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وجيه كوثراني

*

قراءة في مشروع عزمي بشارة ()1

الدين والتد ّين :مقدمة تتحول إلى
ِّ
الدين والعلمانية
جزء أول من كتاب ِّ

**

يخلص عزمي بشارة إلى الدعوة إلى موقف إبستيمولوجي ومنهجية جديدة في البحث
التدين ،كبديلٍ من تجاهل العلمانويين العرب لها،
العربي عن موضوعة الدِّ ين وأنماط ّ
والتدين إلى مبحث
أو استخفافهم بها .هنا منتهى الجسر الموصل عبر دراســة الدِّ ين
ّ
ـديــن إلى
العلمنة والعلمانية فــي مـشــروع عزمي بـشــارة «االنـتـقــال مــن مبحث الــدِّ يــن والـتـ ّ
مبحث العلمانية» في الفصل الخامس واألخير من الجزء األول .فيختتم مدخله الذي
ٍ
برابط يحاول عبره تلخيص وإيضاح ما بدأه ،والعبور إلى الجزء
مقدمة
أصبح كتا ًبا – ّ
الثاني من مشروعه :الصيرورة الفكرية للعلمنة والعلمانية.

أن يعزم باحث على الشروع في تأليف
ك ـت ــاب ش ــام ــل ع ــن ت ــاري ــخ ال ـع ـل ـمــان ـيــة،

بعد أن ُكتب الكثير الكثير فــي الـمــوضــوع ،وأن

العدة لذلك،
يكون لديه جديد يقوله ،وأن يهيئ ّ

ومصادر بلغات أوروبية إنكليزية وألمانية
مراجع
َ
َ
ً
عما ُكتب في الموضوع باللغة
وفرنسية،
فضل ّ
الـعــربـيــة ،أو مــا ُت ــرجــم ،وأن ي ـبــادر وي ـبــدأ بكتابة

مقدم ًة للبحث
مدخلٍ حول الدِّ ين
والتدين ليكون ّ
ّ

كون
الـمـطـ ّـول فــي درس الـسـيــاقــات التاريخية ل َت ُّ
العلمانية والعلمنة في العالمين الغربي والعربي
«تورط» في مشروع
اإلسالمي ،كل ذلك يعني أنه ّ

كبير وضخم يتطلب سنوات من العمر ،ويكون
وإما اإلقدام
أمام أحد خيارينّ :إما التخلي ً
يأساّ ،

تـحــد ًيــا للنفس قبل أن يـكــون تـحــد ًيــا ألي شيء

* أستاذ جامعي ،والمدير العلمي إلصدارات المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.
والتدين ،ط  2منقحة (بيروت :المركز العربي لألبحاث
** عزمي بشارة :الدين والعلمانية في سياق تاريخي 2 ،ج ،ج :1الدين
ّ
ودراسة السياسات)2013 ،؛ ج 2في  2مج ،مج  :1العلمانية والعلمنة :الصيرورة الفكرية (بيروت :المركز العربي لألبحاث ودراسة
السياسات ،)2015 ،ومج  :2العلمانية ونظريات العلمنة (بيروت :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.)2015 ،
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آخر .هذا التحدي الذي يبدو في حال اإلصرار،
بل العناد ،للخوض في مسالك التاريخ – تاريخ
األف ـك ــار وشـعــابـهــا – يـتـقــوى م ــن طــاقــة الـتـفــاؤل
واألمل بالتاريخ ،واإليمان بجدوى العمل ،كما
ـرت بعض مــامــح هــذه السمات فــي «العقل
خـبـ ُ
العملي» عند عزمي بـشــارة ،حيث يتوزع نشاط
ه ــذا الــرجــل فــي مـشــاريــع كـبــرى كـثـيــرة للنهوض
بالثقافة العربية المعاصرة.
يتحول المدخل ،الذي عزم بشارة على أن يكون
ّ
م ـج ــرد م ــدخ ــل ل ـل ـشــروع ف ــي ال ـت ــأري ــخ للعلمانية
والـعـلـمـنــة ،إل ــى كـتــاب ّأول نــاجــز بـعـنــوان الــدِّ يــن
والتدين قبل
والتدين ،فلماذا الحديث عن الدِّ ين
ّ
ّ
الحديث عن العلمانية والعلمنة ،وفي كتاب هو
الجزء األول من المشروع الكبير؟
الدافع هو االضطرار إلى توضيح القضايا المشوبة
بـ ـ «ال ـت ـشــويــش وال ـغ ـم ــوض» ف ــي ال ـن ـقــاش الـســائــد
فــي أوس ــاط المثقفين الـعــرب؛ فمن جـهــة ،هناك
تحريم الخوض في هذه المسائل عند البعض،
ومــن جهة ثانية ،هناك انتقاد للدِّ ين عند البعض
اآلخر ،وكأنه مجموعة من الخرافات واألساطير
(ص  .)8البديل من هذا االنحراف ،بوجهيه ،عن
منهج النظر العلمي ،هو معالجة البنية الفكرية
تدين ،أي كظاهرة
لإليمان ،ودراسة الدِّ ين كحالة ُّ
ثقافية اجتماعية.
فــي ال ـبــدا يــة ،أي الـفـصــل األول مــن الـكـتــاب:
الـ ـمـ ـق ـ َّـد س واألس ـ ـط ـ ــورة وال ـ ــدِّ ي ـ ــن واألخ ـ ـ ــاق،
بـ ـح ــث ف ـ ــي الـ ـ ـف ـ ــرق وال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــرك بـ ـي ــن ت ـج ــرب ــة
ال ـم ـقـ َّـد س والـتـجــربــة الــدِّ ي ـن ـيــة ،الـلـتـيــن تتلخص
ج ــدل ـي ــة الـ ـع ــاق ــة ب ـي ـن ـه ـمــا ف ــي الـ ـت ــال ــي« :ل ـيــس
ال ــدِّ ي ــن ت ـج ــرب ــة الـ ـمـ ـق ـ ّـدس ،وال ُي ـخ ـت ــزل ف ـي ـهــا؛
ً
أول ألنـهــا تـجـمـعــه إلــى ظــوا هــر أخ ــرى؛ وثــا نـ ًـيــا
ألنــه أغـنــى بــالـتـمــا يــزات والـمــؤسـســات واألبـعــاد
االجـتـمــاعـيــة .هــو أص ـغــر مـنـهــا وأك ـبــر مـنـهــا في
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الوقت ذاتــه» .مفارقات يشرحها عزمي بشارة
ٍ
معالجة مستفيضة للمشترك والـفــرق بين
عبر
الــدِّ يــن واألس ـطــورة والــدِّ يــن واألخ ــاق والــدِّ يــن
والسحر.

المقدس
«األسطورة ،بداي ًة ،نمط معرفي يتوحد فيه
ّ
والدنيوي قبل وعي انفصالهما» (ص  ،)10وبعد
الـفـصــل « ُتـعـ ّـمــر األسـ ـط ــورة ...بصفتها ج ــز ًءا من
العقيدة محكومة بها ،وترسب في الوعي الشعبي
والتدين الشعبي خــارج العقيدة أيـ ًـضــا» ،وتصبح
ّ
ٍ
األســاطـيــر «حـكــايــات بــدايــة أو خـلــق تجيب عن
ســؤال ‹ل ـمــاذا؟› بواسطة رواي ــة الـبــدايــة .وكـمــا أن
الــدِّ يــن ليس مجرد وعــي زائ ــف ...فــإن األسطورة
ً
تمثيل غير
مشوه للواقع أو
ليست
مجرد تمثيل ّ
ّ
مكون حضاري ،وأداة
حقيقي للحقيقة ،بل هي ّ
تعبير وكشف لعمق النفس البشرية ،ولغة رموز
تـكـثــف ال ـكــونــي ،وت ـح ــاول أن نـسـبــغ عـلـيــه معنى
كليا» (ص .)11
ً

وتكونها ودورهــا
هذا التكثيف لمعنى األسطورة
ّ
يشرحه عزمي بشارة في عــرض نظريات شارحة
فــي حـيــز واف مــن الـفـصــل األول (ص – 102
.)116
يعرض عزمي بشارة في الفصل نفسه لموضوع
ً
‹عمليا› مــع الـمـقـ ّـدس»،
تعامل
السحر «بصفته
ً
وشرها» .هل هو تعامل
ومع «قوى الغيب بخيرها ّ
ما قبل علمي مع الدنيا؟ يشدد عزمي بشارة على
هذه المفارقة الدا ّلة على رؤية متميزة الستمرارية
ال ــدِّ ي ــن ،فـيــاحــظ أن الـتـعــامــل م ــع األس ـط ــورة أو
السحر باعتبارهما حالة «مــا قبل علمي» ساهم
في انتشار التعامل النظري مع الدِّ ين كأنه رؤية
طـفــولـيــة وبــدائ ـيــة لـلـعــالــم .ول ـكــن «ح ـيــن دحــض
العلم هذا الجانب من الدِّ ين ،لم ينته الدِّ ين ،بل
انحسر من مجاالت معينة» (ص .)11

تاعجارمو تاشقانم
الدين والعلمانية
الدين والتديّن :مقدمة تتحول إلى جزء أول من كتاب ِّ
قراءة في مشروع عزمي بشارة (ِّ - )1

ال شك أن هــذا االنسحار مساعد لفهم كـ ٍّـل من
التدين المستمرة وظاهرة القابلية لالنسحار
ظاهرة ّ
وظاهرة العلمنة المتدرجة .يقول بشارة« :العلمنة
قد تنزع السحر عن العالم مع اكتساب اإلنسان
أدوات في فهم الظواهر وإنتاجها ،لكنها ال تنزع
م ــن اإلنـ ـس ــان قــابـلـيـتــه لــان ـس ـحــار .وه ــو ينسحر
حددنا أنها تنبهر بالمقدس»
بالملكة نفسها التي ّ
متمث ًَّل «بالنبل وبالجمال وبالسامي والجليل»
(ص .)12
فـ ــي س ـ ـيـ ــاق الـ ـبـ ـح ــث فـ ــي الـ ـع ــاق ــة بـ ـي ــن الـ ــدِّ يـ ــن
واألخـ ــاق ،ي ــرى عــزمــي ب ـشــارة «أن الــدِّ يــن يقدم
منظومات أخالقية ) ،(...ولكن ال يوجد تطابق
بين الدِّ ين واألخالق» ،بل قد ينشأ أحيانًا تعارض
بـيــن ال ــواج ــب الــدِّ ي ـنــي وال ــواج ــب األخ ــاق ــي في
التدين
ظــرف تاريخي معين وحــالــة مــن حــاالت
ّ
(ص .)170 – 117

