الخطاب الحداثي العربي وإشكالية
الثابت والمتحول

د .محمد محمد أمزيان

(*)

تمهيد حول السياق التاريخي إلشكالية
الثابت والمتحول:

تعتبر إشـكالية الثابت واملتحـول واحدة من
القضايا السـجالية الكربى التـي هيمنت عىل
الجـدل الفكـري والثقايف للخطـاب النهضوي
العـريب واإلسلامي على مـدى قرابـة قرنين
مـن الزمـن .ووصف املسـألة باإلشـكالية هنا
يجد مسـوغه يف تجـدد الجدل واسـتمراريته
دون القـدرة على حسـمه .وللحظـة الراهنة
ال يبـدو أن مثـة توافقًـا يلـوح يف األفـق،
وهـو مـا يعنـي أن وعينـا الثقـايف يعـاين
حالـة مـن االنشـطار الحـاد ،ويفتقـر إىل
إطـار مرجعـي موحـد قـادر على احتـواء
التيـارات الفكريـة والثقافيـة املتصارعـة.
(*) أســتاذ بكليــة الرشيعــة والدراســات اإلســامية  -جامعــة قطــر،
الربيــد اإللكــروين.)mamezzian@hotmail.com( :
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إ َّن إشــكالية الثابــت واملتحــول ،ومــا
أفرزتــه مــن انقســام حــاد عــى مســتوى
الوعــي الجامعــي للمجتمــع العــريب ال
ميكــن فهمهــا خــارج ســياقها التاريخــي.
فعندمــا كان مفكــرو النهضــة إبــان القــرن
التاســع عــر امليــادي يتلمســون أوىل
خطواتهــم اإلصالحيــة ،كانــت الحضــارة
الغربيــة الناهضــة واملتفوقــة حــارضة
وبقــوة يف وجدانهــم ووعيهــم ،ومــن ثــ َّم
كانــت مصــدر إلهــام لربامجهــم اإلصالحيــة.
وكان الفــارق املذهــل بــن الحضارتــن
اإلســامية والغربيــة يشــكل تحديًــا لـــم يكن
باإلمــكان تجاهلــه أو تجــاوزه ،األمــر الــذي
دفــع بنهجهــم اإلصالحــي يف اتجــاه االقتبــاس
واملحــاكاة للنمــط الحضــاري املهيمــن .لكــن
عمليــة االقتبــاس هــذه لـــم تكــن لتمــر دون
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أن تــرك جراحــات عميقــة عــى مســتوى
آليــات التفكــر وطرائــق النظــر .فالربامــج
اإلصالحيــة بــكل أبعادهــا السياســية
واالجتامعيــة واملعرفيــة املســتوحاة مــن
الحضــارة الغربيــة يتعــذر فصلهــا عــن
إطارهــا املرجعــي وبنيتهــا الفكريــة
والثقافيــة بــكل مــا تحملــه مــن خصوصيــة.
ويعنــي ذلــك أن رواد اإلصــاح -ســواء بوعي
منهــم أم ال -كانــوا قــد وضعــوا بــذرة أخطــر
ظاهــرة حكمــت -وال تـزال تحكــم -الســاحة
الفكريــة العربيــة واإلســامية ،وهــي ظاهــرة
ازدواج املرجعيــات وانشــطار الوعــي
الجامعــي لألمــة .لقــد كانــت هــذه املرحلــة
نقطــة تحــول جــذري يف أســاليب النظــر
والتفكــر واملعالجــة ملســتجدات الحيــاة.
ويعنــي ذلــك أن رواد اإلصــاح -ســواء
بوعــي منهــم أم ال -كانـوا قد وضعـوا بذرة
أخطــر ظاهــرة حكمــت -وال تـزال تحكــم-
الســاحة الفكريــة العربيــة واإلســامية،
وهــي ظاهــرة ازدواج املرجعيات وانشــطار
الوعــي الجامعــي لألمــة.
وقــد حــاول الــرواد األوائــل الذيــن يوصفــون
عــادة بتيــار (اإلصالحيــة اإلســامية) التغلــب
عــى هــذه الظاهــرة باعتــاد آليــات
التوفيــق والتأويــل بالشــكل الــذي يقــرب
املســافة بــن النمطــن املتغايريــن .وهــذا
مــا كان يعرتيــه مــن
املســلك ،بالرغــم َّ

تعســف وبــر وتشــوه يف الفكــر واملامرســة؛
فإنَّــه كان ســبيلهم الوحيــد للحفــاظ عــى
مرجعيتهــم الدينيــة التــي لـــم يكونــوا
قادريــن عــى االنفــكاك منهــا أو القطيعــة
معهــا بحكــم تكوينهــم املعــريف ،وبحكــم
مــا كانــت تقتضيــه طبيعــة املرحلــة .لكــن
هــذا الطابــع املحافــظ لإلصالحيــن بــدأ
تدريج ًيــا يف التــآكل ،وبــدا واض ًحــا أن مثــة
عالقــة تناســبية بــن حــدة هــذا التــآكل
وبــن التقــدم يف الزمــن ،وبــات واض ًحــا أن
تطــور الخــط الفكــري كان يتجــه باطــراد
نحــو تعميــق ظاهــرة االزدواجيــة ،ليصــل إىل
أقــى مــداه مــع إعــان القطيعــة النهائيــة
مــع املرجعيــة األصليــة ،وهــي القطيعــة
التــي مثلتهــا تيــارات فكريــة وفلســفية
ســعت جاهــدة إىل متثــل التجربــة الحضارية
الغربيــة وإعــادة إنتاجهــا محل ًيــا.
وهــذه التيــارات -عــى تبايــن خياراتهــا
الفكريــة واأليديولوجيــة -تنتظــم جميعهــا
يف إطــار الحداثــة الغربيــة التــي عملــت
عــى اســتلهام منوذجهــا النهضــوي لتحديــث
املجتمعــات العربيــة واإلســامية .فهــذه
الحداثــة التــي مكنــت املجتمعــات
الغربيــة مــن تجــاوز مأزقهــا الحضــاري
التاريخــي أخــذت تتحــول إىل مصــدر قــوة
وإلهــام ســحريني لـــم تــرك للمعجبــن بهــا
فرصــة للنقــد واملراجعــة وال االختيــار.
إن التيــارات الحداثيــة يف مجتمعاتنــا
15

16

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

العربيــة واإلســامية لـــم تتعامــل مــع تلــك
الحضــارة باعتبارهــا تجربــة نســبية ميكــن
االســتفادة مــن جوانــب القــوة فيهــا ،بــل
تعاملــت معهــا كمطلــق حضــاري ،وســلطة
مرجعيــة بديلــة عــن املرجعيــة األم .وهــذا
الغيــاب أو التغييــب القــري للــذات اعتــر
رشطًــا الز ًمــا إلحــداث التغيــر وتحقيــق
املــروع النهضــوي يف املجتمعــات العربيــة
واإلســامية .ويف رحــم هــذا االنقــاب
الجــذري عــى املرجعيــة التاريخيــة لألمــة،
ولــدت إشــكالية الثابــت واملتحــول .وال شــك
أن مرشو ًعــا نهضويًــا انقالب ًيــا مــن هــذا
النــوع ومــن هــذا الحجــم هــو بالــرورة
انقــاب عــى الثوابــت ،مــن حيــث إنهــا
تشــكل املكــون األســايس للمرجعيــة.
المبحث األول
األيديولوجيا الحداثية وسؤال
الثوابت
( )1التيار اللبيرالي:
سؤال الثوابت وإشكالية المرجعية:

إ َّن مــدار الثوابــت عــى النــص؛ ولذلــك:
فــإ َّن كل اختــاف يف منهجيــة التعامــل
مــع النــص سينســحب بالــرورة عــى
الثوابــت ذاتهــا .وهنــا مثــة رؤيتــان
متقابلتــان تنازعتــا موضوعيــة فهــم النــص

وتفســره :األوىل تقــول مبطلقيتــه ،بينــا
تتحــدث الثانيــة عــن تاريخيتــه .وتب ًعــا
لذلــك تتمســك األوىل بســلطة النــص ،بينــا
تتمســك الثانيــة بســلطة العقــل .هــذا
مــا يخربنــا بــه تاريــخ الفكــر العــريب ،ومــا
أنجــز حولــه مــن دراســات نقديــة كــا
ســنثبته الحقًــا .أمــا مــا نــود التذكــر بــه
يف هــذا املقــام ،فهــو أن كل موقــف ســلبي
ونابــذ ملرجعيــة النــص ينســحب بالــرورة
عــى مجمــوع الثوابــت املرجعيــة التــي
حكمــت الفضــاءات املعرفيــة واالجتامعيــة
والقيميــة والثقافيــة للمجتمــع العــريب.
وأعتقــد أ َّن الســؤال األهــم الــذي يفــرض
نفســه يف هــذا اإلطــار ال يتعلــق بالوصــف،
بــل بالتفســر ،أي بكيفيــة تفســر حالــة
انشــطار الوعــي الجامعــي للمجتمــع العريب.
ويف رأيــي أن التفســر األكــر موضوعيــة
لهــذا املــأزق الحضــاري يجــد مصداقيتــه
يف التأثــرات الخارجيــة التــي تعــرض لهــا
الفكــر العــريب النهضــوي .فقــد تباينــت
األيديولوجيــات التــي تعاقبــت عىل الســاحة
الفكريــة والثقافيــة العربيــة تب ًعــا النتامءاتها
املدرســية والفلســفية الغربيــة التــي كانــت
تنهــل منهــا وتعمــل عــى التبشــر بهــا
داخــل الســاحة الثقافيــة واملعرفيــة العربية.
وهــي عــى تباينهــا ،كانــت جميعهــا
تســتلهم وبوعــي منهــا تجربــة الحداثــة
الغربيــة ،وكانــت يف هــذا االســتلهام تحــايك
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نهــج هــذه التجربــة االنقــايب ضــد أصولهــا
الالهوتيــة التــي تــم إدانتهــا لوقوفهــا عائ ًقــا
ضــد اإلصــاح والنهــوض .لقــد مثلــت
تجربــة عــر األنــوار ومآالتهــا -مــع الثــورة
الفرنســية ومــا تالهــا مــن انتصــارات للنزعــة
اإلنســانية التــي أنهــت مرحلــة الهيمنــة
أصــا مرجع ًّيــا
الالهوتيــة عــى املجتمــعً -
ال منــاص مــن اســتحضاره والقيــاس عليــه
يف كل برنامــج إصالحــي عــريب .وآيــة ذلــك
هيمنــة النمــوذج الليــرايل عــى فكــر
رواد النهضــة مــن الجيــل األول أمثــال:
فــارس الشــدياق (1887 -1804م) ،وســليم
البســتاين (1884 -1848م) ،وفرنســيس
مــراش (1873 -1836م) ،وأديــب إســحاق
(1884 -1885م) ،وشــبيل شــميل (-1853
1917م) ،وغريهــم؛ وحتــى الجيــل الثــاين
مــع ســاطع الحــري (1968 -1883م)،
وأحمــد لطفــي الســيد (1963 -1870م)،
وطــه حســن (1973 -1889م) ،وزيك نجيــب
محمــود (1993 -1905م) ،والالئحــة طويلــة.
يكفــي أن أورد هنــا -عــى ســبيل املثــال-
نصــا منوذج ًيــا للداللــة عــى رســوخ مرجعيــة
ً
عــر األنــوار وقيــم الحداثــة يف وعــي
أولئــك الــرواد .يقــول شــبيل شــميل« :ال
يصلــح حــال األمــة َّإل كلــا ضعفــت فيهــا
شــوكة الديانــة ،وال يقــوى شــأن الديانــة َّإل
كلــا انحــط شــأن األمــة ...ولــو لـــم يكــن يف
الديانــة ســوى تقييــد حريــة الفكــر لكفــى
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أن تكــون علــة شــقاء اإلنســان يف دنيــاه»(((.
هــذا النــص يكشــف طبيعــة األيديولوجيــا
اإلصالحيــة التــي هيمنــت عــى ذهنيــة
الليرباليــن منــذ بدايــة القــرن التاســع عــر.
فهــم لـــم يتعاملــوا مــع تجربــة الحداثــة
الغربيــة باعتبارهــا معطــى نســب ًيا ميكــن
االســتفادة منــه ،بــل إنهــا ارتســمت يف
أذهانهــم تجربــة معياريــة متثــل النمــوذج
األرقــى للتمــدن والنهــوض .وبهــذا االعتبــار،
ال ميكــن أن نتحــدث هنــا عــن تجربــة
إصالحيــة؛ بــل عــن «عقيــدة إصالحيــة».
وهــذه التســمية ليســت مــن بــاب املجــاز أو
أساســا
التهويــل ،فقد شــكلت فلســفة األنوار ً
مرجعيًــا لإلصالحيــن العــرب ،وثابتًــا مــن
ثوابتهــم ،وهــو مــا يفــر رفضهــم املبــديئ
لألســاس املرجعــي الدينــي ،كــا هــو واضــح
مــن النــص أعــاه .ولقــد شــهد املجتمــع
العــريب الحقًــا تيــارات ثوريــة قــد تبــدو
مناقضــة للتوجهــات الليرباليــة مــن حيــث
انتامؤهــا األيديولوجــي ،ولكنهــا كانــت يف
واقــع األمــر تقــف معهــا عــى األرضيــة
الحضاريــة نفســها مــن حيــث الجوهــر،
أعنــي التقاءهــا يف أساســها املرجعــي الــذي
يعــود إىل عــر األنــوار.
((( نق ـاً عــن عزيــز العظمــة« ،العلامنيــة مــن منظــور مختلــف»،
بــروت مركــز دراســات الوحــدة العربيــة1992( ،م)( ،ص/
 .)185وينظــر ملزيــد مــن التفاصيــل يف الســياق نفســه يف:
شــبيل شــميل« ،فلســفة النشــوء واالرتقــاء» ،مــر ،مطبعــة
املقتطــف1910(،م) ،املجلــد األول( ،ص.)10 -8 /
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وقــد قــدم الباحثــون املشــاركون يف نــدوة
عقدهــا مركــز دراســات الوحــدة العربيــة
لتقويــم «حصيلــة العقالنيــة والتنويــر
يف الفكــر العــريب املعــارص» جملــة مــن
التوصيفــات محاولــة منهــم لرصــد التيــارات
العقالنيــة والتنويريــة العربيــة مــن حيــث
امتدادهــا الزمنــي ،ومضامينهــا الفكريــة
واأليديولوجيــة ،والســات العامــة الجامعــة
ملختلــف اتجاهاتهــا((( .ويف هــذا الســياق،
يصــف عبــد اإللــه بلقزيــز تيــار العقالنيــة
الليرباليــة ،بأنهــا كانــت عقالنيــة متحــررة
مــن ســلطة النــص الدينــي ،وهــو مــا جعلهــا
تبــدو يف نظــر املثقفــن فكــرة برانيــة(((.
ويــرى أ َّن الطابــع التبشــري هــو الســمة
الغالبــة عــى أقطابهــا الذيــن اكتفــوا
باســتعادة معطيــات املنظومــة الفكريــة
الغربيــة الجاهــزة وإعــادة إنتاجهــا يف
الثقافــة العربيــة مــن غــر جهــد تأصيــي(((.
أ َّمــا عــن منهجيــة تعاطيهــا مــع موروثهــا
الثقــايف ،فــرى أنَّهــا كانــت حــادة وجريئــة يف
الجهــر مبوضوعاتهــا النظريــة والفكرية حول
الديــن والعلــم والتقــدم ،وحاجــة العــرب إىل
((( ينظــر يف هــذا الخصــوص نــدوة« :حصيلــة العقالنيــة والتنويــر
يف الفكــر العــريب املعــارص» ،القســم الثــاين« :العقالنيــة والتنويــر:
حصيلــة وتقويــم» ،بــروت مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،
(2005م)( ،ص.)345 -177 /

األخــذ مبــا أخــذ بــه الغربيــون مــن الوســائل
التــي قادتهــم إىل النهضــة ،دون تــردد(((.
أ َّمــا كــال عبــد اللطيــف فــرى أن هــذه
العقالنيــة تأسســت يف فكرنــا اإلصالحــي يف
زمــن الهيمنــة االســتعامرية ،حيــث عــرف
العــامل العــريب مخاضــات وتوت ـرات وثــورات
كــرى زعزعــت كثـ ًرا مــن ثوابته ،وســاهمت
يف كــر جوانــب عديــدة مــن قيــود
التقليــد والتقاليــد الســائدة يف املجتمعــات
العربيــة((( .ففــي هــذا الســياق ،ظهــر هــذا
الجيــل مــن املصلحــن الذيــن اعتقــدوا «أن
ريــاح التــأورب جارفــة ،وأن االنخــراط يف
الكــوين إذا لـــم يكــن إراديًــا؛ فإنَّــه ســيحصل
بصــورة قرسيــة ،يف وقــت حرصــت فيــه
أوروبــا الغازيــة عــى تعميــم منظومتهــا
االقتصاديــة واملعرفيــة والنظريــة يف البلــدان
املســتعمرة»((( .ويف هــذا األفــق االســتعامري
املهيمــن والقــري ،انتهــى زمــن التاريــخ
املحــي املفصــول عــن العــامل ،وأصبحــت
املجتمعــات العربيــة تتحــول يف إطــار حركــة
كونيــة ،وتســتند إىل مرجعيــات متناقضــة(((.
هــذه القـراءة التقومييــة لحصيلــة العقالنيــة
الفكريــة العربيــة تقــدم إفــادات بالغــة
األهميــة بالنســبة إىل موضــوع بحثنــا هــذا.
((( نفسه( ،ص.)289 /

((( عبــد اإللــه بلقزيــز ،بحــث« :نظــرة تقومييــة يف حصيلــة العقالنيــة
والتنويــر» ،ضمــن نــدوة «حصيلــة العقالنيــة والتنويــر يف الفكــر
العــريب املعــارص» ،مرجــع ســابق( ،ص.)281 /

((( نفسه( ،ص.)189 /

((( املرجع نفسه( ،ص.)291 ،290 /

((( نفسه( ،ص.)193 /

((( نفسه( ،ص.)189 ،188 /
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فهــي متثــل خالصــة ق ـراءات متشــعبة لـــم
تدخــر جهــ ًدا يف استكشــاف مســرة فكــر
تناســل عــر مــا ال يقــل عــن قــرن مــن
الزمــن ،وهــذا مــا وفــر الكثــر مــن الجهــد
مــا ال يتســع لــه هــذا الحيــز
والتعقــبَّ ،
مــن البحــث .ولقــد خرجــت هــذه الق ـراءة
التقومييــة بجملــة مــن املالحظــات القيمــة
التــي تكشــف النقــاب عــن الخلفيــة
التاريخيــة واأليديولوجيــة التــي تبلــورت
فيهــا العقالنيــة الحداثيــة يف نســختها
الليرباليــة ،فمــن حيــث الخلفيــة التاريخيــة
تبقــى الــوالدة القرسيــة يف ظــل الهيمنــة
االســتعامرية الجارفــة أهم ســمة مميــزة ،أي
إنَّهــا نشــأت عــى هامــش الحداثــة الغربيــة،
وضمــن رشوط تاريخيــة موتــورة ،وهــو
مــا يــدل
مــا بــرر وصفهــا بـــ (الربانيــة)َّ ،
عــى أن الغــزو االســتعامري الكاســح شــكل
الرافعــة الحاضنــة لهــذا التيــار .إ َّن اســتحضار
مدخــا
ً
هــذه الخلفيــة التاريخيــة يشــكل
مهــا لفهــم وتفســر طبيعــة الخلفيــة
ً
األيديولوجيــة التــي انبثقــت عنهــا الحداثــة
الليرباليــة ،وهــي التــي لخصتهــا املالحظــات
الســابقة يف غلبــة النــزوع التبشــري ،والخلو
مــن أي جهــد تأصيــي ،والتحــرر مــن
ســلطة النــص الدينــي ،وزعزعــة الثوابــت
املرجعيــة ،والحــدة والجــرأة يف التعاطــي
مــع املــوروث وفــرض األفــكار البديلــة.
أ َّمــا الخالصــة الجوهريــة التــي ميكــن
اســتخالصها مــن هاتــن الخلفيتــن ،فهــي أن
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والدة هــذا التيــار شــكل عالمــة فارقــة يف
تاريخنــا الحضــاري ،فهــي مــن جهــة أنهــت
اســتقالليتنا التاريخيــة لنتحــول إىل هامــش
ملحــق باملطلــق التاريخــي الغــريب ،وهــي
مــن جهــة ثانيــة -وهــو األهــم -أنهــت
وحدتنــا املرجعيــة لتــزج باملجتمــع العــريب
يف مرجعيــات متناقضــة ،ولرتفــع شــعار «إىل
فكــر مفتــوح عــى كل التجــارب»(((.
( )2تيار العقالنية النقدية
سؤال الثوابت :وصل أم فصل؟

