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موضوعات المحور

*

كمال عبد اللطيف

لماذا ترجم عبد اهلل العروي
نص دين الفطرة لروسو؟
ّ

"ليس يف كالمنا عودة إىل ما قبل الوحي ،فلو فعلنا تقــديم

ذلك لناقضنا املنهج التاريخاين الذي نقول به .ال
يظن ذلك .واهِ م من
ندعو إىل رواق ّية جديدة .مخطئ من ّ
يتم ّناه ،إذ يف أخالقيات الرواق ّية القدمية سامت ال ّ
قبحا
تقل ً
وشناع ًة من التي نؤاخذ عليها منحى السنة"
عبد اهلل العروي  /السنة واإلصالح
القس الجب ّ
يل ليس عن ال ّدين بقدر ما
" كالم روسو يف عقيدة ّ
الهم عاد بعد أن غاب ،وإن ُق ّدر
الهم
الديني .وهذا ّ
هو عن ِّ
ّ
له أن يغيب مج ّد ًدا فهو ال محالة عائد"..
عبد اهلل العروي /دين الفطرة
ّ
مفكر مغريب ،أستاذ الفلسفة السياسية و الفكر العريب املعارص.
*

املهتمون باملرشوع الفكري لعبد اهلل العروي،
يعرف
ّ
نص مفهوم العقل ،مقالة يف املفارقات ،)1(1996
أنّ ّ
يعد املص َّنف األخري يف سلسلة املفاهيم التي بنى
ّ
بواسطتها مرشوعه الفكري يف التحديث الثّقايف
والسيايس .فقد أعلن ّ
مقدمة هذا الكتاب ،أنّه
املفكر يف ّ
ّ
الفكرية ،اهلادفة إىل املسامهة
دعوته
مرشوع
إمتام
بصدد
ّ
التأخر التارخيي العريب .وقد
كيفيات جتاوز ّ
يف بحث ّ
استغرق إمتام هذا املرشوع ثالثة عقود ،حيث عمل
املؤ ّلف عىل تركيب خياراته يف الفكر ويف اإلصالح،
مقار ًبا اإلشكاالت واملفاهيم ،التي يرى أنّ التفكري
التأخر التارخيي
عد مدخال
مناسبا ،لبحث قضايا ّ
فيها ُي ّ
ً
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العربية.
مقدمات ال ّنهضة
يف املجتمع العريب ،وبناء ّ
ّ

ّ
احلرية ،والدولة،
شكلت مفاهيم األيديولوجيا،
ّ
والتاريخ ،اإلسالم واحلداثة ،والعقل ،املفردات
املتميز يف النظر التارخيي،
واملفاتيح ال ّناظمة ملرشوعه
ّ
ٍ
بطريقة أو أخرى عىل اإلرهاصات األوىل
ويعثر القارئ
هلذه املفاهيم جمتمعة يف كتابه األبرز ،العرب والفكر
التارخيي الصادر سنة  ،1973واملنشور بالفرنسية حتت
عنوان أزمة املثقّفني العرب (.)2()1974
استغرق بناء املرشوع كام أرشنا ،ما يقرب من ثالثة
متكن فيها ّ
عقود ّ ،1996-1970
املفكر من بلورة
يتجه مبارشة،
أفق يف النظر ال هُ َيادن وال َيترَ ََّدد ،بل ّ
التارخيية لقضايا الفكر والسياسة
وبنا ًء عىل معاينته
ّ
الدفاع عن احلداثة ،أي الدفاع
يف الثقافة
العربية ،إىل ّ
ّ
للبرشية
طلق عليه "استيعاب" "املتاح
عن مبدأ ُي ُ
ّ
عد اخلطوة
مجعاء" باعتبار أنّ هذا االستيعاب ُي ّ
التأخر التارخيي يف
الرضورية ،لتجاوز خمتلف مظاهر ّ
ّ
()3
املجتمع العريب .

واصل العروي قبل ذلك وبعده ،كتاباته يف التاريخ
العربيني( ،)4كام
ويف مواجهة إشكاالت الواقع والفكر
ّ
يوميات
أصدر سلسلة أخرى من الكتب ،يف صيغة ّ
قدم
بعنوان خواطر الصباح( .)5وبالروح نفسها التي ّ
آخر بعنوان
يومياته ،أصدر
بالفرنسية كتا ًبا َ
ّ
من خالهلا ّ
()6
مغرب احلسن الثاين ،شهادة .

نقف يف خواطر العروي وشهادته عن احلسن الثاين
وسنوات حكمه ،عىل معطيات تتقاطع فيها مهوم
ّ
الذات هبموم التاريخ ،مهوم املجتمع بأسئلة ال ّنخبة.
ٍ
وفيها نقف أيضا عىل مجلة من املواقف ،التي تعبرّ
السياسة والفكر والتاريخ .وقد أتاح
عن خياراته يف ّ
ّ
للمفكر
اليوميات والشّ هادات
أسلوب الكتابة يف
ّ
تصورات،
التخ ّلص مؤ ّق ًتا من رصامة املنطق يف بناء ّ
ليفسح املجال أمامه ،فينجز كتابة تبني الرأي
باالعتامد عىل وقائع وأحداث وأسامء ورموز ،كام
فعل يف روايته(.)7
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يستطيع املتابع ملجمل هذه اجلهود ،أن يدرك أنّ
باملقدمات الكربى ،التي ّ
شكلت
الرجل يزداد إيامنًا
ّ
منطلق أعامله األوىل ،وهو ّ
التأخر
يفكر يف أسباب
ّ
يسجل استمرار
التارخيي يف الوطن العريب .كام
ّ
بحثه عن الوقائع واملعطيات التي تسمح له بمزيد
تصوراته ومواقفه ،وذلك بتوسيعها
من تدعيم
ّ
وتصحيحها ،والعمل يف اآلن نفسه ،عىل تعميق
والتارخيية ،هبدف مزيد من
الوقائعية
خلفياهتا
بعض
ّ
ّ
ّ
منحها الرجحان التارخيي املطلوب.