ي ـخ ـلــص ع ــزم ــي بـ ـش ــارة إل ــى الـ ـق ــول ف ــي ن ـهــا يــة
الـفـصــل األول« :لـيـســت المشكلة فــي العالقة
ـدي ــن ال ـش ـع ـبــي
ب ـي ــن ال ــدِّ ي ــن واألخ ـ ـ ــاق ف ــي الـ ـت ـ ّ
ومـ ـفـ ـه ــوم ال ـ ـلـ ــه ك ـض ـم ـي ــر كـ ــونـ ــي م ــوض ــوع ــي/
أنطولوجي موجود في كل مكان ،وال في نسبة
األح ـكــام األخــاقـيــة الــدِّ يـنـيــة وحـتــى بــراغـمــاتـيــة
المتدين وانتهازيته )( »(...ص .)170 – 169
ّ
والمشكلة «تكمن في تغلب الجانب العقدي
ع ـلــى األخ ــاق ــي إل ــى درجـ ــة ت ـســو يــغ ارت ـك ــاب
أعـ ـم ــال غ ـيــر أخ ــاق ـي ــة ب ـت ـبــر يــر عـ ـق ــدي ،أو فــي
تحويل الدِّ ين ال إلى طقس جماعي فحسب،
بل إلى عصبية وهوية جماعية ،بحيث يغلب
فـيــه الـطــا بــع الـعـصـبــوي عـلــى الـبـعــد األخــاقــي،
وأخ ـيـ ًـرا فــي أدلـجــة الــدِّ يــن وتـحــو يـلــه إلــى تبرير
ل ـس ـيــاســات ،فـحـيـنـهــا ي ـت ـحـ ّـول أدا ًة لـتـبــر يــر كثير
م ــن األفـ ـع ــال غ ـيــر األخ ــاق ـي ــة .ي ـج ــري هـ ــذا...
بحجة تطابق الدِّ ين واألخالق ...في حين أن
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الـمـهـمــة تـكـمــن فــي رؤ ي ــة ال ـف ــرق .وف ـقــط رؤ يــة
ال ـفــرق ُت ـمـ ّـكــن اإلن ـس ــان مــن أن يــؤكــد الـجــا نــب
األخالقي في الدِّ ين» (ص .)170
***
تدين ،وال يمكن
ال يمكن تصور دين من دون ّ
تخيل دين من دون إيمان ،ولكن يمكن توقع
ـدي ــن م ــن دون إ ي ـم ــان ،م ـق ــارن ــات وم ـفــارقــات
تـ ّ
يـ ـخـ ـص ــص لـ ـه ــا عـ ــزمـ ــي بـ ـ ـش ـ ــارة ف ـ ـصـ ـ ًـا ك ــا م ـ ًـا
(الفصل الثاني بعنوان:
التدين) (ص – 173
ّ
.)242
يـ ـتـ ـت ــاب ــع ت ـح ـل ـي ــل ه ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـقـ ــوالت وش ــرحـ ـه ــا
ع ـبــر م ـخ ـت ــارات دا ّل ـ ــة م ــن ال ـم ــرا ج ــع الـفـلـسـفـيــة
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة واألنـ ـث ــروب ــول ــوجـ ـي ــة وال ـت ـح ـل ـيــل
ال ـن ـف ـســي :ول ـيــم ج ـي ـمــس ،رودولـ ــف أوتـ ــو ،فــان
ديـ ــرلـ ــوي ،طـ ــال أس ـ ــد ،ف ــروي ــد ،م ــاك ــس فـيـبــر،
وعبر مقارنات لغوية – ألسنية لمفردات القرآن
مــع مــرادفــاتـهــا أو تـشــابـهــاتـهــا فــي الـلـغــة الـعـبــريــة
الـقــديـمــة ،شــأن م ـفــردة «ال ـكــوثــر» الـتــي ال تعني
نـ ـه ـ ًـرا ف ــي ال ـج ـن ــة ك ـم ــا يـ ــرى ب ـع ــض ال ـم ـف ـســريــن
ال ـم ـس ـل ـم ـيــن ،ب ــل ل ـع ـ ّـل ل ـه ــا أص ـ ـ ًـا ف ــي ال ـع ـبــريــة
فــي م ـفــردة «ك ــوش ــر» وتـعـنــي «ال ـح ــال» (كـمــال
الـ ـصـ ـلـ ـيـ ـب ــي) ،وتـ ـسـ ـت ــوق ــف فـ ــي هـ ـ ــذه ال ـم ـت ــاب ـع ــة
صـفـحــات مــن «ن ـمــاذج إســامـيــة» لـشــرح مقولة
الدِّ ين من وجهة نظر المفسرين وعلماء الكالم
المسلمين ،أبرز ما نقرأ فيها شرح هذه العالقة
الـمـلـتـبـســة بـيــن الـعـقــل واإلي ـم ــان« :يـقـتـصــر دور
الـعـقــل فــي الــدِّ يــن بالنسبة إلــى الـمــؤمـنـيــن على
تفسير النصوص قطعية الثبوت في حالة كونها
غير قطعية الــداللــة ،...لكن مــا يجعلها يقينية
لـيــس الـعـقــل بــل اإلي ـم ــان» (ص  .)211وثـمــة
مثل تاريخي ً
أيضا حسم النقاشات حول جمع
آيات القرآن وترتيبها وطولها أو نقصانها بمقولة
غير علمية هي «التوقيف» ،والقبول اإليماني
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«ب ــالـ ـق ــرآن ك ـم ــا ُد ّون م ـص ـح ـ ًف ــا» (ص .)212
ـديــن مــن دون
خــاصــة ه ــذا ال ـف ـصــل« :يــوجــد تـ ّ
و«التدين
تدين»،
ّ
إيمان ،لكن ال دين من دون ّ
ممارسة اجتماعية للدِّ ين».
ـديــن) ،وكما
يـتــدرج الـشــرح فــي هــذا الفصل (الـتـ ّ
ه ــي ح ــال هـيـكـلـيــة ال ـك ـتــاب وم ـس ــاره ال ـع ــام إلــى
اسـتـنـتــاجــات تـبـنــي ،حـجـ ًـرا ح ـجـ ًـرا ،جـســر العبور
لـفـهــم حـقــل ال ـعــاقــة ذي الـقـطـبـيــن الـمـتـجــاذبـيــن
ـديــن
ف ــي ال ـت ــاري ــخ االج ـت ـمــاعــي – ال ـث ـقــافــي :ال ـتـ ّ
والعلمنة .وهذا ما ّ
مكن مبنى الكتاب أن يوصل
إلى االستنتاج الذي يجسر هذا العبور« :يمكن
التدين هو من عالئم
القول أن انحسار مظاهر
ّ
[ع ــام ــات] مــا يـسـ ّـمــى عـمـلـيــة عـلـمـنــة المجتمع
والـثـقــافــة ال ـســائــدة فــي ال ـغ ــرب ،لـكــن األه ــم من
ذلك هو رؤية أن العلمنة قد أدت ال إلى فصل
مجاالت مختلفة عن الــدِّ يــن فحسب ،بل ً
أيضا
ـديــن ،بحيث أصبح في
فصلت اإليـمــان عــن الـتـ ّ
اإلمكان ممارسة إيمان وإشهاره فرد ًيا من دون
دينً ،
وأيضا ممارسات [ممارسة] أنماط مختلفة
التدين من دون إيمان ديني ،في نوادي كرة
من
ّ
الـقــدم وفــي الـحــركــات االجـتـمــاعـيــة والمعجبين
بالفنانين وغيرها» (ص .)241
عـ ـل ــى أن األهـ ـ ـ ــم ه ـ ــو م ـ ــا ُي ـ ــاح ـ ــظ ف ـ ــي ت ــد ي ــن
ـدي ــن،
ال ـم ـج ـت ـم ـعــات اإلس ــامـ ـي ــة م ــن أنـ ـم ــاط ت ـ ّ
فاقت درجاتها وأشكالها أحوال المجتمعات
يسمى
اإلسالمية التقليدية والمحافظة قبل ما ّ
ـديــن
«الـصـحــوة اإلســام ـيــة» .الـنـتـيـجــة ...« :الـتـ ّ
مـ ــا ع ـ ــاد ي ـش ـي ــر إل ـ ــى دور الـ ــدِّ يـ ــن فـ ــي ال ـح ـي ــاة
ف ـح ـســب ،ب ــل ي ـش ـيــر إل ــى ذاتـ ــه ب ـص ـف ـتــه م ـظ ـهـ ًـرا
ا جـتـمــاعـ ًـيــا مـعـبـ ًـرا عــن تطلعات قــوى اجتماعية
وه ــو ي ــات وأزمـ ــات ث ـقــا ف ـيــة ،وأح ـي ــا ًن ــا أج ـنــدات
التدين في هذه الحالة ليس الدِّ ين،
سياسية.
ّ
بـ ــل هـ ــو حـ ـ ــراك ا ج ـت ـم ــاع ــي مـ ـتـ ـب ـ ّـد ل األهـ ـ ــداف
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وال ـم ـن ـط ـل ـقــات ،خ ـطــا بــه د ي ـن ــي وث ـقــا ف ـتــه د ي ـن ـيــة.
ـديــن فـيــه و يـقــل
و يـمـكــن تـصــور وضــع ي ــزداد الـتـ ّ
اإليمان» (ص .)242
***
ن ـق ـلــة ف ــي ال ـف ـص ــل ال ـث ــال ــث إلـ ــى م ــوق ــف ال ـع ـلــم
والفالسفة في عصر التنوير من الدِّ ين واإليمان
(ه ـي ـغــل ،ك ــا ْن ــت ،ه ــاي ــدغ ــر ،م ــارك ــس) ،ونـظــريــة
ماكس فيبر في علم اجتماع الدِّ ين.
إن المنهج العلمي ال يتناول المط َلق بالبحث،
أك ــان الـعـلــم عـلـ ًـمــا طـبـيـعـ ًـيــا أم عـلـ ًـمــا اجـتـمــاعـ ًـيــا.
وال ي ــدرس الـعـلــم ص ـفــات لـلــه أو مــاهـيــة الجنة
أو ال ـنــار أو ع ــذاب الـقـبــر ّ
«إل بــاعـتـبــار تخيلها
ـوعــا لـلـبـحــث ،وم ـج ـ ً
ـال من
واإلي ـم ــان بـهــا مــوضـ ً
مـجــاالت دراس ــة األنـثــروبــولــوجـيــا» (ص ،)247
بل إن لمن العبثية أن نستخدم «مفاهيم المنطق
التحليلي أو الفلسفة الوضعية في فهم مقوالت
ال ــدِّ ي ــن» ،كــإثـبــات وج ــود الـلــه أو درس صفاته،
وإن حــاول الالهوتيون ورجــال الــدِّ يــن شخصنة
الله وتوصيفه؛ فالمشكلة هنا «ليست في الدِّ ين
ب ــل ف ــي ت ـحــويــل ال ــدِّ ي ــن إل ــى م ـق ــوالت م ــن هــذا
ال ـنــوع تـسـتــدعــي الـتـفـنـيــد الـمـنـطـقــي أو العلمي»
(ص  .)247بل حتى «ولو نفى اإللحاد الدِّ ين
عقليا ،فإنه ال يلغيه ،فاألشياء ال تُدرس بالعقل
ً
وبالتالي ال تُنزع قدسيتها بالعقل ً
أيضا .والدليل
أن ال ــدِّ ي ــن ل ــم يـخـتـ ِ
ـف بـمـجــرد ن ـشــوء الـنـظــريــات
المادية في نشوء العالم .»..فالدِّ ين ليس نظرية،
والتدين ال يخضع للتشخيص بين الصحيح أو
ّ
الخاطئ .إنــه «تجربة في التواصل مع المجال
المقدس» ،يقترب المعنى هنا من الفهم القرآني
ّ
للدِّ ين باعتباره «بنية فطرية» ،و«فطرة الله التي
فطر الناس عليها» (ص .)250

تاعجارمو تاشقانم
الدين والعلمانية
الدين والتديّن :مقدمة تتحول إلى جزء أول من كتاب ِّ
قراءة في مشروع عزمي بشارة (ِّ - )1