نحــن هنــا مضطــرون الختــزال املســافة
الزمنيــة ،لنقفــز إىل اللحظــة الراهنــة لرصــد
حركــة تطــور الفكــر العريب يف كيفيــة تعاطيه
مــع إشــكالية الثابــت واملتحــول عــى وجــه
التحديــد .منــذ نهايــة الســتينات مــن القــرن
العرشيــن نشــطت مجموعــة مــن الكتابــات
النقديــة التــي تصنــف عــادة ضمــن خانــة
(التيــار العقــاين النقــدي) .رمبــا كانــت
هزميــة  67محفــ ًزا عــى العمــل النقــدي،
وتجــاوز األطروحــات اإلصالحيــة الجاهــزة،
لكــن الراجــح أن هــذا التيــار تشــكل عــى
هامــش التيــارات النقديــة الغربيــة التــي
((( يف ســياق الـراع األيديولوجــي ضــد التيــار الليـرايل ،قــام ســمري
نعيــم وفــرج أحمــد ســنة (1970م) برتجمــة كتــاب أوســيبوف:
«قضايــا علــم االجتــاع :دراســة ســوفيتية نقديــة لعلــم
االجتــاع الرأســايل» ،وكان الشــعار الــذي تصــدر الكتــاب هــو
«شــعار الفكــر املفتــوح عــى كل التجــارب» ،وهــو الشــعار الــذي
جعــل مــن املجتمــع العــريب مجــرد حقــل للتجــارب.
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أفرزتهــا اإلخفاقــات الغربيــة وتــايش
األوهــام التــي كانــت تعــد بهــا األيديولوجيــا
الحداثيــة وســقوط أســاطريها الكــرى(((،
خاصــة مــع حالــة اليــأس واإلحبــاط التــي
تولــدت يف أعقــاب الحــرب العامليــة الثانيــة،
والتــي عــرت عنهــا انتفاضــة الشــباب يف
ثــورة مــاي (1968م).
رمبــا كانــت هزميــة  67محفـ ًزا عــى العمل
النقــدي ،وتجــاوز الطروحــات اإلصالحيــة
الجاهــزة ،لكــن الراجــح أن هــذا التيــار
تشــكل عــى هامــش التيــارات النقديــة
الغربيــة التــي أفرزتهــا اإلخفاقــات الغربية
وتــايش األوهــام التــي كانــت تعــد بهــا
األيديولوجيــا الحداثية وســقوط أســاطريها
الكــرى.
وأيًّــا كانــت الظــروف املحايثــة لهــذا التطــور
الفكــري ،فاملؤكــد أن هــذا التيــار كان أكــر
تســل ًحا مبناهــج النقــد والتحليــل ،وكانــت
صلتــه بالــراث اإلســامي عميقــة ،خاصــة
أنــه اتخــذ منــه موضو ًعــا أساس ـيًا لدراســته
النقديــة .وقــد مثّــل هــذا التيــار كل مــن:
محمــد أركــون ،ومحمــد عابــد الجابــري،
وعبــد اللــه العــروي ،وهشــام جعيــط ،ونرص
((( يــرى إدغــار مــوران أ َّن الحداثــة متظهــرت مــن خــال ثــاث
أســاطري كــرى :أســطورة التحكــم يف الكــون ،وأســطورة التقــدم
والــرورة التاريخيــة ،وأســطورة الســعادة .انظــر:
«Ouverture» in: Modernité 2004، Auditions publiques au
théâtre du Rond-point. Cahier Laser N°8.P.41.

حامــد أبــو زيــد ،وحســن حنفــي ،وصــادق
جــال العظــم ،وحســن صعــب ،وهشــام
رشايب ،وغريهــم مــن أصحــاب املشــاريع
النقديــة التــي ســنعرض منــاذج منهــا الح ًقــا.
(أ) العقالنية النقدية والمطلق الغربي:
تجاوز أم امتداد؟

ينظــر النقــاد عــادة إىل هــذا التيــار عــى أنــه
عــى العكــس مــن ســلفه اللبـرايل كان أقــدر
عــى التحــرر مــن يقينيــات العقــل الغــريب
ومطلقاتــه .رمبــا كان هــذا التيــار أقــدر
عــى اســتيعاب اآلليــات املنهجيــة النقديــة
الغربيــة واســتخدامها ،لكــن الســؤال الــذي
يشــغلنا هنــا يتعلــق مبــدى قدرتــه عــى
التحــرر مــن مرجعيــة األيديولوجيــا الحداثية
يف دراســته النقديــة للعقــل اإلســامي الــذي
ينتمــي إليــه جغراف ًيــا وتاريخ ًيــا ،ويــر عــى
أن يقطــع معــه إبســتيمولوج ًيا .وأعتقــد أن
املشــاريع النقديــة التــي أنجزهــا يف هــذا
الســياق ال تقــدم أي مــؤرش يــدل عــى
انفصالــه عــن املطلــق الغــريب الــذي يســتقي
منــه منظومتــه اإلصالحيــة التــي يبــر بهــا
كالعلامنيــة والدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان،
واملجتمــع املــدين ،ومــا يتعلــق بالحريــات
العامــة ،والنظــم االقتصاديــة والقانونيــة
وغريهــا مــن األبنيــة النظريــة الناظمــة
للمجتمــع والدولــة .ولرمبــا كان الفــارق
بينــه وبــن ســلفه الليــرايل فارقًــا عــى
مســتوى املنهــج ال غــر ،فقــد اســتطاع هــذا
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التيــار فعـ ًـا االنتقــال مــن مســتوى الخطــاب
التبشــري الدعــايئ إىل مســتوى الخطــاب
التبشــري التأصيــي ،وأصبــح بإمكانــه
اســتخدام أدواتــه النقديــة املســتعارة مــن
عقالنيــة الحداثــة وحتــى مــا بعــد الحداثــة
يف ترشيــح جســد الــراث.
ومــن منطلــق هــذه املرجعيــة تحديــ ًدا،
كان يتــم الحفــر يف ذاكــرة الــراث بحثًــا
عــن األشــباه والنظائــر وعــا (بقــي ح ًّيــا
قياســا
مــن تراثنــا)  -أي عــا هــو عقــاين ً
إىل عقالنيــة األنــوار ،ومحقًــا وتجــاوزًا ملــا
اعتــره ظالميًــا اســتنا ًدا إىل املعيــار ذاتــه.
والســؤال هنــا هــو :إىل أي حــد ميكــن لعمــل
نقــدي كهــذا أن يكــون مرشو ًعــا؟ وإىل أي
حــد ميكــن اعتبــار تلــك املناهــج النقديــة
محايــدة ومطلقــة الصالحيــة؟ ثــم أال يعــد
هــذا العمــل النقــدي بحــد ذاتــه أكــر دليــل
عــى التلفيــق؟ أســئلة مرشوعــة وال شــك،
لكنهــا تخــرج عــن نطــاق بحثنــا ،ويكفــي
طرحهــا هنــا لنضــع الخطــاب النقــدي
موضــع مســاءلة.
(ب) شواهد دالة:

وقــد يكــون مفي ـ ًدا هنــا اســتعراض بعــض
الشــواهد مــن نصــوص هــذا التيــار للوقــوف
عــى منطــق املقايســة الــذي كان وال ي ـزال
يحكمــه ،وعــى مــدى حضــور مركزيــة
التجربــة الغربيــة يف الفكــر النهضــوي
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العــريب الراهــن ،وعــى حجــم املســافة
التــي تفصلــه عــن مرجعيتــه النقيضــة التــي
يــر عــى القــذف بهــا بعيــ ًدا يف نفايــات
التاريــخ .يقــول هاشــم صالــح« :إن الــيء
األســاس يف التجربــة األوروبيــة هــو أنهــا
تقــدم للمثقــف العــريب يف هــذه الظــروف
املدلهمــة عـزاء مــا بعــده عـزاء .فهــي تثبــت
لــه أن خــوض املعركــة مــن أجــل تنويــر
العقــول يشء ممكــن ،وأن النجــاح فيهــا
ممكــن أيضً ــا .وبالتــايل ،فالرؤيــة الجديــدة
للديــن واملجتمــع ،أو بــن الديــن والسياســة،
ميكــن أن تنتــر عــى الرؤيــة القدميــة حتــى
ولــو كانــت راســخة الجــذور يف العقليــة
الجامعيــة منــذ مئــات الســنني .ولكنهــا لــن
تنتــر إال بعــد تفكيــك العقليــة القدميــة
واقتالعهــا مــن جذورهــا عــن طريــق
تبيــان تاريخيتهــا ونــزع القدســية عنهــا»(((.
إن هــذه اإلفــادة التــي يقدمهــا هاشــم
صالــح ال متثــل شــذوذًا أو اســتثنا ًء كونهــا
صــادرة عــن تلميــذ كــرس حياتــه ع َّرابًــا
للخطــاب الحــدايث .بــل إن قيمــة هــذه
اإلفــادة تكمــن بالــذات يف كونهــا ترتجــم مــا
تنــادت بــه أعــال كبــار املنظريــن يف حقــل
اإلســامولوجيا ،وتعــر عــن القــدر املشــرك
بــن جميــع روادهــا ،وهــذا بالضبــط مــا
رشــح صاحبهــا لحمــل هــذا اللقــب بامتيــاز.
((( هاشــم صالــح« ،مدخــل إىل التنويــر األورويب» ،بــروت،
دار الطليعــة للطباعــة والنــر ،ورابطــة العقالنيــن العــرب،
(2005م) ،بــروت( ،ص.)10 /
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وكربهــان عــى صحــة هــذه املالحظــة،
يكفــي أن أحيــل عــى منوذجــن مــن
املشــاريع املوســوعية النقديــة :األول ملحمــد
أركــون ،والثــاين ملحمــد عابــد الجابــري.
فمــن جهتــه ،ينتقــد محمــد أركــون خضــوع
العقــل اإلســامي لســلطة النــص ملــا يشــكله
يف نظــره -مــن عائــق يف النمــو واإلبــداع،ويــرى أن هــذا التأطــر الدينــي املوجــه هــو
الــذي يفــر محدوديــة إبداعــات العقــل
اإلســامي؛ إذ قبــل بالخضــوع «متا ًما لســيادة
اللــه» ،وظــل دامئًــا «يغلــب حكــم اللــه
يف الظــروف واملناســبات»((( .ومــن جهتــه،
ينتقــد محمــد عابــد الجابــري اعتــاد العقل
أساســا عــى النــص ،حتــى غــدا
العــريب ً
النــص هــو ســلطته املرجعيــة األساســية،
ومــن ث ـ َّم يدعــو إىل التحــرر مــن منهجيــة
العقــل الفقهــي الــذي ال ميكنــه اإلنتــاج
إال باعتــاد آليــة القيــاس التــي تفــرض
وجــود أصــل مســبق يســنده ،وينتقــد
مقولــة اإلمــام مالــك املنــوه بهــا أعــاه؛ إذ
ليــس لهــا -يف تقديــره -مــن داللــة عــى
املســتوى اإلبســتيمولوجي ســوى الرجــوع
بالعقــل إىل مرحلــة مــا قبــل ظهــور العقــل
يف الحيــاة الفكريــة العربيــة اإلســامية(((.
هـذان النموذجـان يغنيـان عـن تتبـع مئـات
((( «تاريخيــة الفكــر العــريب اإلســامي» ،بــروت ،منشــورات مركــز
اإلمنــاء القومــي1986( ،م)( ،ص.)108 ،85 ،80 ،67 /
((( «الخطاب العريب املعارص» ،مرجع سابق( ،ص.)33 /

الشـواهد التـي تكـرر نفسـها بلغـة تـرددت
بين التلميـح والترصيـح ،كان بعضهـا صاد ًما
وجار ًحـا ،والتـزم بعضهـا اآلخـر التقيـة
واملراوغـة التـي قـدر أصحابهـا أنهـا أجـدر
نف ًعـا وأقـرب إىل بلـوغ املـرام ضمـن بيئـة
ثقافيـة نابـذة ومامنعـة .ال جـدال أننـا بـإزاء
عمـل نقـدي ،لكـن ال جـدال أيضً ـا أن هـذا
العمـل النقـدي ال يتجـاوز اسـتهالك مقوالت
عصر األنوار حـول رضورة القطـع مع العقل
الدينـي الخاضـع لسـيادة اللـه ،أي القطـع
مـع الثوابـت كشرط لإلصلاح والنهـوض.
إن الشـواهد املذكـورة أعلاه تتكشـف عـن
منطـق اسـتئصايل هدفـه تجـاوز األبنيـة
النظريـة واألطـر املرجعيـة القامئـة ،وإعـادة
تأثيـث العقـل العريب وفق هرمية معكوسـة.
ليـس قصـدي هنـا املزايـدة ،ودف ًعـا لـكل
شـبهة من هـذا القبيل ،فلرمبـا كان أقرب إىل
املوضوعيـة واإلنصـاف أن نسـتمع إىل تقويم
مـن داخـل التيـار الحدايث نفسـه ،لرنى كيف
ينظـر هـو إىل نفسـه ،وإىل أي حـد يختلـف
أو يتفـق مـع نظـر منتقديـه مـن خارجـه.
(جـ) حصيلة العقالنية النقدية :نحو
تراتبية معكوسة:

يرصد كـــال عبد اللطيف ســـمتني الزمتا
املـــروع النقـــدي لهذيـــن املفكريـــن:
األوىل :اعتقادهــا أن ســطوة آليــات
محــددة يف التفكــر عــى نظــام النظــر يف
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عاملنــا يعــد مــن أهــم عوامــل اســتمرار
التأخــر الحاصــل يف مجتمعاتنــا ،وهــو أمــر
اســتدعى اســتخدام النقــد لكــر مختلــف
اليقينيــات واآلليــات التــي ورثناهــا عــن
العصــور الوســطى.
والثانيــة :اتفاقهــا يف نقــد الوثوقيــة
واليقينيــات املتعاليــة التــي ال ميكــن
تجاوزهــا إلَّ بتكســر النظــام املعــريف الــذي
يؤطرهــا ،وتركيــب نظــام جديــد بديــل عنــه،
األمــر الــذي اقتــى أن تكــون وظيفــة
النقــد تقويضيــة ،والتقويــض آليــة فكريــة،
وتاريــخ األفــكار هــو تاريــخ تقويــض أســقف
عــارات النظــر(((.
ويـــرى كـــال عبـــد اللطيـــف ،يف تقوميه
لحصيلـــة التيـــار النقدي عامـــة ،أن عمله
اتجـــه إىل «تكســـر رتابة عقالنية االســـم
(العقـــل النـــي املغلـــق) يف اتجـــاه بناء
عقالنية الفعـــل التاريخي املبـــدع» ،وهو
رغـــم ما الحظـــه يف هـــذا املســـعى من
«عنـــف وقســـوة مطلب الفصـــل والقطع
والتجـــاوز» ،لــــم يـــردد يف مـــدح هذه
«األفعـــال التـــي تصنـــع التاريـــخ وتصنع
اللحظـــات املفصليـــة يف جســـده»((( .أ َّما
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عن الهـــدف املعلـــن لهذا التيـــار النقدي
(اإلصالحـــي) ،فيحدده يف «املســـاهمة يف
ترســـيخ مبـــدأ تخطـــي عقالنيـــة عصورنا
الوســـطى ذات الطابع النيص اإلطالقي»(((.
وأل َّن عملية الهـــدم والتقويض ال تتم لذاتها
بـــل بغـــرض إعـــادة البناء ،وعىل أســـس
جديـــدة ومغايرة؛ فـــإ َّن اإلطـــار املرجعي
للبنـــاء الجديد يتحـــدد يف «التمرس بلغات
عقالنيـــة األزمنـــة املعارصة ،واســـتيعاب
مقدماتهـــا الكـــرى ،عقالنيـــة الفعـــل
والجـــرأة واملغامـــرة ،واإلبـــداع واالعتقاد
بجـــدارة حمـــل مشـــعل برومثيـــوس،
وإعـــان مركزيـــة اإلنســـان يف الوجـــود،
ومركزيـــة العقل يف املعرفـــة ويف بناء نظام
الظواهـــر يف الطبيعـــة ويف التاريـــخ»(((.
بعــد هــذا البيــان املختــر لكشــف حســاب
حصيلــة التنويــر ،ســواء مــن خــال عينــات
دالــة مــن نصوصــه ،أو مــن خــال املالمــح
العامــة التــي تــم رصدهــا مــن داخــل التيــار
ذاتــه ،نســجل هنــا أبــرز هــذه الســات
واملالمــح ،عــى مســتوى اإلطــار املرجعــي،
وعــى مســتوى األهــداف والوســائل.
بخصــوص اإلطــار املرجعــي ،يتــم اإلحالــة
إىل عقالنيــة األزمنــة املعــارصة ،واســتيعاب

((( كــال عبــد اللطيــف« ،تيــارات العقالنيــة والتنويــر يف الفكــر
العــريب» ،ضمــن نــدوة «حصيلــة العقالنيــة والتنويــر يف الفكــر
العــريب املعــارص» ،مرجــع ســابق( ،ص.)206 /

((( نفسه( ،ص.)197 /

((( نفسه( ،ص.)195 /

((( نفسه.
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مقدماتهــا الكــرى .أمــا األهــداف املعلنــة
فتتلخــص يف تخطــي عقالنيــة العصــور
الوســطى ذات الطابــع النــي اإلطالقــي،
والتحــرر مــن الوثوقيــة واليقينيــات
املتعاليــة ،وتحريــر اإلنســان مــن ســيادة
اللــه ،وبنــاء عقالنيــة الفعــل التاريخــي،
وتثبيــت الرؤيــة الجديــدة للديــن واملجتمع،
واالنتصــار عــى الرؤيــة القدميــة واقتالعهــا
مــن جذورهــا ،وإعــان مركزيــة اإلنســان
يف الوجــود ،ومركزيــة العقــل يف املعرفــة.
وأمــا فيــا يتعلــق بالوســائل ،فتتلخــص يف
الوظيفــة التقويضيــة والتفكيكيــة للنقــد
والتحــرر مــن آليــة القيــاس الفقهــي ،وحمــل
مشــعل برومثيــوس أي التمــرد الدائــم.
هــذه الحصيلــة ال تشــر إىل حــدوث أي
تحــول جوهــري عــى مســتوى املرجعيــة
واألهــداف ،وإن اختلفــت آليــات التعامــل
املنهجــي .وهــذا يعنــي حقيقــة واحــدة :إ َّن
هــذا التيــار محكــوم بالعقيــدة اإلصالحيــة
نفســها التــي حكمــت ســلفه مــن قبــل ،أي
إ َّن العبــور إىل الحداثــة ال بــد وأن يتــم عــر
أنقــاض الثوابــت.
وهــذا يعني حقيقــة واحــدة :إنَّ هذا التيار
محكــوم بالعقيــدة اإلصالحية نفســها التي
حكمــت ســلفه مــن قبــل ،أي إنَّ العبــور
إىل الحداثــة ال بــد وأن يتــم عــر أنقــاض
الثوابت.