نكتشف هذا األمر ،يف املحارضات والعروض التي
يقدمها بني احلني واآلخر ،داخل املنتديات
استمر ّ
ّ
قدم عىل سبيل
الثقافية يف املغرب وخارجه .فقد ّ
ّ
املثال سنة  ،2005حمارضة يف إطار أنشطة اتحّ اد ك ّتاب
قدم فيها بعض
املغرب ،بعنوان عوائق ال ّتحديث(ّ ،)8
الدفاع عن
كيفيات مواصلته ّ
املعطيات التي تشري إىل ّ
دعوته التارخيانيةّ ،
أن عوائق التحديث يف
مؤكدً ا ّ
جزءا من مساره
املجتمع والفكر
العربينيّ ،
تعد اليوم ً
ّ
وأن املواجهات
املتدرج يف عملية تمَ ُّلك احلداثةّ ،
ّ
واملعارك القائمة واملتواصلة ،يف املجال الثقايف
والسيايس واالجتامعي العريب ،تهُ ّيء بصور خمتلفة،
ّ
السبل التي تسمح بإمكانية إنجاز التحديث املأمول
ّ
آجلاً أو عاجلاً .

مترجما
العروي
ً
املهتمون باملنجز النظري لعبد اهلل العروي،
فوجئ
ّ
مؤخ ًرا ،وهي مؤ ّلفات
بنوعية املؤ ّلفات التي أصدرها ّ
ّ
ويتمم الواحد منهام
يتقاطع فيها البحث بالترّ مجة،
ّ
الصادرة
اآلخر .بل إنّ البحث والترّ مجة يف مؤ ّلفاته ّ
األلفية
األول وبداية العقد الثاين من
يف هناية العقد ّ
ّ
الثالثة ،تكشف أنّنا أمام ّ
مفكر يواصل جهده يف
ٍ
بطرق أخرى يف الكتابة والبحث وال ّنقد
ال ّتنوير،
واملراجعة .األمر الذي جيعلنا نعاين شكلاً من أشكال
ّ
املفكرين العرب ألسئلة الواقع
مواجهة بعض

مناقشات ومراجعات
نص دين الفطرة لروسو؟
لماذا ترجم عبد اهلل العروي ّ

واملستجدات التي تصنع
العريب ،يف ضوء املتغيرّ ات
ّ
حتديات جديدة ،تدعو إىل ال ّتفكري فيها ،والعمل
ّ
خمارج وحلول هلا .وامللفت لل ّنظر
من أجل إجياد
َ
يف آثار العروي األخرية ،يتمثّل يف إدراكه املتواصل
للمسؤوليات الكربى امللقاة عىل كاهل ال ّنخب
ّ
بمقدمات الفكر احلداثي ،وذلك من أجل
املس ّلحة
ّ
ٍ
الصور القديمة
مزيد من البحث الرامي إىل جتاوز ّ
السميكة والصلبة،
واألشكال
ّ
املستجدة لبنى التقليد ّ
السياسية.
السائدة يف ثقافتنا وجمتمعنا وأنظمتنا
ّ
أصدر عبد اهلل العروي سنة  2008كتاب السنة
واإلصالح( ،)9وبعد ذلك بسنة أصدر كتا ًبا آخر
بعنوان من ديوان السياسة( .)10ويف مقدمة هذا
األخري ،أعلن أن جمال هذين املؤلفني يقارب
موضوعني أساسيني ،يف مرشوعه يف التحديث الثقايف
األول بالعقيدة،
والسيايس .يتع ّلق األمر يف الكتاب ّ
ّ
وهو بحث غري مبارش يف كيفية جتاوز التقليدّ .أما جمال
السياسة ،وموضوعاته األساس،
الكتاب الثاين فهو ّ
واهلوية
السيايس
ّ
ال ّنوازع والرتبية والدولة واملجال ّ
وال ّلغة واإلصالح .ويف قلب هذين املص ّنفني ،خيتار
ّ
أساليب أخرى ،يف العودة إىل موضوعات
املفكر
َ

