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مقدمة:ماوراءاالنق�سام
عام � ،2011أطلق معهد درا�سات املر�أة يف جامعة بريزيت مبادرة يف التعليم ،البحث والنقا�ش حول
«احلوار عرب االنق�سام الديني العلماين ،وكان الهدف من هذه املبادرة تناول اال�ستقطاب ال�سيا�سي
والثقايف بني م�ؤ ّيدي الدين والعلمانية :ذلك اال�ستقطاب الواقع عامل ًّيا� ،إقليم ًّيا ويف فل�سطني من خالل
التمحي�ص العلمي ،تطوير املناهج ذات ال�صلة واحلوار الدميقراطي.
يت�ض ّمن هذا العدد اخلا�ص من دورية درا�سات املر�أة ثال ًثا من �ضمن �أربع مداخالت كان قد قدّمها
يتم
كتّابها على مدى �سل�سلة من حلقات النقا�ش بادر املعهد لعقدها خالل عامي  .2013-2012مل ّ
ن�شر املداخلة الرابعة يف هذا العدد ملعيقات تتع ّلق بالرتجمة ،وميكن االطالع عليها يف العدد اخلا�ص
�ضم املقاالت الأربعة يف اللغة الإجنليزية حتت عنوانRediscovering Religion“ :
الذي ّ
 ”and Secularism: A Critique of a Critiqueملجيد �شحادة ،وهو ع�ضو هيئة تدري�سية
يف دائرة الفل�سفة والدرا�سات الثقافية يف جامعة بريزيت.
اجللي �أنّ نوعية املداخالت ونطاقها وما تالها من نقا�ش وجدال حيو ّيني مع �أع�ضاء الهيئة
من
ّ
التدري�سية يف جامعة بريزيت ومع طلبتها ت�شهد على الأهمية الكربى التي يتمتع بها هذا امل�شروع يف
فل�سطني املعا�صرة ويف املنطقة.
ن�أمل �أن تُ�سهم التحليالت واملالحظات الواردة يف هذا العدد اخلا�ص من دورية درا�سات املر�أة يف
حتفيز تفكري جديد لدى القارئ يذهب به �إلى “ما وراء االنق�سام” ليكت�شف يف الوقت نف�سه القوا�سم
امل�شرتكة والتناق�ضات املُثمرة والتي ت�ستطيع بدورها توليد املزيد من االكت�شاف لهذه الق�ضايا.
دوما) احتواءها على �أي حلول جاهزة
ال تدّعي هذه امل�ساهمات العميقة (امل�ستفزّة �أحيا ًنا واملح ّفزة ً
�أو مع ّلبة بقدر ما تدعو �إلى حوا ٍر ي�أمل معهد درا�سات املر�أة �أن ي�ستم ّر.
يف م�ساهمتها ،ترى �إ�صالح جاد �أن االنق�سام احلاد امل�ستحدث تقليد ًّيا بني القوميني العلمانيني
والإ�سالميني ي�صبح �ضباب ًّيا حينما تر�صد كيف ين�شر ك ٌّل من القوميني والإ�سالميني يف فل�سطني
مفهوم “املر�أة املِثال �أو النموذج” .
تطرح جاد يف مقالتها �إ�شكالية االنق�سام االق�صائي املتبادل ما بني الإ�سالميني والقوميني العلمانيني
يف فل�سطني من خالل �سرب مواقف ٍّ
كل من التيار القومي حلركة فتح وحركة حما�س الإ�سالمية من
هذه الإ�شكالية.
وب�شكل خا�ص ،تناق�ش جاد عقيدة اال�سالميني الفل�سطينيني الر�سمية التي “ تنبع �إلى حد كبري،
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لي�س من الن�صو�ص الدينية ولكن من التوفيق والتوليف للمواقف املتناف�سة” .وتذهب �أبعد لتفح�ص
العالقة املعقدة عرب التاريخ ،ويف وقتنا احلا�ضر ،ما بني القومية العربية والإ�سالم فتقارن وجهتي
النظر املتناق�ضتني لباح َث نْي فل�سطين َّيني ،مو�سى البديري وجميل هالل ،ال َّلذين جادال يف “الروابط
بني الدين والعلمانية يف بناء القومية الفل�سطينية”.
عام  29( 2011ت�شرين �أول) ،ا�ست�ضاف معهد درا�سات املر�أة يف جامعة بريزيت الربوفي�سور وائل
حالق� ،أ�ستاذ العلوم الإن�سانية يف جامعة كولومبيا م�ؤ�س�سة �أفالون لتقدمي حما�ضرة رئي�سية بعنوان:
“وهميات احلداثة ودين العلمانية”.
لقد �ش ّكلت مداخلة حالق حد ًثا بار ًزا ومميزً ا من بني �سل�سلة املداخالت والنقا�شات احليوية التي
احت�ضنها املعهد لدرا�سة وا�ستنطاق االنق�سام الديني-العلماين.
ويف تقدميها للمحا�ضرة� ،أ�شارت �إ�صالح جاد ،مديرة معهد درا�سات املر�أة� ،إلى �أن وائل حالق هو
من �أبرز علماء تاريخ ال�شريعة الإ�سالمية وفل�سفة القانون� .إن جمال تركيزه الأ�سا�سي هو الت�شظي
املعريف القانوين الذي �أوجدته بدايات احلداثة .كما �أ�شارت �إلى معرفته العميقة وال�شاملة يف جمال
“ تطور التقاليد اال�سالمية من الناحية النظرية والقانونية والنظم امل�ستقلة يف قلب هذه التقاليد”.
لقد قدّمت حما�ضرة حالق ،التي ُعر�ضت يف رام اهلل ،نقدً ا �صل ًبا للدولة احلديثة و“�أزمات احلداثة
الأخالقية والبيئية واالجتماعية وال�سيا�سية التي نعاين منها جميعا” ،كما �أنه �ألح على “ اال�سرتجاع
املعريف حل�ضارتنا وهويتنا” و“احلوار النقدي” مع الغرب.
�شرحا للدولة احلديثة كم�شروع �أوروبي ذي تناق�ضات مت�أ�صلة وتت ّبع “�صعو َد ال�سيا�سي”
قدّم حالق ً
ً
(باملعنى الذي ا�ستخدمه كارل �شميدت) و“�صعود القانوين”� ،إلى ا�ستبعاد الأخالقي ،و�صوال �إلى
االنق�سام بني “ Is and Ought-ما هو وما ينبغي �أن يكون” �أو بني الوقائع والقيم .يقرتح حالق
�أن الدولة الإ�سالمية هي عبارة عن تناق�ض يف امل�صطلح �أ ّما “احلكم الإ�سالمي” فهناك ما يتوجب
عليه تقدميه لـ “م�أزق احلداثة الأخالقي”.
لقد ّمت حتميل الن�ص الكامل ملحا�ضرة الربوفي�سور وائل حالق باللغة العربية �إلى موقع املعهد،
بالإ�ضافة �إلى النقا�ش الذي دار بينه وبني طالب جامعة بريزيت و�أ�ساتذتها� .أ ّما يف هذا العدد
اخلا�ص من الدورية ،ول�ضخامة حجم املادة املتو ّفرة ،فقد ّمت اقتطاع بع�ض الفقرات من النقا�ش
ملقت�ضيات التحرير.
�أما جمال �ضاهر (و�آخرون-عبد الكرمي الربغوثي وندمي م�سي�س) ،وهو ع�ضو هيئة تدري�سية يف
دائرة الدرا�سات الثقافية يف جامعة بريزيت ،فيتحدى يف مداخلته “ عرب ما قبل الدعوة :تفنيد
دما من تاريخ املنطقة .يفح�ص
لت�صو ٍر �سائد”
ٍ
افرتا�ضات �سادت زم ًنا طوي ًال حول مرحلة �أكرث ِق ً
�ضاهر االجتاه ال�سائد يف املا�ضي والبحث العربي املعا�صر حول العرب قبل الإ�سالم وذلك يف حماولة
لتبيان ت�أثري �أفكار الباحثني امل�سبقة على نتائج بحثهم.
6
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يجادل �ضاهر ،الربغوثي وم�سي�س االفرتا�ض الأ�سا�سي الذي ينفي �أن يكون للعرب قبل الإ�سالم �أي
عك�س هذه الت�ص ّورات من خالل
قدرة على الإنتاج الفكري �أو التجريد الفل�سفي .وتُظهر مقالتهم َ
ا�ستعرا�ض “وتبيان ما كان عند العرب من غنى لغوي� ،أهّ ل اللغة العربية لتكون �أداة �إب�ستمولوجية
تعزز الدراية املعرفية ال يتعلق بالطبيعة وب�ضرورات احلياة يف ال�صحراء فح�سب ،بل �أي�ض ًا يف ما
يتعلق بت�أويل حياتهم االجتماعية والثقافية على حدٍ �سواء”.
ن�شري يف هذا ال�سياق �إلى �أن املعهد قد �سبق له ون�شر على موقعه الإلكرتوين �أربعة �أوراق �أجنزنها
طالباتٌ اجتزن م�سا ًقا حول العلمانية والدين ( )GADS 638د ّر�سه د� .أحمد �أبو عو�ض يف ربيع
 .2011وقد عر�ضت الطالبات الأربعة حججهن وا�ستنتاجاتهن للنقا�ش �ضمن �سل�سلة حلقات النقا�ش
بني  2011و.2012
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“املر�أة املثالية” :ما بني العلمانيني والإ�سالميني
�إ�صالح جاد

ديني يف الأ�سا�س.
�إن ال�صراع على بناء الهوية اجلن�سانية واملر�أة املِثال لي�س �صراعا حمايدا وال هو ّ
فالإ�سالميون ،متاما مثل الوطنيني ،ي�سعون لإقامة جمتمع مثايل يعتمد على ت ََ�ص ُّور معينّ للمر�أة
املثالية (بابانيك 1994؛ كانديوتي 1997 ،1991a؛ مغدم  .)1994الفرق بني االثنني  -والق�ضية
ما�ض مثايل �أو زمن
التي تثار للن�ساء -هو تفاين اجلماعات الدينية �أو الأ�صولية يف �سبيل ا�ستعادة ٍ
�أ�سطوري والذي ُيخ�ضع املر�أة لو�صاية التقاليد (روي 1999؛ زبيدة .)2000 ،1997
ملا�ض كهذا بقوة على الدور الذي يت�صور ان املر�أة لعبته يف تر�سيخ املجتمع
عادة ما تر ّكز ر�ؤىً ٍ
املثايل .وبهذا املعنى ،ميكن لالمر�أة املثالية ان جت�سد زمنا ما�ضيا بحيث يكون فيه ا�ستح�ضار
الأ�سرة التقليدية والقيم الأخالقية التي ُبنيت “�أ ّمتنا” عليها (هاويل � )32 :1994ضروريا .وتدعم
مثل هذه الر�ؤية اجلماعات الأ�صولية التي تبدو كقوة فاعلة ت�ساعد على جعل �أدوار النوع االجتماعي
“التقليدية” طبيعة ثانية يف الفكر الديني الأ�صويل (املرجع نف�سه .)34 :وهكذا ،تتعار�ض املر�أة
اال�سالمية “التقليدية” املثالية مع املر�أة “الع�صرية” املثالية التي �ش ّكلها اخلطاب العلماين الوطني
(املرجع نف�سه30 :؛ وايت  .)2002وينظر الى املجتمع املثايل الذي ي�سعى الإ�سالميون لبنائه �أي�ضا
كرجعي ٍ
ومعاد للحداثة (روي 1999؛ العظمة 1996؛ زبيدة .)1997
�إن النقا�ش الدائر بني العلمانيني والإ�سالميني يف ال�شرق الأو�سط يعزز هذا االنق�سام الثنائي.
فالعلمانية ،بالن�سبة للإ�سالميني ،ينظر اليها على �أنها فر�ض من اال�ستعمار ،كنظرة �إلى العامل ب�أكمله
الذي يعطي الأ�سبقية للمادي على الروحي ،وثقافة حديثة من االغرتاب وفل�سفة املنفعة املنفلتة.
فالعلمانية ،للعلمانيني� ،أ�سا�سية من اجل �إن�سانية عاملية ،وهي مبد�أ عقالين يدعو �إلى قمع� ،أو على
االقل� ،ضبط العاطفة الدينية بحيث ميكن التحكم مب�صدر للتع�صب والوهم ،والوحدة ال�سيا�سية،
بحيث يت�أمن ال�سالم والتقدم (امل�سريي والعظمة ،2000-ا�ست�شهد به يف �أ�سد .)21:2003
�أهدف �إلى نقد وتفكيك هذه الثنائية الإق�صائية بني الإ�سالميني والعلمانيني الوطنيني ،من خالل
درا�سة دائرة العمل الن�سائي يف حزب اخلال�ص اال�سالمي ،حيث �أقوم بدرا�سة الأيديولوجية
االجتماعية الر�سمية املتعلقة باملر�أة يف حركة املقاومة الإ�سالمية حما�س وكيف يتم �إعادة بناء هذه
العقيدة الر�سمية ،و�إعادة روايتها وممار�ستها من الن�ساء الإ�سالميات �أنف�سهن .كما �أجادل يف هذه
املقالة� ،أن عقيدة اال�سالميني الفل�سطينيني الر�سمية تنبع �إلى حد كبري ،لي�س من الن�صو�ص الدينية
دوري ـ ــة درا�س ـ ــات الـ ـمـ ــر�أة

عــدد خــا�ص رقــم 2

9

ولكن من التوفيق والتوليف للمواقف املتناف�سة .وتكون “التقاليد” التي ي�صبو الإ�سالميون ،مثل
الوطني احلداثي ،لإحيائها “ ُمت�ص َّورة” وتقوم على بناء حديث (هوب�سباوم .)3-2 :1983
يف ال�سياق الفل�سطيني ،كان النقا�ش بني العلمانيني والإ�سالميني على �إ�صالح قانون االحوال
ال�شخ�صية امل�ستند على ال�شريعة ميكن �صياغته كمناف�سة بني التقليد واحلداثة .ونظرا للتعقيدات
والتناق�ضات والغمو�ض الذي تت�سم به احلداثة والوطنية (كانديوتي  ،)283 :1998ف�إين �أت�ساءل
فيما �إذا كانت احلدود الفا�صلة بني احلركتني  -الوطنية واال�سالمية  -وا�ضحة املعامل كما قد
يت�صور املرء .من خالل حتليل دقيق لكيفية ت�صور الوطنيني والإ�سالميني وبنائهم لأدوار وعالقات
النوع االجتماعي ،ف�إين �أرى �أنه قد يكون هناك ا�ستمرارية �أكرث مما هي قطيعة بني االثنني.

الطبيعة املتغرية للعلمانية الفل�سطينية
منذ بداياتها ،ا�ستندت القومية العربية �إلى الإ�سالم ك�أ�سا�س لل�شرعية .فال الإ�سالم وال القومية
تعبري ثابت ،وهنا �أجادل ب�أن احلركة الإ�سالمية التي تناف�س قوة احلركة الوطنية الفل�سطينية هي،
�إلى حد كبري ،نتاج ف�شل احلركة الوطنية العلمانية يف الوفاء بوعودها بتحقيق اال�ستقالل الوطني �أو
بناء الدولة� .أجادل يف هذه الورقة �أن �أحد العنا�صر التي �س ّهلت “االندماج” بني الإ�سالم والوطنية
الفل�سطينية كان هزمية احلركة الوطنية الفل�سطينية وقدرة احلركة الإ�سالمية (حما�س) على
مت ُّثلها وتبنيها ال�سرتاتيجية املقاومة من �أجل حتقيق احلقوق الوطنية الفل�سطينية .
�إن القومية العربية ،ب�شكلها البعثي ام النا�صري او غريها من الأ�شكال� ،أدرجت الإ�سالم كجزء ال
يتجز�أ من مك ّوناتها الأ�سا�سية وكانت �إيديولوجية توحيدية ت�سعى لبناء ما ي�سميه �سالمة “حالة من
ال�شرعية”  -وهي منظومة تقوم على االلت�صاق بطموحات ورغبات املواطنني ،عو�ضا عن الإ�صرار
ب�شكل مبدئي على ر�ؤية للتغيري واالبداع (�سالمة 2001:20؛ حوراين 1983؛ ديفي�س 1987؛ لوران�س
1987؛ طيبي 1987؛ العظمة  .)1996ويذهب العظم �إلى �أبعد من ذلك باتهام النخب القومية
“العلمانية” بعرقلة فهم عقالين للرتاث الثقايف الإ�سالمي لي�صبح مو�ضوع درا�سة وبحث منهجي
م�ستقل وخا�ضع ملناهج البحث املتّبعة يف العلوم االجتماعية .وبدال عن ذلك ا�ستخدم الرتاث الثقايف
اال�سالمي ك�أداة �إيديولوجية يف خدمة ال�سيا�سات الإقليمية �أو الوطنية �أو احلزبية .وبالتايل ،عندما
تال�شت موجات القومية ،بقي النهج غري النقدي للإ�سالم وتراثه  ،و ُقدّم ب�سهولة كقالب منزّه عن
النقد للهوية العربية واال�سالمية (العظم .)2004
يف بع�ض وجهات النظر الواردة �أعاله ،كان ينظر �إلى دمج الإ�سالم مع القومية العربية باعتباره
عائقا �أمام العلمانية واحلداثة احلقيقيني .ولكن ،ي�شري كثري من الدار�سني الى ان االندماج بني
الدين والقومية يف البناء احلديث لهذه الأخرية هو �أمر �شائع .هايز ،على �سبيل املثال ،الحظ �أن
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“يف القومية عدد كبري من الطوائف الدينية املختلفة ،ولكنها ككل نهج �آخر تُع ُّد القومية الأقرب �إلى
دين عاملي” (هايز كما ورد ذكره يف �أ�سد  .)187 :2003وقد حدد غريتز مركزية الرموز املقد�سة
التي تنبع من دوافع دينية جلميع �أ�شكال احلياة ال�سيا�سية والقومية وكذلك ما قبل القومية� ،سواء يف
املجتمعات احلديثة وما قبل احلديثة( .غريتز  124 :1983املذكورة يف �أ�سد .)188 :2003
يف حتليل العالقة املتذبذبة بني الإ�سالم كدين والقومية كمفهوم علماين ،يو�ضح لوران�س ان
الإ�سالمية �أو “الأ�صولية” كما ي�سميها (�سوف ُيناق�ش اجلدال حول ا�ستخدام م�صطلحي الإ�سالمية
�أو الأ�صولية �أدناه) �ش ّكلها الطابع املهيمن واجلديد للعلمنة ،والتي لي�س فقط تخللت �شرائح من
النخبة يف بع�ض البلدان اال�سالمية ،ولكنها �أثرت � ً
أي�ضا ب�شكل دائم على جميع �سكان العامل
الإ�سالمي/العربي من خالل ظهور م�ؤ�س�سات جديدة مثل االت�صاالت والرعاية ال�صحية والتعليم،
وفوق كل �شيء ،القومية  .فهو يقرتح فكرة �أنه يف حني مل تكن القومية م�ؤ�س�سة �إ�سالمية يف الأ�سا�س،
ف�إن نخ ًبا �إ�سالمية عديدة قد اعتمدتها كا�سرتاتيجية للتعامل مع ال�سلطة املتوارثة بكل �إ�شكاالتها من
احلكومات واالقت�صادات واجليو�ش اال�ستعمارية ال�سابقة (لوران�س  .)29 :1987يف هذا ال�سياق ،ما
ّ
تك�شف داخل القومية يف كل بلد تقريبا كان الطاعة الق�سرية للدولة ،مع جعل الإ�سالم التي تدعو �إليه
احلكومة �إلزاميا كرمز للوالء ال�سيا�سي ف�ضال عن العقيدة الدينية (املرجع نف�سه .)29 :وهكذا ،مت
دمج الإ�سالم مع العلمانية العربية.1
يف العامل العربي ،كان املزج بني الدين والقومية كنوع من «العلمانية» تمُ ار�س بني النخب الوطنية
عالمة وا�ضحة للهوية لتلك الدول القومية يف مرحلة ما بعد اال�ستعمار يف العامل العربي .و ّ
خل�ص عبد
الباقي الهرما�سي ،على �سبيل املثال ،عند كتابته حول الإ�سالم والعلمانية ،االختالفات يف التمييز
الهام بني علمانية حكم الأمر الواقع وعلمانية حكم القانون .ويف حني تدعو علمانية حكم القانون
يف الغرب �إلى الف�صل بني الكني�سة والدولة ،تعرتف الدولة العربية بالإ�سالم على �أنه دين املجتمع؛
وبهذه الطريقة� ،أبطلت ا�ستخدامه ال�سيا�سي .وعلى الرغم من �أن الدولة مل تكن ر�سميا علمانية ،يف
الواقع العملي ،فقد ه ّم�شت هذه الدول دور امل�سجد يف احلياة ال�سيا�سية ومار�ست علمانية حكم الأمر
الواقع (الهرما�سي  1993ا�ست�شهد به يف حامت .)5-664 :1994
طوال القرنني التا�سع ع�شر والع�شرين ،واجه ال�شرق الأو�سط �أ�شكا ًال خمتلفة من القوميات :القومية
الدينية والقومية الإقليمية والقومية العرقية �أو اللغوية (حوراين  .)2-341 :1983ويعتقد العديد
من املعلقني �أن الأمة كمجتمع لغوي �أ�صبحت �سائدة ،وا�ستبدلت �أو ا�ستوعبت الأخريات (حوراين
1983؛ العظمة 1993؛ �سالمة  .)2001ومع ذلك ،ا�ستمرت القومية الدينية يف الوجود بو�صفها
� -1إن اجلهود املبذولة لتطبيق مفهوم الدولة القومية على الإ�سالم وعلى الأمة الإ�سالمية (جماعة امل�ؤمنني) لهي �سمة بارزة لال�ستك�شاف
اال�سالمي احلديث تاريخيا للق�ضايا ال�سيا�سية .وقد حاول بع�ض الكتاب اجلمع بني الإ�سالم والقومية مبعاجلة الإ�سالم والعروبية باعتبارها
وحدة ال تنف�صم .وقد نفى البزاز (مدر�س �شاب عراقي) ،على �سبيل املثال� ،أن هناك تناق�ضا بني الإ�سالم والقومية العربية ،فقد كان
الإ�سالم ،بالن�سبة له ،دي ًنا قوم ًّيا ،واال�سالم احلقيقي كان الإ�سالم العربي واللغة العربية كانت “روح الأمة العربية” (حوراين :1983
.)9-308
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عن�صرا يف القومية الإقليمية واللغوية يف منطقة ال�شرق الأو�سط .لكنّ الربط بني الدين والقومية
لي�س مقت�ص ًرا على املجتمعات امل�سلمة .فمون�سون ،مثال ،يرى �أن الهوية الدينية والوطنية متيل �إلى
كونها مندجمة يف �أجزاء كثرية من العامل .وكما يعتقد حوراين ،على �سبيل املثال� ،أن يكون املرء
تركيا فذلك يتطلب كونه م�سلما �سنيا ،والفار�سي �شيعيا ،و�أن الوعي العربي يرتبط ارتباطا وثيقا
متاما مع وعيه كم�سلم (حوراين  ،)342 :1983وي�ص ّرح مون�سون « �أن يكون املرء �أيرلند ًّيا حقا هو
�أن يكون كاثوليكيا ،و�أن يكون عربيا يف الت�صور ال�شعبي ،هو �أن يكون م�سلما (م�سلما �سنيا) ،وباملثل
�أن يكون �إيرانيا «حقيقيا» هو �أن يكون �شيعيا» (مون�سون  .)41 :2003ويعتقد �أن الإ�سالميني عموما
يدينون القومية ،ولكنه يقارن الو�ضع ب�إدانة املارك�سية للقومية  ،والتي مع ذلك ا�ستغ ّلت اال�ستياء
القومي من ال�سيطرة الأجنبية لتغذية ثوراتها .وي�صف يورجن�سماير احلركات ال�سيا�سية الدينية
كقومية دينية .ويوحي ب�أن هناك “�أفراد لديهم م�صالح دينية و�سيا�سية ي�ستجيبون بطريقة دينية
للو�ضع ال�سيا�سي” (يورجن�سماير .)87 :1993
وينبع جزء من اخللط بني ا�ستخدام مفهوم الإ�سالم ومفهوم القومية العربية من اال�ستخدام
امل�شرتك ملفهوم الأمة (جماعة امل�ؤمنني و الرتجمة العربية لكلمة «�أ ّمة») .وهنا من املهم �أن نالحظ
االختالفات .لقد تطور ا�ستخدامها من ِق َبل القوميني العرب نتيجة للت�أثري الأوروبي الذي ي�ؤكد على
�أهمية العالمات الثقافية املوحدة (مثل التاريخ �أو اللغة �أو الدين) �أو التجمعات الإقليمية لت�شمل
جميع �أتباع مثل هذه العالمات بغ�ض النظر عن الهوية الدينية (حوراين  .)1983وقيل �إن الدافع
الأ�سا�سي من الفكر القومي العربي هو فوق طائفي (على الرغم من ا�ستلهامه التاريخ الإ�سالمي
وتنازالته للعاطفة ال�شعبية الإ�سالمية) ،و�أنه ملتزم مبذهب الف�صل ما بني القانون واملواطنة وبني
االنتماء الديني وح�صر هذا الأخري يف املجال اخلا�ص .وباخت�صار ،الدين هو ما حتدده العروبة
العلمانية وحتاول �أن ت�ضعه يف مكانه االجتماعي ال�صحيح (�أ�سد  .)196 :2003ومع ذلك ،ف�إن
تاريخ الإ�سالم مهم لأنه يعك�س وحدة الأمة العربية املبكرة وانت�صارها وهي الأمة التي تعترب « النبي
العربي» بطلها الروحي.2
وملفهوم الأمة الإ�سالمية معنى خمتلف متام ًا من وجهة النظر الالهوتية الكال�سيكية( .دونوهيو و
ا�سبوزيتو 1982؛ طيبي 1987؛ �أ�سد  .)2003فالنبي يف هذه احلالة لي�س حمال للإلهام الوطني و�إمنا
هو مو�ضوع الوحي الإلهي ،وهو ر�سول اهلل للب�شرية ومنوذ ٌج لل�س ّنة (ال�سلوك الفا�ضل) التي ،جنبا �إلى
جنب مع القر�آن الكرمي ،يجب على كل م�سلم/ة �أن ت/ي�سعى لتج�سيده يف حياته/ها� .ضمن وجهة
ً
«تاريخا» و�إمنا تنبثق من احلديث (�سجالت
النظر الالهوتية تلك ،لي�ست ال�سجالت الكال�سيكية
�أقوال و�أفعال النبي) الذي ت�ستند عليه ال�س ّنة ،وهي ّ
تو�ضح وجهة نظر القر�آن العاملية .وفقا لهذا
 -2يكتب قومي عربي م�سيحي ب�إعجاب عن �شخ�صية النبي حممد ،وعن قوة قناعاته وحزم معتقده ،ويخل�ص �إلى �أن“ :هذه هي الر�سالة
الروحية الواردة يف ذكرى والدة النبي العربي والتي وجهها �إلى حياتنا الوطنية احلالية .ولهذا ،على الرغم من ميولهم املختلفة ودياناتهم
ومذاهبهم املختلفة ،ف�إن يجب على القوميني العرب تكرمي ذكرى حممد ،نبي الإ�سالم ،املوحد للعرب ،رجل املبد�أ والقناعة” (زريق كما
ا�ستُ�شهد به يف حاييم )171 :1962
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الر�أي ،يف حني �أنه ال ميكن ت�صور «الأمة العربية» دون تاريخها ،ت�س ّلم الأمة الإ�سالمية فقط بالقر�آن
وال�س ّنة (وايت  1977يف طيبي 64 :1987؛ �أ�سد  .)7-196 :2003وبالتايل ال تكون الأمة الإ�سالمية
جمتمعا متخيال ينتظر �أن يكون موحدا �سيا�سيا ،بل تكون ف�ضا ًء الهوتيا حم ّددًا مي ّكن امل�سلمني
من ممار�سة ُن ُظم وقواعد الدين يف العامل .يف هذا ال�صدد ،ت�س ّلم الأمة الإ�سالمية بالأفراد الذين
يحكمون �أنف�سهم بطريقة �إ�سالمية (�أ�سد .)197 :2003
�إن تعبري «�أ ّمة عربية» ،الذي ي�ستخدم اليوم للداللة على «ال�شعوب العربية « كك ّل ،ميثل حتوال
مفاهيم ًّيا كبريا يتم من خالله برت الأمة عن امل�سندات الالهوتية التي �أعطتها قوتها عامليا ،ويجري
ح�صرها يف كونها ترمز ملجتمع متخ َّيل حمدود وذي �سيادة مثل �أي جمتمع �آخر�( .أندر�سون :1983
 .)15يف املقابل ،ف�إن �أمة امل�سلمني (الأمة الإ�سالمية) �أيديولوج ًيا لي�ست جمتمعا ميكن مو�ضعة
الدولة �أو االقت�صاد عليه .فال هي حمدودة وال �سيادية ،لأنها ميكنها يف نهاية املطاف �أن حتت�ضن
الب�شرية جمعاء .وبالتايل ،وفقا لأ�سد ،هما خمتلفتان متاما لغويا (�أ�سد .)198 :2003
وميكن كذلك مالحظة �صراعات �إ�ضافية بني الإ�سالم كدين وبني القومية .يف احلركات ال�سيا�سية
الإ�سالمية املعا�صرة ،ومبا يتعار�ض مع معنى الإ�سالم يف بدايته ،ي�شمل املعنى «اجلديد» للإ�سالم
امل�سلمني وي�ستثني غري امل�سلمني جمي َعهم ،على عك�س القومية .وكما القومية ،يتم تف�سري الإ�سالم
أغرا�ض �سيا�سية ما ميثل تهديدً ا للعلمانية (العظمة 1996؛ روي 1999؛
كنظام �سيا�سي وي�ستخدم ل ٍ
طيبي  .)1987ومع ذلك ،ووفقا لأ�سد ،ت�شرتك القومية العربية واحلركات الإ�سالمية يف قلقهما من
الدولة التحديثية لأن احلركات اال�سالمية تعترب الدولة الوطنية �أمرا مفروغا منه ،وت�سعى للعمل
من خاللها ،وهذا ما يتمحور حوله م�أزق جميع امل�سلمني .فهذا امل�شروع الدولتي ،كما يقول ،ولي�س
اندماج الأفكار الدينية وال�سيا�سية ،هو الذي يعطي الفكرة «اال�سالمية» طابعها «الوطني» (�أ�سد
 .)199 :2003ويحثنا �أ�سد على عدم الرتكيز على «الدوافع احلقيقية» للإ�سالميني ،و�إمنا على
البحث عن �أي ظروف جترب « الإ�سالمية» على الظهور علنا باعتبارها خطابا �سيا�سيا ،وكيف تتحدى
البنى العميقة للعلمانية (املرجع نف�سه .)199 :وي�ؤكد �أ�سد على الرتابط بني الدين والعلمانية بالقول
�أنه «على الرغم من �أن الدين يعترب غريبا على العلمانية ،ينظر �أي�ضا �إلى هذه الأخرية ب�أنها قد
و ّلدت دينا ،كان يف احلياة العلمانية ما قبل احلداثية املا�ضية قد خلق دينا خرافيا وقمعيا ،و�أنتج
يف العلمانية احلديثة احلا�ضرة دينا م�ستنريا ومت�ساحما .وهكذا ،ف�إن الإ�صرار على ف�صل حاد بني
الديني والعلماين يتما�شى مع االدعاء ،املتناق�ض مع نف�سه ،ب�أن الأخري (العلماين) ينتج ال�سابق
با�ستمرار» (املرجع نف�سه.)193 :
َ
الروابط بني الدين والعلمانية
يف ال�سياق الفل�سطيني ،ناق�ش باحثان لهما وجهتا نظر متناق�ضتان
يف بناء القومية الفل�سطينية .يقول البديري ،من جهة� ،أن حقيقة �أن فتح «جل�أت للرموز الدينية
والأيديولوجية لتعبئة وح�شد الدعم والت�أييد ،يلقي ظالال من ال�شك على الزعم املتكرر ب�أن حركة
فتح ،و�ضم ًنا احلركة الوطنية الفل�سطينية ،هي قوة علمانية» ( البديري  .)1994:12وي�ؤكد البديري
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�أن الإ�سالم كان ،وال يزال ،واحدا من العنا�صر الكربى للهوية الوطنية الفل�سطينية ،وخا�صة داخل
الأرا�ضي املحتلة .ويذكر �أنه «كان للحركة الإ�سالمية يف فل�سطني دو ًرا �أ�سا�س ًّيا منذ بداية االنتداب
متا�س
الربيطاين يف ا�ستيعاب اخلطاب القومي� .إنه لأم ٌر �صعب يف الواقع[ ،ح�سب قوله �إن�شاء خط ّ
يف�صل الإ�سالميني عن «�أعدائهم القوميني» (املرجع نف�سه.)7 :
[