إ َّن تفكيــك املرجعيــة النصيــة ومــا يســتتبعه
مــن تقويــض للثوابــت وتجريدهــا مــن
قدســيتها هــو الــدرس التاريخــي الــذي
تقدمــه تجربــة النهضــة الحداثيــة الغربيــة،
وهــي الثابــت املعيــاري الــذي حــل بامتيــاز
محــل الثوابــت املعياريــة القدميــة .وإذا كان
هنــاك مــن فــارق بني جيــل فارس الشــدياق،
وســليم البســتاين وأديــب إســحاق ،وشــبيل
شــميل ،وبــن جيــل أركــون والجابــري،
فهــو فــارق يف العملــة التــي يتداولهــا كل
مــن الجيلــن بحكــم تطــور الزمــن ال غــر.
كان األولــون مــن جيــل الدعــاة املبرشيــن
باألنســاق الفلســفية الكــرى ،فــكان
منهــم الداروينــي ،والوضعــي ،والعلمــوي،
واملاركــي والوجــودي ،...وأمــا املتأخــرون
فمــن جيــل الدعــاة املبرشين بهدم األنســاق
أول وقبــل أي يشء آخــر ،فالهــدم
القامئــة ً
رشط أويل ،وهــو مــن لــوازم إعــادة البنــاء.
المبحث الثاني
العقالنية الحداثية وآليات التجاوز
العقالنية الحداثية وآليات التجاوز

هـذا املبحـث يقـدم جملـة مـن الخالصـات
املركـزة حـول مجمـوع اآلليـات التفكيكيـة
التـي تـم توظيفهـا يف تجـاوز مـا تصفـه
العقالنيـة الحداثيـة بسـلطة (الكهنـوت
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الدينـي) ،أو القطـع مـع (العقـل النصي
األرثوذوكسي) ،و(غائيـة العقـل الدينـي)،
واالنعتـاق مـن (ميثولوجيـا املتعـايل) ،إىل مـا
هنالـك مـن توصيفـات واستنسـاخات تـم
حشـدها جميعها إلجراء جراحات استئصالية
تزيـح مـن املخيـال الدينـي العـريب قدسـية
الثوابـت االعتقاديـة ومـا تفـرع عنهـا مـن
نواظـم معرفية وقيميـة وترشيعية وجاملية.
( )1في المجال الوجودي
من مركزية اإلله إلى مركزية
اإلنسان

الحــظ إدغــار مــوران أ َّن الـراع ظــل عالمــة
مميــزة عــى عالقــة الحداثــة بالديــن .فمنــذ
اللحظــة التــي اســتغنى فيهــا اإلنســان عــن
اإللــه املتعــايل -وهــو أصــل كل حقيقــة-
اتجــه إىل البحــث عــن أصــل بديــل يقــوم
بوظيفــة اإللــه نفســها(((.
هــذه املقولــة تشــكل فكــرة مركزيــة
يف الخطــاب الحــدايث العــريب ،وكان لهــا
حضــور قــوي ســواء عــى مســتوى التأليــف
النظــري أم اإلبــداع األديب ،وأخــذت بعــ ًدا
تبشــريًا ونضال ًيــا يف الوقــت نفســه؛ فهــي
((( يقــول إدغــار مــوران :منــذ تلــك اللحظــة التــي أعلــن فيهــا عــدم
وجــود اللــه الــذي هــو أصــل كل حقيقــة ،اتجــه الفالســفة إىل
البحــث عــن أصــل أي تصــور ممكــن .انظــر:
(Ouverture، op. cit. P.39-40).
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إذ تــردد مقــاالت الحداثيــن حــول «مــوت
اإللــه» ،تناضــل يف ســبيل تثبيــت منظومــة
جديــدة تتمحــور حــول مركزيــة اإلنســان،
واســتقالليته بالفعــل التاريخــي ،وتعقــل
الطبيعــة مــن حولــه.
(أ) األدب الحداثي ونعي اإلله:

لـــم يكــن مقبولً وال مــر ًرا أن يتقبــل الذوق
األديب العــريب نزقيــة نـزار قبــاين وهــو يــردد
أنشــودة الحداثــة البائســة:
من بعد موت اإلله مشنوقًا
عىل باب املدينة
مل تبق للصلوات قيمة
مل يبق لإلميان أو للكفر قيمة(((.
وال تجديف السياب املتلبس بلبوس
الفاوستية الكاذبة:
أنا الباقي بقاء الله أكتب باسمه اآلجال
(((
وما لسواه عند مطارق اآلجال من حرمة .
وال تخرص الفيتوري بجحوديته النابية:
ليس عىل األرض سوى اإلنسان
الطاغية ...العبد األكرب
ما ث َّم إله يتجرب
(((
كذب ما قالته األديان .
ٌ
((( ن ـزار قبــاين« ،األعــال الشــعرية الكاملــة» ،بــروت ،منشــورات
نــزار قبــاين ،بــروت1983( ،م).)342 /3( ،
((( «ديــوان بــدر شــاكر الســياب» ،بــروت ،دار العــودة (1971م)،
(ص.)215 /
((( «ديوان محمد الفيتوري» ،بريوت ،دار العودة1979( ،م).)7 /2( ،
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هــذه التجديفــات املســتفزة ليســت اســتثنا ًء
أو شــذوذًا ،بــل إنهــا عالمــة مميــزة لــأدب
العــريب الحديــث املتحــرر مــن ثقــل املــايض
ـكل ومضمونًــا ،ولبنــة ضمــن البنــاء الفنــي
شـ ً
بــكل مجاالتــه املتشــعبة .وقــد بلــغ أقطــاب
هــذا االتجــاه مــن الســطوة والحظــوة
والريــادة حــ ًّدا جعلهــم يســتحقون عنــد
بعــض وســطاء الحداثــة لقــب «أمــراء
الحداثــة الثقافيــة»(((.
إن عــامل األدب والفــن مــن جنــس عــامل
العقائــد ،كالهــا يشــكل وجــدان الفــرد
ويرســخ رؤيتــه وتصــوره وقيمــه ،وكل مــا لــه
صلــة بهويتــه وانتامئــه ووجــوده الرمــزي.
وال أدل عــى ذلــك مــن أن بعــض النقــاد
الحداثيــن العــرب يــرون عــى أن يذهبــوا
بهــذه الرؤيــة إىل أبعــد مداهــا ،فأنزلــوا
الشــعر منزلــة الديــن .إن الشــاعر يف نظــر
خالــدة ســعيد يلعــب «دور اآللهــة التــي
اختفــت»((( ،والقصيــدة الحديثــة عنــد فــؤاد
رفقــة «تعبــر عــن فكــرة غيبيــة كــرى»(((.
((( هــذا مــا قالــه عبــد اإللــه بلقزيــز ،انظــر« :العــرب والحداثــة:
دراســة يف مقــاالت الحداثيــن» ،بــروت ،مركــز دراســات الوحــدة
العربيــة ،بــروت2007( ،م)( ،ص.)56 /

(ب) الفكر الحداثي :من االعتقاد إلى
العقل:

لكــن مبــري الحداثــة لـــم يكونــوا حك ـ ًرا
را ،فحضورهــم
عــى عــامل الفــن واألدب حـ ً
عــى املســتوى الفلســفي والفكــري وحقــل
الدراســات اإلنســانية عمو ًمــا أصبــح يشــكل
االتجــاه الغالــب واملســيطر ثقاف ًيــا وأكادمي ًيا.
واملفكـــر الحدايث العـــريب يبـــدو واثقًا بل
ومزه ًوا بنفســـه ،وقد اســـتنفد كل أدوات
التحليـــل املنهجـــي التي طورها أســـافه
مـــن قبل مـــع «رصاعـــات فلســـفة عرص
األنـــوار» ،و«العقل الوضعـــي» ،و«املادية
الجدلية» ،و«العلوم اإلنســـانية» ،و«تاريخ
الديانـــات» ،و«التحليل النفـــي» ،و«علم
مـــا وفـــر له عـــدة كان وال
الرمـــوز»(((؛ ّ
يزال يخالها أســـلحة هجوميـــة ذات قدرة
تدمرييـــة هائلة ،ومدعومـــة بخربة تاريخية
أثبتـــت فعاليتهـــا يف الفتـــك بــــ «العقل
األرثوذوكـــي» ،أي «العقـــل اإلســـامي
املبنـــي عىل قاعدة اإلميـــان املتمثل باألصل
اإللهـــي واملختزل يف القـــرآن»((( ،واالنعتاق
مـــن «ميثولوجيـــا العقـــل املتعـــايل»(((،
و«التخلـــص مـــن إكراهـــات اإلميـــان

((( انظــر :محمــد جــال بــاروت ،بحــث« :تجربــة (الحداثــة)
ومفهومهــا يف مجلــة (شــعر)» ،ضمــن قضايــا وشــهادات ،كتــاب
دوري ،الحداثــة ( :)1النهضــة  -التحديــث  -القديــم والجديــد،
تحريــر عبــد الرحمــن منيــف وآخريــن ،مؤسســة عيبــال
للدراســاتوالنــر،صيــف(1990م)،الكتــابالثــاين(،ص.)259/

((( «تاريخية الفكر العريب اإلسالمي» ،مرجع سابق( ،ص.)65 /

((( نفسه( ،ص.)262 /

((( نفسه.

(4) Mohamed Arkoun. Lectures du Coran. Edition G.P.
Maison neuve et Larose. Paris 1982. P. 2.
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وأوامـــره»((( ،ومحق «املقـــدس» و«الخرايف
والطبيعـــي والخيـــايل»((( ،وبوضـــوح أكرب،
«تخطي اإلشـــكالية الكالســـيكية للحديث
عـــن اللـــه املوحى بـــه ،طبقًـــا ملعطيات
العقل املعـــارص»(((.
عــى هــذه األنقــاض كان يتعبــد الطريــق
أمــام الحداثــة العربيــة لتنجــز لحظتهــا
الفارقــة بحيــث يتــم «االنتقــال مــن االعتقاد
إىل العقــل»((( .واالنتقــال إىل العقــل هنــا ال
معنــى لــه خــارج لعبــة قلــب األدوار ،حيــث
يتلبــس اإلنســان بلبــوس اإللــه ،ويحتكــر
لنفســه الحقيقــة املطلقــة التــي جــرده
منهــا .وقــد تبــدو هــذه الكلــات مجــرد
مامحــكات لغويــة غــر ذات معنــى ،لكــن
فعــا
العقــل الحــدايث يعتقــد أنــه مؤهــل ً
لتمثيــل هــذه املغامــرة يف ســياق الزمــن
الوضعــي الــذي تجــاوزت فيــه اإلنســانية
مرحلــة الطفولــة امليتافيزيقيــة كــا ســجل
ذات يــوم هشــام جعيــط((( .ومــن وحــي
((( نفسه( ،ص.)85 /
(2) Lectures du Coran. op.cit. P.2
(3) Lectures du Coran. P.2.
((( «تاريخية الفكر العريب اإلسالمي»( ،ص.)70 /
((( يقــول هشــام جعيــط« :إ َّن الديــن فكــرة برشيــة مــا زالــت يف
الطفولــة أو عــى األقــل بصــدد التكويــن ،فــكان عــى العقــل أن
يتحــرر مــن الديــن بدخــول العــر الحديــث» .وهــذه املقولــة
تــردد بشــكل أو بآخــر فكــرة التقــدم ،وقانــون األحــوال الثالثــة
التــي قــال بهــا رائــد الفلســفة الوضعيــة أوغيســت كونــت.
انظــر« :الشــخصية العربيــة اإلســامية واملصــر العــريب» ،ترجمــة
املنجــي الصيــادي ،بــروت ،دار الطليعــة1990( ،م)( ،ص.)10 /
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هــذا التطــور التاريخــي الخطــي للزمــن
املعــريف املثقــل باأليديولوجيــا الوضعيــة،
يصــدر محمــد بنيــس يف هــذه املوعظــة
الحداثيــة الحديــة ،ولنســتمع إليــه وهــو
يحــدد أوىل فــروض امليتافيزيقــا الجديــدة
املؤلهــة للعقــل« :أول مــا يجــب أن يتجــه
إليــه النقــد هــو املتعاليــات مبختلــف
تجلياتهــا .ليــس الغائــب الــذي يخلــق
الحــارض واملســتقبل ،بــل اإلنســان هــو
خالــق حــارضه ومســتقبله»(((.
(جـ) اإلنسان الكامل :عودة إلى الحلولية:

ويف مقابــل هــذه اللغــة الحديــة ،مثــة لغــة
أخــرى تقبــل أو تتظاهــر بالقبــول مببــدأ
الرشاكــة واالندمــاج بــن اإلله واإلنســان عىل
قاعــدة مذهــب وحــدة الوجــود واالتحــاد
والحلــول للعبــور مــن املطلــق اإللهــي إىل
املطلــق اإلنســاين .مــن هــذا األســاس املـراوغ
ينطلــق حســن حنفــي الــذي يــر محمــود
أمــن العــامل عــى تصنيفــه ضمــن خانــة
التيــار االجتهــادي الدينــي ،ودعــاة الحداثــة
الدينيــة .ومــن وحــي هــذا الدمــج القــري
خــرج زعيــم اليســار اإلســامي باسـراتيجيته
الجديــدة التــي تقــوم عــى مبــدأ النســف
مــن الداخــل ،حيــث يتــم إجهــاض املفاهيــم
الدينيــة وإفراغهــا مــن حمولتهــا الغيبيــة
((( حمــد بنيــس« ،حداثــة الســؤال :بخصــوص الحداثــة العربيــة يف
الشــعر والثقافــة» ،بــروت ،دار التنويــر1985( ،م)( ،ص.)19 /
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والعقديــة إلعطائهــا مضامــن إنســانية.
ولتحقيــق هــذا العبــور مــن اإللهــي إىل
اإلنســاين ،يلجــأ الكاتب إىل اســتخدام التأويل
الرمــزي الــذي ال ينضبــط بأيــة قواعــد علمية
أو قرائــن لغويــة أو عقليــة أو رشعيــة ،عــى
غ ـرار مــا هــو مألــوف يف الشــطح الصــويف
والنهــج اإلرشاقــي العرفــاين.
ولتحقيــق هــذا العبــور مــن اإللهــي إىل
اإلنســاين ،يلجأ الكاتب إىل استخدام التأويل
الرمــزي الــذي ال ينضبط بأية قواعد علمية
أو قرائــن لغويــة أو عقليــة أو رشعيــة ،عىل
غـرار مــا هــو مألــوف يف الشــطح الصــويف
والنهــج اإلرشاقــي العرفــاين.
يف هــذا الســياق ،يــرى الكاتــب أن لفــظ
الجاللــة (اللــه) يحتــوي عــى تناقــض
داخــي يف اســتعامله ،وال يعــر عــن معنــى
معــن ،فهــو رصخــة وجوديــة أكــر منــه
تعب ـ ًرا عــن قصــد أو إيصــال ملعنــى معــن.
فــكل مــا نعتقــده ثــم نعظمــه تعويضً ــا عــن
قصــد يكــون يف الحــس الشــعبي هــو اللــه،
وكل مــا نصبــو إليــه وال نســتطيع تحقيقــه
فهــو أيضً ــا يف الشــعور الجامهــري هــو
اللــه .فاللــه لفظــة نعــر بهــا عــن رصخــات
األمل وصيحــات الفــرح ،أي إنــه تعبــر أديب
أكــر منــه وصفًــا لواقــع ،وتعبــر إنشــايئ
أكــر منــه وص ًفــا خربيًــا .فاللــه عنــد الجائــع
هــو الرغيــف ،وعنــد املســتعبد هــو الحريــة،