وقضايا َّ
ركبها يف مص ّنفاته األوىل .ونحن نعتقد
ِّ
وضحنا آن ًفا من التفكري
أنّ تنويعه
يمكنه كام ّ
التأخر
جمد ًدا يف خمتلف القضايا املوصولة بتجاوز
ّ
ّ
()11
التارخيي العريب .
التأخر التارخيي ،قد ّ
شكل منطلق
وإذا كان مفهوم
ّ
رؤيته يف البحث يف كيفيات اإلصالح وال ّتجاوز،
نصه أزمة املثقّفني العرب  ،1974حيث عمل يف
يف ّ
العربية عىل توضيح كيفيات
تشخيصه ألزمة الثّقافة
ّ
السلفي واملنزع االنتقائي ،فإنّ
تأرجحها بني املنطق ّ
نص الس ّنة
مفهوم الس ّنة ومرادفه التقليد ،قد مثّل يف ّ
واإلصالح ،العنوان البارز يف املنازلة املتواصلة يف
املجتمع العريب منذ أربعة عقود ،بني احلداثة والتقليد،
وتتجدد
تتنوع الوقائع ويتواصل الصرّ اع،
ّ
حيث ّ
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ّ
ويظل املثقّف
وتتطور املناهج واألدوات،
ال ّنخب،
ّ
وج ًها برصه
عقلية متواصلةُ ،م ِّ
التارخياين عنوانًا ليقظة ّ
ٍ
تنوعت العلل
يف اتجّ اه هدف واضح ومحُ ّدد ،مهام ّ
أن حاجتنا يف املجتمع العريب إىل
واستشرْ ت ،ذلك ّ
احلداثة والفكر التارخيي ّ
أولوية ّ
مؤكدة.
تظل
ّ

يمسك الباحث يف كتاب الس ّنة واإلصالح بجوانب
وذهنيات
من العقيدة ،وقد استوت يف صورة تقاليد
ّ
ّ
ليفكر يف عالقتها
وبنيات ثقافية داخل املجتمع،
التأخر التارخيي .واهلدف كام أرشنا واحد،
باستمرار ّ
يتمثّل يف البحث يف سبل تفكيك وزحزحة التقليد،
مقدمات املجتمع العرصي ،جمتمع
ثم توطني
ّ
ّ
احلداثة والتاريخ.
وبعــد صـدور الكتــابني املذكـورين ،أصـدر
األول
عبد اهلل العروي مص ّنفني مرتمجني،
ّ
ملونتسكيو( ،)1755-1689تأ ّمالت يف تاريخ
الرومان ،أسباب النهوض واالنحطاط (،)2011
ّ
ثم كتاب روسو ( )1778-1712دين الفطرة ،أو
ّ
()12
قس من جبل سافوا ( . )2012فام هي
عقيدة ّ
النصني بتارخيانية عبد اهلل العروي
عالقة هذين
ّ
ومرشوعه يف ال ّتحديث؟
قراء العروي عالقة مرشوعه يف الفكر العريب
يعرف ّ
بمشاريع ال ّتنوير ،والتي تبلورت يف الفكر الفرنيس
واألورويب يف القرن الثامن عرش .كام يعرفون أنّ
إحياءات عناوين مص ّنفات تُقارب موضوع صعود
الدين والترّ بية
األمم وانحطاطها ،أو تقارب إشكاالت ّ
الفكرية املعلنة
ُعد من صميم اخليارات
يف جمتمعنا ،ت ُّ
ّ
يف مواقفه وخالصات أعامله .لكن ملاذا يعود عبد اهلل
السنوات األخرية ،إىل إنجاز ترمجات
العروي خالل ّ
ومقدمات لقراءهتا ،بعد أن واجه خالل العقود
ّ
التارخيية واهلزائم
األربعة املاضية ،جمموعة من الوقائع
ّ
العربية ،وحاول ال ّتفكري فيها ،مستعي ًنا
واالنكسارات
ّ
السياسية؟
برصيده يف التاريخ ويف الفكر والفلسفة
ّ

212

العدد 1
صيف 2012

قد ال يستغرب الباحث القريب من روح اخليارات
املبنية يف أعامله من متارينه يف الرتمجة ،ومكاسبها
ّ
البيداغوجية يف تقريب بعض أطروحات فكر
ّ
أنّ
باملقدمات
العناية
كام
العريب.
للقارئ
األنوار
ّ
التي كتبها العروي هلذه األعامل ،تكشف أنّ
جلو َءه إىل مثل هذه التامرين ،والعناية بنصوصها
ٍ
ومفرداهتا ،يندرج ضمن ّ
مزيد من تقريب
خطته يف
القراء وأجياهلم
التحديثية ،من
آرائه ومواقفه
ّ
ّ
يومياته يف
اجلديدة .وقد سبق له أن ّ
وضح يف إحدى ّ
اجلزء الثالث من خواطر الصباح ()1999-1982
( ،)13حاجة الفكر العريب إىل أ ّمهات الكتب يف الفكر
احلديث واملعارص ،بحكم أنهّ ا تيضء ّ
الطريق أمام
مساعي التحديث املتواصلة يف فكرنا وجمتمعنا.