فبهذا الر�أي ،يرى البديري �أن “االندماج” بني الإ�سالم والقومية ّ
يحط من قدر املعاين “احلقيقية”
للعلمانية التي ينبغي �أن تكون منف�صلة عن الدين .وهو �أي�ضا يرى الإ�سالم وال�سيا�سة من حيث
اال�ستمرارية ولي�س االنقطاع .فالإ�سالم ،كنقطة مرجعية رمزية ،يعمل باعتباره احتياط ًّيا ثقاف ًّيا
يعتمد عليه يف الدعوة الوطنية للمقاومة يف فرتة الثالثينيات واالربعينيات� .إنّ ت�صوير الإ�سالم
كحركة �سيا�سية ،بو�صفها حلقة م�ستمرة ال تنقطع وال تتغري ميكن فهمه كنوع من جتدُّد الإ�سالم
الذي يحارب القومية بالتناف�س الأيديولوجي املتوا�صل�( .ستوفا�سر  ،1987ديفي�س  )1987ال عجب
�إذن �إن علمنا �أن زعيم احلركة الوطنية يف عهد االنتداب الربيطاين ،احلاج �أمني ،قد ُو�ضع يف
ال�سلة ذاتها مع عز الدين الق�سام ك�شخ�ص “متدين” و “�إ�سالمي” .يف عمل بحثي �آخر� ،أو�ضحتُ
�أن النخبة القومية الفل�سطينية قد انبثقت  ،على امل�ستوى االجتماعي ،من العائالت العليا البارزة
يف فل�سطني ،مبا يف ذلك احلاج �أمني ،املفتي العام ورئي�س اللجنة العربية العليا ،التي �شكلت الهيكل
القيادي للن�ضال الوطني بني عامي  1936و .1948
كانت �أيديولوجيا اللجنة العربية العليا وطنية وعلمانية �أي�ضا ،مبعنى �أنها كانت تهدف �إلى �إقامة
دولة فل�سطينية م�ستقلة من �ش�أنها �أن ت�شمل العرب واليهود .وقد دفعتهم رغبة قوية لتحديث الدولة
واملجتمع ون�شر التعليم والعلم ،وفقا لنموذج املدار�س العامة الربيطانية يف مناهجها ،مع ا�ستثناء
واحد � -أنه يف مدار�سهم اخلا�صة �أ�ضافوا الدين كمتطلب ،وهو مامل يكن يد ّر�س يف املدار�س العامة
موج ًها للغرب ب�سبب
(الطيباوي  .)1956و مل يكونوا معادين للغرب مبا هو ٌ
غرب ،بل كان عدا�ؤهم ّ
الهيمنة واالحتالل ب�شكل �أ�سا�سي ،كما �أنهم اتبعوا طريق املفاو�ضات والدبلوما�سية للح�صول على
اال�ستقالل ،وعندما مل تنجح هذه اال�سرتاتيجية ،دفعهم الفالحون املعدمون �إلى ا�ستخدام العنف.
املعب عن الفالحني والفقراء  ،وموظف ديني �صغري ومنفي
وقد ح�صل عز الدين الق�سام ،وهو رِّ
�سيا�سي من �سوريا ،على القيادة لفرتة ق�صرية بني فقراء املدن والفالحني املُقتلعني .وتكمن �أهمية
الق�سام ،كزعيم ديني وطني ،يف �أنه كان �أول من دعا �إلى مقاومة الربيطانيني بالقوة رغم �إرادة
احلاج �أمني احل�سيني .ومل ي�شكل الق�سام ،وال احلاج �أمنيّ � ،أي منظمات �أو حركات “�إ�سالمية”
ملحاربة الربيطانيني واحلركات ال�صهيونية .يف مذكرات زعيرت عن ثورة  39-36ذكر بو�ضوح �أن
“التمرد ،الذي قاده القوميون ح�شد رجال الدين” ولي�س العك�س (زعيرت  .)411 :1980وكانت �أول
حماولة لإن�شاء مثل هذه احلركة عندما �أر�سل الإخوان امل�سلمون يف م�صر بع�ض املندوبني لو�صل
حركتهم مع جمموعات مماثلة يف فل�سطني يف عام  .1935فوفقا لأبو العمرين ،مل ت�سفر هذه اخلطوة
عن تو�سيع نطاق احلركة امل�صرية �إلى فل�سطني (�أبو العمرين  )2000: 56بل كان ذلك يف عام 1946
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عندما ت�أ�س�ست املجموعة الأولى للإخوان امل�سلمني باعتبارها حركة �إ�سالمية يف القد�س ال�شريف
على يد جمال احل�سيني� ،أحد ال�شخ�صيات الوطنية الرائدة ،ومبعونة من احلاج �أمني وذلك قبل
�سقوط فل�سطني بعامني (كوهني .)144 :1982
وعلى النقي�ض من البديري ،ال يعرتف هالل بالإ�سالم كعامل حموري يف بناء الهوية الوطنية
الفل�سطينية� ،سواء حتت االنتداب �أو يف ت�شكيله احلديث يف ال�ستينيات .ويع ّرف العلمانية ب�أنها
ف�صل وا�ضح بني امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية عن العقائد الدينية بقوله �أنه “يف جمال �سيا�سي وطني،
ف�إن املنظمات والهويات والأيديولوجيات لديها مناذج متميزة وديناميات وحمددات تختلف عن تلك
املتعلقة باملجال الديني” (هالل  .)1 :2002فهو يعتقد �أن املواجهة مع ال�صهيونية واحلكم الربيطاين
و ّلدت ُبعدا علمانيا �أو وطنيا للهوية الفل�سطينية يف �شكل �شخ�صية وطنية تتجاوز الدين والطائفة
واملناطقية (املرجع نف�سه .)1 :ووفقا له ،مل تلج�أ الوطنية الفل�سطينية يف �أية مرحلة للخطاب الديني
�أو الأ�ساطري للحفاظ على هيمنتها على جمهورها وكانت يف منظمة التحرير الفل�سطينية �شخ�صيات
م�سيحية قيادية مثل جورج حب�ش ،زعيم اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني ،ونايف حوامتة ،زعيم
اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني .و «هذا ال يتناق�ض» ،كما يقول «مع حقيقة �أن معظم
الفل�سطينيني كانوا وال زالوا متدينني باملعنى ال�شعبي للتد ّين» (املرجع نف�سه .)1 :ولكن ،مبجرد �أن
�شكلت حما�س «نوعا من الهيمنة الثقافية»ُ ،عك�ست هيمنة الإ�سالم يف النمط امل�شرتك للبا�س ويف
املناهج املقرتحة للمدار�س احلكومية ويف زيادة ا�ستخدام الآيات القر�آنية يف الت�صريحات الر�سمية
واخلطب من طرف ال�سلطة الفل�سطينية ويف الرقابة الذاتية للمقاالت ال�صحفية املتعلقة بالق�ضايا
التي مت�س الدين ويف و�سائل الإعالم الر�سمية الفل�سطينية.3
بينما �أتفق مع هالل �أن منظمة التحرير الفل�سطينية مل ترجع �إلى الإ�سالم فقط كنقطة مرجعية
فوق �سيا�سية (�سالمة  ،)8 :2001فقد قبلت �أنه ينبغي �أن يقوم الزواج والطالق واملرياث على
�أ�سا�س الفهم ال�شعبي للإ�سالم .فقد كانت العالقات بني اجلن�سني يف املجتمع الفل�سطيني ،حتت
ال�سيطرة ال�سيا�سية ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،تُدار بحكم ال�شريعة ،ولي�س بالقانون العلماين،
ويف الإمكان اعتبار عالقات الن�ساء والرجال ،او عالقات النوع االجتماعي ،هي النقطة الف�صل
يف احلكم على مدى «علمانية» �أو «دينية» منظمة التحرير .ف�إذا نظرنا �إلى كيفية تنظيم منظمة
التحرير العالقات يف الأ�سرة وكيفية النظر �إلى مو�ضوع النوع االجتماعي (اجلندر)� ،سرنى
�أنه كانت هناك ا�ستمرارية �أكرث من االنقطاع بني الأيديولوجيتني .وهذا ي�ؤكد ر�أي كانديوتي �أن
غمو�ض احلداثة يكون �أكرث و�ضوحا عندما يتعلق الأمر مب�س�ألة دور املر�أة يف اجل�سم ال�سيا�سي
(كانديوتي  .)283 :1998واثناء ذلك ،مل يقدم هالل ،الذي مييز جذريا بني الدين والقومية� ،إجابة
حول ملاذا احتاجت حركة علمانية “�أ�سا�سا” الى التعابري الدينية لإ�ضفاء ال�شرعية على نف�سها.
 -3تذ ّمر كتاب الأعمدة يف ال�صحف الفل�سطينية من رقابة املحررين املتكررة للمقاالت التي تتطرق �إلى الدين ،خوفا من ا�ستثارة
الإ�سالميني.
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عند قيامه بتحليل فكر حركة فتح باعتبارها العمود الفقري ملنظمة التحرير الفل�سطينية وحركة
القومية املعا�صرة ،يقول عبد اجلواد �أن قيادة حركة فتح مل ت�ضع الإ�سالم كدين جانبا قط .ففي
درا�سته للمو�ضوع ،يك�شف �أن غالبية ( 13من �أ�صل  )21القادة امل�ؤ�س�سني حلركة فتح يف مطلع
اخلم�سينيات كانوا �إما �أع�ضاء يف الإخوان امل�سلمني �أو حزب التحرير الإ�سالمي �أو من املتعاطفني
معهما (عبد اجلواد 2003؛ احلمد والربغوثي  .)1997وعك�ست جملتهم الأولى “فل�سطيننا” اللغة
والتوجه الدينيني للحركة الوليدة التي �ساعدت ،وفقا لعبد اجلواد ،على انت�شار جدول �أعمال احلركة
يف �أو�ساط الالجئني يف غزة وهم الذين جاءوا من خلفية ريفية حمافظة .من بني النخبة القدمية،
�ش ّكل امل�سيحيون  ٪20من حركة فتح(يف حني مل تتجاوز ن�سبتهم من ال�سكان  )٪11وكان جميع
القادة امل�ؤ�س�سني م�سلمني .ومثل هذه اخللفية التاريخية ،على الرغم من نفي هالل لها ،ال تتعار�ض
مع طراز العلمانية الذي تقدمه حركة فتح.
بالطبع مل تلعب القومية العلمانية دورا هاما يف ال�شرق الأو�سط يف منت�صف القرن الع�شرين .وقد
يفكر املرء ،على �سبيل املثال ،مبحمد م�صدق واجلبهة الوطنية يف �إيران ،وعبد النا�صر يف م�صر
النا�صرية ،ومنظمة التحرير الفل�سطينية بني الفل�سطينيني .ولكن كل �أ�شكال القومية هذه ف�شلت يف
نهاية املطاف يف �إحراز التحرر من ال�سيطرة الأجنبية ،ناهيك عن ف�شلها يف حل خمتلف امل�شاكل
الأخرى االجتماعية واالقت�صادية التي وجدت يف معظم دول العامل الثالث .وعالوة على ذلك ،على
امل�ستوى ال�شعبي ،قا�ست احلركات اال�سالمية املعا�صرة من بط�ش وقمع تلك االنظمة مبا �أنها كانت
يف املعار�ضة� ..أما بالن�سبة ملنظمة التحرير الفل�سطينية “العلمانية” ،فقد ا�ستخدمت فتح دائما،
وب�شكل وا�سع النطاق ،املفاهيم الإ�سالمية ال�سائدة مثل اجلهاد (احلرب املقد�سة) وال�شهيد .ومل
تتمتع احلركات املارك�سية الفل�سطينية قط ب�أي �شيء ي�شبه اجلاذبية ال�شعبية حلركة فتح .ومن
امل�شروع �أن �أ�شري هنا �إلى �أن خطابات منظمة التحرير الفل�سطينية حول احلداثة تك ّيفت لي�س فقط
عرب مواجهة ال�صهيونية ،كما يدعي هالل ،ولكن �أي�ضا عرب عالقاتها امل�ضطربة مع الأنظمة العربية
املختلفة ،وذلك با�ستخدام نهج �أكرث ً
حتفظا وتد ّي ًنا مع ال�سعوديني ،على �سبيل املثال ،و�أكرث ليربالية
و “حداثة” مع التون�سيني ،و“تقدمي” و“حداثي” مع االحتاد ال�سوفياتي �آنذاك.
وطني ما هو فح�ص بنائه اخلا�ص بالنوع
واحدة من املعايري الت�شخي�صية لك�شف طبيعة
م�شروع ٍّ
ٍ
االجتماعي (اجلندر) والعالقة بني الرجل واملر�أة ،ولكن العديد من الكتاب والباحثني الذين كتبوا
عن حما�س والوطنية الفل�سطينية (احلروب 2000 ،1996؛ احلمد والربغوثي 1997؛ �أبو عمرين
2000؛ الطاهري 1995؛ �أبو عمرو 1994؛ ليتفاك 1996؛ �شيف ويعاري 1989؛ هالل 1998؛ مون�سون
 ،)2003التزموا ال�صمت ب�ش�أن هذه امل�س�ألة.
ويجب على ه�ؤالء امل�ؤلفني ،الذين ي�صرون على �أن الهوية الوطنية الفل�سطينية ا�ستندت �أ�سا�سا �إلى
التعابري العلمانية� ،أن يجعلوا هذه الهوية متجان�سة ،فهم ال يريدون �أن يروا كيف تتغلغل الطبقية
والدين وهوية النوع االجتماعي (اجلندر) يف القومية وهوياتها املتعددة (انثيا�س ويوفال ديفي�س
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1989؛ كانديوتي  .) 1991aفكانديوتي ،على �سبيل املثال ،تد ّلل على �أنه “على الرغم من ت�أثر
العديد من (القوميات) ب�أفكار التنوير وكانت ذات نزعات علمانية  ،ف�إنها �أيدت دون ق�صد فكرة
�أن �أي تغيريات يف و�ضع املر�أة ال ميكن �أن يتغا�ضى عنها ب�سبب امل�صلحة الوطنية” (كانديوتي
 .)410 :1991aفالأيديولوجيات القومية حتتاج �إلى “امر�أة مثالية” ولكنها غري وا�ضحة .ونظرت
فتح لعالقات النوع االجتماعي ولـ” املر�أة املثالية” ب�أنها حتمل ،كما تقول كانديوتي“ ،التبا�ساتها
وتوتراتها” (كانديوتي  .)282 :1998وقد ُ�ص ِّورت “املر�أة املثالية” يف �شكل فالح ٍة ،خ�صبة،
متوا�ضعة و “�أ�صيلة” .ومع ذلك ،يف نف�س الوقت ،كانت “املر�أة احلديثة” تُ�ص ّور باعتبارها
املن�ضبطة وذات اجل�سد املج ّرد من جن�سانيته و “�أخت الرجال” .وبعبارة �أخرى� ،ص َّورت احلركات
الوطنية الفل�سطينية املر�أة كـَ “م�ستودع متميز من القيم الوطنية غري امللوثة” (كانديوتي :1991a
 .)410وا�ستمرت تلك النماذج املتوازية (املر�أة الفالحة – املر�أة احلديثة) للمر�أة من خالل فتح
ومنظمة التحرير الفل�سطينية وال�سلطة الفل�سطينية.
وقد قاومت فتح دائما حتدي ال�سيطرة الأبوية على املر�أة داخل منظمة التحرير الفل�سطينية.
فاملحاوالت العديدة من طرف النا�شطات يف االحتاد العام للمر�أة الفل�سطينية لتعزيز وحماية حقوق
املر�أة يف الطالق والزواج واملرياث قد انتهت بالف�شل .وقد �أرجعت النا�شطاتُ هذا الف�شل �إلى
رف�ض رئي�س منظمة التحرير الفل�سطينية ،يف حينه ،ت�أييد �أي خطوة من هذا القبيل �أو ،وفقا خلالد
و�صالح“ ،مل�ساءلة االعتداء واال�ستغالل ال�صارخني من بع�ض مقاتلي فتح� ،سواء عرب ممار�سات
تعدد الزوجات غري املن�ضبطة ،وعدم االعرتاف ب�أطفالهم من الزيجات غري املعلنة �أو عرب العديد
من حاالت العنف املنزيل” (ليلى خالد و�سمرية �صالح ،مقابالت).
وهذا قد يفيد يف تف�سري �سهولة حت ّول الت�أييد ملنظمة التحرير الفل�سطينية “العلمانية” التي تت�ألف
من رجال ون�ساء �إلى التعاطف ،ويف كثري من احلاالت ،الوالء للحركة الإ�سالمية .وقد ي�شكك
الت�سيي�س املتزايد للهويات اجلندرية والدينية يف “تقدمية” الوحدة الوطنية الفل�سطينية العلمانية
ووحدة الهوية الوطنية الفل�سطينية .وتكمن جذور ازدياد �شعبية الإ�سالميني لي�س فقط يف املنطلقات
الثقافية �أو الأيديولوجية ،ولكنها �أي�ضا تتعلق ببع�ض التغيريات الهامة التي حدثت يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة بعد االحتالل الإ�سرائيلي عام  ،1967وف�شل منظمة التحرير يف حتقيق وعودها بالعودة
والتحرير و�إقامة الدولة امل�ستقلة.
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قائمة املراجع باللغة العربية
•�أبو العمرين ،خالد ( )2000حما�س :حركة املقاومة الإ�سالمية يف فل�سطني ،مركز احل�ضارة
العربية.
•العظم� ،صادق جالل ( )2004هاملت واحلداثة ،ورقة ّمت تقدميها مل�ؤمتر احلداثة واحلداثة
العربية ،مركز الدرا�سات والأبحاث العلمانية يف العامل العربي.
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وهميات احلداثة ودين العلمانية
وائل حالق

