة مثال ّية؛
لذلك لم يَ َر ّ
كل المجتمعات تتداخل فيها النطاقات المركزيّة والنطاقات الثانويّة وتتصارع ،والشريعة ال
إذ ّ
(((3
ت ،على الرغم
تمثّل في هذا الباب استثناء  .لك ّنه الحظ أ ّن الشريعة اإلسالم ّية بالذات قد لَ ِق َي ْ
ح َ
ظ بها المنظومات األخالقيّة اليونانيّة
من طابعها المثالي ،درجة عالية من التحقّق في الواقع لم ت َ ْ
(((3
والمسيح ّية التي يعمل كثير من نقّاد الحداثة الغرب ّيين على استعادتها  .وخالصة الرأي عنده أ ّن
حا على الدوام؛ إذ «النجاح الكامل ليس من ح ّ
أي مجتمع
ظ ّ
النظام األخالقي للشريعة لم يكن ناج ً
خاص ،وهذا يضع «الفاعليّة األخالقيّة لهذا
فاشل على نحو
ً
في الماضي أو في الحاضر» .ولم يكن
ّ
ّ
النظام» خارج مجال
الشك(.((3
إ ّن هذا الوصف اإليجابي لتأثير أخالق الشريعة ،والزعم بأنّه كان تأثي ًرا حاس ًما ،ال يمكن تقريره باطمئنان
حق مجمل التاريخ اإلسالمي المتميّز بالتن ّوع والتفاوت والتقلّب والتناقض والصراع والحروب.
في ّ
فمن الناحية التاريخ ّية ،وبحسب ما يتوافر لنا من وثائق ،نستطيع أن نتع ّرف إلى الفترات والمواضع التي
( ((3المرجع نفسه ،ص .32

مثالية ّ
مميزة ومـحـ ًـا ألفـعــال هادفة
(« ((3إنّ طرحنا للنموذج يــؤكّ ــد
مركزية القيم التي يعتبرها هــذا النطاق ً
ّ
تظل أهــدا ًفــا مــرجـ ّـوة َّ
قيما ّ
المكونة للنموذج ذلك التطبيق
النطاقات
في
المتنافسة
القوى
ض
تقو
عندما
ى
ت
ح
أو
وتحقيقها،
تطبيقها
التوصل إلى
ح ّتى لو لم َي ْج ِر
ّ
ّ
ّ
ّ
والتحقّق» ،انظر :المرجع نفسه ،ص .42
( ((3المرجع نفسه ،ص .46-45

( ((3المرجع نفسه ،ص .36
ُ
فسر ّ
حلق هذا الوضع المتناقض للشريعة بالقول« :فقد اضط ّرت [الشريعة] للعيش في مجتمع مضطرب كان بحاجة دائمة
(ّ ((3
أي مجتمع آخر .وقد عرف هذا المجتمع الف ّ
الح المرهق بالضرائب والمجرم المرابي
معينة من النظام والتنظيم ،شأنه شأن ّ
ألشكال ّ
ـأي مجتمع آخر [ ]...كان للمجتمع اإلسالمي من شمال أفريقيا واألندلس إلى جــاوة وسمرقند
الوقح والزوجة التعيسة المهانة .وكـ ّ
متمردوه ونشّ الوه ولصوصه ّ
وقطاع طرقه ،بل وقضاته الفاسدون أحيانًا.
نصيب من البؤس .فقد كان له َم ْن َغ َز ْو ُه واحت ُّلو ُه ،كما كان له ّ
النموذجية في تأكيد نفسها باإلنتاج
واستمرت خطاباته وممارساته
دائما بال منازع ،كما سنرى،
ّ
لكن القانون األخالقي كان مهيم ًنا ً
ّ
ّ
معين» ،انظر :المرجع نفسه ،ص .46-45
لنظام
المستمر
ّ
ّ
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ساد فيها نظام الشريعة بما هي قوانين وأحكام يعتقد الملتزمون بها أنّها ذات مصدر إلهي .لكن من
الصعب ج ًّدا أن نعرف بدقّة حجم تأثير األخالق المستم ّدة من الشريعة في حياة المسلمين في تلك
متخصصة في عرض تفاصيل أحكام
الفترات والمواضع .ذلك أنّه تتوافر لنا مصادر تَ ِن ُّد عن الحصر
ّ
الشريعة وشرح قواعدها المنهجيّة (كتب الفقه وأصول الفقه) .أ ّما ما يتعلّق بتطبيقات الشريعة والتزام
حلق فال يعدو الشذرات واألخبار والحوادث المبثوثة في
أفراد المجتمع بمعانيها األخالق ّية كما ب ّينها ّ
مصادر متع ّددة تاريخ ّية وأدب ّية وصوف ّية وغيرها.
لئن كان لألخالق الدينيّة عند المسلمين موقع اعتباري كبير وحضور مه ّم في بعض جوانب الحياة
كل شيء كان محكو ًما باألخالق،
حلق بعضها ،فإ ّن ذلك ال يعني أ ّن ّ
تشهد به مواقف ووقائع كثيرة ذكر ّ
وأ ّن األخالق كانت لها في معظم األحيان الكلمة العليا .ليس لهذا الزعم ما يؤيّده في مجال التجربة
حال من المجال السياسي ،لك ّنها
قليل .وقد تكون المجاالت األخرى أفضل ً
السياس ّية للمسلمين إالّ ٌ
لم تكن مختلفة عنه بصورة جذريّة أل ّن مجاالت الحياة االجتماعيّة تخضع عمو ًما لالنسجام والتناسب.
يختل التوازن تحدث انقالبات وثورات تُ ْن ِش ُئ توازنًا وانسجا ًما جديدين ،وهذا ما لم يحصل في
ّ
وحين
التاريخ اإلسالمي إالّ م ّرات قليلة.
قدرة أخالق الشريعة على منع الطغيان االجتماعي واالقتصادي
في المجتمع المعاصر

حلق؛ فإن فلسفة اإلسالم األخالق ّية التي لقيت طريقها تاريخ ًّيا إلى التطبيق – على
بنا ًء على منطق ّ
النص الديني وطاقات الشريعة ومنظومتَ ِي األركان والمقاصد
الرغم من بعض التعثّر  -عبر ق ّوة
ّ
الخمسة ،تستطيع اليوم بناء «إنسان اإلسالم االقتصادي المك َّون أخالق ًّيا» ،والذي يشكّل الركيزة
الجوهريّة لـ «الحكم اإلسالمي» .وهي أيضً ا كفيلة  -حين تُف َهم وت ُطبَّق جيّ ًدا  -بـ «صوغ الذات
المسلمة أو المكل ِ
َّف المسلم وتحقيق أغراض الشريعة والحكم اإلسالمي ،وبالنهاية تحقيق أغراض
ف ّن العيش نفسه»(.((3
ينبني هذا المنطق على االعتقاد بأ ّن األخالق يمكنها أن تكون أقوى من القانون ومن النظام السياسي
كل شيء عليها.
ومن المصالح والغرائز ،ومن ث ّم يمكن جعلها النطاق المركزي للنظام ،وتأسيس ّ
وهذه مبالغة يكذّبها الواقع اإلنساني في مجمل المجتمعات قدي ًما وحديثًا .فلئن كان لألخالق مثل
هذا الدور المركزي لدى بعض األفراد وبعض األوساط االجتماع ّية المتديّنة مثل الز ّهاد ،فإنّه من
كل هذا الدور وهذه الق ّوة وهذا التأثير لدى عموم الناس في المجتمع ،أل ّن
الصعب ج ًّدا أن يكون لها ّ
المؤسسات
األخالق قائمة على الح ّريّة وااللتزام الذاتي التلقائي ،وال يمكن فرضها بالقانون وضغط
ّ
الجبريّة .ولو وقع فرضها بالق ّوة لكفّت عن كونها أخالقًا ،ولصارت امتثالً إكراهيًّا ال يحقّق األغراض
حلق إلى استعمال
المرج ّوة من االلتزام األخالقي اإلرادي والتلقائي .وبسبب هذا الخلل التجأ ّ
عبارات عا ّمة ومبهمة ،وفي أفضل األحوال أدب ّية ،تؤكّد الطابع المثالي لمقاربته وال تُزيله ،من نوع
( ((3المرجع نفسه ،ص .283-281

لسإلا ةيبرعلا ةراضحلا يف قالخألا لاؤس :روحملا
ّلح لئاو ةبراقم :يزكرملا قاطنلا ىلإ يوناثلا قاطنلا نم ةثادحلا يف قالخألا
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«طاقات الشريعة» ،و«إنسان اإلسالم االقتصادي» ،و«الحكم اإلسالمي» ،و«صوغ الذات المسلمة»،
و«أغراض ف ّن العيش».
صح واستقام  -ال ّ
يدل
إ ّن التوصيف اإليجابي ج ًّدا ألخالق الشريعة في التاريخ اإلسالمي  -حتّى لو ّ
على قابليّة تلك األخالق للتطبيق في الزمن الحاضر أو المستقبل حتّى بالصيغة المع ّدلة التي اقترحها
ّ
حلق( .((4فلئن كان عموم المسلمين يسلّمون اعتقاديًّا باألركان الخمسة وينطقون طواعية بالشهادتين،
وحج .وفي
فإ ّن جز ًءا منهم فقط ال نعرف نسبته من المجموع يؤ ّدي باقي الشعائر من صالة وزكاة وصوم
ّ
يخص هؤالء ،ال نملك المعطيات الكافية التي تسمح لنا بتحليل تأثير الشعائر الدين ّية في سلوكهم
ما
ّ
االقتصادي والسياسي واالجتماعي ك ًّما ونو ًعا .كما أ ّن للمجتمعات اإلسالم ّية المعاصرة حظَّها من
ج ّربت
َ
الشرور التي قد تفوق ما يوجد منها في المجتمعات الغربيّة .ولذلك فإ ّن
التعويل على أخالق ُ
في حقبة سابقة ،واستدعا َءها إلى بيئة مختلفة عنها جذريًّا لتكون العامل الرئيس في إصالح مسارات
الحداثة ،يُع ّد مجازفة نظريّة غير مأمونة .لعلّه يحسن التخلّص من فكرة العامل الرئيس وإن كان يحيل
على األخالق ،واستبدالها بفكرة العوامل المت ّعددة المتضافرة.
حلق كيف يمكن للشريعة وأخالقها أن تشتغل اليوم ،سواء أكان ذلك في
من الناحية العمل ّية ،لم يب ّي ْن ّ
كل ما لمسناه منه هو نق ٌد
ظل ما يس ّميه بالحكم اإلسالميّ .
ظل الحداثة أو ما بعد الحداثة ،أم كان في ّ
ّ
ٌ
وقول باستحالة الدولة اإلسالميّة على
صارم للتطبيق المعاصر للشريعة ولإلسالم السياسي وللحداثة،
أي عالم ستشتغل الشريعة اإلسالميّة إذًا؟
قاعدة الحداثة وقيمها
أي بيئة وفي ّ
ومؤسساتها .ففي ّ
ّ
ليس يكفي أن توجد األخالق الجميلة في الكتب أو أن تكون قد ُوجدت في حياة أناس َمضَ ْوا .بل
يجب أن تكون اليوم قادرة على مخاطبتهم وإقناعهم والدخول الفعلي في حياتهم وممارساتهم
االجتماع ّية المختلفة .يتطلب هذا وضع نظريّة في األخالق في تناسق مع الثقافة الحديثة ،ويتطلّب
توافر إطار ثقافي اجتماعي تقدر تلك األخالق على التفاعل معه ،أي يتطلّب مقبول ّية واسعة من
المجتمع ،وهو ما ال يتحقّق إالّ عند وجود أرض ّية ثقاف ّية عميقة مالئمة .فهل هذه األرض ّية متوافرة؟
والمقبوليّة ليست مبدئيّة فحسب ،بل تعني الجاهزيّة للتص ّرف وفق هذه األخالق؛ إذ قد نؤمن من
حيث المبدأ بشيء ،لك ّننا ال نملك االستعداد والجاهزيّة والكفاءة الفعليّة لتحقيقه ،كإيمان كثيرين
م ّنا بالحداثة والعقالن ّية والديمقراط ّية من دون أن يكونوا قادرين على االنخراط الفعلي فيها .من هذه
ممثل فلسف ًة تقترح
ً
حلق من ّب ًها للوعي ،أكثر من كونه
الجهة ،وفي أحسن األحوال ،يمثّل خطاب ّ
الرؤى والبدائل.
(ّ ((4نبه ّ
ومؤسسات ما
حلق إلى أنّ استعادة األساس األخالقي الذي أخذ به المسلمون في الماضي ال تعني «استعادة ممارسات
ّ
تصور للعالم يؤكّ د قيم اإلرشاد األخالقي» .فالمطلوب هو «محاولة استعادة القيم العليا والشاملة
على
البناء
تعني
بل
الحداثة،
قبل
ّ
الـتــي ح ـ ّـددت اإلس ــام وطــرائــق حـيــاتــه عـلــى م ــدار ألــف عــام بـشـكــل نـمــوذجــي» ،بــاعـتـبــار أنّ تـلــك الـقـيــم الــديـنـ ّـيــة «مــا ت ــزال تــو ّفــر إجــابــات
عقلية متع ّنتة ترفض
والنفسية -
واالجتماعية
البيئية
للمشكالت
تحركه ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الروحية التي خلقتها الحداثة» .ومن يرفض ذلك هو شخص ّ
«النرجسية المستكبرة» ،انظر :المرجع نفسه ،ص .50
بدافع
أو
الذات»
«تحجيم
بهدف
ا
إم
اآلخرين
التع ّلم من
ّ
ّ
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أحكام جذر ّية متحاملة على الحداثة

ال يمك ُن أ ْن نَ ُع َّد ات ّخا َذ مو ِق ٍ
ف أخالقي نقدي من الحداثة أم ًرا شاذًّا في العقود األخيرة؛ فقد تعالت
ب .لك ّن النق َد يَ ْف ِق ُد الكثي َر من صدق ّيته وفاعل ّيته إذا كان له
أصوات النقد لهذا المشروع من ّ
ح َد ٍ
كل َ
حلق في اإلفالت منه .فهو لم
ينجح ّ
َب لم
ْ
طابع انفعالي أو راديكالي أو مثالي .وهذا  -في رأينا َ -مط ٌّ
يَتَ َوا َن عن تحميلِ الحداث ِة المسؤول ّي َة عن جملة الشرور التي تر ّدى فيها الوضع اإلنساني المعاصر؛ فهي
المسؤولة عن «تشجيع أو إهمال الفقر والتفكّك االجتماعي والدمار البغيض لألرض»( .((4ومشروعها
حل المشكالت التي صنعها بنفسه»( .((4و«آثاره الكارثيّة على العالم الطبيعي»
«ثبت فشله حتّى في ّ
بادية للعيان .وربما «ال يكون هناك ما هو أض ّر للرجل والمرأة في العصر الحديث من مشروع الدمار
هذا»(.((4
استجالب أخالقِ الشريع ِة
ْض الحداث ّيين
وفي إطار خلخلة األسس األخالق ّية للحداثةَ ،ر َّد ّ
حلق َرف َ
َ
إلى الزمن الحاضر إلى عقدة متمكّنة منهم هي «عقيد َة التق ّدم» التي رأى فيها صورة من تمركز
تفترض  -كما قال كوندورسيه
أوروبّا على ذاتها وموقفًا مجحفًا بالثقافات غير األوروبّيّة؛ إ ْذ
ُ
َض النظر عن الجغرافيا والزمن ،عاشت واندثرت
 - Condorcetأ ّن ّ
«كل مجتمعات الماضيِ ،بغ ِّ
من أجل أوروبّا الحديث ِة وفي إطار التحضير لها»( .((4غير أ ّن هذا السلوك األوروبّي المتمركز على
حلق على فكرة التق ّدم ذاتِها وتحقي َر َها؛ فهي من األفكار البانية
الذات ال يب ّرر في نظرنا هجوم ّ
ٍ
حلق
تجاوزات في فَ ْه ِم َها وتطبي ِق َها أَبْ َر َز ّ
والدافعة نحو األفضل .بالطبع ،في اإلمكانِ الحديثُ عن
لكن أ ْن نَ ْرفُضَ َها مبدئ ًّيا على هذا النحو ،ونَع ّدها ِفكر ًة سلب ّي ًة في ح ِّد
َ
بعض الوجو ِه البغيض ِة منهاْ .
ذاتِها ،فذلك سقو ٌ
خارج دائر ِة الحضار ِة
ط في المنز ِع األيديولوجي المضا ِّد ،وإصرا ٌر على البقا ِء
َ
العالميّ ِة الراهنة.
ٍ
حريص على التمييز بين
حلق َغ ْي َر آ ِب ٍه للحداثة ومصيرهاَ ،غ ْي َر
بسبب هذه النظرة السلب ّية القاتمة ،بدا ّ
ت
ما حقّقته للبشريّة من
ت وأَ ْوقَ َع ْ
مكاسب تُ َمث ُِّل رصي ًدا إنسانيًّا عا ًّما ال يجوز التفريط فيه ،وما َوقَ َع ْ
َ
العالَ َم فيه ِم ْن َمطَ َّب ٍ
ات بسبب االختيارات السياس ّية والثقاف ّية المنحازة ،الناتجة من ظهورها وترعرعها في
محضن أوروبّي مسيحي ذي تطلّعات استعماريّة .ولئن سعى في بعض المواضع لتعديل هذه الصورة،
فإ ّن اقتضاب تحليالته وغموض عبارته لم يتيحا بناء رؤية يطمئ ّن إليها العقل؛ فقد وصف كتابه بكونه
«مشرو ًعا حداث ًّيا بقدر الحداثة نفسها» .وبما أ ّن الحداثة «كمشروع حديث ،ما بعد-حداث ّية أيضً ا حتّى
تظل حداثة على الرغم من
النخاع» ،فإ ّن «ما بعد-الحداثة تفترض الحداثة وتحاول أن تتجاوزها ،لك ّنها ّ
ذلك»(.((4
( ((4المرجع نفسه ،ص .36
( ((4المرجع نفسه ،ص .48

( ((4المرجع نفسه ،ص .35-34
( ((4المرجع نفسه ،ص .55-54
( ((4المرجع نفسه ،ص .49
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حداثي وما قبل حداثي في آن واحد .هذا
حلق من خالل هذا الوصف حداث ًّيا وما بعد
يبدو مشروع ّ
ّ
اللعب اللفظي  -المفهومي ،على الرغم من ذكائه ،ينطوي على قدر غير قليل من االلتباس وربّما من
حلق ،وع ّبر
التناقض أيضً ا .وهو ما الحظه سكوت موريسون  Scott Morrisonفي مراجعته لكتاب ّ
جا َه ُه(.((4
عن شكوكه المنطق ّية المب َّررة ت ُ َ
إ ّن النقد النسقي للحداثة ال يُفضي إال إلى مواقف نسقيّة وجذريّة مضا ّدة تك ّرس انشطار العالَم إلى
عوالم متنافرة .وال تخدم هذه النتيجة مشروع إصالح الحداثة ،وال تفتح طريق التح ّرر والنهوض أمام
الشعوب المه ّمشة عالميًّا ،وإنّما تغذّي الصراع والحرب .إ ّن أزمة الحداثة األخالقيّة تتطلّب مقارب ًة
حلق ،وترتكز على مفهوم الوصل اإليجابي -
تتمتّع ِب َق ْد ٍر من الواقعيّة والبنائيّة أكبر م ّما وفّرته مقاربة ّ
ال الفصل السلبي  -بين أجزاء العالم من حيث كون ذلك شرطًا الستمرار الحضارة الحديثة ووحدتها
وكونيّتها.

خاتمة وآفاق مختلفة
تخصصه العميق والطويل
حلق النقديّة متأتّي ًة من
جهة إلى رؤية ّ
ّ
كانت االعتبارات والمنطلقات المو ِّ
زمن ًّيا في حقل الدراسات اإلسالم ّية القانون ّية والسياس ّية واألخالق ّية التي مثّلت الشريع ُة بُ ْؤ َرت َ َها الرئيسة،
ومن إحساسه الذي ال يتزعزع باالنتساب الشخصي إلى الثقافة العربيّة اإلسالميّة ،ومن انتسابه عمليًّا
إلى الفضاء الغربي ولكن في الهامش النفسي واالعتباري منه ،ومن عدم رضاه عن اختالل موازين
حشة على اإلنسان والعالم ،حتّى إنّه
القوى العالمي وشعور ِِه الحا ِّد ِب َهيْ َم َن ِة الليبراليّة في نسختها المتو ّ
لم يَ ْكتُ ْم حديثَ ُه عن حالة االغتراب التي يَ ْعتَ ِق ُد أ ّن المسلمين وغي َر المسلمين يعيشونها بسبب تلك
الهيمنة(.((4
ظل الحداثة أن ال يَأْ َس َف كثي ًرا على فشل هذا
فكان من الطبيعي مع هذا اإلحساس بانسداد اآلفاق في ّ
ِ
مسالك إنقا ٍذ في النموذج األخالقي اإلسالمي
النموذج ،بل على فقدانه ،وأن يَ ْن َعا ُه بنفسه ويبحثَ عن
خ َب َرهُ بعمق في المستوى النظري والشعوري ،وال سيما أ ّن هذا النموذج تعامل تاريخ ّيا مع إنسانٍ
الذي َ
ِ
كا ِملِ المشاغلِ
واالهتمامات ،إنسانٍ اهت ّم بالعبادة وبأسئلة الوجود وما وراء الوجود ،كما اهت ّم بالمال
جمال والزواج وسائر العالقات االجتماع ّية والسياس ّية ،ونجح نسب ًّيا في تأطيرها
واالقتصاد والحرب وال َ
وتوجيهها روحيًّا.
ك ْونَ كُلَّهُ .ووج َد أنّ األخالق الدين ّي َة هي
حلق في الحداثة نظا ًما َمريضً ا
رأى ّ
أصاب بِدائِ ِه ال َ
َ
ٍ
ٍ
عال ُجهُ ،ال َع ْب َر ج ْر َع ٍة محدود ٍة ت ُ
تحتل فيه
ُّ
جديد للحداثة
بتأسيس
ُضاف إلى البناء القائم ،بل
ُ
كفيل بنقلنا إلى ما بعد
ً
الصلْبَةَ .وع ّد ذلك
األخالق الدينيّ ُة قاعد َة النظامِ السياسي واالجتماعي ُّ
الحداثة.
(46) Scott Morrison, «Book Reviews,» The Cambridge Law Journal, vol. 75, no. 1 (March 2016), p. 163.