تأخرنا التارخيي
إنّنا نفرتض أنّ تار ًخيا مماثلاً لتاريخ ّ
سلبا وإجيا ًبا،
وجت ّلياته العديدة ،يشتبك بصور خمتلفة ً
التارخيية ،من قبيل مرشوع
مع منظومات األفكار
ّ
عني منذ كتاباته
عبد اهلل العروي ،ذلك أنّ الرجل َم ٌّ
ثم تفكريه
األوىل ،وبحثه يف أزمة املثقّفني العربّ ،
النارصية وفشل
يف هزيمة  ،1967ومواقفه من
ّ
املرشوع القومي ،ودعوته إىل القطيعة مع الرتاث
والتقليد ،ودفاعه املستميت عن لزوم متثّل مكاسب
الفكر املعارص ،وانتصاره للمبادئ الكربى للحداثة
والتحديث السيايس ،وذلك بسعيه املتواصل لتوطني
والعقالنية واملواطنة والفكر التارخيي(.)15
احلرية
ّ
قيم ّ
ّ
التارخيية التي عملنا
والشك يف أنّ حزمة اخليارات
ّ

نص روسو
لماذا ترجم ّ
الدين ّ
الطبيعي؟
في موضوع ّ

عملية بسطنا ومناقشتنا جوانب من موضوعات
به
ّ
كتاب روسو وأسئلته ،وأسئلة جمتمعنا اليوم يف
والسياسة ،وذلك يف سياق ال ّتفاعالت
موضوع الدين ّ
الربيع العريب.
وال ّتناقضات التي حتملها رياح ّ

لن نكتفي يف اجلواب عن هذا السؤال باملواقف التي
املعرب .بل إنّنا
عبرّ عنها املرتجم ،أثناء تقديمه ّ
النص ّ
ّ
سنفكر يف املوضوع يف ضوء توضيحاته املبسوطة يف

السياقات والرشوط العا ّمة
ّ
مقدمة الرتمجة ،وبنا ًء عىل ّ
املوصولة بفكره وبفلسفة روسو وأدوارها يف سجلِّ
فكر األنوار .ذلك أنّ حصول هذه الرتمجة وصدورها
ٍ
سياق زمني ،موسوم باالنفجارات التي حصلت
يف
يف كثري من البلدان العربية ،ما يمثّل مناسب ًة تدعونا
إىل التفكري يف العالقة املمكنة بني ما حيصل يف
يقدمه ا ُملنجز الفكري لعبد اهلل العروي يف
الواقع ،وما ّ
جت ّلياته األخرية.

السؤال ،ونحن ّ
نفكر يف حمتوى
وعندما نطرح هذا ّ
هذا العمل وإشاراته وجمموع إحياءاته ،فإنّنا ال نروم
السببية املبارشة
نوع من
أي ٍ
من وراء ذلك ،التفكري يف ّ
ّ
وجدلياته ّ
املركبة واملعقّدة،
وامليكانيكية بني التاريخ
ّ
ّ
التهيؤ لبناء ما يسعف بإضاءة
وبني وظائف الفكر ،يف ّ
()14
جمرى التاريخ وال ّتفاعل معه .

عىل تكثيفها يف العبارات السابقة ،استنا ًدا إىل جممل
السؤال الذي ّ
أطرنا
أعامله ،ما يدفعنا إىل عدم إغفال ّ

احلداثية يف الفكر العريب ،تواجه
فقد ظ ّلت ال ّنخب
ّ
املامنعة وسط ال ّنخب السياسية ،وداخل أنظمة الرتبية
العام .إال أنّ املامنعة
والتعليم ،ويف الفضاء الثقايف
ّ
احلداثيني العرب،
املشار إليها ،مل تق ّلل من محاس
ّ
ومن بينهم عبد اهلل العروي الذي واصل ويواصل
التصورات التي
العمل دون كلل ،بحثًا عن بلورة
ّ
تسمح ببناء خمارج ت ّ
آليات التقليد واملامنعة،
ُعطل ّ
ّ
وخاص ًة يف املستوى ّ
لتتمكن املجتمعات
الذهني،
ّ
العربية من اإلقالع النهضوي .وعندما تربز هنا أو
هناك ،بعض مظاهر هذا اإلقالع ،من قبيل ما حصل
يف أشكال االنفجار اجلديد ،فإنّ ما يرتتّب عىل ذلك،
يدعونا إىل حماولة التفكري يف النصوص واملواقف
واخليارات التي ما فتئ ُي َر ِّكبها ،لنعاين انطال ًقا منها،
السياقات التي تواكب صور تفاعلها املحتملة،
ومن ّ
مع أفعال التاريخ اجلارية يف جمتمعاتنا.

مناقشات ومراجعات
نص دين الفطرة لروسو؟
لماذا ترجم عبد اهلل العروي ّ

نفرتض أنّ التفكري يف عالقة ترمجات العروي األخرية،
ّ
يعد
بأعامله السابقة ومرشوعه يف التحديث
ككلّ ،
مدخلاً من املداخل املالئمة لبحث سياقات أفعال
العربية ونتائجها ،يف عالقاهتا بمنظومات
الثورات
ّ
نص
األفكار يف فكرنا املعارص( .)16فام هي عالقة ّ
دين الفطرة بمرشوع عبد اهلل العروي الفكري؟ وما
هي أمهّيته يف أزمنة وصول بعض ّتيارات اإلسالم
العربية؟
السلطة يف بعض البلدان
ّ
السيايس إىل ّ
ّ