يستحضر عزمي بشارة الفلسفة عبر كانْت وهيغل
لتأكيد «فصل العقل والمحاكمات العقلية عن
اإليمان والفعل اإليماني» (ص .)251

وقـ ــد «أكـ ــد ه ـي ـغــل ،خ ــا ًف ــا ل ـل ـت ـنــويــري ـيــن الــذيــن
س ـب ـق ــوه ،أن ال ب ــد م ــن م ـصــال ـحــة ال ـف ـل ـس ـفــة مــع
التقاليد الــدِّ يـنـيــة الـمـتــراكـمــة كــي يـكــون التفكير
نــابـ ًـعــا م ــن ال ـع ـقــل ال ـك ـلــي ال م ــن ال ـف ـهــم وح ــده
) ،»(...وي ـع ـل ــق ب ـ ـشـ ــارة« :لـ ـك ــن ه ـي ـغــل بـعـمـلــه
هـ ــذا كـ ــان يـ ـح ـ ّـول ف ـل ـس ـفــة الـ ـت ــاري ــخ إلـ ــى ب ــدي ــلٍ
م ــن ال ــاه ــوت .إن ــه ال ـم ـثــال ال ـت ــام لـلـتــاريـخــانـيــة
تأثيرا عميقًا في
الميتافيزيقية الغائية التي أثرت ً
التاريخانيات كلها ،وفــي مقدمتها التاريخانية
الماركسية» (ص .)252
في المقابل ،يقرأ بشارة هايدغر فيجده نقيض
الـتـفـكـيــر ال ـه ـي ـغ ـلــي« :إن ال ــدِّ ي ــن ق ـض ـيــة إ يـمــانـيــة
ال عــاقــة لـهــا بــالـعـقــل وال م ـكــان لـهــا حـتــى في
التفكير» ،ويـجــد فــي مـقــاربــات كــا ْنــت تأكيدات
واضحة لمقولة «إن الدِّ ين ليس نظرية علمية»،
وهـ ــي ال ـم ـقــولــة ال ــازم ــة ال ـت ــي ت ـت ـكــرر ف ــي ثـنــايــا
الكتاب ،على أن شبينوزا سبق كانْت في «تحديد
ال ـفــرق بـيــن مــوضــوعــات اإلي ـم ــان ومــوضــوعــات
الـعـقــل ،لكنه لــم يـمـ ّـيــز طـبـ ًـعــا بـيــن الـبـنــى العقلية
ال ـس ــاب ـق ــة ع ـل ــى ال ـت ـج ــرب ــة وتـ ـل ــك ال ـن ــاج ـم ــة عــن
التجربة» (ص .)254
هــذا في حين أن أهمية كانْت تكمن في أنــه ف ّند
المغالطة المنطقية المسماة اإلثبات األنطولوجي
لــوجــود ال ـلــه ،حـيــث يشرحها عــزمــي ب ـشــارة بلغة
بسيطة ،وهي «أن من فكرة الشيء يمكن استنتاج
فكرة وجــوده ال وجــوده في الــواقــع ،وال اإليمان
ناجما عن إثبات
بوجوده»؛ فـ «اإليمان بالله ليس
ً
وجوده( »...ص .)255
و« ُي ـخــرج كــا ْنــت استنتاج وجــود الـلــه مــن مجال
ال ـع ـقــل ال ـم ـحــض وي ـح ـ ّـول ــه إل ــى ال ـع ـقــل الـعـمـلــي
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حـيــث ت ـقــود الـمـمــارســة األخــاق ـيــة إل ــى اإلي ـمــان
ب ــالـ ـل ــه» .واألخ ـ ـ ـ ــاق ه ــي «فـ ـع ــل إنـ ـس ــان ــي ح ــر،
وخ ـي ــار لـلـعـمــل ب ـمــوجــب ال ـق ــان ــون األخ ــاق ــي».
يشرح عزمي بشارة هذا التمييز بالقول« :وحين
وموضوعيا،
ذاتيا
ً
يحدد كانْت الفعل األخالقي ً
فإنما يؤكد أنه ال يقود إلى السعادة بالضرورة،
وال ح ـتــى ف ــي حـ ــال اق ـت ـن ــاع اإلنـ ـس ــان بــال ـقــانــون
األخالقي» (ص .)256
ي ـتــابــع بـ ـش ــارة ش ــرح ه ــذا ال ـت ـنــاقــض ف ــي الـعـقــل
خيرا
العملي« :نرى أن بعض الناس ال يفعلون ً
وي ـع ـي ـشــون س ـع ــداء ف ــي حـيــاتـهــم فـيـمــا يــرتـكـبــون
ال ـ ـش ـ ــرور ،وأن كـ ـثـ ـي ـ ًـرا مـ ــن الـ ـخ ـ ّـي ــري ــن فــاع ـلــي
الخير ...يالقون في حياتهم البؤس والتعاسة.
هذه محاولة تصويرية لتناقض ‹العقل العملي›
ال ـبــاحــث عــن أم ــل .فــي رأي ـنــا أن األم ــل يمنحه
اإليـمــان .وهــو ليس بــالـضــرورة إ يـمــا ًنــا بــاآلخــرة؛
إذ قد يكون إيمانًا بأفعال دنيوية خالصة مثل
()1
ال ـف ـع ــل ال ـن ـض ــال ــي ض ــد ال ـش ــر االجـ ـتـ ـم ــاع ــي»
(ص .)257
نعود إلى كانْت لفهم تناقض العقل العملي الذي
يقود إلى الله« :إذا كان نقد العقل العملي جوا ًبا
علي أن أفعل؟› ،فإن عدم وجود
عن سؤال ‹ماذا ّ
عالقة ضرورية بين السعادة والفعل األخالقي،...
يقود إلــى اإليمان بخلود الــروح وبالله .هنا الله
هو ذلــك اللقاء بين السعادة والفعل األخالقي،
وهو الخير األعظم الذي ال يتوصل إليه اإلنسان
فــي الـحـيــاة .ومــن هنا فهو اإلجــابــة عــن الـســؤال:
‹ماذا يمكنني أن آمل؟›» (ص .)256
م ـ ّـرة بعد م ـ ّـرة ،ومــن غير أن «يـتـعــب» كما يقول،
تبعا
يجري تأكيد «ارتباط
التدين باألمل» ،وتُفهم ً
ّ
ـديــن» مــرحـلـ ًة بعد مرحلة
لــذلــك «ال ـعــودة إلــى الـتـ ّ
في التاريخ« :البحث ...عن لقاء بين فعل الخير
والسعادة» (ص .)256
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وه ــذا مــا يــدفــع عــزمــي ب ـشــارة إل ــى مـقــاربــة فلسفة
كــا ْنــت مــن زاوي ــة عـلــم االجـتـمــاع بــاعـتـبــاره «رؤي ــة
وظيفية مستترة للدِّ ين ،كأن كانْت يؤسس نظر ًيا
لوظيفة اجتماعية ل ِّلين» (ص .)256
ع ـل ــى أن هـ ــذا الـ ـن ــوع م ــن ال ـت ـع ــام ــل م ــع ال ــدِّ ي ــن
(كمهذب نفسي ووازع اجتماعي) نجده بكثرة
فــي آداب الـفـقـهــاء وال ــوع ــاظ الـمـسـلـمـيــن .مـثــال
يـســوقــه عــزمــي ب ـشــارة فــي ه ــذا ال ـصــدد هــو كــام
الـ ـم ــاوردي فــي األح ـك ــام الـسـلـطــانـيــة عــن ال ــدور
اإلصـ ــاحـ ــي وال ـت ــول ـي ـف ــي واألخ ـ ــاق ـ ــي ل ـل ــدي ــن:
فهم يتساوى
«وليس في العقل ما يجمعهم على ٍ
ف ـيــه قــوي ـهــم وض ـع ـي ـف ـهــم ،وي ـت ـكــافــأ ف ـيــه شــريـفـهــم
ومشروفهم ،لذلك وقفت مصالحهم على دين
ي ـق ــوده ــم إلـ ــى ج ـمــع ال ـش ـمــل واتـ ـف ــاق الـكـلـمــة»
(ص .)263
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،وم ـ ــن ق ـب ـيــل خ ــاص ــة ال ـق ــول
فـ ــي ال ـف ـل ـس ـف ــة ال ــوض ـع ـي ــة الـ ـتـ ـط ــوري ــة الـ ـت ــي عـ ّـبــر
عـنـهــا أوغ ـس ــت ك ــون ــت وت ـب ـ ّنــاهــا ع ـل ـمــويــو ال ـقــرن
التاسع عشر ،وهــي تتلخص بثالثيته التطورية:
الالهوت ← الفلسفة ← العلم ،يخلص عزمي
بشارة إلــى الـقــول« :ال ،لم يكن أوغست كونت
على حــق ،ولــم تحل الفلسفة محل الــاهــوت،
وال اح ـت ــل ال ـع ـل ــم ال ـت ـجــري ـبــي م ـك ــان ال ـف ـل ـس ـفــة،
بــل ُو جـ ــدت جميعها بــالـتــزامــن بــاعـتـبــارهــا أب ـعــا ًدا
للثقافات المختلفة ،وعـنــاصــر فــي مركباتها مع
ٍ
ً
أنماطا في الوعي»
اختالف في هيمنتها بوصفها
(ص .)272