وعنــد املظلــوم هــو العــدل ،وعنــد املحــروم
عاطف ًيــا هــو الحــب ،وعنــد املكبــوت هــو
اإلشــباع ،أي إنــه يف معظــم الحــاالت (رصخة
املضطهديــن) .واللــه يف مجتمــع يخــرج مــن
الخرافــة هــو العلــم ،ويف مجتمــع يخــرج
مــن التخلــف هــو التقــدم .فــإذا كان
اللــه هــو أعــز مــا لدينــا وأغــى مــا لدينــا
فهــو األرض ،والتحــرر ،والتنميــة ،والعــدل.
وإذا كان اللــه هــو مــا يقيــم أودنــا وأســاس
وجودنــا ويحفظنــا فهــو الخبــز ،والــرزق،
والقــوت ،واإلرادة ،والحريــة.(((...
هــذا التالعــب باأللفــاظ هــو املدخــل
إىل تجــاوز مبــدأ األلوهيــة ومركزيتــه إىل
مركزيــة اإلنســان .إن لفظــة الجاللــة هنــا
تســتعيص عــن التحديــد ،وليســت لهــا أيــة
داللــة محــددة وثابتــة ،مجــرد تعبــر أديب
ال يحيــل عــى موجــود متحقــق الوجــود،
ومجــرد وصــف لرغبــات اإلنســان وآمالــه
وليــس خــرًا عــا يعقــده حقيقــة إلهيــة.
وألن رغبــات اإلنســان وآمالــه محكومــة
بالحيثيــات الظرفيــة التــي يحياهــا يف الزمــان
واملــكان ،فهــي بالــرورة متغ ـرات ظرفيــة
تأخــذ دالالت متباينــة ومتعــددة تب ًعــا
للمتغــرات الظرفيــة ذاتهــا .وألن الرغبــات
واآلمــال تعبــر صــادق عــن انفعــاالت
اإلنســان الوجدانيــة ،فهــي أيضً ــا متقلبــة
((( حســن حنفــي« ،الــراث والتجديــد ،موقــف مــن الــراث
القديــم» ،بــروت ،دار التنويــر1981( ،م)( ،ص.)96 /
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دو ًمــا ،ومتجــددة دو ًمــا ،ومــن ثــ َّم فهــي
ليســت تعبــ ًرا مجــر ًدا عــن معنــى قــار
وثابــت مفــارق للــذات ،بــل مجــرد تعبــر
عــريف يرتجــم االنفعــاالت املحايثــة للــذات
يف الزمــان واملــكان .هــذا املعنــى العــريف
الشــديد واالنــزالق ملفهــوم األلوهيــة هــو
بالضبــط مــا عــر عنــه حســن حنفــي يف
كتابــه الــذي جــرده للحديــث عــن اإلنســان
الكامــل ،حيــث قــال بالحــرف« :إن لفــظ
(اللــه) ليــس إال لفظًــا عرف ًيــا اســتعمله
النــاس للداللــة عــى معنــى عــام ،وميكــن
اســتعامله مبدئ ًّيــا نظـ ًرا لســهولة اســتخدامه
يف إيصــال املعــاين ،ولكنــه ليــس اسـ ًـا مبعنى
أنــه يــدل عــى جوهــر»(((.
وإذن ،فاللــه كجوهــر قائــم بذاتــه غــر
موجــود عــى الحقيقــة ،وهــذا اللفــظ مجرد
تعبــر مجــازي ابتدعــه النــاس لســهولة
اســتخدامه يف التعبــر عــن رغباتهــم ليــس
إال .إن اســتخدام لفظــة الجاللــة (اللــه)
يف اللغــة القدميــة ليــس لــه أيــة داللــة يف
اللغــة الجديــدة غــر (اإلنســان الكامــل).
«فاالنتقــال مــن (الله) إىل (اإلنســان الكامل)
يعــر عــن كل مضمــون اللــه ،فــكل صفــات
اللــه :العلــم ،والقــدرة ،والحيــاة ،والســمع،
والبــر ،والــكالم ،واإلرادة ،كلهــا هــي
((( حســن حنفــي« ،مــن العقيــدة إىل الثــورة ( ،)2اإلنســان الكامــل
(التوحيــد)» ،بــروت ،دار التنويــر للطباعــة والنــر1988( ،م)،
(ص.)557 /
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صفــات اإلنســان الكامــل .وكل أســاء اللــه
الحســنى تعنــي آمــال اإلنســان وغاياتــه
التــي يصبــو إليهــا( .فاإلنســان الكامــل) أكــر
تعبـ ًرا عــن املضمــون مــن لفــظ (اللــه)»(((،
وعــى هــذا األســاس «يصبــح (اللــه) تاريــخ
البرشيــة وســجل تطورهــا ،تقــرأ فيه نفســها،
وتتعــرف فيــه عــى ذاتهــا .تاريــخ تصــورات
اللــه هــو تاريــخ تدوين البرشيــة لذاتهــا»(((.
هكــذا تفقــد اللغــة وظيفتهــا التواصليــة
مــع هــذا التأويــل الرمــزي حيــث تنتفــي
عالقــة الــدال باملدلــول ،وتتحــول األلفــاظ
والكلــات إىل مــادة هالميــة قابلــة للتشــكل
حســب الطلــب ،ووف ًقــا للم ـزاج الشــخيص
لألفـراد .لكــن عمليــة شــخصنة اللغــة هــذه
إذا حملناهــا محمــل الجــد؛ فإنَّهــا تطــرح
أســئلة إشــكالية يصعــب تقديــم أجوبــة
مقنعــة بشــأنها .ولعــل الســؤال األهــم هنــا
يتعلــق بجديــة هــذا الطــرح بالــذات ،ومدى
مصداقيتــه العلميــة .والحقيقــة الصارخــة
التــي تفــرض نفســها هنــا أن اعتــاد الكاتب
آلليــة التأويــل الرمــزي لـــم يكــن اختيــا ًرا
علم ًيــا بــل أيديولوج ًيــا باألســاس .فاملســألة
هنــا ال تتعلــق بدراســة لغويــة ودالليــة ،بــل
بنزعــة تبشــرية ال غــر .فالهــدف املعلــن
والرصيــح عــى لســان الكاتــب هــو تحريــر
وعينــا املعــريف مــن ظــال اللغــة الدينيــة،
((( «الرتاث والتجديد» ،مرجع سابق( ،ص.)105 /
((( «من العقيدة إىل الثورة»( ،ص.)132 /
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وتحقــق هــذا اإلنجــاز املعــريف هــو رشط
تحررنــا مــن مركزيــة اللــه .بهــذه الرصاحــة
املكشــوفة يدعونــا حســن حنفــي إىل
تخليــص لغتنــا املعرفيــة مــن االصطالحــات
الدينيــة مــن قبيــل اللــه ،والجنــة والنــار،
واآلخــرة ،والحســاب والعقــاب ،والــراط
وامليــزان والحــوض ،واإللــه والرســول،
واملــاك والشــيطان ،تلــك اللغــة التــي يقــول
عنهــا إنهــا لغــة مغلقــة ومــا زالــت خاضعــة
للرمــز الدينــي((( .والســبب الكامــن وراء
هــذه الدعــوة أن هــذه اللغــة التقليديــة
القدميــة مثقلــة بعيــوب لـــم تعــد معهــا
قــادرة عــى أداء وظيفتهــا يف التعبــر
واإليصــال ،وأول هــذه العيــوب أنهــا لغــة
إلهيــة تــدور األلفــاظ فيهــا حــول (اللــه)(((.
ولتجــاوز هــذه العيــوب يدعونــا حنفــي إىل
تجريــد هــذه اللغــة مــن مضامينهــا الدينيــة
والغيبيــة ،وإعطائهــا مضمونًــا تجريبيًــا
وإنســانيًّا ،وتجريــد األلفــاظ الدينيــة مــن
معانيهــا املطلقــة إلعطائهــا مدلــوالت نســبية
ومتغــرة((( .هنــا يكمــن التحــدي .فكيــف
ســيتم هــذا االنتقــال مــن الغيبــي إىل
الحــي التجريبــي ،ومــا هــي آلياتــه؟ وكيــف
يتــأىت لإلنســان املحكــوم بنســبيته املكانيــة
والزمانيــة أن يتلبــس بلبــوس الرسمديــة،
((( نفسه( ،ص.)134 ،103 /
((( نفسه( ،ص.)96 /
((( نفسه ،انظر :مبحث «مميزات اللغة الجديدة»( ،ص.)104 -101 /

وتتحقــق لــه صفــة الكــال ويتقمــص
أســاء اللــه الحســنى؟ هــذه التســاؤالت
تضــع عقالنيــة اليســار اإلســامي عــى
املحــك .يف بيــان توضيحــي ســابق حــدد
فيــه منهجــه (العلمــي) ،وصــف الكاتــب
نفســه بأنــه مفكــر وضعــي ال يؤمــن بــكل
مــا يخــرج عــن دائــرة الحــس واملــادة ،ومــا
هــو غــر قابــل للتحليــل .ويف رشحــه ملنهجــه
هــذا يقــول بالحــرف« :إن كل مــا ال أســتطيع
أن أقــول فيــه شــيئًا عــن يقــن ،ال أدخــل
فيــه وأتركــه لغــري ،وال أتحــدث إال يف مــا
أســتطيع التوصــل إليــه بالعلــم الدقيــق،
هــذا أيضً ــا جوهــر الحداثــة والعلــم!»(((،
هنــا تكمــن املفارقــة بالــذات بــن الواقــع
واالدعــاء ،واقــع التأويــل الرمــزي املوغــل يف
الشــطح واملتجــاوز للمتواضعــات اللغويــة
املتعــارف عليهــا أنرثوبولوج ًيــا واجتامع ًيــا،
وواقــع الســقوط يف التعميــات اللفظيــة
التــي ال تشــر إىل أيــة حقيقــة متعينــة يف
الوجــود الحــي عــى اإلطــاق.
لقــد كان مــن املمكن غض الطــرف عن هذه
الشــطحات لو أنهــا بقيت يف حــدود التجربة
الشــخصية لرجــل غلبــه وجــد الحداثــة،
شــأنها شــأن التجــارب الصوفيــة التــي تطوى
وال تحــى .لكــن ادعــاء الكاتــب تجــاو َز
الحــدود الشــخصية إىل التعميــم التاريخــي،
((( «اإلســام والحداثــة»( ،نــدوة مواقــف) ،بــروت ،دار الســاقي،
(1990م)( ،ص.)219 /
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فهــا هــو يجــازف بالقــول« :إن علــاء
أصــول الديــن الذيــن يتحدثــون عــن اللــه
ذاتــه وصفاتــه وأفعالــه فإنهــم يف الحقيقــة
يتحدثــون عــن اإلنســان الكامــل .فــكل مــا
وصفــوه عــى أنــه اللــه ،إن هــو إال اإلنســان
مكـ ًرا إىل أقــى حــدوده ،وكذلــك الصوفيــة
عندمــا عــروا عــن ذلــك بأنفســهم.(((»...
هــل يثبــت هــذا االدعــاء أمــام النقــد
التاريخــي؟ وهــل صحيــح أن علــاء التوحيد
والعقيــدة كانــوا جميعهــم عــى ديــن
حســن حنفــي يف نفــي حقيقيــة األلوهيــة؟
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أيًّــا كان الجــواب ،وبغــض النظــر عــن
موضوعيــة هــذا الطــرح ومصداقيتــه
العلميــة ،مثــة حقيقــة ال م ـراء فيهــا ،وهــي
أن هــذه اللغــة األصوليــة الدينيــة املضللــة
للوعــي التاريخــي تخفــي وراءهــا وج ًهــا
بشــ ًعا لصــورة (اإلنســان الكامــل) ،صــورة
اإلنســان املتألــه الــذي تفــوح منــه رائحــة
الحداثــة يف نســختها النتشــوية بالرغــم
مــن كثافــة مســوحه الدينيــة الزائفــة .ومــع
هــذا اإلنســان الكامــل ،يتكشــف الوجــه
التبشــري لليســار اإلســامي الــذي يتوســل
بهــدم الثوابــت العقديــة للوصــول إىل
أعتــاب الحداثــة .هكــذا يقــدم لنــا حســن
مناضــا« :إننــي يف
ً
حنفــي نفســه داعيــة
واقــع األمــر أبحــث عــن خطــاب يعــرف

كيــف يقــول ،ويعــرف مــاذا يقــول يف آن
واحــد»« ،أعتــر أن البحــث العلمــي والعمل
الســيايس شــيئًا واح ـ ًدا»« ،أنــا أتنــازل عــن
العــرض النظــري أحيانًــا يف ســبيل املامرســة
السياســية»« ،أنــا هنــا ماركــي أكــر مــن
املاركســيني ،إن الحــزب الربوليتــاري هــو
الوريــث الوحيــد لألفــكار»« ،أنــا عينــي عــى
الجامهــر ،أنــا مهتــم بقضايــا الجامهــر
ألننــي مســؤول عنهــا .(((»...لكــن مــاذا لــو
كانــت تلــك الجامهــر متشــبثة بعقائدهــا
القدميــة ،ال تؤمــن باملاركســية وال ترغــب يف
الحداثــة؟ «يف رأيــي ،أن هــذا هــو التحــدي
الكبــر .لــن نســتطيع أن نتقــدم باملجتمــع
طاملــا أن وعينــا القومــي مشــكل مــن ألــف
ســنة مــن اإلميــان الــذي نســميه اإلميــان
الســلفي ...ونحــن منــذ فجــر النهضــة
العربيــة الحديثــة وحتــى اآلن نحــاول
أن نخــرج مــن اإلميــان الســلفي إال أنهــم
أطــول با ًعــا منــا وأكــر رســو ًخا ،ووراءهــم
تــراث حضــاري ضخــم .ونحــن األقليــة
كيــف نســتطيع أن نحجــم هــذا األخطبــوط
الكبــر؟ ...أعتقــد أن اإلخــوة العلامنيــن
يســتعجلون التقــدم ،إنهــم يريدونــه
أول أن أمنــع
إيجاب ًيــا فقــط ،وأنــا أريــد ً
عوائــق التقــدم ،أي أعمــل للتقــدم ســلبًا
إذا جــاز التعبــر .فــإذا مــا اســتطعت ذلــك،
عندئــذ أســلم املجتمــع العــريب إىل اإلخــوة

((( «الرتاث والتجديد» ،مرجع سابق( ،ص.)108 /

((( «اإلسالم والحداثة» ،مرجع سابق( ،ص.)221 /
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العلامنيــن لــي يبنــوه إيجاب ًيــا ،ومــن ثــ َّم
فأنــا مقــدم لهــم .أنــا ماركــي شــاب ،وهــم
ماركســيون شــيوخ ،هذا تقســيم لــأدوار»(((.
يف ه ــذه املقتطف ــات نق ــرأ اعرتافً ــا رصي ًح ــا
بطغيـــان الهـــم الســـيايس عـــى املعـــريف،
وهــذه النزعــة الرباغامتيــة تجــد مربراتهــا يف
نض ــال املثق ــف والتزام ــه بقضاي ــا النه ــوض
والتقـــدم ،وهـــذا االلتـــزام ال ســـبيل إىل
االعـــراض عليـــه ،إمنـــا االعـــراض عـــى
التوظيــف األيديولوجــي املكثــف للعقالنيــة
واملنهجيـــة العلميـــة الزائفـــة يف تقويـــض
الثواب ــت العقدي ــة ،وق ــد كان ــت االعرتاف ــات
أعــاه شــواهد دالــة عــى مامرســة الخــداع
واملن ــاورة لاللتف ــاف ع ــى وع ــي الجامه ــر
العربيـــة باســـم العلـــم والعقالنيـــة.
( )2في المجال المعرفي
إقالة الوحي وتنصيب العقل

ارتبطــت العقالنيــة يف فلســفة األنــوار
بإعطــاء العقــل مركــز الصــدارة يف نظريــة
املعرفــة .هــذه املركزيــة ولــدت كــرد فعــل
يتمــرد عــى احتــكار الكهنــوت املســيحي
ملصــادر املعرفــة واختزالهــا يف النصــوص
الدينيــة ،واســتهدفت تحريــر اإلنســان مــن
((( نفسه( ،ص.)218 /

حالــة الوصايــة تلــك .وباإلضافــة إىل حالــة
الوصايــة هــذه ،كان املضمــون املعــريف
للكهنــوت املســيحي يشــكل منظومة معقدة
مــن الرمــوز واألرسار والفهــوم الســحرية
واألســطورية ،وهــذان العامــان يفــران
عنــف املواجهــة التــي خاضهــا فالســفة
األنــوار ضــد النــص الدينــي املســيحي.
وباإلضافــة إىل حالــة الوصايــة هــذه ،كان
املضمــون املعــريف للكهنــوت املســيحي
يشــكل منظومــة معقــدة مــن الرمــوز
واألرسار والفهــوم الســحرية واألســطورية،
وهــذان العامــان يفـران عنــف املواجهة
التــي خاضهــا فالســفة األنـوار ضــد النــص
الدينــي املســيحي.
وإذا كانــت هــذه املــررات التــي اصطنعتهــا
الحداثــة الغربيــة منطقيــة بالنظــر إىل
مجالهــا الدينــي وتاريخهــا الفكــري الخــاص
بهــا ،فــا الــذي يــرر اســتعادة هــذه
التجربــة يف الفضــاء الحضــاري اإلســامي؟
مــن خــال تعقــب االعرتاضــات التــي تــرد
يف هــذا الســياق ،نالحــظ أن أكــر مــا يزعــج
الحداثيــن العــرب ليــس املضمــون الســحري
واألســطوري للنــص اإلســامي ،بالرغــم مــن
حضــور هــذا االدعــاء ،بــل أساســه الغيبــي
الــذي ميثــل ركيــزة املعتقــد اإلســامي،
والــذي يتمحــور حــول مبــدأ األلوهيــة .فــإذا
كان الهــدف النهــايئ للحداثــة أن يســتقل
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اإلنســان بالفعــل التاريخــي ،ويتحــرر مــن
التدخــل اإللهــي يف التاريــخ ،فــإن رشط
تحقــق هــذا الهــدف يكمــن أولً وأخــ ًرا
يف إزاحــة مبــدأ األلوهيــة مــن الطبيعــة
واملجتمــع والتاريــخ ،وأيضً ــا وهــو املهــم
هنــا ،إزاحتــه مــن أســاليب النظــر وطرائــق
التفكــر .لقــد كان أالن توريــن عــى صــواب
وهــو يتحــدث عــن هــذا املســعى الــدؤوب
للحداثــة إىل إعــان «القطيعــة الرضوريــة
مــع غائيــة العقــل الدينــي الــذي يســتدعي
كامــا
ً
دو ًمــا نهايــة للتاريــخ ،وتحقيقًــا
للمــروع اإللهــي»(((.
هــذه هــي الحقيقــة التــي تضمرهــا تلــك
الســيول النقديــة الجارفــة التــي تتوســل
بنقــد العقــل النــي والغيبــي ،عقــل اإلميــان
باملعجــزات ،إىل إســقاط أساســه ومصــدر
رشعيتــه .مــا الــذي ميكــن فهمــه مــن الدعوة
املتكــررة ملحمــد أركــون إىل «التحــرر مــن
(((
املحرمــات العتيقــة وامليثولوجيــا الباليــة»
غــر القطــع مــع غائيــة العقــل الدينــي؟
ومــا الــذي ميكــن فهمــه مــن تشــكيكه يف
صدقيــة الوحــي أو مــا يســميه بأصالــة
قدســية القــرآن((( ،وهــي مســألة ذات بعــد
اس ـراتيجي يف تحديــد مدلــول الديــن -كــا
(1) Critique de la Modernité. op. cit. P. 23-24.
((( مقال بعنوان :حول األنرثوبولوجيا الدينية :نحو إسلامية تطبيقية.
«مجلة الفكر العريب املعارص»1980( ،م) ،عدد (( ،)7 /6ص.)33 /
(3) Lectures du Coran. op. cit. P: 27- 31
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يقــول -غــر تعطيــل «تحقــق املــروع
اإللهــي» يف الطبيعــة واملجتمــع والتاريــخ؟
وكذلــك كان موقفــه فيــا يخــص الطبيعــة
وبنــاء األنســاق املعرفيــة والنــاذج
التفســرية ،فقــد وقــف العقــل الحــدايث
العــريب خصـ ًـا عنيـ ًدا يجــادل يف موضوعيــة
الوحــي وعلميتــه مبــا ينتهــي إىل إلغــاء
مرجعيتــه مــن قامئــة مصــادره املعرفيــة.
ورس هــذه الخصومــة يكمــن يف قطــع كل
صلــة أو وشــيجة تذكــر اإلنســان بأنــه يعيش
يف مملكــة اللــه« .لكــن كلــات اللــه» التــي
أعيتــه ألجأتــه إىل تكلــف رضوب مــن
التأويــل((( بقصــد مصــادرة دالالتهــا العلميــة
والعقليــة ،وهــو مرمــى دونــه خــرق القتــاد.
ورمبــا كان صــادق جــال العظــم أكــر
وضو ًحــا عندمــا اختــار أن يختــر بعــد
املســافة والقفــز مبــارشة إىل النتيجــة املقررة
ســلفًا .لنســتمع إىل هــذا االعـراف عــى مــا
فيــه مــن إقـرار بالذنــب« :هــل باســتطاعتنا
أن ننكــر أن اإللــه الــذي مــات يف أوروبــا
بــدأ يحتــر يف كل مــكان تحــت وقــع
تأثــر املعرفــة العلميــة والتقــدم الصناعــي
واملناهــج العقليــة يف تقــي املعرفــة
((( ينظر مناذج من هذه التأويالت يف:
Arkoun et autres. L›étrange et le merveilleux dans l›Islam
médiéval. Edition J.A. Paris 1978. P. 9
وكذلــك :بنيــة العقــل العــريب « -دراســة تحليلــة نقديــة لنظــم املعرفــة
يف الثقافــة العربيــة» ،محمــد عابــد الجابــري ،بــروت1986( ،م)،
نــر املركــز الثقــايف العــريب( ،ص.)252 /
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واالتجاهــات الثوريــة يف املجتمــع واالقتصاد،
ط ًبعــا عندمــا نقــول مــع نيتشــه إن اللــه قــد
مــات أو هــو يف طريقــه إىل املــوت ،فنحــن ال
نقصــد أن العقائــد الدينيــة قــد تالشــت مــن
ضمــر الشــعوب ،وإمنــا نعنــي أن النظــرة
العلميــة التــي وصــل إليهــا اإلنســان عــن
طبيعــة الكــون واملجتمــع واإلنســان ،خاليــة
مــن ذكــر اللــه متا ًمــا كــا قــال البــاس»(((.
دليــا عــى
ً
أليســت هــذه الشــواهد
التوظيــف األيديولوجــي للعقالنيــة لتصفيــة
حســاباتها مــع العقــل الدينــي الذي يتأســس
عــى مرجعيــة الوحــي .أظــن أن جــال
أمــن كان عــى حــق عندمــا اتهــم دعــاة
العقالنيــة بأنهــم اتخــذوا مــن التنويــر
شــعا ًرا للهجــوم عــى املوقــف الدينــي
بتهمــة التعصــب وتهديــد التقــدم العلمــي،
ورفــض التعايــش مــع العقالنيــة والعلــم(((.
فقــد كان يفــرض يف الخطــاب التأســييس
للعقالنيــة العربيــة ،والــذي ينتمــي إىل حقل
اإلبســتيمولوجيا أن يصــاغ بلغــة منطقيــة
مجــردة ،لكــن هــذا الخطــاب طغــى عليــه
الطابــع الســجايل ،وكتــب بلغــة زاوجــت
بــن الوعــد والوعيــد ،فــكان خطابًــا يحمــل
مرشو ًعــا هدم ًيــا ،ومــارس الهــدم بامتيــاز.
((( صــادق جــال العظــم« ،نقــد الفكــر الدينــي» ،بــروت ،دار
الطليعــة1997( ،م)( ،ص.)19 /
((( جالل أمني ،حول مفهوم التنوير« :نظرة نقدية لتيار أساس من
تيارات الثقافة العربية املعارصة» ،ضمن «قضايا التنوير والنهضة
يف الفكر العريب املعارص» ،سلسلة كتب املستقبل العريب (،)18
بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت (1999م)( ،ص.)78 /

