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

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

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

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

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

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

أيضا طبيعة الرسد من
تلك طبيعة الفن ،وهي ً
حيث هو أنسنة للمفاهيم ور ّدها إىل املتعدد يف
احلياة .إن الفن هو يف املقام األول «تشخيص»،
أي عودة إىل «احليس» واإلمساك بطاقاته خا ًما،
كام يمكن أن يصدر عن نفس أمارة باحلسن
وبالسوء ،أو هو «فكر حديس» (كروتشيه) يصدر
عن «ذات عارفة» تروم «تقليص الفجوة الفاصلة
بني املعرفة واحلس» (كريامص) .وهذه احلسية هي
التي ُيمسك هبا الروائي من أجل ترسيب املفاهيم
إىل املعيش العميل ،فليس هناك أفضل من الرسد
ً
سبيل للعودة باملفهومي إىل أصله األول ،أداة
للمحتمل ،أي أداة لرفع حاالت التجريد وصب
الفعل ضمن ممكنات زمنية ال يمكن أن تُرى إال
من خالل ما يؤثثها من وقائع وأحداث؛ فنحن ال
نتوقف عن احلكي ،ومل نتوقف عن ذلك من أول

مناقشات ومراجعات
اعترافات روائي ال يشيخ

عهدنا بالتأنسن وما زلنا نحكي ،وال نفعل ذلك
من أجل استعادة ما فات ،بل رغبة منا يف فهم ما
حدث أو ما يمكن أن حيدث ،أو نفعل ذلك فقط
من أجل االستمتاع بحاالت ال حتكمها قوانني
العامل الواقعي (كتب اسم الوردة فقط ألن فكرة
تسميم راهب راودته ،كام يقول).
وتلك مناطق ال تقع حتت سلطان التحديدات
املفهومية ،وال يدرك مضموهنا «الفاهم» ،الذي
يبحث للموصوف عن معادالت له يف املفاهيم؛
إهنا تقع يف منطقة فاصلة بني االستهواء األصيل
والبدايات األوىل إلدراك الكون خارج قيود
الطبيعة .فنحن ال نرى من سريورات اإلبداع
الفني سوى قطعة الثلج التي تطفو عىل السطح ،أما
يسمى املوهبة ،أو القدرة
رسه الكيل فمودع يف ما ّ
اخلالقة عىل التقاط ما ال يمكن للعني العادية أن
تراه من خالل ما تفرزه حيثيات الزمن والفضاء،
أو ما تستثريه الطاقات الوجدانية املتنوعة .لذلك،
فإن اخلربة التي يتحدث عنها إيكو يف هذا الكتاب
أعمق وأوسع مدى من كل ما يمكن أن تقوله
تبش به املفاهيم املجردة ،إهنا تفتح
النظريات أو ّ
با ًبا عىل مساحات اإلبداع ذاته.
بعبارة أخرى ،اإلبداع هو األصل ،أ ّما النظرية
فتأمل الحق .الفن تفجري للطاقات االنفعالية
وإمساك بالروح التي تسكن األشياء والكائنات
وتتحكم يف مصائرها ،أو هو حماولة للبحث عن
االنسجام والوحدة يف املتنافر واملتعدد والعامئي،
ما يمكن أن يوجد يف اخللف من الذاكرة املرئية
للوجود ،وال تقوم النظرية ،ضمن هذا الفيض
االنفعايل ،إال بالتعميم والتجريد وإسقاط املمكن
من حاالت التأمل الوجداين.