ش ـهــد ال ـت ـنــويــر األوروبـ ـ ــي ،بـصـيـغـتــه األوروبـ ـي ــة
ال ــراديـ ـك ــالـ ـي ــة ،وعـ ـب ــر ع ـ ــدد ك ـب ـي ــر مـ ــن رم ـ ــوزه،
ن ـق ــدً ا م ـت ـطــر ًفــا وتـبـسـيـطـ ًـيــا ل ـل ــدِّ ي ــن ،ف ـتـعــامــل مـعــه
«باعتباره أداة سيطرة أيديولوجية على الناس
الـبـسـطــاء بــواسـطــة ال ـخ ــراف ــات» ،لـلـسـيـطــرة على
أذه ــان الـنــاس لمصلحة رج ــال الــدِّ يــن والطبقة
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االق ـطــاع ـيــة .عـلــى أن مـفـكــريــن نـقــديـيــن (أم ـثــال
مــاركــس ومــاكــس فـيـبــر) لــم يـتـعــامـلــوا مــع الــدِّ يــن
بهذه البساطة .يصحح عزمي بشارة االستخدام
ال ـم ـب ـت ـســر ل ـم ـقــولــة م ــارك ــس ال ـش ــائ ـع ــة بــال ـعــرب ـيــة
«الــدِّ يــن أفيون الشعوب» ،فيعيد ترجمة النص
عــن أصـلــه األلـمــانــي لنكتشف أن المقولة هي
«ال ـ ــدِّ ي ـ ــن أف ـ ـيـ ــون الـ ـشـ ـع ــب» ولـ ـي ــس ال ـش ـع ــوب.
والجملة جاءت في سياق تحليل عيني لحالة
محددة في ألمانيا« :بالنسبة إلى ألمانياِ ،
أنج َز
عمليا ...نقد الدِّ ين ...اإلنسان هو الذي يصنع
ً
ال ــدِّ ي ــن ول ـيــس ال ــدِّ ي ــن ه ــو م ــا ي ـضــع اإلنـ ـس ــان...
اإلنسان هو عالم اإلنسان والدولة واالجتماع،
وه ــذه ال ــدول ــة وه ــذا االج ـت ـمــاع يـنـتـجــان الــدِّ يــن
ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره وع ـ ـ ًـي ـ ــا مـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــو ًب ـ ــا( »...ص ،)282
و«البؤس الدِّ يني تعبير عن بؤس الواقع ،وهو
فــي الــوقــت ذات ــه اح ـت ـجــاج عـلــى ب ــؤس الــواقــع.
الدِّ ين هو تنهيدة المظلوم ،وقلب عا َل ٍـم ال قلب
له وروح أوضاع بال روح ...إنه أفيون الشعب»
(ص  .)283يـعـ ّلــق عــزمــي ب ـش ــارة« :إن مـقــولــة
الــدِّ يــن أف ـيــون الـشـعــب لـيـســت مــا يتخيله الـمــرء
تفكيرا مركّ ًبا عند ماركس
عــادةً ،وإنها تعكس
ً
ف ــي ش ــأن وظ ـي ـفــة ال ــدِّ ي ــن ،وم ـص ــدره ف ــي عملية
اغ ـتــراب اإلن ـســان عــن ذات ــه فــي عـمـلـيــة خــاص
وه ـمــي ،وهــو تعبير عــن بــؤس الــواقــع ونـقــد له
في آن ،»...ويعني هذا أن نقد الدِّ يني الحقيقي
عـنــد مــاركــس هــو فــي تـغـيــر األوض ــاع «عـبــر نقد
الـعــاقــات االجـتـمــاعـيــة والـقــانــونـيــة والـسـيــاسـيــة،
الـ ـمـ ـه ــم ه ـ ــو نـ ـق ــد األرض ال نـ ـق ــد الـ ـسـ ـم ــاء»
(ص  .)283وه ـك ــذا ،ف ــإن ال ـجــانــب الـمـعــرفــي
وال ـم ـن ـه ـج ــي ف ــي ت ـع ــام ــل م ــارك ــس م ــع ال ــدي ــن،
بــاعـتـبــاره «مــؤسـســة ا جـتـمــاعـيــة ت ـق ــوم ...بتطوير
مـصــالــح طـبـقـيــة» ،وهــذا مــا يعتبره عــزمــي بـشــارة
بـحــق «دل ـي ـ ًـا عـلــى عـمــق رؤي ــة أدوات الـمــاديــة
ال ـتــاري ـخ ـيــة ون ـجــاع ـت ـهــا ،أك ـثــر م ــن ال ـم ـضــاربــات

تاعجارمو تاشقانم
الدين والعلمانية
الدين والتديّن :مقدمة تتحول إلى جزء أول من كتاب ِّ
قراءة في مشروع عزمي بشارة (ِّ - )1

ال ـف ـل ـس ـف ـيــة الـ ـت ــي ظ ـل ــت ت ـن ـبــز [ت ـ ـبـ ــرز] ف ــي فـكــر
ماركس هنا وهناك» (ص .)288
ع ـل ــى وج ـ ــه اإلج ـ ـم ـ ــال ،لـ ــم ي ـن ـظ ــر آب ـ ـ ــاء ع ـل ـمــاء
االجتماع ماركس وفيبر ودوركهايم وزيمل إلى
هامشيا،
ـوعــا
الــدِّ يــن بــاعـتـبــاره خــرافــات أو مــوضـ ً
ً
وإن ت ــوق ـع ــوا انـ ـحـ ـس ــاره م ــع ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـحــديــث
والتصنيع والعقلنة.
هــذا في حين ينفرد فيبر عن اآلخــريــن باكتشافه
ـدي ــن فــي
ً
دورا ل ـ ِـدي ــن م ـع ـ ّـي ــن ،أو ل ـن ـمــط م ــن ال ـت ـ ّ
الـحــداثــة نفسها .وربـمــا لـهــذا يـفــرد عــزمــي بشارة
م ـبـح ـ ًثــا ع ـنــه ف ــي ال ـف ـصــل ال ـثــالــث ب ـع ـنــوان «فـيـبــر
وال ـت ـن ــاق ــض الـ ـم ــزع ــوم ب ـي ــن الـ ــدِّ يـ ــن والـ ـح ــداث ــة»
(ص .)302 – 290

يلخص عزمي بشارة ما أضافه فيبر إلى تأكيدات
ماركس ألهمية المصالح االقتصادية في التحكم
في مصالح الناس ،فيراها كما يلي:
« .1إن ال ـم ـص ــال ــح الـ ـت ــي ي ـس ـع ــى ال ـ ـنـ ــاس...
إل ـ ــى ت ـح ـق ـي ـق ـه ــا ل ـي ـس ــت اقـ ـتـ ـص ــاد ي ــة ف ـح ـس ــب،
ب ــل ه ـنــالــك م ـصــالــح م ـع ـنــو يــة وأخ ـ ــرى مـتـعـلـقــة
بالسيطرة والقوة والمنزلة .2 .إن اعتناق دين
مـعـ ّـيــن واالن ـت ـمــاء إل ــى جـمــاعــة د يـنـيــة مـعـ ّـيـنــة قد
يساهمان فــي صــوغ فهم الـنــاس لمصالحهم.
 .3إن مـنـظــومــة د يـنـيــة ثـقــا فـيــة مـعـ ّـيـنــة قــد يـكــون
لـهــا أثــر فــي أخــاقـيــة الـجـمــاعــة ،بـحـيــث ُيـسـ ّـهــل
يصعب ،التكيف مع منظومات
هذا األثر ،أو
ّ
اقتصادية بعينها» (ص .)290
اإلضــا فــة األخـيــرة تتجلى فــي االسـتـنـتــاج الــذي
ـوص ـ ــل إل ـ ـيـ ــه فـ ـيـ ـب ــر عـ ـن ــد م ــا درس األوضـ ـ ـ ــاع
تــ ّ
االقـ ـتـ ـص ــاد ي ــة ف ــي أمـ ـي ــرك ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة وأوروب ـ ـ ــا
الـبــروتـسـتــا نـتـيــة ال ـتــي ن ـشــأت فـيـهــا الــرأسـمــالـيــة،
ف ــوج ــد «أن ن ـم ـ ًـط ــا م ـع ـي ـ ًن ــا م ــن ال ـبــروت ـس ـتــا ن ـت ـيــة
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدرة مـ ــن ال ـك ــال ـف ـي ـن ـي ــة والـ ـق ــا ئـ ـم ــة ع ـلــى
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أخ ـ ــاقـ ـ ـي ـ ــات الـ ـتـ ـقـ ـش ــف وال ـ ـع ـ ـمـ ــل وال ـ ـش ـ ـعـ ــور
بالواجب باعتباره جز ًء ا من العبادة ،ساهم في
تشجيع نشوء «الرأسمالية» (ص  .)290على
أن األه ــم فــي مـســا هـمــة فـيـبــر فــي عـلــم ا جـتـمــاع
الــدِّ يــن فــي كـتــا بــه االقـتـصــاد والـمـجـتـمــع هــو أنــه
ـديــن
أث ــار االهـتـمــام الـمـتــدرج بــدراســة « م ــدى تـ ّ
ال ـح ــدا ث ــة» .ه ــذا االه ـت ـمــام أن ـتــج ح ـ ًقــا – وكـمــا
ي ـقــول عــزمــي ب ـشــارة – الـكـثـيــر مــن «م ـحــاوالت
ال ـت ــأري ــخ الـ ـج ــد ي ــدة( )2ال ـت ــي ت ـع ـيــد دراس ـ ــة دور
الــدِّ يــن في الحداثة وتــرا جــع التعامل معه كأنه
بقايا مــن دور سلبي معطل لـهــا» .أمثلة كثيرة
مــن هــذه الــدراســات يعرضها عزمي بـشــارة في
هذا المبحث المهم (ص .)302 – 291
***

وعلى غير المألوف لدى معظم الباحثين الذين
يبدأون مباحثهم بالتعريف أو بالتعريفات ،يؤجل
عزمي بشارة الخوض في التعريفات إلى ما بعد
إنجاز فصول ثالثة من الشروحات والتوضيحات
التأسيسية للسياقات الوظائفية لمقوالت الدِّ ين
ـدي ــن واإلي ـ ـمـ ــان واألس ـ ـطـ ــورة وال ـس ـح ــر ،أي
والـ ـت ـ ّ
لــدراس ـت ـهــا جـمـيـ ًـعــا ك ـظــواهــر اجـتـمــاعـيــة تــاريـخـيــة
ذات سـ ـم ــات وع ــائ ــق وتـ ـم ــاي ــزات ووظ ــائ ــف.
وه ــو يـخـصــص لـلـتـعــريـفــات ف ـصـ ًـا راب ـ ًـع ــا بـعـنــوان
«تعريفات».
يتتبع بشارة لفظ الدِّ ين في داخل متون التراث
ّ
ال ـعــربــي – اإلس ــام ــي ،ال ب ـح ـ ًثــا ع ــن تـعــريـفــات
ق ــائ ـم ــة ب ــذاتـ ـه ــا ،ب ــل ع ــن الـ ـ ـ ــدالالت ال ـمــرت ـب ـطــة
بــال ـل ـفــظ ،وذلـ ــك ف ــي س ـي ــاق ــات اص ـطــاح ـيــة أو
مفهومية فقهية أو صــوفـيــة .ويـكـثــف اقتباساته
ال ـم ـت ـعــددة ،فـيـخـتــار ن ـمــاذج مــن ع ـلــوم الـتـفـسـيــر
والحديث والتصوف وحقل التاريخ واألخبار
واألدب؛ اقـتـبــاســات ُب ــذل جـهــد كـبـيــر مــن أجــل
اس ـت ـخ ــرا ج ـه ــا م ــن مـ ـت ــون ك ـت ــب ال ـ ـتـ ــراث ،وم ــن
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ج ـم ـهــرة ال ـل ـغــة الب ــن دريـ ــد ،وم ــن ل ـســان ال ـعــرب
الب ـ ــن مـ ـنـ ـظ ــور ،والـ ـف ــراهـ ـي ــدي ص ــاح ــب ك ـتــاب
ال ـع ـي ــن ،إلـ ــى ج ــان ــب ت ـت ـ ّـب ــع م ـع ــان ــي ال ـل ـف ــظ فــي
ال ـقــرآن بــال ـعــودة إل ــى مـفـســريــن ،كــابــن الـجــوزي
وال ـط ـبــري والـقــرطـبــي والــزمـخـشــري والـسـيــوطــي
وعبد الله بن عباس ،وكذلك من خالل العودة
إل ــى ن ـصــوص فــاس ـفــة وع ـل ـمــاء ك ــام وف ـق ـهــاء،
كــالـشـهــرسـتــانــي فــي الـ ِـمـلــل وال ـ ِّن ـحــل وال ـغــزالــي،
وإخ ــوان الصفا وابــن تيمية وابــن قـ ّـيــم الجوزية
والمناوي والتهانوي (ص .)338 – 305