حرية العقيدة
الدفاع عن ّ
فـي ّ
حمددة يف موضوع حتليلنا
نقدم
عنارص ّ
قبل أن ّ
َ
لإلشكاالت التي تثريها األسئلة ،التي َّ
ركبنا يف هناية
الفقرة السابقة .نريد أن نتوقّف أمام املالحظات
يمهد
الدقيقة واملختزلة التي أبداها املرتجم ،وهو ِّ
عناوين
ومقرتحا
موض ًحا طبيعته
النص،
لقراءة
ّ
َ
ً
ّ
حمددة لفقراته ،ومتسائلاً عن عالقته بمرشوع
ّ
روسو التنويري؟
مقدمة العروي املكثّفة ثالثة حماور ،ربط
استوعبت ّ
النص وبني العالقة التي
األول منها بني حمتوى
ّ
يف ّ
ّ
قرائه بأمهّية
يفكر انطال ًقا منها فيه ،حماولاً تذكري ّ
ٍ
املقارنة يف املنزع التارخياين ،ومؤكّ دً ا عىل مجلة من

وألح عليها يف
املعطيات التي سبق له أن أبرزها
ّ
خمتلف أعامله( ،)17يتع ّلق األمر برضورة االستفادة من
مكاسب التاريخ والعرص ،ملواجهة العلل املتشاهبة
إمكانية مماثلة
فيه ،إذ يؤكّ د بوضوح قاطع ،عدم
ّ
نتائج خطاب روسو ومعطياته مع الكتابات املشاهبة
له يف طريقة بسطها لعظته يف فكرنا وتراثنا ،وذلك
بحكم أنّ منطلقات التفكري يف النظر الروسوي،
ّ
املستقل ،وهذا األخري الغائب
احلر
هي وجدان الفرد ّ
تصورات أصحاب ال ّنصوص املامثلة له يف
األكرب يف ّ
فكرنا ،أمثال ابن رشد ،والغزايل ،وابن طفيل ،وحممد
عبده ،وحممد إقبال(ّ .)18أما يف املحور الثاين ،فقد قام
بإحصاء موضوعات الكتاب وترتيبها ،األمر الذي
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للنص املرتجم،
الرقمي
ّ
ترتّب عليه حتويل الرتتيب ّ
إىل ترتيب موضوعايت ،حيث وضع املرتجم
ثالثني عنوانًا ملجموع فقرات اخلطاب وعددها
 155فقرة(.)19
ّأما املحور الثالث ،فقد جاء موصولاً بالثاين ،إذ قام
العروي بقراءة حمتوى اخلطاب يف عالقته بفلسفة
احلداثية.
روسو
ّ

نص روسو يف إطار بنائه ملرشوع إميل يف
يندرج ّ
النص الذي جاء بعد نقده املثري
الرتبية ،1762وهو ّ
للثقافة والعلوم ،يف خطابه حول العلوم والفنون
للسياسة ،عند حماولته ال ّتفكري يف
 ،1751ونقده ّ
أصل ال ّتفاوت بني الناس .1755

قس عىل مسامع
نعثر يف
ّ
النص ،عىل خطاب يلقيه ّ
ثم
يتأمل
ّ
ّ
شاب فاقد لإليامنّ .
الشاب اخلطابّ ،
يرسل نسخة منه ملواطن كان مك َّل ًفا برتبية إميل.
وهذه الطريقة يف الكتابة التي يقوم فيها األستاذ بنقل
بتوسط روسو ،تستهدف هتذيب
اخلطاب إىل التلميذ ّ
وقادرا عىل فهم اجلدل
مهي ًأ
ً
ضمري التلميذ ،ليصبح َّ
والديني .ضمن هذا األفق ،رتّب روسو
الفلسفي ّ
خطابه عن اإليامن ،يف اجلزء الرابع من كتابه عن إميل
يف الرتبية.
القس من جبل سافوا جدلاً يتناول
نقرأ يف عقيدة
ّ
موضوع اإليامن الديني ،وذلك يف سياق التفكري يف
الدينية داخل املجتمع ،حيث يعتقد
الرتبية والرتبية
ّ
روسو أنّه يمكن أن ُيع َّلم األطفال بعد جتاوزهم
مخسة عرش عا ًما ،ما ّ
يوضح مسألة العالقة بني اخللق
ِّ
ويركب يف خطابه عقيدة بسيطة منافية
واخلالق.
نوع من ال ّتهذيب املساعد يف
للتعصب ،ومؤ ّدية إىل ٍ
ّ
جمتمع متجانس.
تكوين املواطنني ،وبناء
ٍ
نص روسو
وال ّ
بد من اإلشارة هنا ،إىل أنّ معطيات ّ
للدين واإليامن الديني ،تندرج ضمن منظور
وتصوراته ّ
ّ
ّ
مفكري عرص األنوار للمجتمع اجلديد ،فقد كان يدور
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والدين ّ
ٌ
الطبيعي،
حرية العقيدة ّ
نقاش فلسفي عن ّ
وي ّتجه البحث يف كثري من أعامل فالسفة األنوار
الدين ّ
الديانات
الطبيعي ومبادئ ّ
للمقارنة بني مبادئ ّ
الدين ّ
الطبيعي
األخرى ،مع حماوالت للتمييز بني ّ
الالدينيةّ .أما أبرز اخلالصات التي ركبها
وال ّنزعات
ّ
للدين ّ
الطبيعي ،فيمكن
التصور الفلسفي األنواري ّ
ّ
ضبطها يف عنرصين أساسني ،يتمثّل ّأوهلام يف إعطاء
َ
مبدأي الوضوح
األولوية للعقل ،ويتمثّل الثاين يف
ّ
والبساطة .وإذا كان بعض دعاة الدين الطبيعي ينكرون
تصوراته الدينية مكانة
الوحي ،فإنّ روسو منح يف
ّ
للضمري األخالقي عند اإلنسان(.)20
خاصة ّ
ّ