(ّ ((4
حلق ،ص .49
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غير أ ّن أطروحته عن تخليق الحداثة وما بعد الحداثة بفلسفة األخالق اإلسالم ّية الرائعة ،بسبب
َ
النطاق اإلسالمي في أحسن األحوال .وهذا
طابعها المثالي ،ربما ال تتجاوز حظوظُها في النجاح
ِ
التعقيد في
يعيش وض ًعا ُملْتَب ًِسا وإشكاليًّا بَالِ َغ
ُ
حلق جيّ ًدا -
النطاق  -كما هو معلوم وكما يعلم ّ
عالقته بالحداثة وبما بعد الحداثة وبالشريعة ذاتِ َها .وليس من الواضح كيف ستباشر هذه الفلسفة
والمؤس ِ
ٍ
سات السياسيّة
ج َملِ ال ُق َوى
ّ
موقف سلبي
ظل
األخالقيّة َع َملَ َها وتأثي َرها في ِّ
ّ
لحلق ِم ْن ُم ْ
المؤس ِ
سات الحكوميّ َة
واالقتصاديّة والثقافيّة السائد ِة في العالَ َميْنِ العربي واإلسالمي؛ يَشْ َم ُل ذلك
ّ
والمؤس ِ
سات المستقلَّ َة والمعارِض َة على السواء ،بما فيها تجرب ُة الثور ِة اإليران ّية وحركاتُ اإلسالمِ
ّ
َب المح َّدثة.
السياسي وال ُّنخ ُ
ِ
ال ّ
نقائص النموذج الحداثي وأه ّميّ ِة األخالق الدينيّة في المجتمع
حلق االنتبا َه إلى
ْت ّ
شك أنّ لَف َ
ما بعد الحداثي ،له ما يب ّرره في البيئات التقليديّة والحداث ّية على السواء .غير أنّ اعتماده على
نظريّة النطاقات المركزيّة والنطاقات الثانويّة من شأنه أن يُفضي إلى تكريس نموذج هيمني َغ ْي ِر
متوازِنٍ في مك ّوناته الذاتيّة ،وفي عالقاته بالطبيعة واإلنسان .كما أنّ التلويح بنموذج جديد تقوم
فيه العالقة بين المعرفة والقيمة على الوصل ال على القطيع ِة والفصلِ ال ُمف ِ
ْض َي ْينِ إلى التنابُ ِذ
وال َه ْد ِر ونفي اآلخر ،من دون بلورة رؤية إبستمولوج ّية بديلة وك ُْفء تتّسق مع نموذج الوصل،
يبقى صرخ ًة في َوا ٍد ال ت ُجدي نف ًعا .نضيف إلى ذلك أنّ وض َع األخالقِ الدينيّ ِة  -التي
تجس َدتْ
َّ
ِ
قلب مشرو ِع مجاوز ِة الحداث ِة ،والدعو َة إلى
تاريخ ًّيا في نظام الشريعة  -في ِ
تشييد نظامِ المجتمعِ
لكن من المستب َع ِد
ما بعد العلماني على أساسها ،فكر ٌة قد تكون جذّاب ًة لعدد من المسلمين،
ْ
ب أيضً ا على كثي ٍر من العرب والمسلمين ت َ َقبُّلُها ما لم
أنْ ينخرطَ فيها َغيْ ُر المسلمين؛ ويَ ْ
ص ُع ُ
جزات اإليمان الديني
ح ُد فلسف ًّيا  -وليس ِش َعا َراتِ ًّيا فقط  -بين ُم ْن َ
ت ُ َق َّد ْم لهم في صيغ ٍة عقالن ّية ت ُ َو ِّ
ب بصراح ٍة وجزمٍ المشروعات اليوتوب ّي َة الفاسد َة عقل ًّيا إلقامة الدولة
ومنجزات الحضارة ،وت ُ َ
جانِ ُ
الدينيّة.
إ ّن النظرة الجدليّة ال ُم ِق َّر َة بتاريخيّة األشكال والمفاهيم الثقافيّة واالجتماعيّة من جهة ،وبضرورة البناء
حق َِّق الثما َر
على تاريخ الذات من جهة أخرى ،نظرة واقع ّية ومجدية في اآلن نفسه .إالّ أنّها لكي تُ َ
َّب ً
ح ًّرا ُم ْستَ ِني ًرا وقدر ًة ذهن ّي ًة على توسيع النظر باستمرا ٍر وتَ َمثُّلِ الواقعِ في أوسعِ
عقل ُ
المأمول َة منها تَتَطَل ُ
أس ِ
س تَ َقبُّلِ الدينِ في ضو ِء
أبعا ِد ِه .ويقتضي ذلك في الحالة اإلسالميّة ِ -م ْن ضمن ما يقتضي  -مراجع َة ُ
ِ
اعتبارات العص ِر وتعقيداتِ ِه وتح ّدياتِ ِه.
ِ
معضالت الحيا ِة المعاصر ِة ال تفرض علينا
جا ِد َل بشأنه في هذا السياقِ هو أ َّن
األم ُر الذي يَ ْ
ب أ ْن نُ َ
ص ُع ُ
وأي مشروع نظري أو سياسي في
مراجع َة مشرو ِع الحداث ِة فحسب ،بل مراجع َة فه ِم َنا للدينِ أيضً اُّ .
يذهب بعي ًدا .وهذا ما أَث ْ َبتَتْ ُه
َص ُّو ِريَّ ٍة ال يُ ْم ِك ُن ُه أ ْن
ح َد ٍة ت َ
العالم اإلسالمي ال يأخذ بالمطل َب ْينِ م ًعا في إطا ِر َو ْ
َ
ُّ
كل التجار ِ
ِب العرب ّي ِة واإلسالم ّي ِة السابقة ،بَ ْد ًءا بمشرو ِع الدول ِة ال ُقطْ ِريَّ ِة الحديث ِة ،ووصولً إلى مشاريعِ
ٍ
جديد.
إقام ِة الخالف ِة ِم ْن
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لقد كانت ِ
حلق ،على الرغم من طابَ ِع َها التحفيزي ،قطاع ّيةً ،في
ح َها ّ
صيغ ُة التجاو ِز التي اقْتَ َر َ
تحتاج أزم ُة الحداث ِة األخالق ّي ُة إلى بنا ِء وحد ٍة عضويّ ٍة بين الفكر الديني المستنير والفكر
حينِ
ُ
الحداثي وما بعد الحداثي في إطار رؤية تجمع بينها ،وهو ما يقتضي مراجع َة العالقة بين
تعديل ِ
البعض اآلخ َر َويَخْد َم ُه ِوف َْق نظريّة النطاقات المركزيّة
بعضها لِيُالئِ َم
َ
هذه الفعاليّات ،ال
َ

والنطاقات الثانويّة.

إ ّن الصيغ َة التي تبدو لنا أقد َر على تحقيق وحدة الحضارة المعاصرة ،وتخطّي أزمة األخالق المتفاقمة؛
هي الصيغة التي ت ُعي ُد التفكي َر في الوضع ّية العرب ّية اإلسالم ّية والوضع ّية الغرب ّية وسائ ِر الوضع ّي ِ
ات
ٍ
حاالت متداخل ًة متفاوت ًة متناقضةً ،لك ّنها تنتمي جمي ًعا إلى
السياس ّية والثقاف ّية الراهنة من حيث كونها
حضارة واحدة وإلى أفق إنساني واحد ،هو األفق الحضاري الحديث ،وأنّهاِ ،م ْن ث َ َّم ،مدع ّوة إلى
التقارب وطلب التجانس ،والتخلّي عن عقليّة القالع المغلقة واألسوار الفاصلة .كان هذا هو النهج
ٍ
خطوات مه ّم ًة يُ ْم ِك ُننا االستنارة بها ومواصل ُة البنا ِء
خطَا على َد ْر ِب ِه
الفكري الذي ابتدأه مح ّمد إقبال و َ
مجمل أعماله الشعريّة والنثريّة ،ونَط ََق ِب َها ب ِ
ِص َف ٍة متم ّيز ٍة كتابُ ُه المحوري تجديد
ُ
عليها .وقد َع َّب َرتْ عنها
التفكير الديني في اإلسالم.
حلق .وكان
حا بين «الغرب» و«الشرق» يختلف عن الموقع الذي ات ّخذه ّ
ُّ
كان إقبال
يحتل موق ًعا ُمنف ِت ً
نقدي النزعة
جا َه «الذات» وتجاه «اآلخَر»
َّ
يعيش وض َع ُه ذاك في أ ْريحيّ ٍة فكريّة ونفسيّة تا ّمة .كان ،تُ َ
تناقض أو في حرب مع أحد .ولم يُ ِ
ٍ
س ِب ُغ ْربَ ٍة تجاه ذاتِ ِه أو
في الوقت ذاته .ولم يكن في
وإيجابيًّا ِ
ح َّ
مجتمعه أو تجاه أوروبّا .كان مجالُ ُه الروحي واألخالقي وحتّى الفلسفي موصولً ُعضْ ِويًّا باإلسالم
موصول كذلك بفكر الحداثة
ً
كامل :القرآن .وكان
ً
وبثقافته المتن ّوعة وبالكتاب الوحيد المع ِّبر عنه تعبي ًرا
وفلسفتها وعلومها وفنونها من خالل مصادرها المتن ّوعة .كان يقوم بالذهاب واإلياب في االت ّجا َه ْينِ
من دون حواجز نفس ّية أو معرف ّية ،ومن دون أن تكون خلف ّيتُ ُه هي خدم َة ِ
خرِ.
أحد ِه َما على حساب اآل َ
حا بفضلهما آفاقًا نظريّة وعمليّة
ج ِي التناهي-الالتناهي والفصل-الوصل ،فات ً
وكان يشتغل على نمو َذ َ
خرِ .ولئن صار حضو ُر الدين
جيْنِ ُمطْلَقًا أو نقيضً ا نا ِفيًا لآل َ
ح ِد طَ َرف َِي النموذ َ
واعدة ،متج ّنبًا أن يرى في أَ َ
التباسا وتعقي ًدا م ّما كان عليه الحال في عصر إقبال ،فإ ّن معنى ذلك أ ّن الدين
في المجتمع اليو َم أش َّد
ً
أيضً ا  -وليس الحداثة فقط  -يحتاج إلى مراجعة وإصالح جذري في إطار نظرة عضويّة واحدة .وهذا
هو بالضبط مغزى مشروع إقبال الفلسفي.
المراجع
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((4(*

َ الم
واطنة مدخ ًلا إلى أخالقية
ُ هل تكون
عربية ناجعة؟
بحث في وضعنة القيمة
Can Citizenship Pave the Way for a
Functional Arab Morality?
A Study of the Positivity of Value
 ُتــديـ ُـر هــذه الــورقــة إشكالي َتها على الـتـســاؤل عــن اإلمـكــانــات التي ينبغي تجنيدها حتى:ملخص
تنفصل أخــاقـيــة الـقــديــم عــن أخــاقـيــة الـحــداثــة؛ مــن أجــل الــوقــوع على الـفــرص الحقيقية لصوغ
 ومن النتائج.المواط َن ُة قيم ًة تقطع مع ما سبقها من تصورات
ُ إطار معرفي وسلوكي تنشأ داخله
التي وصلنا إليها أن تسربات الحداثة إلى البالد العربية كانت في الغالب إما مقطع َة األوصال
 وقدرنا أن هذا المأزق سيستمر. أو ُمهج َن ًة بتأويالت شكلية في التأصيل واألسلمة،ناظم لها
َ ال
َ
يكون إال بتحوالت كبرى في الوعي
 وأن تجاوزَه لن،وضعن ًة
َ في إفساد مشروع المواط َنة قيم ًة ُم
 وإبستمية الفرد وأخالق الحرية،بالتناقض الكلي بين إبستمية الجماعة وأخالق الطاعة من جهة
.من جهة أخرى
. مواطنة، فردانية، حرية، جماعة، أخالق:الكلمات المفتاحية
Abstract: This paper explores the conditions that make it possible to draw a
distinction between traditional or «classical» and «modern» forms of morality.
The author aims to understand the possibility of an epistemological and behavioral
framework that allows for the rise of a novel form of citizenship that is discontinuous
from previous forms. One conclusion which the author arrives at is that modernity
made itself felt in the Arab countries through a series of mostly disjointed, piecemeal
and superficially modified and «Islamicized» efforts. The author argues that the
present impasse in Arab thinking on citizenship will persist until the dichotomy
between collective identity and the episteme of «obedience» and individual identity
and the episteme of «the individual» is bridged.
Keywords: Ethics, Community, Freedom, Individualism, Citizenship.
. تونس،اإلنسانية بصفاقس
العربي المعاصر في ك ّل ّية اآلداب والعلوم
* أستاذ الفكر
ّ
ّ

Professor of Cotemporary Arab Thought at Faculty of Arts and Humanities of Sfax, Tunisia.
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مقدمة
تتجه هذه الورقة نحو البحث في اإلمكانات التي تُتيحها ال ُمواطَ َن ُة لصوغ أخالقية عربية
يتحرر بها الفر ُد من االنسحاق في الجماعة ،وتتحرر بها الجماعة من سطوة اإلرث
التاريخي الذي كانت تُجسده الرعية ،ويُعا ُد عن طريقها بنا ُء مجال السلطة ومفهوم الدولة .لقد بدا
لنا أن مفهوم ال ُمواطنة واح ٌد من المفاهيم المركزية التي نحتتها الحداث ُة وأقامت عليه قس ًما كبي ًرا من

فلسفتها السياسية ،وأنضجت به تصو ًرا لإلنسان في عالقته بالدولة من جهة ،وعالقته بسائر األفراد
المكونين للنسيج المجتمعي من جهة ثانية .ويمكن القول بإيجاز إن «المواطَ َنة» شكلت حجر
الزاوية في معمار أخالق الحداثة؛ فقَدرنا أن استدعا َءها إلى دائرة الضوء في السياق العربي المعاصر

أفضل للتوترات الحادة والعميقة التي رافقت
َ
له مبررات تجعله منطلقًا بحثيًا ،قد يساعد على فهمٍ
حضرت
محاول َة االنتقال من سياق ثقافي قديم إلى سياق جديد .فهذه المسألة ،إضاف ًة إلى كونها َ
وعي ٍ
كاف ينت ِقل به الفرد من وضعية
حضو ًرا متأخ ًرا في الخطاب اإلصالحي ،لم يُرافق حضو َرها
ٌ
اإللحاق السلبي بالجماعة والسلطة إلى وضعية االستقالل بالذات والوجود تحت سقف أخالقية

«وضعانية» جديدة.

وتنطلق الورق ُة لمعالجة موضوعها من رؤية محددة؛ مفادها أن كل حضارة تُفرِز قواني َن عملها ومعقولها
الداخليين ،وفي فضائها تَتشكل القي ُم والتصورات والسلوك ،وتُصا ُغ االتجاهاتُ والمسارات العامة
التي تؤلف مجتمع ًة نظامها القيمي والمعرفي أي ُهويتها أو إبستميتها .Épistémè
مستقل بنفسه ،وستكون
ً
ومن المهم أن نشير ،بدايةً ،إلى أن المواطنة لن ت ُستَد َعى هنا مقص ًدا بحث ًيا
المقاربَ ُة سياقي ًة أكثر من كونها موضوعاتية  ،Thématiqueوسيتركز االهتما ُم على سياقين كبيرين :ما

قبل المواطني ،والمواطني؛ قصد استخراج العناصر التكوينية لكل إبستمية والبحث في انعكاساتها
على نوع االجتماع البشري ومراقبة مسالك الخروج من إبستمية إلى أخرى.

وهذا يعني أن هذه الورقة ستُدي ُر إشكاليتَها على التساؤل عن اإلمكانات التي ينبغي تجنيدها حتى

تنفصل أخالقية القديم عن أخالقية الحداثة ،من أجل الوقوع على الفرص الحقيقية لصوغ إطار معرفي
وسلوكي تنشأ داخله ال ُمواط َن ُة قيم ًة تقطع مع ما سبقها من تصورات؛ فتُستَب َد ُل ،على سبيل المثال،

«نصائح الملوك» و«أدب المرايا» القائمة على تزكية الخير في نفس الحاكم ،فلسف ٌة تنهض على تأمين
بـ
ُ
دوام فضيلة عدل الحاكم بوجود معادل نوعي وهو الحرية.

ُ
األول منها بسياقات تشكل األخالقية
وأقمنا الدراسةَ ،لتنفيذ هذا التصور ،على محاو َر ثالثة كبرى؛ ُع ِن َي

ني الثاني بمسالك االنتقال من
الدينية ،وجاء بعنوان« :األخالقية الدينية :تأمالتٌ في مسار تشكلها» ،و ُع َ
أخالقية الجماعة إلى أخالقية الفرد ،وجاء بعنوان« :األخالقية الفردية ومشروع العبور إلى المواطنة»،
بديل ،وجاء بعنوان« :أخالقية ال ُمواطَنة :مقومات ورهانات».
و ُع ِن َي الثالث بالمواطنة ً

لسإلا ةيبرعلا ةراضحلا يف قالخألا لاؤس :روحملا
ميقلا ةنعضو يف ثحب ؟ةعجان ةيبرع ةيقالخأ ىلإ اًلخدم ةنَطاوُملا نوكت له
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األخالقية الدينية :تأمالت في مسار تشكلها
ً
أخالقا
 .1الجماعة مجا ًلا والطاعة

من دون التوغل وراء الدالالت الدقيقة لمصطلحات أساسية في الثقافة العمرانية اإلسالمية مثل الجماعة
واألمة((( ،نكتفي باإلشارة إلى أن الفلسفة التي تنبع منها هي فلسفة االجتماع على قاعدة األخوة بداللتها
الدينية﴿ :إن َما ال ُمؤ ِم ُنو َن إخ َوةٌ﴾ (الحجرات .((()10 :وال جدال في أن األخوة بوصفها قيم ًة أخالقية،
عملت على االرتقاء بالعالقات العامة من ضيق القرابة الدموية القائمة على وشائج األسرة والمصاهرة
والعشيرة ،إلى سعة االنتماء إلى أفق أرحب هو أفق اإلنسانية .وهذا أمر تشترك فيه تعاليم الديانات
الكبرى.
فعل بميالد
وما ينبغي تأكيده في هذا المجال هو أن المساحة التي أُعط َيت لألخوة الدينية سمحت ً
مجال «الجماعة المتخيلة» بعبارة بندكت أندرسن  .Bénédicte Andersonولذلك يجوز الذهاب إلى
أن ارتباط الجماعة المتخيلة بقيمة األخوة مثل تطو ًرا نوعيًا في كيفية تَ َنظّمِ الناس ،وبناء عالقات أفقية
غير تراتبية بينهم جمي ًعا؛ فهي توفر للمندرجين فيها قابلي َة التمدد الالمرئي في إطار الشعور باالنتساب
إلى كيان واحد.
وستسقط ،نظريًا ،وبفضل هذه العالقة ،األخالقي ُة السابقة المضبوطة بشبك ٍة من القيم المتوارثة والقائمة
على تراتبيات تتحكم فيها معايي ُر المنزلة االجتماعية والمقام السياسي والسلطة الدينية والمكانة
فضل لعربي على أعجمي ،وال لعجمي على عربي ،وال
َ
االقتصادية .وسيكون مثل هذا النص« :ال
ألحمر على أسود ،وال ألسود على أحمر إال بالتقوى»((( ،بمنزلة التأسيس ألخالقية جديدة في عالَم
العمران البشري ذي السند الديني.
وجدير بالتنويه أن هذه األخالقية عملت على تحصين نفسها بأدوات تراوح بين الترغيب فيها والبأس
القتلَ « :من رأيتموه َ
فارق الجماعة أو
ج َعلت عقوب َة تارك الجماعة َ
في الدفاع عنها؛ فَ ِمن ذلك ً
مثل أنها َ
يريد تفريق أم ِر أم ِة محمد (ص) كائ ًنا َمن كا َن فاقتلوه»((( .ومثل هذه النصوص كانت ،لكثرتها ،بمنزلة
الترسانة التي تُوف ُر كل أسباب النجاح لظهور طور الجماعة في االجتماع اإلسالمي.
ـاصــة :األ ّم ــة
((( حـ ــول مـفـهــوم الـجـمــاعــة ومــا ي ــدور فــي فـلـكـهــا مــن مـتـشــابـهــات َتـحـ ُـسـ ُـن ال ـعــودة إلــى أغـلــب مــا كـتــب رض ــوان الـسـ ّـيــد وخـ ّ
العربي (بيروت :جداول للطباعة والنشر والتوزيع .)2011 ،كما يمكن العودة إلى:
السياسي
والجماعة والسلطة :دراسات في الفكر
ّ
ّ

Mohamed-Chérif Ferjani «A propos de la notion de ‘Umma (Oumma): les maux d’un mot,» in: Sylvianne Rémi-Giraud
& Pierre Rétat, Les mots de la nation (Lyon: PUL, 1996), pp.135-147.