من خالل هذا الجهد ،يستنتج عزمي بشارة أن
«الفضاء المعرفي اإلسالمي لم يشهد جهدً ا في
تحليل ظاهرة الدِّ ين ،وهو جهد علماني ...متأخر
بـصـفــة عــامــة ،كـمــا لــم يـشـهــد ج ـهــدً ا فــي تفكيك
وتأمل استخداماته وسياقاته،»...
مفهوم الدِّ ين ّ
معرفيا ومقاربته
ذلــك «أن ظــاهــرة تحييد الــدِّ يــن
ً
بمناهج علمية ...منافسة له ومنفصلة عنه هي
ظ ــاه ــرة ج ــدي ــدة ف ــي ت ــاري ــخ ال ـع ـلــوم اإلن ـســان ـيــة».
ومـ ــع ذل ـ ــك ،ي ــاح ــظ ع ــزم ــي بـ ـش ــارة ف ــي ق ــراءت ــه
النصوص التراثية ولدى النبهاء والمفكرين من
علماء الدِّ ين «تحديدات ال تتنازل عن االنحياز
ال ـع ـق ـي ــدي ،ل ـك ـنـهــا ت ـق ـتــرب م ــن ج ـهــد ال ـتـعــريــف
الـعـلـمــي» (ص  .)306مــن ذل ــك م ـثـ ًـا ،قــراءتــه
للشهرستاني الذي ينطلق من عملية التمييز بين
اإلي ـمــان واعـتـنــاق الــدِّ يــن ،وهــي مـقــولــة سـبــق أن
أكدتها اآلية ﴿قالت األعراب آم ّنا ،قل لم تؤمنوا
()3
ليميز (الشهرستاني)
ولكن قــولــوا أسـلـمـنــا﴾ ّ ،
بين «الـمـعــارف» والــواجـبــات« :الــواجـبــات كلها
ب ــال ـس ـم ــع ،والـ ـمـ ـع ــارف ك ـل ـهــا ب ــال ـع ـق ــل .فــالـعـقــل
ال ُيـحـ ّـســن وال ُيـقـ ّـبــح ،وال يقتضي وال يــوجــب،
وال ـس ـمــع ال ُي ـع ـ ّـرف أي ال ُي ـ ِ
ـوج ــد ال ـم ـعــرفــة ،بل
ي ــوج ــب» .وه ـنــا ي ـت ـســاءل عــزمــي ب ـش ــارة« :ألـيــس
المتطور بعد
نوعا من التقسيم المبكر غير
هذا ً
ّ
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بين العقل المحض (الـعـقــل) ،والعقل العملي
(السمع)؟» (ص .)328
ي ـقــرأ عــزمــي ب ـشــارة نــص ال ـغــزالــي الـمـقـتـبــس من
كـتــابــه االق ـت ـصــاد فــي االع ـت ـقــاد ،حـيــث يــربــط فيه
الـغــزالــي بين نظام الــدِّ يــن ونـظــام الــدنـيــا ،فيجعل
من األخير ً
شرطا لقيام األول .يقرأ نص الغزالي
كالتالي« :ما يقصده الغزالي بالدنيا ويحتاج إلى
‹إمــام› هو ما تحتاج إليه أي مؤسسة مجتمعية،
مثل التجارة والعلم وغيرها [وغيرهما] .وهــذا
ال يـعـنــي ...أن نستنتج مــن ذلــك أن الــدنـيــا هي
الدِّ ين والدِّ ين هو الدنيا» ،بل يعني أنه «كي يقام
الدِّ ين يجب أن َّ
تنظم شؤونه ،وحتى ّ
تنظم هذه
ال ـش ــؤون يـجــب أن تـنـتـظــم ش ــؤون الــدن ـيــا ،وكــي
تنتظم شؤون الدنيا ال بد من إمام» (ص – 329
.)330
بل إن عزمي بشارة يجد عند إخوان الصفا «بداية
فصل شبه وظيفي علماني بين الــدِّ يــن والدنيا،
ّ
يمكن مــن تعريف الــدِّ يــن ،لكن كليهما ،الدِّ ين
ٍ
بلغة أخــرى
والــدنـيــا ،خاضعان للناموس ،وهــو
شــرعــة ال ـلــه ال ـســاريــة ف ــي ال ـك ــون ك ـلــه ،بــاعـتـبــاره
معا» (ص .)330
فوقيا للدين والدنيا ً
ً
ناظما ً
ع ـن ــدم ــا ي ـن ـت ـقــل ع ــزم ــي بـ ـش ــارة إلـ ــى «الـ ــدِّ يـ ــن فــي
لغات أخــرى» ،يثير معضلة الترجمة في إيجاد
المترادفات في المعنى بين المفردات .يفحص
مـصـطـلــح «ديـ ــن» ف ــي ال ـل ـغــة ال ـع ـبــريــة ع ـبــر كلمة
« َدت» ،ليصل إلــى استنتاج مـفــاده أن «الــدِّ يــن»
باعتباره ً
ً
منفصل في اللغات السامية كان
لفظا
تاريخيا «شريعة وقانونًا» .لكن المشكلة
يعني
ً
(وال ـم ـش ـك ـل ــة ه ـن ــا م ـع ــرف ـي ــة) ت ـق ــع «ع ـن ــدم ــا ُيـنـقــل
إل ــى ح ـضــارات لــم يحصل فيها تـبـلــور الـظــاهــرة
(الــدِّ ي ـن ـيــة) بــاعـتـبــارهــا ظــاهــرة يـسـهــل تمييزها من
غيرها» (ص .)341

تاعجارمو تاشقانم
الدين والعلمانية
الدين والتديّن :مقدمة تتحول إلى جزء أول من كتاب ِّ
قراءة في مشروع عزمي بشارة (ِّ - )1

م ــن ه ـنــا يـ ــرى «أن مـ ـح ــاوالت ت ـعــريــف ال ــدِّ ي ــن
نسبيا» ،ويشير إلى رأي
هي محاوالت حديثة
ً
جــونــاثــان سميث )« (J. Smithالــذي حصر ما
ي ـق ــارب خـمـسـيــن ت ـعــري ـ ًفــا ل ـلــديــن ف ــي األدب ـي ــات
ال ـب ـح ـث ـي ــة الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة» ،ووصـ ـ ـ ــل إل ـ ــى ن ـت ـي ـجــة
مضمونها أن «مصطلح الدِّ ين هو محض خلق
ال ـبــاح ـث ـيــن أن ـف ـس ـهــم ،فــال ـبــاحــث ي ـب ــدع الـمـفـهــوم
ألغ ــراض تحليلية بــأفـعــال تخيلية مــن المقارنة
والتعميم».
وه ـكــذا ،إذن« ،ال يـقــول الـتـعــريــف ال ـعــام الكثير
ظ ــاه ـ ًـرا ،ولـكـنــه ق ــادر عـلــى التعين فــي السياقات
ال ـتــاري ـخ ـيــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ...أي يـصـبــح األهـ ــم هو
التدين العيني»
دراسة الظاهرة الدِّ ينية العينية ،أي ّ
(ص .)342
إذن عـ ــود ع ـل ــى ب ـ ــدء ،هـ ــذا ه ــو أحـ ــد الـمـفــاتـيــح
ال ـم ـفــاه ـي ـم ـيــة األس ــاسـ ـي ــة ،وب ــال ـت ــال ــي الـمـنـهـجـيــة،
ـدي ــن ،ب ـم ــا ه ــو تـجـلـيــات
لـ ـل ــدراس ــة :دراس ـ ـ ــة الـ ـت ـ ّ
وت ـم ـظ ـهــرات وت ـم ـثــات ل ـلــدِّ يــن – ف ــي المجتمع
وب ـي ــن ال ـ ـنـ ــاس( ،)4ول ـي ــس ال ــدِّ ي ــن ب ـمــا ه ــو جــوهــر
التدين
إلـهــي (غـيـبــي) منفصل ومستقل .يصبح
ّ
وأشـكــالــه وأنـمــاطــه الـظــاهــرة والـبــاطـنــة ،ج ــز ًءا من
التاريخ ،وحـ ً
ـال من أحواله ،وربما الحال األبرز
ـورا وفـعــالـيــة فـيــه (بـحـســب الـمــراحــل
واألك ـثــر ظ ـهـ ً
والمجتمعات).
لذلك ،فإن التعريفات تبقى قاصرة ،إذا أخذنا
فــي عـيــن االع ـت ـبــار جـمـلــة مــن الـمـتـغـيــرات الـتــي
ي ـش ــرح ـه ــا ع ــزم ــي ب ـ ـشـ ــارة :ت ـغ ـيــر الـ ـم ــراح ــل فــي
ال ـت ــاري ــخ ،واخ ـت ــاف ال ـث ـقــافــات وال ـح ـض ــارات،
وت ـع ــدد ال ـت ـم ـثــات وال ـم ـعــانــي ل ـمــا ي ـسـ ّـمــى دي ـ ًنــا
أو لـمــا ي ـنــاظــره لـنــاحـيــة األهـ ــداف أو الـمـقــاصــد
أو ال ـع ـبــادات أو ال ـط ـقــوس .لــذلــك ي ــرى بـشــارة
أن الـجـهــد فــي تـعــريــف الــدِّ يــن هــو فــي حــد ذاتــه
جـهــد عـلـمــانــي نــاتــج مــن تـحــديــد م ـجــال الــدِّ يــن

127

(ص  .)348وم ــن هـنــا اإلشـ ــارة إل ــى أهـمـيــة ما
يقوله فيبر وقبله ماركس من أن التعريف يبدأ
فــي الـسـيــاق الـحـضــاري والمجتمعي؛ يـبــدأ في
«نـهــايــة الـبـحــث» ،أو هــو عملية تطوير للبحث
(ص .)347
من هنا ً
أيضا أهمية اإلشارة إلى تأثير كتاب مرسيا
الـيــاد ،تــاريــخ الــديــانــات ،في العلوم االجتماعية،
حيث يكون عمل الدراسات الدِّ ينية هو البحث
المقدس (الذي هو خارج
في أشكال التعبير عن
ّ
الزمان والمكان) في جــزء من الواقع في الزمان
والمكان ،أي في الواقع الجزئي للثقافات العينية
المختلفة (ص .)350
ولقد تناول بشارة ،في سياق مبحث التعريفات
وتـ ـص ــوره ــا ،م ـســألــة ال ـم ـق ـ ّـدس م ــن زوايـ ـ ــا ع ــدة؛
فالمقدس «ليس هو الله أو األجداد بالضرورة،
ّ
كـمــا فــي الــديــانــات الـمـعــروفــة ،بــل هــو مــا تحس
ب ــه ف ــي ح ـض ــرة ال ـم ـق ـ ّـدس وأنـ ــت ت ـمــر بـتـجــربـتــه،
إن ــه اإلح ـس ــاس بـمـعـنــى وبـحـقـيـقــة نـفـسـيــة روحـيــة
تختلف عن التفصيالت اليومية المادية ،وعن
التعميمات العلمية وغير العلمية التي يستنتجها
الناس منها» (ص  .)353 – 352من هنا جازت
ال ـم ـقــارنــة ب ـيــن األسـ ـط ــورة وال ـم ـق ـ ّـدس وال ــدِّ ي ــن،
وال ـت ـش ــدي ــد ع ـلــى ال ـت ــداخ ــل ب ـيــن هـ ــذه ال ـظــواهــر
الثالث .أمثلة كثيرة يسوقها بشارة لتبيان استدخال
الــدِّ يــن لألسطورة ،ولمناقشة مس ّلمة «التوحيد»
فــي الــديــانــات اإلبــراهـيـمـيــة ،ولـتـعــدد مفهوم الله
وتسمياته في الحضارات واألديان؛ فـ «الديانات
عـمــو ًمــا لــم تـنـ ِ
ـف عـنــد نشوئها الـتــاريـخــي كــل ما
سبقها مــن تـصــورات للكون وعقائد عــن مكانة
الـمـقـ ّـدس فـيــه ،بــل نفت ج ــز ًءا مـنــه ،واستوعبت
جــز ًءا آخــر ،وأخضعته لتفسيراتها .ويظهر ذلك
في الحكايات التي تفسر الدِّ ين ،و ُيستمد جزء
منها من أساطير الماضي ،والديانات القائمة،
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كما يظهر ً
تقدس
أيضا في حقيقة أن الديانات ّ
األمــاكــن والـمــواســم نفسها ،وتمنحها تفسيرات
المقدس
مختلفة ،يعلق فيها جــزء مــن تـجــارب
ّ
الماضية( »...ص .)355
ويناقش ً
أيضا ،إشكالية التطور األحادي للتوحيد،
فـيـقــول فــي نـظــريــة «ال ـت ـطــوريــة الــدِّ ي ـن ـيــة»« :تــاريــخ
منشورا على
للتدين
األدي ــان ليس البنية القائمة
ً
ّ
مدى صيرورة تاريخية كأنه مراحل يتمثل أرقاها
فــي الــديــانــات الـتــوحـيــديــة؛ إذ أثـبـتــت ال ــدراس ــات
منذ بــدايــة الـقــرن العشرين أن هنالك إيـمــا ًنــا بإله
واح ــد فــي ‹دي ــان ــات بــدائـيــة› عـنــد قـبــائــل مختلفة،
وأن اإلحـيــائـيــة مــا زال ــت قــائـمــة ،وهــي حية تــرزق
في الديانات المتأخرة على شكل جن وأرواح»
(ص .)356
يـ ـش ــدد ع ــزم ــي ب ـ ـشـ ــارة ع ـل ــى اإلن ـ ـجـ ــاز الــرئ ـي ـســي
ل ــأن ـث ــروب ــول ــوج ــي ج ـي ـمــس ف ــري ــرز ،ال ـ ــذي يـقــول
بـ ـ «أسـبـقـيــة الـسـحــر وأن ـم ــاط أخ ــرى مــن الـتـعــامــل
مع األرواح ،التي تسكن األشياء والوجود على
الدِّ ين ،أي إنه رأى أن هنالك مرحلة أرواحية ما
قبل ديـنـيــة ...بــاإلمـكــان الـقــول إنـهــا لــم تكن دي ًنا
ً
بسيطا ،بل كانت ظاهرة عينية مركّ بة من تعامل
المجتمعات مع الطبيعة والكون اسمها السحر،
تفرعت منها وتقاطعت مع
وإن مجاالت عديدة ّ
الدِّ ين( »...ص .)357