الربط بني بعض األفكار
قد تكون هناك صعوبة يف ّ
النص ،واألفكار التي أعلن روسو
الواردة يف هذا
ّ
قبل ذلك يف خطابه حول العلوم والفنون .وتزداد هذه
النص ،بمواقف
الصعوبة عندما نقارن حمتوى هذا
ّ
ّ
املوسوعيني ،الذين شارك معهم روسو يف
بعض
ّ
مرافعات فلسفة األنوار يف القرن الثامن عرش ،وتب ّنى
الدعاوى الكربى لفلسفة األنوار ،والتي كانت
مثلهم ّ
تروم يف أغلبها نقد األوهام ومواجهة ال ّتقليد.

إال أنّ االنتباه إىل روح اخلطاب ،يدفعنا إىل رضورة
السياسية ،حيث نتبينّ أنّ روسو
العناية بأبعاده
ّ
متحر ًرا من
كان مثل أغلب فالسفة القرن ،18
ّ
ً
حمافظا من الناحية
واألخالقية،
الفكرية
الناحية
ّ
ّ
واالجتامعية(.)21
السياسية
ّ
ّ
للنص املرتجم ،بمتابعة
مقدمته
هيتم العروي يف ّ
ّ
ال ّ
اجلدل املشار إليه آن ًفا ،يف موضوع عالقة الفيلسوف
القس املفرتض بأفكار جون
نص
بالقس ،وعالقة ّ
ّ
ّ
النص ،عىل
خاص ًة وأنّنا نقف يف سياق ّ
جاك روسوّ ،
حرية العقيدة .كام نقف
ما ّ
تشبع روسو بمبدأ ّ
يوضح ّ
السياسية التي يمنحها
عىل احرتامه بعض القيود
ّ
نصه ،لنصبح يف النهاية أمام أمرين
اعتبارات فاصلة يف ّ
حرية العقيدة يف
يصعب التوفيق بينهام ًّ
نظريا ،ذلك أنّ ّ
النص مطلقة ،إال أنهّ ا يف الوقت
األفكار املستوعبة يف ّ
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السبب مل ينل
سياسيا
مقيدة
ًّ
ًّ
نفسه ّ
واجتامعيا .وهلذا ّ
وضح العروي ال رىض الكنيسة
خطابه يف الرتبية كام ّ
()22
وال مواقف فالسفة األنوار امللحدين .

عندما نتجاوز إشكاالت من قبيل ما ذكرنا ،نجد
ٍ
مشهد طقويس معروف يف
أنّ روسو يخُ ْرج ِعظته يف
يقدم خطابه من خارج املدينة،
الرسديات
الدينية .إنّه ّ
ّ
ّ
من ر ٍ
بوة عالية تُرشف عىل جمرى هنر البو ،يف وقت
َ
أشعة الشّ مس أمام
يصادف الشرّ وق ،حيث تبسط ّ
الشاب اليائس روح الو ِّد ،التي متأل القسيس ببساطة
ّ
اإليامن وسامحته.

نحو تجديد أسـس اإليمان
في مجتمع جديد
عينة من املوضوعات املرتّبة يف
يمكن أن نشري إىل ّ
القس ،كام رتّبها املرتجم لتوظيفها يف سياق
خطاب
ّ
املناقشة التي نحن بصددها ،وقد اخرتنا موضوعات
ملرجعية اإليامن
العام
تصورنا
العينة ،بنا ًء عىل
ّ
ّ
ّ
هذه ّ
نص روسو .ونحن نعتقد أنّ
الديني ،كام تبلورت يف ّ
العينة املختارة ،موصولة ببعض أسئلتنا يف موضوع
ّ
التدين يف جمتمعنا.
ال ّتفكري يف الدين ،ويف
أخالقيات ّ
ّ
سيد الكون،
ّأما املوضوعات املنتقاة فهي :اإلنسان ّ
فقرات  ، 56-53ضوابط األخالق ،فقرات
الضمري ،فقرات  ،96-90دين الفطرة،
ّ ،89-83
فقرات  ،111-109ضمري الفرد هو احلكم ،عيسى
وسقراط فقرات  ،147-144جتديد دعائم األديان،
فقرات .151-150

نقرأ يف فقرات هذه املوضوعات معطيات
وخاص ًة يف صيغها
املسيحية،
مستلهمة من العقيدة
ّ
ّ
الربوتستانية .وهي تربز يف أغلبها بساطة اإليامن
ّ
وغياب ّ
التحول
صور
يكشف
الذي
األمر
قوس.
الط
ّ
الديني ،ورتّبت مالحمه
الكيفي الذي بلوره اإلصالح ّ
حتول الطقويس
العا ّمة العقيدة
الربوتستانية وهي ّ
ّ