الجماعي
وفسر انخراط الناس
األمة
تعريفيا
عنصرا
األخوة
عد
((( ونشير في هذا الصدد إلى أنّ بندكت أندرسن ّ
ًّ
مركزيا للجماعةّ /
ّ
ً
ًّ
ّ
ّ
فــي الـقـتــل أو الـمــوت طــواعـيــة بــوجــود رابــط األخ ـ ّـوة« :فـهــذه األخ ـ ّـوة هــي ،فــي الـنـهــايــة ،مــا مـ ّـكــن مــايـيــن كـثـيــرة مــن الـبـشــر ،خــال القرنين
الماضيين ،ال من أن تقتل وحسب ،بل من أن تموت راضية ً
المتخيلة :تأ ّمالت في أصل
أيضا» ،انظر :بندكت أندرسن ،الجماعات
ّ
القومية وانتشارها ،ترجمة ثائر ديب (بيروت :قدمس للنشر والتوزيع ،)2009 ،ص .53
ّ
((( مسند أحمد ،مج  ،5رقم ،23536 :ص .411

النسائي ،مج  ،3رقم( 4032 :الرياض :مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ،)1998 ،ص .82
األلباني ،صحيح سنن
محمد ناصر الدين
(((
ّ
ّ
ّ
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وتكشف تجربة اإلسالم المبكر عن نشأ ِة أخالقٍ خاص ٍة بالجماعة يُمكن التعبير عنها بأخالق الطاعة،
وفي القرآن آيات كثيرة دالة عليها ( 74آية) ،وهي غالبًا ما تقترن بمفردات من قبيل السمع((( ،والهداية(((،
َحفل ُمدوناتُ الحديث هي األخرى بوفر ٍة من نصوص الطاعة((( .وفي مقابل
واإليمان((( ،والفوز((( .وت ُ
ذلك ،وقع ترذيل التمرد واالنقسام واالنشقاق والمعارضة واالختالف .وكثي ًرا ما يقع التعبير عن ذلك
ُ
اختزال الدين في
بمفردات من قبيل المروق والخروج واالنسالخ والفتنة .وقد يقع في هذا السياق
الطاعة؛ فالحديث النبوي« :يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ،قال في شرحه الخطابي:
«معنى قوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين أراد بالدين الطاعة أي يخرجون من طاعة اإلمام
المفترض وينسلخون منها»(.((1
حصر الدين في الطاعة تضييقًا ألفق األخالقية اإلسالمية ،يمكن أن يكون ذلك عنوانًا
ومثلما يكون َ
ُه َو ًويا ألنموذج ثقافي عمومي ،حرصت حضارة اإلسالم على أن تتميز به في إطار نظرة كونية شمولية
لإلنسان تصو ًرا وسيرةً.
تكتسب الجماعة إذًا خاصيتها في االجتماع اإلسالمي انطالقًا من مبدأ الطاعة .وهي ،إذ تَكُون
كذلك ،ت ُوفر لل ُهوية الجماعية عنص َر وجود أساس ًيا ،لكن جِس َم هذه الجماعة ،على الرغم من
عمليات التنقية المتتالية له ،يبقى معرضً ا دائ ًما لعدد من التشققات داخل ًيا أو التهديدات خارج ًيا.
وتؤكد التصنيفات الموضوعة للتمييز بين الكتل الجماعية أن فكرة الجماعة التي بُ ِن َي عليها االجتماع
اإلسالمي تحتاج إلى مزيد من الدرس .وليس غريبًا ،في الحصيلة ،أن نجد في فضاء الجماعة
خالصا،
حديث افتراق األمة الشهير .ولذلك ال يمكن النظر إلى الجماعة بوصفها تجم ًعا طُهوريًا
ً
دخل إلى اإلخالل بهذه الطهورية الدينية لمصلحة المعقول
وقد ت َكون حسابات الربح والخسارة َم ً
األرضي .ولهشام جعيط مالحظات دقيقة في هذا المجال؛ فقد تتبع أعمال النبي االجتماعية
ُص إلى أنه «بإظهار النبي بوادر عودة كثيفة إلى الوطن وروابط الدم،
والسياسية والعسكرية ،و َ
خل َ
فإنه أفقد الرسالة اإلسالمية هالة الصمود والصفاء ،لكنه منحها ،من جراء ذلك الفعل بالذات،
الشروط السياسية للنجاح في هذا العالَم»(.((1
بالسلم األخالقي الخاص بها ،وجو ًدا مكتفيًا بنفسه؛ فقد كانت ثم َة شبكاتُ قيمٍ
لم تكن الجماعةُ ،
﴿و َقا ُلوا َس ِمع َنا َو َ
فرانَك َر َّب َنا َوإِ َل َ
الم ِص ُير﴾ (البقرة.)285 :
((( َ
يك َ
أطع َنا ُغ َ
﴿وإن ت ُِط ُيعو ُه تَهتَدُ وا﴾ (النور.)24 :
((( َ
﴿و َيقُ و ُلونَ آ َم ّنا بِ ِ
الله َو َر ُسولِ ِه َو َأ َطع َنا﴾ (النور.)47 :
((( َ

يما﴾ (األحزاب.)32 :
((( َ
﴿و َمن ُي ِط ِع الل َه َو َر ُسو َل ُه َفقَد َفازَ َفوزًا َع ِظ ً
ِ
«أوص ُ
حب ِش ًّيا» ،انظر :عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن عبد
((( مــن ذلــك:
يكم يتقوى الله ،والسمع والطاعة ،وإن كــانَ عبدً ا َ
الصمد الــدارمــي ،المسند الـجــامــع ،خدمه واعتنى بــه نبيل بــن هاشم الـغـمــري ،كتاب العلم ،رقــم( 103 :مـ ّـكــة :دار البشائر اإلســامـ ّـيــة،
 ،)2013ص .123

محمد الـخــراط ،مــج ( 2قـطــر :وزارة األوقــاف
( ((1عـلــي بــن محمد بــن األثـيــر ،الـنـهــايــة فــي غــريــب الـحــديــث واألث ــر ،تحقيق أحـمــد بــن ّ
اإلسالمية ،د.ت ،).ص .150
والشؤون
ّ
ّ
المبكر (بيروت :دار الطليعة للطباعة والنشر ،)2000 ،ص .31
جدلية الدين والسياسة في اإلسالم
( ((1هشام جعيط ،الفتنة:
ّ
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صلب الجماعة الدينية ،أو في نزاع معها ،أو في صلح .وستَكُون مسألة
أخرى لِكُتلٍ جماعية تعيش ُ
الوالء منطقة تنازع بين أكثر من فريق ،ولعل تاريخ اإلسالم السياسي سيُطب ُع بميزة االختصام الدائم
بسبب تَعدد مدارات الوالء« :مرت السلطة الجديدة بنزاعات باطنة بين مختلف الوالءات وشتى روابط
اإلخالص :روابط الدم /األقدمية في الكفاح النبوي ،أهل المدن /أهل القبائل .سيدور كل تاريخ اإلسالم
المقبل ويتمفصل حول تلك التوترات التي يمكن ردها إلى منظومات قيم»( .((1ويبدو أن محاوالت
السيطرة على الجماعة أو تدجينها بعزل ما يهددها تدخل ضمن إستراتيجيات االستحواذ والتملك التي
سوف تُعل ُن عن نفسها الحقًا.
وربما ال تكون هناك مبالغ ٌة في الذهاب إلى أن مفهوم الجماعة  ،Communautéفي السياق اإلسالمي
الديني (وليس السياسي) ،كان يستمد شرعية وجوده من تناقضه (أو على األقل تمايزه النوعي) مع
مفهوم المجتمع  ،Sociétéانطالقًا من نوع العالقات التي تربط األفراد بعضهم ببعض داخل جس َمي
الجماعة والمجتمع .فلئن كان شرط وجود المجتمع هو التعاقد  Contratالذي يتأسس على مطلب
تحقيق المصلحة المعقلنة لجميع المنخرطين في هذا البناء ،فإن من أبرز ما يميز الجماعة هو نوع
تموقع الفرد داخلها.
يكتسب الفرد في نظام الجماعة أي قيمة بوصفه فر ًدا ،وهنا ميزة أخرى تختص بها أخالق الطاعة؛
ال
ُ
وهي تذويب هوية الفرد في هوية الجماعة .والمدقق في مجمل المعرفة اإلسالمية المتعلقة بمكانة
اإلنسان في اإلسالم ال يقع على تراث مهم خاص بالفرد .وكانت الكتابات التي أوجدت لنفسها صالت
تشدها إلى ما يُ ُ
عرف بالفلسفة اإلنسية  ،Humanismeتجد عنا ًء شدي ًدا في العثور على المقدمات
التاريخية والنصية إلنتاج تأويلية تُع َنى باإلنسية اإلسالمية( .((1وإن تيسر ذلك ،الحت المساحة التي
تغطيها هذه اإلنسية مغلقة أو ُمعطلَة؛ فقد رصد محمد أركون في القرنين الثالث والرابع للهجرة بروز
بديل من
ً
نواة فكر إنسي ،غير أن اآلثار لم تكن قوي ًة وعميق ًة حتى ت َصنع زمن «اإلنسان اإلنسي»
ٍ
جهات عملت على «نسيان الموقف اإلنساني في
«اإلنسان الديني» .ولم يتوا َن في توجيه اإلدانة إلى
الساحة اإلسالمية ،بل وحصول تصفية له ولألعمال الفلسفية واإلنسانية التي كانت قد ازدهرت في
القرنين الثالث والرابع للهجرة»( .((1وانصرف أركون بعد ذلك إلى القيام بعمل حفري ضخم يستنطق
مناهج متنوعة في إطار ما سماه «تحريات سوسيولوجية
فيه النصوص والوقائع والتاريخ ،ويوظف فيه
َ
واسعة لمعرفة سبب فشل الفلسفة والموقف اإلنساني في الساحة العربية اإلسالمية بعد أن ازدهرت
وتألقت لفترة قصيرة من الزمن»(.((1
( ((1المرجع نفسه ،ص .31
ّ
محمد أرك ــون .وتبقى أطــروحـتــه :نــزعــة األنـسـنــة فــي الـفـكــر الـعــربـ ّـي :جـيــل مسكويه
( ((1م ــن ألـمــع
المفكرين الـعــرب فــي هــذا الـمـجــال ّ
َ
الفرنسي
إشعاعا في هذا المجال .وكان عنوانها
األشد
العلمي
والتوحيدي ،ترجمة هاشم صالح (بيروت :دار الساقي ،)1997 ،العمل
ّ
ً
َّ
ّ
L'Humanisme arabe au IVe (Xe) siècle: Miskawayh, philosophe et historien (Paris: J. Vrin, 1970).
األصلي:
ّ
( ((1أركون ،ص .15
( ((1المرجع نفسه.
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وبغض النظر عن النتائج التفصيلية للدراسات التي اشتغلت على مبحث اإلنسية العربية؛ يمكن القول
إن الفرد ،على الرغم من وجود بعض الحوافز النصية التي تنتصر له ،وعلى الرغم من بروز سياق تأويلي
حا له موضوع ًيا
لمصلحته يدور على المسؤولية والكسب والفعل ،كما عند المعتزلة ً
مثل؛ لم يَكن ُمتا ً
أن يكون َمرك ًزا تُب َنى داخله ولفائدته أنظم ُة القيم التوجيهية .كانت إستراتيجية الدين الجديد تهدف إلى
أن تكون الجماعة نوا َة وجوده وأداة انتشاره .لذلك يُعد ضمو ُر حضور الفرد في هذه اإلستراتيجية أم ًرا
ُمتوق ًعا.
 .2من مجال الجماعة إلى مجال الرعية

أبر ُز ما نحتفظ به مما تقدم هو أن نشأة مجال الجماعة كانت مرتبطة بإستراتيجيات الدين األخالقية ،وأن
«الجماعة المتخيلة» كانت معرضة للتهديد والتشقق ،وكانت الطاعة أهم وسيلة من وسائل التحصين.
وتسوقنا هذه الخالصات إلى بعض المالحظات السوسيو-تاريخية التي تتعلق بمآل الجماعة في بُعديها
الديني والمتخيل؛ فقد قَضَ ى قانون العمران بأن تتحول الدعوة إلى دولة ،والجماعة إلى مجتمع ،كما
َ
الرسول َمن يقو ُم «بحراسة الدين وسياسة الدنيا»( .((1وعلى الرغم من أن وجهة هذا
قضَ ى بأن يَخلف
قليل عند بعض خصائص
خ السياسي اإلسالمي ،فإنه ال مناص منهج ًيا من التوقف ً
البحث ليست التاري َ
نشأة المجال السياسي اإلسالمي ذات الصلة بالمسألة األخالقية.
بحثت «الهيئ ُة السياسية التأسيسية» التي تصدت ألمر الجماعة بعد وفاة الرسول مباشر ًة عن مقدمات
والالفت استدعا ُء مرجعيات
نظرية وعمرانية لشرعنة اإلمامة (الحكم) ،وتم التداول في األفضلية.
ُ
أخالقية قبلية و َمقامية وتاريخية .ولم يكن االحتكام إلى التقوى وما هو من وحي األخالقية الدينية
إال عنص ٌر من مجموع عناصر الحجاج واالحتجاج .وغني عن البيان أن مؤشرات النزاع التي
أصيل في المشهد السياسي
ً
َلمس هشام جعيط عالماتِها الجنيني َة منذ عهد الرسول ستصبح مكونًا
ت َ
اإلسالمي.
ومن المتوقع أن يُط َر َح السؤال حول أخالق الطاعة ،أين آثا ُرها؟ وحول األخوة ،وحول التربية على
اإليثار وتزكية النفس على الخير العام ،كيف تبددت؟ ولِماذا اختفى ،في وقت سريع ،المعيا ُر األخالقي
الذي حرص الدين على أن يكون هو ما به يُع َر ُف؟
يُمكن الظ َف ُر بأجوبة متعددة ،وربما متناقضة ،لتفسير ما وقع لألخالقية اإلسالمية ،لكن ما نود اإلشار َة
لخصه أن معقول الجماعة غي ُر معقول المجتمع ،ومعقول الدعوة غي ُر
إليه أمران :فأما األول ف ُم ُ
ُلبي مطلَب تأسيس الجماعة الدينية ،وأخالق األخوة
معقول الدولة؛ فأخالق الطاعة يمكن أن ت َ
مطلب الجماعة المتخيلة ،غي َر أن بناء عالقات مادية ذات مطالب مصلحية
ُلبي هي أيضً ا
َ
يُمكن أن ت َ
(تحصيل المنفعة) ،فشر ُ
ط تَحققها هو اندراجها في َمدار أخالقية أخرى .وأما األمر الثاني فملخصه
األمــة واجــب
( ((1يـقــول الـمــاوردي« :اإلمــامـ ُـة موضوعة لخالفة الـنـبـ ّـوة فــي حــراســة الــديــن وسياسة الــدنـيــا ،وعقدها لمن يـقــوم بها فــي ّ
العلمي (بيروت :دار
خرج أحاديثه وعلق عليه خالد
السلطانية والواليات
باإلجماع» ،انظر :أبو الحسن الماوردي ،األحكام
ّ
ّ
الدينيةّ ،
ّ
العربي ،)1990 ،ص .29
الكتاب
ّ
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صعب القضاء عليه وإن مرت جماع ٌة من الجماعات بتحوالت في
أن المخزون الثقافي الجمعي يَ
ُ
بناها السطحية أو المادية .وكان ريجيس دوبريه قد عبر عن ذاك المخزون بـ «الالوعي السياسي»
ويوظف فَيُمثل عنص َر مقاومة أو ضغط لصوغ
 .Inconscient Politiqueوهو ،عادةً ،ما يُستَن َف ُر
ُ
أصلب من األدوات التي تستخدمها الجماعة الجديدة لتثبيت
مالمح الوضع الجديد ،وربما يكون
َ
مكانتها .وحين تتدخل عناصر «الالشعور السياسي» لحسمِ معضلة الحقة لألزمان التي تراكمت
ض أن ت ُحدد وجهة األحداث ال
فيها تلك العناصر ،فهذا يعني أن حالة «الوعي السياسي» التي يُفتَ َر ُ
تملك هذه السلطة.
ستحص ُل من ذلك أن بناء المجال السياسي الجديد في عالَم اإلسالم ال يستمد شرعيتَه من األخالقية
َ
ويُ
وفق قوانين االجتماع البشري؛ فما
الدينية إال على نحو تبريري ،أي أيديولوجي .وهذا قابل للتفسير َ
ِمن جماعة تستطي ُع أن تبقَى على هيئتها األولى .وأخالق الفطرة ما هي إال كالمرحلة الطفولية في حياة

المجتمعات؛ فتعقيدات الحياة ،وما يطرأ فيها من وقائع ،وتَغي ُر أنماط العيش ،واالستقرا ُر في الحواضر،
واالختال ُ
ط بأقوامٍ من حضارات أخرى ،كل ذلك وغي ُره يَدخل في قوانين االجتماع البشري ويَفرض
ٍ
تعديالت كثير ًة على سلم القيم وآداب السلوك.

ٍ
معطيات واضح ًة حول المقام الذي تم فيه استبدال الرعية بالجماعة ،ولكننا مع
ال نملك ،في الحقيقة،
ذلك نرجح ،انطالقًا من االستخدام الكثيف لمفردة الرعية في خُطب الوالة وكتب المرايا ،أن حضو َرها
ُ
االنتقال من زمن الجماعة و َمحموالتها األخالقية إلى زمن آخَر هو على وجه التعميم
اقتضاه ذاك
زمن المجتمع .صحيح أننا نقع على هذه المفردة في أحاديث قليلة ال نعلم على وجه الدقة درجة
صحتها( ((1مثلَ « :ما ِمن ٍ
ح ّر َم الل ُه َعلي ِه
عبد يسترعيه الل ُه رعيةً ،يَموتُ يَو َم يَ ُموتُ وهو غَاش لِ َر ِعي ِت ِه إال َ
جنةَ»( .((1ولئن كان المعنى المستفا ُد من ِمثلِ هذه األحاديث هو بناء عالقات تراتبية بين الناس تقوم
ال َ
على مسؤولية الرعاية التي يتحملها األعلى تُجاه األدنَى ،وتقتر ُن بمبدأ الثواب والعقاب؛ فال شي َء يدفَ ُع
تنوب إنابة شكلية /لفظية عن عبارة
نصوصا في التشريع .ولذلك يبدو أنها كانت
إلى عد هذه النصوص
ً
ُ
ح ًما
الجماعة؛ ألنها مسرود ٌة في سياق الكالم على اآلداب .والواقع أن حضور الرعية كان عارضً ا أو ُمق َ
ً
في مدونة الحديث ،فوق أنه غير وارد
أصل في القرآن(.((1
فهل يكون استدعا ُء الرعية بحمولة االنقياد والخضوع واالستسالم التي ت َستبط ُنها انتصا ًرا لألخالقية
الشرقية القديمة وتراج ًعا ألخالقية الجماعة اإلسالمية الجديدة؟ يُمكن أن تقود الدراسات ال ُمقا َرنَة إلى
( ((1ق ــال عنها بــرنــارد لــويــس إنّ حـضــورهــا فــي

ـيBernard Lewis, The Political Language of Islam :
األحــاديــث قليل ومـشـكـلـ ّ
(Chicago: University of Chicago Press, 1988), chap. 3, note 45, p. 140.

محمد فؤاد عبد الباقي ،كتاب اإلمارة ،باب فضيلة اإلمام العادل ،رقم:
( ((1مسلم بن الحجاج النيسابوري ،صحيح مسلم ،تحقيق ّ
العلمية.)1991 ،
( 1831بيروت :دار الكتب
ّ
ً
قرآنية .انظر مثل اآلية  20من سورة طه ،واآلية  57من سورة الحديد،
قرآنية من الجذر (ر/ع/ي)
(َ ((1
ّ
توجدُ َ
رعية غير ّ
ولكن كلمة ّ
صيغ ّ
واآلية  79من سورة النازعات.

92

العدد Volume 6 / 22
خريف  Autumn 2017

شيء من هذا؛ فقد أنجز ميشال فوكو بحثًا مه ًما في هذا الصدد( ،((2وانتهى فيه إلى أن العقل السياسي
الشرقي القديم محكوم بثنائية الراعي والقطيع .وكانت المادة التي اشتغل عليها تكشف بوضوح عن
مثل(((2؛ فليس
تحول البنية الرعوية في تدبير ال َم ِعيش اليومي إلى بنية سياسية .كان ذلك لدى المصريين ً
تحت مجال نفو ٍذ سلطوي
ُمستب َع ًدا إذًا أن تكون عالقة «الرعية اإلسالمية» بـ «الراعي المسلم» واقع ًة
َ
عريق في حضارات الشرق.
ربما ال يكون في األم ِر شط ٌ
ط من منظور قوانين العمران ،حين الذهاب إلى أن الرعية ستَظهر في سياق
نشأة مجال خاص بها .وإيجازًا نقول إن الزمن السياسي بعد الزمن النبوي فَ َرض شروطه الموضوعية،
وتأسيسا على ذلك ،نرى أن الجماع َة المتخيلة ستخضَ ُع لعمليات
رئيسا منه.
ً
ومنها أن تكون الرعية جز ًءا ً
ضبط وتحديد ومتابعة حتى تنخل َع الصفة عن موصوفها؛ فاألحداث الجارية بعد وفاة الرسول أوقعت
ٍ
هذه الجماع َة في فوضى عارمة .والسيف الذي استُل ،كما روى الشهرستاني ،لن َ
مساحات فعلي ًة
يترك
للطاعة واألخوة كما انبجستا أول األمر .وستصبحانِ من القيم ال ُعليا أو المعيارية ألنهما تنتميان إلى
«الزمن الطفولي»؛ فكلما ابتعدت التجربة العملية عن ذاك الزمن ،دخلت الدولة اإلسالمية المعيارية
في مجال الطوبى.
ميزنا الزم َن النبوي من الزمن السياسي ألن الثاني هو زمن ال ُملك ،و ِمن َمراتب ال ُملك مرتبتان مركزيتان:
قبل
حسنَ ،
مرتبة الحاكم ،ومرتبة المحكوم ،ولهما في «العقل السياسي» اإلسالمي تصو ٌر واضح .ويَ ُ
قليل عند داللة مصطلح الرعية؛ فهو ،لغةً ،يتحدر من الجذر (ر ع ي).
التوقف ً
ب َيان مالمح هذا التصور،
ُ
حوطُها ويَحفظها [ ]...والرعايا الماشية المرعية [ ]...والراعي
ومن معانيه« :الراعي يرعى الماشي َة أي يَ ُ
حا ،فنقدم له بهذه اإلشارة المهمة التي ذكرها
الوالي .والرعية العامة [ ]...ورعاه حفظه»( .((2وأما اصطال ً
برنارد لويس في َمع َرض حديثه عن شبكة المصطلحات السياسية في المجال الحضاري اإلسالمي؛ فلقد
رأى أن مصطلح الرعية كان منذ دخوله مجال التداول في الزمن السياسي اإلسالمي المبكر ،حتى تغلغل
المصطلحات السياسية والقانونية األوروبية؛ المصطلَح األكثر استخدا ًما للداللة على أولئك الخاضعين
لسلطة الحاكم( .((2والراجح أن الداللة المعجمية المتأتية من الحقل الطبيعي (الحيوان ،الكأل) والدائرة
على القطيع من جهة ،وراعي القطيع من جهة ثانية ،قد تسربت إلى الحقل السياسي وطبعته بطابع معين.
حا وهو يضع القواعد النظرية لسياسة ال ُملك كما طلَب منه هارون
قال أبو يوسف (ت182 .هـ) ناص ً
جعل وال َة األمر
َ
الرشيد« :اِحذَر أن تضيع رعيتُك فيستوفي ربها حقها منك [ ]...إن الله ب َمن ِه ورحم ِته
وجعل لهم نو ًرا يضيء للرعية ما أظلم عليهم»( .((2وقال الماوردي« :و ِمن جاللة
َ
خلفاء في أرضه،
(20) Michel Foucault, «Omnes et singulatim: Towards a Criticism of Political Reason,» in: Sterling Mcmurrin (ed.), The
Tanner Lectures on Human Values, vol. 2 (Salt Lake City: University of Utah Press, 1981) pp. 225-254.

الفرعوني السلطة أن يتس ّلم «عصا الراعي»:
( ((2من طقوس تق ّلد الحاكم
ّ

( ((2ابن منظور ،لسان العرب ،مج ( 14بيروت :دار صادر ،د.ت ،).ص .327-325
( ((2أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم  ،كتاب الخراج (بيروت :دار المعرفة للطباعة والنشر ،)1979 ،ص .5

Faucault, p. 227.