د� .إ�صالح جاد� :أبد�أ ب�شكر جميع الزميالت اللواتي �ساعدن يف �آخر دقيقة على ا�ستقبال الدكتور
وائل حالق ،وكان كل �أملنا ان ن�ستقبله يف جامعته ،جامعة بريزيت .ولكن للأ�سف ،وللظرف الطارئ
الذي نعرفه جميعنا ،مل ن�ستطع ذلك� .أرحب باجلميع با�سمي وبا�سم معهد درا�سات املر�أة وجامعه
بريزيت و�أعرب عن عظيم امتناين وتقديري وافتخاري �أنني �أقدم اليوم الربوفي�سور وائل حالق ..لن
�أطيل احلديث لكي يتمكن اجلميع من تلقف �أكرب قدر ممكن من املعرفة من الربوفي�سور وائل ولكن
�س�أبد�أ بنبذة ق�صرية جد ًا عن الدكتور وائل حالق .
الربوفي�سور وائل حالق من �أبرز علماء ال�شريعة الإ�سالمية وفل�سفة القانون وجمال تركيزه الأ�سا�سي
الت�شظي املعريف القانوين الذي �أوجدته بدايات احلداثة والعديد من القوى االجتماعية وال�سيا�سية
والتاريخية التي �أتت معها بالإ�ضافة �إلى التاريخ الفكري وتطور اال�ست�شراق ،كما يهتم الربوفي�سور
حالق بتطور التقاليد اال�سالمية من الناحية النظرية والقانونية والنظم امل�ستقلة يف قلب هذه
التقاليد .وهو امل�ؤلف لع�شرة كتب مبا يف ذلك �أ�صول وتطور القانون الإ�سالمي  ، 2005ال�شريعة
الإ�سالمية النظرية واملمار�سة والتحوالت  ،2009ومدخل �إلى القانون الإ�سالمي  ،2009وكتابه
املقبل ،والذي �سين�شر من قبل جامعة كولومبيا هذا العام ،يتعامل مع �إمكانية �إقامة دولة �إ�سالمية
يف �إطار م�أزق احلداثة الأخالقي .ن�شر �أكرث من خم�سني مقالة� ،أو �شارك يف حتليلها .واجلدير ذكره
هنا �أنه ل�سع ِة نفوذه الدويل ولكونه معروف ًا ب�شهرته العاملية ،فهو حا�ض ٌر يف اجلامعات يف العديد من
اجلامعات يف خمتلف �أنحاء العامل وترجمت �أعماله �إلى عدة لغات مبا فيها العربية واالندوني�سية
واليابانية والعربية والفرن�سية والرتكية ويف الآونة الأخرية �إلى اللغة الرو�سية .يف عام  2009كان
ا�سمه وارد ًا من بني  500م�سلم الذين يعتربون �ألأكرث ت�أثريا على م�ستوى العامل .وائل حالق هو
�أ�ستاذ يف العلوم الإن�سانية يف جامعة كولومبيا م�ؤ�س�سة �أفالون حيث بد�أ التدري�س يف عام 2009
التحق بجامعة ميكيل ك�أ�ستاذ م�ساعد يف ال�شريعة الإ�سالمية عام  .1985بعد تلقيه �شهادة الدكتوراه
من جامعة وا�شنطن عام � 1983أ�صبح  full Professorعام  .1994حاز يف  2005على كور�س
جيم�س ماك غيل يف ال�شريعة اال�سالمية وهو يعترب الأرقى يف اجلامعات الكندية .نرحب جميعا
بالربوفي�سور وائل حالق..
الربوفي�سور وائل حالق :ال�سالم عليكم ورحمة اهلل � ،إخوتي و�أخواتي .حتيتي لكم ول�صمودكم
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بعيني منذ �أواخر ال�سبعينيات.
البطل ،وخ�صو�صا بعد انقطاع طويل عن ال�ضفة الغربية التي مل �أرها ّ
رحلتي اليوم لبريزيت على امل�ستوى ال�شخ�صي هي رحلة تاريخية� .أو ّد يف بادئ الأمر �أن �أتقدم
بال�شكر اجلزيل للزمالء يف جامعة بري زيت الذين �ساهموا يف تقدمي وترتيب هذه الدعوة الكرمية
للزيارة اليوم وخ�صو�صا زميلتي الدكتورة الأ�ستاذة �إ�صالح جاد وملركز درا�سات املر�أة وجلامعة
بريزيت ب�أجمعها .فهذا يوم �سعيد وكذلك يوم حزين! دعوين� ،إذا �سمحتم� ،أن �أدخل يف املو�ضوع
لدي فكرة جمملة عما
مبا�شر ًة .عندما تقبلت الدعوة اللطيفة من الدكتورة �إ�صالح ،وعندما تكونت ّ
ري منها
يود اجلمهور الكرمي �أن �أتكلم به هنا كان من املمكن �أن �أحتدث عن � ٍّأي من عدة موا�ضيع ،كث ٌ
اخلا�ص واملف�صل �سواء كان يف جمال ال�شريعة �أو ال�سيا�سة �أو غري ذلك .ولكن ،بعد بع�ض التفكري،
ر�أيت �أن من املنا�سب طرح بع�ض الأ�سئلة من منظور فل�سفي لكي ندخل يف �صلب املو�ضوع مبا�شر ًة
ونقف على عموده الفقري من غري �أن ن�ضيع يف متاهات الأمور اجلانبية التف�صيلية� .أمور ال ت�سمح
غالبا ب�أن ن�ضع يدنا على الع�صب احل�سا�س .فكما يرتاءى يل ،وهذه م�س�ألة جوهرية ف�إن اخلطاب
احلداثي يف عاملنا اليوم من �أدناه �إلى �أق�صاه هو كذلك خطاب حداثي مهيمن قلما ن�ستطيع �أن نخرج
و�شباكه املعرفية .ففي غالب الأحيان يكون نقد احلداثة جزء ًا ال يتجز�أ من احلداثة
من فخاخه ِ
يوحى للناقد من منظور ما بعد احلداثة ويف �أحيان
نف�سها ،على الرغم من االدعاءات �أن هذا النقد َ
�أخرى يظن البع�ض �أن مقولتهم هي مقولة خا�صة؛ �أعني �أنها تخت�ص ب�إقليم معني �أو بح�ضارة معينة
بدين معني .ولكن ،يف احلقيقة ،هي مقولة ال تختلف جوهريا عن مقوالت حداثية �أخرى ،مبا فيها
�أو ٍ
مقوالت تظهر يف مظهرها اخلارجي على خالف تلك املقولة اخلا�صة .فخطاب احلداثة هو يف كل
مكان ومنظومته املعرفية تهدد اال�ستقالل الفكري حتى لنقاد احلداثة نف�سهم .ولكن هناك �أخطار
معرفية �أخرى لي�ست �أقل �أهمية من تلك .وواحد منها هو تقبل مقولة الآخر من غري �س�ؤال ومن غري
فح�ص ومتحي�ص واجتهاد .فلن�أخذ على �سبيل املثال ق�ضية الدميقراطية (�أعني �أ�شكال الدميقراطية
الغربية هنا) لكونها من املفاهيم العامة ال�شاملة واملركزية ،هذا مفهوم ح�سا�س له �أبعاد �سيا�سية
كبرية ،فن�س�أل ال�س�ؤال الأكرث جدية :هل نعرف ما هي الدميقراطية؟ هل نعرف ما هي مكوناتها،
و�أ�ساليبها ،ومنابعها وتاريخها؟ و�سبب ن�شوئها؟ هل نفهم حكمتها و�أبعادها املادية والأخالقية،
ورمبا �أهم من ذلك كله :هل يفهم الغرب على امل�ستوى العام ما هي الدميقراطية وما هي �أبعادها
املادية والأخالقية .وعلى نف�س امل�ستوى من الأهمية كيف �سيت�صرف الغرب ،الذي حا�ضر علينا
لقرنني وع ّلمنا تقريبا جميع ما نعرف؛ كيف �سيت�صرف �إذا اكت�شف يف يوم من الأيام �أن دميقراطيته
م�شكلة ،و�أن فيها من الداء ما لي�س له دواء؟ هل �سي�أتي �إلينا مع التوا�ضع املطلوب ليعرتف ب�أخالقه
ويقول لنا �أن منظومته خاطئة� ،أو على االقل تت�أرجح منها امل�شكلة بعد الأخرى؟ يقول “فريدريك
هايك” ،وهو من �أكابر علماء ال�سيا�سة والقانون يف الغرب ،و�أنا �أترجم ما قاله“ :لأننا ن�ؤمن يف
وتعب عن
مبادئ الدميقراطية ومثلها العليا ،ف�إننا ندافع عن امل�ؤ�س�سات واملمار�سات التي حتتوي رّ
الدميقراطية ،وكذلك نتمانع ومنتنع عن انتقاد الدميقراطية خوفا من �أن ت�ض ِعف هذه االنتقاداتُ
االحرتام التي نك ّنه لها وللمثل العليا التي تتج�سد فيها .ولكن يبدو يل ،يقول هايك� ،أن خيبة �أملنا يف
َ
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جتارب الدميقراطية يف عاملنا الغربي ال تنبع من مبد�أ الدميقراطية نف�سه ،و�إمنا تنبع من حقيقة
�أخرى وهي �أننا مار�سنا الدميقراطية على طريقة خاطئة” .هنا يجب �أن تالحظوا الف�صل بني
املبادئ واحلقيقة التاريخية يف تعبريات الأ�ستاذ هايك ،وك�أن هناك مبادئ �إن�سانية تظهر للإن�سان
خارج ظرف الزمان واملكان ..وك�أن املبادئ لي�ست يف التاريخ �أو من التاريخ .ال�س�ؤال الذي مل يطرحه
الأ�ستاذ هايك هو� :أين هي تلك املبادئ ومن �ص ّورها وملاذا مل تط َّبق؟ ملاذا �سمح الغرب لنف�سه �أن
يعي�ش طوال قرنني �أو �أكرث وهو غري قادر على تطبيق مبادئه اجلميلة؟ لن�أخذ خطوة �أخرى هنا يف
مثلنا عن الدميقراطية ،وكنا ن�ستطيع طبعا �أن نتحدث عن �أمثلة �أخرى عن الدولة �أو املجتمع �أو عن
العلمانية �أو �إلخ  ..لكننا �سرنجع �إلى بع�ض هذه الأمور الحق ًا  ..فبالن�سبة للدميقراطية ،نحن نعرف
كما يعرف اجلميع ،حتى �أطفال املدار�س االبتدائية يف �صفوف املدنيات� ،أن الدميقراطية ترتكز على
مفهوم الف�صل بني ال�سلطات الثالثة ،لأن هذا الف�صل هو املعيار وامليزان ملمار�سة القوى ال�سيا�سية.
فلي�س هناك حكم �سيادة القانون من غري الف�صل بني هذه ال�سلطات ،وكذلك لي�س هناك دميقراطية
من غري �سيادة القانون وبدون الف�صل بني ال�سلطات .هذه �أ�شياء ب�سيطة معروفة للجميع ،وهذه
مواطن غربي ًا كان �أم �شرق ّي ًا .يعني �أنا تعلمت هذه الأمور و�أنا عمري 5
الأ�شياء التي ي�ؤمن بها ك ُّل
ٍ
�سنني ال بل ثماين �سنوات .فال�س�ؤال املطروح �إذا هنا هو :هل جنحت دول الغرب من �أوروبا �إلى
�أمريكا التي اخت�صت منذ ن�صف قرن على الأقل بت�صدير الدميقراطية ومبد�أ احلرية �إلى البلدان
الأخرى حتى ولو تطلب االمر �أن تدمر هذه البلدان وتقرع �شعوبها كما حدث يف العراق؟ هل جنحت
هذه الدول �أن تتفادى انتقادات الأ�ستاذ هايك ،والحظوا هنا �أن جميع م�صادر املفكرين الذين
�أوردهم عليكم هم غرب ّيون من �صميم املجتمع الغربي والثقافة الغربية ولي�سوا نقاد ًا �شرقيني جمرد
ينتقدون من اخلارج .من امل�ؤ�سف �أنه يوجد ازدوا ٌج يف اخلطاب الغربي بالن�سبة مل�س�ألة الدميقراطية
و�أ�س�سها ال�سيا�سية والبنيوية .فهناك خطاب عام �شعبي معروف يتداوله �أهل ال�سيا�سة يف خطاباتهم
الربملانية والإذاعية �إلخ ..على الراديو والتلفزيون وهناك خطاب �آخر يتداوله علماء القانون
والد�ستوريون ..ه�ؤالء املثقفون من جامعات �أمريكا و�أوروبا املرموقة الذين يدر�سون الد�ستور
والف�صل بني ال�سلطات وما يتعلق بالدميقراطية و�سيادة القانون؛ وهنا جند الثغرة الكبرية ،ثغرة
قاتلة �إذا �سمح لنا بهذا التعبري .فخطاب املع�سكر االول هو خطاب �سيا�سي منهمك �أ�شد االنهماك
مبنطق القوى وال�سيطرة وال�سيادة و�إقناع اجلميع به وهو يتب ّنى هذا املنطق :نحن منلك �أحدث
و�أف�ضل �أ�ساليب احلكم كما منلك �أقوى �صور التكنولوجيا ،ولهذا يجدر بنا ويحق لنا �أن نقود العامل.
هذا ما ن�سمعه يوم ًّيا من ر�ؤ�ساء العامل الغربي ومن جميع قادة الغرب ،ر�ؤ�ساء كانوا �أم برملانيني� ..أو
تقريبا من �أي م�س�ؤول منهم� .أما خطاب املع�سكر الثاين فهو خطاب علمي يف غالبه وتطغى عليه
مزايا غري �سيا�سية ،على الأقل لي�ست مزايا �سيا�سية وا�ضحة كما تطغى عليه مزايا النقد للذات..
وهذا ال يوجد يف ال�سيا�سة الغربية .فه�ؤالء� ،أو البع�ض منهم على �أي حال ،من �أف�ضلهم ومن
�أقويائهم ،هم الدار�سون اجلد ّيون لق�ضايا القانون وال�سيا�سة والد�ستور وما يرتبط بها من م�سائل
وم�شاكل الدميقراطية؛ فماذا يقول على الأقل بع�ض زعماء هذا املع�سكر؟ يقولون �أن الدميقراطية
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ترتكز على �أ�سا�س الف�صل بني ال�سلطات ولكن هذا الف�صل يف النظرية والواقع يعي�ش يف �أزمة كبرية.
فكما بحثته يف الكتاب الذي ذكرته الأخت الدكتورة �إ�صالح عن الدولة والدولة اال�سالمية ،والذي
�سين�شر يف الأ�شهر القادمة ،ي�شن ه�ؤالء النقاد هجوما عنيفا على الف�صل بني ال�سلطات كما ُط ِّبقَ
و ُن ِّظ َر له يف �أوروبا و�أمريكا يف خالل القرنني العابرين .فبع�ضهم ي�ستنتج �أن هذا املبد�أ ،وممار�سته،
يجب التخل�ص منه وا�ستبداله ب�شيء �آخر وي�ستنتج الآخرون �أن علماء ال�سيا�سة والدولة مل ي�ستطيعوا
حتى الآن ،ومنذ �أكرث من قرنني ،حل م�شكلة الف�صل بني ال�سلطات و�أن ه�ؤالء مل يفهموا وما زالوا ال
يفقهون ماذا تتطلبه مفاهيم الف�صل وما هي �أهدافه احلقيقية حتى الآن� .أنا �أعتمد هنا على كتابات
ن�شرت يف �آخر � 10سنوات و�أنّ ما متار�سه �أوروبا ،وبالذات �أمريكا امل�صدِّ رة للدميقراطية (ح�سب ما
يقولون) هي ثورة �سيا�سية ود�ستورية �ضد الد�ستور االمريكي نف�سه ،وكذلك هي ثورة �ضد مبادئ
الدميقراطية .فال�سلطة التنفيذية يف الواقع ،ويف ممار�سة هذا الواقع ،قد ا�شْ َت َّب ْت لنف�سها من
احلقوق واالمتيازات واحلرية �شبه املطلقة يف الت�صرف ما جعلها تق�ضي على ال�سلطة الت�شريعية؛
إبرام �أن تراجع وتُلغي قرارات ال�سلطة
وكذلك هي احلال بالن�سبة لل�سلطة الق�ضائية التي لها من قوة � ٍ
الت�شريعية .فال�سلطة الت�شريعية ،وهي عماد التمثيل ال�شعبي (يعني )popular sovereignty
وهي مفهوم مركزي يف التفكري ال�سيا�سي الغربي والفل�سفة ال�سيا�سية الغربية ،قد �أ�صبحت �إ�سمية
فقط لأن ال�سلطة التنفيذية والق�ضائية جاءتا لت�شاركها يف الت�شريع ،وك�أن الت�شريع لي�س حق
ممار�ستها الأ�سا�سية ،وهذه م�شكلة واحدة فقط .هناك م�شكلة �أخرى� ،أو بالأحرى م�شاكل �أخرى ال
حت�صى �أحيانا .فامل�شكلة الثانية هي ما ي�سمونه مب�شكلة الدولة االدارية (يعني Administrative
 )stateوهذا م�صطلح �أ�صبح مهم ًا يف ال�سنوات الأخرية؛ وخال�صتها (خال�صة امل�شكلة الثانية) �أن
الإدارة احلديثة ،يعني االدارة “الفيربية” (ح�سب ماك�س فيرب) -يف االجنليزية �أ�سميها �أنا
(� ،)bureaucracy notions of Weberianأن الإدارة احلديثة �أو احلداثية قد دخلت يف
ال�سلطة التنفيذية لتجعل من هذه دول ًة قائم ًة بحد ذاتها ،ف�أ�صبحت ال�سلطة التنفيذية �شبه م�ستقلة
فهي ت�ش ّرع وحتكم وتنفذ يف نف�س الوقت ف�أ�صبح هناك ثالث �سلطات يف ال�سلطة التنفيذية وحدها
منفردة عن ال�سلطات� .أنا ال �أريد بحث هذه امل�شاكل على وجه تف�صيلي ،فقد قمت بذلك يف هذا
الكتاب الذي ذكرته لكم والرباهني واحلجج على هذه امل�شاكل الد�ستورية كثرية ومعقدة وما �أوردته
عليكم لي�س هو �إال �إمياءات ور�ؤو�س �أقالم وهديف منه �أن �أقول �أنه يجب علينا ،كما يجب على جميع
الأفراد والأمم� ،أال تت�سرع يف تقبل �أي �شيء ُيرى �أو ُي�سمع �إال بعد التفح�ص و�إمعان النظر .هذا يبدو
�شيئ ًا ب�سيط ًا ووا�ضح ًا وبديهي ًا ،ولكنه لي�س وا�ضح ًا وبديهي ًا بهذه الطريقة .فهذه العبارة �أقولها لكم
بعد �صراع مع كل التفكري الأكادميي لثالثة قرون ،و�أبعاد هذه العبارة الب�سيطة كبرية جد ًا .وال �أنا
بقائل �أن التفح�ص و�إمعان النظر يكفيان .فعلى �سبيل االفرتا�ض :هل يت�أتى لنا �أن نتبنى مفاهيم
وممار�سات الف�صل بني ال�سلطات والدميقراطية �إذا و�صلنا مثال �إلى نتيجة معاك�سة� .أعني �أنها
جميعها ،بالرغم مما حتدثت عنه ،جميعها �سليمة و�ساملة من كل عيب .اجلواب هو على النفي،
طبع ًا ،لأن مع كل ال�سالمة من العيب فرمبا كانت هذه املفاهيم ،كما �صيغت يف الغرب ،ال تالئم
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وجمتمعات مل تن�ش�أ وترتعرع على هذه املفاهيم ،جمتمعات لها هوية خا�صة تكونت نتيجة
�أو�ضاع ًا
ٍ
تاريخ وجتارب خا�صة .فهناك �إذ ًا �شرطان� :شرط ال�صحة و�شرط ما �أ�سميه بالتق ُّبلية ،وهذا الثاين
مفاهيم
يعني �أن �أكون �أنا متق ِّبال ،باعتبار ح�ضارتي و�شخ�صيتي ومزاجي احل�ضاري ،ب�أن �أتخذ
َ
وممار�سات لي�ست مني وك�أنها مني ومن مر ِّكباتي الع�ضوية .فالتق ُّبلية � ًإذا هي م�س�ألة ع�ضوية،
ٍ
واغت�صاب ملر ِّكبات
غ�صب
وامل�س�ألة الع�ضوية هي م�س�ألة ح�سا�سة للغاية ،لأن انتهاك الع�ضوية هو
ٌ
ٌ
النف�س والذات ،وكذلك هو الأمر بالن�سبة جلميع املفاهيم ال�سيا�سة واالجتماعية التي �أوحت بها
�أوروبا و�أمريكا للعامل .فكما قال املفكر الكبري كارل �شميدت ،املفكر الأملاين الذي ان�ضم �إلى احلزب
النازي و�أ�صبح من �أهم املفكرين الآن يف النظرية ال�سيا�سية والفل�سفة ال�سيا�سية بالرغم من كراهية
الغرب له (الغرب اللربايل)؛ ف�إن هذه املفاهيم ح�سب هذا املفكر تكت�سب اليوم �شكال علمانيا ِ�صي َغ
على منط فعال وك�أنه جمرد عن الزمان واملكان وجمرد عن التاريخ وعن �أي جمتمع معينّ  .ولكن
احلقيقة �أن الأمر هو على العك�س .فجميع هذه املفاهيم ،املفاهيم ال�سيا�سية ،مثل الدميقراطية
نف�سها
والليربالية والر�أ�سمالية والعلمانية والى �آخره .جميع هذه املفاهيم هي مبنية على ،وت�شت ُّق َ
من ،مفاهيم �أوروبية �أو م�سيحية (ولي�ست �أي م�سيحية)� ،أوروبية م�سيحية ،لأن م�سيحية �أوروبا هي
م�سيحية خا�صة قد بلورتها �أوروبا (هذه املفاهيم قد بلورتها �أوروبا) لتخدم �أهدافها الداخلية
واال�ستعمارية .ففي مبنى املنظومة اللربالية التي يختلف فيها مفهوم الدميقراطية نرى �أن النظام
مبني على الأقل على �أ�سا�سني مهمني ومرتابطني ،وهما ال�سيا�سة واالقت�صاد .فال�سيا�سة
الليربايل ّ
ً
تتطلب نظام ًا حكوميا يعمل على �إيجاد �أولويات �سيا�سية �أهمها �أولوية �سعادة الفرد التي ُحدِّ دَت
وع ِّرفت مبفاهيم مادية و�سيا�سية ،ال مبفاهيم �أخالقية .فكما قال الكثري من الفال�سفة ،ف�إن الدولة
ُ
وال�سيا�سة لي�س لهما �أي اهتمام يف م�س�ألة الأخالق ..لي�س لهما �أي اهتمام يف م�س�ألة االخالق كم�س�أل ٍة
فل�سفي ٍة ت� ِّؤ�س�س االقت�صا َد وال�سيا�سة وغري ذلك .كما نعرف جميعا ف�إن حرية البيع وال�شراء وحتركات
ر�أ�س املال والربح هي الأركان الأ�سا�سية لالقت�صاد الليربايل الذي ي�سود العامل اليوم ،لي�س فقط
الغرب ،ومن الوا�ضح جدا �أن املفاهيم الليربالية االقت�صادية ال ترتكز على �أي �أركان �أخالقي ٍة لها
عالقة بالأ�س�س التي قامت عليها �أوروبا ب�أجمعها .وهذا يف�سر جزئي ًا طبيعة الأزمات ال�سيا�سية
واالقت�صادية التي نعي�شها اليوم .فعلينا �أن نفهم �أن املنظومة الليربالية العلمانية والتي تنطوي على
مفاهيم اقت�صادية و�سيا�سية معينة ،ولي�ست �أي اقت�صاد و�سيا�سة ،قد و�صلت �إلينا من تاريخ معني
أ�سباب ال �أريد الدخول
وح�ضارة معينة وعقل معني ،ولكن هذا التاريخ مل يعد
مفهوما لدينا اليوم .فل ٍ
ً
فيها ،ف�إن مفكري �أوروبا و�أمريكا قد تنا�سوه ودفنوا �أ�شالءه ونحن مل نعب�أ حتى الآن هنا يف ال�شرق
بنب�ش هذا القرب لنخرج هيكل هذا ال�شبح املدفون .وهنا �أريد �أن �أ�س�أل ال�س�ؤال :ما هو هذا ال�شبح
الذي دُفن وال ندري �أن هناك �أ�صال موت �أو فرتة يف التاريخ �أنتجت �شيئ ًا هو عبارة عن �أ�سا�س كل
�شيء نفكره اليوم .منذ بداية القرن الثامن ع�شر ،كما هو معروف ،قامت يف �أوروبا حركات فل�سفية
واجتماعية عديدة �س ّميت ،وما زالت ت�سمى حتى الآن ،بع�صر التنوير .نحن نعرف هذا وهنا يجب �أن
�أقول ب�شكل عابر �أنه لن يت�أتى لنا فهم ح�ضارتنا احلالية وفهم كيفية ا�ستمرارية وال ا�ستمرارية
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�صحيح ملا ن�س ّميه بع�صر التنوير (.)enlightenment
فهم
ٍ
ح�ضارتنا ال�شرقية الإ�سالمية من غري ٍ
ري مما نظنه اليوم منا
هذا �شيء م�ستحيل .ال ميكن �أن نفعل �أي �شيء من غري �أن نفهم هذا �أو ًال ،فكث ٌ
�شرقي ُخ ِلط ً
خلطا �شديدً ا باملفاهيم الأوروبية حلدٍّ �أن
ومن ح�ضارتنا �أال هو مفهو ٌم �أوروبي �أو مفهو ٌم
ّ
ُجعل �أحيا ًنا لي�س يف احلقيقة منا ولي�س لنا .ف�إذا رجعنا �إلى القرن الثامن ع�شر وجدنا هناك حركات
فكرية وفل�سفية قامت يف �أوروبا على �أ�سا�س الف�صل بني املوجود واملطلوب ،بني الواقع واملبد�أ وبني
عب عنه يف حقل الفل�سفة يف الف�صل بني
احلقائق الو�ضعية والقيم (�أ�سا�سا قيم �أخالقية) وهذا ما ُي رَّ ُ
ال (ought؟) وال (  )isوما ي�سمى �أي�ضا بالف�صل بني احلقيقة ( )factوالقيمة ( .)valueهذا
الف�صل هو ع�صب احل�ضارة احلديثة وعمودها الفقري والقلب الذي ي�ضخ دمها .كل م�شكلة اليوم يف
خا�صتها ،ترجع لهذا الف�صل .بهذا ،ف�إن م�شاكل
ال�سيا�سة ويف االقت�صاد� ،إذا تتبعنا اجليولوجيا ّ
احلداثة تكمن يف هذا الف�صل .هناك �أنواع من الف�صل ولكن هو ف�صل بائن بني ما ي�سمى باحلقيقة
وما نرغبه �أخالق ًيا �أو بني الواقع واملطلوب .فهذا الف�صل هو مبثابة ان�شقاقٍ بني الروح واجل�سد وبني
املادة والنف�س؛ و�أهم من هذا كله ،فهذا الف�صل كان مبثابة �إبعاد �أخالقي عن كل املجاالت
وخ�صو�صا
والف�ضاءات الأخرى �سواء كانت اقت�صادية �أو علمية �أو قانونية .فمنذ القرن الثامن ع�شر،
ً
التا�سع ع�شر ،تبلورت هذه احلركات الفل�سفية والتي كانت تعرب عن واقع �أوروبا االقت�صادي
وازدواجات يف مفاهيم
وال�سيا�سي واالجتماعي واال�ستعماري و�أدت يف نهاية االمر �إلى ان�شقاقات
ٍ
ال�سيا�سة والقانون واالقت�صاد ،وحتى يف العلوم البحتة من كيمياء وفيزياء وبيولوجيا وريا�ضيات.
امللزمة وبني ممار�سات الواقع ،ف�أ�صبح هذا
فمنذ ذلك احلنيُ ،ف ِقد الرابط بني املبادئ الأخالقية ِ
الواقع املعيار الأعلى والوحيد الذي يحدد ويقرر املبادئ االخالقية ملا يجب �أن ُيف َعل ويمُ ا َر�س ف�أ�صبح
وازع املبادئ االخالقية �صامت ًا ال يقوم ب�أي عمل .وهذا التطور (وجدناه متما�شيا مع العديد من
الظواهر التي طر�أت على ع�صر التنوير ،فالثورة �ضد الدين ،واملقولة التي خل�صها نيت�شه ب�أن اهلل
قد تويف �سبحانه وتعالى ،هي مقولة تعك�س وتعرب عن روح القرن التا�سع ع�شر وعن القرنني اللذين
�سبقاها .فموت اهلل مل يكن بالن�سبة لنيت�شه موت ًا فعلي ًا وج�سدي ًا طبعا ،و�إمنا كان موت ًا �أخالقي ًا.
فاملوت احلقيقي هو موت املبادئ الأخالقية امللزمة التي ال تتغري .ن�ستطيع �أن نقول �أن م�ؤ�س�س هذا
الف�صل (على امل�ستوى ال�سيا�سي والقانوين على االقل) هو الفيل�سوف توما�س هوب�س .فالأ�ستاذ
ُ
الفيل�سوف -القانو ُّ
ين الح ًقا -فيل�سوف القانون جون �أو�سنت)
هوب�س قد قرر (وقد �أ ّكد على تقريراته
�أنّ ما ي�ش ّرعه احلاكم يف عاملنا� -أَ ْل ُهنا والآن -هو القانون ال�شرعي وال�سائد والذي يجب �أن ُيعرتف
به كالقانون ال�سائد وكالقانون ال�شرعي دون منازع .ثان ًيا لهذا ال�شيء يبدو ب�سيط ًا جدا ،ولكنه لي�س
بهذه الب�ساطة ،وهذه �سيادة القانون (قانون احلاكم هنا) والآمر بدون �أي منازع ما �سار عليه منذ
ذلك احلني من دول �أوربية يف بادئ الى جميع الدول واملجتمعات الأخرى الح ًقا ،وخ�صو�صا بعد
دخول حقبة اال�ستعمار �أ�صبح معومل ًا وعامليا وال نعرف �شي ًئا �آخر .هذه ال�صورة الوحيدة التي نعرفها،
نعرفها بدون �أي �س�ؤال .فماذا يعني هذا الف�صل؟ �أو بكلمات �أخرى :ماذا يعني لنا �أن الدولة ت�ش ِّرع؟
�إذا قبلنا القيا�س التايل (وهو �أن الدولة امل�ش ِّرعة احلديثة قد ُب ِن َيت على �أ�سا�س الف�صل بني احلقائق
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م�شرعة لي�ست خا�ضعة ملبادئ �أخالقية �أعلى منها،
والقيم وبني الواقع واملبد�أ) ف�إن كل دولة حديثة
ِّ
مبادئ �أخالقية ملزَ مة بها عند ت�شريعها القوانني والأنظمة االدارية .وعلى ذلك ف�إن الدولة احلديثة
ال ميكنها �أن تكون وجودًا �أخالقيا ،لأنها ال ت�ستطيع �أن تعي�ش و�أن تبقى على قيد احلياة من غري هذه
ال�صفة الت�شريعية .ف�إن كل دولة حديثة هي دولة م�ش ِّرعة �ضرور ًة ،وكل دولة م�ش ِّرعة (�إذا فهمنا هذا
التعبري مبعناه احلديث وبدقة) ال ميكنها �أن تكون دولة اخالقية �أو مرتكزة ارتكا ًزا بنيو ًيا على
املبادئ الأخالقية؛ فت�صبح الأخالق �إما معزولة عزال تا ًّما �أو هام�ش ًّيا ،ولكن لي�ست بنيوية وم� ِّؤ�س�سية
(�إذا ُ�سمح لنا بهذا التعبري) .هذه ثاين حما�ضرة �أعطيها يف حياتي باللغة العربية فاملعذرة �إذا كان
هناك بع�ض الأخطاء اللغوية ،ولكني �أعطيت تقريبا  250حما�ضرة بالإجنليزية .م�أ�ساة ال�شعب
الفل�سطيني.
ف�إذ ًا ،هناك ظاهرة م� ِّؤ�س�سة ومركزية يف ع�صر التنوير الأوروبي قامت على �أ�سا�س العزل بني املادة
والقيمة ،و�أعني بذلك �أن املادة الكونية بد�أت تكت�سب معا َ
ين جديدة يف ظل تطور العلم االوروبي
ف�أ�صبحت املادة جمردة عن القيم االخالقية ولهذا �صار املنظور االوروبي للمادة وك�أنها مادة خام
وح ِرمت كذلك من املعاين العقالنية الأخالقية.
(ماذا يعني هذا التعبري؟ مادة خام ،ال مادة فعالة)ُ ،
فمادة الكون ،وبالتايل الكون نف�سه� ،أ�صبح مادة جامدة خلقها اهلل �أو خلقتها الطبيعة لتكون حتت
�سيطرة االن�سان و�إرادته .فالإن�سان ،وهنا طبعا االن�سان هو الإن�سان الأوروبي ،مل ي�صبح �سيد نف�سه
فقط ،على ما دعا به �أو �أدعى به الفيل�سوف كانت ،ولكن �أ�صبح �أي�ضا �سيد الطبيعة دون منازع وهذه
ميزة من �أعظم امليزات التي مل تعرفها �أي ح�ضارة يف تاريخ الب�شرية من قبل .فالعقل االن�ساين
�شرحا
(باملنا�سبة هناك نظريات �شاملة وعامة يف هذه املحا�ضرة ،كل �سطر ميكن �أن يف�سر وي�شرح ً
غزل ًيا واف ًرا يف �ساعات ،فبعد املحا�ضرة �أهال و�سهال بكم لت�ستجوبوا كل ادعاء �أنا �أقوم به هنا
اليوم) فالعقل الإن�ساين املح�ض ،والذي يقوم الآن على �أ�س�س ر�ؤيا ذرائعية و�آالتية (يعني
(� instrumentalistأ�صبح يقرر ما هي الطبيعة وكيف يجب التعامل معها باملقادير العقلية
قيم خارج النظم الإن�سانية� ،سواء كانت هذه النظم �سيا�سية �أو
االن�سانية ومن غري التزام ب�أي ٍ
اقت�صادية �أو فكرية فل�سفية .ف�سقط هنا الرادع الأخالقي املتوا�ضع واخلائف ب�أن االن�سان ال ميلك
الكون وال يفهم �أ�سراره ولي�س له �أن يفعل به كما ي�شاء ،ف�سقوط الإن�سان كخليفة اهلل على الأر�ض
(وهذه اخلالفة لي�ست فقط �إ�سالمية بل هي موجودة يف جميع الديانات الكربى) خلق يف ع�صر
التنوير تفك ًريا جديدً ا ونظر ًة جديدة وت�صر ًفا جديدً ا يف �أمور احلياة جميعها؛ وكان هذا م�ؤديا
للتعامل مع الطبيعة دون م�س�ؤولية �أخالقية وهذا �سبب كبري للتدهور البيئي ولت�سميم الطبيعة ونهبها
الذي نعي�شه اليوم .ولكن هناك �أبعاد �أخرى لهذه الفل�سفة التنويرية ،ففيها اكت�سب الإن�سان الأوربي
�صفة جديدة .فهو مل ي�سيطر على الطبيعة مبا فيها فح�سب ،بل �سيطر � ً
أي�ضا على الإن�سان الآخر،
الإن�سان الذي هو امتداد لهذه الطبيعة والذي ُ�س ِّم َي كثريا يف �أوروبا بال “ ”nobel savageيعني
نحن جميعا يف هذه الغرفة نحن “ ”nobel savagesوالإثبات عليه ما يحيط بنا من
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م�ستوطنات .ومن هنا جاء تفني ٌد جدي ٌد لال�ستعمار ،تفني ٌد قد �أ�ضفى معا َ
ين جديدة ملا يعنيه هذا
امل�صطلح ،معانٍ مل تكن يف حيز الوجود قبل ظهور �أوروبا على اخلارطة ال�سيا�سية والع�سكرية .ف�أي
مفهوم لال�ستعمار احلديث الذي ال ي�أخذ بعني االعتبار هذا الف�صل يف ع�صر التنوير ،الف�صل بني
القيمة واحلقيقة ،هو مفهوم خاطئ ال يعطي الأمور حق قدرها .ولكن على نف�س امل�ستوى من اخلط�أ
�أن نفرت�ض �أن اال�ستعمار الأوروبي للأمريكيتني ولآ�سيا و�أفريقيا يختلف متاما عما �أ�س ّميه باال�ستعمار
الداخلي الذي لعبت فيه الدولة احلديثة دو ًرا هائ ًال .فالدولة احلديثة قد قامت على �أ�سا�س قانوين
و�سيا�سي منط ُق ُه �أن الواقع مف�صول عن املبادئ االخالقية هو الواقع ال�شرعي وامل�شروع ،و�أن القيم
واملبادئ الأخالقية لي�ست مما يه ُّم هذه الدولة الو�ضعية .فالدولة احلديثة هي دولة ميتافيزيقية من
نوع جديد يعني �أن لها �إمكانيات وجودية �أنطولوجية ت�ضاهي وال تتما�شى مع الإمكانيات الوجودية
ٍ
التقليدية التي ُع ِرفت يف الأديان (الأديان التقليدية �سواء كانت �إ�سالمية �أو يهودية �أو بوذية �أو �أي
�شيء تريده) .فال�سيطرة وال�سيادة على الكون وعلى الأر�ض وعلى الطبيعة وعلى الإن�سان نف�سه قد
�أ�صبحتا من قوانني الدولة احلديثة التي قامت على �أ�س�س العلمانية .فما هي العلمانية غري ذلك
الف�صل بني الدين والف�ضاء العام الذي هو جمال حت ُّكم الدولة وهو كذلك املجال الذي تق َّر ُر حدودُه
من قبل تلك الدولة نف�سها ،فهو ي�ضيق ويت�سع ح�سب �إرادة الدولة ورغبتها .فالعلمانية هي �أداة
�سيطرة الدولة على املجتمع التقليدي واملجتمع القائم على �أ�سا�س �أولويات العائلة والأ�سرة واجلماعة
الع�ضوية ،ولي�ست �أي جماعة (يعني �أل  facebookجماعة ولكن لي�ست ع�ضوية) ،ما �أ�س ّميه
بالإجنليزية “ .”organic communityوهذا املجتمع هو جمتمع يرف�ض الف�صل بني احلقيقة
والقيمة وبني الواقع واملبد�أ ،فدخلت الدولة احلديثة عليه ل ُت ْم ِل َي �شروطها ،دخلت عليه ك�إ َل ٍه جديد َّ
حل
حمل اهلل القدمي الذي قد �أ�شبع الكون والعامل املادي بجباله و�أ�شجاره و�إن�سانه بقيم اخالقية
ميتافيزيقية تتعدى القيم امليتافيزيقية الو�ضعية التي ُخ ِلقت مع الدولة احلديثة .فالعلمانية �إذا هي
�أداة �آنية تخدم �أَ ْل ُهنا والآن ..هذه اللحظة فقط ..هذه اللحظة التي لها �أخالقها وقيمها امل�ؤقتة
وامل�شروطة ب�شروط احلا�ضر قابلة للتغيري ح�سب التغريات واحلقائق الآنية ومن هنا ت�صبح ع�شوائية
( )arbituryف�إذ افرت�ضنا �أن الأديان التقليدية هي عبارة عن جمموعة قوانني وقيم �أخالقية
�شاملة رادعة ونحن ال ن�ستطيع �أن نفر�ض �أي �شيء �آخر ،ف�إن العلمانية (والتي هي �صنيعة ووليدة
الدولة احلديثة) ال تعرتف ب�أية قيود مبادئية خارج نف�سها ،فدين العلمانية هي العلمانية ومبادئها
ولي�س لها مبادئ �أعلى من مبادئها ،ف�إرادة الدولة وقوتها هي املنبع ال�سلطوي للعلمانية .وقبول
العلمانية هو قبول الدولة احلديثة مع جميع ما �أُ ِّ�س َ�ست عليه من مبادئ يف ع�صر التنوير الذي انبثق
انبثا ًقا كل ًّيا من الظروف والأو�ضاع الأوروبية ،وما زالت كذلك �إلى �أبعد حد (الو�ضع ا�ستم ّر ولي�س
توعينا لهذه احلقيقة وهي �أن العلمانية هي دين جديد للغرب ،الدين الذي احتل
هناك تغيري) .ف�إذا ّ
مكانة امل�سيحية الأوروبية لنتخل�ص من �شرها وا�ستغاللها ال�شنيع ،فيجب �أن نكون على يق ٍني تا ّم �أن
هذا الدين اجلديد قد عك�س التجارب الأوروبية منذ القرن ال�ساد�س ع�شر وعك�س الكينونة الأوروبية
ب�شكل خا�ص� .أنا ال �أريد �أن �أقول �أن هناك جمتمعات مثالية خالية من امل�شاكل ،فمجتمعنا ك�أي
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جمتمع �آخر اليوم ،لديه ما يكفي من امل�شاكل؛ ولكن هذا ال يعني �أن م�شاكلنا وتاريخنا تتطابق � ّأي
تطابق مع م�شاكل �أوروبا ،وهذا لي�س يف حاجة �إلى برهان .ولكني �أريد �أن �أقول �أن يف تقليد الغرب
ٍ
الال�-إجتهادي ممار�سة معكو�سة لال�ست�شراق تتقبل فيها النف�س اخلا�ضعة وامل�ستعبدة لل�شروط
الإب�ستمولوج ّية املعرفية التي قررها امل�ستعمِ ر وامل�ستع ِبد .وهنا يكمن ُّ
القا�صم
حمك النظر واالمتحان ِ
لقدرتنا على تكوين �إب�ستمولوجية جديدة ،نظرية ومنظومة معرفية تُعامل الغرب وخطابه املعريف
يحجم و َي ِزن ال�شعوب واحل�ضارات
اال�ستعماري بنف�س املقايي�س واالفرتا�ضات التي يتب ّناها هو عندما ِّ
الأخرى .فال يحل لنا �أن نتقبل �أي مقولة �أو نظرية �أو منظومة من غري �أن نخ�ضعها للتمحي�ص
والتدقيق ومن غري �أن نع ِّر�ضها جلميع �أنواع النقد التي نعرفها نحن والتي يعرفها الغرب .ف�إين قد
افتتحت هذه املحا�ضرة بالتكلم عن الدميقراطية الغربية ،وهو مثال ممتاز هنا فنحن نردد هذه
الكلمة وندعو لتب ّني املفاهيم وامل�ؤ�س�سات التي حتتويها يف الغرب كما هي باحلرف وهذا ال ب�أ�س به
بحد ذاته .ولكنْ  ،هناك خطورات و�أخطاء فادحة ميكن �أن حت ِّلق ب�سمائنا �إن مل نفهم ما هي
الدميقراطية وعلى ما تنطوي عليه من تركيبات �سيا�سية واجتماعية واقت�صادية و�أخالقية ،وما هي
دت ب�شدة يف الغرب نف�سه وملاذا .هذا �أو ًال .و�أما ثاني ًا ،وحتى ولو
املع�ضالت يف الدميقراطية التي ان ُت ِق ْ
مي�سها �شيء من العيوب ،كيف نعالج هذه امل�س�ألة على �ضوء ما
افرت�ضنا �أن الدميقراطية الغربية ال ُّ
�س ّمي ُت ُه بالتق ُّبلية؟ وهنا طبعا العلمانية و�إلى �آخره وجميع �أل “ّ ...ية” ،وهذا هو نف�سه املوقف الذي
يواجهنا بالن�سبة مل�س�ألة العلمانية طبعا .كيف نتبنى كل هذا ونحن نعرف �أنه نتيجة ظروف ونتيجة
منظومة معرفية �أوروبية حم�ضة؟ باملنا�سبة هذا على عك�س الدميقراطية نف�سها .هذا ال يعني �أننا ال
ن�ستطيع �أن ن�ستوحي من الغرب ،ومن غريه ،الأفكار التي ت�صلح مل�شاريعنا و�أهدافنا .فهذا �شيء قد
فعله امل�سلمون والعرب منذ القرون الأولى ،بالن�سبة مثال لفل�سفة اليونان والهند وجميع ما واجهوه
من ح�ضارات �أخرى .ولكن عندما �أُ ْد ِخ َل �أفالطون و�أر�سطوطالي�س وفرفوريو�س والعديد من غريهم،
وتدقيق وبعد معاجل ٍة فكري ٍة
متحي�ص
دخلوا بعد
دخلوا �إلى النظم الفكرية الإ�سالمية فهم �أُ ِ
وعندما �أُ ِ
ٍ
ٍ
طويل دام �أكرث من ثالثة قرون .فهذا كان ا�ستيحا ًء من منطق الثقة بالنف�س ..ا�ستيحا ًء
وجدل ٍ
دقيقة ٍ
جاء بالقوة مع التوا�ضع واحلاجة مع النقد .ويف هذا االطار ال بد لنا من خطوة �أخرى �أال وهي
اال�سرتجاع املعريف (�أ�شدِّ دُ :املعريف) حل�ضارتنا وهويتنا احل�ضارية ،فنحن ما زلنا نكتب تاريخ هذه
احل�ضارة كما كتبه الغرب لنا منذ قرنٍ �أو قرنني .ف�إذا كان هذا التاريخ ن�سبي ًا ،فاحلداثة وما بعد
احلداثة تتطلب منا �أن نر�سم ً
تاريخا يالئم الأو�ضاع احلداثية واحلديثة وي�سرتجع ما هو مهم لنا يف
هذا التاريخ؛ �أعني ما هو مهم لنا على �ضوء �أزمات احلداثة الأخالقية والبيئية واالجتماعية
وال�سيا�سية التي نعاين منها جميعا .فعلى �سبيل املثال ،ودون �شك ،ف�إن تاريخنا مفعم باملبادئ
الأخالقية التي ميكن �أن تبل َور على نحو حداثي لتقاوم املبادئ الفل�سفية الأوروبية التي ترتكز على
مفاهيم فل�سفية �أخالقية واهية .وميكننا يف هذا االطار �أن نتحاور ونت�ضامن ونتحالف مع القوى
عبت عن نقدٍ ور�ؤي ٍة فكرية م�شابهة للنقد
عبت عن هذا النقد نف�سه ،التي رّ
الفكرية الغربية التي رّ
ال�شرقي الذي �أقرتحه عليكم الآن .وهنا �أريد �أن �أ�شدد على �أن امل�شاكل التي يعاين منها ال�شرق
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َ
م�شاكل فردية �أنزلها اهلل بنا نحن فقط ،لأنه �إذا فكرنا قليال و�إذا �سك ّنا يف بع�ض
بغالبيته لي�ست
�أنحاء العامل من �أوروبا و�أمريكا و�آ�سيا ال�شرقية �سنجد �أن �أكرث هذه امل�شاكل هي م�شاكل عامة يعاين
ع�ص َبنا احل�ضاري علينا �أن ننظر يف امل�شاكل والأزمات
منها جميع املجتمعات .ف�إذا �أردنا �أن ن�ستعيد َ
التي منر بها من منظور �شامل يكون الغرب ومنظومته املعرفية جز ًءا ال يتج ّز�أ من اعتباراتنا
ودرا�ساتنا .و�إذا ا�ستطعنا ت�شخي�ص م�شاكلنا بهذه الطريقة ،فهذا يعني �أنه يجب علينا �أن نكون
قادرين على فهم الغرب وح�ضارته وع�صر تنويره كما يجب �أن نكون قادرين على فهم خطابه
املعريف ،ال لكي نقلده بل لكي ندخل معه يف حوار نقدي .ف�إذا كان العلم له من العالقات الع�ضوية مع
القوة ما نعرفه (يعني �أنا �أفكر و�أنا يف �أل  ،)knowledge powerفاذا كانت هذه العالقة
معروفة لدينا وهي معروفة لدى جميع املفكرين يف العامل من اليابان �إلى �أمريكا ،فالكلمة والفكرة
لهما من قوة القتل ما للر�صا�صة والقنبلة فال ندخل يف هذه املعركة على هذه ال�شروط � ..شكرا لكم
د� .إ�صالح � :ساعة تقريبا من الوجبات الد�سمة واملتالحقة والتي جاءت يف �إطار جمموعة الدين
والعلمانية التي �شكلها معهد درا�سات املر�أة كم�ساهمة لر�أب ال�صدع والت�شققات التي ظهرت يف
ج�سم املجتمع ال�سيا�سي الفل�سطيني و�أرادت النخبة ال�سيا�سية �أن ت�شمل ج�سمه االجتماعي �أي�ض ًا .
ف�إذ ًاُ ،
مفهوم� ،أو هو �أح ُد املفاهيم الفاعلة يف وقتنا احلايل عن الدميقراطية
تاريخ
بع�ض التوقف عند ِ
ٍ
واالنق�سام الفكري وال�سيا�سي بني العلمانيني اللرباليني والإ�سالميني وبني الدولة احلديثة واملثل الذي
ي�ضرب به كمثل ال ي�صلح للوقت احلايلً � .إذا نفتح النقا�ش على م�صراعيه و�سن�أخذ بع�ض الأ�سئلة.
�أ� .سميح حمودة :يعطيك العافية و�شك ًرا على هذه املحا�ضرة� .س�ؤايل ميكن �أن يكون خارج الإطار
الذي حتدثتَ به ،ما يتعلق بتحليل احلالة اال�سرائيلية .من ناحية دولة �إ�سرائيل والفكر ال�صهيوين
هو نتاج للحداثة الأوروبية والفل�سفة الأوروبية ،جند �أن هذه الدولة تعتمد على دين �أخر ومنظومة
�أخالقية خمتلفة والعالقة بني الدين والدولة تختلف� .إذا �أمكن �أن تعطينا بع�ض الإ�ضاءات على
حتليل احلالة اال�سرائيلية وم�ستقبل هذه احلالة يف �ضوء الأزمات التي تواجها احل�ضارة والفكر
الغربي.
الطالبة نادية �أقرع :ال�س�ؤال من حيث انتهى الدكتور وائل حالق عن �إيجاد فكر لال�سرتجاع املعريف
حتدثت عنها بني العلمانيني
حل�ضارتنا وهويتنا ومن حيث هي نقطة مهمة يف ج�سر اله ّوة التي
ِ
والإ�سالميني ،والتي لي�ست يف فل�سطني ،رمبا يف م�صر الآن هي على �أ�شدِّ ها .ال�س�ؤال عن ال�شيء
الإجرائي الوا�ضح ال�ستخدام الكلمة يف ر�أب هذا ال�صدع ويف ا�سرتجاع هذه الهوية يف ظل انفالت
التنظري بر�أيي وعقال اللغة .يعني هنالك انفالت �شديد يف التنظري ،حتى يف الغرب ،يف نقد هذه
املنظومة ،و�أنتم �أحدها .ولكن هنالك عقال للغة الأكادميية ،للغة االجنليزية ،اللغات االجنبية.
�إذا كنا نتحدث عن حالة م�صر ،مثال الإخوان فيها بروف�سورات و�أ�ساتذة ودكاترة وغريه ،ولكنهم
يتحدثون عن جتربة ا�ستن�ساخية للدولة احلديثة .يريدون �أن يثبتوا �أنهم قادرون على القيام بها.
ف�إذا كان هذا الفكر ال ي�صل �إلى النخب الثقافية ،فكيف �سنقوم با�سرتجاع هذه الهوية؟
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د .وائل حالق :هذان ال�س�ؤاالن مرتبطان مع بع�ض وممتازان .حمور ال�س�ؤالني هو عالقة التنظري
الأكادميي بالواقع ،لأنك تتحدثني عن م�صر وح�ضرتك تتحدث عن �إ�سرائيل.
نادية �أقرع :لي�س حتديدا ،بل هو مثال.
د .وائل  :ممكن .ميكن �أن يكون �أي مثل �أخر ،يف الغرب �أو ال�شرق باملنا�سبة ،و�سينطبق على هذا
نف�س اجلواب بغ�ض النظر عن اجلغرافيا والوحدات ال�سيا�سية� .أنا ال �أعرتف بحلول �سريعة� .أنا
م�ؤرخ ..بد�أت حياتي كم�ؤرخ ،وكم�ؤرخ �أنا �أعرف متام املعرفة �أنه لي�س هناك �إنتاج ح�ضاري وال �إنتاج
ملمو�س مهم من �أي نوع ال ي�أخذ وقته .ف�أنا ال �أتكلم عن حقبات زمنية ق�صرية ،يعني ال  5وال 10
�سنوات و � 50سنة غري واردة عندي� .أنا �أتكلم عن حركة نه�ضوية عامة كبرية .امل�سلمون اليوم هم
ُخم�س �سكان العامل� ،أكرث من بليون و�أربع �أع�شار .فهنا نحن نتكلم عن حركة ثقافية حتاول �أن حتارب
واع بنف�سه
اجلهاز التفكريي واملنظومة املعرفية التي يهيمن عليها الغرب ب�شكل بطيء ،ولكن ب�شكل ٍ
يعب عن نف�س املبادئ االخالقية التي
وعنده ثقة .فم�س�ألة �إ�سرائيل ،طبعا �إ�سرائيل كيان ا�ستعماري رّ
�أوجدتها �أوروبا .يعني لي�س هناك فرق بني �إ�سرائيل وما فعلته فرن�سا باجلزائر �أو بريطانيا يف �أماكن
برنامج تفكريي �سيجلب احلل حاليا.
�أخرى �أو دول �أخرى يف �أوروبا و�أفريقيا .ولكن �أنا ال �أتكلم عن
ٍ
هذا �شيء ا�سرتاتيجي مدا ُه طويل ويهدف �إلى ِّ
حل لي�س فقط امل�شاكل ال�سيا�سية واالجتماعية ،ولكن
�أي�ضا امل�شاكل البيئوية .يعني �أنا لي�س عندي ف�صل بني ،مثال ،م�شكلة الفل�سطينيني وم�شكلة املر�أة
و�أي م�شكلة �أخرى .يف عاملنا احلديث ال ن�ستطيع �أن نف�صل بينه وبني تدمري البيئة ،لأن تدمري البيئة،
والذي هو ق�سم من االحتالل اال�سرائيلي مثال ،نحن ال نفكر يف االحتالل اال�سرائيلي كم�شكلة بيئية
يف ك�أول �شيء نفكر فيه ال�صبح عندما ن�ستفيق من النوم .يعني نفكر فيه كاحتالل جغرايف �سيا�سي
ع�سكري وح�ضاري ،ولكن ال نفكر فيه ب�أنه هو احتالل بيئي .فبالن�سبة لنا يجب �أن نطور نظرية
منظومة معرفية ُت�صْ ِلح لي�س فقط م�شاكل الغرب .يعني �أنا هنا ب�صراحة �أقول لكم �أنا جريء� .أنا
وط َئه �إلى الأر�ض لكي ي�سمع ما �أقول.
�أحتدى الواقع و�أقول �أنه ممكن �أن �آخذ احل�صان مبلجمه و�أُ ِ
ُ
اجلدل ال�صحيح ،و�أنا �شخ�صيا اكت�شفت هذا من جتربتي ال�شخ�صية .ف�إذا ا�ستطعت
وهذا طري ُق ُه
�أنا �أن �أحارب مثال جمموعة كبرية من العلماء الغربيني يف اال�ست�شراق وعلوم ال�سيا�سة و�إلى �آخره،
و�أنا واحد فقط و�شخ�ص متوا�ضع طبيعي عادي جدا ،فمن املمكن �أن نقدم الكثري وب�شكل �أ�سرع
مما نفكر � ..أن نواجه الغرب يف جدل ال ي�ستطيع �أن يخرج منه ونحن نلعب على قوة الغرب ،على
قوة الغرب وثقته بنف�سه؛ فالغرب يفكر لأنه هو ونحن كما يقولون ،نحن جميعنا اليوم «Neo-
 .”Descartiansماذا يعني “� ”Neo-Descartiansأو “”Descartians؟ يعني �أننا
نتفاخر كح�ضارة غربية تتفوق على جميع احل�ضارات الأخرى (هذا ما يقولونه) ،نتفاخر �أننا نحن
نح ّل م�شاكلنا عن طريق العقل ( .)rationalityف�إذا كنتم تريدون العقل� ،سن�أتي لكم بالعقل؛
و�إذا كان هذا هو �سالح املعركة ،فلن�ستعمل هذا ال�سالح لننجز �أهداف ما بعد العقل لأن العقل هو يف
�أزمة .ولكن ال يفهمون علينا .هناك بع�ض النقاد يعرفون �أن العقل يف �أزمة اليوم (reason is in
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 .)crisisفلن�أخذ هذا الطريق لكي ُنفهِ مهم �أن كل املنظومة املعرفية التي يعملون بها هي خاطئة من
�أ�سا�سها ،ومبا �أنه �ستكون هناك بع�ض النقا�شات عن برامج الدكتوراه و�إلى �آخره نقول مقولة �أخرى:
�إن جميع العلوم ال�سيا�سية والأدبية هي خاطئة من �أ�سا�سها .يعني كل االكادميية الغربية مبن ّية على
خط�أ �إب�ستمولوجي ال ُي�ص َلح ،ولي�س له جمال اال�صالح �إال ب�أن ينقلب �إلى �شيء �آخر .فهذا �شيء
ن�ستطيع �أن نفعله مثال �إذا �أقمنا جامعات تفكر على هذا النحو وتعرف ما هي م�شاكل الغرب �أوال.
فهذه هي م�شكلتنا نحن � ً
أي�ضا :ي�أتي بع�ض اال�شخا�ص يقول لنا �أننا متخلفون و�إلى �آخره .يعني عندما
�أ�سمع هذا الكالم ،ورمبا الآن يف هذه االيام ال �شيء �آخر يزعجني �أكرث من هذا .ملاذا؟ لأنه �إذا تبنينا
هذه امل�شاعر والنظرة �إلى �أنف�سنا ،خال�ص خل�صنا لنذهب �إلى (برميل الزبالة)� .أنا �أقول بالعك�س:
�أنه بالرغم من �صعوباتنا ،بالرغم من التدمري الذي مار�سه الآخرون �ضدنا ،برغم امل�ستعمرات
وبرغم قرف املعي�شة وب�ؤ�سها؛ �أنا �أقول �أنه دائما يوجد �سبي ٌل لأن نتحدى الآخر على م�ستواه ولي�س �أن
ن�شعر دائما ب�أننا يجب �أن نق ِّلد .لن ننجح يف �أي جمهود ما دمنا نق ِّلد .لن ننجح .ف�إذا كانت عندنا
ال�شجاعة التي تقول ب�أننا ن�ستطيع �أن نعرف ما يعرفه الغرب و�أننا ن�ستطيع �أن جنادلهم ون�ستطيع �أن
ن�أتي له مبقولة مل يعرفها من قبل ،وهذا لي�س بالأمر ال�صعب .يف كل حقل هناك طريقة تفكري ميكن
�أن نقوم فيها بتح�سني على تفكري الغرب .فهذا امل�شروع ،جوا ًبا على الأ�سئلة ،لي�س لع�شرة وع�شرين
�سنة ،هذا م�شروع رمبا لن�صف قرن �أو قرن كامل .ولي�ست امل�س�ألة �أن هذا �شيء �إيجابي ،ولكن هناك
لذة يف فعل هذا ال�شيء.
�أ .توفيق :لدي �س�ؤال واحد يتعلق مبنظور الإن�سان الغربي �إلى ذاته كن�صف �إله �أو كاهلل؛ مبعنى ّ
ي�سخر
الطبيعة ويجني على البيئة .و�س�ؤايل هو� :أال ت�شكل املنظومات الدينية مبا فيها التوراتية واالجنيلية
أ�سا�سا لهذه املمار�سات؟
والقر�آنية بت�سخري الطبيعة � ً
د� .صالح عبد اجلواد� :أوال �أحب �أن �أ�شكركم على هذه املحا�ضرة الق ّيمة� .أنت ترى �أن نقدنا للحداثة
أدوات ل َن ُق ْل �أنّ جز ًءا كب ًريا منها ُط ِّور يف الغرب� .س�ؤايل هل
مبا �آلت �إليه مرهو ٌن حلدٍّ ما با�ستخدام � ٍ
يعني هذا كنوع من اللعب على ملعب الطرف الآخر وبقواعد لعبة الطرف الآخر؟ �س�ؤال �آخر :طيب،
أنا�س ترا ُثهم وثقافتُهم هي يف الأ�سا�س
أنا�س مل يتمكنوا  ،لن ُق ْل ،من �أن ي�ستخدموا (العقالنية)ٌ � ،
� ٌ
�إ�سالميةِ .لن ُق ْل �أنهم تتلمذوا على ابن ر�شد والفارابي والكندي وكذا ..هل هم غري قادرين على
القيام بهذا الدور؟ اجلانب الآخر طبعا� ،أنا �سررت بفكرة العداء ..يعني ال�شعور �أن االن�سان هو
امل�سيطر على كل �شيء .هذا يذ ّكرين ب�أين �أنا دائم ًا �أقول �أنني م�ستعد كي �أغفر للإ�سرائيليني لأنهم
ِ
قتلونا ،ذبحونا وطردونا؛ لكن ما ال �أ�ستطيع �أن �أغفره كيف مت تدمري هذا امل�شهد .وهذا يقودين
مل�س�ألة �أنني الحظت �أنك مل تتعامل مع قدرة �أل  ،imageيعني قوة �أل  imageالتي ا�ستطاع الغرب
بها �أن يط ِّور قدرة هائلة لدرجة �أنك ت�سمع اليوم �أي مفكر عربي حتى �إ�سالمي ي�شيد بالدميقراطية
؟ �شكرا
د .جورج جقمان :ابتدا ًء� ،أدرك �أنه قد ال يوجد مت�سع يف املحا�ضرة لتغطية جميع النقاط االفكار
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املهمة التي ذكرها املحا�ضر ،ولكن �أرغب يف الت�سا�ؤل عن بع�ض التفا�صيل� .أوال ،يف ما يتعلق بالنقد
وجهتَه جتاه احلداثة وربطتَه ب�أوروبا اجلغراف ّية .الواقع �أن ال�سياق التاريخي الذي تطورت
الذي ّ
فيه احلداثة ،حتديدا النقاط امل�شار �إليها من ف�صل ما هو كائن عما ما ينبغي �أن يكون تطو ًرا يف
�سياق تاريخي معني وهي حداثة ر�أ�سمالية برجوازية ومل تكن هناك �أي �إ�شارة للر�أ�سمالية كظاهرة
تاريخية تطورت عرب القرون .اجلانب الآخر يتعلق بالدفاع عن عدم الف�صل بني الأخالق والواقع.
ولكن ،رمبا ل�ضيق الوقت مل يكن من الوا�ضح يف �أي اجتاه يذهب؟ قد يذهب باجتاه ال�سلفيني ،قد
يذهب باجتاه الي�ساريني ،قد يذهب باجتاه را�شد الغنو�شي .منوذج دولة حديثة ،ولكن انتقائية مع
مرجعية دينية ا�سالمية قيمية ،وقد يكون من املفيد تو�ضيح بع�ض هذه الق�ضايا ،و�شكرا.
د .وائل حالق :االجابة عن ال�س�ؤال الأول :لو �أن الدين ّ
�سخر الطبيعة فعال كما تقرتح (وعم ُر الدين
ب�ألوف ال�سنني) لكانت الطبيعة قد انهارت قبل احلداثة .هذا جواب واحد .ولكن الدين مبدئيا
وفكريا و�أخالقيا بجميعه ..مبا �أعرف ،كل الديانات التي �أعرف عنها من اال�سالم �أوال (طبعا فهذا
اهتماما بهذه الق�ضايا) .رمبا هذا كان �سب ًبا
تخ�ص�صي) �إلى امل�سيحية (وامل�سيحية �أقل الأديان
ً
ممك ًنا كي ُيبتَز ب�سهولة �أكرث من ديانات �أخرى ،ولكن البوذية و�إلى �آخره من ديانات �آ�سيا �أو ديانات
�أمريكا التي قامت قبل اال�ستعمار� ،أي ما ن�سميه �ألـ � . Amerindiansصح؟ لي�س هناك دين ي�سمح
ب�سيادة و�سيطرة االن�سان على الطبيعة� .أنا ال �أعرف هذا الدين� .إذا كانت لديك معرفة ف�أنا �أريد �أن
�أتعلم .الدين اال�سالمي والدين اليهودي والدين امل�سيحي ،ونعرف �أكرث حتى البوذية والكونفو�شية
والطاوية و�إلى �آخره .جميع هذه الأديان ت�ص ّر على ا�ستمرارية االن�سان للطبيعة ،فال�صورة التي
يجب �أن تظهر يف خميلتنا عندما نتكلم عن هذا هو الفرق بني ذبح البقرة والبقرة دائما يكون �أل
 caricatureلهذا الفرق  ..عندما كان �ألـ  Amerindianي�صطاد (وحتى االن �إذا ذهبت الى
كمبوديا وفيتنام ،نف�س ال�شيء) ،عندما كان �ألـ  Amerindianي�صطاد البفلو كان ي�صلي عليه
نوعا من ال�صالة قبل �أكله .ماذا يعني هذا ؟؟ اليوم� ،أنت تعرف �أننا نذبح املاليني من
ويقيم له ً
ر�ؤو�س البقر كل يوم من غري �أن نفكر (�أحد احل�ضور :والب�شر) والب�شر ،هذا معروف ،قبل البقر.
تعامل �أف�ضل من
�أنا دائما عندي فكرة :كالب وقطط نيويورك (و�أنا �أعي�ش اليوم يف نيويورك) هي َ
حوايل بليونني من الب�شر يف العامل .يف كل حلظة من حياتي يف نيويورك من ال�صباح الى امل�ساء ال
�صحيحا يف نظري �أن الدين ّ
ي�سخر الطبيعة ،وحتى لو
يغيب هذا عن فكري .ولكن هذا �شيء .فلي�س
ً
كان عند الدين نوع من ال ،..لنفرت�ض على �سبيل االفرتا�ض� ،أنه ميكن �إ�صالح الدين ب�شكل �سهل
جدا ولكن لي�س هناك جمال لإ�صالح احلداثة بهذا املو�ضوع �إال عندما تُهدم احلداثة ،يعني يجب �أن
تُد َّمر قبل �أن تُن�شئ منها �شي ًئا �آخر يتطلع �إلى الطبيعة .ملاذا؟ لأنه العن�صر املر ِّكب للحداثة .هذا
ما جعل احلداثة حداثة .وهنا كذلك بالن�سبة لل�س�ؤال الأخري ،مبا �أننا نتكلم عن مميزات احلداثة
الذاتية التي �إذا ذهبت �ستذهب احلداثة .بالن�سبة للدولة و”انتقاءاتها” ،توجد �أحزاب تريد� ،أو
مفكرون يقولون �أنه ممكن �أن تكون هناك دولة ،نحن ن�أخذ �أح�سن �شيء من كل �شيء وجنعل لنا
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دولة خال�صة جيدة لي�س فيها من امل�شاكل التي توجد يف الدول الأخرى .هذا كالم فارغ ..ملاذا؟ لأن
ككيان �أنتجته احلداثة .طبعا فيها �أفكار مطلقة ومن ال�صعب حتديدها
الدولة� ،إذا در�ستَ الدولة ِ
يف بع�ض املجاالت والأحيان ،ولكن الدولة �شيء يختلف عن �أي نظام حكم عرفته الب�شرية منذ �آدم.
الدولة لها خ�صو�صيات ،والكل يعرف (كل علماء ال�سيا�سة وفل�سفة ال�سيا�سة و�إلى �آخره) يعرفون
�أن الدولة لها �صفاتٌ  ،ف�إذا ذهبت �صفاتها الأ�سا�سية هذه (�أو �أريد �أن �أقول عنها ال�صفات الذاتية
  - Essential qualitiesيعني من “جوهر”“ ،جوهر” ال�شيء)؛ فاذا ذهب اجلوهر ذهبوهم الإ�سالميني اليوم �أنه ممكن �أن نقوم بدولة �إ�سالمية .باملنا�سبة ،هذا
ال�شيء .فهذا وه ٌمُ .
هو املو�ضوع الأ�سا�سي للكتاب الذي �سيظهر يل بعد عدة �أ�شهر .ف�إن نقا�ش الكتاب يبد�أ بب�ساطة
(ولكن يتعقد الحقا) وهو �أن الدولة اال�سالمية هو اقرتاح م�ستحيل ..هي نظرية م�ستحيلة ..هي كيان
م�ستحيل .لي�س هناك جمال ولي�ست هناك �إمكانية �أنطولوجية لقيام الدولة اال�سالمية .غري ممكن..
�أحد احل�ضور  :ملاذا؟؟
د .وائل حالق :هذا �س�ؤال �آخر� .س�أر�سل لك كتابي� .أما م�س�ألة ال�س�ؤال الثالث الذي كان عن :هل
يجب �أن نحارب العقل احلداثي العقالين بطريقتنا اخلا�صة؟ ولكن رمبا هنالك بع�ض النا�س عندهم
طريقة ثانية� .س�ؤال مهم �أي�ضا� .أوال �أنا ال �أقول �أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي ميكن بها املحاربة
على النظرية التي اقرتحتها .ذكرت هذا لأنه كان منا�س ًبا للو�ضع ،ولكن هناك طرق �أخرى .ثان ًيا:
ملاذا نفرت�ض �أن عقالنية ابن ر�شد وعقلية ابن تيمية والغزايل (و�أهمية العقل عندهم) تختلف عن
التفكري العقالين الغربي اليوم ؟ ال�صورة هي كالآتي :التفكري الغربي العقالين اليوم هو جزء من
التفكري اال�سالمي .يعني لي�س هناك يف املنظومة الإ�سالمية (املنظومة املعرفية الإ�سالمية) ،لي�س
هناك �أي �شيء غري موجود يف العقالنية الغربية الديكارتية اليوم .الفرق هو نف�س الفرق الذي
تكلمت عنه� :أن العقلية الإ�سالمية ال تعزل العقل وتقول عنه �أنه هو امل�صدر الوحيد والطريق الوحيد
لفهم الوجود .وهذا ما فعله الغرب .فالإ�سالم ،من البداية �إلى النهاية (�أ�ستطيع �أن �أقول من �أبي
ومعب عنه ومتبلور  -من �أبي حنيفة
حنيفة �أو حتى من «�إقر�أ»)؛ ولكن دعونا َن ُق ْل ب�شكل وا�ضح جدا رَّ
حتى ابن عابدين الذي تويف عام  1836يف الق�سم الثالث من الدولة العثمانية -فهذا معناه �أنه لي�س
لدينا �أي نق�ص يف املنظومة املعرفية .النق�ص يكمن يف النظرية املعرفية الغربية التي عزلت املعرفة
والعقل عن �أ�شياء �أخرى .فمث ًال يقول الغزايل �أنه كيف ي�ستطيع الب�صر مثال �أن يرى؟ فهو يخت�ص يف
يخت�صان بكذا كذا ،والعقل يخت�ص بكذا .يعني
الر�ؤية والأذن تخت�ص يف ال�سمع والإح�سا�س والل�سان ّ
العقل ال ي�ستطيع �أن يرى الباب ،ولذلك هناك �أ�شخا�ص ن�سميهم عميا ًنا ،يعني ال ي�ستطيعون �أن يروا
الباب ولكنهم لي�سوا عميا ًنا عقل ًيا .فريف�ض ،كما يرف�ض جميع امل�سلمني املفكرين امل�سلمني اللذين
در�ستُهم يف خالل �أل � 35سنة ال�سابقة �أحدً ا يقول �شي ًئا مثل احلداثة الغربية .كلهم يعرتفون �أن
العقل هو ق�سم من خليط �أكرب .ف�أنا �أفكر �أنه (و�أنا باملنا�سبة �شاهدتُ هذا امل�شهد) كان هناك بع�ض
اال�شخا�ص يف حادثة معينةُ .ملاّ �إيراين اجتمع مع مفكر غربي وتباحثا يف املو�ضوع ،والإيراين كان
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ي�ستويف ال�صفات التي حكيتَ عنها �أنت (�أنه در�س الفقه اال�سالمي والتفكري اال�سالمي وال�شريعة
اال�سالمية والفل�سفة اال�سالمية) نقا�شه مع الرجل كان مقن ًعا جدا ولكن املقدمات تختلف ..
لدي جمموعة �أ�سئلة ولكن الإجابة عليها �ستكون يف جواب واحد لأنها
ال�سيد خالد عبد اللطيفّ .. :
كلها مرتبطة .هل معنى اعرتا�ضك على ق�ضية الدميقراطية على الدول غري الغربية �أن اخللل هو يف
الدميقراطية نف�سها ،وهل العاملان العربي والإ�سالمي غري مهيئني دميقراط ًيا؟ وهل يرف�ض اال�سالم
الدميقراطية من حيث املبد�أ؟ وهل يرف�ض اال�سالم مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات �أم �أن الدميقراطية
الغربية حتتاج لبع�ض التعديالت لكي تكون من�سجمة وجوهر الفكر الإ�سالمي؟ و�شك ًرا.
معكو�س عنه،
الطالبة �أ�شجان عجور :االدعاء الأ�سا�سي الذي فهمته يف املحا�ضرة �أن اال�ست�شراق
ٌ
مبعنى �ضرورة ت�أ�سي�س مقولة نظرية للحداثة وعنفها ،ب�ضرورة ت�شخي�ص م�شاكلنا من فهم الغرب
وبنف�س �أدوات الغرب� .س�ؤايل كيف ميكن نقد احلداثة دون متجيد ما قبلها؟ يعني نحن مل ن�سمع
مقولة نقدية ،فكيف ب�ضرورة ت�شغيل مقولة نقدية للما�ضي .يعني �أنا ح�سبما ما �أفهم �أن م�شروعك
فكري� .أن ن�شري �إلى موا�ضع �إمكانات العنف والإق�صاء يف احلداثة الغربية .ففي النهاية ،جمتمعاتنا
غري مثالية وعلينا �أن ُنظهِ ر �أنه لدينا � ُ
عدل خمتلفة ال تختلف من تلك التي يقرتحها الغرب.
أمناط ٍ
ولكن ال�س�ؤال الذي �أفكر فيه �ضرورة النقد بنف�س �أدوات الغرب :هل جتد �أنه يف هذه احلال هنالك
نوع من التماثل يف النقد؟ اعتدنا على �أن كل �شيء ي�أتينا من الغرب (حتى النقد من �أدوات الغرب)
فلندخل يف حوار نقدي ،لي�س من ت�شخي�ص الغرب من ت�شخي�ص م�شاكل �أنف�سنا ف�إذا �أمكن �أن ن�سمع
تو�س ًعا �أو نقدً ا من فهم �أنف�سنا� .شك ًرا.
منك ُّ
د .عبد الكرمي الربغوثي� :شك ًرا لدكتور وائل على املحا�ضرة القيمة .حتى ال �أطيل� ،أريد �أن �أبد�أ مما
حتاول التهرب منه� .إذا كان هناك �أخ ٌذ عن الآخر يف تاريخ الثقافة العربية الإ�سالمية وتاريخها
احل�ضاري ،فكما تف�ضلت يف املحا�ضرة كان ناب ًعا من ال�شعور بالند ّية والتفوق �أحيانا جتاه هذا
الآخر� ،سواء كان يونان ًيا هند ًيا �أو فار�س ًيا؛ وبالتايل الأخذ عن حداثة الآخر املعرفية وهنا �أ�شري �إلى
�س�ؤال الدكتور جورج ب�أن امل�ضامني الطبقية واالقت�صادية للحداثة املعا�صرة ب�أنها حداثة مقرتنة
بالر�أ�سمالية وباال�ستعمار .مل جتب على �س�ؤال دكتور جورج ،وهذه فر�صة لأعيد تكرار ال�س�ؤال.
�أعود ل�س�ؤايل �أنه �إذا كان ممك ًنا �أن ن�أخذ عن الآخر ونحن �أقوياء .الثورات العربية الراهنة �أظهرت
تيار الإ�سالم ال�سيا�سي باعتباره قو ًة ،لي�ست فاعلة فقط يف ال�شارع و�إمنا هي فاعلة �أي�ضا يف حماولة
التفكر يف ما�ضيها (كما �س�ألت �أ�شجان) ويف حماولة و�صل ما ُق ِطع معرف ًيا مع العقالنية كما تع َّينت
يف تاريخنا العربي اال�سالمي وفهم احلداثة الغربية باعتبارها يف �إحدى معانيها حداثة معرفية
قد حتققت يف يوم من االيام عندنا .ما �أحاول �أن �أ�صوغه :هل الثورات العربية الراهنة و�إمكانية
انفتاح اال�سالم ال�سيا�سي على الأخذ من الآخر بذات الطريقة التي �أخذنا منها حينما كنا �أقوياء
هل �سي�سمح هذا ب�إمكانية الدولة اال�سالمية املعا�صرة �أو احلديثة مب�ضامني االنتقائية والتمحي�ص
يف ما ي�سمى (الأخذ؟)
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د .وائل :فهمت �س�ؤالك بال�ضبط ،لكني مل �أفهم بعد ماذا يق�صد الدكتور جورج من هذا ال�س�ؤال
والذي ك ّررتَه �أنت فرمبا الحقا  ..بالن�سبة لل�س�ؤال (هل �أنا �أقول �أننا ال نريد الدميقراطية �أو هل
اال�سالم متكافئ مع الدميقراطية �أم تقبل الدميقراطية كما هي �أو مع تعديل و�إلى �آخره)� .أنا بر�أيي
�أنه لي�س هناك �أي ح�ضارة عريقة وطويلة وكبرية ومتجذرة يف التاريخ االن�ساين ت�ستطيع �أن تعي�ش من
غري فكرة التمثيل .لي�س احلرية .احلرية هي مفهوم حديث واملفهوم له م�شاكل ،ولكني �أحتدث عن
التمثيل .ف�إذا در�ستَ  ،مثال ،املجتمعات اال�سالمية قبل اال�ستعمار جتد �أن تركيباتها كانت دميقراطية
(لي�س باملعنى احلديث ولكن باملعنى التمثيلي) كان يوجد متثي ٌل من نوع معني .فالإ�سالم مث ًال ،وهذا
إ�سالما( ،جمتمع �إ�سالمي) ويختلف طبعا من منطقة
ق�سم من جواب على �س�ؤال �أن اال�سالم ،بكونه � ً
لأخرى .مل يكن اال�سالم هو ذاته .ففي �شمال �أفريقيا كان الإ�سالم �شي ًئا ويف و�سط �أفريقيا كان
�شي ًئا �آخر ،يف �إندوني�سيا والعامل املالوي كان �شي ًئا و�إلى �آخره .نحن نعرف هذا ولكن هناك طرق يف
احلكم ال�شرعي التي �أنتجت يف كل جمتمع طريقة لتمثيل املجتمع وهذا �شغل الأنرثبولوجيني الذين
ي�شتغلون على ال�شريعة وهذا كتب عنه الكثري .حتى �أنا عندي بع�ض الو�صف له .اال�سالم عنده
م�شكلة مع الدميقراطية الغربية ب�شكلها الغربي ،ولي�س مع التمثيل .ولكن �إذا نظرنا وتعمقنا كما
�أ�شرت �إليه يف �أول حما�ضرتي ،حتى الغربيون عندهم م�شاكل مع دميقراطيتهم .يا �أخي� ،إذا كانت
لديهم م�شاكل مع دميقراطيتهم ،طيب نحن جمتمع �آخر خمتلف متاما عنهم بالكثري من النواحي.
يجب �أن يكون لدينا ت�سا�ؤالت واعرتا�ضات �أكرث .طب ًعا ،هذا �شيء ن�ستطيع �أن نتعلم من بع�ض ،ولكن
م�س�ألة الت�صويت هذه هي م�ضحكة على اللحى� .إذا در�سنا نظام االقرتاعات يف �أمريكا ب�شكل دقيق
�سرنى مثال موقع املال ور�أ�س املال وال�سيا�سية والقوة يف «الدميقراطية الأمريكية» .هذه نكتة كبرية،
نكتة �سيا�سية كبرية� .أرجوكم �ستحتاجون لأ�سبوع �أو �أ�سبوعني للقراءة ..لنقر�أ كيف ي�سري النظام
الأمريكي من بدايته لآخره .كيف ينتخب الق�ضاة ،مثال ،يف املحاكم .كيف ينتخب الع�ضو الربملاين
يف الربملان .يعني على كل امل�ستويات .على مدى �أ�سبوعني اقر�ؤوا! ف�أنتم �أكادمييون مثلي .اقر�ؤوا
الطريقة الغربية (بالذات االمريكية) يعني ب�صراحة فيها م�سخرة .هل هذا ما نريد �أن ينطبق علينا
حتى دون اعتبار ملجتمعنا كمجتمع �شرقي �أو �إ�سالمي �أو عربي و�إلى �آخره .فهو يف ذاته ،ومن غري
هذه االعتبارات ،فيه م�شاكل كبرية لدرجة �أن الأمريكان �أنف�سهم  ..يعني يف �إ�سطنبول قبل �أربعة
�شخ�صا
�أيام حا�ضرت فيهم حما�ضرة انتقدت فيها نظامهم الدميقراطي .كانوا جال�سني خم�سني
ً
من �شمال �أمريكا ومن جامعات ييل وهارفارد و�إلى �آخره وال �أحد منهم �أجابني على اقرتاحي .وال
�أحد ا�ستطاع �أن يتكلم ،لأنهم يعرفون �أن ما �أقوله �صحيح .عندهم م�شاكل كثرية .وما �أقوله �أن
الإ�سالم لديه طبعا ،ويجب �أن تكون لديه ،م�شاكل .يجب �أن يقوم املفكرون امل�سلمون بتفكري جدي
لإنتاج طريقة متثيل وطريقة دميقراطية حديثة تتما�شى مع املبادئ الإ�سالمية .م�شرو ٌع �صعب طبعا
ولكن لي�س لدينا ح ٌّل �آخر .هذه هي الطريقة الوحيدة .ال�س�ؤال الثاين للأخت �أ�شجان� .أنا مل �أق�صد
يف هذه املحا�ضرة �أن �أركز على �أن احلل يكون عن طريق نقد احلداثة .هذا جمرد تركيزي يف هذه
املحا�ضرة وباملنا�سبة �شغلي ال�صحيح يف الكتب واملقاالت وعلى مدى تقريبا � 30سنة هو عن الأ�شياء
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ألت عنها  ..كيف ننظر ملجتمعنا يف املا�ضي ون�ستمد منه الأ�شياء التي تنا�سب اليوم .ولكي
التي �س� ِ
نقوم بهذه العملية يلزم �أن نفهم ماذا حدث يف البداية ،لي�س فقط على اخلارطة التي ر�سمها
اال�ست�شراق لنا و�إمنا على اخلارطة التي نحن نريد �أن نر�سمها يف التاريخ اليوم ب�شروطنا التاريخية
العلمية �إلى �آخره .طب ًعا �أنا �أوافق على هذا ال�شيء و�أوافق على النقد التاريخي و�أوافق على جتريد
التاريخ مما يخ�ص التاريخ ،ولكن هناك �أ�شياء �أخرى التي بعد التجريد ميكن �أن ن�أخذها يف طريق
البناء .املو�ضوع �شا�سع وال �أ�ستطيع �أن �أدخل يف التفا�صيل ،ولكن ممكن �أن نتحدث فيه �أو نقر�أ عنه
�أ�شياء كثرية اليوم .بالن�سبة لل�س�ؤال الأخري� ،أنت � ً
أي�ضا ذكرتَ �شي ًئا ق ّي ًما جدً ا يف �أول مالحظة عن
امل�سلمني كيف �أنهم يف االول تب ّنوا من منطق القوة ونحن الآن ل�سنا يف نف�س املوقع ،وهذا �شيء مهم
يف املعادلة .والذي �أقوله �أنا �أنه ،كما قلت قبل ذلك� ،أو ًال يجب �أن نكون حذرين .مر ِّكبات الدولة
احلديثة معروفة جدً ا  .فلن�أخذ التجربة االيرانية .يعني هل تظن �أن الإيرانيني مل يريدوا بكل قلبهم
وكبدهم وعقلهم �أن يتخل�صوا من بع�ض خ�صال ومزايا الدولة احلديثة لكي يخلقوا دولة �إ�سالمية؟
اخلميني مث ًال يعرف ما هي الدولة .عنده معرفة جادة يف مك ِّونات الدولة كدولة حديثة و�آفاتها.
ولكن ،يف نهاية املطاف وبعد �أن دخل يف الثورة و�سا َد وحكم وقبل �أن يتوفى ب�أقل من ن�صف �سنة
�أعطى خطا ًبا يقول فيه �أن من �أولويات الدولة �أن لها احلق �أن تلغي رك ًنا من �أركان الإ�سالم ،حتى
احلج وهذا ح�سب مقولته .يعني هذا يعار�ض كل املعار�ضة تفكري اخلميني يف بداية مطافه (حتى
قبل �أن يرجع �إلى �إيران) وهو يف املنفى والى �آخره .فالدولة واالنتقاء و�إلى �آخره ،هذا ال�شرخ ممكن
لفرتة ق�صرية للتجربة وللتعلم؛ ولكن يف �آخر املطاف الدولة احلديثة قد ن�ش�أت حديثا و�ستذهب يوما
من االيام لأن هناك الكثري من النقاد (وحتى املواطنني) الذين يعرفون �أن هناك �أ�شياء خاطئة
يف تركيبتها� ،أما بالن�سبة ل�س�ؤال الأخذ عن الآخر من نقطة �ضعف �أو قوة فهو �س�ؤال �شائك� .أنت
نوعا من اجلراءة العقلية التي
على حق يف هذه .ولكن لهذا ال�سبب �أنا �أحاول �أن �أُ ِ
دخل يف املعادلة ً
نحتاجها اليوم .ف�إن نتكلم مع �أغلب الأفراد العرب يف ال�شوارع والأكادمييات ،هناك دائما تقليد
ومتابعة و�إعادة ملا يقوله الغرب .يعني الغرب يقرر كالمنا ويقرر عقلنا وكياننا بالتايل� .أنا �أرف�ض
�أن �أتقبل هذا .ميكن �أن تكون هناك طريقة ب�أن نرف�ض هذا وجنعل من ال�ضعف قوة بالرغم من
ال�ضعف .هنالك عن�صر �سيكولوجي ،ولكنه عن�صر �سيكولوجي ينقلب انقال ًبا معرف ًيا .ولكني ال �أريد
�أن �أدخل يف م�سائل الت�صوف والغزايل. .
ال�سيد �صهيب :الدكتور ذكر مالحظة مهمة ولكنه جتاوزها عن االنف�صال ما بني الغرب الثقايف
والغرب ال�سيا�سي� .إذا �أردنا �أن ننتقد �أو �أن ن�ساهم يف نقد املعرفة الغربية من داخلها علينا �أن نحدِّ د
الغرب ال�سيا�سي غري قابل للحوار والنقد .الغرب الثقايف جتاوز احلداثة ف�أنا ال �أعلم عن مفكرين
مرموقني �أو حتى عن �شعراء ما زالوا يف منظومة احلداثة والعقالنية .الغالب جتاوزوا احلداثة
�إلى ما بعد احلداثة ،الي�أ�س من قدرة االن�سان على حت�صيل املعنى ومن �سيادة االن�سان يف الكون.
فهل نحن يف �صدد نقد الغرب ال�سيا�سي الذي ال يقبل النقد وال احلوارات �أ�ص ًال �أم يف �صدد نقد
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الغرب الثقايف الذي جتاوز احلداثة؟ ملحوظة يف ثوانٍ قليلة :ما �أ�سمعه عن �أن الثورات تتيح فر�صة
لإن�شاء دولة �إ�سالمية قادرة على الأخذ مبعطيات الدولة احلديثة� .أنا �أرى �أن هذه دولة تلفيقية.
ا�ستلهاما ملقا�صد الإ�سالم ،والإ�سالميون يف قرارة �أنف�سهم حتى ولو قالوا �أنهم ير�ضون
هذا لي�س
ً
باال�شرتاكي واللربايل على ر�أ�س الدولة ،هم يف �أعماقهم ويف بنية تفكريهم الإ�سالمي يرون �أن هذا
خارج منظومة التفكري .و�شك ًرا.
�أحد احل�ضور� :أنا �س�أحتدث �سريعا ل�ضيق الوقت ،لكن احلقيقة �أن عنوان املحا�ضرة مهم كث ًريا
بالن�سبة يل «وهميات احلداثة ودين العلمانية» وهميات احلداثة ندعها للحالة العربية ،نرجع
للدكتور م�صطفى حجازي يف كتابه عن مو�ضوع �إ�شكاليات التنمية العربية .نفكر �أنه يوجد حتول
تاريخي :التحول من جمتمع جاهلي -حتى لو كانت عنده �أدوات احلداثة كمجتمع م�ؤ�س�ساتي .هذا
ب�شكل �سريع� .أما بالن�سبة لدين العلمانية ،اجلزء الآخر فنتوقف عند الدكتور يو�سف القر�ضاوي
يف التطرف العلماين يف مواجهة اال�سالم يف كتابه الذي تناول حالة تون�س .طبعا هناك مفارقات
يف املو�ضوع جتعلنا نطرح الت�سا�ؤالت� .أهم ت�سا�ؤل كان بالن�سبة يل �شخ�ص ًّيا �أنه هل نحن بالفعل
�أحرار يف تب ّني منهج معينّ حلل �إ�شكالياتنا؟ يعني لو حاول العرب يف الوقت احلايل �أن يتبنوا حلاّ ً
نهجا مع ّين ًا حلل �إ�شكاليات العلوم ،هل هم فعال �أحرار؟ واملالحظة الثانية �سري ًعا :كما قلتَ
مع ّي ًنا �أو ً
ح�ضرتُك ،دكتور ،اعتمدتَ االخالق كمعيا ِر مرجعي ٍة لل�سلوك يف املجتمع مع �أن الأخالق متغرية ونحن
نعرف �أنها تختلف من بلد لآخر ،حتكمها ظروف معينة .ملاذا مل تعتمد القانون �أو الدين باعتبار �أنها
قواعد م�ستقرة؟ و�شكرا.
�أ .عالء العزة� :أنا عندي �س�ؤال �صغري يتعلق مبفهوم الأخالق ،مبعنى �أنه �إذا كان االفرتا�ض الأ�سا�سي
الذي فهمتُه (�إذا فهمت ب�شكل �صحيح) ب�أن االخالق هنا هي منظومة مت�سامية خارج االن�سان،
خارج املنتَج الثقايف ،وهذا االفرتا�ض اال�سا�سي �أنا �أعتقد �أنه �إ�شكالية� ،أن منط هذا االفرتا�ض يف
الأ�سا�س ميكن �أن يعيد لنا �أمناط التفكري �أمليتافيزيقية .على الأقل العقلنة �إلى حدٍّ ما هي حماولة
ُ
ويح�ض ُرين هنا مثال برونو التور ونقده للعلم واملعرفة،
اخلروج من �أمناط التفكري امليتافيزيقية
مو�ضوعا خا�ض ًعا
وفيما بعد حني جاءت �أل ـ  Fox Newsلتحكي �أن االحتبا�س احلراري قد يكون
ً
خ�ض َعه للت�سا�ؤل و�أنه ما من احتبا�س حراري ،ثم ي�أتي برونو التور �إن انتقد
لعلم غري دقيق وميكن �أن ُن ِ
�أح ٌد العلم (العلم الفيزيائي الطبيعي) فرياجع جمادلته ويقول �أن هنالك خطورة يف بع�ض الأحيان
يف هذا النمط الذي ينتقد احلداثة من خالل �شيء ميتافيزيقي.
�أ .ناجح �شاهني� :شك ًرا دكتور وائل� .أريد �أن �أ�س�أل رمبا ان�سيا ًقا بكلمة مع عبد الكرمي وجورج �أنّ
فكر جوهرا ٍّ
ين ُمط َلق مثايل ،باملعنى الفل�سفي ،يهمل
هناك غياب للطبقي .هل �أنا يف مواجهة ٍ
التاريخ � اً
إهمال تاما يتجاوز التاريخ وميار�س نقدً ا ال يختلف جوهريا عن نقد ما بعد احلداثة دون �أن
يكون يف موقع فل�سفي ي�سمح له بتقدمي البديل ،البديل اجلدي ولي�س البديل املناكف �إذا جاز القول.
ثم هناك فكرة �أخرى :هناك حماولة خللق جوهرانية غربية مل ُي ِقم املحا�ضر املحرتم دلي ًال عليها؛
40