حول فكرة التوحيد واإلله الواحد ،ينقل بشارة
فكرة فرويد الواردة في كتابه موسى والتوحيد،
وهي أن «اإليمان بإله واحد نشأ عند الفراعنة
قبل الـيـهــود ،وأن مــوســى الـمــوجــود فــي حاشية
ال ـ ـ ـفـ ـ ــرعـ ـ ــون ...ه ـ ــو م ـ ـصـ ــري ُركّ ـ ـب ـ ــت ي ـه ــودي ـت ــه
الحقًا»(.)5

فكرة اإللــه الواحد نجدها ً
أيضا عند العرب قبل
اإلس ـ ــام ،يستشهد ب ـش ــارة ب ــاآلي ــة﴿ :م ــا نعبدهم
ليقربونا إلى الله زُلفى﴾ ثم يقول« :هــذا هو
ّإل ِّ
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ادعــاء عبدة األصنام عن أنفسهم ،ومن الواضح
أن لديهم فـكــرة عــن الـلــهّ ،
وإل لما نقلها الـقــرآن
الكريم» (ص .)364
في المقابل ،نجد تعددية آلهة في بدايات التوراة:
نجد أسماء مثل «إيــل» و«إلوهيم» الــذي «اشتق
منه لفظ ال ّلهم ال ــذي يتوجه بــه العربي المسلم
وأخيرا يهوه ،هي أسماء
والمسيحي في الصالة،
ً
ً
ومختلطا
آلل ـهــة كـنـعــانـيــة مـخـتـلـفــة ،تـظـهــر مــركّ ـبــة
بعضها ببعض في التوراة» (ص .)364
كـ ـم ــا «تـ ـظـ ـه ــر هـ ـ ــذه الـ ـتـ ـع ــددي ــة اإللـ ـهـ ـي ــة داخـ ــل
ال ـن ـص ــوص ال ـي ـهــوديــة ف ــي ش ـكــل ق ـصــص ص ــراع
ب ـيــن اآلل ـه ــة ف ــي ب ـعــض الـ ـح ــاالت ،وف ــي شـكــل
ص ــراع بـيــن ش ـع ـ ٍ
ـوب نـجــم ع ــن ص ــراع اآلل ـه ــة...
ولـكــن يـجــري طمس هــذه الـحـكــايــات فــي حالة
التدين اليهودي والسردية اليهو – مسيحية ،كما
ّ
يجري ذلك بواسطة عملية الترجمة إلى اللغات
األخ ــرى بـتــوحـيــد تـسـمـيــاتـهــا جـمـيـ ًـعــا تـحــت اســم
الله» (ص .)366 – 365

كما أن «أوصاف الله عند القرشيين يوم الدفاع عن
كثيرا أوصاف يهوه القاتل
مكة ضد األحباش تشبه ً
والماكر والذي ينتقم ويعاقب ...إلخ .وليس هذا
ً
دليل على تأثر القرشيين ...باليهودية ،...بقدر ما
هي البيئة الصحراوية» (ص .)367
أطـلــق الـيـهــود عـلــى إلـهـهــم اس ــم يـهــوه (أي الــذي
هو) ،و«ليس مصادف ًة أن يتخذ يهوه عدة أسماء،
يـبــدو أنـهــا ال تشير إل ــى إل ــه واح ــد .وم ــن هـنــا...
تسمية ‹إلوهيم› بصيغة الجمع للتدليل على الله
في اليهودية .فأوصافه تتبعه ...بصيغة الجمع....
إن هذا هو أصل مصطلح ‹اللهم› في التعبير عن
الله سبحانه وتعالى ،وليس كما يقال أنــه جمع
بين ‹الله› وضمير ‹هــم› .فهذه صيغة غريبة غير
معروفة بالعربية .وحتى لو صحت فإنها تقترب
كثيرا من تركيب ‹إلوهيم›» (ص .)367
ً

تاعجارمو تاشقانم
الدين والعلمانية
الدين والتديّن :مقدمة تتحول إلى جزء أول من كتاب ِّ
قراءة في مشروع عزمي بشارة (ِّ - )1

ع ـل ــى أن هـ ـن ــاك ديـ ــانـ ــات ف ــي الـ ـش ــرق األق ـص ــى
«ت ـت ـض ـم ــن ع ـن ـص ــر الـ ـتـ ـج ــرب ــة ال ــدِّ يـ ـنـ ـي ــة وع ـن ـصــر
العقيدة ومــن دون فـكــرة الـلــه المشخصنة .ففي
قائما بذاته مضا ًفا
الهندوسية ليس الله وج ــو ًدا ً
إلــى الـعــالــم .كما أن البراهمية تـقــوم على عجز
الفكر والكلمات عــن وص ـفــه ...وهــو مــا ندركه
في النشوة فقط ،وما البوذية ّإل آليات وأدوات
الوصول إلى هذه النشوة».