(23) Lewis, p. 61.
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ي الملِك من رعاياه [ ]...محلهم منه
الملوك وفضائلهم على الرعايا وطبقات الناس أن كل َمن
َ
تحت ي َد ِ
في كثير ِمن الجهات محل المملوكين»( .((2وقال الغزالي« :يجب على السلطان أنه متى وقعت رعيتُه
في ضائقة أو حصلوا في شدة وفاقة أن يُعي َنهم ،ال سيما في أوقات القحط وغالء األسعار [ ]...لئال
يضعف الناس وينتقلوا إلى غير واليته»(.((2
ما نستنتجه هو أن سياق تَشَ كلِ مجال الرعية ،إذا ما قورن بسياق تشكل مجال الجماعة ،جا َء ل َيض َع
ج َر األساس لبناء المجال السياسي اإلسالمي ترتيبًا عمليًا وتسويغًا أيديولوجيًا .وسيتقلص منسوب
ح َ
َ
تقلصا كبي ًرا لمصلحة أنظمة معقدة من الوالءات تفرضها قوانين االجتماع المتبدلة بفعل االتجاه
األخوة
ً
أسسة .وستنفصل الطاعة عن مدارها األخالقي الذي ظهرت فيه لتَ ِ
نتسب إلى مدار الخضوع
نحو ال َم َ
واالتباع مقابل ضمان الرعاية التي يوفرها لها الراعي .وهكذا ت َ ِتم « َوض َع َنةُ»  Positivisationاألخالق
الدينية عبر تحويلها إلى أخالق سياسية أو عملية .وينبغي التنويه في هذا المقام بأن «العقل السياسي»
اإلسالمي ،وهو يُؤثثُ مجالهَ ،ع َم َد إلى استثمار ُمنتَج الزمن الدعوي :الجماعة والطاعة (بعد إسقاط
مصطلح الجماعة من داللته األولى ،وكذلك فَعل مع مصطلح
األخوة) لتأسيس فلسفة الحكم .لقد أَف َر َغ
َ
حكم عليها،
ُصبح كتلة بشرية موضو َع ًة لممارسة ال ُ
الطاعة؛ فالجماعةُ ،وهي تُ َ
جر ُد من قيمة األخوة ،ت ُ
ِح انصيا ًعا.
وهي تُجرد من وظيفتها اإليمانية تُصب ُ
والطاعة َ
ستُحدد ثنائية الراعي والرعية جوه َر فلسفة الحكم .وسيكون المعجم السياسي والفكري والفقهي
مرتك ًزا على تراث زمن الدعوة مع ما سميناه االستثمار فيه؛ ف ِب ِمثلِ ذلك ،حضرت الطاعة في األدبيات
مدخل آم ًنا
ً
السلطانية( .((2وغني عن البيان أن تحويل الطاعة إلى قيمة أخالقية في المجال السياسي يُ َعد
لميالد الحكم االستبدادي وليس فقط نتيج ًة تترتب عنه كما رأى كمال عبد اللطيف« :يترتب عن السلطة
القهرية المستبدة في نظام اآلداب دعوة إلى الطاعة والخضوع ،بل والتغني بها وتمجيدها ،إلى درجة
تتحول فيها السياسة السلطانية إلى سياسة للطاعة المطلقة»(.((2
تلك إذًا ُمخ َرجاتُ التجربة السياسية اإلسالمية منذ التأسيس إلى االكتمال .كانت في مست َويَيها
الكبيرين :مستوى الجماعة ومستوى الرعية محكوم ًة بأخالق الطاعة .وبقطع النظر عن الجهة
المستفيدة من تثبيت هذا االتجاه األخالقي ،يمكن الخُلوص إلى نتيجة تأليفية عامة مفادها أن العقل
أسس فلسفته على عالقة تراتبية عمودية بين الحاكم والمحكوم.
السياسي اإلسالمي الكالسيكي
َ
واستطاع الرصي ُد الثقافي الموروث أن يُقدم النم َ
منوال للحكم .وأما الخروج من زمن
ً
ط الرعوي
محمد خضر (الكويت :مكتبة الفالح ،)1983 ،ص .53
( ((2أبو الحسن الماوردي ،نصيحة الملوك ،تحقيق خضر ّ

العلمية،)1988 ،
( ((2أبو حامد الغزالي ،التبر المسبوك في نصيحة الملوك ،ضبط وتصحيح أحمد شمس الدين (بيروت :دار الكتب
ّ
ص .80
للتوسع في هذا النوع من الكتابات راجع ً
السياسي،
السلطانية :دراسة في بنية وثوابت الخطاب
مثل :عز الدين العالم ،اآلداب
(((2
ّ
ّ
ّ
خاصة الفصل
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،شباط /فبراير  .)2006انظر
سلسلة عالم المعرفة ،العدد ( 324الكويت :المجلس
ّ
ّ
الرعية ،ص .202-181
السادس :مفهوم
ّ
السلطانية (بيروت :دار الطليعة ،)1999 ،ص .180
( ((2كمال عبد ال ّلطيف ،في تشريح أصول االستبداد :قراءة في نظام اآلداب
ّ
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الجماعة وأخالقيتها ،فأَملَت ُه ضرورات التغير العمراني ،ولكن الدخول في زمن الرعية وشُ عاعها
األخالقي لم يكن إال مسا ًرا من مسارات أخرى كان يُمكن السي ُر فيها .ونتَ َج من هذا االختيار إفرا ُغ
الجماعة من قيمتَي األخوة والمحبة الدينيتين /اإلنسانيتين والتعويض عنهما بأخالق الطاعة السياسية
المؤدية إلى الخضوع واالتباع.
الغائب األبرز؛ كان ضحي َة األيديولوجيا الرعوية السلطانية .وما كان له أن يكون إال
وأما الفرد فكان
َ
في منطقة «الالمفكر فيه»  l’impenséألنه النقيض النوعي للجماعة والرعية وشبكة القيم التي تتغذيان
ٍ
َ
يأكل
«عليك بالجماعة فإنما ُ
حاالت خاصة؛ فقد جاء في الحديث:
رص ُد الفر ُد ،ولكن في
منها .قد يُ َ
(((2
الذئب القاصيةَ»  .وهنا تشديد ،مرة أخرى ،على أن السال َم َة ال تكون إال مع الرعية  -القطيع ،وهو
ُ
السياق الديني-السياسي الشرقي عمو ًما.
السمت َج َر ِ
ِ
ِ
ت
النصوص التي أَسست األخالقي َة اإلسالمية ،وعلى هذا
دارت
على هذا النحو تقريبًا
ُ
(((3
كل ،بصفة واضحة المعالِم ،ما يُم ِك ُن تسميتُه «اإلبستمية اإلسالمية»
التطبيقاتُ والتأويالت حتى تَشَ َ
في مجال األخالق السياسية .وسيطرت هذه اإلبستمية ،في مجال األخالق ،على كامل التاريخ
اإلسالمي في نسخته الرسمية (األرثوذكسية) ،وامتد هذا التاريخ إلى بداية عصر النهضة (القرن التاسع
األصوب أن نقول إنه لم يتوقف إال جزئ ًيا أو قطاع ًيا.
عشر) ،بل لعل
َ

األخالقية الفردانية ومشروع العبور إلى المواط َنة
 .1من الطاعة إلى العدل

تعرض الرصيد الثقافي  -األخالقي لتحديات كُبرى في التاريخ الحديث بِسبب فلسفة الحداثة و ُمنتَجاتها.
وال شك في أن نشأة الفرد-الموطن( l’individu-citoyen ((3كانت من أبرز ما أسس األخالقي َة السياسية
ومحمد كامل قره بابللي ،باب الصالة ،رقم( 547 :دمشق :دار
( ((2انظر :أبو داود ،سنن أبي داود ،ج  ،1تحقيق شعيب األرناؤوط
ّ
العالمية.)2009 ،
الرسالة
ّ

وآليات عمله التي
( ((3نستخدم
اإلبستمية  épistémèبالمعنى الفوكوي الذي ُي ّ
قدمها على أساس أنّها نظام الفكر وضوابطه وقوانينه ّ
ّ
إبستمية جديدة .راجع في
َيخضع لها الناس في مجال أفكارهم وقيمهم وسلوكهم .ولهذا النظام سلطة ال تنقطع إال بقطيعة تنشأ عنها
ّ
Michel Foucault, Les mots et les choses (Paris: Gallimard, 1966), pp. 11-13.
هذا الصدد:
ً
ثانيا يحسن العودة إلى وائل ح ّ
خاصة؛ فله مقاربة عميقة لهذه المسألة،
واإلسالمية/
القرآنية ّأول
األخالقية
وللتوسع في
الق ّ
ّ
التشريعية ً
ّ
ّ
ّ
ّ
أنّ
أخالقية الحداثة التي قامت على الفصل بين الحقيقة والقيمة ،أو القانون
ـى
ـ
ل
إ
خاللها
من
انتهى
طريفة
ة
مقارني
استنتاجات
ولــه
ّ
ّ
خاص ،انظر :وائل حالق ،الدولة المستحيلة :اإلسالم والسياسة
فلسفي
بنسق
ع
ت
تتم
يكون،
أن
ينبغي
وما
كائن
هو
ما
أو
واألخالق،
ّ
ّ
العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،)2014 ،ص .174-162
األخالقي ،ترجمة عمرو عثمان (الدوحة :المركز
مأزق الحداثة
ّ
ّ

التاريخي والفلسفي .راجع ذلك في:
الفردانية
يتتبع مسار
ّ
( ((3استخدم أالن لوران مصطلح «الفرد-المواطن» وهو ّ
ّ

Alain Laurent, Histoire de l’individualisme (Paris: PUF, 1993), p. 39.

الغربية .راجع:
بالمسيحية
ودرس جي هرمت عالقة هذا المصطلح
ّ
ّ

Guy Hermet, «L’individu-citoyen dans le christianisme occidental,» in: Pierre Birnbaum & Jean Leca, Sur l’individualisme
(Paris: Presses de Sciences Po., 1991), pp.132-158.

الرأسمالية.
البروتستانية وروح
بحثي انخرط فيه دارسون مرموقون من أمثال ماكس فيبر بكتابه الشهير األخالق
وهو اتّجاه
ّ
ّ
ّ
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المدنية في إطار ما يُع َر ُف باإلنسية الغربية .وهذا التركيب المزجي الذي ال يكون فيه الفرد إال في سياق
المواطنة ،وال تكون فيه ال ُمواط َن ُة إال على قاعدة االعتراف بالفرد وجو ًدا مستقال؛ َه َدفُه َسد الطريق أمام
سبيل إلى إذكاء أخالق الجشع.
ً
اتجاهات الفكر الجمعوي /الرعوي التي ترى الفردانية
شغل بارزًا في الفكر اإلصالحي .وهذا من العالمات على انبثاق بوادر
كانت قضية االستبداد(َ ((3م ً
مطلب العدل مركزيًا في مشروع التحديث السياسي،
وعي تاريخي نقدي للنظام القيمي القديم .وكان
ُ
ويُمك ُن إدراج الكتابة في العدل في باب االحتجاج التاريخي على الكتابة في الطاعة.
ونود ،في هذا اإلطار ،أن ندقق في أمرٍ؛ هو أن العدل في أدبيات فكر النهضة الذي رأيناه كأنه االحتجاج
التاريخي على أخالق الطاعة ال عالقة له تقريبًا ،في نظرنا ،بالعدل (العدالة) كما صاغته الفلسفات
فعدل الراعي ٌ
ُ
عدل أخالقي على معنى ال َمك ُر َمة ،وليس له ِمن حا ِفز إال
السياسية الحديثة والمعاصرة؛
العدل في الفلسفات الحديثة والمعاصرة َع ٌ
َ
دل قانوني تضبطه
ُتاب ال َمرايا .ولكن
النصح الذي يُسديه ك ُ
الدساتير والمعاهدات والمواثيق وت َح ُر ُسه مؤسسات المجتمع المدني .واألهم من التقنين والتشريع
ُشكل معالِم
انتما ُء هذا العد ِل إلى إبستمية غير إبستمية العدل األخالقي .إنه جزء من شبكة القيم التي ت ُ
ادل له.
الحداثة .وهو ال يكو ُن إال حين تكون الحرية ُم َع ً
 .2من العدل إلى الحرية

ال شك في أن العالقة بين العدل والحرية عالقة إشكالية( ،((3وهي في الثقافة العربية أشد تعقي ًدا وتركي ًبا
وعي
منها في ثقافات أخرى نجحت في استثمار هاتين القيمتين على نحو منتج وإيجابي .وكان
ُ
المفكرين بمخاطر االستبداد منطلَقًا مه ًما لِشَ ق مسا ٍر في اإلصالح يَقوم على إعادة التوازن للعالقات
المختلة بين مؤسسة الحكم والمحكومين .لكن المدقق في خطاب العدل ال يملك إال أن يتساءل عن
صحيح
مكانة الحرية فيه ،وهو تَسا ُؤل معقول ألن المقابل النوعي لالستبداد هو الحرية وليس العدل.
ٌ
رصد حضو َرها القوي في أوروبا ،ولعله كان
ً
أن فكر اإلصالح لم يُغيب الحرية تغيي ًبا
كامل؛ فكان يَ ُ
يتمنى لو أن حظًا منها أصاب بالد المسلمين .أما واقعيًا ،فكان االحتفاء بالعدل.
حثنا عن تفسير لضمور الحرية وتَ َوسعٍ في اإللحاح على العدل في أدبيات اإلصالح العربية في
إن ب َ
القرن التاسع عشَ ر ،قُلنا إنه يَعسر في الحقيقة رد األمر إلى سبب واحد ،غي َر أننا نميل إلى تفسير أولي
قد تستقيم في ظله معقولي ٌة ما لالحتفاء بالعدل دون الحرية .فالتراتبية الرأسية /العمودية للعالقة بين
نسبيا،
ـرواد هــي «الحكم المطلق» ،ولــم تأخذ عـبــارة «االسـتـبــداد» الـصــدارة إال فــي وقــت ّ
( ((3الـعـبــارة المتداولة فــي كتابات الـ ّ
متأخر ًّ
ُ
تب.
ويمكن ُّ
أهم ما ك َ
عد كتاب عبد الرحمن الكواكبي :طبائع االستبداد ومصارع االستعباد ( )1902من ّ
ً
ً
تعبيرا دقيقًا فقال« :المساواة أ ِم الحرية ّأول؟ أو العربة أ ِم الحصان ّأول؟ إنّه السؤال األســاس الذي
عبر مراد دياني عن ذلك
ً
(ّ ((3
ٍ
بعبارة
البشري ،أو العكس؟
المجتمعية ،بمعنى ما مدى أصالة أو امتياز المساواة على الحرية في االجتماع
األشكال
جميع
أمام
ُيطرح
ّ
ّ
القبلي في بناء المجتمع ،والموشور الذي ُينظر من خالله إلى جميع اإلشكاالت المتعلقة
األساس
الحجر
هي
المساواة
هل
أخرى،
ُّ
باالجتماع اإلنـســانـ ّـي ،أم أنّ الحرية هــي ذلــك كـ ّلــه؟ وهــذا الـســؤال يطرح نفسه بـ ِـحـ ّـدة أشــد فــي هــذا الــزمــن الحاسم الــذي يعيشه العالم
يبرالي المستدام
نظرية العدالة أو استقراء معالم النموذج ال ّل
االقتصادية والمساواة
الحرية
العربي اليوم» .انظر« :اتّساق
االجتماعية في ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العربي» ،عمران ،العدد  ،)2013( 5ص .51
لما بعد الربيع
ّ

96

العدد Volume 6 / 22
خريف  Autumn 2017

ُ
أفعال تدبير الملك صادر ًة
الحاكم والمحكوم في بنية المجتمعات القديمة كانت تفرض أن تكون
فاعل .وقد تَكُو ُن هذه الفكرة تشكلت
ً
متقبل وليس
ً
من المدار األول حص ًرا ،وأن يكون المدار الثاني
أولً داخل المعقول الديني حيثُ يُجعل األمر كله لله ،ثم تسللت شيئًا فشيئًا إلى الفضاء السياسي
حك ُم الحاكم في مرتبة التفويض اإللهي .والعقل اإلصالحي في القرن التاسع
واألخالقي حتى صار ُ
عشر كان متحركًا في مدار الثقافة اإلسالمية الكالسيكية ،على الرغم من تَ َنبهه إلى مواطن خلل فيها.
لذلك لم تتحول الحرية إلى قيمة سياسية واجتماعية وتربوية تتأسس عليها أنظمة جديدة من العالقات،
وتصا ُغ في ضوئها أخالقي ٌة إنسانية حتى تصبح ثقاف ًة مركزها اإلنسان.
ج ُد إذًا عائق حقيقي يَم َنع االتجا َه نحو تدشين سياق أخالقي ينهض على قاعدة الحرية .وهذا يُمك ُن
يُو َ
نفسها كانت تعتمد مقو ًما واح ًدا مركزه السلطة .وبما أنه
إدراكُه إذا وضعنا في االعتبار أن فلسفة اإلصالح َ
ُرص َة النبثاق ُسلم قيمي تنتقل بواسطته الثقافة العربية
لم يقع استحداثُ ُمقوم معادل مركزه المجتمع؛ ال ف َ
اص اليوم ِمن حركة اجتهادية ضخمة يتم من خاللها
من سياقها القديم إلى سياق حداثي .لذلك ،كأنه ال َم َن َ
تحويل االهتمام من مدار الطاعة إلى مدار الحرية .وذلك ال يتأتى ما لم ت َح ُدث عملي ُة اختراق معرفي
ُ
وثقافي لمفهوم الرعية والولوج إلى المساحات المعتمة التي كانت معدود ًة ضمن الالمفكر فيه.
كان االتصال المباشر بين أوروبا واإلسالم في العصر الحديث مناسب ًة غير عادية لتحرير الحرية من
األطر المعرفية التقليدية وفتح معا ِب َر جديد ٍة أمامها .ولكن ذلك لم يكن كافيًا؛ إذ ستكون الحاجة ملح ًة
النبثاق تأويل عصري يَسحب الحري َة من بيئتها الغربية األصيلة ويضفي عليها من الدالالت االستنباطية
ما يجعلها ذاتَ معنى في المجال التداولي اإلسالمي.
ُ
االعتراف بأن
فمتى تكون الحرية إذًا في قلب اهتمامات الفكر العربي المعاصر؟ ينبغي ،موضوعيًا،
خ َر دشنه هذا الفكر في النصف الثاني من القرن العشرين وما فتئ يتطور ويتعاظم شأنُه .إنه طور
طو ًرا آ َ
األدبيات الحداثية حيثُ تتقدم موضوعات الحرية والديمقراطية والحقوق والمجتمع المدني على ما
عداها من موضوعات التفكير السياسي المعهودة .وهكذا ُولِ َد على نحو صريح في هذا الطور مجال
التفكير في الفرد ،وهو تحول عميق في وِجهة التفكير الفلسفي وليس فقط السياسي .ومع ذلك يَحس ُن
أن نوضح أن الذي نشأ هو مجال التفكير في الفرد وليس مجال الفرد؛ فالكتابات العربية الحداثية
ما زالت في طور الدفاع عن الفرد من جهة حقوقه وحريته.

أخالقية المواطنة :مقومات ورهانات
 .1الفردانية والحرية

ن َُسل ُم تاريخ ًيا بأن الفرد في أفق الفردانية يُعد في فلسفة الحداثة محو َر العملية السياسية ،وليس عجي ًبا
رئيسا لميالد «مجتمع األفراد»( .((3وال يكون االنتصا ُر للفرد ِ
داخ َل هذا
حينئذ أن تكون الحرية عنوانًا ً
ـوســط بين فلسفتين :فلسفة الجماعة وفلسفة الـمــواطــن؛ فبروز
( ((3اسـتـخــدمـنــا هــذه الصيغة (مجتمع األف ــراد) أل ّنـهــا تحقّق معنى الـتـ ّ
مجال الفرد كان البداي َة لنشأة مجال الفرد-المواطن ،وال ّ
شك في أنّ «دولة المواطنين» وليست «دولة األفراد» هي المقصد من فلسفة
السياسية.
الحداثة
ّ
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التصور تزكي ًة للجشع واألنانية وحطا من قيمة اإليثار كما روجت الدراساتُ األخالقوية( .((3ينبغي أن
يُنظَ َر إلى المسألة من زاوية أخرى ،وهي النظ ُر إلى الفردانية من جهة كونها ت ُمثل ثورة على «الجماعية»،
وتحري ًرا لإلنسان من نزعات اإلذالل وتعطيل القدرات والمهارات؛ فالفردانية ،على نحو من األنحاء،

ُمكو ٌن من أبرز مكونات اإلنسية ،وهي بذلك تندرج ضمن اإلبستمية المناهضة إلبستمية الجماعة.
ويمثل الفرد في الفردانية وضعي ًة فلسفي ًة قبل أن يكون جز ًءا من وضعية اجتماعية أو أخالقوية .والفرد
في هذا التصور مآلُه أن يكون مواط ًنا .والطريق إلى ذلك يُلخصها جيليو جيليف  Jelio Jelevفي
حه واإلجابة التي اقترحها« :متى يتحول الفرد إلى مواطن؟ عندما يصبح شخصية
السؤال الذي طر َ

مدنية ،وهي صفة سوف يكتسبها من خالل العالقات التي ستقوم بينه وبين المجتمع المدني حيث

وفاعل أكثر مما يكتسبها من خالل عالقاته بالدولة .يصبح اإلنسان شخصية مدنية
ً
يكون عنص ًرا نشيطًا
عندما ينخرط تدريج ًيا وينجح في االندماج في دوائر المساحة االجتماعية الكبرى مداف ًعا عن القيم
األساسية للديمقراطية»(.((3

وال يمكن تجاوز مساهمة إيميل دوركايم في هذا المجال؛ فإذا كانت األخالق المتوارثة هي منظوم َة

قواع َد تُب َنى خارج الوجود الفردي لإلنسان ولكنه يُل َزم بالخضوع لها ،فإن أخالق الفرد تنشأ من داخل
وإحساسا .وكان مسعاه عقلن َة األخالق و َعلمنتَها ووضعنتَها( .((3وغير بعيد من هذا التصور
وجوده وع ًيا
ً
رأى لويس ديمون أن ما يميز مجتم ًعا ِمن آخَر هو منزلة الفرد؛ فالمجتمع الذي يكون فيه للفرد القيم ُة
العليا( ((3هو ذاك الذي نتحدث فيه عن الفردانية .وأما المجتمع الذي يكون فيه للجماعة القيم ُة العليا،

فذاك الذي نتحدث فيه عن الكلية( .Holisme ((3ومن الضروري أن نشير إلى أن الفرق بين النموذجين

حاصل مصادفةً .إنه نتيجة تطور تاريخي طويل ومعقد عند بعض الدارسين ،أو هو نتيجة انقطاع
ً
ليس
نوعي وحاسم عن نظام قيمي سابق عند دارسين آخَرين .والرصد التاريخي الذي قام به توماس مارشال

لألطوار الكبرى التي تطور عبرها مفهوم المواطنة يكشف أن منزلة الفرد فيها لم تكن إال لتجويد أداء

(35) François de Singly, L’individualisme est un humanisme (Paris: éditions de l’Aube, 2011), p. 9.