وهميات احلداثة ودين العلمانية

مبعنى �أنه يخرتع �شي ًئا ا�سمه الغرب وي�ضعه يف �س ّلة واحدة ويتحدث عن �أحد� ،أخ�شى �أن ُيختزل هذا
الأحد يف امل�سلمني ،يتم �إق�صاء العامل الآ�سيوي وال�صينيني مثال فتح�صل مباراة بني ال�شرق امل�سلم
وبني الغرب.
د .وائل :نبد�أ من الآخر كي ال �أن�سى� .أنا �أرف�ض املقولة �أنه لي�س هناك �شرق ولي�س هناك غرب.
االختالف هو اختالف ب�سبب اختالف مقدمتني ،واحدة عليها الرباهني .هذا مو�ضوع �شائك ال
�أ�ستطيع �أن �أدخل فيه الآن .ولكن بالن�سبة �إلى ما بعد احلداثة ،ا�سم ما بعد احلداثة ،لي�س هناك
�أي ع�صر ن�ستطيع �أن نطلق عليه �أي �شيء من غري �أن ندخل فيه ا�سم احلداثة .ملاذا؟ لأن احلداثة
هي موجودة الآن ونحن يف مرحلة �أخرية من مرحل ٍة منها .وهي املرحلة الأخرية حتى الآن ،فنحن
مل نخرج من احلداثة و�أنا �أرف�ض �أن �أقول لأنه ما زلنا مل نخرج من  at leastمعادلتني مهمتني
وهما عالج البيئة ب�شكل بنيوي وعالج االخالق ب�شكل بنيوي .نحن مل نخرج من احلداثة .كما �أرف�ض
�أن �أقول هناك ما بعد احلداثة تختلف عن احلداثة .ما بعد احلداثة هي ا�ستمرارية للحداثة التي
نعرفها لأنه يف القرن التا�سع ع�شر طبعا كان هناك حداثة ولكن لي�س كالقرن الع�شرين ،و�آخر القرن
الع�شرين لي�س كبدايته .فهذا معنى ما بعد احلداثة  .post modernityوبالن�سبة لالعرتا�ض
على الدين والأخالق �أنا عندما �أقول �أخالق �أريد �أن ِّ
ننظر �أكرث ملرحلة �أخرى و�أقول �أنه لي�س هناك
�أخالق من غري دين .ولكن ن�أتي لتعريف ما هو الدين وهذا مو�ضوع �آخر� .إذا كنا نقول �أنه يجب
�أن يكون هناك �أخالق ،يعني مبادئ �أخالقية .نحن نقول �أنه يجب �أن تكون هناك مبادئ واملبد�أ
ا�سمه مبد�أ لأنه ال يتغري� .إذا كنت ت�ستطيع �أن تغيرّ املبد�أ كل  5دقائق و� 5سنوات و 5كذا فهذا يعني
�أنه توقف عن �أن يكون مبد�أً .فعلى هذا الأ�سا�س �أقول �أنه �إذا كنا و�ضعنا هذه املبادئ يف �إطا ٍر قوي
ومتمركز وتقريبا غري متغري فهو دين ،لأن العلمانية هي نوع من الدين .فلماذا ال تكون االخالق
موجودة �أو م� َّؤطرة ب�إطار ديني من غري �أن يكون هناك �أي معنى �سلبي للدين .لأنني �أرف�ض �أنا دائما
�أن �أقول دين مبعنى �سلبي .هذه لي�ست من كلماتي وهذا هو ال�س�ؤال الثالث الذي مل �أفهم ما الهدف
منه.