ع ـل ــى أن ف ـك ــرة ال ـل ــه ُأس ـق ـط ــت ع ـل ــى ال ــدي ــان ــات
كلهاُ ،
دائما متجانسة في
وطرحت كأنها «كانت ً
اليهودية ذاتـهــا ...يعود اإلشكال هنا إلــى الخطأ
(المنهجي) فــي اعتبار جوهر الظاهرة هــو ً
أيضا
بدايتها التاريخية» .وهــذا ما فعله هيغل :وحدة
المنطقي والتاريخي« ،أو توازي التحليل النظري
للظاهرة مع مراحل تطورها التاريخي المفترضة
والمسقطة على التاريخ» (ص .)368
وال شك أن نظرية الطوطم والتاريخ عند فرويد
هــي أيـ ًـضــا مــن ه ــذا ال ـنــوع .فـهــو « ُيـسـقــط جوهر
ال ــدِّ ي ــن كـمــا ي ــراه حــالـ ًـيــا عـلــى تــاري ـخــه ،فيجعله
بــدايــة تـطــور الـظــاهــرة تــاريـخـ ًـيــا .إنــه يـمـيــل ...إلى
تحويل قتل األب إلى حدث تاريخي ...ال إلى
اعـتـبــاره مـجــرد حــالــة نفسية متعلقة بــالـحـضــارة.
وهو يربط نشوء الدِّ ين بهذا الحدث التاريخي،
فيقع هو نفسه في براثن المقاربة األسطورية»...
(ص .)368
بـعــد اسـتـعــراض لمعطيات تــاريـخـيــة كـثـيــرة تشير
إل ــى م ــزال ــق الـتـبـسـيــط ف ــي ال ـن ـظــريــات أو تعميم
نظرية على جميع الحاالت وتحميلها أكثر مما
تحتمل ،وبعد كـ ٍّـم واســع من عــرض المقاربات
ـدي ــن (مــن
االج ـت ـمــاع ـيــة ف ــي ت ـعــريــف ال ــدِّ ي ــن وال ـت ـ ّ
مــاركــس ،إلــى دورك ـهــايــم ،إلــى مــاكــس فيبر إلى
ال ـي ــاد وآخـ ــريـ ــن ،)...يـصــل ب ـش ــارة إل ــى اسـتـنـتــاج
أن «الـ ـتـ ـحـ ـلـ ـي ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ل ـ ـلـ ــدِّ يـ ــن» ي ـف ـتــح
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ال ـبــاب لـتـعــريـفــاتــه الــوظـيـفـيــة ،وأن ه ــذه األخ ـيــرة
(الـ ـتـ ـع ــريـ ـف ــات ال ــوظ ـي ـف ـي ــة) ت ـت ــأس ــس ع ـل ــى فـهــم
دوره فــي إع ــادة إنـتــاج الجماعة وحـفــظ توازنها
واستمرارها في التاريخ ...هذا إضافة إلى دور
ال ــدِّ ي ــن فــي م ــلء الـحـيــز االج ـت ـمــاعــي – النفسي
(ال ــوج ــودي) لــإنـســان .مــن هـنــا ص ـيــرورة تحول
الــدِّ يــن إل ــى أيــديــولــوجـيــا ان ـطــا ًقــا مــن وع ــي هــذه
الوظائف المركّ بة والمتعددة األبعاد في اإلنسان
وال ـج ـم ــاع ــة ،وف ــي ه ــذه األي ــدي ــول ــوج ـي ــا يـتـقــاطــع
الــدِّ يـنــي والـعـلـمــانــي ،ومــن خــال هــذا التقاطع،
قد تبرز أيديولوجيات وحركات اجتماعية تقوم
بـ ــدور وظ ــائ ــف ال ــدِّ ي ــن ،وق ــد ت ـح ــاول أن تـكــون
بدائل له ،ولكن من دون أن تنجح .بل إن هذه
االستحالة و«تــوقــف نشوء أديــان جــديــدة» (غير
بديلة) هو من مؤشرات العلمنة» (ص .)386
ليميز بين الدِّ ين
على أن عزمي بـشــارة يستدرك ّ
وت ـعــريــف وظــائ ـفــه ،ف ـهــذه األخ ـي ــرة مـتـغـيــرة بتغير
المجتمعات وتحوالتها« :لــم ينجح علم تاريخ
األديــان وسوسيولوجيا األديــان في االتفاق على
هــدف أو وظـيـفــة أصـلـيــة لـلــديــن» .وبــال ـعــودة إلــى
المؤرخ الفرنسي رينيه جيرار ،يشدد بشارة على
الـمــاحـظــة الـتــالـيــة« :حـتــى لــو ا ُّت ـفــق عـلــى وظيفة
ل ـلــدِّ يــن ف ــي س ـيــاق اجـتـمــاعــي سـيــاســي حـضــاري
محدد ،فإن الوظيفة متغيرة إلى درجـ ٍـة ال يمكننا
معها اعتبارها تعري ًفا عا ًما للدِّ ين باعتباره ظاهرة،
ّإل بالقول ال بد من أن للدِّ ين وظيفة ،من دون
ت ـحــديــدهــا ،...وه ــذا يـعـنــي تـغـيــر وظــائــف الــدِّ يــن
بتغيره» (ص .)387
***
يـخـلــص عــزمــي ب ـش ــارة إل ــى ال ــدع ــوة إل ــى مــوقــف
إب ـس ـت ـي ـمــولــوجــي وم ـنـهـج ـيــة ج ــدي ــدة ف ــي الـبـحــث
ـديــن،
ال ـعــربــي ع ــن مــوضــوعــة ال ــدِّ ي ــن وأن ـم ــاط ال ـتـ ّ
كـبــديــلٍ مــن تجاهل العلمانويين الـعــرب لـهــا ،أو
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اسـتـخـفــافـهــم ب ـهــا .هـنــا مـنـتـهــى الـجـســر الـمــوصــل
ـديــن إلــى مبحث العلمنة
عبر دراس ــة الــدِّ يــن والـتـ ّ
والـعـلـمــانـيــة فــي م ـشــروع عــزمــي ب ـشــارة «االنـتـقــال
والتدين إلى مبحث العلمانية»
من مبحث الدِّ ين
ّ
في الفصل الخامس واألخـيــر من الجزء األول.
ٍ
برابط
مقدمة
فيختتم مدخله الذي أصبح كتا ًبا – ّ
يحاول عبره تلخيص وإيـضــاح ما بــدأه ،والعبور
إلى الجزء الثاني من مشروعه :الصيرورة الفكرية
للعلمنة والعلمانية.
ف ــي هـ ــذا ال ــراب ــط ي ـن ــاق ــش ع ــزم ــي بـ ـش ــارة بـعــض
األفـ ـك ــار الـ ـس ــائ ــدة أو ال ـم ـت ــداول ــة ف ــي ت ـعــريــف
العلمنة والعلمانية ،كالقول بفصل الــدِّ يــن عن
الــدولــة ،أو تحييد الــدولــة في الشأن الدِّ يني أو
هي خصخصة القرار في الشأن الدِّ يني ،أو أنها
الـفـصــل بـيــن السلطة الــدِّ يـنـيــة والـسـلـطــة المدنية
(فرح أنطون) ،أو هي التساهل بمعنى التسامح
عند جون لوك.
بـ ـعـ ـي ــدً ا ع ــن ال ـت ـع ــري ـف ــات (ال ـ ـجـ ــاهـ ــزة) الـ ـت ــي هــي
«نـهــايــات» أو «تعبيرات» وليست مـســارات ،فإن
ت ـعــريــف ال ــدِّ ي ــن يـبـقــى – ف ــي الـمـنـهــج الـتــاريـخــي
الــذي ي ّتبعه عزمي بشارة في مبحثه – هو ظاهرة
علمنة« ،أي صيرورة تمايز في هذا العالم ورسم
حدود بين الدِّ ين والدنيا ،وذلك قبل نشوء مفهوم
العلمانية كأيديولوجية بوقت طويل ،وقبل نشوء
مفهوم العلمنة كأنموذج سوسيولوجي في فهم
هذه الصيرورة» (ص .)402 – 401
يطبقه بـشــارة على رؤيــة العلمنة
المنهج نفسه ّ
ك ـجــزء م ــن ص ـي ــرورة تــاري ـخ ـيــة« :ي ـم ـك ـن ـنــا ...أن
نرى نشوء الالهوت والفقه ودور كل منهما».
كـ ـصـ ـي ــرورة ع ـل ـم ـنــة« ،تـ ـب ــدأ ال ـح ــا ج ــة إلـ ــى ه ــذه
العالقة المتجسدة في الالهوت والفقه مع بدء
الـحــا جــة إلــى الـتــوســط بـيــن الـلــه والـعــالــم ،وبين
الناس والله والسلطة» .كما تنشأ الحاجة إلى
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ال ـق ــان ــون والـ ـم ــؤسـ ـس ــات ....وف ــي ه ــذا اإلط ــار
وال ـس ـيــاق تـنـطـلــق ب ــداي ــة الـعـلـمـنــة (م ــن دون أن
تسمى كذلك).
ّ

تستمر عملية الـتــواصــل أو الـتـجــاذب بين الدِّ ين
ّ
والدولة لمصلحة الدولة ً
أول ولمصلحة السياسة
عمو ًما .ومن هنا يأتي االستنتاج المهم« :صيرورة
العلمنة ال تبدأ بفصل الدِّ ين عن الدولة في أي
مجتمع ،بل بتمايز البعدين في الواحدة الواحدة،
بحيث يبدأ أحدهما بالسيطرة على اآلخــر مولدً ا
شعبيا وردات فعل وأصــولـيــات
ت ـمــردات وتــديـ ًنــا
ً
وسلفيات وغيرها» (ص .)422

وفي هذا المسار المضطرب ،ال تبدأ المجريات
المؤدية إلى العلمنة بمعناها الضيق بفصل الدِّ ين
بتحول الدولة إلى العنصر األقوى
عن الدولة ،بل
ّ
ف ــي م ــركّ ــب دي ــن/دول ــة؟ بـحـيــث ت ـت ـحـ ّـول الـعــاقــة
إلــى ص ــراع ينتهي إلــى اسـتـخــدام الــدِّ يــن مؤسس ًة
ونصا في عملية تبرير للدولة
وعقيد ًة ورجال دين ً
(ص .)422
ـاحــظ هــذا الـمـســار فــي سـيــاق الفكر السياسي
يـ َ
األوروبـ ــي كـمــا الـفـقــه الـسـيــاســي اإلســامــي .وقــد
«ت ــوص ــل كـ ــارل س ـم ـي ــث ...إل ــى نـتـيـجــة تـفـيــد أن
المفاهيم والمصطلحات أو المفاهيم السياسية
ذات األهمية كلها كانت في األصول مصطلحات
اله ــوت ـي ــة ،أي أن ـه ــا ع ـب ــارة ع ــن عـلـمـنــة لـمـفــاهـيــم
وم ـص ـط ـل ـحــات اله ــوت ـي ــة .كـ ــان ذلـ ــك ف ــي سـيــاق
محاولته فصل العوامل الدِّ ينية عن السياسية في
ما سمي الحروب الدِّ ينية .جاء ذلك في الفصل
ال ـثــالــث م ــن أط ــروح ـت ــه ال ــاه ــوت ال ـس ـيــاســي في
تحليله معنى الـسـيــادة .إذ احتلت الــدولــة مكان
الله في الالهوت عند الحديث عن السيادة ،ومن
هـنــا ف ــإن الـمـصـطـلـحــات الــاهــوتـيــة الـتــي تتوسط
العالقة مع الله باتت تتوسط العالقة مع الدولة»
(ص .)424

تاعجارمو تاشقانم
الدين والعلمانية
الدين والتديّن :مقدمة تتحول إلى جزء أول من كتاب ِّ
قراءة في مشروع عزمي بشارة (ِّ - )1

يع ّلق عــزمــي بـشــارة على أطــروحــة ك ــارل سميث
صحيحا ،فما العجب إذا
بالقول :إذا كــان ذلــك
ً
قلنا إن المفاهيم السياسية العربية هــي مفاهيم
إســامـيــة فقهية معلمنة ،وإن الـمـفــاهـيــم العربية
العلمانية الحديثة هي مفاهيم معلمنة من الهوت
آخر ،وليس منها ما هو أكثر علمانية من اآلخر من
حيث المنشأ .لكن يكمن التحدث في الوظيفة
التي تؤديها ،وفي الغاية التي تستثمر من أجلها.
هل هي خدمة غاية ديمقراطية أم استبدادية؟ هل
تقود إلى عقلنة التفكير في السياسة والمجتمع أم
إلى أسطرته؟» (ص .)424

خالصة
إن ال ـم ـس ــار ن ـحــو الـعـلـمـنــة الـضـمـنـيــة – كمنطق
وكضرورة تاريخية – يبدأ بسيطرة منطق الدولة،
حـيــث ت ـجــري ،تــدريـجـ ًـيــا ،عملية إخ ـضــاع الــدِّ يــن
للدولة .وفي مسار هذه العملية اآلخذة بالتحضر
وب ــالـ ـتـ ـم ــدن (نـ ـ ـم ـ ــوذج نـ ـش ــأة ال ـ ــدولـ ــة اإلس ــام ـي ــة
وتـطــورهــا)( ،)6يتمظهر الدِّ ين بأنماط متعددة من
وتدين المؤسسة
تدين الهيئة الحاكمة،
ّ
التدينّ :
ّ
والتدين الشعبي في مختلف أشكاله .هنا
الدِّ ينية،
ّ
تبدأ الــدولــة باحتكار الوظائف األخالقية للدِّ ين
وتـلـحــق الـمــؤسـســة الــدِّ يـنـيــة بـهــا ،وه ــذا شـكــل من
أشكال العلمنة يوازيه ويتمفصل معه شكل من
التدين .ومــن جهة المعارضة قد تستمد
أشكال
ّ
دينيا ضد الدولة (ص .)424
من الدِّ ين خطا ًبا ً

السؤال الباقي وربما األهم هو :كيف جرى مفهوم
تحييد عن الشأن الدِّ يني ،وهو البعد األساسي من
أبعاد عملية العلمنة ،لكنه ليس البعد األول وربما
ليس األخير؟
«‹العلمنة› ،إذا صح استخدامها مفهو ًما [اليوم]،
هــي جــزء مــن عملية فصل متدرجة للديني عن
ال ــدن ـي ــوي ،ول ـل ـم ـقـ ّـدس ع ــن الـ ـع ــادي ،ول ـل ــه عن
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ال ـعــالــم ،»...وإذا كــانــت العلمنة ص ـيــرورة بهذا
االتجاه فيصبح من السذاجة ،كما يقول عزمي
ب ـش ــارة« ،ق ـصــرهــا عـلــى م ـف ـهــو ٍم أو عـمـلـيــة فصل
الدِّ ين عن الدولة ،أو قصرها على آخر تجليات
ه ــذا ال ـف ـص ــل ،وه ــو خـصـخـصــة الـ ـق ــرار بــال ـشــأن
ٍ
اتحاد من
الدِّ يني ،وتحييد الدولة عن قرار فرد أو
األف ــراد( »...ص  .)441 – 440إن العلمنة –
التدين – صيرورة .وهذه الصيرورة
كما هي حال ّ
ال تختص بــديــن مــن الــديــانــات دون غـيــره« ،بل
ه ــي عـمـلـيــة ال ـت ـطــور االج ـت ـمــاعــي ذات ـه ــا؛ عملية
تمايز الوظائف االجتماعية وتوسطها بعالقات
ّ
تشكل الوحدة االجتماعية والسياسية ...وهناك
فــرق في أنماطها وظروفها التاريخية ،وهنالك
أيـ ًـضــا فــرق فــي النتائج الـتــي توصلت إلـيـهــا»...
(ص .)441
ـدي ــن ،ك ـمــا أن هـنــاك
إ ًذا ،ه ـن ــاك أن ـم ــاط م ــن ال ـت ـ ّ
أن ـمـ ً
ـاطــا م ــن الـعـلـمـنــة .وإذا ك ــان األم ــر كــذلــك،
فهناك تواريخ للعلمنة والعلمانية ،وأنماط منها
ون ـمــاذج وت ـجــارب تــاريـخـيــة ،فــي ال ـعــالــم .كيف
جــرت ص ـيــرورة العلمنة تــاريـخـ ًـيــا؟ أفــي األفـكــار
ً
ثانيا؟
أول؟ وفي االختبار التاريخي ً

ب ـح ـ ًثــا ع ــن الـ ـج ــواب أو األج ــوب ــة ،يـبـحــر عــزمــي
ب ـ ـشـ ــارة فـ ــي رحـ ـل ــة ط ــوي ـل ــة فـ ــي بـ ـح ــار ال ـم ـن ـشــأ،
وم ـ ــواط ـ ــن الـ ـتـ ـح ــول وح ـ ــرك ـ ــات الـ ـم ــد والـ ـج ــزر
لـصـيــرورة العلمانية فــي جــزء ثــان هــو عـبــارة عن
مجلدين :الصيرورة الفكرية ،وصيرورة التجارب
والخبرات والنظريات.