السلبية يمكن العودة إلى:
للفردانية تلك الصورة
وللتوسع في بعض األسباب التي أعطت
ّ
ّ
ّ

Daniel Bertaux, «Individualisme et modernité,» Espaces Temps, no. 37 (1988), pp. 15-16.

( ((3جيليو جيليف« ،التربية والمواطنة في القرن العشرين» ،ضمن :جيروم بيندي (إِشراف) ،القيم إلى أين ،ترجمة زهيدة درويش
التونسي للعلوم واآلداب والفنون بيت الحكمة ،)2005 ،ص .290-289
جبور ،منشورات اليونسكو (قرطاج :المجمع
جبور وجان ّ
ّ
ّ
ّ
األخالقية:
التربية
كتابه
في
بوضوح
المسعى
هذا
ى
ل
يتج
(((3
ّ
Emile Durkheim, L'éducation morale (Paris: PUF, 1974), voir notamment: «1re leçon: la morale laïque».

حد
أساسية يتم ّتع بها الفرد في ظـ ّـل فلسفة
( ((3يـتـحـ ّـد ُث جــورج بــوردو عن ثــاث خصائص
الفردانية وهــي :الفرد بوصفه قيمة في ّ
ّ
ّ
ذاتــه  ،L’individu comme valeur en soiوالـفــرد بوصفه غاية  ،L’individu comme finوالـفــرد بوصفه وسيلة L’individu comme
 ،moyenراجع:
Georges Burdeau, Le libéralisme (Paris: Seuil, 1979), pp. 88-94.

(39) Louis Dumont, Essai sur l’individualisme: Une perspective anthropologique sur l’idéologie moderne (Paris: Seuil,
1983), p. 37.
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ض أن يَكو َن
القيم المدنية ،وتعزيز المكاسب المرتبطة بالحقوق السياسية واالجتماعية( .((4وهكذاِ ،ع َو َ
وفاعل .وعندئذ تتحقق إنسانية اإلنسان في بُعدها
ً
جا
اإلنسان متلقيًا في سلبي ٍة تلك القواعد ،يُصبِح منت ً
األخالقي.
وبعي ًدا من استعراض التفاصيل التي تتباعد بها تيارات الفكر الفلسفي الحداثي أو تتقاطع حول الفرد
والفردانية ،فإن ما ينبغي االحتفاظ به هو أن انتصار الحقيقة على القيمة ،أو ما هو كائن على ما يجب
أن يكون ،جاء في سياق رؤية وضعانية لألخالق والمنفعة والقانون والسياسة والدولة .ولم يَ ُعد ممك ًنا
شرعنة /تبرير /تفسير أي سلوك أو فكرة إال باالستناد إلى المفاهيم والتصورات التي انبثق منها هذا
السياق .ستتوارى ،نظريًا على األقل ،الوالءات والعصبيات والهويات السابقة التي كانت ترتهن الفرد
وتسحق وجو َده ،وستكون الفردانية إعالنًا عن ت َعاقُد حر ومسؤول داخل المجال السياسي الوضعي
وفي إطار «الدولة السياسية»(.((4
لم يكن ميالد الفردانية استباح ًة للجماعية فقط ،بل كان في األساس ميال ًدا للحرية( ((4واالستقالل
واإلبداع على مستوى المكاسب الفردية ،وميال ًدا لالعتراف( Reconnaissance ((4والتعاقد والمواطنة
على مستوى المكاسب العمومية .وما كان ذلك لِيكُو َن إال بإجبار نظام القيم القديم على االنسحاب،
وإعالن دخول نظام القيم الجديد حيز التنفيذ .وبهذا تظهر مجاالت الدولة الحديثة :المواطن،
السلطة ،األحزاب ،الهيئات المدنية  ...إلخ ،المبنية على مبدأ التوازن وقيمة االعتراف بين مختلف
مكوناتها.
(40) Thomas Humphrey Marshall, Citizenship and Social Class: And Other Essays (Cambridge: University Press,
1950), chap. 1, pp. 10-27.

فلسفيا على الـسـيــاسـ ّـي  ،le politiqueأي
(َ ((4تـ َـعـ ّـمــدنــا هــذا االسـتـخــدام« :الــدولــة الـسـيــاسـ ّـيــة» بـنــاء على أنّ النعت «الـسـيــاسـ ّـي» ُيحيل
ًّ
والمدني َق َ
فللسياسي إ ًذا منزلة
؛
العام
للشأن
ا
عملي
ا
تدبير
يعني السياسة بوصفها
الديني
المجال الــذي يتحقّق فيه الفصل بين
ّ
ً
ًّ
بل أن َ
ّ
ّ
ّ
ً
حس ُن مراجعة
مصطلحا
السياسي
والديمقراطية .وعن
والحر ّية
رفيعة في الدراسات المنشغلة بنشأة الفرد والمواطن والدولة
ً
وتاريخا َي ُ
ّ
ّ
ّ
ما كتبه كريستيان مايير:
Christian Meier, The Greek Discovery of Politics, David McLintock (trans.), (London: Harvard :Christian Meier
University Press, 1990): «The Concept of the Political», pp. 11-19.

يحسن التنويه هنا بأنّ
للحرية ،فهي دعامة ال غنى عنها للمجتمع والدولة في
«حر ّية الضمير» وإن كانت من تفاصيل مبحث
(((4
ّ
ُ
ّ
ُ
الفردية
ـاق
ـ
خ
األ
جعل
نحو
دني
م
ـزوع
ـ
ن
ثانية،
جهة
من
ـي،
ـ
ه
و
لالعتراف،
مباشر
منتوج
جهة،
من
ّها،
ن
إ
المعاصرة.
ة
السياسي
الفلسفة
ّ
ّ
َ ّ
َم ً
األخالقية التي تعني تعايش األفــراد في
دية
األخالقية» (.)pluralisme moral
دية
سماه جوسلين ماكلور
ّ
ّ
والتعد ّ
«التعد ّ
دخل إلى ما ّ
ّ
ّ
فضاء واحــد على الرغم من انتماءاتهم إلى أديــان ومذاهب ورؤى مختلفة ومتناقضة ال تكون إال داخــل دولــة المواطنة؛ حيث يكون
للتوسع راجع:
التسامح قيم ًة عليا .وال خالف حول ما ُيحد ُثه االختالف بين الناس خارج هذه الدولة.
ّ
Jocelyn Maclure & Charles Taylor, Laïcité et liberté de conscience (Canada: Boréal, 2010).

أخالقي ،مجا ُله الكفاح من أجل أن ّ
يفتك
السياسية المعاصرة .وهو في األساس مبدأ
رئيسا في الفلسفة
(ُ ((4ي ُّ
عد االعتراف ُم ّ
كونًا ً
ّ
ّ
اآلخــريــن اعـتــرا ًفــا بــه .وينتج مــن تحقّقه ثالثة مكاسب؛ وهــي الثقة بالنفس واالحـتــرام والتقدير .وبقطع النظر عــن السياقات
الـفــرد مــن َ
وخاصة كتاب أكسل هونيث Axel Honneth
ومرورا بكتابات مدرسة فرانكفورت
التي تبلور فيها هذا المفهوم بد ًءا من فلسفة هيغل،
ّ
ً
الـصــراع مــن أجــل االع ـتــراف  ،La lutte pour la reconnaissanceوالـفــردانـ ّـيــة على نحو مــن األنـحــاء ثـمــرة مــن ثـمــرات مـبــدأ االعـتــراف.
سلبي ّ
ريب في أنّ ق ّل َتها ّ
يدل على
مؤشر
ويحسن التنبيه في هذا المقام إلى أنّ الكتابات
العربية في مسألة االعتراف قليلة ًّ
ُ
جدا .وال َ
ّ
ّ
بأهم ّية االعتراف قيم ًة تتهاوى بفضلها جميع أشكال التمييز.
فراغ يتجاوز مسألة الكتابة إلى مسألة
ّ
محدودية الوعي ّ
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 .2المواطنة بدي ًلا

في ضوء ما تقدم يتأكد أمران؛ أما األول فهو أن الدولة العربية في عمومها ،على الرغم من الخطاب الذي
تروجه حول انتمائها إلى الحداثة ،وعلى الرغم من النصوص التشريعية الكثيرة الدافعة في هذا االتجاه،
ٍ
اختراقات كبرى فتتغير بنيتُها المغلقة والمستبدة .وأما الثاني فهو أن العقل التحديثي العربي لم
لم تشهد
ينجح بَع ُد في بناء روح حداثية عمومية /أفقية تنتقل بها قطاعاتٌ واسعة من الناس والثقافة من الخضوع
لقواعد النظام القيمي القديم ،إلى أفقِ نظامٍ قيمي حداثي .ويبدو أن ما رآه وائل حالق في عمله البحثي
زمني المسلمين القديم والحديث« :لقد تغلغلت في العالم
الجاد ليس دقيقًا لما قال وهو يقارن بين
ِ
اإلسالمي الخطابي وأشكال معرفته توصياتٌ أخالقية وسلوك أخالقي أملته الشريعة ،بينما تنتشر فيه
اآلن النزعة الوضعية والسياسة والسياسي ،إضافة إلى مفاهيم المواطَنة والتضحية السياسية»( .((4ولعل
العرب اليوم لئن افتكوا قطعة من مساحة الفكر اإلسالمي
الذهاب إلى أن المفكرين الحداثيين
األسل َم هو
َ
ُ
التقليدي ،واستطاعوا أن يجعلوا من حرية الفرد ومدنية الدولة بؤرة نشاطهم المعرفي واأليديولوجي؛
جعلِ مشروعهم النخبوي مشرو ًعا عموم ًيا .إن النضال الحقوقي من أجل الفرد ليس
لم يتمكنوا من َ
إال بداي ًة في طريق شاقة وطويلة من أجل بناء ال ُمواطن؛ فاألم ُر يحتاج إلى ما هو أهم ،وهو النضال
الفلسفي من أجل الفردانية من جهة ،والنضال المدني من أجل ميالد الفرد-المواطن من جهة ثانية.
لم تكن المواطنة ،تاريخ ًيا ،مشرو ًعا ذا أولوية في أدبيات التمدن ،وكانت عملياتُ استدعائها خاضع ًة
آللية البحث عن األشباه والنظائر من أجل ممارسة «لعبة» التأصيل الشكلي التي يتفانى في الوفاء لها
العقل القياسي .كان يكفي ُمنتَ ِسبِي هذا العقل العثو ُر على عبارة «وطن» في المعجم ،أو الوقوع على
نص مثل «حب الوطن من اإليمان» ليقع اإلعالن عن الظفر بأصول للوطن والمواطنة في التراث.
ونعتقد أن هذا النوع من التفكير عاجز عن استيعاب تاريخية ال ُمواطَ َنة ،وغي ُر قادر على ال ُعبُور المعرفي
من إبستمية إلى أخرى .وعمليات التركيب أو ال ُمجاورة التي تتساكن بها اإلبستميتان داخل هذا العقل
يعي تهدي َدها لنوع الشخصية
ال تزيد على أن تكون إعالنًا عن أزمة حقيقية يتخبط فيها من دون أن َ
ال ُم َراد إنتاجها.
وربما يزداد األمر تعقي ًدا حين تنزع بعض المشاريع الفكرية العربية في مقاربتها مسأل َة الحداثة عمو ًما
خصوصا إلى إخضاعهما لِ َما صار يُع َر ُف باألسلمة .وعاد ًة ما يكون ذلك باستحداث
ومسألة ال ُمواطنة
ً
ٍ
مساحات طَ َرفية  Périphériqueحول هذه المسائل ،ثم العمل على َسحبِها إليها بدعوى ترقية أدائها،
حا لها في بيئتها األولى .نقصد ،على سبيل المثال ،ما يطرحه طه
وتغذيتها بمعيار قيمي لم يكن ُمتا ً
عبد الرحمان وهو ينقد الحداثة الغربية ويبشر بالحداثة اإلسالمية؛ فمما قاله في إطار ما سماه «التوسع
قليل« :ال مجال يحتمل أن
المعنوي» ،وهو ما عبرنا عنه بالترقية ،هذا المقطع الذي نود أن نتوقف عنده ً
يتجلى فيه التوسع المعنوي مثل تجليه في االرتقاء بـ ‘المواطنة’ إلى رتبة ‘المؤاخاة’ ،فمعلوم أن المواطنة
تتحقق في سياق امتداد الحداثة إلى كل جوانب الحياة المادية للفرد ،أي أن المواطن ال يكون كذلك،
( ((4ح ّ
الق ،ص .186
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حتى تسع الحداث ُة كل مناحي حياته المادية .والمؤاخاة تعلو على هذا ،إذ هي اتساع الحداثة للمناحي
فضل عن مناحيها المادية .كما وجدنا أنه ال مجال يحتمل أن يتبدى فيه التعميم
ً
الروحية لحياة الفرد،
الوجودي ِمثل تبديه في االرتقاء بـ ‘التضامن’ إلى رتبة ‘التراحم’ [.((4(»]...
ج ألطروح ٍة
هذا التصور األخالقوي للحداثة الغربية والقيم المصاحبة لها ليس جدي ًدا؛ فهو إعادة إنتا ٍ
َ
أساسا في ابتعاده عن األخالق.
والشرق روحي ،وأن مشكلة الغرب تكمن
معروفة مفا ُدها أن الغرب مادي
ً
والحقيقة أن هذا الطرح غير دقيق ألن األخالق تجل ًيا ومفهو ًما و َمر ِ
ج ًعا تتعدد وتتنوع بتعدد المنطلقات
ب للصواب ألن األخالق
حص ِر األخالق في الدين فقط ُم َ
والتصورات وتنوعها .والعمل على َ
جانِ ٌ
مثلما تكون ديني ًة تَكون كذلك دنيوية وضعيةً .وأما الطريقة المقتَرح ُة لِتجاوز مادية الحداثة الغربية
و ُمرفَقاتِها فَتخليقُها( Moralisation ((4باألسلمة .وهكذا يتم االستنجاد بالرصيد المعجمي اإلسالمي،
لِتُصبح المواطنة «مؤاخاة» والتضامن «تراح ًما» ،في عملية إبدالية غير مفهومة حين نستحضر معنى
البناء النسقي للحضارات الذي أفَضنا في التركيز عليه في مواقع سابقة من هذه الورقة.
ثل هذا النقد( ،((4فقدم رؤيتَه التي تقوم على أن الحداثة
صحيح أن طه عبد الرحمان تَوق َع أن يُ َوج َه إليه ِم ُ
تتعدد بالتطبيقات ،وأن ما يحياه الغرب هو تطبيق من ممكنات أخرى ،لذلك وجب أن ال يكون ذاك
خ َر له من المشروعية
ِح مشروع أسلمة الحداثة ُممك ًنا آ َ
التطبيق هو الفهم الوحيد .وبنا ًء على ذلك يُصب ُ
ما للمنوال الغربي .وإذ «يُ َؤسلِ ُم» طه عبد الرحمان الحداثة والمواط َنة بعمليات اإلبدال المذكورة؛
ال يُقد ُم فعليًا إال مشرو ًعا نَقضيًا لهما وليس توسي ًعا للمعنى بالترقية والتهذيب والتشذيب؛ فهو ،بما
يقترحه ،يعود إلى ما قبل زمن الحداثة والمواطنة ،فـ «المؤاخاة» قيم ٌة َم ُ
جال إبستميتها الجماع ُة على
المعنى الوارد في هذه الورقة ،وهي قيمة مثالية في عالقة بالسعادة المفارقة لقوانين العمران ونسبية
الخير وحدود الفضيلة ،وهي القيمة التي لم تص ُمد حين االختبار؛ فقد رأيناها في السياق األخالقي
اإلسالمي الذي تتبعنا أث َ َرها فيه تتالشَ ى فور أن فكر المسلمون في التنظّم على قاعدة السياسة .وعلى
ذلك ِقس قيم َة «التراحم».
إن المجتمعات ،وهي تدخل مجال السياسة ومنطق الدولة ،تنتقل وجوبًا إلى ِ
صيَغٍ من العيش ت ُرتبُها
آلياتُ التعاقد وتَسهر على رعايتها ضواب ُ
ط قانوني ٌة وعالقات وضعية .وال شك في أن الدولة الحديثة
التي تكون فيها ال ُمواطَ َن ُة (وليس المؤاخاة) في أعلى المراتب ،تبتدع باستمرار من معقولها الداخلي
ٍ
أدوات لتوزيع األدوار وتنظيم عالقات القوة .وبهذا ،فهي في بنائها الذاتي ت ُن ِت ُج أخالقيتَها الخاصة بها
من دون أن تكون في حاجة إلى أخالق تُضَ خ فيها من الخارج.

( ((4ط ــه عـبــد الــرحـمــن ،روح الـحــداثــة :الـمــدخــل إلــى تــأسـيــس الـحــداثــة اإلســامـ ّـيــة (ال ــدار الـبـيـضــاء /بـيــروت :الـمــركــز الـثـقــافـ ّـي الـعــربـ ّـي،
 ،)2006ص .210

الرتب» .انظر :المرجع نفسه،
تأسست على القيم
( ((4هكذا ُيضيف« :المؤاخاة إنّما هي المواطنة وقد ّ
ّ
األخالقية التي تَنزل أعلى ُّ
ص .213

( ((4المرجع نفسه ،هامش  ،1ص .213
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لئن كا َن دفاع طه عبد الرحمن عن األخالق الدينية أو عن كون األخالق واجب َة النفاذ لصدورها عن
الله دفا ًعا تُشر ُعه المنطلقات التي صدر عنها ،فإن ت َوس َعه في ذلك ل َن ِ
قض أطروحة استقالل األخالق
ِ
ساحات
عن الدين التي اشتهر بها طائف ٌة من الفالسفة وخاصة ديفيد هيوم  David Humeيَدفَ ُع به إلى
ج َد ٍل عقيم(((4؛ فاختالف المقدمات يقود حت ًما إلى اختالف النتائج؛ فللحداثة مقدمات ُها المعلومة
ونتائجها المعلومة أيضً ا .وبهذا يلوح اإلكراه المسلط عليها من أجل تديينها أو تخليقها أشب َه بالسطو أو
االختطاف نظ ًرا إلى أن الحداثة على نحو من األنحاء دين وأخالق ،ولكن في سياق وضعي.
َكشف عن إشكاالت معرفية ومنهجية في التعامل مع القيم
ما نستخلص ُه إذًا هو أن مثل هذه المقاربات ت ُ
الحديثة وخاصة قيمة ال ُمواطَنة .فالمواطنة ،كما َسبَق البيان ،نشأت في سياقات معينة وداخل منظومة
قيم وتصورات حول الدولة والجماعة والفرد والحرية واالستقاللية واالعتراف والعيش المشترك ...
إلخ ،وهي في كل ذلك ُمخالِفة أو معارِض ٌة مسأل َة الجماعة كما بلورها النسق اإلسالمي القديم.
وأن تكو َن ال ُمواطَ َن ُة ُهوي ًة على وجه الحصر؛ فذاك ألنها ،في إطار المعقولية التي أنشأتهاِ ،
تتس ُع للجميع
وتستوعب االختالف والتناقض والتنوع( .((4وهي ،لهذا المعنى تحدي ًدا ،تتفوق من جهة األداء وإدارة
ُ
العالقات الخاصة والعامة على ما سبقها من أنماط الوالء واالنتماء القائمة على معايير الدين أو الجنس
أو القبيلة أو الطائفة .وقد ذهبنا ،بسبب ذلك ،إلى أن ال ُمواطَ َن َة لم تكن مشرو ًعا ذا أولوية في أدبيات
التمدن العربي .و ُمؤدى هذا أنه ينبغي اإلقرار من دون ُموا َربَ ٍة بأن «المواطنة قيمة حديثة ،لها جذورها
التاريخية ال محالة ،ولكنها فَرضت نفسها منذ بروز القوميات األوروبية خالل القرن التاسع عشر،
ولم تكن البالد اإلسالمية تعرف معنى الوطن كما برز في هذا العصر [ ]...فمفهوم المواطنة وليد
ظروف سياسية واقتصادية وثقافية جديدة طرأت على البالد العربية»( .((5وهذا يعني أن المواطنة حين
فعال إال بتوفير المناخات
تكون نتيج َة سياقات فلسفية ودينية وأخالقية(((5؛ ال ي ُمكن استثمارها استثما ًرا ً
المالئمة لها.
العرب اليو َم من سريان ثقافة الراعي
وأخي ًرا ،ال نرى أن ال ُمواطَن َة هي الحل السحري الذي يتحرر به
ُ
والرعية في كثير من مناحي حياتهم ،ولكننا نعتقد أن نصي ًبا غَي َر يسير من مشكالتهم التاريخية والسياسية
واإلبداعية َمر ِ
ج ُعه إلى غياب ال ُمواطَ َن ِة تصو ًرا وإجرا ًء .فقد نتج من غيابها تصو ًرا تضخ ُم مكان ِة الحاكم
على حساب المحكوم ،وسيطر ُة أخالقِ الطاعة والوالء مقابل انسحاق الوجود الفردي المستقل
ٍ
عالقات
لإلنسان ،ونتج من غيابها إجرا ًء تفقي ٌر واسع وخطير للفضاء العمومي ،فانعد َمت ُمقتَضَ ياتُ بنا ِء
( ((4راج ــع اعـتــراضــات طــه عبد الرحمن على الفالسفة الــذيــن ُينكرون عالقة الــوجــوب بالوجود (الـلــه  -األخــاق) فــي كتابه :ســؤال
العربي ،)2000 ،ص .51-40
الثقافي
الغربية (الدار البيضاء /بيروت :المركز
األخالقي للحداثة
األخالق :مساهمة في النقد
ّ
ّ
ّ
ّ

ُ
( ((4يقول برهان غليون في هذا الصدد« :إنّ
االجتماعية ويسهر
يعترف بالتناقض والخالف في المصالح
المواطنية تقوم على نظام
ّ
ّ
الحق والـقــانــون» .انظر :برهان غليون ،نقد السياسة الــدولــة والــديــن (الــدار
على ضبط وتنظيم هــذا التناقض عن طريق تطوير وسائل
ّ
العربي ،)2007 ،ص .154
الثقافي
البيضاء /بيروت :المركز
ّ
ّ

التونسية للنشر ،)1992 ،ص .156
اإلسالمية :مظاهر من التجريب والتجريد (تونس :الدار
( ((5كمال عمران ،الثقافة
ّ
ّ

للتوسع في هذه السياقات راجع:
(((5
ّ

Paul Magnette, La citoyenneté: une histoire de l’idée de participation civique (Paris: Bruylant, 2001).
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أفقية متوازنة قائمة على تعاقُد تُحفظ به الحقوق والحريات ،ويُصان داخله التعد ُد واالختالف .والذي
ٍ
إمكانات حقيقي ًة للقطع مع األخالقية
ال شك فيه أن ال ُمواطَ َنةَ ،بوصفها ُملتَقَى القيم المدنية ،تُوف ُر
نوال ناج ًعا لبناء الفرد والمجتمع والدولة .والراجح أن عمليات التركيب والتأصيل
التقليدية وت ُقد ُم ِم ً
َكشف ،ولكن بحيا ٍء ،عن اعتراف غير ُمعلَن بأن ما كان يوفره النظام
واألسلمة التي تدور على المواطنة ت ُ
المعرفي والقيمي القديم ما عاد اليوم قاد ًرا على تلبية متطلبات الواقع أو فَض مشكالته.