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

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

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

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

هذا يعني أن الشخصيات يف التخييل ليست
كيانات فارغة من كل حتديد ،كام يؤكد ذلك إيكو،
بل إن سلطاهنا أقوى من مجيع احلقائق التي نلتقط
يغي
بقاياها يف الفعل ور ّدة الفعل .لذلك ،قد ّ
املؤرخ من إثباتاته إذا استدعى البحث ذلك،
ولك ْن ال أحد يستطيع تغيري ما يبدعه التخييل
الرسدي .إن «املؤرخني يكتفون باحلديث عن
أشخاصا من حلم
أشباح ،أما الروائيون فيخلقون
ً
وعظم» ،كام جاء يف مذكرات ألكساندر دوما،
الذي هذى عندما زار قرص إيف يف مرسيليا
(سجن مشهور يف الرتاث الفرنيس) وهو يرى
الزوار حيرصون عىل رؤية «زنزانة» سجني مل
يكن له وجود قط (الكونت دو مونتي كريستو)،
ولكنهم ال يكرتثون لزيارة زنزانة سجني حقيقي
كان حمكو ًما فيه باإلعدام (لقد كان مريابو مسجونًا
ً
فعل يف ذلك القرص).
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باإلضافة إىل ذلك ،هناك الكثري من الشخصيات
التخييلية التي أصبحت جز ًءا من آليات تقويم
سلوكنا يف احلياة؛ لقد حتولت إىل نموذج للذم أو
نموذج لالقتداء أو نموذج لتفسري جزء من السلوك
اإلنساين (عقدة أوديب ،وغرية هاملت ،وجشع
بخيل موليري .)...ويكفي أن نذكر أن ُ
«خس
األطفال الربيطانيني ينظرون ،بحسب ما يقوله
بحث ميداين ،إىل شارلوك هوملز والدكتور واتسون
باعتبارمها شخصيتني واقعيتني ،يف حني يصنفون
ترششل ضمن شخصيات التخييل» ،كام يذكر ذلك
إيكو .وهذا تأكيد آخر أن استيهامات التخييل أقوى
من احلقائق التي يفرزها الواقع؛ فنحن قد نبكي
بحرقة عىل مصري الكثري من األبطال التخييليني
الذين صنعهم الرسد الروائي ،ولكننا ال نكرتث
كثريا ملصري اآلالف من األطفال الذين يعانون
ً
املجاعة يف أفريقيا ،وال نذرف دمعة واحدة عىل
آخرين تقتلهم احلرب يوم ًيا يف كثري من بقاع العامل.
خاصا ،فهي ليست
إن لشخصيات التخييل وض ًعا ً
«أشباحا ،كام هي شخصيات التاريخ» ،لذلك قد ال
ً
تتمتع بـ «سجالت مدنية» مضبوطة ،ولكنها مع
ذلك تستوطن وجدان الناس وأحاسيسهم».
اخلالصة عند إيكو أن الرواية هي «بناء عامل» يف
املقام األول؛ إهنا بحث عام يقود إىل اقتطاع جزئية
زمنية وتضمينها أحدا ًثا ختلق قصة ،أي صياغة
حدود عامل معقول يتمتع بوحدة وانسجام يألفهام
القارئ الفعيل ،ويقبله املحتمل التأوييل وجتيزه
أيضا ،وهو أمر تفرسه طبيعة «العوامل
املوسوعة ً
انزياحا عن عامل
املمكنة» ،فهذه العوامل ليست
ً
واقعي ال راد لقضاء األشياء فيه ،إهنا مبنية وفق
قوانني الواقع ذاته ،ولكنها ال يمكن أن توجد إال
عىل هوامشه ،وما يمكن أن ينبعث من الوعي قد
يبدو فرد ًيا يف الظاهر من النص ،ولكنه مجاعي يف
احلقيقة الفنية .إنه كتاب جدير بالقراءة.
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What is the Likelihood of the Production of a Tunisian Islamism?
A Study of the Challenges
Ali al-Saleh Moula
This paper seeks to achieve two things: the first is synthetic, and aims to combine the
facts of political, cultural, and religious reality and make connections and links between
them to aid the understanding of Islamism in both its wide and local Tunisian context.
The second is analytical, and aims to comprehend the issues posing a range of challenges
to the Tunisian Islamist project. The paper employs two interlinked approaches: a
comparative approach and a historical-critical approach. The first is used to examine
the areas in common between the Tunisian Ennahda movement and the Turkish Justice
and Development Party, and between Ataturk and Bourguiba. The second approach is
used to observe the effect of the history of the «civil state» and its value system on the
construction of the contemporary Tunisian personality and the available possibilities or
obligations for Tunisian Islamists to make a breakthrough in the reason of this «civil
state». On the basis of this conception, the paper may be included among studies with
a deconstructionist bent that try to understand the manner in which Tunisian Islamism
is a project that expounds Islam and has an identity-based vision of society. This choice
means not becoming bogged down in details, despite their importance, but being content
with how Tunisian Islamist discourse grounds itself when confronting its obstacles.
Here, it must be indicated, that obtaining direct and conclusive answers to the questions
posed is not a fundamental aim of this research. This is because this form of Islamism,
for composite subjective and objective reasons, has not perfected its doctrines in a way
to enable students to form final judgments. It appears attached to discourse, diktat, and
ideology at the expense of the epistemological, authentic, and creative.
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a logical view of his understanding of the world, whether because of his demolition of
counterpart worlds erected by philosophers before him, on the basis that they are idols,
or in his foundation of his own possible world. The defense of this supposed opposition
required that the author rely on what is known by logicians as dialectical argumentation,
that is the search for proofs to rebuff this claim and found the legitimacy to talk about
possible worlds for Nietzsche - the subject of the paper. This study does not seek to
provide an arbitrary projection of logical interpretation onto Nietzsche’s philosophy, but
rather attempts to apply the new developments in the logic of research approaches that
aim to reveal submerged elements in Nietzsche’s critique of the concept of the world.
The paper puts forward the following theories: the relative possibility of a real world
according to Plato; the unlikelihood of a real world according to the priest; the rational
impossibility of a real world in Kant’s conception, the total impossibility of a real world
