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َ 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
ّ
ّ
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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:
ّ

لسإلا ةيبرعلا ةراضحلا يف قالخألا لاؤس :روحملا
ميقلا ةنعضو يف ثحب ؟ةعجان ةيبرع ةيقالخأ ىلإ اًلخدم ةنَطاوُملا نوكت له
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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
ّ

لسإلا ةيبرعلا ةراضحلا يف قالخألا لاؤس :روحملا
ميقلا ةنعضو يف ثحب ؟ةعجان ةيبرع ةيقالخأ ىلإ اًلخدم ةنَطاوُملا نوكت له
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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.
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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
ّ
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ُ
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.
المراجع
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