الخاتمة
كانت مسألة التنظم األخالقي واالجتماعي والسياسي التي تضبطها مجموعة من «القوانين العمرانية»
قد دفعت هذه الورق َة في اتجاه تبني المقاربة الثقافية التي تدافع عن أطروحة البنى الحضارية ال ُه َووية
المغلقة ،أكثَ َر من ميلها إلى المقاربَة التاريخية التطورية التي تدافع عن أطروحة ُمراكمة التجارب
وتطويرها .وأدى هذا االختيار إلى القبول بفكرة أساسية وهي أن التحوالت النوعية العميقة في ب َنى
َمنح الزمن
المجتمعات والثقافات وشبكات القيم ال تكون إال بالقطيعة؛ فهي التي تُنهِي معقولية زمنٍ وت ُ
الجدي َد معقوليتَه وشرعيتَه.
وتوقفت الورقةُ ،بنا ًء على هذا التمشي ،عند كثير من المالحظات والتساؤالت واالستنتاجات التي
تاح التاريخي اليوم أمام العرب
تخص البناء القيمي الذي أفرزته أخالقية الجماعة ،وحدو َده ،وال ُم َ
لتجاوز معضالت التخلف التاريخي واالجتماعي والسياسي.
وحا َولنا في مستوى َ
أول أن ننجز قراءة تاريخية ثقافية للكشف عن األخالقية اإلسالمية من خالل
دراسة جدلية الديني والسياسي في التجربة اإلسالمية الكالسيكية ،وقراء ًة تحليلية نقدية في مستوى
َشكل داخله الفك ُر العربي الحديث والمعاصر وهو يبحثُ عن المنوال السياسي
ثانٍ للمسار الذي ت َ
حه لالندراج في الزمن الحداثي .وكانت أطروح ُة األنساق الحضارية االختيا َر
واألخالقي الذي يقتَر ُ
المعرفي والمنهجي الذي ارتضينا ُه أفقًا عا ًما لتحريك مجموع األفكار التي أثثَت هذه الورقة .ويُتَبَي ُن
من خالل هذه المحاولة لِفهم طريقة عمل األنساق الحضارية أن أخالقية الجماعة غ ُير أخالقية الفرد.
كانت الجماعة محكوم ًة بأخالق الطاعة ،ووقع التعويل على استدعاء كل ما يُحقق هذه القيمة وما يَنتج
منها؛ مثل مكارم األخالق والمعروف والجزاء في سياق ديني ابتدا ًء ،وسياق سلطاني رعوي انتها ًء،
بحيثُ حلت أخالقية الرعية محلها ،وسيطر مجال الراعي على كل مساحات الفعل والسلطة والقدرة
والقوة ،مسنو ًدا بأدباء المرايا وفقهاء السالطين ومؤرخي دولة ال َغلَبة .وأما ما يُحدد شرط وجود الفرد
وغايته فهو الحرية في سياقها اإلنسي؛ فقد رأينا أن الفرداني َة كانت َمع َب ًرا إلى مركزية الفرد في الكون
ابتدا ًء ،وإلى المدنية انتها ًء ،ففي إطارها كانت تُولَ ُد التوافقات وتوضَ ُع قواعد العيش المشترك في ظل
مبدأ االعتراف وتحت سقف المواطنة بما تمثله من معاني الوضعنة في مجال القيم.
وتوقفت الورق ُة عند معضل ِة انحباس المدونة السياسية اإلسالمية الرسمية في دائرة أخالق الطاعة ،وتنمية
بعض االختراقات في
مجال االستبداد السلطاني .ورأيت أن المعقولية التي تتحكم في كل ذلك َع َرفت َ
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القرن التاسع عشر ً
أول ،ومع الدولة الوطنية بعد ذلك .وبرزت منذ ثمانينيات القرن العشرين اتجاهاتٌ
األسباب ،أن
فكرية حداثية ،لكن العوائق كانت أكب َر من الجهود المبذولة .ورجحنا ،ونحن نفحص
َ
تكو َن تسربات الحداثة إلى البالد العربية في أغلبها إما مقطع َة األوصال ال ناظ َم لها أو ُمهج َن ًة بتأويالت
ص َل
شكلية في التأصيل واألسلمة .لذلك ،ظلت أخالقية القديم متساكنة على نحو غير معقول مع ما َو َ
متناث ًرا من أخالقية الحداثة .وقدرنا أن هذا المأزق سيستمر في إفساد مشروع المواط َنة قيم ًة ُموض َعن ًة
وأن تجاوزَه لن يكو َن إال بتحوالت كبرى في الوعي بالتناقض الكلي بين إبستمية الجماعة وأخالق
الطاعة وإبستمية الفرد وأخالق الحرية.
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ال تحظى كتابات عبد الله العروي ويجيب عنها بعد فحص وتأمل ،حسب تسلسل
بالمتابعة واالهتمام األكاديمي بالنظر التاريخ والمنطق»(.)2
إلى الموضوعات والمفاهيم العميقة التي يختار
سؤال،
ً
جاء هذا الحوار الثنائي في مئة وأحد عشر
مقاربتها فحسب ،وإنما أيضً ا بفضل تنويع الطرق
يطرحها على نفسه ،ويجيب عنها في آن واحد،
التي يسلكها في تصريف اهتماماته الفكرية التي
في محاولة لسبر أغوار الذات وما يحيط بها،
تتجاوز شغفه بالتاريخ الذي يع ّده «ف ًّنا قبل أن
( )1وال سيما أن مشكلتهما تتمثل بأننا نعتقد بحقٍ أنّنا
يكون عل ًما ،ورواية قبل أن يكون مقالة تحليلية» ،
على معرفة تا ّمة بهما ،والحال أننا ال نعرف عنهما
لتستدعي السياسة واالجتماع والفلسفة ،وغيرها
إال القليل.
من المجاالت اإلنسانية التي تسعفه في أبحاثه
يتوزّع هذا العدد من األسئلة المسترسلة ،على
واإلجابة عن تساؤالته.
تسعة أجزاء متداخلة ،تخلو من مقدمة وخاتمة،
ولئن اختلفت إصداراته العلمية ،من حيث
للتحدث في قضايا تاريخية وفكرية وسياسية،
مضمونها ومنهجيتها؛ فالمالحظ أنها تكاد تنقل
تمتد من ثالثينيات القرن الماضي إلى ما بعد
حرصه على الكتابة في إطار نسق نظري ،يتميز
استقالل المغرب عن الحماية الفرنسية سنة .1956
بوحدة المتن واإلنتاج الفكري الهادف إلى فهم
لعل من ينتمي إلى العالم العربي انطلق الكتاب بالحديث عن الذات ،من حيث
الذات والواقعّ ،
يفكّر ويتأمل في الوضعيات المح ِّددة لوجوده االسم والجذور ،وخلص إلى تأمالت وأسئلة
الفردي والجماعي ،على أمل تطويرها ،وجعلها أنطولوجية وإبستمولوجية ،جعلته وفيًا ألسلوبه
في الفحص والتفكيك الدقيقين للمفاهيم ،في
تتالءم ورهانات التحديث.
عالقة بما هو أنثروبولوجي وثقافي وهوياتي.
ومن يتابع أعمال العروي ،يعلم أنه ،وإن
هيمن الجانب التاريخي على العديد من استهل حواره الذاتي بالنبش في اسمه الذي
ودليل يتضايق ،كغالب الناس ،عندما يسمعه مح ّرفًا
ً
أعماله ،قد أنتج ،بالموازاة مع ذلك،
()3
أشكال مختلفة من دون فتح العين وسكون الراء (ال َع ْروي) .
ً
على سعة ثقافته واطالعه،
من الكتابة ،منها ما يرتبط بالمفاهيم والرواية .اكتشف الحقًا وبالمصادفة أن هذا االسم ،إن لم
وقد أصدر في السنة الماضية كتابًا بعنوان يكن ناد ًرا في المغرب األقصى ،معروف خارجه
استبانة الذي هو موضوع هذه القراءة ،والذي منذ القدم؛ إذ كان بعض المؤرخين يحملون
وأي االسم ذاته ،ومنهم المؤرخ األندلسي أحمد بن
تميز بالجمع بين مختلف هذه األشكالّ .
()4
ت َم ُّيز أكبر وأدوم من حسن التعامل مع المادة موسى العروي  .بالنسبة إليه يقول العقل :هذه
مصادفة ،ويص ّر الوجدان على االعتقاد أن كل
واألسلوب؟
جه إلى امتهان
شيء مسطّر .كيف حصل أنه تو َّ
لقد سبق للعروي أن اتبع منهج مساءلة الذات،
()5
صناعة التاريخ؟
بصور مختلفة ،عند تحرير السنة واإلصالح ،ومن
ديوان السياسة ،ألنه يفضل أن «يحاور نفسه ،أن تنقطع سلسلة األنساب عند ج ّده الثاني ،حيث
يطرح األسئلة التي يمكن أن يقترحها الصحفي ،ع ّرف نفسه بأنه هو محمد بن عبد الله بن محمد،

بتكلا تاعجارم
»ةنابتسا« باتك يف ةعجارم  -نطولاو تاذلا لوح هسفن لئاسي يورعلا

ألسباب طارئة متعلقة بالثورة التي دفعت والده،
بحكم ما ج ّرته من تخريب وإتالف ،إلى أن يف ّر
بنفسه من دون التفكير في جمع وثائقه( .)6وسبق
للعروي أن ذكر في خواطر الصباح أنه كان ينوي
استجواب أبيه عن أطوار حياته ،قبل الحماية
وأثناءها ،غير أن األمر لم يتم بعد أن تسلل إليه
التراخي .واكتفى بالقول إن والده اشتغل مد ًة
كاتبًا لقائد مدينة بئر جديد ،وتعلّم القراءة والكتابة
على األرجح في مدرسة تعليم القرآن الموجودة
أي دور
بدار القيادة .وعلى الرغم من أنه لم يؤ ّد ّ
في تربية ابنه وجدان ًّيا ،يعترف بأثر تجربته في
ميوالته االجتماعية والسياسية ،ألنه لم ينخرط
أي زاوية ،على عكس أخيه األ ّم ّي .أما
في ّ
ما يتعلق بالسياسة ،فكان األب ينظر بواقعية تامة،
وكان يرتاح إلى حكم التاريخ( .)7وما استخلصه
من تجربته اليومية أن تغليب منطق األسرة ،على
أهميته اجتماع ًّيا وسياس ًّيا ،يؤدي إلى آفات كثيرة؛
في مقدمتها تفشي الرشوة؛ إذ تتوسع األسرة
بسهولة إلى زاوية ،فإلى حزب ،فإلى تعاونية ،فإلى
شركة  ...إلخ(.)8
في الجزء الثاني ،اختار أن يوجه إلى نفسه
سؤال حول التعليم الذي ع ّده أ ّم
ً
ثمانية عشر
المشكالت التي أخفق المخزن قبل الحماية،
وأخفقت إدارة الحماية ،وال سيما الفرنسية،
وأخفقت حكومات المغرب المستقل الموحد؛
في تحقيق تصور شامل يحظى بموافقة المجتمع،
واألحزاب ،والنقابات ،وأولياء التالميذ  ...إلخ(.)9
فاإلرادة السياسية ال تكفي ،وال بد من اقتناع
بنجاعة اإلصالح وضعف المعارضة الداخلية،
وإال ستتوالى الحلول الجزئية الترقيعية(،)10
ما دمنا نعتقد أن التعليم يجب أن يساير التطور،
ولم ندرك بعد أن تحقيق هذا التطور نفسه يرتبط
بجودة التعليم الذي يتلقاه النشء.
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بلغ هذه الخالصات بعد أن ع ّرج على أهم
محطات تعليمه ،ومنعرجات إصالح التعليم التي
ظلت مرتبطة بالمصالح ،وهو الذي قضى سنة
واحدة في ال ُكتّاب ،وت ُكذِّب تجربته الشخصية
رفض المغاربة تسجيل أبنائهم في المدراس
الفرنسية العصرية ،وخاصة أن االنخراط في سلك
الوظيفة يشترط التخرج في هذه المدراس(.)11
حينها كان مستوى التعليم عاليًا ،ألن المعلمين
الفرنسيين يشتغلون في المغرب ،كما لو كانوا
يسكنون مناطق نائية من التراب الفرنسي ،يعملون
بالحزم ذاته ،وباإلخالص عينه .هذا ما تد ّربوا عليه
في معاهدهم التكوينية؛ يعطون كلمة «تعليم»
معناها الحقيقي؛ معنى التنشئة والتثقيف(.)12
لو أدرك المغاربة قيمة الحزم واإلخالص لَ َما
فقدوا استقاللهم ،ولما سمحوا لألجنبي بالتعامل
معهم كأنهم قاصرون لم يبلغوا بعد سن الرشد(.)13
كان هذا بالضبط الدافع إلى إحداث مقارنات،
حا ذا ح َّديْن( ،)14بين المغرب وباقي
وإن كانت سال ً
أساسا ،ثم مصر،
البلدان ،من جهة؛ مثل تركيا
ً
وأحوال روسيا قبل الثورة البلشفية وبعدها ،وحالة
إسبانيا المهمة قبل الحرب األهلية وبعدها ،وبين
مغرب الحاضر المخجل ،ومغرب الماضي الذي
يجعل اإلنسان يفخر بأمجاد األجداد .بيد أن هذا
ال يفيد البتة التمسك بأطالل الماضي ،بقدر ما هو
دعوة إلى التجديد ،على أمل التخلص من آفات
الجهل والغفلة والتوكل بالتسلح بالعلم النافع،
ال اإليمان بالشعوذة والخرافات وأسرار الغيب(.)15
إن التغير ضروري وإن تعلق باللباس الذي له
داللة رمزية( )16تتجاوز ما هو شخصي وديني ،إلى
ما هو وطني رمزي ،في مواجهة حملة التفرنج؛ أي
التشبه بالنصارى .وارتباطًا بسياسة التنصير ،يرى
العروي أن وضع المغرب لم يكن موات ًيا لنهجها؛
فنظام الحماية مبني على تفويض المخزن الذي
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يتم في حدود واضحة ،كما بدا ذلك جل ًّيا أثناء
أزمة الظهير البربري سنة  .)17(1930والواقع أن
طويل بين أظهر
ً
مثل ،وإن عاشوا
الفرنسيينً ،
المغاربة ،وعاشروهم من شتى الحيثيات وتعلموا
اللهجات ،ظلوا أوفياء لمبدأ «المارشال ليوطي»،
أي عزل المدينة األوروبية الجديدة عن المدينة
اإلسالمية العتيقة حتى يحصل تساكن وتجاور،
ال تمازج واختالط ينشأ عنه طمس ومسخ(.)18
وإلزالة كل لبس بخصوص الشعب المغربي،
اتخذ على عاتقه مهمة الحفر في مكوناته
ومميزاته ،وهي مهمة ليست باليسيرة؛ ألنه شتان
بين ما نعلم وما نعتقد .واألغلبية تعتقد قبل أن
تعلم ،أو من دون أن تعلم( .)19إن الرقعة األرضية
التي نسميها المغرب ،من وجهة نظر المؤرخ
الذي ال يُرضي قوله إال المؤرخ أو من له مزاج
المؤرخ ،لم تكن دائ ًما على صورة ما نراه اليوم.
يشير التصور الغالب إلى أنها تمتد من طنجة إلى
قلب الصحراء .هذا ما سار على أثره السالطين
الكبار من كل األسر المتعاقبة على عرش
المغرب .وبالطبع ،كان األجانب يرون عكس
ذلك ،ويعتقدون أن المغاربة لم يكونوا شع ًبا
متمي ًزا وال أمة موحدة ،وأنهم كانوا دائ ًما عبارة عن
عدة قبائل متنافرة( ،)20لتبرير جميع أشكال الضغط
الدبلوماسي والسياسي ،ثم في مرحلة أخيرة؛
لشرعنة التدخل العسكري(.)21
وحتى إذا افترضنا ،بحسب العروي ،أن التس ُّيب أو
الفوضى ال يعبّران إال عن الضعف الظرفي للسلطة
المركزية ،ففي اإلمكان إيجاد روابط سببية بينها
وبين سلسلة من التطورات التي عرفتها البالد .أما
إذا افترضنا أنها ال تعدو أن تكون صيغ ًة للتعبير
عن استقاللية القبائل وتشبثها بالعرف وسيرتها
االنقسامية ،أي إنه تسيب بنيوي ،فحري بنا ع ُّدها
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متتالية رياضية على النمط البراوني mouvement

ججها الضغط
 ،brownienأي حركة اجتماعية أ ّ
االستعماري ،وكانت ردة فعل عفوية للتركيبة
للمغربية األصلية(.)22
وعطفًا على ما تقدم ،فالشعب المغربي ،كغيره
من شعوب األرض ،خليط من أقوام جاءت من
الجهات الثالث ،من الشمال ،ومن الجنوب،
ومن الشرق .وإلى الساعة ال أحد يعرف بالضبط
متى وكيف؟ على الرغم من األفكار المسبقة التي
نحملها جمي ًعا( .)23ويلفت العروي انتباهنا إلى
مالحظة مهمة تتمثل بوجود خلط كبير في هذه
المسألة ،بين مختلف مكونات الطبقة الحاكمة
وساكنة المدن وعامة الشعب التي ال يوجد
تطابق بينها .ويضيف أيضً ا على هذه المكونات
ٍ
مكونات أخرى؛ منها المك ّون المهم والحاسم،
والذي هو جزء من الحياة اليومية ،الطقوسية
والفنية واللغوية المغربية :المكون األندلسي ،ثم
المكون الحرطاني (األفريقي األسود) ،والمكون
اليهودي ،وهي مكونات توزعت بين المناطق
المغربية .لكن يبقى سؤال التأثر هو األش ّد
استفزازًا ،في إطار الحديث عن المك ِّونات؛ إذ
يخفي دونية اإلنسان الشمال  -أفريقي ،وعدم
توفره على طاقة إنماء الحضارة اإلنسانية ،بحكم
أن معظم شعوب المعمورة تلقّت الحضارة من
الخارج .لذلك ،يرى مؤرخنا أن حضارة المغرب
آتي ٌة من الخارج؛ من الشرق والشمال ،هذا
في ما يتعلق بالتاريخ القريب ،أما ما قبله فأمره
مجهول أصل السكان(.)24
ً
مجهول ،كما ال يزال
يؤكد لنا التاريخ المعروف أن المغرب كلما فقد
استقالله ،أو ضعفت سلطته المركزية ،وانقسم
إلى دويالت وإمارات (القرنان السابع والعاشر
الميالديان) ،انقطع حبل تاريخه(.)25
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إصالح أدبي
إصالح المحيط المادي
وحين يتقدم رائد التاريخانية في مساءلته الذاتية ،لو سبق
ٌ
َ
في الجزء الخامس ،يجد نفسه ملز ًما بطرح هذا يقوم به أبناء البلد ،وإن كان هذا التوافق العضوي
السؤال :لماذا أضاع المغرب استقالله؟ رسم ًيا غير مألوف في مجرى التاريخ(.)30
أضاع المغرب استقالله سنة  ،1912لكن العروي
وقد يتساءل المهتم بمشروع العروي إن كان
يرى أن استقالل المغرب كان صوريًا منذ أحقاب.
في إمكانه أن يفهم حواره حول الوطنية بمنأى
وهنا يميّ ُز «بين االستعمار والقابلية لالستعمار»،
تؤصل هذا المفهوم ،وهي
عن ثالثة أعمال
ّ
أي االستقالل بالفعل واالستعمار بالقوة .والقابلية
األصول االجتماعية والثقافية للوطنية المغربية،
لالستعمار هي نتيجة الختالل في ميزان القوى
واأليديولوجيا العربية المعاصرة ،ومجمل تاريخ
«نجم عنه انكماش المغرب على نفسه طال ًبا من
المغرب .فكتاب استبانة يمثّل امتدا ًدا طبيع ًيا
الباري أن ينساه العالم بقدر ما ق ّرر هو أن ينسى
لهذه المحاوالت ،ويمكن أن تكون استفساراته
كل مغربي فأث ّر في
العالم .غزا التصوف فؤاد ّ
توجي ًها للمتلقي لعله يتبين الغاية من مختلف تلك
سياسة الدولة .هذا مغزى العبارة المعروفة ‘كم
اإلنتاجات السابقة لهذا العمل.
حاجة قضيناها بتركها’»( .)26لربما هي دعوة إلى
التخلص من إرث لم ينتج إال التخلف واالنحطاط وألننا ندرك عمق كتاباته واختياراته الذكية ،فلن
متعدد المستويات ،كما لو أن لسان حاله يعيد نجازف بالجواب ،وسنكتفي بترديد التعريف الذي
َص به الوطنية بوصفها ،مبدئيًا ،شعو ًرا وسلوكًا
ذلك التساؤل الذي شغله في كتاب مجمل تاريخ خ ّ
المغرب :أَ َولَ يوجد في إرث األجداد ما يجب أن وتطل ًعا .الشعور هو االعتزاز بالذات واألجداد،
نتخلص منه؟ قد يسأل سائل :ما هو؟ أعترف أن والسلوك هو اإليثار ،والتطلع هو طلب الحرية
السؤال وجيه ،وأن الجواب عنه صعب ،لكن لكي والتقدم والرفاهية( .)31واألقرب إلى فهم المؤرخ هو
نتأمله ونسبر أغواره علينا أن نتحقق أن صاحبه أن الوطنية والمقاومة حركتان مختلفتان ،ال بالنظر
إلى الوسيلة فحسب  -الحرب أو السياسة  -بل
جا ٌّد غير مراوغ(.)27
بالنظر إلى المغرى والهدف .المقاومة المسلحة
عاجل
ً
إن كانت هناك خيانة بالفعل فستنكشف
المرتبطة حقًا بالوطنية هي الموالية لهذه ،تلك
أي خيانة أهم من جو اليأس الذي
أو ً
آجل .لكن ّ
التي اندلعت سنة  ،1954أما المقاومة السابقة
ع ّم المغرب منذ عقود ،حتى ترسخ لدى الجميع
( )28فإنها تنتمي إلى مجال نظري مغاير تما ًما لمجال
اقتناع بأن المعجزة وحدها مصدر الخالص ؟
الوطنية العصرية( .)32والنتيجة التي توصل إليها
ٍ
مرات خطر االحتالل
الواقع أن المغرب شهد عد َة
بوصفه مؤرخًا ،نتيجة ال تلزم غير المؤرخ ،هي أن
الجزئي الذي تضاعف سنة  .1830وربما كانت
ميزة الوطنية في أهم فتراتها أنها إفراز للمخزن أي
الحماية اإلنكليزية لتكون أجدى وأنفع للوطن
الدولة المغربية العتيقة ،من دون أن يمثل المغرب،
من الحماية الفرنسية على كل المستويات،
بأي شكل ،استثنا ًء(.)33
وال أدل على ذلك من سياسة األعيان ،والعمل
تحت راية المخزن التي استلهمها «ليوطي» من وبسبب ندرة الوثائق المكتوبة ،في مجتمع تطغى
مبادئ السياسة اإلنكليزية( .)29وخالصة القول إن عليه األمية ،يقترح االستظهار بغير المكتوب
الحماية ،في نظره ،تستحق أن تُنعت باإلصالحية والمسجل لفهم الحركة السياسية والثقافية سنة ،1930
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ودرجات تأثرها بالشرق أو الغرب ،وإن كان يحيط الثالثة أن ينعم بالعلم النافع والصحة الكافية في
بمسألة التأثير التباس كبير .وينتقل العروي ،بعد ظل بلد يتغ ّنى باالستقرار واالستمرارية؟
ذلك ،إلى ما كشفته أزمة الظهير البربري بشأن حقيقة
قد يصح القول إن وعي الشباب المغربي اليوم
القوة التي ال يزال المخزن يمثلها .ورمز المخزن هو
عا ٍل من الوجهة التقنية ،ومنخفض من الوجهة
الملك ،وهذا كل سنة بخطابه وسلوكه( .)34وتأتي
التاريخية والسياسية ،لكن عقولهم ونفوسهم
األزمة االقتصادية التي عرفت أوجها في المغرب
في سنتي  1936و 1937إلبراز المشكلة الحقيقية ت ّواقة إلى وطنية يكون المواطن غايتها
التي لم تستطع فرنسا التغلب عليها ،من جهة ،وظهر وأساسها .لذلك ربما أصاب العروي بقوله في
جليا أن المقيم العام عاجز عن تدبير شؤون الجالية ثنايا أجوبته الختامية :الوطنية ضرورة ال يمكن
ً
األوروبية المتنامية واإلصغاء إلى مطالب األهالي ،إهمالها أو تجازوها ،لكنها بالتعريف متخلِّفة
ثم التصرف بحرية في محميته لمواجهة الطوارئ ،عن الواقع(.)39
من جهة ثانية( .)35لذلك ،فمن يقول بإلغاء دور
المخزن بوصفه دمية في يد إدارة الحماية ،من خالل الهوامش
استلهام تجارب (تونس ،ومصر ،والهند  ...إلخ) )1( ،عبد الله العروي ،مجمل تاريخ المغرب ،ط ( 2الدار
البيضاء :المركز الثقافي العربي ،)2009 ،ص .13
ال يعرف جي ًدا المغرب؛ فالمخزن شبح ،لكنه شبح
( )2عبد الله العروي ،من ديوان السياسة (الدار البيضاء :المركز
والد «هامليت» يسيّر حركات األحياء(.)36
الثقافي العربي ،)2009 ،ص .5
ينبغي أخذ هذا المعطى في االعتبار في أي
محاولة لتحديد العوامل األساس في تحقيق
استقالل المغرب ،مع قلة عدد المقاومين،
وانقسام الحركة الوطنية ،وضعف خبرة
رؤسائها  ...إلخ .إن االستقالل يمثّل ،في رأيه،
معجزة بالنسبة إلى دولة كانت آخر المستعمرات
الفرنسية ،وأول من حازت حريتها ،وهو ما لم
يهضمه البعض( .)37لكن بما أن لفظ استقالل
«بوليسيمي»  ،polysémiqueيمكن القول إن
الحركة الوطنية المغربية حققت هدفها الرئيس
بفسخ عقد الحماية ،وفي الوقت ذاته لم تحققه
باإلعالن عن هذا االستقالل؛ إذ ال يزال الفرد
المغربي يعاني آالم الفقر والجهل والمرض(.)38
قد يبدو هذا األمر عاديًا ومتوق ًعا بعد بضع
سنوات من جالء المستعمر ،بيد أن هذه الفكرة
الجاهزة سرعان ما تصطدم بتساؤل عميق :هل
هو قدر محتوم؟ أليس من حق جيل األلفية