وعــى ســبيل البيــان والتمثيــل ،فالحداثــة
كــا تراهــا خالــدة ســعيد هــي «حركــة
انزياحــات معرفيــة قيميــة»((( .ورمبــا كان
اســتعارة هــذا املصطلــح الجيولوجــي الــذي
يســتخدم يف وصــف اله ـزات العنيفــة التــي
تــؤدي إىل انزيــاح القــارات وتباعدهــا أبلــغ
مــن حيــث الفاعليــة التدمرييــة يف التعبــر
عــن التصدعــات التــي أحدثتهــا الحداثــة
العربيــة عــى مســتوى تشــابك الدينــي
باملعــريف والقيمــي .ولعــل واحــدة مــن أهــم
«هــذه االنزياحــات وأبلغهــا -يف تقديــر
خالــدة ســعيد -هــي نقلهــا حقــل املقــدس
واألرساري مــن مجــال العالقــات والقيــم
الدينيــة واملاضويــة إىل اإلنســان والتجربــة
واملعيــش»(((.
( )3في المجال التشريعي
من العقل العابد إلى العقل الجاحد
(أ)مركزيةالوحيفيالمنظومةالتشريعية:

مــن البدهيــات العقديــة التــي يديــن بهــا
اإلنســان املســلم أن الوحــي هــو مصــدر
إلهــام يف اإلجابــة عــن األســئلة الوجوديــة
الكــرى التــي تعطــي معنــى لوجــوده ،وهــو
((( انظر :شكري محمد عياد« ،املذاهب األدبية والنقدية عند العرب
والغربيين» ،سلسـلة عـامل املعرفـة ،الكويـت ،املجلـس الوطنـي
للثقافـة والفنـون واآلداب1993( ،م)( ،العـدد( ،)177 /ص.)61 /
((( نفسه.
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أيضً ــا مصــدر التلقــي لتنظيــم أدائــه وحركته
يف املجتمــع .فالوحــي بهــذا املعنــى يشــكل
اإلطــار املرجعــي الــذي تتمحــور حولــه
حياتــه ويســتقي منــه منظومتــه العقديــة
واألخالقيــة والترشيعيــة واملعرفيــة .ويف مــا
يتعلــق باملجــال الترشيعــي ،يهيمــن الوحــي
عــى مصدريــة الترشيــع بغــض النظــر
عــن نــوع الحضــور الــذي تتخــذه هــذه
املصدريــة مــن حيــث القطعيــة أو الظنيــة.
الســؤال الــذي يثــار عــادة يف هــذا الســياق
يخــص طبيعــة العالقــة القامئــة بــن املطلــق
اإللهــي والنســبي البــري ،أي كيفيــة
االنتقــال مــن النــص إىل التفســر ومــن
الرشيعــة إىل الفقــه .يشــكل علــم أصــول
الفقــه الوســيط املنهجــي الــذي يتجــى مــن
خاللــه الحضــور اإللهــي يف الفعــل اإلنســاين،
مــن حيــث هــو مجمــوع آليــات ضابطــة
لعمليــة االســتنباط ،لضــان ســامة التنزيــل
والتكييــف :تنزيــل النــص عــى أرض الواقــع،
وتكييــف الواقــع وف ًقــا ملقتــى النــص .هذه
اآلليــات الضابطــة رســمت للعقــل اإلســامي
حــدوده ومجــال اشــتغاله؛ إذ حافظــت عــى
املســافة الفاصلــة بــن الثابــت واملتحــول،
حيــث يجســد الثابــت املشــرك اإلنســاين
املمتــد يف الزمــن ،وهــو مــا يفــر اختصاصه
باللــه ،والضابــط املنهجــي يف التعامــل معــه
عمــا بالحكــم
ً
يتحــدد يف مبــدأ االمتثــال
ــن َوال ُم ْؤ ِم َنــ ٍة إِ َذا
القــرآينَ { :و َمــا كَانَ لِ ُم ْؤ ِم ٍ
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ــم
َق َ
ــى ال َّلــهُ َو َر ُســو ُلهُ َأ ْمــ ًرا َأن َيكُــونَ لَ ُه ُ
ــم َو َمــن َي ْع ِ
ــص اللَّــهَ
ــر ُة ِمــ ْن أَ ْم ِر ِه ْ
الْ ِخ َ َ
َو َر ُســولَهُ َف َقــدْ ضَ ـ َّـل ضَ ــاال ُّمبِي ًنــا}[ .األحـزاب:
 .]36وهــو الحكــم الــذي ترتجمــه القاعــدة
املنهجيــة األصوليــة« :ال اجتهــاد مــع النص».
أمــا املتحــول فيتعلــق بخصوصيــة الزمــان
واملــكان ،وهــو مــروك للتقديــر البــري يف
حــدود الضوابــط الرشعيــة الحاكمــة لهــذا
التقديــر ،كقولــه -تعــاىل{ :-يَــا أَيُّ َهــا الَّ ِذي ـ َن
آ َم ُنــوا أَ ِطي ُعــوا اللَّــهَ َوأَ ِطي ُعــوا ال َّر ُسـ َ
ـول َوأُ ْو ِل
ش ٍء َف ـ ُر ُّدو ُه
ـم َف ـإِنْ تَ َنا َز ْع ُتـ ْ
األَ ْم ـ ِر ِم ْنكُـ ْ
ـم ِف َ ْ
ـم تُ ْؤ ِم ُنــونَ بِاللَّ ـ ِه
إىل اللَّ ـ ِه َوال َّر ُســولِ إِنْ كُن ُتـ ْ
ـر َوأَ ْح َسـ ُن تَأْوِيــا}.
َوالْ َيـ ْو ِم اآل ِخـ ِر َذلِــكَ َخـ ْ ٌ
[النســاء .]59 :هــذه الضوابــط الرشعيــة
موصــول بالحكــم اإللهــي
ً
تجعــل املتحــول
دون أن تثبــت إلهيتــه ،فهــو ميثــل مــا غلــب
عــى ظــن الفقيــه أنــه مـراد اللــه مــن كالمه
دومنــا قطــع أو جــزم ،وهــذا الوصــل هــو
شــكل آخــر مــن التجــي اإللهــي يف التاريــخ
اإلنســاين ،وفيــه يخــط اإلنســان مســرته،
ويعيــد دو ًمــا ترتيــب مجريــات حياتــه
وفقًــا ملــا يعتقــده تجســي ًدا ملــراد اللــه
امتثــالً ألمــره ،وهــو مــا يعنــي عمل ًيــا جهـ ًدا
موصــول مــن التحــري لتحقيــق مقاصــد
ً
الرشيعــة املتمثلــة يف مصالــح العبــاد.
إنَّ الرتجمــة العمليــة لهــذه التشــابك بــن
اإللهــي واإلنســاين تعنــي شــي ًئا واحــدً ا ،أن
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اإلنســان ال ميلــك حــق االســتقاللية بالفعــل
التاريخــي يف عمليــة البنــاء الحضــاري،
وهــذا النســق الحضــاري الــذي يجســد
حركــة العقــل العابــد يشــكل أكــر إزعــاج
للنســق الحــدايث الــذي يجســد حركــة
العقــل الجاحــد ،وهــو مــا يجعلهــا يقفــان
عــى طــريف نقيــض.
إ َّن التيــار الحــدايث الــذي يجــد نفســه عــى
خــط التــاس مــع ثقافــة املامنعــة يعــي
جيــ ًدا أن حســم معركتــه ضــد الثوابــت ال
ميكــن أن يتــم عــى أرضيــة سياســية ،بــل
عــى أرضيــة ثقافيــة ،وتحديــ ًدا الثقافــة
الفقهيــة التــي رســخت يف وعــي الشــعوب
العربيــة تلــك الثوابــت التــي تعتــر التخــي
عنهــا خرو ًجــا مــن الديــن نفســه .والشــواهد
عــى هــذا أظهــر مــن أن تذكــر هنــا ،والنــص
اآليت منــوذج ملــا تنــادت بــه التيــارات
فعــا وواق ًعــا .يقــول
الحداثيــة ومارســته ً
هاشــم صالــح« :هنــاك يشء آخــر أفهمتنــي
إيــاه تجربــة أوروبــا مــع الحداثــة والتقــدم،
وهــو أن اإلصــاح الدينــي يســبق اإلصــاح
الســيايس بالــرورة ويحتضنــه ويفتــح لــه
الطريــق .ولذلــك فــإن دعــوة بعــض املثقفني
العــرب إىل إج ـراء إصالحــات سياســية مــن
دون مواجهــة الحــركات األصولية االرتكاســية
عــى أرضيتهــا بالــذات ،وتحقيــق التنويــر
الدينــي ،لــن يــؤدي إىل أي نتيجــة تذكــر .فام
دام الفقــه القديــم مســيط ًرا عــى العقــول،

فــا ميكــن تحقيــق الوحــدة الوطنيــة يف أي
بلــد مــن البلــدان العربيــة ذات التعدديــة
الطائفيــة أو املذهبيــة .(((»...مــن الواضــح
أن هــذا النــص التحريــي النمــوذج إمنــا
يســتهدف عــى وجــه التحديــد رضب
املنظومــة الفقهيــة التــي متثــل األرضيــة
الثقافيــة التــي تتغــذى عليهــا التيــارات
اإلســامية يف تثبيــت رشعيــة وجودهــا
االجتامعــي .وهــو لذلــك يفــر األهميــة
أصــول
ً
االســراتيجية للمنظومــة الفقهيــة
وفرو ًعــا ومركزيتهــا يف املواجهــة الثقافيــة.
(ب) آليات التجاوز:

شــكل علــم أصــول الفقــه محــو ًرا للدراســات
النقديــة الحداثيــة ،وهــذا االهتــام جســد
تحــول نوع ًيــا يف آليــات املواجهــة التــي
ً
أصبحــت مواجهــة مــن الداخــل ،تصطنــع
الحجــج الدينيــة ذاتهــا إلثبــات تناقضهــا
منهج ًيــا ،وعــدم اتســاقها منطق ًيــا .مــن هنــا
جــاء االهتــام برســالة اإلمــام الشــافعي
عمــا
تحديــ ًدا مــن حيــث كونهــا تجســد ً
تأسيســيًا للقواعــد الناظمــة لعمليــة
االجتهــاد ،والضابطــة لقواعــد التنزيــل .هــل
ميكــن فعـ ًـا تحقــق االنتقــال مــن املطلــق
اإللهــي إىل النســبي البــري؟ ســؤال عــادة
مــا يثــار يف الدوائــر العلامنيــة عــى ســبيل
االعــراض واالتهــام بدعــوى أن ادعــاء
((( «مدخل إىل التنوير األورويب» ،مرجع سابق( ،ص.)10 /
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الفقهــاء القــدرة عــى فهــم م ـراد اللــه هــو
ادعــاء المتالكهــم الحقيقــة املطلقــة وإضفاء
طابــع التقديــس عــى اجتهاداتهــم .والواقــع
أن هــذا االتهــام يشــكل املدخــل األســايس
لعلمنــة املجتمــع ،فتحــت طائلــة هــذه
التهمــة يجــادل العلامنيــون بشــأن هــذا
االدعــاء ،ومــن ثــ َّم املطالبــة بــرورة أن
يســتقل اإلنســان بحــق الترشيــع .والســؤال
هنــا :مــا هــي آليــات هــذه املواجهــة
وأمناطهــا الخطابيــة والســجالية واملعرفيــة؟
والواقــع أن هــذا االتهــام يشــكل املدخــل
األســايس لعلمنــة املجتمــع ،فتحــت طائلة
هــذه التهمــة يجــادل العلامنيــون بشــأن
ـم املطالبــة بــرورة
هــذا االدعــاء ،ومــن ثـ َّ
أن يســتقل اإلنســان بحــق الترشيــع.
 -آلية النسف من الداخل:

تهــدف هــذه اآلليــة إىل نســف البنــاء
األصــويل مــن داخلــه ،أي رضب مصداقيتــه
العلميــة واملنهجيــة ،وإظهــار تهافتــه وعــدم
اتســاقه .ولعــل البــاب األوســع لتحقيــق
هــذا الهــدف هــو اســتغالل الجــدل العلمــي
الــذي صاحــب تأســيس هــذا العلــم ،مــن
قبيــل اختالفهــم يف الناســخ واملنســوخ،
وتحقــق اإلجــاع ،وأســباب النــزول،
والتشــكيك يف وثوقيــة القــراءات ،إىل غــر
ذلــك مــن القضايــا الخالفيــة التــي يتــم
تضخيمهــا ضمــن ســياق ســجايل وانتقــايئ.
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هــذا مــا فعلــه محمــد أركــون ونــر حامــد
أبــو زيــد وآخــرون ،فيــويص األول بــرورة
تعقــب كل مــارس لالجتهــاد ،ويف كل
الظــروف ،اللتقــاط مــا يســميه باالنحرافــات
األيديولوجيــة املرافقــة لعمليــة االجتهــاد،
مــع الرتكيــز عــى مــا ينعتــه بالزعــم املفــرط
والغــرور املتبجــح الــذي يدعيــه الفقهــاء
بأنهــم قــادرون عــى التّــاس املبــارش
بــكالم اللــه ،وقــادرون عــى الفهــم املطابــق
ملقاصــده العليــا لتثبيــت القانــون اإللهــي
املؤلــه (يقصــد أنهــم أنزلــوا أقوالهــم منزلــة
كالم اللــه) ،ويتهمهــم بالتالعــب باآليــات
القرآنيــة إرضــا ًء لتقاليــد مجتمعاتهــم،
واســتخدام آليــات النســخ واللغــة للتالعــب
وإبطــال اآليــات التــي ال تخــدم أغراضهــم(((.
وتتكــرر تهمــة التوظيــف األيديولوجــي
للمنظومــة األصوليــة مــع نــر حامــد أبــو
زيــد الــذي أفــرد اإلمــام الشــافعي بتأليــف
خــاص أراد مــن خاللــه بحكــم تخصصــه يف
تحليــل الخطــاب -كــا نــ َّوه يف مقدمــة
الكتــاب« -الحفــر مــن أجــل رد األفــكار إىل
أصولهــا وبيــان منشــئها األيديولوجــي»(((.
ويبــدو أن آليــات تحليــل الخطــاب أســعفت
الكاتــب يف رحلتــه االستكشــافية لألبعــاد
((( «مــن االجتهــاد إىل نقــد العقل اإلســامي» ،بــروت ،دار الســاقي،
(1991م)( ،ص.)67 -16 ،15 /
((( «اإلمــام الشــافعي وتأســيس األيديولوجيــا الوســطية» ،القاهــرة،
مكتبــة مدبــويل1996( ،م)( ،ص.)12 /
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األيديولوجيــة لرســالة الشــافعي ،وتحديــ ًدا
آليــة االنتقــاء والتحريــف والتعســف يف ربط
ترجيحــات الشــافعي بأحــداث ومعطيــات
تاريخيــة توهــم بأنهــا كانــت اســتجابة
عمــا
ً
لقــوى سياســية معينــة ،وليــس
تأصيل ًّيــا لقواعــد النظــر الفقهــي .وعــى
ســبيل املثــال ،يفــرض الكاتــب أن اعتــاد
الشــافعي عــى املصحــف العثــاين الــذي
ُد ِّون بلغــة قريــش هــو عمــل أيديولوجــي
موجــه ضــد بقيــة اللغــات األخــرى غــر
القرشــية ،تثبيتًــا ملركزيــة قريــش .يقــول
الكاتــب« :ال نغــايل إذا قلنــا إن تثبيــت
قـراءة النــص -الــذي نــزل متعــد ًدا -يف قـراءة
قريــش كان جز ًءا مــن التوجيــه األيديولوجي
لإلســام ،لتحقيــق الســيادة القرشــية»(((.

لـــم تســلم األحــكام التعبديــة مبــا فيهــا
األحــكام املتعلقــة بــروط صحــة الصــاة
مــن لعبــة التوظيــف .إن اشـراط الشــافعي
ق ـراءة الفاتحــة باللغــة العربيــة كــا نــزل
بهــا القــرآن ،واألكــر مــن ذلــك إرصاره عــى
قراءتهــا وفقًــا للرتتيــب الــذي نزلــت بــه
حتــى تصــح الصــاة ،يشــر إىل مســتوى
أعمــق مــن الخــاف األيديولوجــي((( ،وهــذا
الخــاف يجــد تفســره يف الــراع الدائــر
بــن العروبــة والشــعوبية ،هــذا الــر الــذي
اكتشــفه الكاتــب عنــد تحليلــه ملبحــث
«الداللــة بــن العمــوم والخصــوص» ليقــرر
أن الشــافعي «لـــم يكــن منحــازًا إىل العروبة
فقــط -كــا انحــاز كثــر مــن معارصيــه -بــل
إىل (القرشــية) تحديــ ًدا»(((.

ليــس ذلــك فحســب ،فمذهــب الشــافعي
برمتــه ال يــرك أي مجــال للتخمــن ،فاحتفــاء
الشــافعي بأحاديــث فضــل قريــش،
وانحيــازه إىل رأي أهــل الســنة يف أحقيــة
قريــش بالخالفــة ،بــل وادعــاؤه صحــة
واليتهــم مــع التغلــب وإســقاط البيعــة،
واألكــر مــن ذلــك ،كونــه الفقيــه الوحيــد
(كــذا) مــن بــن فقهــاء عــره الــذي قبــل
بالتعــاون مــع الســلطة باختيــاره ورضــاه،
دليــا عــى هــذا
ً
كلهــا شــواهد تنتصــب
التحيــز((( .وبعي ـ ًدا عــن القضايــا السياســية،

هكــذا تبــدو تهمــة التحيــز األيديولوجــي
واحــدة مــن أهــم آليــات التفكيــك ،وهــي
التهمــة التــي ســيدفع بهــا محمــد عابــد
الجابــري إىل أقــى مداهــا عندمــا جعــل
منهــا ثابتًــا مــن ثوابــت املنظومــة الفقهيــة
برمتهــا .إن «مــا بقــي ثابتًا يف الفكر الســيايس
الســني -يف نظــر الجابــري -هــو األيديولوجيا
الســلطانية ،تلــك األيديولوجيــا التــي كانــت
مــن أجــل األمــر ولفائدتــه الخاصــة»(((.