according to positivism, and finally the radical possibility of a world after putting an end
to parallel worlds - the idealist possibility.
Law and Religion in Montesquieu’s Philosophy
Ibrahim Mujaidalah
The legacy of Montesquieu, one of the key philosophers of the Enlightenment, is
remarkably diverse. In 1721 he published Persian Letters; in 1734 Considerations on
the Causes of the Greatness of the Romans and their Decline, a formidable work of
history; and in 1748 The Spirit of the Laws, which represents the essence of many years
of research and the fruits of his political and historical reflections. From these works,
Montesquieu appears at times as a man of politics, at times as a historian, and at times
as a law-maker and jurist. Such range, however, does not detract from the unity of his
thought and the connectedness of his reflections, since in all his works he strove to
understand the laws governing societies and organizing the course of the phenomena of
history and nature, and to observe their effect on human life. In his first work, Persian
Letters, Montesquieu dealt with the relationship of religion and law. He established
the relativism of beliefs and a topography of precepts and laws, called for religious
tolerance, and produced a pluralist discourse for understanding religious and cultural
difference. In the second work, Considerations on the Causes of the Greatness of the
Romans and their Decline, he dealt with law in its relation to the movement of history,
revealing the laws that govern the progress and retrogression of states and civilizations.
In his greatest and most renowned work, The Spirit of the Laws, he dealt with law
in its relation with various factors that define general laws such as climate, territory,
population, economy, morality, religion, and power. These factors combine the material
with the ideal, the conceptual with the tangible. They also reveal the dialectical nature
of Montesquieu’s thought. He tried to found a comprehensive positivist approach to
human and religious history and formulate ideas on the future of institutions and their
transformation in real history.
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How the Concept of Political Freedom is Absent
from the Historical Thinking and Experience of Muslims
Abdel Rahim al-Allam
Renowned Moroccan historian Ahmed al-Nasiri states, «Know that this freedom created
by the Europeans in these years is total atheism, because it absolutely requires the inversion
of God’s rights, parents’ rights and human rights […] Know too that the freedom of the
Sharia is what God spoke in his book and the Messenger of God explicated to his Umma
and the jurists compiled in the chapter on restraint in their works.» In the same vein,
Tunisian historian Ibn Abi Dayyaf states, «For this reason the rulers of the Europeans
said that opinion is free,» and later adds «It is no secret that slavery in itself is not
egregious to human nature and does not contradict higher morality or religion because
it is an affliction only to those for whom freedom is innate.» Until recently, maintains
al-Allam, Islamic thought had misgivings over the notion of freedom, and was wary
about accepting freedom, or naturalizing it within the Arab-Islamic milieu. Given the
position of some modern Islamic thinking on freedom, the question that arises is how has
classical Islamic thought understood freedom? And where has the practice of freedom
in general and of political freedom in particular led to in the Muslim political sphere?
Referring to previous studies exploring the notion of freedom, and ones that specifically
address freedom among Muslims, the author attempts to reach conclusions that support
or challenge the claim that there is an absence of freedom – both in practice and in theory
– in the Muslim world. Al-Allam proposes to tackle the subject along the following
lines: first, definitions; second, the concept of freedom in western thought; third, political
freedom in the thinking and political practice of Muslims; and fourth, freedom in Islamic
political philosophy. For the purpose of this study, the concept of freedom chiefly refers
to political freedom, and more broadly to freedom of thought and belief.
The Possible and the Impossible in Nietzsche’s Worldview
Tafrut Lahsan
This study tries to move away from the current logical approach to the theory of «possible
worlds», in an attempt to investigate the subject according to Nietzsche. It starts with the
author’s understanding of some views that this approach is not suitable, and of others
who dispute this choice on the basis of opposition to the claim that Nietzsche, with his
hostility to logic, reason, and all rational or philosophical truth, is unable to entertain

دعوة للكتابة
ترحب مجلة "تب ُّين" للدراسات الفكرية والثقافية بنشر األبحاث والدراسات المعمقة
ذات المستوى األكاديمي الرصين ،وتقبل للنشر فيها األبحاث النظرية والتطبيقية
المكتوبة باللغة العربية .وتفتح المجلة صفحاتها لمراجعات الكتب ،وللحوار الجاد
حول ما ينشر فيها من موضوعات .وسيتضمن كل عدد من "تب ُّين" محورًا خاصًا،
وأبحاثًا خارج المحور ،ومراجعات كتب ،ومتابعات مختلفة ...وجميعها يخضع
للتحكيم من قبل زمالء مختصين.

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

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

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

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

(أربعة أعداد)