( )3عبد الله العروي ،استبانة ،ط ( 2الدار البيضاء /بيروت:
المركز الثقافي العربي ،)2016 ،ص .5
( )4المرجع نفسه ،ص .6
( )5المرجع نفسه ،ص .9

( )6المرجع نفسه ،ص .10
( )7المرجع نفسه ،ص .14
( )8المرجع نفسه ،ص .15
( )9المرجع نفسه ،ص .32

( )10المرجع نفسه ،ص .33
( )11المرجع نفسه ،ص .18
( )12المرجع نفسه ،ص .19
( )13المرجع نفسه ،ص .35
( )14المرجع نفسه ،ص .37
( )15المرجع نفسه ،ص .42
( )16المرجع نفسه ،ص .45
( )17المرجع نفسه ،ص .47
( )18المرجع نفسه ،ص .52
( )19المرجع نفسه ،ص .55
( )20المرجع نفسه ،ص .56
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المغربية  ،1912-1830تعريب محمد حاتمي ومحمد جادور
(الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،)2016 ،ص .467
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في شكوك كتاب المقوالت
انطلق المؤلف من فرضية أساسية
يستهدي بها مفادها أ ّن لمبحث
هائل في بناء فلسفة ابن رشد
ً
المقوالت دو ًرا
المنطقية والميتافيزيقية؛ وهو األمر الذي لم
يلتفت إليه بعض الباحثين والدارسين العرب اليوم
ما دفع محرر هذا الكتاب إلى إنجاز هذه المهمة.
يرى المؤلف أ ّن المقوالت مثّلت موضع جدل
كبير بين فالسفة اإلسالم؛ والشاهد على ذلك
ع ّد ابن رشد موضوعها هو المنطق والميتافيزيقا؛
أعني أ ّن النظر في المقوالت هو نظر يشمل العلم
الطبيعي والمنطق وعلم ما بعد الطبيعة ،في الوقت
الذي اكتفى فيه الفارابي وابن سينا «باإلشارة إليها
فضل عن الغزالي
ً
في بعض نصوصها المنطقية،
الذي أشار إليها إشارة يتيمة في كتابه معيار
العلم في المنطق دون محك النظر والقسطاس
المستقيم ومقدمة المستصفى من علم األصول»
(ص  .)11فنظر ابن رشد في مبحث المقوالت هو
نظر شمولي لمبحث المقوالت ،وهو نظر ال يعي ُر
أي اهتمام للشكوك المثارة التي تحوم حول نسبة
ّ
كتاب المقوالت إلى أرسطو من عدمها (ص .)12
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يبرز جدة الفحص الفلسفي الرشدي األصيل من
إثارة للشكوك واإلشكاالت من جهة ،ومن قدرته
الفائقة على حلّها من جهة ثانية ،فـ «لذلك لم
يقتصر البحث في هذا الموضوع على تلخيص
كتاب «المقوالت» البن رشد على الرغم من
كونه النص األساس في هذا الباب ،بل نتناوله من
خالل المتن الرشدي» (ص .)18
فهذه الرؤية المنهجية والنظرية التي اختارها
الباحث لعمول أسعفته في الوقوف عند طريقة ابن
رشد في تعامله مع المقوالت والمسائل المشككة
كل واحدة منها في األخرى أو
حولها من حضور ّ
من قبيل منزلة اإلضافة وعالقتها بالجوهر ،وما
أشبه ذلك.

لكن قبل أن يشرع المؤلف في رصد مالمح هذا
التعامل الرشدي مع مبحث المقوالت والذي
هو القصد األول من تحرير هذا النص ،لم يتوان
في تخصيص قول معتبر في مسألة صحة نسبة
كتاب «المقوالت» من عدمها ألرسطو ،والجدل
الفلسفي والمذهبي الرهيب الذي كان وراء ذلك
فضل عن ذلك أ ّن هذه
ً
مع المتقدمين والمتأخرين
المسألة المومأ إليها سابقًا في غاية األهمية في
إ ّن هدف الكتاب منهج ًيا وإبستمولوج ًيا هو البحث الفلسفي الكالسيكي والمعاصر.
بيان أ ّن «المضامين المنطقية واألبعاد العلمية
بل على األقل تمنع الباحث الجاد والمؤلف اليقظ
والفلسفية للمقوالت عند ابن رشد» (ص  )18هو
من إصدار األحكام السلبية أو اإليجابية من دون
مشمول بأكثر من مجال الطبيعيات والمنطقيات
إجالة الفكر وتقليب النظر في النص األرسطي
والميتافيزيقا ،كما سلف القول .وهذا يسف ُر عنه أ ّن
عامة والمقوالت على وجه الخصوص .بل فوق
مقاربة مبحث المقوالت عند أبي الوليد ال ينبغي
ذلك االستعانة بالتحوط المنهجي عند االنخراط
أن تنحصر في مجال المنطق فحسب ،وإنما
في مسائل القول الفلسفي وموضوعاته وعالقته
ينبغي أن تمتد إلى المباحث الفلسفية األخرى؛
بالنظر القولي والداللي والمذهبي.
أي «من خالل المتن الرشدي سواء تعلق األمر
بالمتن المنطقي أم الطبيعي أو اإللهي» (ص )18؛ من هنا ،سارع الباحث إلى إعداد تأطير
إذ إ ّن النظر إلى المقوالت من جهة المنطق قد ال تاريخي لمنزلة المقوالت ألرسطو عند الشراح

بتكلا تاعجارم
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والمفسرين الذين مثّلوا ثالثة مواقف معتبرة
(ص  ،)1()32-27والتي أسهمت في إثراء القول
المنطقي والميتافيزيقي والثيولوجي .بيد أ ّن ما
يثير ال ُعجب والغرابة هو «أ ّن فالسفة اإلسالم لم
يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن األدلة إلثبات
صحة نسبة كتاب المقوالت إلى أرسطو بل
يصادرون على أ ّن الكتاب هو ألرسطو جملة
وتفصيال» (ص  .)31ومن ث ّم ،ال داعي الستظهار
بيانات مشككة من قبيل :لماذا أرجأ أرسطو
الحديث عن مقولة «له» في نهاية الكتاب؟ لماذا
ُغيّبت مقولة الوضع؟ ثم لماذا تفريد قول في
مقولة الحركة وهي من العلم الطبيعي؟

القول الرشدي في المقوالت:
من الدالالت إلى اسم الجوهر
ال مرية في أ ّن عالقة ابن سينا وابن رشد بأرسطو أو
لنقل بالتراث األرسطي هي عالقة تقوم باألساس
على التأويل المذهبي .فانظر كيف أ َّن أبا الوليد قد
كان وف ًّيا لترتيب المقوالت عكس ابن سينا الذي
ُعرف بخروجه عن التقليد األرسطي عامة والبناء
العام لكتاب المقوالت على وجه الخصوص.
يقول المؤلف لعمول في هذا األمر« :لم يحترم
البناء العام المشكل العام لكتاب المقوالت
ألرسطو وال المطالب الواردة فيه ،بل أضاف إليه
مادة غزيرة وتفاصيل عامة وشاملة نتيجة ما انتهى
نظره في الشروحات السابقة عليه حول المقوالت
األرسطية» (ص )36؛ يضاف إلى ذلك أ ّن الجدل
لم ينحصر في أقسام مبحث المقوالت وفصوله
وترتيبه وإنما امتد إلى النظر في موضوع المقوالت
ومضامينها :هل هي مضامين نحوية أم منطقية؟
وهو سؤال إشكالي لم يبلغ أثره في القول الفلسفي
فقط ،بل امتد إلى اللغة والبالغة بفضل المناظرة
الشهيرة بين متى بن يونس وأبي سعيد السيرافي.
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ولعل هذا ما دفع المؤلف إلى البحث عن «فصل
المقال» في منزلة الحروف ألبي نصر الفارابي
الذي يدرس األمور الموجودة في الذهن وخارجه
مما يجعله في مدار القول الميتافيزيقي.
نافح ابن رشد الحفيد في تلخيص المقوالت عن
النظر في األسماء والدالالت بوصفها كما يقول
إيفن بولوتيى ،من حيثُ إنها توطئة إلدراك مذهب
المقوالت .لذلك كان غرض أرسطو «من التمييز
بين داللة األسماء المشتركة واألسماء المتواطئة
في ديباجة كتاب المقوالت هو إظهار نوع آخر
من العالقة بين الكلمة والشيء أو اللفظ والمعنى
أو الدال والمدلول» (ص  .)74بيد أ ّن الشك
الذي يُطرح في هذا السياق هو« :لماذا اقتصر ابن
رشد في تلخيص كتاب المقوالت على الحديث
عن هذه األنواع الثالثة من األسماء المشتركة
والمتواطئة والمشتقة دون اإلشارة إلى األسماء
المشككة» (ص  .)78فهذا القول الرشدي في
االسم المتواطئ والمشترك إنما ينتفع منه في
النظر في اسم الجوهر والمحموالت العرضية.
إ ّن السم الجوهر مياسم منها األولية واألفضلية
على جهة التقديم من المقوالت العرضية .ومن
ذلك يكون للجوهر دالالت ومعانٍ مختلفة تنجلي
عن طريق جهة النظر بمعنى ،هل من خالل الحد
والماهية أو التكون والعلة أو من خالل المادة
والصورة .يقول لعمول عن الجوهر ،سواء أكان
كل ًيا أم جزئ ًيا« :هو الذي ال يوجد في موضوع ألنه
يتقوم بذاتيه .أما العرض الكلي أو الجزئي فهو
الذي يوجد في موضوع ألنه يحتاج إلى موضوع،
لكي يتقوم» (ص  .)86وهكذا ،كان النظر في
الجوهر يختلف أيضً ا على أساس العلم الناظر
فيه .فالمنطق يراهن على المقاربة الح ّدية المتمثل
بكونه «الموضوع األول» (شخص الجوهر)،
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والعلم الطبيعي ينظر إلى الجوهر كموجود طبيعي الثواني األجناس واألنواع والفصول منها :أ ّن هذه
متحرك .وأما نظر علم ما بعد الطبيعة إلى الجوهر الموجودات الثالثة كلّها ال توجد في موضوع»
فينظر إليه من حيثُ هو جوهر قائم بذاته ،وهو (ص .)127
الغاية القصوى لجميع الموجودات ،بل ل َنقُل
فلمكان القول في الجوهر عند أبي الوليد ال
الفاعل للموجودات وسائر األشياء .هذا في
يستقيم إال بموازاته بالقول في المقوالت العرضية،
تلخيص المقوالت وجوامع الطبيعة.
فإ ّن رصده لها يثير بعض الشكوك والتساؤالت
فأمام هذا التنوع الداللي والقولي في مسألة من قبيل :هل المكان يندرج ضمن مقولة الكم،
الجوهر تكون مقالة «الدال» ) (Δمن تفسير ما وهل المكان يقال بالذات أم بالعرض؟ ثم إذا
بعد الطبيعة هي المرجع الرئيس في ل ِّم جميع كان المكان يقبل التضاد فهل يعني أ ّن الكم يقبل
المجاالت الفلسفية :الطبيعي والمنطقي واإللهي .الضدين؟ (ص .)147
إنه «بمثابة تتويج للموقف الرشدي من مفهوم
جاء الحل الرشدي لهذا الشك بالقول ]...[« :أن
‘الجوهر’ [ ]...أل ّن المعالم الرشدية لهذا المفهوم
التضاد الذي لحق المكان األعلى بالمكان األسفل
تنحو في االتجاهات الثالثة التي نذكرها ،وهي
المقاربة ‘المنطقية’ و’الطبيعية’ و’الميتافيزيقية’» إنما لحقه بما هو ‘أين’ ال بما هو كم ،وال أيضً ا بما
(ص  .)106لكن ،ما منزلة مقالة الزاي ) (Zفي هو مضاف أي يقال فوق وأسفل بالقياس إلى غيره،
بل إن األعلى واألسفل شيء عرض للمضاف
هذا المعرض؟
كما عرض للكم .وبالتالي ،فإن المضاف ال
لقد كانت المقالة السابعة من تفسير ما بعد يلحقه التضاد البتة» (ص  .)147كما نبّه «مبحث
ً
قول
الطبيعة ً
كامل في مسألة الجوهر .لهذ السبب المقوالت في فلسفة ابن رشد» إلى منزلة اإلضافة
رصدت اسم الجوهر في أربعة معانٍ  :ماهية ودورها في المقوالت وما بعد الطبيعة التي ترد
الشيء؛ والكلي المحول من طريق ما هو؛ والحس في بعد مقولة الكم في مقالة الدال ) (Δوترد بعد
فضل عن ذلك فهي
ً
القريب المحمول على الشيء؛ والموضوع األول مقولة الكيف في المقوالت
(شخص الجوهر).
أي مقولة اإلضافة توجد بين جوهر وعرض أو
يتحصل من جميع ما تقدم ،أ ّن تنوع المقاربة بين عرضين أو جوهرين ،بل فوق ذلك كله فهي
خصوصا
الرشدية السم الجوهر المتمثلة بهيمنة المقاربة «أيضً ا تلحق سائر لواحق المقوالت
ً
الحدية (الجوهر موضوع المقوالت العرضية) التقابل والتضاد والعدم والملكة» (ص -155
والمقاربة الحملية (الجوهر كذات وماهية) على  .)156يقول لعمول« :إن المضافات من األمور
مقالة الزاي في تحديد الجوهر .وبنا ًء عليه ،يكون األكثر عرضة للشك .إذ تثار بصدد الحديث عن
الجوهر المشار إليه أو شخص الجوهر هو الذي ح ّدها أو خصائصها وأنواعها أو عالقتها بسائر
يتعقبه ابن رشد بالقصد األول .فأحقية األنواع المقوالت ولواحقها ‘الجواهر’ و’الكم’ و’الكيف’
بالجوهرية من األجناس في تلخيص المقوالت؛ بل أكثر من ذلك هي األداة التي تربط بين الجوهر
فـ «إذا تأملنا هذه الخصائص نجد أ ّن بعضها وبقية المقوالت العرضية األخرى بالرغم من أ ّن
تشترك فيها كل من الجواهر األول ،والجواهر مقوالت الموجود» (ص .)168

بتكلا تاعجارم
ومعل زيزعلا دبع فلؤملل دشر نبا ةفسلف يف تالوقملا ثحبم :باتك يف ةءارق
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أما مقولة الكيف فترد في مقالة «الدال» ) (Δعلى دور لواحق المقوالت في
أنحاء (ص  :)171تقال الكيفية ما به يحدث التغيير مذهب أبي الوليد بن رشد

في الجوهر؛ تقال الكيفية على جميع االنفعاالت
المتحركة؛ تقال على الهيئات التي في المتنفس.
ومن ذلك يثار كثير من الشكوك في شأنها من
قبيل« :لماذا اشترط في ح ّد مقولة ‘الكيف’ القول
في األشياء دون غيرها؟» (ص  ،)174وفي سياق
الملكة والحال« :هل يمكن أن تتحول الحاالت
إلى ملكات أو العكس؟» (ص  )176ثم «لماذا
أدرج أرسطو الشكل (الجنس الرابع واألخير
للكيفية) ضمن مقولة الكيف؟ ولماذا أقدم
الحديث عن الشكل قبل الخلقة؟» (ص .)182
انتقد ابن رشد القدماء في طريقة تصورهم لعالقة
األشياء الفاعلة والمنفعلة وعالقتهما بالتضاد؛ إذ
يلزم أن يفعل في الشيء من جهة ما هو ضد وأن
ينفعل عنه من جهة ما هو شبيه (ص  .)196ورأى
أيضً ا أ ّن مقولتي «األين» و«المتى» ال تتعلقان
بالزمان والمكان وإنما يتعلق «األين» بالنسبة
بين الجسم والمكان الذي يوجد فيه (ص ،)209
ويتعلق «المتى» بنسبة بين الشيء والزمان
المحدود على وجوده .فإذا كانت مقولة الوضع
هي ترتيب ألجزاء ما في المكان أو ترتيب بعضها
عند بعض كان التفصيل فيها عند أبي الوليد غير
ٍ
مجد ألنّه تم تحصيل فائدتها أثناء القول في

يفرض بإلحاح في
غني عن البيان أنّ« :أول تساؤل
ُ
ّ
هذا القسم الثالث واألخير من كتاب المقوالت
هو :لماذا اختتم أرسطو كتاب المقوالت
بالحديث عن لواحق المقوالت؟» ليأتي جواب
المؤلف بالقول« :لذلك يمكن القول بأنه ال
يمكن الحديث عن مذهب المقوالت وال إدراك
مضامينه وأبعاده المنطقية والفلسفية في غياب
القول عن لواحقها التي ال توجد فوق المقوالت»
(ص .)228-227
لنبادر إلى القول بأ ّن لواحق المقوالت (المتقابالت
واألضداد والمتقدم والمتأخر وم ًعا والحركة ومقولة
له) (ص  )236-228هي لواحق ال يسهم بعضها
في فهم مذهب المقوالت فحسب ،بل أبعد من
ذلك في تفسير الظواهر الطبيعية والميتافيزيقية
وما ت ُثيره من شكوك ومآزق .ومن ذلك ،فـ «ال
يمكن تفسير عدد من القضايا واإلشكاالت
العلمية والفلسفية بمعزل عن مذهب بين العدم
والملكة (المقوالت) أو الحركة والسكوت (العلم
الطبيعي) أو الفوق واألسفل (السماء والعالم) أو
الوحدة والكثيرة (علم ما بعد الطبيعة)» (ص -238
 .)239ومن هنا ،وعلى وجه التحصيل ،ال يمكن
فهم المقوالت من دون لواحقها من المتضادات
والمتقابالت ،وغيرها؛ هذه األخيرة التي كانت
لها مسا ٍع أنطولوجية ومنطقية وميتافيزيقية في
تفسير مشاهد الكون والفساد والنمو واالستحالة
والحركة والسكون والمتقدم والمتأخر.