الهوامش

( )1م ــا يــذهــب إلـيــه عــزمــي ب ـشــارة فــي شــرحــه إشـكــالـيــة العقل
الـعـمـلــي ع ـنــد ك ــا ْن ــت ،م ــن زاوي ـ ــة ن ـظــريــة ،ي ــؤك ــده ف ــي الـتـجــربــة
التاريخية العملية ،العالقة بين فرح أنطون ومحمد عبده كما
الحـظـ ُتـهــا ك ـمــؤرخ فــي م ـجــال األخـ ــاق الـعـمـلـيــة الـمـشـتــركــة أو
الواحدة التي جمعت بين الرجلين في الموقف الداعم إلضراب
عمال ّ
لف السجائر في مصر الذي امتد ثالثة أشهر منذ كانون
ّ
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األول/دي ـس ـم ـب ــر  1899إل ــى ش ـبــاط/ف ـبــرايــر  ،1900وشـمــل
أكـثــر مــن ثــاثـيــن ألــف عــامــل .ورغ ــم االخ ـتــاف الــاهــوتــي –
الفلسفي بـيــن االثـنـيــن فــي مــوضــوع «اإلي ـمــان والـعـقــل» ،فــإن
هـ ــذا االخـ ـت ــاف ل ــم ي ـم ـنــع ب ـعــد م ـضــي أش ـ ُـه ــر م ــن أن يـلـتـقــي
الرجالن ،كل من موقع ،عبده من موقع الفقيه المجتهد في
حقل المعامالت والمقاصد في الفقه اإلسالمي ،وأنطون من
موقع الباحث االجتماعي والمناضل من أجل أمن المجتمع
وح ـقــوق اإلن ـســان وال ـمــواطــن ،فــي دع ــم إض ــراب عـ ّـمــال لـ ّ
ـف
العمال
السجائر في مصر والحصول على مبدأ التحكيم بين ّ
وأرباب العمل بإشراف الدولة.
كانت هذه الواقعة موضوع مقالة :وجيه كوثراني« ،فرح أنطون
ومحمد عبده :إشكالية العالقة بين الدين والسياسة في العقل
العملي »،منبر ال ـحــوار ،الـعــدد ( 39صـيــف  .)1999ثــم ُأعيد
نـشــرهــا مــع م ـقــاالت م ـخ ـتــارة ،ف ــي :أف ـك ــار الـنـهـضــة بـيــن األمــس
والـيــوم ،من الدعوة لها إلــى البحث فيها ،تحرير وتقديم وجيه
كوثراني (بيروت :منتدى المعارف ،)2011 ،ص .179 – 173
( )2محاوالت التأريخ الجديدة بتأثير ماكس فيبر ،والتي أشير
إليها في هذا السياق ،يمكن االستدالل عليها ً
أيضا في أعمال
مؤسسي وأعالم مدرسة الحوليات الفرنسية ،من الجيلين األول
والثاني .وقــد كانت أطروحة فلوسيان فيفر ،أحــد المؤسسين،
ـدي ــن» فــي ال ـقــرن ال ـســادس عـشــر ،دي ــن رابليه
عــن مـســألــة «الــاتـ ّ
((Le Problème de l’incroyance au XVIe siècle: :)1942
 )La religion de Rabelaisودراسته ً
أيضا عن لوثر (،)1928
يضاف إلى ذلك إشادة مارك بلوخ ) (M. Blochوبول فين ،بدور
التدين في
فيبر التجديدي في البحث في تاريخ األفكار وأنماط ّ
كتبهما عــن الـتــاريــخ وكتابته .مـثــالPaul Veyne, Comment :
on écrit l’histoire; augmenté de Foucault révolutionne
l’histoire, L’Univers historique (Paris: Editions du Seuil,
1978), pp. 44–47.

( )3القرآن الكريم« ،سورة الحجرات »،اآلية .14
( )4وهذه المقاربة المفاهيمية والمنهجية التي يعتمدها عزمي
نصار في
بشارة هي على عكس المقاربة التي يعتمدها ناصيف ّ
نصار بين ما
دراسته «األمــة بين الدين والتاريخ» ،حيث يفصل ّ
هو تاريخي وضعي يتمثّل في أفكار تتماثل مع مفاهيم الحداثة
األوروبية حول «األمــة» ً
مثل ،وبين مفاهيم إسالمية عن األمة،
نصار ال تاريخية ،أو من ضمن ثنائية تــاريــخ/ديــن ،أو
يحسبها ّ
ليست ج ــز ًءا مــن الـتــاريــخ! انـظــر :ناصيف نـ ّـصــار ،مفهوم األمــة
بين الدين والتاريخ :دراســة في مدلول األمة في التراث العربي
اإلسالمي (بيروت :دار الطليعة .)1980
( )5ي ـم ـكــن أن نضيف أن فــرويــد اقـتـبــس الـفـكــرة عــن الـمــؤرخ
األم ـي ــرك ــي بــرس ـتــد م ــن ك ـتــابــه ف ـجــر ال ـض ـم ـيــر (The Dawn of
) ،Conscienceوهو من كبار علماء «المصريات» واإلسرائيليات
في مطلع القرن العشرين .راجع النص المقتبس عن برستد في:
سيجموند فرويد ،موسى والتوحيد ،ترجمة عبد المنعم الحنفي
(بيروت :الدار العربية ،)1978 ،ص .32 – 31
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( )6يورد عزمي بشارة في هذا السياق ،حيث يشدِّ د على عملية
«إخضاع الدين لمنطق الدولة» وهو محق في هذا التشديد ،أمثل ًة
سريعة من تاريخ الخلفاء الراشدين ،وتجاربهم ،لكن بعضها
يستدعي التوقّف والنقاش ،وال سيما عند المثل الــذي يسوقه
متسرع وغير
عن الخالف بين معاوية وعلي ،معتمدً ا على رأي
ّ
انتصارا لمنطق
دقيق لبرهان غليون ،يقول إن انتصار معاوية كان
ً
وتراجعا لمنطق الثورة الدينية واإلمامة الدينية التي مثلها
الدولة
ً
علي (ص  .)426والحقيقة أن المصادر والمراجع المتخصصة
سياسيا بامتياز
صراعا
في الموضوع تشير إلى أن الصراع كان
ً
ً
حججا شرعية سياسية ،حيث
بين الطرفين ،وكالهما استخدم
ً
عليا بدم عثمان ،وأصر علي على «شرعية البيعة»
طالب معاوية ًّ
وليس على أي مبرر ديني آخر .ويجد قارئ مساجالت علي مع
معاوية ومع الخوارج أنها تشدد على حقه اعتما ًدا على شرعية
دينيا .إن مفهوم
البيعة وليس الشرعية الدينية أو حقه في اإلمارة ً
اإلمــامــة بالمعنى الــديـنــي وكـحــق مـنـصــوص عليه عـنــد الشيعة،
مسألة بــدأت بالتبلور بعد قرن من حدث «التحكيم»ّ .أمــا علم
الكالم الشيعي وعلم أصول المذهب اإلمامي ،فسينتظران ثالثة
وكتبا أصولية معتمدةّ .أما
قرون حتى يبدآ بالتبلور نظريات دينية ً
التأرخة لعلي بن أبــي طالب في سيرته وممارساته في مرحلة
الصحابة ،بل في مرحلة خالفته ،فينبغي أن تتموضع في ظروف
مكانها وش ــروط زمــانـهــا .وظــروفـهــا وشــروطـهــا تصدر عــن البيئة
االجتماعية والثقافية واألصــول واالنتماءات القبلية التي انتمى
إلـيـهــا الـجـمـيــع ،عـلــي (ال ـهــاش ـمــي) وم ـعــاويــة (الـسـفـيــانــي) وبين
مناصرين في العراق ومناصرين في الشام ،مع الحافز الديني
الكبير لمشروع ضخم.
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تسجيلها
يمكن
والـخــاصــة الـتــي
ً
بأبعاد متعددةّ .أما إذا بحثنا عن الثورة الدينية – خارج القوتين
يسميهما هشام جعيط ،أهل الشام من جهة،
السياسيتين اللتين ّ
القراء الذين أصبحوا
جماعة
فهي
أخرى
وأهل العراق من جهة
–
ّ
الخوارج .وال بأس هنا من اقتباس رد علي على حجة الخوارج
الذين قالوا «ال حكم ّإل لله» بقوله «الحكم لله وفــي األرض
ّ
حكام ،ال بد للناس من أمير بر أو فاجر يضم الشعث ويجمع
األمر ويقسم الفيء ويجاهد العدو ،ويأخذ من القوي للضعيف،
حتى يريح ّبر ويستراح من فاجر».
وإذا ك ــان ال ب ــد م ــن الـبـحــث ع ــن أوجـ ــه خ ــاف ف ــي الـخـطــاب
السياسي والممارسة السياسية عند الطرفين علي ومعاوية ،فهي
تقع في االختالف على تَمثّل «المنظومة األخالقية» .صحيح
أن الــدِّ يــن يقدم منظومات أخالقية ،ولكن يبقى أن الــدِّ يــن غير
األخالق كما يؤكد عزمي بشارة هذه المقولة في أكثر من مكان.
فإذا كان األمر كذلك ،فإن ثنائية أخالق/سياسة هي الثنائية التي
تميز بين علي ومعاوية وليس ثنائية دين/سياسة .وهذه الثنائية
ال تزال محنة أبدية في التاريخ حتى اليوم ،شأن محنة التناقض
عبر عنها كانْت في العقل العملي ،بين السعادة والتعاسة.
الذي ّ
أشرارا
نكون
أن
ويمكن
تعساء،
لكن
ريين
خي
نكون
أن
«يمكن
ً
ّ
ولكن سـعــداء» .انظر ً
أيضا عزمي بشارة (ص ،)257 – 256
حيث يشرح هذا التناقض بلغة جميلة ومؤثرة.