((( نفسه( ،ص.)62 /
((( نفسه( ،ص.)63 /

((( نفسه( ،ص.)66 /
((( نفسه( ،ص.)73 /
((( محمد عابد الجابري« ،العقل السيايس العريب ،محدداته وتجلياته»،
الدار البيضاء ،املركز الثقايف العريب1990( ،م)( ،ص.)389 /
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وال يخفى مغزى هذا اللمز الذي يســـتهدف
الرصامة املنهجية للبنـــاء األصويل من جهة،
والنزاهـــة العلمية لألصوليـــن والفقهاء من
جهـــة ثانية ،واألمـــران م ًعا ينـــزالن الفقه
منزلـــة التوظيف األيديولوجـــي ،ويقطعان
كل صلـــة لـــه بالرشيعة ،وهـــذه النتيجة
هـــي بيـــت القصيـــد؛ إذ يتم تســـويقها
واســـتهالكها إعالم ًّيـــا للتثقيـــف املضـــاد،
وإحـــداث أكـــر مـــا ميكن مـــن رجات يف
الفكر الدينـــي ومنارصيه .رمبـــا أفاد هذا
االتهام يف اختصار مســـافة النقد والتحليل
لـــراث اســـتغرق أزيـــد مـــن ثالثة عرش
قرنًـــا مـــن العطاء عـــى مســـتوى الزمن،
وتوزعتـــه معظـــم قـــارات العـــامل ولغاته
ٍ
تحـــد فاضح
عىل مســـتوى املـــكان ،وهو
ألدعيـــاء املوضوعية ،لكن تهمـــة رخيصة
مـــن هذا النـــوع تبقـــى باهظـــة الثمن،
فهي تضـــع مصداقيـــة الباحـــث وأمانته
العلمية موضع مســـاءلة؛ إذ تكشـــف إىل
أي حد كان مؤدل ًجـــا يف نقده لأليديولوجيا،
عـــى قاعـــدة رمتنـــي بدائها وانســـلت.
إ َّن املقدمــة التــي خــص بهــا نــر حامــد
أبــو زيــد طبعــة كتابــه الثانيــة ،والتــي
اســتغرقت مــا يربــو عــى ثلــث الكتــاب،
جــاءت ســجالية وجارحــة ،ليــس لهــا مــن
هــدف ســوى تعريــة بنيــة الخطــاب الدينــي
الــذي يحتمــي بالعمــل التأســييس الــذي
دشــنه الشــافعي يف رســالته ،وهــو مــا
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اســتدعى هــذا العمــل التفكيــي لتقويــض
هــذا الســند الرشعــي والتاريخــي .ومل تكــن
خامتــة الكتــاب لتشــذ عــن هــذا الهــدف
املعلــن والرصيــح .لقــد قــرأ الكاتــب ترجيــح
اإلمــام الشــافعي العمــل بالقيــاس عــى
االستحســان عــى أنــه «تأســيس لســلطة
النصــوص لتشــمل كل مجــاالت الحيــاة
االجتامعيــة واملعرفيــة»((( .وهــو يــرى أن
هــذه الشــمولية التــي حــرص الشــافعي
عــى منحهــا للنصــوص الدينيــة ،إضافــة
إىل اجتهاداتــه التــي يــدور أغلبهــا يف دائــرة
املحافظــة عــى املســتقر والثابــت ،تســعى
إىل تكريــس املــايض بإضفــاء طابــع دينــي
أزيل ،وهــذا يعنــي يف التحليــل األخــر -كــا
يقــول -تكبيــل اإلنســان بإلغــاء فعاليتــه
وإهــدار خربتــه ،وهــو مــا يــرر دعوتــه إىل
املراجعــة واالنتقــال إىل مرحلــة التحــرر ،ال
مــن ســلطة النصــوص وحدهــا -كــا يقــول-
بــل من كل ســلطة تعوق مســرة اإلنســان يف
عاملنــا .أمــا الجملــة الختاميــة للكتــاب ،فقــد
جــاءت مثقلــة بالنذيــر« :علينــا أن نقــوم
بهــذا اآلن ،وقبــل أن يجرفنــا الطوفــان»(((.
تكشــف هــذه الخامتــة عــن البعــد
األيديولوجــي املحــرك لهــذا الســجال ،وهــو
مــا لخصــه الكاتــب تحديــ ًدا يف تجــاوز
((( «اإلمــام الشــافعي وتأســيس األيديولوجيــا الوســطية» ،مرجــع
ســابق( ،ص.)145 /
((( نفسه( ،ص.)146 /
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ســلطة النصــوص وهيمنتهــا عــى كل
مجــاالت الحيــاة االجتامعيــة واملعرفيــة،
وتجــاوز مبــدأ املحافظــة عــى املســتقر
والثابــت الــذي يكبــل اإلنســان ويلغــي
فعاليتــه ،والتحــرر مــن ســلطة النصــوص.
هـــذا التكـــرار املمـــل الـــذي تنضـــح به
كل األدبيـــات الحداثيـــة ،ليـــس أكـــر
مـــن اســـتهالك مفـــرط آلليـــات الحداثة
الغربيـــة ،وإعـــادة إنتاج لخربتهـــا يف إدارة
الـــراع بالوكالـــة ضـــد مجتمعاتهـــا.
 -آلية النسف من الداخل:

إذا كانـت آليـة النسـف مـن الداخـل تتجـه
إىل الهـدم ،فـإن آليـة التجـاوز تتجـه إىل
تقديـم بدائـل منهجيـة ال تكتفـي فقـط
بالقطـع مـع مجموع اآلليات التـي يعتمدها
املنهـج األصـويل ،بـل تنظـر آلليـات بديلـة
تتوسـل بهـا إىل إعـادة تأسـيس مفهـوم
(االجتهـاد) بالشـكل الـذي يجعـل منـه أداة
للتجـاوز وإعادة التأسـيس يف الوقت نفسـه:
تجـاوز مركزيـة النـص إىل مركزيـة اإلنسـان،
وتجـاوز املطلـق الديني إىل املطلق اإلنسـاين.
يطــرح نــر حامــد أبــو زيــد (النظــام
بديــا لـــ (استكشــاف)
ً
اللغــوي) منه ًجــا
دالالت النصــوص بالشــكل الــذي يحقــق
تاريخيتهــا ويخلصهــا مــن ميتافزيقيتهــا.
ضمــن هــذا الســياق يدعونــا إىل اتخــاذ
را نعــر
الوعــي التاريخــي العلمــي جــ ً

مــن خاللــه مــن املقــدس إىل الدنيــوي.
فهــذا الوعــي التاريخــي العلمــي بالنصــوص
الدينيــة -يقــول الكاتــب -يتجــاوز
أطروحــات الفكــر الدينــي قدميًــا وحديثًــا،
ويعتمــد عــى إنجــازات العلــوم اللغويــة،
خاصــة يف مجــال دراســة النصــوص« .إذا
كان الفكــر الدينــي يجعــل قائــل النصــوص
اللــه محــور اهتاممــه ونقطــة انطالقــه،
فإننــا نجعــل املتلقــي -اإلنســان -بــكل مــا
يحيــط بــه مــن واقــع اجتامعــي تاريخــي
هــو نقطــة البــدء واملعــاد»((( .ووفقًــا
للمنهــج الجديــد ،يســتقل اإلنســان بقدراتــه
الذاتيــة يف مجــال الفعــل الدنيــوي ،ويضــع
حــ ًّدا لتدخــل الفعــل اإللهــي ،ومــن ثــ َّم
يتحــول مفهــوم األلوهيــة إىل مفهــوم
جامــد وغــر فاعــل يف التاريــخ ،مــا دام
الفاعــل التاريخــي هــو اإلنســان وحــده(((.
ووف ًقــا للمنهــج الجديد ،يســتقل اإلنســان
بقدراتــه الذاتيــة يف مجال الفعــل الدنيوي،
ويضــع حــدًّا لتدخــل الفعــل اإللهــي ،ومن
ـم يتحــول مفهــوم األلوهيــة إىل مفهــوم
ثـ َّ
جامــد وغــر فاعــل يف التاريــخ ،مــا دام
الفاعــل التاريخــي هــو اإلنســان وحــده.
((( نقد الخطاب الديني ،القاهرة ،سينا للنرش1994( ،م)( ،ص.)200 /
((( انظــر يف هــذه املســألة :مبحــث «رد الظواهــر إىل مبــدأ واحــد»
مــن كتــاب نقــد الخطــاب الدينــي( ،ص .)58 /حيــث يتنكــر
الكاتــب لفاعليــة اللــه وتدخلــه يف العــامل والطبيعــة واإلنســان،
وانتفــاء صفــة العلميــة عــن مثــل هــذا االعتقــاد.
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ويف الســياق ذاتــه ،يضعنــا الكاتــب أمــام
طريقتــن متناقضتــن لقــراءة (النــص
الدينــي) :قــراءة «الفكــر الدينــي الــذي
يجعــل قائــل النصــوص اللــه محــور
اهتاممــه» ،وهــي بنظــر الكاتــب قــراءة
براغامتيــة مؤدلجــة((( ،يوظفهــا الخطــاب
الدينــي ليتزيــا بلبــوس القداســة واألبديــة
والرسمديــة(((؛ وقــراءة «املتلقي/اإلنســان
الــذي هــو نقطــة البــدء واملعــاد»((( .وإذا
كانــت األوىل معنيــة بتنزيــل النــص عــى
أرض الواقــع وتأكيــد حاكميــة اللــه ،فــإن
الثانيــة تتجــه عــى العكــس منهــا إىل هــدم
مقولــة (الحاكميــة) لتحريــر نفســه مــن أثــر
(العبوديــة) .هــذه هــي النتيجــة التــي يصــل
إليهــا الكاتــب مــن خــال منهجــه اللغــوي
البديــل الــذي يعتمــد التأويــل إلعطــاء
دالالت مغايــرة للمفاهيــم القرآنيــة مــن
قبيــل العبوديــة والحاكميــة .ووفقًــا لهــذا
التأويــل ،فــإن العبوديــة تعنــي العباديــة أي
الحــب ،ومــن ثــ َّم تصبــح عالقــة اإلنســان
باللــه عالقــة حــب وليــس عالقــة عبوديــة(((.
وهــذا التأويــل نفســه ينطبــق عــى
الحاكميــة التــي ال يتجــاوز معناهــا الداللــة
((( ينظــر كتابــه« :النــص ،الحقيقــة ،الســلطة» ،الــدار البيضــاء،
املركــز الثقــايف العــريب1995( ،م)( ،ص.)98 /
((( نفســه( ،ص ،)200 /وتنظــر التفاصيــل فيــا ســاه الكاتــب بآليــة
التوحيــد بــن الفكــر والديــن مــن الكتــاب نفســه( ،ص.)78 /
((( نفسه.
((( «النــص ،الســلطة ،الحقيقــة»( ،ص ،)142 /وكذلــك« :نقــد
الخطــاب الدينــي»( ،ص.)217 ،28 /
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اللغويــة مبعنــى الفصــل بــن الخصــوم
يف مســألة جزئيــة وهــو أمــر ال عالقــة لــه
بنظــام الحكــم(((.
 -آلية االنتقاء والتلفيق:

هــذه اآلليــة تعتمــد تصيــد بعــض الشــواهد
واآلراء وانتزاعهــا مــن ســياقها االســتداليل
والتاريخــي ،والتلفيــق بــن بعــض املفاهيــم
الرتاثيــة وأخــرى حداثيــة ،دومنــا أي رؤيــة
منهجيــة منظمــة .كــا أنَّهــا تعتمــد أســلوب
املنــاورة وتوظيــف االنتقــاء والتلفيــق يف
ســجاالتها السياســية بعي ـ ًدا عــن االشــتغال
املعــريف .وعــى ســبيل املثــال ،يتــم رفــع
شــعارات مــن قبيــل الدعــوة إىل االجتهــاد
النقــدي املتفتــح ورفــض الجمــود والتقليــد،
واعتــاد روح القــرآن وليــس ظاهــر
مــا
القــرآن ،وتصيــد األشــباه والنظائــر َّ
دليــا عــى توافــق اإلســام
ميكــن اعتبــاره ً
والحداثــة ،أو مــا هــو عقــاين يف الــراث،
إىل غــر ذلــك مــن الشــعارات الفضفاضــة
التــي ال تنضبــط بأيــة قواعــد منهجيــة.
مــن هــذا القبيــل دعــوة رحمــة بورقيــة
إىل تجــاوز االجتهــاد الــذي يبحــث عــن
الحقيقــة ،حيــث ال حقيقــة إال التحــرر مــن
الحقيقــة((( ،وادعــاء املختــار بــن عبــد الالوي
((( «النــص ،الســلطة ،الحقيقــة»( ،ص« .)142 ،127 /نقــد الخطــاب
الدينــي»( ،ص.)42 /
((( انظر :جريدة االتحاد االشرتايك ،املغرب 27( ،فرباير)1999( ،م)
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عــدم وجــود نــص قطعــي((( ،ومطالبــة آســية
الهاشــمي البلغيثــي باعتــاد منهــج عمــر بن
الخطــاب الــذي يراعــي املصالــح الجامعيــة
والتطــورات الزمانيــة واملكانيــة((( ،ومطالبــة
عبــد الصمــد الدياملــي بدمقرطــة الفقــه
بحيــث يكــون الحــق يف إبــداء الــرأي واقرتاح
التفســر مشــا ًعا للــكل ،وإحــال إجــاع
الشــعب الثــوري محــل اإلجــاع الفقهــي(((،
وانتقــاء الشــاذ مــن اآلراء ،إلب ـراز العقالنيــة
املكبوتــة ،وتجــاوز فقهــاء الظــام((( ،ووصــف
حســن حنفــي القــرآن بأنــه «أشــبه بالســوبر
ماركــت» ،الــذي «ميكــن للمجتهــد أن
ينتقــي منــه مــا يشــاء مــن دون االلتــزام
بحرفيــة النصــوص القرآنيــة أو يأخذهــا
كليــة»((( ،إىل غــر ذلــك مــن الدعــوات
التــي توصــف عــادة بثقافــة الرصيــف.
( )4في مجال القيم
من الطهورية إلى الجنسانية

مثــة دعــوات تــرددت يف الســاحة الفكريــة
والثقافيــة العربيــة جاءت وكأنهــا صدى عىل
((( نفسه.
((( آسيا الهاشمي البلغيتي« ،نضال امرأة» ،)13 /3( ،وكذلك.)101 /4( ،
((( عبــد الصمــد الدياملــي« :املعرفــة والجنــس مــن الحداثــة إىل
الــراث» ،منشــورات عيــون( ،)1987( ،ص.)127 /
((( نفسه( ،ص.)126 /
((( جريدة (الخليج) ،اإلماراتية األربعاء2006 /8 /30( ،م)

هامــش الجــدل الفكــري والفلســفي الــذي
شــهدته املجتمعــات الغربيــة حــول موضوع
املنظومــة القيميــة .جــاءت الكتابــات
العربيــة لتعكــس أمشــا ًجا مــن األفــكار،
تداخــل فيهــا الحــدايث مبــا بعــد الحــدايث يف
غــر اتســاق ،بوعــي أو بغــر وعــي ،وبــدت
أشــبه مــا تكــون بصــورة ممزقــة تقاطعــت
أجزاؤهــا عــى ســطح مــرآة متشــظية .لقــد
أخــذت الحداثــة العربيــة عــى عاتقهــا
تفكيــك املنظومــة القيميــة ،ونــزع القداســة
الدينيــة عنهــا .وعــى ســبيل املثــال ،تســتعيد
خالــدة ســعيد املرجعيــة املاديــة للقيــم،
ومــع أنهــا كانــت تجــر ،وبحرفيــة مبتذلــة،
(األقانيــم) الجديــدة للحداثــة ،فإنهــا تــر
عــى أن تجعــل ذلــك مــن مميـزات الحداثــة
العربيــة .تقــول الكاتبــة« :الحداثــة العربيــة
تتميــز باعتبارهــا اإلنســان مركــ ًزا وغايــة
ومحــو ًرا للمعنــى ،ومصــد ًرا للقيــم»(((.
وظنــي أنَّــه إذا كان هنــاك مــن يشء تتميــز
بــه الحداثــة العربيــة حقًــا ،فهــو هــذا
االســتهالك املفــرط لنفايــات الحداثــة ،وآيــة
ذلــك هــذه العبــارة املشــبعة باأليديولوجيــا
الحداثيــة عــى لســان أدونيــس« :اإلنســان
مصــدر القيــم ال اآللهــة»(((.
((( قضايــا وشــهادات ،الحداثــة ( ،)2عيبــال ،قــرص ،شــتاء (1991م)،
الكتــاب الثالــث( ،ص.)67 /
((( انظــر :محمــد جــال بــاروت ،بحــث« :تجربــة (الحداثــة)
ومفهومهــا يف مجلــة (شــعر)» ،ضمــن قضايــا وشــهادات ،مرجــع
ســابق( ،ص.)259 /
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(أ) الشعر الحداثي :انتحار القيم:

 تقــدم األعــال الشــعرية الصــادرة عن كباراألدبــاء الحداثيــن العــرب أجوب ـ ًة حاســمة
وبــا تــردد أو خجــل .آالف مــن الصفحــات
تطفــو عــى أســطحها صــور جنســية مبتذلــة
إنســا وال جانًــا ،حتــى الحيــوان
لـــم تســتنث ً
واملــدن والتضاريــس والظواهــر الطبيعيــة
أضحــت عنــارص لالســتهالك الجنــي ،إنَّــه
اإلدمــان املزمــن والخيــال املريــض الــذي
(يبــدع) صــو ًرا جنســية موغلــة يف اإلغ ـراب،
ومجــردة مــن كل مســحة فنيــة أو ذوق
أديب ،ليــس لهــا مــن مــرر ســوى االبتــذال
يف الــكالم ،حتــى وإن لـــم يكــن لهــذا الــكالم
أي معنــى عــى اإلطــاق .ليــس يف نيتــي أن
أزعــج القــارئ بــرد هــذا الهــوس؛ ولذلــك
ســأكتفي باإلشــارة إىل بعــض املالمــح والصور
واملضامــن مجــردة مــن شــواهدها(((.
 يقـدم هـذا الشـعر صـورة لألديـب العـريباملتمـرد على األخلاق واملجرد مـن مرجعيته
القيميـة ،ويكشـف عـن أدائـه األخالقـي
يف املجتمـع .على سـبيل املثـال ،يقـدم لنـا
املاغـوط نفسـه متسـك ًعا يف شـوارع دمشـق
التـي تتبـدى يف حسـه أشـبه بعربـة سـبايا
بلحمهـا العـاري ،ميضي يومـه متسـك ًعا بين
الحانـات وأحضـان البغايـا ،يعشـق الخمـر
((( بإمـكان القـارئ مراجعـة منـاذج من هذه الشـواهد التـي اعتمدنا
عليها فيام أورده وليد قصاب« ،خطاب الحداثة يف األدب :األصول
املرجعيـة» ،دمشـق ،دار الفكـر2005( ،م)( ،ص.)315 -296 /
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والشـتائم ،يشـتهي الجرميـة ويتلصـص بين
شـقق األبـواب ،يالحـق النسـاء ،ويبحث عن
فتـاة سـمينة يحتك بها يف الحافلـة ،أو قروية
بائسـة يغـرر بهـا ،ويضاجعهـا يف أذنيهـا،
مغـرم بالبغايـا وقـد اجتمعـن على فراشـه.
ويصـل بـه الهيـاج الجنسي إىل تخيـل ذاتـه
وهـو يضاجـع أجمـل نسـاء التاريـخ البرشي
برمتـه ،لكـن ليـس هـذا كل يشء ،إنـه يحيك
عـن تلـك الشـفاه التـي كانـت تقبـل أمـه،
والنهـود التـي يـؤكل شـهدها يف الظلام ...
 يجهــد األديــب العــريب الحــدايث ذهنــهالنتقــاء األلفــاظ البذيئــة والكلــات
النابيــة والتعابــر الجارحــة ،فيتحــدث عــن
األفخــاذ والنهــود ،واملضاجعــة ،واألثــداء
والصــدور وفــض البــكارة  ،...وكل ذلــك
ضمــن تصويــر حــي مبتــذل ال يســتحق
أن تلطــخ بــه هــذه الصفحــات .لكــن ليــس
ذلــك فحســب ،فعــى هامــش مدرســة الفــن
احتفــال بالغًــا
ً
املفاهيمــي التــي أظهــرت
بالقــاذورات ،واتخــذت مــن (الــراز) رمــ ًزا
إلبداعهــا الالفنــي((( ،بالــغ األديــب العــريب
يف االحتفــال بهــذا االكتشــاف الجديــد الــذي
ســرفع رصيــده مــن االبتــذال اللفظــي،
ومــن يومهــا ،افتتــح لــه ورشــة جديــدة مــن
((( ترفــض هــذه املدرســة فكــرة الفــن ذاتــه ،وكان مــن أبــرز أعاملهــا
(الالفنيــة) أ َّن أحــد روادهــا  -بيــر مانــزوين - )1963-1933( ،كان
يعلــب ب ـرازه ويبيعــه بعــد أن يكتــب عليــه عبــارة( ،ب ـراز فنــان
صــاف  .)%100انظــر :عبــد الوهــاب املســري« ،الحداثــة ومــا
بعــد الحداثــة» ،مرجــع ســابق( ،ص.)41 /
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اإلبــداع ،قوامهــا تطويــع الــذوق وترويــض
الحيــاء وإرغامــه عــى التطبيــع مــع النذالــة
واالبتــذال ،بإزاحــة الســر عن تلــك املفردات
التــي كان يجــري تداولهــا يف املجــال الفــردي
والخــاص لتصبــح مــادة لالســتهالك العــام.
والواقــع أن هــذا الحضــور املكثــف ملفــردات
تثــر االشــمئزاز مــن قبيــل البــول والــراز
والحيــض ،واملراحيــض ،والــدم ،والخرقــة،
وفتحــة الســاقني ،ال ميكــن أن تفهــم خــارج
ســياق الهــدم ،وتوظيفها يف زحزحــة االعتقاد
الراســخ يف الوعــي الجامعــي حــول معنــى
املقــدس ،وإنزالــه مــن عليائــه إىل الحضيــض
ليزاحــم الـراز ،أمل يقــل ديريــدا« :إن تاريــخ
اإللــه هــو تاريــخ ال ـراز؟»((( .عبــارة مقــززة
وال شــك ،لكــن هكــذا تكلــم أدبــاء ال ـراز.
 ال يتــورع األديــب العــريب عــن حشــدملكاتــه اإلبداعيــة وتســخريها يف هــدم
الروابــط األرسيــة املقدســة وهتــك حرماتهــا.
فهــذا صــاح عبــد الصبــور يضاجــع نســاء
أبيــه ،وهــذا أمــل دنقــل يــروج للمجاهــرة
بالجنــس والســحاق وزنــا املحــارم ...
 اس ــتنفد األدي ــب الع ــريب الح ــدايث طاقت ــهالتخيلي ــة يف اس ــتحضار ص ــور غريب ــة وغ ــر
مألوف ــة وفارغ ــة م ــن كل مضم ــون أديب أو
فن ــي .يف تكل ــف فاض ــح ،تنتص ــب دمش ــق
((( نفسه( ،ص.)76 /

يف حـــس أدونيـــس وهـــي ترفـــع فخذهـــا
رايـــة ،وتأخذهـــا الرغبـــة يف شـــفتيه ويف
فخذيـــه ،حتـــى نيويـــورك امـــرأة فخذهـــا
يف الس ــاء وآخ ــر يف امل ــاء .وتتناس ــخ ه ــذه
الص ــور الفج ــة يف ه ــذه األذه ــان العليل ــة،
ه ــا ه ــو س ــميح القاس ــم يع ــرف الش ــارع
ثديً ــا ثديً ــا ،وه ــا ه ــي دمش ــق تع ــود م ــع
املاغـــوط لتضطجـــع يف دفـــره كفخذيـــن
عاريـــن ،ليـــس دمشـــق وحدهـــا ،بـــل
كليـــا عـــى صـــدر
ً
الوطـــن ذاتـــه يجثـــم
أنث ــى .أم ــا ص ــاح عب ــد الصب ــور فق ــد ارت ــد
إلي ــه ب ــره خاســئًا وه ــو حس ــر بع ــد أن
تج ــاوز امل ــدى ،ف ــإذا األرض بغ ــي طام ــث،
وم ــن يضاجعه ــا ملع ــون! ليس ــت الش ــوارع
واملــدن واألرض وحدهــا لهــا أفخــاذ ونهــود
وأرحـــام ،فالظواهـــر املناخيـــة ووســـائل
النق ــل العموم ــي كان له ــا م ــن ذل ــك ح ــظ
وافـــر ،هـــا هـــي الريـــاح تفتـــح فخذيهـــا
لس ــميح القاس ــم ،والغي ــوم تتب ــدى لخي ــال
املاغ ــوط حاضن ــات ص ــدور عاري ــة ق ــذرة،
وه ــا ه ــي الس ــفينة تبح ــر ب ــه ب ــن نهديه ــا
املالحـــن ...وهـــا هـــو ســـميح القاســـم
يف ــض ب ــكارة العتم ــة والظ ــام.
اســتنفد األديــب العــريب الحــدايث طاقتــه
التخيليــة يف اســتحضار صــور غريبــة وغــر
مألوفــة وفارغــة مــن كل مضمــون أديب أو
فنــي .يف تكلــف فاضــح.
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كانــت هــذه بعــض املالمــح الدالــة عــى
قامــة اإلبــداع العــريب يف زمــن يوصــف
عــادة بالــرديء ،ولعــل القــارئ قــد الحــظ
غيــاب نـزار قبــاين عــن هــذا املشــهد ،وهــو
الــذي بــز غــره يف هــذا املجــال ،والســبب يف
ذلــك يكمــن يف هــذه الشــهرة بالــذات ،فهــو
عــراب اإلباحيــة بامتيــاز ،وســيكون مــن
الظلــم اختـزال إباحيتــه يف حيــز ضيــق كهذا.
(ب) الرواية الحداثية :اإليروتيكية((( أو
حداثة المواخير:

إذا تركنــا الشــعر جانبًــا والتفتنــا إىل الروايــة
العربيــة الحديثــة ،فســنجد أنهــا توأمــان
نهــا مــن النبــع نفســه .إ َّن هــذه الروايــة
تجــد مرجعيتهــا يف (اإليرويتيكيــة) ،ذلــك
املذهــب األديب الفضائحــي الــذي يوظــف
للتعبــر عــن الســلوك الجنــي البهيمــي
الــذي ال يرتــوي أبـ ًدا .هــذا التوظيــف شــكل
بالنســبة إىل القــارئ العــريب قص ًفــا غرائزيًــا
مكث ًفــا كان وال يـزال يفقــده اتزانــه النفــي،
ويخلــق لديــه حالــة مــن (الجــوع الجنــي)
املتجــدد دو ًمــا ،وهــي حالــة مرضيــة تجعــل
مــن (اإليروتيــي) حيوانًــا غرائزيًــا مدم ًنــا
((( و(اإليروتيكيــة) مشــتقة مــن الكلمــة اإلنجليزيــة (،)Erotic
وتعنــي املثــر للشــهوة الجنســية ،ومنهــا ِصيــغ مصطلــح
( )Eroticismللداللــة عــى اتجــاه أو مذهــب أديب يعنــى
باإلثــارة الجنســية والته ّيــج الجنــي والشــهوة الجنســية والشَّ ــبق.
والكلمــة ال تنفــك عــن أصولهــا اللغويــة التــي ترتبــط باألســاطري
الدينيــةاليونانيــةالوثنيــة،حيــثاالعتقــادبإلــهالحــب(.)Eros
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ومســتهلكًا جنسـ ًيا لحــد هســتريي .إ َّن هــذا
القصــف الغرائــزي املوجه دو ًما إىل اســتغالل
نقــاط الضعــف لــدى اإلنســان ،شــكل اعتدا ًء
ســاف ًرا عــى وعــي اإلنســان العــريب وتدم ـ ًرا
لحســه األخالقــي ،واقتال ًعــا لثقافــة الحشــمة
والــراءة املغروســة يف فطرتــه ،وتجريــ ًدا
لــه مــن كل مــا يعطــي معنــى لوجــوده.
ولعــل البدايــات األوىل لهــذه الغثائيــة/
الروائيــة العربيــة تعــود إىل الكاتــب املغــريب
جغرافيـ ًة ،والفرنــي ثقافـ ًة ،محمــد شــكرى،
صاحــب الروايــة الجنســية البذيئــة الشــهرية
(الخبــز الحــايف) ،والتــي ترجــم فيهــا
ســقوطه األخالقــي ونزوعــه البهيمــي .ففــي
جــرأة نــادرة أغضبــت إبليــس ،تصــدى لرسد
انغامســه يف عــامل الرذيلــة ،فــروى تفاصيــل
مثــرة عــن مامرســته البغاء مع عاهـرات من
أشــكاله ،وعــن مامرســته اللــواط واالعتــداء
عــى األطفــال؛ بــل ومامرســة الشــذوذ حتــى
مــع الحيوانــات وأنــواع الطيــور مــن الفـراخ
والدجــاج وغريهــا مــن الحيوانــات التــي ال
حــول لهــا وال قــوة .وقــد تناســلت هــذه
األعــال (اإلبداعيــة) العاهــرة مــع عبــده
خــال يف رواياتــه (الطــن) و(املــوت ميــر
مــن هنــا) و(فســوق) ،ومــع إبراهيــم بــادي
يف روايــة (حــب يف الســعودية) ،ولطيــف
الحــاج يف (القــران املقــدس) ،وآخريــن
غريهــم كثــر مــن رواد (التجديــد) األديب
يف عاملنــا العــريب املتهــم دو ًمــا بالطهوريــة
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األخالقيــة ،وهــي تهمــة ال تقــل خطــورة عن
تهمــة التديــن التــي أصبحــت عالمــة مميــزة
عــى اإلرهــاب ،بــل وأدل دالئلــه ،ومــن
يــدري ،فلعــل اإليروتيكيــة العربيــة تنجــح
فيــا فشــلت فيــه (الحــرب عــى اإلرهــاب).
وأل َّن املـرأة العربيـة (املتحـررة) حريصـة
على إثبـات نديتهـا وقدرتهـا على منازلـة
غرميهـا الرجـل ،فقـد أبـت إال أن تصطـف
مـع املصطفين يف سـوق الرذيلـة لتزاحـم
رواد الجنسـانية العربيـة وتنضـم إىل قافلـة
(النسـاء العربيـات الرائـدات) ،حتى ولو كان
الطريـق إىل الريـادة مير عرب مواخير الدعارة
والعهـر الفكـري واملتاجـرة بالشرف العـريب.
تلـك كانـت املغامـرة األدبيـة التـي خاضتهـا
سـلوى النعيمـي يف روايتهـا (نهـر العسـل)،
وهـي تهتـك قدسـية الحب ،لتؤسـس للحب
الفضائحـي بـكل صـوره املجونيـة الصادمـة.
ولنـا أن نبشر القـارئ العـريب بصعـود نجوم
عربيـات تألقـن يف الكتابـة اإليروتيكيـة،
فهاهـي وردة عبـد امللـك على الخـط يف
روايتهـا (األوبـة) ،وزينـب غاصـب يف روايتها
(مالمـح) ،وصبا الحـرز يف روايتها (اآلخرون)،
وهـي أعمال تتميـز بالتهييـج الجنسي
وإثـارة الغرائـز ،يف لغـة سـادية تنضـب
وقاحـة ،ويغلـب عليهـا التصويـر الحسي
ملشـاهد الخالعـة املألوفـة يف أفلام البورنـو.
لقــد كانــت الروايــة واحــدة مــن أخطــر
األدوات الفنيــة التــي وظفهــا اإلرهــاب

الجنــي الــذي اتخــذ مــن (اإلبــداع الفنــي)
ذريعــة يتوســل بهــا إىل التعبري عــن مضامينه
اإلباحيــة .وقــد جــاءت (اإلبداعــات)
الروائيــة العربيــة كعادتهــا صــدى يــردد
مــن بعيــد ،وكأنهــا موجــات ارتداديــة
تنجــذب دو ًمــا نحــو مركزهــا األصــي ،وهــي
تنســج خيوطهــا وفــق إيقاعــات محاكاتيــة
فجــة ،وبــادة أخالقيــة ســافرة .وألن الطيــور
عــى أشــكالها تقــع ،كــا يقــول املثــل
العــريب البليــغ ،فــإن الــذوق األديب املنحــط
لــدى هــذه الفئــة مــن الهوامــش العربيــة
شــل وجدانهــا عــن تلمــس روائــع األدب
َّ
الغــريب((( ،لتنجــرف نحــو مــا نجــس مــن
أجناســه ،وتنهــل مــن نفاياتــه ،وتتقلــب يف
نتوءاتــه ،فــا حســناء إال (حســناء الدمــن).
هكــذا ارتفعــت أصــوات عاليــة تجاهــر
بتحطيــم املعبــودات القدميــة لتفســح
املجــال أمــام األقانيــم الجديــدة ،امتــزج فيها
الشــعر بالنــر والخطابــة ،لكنهــا جميعهــا
كانــت تــردد تلــك الرتنيمــة القدميــة التــي
تحــي رصخــة أســاف يونــان« :هــذا صــوت
الطبيعــة يدعــوك ،فــا خجــل وال حيــاء»(((.
((( ال أثــر عنــد هــؤالء لـــ (الحــرب والســام) لتولســتوي ،و(اإلخــوان
كارامــازوف) لدوستويفســي ،و(مــدام بوفــاري) لفلوبــر ،و(مــويب
ديــك) مللفيــل ،و(البؤســاء) لهوغــو ،و(األب غوريــو) لبالــزاك،
و(فرانكشــتاين) لشــييل ...وعـرات مــن قمــم الروايــة اإلنســانية
الرفيعــة ،والتــي يجــادل بعــض أدبــاء اإلســامية عــن إمــكان
اعتبارهــا أدبًــا إســاميًّا أيضً ــا.
((( ذلــك مــا كان يدعــو إليه أرســتوبوس ،الفيلســوف اليونــاين القديم
الــذي بنــى مذهبــه األخالقــي عــى أســاس اللــذة ،وجعلهــا
معيــا ًرا للفعــل الخلقــي .وهــو مــا انتهــت إليــه األبيقوريــة أيضً ــا.

العدد 5 ،4

خريف 2017م  ،شتاء  2018م

(جـ) تدنيس المقدس :نهاية السقوط:

لسـنا بحاجة إىل التذكري بأن األخالق تسـتقي
مصدريـة إلزاميتهـا مـن قدسـية مرجعيتهـا،
وهـذا املعطـى بالـذات يفسر ملـاذا كانـت
تلـك املرجعيـة موضو ًعا للتدنيس والتسـفيه.
إن الغايـة الثاويـة يف هـذا املسـلك التدنييس
تكمـن يف إزاحة مرشوعيـة املنظومة القيمية
بهـدم أساسـها الدينـي .لقـد كانـت رصخـة
الحداثـة العربيـة جريئـة تنتهـك املقدسـات
واألعـراف والتقاليـد بلا خجـل وال حيـاء.
اسـتنفدت كل مـا أتاحتـه ملكتهـا اللغويـة
واإلبداعيـة مـن األلفـاظ والرمـوز والصـور
التعبرييـة النابـذة لألخلاق والفضيلـة.
لقـد كانـت كما وعـدت رصخـ ًة متمـردة
وداحضـة ونابـذة لكل أسـاس يصون قدسـية
األخلاق ويثبـت سـلطتها يف وجـدان النـاس
وضامئرهـم .وحتـى نعطـي لهـذه الكلمات
بعضً ـا من دالالتها ،ندع هـذه الصور البالغية
الفاضحـة تكشـف أوزارهـا ،مـع اعتذارنـا
املسـبق للقـارئ عما قد تسـببه له مـن آالم!
اختــارت الحداثــة العربيــة طريــق اإلباحيــة
املفرطــة ،حيــث أنزلــت الــذات العليــة
والشــعائر الدينيــة وكل مــا هــو مقــدس
يف ضامئــر النــاس منزلــة االبتــذال املقــزز؛
إذ اتخذتهــا مــادة لالســتهالك الجنــي يف
أحــط صــوره وأنــذل معانيــه .ال وجــود
هنــا للمحرمــات ،وال أليــة قواعــد وحــدود
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وأعــراف ،هنــا يســتقيل العقــل ،وتنتهــك
حرمــة الرصامــة املنهجيــة التــي بــرت
بهــا فلســفة األنــوار والعلمويــة الوضعيــة،
والوضعيــة املنطقيــة ،وكل أدوات التحليــل
البنيــوي والســيميايئ.
عندمـا تتخـذ الـذات العلويـة واملعتقـدات
والشـعائر التعبديـة موضو ًعـا للسـخرية
والتجريـح ،نكـون قـد خرجنـا مـن مجـال
العلـم إىل مجـال األيديولوجيـا ،ومـن مجـال
الرصامـة املنهجيـة إىل مجـال التجديـف
واإلسفاف واالبتذال .لــم تكن املعاين وحدها
املبتذلـة ،فاأللفـاظ والتعابير واالسـتعارات
والكنايـات بلغـت يف بذاءتهـا حـد الغثيـان.
ويف ســياق فضائحــي كهــذا ،فــإن اآلليــة
الوحيــدة التــي تكتســب رشعيــة الحضــور
هنــا هــي آليــة الســخرية واالبتــذال .أمــا
الســخرية ،فقــد أنزلهــا عبــد الرحمــن
منيــف منزلــة املنهــج حيــث اعتــر (اللجــوء
إىل الســخرية) ،و(التحــرر مــن القيــود)،
و(نــزع القداســة عــن األشــياء) مــن
مهــات الحداثــة ،وإحــدى صفاتهــا((( .وأمــا
االبتــذال فقــد كان لرائــد التيــار االجتهــادي
الحــدايث ،وداعيــة الحداثــة الدينيــة ،حســن
حنفــي ،فضــل الســبق ،فــكان (أجــره)
مضاعفًــا ،أجــر التأســيس وأجــر التــأيس.
((( عبد الرحمن منيف« ،مالحظات حول الرواية العربية والحداثة»،
ضمـن كتـاب :قضايـا وشـهادات ،مرجـع سـابق( ،ص.)219 /
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ففــي لغــة ال تخفــي إعجابهــا بتحرريــة
مالحــدة الصوفيــة ،يقــول صاحبنــا« :الصــويف
يتحــدث بحريــة تامــة مــع اللــه ،ويتكلــم
عــن عالقتــه العشــقية مــع اللــه ،وأنــه ال
فــرق بــن الذكــر واألنثــى .اللــه يعاملــه
جنســ ًيا ،وهــو يعامــل اللــه جنســ ًيا»(((.
أ َّمــا نــوال الســعداوي ،فلم تكن هــذه الصور
التجريديــة لتشــفي غليلهــا .لقــد كانــت
أبلــغ يف الضاللــة وأشــدهم (عــى الرحمــن
عت ًيــا) .لقــد صــورت الــذات العلويــة بصــورة
املغتصــب املعتــدي ،املــرف يف القســوة
والظلــم ،يداهــم ضحيتــه املذعــورة ليـ ًـا ،ثم
يغتصبهــا متا ًمــا كــا فعــل مبريــم العــذاراء.
ومــع أنــه كان الســبب يف حملهــا ،يأمــر
برجمهــا حج ـ ًرا حج ـ ًرا« :يف الليــل تحوطنــي
أختــي بذراعيهــا ،تنشــج بصــوت مكتــوم
وتحــي قصــة أمهــا ،زارهــا اللــه يف الحلــم
وحملــت منــه مثــل مريــم العــذراء ،ارتــدت
ثوبًــا واسـ ًعا لتخفــي ارتفــاع البطــن ،ولدتهــا
يف الليــل بعــد أن نــام النــاس ،لكــن عيــون
اإلمــام رأتهــا ،ربطوهــا بالحبــال ورجموهــا
حج ـ ًرا حج ـ ًرا .قلــت لهــا وأنــا أعانقهــا :إذا
كان اللــه هــو الســبب فلــاذا يقتلونهــا؟»(((.
وكأن كل هــذا اإلســفاف ال يكفــي ،فــا يشء
يــريض عقــدة التمــرد مــا لـــم تصــل بــه إىل
((( «اإلسالم والحداثة» ،مرجع سابق( ،ص.)389 /
((( نــوال الســعداوي« ،ســقوط اإلمــام» ،القاهــرة ،دار املســتقبل
العــريب1987( ،م)( ،ص.)23 /