اجلل�سة املغلقة
د� .إ�صالح جاد :جاءت هذه الفكرة بعد ما حدث االنق�سام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،ولكن جرت حماوالت
خا�ص ًة من قبل بع�ض ال�سيا�سيني والإعالميني لت�صوير املو�ضوع وك�أنه خالف فكري و�أيديولوجي يف
الأ�سا�س بني مع�سكر ما �أُط ِلقَ عليه مع�سكر الظالم ،مبا �أنه يتعامل بالدين واملا�ضي وال�سلف ال�صالح
وبني من قدم نف�سه ك�إمارة التنوير .فر�أينا �أن مو�ضوع االنق�سام على امل�ستوى الفكري ب�شكل عمودي
�سي�ؤدي لي�س فقط �إلى ت�شرذم النخبة ال�سيا�سية الفل�سطينية ولكن � ً
أي�ضا �إلى امل�سا�س بالن�سيج
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االجتماعي لل�شعب الفل�سطيني نف�سه .ومن هنا تبلورت املجموعة لكي تفتح ً
نقا�شا علم ًيا عقالن ًيا
واع ًيا على �أ�سا�س �أن الإ�شكالية التي ُقدِّ م بها الأمر بهذا ال�شكل هي �إ�شكالية مزيفة ويجب التعامل
مع املو�ضوع ب�شكل �أكرث جدية وب�شكل ينتج خطا ًبا جديدً ا �أو ينتج (كما ن�أمل طبعا من الطالبات عند
إنتاجا معرف ًيا خمتل ًفا على منط الإنتاج املعريف للربوفي�سور وائل حالق .ف� ًإذا،
ا�ستكمال درا�ستهن) � ً
كانت كتابات بروفي�سور حالق �أ�سا�سية يف نقا�شات املجموعة ،و�أي�ضا كتابات �أخرى والنقا�شات بد�أت
مبجموعة �أخذت م�سا ًقا كام ًال .قدّمت املجموعة � ً
أي�ضا زمي ًال من جامعة كولومبيا وهو الأ�ستاذ �أحمد
�أبو عو�ض وبعد ذلك كانت املرحلة الثانية يف الف�صل الثاين حيث �أخذت �شكل لقاءات �شهرية يتم
خاللها فتح �أو تقدمي بع�ض الأوراق ويتم نقا�ش هذه الأوراق ب�شكل مفتوح ب�شكل عامً � .إذا ،التقت
املجموعة �أكرث من ثالث مرات ،ونحن نختتم الدورة النقا�شية الثانية مبحا�ضرة بروفي�سور حالق
وبعد ذلك �سيتم تنظيم مناظرة من قبل منتدى مناظرة بريزيت عن نف�س املو�ضوع حيث �سيتم تفا�ش
ما بني �أ�ساتذة وما بني طالب� .سوف �أقدم الزميلة حنان قاعود وهي � ً
أي�ضا طالبة جنيبة يف برنامج
تلخي�صا �صغ ًريا جدا عما
درا�سات املر�أة يف جامعة بريزيت وهي من�سقة املجموعة احلوارية و�ستقدم
ً
قامت به املجموعة حتى الآن� .أترك املجال حلنان .تف�ضلي!
�صرح �أكادميي ُي�شهد له ب�إميانه واعتقاده
الطالبة حنان قاعود .. :هذا اللقاء الذي ُعقد حتت مظلة ٍ
الرا�سخ ب�أهمية و�ضرورة تعددية واحرتام الر�أي الآخر ك�أ�سا�س لبناء �صورة متكاملة ملجتمع ب ّناء.
ا�سمحوا يل �أن �أوجز لكم حول جمموعتنا الدرا�سية ،والتي ع ّرفناها با�سم جمموعة العلمانية والدين،
والتي تعك�س با�سمها الغاية العلمية املج ّردة من وجودها (ولي�س بال�ضرورة القناعة الدينية لأي فرد
من �أفرادها) ومل يكن لت�سويق العلمانية يف امل�س ّمى عن الدين � ّأي ُبعد �سوى حماولة منا لإيجاد
روابط ما بني املفهومني العلمانية والدين ملا قد يخرج منه ما يفيد املجتمع الفل�سطيني ب�شكل عام
وما ين ّمي ويعزز من مفاهيمنا الدرا�سية وتو�سعة مداركنا العلمية ب�شكل خا�ص� .إن جمموعة العمل
اخلا�صة بنا والتي بد�أت ن�شاطها (وهو عبارة عن جل�سات درا�سية لغايات البحث والنقا�ش) �ضمت
فيها الزمالء والزميالت من نف�س الربنامج ،بالإ�ضافة �إلى من ا�ستجاب لدعواتنا من �أ�سرة اجلامعة
ومن خارجها؛ حيث تناق�شنا يف الفرتة الق�صرية املا�ضية املمتدة من بداية الف�صل الدرا�سي الأول
يف عدة حماور كانت ذات عالقة بدرا�ستنا يف برنامج النوع �أالجتماعي ،وامل�ساق الذي تف�ضلت به
الدكتورة ا�صالح (م�ساق العلمانية والدين) وم�شر ُف ُه الدكتور �أحمد �أبو عو�ض .هذه املحاور خم�سة
وقد �أ�شرفت الدكتورة �إ�صالح عليها مع املجموعة .دار املحور الأول حول ن�ش�أة الفكر العلماين يف
الغرب والأفكار التنويرية والذي كان املفكر “كانت” ( )Kantيف تلك الفرتة ،وخا�صة حماولته
خللق طريق و�سط ما بني ما هو جتريبي وما هو عقالين وت�شديده على فكرة احلكم الذاتي والذي
مييز ما بني ال�شخ�ص التابع فكريا وال�شخ�ص النا�ضج ،ومن ثم مو�ضوع الكني�سة و�سيطرتها والثورة
لقلب نظام احلكم ومتييزه ما بني اال�ستخدامني العام واخلا�ص و�أن اهلل هو نتيجة منطقية و�أن
العقل هو الذي يرجح الإميان و�أن الدين يدخل �ضمن احلرية ال�شخ�صية .ومن ثم تناولنا مفكرين
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�آخرين منهم لوك الذي �شدّد يف الأ�سا�س على فكرة حتييد الدين للمحافظة عليه ومن ثم رينان
الذي تناول م�س�ألة الأعراق حيث انتقد العقل العربي الإ�سالمي واعتربه عق ًال مغل ًقا ال يقبل �أي
�شيء جديد ،ورجح فكرة �أن العلوم مل تكن �إ�سالمية الأ�صل .وكانت عليه ردو ٌد ملفكرين عرب لهم
نوعا ما ،ومنهم املفكر الكاتب “الأفغاين” الذي رد على رينان
�أفكار ميكن �أن ن�س ّميها ا�ست�شراقيةً ،
تقريبا بنف�س النهج فكان يقول �أنه ال ي�سمح �أن يمُ َ َّ�س اال�سالم ب�أي �شكل من الأ�شكال .ومن ثم مفكر
�آخر هو فرح �أنطون ،املفكر ال�سوري ،الذي كان �ضد مو�ضوع الدفاع عن الدين لأن الدفاع عن الدين
ي�ضعف الدين .ويف نهاية هذا املحور حممد عبده ،عامل الدين امل�صري الذي اهتم بت�شكيل �إطار
الفكر الإ�سالمي التقدمي وكتب يف مو�ضوع الفكر الإ�سالمي امل�ستنري وربطه بالفكر احلداثي .املحور
الثاين متحور حول درا�سة احلالة امل�صرية ب�شكل خا�ص و�أ�شكال تطور العلمانية فيها وال�صراعات
املتمركزة بني مفهومي الدين واحلكم وكانت اخلال�صة يف حماولة الدولة ال�سيطرة على امل�ؤ�س�سات
الدينية وا�ستخدام العلمانية ك�أداة متكني للفكر الغربي عن احلداثة وتبقى على �صورتها كي ال
تخ�سر الفئة االخرية من املتدينني من ال�شعب امل�صري؛ لذلك �أبقت على م�ؤ�س�ساتها الدينية ،ولكنها
و�ضعتها حتت �سيطرتها .فالعلمانية يف م�صر �إمنا تف�صل الدين عن ال�سيا�سة بطريقة غام�ضة
�صراع بني الثقافة الدينية والثقافة اللربالية التحديثية
نوعا ما ،فقد و�ضعت ال�شعب امل�صري يف
ً
ٍ
العلمانية .واملحور الثالث تناول مو�ضوع الف�صل بني ما هو علماين وما هو ديني ،باملعنى التايل:
ُطرحت ق�ضية مهمة جدً ا وهي فكرة الف�صل التع�سفي ما بني املفهومني؛ يعني �إمكانية وجود دين نقي
من العلمانية �أو بالعك�س؛ علمانية نقية من الدينُ .
وط ِرحت هذه الق�ضية بعد اللجوء �إلى احتمالية
�أن الإطار العلماين ميكن �أن يثبت الكثري من القوانني الدينية للو�صول �إلى نتيجة �أن املفهومني ميكن
يف النهاية وجوب ت�شكيلهم بع�ضهم لبع�ض مت�أثرين بعوامل متعددة يف املجتمع .املحور الرابع ق�ضية
منع لب�س احلجاب يف فرن�سا و�أخذناها كدرا�سة كاملة ،حيث تعترب فرن�سا نف�سها� ،أو هي تُعترب ،من
كبار الدول العلمانية يف الغرب .فما هو املق�صود من وراء هذا القرار الطام�س لرمز من رموز الدين
أياد خفية تقوم بالتحرك يف هذا االجتاه
الإ�سالمي وما ميكن �أن يكون وراءه ،وهل يوجد بال�ضرورة � ٍ
خللق نوع من �أنواع الفتنة التي ميكن �أن ن�س ّميها فتنة دينية طائفية� ،شرقية غربية .املحور اخلام�س،
والذي متحور حول مو�ضوع اال�ست�شراق وارتباطاته مبا هو علماين وا�ستعمار ..العن�صران املتالزمان
(علماين وا�ستعماري) والرتكيز على الفكر والطرح الغربي والتميز بني ما هو “نحن” و “هم”،
�شرق وغرب .ف�أ�شكال اال�شتباك والتداخل هي �أو�سع و�أكرب من جمرد “هم” و”نحن” واال�ستمرار
يف �صراع �أزيل ،والتجديد ولي�س التحديث .التجديد يتطلب عملية حوار ودفاع عن ق�ضايا معينة
تخ�ص جماعة معينة والهم الأ�سا�سي فيها هو احلفاظ على ف�صل اجلماعة .يف النهاية ،ال يوجد
�شكل واحد يف العالقة بني العلمانية والدين؛ واخلال�صة �أنه يجب �أن يحكم هذه العالقة م�صلحة
هذه اجلماعة .ويف مو�ضوع �آخر ،تناولنا (�أو تناول هذا املحور) التجربة ال�صهيونية املتطورة بني
الدين والعلمانية كمثال على دح�ض فكرة عادل �ضاهر ب�أن العلمانية هي �ضرورة منطقية خارج
منظومة القوى املهيمنة ،علما ب�أننا على قناعة ب�أنه ميكن �أن يربز املزيد من املحاور التي من املمكن
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�أن تدور حولها النقا�شات واللقاءات والتي نت�شرف بتتويجها يف مثل هذا اللقاء الذي ي�ضم ح�ضوركم
الكرمي و�ضيفنا العظيم الربوفي�سور وائل حالق ،املفكر الفل�سطيني واملبدع مب�ؤلفاته وفكره النيرّ
وعلمه الذي ال ين�ضب والذي مل يتوانَ عن قبول الدعوة وامل�شاركة معنا رغم ا�ستحالة برناجمه ووقته.
ال�سيد عوين� :أنا �أو ّد ا�ستي�ضاح نقطتني من الربوفي�سور .النقطة الأولى تتمحور حول الأدبيات
الإ�سالمية والتنظري الإ�سالمي الذي �أنتجه الإ�سالميون يف الع�صر احلديث وهل ترى �أنه يخدم
معركتك الفكرية التي تخو�ضها �ضد احلداثة والتي ح�سب ما فهمت �أنك تريد ر�ؤية معرفية جديدة؟
هذه هي النقطة الأولى .النقطة الثانية التي �أثرتَها يف املوقف من الدولة الإ�سالمية .هل �أنت تق�صد
�أنك �ضد التجربة التاريخية يعني �إعادة تقليد التجربة التاريخية للخالفة الإ�سالمية �أم �أنك �ضد
قطع مع
حتكيم ال�شريعة يف �أي �شكل من �أ�شكال الدولة احلديثة� .إذا ما قام الإ�سالميون بعملية ٍ
جتربة اخلالفة و�أنتجوا جتربة جديدة ،فيها حتكيم لل�شريعة ،فما ر�أيك ؟؟ �أق�صد بتحكيم ال�شريعة
حتكيم القوانني املن�صو�ص عليها يف القر�آن الكرمي مثال� ..أنا �أق�صد تب ّني هذه القوانني.
ال�سيد عماد :يعطيك العافية ..من ال�ضروري �أن �أقدم �شكري لأنها كانت حما�ضرة ممتازة� .أ�شكر
الربوفي�سور على مو�ضوعيته وال �أخفيك �أنني �أنا كمتدين ،هذه الأفكار عن احلداثة واحل�ضارة
الغربية والعلمانية هو �شيء كنا دائ ًما نحاول �أن نو�صله .وهنا �إن�سان مثلكّ ،
مطلع وعنده خربة
يتو�صل بهذه املو�ضوعية ملثل هذا ،فهذا �شيء رائع �أ�شكرك عليه .ثان ًيا :لأنه ال توجد �إال فر�صة واحدة
للحكي ولذلك نحن ال نعرف حقيق ًة ق�ضية قولك عن الدولة الإ�سالمية �أنها م�ستحيلة وغري ممكنة.
لدي الفر�صة لأحكي ،فدعني �أ ُق ْل ر�أيي� .أوال ،ح�ضرتك قلت �أننا
ال �أعرف ما ق�صدك ،ولذلك ،ولأنه ّ
نحن نتهم احل�ضارة الغربية -احلداثة� -أنها تعتمد على العقل ..قد�ست العقل ..عملت العقل �إل ًها،
و�أنت هنا تتخذ موق ًفا ك�أنه عقلي ،مع �أننا نعترب رمبا �أن الأخالق والقيم والدين هي فوق العقل،
و�أنت مدحت املفكرين الإ�سالميني �أنهم مل يعتربوا العقل �آخر املطاف كالغربيني .وبالتايل ما دمتَ
اتخذتَ هذا املوقف الذي لي�س حك ًما يف املخترب على مادة كيماوية تتفاعل مع مادة ثانية ..فهذا ال
ميكن �أن يح�صل ،م�ستحيل �أن يح�صل .فامل�س�ألة كانت ح�سا�سة التخاذ هذا املوقف ال�صارم ،فك�أنك
قمت باتخاذ قرار عقلي ال يعتمد على غري العقل دون �أن نعرف ماذا ميكن للم�ستقبل �أن يجلب لنا.
وقد ح�صل بيننا نقا�ش كثري ومن اجليد �أن يتو�ضح ..و�شكرا لك.
الطالبة هال اخلريي� :أريد �أن �أ�س�ألك بالن�سبة للهيمنة مبا �أنها الفكرة امل�سيطرة يف عاملنا� .إلى
�أي حدٍّ فكرة الهيمنة م�سيطرة على اخلطاب الديني احلايل الذي ن�سمعه حال ًيا ،و�إلى � ّأي حدٍّ
اخلطاب الديني احلايل مبثل القيم الإ�سالمية املوجودة �أ�صال يف الدين� ..أق�صد هيمنة احلداثة
على اخلطاب الديني احلايل .و�شكرا.
ال�سيد حممد جمال� :شك ًرا للربوفي�سور .مبا �أن م�س�ألة �إمكانية �إقامة دولة �إ�سالمية غري ممكنة،
ح�سب الربوفي�سور ،ب�شكل مطلق ،يف ما يخ�ص م�س�ألة الربيع العربي احلايل :ما هو �شكل احلكم
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الذي ميكن �أن تكون عليه حركات الإ�سالم ال�سيا�سي بوا�سطة احلكم يف ظل معادلة الهيمنة املوجودة
والتي ت�شكل حالة تناق�ض .ف�إذا كان الربوفي�سور يقول �أنه ما من �إمكانية لقيام دولة �إ�سالمية ،فما
هي طريقة العالقة ما بني نظام ر�أ�سمايل مهيمن وحركات �إ�سالمية؟
د .وائل حالق� :إجابة خمت�صرة على بع�ض هذه الأ�سئلة تتطلب عدة �أيام ،وال يكفي عدة �أيام ،بل
تتطلب ف�ص ًال كام ًال يجب �أن نكون مع بع�ض ونتباحث .ر�ؤو�س �أقالم �شديدة و�س�أترككم يف بع�ض
احلرية ب�سبب عدم التف�صيل� .أنا �س�أح ّور الأ�سئلة �إلى اطارات �شاملة �أكرث لأجيب عليها وعلى
اعرتا�ضات �أخرى وتعليقات �أخرى �أو �أ�ساليب تفكري �أخرى� .أنا �أقدم لكم �أوال اعرتا�ضاتي على
احلركة الإ�سالمية من ناحية فكرية لكي تكون هذه االعرتا�ضات االطار العام للإجابة على �أ�سئلة
�أخرى .ما هي هذه االعرتا�ضات؟ اعرتا�ض واحد يف الأ�سا�س نبد�أ به (وهو �أ�سا�سي) �أن احلركة
اال�سالمية بحكم الواقع تخرج املبادئ الإ�سالمية ،والتجربة الإ�سالمية بجميع �أ�شكالها التي قامت
عليها يف خالل  12قر ًنا قبل اال�ستعمار ،تخرجها عن �إطارها البنيوي والإطار الع�ضوي الذي وجدت
فيه .دعوين �أقدم لكم مثال ً
ب�سيطا ،وهذا املثل ن�ش�أ ب�شكل وا�ضح ك�أزمة فكرية يف امل�ؤمتر الذي ذكرته
لكم يف ا�سطنبول قبل �أيام .كان هناك العديد يقولون �أنه على امل�سلم طاعة احلاكم دون �أي قيود
و�شروط ودون �أي د�ستورية تُق ِّيد هذا القول� ،أو هذه املقولة� ،أن على امل�سلم طاعة احلاكم؛ وهذا
ما يقول عنه امل�ست�شرقون والغربيون جمي ًعا �أنه جمرد عالمة على الطغيان ال�شرقي (oriental
 )despotismالذي بد�أ فيه الأ�ستاذ رينان وكان من �أكرب املدافعني عنه� .إذا نظرنا لهذه املقولة،
تعب عن
والتي لي�س لها �أي تقييد الآن يف اخلطاب الإ�سالمي ،ونرى من �أين �أتت (وهي باملنا�سبة رّ
جمموعة �أحاديث طويلة عري�ضة ..الئحة طويلة من الأحاديث يف �إطاعة �أويل الأمر و�إلى �آخره
..نعرفها يف الرتمذي وامل�سلم والبخاري ،والبع�ض ي�سند ذلك من �آيات قر�آنية و�إلى �آخره)؛ �إذا
نظرنا �إليها نرى �أنها عا�شت يف خالل �إثني ع�شر قر ًنا يف �إطار ما ي�سمى الآن يف اللغة احلديثة �إطار
د�ستوري الذي قد هيمن على هذه املقولة فق ّيدها بتقاليد ال ت�ستطيع �أن تخرج منها وخرجت منها فقط
عندما انهار النظام الإ�سالمي على يد اال�ستعماريني .فمثال :ما معنى �أن امل�سلم عليه طاعة احلاكم؟
عليه طاعة احلاكم يعني عليه طاعة ال�سلطان .ما هو ال�سلطان؟ ال�سلطان هو ال�سلطة التنفيذية
يف عاملنا احلا�ضر .يعني ملا كنا نقول “وقامت الدول الإ�سالمية ..والدولة اال�سالمية ..والدولة
اال�سالمية ”..من �إبن خلدون للغزايل البن جماعة جلميع املفكرين امل�سلمني ،ال �أحد منهم كان
يق�صد بالدولة الإ�سالمية ما نق�صده بالدولة اليوم؛ و�إمنا ق�صدوا بذلك ال�سلطة التنفيذية ،الدولة
يعني ال�ساللة ( )dynastyبنو �أيوب ،بنو كذا ..من جميعهم حتى العثمانيني ..هذه dynasty
(عائلة حاكمة) ،عائلة باملعنى املو�سع ولي�س عائلة مثل عمي وخايل .وكانت كل دولة �إ�سالمية من
املغرب العربي حتى منت�صف� ،أو يف حدود ،ال�صني ال�شرقية والهند و�إندوني�سيا ..جميعها ،دون �أي
ا�ستثناء ،كانت ال�سلطة التنفيذية فيها تخ�ضع كما نعرف جمي ًعا لل�شريعة الإ�سالمية .وقامت ال�شريعة
الإ�سالمية من جهة �أخرى بت�شريع (�إذا ُ�سمح لنا بالتعبري) بت�شريع �شيء ا�سمه ال�سيا�سة ال�شرعية
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وهي امتدا ٌد لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية .يعني� ،أنت ال جتد يف كتب الفقه �سيا�سة �شرعية .ال�سيا�سة
ال�شرعية كانت تكتب على هام�ش الفقه و�أ�صول الفقه والأ�شباه والنظائر و�إلى �آخره وهذا هدفه �أنّ
ال�شريعة ت�ش ِّرع ورجال الفقه (الفقهاء) كانوا ي�ش ِّرعون لل�سلطة التنفيذية .نحن اليوم عندما نقول
وباملنا�سبة ال�سلطان (يعني �أل  )executiveمل ي�ستطع �أن يخالف ومل يخالف �أي قانون �شرعي
ب�شكل مبدئي .طبعا كانت بع�ض التعدّيات و�إلى �آخره (ال�سلطان متى �صادر �أر�ض كذا ُر ِفعت حمكم ٌة
ربح ،هذا كان طبيع ًّيا) ولكن مل ي�ستطع ال�سلطان �أن يقول �أنا امل�ش ِّرع� .أنا �أ�ستطيع
�ض َّدهِ ..
خ�س َر �أم َ
�أن �أغري ال�شريعة �إلى �شيء �آخر �أنا �أريده ..يعني  .. I will itيعني الإرادة “الهائلية الكانتية”.
هذا كان مفقودًا متاما .بع�ض ت�شريعات الدولة كانت هام�شية ونعرف يف م�سائل اجلرائم والأرا�ضي،
م�سائل �ألـ  public lawيعني كانت ال�شريعة ت�سمح بهذا .قارن هذا الو�ضع بالدولة احلا�ضرة.
حني يقول �أحدهم �أنه يجب على امل�سلم طاعة احلاكم وي�ضحك علي يا م�سلم  ..هذا الق�صد منه..
الق�صد منه �أنكم تطيعون احلكام يف ما يقولون لكم ،ي�ضربونكم وت�سمعونهم .ولكن هذا يوازي
أمريكي �أنت رجل متخلف وخا�ضع َ submissive
وخنوع .ملاذا؟ لأن
يف الدولة احلديثة �أن �أقول ل ٍّ
احل�ضارة ال�سيا�سية الأمريكية تفر�ض عليك طاعة ال�سلطة التنفيذية ،يعني �أوباما وجماعته ..من
علي �إذا قلت هذا القول ،لأنه معلو ٌم طب ًعا �أنه يجب
�أوباما وحتى ال�سجون و�إلى �آخره� .سوف ي�ضحك ّ
�أن تطاع ال�سلطة التنفيذية �إذا كانت ال�سلطة التنفيذية هي ق�سم من اجلهاز القانوين يف الدولة
�أو يف املجتمع �أو �إلى �آخره .ال �أرى (�أنا �شخ�صيا ال �أرى) �أن الإ�سالميني يقدّرون معنى املبادئ
والأفكار الإ�سالمية يف �إطارها الذي قامت عليها �أو قامت فيها من خاللها يف الع�صور املا�ضية .هم
�أتوا (و�أنا ال �ألومهم ..هذا لي�س انتقادًا) ولكن هو �شرح وت�شخي�ص للم�شكلة� .أنا ال �ألومهم ل�سبب
ب�سيط جدً ا .نحن نعي�ش اليوم يف جمتمع عمره تقري ًبا � 200سنة .يف خالل القرنني الفائتني ،كل
أ�سا�سا ورك ًنا حل�ضارتنا د ُِّمر من
امل�ؤ�س�سات ومعنى التعليم ومعنى كل �شيء كان ق ِّي ًما لدينا وكان � ً
بداية القرن التا�سع ع�شر 1826 ،بال�ضبط (يف الإمرباطورية العثمانية على الأقل)� ،أما يف الهند
ف�أبكر بخم�سني �سنة .د ُِّمروا و ُق ِطعت �شرايني احلياة يف احل�ضارة الإ�سالمية العربية ،اال�سالمية
الإيرانية ،اال�سالمية املالوية و�إلى �آخره .نحن اليوم نفكر دون تاريخ .اليوم ،ك ُّل تفكرينا هو يف �إطا ٍر
لي�س له جذور تاريخية ،لي�ست له �أبعاد تاريخية .ال ي�أتي من التاريخ .لي�س هناك �أي ا�ستمرارية
للجهاز الفكري الذي نريد �أن نعي�ش عليه .فحني تقول للغزايل يجب على امل�سلم طاعة احلاكم وبهذا
ال�شكل ( out of contextدون �إطار) فال �شيء ينتج عن ذلك� ..سوف “يقلب يف قربه” .فهذا
املثل له عالقة طب ًعا ،هذا املثل �أنا اخرتته ق�صدً ا على �أ�سا�س عالقته بالنقا�شات التي جتري اليوم
حول الربيع العربي ،ولكن له عالقة � ً
علي .جميع هذه الأ�سئلة
أي�ضا بالأ�سئلة الوجيهة التي ُط ِرحت ّ
كانت وجيهة يف م�س�ألة الدولة الإ�سالمية .دعوين �إذا �سمحتم �أن �أبد�أ مبلخ�ص �شديد .يعني �أنا
�أُجرم يف حق ما يجب �أن �أقول لأنني ال �أ�ستطيع �أن �أقدم كل املو�ضوع ب�شكل حتى ن�صف متكامل .على
�أي حال ،الدولة الإ�سالمية هي تربي ٌع للمثلث� .إذا كنتم ت�ستطيعون �أن تُر ِّبعوا املثلث ف�سوف ن�ستطيع
أي�ضا يجب �أن �أذكر �شي ًئا ً
نحن �أن ُن ِقيم دولة �إ�سالمية .ملاذا؟ �أوال ،وهنا � ً
ب�سيطا عن الدولة احلديثة
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والدولة املدنية والدولة القومية وغريها من الألقاب.
الدولة الإ�سالمية (�إذا كان هذا ممكن �أ�صال) ال ميكنها �أن تكون �إ�سالمية و�أن تنتج ما تنتجه الدولة.
يعني عندما �أقول دولة ( )stateال �أعني بذلك �أي نظام �أو حكم معني� .أنا دقيق يف هذا املعنى.
يعني كلمة الدولة ظهرت يف التاريخ الب�شري يف فرتة معينة يف نقطة معينة ومعناها �شيء معني.
ف�أنا ال �أ�ستطيع �أن �أقول الدولة اململوكية� .إذا قلت الدولة اململوكية معناه �أنني ا�ستعمل م�صطلحات
امل�ؤرخني امل�سلمني مثل الطربي � ..أعني الدولة كـ .dynastyولكن �إن قلت اليوم “دولة” فهذه
ٌ
معروف ماذا ينتج ،كيف يعمل منهاجه ،حياته ،كل �أ�سلوب تفكريه ونظامه
م�شروع
الكلمة تعرب عن
ٍ
وت�صرفاته� .أ�شياء تختلف رمبا من ال�صني لليابان ،لإندوني�سيا ،مل�صر ،للواليات املتحدة؛ ولكنها كلها
ت�شتغل يف نطاق واحد ا�سمه الدولة .فهنا �أنا �أقول �أنه �إذا كان الإ�سالم ينتج ما تنتجه الدولة فلن
إ�سالما .غري ممكن .ولننظر ما هو مو�ضوع الدولة ما هو �ألـ  objectللدولة؟ هو املواطن.
يعود � ً
مواطن وك ُّل
لي�س هناك دولة بدون مواطنني .يعني الدولة م�صنوعة من املواطنني .الدول ُة هي ك ُّل
ٍ
مواطن هو الدول ُة يف الدولة احلديثة ،فال ن�ستطيع �أن نقول �أن هناك دولة لي�س فيها مواطنون.
ٍ
وكلمة املواطن (يف االجنليزية يعني  )citizenتعني �شي ًئا مع ّي ًنا ودقي ًقا .و الـ  ، citizenوهو نتاج
أ�شخا�صا لهم تركيبات
الدولة ،ال ميكن �أن ُينتَج من �أي م�شروع �إ�سالمي .ملاذا؟ لأن الدولة تنتج �
ً
ثقافية مفهومية ح�ضارية �سيكولوجية معينة .الدولة ال تهتم مثال يف �أي م�سائل روحانية .بالعك�س،
الدولة حتاول �أن حت ّد من هذه امل�شاريع يف املدار�س .الدولة واملدر�سة (املدر�سة الغربية واملدر�سة
االبتدائية ،املدر�سة العليا الثانوية واجلامعة و�إلى �آخره) كل واحدة من هذه امل�ؤ�س�سات هي دولة �أو
(قيا�سا) :الإ�سالم مل يعرف الدولة
تعك�س الدولة ولي�س هناك مدر�سة من دون دولة .ف�إذا قلنا مثال
ً
احلديثة �أو مل يعرف الدولة كمفهوم ونظام قبل القرن ال�ساد�س ع�شر ،ال�سابع ع�شر ،ما معنى هذا؟
�أنه مل يكن هناك ثقافة كثقافتنا اليوم عند ذلك احلني .هذه لي�ست م�س�ألة تاريخية� .أنا ال �أتكلم يف
التاريخ� .أنا �أتكلم يف نظم معرفية �سيكولوجية لأنه جمرد �أن نقول مدر�سة فهذا يعني �أننا خا�ضعون
متام اخل�ضوع لإرادة الدولة ،لأن الدولة تقرر ما هو املنهاج؛ ما نتع ّلمه وكيف نتعلم وعلمانية وغريه
و�أ�شياء �أخرى مثل هذا .لذلك قلت يف حما�ضرتي ال�سابقة �أنه �إذا كانت الدولة ُم�شت َب ٌه بها كبنية
�سيا�سية معرفية فبالتايل ،وحت ًما ،يجب �أن يكون كل موا�ضيع العلم يف العلوم االجتماعية والأدبيات
ٌ
م�شكوك فيها لأنها مبن ّية على �أ�س�س هي نف�س الأ�س�س التي تقوم عليها الدولة .ف�إذا �أخذنا الإن�سان
أنت حاال تعزلني عن
امل�سلم ،ما هو باملقارنة مع الإن�سان املواطن؟ لأنه عندما تقول الإن�سان املواطن � ِ
خوا�ص ومزايا موجودة يف الإن�سان امل�سلم.
هذا الإن�سان
َّ
�أ�شجان« :كالم غري وا�ضح كث ًريا� .أنت تقول « الإن�سان يف البنية التحتية ال ُيحرتم ،يتم ت�شغيل
الإن�سان...
د .وائل� :صحيح .ولكن لي�س فقط منعز ًال عن الطبقة املهيمنة (وهذا الذي مل يرده مارك�س) وما
�أراده هو خلق جمتمع مثايل الذي مل يكن يف التاريخ من قبل .يعني هناك �أ�شياء باملنا�سبة يف هذا
دوري ـ ــة درا�س ـ ــات الـ ـمـ ــر�أة
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املجال هناك �أ�شياء كثرية مت�شابهة بني املنطلق املارك�سي واملنطلق الإ�سالمي.
�أو ًال الهدف املارك�سي من خلق �إن�سان �آخر ال ي�أتي بهدف �إن�ساين روحاين �شبيه مبا يريده االن�سان.
يعني نقد مارك�س يف هذه النقطة بالذات الذع و�صحيح يف ر�أيي ،ولكن ما يريد مارك�س �أن يحققه
هو �شيء ال ميكن حتقيقه بر�أيي .هذا �أوال .وثان ًيا هو �شيء غري واقعي .وثال ًثا ،وهذا �أهم �شيء� ،أنه
�شيء مل ُيج َّرب من قبل ولذلك ن�سميه مثال ًّيا .ولكن امل�سلمني عا�شوا وجربوا الدنيا واحلياة والكينونة
(الكينونة هي �أهم �شيء) يف خالل �ألف �سنة وطبقوا هذا املفهوم والآن ما ال �أ�ستطيع �أن �أ�ستعيده
حتت الدولة ،وهو االن�سان امل�سلم .ال�س�ؤال الآن :ما هو الإن�سان امل�سلم باملقارنة مع الإن�سان املواطن؟
و�أنا �أ�ستطيع �أن �أرجعكم (وهذا و�ض ٌع �شائك وعوي�ص) فقط لقراءة جمموعتني من الكتابات عن
املواطن� .أنتم تعرفون كتبكم عن ال  citizenوالـ  citizenshipوما معنى  citizenshipو�أهم
�شيء عن عالقة الـ ) nationalismالقومية( مع مفهوم  citizenshipوعالقة املارك�سية
أي�ضا .هنالك عالقة �سيكولوجية � ً
باالثنني .لأن امل�س�ألة نف�سية � ً
أي�ضا psychoanalytical .ب �ألـ
 Nationalism and citizenshipالتي �إن مل نفهمها جيد ًا .فالـ  nationalismميكن
�أن نقول عنها �أنها غري �سيا�سية ،هي نف�سية .هو مر�ض نف�سي �سيكولوجي .ميكن �أن نراه كمر�ض
مثال على امل�ستوى ال�سريع  ،LASCH: the fragmentation of the selfمثال .كبداية ،هو
تخ�ص�صوا
كتب ثالثة �أربعة قرون بداي ًة للقراءة يف املو�ضوع .هذا من جهة اال�سالم� .أنا �أريدكم �أن ِّ
بع�ض الوقت لدرا�سة ما �سماه فوكو ،والذي �سبقه �إليه الغزايل وابن م�سكويه والراغب الأ�صفهاين،
ما �سماه فوكو بـ ( Technologies of the selfتقنيات الذات) ،وميكن �أن ت�أخذوا كمعيار لهذا
التكوين االن�ساين امل�سلم فقط الإحياء� ،إحياء علوم الدين لي�س لنقلد القرن احلادي ع�شر و القرن
اخلام�س الهجري ،ولكن لنعرف ما هي القيم الإ�سالمية التي عليها يتمركز الفرد وال�شخ�ص ،لأن
الفرق بني املواطن واملواطن امل�سلم ،ال�شخ�ص املواطن وال�شخ�ص امل�سلم ،هو هذا .والفرق �شا�سع
جدا؛ فامل�سلم لن يرى العامل بنف�س الطريقة ،يعني نحن نتحدث عن �إن�سانني يختلف متاما �أحدُهما
عن الآخر ،لي�س كم ًيا ولكن كيف ًيا.
لندخل يف م�س�ألة �أخرى .امل�شكلة �أ�صبحت �أكرث تعقيدًا .هناك ما ي�سمى ،ما �سماه كارل �شميدت
وفوكو وكون بالذات ،ه�ؤالء الثالثة كارل �شميدت ،فوكو وكون ( .)Cooneثم جاء Agamben
بعدهم� .شرح فوكو بالأكرث ما ي�سمى بالـ  .. Paradigmدعونا ن�سميها يف اللغة العربية الرباديجما،
الرباديجما هو م�صطلح يوناين ،منوذج (احتجنا خم�سني �سنة بالإجنليزي كي نتفق الآن على معنى
�أل �..)paradigmألـ “منوذج”
�شخ�ص من اجلمهور�« :أمنوذج».
د .وائل� :أمنوذج؟؟ طيب ممتاز .علمتموين كلمة �أعرفها يف الإجنليزية .الأمنوذج .م�صطلح الأمنوذج
مهم جدً ا ا�ستعماله .ملاذا؟ لأنه حني التكلم عن �أي ظاهرة ،ممكن �أن جتد دائما اعرتا�ضات� ،إذا
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مل نكن نتكلم عن امل�سائل اجلوهرية والأ�سا�سية يف الظاهرة .وهنا املواطن الياباين مثال لي�س
بال�ضبط مثل املواطن ال�سعودي .هذا وا�ضح ،وال�سعودي لي�س مواط ًنا ..مثال ال�سعودية بالذات تعطي
نكهة خا�صة .ولكن� ،إذا كنا نتكلم يف ن�شوء الدولة احلديثة منذ ثالثة �أو �أربعة قرون ،لأنها بد�أت
يف القرن ال�ساد�س ع�شر يف ال�صحيح ،وو�صلت لأوجها يف القرن الذي فات (القرن التا�سع ع�شر
والقرن الع�شرين) نرى �أنه يوجد اجتاه وا�ضح لتغيري الرتكيبة الإن�سانية من ناحية �سيا�سية .ما ُ�س ِّم َي
باملواطنة ،بالـ  ،citizenshipفهذا يعني �أنه �إذا ُق ِلت يل (هنا يتوجه حالق ل�صاحبة ال�س�ؤال) �أبو
لك هذا �صحيح :هو ال يعرف ما هي
حممد م�سعود يف �شمال ال�سعودية ال يعرف ما هي الدولة� ،أقول ِ
�شخ�صا م�سل ًما يعي�ش يف قرية .ال يعرف حتى �أنه يوجد �شيء
الدولة .هو لي�س مواط ًنا .هو ما زال
ً
ا�سمه دولة .ولكن هذا لي�س الو�ضع يف العامل كله .نحن اليوم يف نف�س االجتاه الذي نراه يحدث كل
يوم من �آخر القرن يف تدمري الطبيعة .هذا ال يعني �أنه ال توجد ا�ستثناءات .اال�ستثناءات ال حت�سب
ولي�س لها �أي اعتبار .جمرد �أنه هناك حركات ( green movementsا ُ
خل�ضر) و�إلى �آخره.
هذا ال يعني �أي �شيء .ما يهمني �أن نظام االنتاج اليوم يف العامل من اليابان لأمريكا هو نظام �إنتاج
اقت�صادي كيماوي مل يرتاجع ويغري ر�أيه عن �أي �شيء فهذا  .paradigmتدمري الطبيعة بهذا
ال�شكل هو  ،paradigmفهناك مفهوم بغ�ض النظر عن كل اال�ستثناءات املوجودة �أنه �إذا �أعطيت
ال�سعودية كفاية من الوقت ،ف�إن حممد �أبو حممود يف �شمال ال�سعودية �سي�صبح مواط ًنا� ،إن مل يكن
هو فابنه �سي�صبح مواط ًنا مبعنى املواطنة التي �أتكلم عنها.
�أنا ال �أق�صد �أن �أقول �أنه حني ي�صري ال�شخ�ص مواط ًنا فهذا يعني �أنه ال يكون م�سل ًما ،ويكون بالتايل
كاف ًرا مثال .هذا لي�س املق�صود .املق�صود �أي �إن�سان ميكن �أن ينتج املواطنة و�أي �إن�سان ميكن �أن ينتج
اال�سالم ،علم كالم والهوت وامليتافيزيقية ،هذا لي�س الهدف .مثال �أنا �أزور كثريا ،ومنذ � 25سنة،
�أنا زائر دائم مثال لبالد جنوب �شرق �آ�سيا و�أنا �أتتبع بع�ض املناطق �سنة ب�سنة �أو مرة كل �سنتني �أو
ثالث �سنوات ،و�أنا �أرى التغريات التي حتدث للأجيال النا�شئة هناك .فهناك نف�س النمط ،نف�س
الرباديغما �أو الأمنوذج .يوجد يف العامل اال�سالمي ويوجد مثال يف كمبوديا ،كمبوديا مثال مثال ممتاز
على هذا لأنها بلد كانت تعي�ش بطريقة معينة ومفهوم معني ،وهي تتغري تقريبا بنف�س الطرق التي
يتغري فيها كل العامل .فهذا الق�صد منه ،ولي�س ق�صدي �أنه الهوتي �أو �أي �شيء من هذا القبيل� .أنا لن
�أدخل مع �أي �أحد يف هذه الغرفة �أو يف �أي غرفة �أخرى يف م�سائل الدين والإميان و�إلى �آخرهthat’s .
� .not my businessأنا �أحتدث عن التكوين االجتماعي الفكري وال�سيكولوجي لل�شخ�ص وكيف
يرى ال�شخ�ص الكينونة .هذا هو املهم الكينونة .يعني كيف �أنظر �أنا للعامل الذي �أعي�ش فيه .يعني
نرجع لأ�شياء ب�سيطة وتافهة� ،أو حتى غري التافهة ففي احلقيقة متى �أ�صل ملرحلة املواطن ،كمواطن
ً
مرتابطا كل الرتابط ،وله عالقة بوجودي �أنا ك�إن�سان حي وكروح.
�أنا �أ�صل ملرحلة �أرى خاللها الكون
يعني كيف �أرى �أن ال�شجرة واجلبل واجلمل والبقرة التي �أذبحها و�آكل حلمها ،كيف �أراها امتدادًا يل
يف هذا الكون .ف�إذا در�سنا مثال ال�شريعة الإ�سالمية يف التاريخ (طبعا اال�ست�شراق �أجرم بحق هذه
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النقطة) فال يكفي �أنهم �أجرموا بحقوق كل ال�شريعة ،ولكن هنا � ً
أي�ضا هنالك ف�صل بني الت�صوف
والإ�سالم ،الت�صوف وال�شريعة.
اال�ست�شراق له � 100سنة� ،أهل ال�شرع يكرهون �أهل الت�صوف .يعني رمبا �أنا �أحتدث ب�شكل دراماتيكي
بع�ض ال�شيء ،ولكنّ الإ�سالم ،ال�شريعة ،رجال ال�شرع كانوا ينتقدون �أهل الت�صوف كما �أن �أهل
الت�صوف ينتقدون ال�شريعة ،وطبعا حتى ابن تيمية ُفهِ َم خط ًا حني هاجمه التلمذاين وابن عربي
وقاال عنه �أنه يكره الت�صوف .لكنه من القادرية ،هو مت�صوف .وهذا يعني �أن ابن تيمية كان ُينتقد
على �شيءٍ ما كان يحبه .ولكن املهم يف هذا االمر كله �أنه يجب �أن نعرف �أن كُلاّ ً من ال�شريعة
مدموجا بالآخر كل الدمج وهذا له عالقة بذبح البقرة التي ن�أكلها .ملاذا؟ لأنه عندما
والت�صوف كان
ً
تدمج النظام القانوين وال�شرعي يف املجتمع الذي ينتج الفرد ،لأن ال�شريعة قررت كل طرق احلياة
والتعليم واملدر�سة واحللقة وكل هذه الأ�شياء ،كلها وظيفة ال�شريعة؛ فعندما تدمج هذا امل�شروع
الفكري البنيوي مع م�شروع فكري اجتماعي �آخر وهو الت�صوف ،نرى �أن ال�شريعة (والغزايل دمج
ب�شكل � - Paradigmaticأمنوذجي) تعك�س الروح ال�صوفية ،فهي لي�ست فقط �أنظمة وقوانني-
هذا مهم جدا -هي لي�ست فقط �أنظمة قوانني طالق وزواج ونكاح وغريه (كل ما يندرج بني الطهارة
�سائل يف �سائل-
وال�صيد -كتاب ال�صيد يف �آخر الكتاب) ،ولكن هي نظام مو�ضوع يف �إطار ويف ٍ
كيف تغم�س �شي ًئا ما ب�سائل مو�ضوع يف �سائل ا�سمه �سائل الت�صوف ،ف�أ�صبح الت�صوف يتخلل النظام
ال�شرعي .والت�صوف هو الذي ي�ضمن العالقة بني الإن�سان والطبيعة ،الف�صل بني االخالق والقانون،
االخالق والطب ،االخالق  ..ف�صل االخالق عن جميع القيم �أو احلقائق الأخرى هو بال�ضبط
معاك�س لهذه النظرة للحياة ،وهذه النظرة للحياة باملنا�سبة� -أعود و�أقول -لي�ست منفردة وخمت�صة
بالإ�سالم فقط ،بل متار�سها كل الديانات واحل�ضارات الكبرية من اليابان للهند وال�صني والقبائل
الأفريقية ..الأنرثوبولوجيون يعرفون.
لدي مالحظة �صغرية �أو جمموعة مالحظات مرتبطة ببع�ض .د .وائل يقول �أنه ما
�أ .عالء العزةّ :
من حداثة مبعنى القراءة الكونية ملفهوم التاريخ ،هو بحد ذاته ا�ستمرار مل�شروع كوزمولوجي ديني
مبعنى تخ ُّيل التاريخ احلياة الإن�سانية باجتاه املثالية؟ يعني مارك�س يحدثنا عن عامل اال�شرتاكية،
حيث يكتب العمال ال�شعر ويعي�شون وي�شتغلون ويكتبون �شعر نهاية التاريخ .مفهوم النهايات هو نهاية
خال�صية حلدٍّ ما واحلداث ُة بحد ذاتها هي ا�ستمرار ملفاهيم دينية يف الأ�سا�س حول التاريخ .ال �أعرف
�إلى �أي حدٍّ توافق على هذه املجادلة النظرية
د .وائل� :أوافق كث ًريا.
�أ .عالء :ح�س ًنا .يف م�س�ألة تكنولوجيا الذات �أو  .technology of the selfال�س�ؤال هنا :اليوم
ال يتم احلديث من ِق َبل التيارات اال�سالمية عن م�شاريع لها عالقة بتكنولوجيا الذات .احلديث اليوم
يدور حتديدً ا عن م�ؤ�س�سات الدولة احلداثية العلمانية م�صبوغة بتعبري �إ�سالمي ،بكلمة �إ�سالم،
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يعني الدولة باملفهوم احلداثي .امل�ؤ�س�سات احلداثية التي �أنتجتها الدولة بلحظتها التاريخية تُ�صبغ
مبفهوم اال�سالم ويق َّدم هذا امل�شروع مبنظومة قوانني وقواعد �أخالقية م�أخوذة من امليتافيزيقية..
بجزء كبري منها من امليتافيزيقية ،مبعنى �إخراجها عن �سياقها التاريخي .وال�س�ؤال هو :هل تعتقد
�أن امل�شروع اال�سالمي (�أو ما يق َّدم على اعتبار �أنه م�شروع خمتلف نقي�ض للحداثة� ،إلى �أي مدى هو
ا�ستمرار �أو على الأقل هو جزء من امل�شروع اال�ستعماري (على االقل ا�ستعمار معر ٌّ
يف) مبعنى �أنه
تغليف الدولة احلديثة العلمانية ب�صياغة ا�سمها “اال�سالمية” هو عمليا زرك�شة زخرفة للحداثة
نف�سها ،مبعنى �أن احلداثة اال�سالمية هي جزء من امل�شروع احلداثي ولي�ست نقي�ضها.
د .وائل� :أريد �أن �آتي مبو�ضوع �أخر لكي نفهم مو�ضوع الدولة بالن�سبة للمواطن وامل�سلم� ،إذا قار ّنا
مثال يف حقوق الدولة على املواطن لأن الدولة ت�ستطيع �أن تدعو مواط ًنا لي�شرتك يف احلروب وي�ضحي
ب�أغلى ثمن ميلكه ال�شخ�ص وهو حياته .ماذا يوجد عندي �أغلى من حياتي؟ �أنا �إذا خ�سرت حياتي
خ�سرت كل �شيء ،فالدولة ت�ستطيع �أن جت ّندين و�أن تر�سلني للقتل واملوت خلدمة �شيء ميكن �أال
دفاعا عن الدولة ،دفاعا
تكون له يف احلقيقة مو�ضوعية معينة .ملاذا �أموت ،حتى ولو افرت�ضنا �أنه ً
عن �أ�سلوب حياة معني وجمتمع وعائلتي التي تبقى؟ عندما يذهب ه�ؤالء اجلنود الأمريكيون �إلى
العراق ،يقول ك ٌّل منهم� :أنا ذاهب لأدافع عن طريقة حياتنا ،لكي نبقي the American way
 .of lifeولكن هناك م�أزق منطقي :ملاذا ي�ضحي �أحدهم بحياته لكي ي�ساعد الأخر يف �أن يعي�ش.
أنت �أغنى
كنت �أنت �أي�ضا مواطنة ويف حاجة و� ِ
أعطيك � 5آالف دوالر دون �أي �سبب� .إذا ِ
�أي �أنا �أتي و� ِ
ربع ,ولكن هنا يوجد نقد للمنطق هذا
مني ال �أعطيك � 5آالف دوالر� ،إال �إذا كانت امل�س�ألة م�س�ألة ت ُّ
�أو ًال .ثاني ًا ،الدولة ت�أمرك ب�أن ت�ضحي بحياتك (وكل دولة تتطلب هذا ،كل دولة تتطلب �أن تر�سل
عال
جنودها �إلى اجلبهة) ،فماذا يعني هذا؟ هذا يعني �أنه من املفرت�ض �أن يكون هنالك هدف ٍ
غري مفهوم...ميتافيزيقيا� .إنها الت�ضحية باحلياة ،ونحن نتحدث عن �أثمن �شيء ميلكه الإن�سان.
�أنظر مثال للإ�سالم لكي نرجع ل�س�ؤال املواطن :وامل�ؤمن املواطن يجب �أن ي�ضحى به دون خالف .هل
�ضحى مب�ؤمن؟ يف ال�شريعة الإ�سالمية؟ طب ًعا .فدرا�سة متعمقة لق�ضية ما ي�سمونه باجلهاد
يجب �أن ُي َّ
(والذي ُي َذ ُّم يف الغرب كل يوم) ت�أتي بالنتائج التالية� :أن اجلهاد فر�ض عني على كل �شخ�ص موجود
ُهاج ُم من قبل العدو .هذا يعني ( self defenseدفاع عن النف�س)� .أي
يف مدينة �أو منطقة ت َ
�شخ�صا �أو جمموعة)
منطق و�أي جمتمع يف العامل يتطلب هذا .كل واحد مهدد باخلطر (�إن كان
ً
ُيفرت�ض الدفاع عنه �أو عنها� ،إال �إذا كانوا هم �سوف ميوتون  ..نحن نتحدث عن “الأمنوذجية”
(الـ  .)paradigmsال ن�ستطيع �أن نتكلم عن كل �شيء .دعونا نتحدث عن الذي يعرف احل�ضارة
اال�سالمية من ناحية املحاربة والدفاع والهجوم ،والدفاع عن الكيان الإ�سالمي ا�س ُمه جهاد ولن
نختلف حول الت�سمية  ..اجلهاد كفر�ض كفاية ،نعرفه جميعا� .إذا كنت ال تريد �أن تذهب ،ال تذهب.
ال يوجد �أي �أمر من �أي �سلطان يجرب �أي �أحد �أنه يذهب �إلى اجلهاد ،وباملنا�سبة الفر�ض العيني ال
يوجد له ( enforcementتنفيذ) .فبع�ض الفقهاء يقول �أنه ميكن لل�سلطان �أن يجرب �أحدً ا �أن
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يذهب ،لأن املدينة مهاجمة فري�سله مع اجلي�ش �أو مع املجموعة اللي ترغب يف �أن حتارب؛ ولكن ال
يوجد يف الفقه اال�سالمي منط وا�ضح يجرب ال�شخ�ص على الذهاب ،لي�س مثل التجنيد عندنا يف
اجليو�ش .فهناك نقطة غام�ضة غري وا�ضحة جدا وكثري من الفقهاء يفرت�ضون �أنه �إذا كنت ال تريد
�أن تذهب ف�أنت ور ّبك ،ولكن ال يوجد �أحد على الأر�ض اليوم يف هذه الدنيا ي�ستطيع ان يجربك .هذا
يف فر�ض العني .يف فر�ض الكفاية هناك جهاد ،فيمكن �أن يقول الوالدان ال نريد �أن نر�سل ابننا �إلى
اجلهاد .يف هذه احلالة ال يح ّل اجلهاد� .أكرث من ذلك� :إذا كان عليك َد ْين ال ت�ستطيع �أن تذهب �إلى
اجلهاد من غري �إذن املُدين .مبعنى �أن املُدين والوالدين �أ�صبحوا �أهم من الدولة� .إذا كنتُ اليوم
اذهب لتحارب ،و�أهلي ال يقبلون هذا واحلكومة الأمريكية تقول :ح�س ًنا
�أمريك ًيا ودولتي تقول يل ْ
نحن نحرتم هذا! هل �سمعتم بهذا؟ هذا هو ال�شرع الإ�سالمي .هذا يعني �أنكم �إذا بحثتم بحذر عن
كل �شيء يف اجلهاد ،من �أوله �إلى �آخره ،لن جتدوا �أن ال�سلطان والدولة يتط ّلبان ت�ضحية ال�شخ�ص
حتى يف هجوم العدو على البالد اال�سالمية .ال يوجد � .أكرث من هذا نحن نعرف قوانني النظام
الع�سكري كان الأمريكيون يف فيتنام وكمبوديا ير�سلون (مثل اجلنود واجليو�ش الأخرى) ،كانوا
ير�سلون  Platoonsباملئات ويعلمون �أنهم �سوف ميوتون كلهم لأن الو�ضع وا�ضح ،ولكن يجب �أن
يحاربوا ل�سبب من الأ�سباب .القيادة قالت هكذا.
مث ًال� ،أنا �أريد �أن �أ�شرتي ح�صا ًنا ولكن ال �أريد ال ر�أ�سه وال رجليه وال ذيله .الدولة هي دولة ،الدولة
اال�سالمية مل تكن دول ًة لأ�سباب وا�ضحة جد ًا وقد ع ّلقت عليها ب�شكل خمت�صر وهو �أن الدولة احلديثة
دولة تتدخل وت�سيطر على كل جوانب احلياة وتقرر الف�ضاء اخلا�ص .هذه �أ�سطورة �أن الدولة تتدخل
يف الف�ضاء العام وترتك الف�ضاء اخلا�ص للمواطن ،كالم فارغ .الدولة تقرر لي�س فقط حجم وتو�سع
وانكما�ش الف�ضاء اخلا�ص ،بينما تقرر ما يجري يف الف�ضاء اخلا�ص من الداخل ب�سبب القوانني
وغري القوانني من االجراءات .فال ن�ستطيع �أن نقول �أننا نريد �أن نعمل دولة ،لكننا ن�أخذها على
خاطرنا وكيفما نريد بالذات ون�سنّ القوانني ،لأن الأو�ضاع احلالية املو�ضوعية يف العامل اليوم ال ت�سمح
م�شروعا تعليم ًيا ثقاف ًيا م�ستقلاّ ً عن
بهذا االختيار � .اًأول املجتمع اال�سالمي (بر�أيي) يجب �أن يقيم
ً
�إرادة الدولة ويتما�شى مع القيم اال�سالمية التي يراها املجتمع يف منطقة معينة .وهنا �أنا �أ�صر على
خا�صية املجتمعات� .أنا من املدر�سة التي تقول �أن كل جمتمع خا�ص ،وكل جمتمع له العقالنية والعقلية
والروحانية التي تخت�ص به ويجب �أن يقرر م�صري نف�سه بنف�سه .ف�إذا قلنا هذا ال�شيء فمعناه �أننا بد�أنا
نقول �أن الدولة يجب �أن ترتاجع ،يعنى يجب �أن تكون هناك �صور �أخرى للدولة احلديثة؛ ولذلك �أقول
�أنا �أنه يجب �أن نتوقف عن ت�سميتها بالدولة .هذا �أو ًال .ثانيا ،لنفر�ض �أن امل�سلمني اليوم �أقاموا دولة
�إ�سالمية على طريقتهم ،التي تختلف متاما عن الطرق الأخرى ،نحن نعرف �أن االقت�صاد اال�سالمي
(�إذا كان ُي�سمح بهذا التعبري ..مل يكن موجودًا ،ولكنا ن�سمي �شي ًئا جديدً ا اقت�صادا �إ�سالم ًّيا) ُيبنى
على قيم �إ�سالمية تعارف عليها اجلميع من وقت نزول القر�آن حلد تك ُّون احل�ضارة اال�سالمية بال�شكل
الكامل (مبعنى خالل قرون) .هذا يتطلب �أن تكون الأولوية يف املجتمع الإ�سالمي هي �أولوية �أخالقية.
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لي�س يف القر�آن �أي �شيء ال يتطلب �أن يكون م� َّؤ�س ً�سا على الأخالق .الأخالق هي عماد القر�آن .القر�آن
جمتمع ح ٌّر يف نف�سه ،ولكن القر�آن هو عماد الأخالق الإ�سالمية .ف�إذا كان هذا
هو الأخالق .طبعا ك ُّل
ٍ
هو الهدف الأعلى والأ�سمى ،ولي�س احلياة املادية التي قررها ع�صر التنوير ،وقررتها �أوروبا �أن تكون
هام�شية ا�ستبدلت بالر�أ�سمالية واملادية .واملادية والر�أ�سمالية لي�ست لهما عالقة بالأخالق ،مبعنى �أنها
�إما  immoral or unmoral but it is never moralوالـ  unmoralي�صبح ب�سهولة
 immoral؛ هذا يعني �أن االقت�صاد فقط (نركز على االقت�صاد ،اقت�صاد الدولة اال�سالمية) يجب
�أن يكون من نوع �أخر يبنى على �أ�سا�س العدالة واالهتمام واحل�سا�سية للفقري واليتيم وامل�ساكني
و�إلى �أخره .نحن نعلم الق�صة كلها وهدف املجتمع اال�سالمي لي�س جمع االموال وتكدي�سها .هذه
م�س�ألة معروفة ،املال هو ق�سم من الهدف الذي هو مطلوب لكي يحقق �شي ًئا �آخر �أعلى و�أ�سمى .مثال،
الدرا�سات االقت�صادية االجتماعية للمجتمعات اال�سالمية اليوم تثبت ،من غري �أي نزاع �أو �أي �شك،
�أنه باملعدل العام بني الهند ومراك�ش وحتى دخول اال�ستعمار من بني � %50إلى  %60من املمتلكات
العقارية يف العامل اال�سالمي ومن �أغلى املناطق يف العامل كانت وق ًفا .ت�صو ّري �أنك تربطني  %60من
عقاراتك كح�ضارة عريقة يف �ألف �سنة كوقف ،ما معنى هذا املجتمع؟ �أكرب �صراع قام به اال�ستعمار
�ضد االمرباطورية العثمانية هو �صراع على تدمري الوقف لدرجة �أنه يف بداية القرن الع�شرين �أ�صبح
تقريبا منحلاّ ً كظاهر ًة ح�ضارية .الوقف هو �أ�سا�س املدر�سة والتعليم وتغذية الفقراء وامل�ست�شفيات
واجل�سور واملاء من احلنفيات العامة لل�شرب ،جميعه ٌ
وقف .يف كل مكان كان يوجد وقف ،هذا كله
ق�سم مبا ي�سمى بال  social justiceالعدل االجتماعي .باملخت�صر املفيد �أقول� :إذا كانت الدولة
عندئذ) ،و�إذا قامت يف هذا النظام االقت�صادي
اال�سالمية تقوم على مبادئ حديثة (ن�سميها ما ن�شاء
ٍ
الذي هو مبني على �أولوية االن�سان و�أولوية اجلماعة و�أولوية االعتبار للفقري وامل�سكني؛ فهذه الدولة
لن ت�صمد يف املجتمع العوملي االقت�صادي ع�شر �سنوات .هذا يعني �أنه �إذا مل يكن هناك ذلك التغيري
الذي يجب نحن �أن ن�ساهم به يف كل العامل (نحن نعني يف العامل اال�سالمي) ،ن�ساهم به يف كل العامل
�أن نغري هذه املبادئ لأنها مبادئ نعرف متاما الآن �أنها ال ت�ستطيع �أن ت�ستمر ،مبعنى �أنه لي�س لها �سند
 ،unsustainableو�إذا ا�ستمرينا فيها �سنذهب �ضحية هذه التجربة نحن والذي �صنعها يف
الغرب ويف ال�شرق -اليابان وال�صني يف الأ�سا�س ،فهناك م�شكلة ال تخ�صنا لوحدنا .هذا ما �أق�صده
يف املحا�ضرة .ل�سنا نحن �أ�صحاب امل�شاكل .لي�س لدينا �سيطرة و monopolyعلى امل�شاكل يف
الدنيا .امل�شاكل يف الدنيا �صنيعتنا جميعا ،فيجب �أن ندر�س م�شاكلنا ولكن يجب �أن ندر�س م�شاكل
الآخر ،الغرب يف اال�سا�س .وهذا ال�شيء مهم �أن الدعوى �أنه لي�س هناك ف�صل بني ال�شرق والغرب
�صاحلة ملنظور واحد وهو �أنه ال ت�ستطيع �أي ح�ضارة �أن تقوم من غري َد ْين حل�ضارة �أخرى� .أوروبا
قامت على �أ�سا�س َد ْين كبري للح�ضارة الإ�سالمية ونحن الآن يجب �أن ننظر للغرب ونتعلم ،و�أن ن�أخذ
منه �أح�سن �شيء .هذا هو الـ ( cross- fertilizationالتالقح الثقايف) .طب ًعا مينع �أن نف�صل
بني ال�شرق والغرب ،وهذا ما يق�صده نا�س مثل �سعيد وغريه؛ ولكن ال ن�ستطيع �أن نتجاهل تبلور القوة
وغرب .ولو خرجت
معنى وا�ضح يف �شرقٍ
ٍ
ال�سيا�سية� .أرجع لكارل �شميدت لأنه �أظن هو ُيع ّرف ويحدِّ د ً
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�شرقي ومن �أن جون �سميث (من نيويورك الذي يدافع عن
من جلدي ال �أ�ستطيع �أن �أتخل�ص من �أنني
ٌّ
غربي .يوجد هناك  paradigmsلي�س لأنه �شرق وغرب،
ال�صهيونية مثال والر�أ�سمالية والليربالية) ٌّ
ولكن لأنه يوجد � paradigmsأمنوذج �شرقي و�أمنوذج غربي ،ورمبا ي�شتبكان ،ولكن �إذا ا�شتبكا يف
هذه احلالة يوجد م�شكلة لدينا نحن .ف�أنا ال �أتقبل ،الدولة احلديثة لن حتل م�شكلتي ،ال كفل�سطيني وال
كعربي وال كم�سلم� .أي �إذا فكرمت فيها� :أح�سن جتربة للدولة احلديثة ف�شلت حتى يف الغرب .و�إذا مل
يعرف بع�ضهم ذلك فالوقت قادم� .آخرون يعرفون ذلك ونحن نعرف ذلك وكثري من النا�س يعرفون
ذلك� .أما بالن�سبة للم�ستقبل ويف كلمات ب�سيطة لنختم هذه احللقة عن امل�ستقبل ،وهذا �شيء عوي�ص
دائما� ،أي �شيء �صعب جدا �أن حتاول تقدمي م�شروع حل لي�س �أول �شيء للإ�سالم ولكنّ اال�سالم
لديه مناطق ،كل منطقة لها خا�صيتها .فال ت�ستطيع �أن تعطي ح ًال واحدً ا للجميع ،و�إال �سندخل يف
ح�ضرتك .ولكن من متطلبات هذا احلل �أن ندخل يف درا�سة نقدية لأنف�سنا
حتدثت عنها
الهيمنة التي
ِ
ِ
وللغرب على الت�ساوي .ال ن�ستطيع �أن نقول الغرب ،الغرب ،ونذم يف الغرب� ،أو مندح يف الغرب� ،أو
نذم �أنف�سنا �أو مندح �أنف�سنا .كل هذه االحتماالت الأربع خاطئة متاما .يجب �أن نبد�أ بدرا�سة تاريخنا،
وكان يوجد �س�ؤال عن هذا �أنه يجب �أن نبد�أ بتاريخنا ودرا�سته درا�سة نقدية لن�سرتجع منه العنا�صر
الفكرية والأخالقية يف الإطار الذي عا�ش فيه لنك ّيفه لإطار جديد ب�شكل نقدي ،لأنه �إذا كان يوجد
احلق واملمار�سة يف الغرب يف �أن ي�ستمدّوا �أو ي�ستندوا �إلى الـ  enlightmentوكل الع�صور والقرون
الأربعة املا�ضية (هذا تاريخهم وهذه ح�ضارتهم وهذا الـ heritageلديهم ..تراثهم) ،ملاذا نحن
ال نعمل هذا ب�شكل معقول� ،سوا ًء كنا �إ�سالميني �أو غري �إ�سالميني .نقدي لي�س على اال�سالميني هنا.
اال�سالميون لي�س لديهم م�شكلة مع �أنه م�شكلتهم هي �أحيانا ال يفهمونها كفاية ،ولكن نقدنا للليرباليني
�أنهم لديهم �أزمة ( inferiority complexعقدة نق�ص)� .أنظر �أوال �إلى نف�سك وح�ضارتك� ،أن
ت�ستطيع �أن ت�ستخل�ص منها ق�س ًما من هويتك وتاريخك وجتربتك وبعد ذلك �أنظر يف الإمكانيات
اخلارجية .هذا ناق�ص يف املع�سكر الليربايل ،ولكن و�أخريا يجب �أن ندخل يف حوار مع من ي�سمع
وي�ستطيع �أن ي�سمع لنا يف الغرب ويتجادل معنا وي�ضم �صفوفه لنا ،الن كثريين يف الغرب يعلمون،
وفكرة �صحيحة للدعوة اال�سالمية اليوم �أن احلل يجب �أن يكون ح ًال جذر ًيا؛ هو حل لوجودنا على
الأر�ض ،لي�س فقط كم�سلمني .يف هذه الناحية يجب �أن نقنع الغرب �أننا نحن وهم مع ّر�ضون لنف�س
اخلطر .هم مرتاحون �أكرث على ال�سفينة ،هم حجزوا  first Classيف ال�سفينة التي يركبون فيها،
ونحن يف قاع ال�سفينة مع الفئران واجلراذين .ولكننا جميعا �سننزل يف ال�سفينة (هذا �إذا كانوا
يفهمون هذه الر�سالة ب�أننا نحن جميعا على هذه ال�سفينة) وهنالك �أ�شخا�ص بد�ؤوا يفهمون مثل
( alasdair maclntyreواحد من �أئمة هذا املع�سكر الذي فهم� ،أو بد�أ يفهم خطورة الو�ضع على
هذا امل�ستوى) ،حينها يوجد لدينا م�ستقبل �أن نخلق عاملًا �أف�ضل وهذا الذي نريده ،و�شك ًرا.
د� .إ�صالح� :أ�شكر د .وائل حالق على �سعة �صدره وعلى �سعة علمه وعلى كرثة توا�ضعه و�أت�أمل �أال تكون
هذه �آخر مرة ن�ست�ضيف فيها د .وائل ونكون دائما يف لقاءات مع ح�ضرتك يف امل�ستقبل.
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عربماقبلالدعوة:تفنيدلت�صو ٍر�سائد
جمال �ضاهر
عبد الكرمي الربغوثي
ندمي م�سي�س