مناقشات ومراجعات
نص دين الفطرة لروسو؟
لماذا ترجم عبد اهلل العروي ّ

الضمري ،رامية بذلك إىل
يف
املسيحية إىل أخالق ّ
ّ
واستقالليته.
وحريته
اإلعالء من مكانة الفرد
ّ
ّ
إنّ
القس يعرف صعوبة املوضوع ،ويعرف يف
ّ
الوقت نفسه رضورة اإليامن ،ويروم التخ ّلص
من اجلدل الالهويت .وقد اعتمد روسو يف بسط
الوجدانية
العقيدة عىل ما يسهل حتويل جتربته
ّ
يف اإليامن ،إىل ٍ
أداة لبناء فعل بسيط ،قادر عىل
التوفيق بني العقل والوجدان ،مستهد ًفا بعبارة
العروي ،حتقيق نوع من الطمأنينة للفرد ،والوحدة
واالستقرار للمجتمع(.)23

املكونة
اتجّ ه العروي بعد ترتيبه حمتوى الفقرات
ّ
العامة التي
الروح
لعقيدة
ّ
ّ
القس ،إىل تلخيص ّ
تستبطنها العقيدة املذكورة أحيانًا وتجُ َ ِّليها أخرى،
ٍ
مجلة واحدة بلغته،
لخ ًصا روحها املوصوفة يف
ُم ّ
اإليامن يف خدمة النفس ،الدين يف خدمة املجتمع،
املجتمع يف خدمة الفرد( .)24ويف هذه العبارة املكثّفة،
التي أوجز فيها العروي روح دين الفطرة ،ما يشري إىل
التصور السابق ،إنه كام بي ّنا آن ًفا،
أنّ املنطق الذي يبنيه
ّ
يصدم الفلسفة والكنيسة معا ،لك ّنه يف الوقت نفسه،
قابل لل ّتوظيف من قبل كال ّ
الطرفني(.)25
مقدمته املركّ زة بتسجيل هذه
مل يكتف العروي يف ّ
املالحظات ،فقد كانت غايته من ال ّتعريب أبعد من
الفردية يف فلسفة
جيدً ا ،أنّ ال ّنزعة
ّ
ذلك .فهو يعي ّ
أهم أركان احلداثة.
روسو مطلقة ،وأنهّ ا يف العمق ّ
تعد ّ
أن تعامل روسو يف نظره مع الدين باعتباره ظاهرة
كام ّ
أساسيا من أركان
سياسية ،يمثّل بدوره رك ًنا
اجتامعية
ًّ
ّ
ّ
تصورات روسو يف
احلداثة .وهنا نقف عىل نتائج
ّ
والرضا عن النفس ،املستندين
موضوع مت ُّلك السعادة ّ
يف املنظور الروسوي إىل اإليامن بدين الفطرة(.)26
ويوضح العروي يف هذا اإلطار ،رضورة استيعاب
ّ
تصورات روسو من الدين ،يف ضوء معطيات
روح ّ
التدين باملنظومة
مص ّنفه إميل ،حيث جيري ربط
ّ
الرتبوية ،لكن دون إغفال ما ورد يف مص ّنف العقد
ّ
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االجتامعي ( .)1762ففي الفصل الثامن من الكتاب
الرابع منه ،يرسم روسو املبادئ البسيطة للدين ،يف
عالقتها باملجال السيايس ،حيث ينبغي أن تكون
عقائد الدين يف نظره ،بسيطة ودقيقة وقليلة ودون
املقدس يف نظره مؤكّ د
رشوح وال تعليقات .إنّ وجود ّ
بالرؤية والوجدان ،إضاف ًة إىل اجلزاء والعقاب ،ومبدأ
التعصب الديني ،وماعدا ذلك يف نظره ،كام
استبعاد
ّ
نتبينّ ذلك يف كتابه وباقي مؤ ّلفاته ،يرتك للتقييم
احلر للمواطنني(.)27
ّ

ٍ
قاعدة كربى،
يتأسس الدين املدين (دين الفطرة) عىل
ّ
والتأملية ،جتاوز أدبيات
احلدسية
تروم يف معطياهتا
ّ
ّ
السكوالئية ،وجداالت الالهوت املسيحي ،لتصنع
ّ
جمتمع جديد.
الرؤية احلداثية للدين يف
ٍ
بعض معامل ّ
تعددها
الرغم من ّ
ومتثّل خيارات فالسفة األنوار عىل ّ
بمقدماهتا الكربى يف املعرفة املستندة إىل
وتناقضها،
ّ
ومقدمات املنزع الوضعي
مكاسب الفلسفة احلديثة،
ّ
والسياسة واملجتمع ،أبرز دعائم
يف النظر إىل التاريخ ّ
هذا اخليار يف ال ّنظر إىل اإليامن ،ودوره يف حياة الفرد
وأنظمة املجتمع.