مقولة المضاف (ص  ،)210فإ ّن مقولة «له» هو
مثار الشك والحيرة ويظهر ذلك حينما أرجأ ابن
رشد الحديث عنها في منتهى الكتاب (تلخيص
المقوالت) مما أثار كثي ًرا من الموضوعات
المقومة لها أو الداخلة تحت نظرها من عالقة
«له» بالتملك والقُنية والجدة والطبيعي واإلرادي عود على بدء
(ص  )217-216والتي لها خلفيات ميتافيزيقية إ ّن هاجس «مبحث المقوالت في فلسفة ابن
وثيولوجية هائلة.
رشد» للباحث عبد العزيز لعمول هو بيان أ ّن
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النظر في المقوالت ال ينحصر في صناعة المنطق
بقدر ما يمتد إلى حقلي العلم الطبيعي وما بعد
الطبيعة؛ وهذا ما فرض عليه ميتودولوجيا تأ ّمل
المتن الرشدي بكامله حتى يتسنى له الوقوف عند
ثراء الممارسة الفلسفية عند أبي الوليد .فمبحث
المقوالت قد أسس بالفعل «أنطولوجيا متميزة»
(ص  .)274يقول «والحصيلة األخيرة أنه ال يمكن
إنجاز بحث أو عمل فلسفي دون النظر في مبحث
المقوالت ولواحقه الذاتية .ذلك أل ّن المقوالت
قامت بدور كبير في البناء الفلسفي البن رشد
منطق ًيا كان أو طبيع ًيا أو ميتافيزيق ًيا» (ص .)277
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(نسبة المقوالت ألرسطو) في صلب الكتاب في
الوقت الذي ال أهمية له عند أبي الوليد الذي
ما دام يقبل بكتاب المقوالت ألرسطو كما ورد
على الثقافة العربية الكالسيكية ولو ينخرط في
الجدل الفلسفي والمنطقي الهائل والمهم.
ونشير أيضً ا إلى أهمية توقّف الكتاب عند عالقة
المقولة العرضية (اإلضافة) بالمقولة الذاتية
(الجوهر) وكيف صارت اإلضافة وهي أضعف
المقوالت العرضية مق ّومة للجوهر على أساس
المقايسة والنسبة والعالقة.

وفي كلمة ،نقول إ ّن هذه التساؤالت واإلشكاالت
الحق أنّه من الصعب الحسم في فرضية أ ّن
ّ
إنما هي من جنس العمل الفلسفي للباحث عبد
هاجس ابن رشد في تعقّب دالالت الجوهر هو
العزيز لعمول الذي هو قيمة مضافة حقيقية إلى
بيان منزلة الجوهر المشار إليه؛ إذ هذا القول مفاده
الفلسفة الرشدية العربية المعاصرة.
أ ّن المقوالت هي المرجع األساس في بيان معانيه
ومضامينه.
ال ننكر مدى أهمية بيان المؤلف لعمول صحة
كتاب المقوالت ألرسطو من عدمها وتضارب
األقوال بشأن هذه النسبة بين األفالطونيين
المحدثين وغيرهم .لكن ،القول بأ ّن فالسفة
اإلسالم لم يعيروا أي اهتمام بالتشكيك في بعض
أقسام كتاب المقوالت ألرسطو .إذًا ،لماذا أصر
الباحث على إعداد تأطير تاريخي في تلك المسألة
المراجع

الهوامش

( )1رصــد الباحث عبد العزيز لعمول في الفصل األول من كتابه
ثــاثــة مــواقــف مــن كـتــاب الـمـقــوالت ألرسـطــو .لمزيد مــن االطــاع،
انظر :ص 32-27؛ «والــذي دفــع هــؤالء إلــى الشك في هــذا القسم
الثالث من كتاب المقوالت إشــارة أرسطو إلى «الحركة وأجناسها
(ال ـك ــون وال ـف ـســاد ،الـنـمــو واالض ـم ـح ــال ،االس ـت ـحــالــة ،الـنـقـلــة ،في
الفصل األخير من الكتاب بوصفه موضوع العلم الطبيعي بامتياز
وليس صناعة المنطق» ،المرجع نفسه ،ص 30؛ «تكاد تتفق أغلب
الترجمات القديمة والحديثة على أنّ عدد مقاالت كتاب المقوالت
ألرسطو خمسة عشر مقالة» ،المرجع نفسه ،ص .34-33
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األديان» ،شارك فيها  13باحثًا من بلدان عربية مختلفة.
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كثيرة هي الندوات التي ُعقدت حول األديان خالل العقدين األخيرين .والواقع أنها أضافت
لبنة بعد لبنة ،ومدماكًا بعد مدماك ،وشيئًا مفي ًدا إلى فهم الظاهرة الدينية كما هي معيشة في
الكتب السماوية (وهذا هو األسهل) وعلى أرض الواقع (وهذا هو األصعب)؛ ذلك أن الذين يشاركون
في هذه الندوات باتوا ينقسمون ،من حيث ال يدرون ،إلى فئتين :فئة سعيدة ومبتهلة تجول وتسرح في
ما ورد في الكتب المقدسة ،وفئة قلقة وشكاكة تبحث في األرض عن مآل المتديّنين .وبين ما تقوله هذه
الفئة وما يصدر عن تلك ،يتوزّع الحضور على نحو متدرج.
خصوصا
العملية في ح ّد ذاتها سليمة؛ ألنها تأتي تحت سقف جدليّة الحوار ،ال الحوار لمج ّرد الحوار،
ً
أنك عندما تدخل إلى موضوع واسع كهذا تحتاج إلى تبريره ،لكي تبرر حضورك في ضوئه .فما معنى
أساسا؟ وهل أن األديان على استعداد حقًا
حوار األديان؟ هل هو حوار بين األديان؟ و َمن هو المعني به
ً
للدخول في حوار ،وهي التي تمترست وتخندقت منذ عشرات القرون في مواقف ومكتسبات وسلطات
المعني؟ أهو المتديّن فقط،
ال مصلحة لها في التخلّي عنها؟ وإذا كان الناس معنيين باألمر ،ف َمن منهم
ّ
أم المتديّن وغير المتديّن؟ ومن ث ّم َمن ذا الذي سيشارك في الحوار؟ ولمصلحة َمن؟ وألي فائدة؟
استهل الجلس َة األولى ،المخصصة لتحديد مفهوم حوار األديان ،اللبناني – األميركي ميشال متياس
الذي قال إن الحوار ال مب ّرر له إن لم يحصل تحت سقف العقل والعقالنية .كما أنه ح ّدد الفئات المعنية
به على النحو اآلتي:
· الفالسفة والمفكرون.
· علماء الدين من االنتماءات كافة.
المربون (وقد سقطت منه اإلشارة إلى اإلعالميين).
·
ّ
أما سليمان الشطي ،فتناول الموضوع من زاوية منطلقاته األساسية ،فرأى أن من أجل تأسيس حوار
ينبغي لنا االنطالق من مسبّقات معرفية هي:
· اإلقرار بحقيقة أننا مختلفون.
· تجاوز ثنائيات التوزيع المبرم.
· االعتماد على منجزات الحضارة العربية ّ
لحل جميع المعضالت.
لذلك ،ينبغي لنا اإلقالع عن اعتبار اآلخر عد ًوا بالضرورة ،على الرغم من أن تنشئتنا قامت على فكرة
العداء .ومن هنا نم ّد الجسور مع اآلخر ،وندخل في عملية أولى تتمحور حول ضرورة فهم هذا اآلخر،
كما هو ،ثم في عملية ثانية نتفاهم مع هذا اآلخر على مساحة مشتركة للعيش م ًعا.
في الجلسة الثانية ،ش ّددت رندى أبي عاد على تقاطع السياسات الثقافية راه ًنا ،وهو التقاطع المبني
على تالقح حضاري طويل بين اإلسالم والمسيحية واليهودية؛ ذلك أن االختالف كان مح ّرك التاريخ
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الفعلي ،األمر الذي يعني أن دور االختالف كان بنا ًء ،ال سلب ًيا وال معط ًّل ،فالمشكلة كانت تأتي دو ًما
من التضاد ال من االختالف.
من هنا ،رأت أبي عاد أن الحوار (الذي يختلف جوه ًرا عن مفهوم التفاوض) هو دو ًما تأسيسي في
مجال العالقات اإلنسانية ،مع أنه مجاني ،ال يبغي الربح المادي بل التواصل مع اآلخر .وبهذا المعنى
ال يقوم بالضرورة على إستراتيجية معيّنة.
تم ّيزت مداخلة فهد المطيري من ناحيتها بالشفافية النظرية ،فقد انطلقت ،منذ البداية ،من تشكيك في
حوار األديان كما هو مطروح حاليًا في العالم ،لكونه يقوم دو ًما على طرح أفكار انفتاحية في الخطب،
والتمسك بالممارسات المنغلقة في الواقع المعيش .لذلك ،أك ّد المطيري أن الحوار الحقيقي ال يقوم
على تسوية أو تالعب ،بل ينبغي له أن يعتمد مبادئ ألي حوار حقيقي تكون على النحو اآلتي:
· ضرورة االتفاق بين األطراف المتحاورة على االنطالق من صلب الموضوع ،ال من أطرافه.
· اعتماد ثنائية اإلقناع واالنفتاح ،ال ثنائيات تخاصمية مغلقة.
· االحتكام الدائم إلى العقل ،بما في ذلك قبول التشكيك في «الحقائق» الموروثة؛ إذ لماذا ُيعتبر
الشك أداة مفيدة في العلم وال ُيعتبر أدا ًة مفيدة في الدين؟
وخلص المطيري في النهاية الى أن حوار األديان ،كما هو مطروح حال ًيا ،يقوم على أهداف مستحيلة
إل.
ويدور في فلك الخطاب ليس ّ
أما طارق زيادة (الذي فاجأ الحضور بأن في إمكان القاضي أن يكون مفك ًرا أيضً ا) ،فقد ركّز كالمه
على التجربة التع ّددية اللبنانية ،بصفتها تجربة معيشة بين المسلمين والمسيحيين في بلد عربي؛ فبعد
توصيف المشهد اللبناني ،في صيغته الميثاقية وتوزيعه الطائفي ،خلص إلى وجود شعب لبناني واحد،
ال إلى وجود إثن ّيات وقوم ّيات وأقل ّيات؛ ذلك أن الصيغة اللبنانية بر ّمتها تقوم على قيمة عليا هي العيش
المشترك ،وهي قيمة يك ّرسها الدستور .وعلى هذا األساس ،أكد المالحظات اآلتية:
· العيش المشترك في لبنان ،إذ تؤكد عالقات الجيرة والتربية اعتماد االنفتاح على الداخل والخارج.
دينيا مشتر ًكا ،يؤكد أن الصيغة ناجحة وممكنة.
كما أن عيد البشارة ،والذي غدا عيدً ا
وطنيا – ً
ً

ُالحظ عند أي طرف من اللبنانيين رغبة في تغيير اآلخر؛ فاالعتدال الديني يسود جميع
· ال ت َ
المحلية التي يقبل بعضها ً
بعضا كما هو.
المكونات
ّ
ّ
· ثمة إضافة لبنانية حقيقية في مجال حوار األديان ،وهي تقوم على تفاهمات عقالنية ووطنية
حد سواء.
وثقافية على ّ

في اليوم الثاني من الندوة ،تناول علي بكر الموضوع من زاوية أن حوار األديان ،كيفما حصل ،يقوم
على توسيع وجود مساحة بشرية واحدة ،غير أن هذه المساحة البشرية المشتركة عرضة لعمليات طعن
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ت
وتعويق ،تقودها الجماعات المتطرفة كافة ،شرقًا وغربًا .أما الجماعات المحلية المتطرفة ،فإنها بَ َن ْ
أيديولوجيا تط ّرفها على مفاهيم أساسية ،خاصة بها وببنيانها الفكري التفسيري المنحاز ،وهي :الحاكميّة
والتكفير والوالء والبراء ،وخاصة ،في نهاية التجربة األصولية المصرية ،مفهوم حتم ّية المواجهة ،عل ًما
أن هذه المفاهيم كلها مد ِّمرة للعالقة مع اآلخر.
لذلك ،دعا بكر إلى اعتماد موقف داعم لحوار األديان على قاعدة:
· اعتماد إستراتيجيا مشتركة لمجابهة مفاهيم التطرف في األديان ،في موازاة بلورة مفاهيم التالقي
والتعاون والتسامح.
· تفعيل دور المؤسسات الدينية الرسمية التي تقوم على مفاهيم دينية معتدلة ووسطية.
· تفعيل دور المراكز البحثية المسؤولة عن إنتاج الدراسات واألبحاث القائمة على المقاربة العقالنية.
انطلق فردريك معتوق من مالحظة ابن خلدون ،والتي كتبها قبل ستة قرون ون ّيف ،وهي أن «الدعوة
الدينية بدون عصب ّية ال تتم» ،فتساءل :كيف أن العصبية ،والتي هي في األساس رابطة رحم ودم ،قبل ّية
الطابع ،أضحت اليوم رابطة دم ودين ،بل رابطة دم ومذهب؟ كيف حصل هذا التداخل؟ و َمن الذي
دخل على من؟
هذه التساؤالت اإلشكالية استدعته إلى الحقل اإلبستيمولوجي ،فقام بتأصيلٍ تاريخي – معرفي لمفهوم
العصبيّة الذي ظهر منذ فجر البشرية ،مع القطيع البشري األول .ثم بيّن كيف أن القطيعة المعرفية الثانية
حصلت مع ظهور مفهوم الدين السماوي .لك ّن شيئًا غري ًبا قد حصل في الديانات السماوية الثالث؛ إذ
على الرغم من طبيعة الدين المعرفية المختلفة عن طبيعة العصب ّية (ذلك أن بنيان العصبية أرضي ومادي
تداخل ما قد حصل في الحاالت كافة ،مع تع ّرض األديان
ً
وبنيان اإليمان روحاني وسماوي) ،فإن
لالضطهاد (اليهودية على يد اآلشوريين والبابليين ثم الرومان ،والمسيحية علي يد الرومان ،واإلسالم
على يد القبائل الوثنية)؛ األمر الذي دفع األديان السماوية ،تبا ًعا ،إلى االحتماء بعصبيّات مسلحة .غير
أن دخول العصبيّات إلى داخل األديان سرعان ما أدخل العنف وش ّرعه باسم اإليمان ،فظهرت مفاهيم
دينية عند الجميع ،تكفّر اآلخر وتسمح باستخدام العنف ض ّده ،فتش ّوهت األديان إستراتيج ًيا وتغ ّيرت
طبيعتها بتح ّولها ،تحت تسميات وتبريرات مختلفة ،من حقل الدين كإيمان إلى حقل الدين كعصبيّة،
وب َّررت العنف والدم والسلطة والملك ّية األرضية.
أما الباحثة المحامية الهولندية جوديت سبيغل ،فحاولت أن تجيب عن السؤال التالي :كيف يدخل
القانون على الدين ،في األحكام المدنية في البلدان الغربية؟
الحظت سبيغل بداي ًة أن العالقة بين القانون والشأن الديني عالقة معقّدة؛ إذ إنها تقف على الدوام
على خط تماس بين الشأن العام والشأن الخاص .فالدساتير كلها تؤكد اعتماد الحرية الشخصية مبدأ
أساسيًا ،غير أن تطبيق هذا المبدأ العام الجوهري يخضع ،في كل بلد كما في كل ظرف ،لتمايزات في
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األحكام؛ ذلك أن الحكم في شؤون الممارسات والمواقف الدينية في الغرب (من مسألة الصالة ومكان
العبادة إلى مسألة «البوركيني»؛ أي لباس البحر للنساء المسلمات) يم ّر تحت قوس مزدوج :القانون
حا ،فإ ّن الثاني ملتبس ،كما أنه ال يخضع
واألخالقيات العامة  .moralityوإذا كان العنصر األول واض ً
حدة بين البلدان الغربية المختلفة وال ضمن البلد الغربي الواحد؛ األمر الذي يعيدنا إلى
لمعايير مو ّ
مسألة تعقيد الموضوع واستحالة تقديم إجابة واضحة ونهائية عنه.
بهذا التواضع العلمي والبحثي الالفت ،انتهت هذه الندوة الكويتية الشائقة حول حوار األديان .وهي
ندوة كان قد أشرف على تنظيمها ومتابعتها عبد الله الجسمي ،رئيس قسم الفلسفة في كلية اآلداب
في جامعة الكويت الذي قال ،عند افتتاحها« :اتسمت العودة إلى األديان (غداة انتهاء الحرب الباردة)
بمظاهر إيجابية وأخرى سلبية .ولربما وقفت المظاهر اإليجابية خارج منطقتنا ،فيما جاءت المظاهر
السلبية في واقعنا الذي نعيشه ،حيث تعمقت الطائفية ،وتجذّرت في مناطق لم تألف الصراع الطائفي
من قبل».
صحيح أن المفاجأة كانت كبيرة ،بل صادمة ،غير أن ما يطمئن اليوم هو دخولنا في طور الرد على هذه
ملموسا على تبلور إرادة عربية جديدة في مواجهة
الصدمة .وندوة الكويت تشكّل ،بال شك ،برهانًا
ً
الثور األسود الهائج  ...واإلمساك بقرنيه.
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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:

ً -أول :أن يـكــون الـبـحــث أص ـيـ ًـا م ـعـ ًّـدا خـصـيـ ًـصــا لـلـمـجـلــةّ ،
وأل يـكــون قــد نـشــر جــزئـ ًـيــا أو كـلـ ًـيــا أو نشر
أي وسـيـلــة نـشــر إلـكـتــرونـيــة أو ورق ـي ــة ،أو ق ـ ّـدم فــي أح ــد ال ـمــؤت ـمــرات الـعـلـمـيــة مــن غير
مــا يـشـبـهــه فــي ّ
أي جهة أخرى.
المؤتمرات التي يعقدها المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،أو ّ
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 مشكلة الـبـحــث ،وأه ــداف الــدراســة ،وأهـمـيـتـهــا ،والـمــراجـعــة الـنـقــديــة لـمــا سـبــق أن ُكـتــب 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 ّ
أح ــال عليها الـبــاحــث ،أو الـتــي يـشـيــر إلـيـهــا فــي الـمـتــن .وتــذكــر فــي الـقــائـمــة بـيــانــات الـبـحــوث 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 ،على ّ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
ً
والـثـقــافـيــة ،وال يـتـجــاوز عــدد كـلـمــات الـمـنــاقـشــة  3000 - 2800كـلـمــة ،وتـخـضــع الـمـنــاقـشــات إلــى 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 األصــل بحسب برنامج إكسل( )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
ً
مرجح ثالث.
في قائمة الـقـ ّـراء في المركز .وفــي حــال تباين تقارير الـقــراء ،يحال البحث على قــارئ ّ
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
-ً
ً
ٍ
معلومات بخصوص
أي
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

المحرر ،الطبعة (مكان النشر :الناشر ،تاريخ ال ّنشر)،
اسم المؤ ّلف ،عنوان الكتاب ،اسم المترجم أو
ّ
الصفحة.
رقم ّ
• نبيل علي ،الثقافة العربية وعصر المعلومات ،سلسلة عالم المعرفة ( 265الكويت :المجلس الوطني
للثّقافة والفنون واآلداب ،)2001 ،ص .227

• ك ـيــت نـ ــاش ،ال ـس ــوس ـي ــول ــوج ـي ــا ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـم ـع ــاص ــرة :ال ـع ــول ـم ــة وال ـس ـي ــاس ــة وال ـس ـل ـط ــة ،تــرج ـمــة ح ـيــدر
حاج إسماعيل (بيروت :المنظمة العربية للترجمة ،)2013 ،ص .116

و ُيستشهد بالكتاب في الهامش الالحق غير الموالي مباشر ًة على ال ّنحو التالي ً
مثل :ناش ،ص .117

مختصرا:
أما إن ُوجــد أكثر من مرجع واحــد للمؤ ّلف نفسه ،ففي هذه الحالة يجري استخدام العنوان
ً
ناش ،السوسيولوجيا ،ص .117
و ُيستشهد بالكتاب في الهامش الالحق الموالي مباشر ًة على ال ّنحو التالي :المرجع نفسه ،ص .118

ّأما في قائمة المراجع فيرد الكتاب على ال ّنحو التالي:

• نـ ــاش ،ك ـي ــت .ال ـســوس ـيــولــوج ـيــا ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـم ـع ــاص ــرة :ال ـع ــول ـم ــة وال ـس ـي ــاس ــة وال ـس ـل ـط ــة .تــرج ـمــة حـيــدر
حاج إسماعيل .بيروت :المنظمة العربية للترجمة.2013 ،
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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 «وآخرون» .مثال:

العربي ،ط ( 4بيروت :مركز دراسات الوحدة
القومي
• السيد ياسين وآخرون ،تحليل مضمون الفكر
ّ
ّ
العربية ،)1991 ،ص .109
و ُيستشهد به في الهامش الالحق كما يلي :ياسين وآخرون ،ص .109

ّأما في قائمة المراجع فيكون كالتالي:

العربي .ط  .4بيروت :مركز دراسات الوحدة
القومي
السيد وآخرون .تحليل مضمون الفكر
• ياسينّ ،
ّ
ّ
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)،
الصفحة .مثال:
رقم ّ
العربي» ،إستراتيجيات ،المجلد  ،15العدد  ،)2009( 1ص .129
القومي
• محمد حسن« ،األمن
ّ
ّ
ّأما في قائمة المراجع ،فنكتب:

القومي العربي» .إستراتيجيات .المجلد  .15العدد .)2009( 1
• حسن ،محمد« .األمن
ّ

 -3مقاالت الجرائد

تكتب بالترتيب التالي (تُذكر في الهوامش فحسب ،ومن دون قائمة المراجع) .مثال:

يحث الواليات المتحدة إلعادة فتح ّ
الطرق الدبلوماسية مع دمشق» ،الغارديان،
• إيان بالك« ،األسد
ّ
.2009/2/17
 -4المنشورات اإللكترونية
عند االقـتـبــاس مــن مــواد منشورة فــي مــواقــع إلكترونية ،يتعين أن تــذكــر البيانات جميعها ووفــق الترتيب
والعبارات التالية نفسها :اسم الكاتب إن وجد« ،عنوان المقال أو التقرير» ،اسم السلسلة (إن ُوجد)،
اسم الموقع اإللكتروني ،تاريخ النشر (إن ُوجد) ،شوهد في  ،2016/8/9فيhttp://www...... :
وي ـت ـع ـي ــن ذكـ ـ ــر ال ـ ــراب ـ ــط ك ـ ــام ـ ـ ًـا ،أو ي ـك ـت ــب مـ ـخـ ـتـ ـص ـ ًـرا ب ــاالعـ ـتـ ـم ــاد عـ ـل ــى ُمـ ـخـ ـت ـ ِ
ـص ــر الـ ـ ــروابـ ـ ــط ()Bitly
أو ( .)Google Shortnerمثل:

• »ارتفاع عجز الموازنة المصرية إلى  ،»%4.5الجزيرة نت ،2012/12/24 ،شوهد في ،2012/12/25
فيhttp://bit.ly/2bAw2OB :
• »معارك كسر حصار حلب وتداعياتها الميدانية والسياسية» ،تقدير موقف ،المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات ،2016/8/10 ،شوهد في  ،2016/8/18فيhttp://bit.ly/2b3FLeD :
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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
متميزة أو رأيٍ جــرى الحصول عليه من خــال قــراءة قيد
السرية ،وال يجوز استعمال ٍّ
معلومة ّ
ّ
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 من أشكال التمييز األخــرى ،عدا االلتزام بقواعد التفكير العلمي
ومناهجه ولغته في عرض وتقديم لألفكار 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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