ي�سلط هذا البحث ال�ضوء على كيفية تعامل التيار ال�سائد من الباحثني العرب القدماء واملعا�صرين،
مع عرب ما فبل الدعوة الإ�سالمية ،ليظهر ت�أثري �أفكارهم امل�سبقة على نتائج �أبحاثهم ،وعلى تكري�س
ت�صور �سي�سود يف �أدبيات عدة ،مفاده �أن العرب مل يكن لديهم فكر �أو جتريد فل�سفي .ولبيان موا�ضع
التناق�ض بني الأطر النظرية املعتمدة يف �إجراء تلك الأبحاث ،والتف�سريات املقدمة من قبلهم ملا
يرونه ويجدونه عند العرب كداللة على حجم الإ�شكاالت املت�ضمنة يف مثل هذه الأبحاث ،هذا من
ناحية ،ومن الناحية الأخرى ،يقوم البحث بتبيان ما كان عند العرب من غنى لغوي� ،أهّ ل اللغة
العربية لتكون �أداة �إب�ستمولوجية تعزز الدراية املعرفية ،ال يتعلق بالطبيعة وب�ضرورات احلياة يف
ال�صحراء فح�سب ،بل �أي�ض ًا فيما يتعلق بت�أويل حياتهم االجتماعية والثقافية على حدٍ �سواء.

مقدمة
نق�صد بالعرب هنا عرب ما قبل الدعوة الإ�سالمية ،و�إن كنا �سنتناول بع�ض الآراء التي تتحدث عن
العرب عامة ،ما قبل الدعوة وما بعدها ،يف حماولة لت�سليط ال�ضوء على �سلوك جل الباحثني عند
ا�صطدامهم مبعطيات تاريخية تتنافى وما يحملون من �أفكار ومعتقدات ،وذلك من �أجل التدليل على
�أن املعطيات التاريخية ،مهما كانت ،مل تبدل ومل تغري من �أفكارهم امل�سبقة ب�أنه مل يكن «للعرب ،يف
جاهليتها ،من علم تفاخر به وتباري فيه �سوى علم ل�سانها ،و�أحكام لغتها ،ونظم الأ�شعار ،وت�أليف
اخلطب» ،4التي ي�ؤكدها الباحثون ،ومن بينهم طرابي�شي ،بقوله« :رغم ورود �أخبار عن كتب متداولة
لدى العرب ما قبل الإ�سالم ،ينبغي �أن ن�ستدرك ونقول �إن النرث الوحيد الذي عرفه عرب اجلاهلية
هو نرث الأمثال واحلكم و�سجع الكهان القريب يف بنيته �إلى ال�شعر» ،5ف�أتت الأبحاث ،وكانت كذلك
نتائجها متناغمة ومن�سجمة مع هذه الأفكار .وللدقة نود الإ�شارة �إلى �أن الأفكار امل�سبقة ،التي يحملها
 -4اجلابري ،حممد عابد ،تكوين العقل العربي ،بريوت ،مركز درا�سات الوحدة العربية وجماعة الدرا�سات العربية والتاريخ واملجتمع،
 1991م.88 ،
 -5طرابي�شي ،جورج ،نقد نقد العقل العربي� ،إ�شكاليات العقل العربي ،بريوت ،دار ال�ساقي  1998م.180 ،
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ه�ؤالء الباحثون عن العرب ،هي �أحد العوامل الرئي�سة� ،إن مل تكن العامل الوحيد ،التي حددت يف
تعاملهم ،من فهم وحتليل وتف�سري ،ملا بني �أيديهم من معطيات تاريخية تتعلق بالعرب ،الأمر الذي
ر�سخ �أفكارهم امل�سبقة عن العرب ،وهذا بدورة �أكد الزعم ب�أن امل�صادر الفكرية للفل�سفة العربية
الإ�سالمية ال عالقة لها بالعرب ،بل هي يونانية املن�ش�أ والأ�صل.
ولي�س هذا التعامل خارج ًا عن القاعدة� .6إال �أن الالفت هنا هو خ�صو�صية التعامل ،من حيث
الإ�صرار على �إخراج العرب من دائرة التف�سري النظري املُعتمد يف تف�سري الظواهر نف�سها عند �سائر
ال�شعوب ،حيث بالغ البع�ض ف�أخرجهم حتى من دائرة ال�شعوب .فقد قرر ال�شهر�ستاين ،مث ًال ،الذي
عا�ش يف القرن اخلام�س الهجري ،ب�أن اهلل مل مينح العرب �شيئا من علم الفل�سفة« ،وال هي�أ يف
طباعهم للعناية به».7
ميكننا �أن نقرر حقيقة �أنه لوال �شيوع الأفكار امل�سبقة عن العرب ،لتك�شفت خ�صائ�صهم منذ القدم،
ولظهر ما كان بني �أيديهم من معرفة وطرائق فكرية .ق�صدت القول �إن االحتكام للأفكار امل�سبقة يف
�إ�صدار الأحكام� ،ش ّكل وما زال ي�ش ّكل� ،أحد �أهم الأ�سباب ال�ستمرار اجلهل مبا كان عليه العرب ،ولوال
ذلك ل�سلط الباحثون ال�ضوء تنقيبا وحتليال على القرائن املتوفرة ،الدالة على عمق الفكر وات�ساع
الوعي وانت�شار املعرفة عند عرب ما قبل الدعوة الإ�سالمية.
من هنا� ،سيقوم هذا البحث على افرتا�ض نظري �أ�سا�سي ،م�ؤداه �أن العرب مثلهم مثل �سائر ال�شعوب،
ينطبق عليهم ما ينطبق على غريهم .وال نق�صد بهذا �أن ال خ�صو�صية للعرب �أو لغريهم ،بل نق�صد
القول �إن النظريات يف انطباقاتها املمكنة على �سائر ال�شعوب ،تنطبق �أي�ضا على العرب .ف�إذا كان
من املمكن �أن نعتمد نظريات تربط بني ال�شروط احلياتية والن�شاط الإن�ساين ،لتف�سري الظواهر
ون�ش�أتها عند ال�شعوب ،يكون من املمكن �أي�ضا �أن نعتمد النظرية ذاتها لتف�سري الظواهر ون�ش�أتها
عند العرب .و�إذا ارتبط ن�ضج الفكر وات�ساع املعرفة مع ن�ضج اللغة ،يكون هذا �صحيحا �أي�ضا بالن�سبة
للعرب.

حدود املوقف
�إن االعتقاد بجهالة العرب من جهة ،والت�أكيد على �سذاجة البدوي من جهة �أخرى ،ت�شكالن املنطلق
 -6الأمر الذي يتحدث عنه توما�س كون  Thomas Kuhnيف كتابه ,The Structure of Scientific Revolution
 1962يف �إ�شارته �إلى حجم ت�أثري �إميان العلماء بنظرية علمية معينة ،لي�س فقط على فهمهم لنتائج �أبحاثهم ،بل على التجربة العلمية
برمتها� .أنظر �أي�ضاThomas Kuhn, “Logic of Discovery or Psychology of Research” in :
Criticism and the Growth of Knowledge, Edited by: Imre Lakatos & Alan Musgrave,
1982 ,Cambridge University Press, Cambridge؛ 23 - 1
 -7ال�شهر�ستاين� ،أبي الفتح عبد الكرمي ابن �أبي بكر ،امللل والنحل ،حتقيق حممد الوكيل ،القاهرة ،م�ؤ�سة احللبي 1968 ،م ،ج .10 ،1
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الأ�سا�س ،واليقني الرا�سخ ملعظم الباحثني ،ومنهم العرب ،وب�شكل خا�ص عند تناول عرب ما قبل
الدعوة .ك�أن اجلهالة وال�سذاجة� ،صفتان للبداوة العربية� ،أو ك�أن جهالة العرب و�سذاجتهم هما
جهالة و�سذاجة بدوية .وهكذا دواليك ،فتارة يتم توظيف اجلهالة وال�سذاجة ،ك�صفتني للبداوة
العربية ،وتارة �أخرى يتم اعتماد جهالة العرب و�سذاجتهم البدوية� ،إما للتف�سري� ،أو للحكم عليهم،
�أو حتى ملجرد �إبداء مالحظات عابرة .وقد و�صل الأمر ببع�ض الباحثني الذين �شاع بينهم االعتقاد
ب�سذاجة العرب البدوية وا�ستحكم� ،أن يطلقوا حكم ًا ب�أن «ال�سمات الثقافية العامة املميزة ملا ميكن
�أن ي�سمى (العقلية العربية) ،هي �سمات مهما اختلفت حولها الأحكام والر�ؤى ،متتاز يف نهاية الأمر
ب�أنها :ثقافة عملية (برجماتية) ال تنزع �إلى التفل�سف النظري العميق ،وال تقبل فكرة االمتزاج
والتداخل بني الآلهة والب�شر» ،8من دون �أن يقرن حكمه هذا بتف�سري يتنا�سق مع حجم احلكم
وخطورته ،وك�أن الإ�شارة �إلى «برجماتية» التفكري كافية لنفي القدرة على اخللق والإبداع� ،أو على
التفل�سف النظري العميق عند �أحد .يقول �إ�سرائيل ولفن�سون على �سبيل املثال� :إن الكنعانيني ،ب�سبب
عقليتهم املادية والأر�ضية ،اخرتعوا ما اخرتعوا وخلقوا ما خلقوا ،فهم الذين «اخرتعوا ال�سفينة،
واهتدوا �إلى عمل الزجاج ،وو�ضعوا نظام احل�ساب ،وهم الذين اخرتعوا �أبجدية الكتابة املختزلة
بالن�سبة للخط امل�سماري والهريوغليفي ،فال غرو �أن �أ�صبح اخلط الكنعاين �أ�سا�سا جلميع خطوط
العامل املتمدن يف ال�شرق والغرب» ،9بل و�إلى الكنعانيني �أ�صحاب العقلية املادية ُين�سب �أي�ضا اخرتاع
«اللون الأرجواين والنظريات الذرية»� .10أكرث من ذلك� ،إذا �أخذنا بر�أي جالزر ،ح�سب ما يورد
ولفن�سون ،ب�أن اللفظ «معني م�صران» الذي ورد «يف كتابات م�صرية �إمنا يدل على بطون معينية
وجدت يف م�صر وطردوا منها ...و�أن هذه القبائل املعينية هي بعينها القبائل ال�سامية التي فتحت
م�صر وحكمتها قرونا كثرية ،وعرفت بعدئذ با�سم ال�شا�سو �أو الهك�سو�س» ،11تكون هذه القبائل ،وهي
من �أعظم القبائل العربية «التي حكمت بع�ض البالد يف �شمال اجلزيرة زمنا طويال» ،12هي التي
�أدخلت العجلة احلربية وال�سيف �إلى م�صر ،وهي التي �أدخلت الأبجدية �إلى بالد الإغريق ،والذي
يعتقد برنال ب�أن ذلك ال بد �أن يكون قد مت قبل  1400ق.م.13
�أما بالن�سبة لالدعاء القائل بعدم �إميانهم �أو قبولهم لفكرة االمتزاج والتداخل بني الآلهة والب�شر،
تقدم على هذه العظائم ،والأمور
من نوع ما يقوله املع ّري يف ر�سالته� :إن العرب مل تكن «يف اجلاهلية ُ
غري النظائم ،بل كانت عقولهم جتنح �إلى ر�أي احلكماء ،وما �سلف من كتب القدماء� .إذ كان �أكرث
الفال�سفة ال يقولون بنبي ،وينظرون �إلى من زعم ذلك بعني الغبي»� ،14أي �أن عدم �إميان العرب بفكرة
 -8زيدان ،يو�سف ،الالهوت العربي و�أ�صول العنف الديني ،القاهرة ،دار ال�شروق 2010 ،م.87 ،
 -9ولفن�سون� ،إ�سرائيل ،تاريخ اللغات ال�سامية ،بريوت ،دار القلم 1980 ،م.52 ،
 -10مازيل ،جان ،تاريخ احل�ضارة الفينيقية الكنعانية ،ترجمة ربا اخل�ش ،الالذقية ،دار احلوار 1998 ،م.17 ،
 -11ولفن�سون� ،إ�سرائيل.176 ،
 -12ولفن�سون ،امل�صدر ال�سابق.177 ،
 -13برنال ،مارتن� ،أثينا ال�سوداء ،حترير �أحمد عثمان ،القاهرة ،املجل�س الأعلى للثقافة 2002 ،م.190 ،
 -14املع ّري� ،أبي العالء ،ر�سالة الغفران ،حتقيق عائ�شة عبد الرحمن (بنت ال�شاطئ) ،القاهرة ،دار املعارف ،ط .440 ،9
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النبوة �أو بفكرة االمتزاج والتداخل بني الآلهة والب�شر ،نابع من �سخافة الفكرة عندهم ،مثلهم يف
ذلك مثل الكثري من الوثنيني الذين بدت لهم امل�سيحية «عقيدة بربرية ،وبدا اهلل امل�سيحي �إلها �ضارا
�أو بدائيا يتدخل ب�أ�سلوب ال عقالين يف �ش�ؤون الب�شر ،لي�س فيه �شيء م�شرتك مع �إله الفال�سفة الذي
ال يعرتيه التغري ،والنائي ،مثل �إله �أر�سطو».15
افرتا�ض زيدان جلهل العرب و�سذاجتهم لي�س ا�ستثناء يف امل�صادر العربية ،وال اعتقاده ب�أنه من
املمكن �أن يقوم باحلكم عليهم من دون �أن يقف عند حكمه ،حتى لو �أ�شارت امل�صادر �إلى خط�أ
احلكم ،بل وحتى لو �أ�شارت امل�صادر يف مو�ضوع بحثه بحد ذاته �إلى غري موقفه واعتقاده ،وك�أن
كل ما يخالف ر�أيه ،و�إن كانت معطيات تاريخية ،لي�س فقط ال قيمة له وال حاجة للتعامل معه ،بل
وغري موجود �أ�صال .مثال �آخر هو عزة ح�سن ،الذي يقول يف تقدميه لكتاب ابن الأجدابي ،من دون
�أي تعليق ومن دون �أي حماولة لإ�سناد مقولته� :إن «معرفة العرب يف اجلاهلية يف مو�ضوع الأزمنة
والأنواء كانت معرفة عملية ،قائمة على التجربة امل�ستمرة خالل ال�سنني والدهور ،ومبنية على جمرد
العيان ،غري م�ستنبطة بالنظر العقلي والبحث العلمي ،جلهلهم علوم الريا�ضيات والهند�سة».16
يذكر اجلاحظ ،عن اليقطري ،ق�صة تتحدث عن و�صف �أعرابي «لبع�ض �أهل احلا�ضرة جنوم الأنواء،
وجنوم االهتداء ،وجنوم �ساعات الليل وال�سعود والنحو�س .فقال قائل ل�شيخ عبادي كان حا�ضرا� :أما
17
ترى هذا الأعرابي يعرف من النجوم ما ال نعرف! قال :ويل �أمك ،من ال يعرف �أجداع بيته؟»
من �أجل الوقوف على مدى �سالمة و�صف ال�شيخ العبادي لعالقة العربي ومعرفته بالنجوم ،علينا �أن
ننظر يف �سائر معارفه املرتبطة بحركة الطبيعة ومن �ضمنها النجوم.
مل يتوقف العربي عند التمييز بني ف�صول ال�سنة الأربعة ،ك�أربع حاالت متر بها الطبيعة خالل
دورتها ،بل ق�سم كل ف�صل من الف�صول الأربعة �إلى فرتات من�سوبة �إلى حال كل فرتة وفرتة يف كل
ف�صل وف�صل من الف�صول الأربعة« ،وي�سمى كل زمن با�سم الغيث الواقع فيه .ف�أول �أزمنة ال�شتاء
مي ،ثم ال�شتاء ،ثم الربيع ،وكلها �شتاء .و�أول �أزمنة ال�صيف الثالثة ال�صيف ،م�شدد
الثالثة ال َو ْ�س ّ
18
الياء ،ثم احلميم ،ثم اخلريف ،وكلها �صيف»  ،بل وميزوا بني حاالت املطر ومميزاته ،بدءا برتتيب
املطر ال�ضعيف ،مرورا بجميع �أنواع املطر .19وجاءت �أ�شهر ال�سنة لت�شري �إلى ما مييز الطبيعة يف كل
� -15أرم�سرتونغ ،كارين ،اهلل والإن�سان على امتداد � 4000سنة من �إبراهيم اخلليل حتى الع�صر احلايل ،ترجمة حممد اجلورا ،دم�شق،
دار احل�صاد 1996 ،م.104 ،
 -16يف :عزة ،ح�سن ،ابن الأجدابي� ،أبي �إ�سحاق �إبراهيم ابن �إ�سماعيل ،الأزمنة والأنواء ،حتقيق عزة ح�سن ،الرباط ،دار �أبي رقراق،
 2006م.11 ،
 -17اجلاحظ� ،أبي عثمان عمرو بن بحر ،احليوان ،حتقيق عبد ال�سالم هارون ،ط  ،2ج  ،6القاهرة ،مطبعة م�صطفى �ألبابي احللبي
و�أوالده.31 ،
 -18ابن الأجدابي  ،الأزمنة والأنواء.95 ،
 -19ال حاجة ،هنا ،لتعداد �أ�سماء املطر ،وعددها  29ا�سما ،بالإ�ضافة لأنواع املطر ال�ضعيف (�أنظر الثعالبي� ،أبي من�صور عبد امللك بن
حممد ،فقه اللغة و�أ�سرار العربية ،حتقيق يا�سني الأيوبي ،بريوت ،املكتبة الع�صرية .)303 ،2000 ،تكفي الإ�شارة �إلى وجودها للداللة على
ن�شاط العرب املعريف بكل ما يتعلق بالأنواء والأزمنة.
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وقت من �أوقات تلك الفرتة من ذلك الف�صل ،ومن ثم قاموا بالتمييز بني ع�شرة �أحوال كل �شهر� ،أي
�أن جتزيئ ال�سنة �إلى مركباتها كان جتزيئا لأحوال الطبيعة يف �أزمنة.
من هنا ،ويف �سياق هذا الن�شاط اللغوي للعرب ،علينا �أن نتعامل ،و�أن نفهم ثبات الأ�شهر وعدم
دورانها قبل الدعوة يف ال�سنة ،حيث جاء الن�سيء للحفاظ على ثباتها ومواعيدها من�سوب ًا لأحوال
الطبيعة ،ف�أخذت الأ�شهر عندهم �أ�سماءها ن�سبة للمعطيات يف كل �شهر و�شهر يف ال�سنة .كان
«�شتا�ؤهم �أبدا يف جمادي الأول وجمادي الآخرة ،ويجمد املاء يف هذين ال�شهرين؛ ولذلك �سموهما
بهذا اال�سم» .20وكان �صيفهم �أبدا يف رم�ضان ،وذلك ل�شدة احلر يف تلك الفرتة من ال�سنة .بل �إن
العرب مل يكتفوا بتف�صيل حاالت الطبيعة ،فبالإ�ضافة لهذه الأ�سماء ،كان لل�شهور العربية �أ�سماء
�أخرى ،مثل امل�ؤمتر والناجر وخوان ،التي ت�شري �إلى حال احلياة يف حال الطبيعة من كل �شهر،
فامل�ؤمتر «معناه �أن ي�أمتر بكل �شيء مما ت�أتي به ال�سنة من �أق�ضيتها» ،21وي�سمون «�شهري ال�شتاء
اخلال�ص �شهري قماح ...و�سميا بذلك لأن الإبل ترفع ر�ؤو�سها عند املاء ل�شدة برده والإبل القماح،
التي ترفع ر�ؤو�سها ...وي�سمون �شهري القيظ اللذين يخل�ص فيهما ح ّره� ،شهري ناجر ،و�سميا بذلك
22
لأن الإبل ت�شرب ،فال تكاد تروى ل�شدة احلر .والنجر والبغر متقاربان ،وهو �أن ت�شرب فال تروى».
وكان لكل ثالث ليال منها ا�سم خا�ص بها« ،فالثالث الأولى :غرر ،والثانية :نفل ،لأن ال ُغ َر َر كانت
�أ�صال وهذه زيادة عليها ،والثالثةُ :ب ْه ٌر ،يغلب فيها �ضوء القمر �ضوء النجوم ،والرابعةُ :ز ْه ٌر،
لبيا�ضها ،واخلام�سةٌ :
بي�ض ،لأن القمر يطلع فيها من �أولها �إلى �آخرها ،وال�ساد�سةُ :د َرعٌ ،ل�سواد
ناد�س ،ل�شدة �سوادهن،
�أوائلها وبيا�ض �سائرها ،وال�سابعة :ظلم ،لغلبة ال�سواد عليها ،والثامنةَ :ح ُ
والتا�سعة :محِ ا ٌق ،يمَ َّ ِحقُ فيها الهالل ،والعا�شرة :الدّاد َء ،وال ّد�أد�أة �شدة الظلمة ،وفيها ي�ست�سر القمر
ليلة �أو ليلتني ،فال ُيرى غدوة وال ع�شية ،وت�سمى ليلة الثامن والع�شرين الدّعجاء ،والتا�سع والع�شرين
الد ّْهماء ،والثالثني الليالء ،وهي الثالث الدّاد ُء».23
�إن جتزيئ ال�سنة �إلى مركباتها ،وت�صنيف حركة الطبيعة و�أحوالها ،والتمييز بني كل جزء يف دورتها،
هو �أحد الو�سائل التي ا�ستخدمها العرب للتعامل مع ال�صحراء من �أجل التحكم بحياتهم ،فموا�سم
العرب على �سبيل املثال «كاحلج والأ�سواق الكربى ،وهي وجه من وجوه احل�ضارة يف ع�صر اجلاهلية،
ال يكفي �أن تكون مواعيدها معروفة ،و�أيام قيامها وانق�ضائها معلومة ،بل يجب �أن تكون لها مواقيت
ثابتة ،ال تدور يف الزمن ،دوران ال�شهور يف ال�سنة القمرية ،تكون مرة يف ال�شتاء ،و�أخرى يف ال�صيف،
تارة يف الربيع و�أخرى يف اخلريف ...ولذلك كان العرب يف اجلاهلية يقومون بفعل «الكب�س» ،تثبيتا
ملوا�سمهم يف الأزمنة ،وي�سمونه« :الن�سيء» مبعنى الت�أخري».24
 -20الأ�صفهاين ،ابي القا�سم احل�سن بن حممد ،الأزمنة والأمكنة ،حيدر �أباد ،دار املعارف 1332 ،هـ ،،ج .86 ،1
 -21البريوين� ،أبي الريحان حممد بن �أحمد ،الآثار الباقية من القرون اخلالية ،القاهرة ،مكتبة الثقافة الدينية 2008 ،م.60 ،
 -22ابن قتيبة� ،أبي حممد عبد اهلل بن م�سلم ،ت  276هـ ،الأنواء يف موا�سم العرب ،بغداد ،ال�ش�ؤوون الثقافية العامة 1988 ،م. 110 – 109 ،
 -23ابن الأجدابي ،الأزمنة والأنواء.87 ،85 ،
 -24ح ّمور ،عرفان حممد ،املوا�سم وح�ساب الزمن عند العرب قبل الإ�سالم ،بريوت ،م�ؤ�س�سة الرحاب احلديثة 2000 ،م.9 – 8 ،
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�إن ت�صنيف �أحوال احلياة ومتييزها بعالقتها ب�أحوال الطبيعة وت�سميتها ،هو فعل تقريب وربط بني
�سلوك الطبيعة وال�سلوك االجتماعي ،وهو فعل �إدخال للطبيعة �إلى حيز الف�ضاء االجتماعي ومزجها
فيه لإحكام ال�سيطرة على حياتهم فيها ،والأداة هي اللغة ،التي مل يكن من املمكن �أن يتم توظيفها
من دون �أن تكون قد و�صلت �إلى مرحلة من الن�ضج كافية.
�إذا كانت اللغة ،كما يقول جريار جهامي ،هي «مبد�أ فاعل يفر�ض على الفكر جملة من التمييزات
املختلفة والقيم الذاتية ،وهذا ما يح ّول نظام كل لغة �إلى م�ستودع متنوع من التجارب املتوارثة
عن الأجيال املتالحقة» ،25ف�إن الت�سمية ،بو�صفها جزء ًا من الن�شاط اللغوي ،هي جزء من هذا
امل�ستودع ،وبو�صفها كذلك ،ت�شري �إلى طبيعة التجربة املتوارثة عن الأجيال املتالحقة ،و�إلى طبيعة
عالقة ُمنتج اللغة مع بيئته ،بل �إنها �أي�ضا ن�شاط دال على حدود معرفته ببيئته وطبيعتها� .إذ �إن
فعل الت�سمية ،كفعل جتريد ،هو فعل متييز ملا يجعل ال�شيء ما هو ويف�صله عن غريه� ،أي �أنه فعل
ت�صنيف للموجودات ،كما للظواهر ،بعد الإ�شارة �إلى خ�صائ�صها للتمييز بينها ،وهو بهذا فعل دال
على طبيعة الإدراك ونوع املعرفة .وبهذا ،نقول �إنه كلما تعددت التجريدات وطالت الت�صنيفات
عددا من الظواهر واملوجودات �أكرب ،كانت املعرفة بالطبيعة �أن�ضج .وكلما تعددت الت�سميات للتمييز
بني احلاالت املختلفة للظواهر ،مثل تعدد �أ�سماء املطر ،كانت املعرفة �أعمق و�أو�ضح .ومتييزا بني
الت�سمية والو�صف؛ كلما طالت كرثة الت�سميات ،كان تناقل املعلومات �أ�سهل و�أ�سرع ،فنقل املعلومات
يحتاج ،ولو تقنيا� ،إلى عدد من الكلمات �أكرب ومن الكالم �أكرث .وكلما كان تناقل املعلومات �أ�سهل،
كانت �إمكانية ن�شرها وتراكمها �أكرب.
وبهذا� ،إذا �أردنا �أن نربط بني ما قبل الدعوة وما بعدها ،من حيث اال�شتغال باللغة ،نقول� :إن جذور
هذا النوع من الن�شاط و�أ�سا�سه بعد الدعوة ،ممتدة يف �أر�ض عرب ما قبل الدعوة .املق�صود هنا،
لي�س املعنى الذي يق�صده الفارابي يف قوله �إن «العوام واجلمهور هم �أ�سبق يف الزمان من اخلوا�ص،
واملعارف امل�شرتكة التي هي بادئ ر�أي اجلميع هي �أ�سبق يف الزمان من ال�صنائع العملية ومن املعارف
تخ�ص �صناعة منها ،وهذه جميعها هي املعارف العامية» ،26بل �إن الن�شاط اللغوي بحد ذاته كان
التي ّ
م�شروع العرب وهاج�سهم قبل الدعوة ،وكذلك الأمر بالن�سبة لن�شاطهم املعريف.