صحيح أنّ
للدين يف
خلفيات
التصور الروسوي ّ
ّ
ّ
نص إميل ،موصولة بنزعته الرومانسية ذات األفق
ّ
ً
متيزه بني الطبيعة
من
ا
ق
انطال
س،
س
املؤ
األخالقي
َ َّ
ّ
والثقافة ،وصور حنينه للطيبة والبساطة كحالتني
اإلنسانية .إال أنّ طابع خطاب
مرادفتني للطبيعة
ّ
القس املركّ ب واملتناقض جيعله موصولاً يف بعض
ّ
جوانبه بمعطيات الكتاب الرابع يف العقد االجتامعي،
للدين املدين(.)28
خصصه روسو ّ
وقد ّ
وضحنا آن ًفا ،أنّ عظة األستاذ الرتبوية ،يف موضوع
ّ
متأخرة يف س ّلم
اإليامن الديني ،ينبغي أن تكون
ّ
متأخرة.
سن ّ
التعليم ،وأن ال تلقَّن للناشئة إال يف ٍّ
القس احلديث عن األلغاز ،التي ت ِّ
ُركبها
وأن يتج ّنب ّ
جداالت املتك ّلمني ،و ُيلقَّن التلميذ بدل ذلك عقيد ًة
التعصب ،عقيدة قابلة
بسيطة سمحة ،وخالية من
ّ
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وضح العروي
للرسوخ يف ّ
الضمري والفؤاد .وقد ّ
ّ
تحَ
أنّ قُّ قَ ذلك ،يامثل ما يتحقّق يف النظام اجلمهوري
ٍ
تعاقد
يستمر ،إلاّ إذا قام عىل
الديمقراطي الذي ال
ّ
()29
تربوا منذ الطفولة ليكونوا مواطنني حقًّا .
بني أفراد ّ
يوضح العروي من
فال
مناص يف نظر روسو ،كام ّ
َ
خلق مستأنف ،ح ّتى يتس ّنى بناء جمتمع جديد ،ونرش
عقيدة جديدة(.)30

التصور الروسوي من الدين املدين يف نظرنا
وما يمنح
ّ
التصور ،عىل مبدأين
قوة ،هو استناده يف بناء هذا
ّ
ّ
احلرية
موصولني بالطبيعة اإلنسانية ،نقصد بذلك ّ
السعي نحو تمَ َ ُّلك
والتط ّلع نحو الكامل .ومتثّل ملكة ّ
فطريا يتيح لإلنسان جتاوز
فضيلة الكاملً ،
برشيا ًّ
نزوعا ًّ
()31
فيصوب جهده نحو بناء املجتمع وال ّتاريخ .
عزلته،
ّ
جيدً ا أنّ مواقف روسو من الدين
يعي العروي ّ
َّ
مركبة ،وأحيانًا متناقضة ،وهو
والتقدم
واملعرفة
ّ
مقدمته ،إىل الطابع املعقّد
يشري يف سياقات خمتلفة من ّ
واملختلط جلوانب من فلسفته .فهل يمكن القول إنّ
الدفاع عن
هدفه من مترين الرتمجة ا ُملنجز اآلن ،هو ّ
يلح عىل بساطة
املنظور الروسوي للدين ،الذي ّ
وفطرية التدين؟
ّ

السؤال السابق،
يمكن أن نشري يف سياق التفكري يف ّ
القس ،ضمن فلسفة
إىل أنّ احلديث عن عقيدة
ّ
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ؤسسة عىل مفردات املنظور
سياسية
رومانسيةُ ،
وم ّ
ّ
ّ
ٍ
السيايس الليربايل ،يف حلظة من حلظات بنائه ملنظوره
السيايس وجماله وحماولته رسم صور
ّ
العام ملوضوع ّ
املقدس ،جتعلنا أمام بعض أوجه
مع
تقاطعه
معامل
من
ّ
اخللفيات املرتّبة ملالمح العلامنية يف الفلسفة السياسية
ّ
والضمري،
وأن مفاهيم من قبيل الفرد،
ّ
احلديثةّ .
التعصب،
والطبيعة ،واملجتمع ،والبساطة ،ونفي
ّ
ّ
السيايس ،حيث
تندرج يف
السجل النظري للتحديث ّ
يمثّل جمموع املفردات السابقة يف بعض أوجهه واحدً ا،
ومن املؤكّ د أنّ اإلشارات والتلميحات التي وردت
نص روسو يف جمموعه،
يف تقديم املرتجم ،إضاف ًة إىل ّ
تعد مفيدة يف باب توسيع دوائر اجلدل حول املوقف
ّ
من الدين ،وأنّ العروي يرغب يف تعميم ّ
كل ذلك.
إال أنّه جيب أن نحرتس من االكتفاء بام ذكرنا ،ذلك
ٍ
قوي
ينبهنا
بعبارة رصحية ،إىل أنّ ما هو ّ
أنّ العروي ّ
الضمري ،ضمري الفرد
نص روسو ،يتمثّل يف إبرازه ّ
يف ّ
الصدق والرصاحة يف باب اإليامن.
احلر ،وإحلاحه عىل ّ
ّ
القس اجلارية بلسان روسو
ثم يضيف أنّ أحاديث
ّ
ّ
عن الدين الفطري وطبيعة اإليامن ،مل تكن تعالج
إن موضوعها املركزي هو
الدينّ ،
جمر ًدا يف ّ
ً
موضوعا ّ
اهلم الديني ،أسئلة الدين يف جمتمعنا اليوم ،وهي أسئلة
ّ
موصولة بمرشوع العروي ومرشوع توطني احلداثة يف
فكرنا املعارص.
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