اللغة قيد املراوغة
«وكل معنى للعجم ،ف�إمنا هو عن طول فكرة وعن اجتهاد ر�أي ،وطول خلوة ،وعن ت�شاور ومعاونة،
وعن طول التفكر ودرا�سة الكتب ،وحكاية الثاين علم الأول ،وزيادة الثالث علم الثاين ،حتى اجتمعت
 -25جهامي ،جريار ،اال�شكالية اللغوية يف الفل�سفة العربية ،بريوت ،املكتبة الفل�سفية 1986 ،م.1 ،
 -26الفارابي� ،أبو الن�صر ،احلروف ،حتقيق حم�سن مهدي ،بريوت ،دار امل�شرق 1986 ،م.134 ،
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ثمار تلك الفكر عند �آخرهم .كل �شيء للعرب ف�إمنا هو بديهة وارجتال ،وك�أنه �إلهام ،ولي�ست هناك
معاناة وال مكابدة ،وال �إجالة فكر وال ا�ستعانة ...وكان الكالم اجليد عندهم �أظهر و�أكرث ،وهم
عليه �أقدر ،وله �أقهر ،وكل واحد يف نف�سه �أنطق ،ومكانه من البيان �أرفع ،وخطبا�ؤهم للكالم �أوجد،
والكالم عليهم �أ�سهل وعليه �أي�سر.27»...
يتعامل اجلابري ويف�سر هذا القول ،ب�أن اجلاحظ ،و�إن مل يكن متنبها ،ي�سلب العرب «القدرة على
«التعقل» ،مبعنى اال�ستدالل واملحاكمة العقلية� .إن «العقل العربي» ،ح�سب اجلاحظ ،قوامه البداهة
واالرجتال ،وهو يريد بذلك �سرعة «الفهم» وعدم الرتدد يف �إ�صدار الأحكام ،وهذا معناه حتكم
النظرة املعيارية التي ت�ؤ�س�سها ردود �أفعال �آنية ،وذلك يف مقابل النظرة املو�ضوعية التي قوامها
«املعاناة واملكابدة و�إجالة النظر» ،التي يجعلها اجلاحظ من خوا�ص «العقل» عند العجم من فر�س
ويونان».28
وقبل التعامل مع تف�سري اجلابري ملوقف اجلاحظ ،علينا ا�ستي�ضاح معنى «الفطرة» و «البداهة» يف
اللغة العربية ،حتى تتبني �إن كان اجلاحظ يقوم حقا ب�سلب العرب قدرتهم على التعقل ،ولو من دون
�أن يق�صد.
الفطرة ،بك�سر الفاء ،ما فطر اهلل عليه اخللق من معرفته ،وهي االبتداء واالخرتاع .وفطر ،بالفتح،
�شقه ،وتفطر ال�شيء ،يعني ت�شقق( .ل�سان العرب ،مادة «ف  .ط  .ر») ،وكل من املعنيني ي�ؤدي �إلى
الآخر .فالت�شقق هو ت�شقق ال�شيء بذاته �إلى جز�أين ،و�إذا كانت اللغة عند العرب بالفطرة ،تكون اللغة
جز�أه الآخر� .أما معنى الفطرة ،بالك�سر ،فتعني �أن اللغة عند العرب ،من �إيجاز يف العبارة وبالغة،
ابتداء منه واخرتاع له .و�إذا نظرنا �إلى معنى البداهة ،جنده ال يختلف عن املعنى الثاين للفطرة،
وهو �أَول كل �شيء وما يفج�أ منه (ل�سان العرب ،مادة «ب  .د  .هـ») .وا�ستناد ًا �إلى هذا الفهم ،عرب
اجلاحظ عن موقفه بخ�صو�ص عالقة العربي مع اللغة .الأمر الذي يعني �أن تف�سري اجلابري لر�أي
اجلاحظ بالعرب ومبمار�ساتهم اللغوية ،على �أنه نفي لقدرتهم على التعقل ،هو �إ�سقاط ،وهو حتميل
لن�ص اجلاحظ ما ال يحتمل� ،أي �أنه تف�سري يعتمد على املفا�ضلة التي يقيمها اجلابري بني العقل
والبداهة والفطرة ،تف�ضيال للأول واعتباره قيمة بحد ذاته.
�إن اجلاحظ ،عندما يقارن بني عالقة العربي والعجمي مع اللغة ،ال يفا�ضل بني العقل والبداهة،
و�إن ا�ست�شعرنا وجود ا�ستح�سان و�إعجاب بعالقة العربي مع ن�شاطه اللغوي ،ف�إنه يتحدث عن �سبيلني
خمتلفني ،بل وعن ملكتني خمتلفتني ملمار�سة الن�شاط ذاته؛ العربي بالفطرة والبداهة ،والعجمي
بالكد واملعاناة .الأمر الذي يعني �أن اجلاحظ مل ينف ،ولي�س ب�إمكاننا �أن ن�ستنتج من كالمه �أن
العربي ال ي�ستعمل و�/أو ال ي�ستطيع �أن ي�ستعمل عقله يف �إنتاجه اللغوي� ،إمنا ال يحتاج للمعاناة والكد
يف هذا النوع من ن�شاطه.
 -27اجلاحظ� ،أبي عثمان عمرو بن بحر ،البيان والتبيني ،حتقيق عبد ال�سالم هارون ،القاهرة ،مكتبة اخلاجني ،1998 ،ج .28 ،3
 -28اجلابري ،حممد عابد ،تكوين العقل العربي .32 ،

دوري ـ ــة درا�س ـ ــات الـ ـمـ ــر�أة

عــدد خــا�ص رقــم 2

61

الآن� ،إذا كانت اللغة يف متناول يد العربي ،فلماذا عليه �أن يتعامل معها بطريقة �أخرى ،بطريقة
من ال ي�ستطيع �سوى �أن يجهد ويكد من �أجلها؟ �أم �أن على العربي �أن ي�سلك م�سلك اليونانيني ،بغ�ض
النظر عن ملكاته ،حتى يتم االعرتاف بن�شاطه الفكري وتقدير �إنتاجه اللغوي؟
هنا ،ال بد من التنويه �إلى �أن ربط اجلابري للذاتية مع البداهة والفطرة ،وربطه للمو�ضوعية مع
الن�شاط العقلي املرافق بالكد واجلهد واملعاناة ،ينق�صه الكثري من التمييز ،ومن القرائن ،ومن
احلذر العلمي ،فلي�س كل ن�شاط عقلي يت�صف باملو�ضوعية ،و�إن كان يرتافق بكد وجهد ومعاناة.
وعندما نتحدث عن الإنتاج اللغوي -عن جمرد الإنتاج اللغوي -فال مكان للحديث عن مو�ضوعية
الن�شاط العقلي� .إذ �إن املو�ضوعية ،كم�صطلح ،ترتبط باحلديث عن احلقيقة باملعنى التمثيلي للكلمة
 ،relationship of correspondenceومن هنا يحدد الكندي تباعا لأر�سطو ،29تعريف
ال�صدق على �أنه «القول املوجب ما هو ،وال�سالب ما لي�س هو؛ وهو �أي�ضا �إما �إثبات �شيء لي�س هو،
و�إما نفي �شيء عن �شيء هو له»� ،30أي �أن املو�ضوعية كمفهوم ،ترتبط باحلديث عن عالقة اللغة
بعد �إنتاجها و�صياغتها مع الواقع ،ولي�س من خالل عملية الإنتاج وال�صياغة .و�إذا كان احلديث
عن الإنتاج الأدبي ،بغ�ض النظر عن نوعه ،فلن يكون للمو�ضوعية عالقة مع اللغة حتى بعد �إنتاجها
و�صياغتها� ،إذ �إن القول اجلازم ،كما يقول الفارابي ،هو «ما يقع احلكم عليه ،ف�إنه �صادق �أو كاذب،
ببنيته وبذاته ،ال بالعر�ض» ،31والإنتاج الأدبي ال يقع �ضمن الأقوال اجلازمة ،وما ال يقع �ضمن الأقوال
اجلازمة ،ال عالقة له باملو�ضوعية.
وتف�سري اجلابري لن�ص اجلاحظ ،بخ�صو�ص ن�شاط العرب اللغوي ،ب�أنه �سلب للن�شاط العقلي يتوافق
مع حكمه على العامل الذي جمعت منه اللغة يف ع�صر التدوين ،ب�أنه عامل «ح�سي ال تاريخي» ،والتدوين
باعتقاد اجلابري« ،هو �أول مظهر من مظاهر اخللق والإبداع يف هذا العقل� ،إنه العقل املك َّون يف
الثقافة الإ�سالمية ،العقل العربي يف �أبرز مظاهره و�أقوى مكوناته» ،32الذي يحدده تباعا للذهبي ،يف
�سنة  143هجرية 33وميتد ما بني منت�صف القرن الثاين للهجرة ومنت�صف القرن الثالث»� .34أي �أن
العقل العربي ،قبل ع�صر منت�صف القرن الثاين للهجرة ،مل يخلق ومل يبدع.
ال يكتفي اجلابري باحلكم على العرب ب�أنهم مل يخلقوا ومل يبدعوا قبل بدء ع�صر التدوين ،بل وميتد
حكمه لي�صل العقل العربي واحل�ضارة الإ�سالمية برمتها .يقول اجلابري� :إن العقل الذي جمع اللغة
من الأعراب البدو ،ومنهم وحدهم ،ترك يف اللغة �أثر حياتهم� ،أي «بع�ض خ�صائ�صهم الراجعة �إلى
ظروف معا�شهم ويف مقدمتها الطبيعة احل�سية لتفكريهم ور�ؤاهم� .إن جمع اللغة من الأعراب ،دون
Aristotle, The Complete Work Of Aristotle, De Interpretation, Edt. Jonathan Barnes, Vol. 1 -29
.Princeton, New Jersey, 1984, 18b1

 -30الكندي� ،أبي يو�سف يعقوب ابن ا�سحاق ،ر�سائل الكندي الفل�سفية ،حتقيق حممد �أبو ريدة ،القاهرة ،مطبعة ح�سان ،ط .117 ،2
 -31الفارابي� ،أبو الن�صر ،العبارة ،حتقيق حممد �سليم �سامل ،دار الكتيب 1976 ،م.19 ،
 -32اجلابري ،حممد عابد ،تكوين العقل العربي.65 ،
 -33ال�سيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن �أبي بكر ،تاريخ اخللفاء ،دار ابن حزم.208 ،2003 ،
 -34اجلابري ،حممد عابد ،تكوين العقل العربي .67 ،
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غريهم ،معناه جعل عامل هذه اللغة حمدودا بحدود عامل �أولئك الأعراب» ،35والعامل الذي «ن�ش�أت
فيه اللغة العربية� ،أو على الأقل جمعت منه» ،باعتقاد اجلابري ،هو «عامل ح�سي ال تاريخي»36؛ ولهذا،
«�إذا جاز لنا �أن ن�سمي احل�ضارة الإ�سالمية ب�إحدى منتجاتها ،ف�إنه �سيكون علينا �أن نقول عنها �إنها
«ح�ضارة فقه» ،وذلك باملعنى نف�سه الذي ينطبق على احل�ضارة اليونانية حينما نقول عنها �إنها
«ح�ضارة فل�سفة» ،وعلى احل�ضارة الأوروبية املعا�صرة حينما ن�صفها ب�أنها «ح�ضارة علم وتقنية»،37
والعقل الفقهي هو «عقل تكاد تقت�صر عبقريته يف البحث لكل فرع عن �أ�صل ،وبالتايل لكل جديد عن
38
قدمي يقا�س عليه».
وت�أكيدا حلكمه على العامل الذي ُجمعت منه اللغة ب�أنه «عامل ح�سي ال تاريخي» ،يقول اجلابري �إن
معنى العقل «يف اللغة العربية ،وبالتايل يف الفكر العربي ،يرتبط �أ�سا�سا بال�سلوك والأخالق .وجند
هذا وا�ضحا يف خمتلف الدالالت التي يعطيها القامو�س العربي ملادة «ع .ق  .ل» ،حيث يكاد يكون
االرتباط بني تلك الدالالت وبني ال�سلوك الأخالقي عاما و�ضروريا».39
�إذا �أخذنا مادة «ع  .ق  .ل» يف ل�سان العرب ،جند �أن معناه العقل القلب ،والقلب العقل ،و�سمي العقل
عقال لأَنه يعقل �صاحبه عن التورط يف املهالك� ،أَي يحب�سه ،وقيل :العقل هو التمييز الذي به يتميز
الإِن�سان من �سائر احليوان ،ويقال :لفالن قلب عقول ،ول�سان �س�ؤول ،وقلب عقول فهم؛ وعقل ال�شيء
يعقله عقال :فهِ مه .فهِ مت ال�شيء :عقلته وعرفته.
ومعرفة ال�شيء هي العلم به ،العرفان :العلم؛ العريف والعارف مبعنى مثل ع ِليم وعامل.
واال�سم “عقل” جاء �إذن “لأنه يعقل �صاحبه عن التورط يف املهالك �أي يحب�سه” ،ارتباط فعل
التعقل باملهالك ال يجعله بال�ضرورة فع ًال ح�سي ًا ،فالقول“ :لفالن قلب عقول”� ،إمنا ي�شري �إلى الرغبة
باملعرفة ،فعندما �أر�سل معاوية �إلى دغفل و�س�أله “عن �أن�ساب العرب ،وعن النجوم ،وعن العربية،
وعن �أن�ساب قري�ش ف�أخربه ،ف�إذا رجل عامل ،فقال :من �أين حفظت هذا يا دغفل؟ قال :بل�سان �س�ؤول
وقلب عقول”« ،40و�إن غائلة العلم الن�سيان .قال معاوية :انطلق �إلى يزيد فعلمه �أن�ساب النا�س ،وعلمه
النجوم ،وعلمه العربية� 41».أي �أن القول «قلب عقول» ي�شري �إلى عك�س ما يقول اجلابري .ثانيا ،حتى
لو �سلمنا مع اجلابري ب�أن ارتباط فعل التعقل بالتهلكة يجعله فع ًال ح�سي ًا ،ف�إن معنى الفعل «ع  .ق
 .ل» ،كما هو مذكور يف امل�صادر العربية ،يرتبط �أي�ضا بالفهم42؛ �أن تعرف ال�شيء يعني �أن تفهمه.
 -35امل�صدر ال�سابق86 ،
 -36امل�صدر ال�سابق87 ،
 -37امل�صدر ال�سابق96 ،
 -38امل�صدر ال�سابق105 ،
 -39امل�صدر ال�سابق30 ،
 -40البيهقي ،احلافظ ،املدخل �إلى ال�سنن الكربى ،حتقيق حممد الأعظمي ،الريا�ض ،دار �أ�ضواء ال�سلف ،1420 ،ج 10 ،2
 -41ابن عبد الرب� ،أبو عمر يو�سف ابن عبد اهلل ،اال�ستيعاب يف معرفة الأ�صحاب ،حتقيق علي البجاوي ،بريوت ،دار احللبي 1412 ،هـ،،
ج462 ،2
� -42أنظر :التهاوين ،حممد بن علي ،مو�سوعة ك�شاف ا�صطالحات الفنون والعلوم ،حتقيق علي دحروج ،بريوت ،مكتبة لبنان ،ج  ،1العقل.
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الأمر الذي متظهر بكل جتلياته يف الن�شاط اللغوي لعرب ما قبل الدعوة ،تعبريا عن طبيعة وجودهم،
وانعكا�سا لن�ضج �إدراكهم .فالعرب« ،و�إن كانت تعنى بالألفاظ فت�صلحها وتهذبها ف�إن املعاين �أقوى
عندها ،و�أكرم عليها ،و�أ�شرف قدرا يف نفو�سها .وملا كانت الألفاظ عنوان املعاين وطريقها �إلى
�إظهار �أغرا�ضها �أ�صلحوها ،وزينوها وبالغوا يف حت�سينها :ليكون ذلك �أوقع لها يف النف�س ،و�أذهب
بها يف الداللة على الق�صد» 43.وللت�أكيد� ،سنورد مثالني خا�صني بتعامل العرب مع املاء ،الأول خا�ص
بالأ�سماء التي تتعلق بتق�سيم خروج املاء و�سيالنه من �أماكنه ،والثاين خا�ص بتق�سيم كميات املياه
وكيفيتها يف الطبيعة.
تق�سيم �أ�سماء خروج املاء و�سيالنه من �أماكنه« :من ال�سحاب �سح .من الينبوع نبع .من احلجر
انبج�س .من النهر فا�ض .من ال�سقف وكف .من القربة �سرب .من الإناء ر�شح .من العني ان�سكب.
من املذاكري نطف .من اجلرح ثغ. 44».
تق�سيم كميات املياه وكيفيتها يف الطبيعة�ِ “ :إذا كان املاء دائما ال ينقطع وال ينزح يف عني �أو بئر،
فهو عد؛ ف�إذا كان �إذا حرك منه جانب مل ي�ضطرب جانبه الآخر فهو كر؛ ف�إذا كان كثريا عذبا فهو
غدق؛ ف�إذا كان مغرقا فهو غمر؛ ف�إذا كان حتت الأر�ض فهو غ ْور؛ ف�إذا كان جاريا فهو غيل؛ ف�إذا كان
على ظهر الأر�ض ي�سقي ِبغري �آلة من دالية �أو دوالب �أو ناعورة �أو منجنون فهو �سيح؛ ف�إذا كان ظاهرا
و�سنم؛ ف�إذا كان جاريا بني ال�شجر فهو غلل؛ ف�إذا كان م�ستنقعا يف
جاريا على وجه الأر�ض فهو معني ِ
حفرة �أو نقرة فهو ثغب؛ ف�إذا �أَن ِبط من قعر البئر فهو نبط؛ ف�إذا غادر ال�سيل منه قطعة فهو غدير؛
ف�إذا كان �إلى الكعبني �أو �إلى �أن�صاف ال�سوق فهو �ضح�ضاح؛ ف�إذا كان قريب القعر فهو �ضحل؛ ف�إذا
كان قليال فهو �ضهل؛ ف�إذا كان �أقل من ذلك فهو و�شل وثمد؛ ف�إذا كان خال�صا ال يخالطه �شيء فهو
قراح؛ ف�إذا وقعت فيه الأقم�شة حتى كاد يدفن فهو �سدم؛ ف�إذا خا�ضته الدواب فكدرته فهو طرق؛
ف�إذا كان متغريا فهو �سج�س ، 45”...وبالإ�ضافة لهذه الأ�سماء ،هنالك واحد وثالثون �أ�سما �آخر
لتف�صيل كمية املياه وكيفيتها يف الطبيعة يعددها الثعالبي يف فقه اللغة .ويف هذا يقول الع�سكري �إن
قري�ش كانت «ت�سمى يف اجلاهلية العاملية لف�ضلهم وعلمهم» 46،ومن هنا قول �أبي عمرو بن العالء ب�أن
«ما انتهى �إليكم مما قالته العرب �إال �أقله .ولو جاءكم وافرا جلاءكم علم و�شعر كثري». 47،
تق�سيم كميات املياه وكيفيتها يف الطبيعة ،وتق�سيم خروج املاء و�سيالنه من �أماكنه ،هما مثالن
ال �أكرث� ،أي �أن الأمر عند العرب لي�س كما هي احلال عند احلديث عن مئة ا�سم للثلج يف بالد
الإ�سكيمو ،وال كما هي احلال لو اقت�صر الأمر على تعدد �أ�سماء ال�سيف و�صفات النوق ،بل هو ن�شاط
 -43القلق�شندي� ،أبي العبا�س �أحمد بن علي� ،صبح الأع�شى ،القاهرة ،دار الكتب اخلديوية 1913 ،م.184-183 ،
 -44الثعالبي� ،أبي من�صور عبد امللك بن حممد ،فقه اللغة و�أ�سرار العربية305 ،
 -45امل�صدر ال�سابق
 -46الع�سكري� ،أبي هالل احل�سن بن عبد اهلل ،الأوائل ،حتقيق حممد الوكيل ،دار الب�شري للثقافة العربية 1987 ،م65 .
 -47اجلمحي ،حممد بن �سالم ،طبقات فحول ال�شعراء� ،شرح حممود حممد �شاكر ،القاهرة ،دار املعارف للطباعة والن�شر ،بدون تاريخ،
10
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�شمويل ،يطال كل �شيء من موجودات وظواهر و�أحوال ،بل و�أحوال احلياة يف تلك الأحوال .الأمر
الذي يعني �أن اللغة كانت قبل الدعوة «قد جتردت متاما وحتررت من كل ت�صور واقعي النزعة».48
وعليه ،ويف معر�ض الإجابة عن الت�سا�ؤل املتعلق بعالقة احل�سي باملجرد ،ميكننا �أن نقرر �أن الدقة
يف و�صف ما هو حم�سو�س با�ستخدام الأ�سماء هو ما مييز هذه اللغة ،وهو بالتايل �أ�سا�س لالنطالق
مما هو ح�سي �إلى ما هو جمرد ،من حيث جتزيء العيان امل�شاهد  -التجربة .هذا بالإ�ضافة �إلى
ا�ستخدام العدد ( �أول ،ثاين  )...لتو�صيف حتوالت الأنواء والزمان (�ضبط �إيقاع الطبيعة عددي ًا)،
وربط العدد باحلرف (عدد �أحرف اللغة) ارتباطا ُيبنى عليه قانون حركة و�إيقاع متقابلني ب�شكل
ال مراء فيه (مر�آي) ،حركة الطبيعة تقابل حركة احلرف – اللغة ،بتجريد يقابل حتوالت �إيقاع
الأعداد املوزون .وميكن التمثيل على املق�صود ،ب�إ�ضافة ما مت تناوله بخ�صو�ص املاء �إلى ما ميكن
اعتباره ن�ص ًا �أو ًال لتو�صيف اجل�سد كما يورده الباحث فريد الزاهي ،49الذي ين�سب جلد امرئ القي�س،
حيث جند ا�ستخدام �أ�سماء دقيقة للتعبري عن عنا�صر اجل�سد ،ومن ثم اعتماد ذلك �أ�سا�سا لت�شكيل
�صور جمالية متكاملة ،توحي بتدفق موزون ل�صور وا�ضحة ،يلزم عنها املعنى (جمال اجل�سد).كذلك
يقابل تو�صيف اجل�سد تو�صيف ال�شعر ملا هو قائم ،كما قيام �أو قعود البيت� ،أي يبد�أ التجريد مطابق ًا
لل�صورة يف بيت ال�شعر والبيت نف�سه ،ومن ثم يبنى بيت ال�شعر ب�إيقاع عددي موزون ،لتغدو حركة
اللغة عاك�سة حلركة الأ�شياء ذاتها ،وما ي�ضبطها قواعد هي ذاتها ،واحدة� ،سارية يف الكون وال�شعر
50
ومعرفة �إحداها تولد معرفة الثانية.
�إن التجريد ،الذي يقيمه العربي ،ينقلنا من تف�صيل الطبيعة �إلى املعنى املجرد ،بتو�سط اللغة -
الكلمات ،العدد والأعداد ،الذي يتمثل الحق ًا بال�سعي نحو جتريد املجرد  -اهلل  -وما يعنيه هذا
من �أن جمع اللغة من الأعراب يبنى عليه جتريد املجرد ،و�إن رافق ذلك نزعة معاك�سة الزمة عن
التجريد املطلق ،نزعة جت�سيد املجرد ،هبوط ًا و�صعود ًا ،قيام ًا وقعود ًا ،كما ال�صالة.

طبيعة املوقف ومعناه
�إن الإميان �أو االعتقاد ب�سالمة نظرية علمية ،مل ي�شكل �أ�سا�سا للتعامل مع العرب ،وال �سببا لإعادة
النظر يف الأفكار امل�سبقة عنهم� .أي وبكلمات �أخرى ،عندما وجد الباحثون من الدالئل ما يتعار�ض
مع �أفكارهم امل�سبقة بخ�صو�ص طرائق العي�ش عند العرب و�/أو بخ�صو�ص الن�شاط املعي�شي عندهم،
وجدوا �أنف�سهم ين�ساقون خلف �أفكارهم امل�سبقة بدل �إعادة النظر فيها ،تباعا ل�شرط العلمية،
 -48طرابي�شي ،جورج ،نقد نقد العقل العربي198 ،1998 ،
 -49الزاهي ،فريد ،اجل�سد واال�سرتاتيجية املظهرية يف الثقافة العربية الإ�سالمية ،الكر مل ،رام اهلل ،1998 ،ع105 ،54
� -50أنظر :الربغوثي ،ح�سني «ق�ص�ص عن زمن وثني» ،الكر مل ،رام اهلل .2002 ،ع336-297 ،73-72-
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متخ ّلني تارة عن مرجع ّياتهم النظرية ،وتارة �أخرى خمرجني للعرب من �إطار التف�سري العلمي،
حممد توفيق �أبو علي ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،كان على �أمت اال�ستعداد �أن يقبل بخروج العرب
عن التف�سري النظري الذي يعتمده ،بل وعن �أي تف�سري نظري علمي .وقد عرب عن عدم فهمه ملا
وجد من عدم ان�سجام بني ن�شاط العرب اللغوي ،ومعطياتهم احلياتية وطرائق املعي�شة عندهم� ،أو
بالأحرى ،كما يعتقد �أنها كانت بقوله« :لعل من الغرابة املفرطة �أن يكون هذا النظام الدقيق وليد
العفوية والفطرية ،وقد �أملته ظروف احلياة البدوية ،ومنط العالقات ال�سائدة �آنذاك ،القائم يف
جممله على عدم اال�ستقرار؛ ومن غريب امل�صادفات �أن بروز نظام امل�صطلحات هذا ،مل يت�ساوق
مع انت�شار معريف كبري ،كما يق�ضي بذلك قانون التطور العلمي لأي جمتمع� ،أي �أننا نلحظ انح�سارا
كبريا يف حيز الكتابة والقراءة ،وطغيانا �شبه كامل للأمية يهيمن على ال�سواد الأعظم من النا�س؛
ومع هذا ف�إن دقة اال�صطالح مع �شيوعها هو الأمر العجب؛ فاملدركات اال�صطالحية كانت �شائعة بني
51
كل النا�س ،وهي �أ�شبه بالإرث العام �أو الوقف امل�شاع للجميع ،الكل م�شاركون فيه دون ا�ستثناء».
�إذا كان من الغرابة املفرطة �أن يكون هذا النظام الدقيق قد �أملته ظروف احلياة البدوية ،فرمبا
مل يكن الأمر كذلك ،ورمبا مل يكن هذا النظام وليد العفوية ،وال �أملته احلياة البدوية .وعرب ما
قبل الدعوة «مل يكونوا جمتمعا واحدا ،بل كانوا طبقات اجتماعية خمتلفة متباينة ،متثل املجتمعات
الإن�سانية التي مرت بها الب�شرية يف تاريخها الطويل» ،52خ�صو�ص ًا و�أن احلديث هنا ال يدور حول
مدركات ا�صطالحية اقت�صر التعامل بها على قبيلة دون غريها �أو على فئة �صغرية من النا�س ،كما
هو يقول ،بل عن �شيوعها يف جمتمع ما قبل الدعوة ،من دون ا�ستثناء.
غري �أن الأكرث غرابة هو التمييز الذي يقوم به �أبو علي بني املدركات اال�صطالحية واملعرفة،
فاملدركات اال�صطالحية لي�ست جمرد معرفة بوجود �شيء ما ،بل هي معرفة بعد متييز ،هي معرفة
وفهم متت �صياغتهما يف �شكل م�صطلحات ،الأمر الذي يعني �أن �شيوع املدركات اال�صطالحية هو
عمليا �شيوع معرفة وفهم ،بل هو �شيوع �صياغة لغوية ملعرفة وفهم� ،أي �أن ال�شيوع لي�س ملدركات
فح�سب ،بل �أي�ضا لطبيعة تعامل لغوي ،الذي ب�إمكاننا من خالل احلكم عليه� ،أن نحكم على درجة
الن�ضج الفكري بعالقته مع الن�شاط اللغوي لأي �شعب كان� ،إذ �إن اللغة «والفكر يف تفاعل مبدع
وم�ستمر ،وكالهما ي�ستمد غذاءه امل�شرتك وديناميكيته اخلالقة من املمار�سة الوجودية (احلياتية)
53
اليومية� :أي من التاريخ الفردي واجلماعي معا».
�إن معرفة �أبو علي ب�شيوع املدركات اال�صطالحية عند العرب ،وب�شرط وجودها وانت�شارها ،وفهمه �أن
امل�صطلح و�أ�شباهه هو من �أهم معامل «التكنولوجيا الثقافية» ،و «�أنه حني يت�ضح �أمر امل�صطلحات يف
لغة ما وعند �شعب معني ،فيعني ذلك و�ضوح الر�ؤيا لدى هذا ال�شعب ،وبلوغ هذه اللغة مدارك الوعي
� -51أبو علي ،حممد توفيق ،الأمثال العربية والع�صر اجلاهلي ،بريوت ،دار النفائ�س 1988 ،م127 ،
 -52الأ�سد ،نا�صر الدين ،م�صادر ال�شعر اجلاهلي ،القاهرة ،دار املعارف 1978 ،م9 ،
� -53أركون ،حممد ،تاريخية الفكر العربي الإ�سالمي ،ترجمة ها�شم �صالح ،الدار البي�ضاء ،املركز الثقايف العربي ،بريوت ،مركز الإمناء
القومي 1998 ،م8 ،
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احلقيقي» 54،وهذان مل ي�شكال دافعا عنده للرجوع عما يعتقد عن جهل العرب وعن بداوتهم ،وال
للبحث جمددا فيما يعرفه عنهم ،وبدال من ذلك قام ب�إخراجهم من حيز التف�سري النظري ،جامعا
بني �ضدين :غياب املعرفة وانت�شار املدركات اال�صطالحية يف املكان ذاته ،ولو�صف احلالة ذاتها.
و�إخراج العرب من حيز التف�سري ،واجلمع الظاهر للعيان بني الأ�ضداد ،هما من بني اخل�صائ�ص
التي تت�صف بها الأبحاث ،يف معظمها ،عندما يتعلق الأمر بعرب ما قبل الدعوة ،وك�أنه ال �إ�شكال
يف عدم االت�ساق مع النظرية ،وال يف اجلمع بني املتناق�ضات؛ ف�إذا كان من املقبول ح�سب املنهج
العلمي املكر�س معاجلة عدم االت�ساق هذا بتعديل �أو تبديل الإطار النظري ،ف�إنه يف حالة اقت�صار
�إخراج العرب كفئة دون غريها من حيز التف�سري ،فهذا مدعاة للت�سا�ؤل .والت�سا�ؤل يف هذه احلالة
ال يكون حول �سالمة النظرية� ،أو حول قدرتها على التف�سري ،بل حول الباحث بحد ذاته ،من جهة
م�صداقيته ،ودرجة اتباعه ،والتزامه مبتطلبات الإطار النظري الذي يعتمد.
لي�س من مثال واحد ملثل هذا التوجه يف درا�سة حالة العرب ،ولي�س من جمال بحث بعينه يمُ ار�س فيه،
حتى �أنه �أ�صبح من املمكن لنا �أن نتعامل معه كظاهرة ،هي �أعرا�ض  syndromeالبحث يف عرب
ما قبل الدعوة ،فرنى جورج طرابي�شي يقابل بني حركة تاريخ اللغات ،كما يف العادة يكون ،وحركة
تاريخ اللغة العربية ،مدعيا �أنه بالرغم من «�أن التطور اللغوي بطيء للغاية يف العادة ...ف�إن تطور
اللغة العربية على مدى �أربعة ع�شر قرنا قد �أخذ على العك�س �شكل طفرات» 55،ونرى ع�صام ق�صبجي
ي�صر على ت�صنيف التعبري وفق قواعد ومعايري عامة كتعبري ذاتي ،ومن ثم نفي الن�شاط الفكري
عن العرب .حيث يقول� :إن ال�شعر “يقوى يف البدو ،وي�ضعف يف احل�ضر ،بينما ي�ضعف النقد يف
البدو ،ويقوى يف احل�ضر .وقد يقال يف ذلك� :إن الثقافة العقلية تف�سد البديهة ال�شعرية؛ لأنها تفتح
�أمام الذهن �أكرث من �سبيل ،وت�ضع �أمامه �أكرث من احتمال ،فيحار ال�شاعر بني التفكري والتعبري،
�أما البديهة بنب�ض احلياة �أكرث مما نح�س مبنطق العقل” .56وبهذا ،فهو يقابل بني العقل والبداهة،
ليف�صل بني احلالة احل�ضرية وحالة البداوة من جهة .والثقافة العقلية للح�ضرية والبداهة ال�شعرية
للبداوة من جهة �أخرى ،معتربا الن�شاط العقلي مرحلة متطورة عن الإح�سا�س والبداهة .57غري �أنه
ال يكتفي بهذا القدر من حتديد اخل�صائ�ص للف�صل بني احلالتني ،وال يكتفي بنفي الن�شاط العقلي،
مثل النقد الأدبي -عن احلالة البدوية ،بل يذهب �إلى تقومي اخل�صائ�ص يف البداوة العربية ،مدعيا�أن «امل�شكلة يف اجلاهلية �أن هذا الإح�سا�س كان غائما خفيا مل يبلغ �أن يتحول �إلى مبد�أ عقلي؛ لأن
58
الإح�سا�س مرحلة تتقدم التعليل».
ومبعزل عن الإ�شكاالت املرتبطة بافرتا�ض ق�صبجي لوجود عالقة بني قوة ال�شعر وحالة البداوة،
� -54أبو علي  ،حممد توفيق ،الأمثال127 ،
 -55طرابي�شي ،جورج ،نقد العقل العربي208 ،
 -56ق�صبجي ،ع�صام� ،أ�صول النقد العربي القدمي ،حلب ،من�شورات جامعة حلب 1991 ،م6-5 ،
 -57امل�صدر ال�سابق6 ،
 -58امل�صدر ال�سابق.
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التي ُيظهر �أحمد �أمني ه�شا�شتها يف م�ؤلفه �صدر الإ�سالم ،59ف�إن قوله ب�أن «امل�شكلة يف اجلاهلية
�أن هذا الإح�سا�س كان غائما خفيا مل يبلغ �أن يتحول �إلى مبد�أ عقلي؛ لأن الإح�سا�س مرحلة تتقدم
التعليل» ،وقوله يف امل�ؤلف نف�سه «لعل �أبرز ما يو�ضح �سمات النقد اجلاهلي هو ما ُيروى عن قبة
النابغة التي ت�ضرب له يف �سوق عكاظ ،ففي هذه القبة حدد النابغة مالمح الذوق النقدي الذي ينكر
على ال�شاعر �أن يعرب كما يريد� ،أو كما يح�س ،ويطلب منه �أن يعرب كما يريد العرف �أو املثل» 60يثري
الت�سا�ؤل حول كيفية جمعه بني النقائ�ض.
فنقد النابغة ومطلبه من ال�شعراء �أن يعربوا ،كما يريد العرف �أو املثل ،يعني �أن هذه القواعد وهذه
املعايري معرفة ،ومعروفة متفق عليها ،فاملعيار ال يكون عاما �إال �إذ ات�ضحت معامله ،وقد �أخذ تعريف
�سوء ال�صنعة عند العرب على �أنه «يت�صرف على وجوه :منها �سوء التق�سيم وف�ساد التف�سري ،وقبح
اال�ستعارة والتطبيق ،وف�ساد الن�سج وال�سبك» ،61.فمن دون هذا التعريف ومن دون �شيوعه ،ال ميكن
�أن نفهم جمرد �إمكانية النقد الذي وجهه طرفة بن العبد للمتلم�س على ا�ستعماله لأو�صاف يف غري
مو�ضعها ،62وهو فتى مل يبلغ بعد ،وال �أن نف�سر موافقة النا�س لطرفة ،بل وموافقة املتلم�س�/أو امل�س ّيب
بن عل�س نف�سه على نقده .كما �أنه لي�س من املمكن �أن نفهم من دون هذا التعريف ،قبة النابغة التي
كانت ت�ضرب له يف �سوق عكاظ� ،أو �إدراكه للنق�ص يف �إن�شاده هو عند دخوله �إلى يرثب ،قائال عند
63
خروجه« :دخلت يرثب فوجدت يف �شعري �صنعة ،فخرجت منها و�أنا �أ�شعر العرب».
�إن افرتا�ضنا �أنه ميكن لطرفة بن العبد �أن ينتقد املتلم�س ،و�أن يقبل النا�س نقده من دون �أن يحتاجوا
ملعيار مقبول من الطرفني ،وافرتا�ضنا �أنه ميكن لنا �أن نف�سر نقد �أهل يرثب للنابغة وموافقته على
نقدهم من دون اللجوء �إلى معيار للنق�ص يف الإن�شاد مقبول من الطرفني ،ال يحل الإ�شكال� .إذ �إن
الإ�شكال يف موقف ق�صبجي ال يتوقف هنا ،بل ي�شمل جمعه بني معنيني متناق�ضني يف امل�صطلح
نف�سه ،متاما كما يجمع �أبو علي بني غياب املعرفة وانت�شار املدركات اال�صطالحية لي�صف احلالة
ذاتها ،يجمع ق�صبجي بني التعبري ،وفق املزاج والأهواء ،والتعبري وفق الأعراف واملثل .والتعبري وفق
العرف �أو املثل ،هو تعبري وفق قواعد ومعايري لي�ست ذاتية وال مزاجية� ،أي �أن املطلب هو االبتعاد عن
الذاتية وعن الأهواء ال�شخ�صية ،فال ميكن للنقد ،وهذا مطلبه� ،أن يكون وفق فطرة بدوية قائمة على
تقلبات الأهواء والأمزجة ،فكيف ميكن للتعبري وفق املزاج �أن يكون يف الآن ذاته تعبريا وفق معايري
غري مزاجية؟ لذا ف�إما �أن يكون املطلب مزاجيا ووفق �أهواء النابغة حلظة نقده� ،أو �أن يكون وفق
املتعارف عليه واملعروف عندهم يف العرف.
� -59أمني� ،أحمد ،فجر الإ�سالم ،مو�سوعة �أحمد امني الإ�سالمية ،بريوت ،دار الكتاب العربي 1969 ،م22 ،
 -60ق�صبجي ،ع�صام� ،أ�صول النقد 6 ،
 -61الع�سكري� ،أبي هالل احل�سن بن عبد اهلل ،ال�صناعتني ،الكتابة وال�شعر ،حتقيق علي البجاوي و�آخرون ،دار �إحياء الكتب العربية،
 1952م44 .
 -62املق�صود ،هنا ،ق�صة املتلم�س وا�ستنواقه للجمل ،على حد تعبري طرفة بن العبد.
 -63الع�سكري� ،أبي هالل احل�سن بن عبد اهلل ، ،ال�صناعتني45 ،
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�إن تعار�ض الأدلة التي ميتلكها الباحث مع موقفه من العرب ،جعل من الباحث كمن يجل�س على
�أرجوحة ال يعرف �أين يوقفها ،فرتاه بعد �أن يقوم بتعداد الأدلة ،ينتقل �إلى اجلهة الأخرى ليطلق
�أحكاما تتعار�ض مع الأدلة التي قام بتعدادها ،حماوال ج�سر هوة التناق�ض ب�شتى الطرق ،ولو
بارتكاب �أخطاء منهجية �أخرى ،وحتى �أن الثمن الذي ميكن �أن يدفعه الباحث ال يكون �أقل من تخليه
عن فهمه ،وعما يت�سلح به من ت�صنيفات وتعريفات �أ�سا�سية لكل �إطار نظري مبا هو.
غري �أن الأمر مل يتوقف هنا ،بل امتد لدى بع�ض الباحثني ليطال منجزات العرب اللغوية ،فقاموا
بتفريغها من معانيها ومن ثم وظفوها �ضدهم .متاما كما تعامل يو�سف زيدان مع عدم قبول العرب
لفكرة امتزاج الآلهة مع الإن�سان على �أنها نقي�صة .هكذا فعل م�صطفى عبد الرحمن �إبراهيم مع
منجزات العرب اللغوية ،وهي حماولة �أخرى جل�سر الهوة بني واقع العرب كما تبني بالبحث عندهم،
وما يعتقدونه عنهم.
يعرب �إبراهيم ب�شكل مطول ومف�صل عن فهمه ب�أن ال�شعر العربي ال ميكن �أن يكون قد بد�أ حياته وفق
هذا النظام الكامل الذي وجدناه عليه ،وذلك لأن الطبيعة ت�أبى الطفرة يف مثل هذا ال�ش�أن ،وال ت�سلم
�إال مببد�أ التطور واالرتقاء .وتبع ًا لذلك ،من الطبيعي �أن يكون ال�شعر عند العرب قد قطع �أحقابا
طويلة حتى بلغ من الن�ضج واال�ستواء كما عرف عنه .ثم ي�ستنتج من قوله هذا ،ب�أن ال�شاعر ال بد و�أنه
«كان يف كل خطوة من خطوات تطوره يف �سلم احلياة ،يقف لريجع ب�صره فيما �أ�سلف ،ويعد عدته
للخطوة املقبلة� ،أو للوثبة اجلديدة التي �سيقوم عليها �أودا� ،أو ي�صلح بها هوجا ،ثم يجدد يف البناء
مفيدا من �أخطائه ال�سابقة وجتاربه املتعددة ،وجتارب غريه ممن يزاولون �صناعته ،وهو يف كل
خطوة ينفي ما ر�آه النا�س نق�صا ،وي�ضيف ما ع�ساه �أن ي�ستقيم ب�إ�ضافته البناء الذي بناه» 64.غري �أن
�إبراهيم ،بعد �أن يتحدث عن الن�ضج واال�ستواء ،وعن اال�ستعداد للخطوات املقبلة والوثبات اجلديدة،
وعن التجديد يف البناء ،وعن اال�ستفادة من الأخطاء ،ي�ضيف ،يف ال�صفحة نف�سها وللم�ؤلف نف�سه،
وك�أنه ي�ستدرك نف�سه لئال ي�ؤخذ عليه م�أخذ« ،حني ن�ضج هذا ال�شعر ،واكتملت �صورته الفنية ،فنت
به العرب فرتاووه وتذوقوه ،وتغنوا به ،ونظروا فيه تلك النظرة التي تلتئم مع حياتهم وطبيعتهم،
وبعدهم عن �أ�ساليب احل�ضارة ،ف�أعلنوا ا�ستح�سانهم ملا ا�ستجادوا ،وا�ستهجانهم ملا ا�ستقبحوا يف
عبارات موجزة و�أحكام �سريعة ،و�إن كانت �صحيحة عادلة فكما متليها الفطرة ال�سليمة ،ال كما
65
ميليها التعمق يف البحث والدرا�سة واملنطق الذي يعتمد على التحليل والتعليل».
وفهم �إبراهيم ب�أن الن�شاط اللغوي ال يقبل الطفرة ،يتطابق مع و�صفه ل�سلوك ال�شعراء يف ع�صر
ما قبل الدعوة .ال�شاعر زهري بن �سلمى ،هو خري مثال ملن قام بنقد ق�صائده بنف�سه ،وقد �سمى
الق�صائد الطويلة باحلوليات« ،لأنها مل تنظم مرة واحدة ،ومل يذعها �صاحبها فور �إعدادها ...وقد
ا�شتهر بهذه العملية من ال�شعراء اجلاهليني �أو�س بن حجر ،وزهري بن �أبي �سلمى ،وكعب بن زهري،
� -64إبراهيم ،م�صطفى عبد الرحمن ،يف النقد الأدبي القدمي عند العرب ،القاهرة ،مكة للطباعة 1998 ،م28 ،
 -65امل�صدر ال�سابق
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واحلطيئة ،وطفيل الغنوي ،والنمر بن تولب وغريهم» ،66واملعنى من هذا الفعل هو �أن ه�ؤالء ال�شعراء
مل ينظموا ق�صائدهم فح�سب ،بل كانوا يفكرون فيما ينظمونه ويختربونه ويفح�صونه قطعة قطعة
وبيتا بيتا ،متخريين لألفاظهم ومعانيها ،ثم يرتكونها مدة من الزمن .ثم يعودون �إليها فيعيدون
النظر يف �أجزائها ،ومن هنا ي�ستنتج �شوقي �ضيف �أن هذا كله لي�س «�إال منوا وا�ضحا لروح نقد
عامة 67».وذلك بعد �أن اكتملت لغتهم وو�صلت �إلى «�شكل كامل الن�ضج �سواء من حيث الإعراب
والت�صريف واال�شتقاق� ،أو من حيث التنويع الوا�سع يف اجلموع وامل�صادر وحروف العطف و�أدوات
اال�ستثناء والنفي والتعريف والتنكري واالنتهاء باملمنوع من ال�صرف �إلى نظام تام من�ضبط ،م�ضافا
�إلى ذلك احتفاظها بحروف وخمارج مل حتتفظ بها لغة �سامية احتفاظا كامال ،وهي الثاء واخلاء
68
والذال والظاء وال�ضاد والغني»
�إذا كان الأمر كذلك� ،أي �إذا كان فهم �إبراهيم النظري يتطابق مع ن�شاط العرب الأدبي ،فكيف
ميكن �أن يكون الرجوع بالب�صر �إلى ما �سلف �إعدادا للخطوة املقبلة� ،أن ي�ؤدي �إلى ن�ضج وا�ستوا؟،
بل وعلى حد تعبريه� ،إلى بناء نظام �شعري كامل� ،إذا كان تعبريهم عن ا�ستح�سانهم وا�ستقباحهم
عبارة عن �أحكام �سريعة؟ وهل ميكن �أن ميتد احلكم ل�سنة ب�أكملها و�أن يكون �سريعا يف الآن ذاته ؟
�إال �أن الإ�شكال هنا ال يتوقف عند هذا احلد ،ف�إبراهيم ،عندما يربط بني «الإيجاز يف العبارة»
مع «الأحكام ال�سريعة» ،يكون قد �صبغ «الإيجاز» ب�صبغة �سالبة ،بالرغم من �أنها �أحد �أهم �سمات
اللغة العربية املُنتجة يف جاهليتها ،وقد عرفه عبد اهلل بن �سنان اخلفاجى ،بقوله« :هو �أن يكون
اللفظ القليل يدل على املعنى الكثري داللة وا�ضحة ظاهرة ،ال تكون الألفاظ لفرط �إيجازها قد
�ألب�ست املعنى و�أغم�ضته حتى يحتاج يف ا�ستنباطه �إلى طرف من الت�أمل ودقيق الفكر ،ف�إن هذا عيب
يف الكالم ونق�ص» 69،ور�أي ابن الرومي يف البالغة �أنها «ح�سن االقت�ضاب عند البداهة ،والغزارة
عند الإطالة 70».واالقت�ضاب هو «�أخذ القليل من الكثري ،و�أ�صله من قولهم :اقت�ضبت الغ�صن �إذا
قطعته من �شجرته» 71وقد كان «اجلاهليون حري�صني على الإيجاز يف �أ�شعارهم ...حتى �صار الإيجاز
عندهم ف�ضيلة يطلبونها ويتفاخرون بها».72
ل�سنا هنا ب�صدد التو�سع يف احلديث عن �إيجاز العبارة ،وال عن عالقتها ببالغة العربية اجلاهلية،
لهذا �سنكتفي مبا �أ�شرنا �إليه لنقول� :إن ربط �أحد �أهم �سمات العربية اجلاهلية بالأحكام ال�سريعة،
هو عمليا حتويلها �إلى مركب �سالب ،ومن ثم توظيفها كم�ؤ�شر يدل على نق�ص ُمنتجها بدل تدليله
على قيمة م�ضافة.
 -66امل�صدر ال�سابق 42
� -67ضيف� ،شوقي ،النقد ،القاهرة ،دار املعارف ،ط 23 ،5
� -68ضيف� ،شوقي ،الع�صر اجلاهلي ،القاهرة ،دار املعارف ،ط 117 ،22
 -69اخلفاجي ،عبداهلل بن �سنان� ،سر البالغة ،www.kotobarabia.com ،244-243 ،ا�سرتجعت بتاريخ 2011/07/27
� -70أبو هالل الع�سكري ،ال�صناعتينن 27
� -71أبو هالل الع�سكري ،امل�صدر ال�سابق
 -72عطية ،خمتار ،الإيجاز يف كالم العرب ون�ص الإعجاز ،القاهرة ،دار املعرفة اجلامعية ،من دون تاريخ53 ،
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ربط الفطرة والبداهة بال�سذاجة البدوية ،كما فعل كل من ق�صبجي و�إبراهيم ،ال يختلف من حيث
املبد�أ عن الربط بني �إيجاز العبارة والأحكام ال�سريعة؛ ويف جميع احلاالت هنالك حماولة جل�سر هوة
التناق�ض بني الأحكام والأدلة تدعيما للأفكار امل�سبقة.

م�صادر املوقف وتاريخيته
تبع ًا لتحديد الذهبي ،نقال عن ال�سيوطي« ،يف �سنة ثالث و�أربعني �شرع علماء الإ�سالم يف هذا الع�صر
يف تدوين احلديث والفقه والتف�سري ،ف�صنف ابن جريح مبكة ،ومالك املوط�أ باملدينة ،والأوزاعي
بال�شام ،وابن �أبي عروبة وحماد بن �سلمة وغريهما بالب�صرة ،ومعمر باليمن ،و�سفيان الثوري
بالكوفة ،و�صنف ابن ا�سحاق املغازي ،و�صنف �أبو حنيفة -رحمه اهلل -الفقه والر�أي ،ثم بعد ي�سري
�صنف ه�شيم والليث وابن لهيعة ثم ابن املبارك و�أبو يو�سف وابن وهب ،وكرث تدوين العلم وتبويبه،
ود ّونت كتب العربية واللغة والتاريخ و�أيام ال ّنا�س .وقبل هذا الع�صر كان �سائر الأئمة يتكلمون عن
حفظهم� ،أو يروون العلم من �صحف �صحيحة غري مرتبة» . 73هذا التحديد جعل اجلابري يرى هذا
الع�صر ،بدءا ب�سنة  143هجرية  ،كع�صر حتددت فيه «�صورة الع�صر اجلاهلي والع�صر الإ�سالمي
الأول» .74غري �أن طرابي�شي ،وقد توقف عند التمييز بني التدوين والتبويب ،75واعتمادا على قول
الذهبي �إنه «قبل هذا الع�صر كان �سائر الأئمة يتكلمون عن حفظهم �أو يروون العلم من �صحف
�صحيحة غري مرتبة» ،وعلى حتديده ملن ت�أخر من تابعي الطبقة الثالثة وكبار احلفاظ ،ومن تويف يف
ع�صر الطبقة الرابعة« ،ف�إننا ن�ستطيع الت�أريخ لبداية «التدوين»  -طبقا للذهبي دوما – بال�سنوات
املمتدة ما بني  100و  120هـ» . 76وبالتايل ،ووفقا لطرابي�شي ،ف�إن الر�سم ل�صورة ع�صر ما قبل
الدعوة ،يكون قد بد�أ قبل ع�صر املن�صور ،وقبل �سنة  143هجرية.
ومراجعة كتب التاريخ ،تظهر �أنه لي�س من تاريخ واحد حمدد ،ن�ستطيع الإ�شارة �إليه ،كنقطة بداية
لبدء عملية التدوين ،بل ولي�س من اتفاق حول بدء التدوين يف جمال واحد .فف�ؤاد �سزكني ي�ؤرخ للبدء
بتدوين احلديث بالربع «الأخري من القرن الأول والربع الأول من القرن الثاين الهجري 77».بينما
يرجع ابن حجر الع�سقالين تدوين احلديث �إلى الربع الثالث من القرن الأول ،حمددا �أن «�أول من
دون احلديث ابن �شهاب الزهري على ر�أ�س املائة ب�أمر عمر بن عبد العزيز ،ثم كرث التدوين ثم
الت�صنيف ،وح�صل بذلك خري كثري .فلله احلمد» .78و ُيرجع تدوين الآثار وتبويب الأخبار� ،إلى �أواخر
 -73ال�سيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن �أبي بكر ،تاريخ اخللفاء208 ،
 -74اجلابري ،حممد عابد ،تكوين العقل العربي70 ،
 -75طرابي�شي ،جورج ،نقد نقد العقل العربي50 ،
 -76امل�صدر ال�سابق22 ،
�-77سزكني ،ف�ؤاد ،تاريخ الرتاث العربي ،ترجمة حممود حجازي ،مراجعة عرفة م�صطفى و�آخرون ،الريا�ض ،جامعة الإمام حممد بن
�سعود الإ�سالمية 1991 ،م ،ج 119 ،1
 -78الع�سقالين ،ابن حجر �أحمد بن علي ،هدى ال�ساري لفتح البخاري مقدمة �شرح �صحيح الإمام �أبي عبد اهلل حممد بن �إ�سماعيل
البخاري ،القاهرة ،املطبعة الكربى املريية 1301 ،هـ ،ج 208 ،1
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ع�صر التابعني ،حمددا �أن �أول «من جمع ذلك الربيع بن �صبيح و�سعيد بن �أبي عروبة وغريهما،
وكانوا ي�صنفون كل باب على حدة»� 79،أي �أنه يتحدث عن الربع الثالث من القرن الثاين الهجري.
وهنا ال بد من التنويه� ،إلى �أن هذا ال يتعار�ض مع االدعاء بوجود ع�صر النت�شار التدوين وكرثة
الت�صنيف ،بل مع االدعاء ب�أن التدوين والت�صنيف بدءا يف فرتة بعينها .الأمر الذي يعني �أنه �إذا
كان من عالقة بني التدوين ور�سم �صورة ع�صر ما قبل الدعوة ،تكون بداية هذا الر�سم قبل ع�صر
املن�صور وقبل الع�صر املمتد ما بني �سنة  100و  120هجرية.
�إن التعامل مع بدء ع�صر التدوين ،كع�صر «مزاج بالإ�سقاط من املابعد �إلى املاقبل»� 80أي كع�صر
ُر�سمت فيه �صورة ع�صر ما قبل الدعوة ،والبحث عن بدايته كمحاولة لتحديد بداية ر�سم �صورة
ع�صر ما قبل الدعوة ،هو باعتقادي تعامل مغلوط� ،إذ �إن انت�شار التدوين حتى لو كان يف فرتة بعينها
ال يعني �أن فعل التحديد ل�صورة ع�صر ما قبل الدعوة بد�أ مع بداية فرتة االنت�شار ،وال يعني �أنه انتهى
بانتهائها .بل �إن حتديد �صورة ع�صر ما قبل الدعوة ال يرتبط ومل يبد�أ مع بدء التدوين ،يف �أي جمال
كان� .إذ �إن فعل الإ�سقاط الذي يتحدث عنه طرابي�شي ،من املابعد �إلى املاقبل ،هو فعل مرافق لكل
حماولة ر�سم ل�صورة ع�صر �سابق ،ولو مل يكن واعيا ومق�صودا ،ذلك لأن �أي متثيل للما�ضي �أو لأفكار
من املا�ضي� ،إمنا يتم من خالل ر�ؤيتنا  perspectiveوتوجهاتنا  81 orientationsمبا فيها
�أفكارنا امل�سبقة .من هنا ،وب�صرف النظر عن فرتة التدوين ،وب�صرف النظر عما �إذا كان له بداية
حمددة واحدة �أو مل يكن ،ال ميكن ل�صورة ع�صر ما قبل الدعوة �أن تكون قد بد�أت معه .ف�إذا كان
التدوين هو جمع الكتابات املتفرقة� ،أي جمع ما مت ن�سخه ،وكان الت�صنيف هو تبويب ما مت جمعه،
تكون جذور الت�صنيف �أعمق من جذور التدوين ،وجذور التدوين �أعمق من جذور الن�سخ يف تثبيت
ال�صورة املوجودة وتر�سيخها� ،أي ،وكما يقول طرابي�شي" ،لي�س �أول من �صنف �أول من دون ،وال �أول
و�صحف .فامل�صنفات كانت قبلها كتب ،والكتب
من بوب �أول من دون ،وال �أول من دون �أول من ق ّيد ّ
كانت قبلها �صحف .والذهبي يف الن�ص امل�سند �إليه يتحدث عن �أول من �صنف ،ال عن �أول من د ّون
وب ّوب" 82.وهنا ال بد من القول �إن ر�سم ال�صور ال يكون بطريقة واحدة ،وال هو مرتبط بالكتابة وال
م�شروط بها ،ولو �أن الأمر مرتبط بالكتابة لقلت �إن ر�سم �صورة ما قبل الدعوة مرتبط �أي�ضا بن�سخ
القر�آن ،خ�صو�ص ًا و�أنه يت�ضمن عددا من الآيات التي مت اعتمادها ،بعد تف�سريها ،يف ر�سم �صورة
عرب ما قبل الدعوة ،مثل الآية ( )2من �سورة اجلمعة ،يف قوله تعالى " :هو الذي بعث يف الأميني

 -79الع�سقالين ،ابن حجر �أحمد بن علي ،هدى ال�ساري.4 ،
 -80طرابي�شي ،جورج ،نقد نقد العقل العربي10 ،
(-81كوملان ،)17 ،1999
 -82طرابي�شي ،جورج ،نقد نقد العقل العربي50 ،
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ر�سوال منهم" 83،التي مت تف�سريها عند الطربي ، 84والبغوي ،85والقرطبي، 86على �أنها تعني العرب،
وهم �أمة ال تكتب وال تقر�أ.
غري �أننا� ،إذا �أخذنا بعني االعتبار �إمكانية الإ�سقاط خالل فعل التف�سري� ،أي �إذا �أخذنا بعني االعتبار
�إمكانية تف�سري الآيات مبا يتالءم ونظرة املُف�سر ور�أيه يف ما قبل الدعوة ،علينا �أن ن�ستثني القر�آن
من العوامل التي �صبغت �صورة ما قبل الدعوة بعدم معرفة القراءة والكتابة ،ليحل حمله التف�سري
بحد ذاته.
تف�سري الأمية على �أنها تعني اجلهل بالكتابة والقراءة ،حدد عند عدد من املف�سرين ،مثل الطربي
والقرطبي وابن كثري ،يف معنى الكثري من الآيات على نحو يتالءم وهذا املعنى ،خالقا �صورة معينة
عن عرب ما قبل الدعوة .الآية ( )2من �سورة اجلمعة ،على �سبيل املثال ،بالرغم من �أنها ت�شري
وب�شكل وا�ضح �إلى اجلهل بالكتاب وباحلكمة املت�ضمنة به ،فقد مت تف�سريها على �أنها تتحدث عن
اجلهل بالكتابة ،فتتمة الآية «يتلو عليهم �آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة و�إن كانوا من
قبل لفي �ضالل مبني» ،ت�شري �إلى �أن الأمية ،هنا ،هي �أمية الر�سول ،بجهله للكتاب من قبل ،مثله
مثل الذين بعثه اهلل فيهم ،فقد بعث به اهلل ليعلمهم الكتاب وليخرجهم من �ضاللهم ،واخلروج
من ال�ضالل هو اخلروج من الإ�شراك ومن عبادة غري اهلل ،وهذا هو عمليا تف�سري القنوجي لهذه
الآية 87،كذلك هو الأمر بالن�سبة للعديد من الآيات .للت�أكيد� ،أخذ قوله تعالى «ومنهم �أميون ال يعلمون
الكتاب �إال �أماين و�إن هم �إال يظنون» 88التف�سري ب�أن املق�صود من «الأميون» ،هم الذين ال يح�سنون
القراءة والكتابة ،عند البغوي ،89وعند الطربي ،90غري �أن الفراء ،وكداللة على عدم االتفاق حول
معنى «الأمية» يف القر�آن ،يقول� :إن املق�صود من «�أميون» يف هذه الآية «هم العرب الذين مل يكن لهم
كتاب» 91،وي�شري الأ�صفهاين يف املكان ذاته ،نقال عن قطرب� ،إن «الأمية الغفلة واجلهالة ،فالأمي
منه وذلك هو قلة املعرفة» ،ويف هذا املعنى يقول ال�شهر�ستاين« :و�أهل الكتاب كانوا ين�صرون دين
الأ�سباط ويذهبون مذهب بني �إ�سرائيل ،والأميون كانوا ين�صرون دين القبائل ويذهبون مذهب بني
 -83القر�آن الكرمي� ،سورة اجلمعة ،الآية 2
 -84الطربي� ،أبي جعفر حممد بن جرير ،تف�سري الطربي جامع البيان عن ت�أويل �آي القر�آن ،حتقيق عبد اهلل الرتكي و�آخرون ،اجليزة ،دار
الهجرة 2001 ،م ،ج  ،154 –153 ،2ج 625 ،28
 -85البغوي� ،أبي حممد احل�سني بن م�سعود ،تف�سري البغوي معامل التنزيل ،حتقيق حممد عبد اهلل منر و�آخرون ،الريا�ض ،دار طيبة ،ج
113 ،8
-86القرطبي� ،أبي عبد اهلل حممد بن �أحمد ،اجلامع لأحكام القر�آن واملبني ملا ت�ضمنه من ال�سنة و�آي الفرقان ،حتقيق عبد اهلل الرتكي
و�آخرون ،بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة 2006 ،م ،ج 452 ،20
 -87القنوجي� ،أبي الطيب �صديق بن ح�سن ،فتح البيان يف مقا�صد القر�آن تقدمي عبد اهلل بن ابراهيم الأن�صاري ،بريوت ،املكتبة الع�صرية،
 1992م ،ج 129 ،14
 -88القر�آن الكرمي� ،سورة البقرة� ،آية 78
 -89البغوي� ،أبي حممد احل�سني بن م�سعود ،تف�سري البغوي معامل التنزيل ،ج 114 ،1
 -90الطربي� ،أبي جعفر حممد بن جرير ،تف�سري الطربي ،ج 154 -153 ،2
 -91الأ�صفهاين� ،أبي القا�سم احل�سن بن حممد ،املفردات يف غريب القر�آن ،حتقيق مركز الدرا�سات والبحوث ،القاهرة ،مكتبة نزار
م�صطفى الباز ،ج 29 ،1
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�إ�سماعيل” .92وه�ؤالء� ،أي الذين ين�صرون دين القبائل ،هم من ال كتاب لهم.
هنالك �إذن معنيان �إ�ضافيان للأمية ،والآيات بحد ذاتها ،كما ر�أينا ،ال تفر�ض اجلهل بالكتابة
كمعنى ،بل على العك�س متاما؛ �إن تف�سري الأمية على �أنها تعني اجلهل بالكتاب �أو عدم اتباع كتاب،
مقابل تف�سريها ب�أنها تعني اجلهل بالكتابة والقراءة ،يتوافق مع جوهر الدعوة الأ�سا�س ومع مطلبها
الأول بامتياز� ،أال وهو اخلروج من ال�ضالل من خالل معرفة كتاب اهلل واتباعه ،هذا بالإ�ضافة �إلى
�أن تف�سري الأمية على �أنها تعني اجلهل بالكتاب يتالءم مع �أ�سباب التنزيل فيهم ،ومع ذكر اهلل لهم
يف كتابه العزيز .وبالرغم من ذلك فقد مت اختيار اجلهل بالكتابة ك�أحد معاين الأمية لتف�سري �آيات
من القر�آن الكرمي.
ومبعزل عن �أ�سباب اختيار اجلهل بالكتابة كمعنى للأمية لتف�سري �آيات من القر�آن الكرمي� ،أكان
ذلك من �أجل �إظهار معجزة النبي الذي ال يقر�أ وال يكتب 93كما ي�شرح ابن عا�شور يف تف�سريه للآية
( )2من �سورة اجلمعة� 94أم من �أجل الت�أكيد على متيز ما بعد الدعوة وخريها ،ن�سبة ملا قبلها ،كما
كان موقف امل�سلمني منذ بداية الدعوة� ،95أو لأي �سبب �آخر ،ف�إن هذا املعنى هو من بني العوامل التي
�أ�سهمت يف ر�سم �صورة ع�صر ما قبل الدعوة ،الذي من حيث كونه خيار ًا ،كان من املمكن �أال يكون.
وللت�أكيد؛ ف�إن حتديد اجلهل كمعنى للأمية ،حتى لو كان اجلهل بالقراءة والكتابة حقيقة عرب ما
قبل الدعوة ،ال يغري من حقيقة كونه خيارا �أ�سهم يف �صبغ �صورة ما قبل الدعوة بعدم معرفة القراءة
والكتابة ،حيث يتوافق هذا اخليار� ،أو للدقة ،ال يخرج هذا اخليار عن حدود هاج�س الدعوة.
وقد كان الهاج�س ،يف �سنوات الدعوة الأولى وما بعدها ،تر�سيخ جذور الدين اجلديد ،وت�أكيد قدا�سة
املنزّل باعتباره امل�صدر الأول والوحيد للمعرفة وللعلم ،الأمر الذي جعل ر�سول اهلل ينهى عن كتابة
�أي �شيء عنه �سوى القر�آن� ،إذ قال «ال تكتبوا �شيئا عني �سوى القر�آن( ،فمن) كتب عني �شيئا �سوى
القر�آن فليمحه» 96،وذلك خوف �أن تختلط ومتتزج �أقواله بالقول املنزّل .وقد �سار النا�س من بعده
مبا �أمرهم �إلى حني ،الأمر الذي نراه وا�ضحا فيما �أخرب به �أبو هالل بن جعفر احلفار ،قال�« :أخربنا
�أبو �إ�سماعيل بن حممد ال�صفار :حدثنا علي بن �سهل :حدثنا روح بن عبادة :حدثنا كهم�س عن �أبي
 -92ال�شهر�ستاين� ،أبي الفتح عبد الكرمي ابن �أبي بكر ،امللل والنحل ،ج 207 ،1
 -93هنالك �إ�شارات �إلى معرفة الر�سول بالقراءة والكتابة ،من مثل ما حدث به قتيبة عن �سفيان «عن عمرو بن دينار عن عطاء عن
�صفوان بن يعلى بن �أمية عن �أبيه قال �سمعت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يقر�أ على املنرب»( .احلافظ ابن عربي املالكي ،عار�ضة الأحوذي
ب�شرح �صحيح الرتمذي ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ج  )295 ،2وحول حقيقة �أمية الر�سول وحول اجلدل القائم بهذا اخل�صو�ص� ،أنظر:
الع�سقالين ،احلافظ بن حجر� ،أجوبة احلافظ بن حجر الع�سقالين ،حتقيق ودرا�سة عبد الرحم بن حممد �أحمد القلق�شري ،الريا�ض،
�أ�ضواء ال�سلف 48 ،2003 ،وما بعدها.
 -94التحرير والتنوير ،اجلزء الثامن والع�شرون209 ،
 -95الأمر الذي يظهر بو�ضوح يف حديث حذيفة بن اليمان مع ر�سول اهلل« :قال حذيفة بن اليمان  -ر�ضي اهلل عنه  : -كان النا�س ي�س�ألون
ر�سول اهلل عن اخلري ،وكنت �أ�س�أله عن ال�شر خمافة �أن يدركني ،فقلت :يا ر�سول اهلل! �إنا كنا يف اجلاهلية يف �شر ،فجاءنا اهلل بهذا اخلري
(فنحن فيه)( ،وجاء بك) ،فهل بعد هذا اخلري من �شر (كما كان قبله؟)» (الألباين ،نا�صر الدين� ،سل�سلة الأحاديث ال�صحيحة ،الريا�ض،
دار املعارف ،ج  ،6الق�سم الأول)2505 ،
 -96ابن عبد الرب� ،أبو عمر يو�سف ابن عبد اهلل ،ـ ،جامع بيان العلم وف�ضله ،حتقيق �أبي الأ�شبال الزهريي ،الريا�ض ،دار ابن اجلوزي،
 1999م ،ج 268 ،1
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ن�ضرة قال :قلت لأبي �سعيد� :أكتبنا ،قال« :لن �أكتبكم؛ ولكن خذوا عنا كما كنا ن�أخذ عن ر�سول
97
اهلل».
وب�صرف النظر عن اخلالف احلا�صل بخ�صو�ص موافقة النبي و�إذنه يف كتابة �أقواله ،و�إن كان حقا
قد ثبت �أن «النهي خا�ص بوقت نزول القر�آن خ�شية التبا�سه بغريه ،والإذن يف غري ذلك» ،كما يذكر
ابن عبد الرب ،نقال عن احلافظ يف «الفتح»� 98،أم �أن النهي كان عام ًا ومطلق ًا ،ف�إن موقف النبي ي�شري
يف احلالتني �إلى حماولة الإبقاء على ما �أنزل نقيا حتى من �أقواله ،حفاظا على طهارة ما يت�ضمنه
من علم ومعرفة �إلهية ،وقد �شكل عند ر�سول اهلل م�صدر املعرفة الأول والوحيد ،وبهذا قال ر�سول
99
اهلل« ،قيدوا العلم بالكتاب».
وعلى خطى الر�سول �سار ال�صحابة ،ومن هنا جاءت خطبة علي« :من زعم �أن عندنا �شيئا نقر�ؤه
لي�س يف كتاب اهلل تعالى وهذه ال�صحيفة – قال� :صحيفة معلقة يف �سيفه فيها �أ�سنان الإبل و�شيء
من اجلراحات  -؛ فقد كذب» 100 ،ومثله فعل �سائر امل�ؤمنني�« :أخربنا عبد الرحمن بن عمر ،حدثنا
حممد بن �أحمد بن يعقوب ،حدثنا جدي ،حدثنا يزيد بن هارون� ،أخربنا العوام بن حو�شب عن
�إبراهيم التيمي قال :بلغ ابن م�سعود �أن عند نا�س كتابا ،فلم يزل بهم حتى �أتوه به ،فلما �أتوه به
حماه ،ثم قال�« :إمنا هلك �أهل الكتاب قبلكم �أنهم �أقبلوا على كتب علمائهم و�أ�ساقفتهم وتركوا كتاب
ربهم� - ،أو تركوا التوراة والإجنيل – حتى در�سا وذهب ما فيهما من الفرائ�ض والأحكام» 101،وقد
و�صل الأمر �إلى حد قولهم �« :إنا ال نكتب العلم وال ُنكتبه» 102.وقد «ثبت �أن كراهة من كره الكتاب
من ال�صدر الأول� ،إمنا هي لئال ي�ضاهى بكتاب اهلل تعالى غريه� ،أو ي�شتغل عن القر�آن ب�سواه ،ونهى
عن الكتب القدمية �أن تتخذ ،لأنه ال يعرف حقها من باطلها ،و�صححيها من فا�سدها ،مع �أن القر�آن
103
كفى منها ،و�صار مهيمنا عليها».
وي�شري هذا الهاج�س ،وما ترتب عنه من رف�ض ملجرد وجود علم غري الكتاب ،وملجرد كتابته ،الذي
و�صل حد انت�شار ظاهرة حمو الكتب ،104ي�شري �إلى ما كان عليه العرب من معرفة ،ويف�سر ،ولو
جزئيا ،انعدام ما يدل على وجودها �سوى �أخبار متفرقة عن كيفية التعامل مع الكتب يف بداية
الدعوة ،من مثل ما تقدم بخ�صو�ص رف�ض كتابة العلم وحمو الكتب ،وعن ظاهرة انت�شار الكتب
وكرثتها يف ال�سنني الأولى للدعوة ،التي ت�شكل بحد ذاتها م�ؤ�شر ًا ملا كان عليه العرب قبل الدعوة ،ما
 -97البغدادي ،تقييد العلم28 ،
 -98ابن عبد الرب� ،أبو عمر يو�سف ابن عبد اهلل ،ـ ،جامع بيان العلم وف�ضله ،ج269 ،1
 -99الألباين ،حممد بن نا�صر الدين� ،سل�سة الأحاديث ال�صحيحة2475 ،
 -100البغدادي ،تقييد العلم110 ،
 -101امل�صدر ال�سابق59 ،
 -102ابن عبد الرب ،جامع بيان العلم وف�ضله ،ج275 ،1
 -103البغدادي ،تقييد العلم61 ،
 -104ال حاجة لذكر حوادث �أخرى ملحو الكتب من �أجل الوقوف على مدى انت�شار هذا النوع من الأحداث ،فامل�صادر العربية ،البغدادي يف
«تقييد العلم» على �سبيل املثال ،مليئة مبثل هذه الأخبار.
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�أخرب به �أبو احل�سني عن حمل بعري من كتب ابن عبا�س كان كريب قد و�ضعها عنده ،وعن �أن «علي
بن عبد اهلل بن عبا�س �إذا �أراد الكتاب كتب �إليه :ابعث �إيل ب�صحيفة كذا وكذا ،فين�سخها ،فيبعث
بها» 105،ي�شري �إلى �أن حجم التداول بالكتب بني امل�سلمني يف ذلك الوقت ،كان تداوال ال ميكن خلقه
بني ليلة و�ضحاها .هذا� ،أي كرثة الكتب وات�ساع املعرفة عند العرب ،هو وحده ما ميكن �أن يف�سر
هاج�س الر�سول وحماولته للحفاظ على نقاء القول املنزّل ،وعلى مو�ضعته كمرجعية معرفية وحيدة،
وهو وحده ما ميكن �أن يف�سر انت�شار ظاهرة حمو الكتب ورف�ض كتابة العلم .الأمر الذي يتعار�ض مع
تف�سري الأمية يف القر�آن على �أنها تعني اجلهل بالكتابة والقراءة ،وين�سجم مع تف�سريها على �أنها
تعني عدم اتباع الكتاب و�/أو اجلهل به .فلو كان اجلهل من ن�صيب عرب ما قبل الدعوة ملا كان هناك
ما يرف�ضونه وميتنعون عن كتابته ،وملا كان من حاجة لقول ر�سول اهلل« :من تعلم علما لغري اهلل �أو
�أراد به غري اهلل فليتبو�أ مقعده من النار» 106،ولو كان اجلهل بالكتابة والقراءة ما مييز عرب ما قبل
الدعوة ملا كان من حاجة ملحو الكتب.
حماولة احلفاظ على القول املنزّل ومو�ضعته كمرجع وحيد ،وما ترتب عنها ،ت�شري ولو ب�شكل جزئي
�إلى �أ�سباب انعدام الدالالت على ما كان عليه العرب ،الذي بدوره �شكل �أ�سا�س تك ّون الر�أي بجهل
العرب للكتابة والقراءة.
الأمية ،عدم اتباع الكتاب وعدم معرفته ،حتولت بانعدام الدالالت على ما كان عليه العرب� ،إلى
اجلهل بالكتابة والقراءة ،التي تت�ضمن انعدام املعرفة وانعدام العلم ،فمن ال يقر�أ وال يكتب ال علم
عنده وال معرفة.

 -105البيهقي ،املدخل �إلى ال�سنن الكربى ،ج244 ،2
 -106املالكي ،احلافظ ابن عربي ،عار�ضة الأحوذي ب�شرح �صحيح الرتمذي ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،بدون تاريخ ،ج 123 ، 10
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