القــاع ،حيــث يتكشــف التصويــر الحــي
عــن أبشــع صــور التحــدي .هكــذا تنتصــب
رجــا
الــذات العلويــة يف خيالهــا املريــضً ،
يحــرف االغتصــاب ،اعتــاد أن ينقــض عــى
ضحايــاه ليـ ًـا« :ويف الحلــم ي ـراءى يل اللــه
عــى شــكل رجــل ،واقــف يف الظلمــة...
يرتعــد جســمي تحــت الغطــاء وعينــاي
مغلقتــان»((( .صــورة تــرك يف الذهــن
أبغــض صــور الكراهيــة إللــه فــظ غليــظ،
ال يتــورع عــن اغتصــاب ابنتــه التــي ولــدت
منــه ســفا ًحا ،بعــد أن كان قــد أمــر برجــم
أمهــا .وهــو ألجــل ذلــك كان وجهــه يـراءى
«لفاطمــة يف أحالمهــا كوجــه أبيهــا شــديد
القســوة ،وكوجــه عمهــا شــديد الظلــم»(((.
هكــذا ،وبهــذه الصــورة املثقلــة بالرعــب،
يعــود ثانيــة لتبــدأ مغامــرة جديــدة،
وهنــا تطلــق العنــان ملكبوتاتهــا فتصــف
مشــاهد هــذه املغامــرة الجنســية الفاضحــة
بتفاصيلهــا اململــة :يداعــب وجههــا ،ويربــت
عــى صدرهــا وبطنهــا ،ويضمهــا إىل صــدره،
وعندمــا تأخذهــا هــزة الرعشــة وقــد نــال
مــراده منهــا ،يبرشهــا بأنهــا ســتلد لــه
املســيح ،وهــي ســخرية ماكــرة ،تقــوض
مصداقيــة األديــان إذ تدمغهــا بالنفــاق
والتزيــي بالقداســة الكاذبة ،وتنتهك قدســية
القيــم؛ إذ تســوي اللقطــاء باألنبيــاء ،وتنــزل
((( نفسه.
((( نفسه( ،ص.)7 /
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األنبيــاء منزلــة اللقطــاء ال فــرق« :يهمــس
بصــوت ناعــم :بنــت اللــه ،تعــايل .يقــرب
منــي حتــى يالمســني بيــده ،أتحســس كفــه
الكبــر الحــاين ،برشتــه ناعمــة كصــدر األم،
أضــع رأيس عــى صــدره وأغمــض عينــي،
يــده تربــت عــى وجهــي ،ثــم تهبــط لرتبــت
عــى صــدري وبطنــي ،رجفــة غامضــة
تهــزين وقشــعريرة ،يهمــس بصــوت ناعــم:
ال تخــايف؛ أنــا اللــه ،وســوف تلديــن املســيح،
أصحــو مــن النــوم والدنيــا ظــام ،جســمي
مبلــل بالعــرق ولــه رائحــة اللــه»((( .أال يحــق
إلبليــس أن يغــار وقــد ســحب البســاط مــن
تحــت أقدامــه إن كانــت لــه أقــدام؟!
إ َّن هــذا املســتوى مــن التجديــف الــذي
لـــم يســتنث الــذات العلويــة يعنــي أن
األدب الفضائحــي لـــم يكــن هدفــه تســويق
الدعــارة فحســب ،بــل تعب ـ ًرا عــن اختيــار
أيديولوجــي وا ٍع يسـ ّوق اإللحــاد والعدميــة؛
لذلــك مــا فتــئ مروجــو (الجنســانية)
العربيــة يطلقــون عبــارات بذيئــة تســفه
قيــم الديــن وتلعــن مقدســاته! هكــذا هــو
حــال األدب العــريب الحديــث أو الحــدايث ال
فــرق ،أدب شــعاره العربــدة والتمــرد حتــى
القــاع ،أدب (يــكاد الســاوات يتفطــرن منــه
وتنشــق األرض وتخــر الجبــال هـ ًّدا) ،ولعــل
هــذا مــا اســتفز أحــد أعمــدة التجديــد
((( نفسه( ،ص.)23 /
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األديب يف عــره ،مصطفــى صــادق الرافعــي؛
إذ لـــم يــ َر مــر ًرا لهــذا التحديــث الــذي
كــر أدعيــاؤه يف زمنــه ســوى «الفســق
واإللحــاد ،أو تقليــد الفســق واإللحــاد»(((.
هــل جانــب الرافعــي الصــواب يف حكمــه؟
* خالصة واستنتاجات:

بكلمـة موجـزة ،ميكـن القـول بـأ َّن إشـكالية
الثابـت واملتحـول تبقـى العنـوان األبـرز
لحالـة التشـظي وانشـطار الوعـي الجامعـي
يف املجتمـع العـريب .ومـن منظـور تاريخـي،
ارتبطـت هـذه الظاهرة باالنزياحـات الكربى
التـي أحدثتهـا صدمـة الثقافيـة الغربيـة.
لكـن انجرافًـا ثقافيًـا بهـذا الحجـم لــم يكن
ليتحقـق لـو لــم يجـد لـه سـن ًدا يف الداخـل،
فهـو يحتـاج إىل كتلـة ثقافيـة واجتامعيـة
ذات وزن وقـادرة على التأثير والتحكـم يف
مسـارات املجتمـع .ولقـد مثلـت االتجاهات
الليرباليـة ومـا تالهـا مـن التيـارات التـي
تشـكلت كهوامـش للمركـز الغـريب هـذه
الكتلـة بامتيـاز .ومـن خلال مـا تـم عرضـه
مـن مالحظـات حـول جملـة األفـكار التـي
بلورتهـا األدبيـات الحداثية ،ميكن اسـتخالص
مجموعـة مـن املفارقـات الصادمـة التـي
صاحبـت تجـذر هـذه الكتلـة يف النسـيج
الثقـايف واالجتامعـي ،أشير إىل ثلاث منهـا:
((( مصطفــى صــادق الرافعــي« ،تحــت رايــة القــرآن» ،بــروت ،دار
الكتــاب العــريب1974( ،م)( ،ص.)200 /
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( )1المفارقة بين الوعي والتاريخ:

تبــدو الحداثــة العربيــة وكأنهــا إبحــار نحــو
املجهــول .مثــة مراجعــات غربيــة جريئــة
ارتفعــت أصواتهــا لنقــد تـراث عــر األنــوار
الــذي تعتــره املســؤول األول عــن إخفاقــات
الغــرب بعــد أن تحطمــت الشــعارات الكربى
حــول الحريــة واملســاواة واإلخــاء ،وحقــوق
اإلنســان ،والتقــدم ،ومجتمــع الرفاهيــة،...
عــى صخــرة الواقــع .إن العــامل الــذي صنعته
قيــم الحداثــة هــو عــامل األزمــات التــي
تنتهــي دامئًــا بتوليــد أزمــات مضاعفــة ،وهنــا
تكمــن املفارقــة ،فهــذه القيــم التــي يعتكف
العقــل الغــريب اليــوم عــى مراجعتهــا،
بــل وإدانتهــا ،هــي القيــم ذاتهــا التــي
يبــر بهــا الحداثيــون العــرب شــعوبهم،
ويتخذونهــا منــارات لإلصــاح والنهــوض.
إ َّن فهــم هــذه املفارقــة مدخــل أســايس
لفهــم طبيعــة املــأزق النهضــوي العــريب،
فاأليديولوجيــا الحداثيــة -كــا يصفهــا
نقادهــا -تظهــر قوتهــا يف جانبهــا النقــدي،
إنَّهــا تحســن الهــدم ،ولك َّنهــا ليســت شــيئًا
آخــر غــر الهــدم((( .ومعنــى ذلــك أن
الحداثــة قــد اســتنفدت أغراضهــا ومل يعــد
لهــا مــا تقدمــه للبرشيــة ،وآيــة ذلــك أن
التيــار الناقــد للحداثــة يف الغــرب ،عــى
(1) Critique de la Modernité. op.cit. PP: 33 - 34

مــا أظهــره مــن قــوة النقــد وكشــف مــآزق
الحداثــة ،لـــم يكــن قــاد ًرا عــى تقديــم
الحلــول؛ ذلــك أن الحضــارة الغربيــة التــي
أفلســت قيمهــا واســتنفدت مخزونهــا
اإلنســاين ،لـــم يعــد بإمكانهــا التنقيــب عــن
الحلــول داخــل جســمها املحنــط .هكــذا
تــراءى الحداثــة املوعــودة (كــراب بقيعــة
يحســبه الظــآن مــاء حتــى إذا جــاءه لـــم يجــده شــي ًئا).

لكــن الحداثيــن ال يعجبهــم هــذا النــداء
القــرآين وقــد أنزلــوه منزلــة األســاطري البالية.
أمــا وقــد فعلــوا ،وأبــوا إال أن يخاطبــوا عــى
قــدر مــا تهفــو إليــه قلوبهــم ،حتــى ال أقــول
عقولهــم ،فليصغــوا إىل هــذا الرصخــة التــي
أطلقهــا أنــدري مالــرو ()André Malraux
املثقــف والــروايئ ووزيــر الثقافــة الفرنــي
يف الســتينيات« :حضارتنــا هــي األوىل يف التاريــخ التي
تجيــب عــن ســؤال :مــا معنــى الحيــاة؟ بــا أدري»(((.
ويبقــى الســؤال هنــا :ملــاذا كل هــذا اإلرصار
عــى الضيــاع يف صحـراء التغريــب املقفــرة؟
أليســت الثوابــت التــي تنكــروا لهــا هــي
بالــذات مــا يبحــث عنــه (حنفــاء) الغــرب؟
ويبقــى السـؤال هنا :ملــاذا كل هــذا اإلرصار
عــى الضياع يف صحـراء التغريــب املقفرة؟
أليســت الثوابــت التــي تنكــروا لهــا هــي
بالــذات مــا يبحــث عنــه (حنفــاء) الغرب؟
(2) Les Fossoyeurs Un nouvel Appel aux vivants. P: 9
Roger Garaudy L’ARCHIPEL1992.
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ذلـك مـا يقـر به أحـد أسـاطني النقـد الغريب
الـذي أخطأتـه عين تيـار الحداثـة النقديـة
العربيـة ،ال لسـبب إلَّ ألنَّـه لــم يكـن مـن
دعـاة التفكيكيـة العدميـة .يقـول جوليـان
هكسلي« :إن مثلنـا العليـا تكـون عرضـة
للهجـوم؛ ألنَّهـا غير موحـدة مبا يكفـي حتى
تكـون لهـا قـوة واقعيـة حقيقيـة وقويـة...
وطاملـا اسـتمر انشـقاقها إىل قسـمني :بين
الطبيعـي والخـارق ،بين اللـه والبشر ،بين
املادة والروح؛ فسـوف تظـل مدنيتنا الغربية
تعـاين مـن انفصـام بـكل مـا تعنيـه الكلمـة،
وسـوف تفشـل مثلنـا العليـا يف تزويـد القوة
الفعالـة للقيـام بعمل هـادف وحقيقـي»(((.
أود التأكيـد هنـا أن قائـل هـذا النـص ليـس
أصول ًيـا ،ومـع ذلـك فقـد تـم تجاهلـه ،أليس
يف هـذا التجاهـل وهـذه االنتقائيـة ما يثبت
تـورط دعـاة العقالنيـة النقديـة مـرة أخـرى
يف الوحـل األيديولوجـي؟ كأنِّ بلسـان حالهم
يقـول :ال أريكـم إال مـا أرى ،ومـا أهديكـم
إال سـبيل (الرشـاد) .لكـن هـذه الحجـة
الفاوسـتية املثقلـة باإلكـراه ،ال تغري من واقع
األمـر شـيئًا ،لقـد تنبأ مـؤرخ الفكـر األمرييك
الشـهري كريـن برنتن «بـأن األجيـال املقبلـة
تحـول يف النظرة الكونيـة الغربية،
ً
لن تشـهد
إجمال على قبـول
ً
وإننـا سـوف نسـتمر
اإلجابـات عن املشـكالت الكبرى التي نقبلها
اليـوم بـكل مـا فيهـا من تنـوع يحير األلباب
((( جوليــان هكســي« ،الديــن بــا وحــي»( ،ص ،)8 /نقــاً عــن:
املســلم املعــارص( ،عــدد1979 -1399( ،)17 /م)( ،ص.)12 /
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وتناقـض متبـادل»((( .إ َّن هـذا االعتراف
الـذي يتفجـر مـرارة ،ال يعنـي بالنسـبة إلينا،
وكما أراده لنـا (التحديـث) ،أو التجديـف
ال فـرق ،إلَّ حقيقـة واحـدة :أن تيـار الحيرة
والتناقـض سـيجرفنا معـه ال محالـة ،وهـو ما
يرشـح الرهـان على الثوابـت ليكـون الخيـار
األسـلم يف استراتيجية اإلصلاح والنهـوض.
( )2المفارقة بين االستقاللية والتبعية:

يـرى بعـض النقـاد أ َّن الفكر العـريب املعارص
عمـل على التخلـص مـن التبعيـة الحضاريـة
للمطلقـات الغربيـة ،ويدلـل على ذلـك
بنقـده الـذايت ملسيرته الفكريـة وتجـاوزه
للطروحـات اإللحاقيـة الليرباليـة منهـا
والثوريـة .لهـذا االعتبـار ينظـر إىل التيـار
النقـدي على أنـه أقـدر على التحـرر مـن
مركزيتـه التاريخيـة .لكـن وجـه املفارقة هنا
يكمـن يف كـون الشـعارات اإلصالحيـة التـي
رفعهـا تجـد مرجعيتهـا النهائيـة -كما نبـه
عليـه كثير مـن املفكريـن -يف هـذا املطلـق
الغـريب ذاتـه((( .فالطروحـات التحديثيـة
((( كريــن برينــن ،أفــكار ورجــال« ،قصــة الفكــر الغــريب» ،ترجمــة
وتقديــم :محمــود محمــود ،القاهــرة ،مكتبــة األنجلــو املرصيــة،
(1965م)( ،ص.)667 /
((( عــى ســبيل املثــال ،يتهــم غــايل شــكري الحداثــة العربيــة بأنَّهــا
تتخــذ مــن الغــرب إطــا ًرا مرجع ًيا لها ،ســواء تعلق األمــر بالتيارات
الليرباليــة أو اليســارية .انظــر رأيــه يف :مجلــة الناقــد( ،العــدد/
( ،)13ص .)54 /ويف هــذا االتجــاه نفســه يقــول أنطــوان أبــو زيد:
انعكاســا كل ًيــا ملــرآة الحداثــة
«يؤثــر كثــرون عــدم الكتابــة إال
ً
الغربيــة» .مجلــة الناقــد( ،العــدد1989( ،)12 /م)( ،ص.)45 /
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محكومـة مبنطـق االلتحـاق باآلخـر ،وال أدل
على ذلـك مـن الشـعارات التـي حددتهـا
كأهـداف كبرى ملرشوعهـا اإلصالحـي
والتـي تتمحـور حـول العلامنيـة والعقالنيـة
والحداثـة والدميقراطيـة والتقـدم ...إىل مـا
هنالـك مـن املطلقـات الغربيـة .وال شـك
أن هـذه املقـوالت اإلمربياليـة الصنـع هـي
التـي أدت إىل تغريـب الحيـاة االجتامعيـة
العربيـة ،حتـى إ َّن باحثًـا مـن طـراز جلال
أمين يقـر بـأن التنويريني العـرب كان لديهم
مما كان الز ًمـا لتحقيـق
مـن التغريـب أكثر َّ
النهضـة املنشـودة((( .ولقـد لخـص طـارق
البشري أزمة املفارقة هـذه يف قولته البليغة:
«حـارض الغـرب ،مسـتقبل العـرب»((( ،وهي
مقولـة تعـري محدوديـة املشروع التحديثي
العـريب وتكشـف حقيقـة أفقـه املـأزوم.
( )3المفارقة بين الشعار والممارسة:

كان يفترض يف تيـارات إصالحيـة رفعـت
شـعار العقالنيـة والتنويـر والدميقراطيـة أن
تحترم مدلـوالت هذه الشـعارات على أرض
الواقـع .ولكـن التاريـخ الفكـري واالجتامعي
لهـذا التيـار أثبـت أنـه لــم يفهـم لإلصلاح
معنـى خارج تدمير البنيـة التقليدية القامئة.
((( «حول مفهوم التنوير» ،مرجع سابق( ،ص.)87 ،86 /
((( طــارق البــري« ،حــول القيــم واملفاهيــم الســائدة يف املجتمــع
العــريب املعــارص بــن العاملــن الغــريب واإلســامي» ،مجلــة
املنعطف ،وجدة ،املغرب2001( ،م)( ،العدد( ،)19 ،18 /ص.)19 /

هـذا الفهـم الراديـكايل زج بـه يف حـرب
متواصلـة ضـد أبنـاء مجتمعـه ،مـارس فيهـا
كل أسـاليب اإلقصـاء واإلرهـاب الفكـري.
وال أدل على ذلـك مـن مراجعـة القامـوس
اللغـوي الـذي وظفـه يف حشر خصمـه
األيديولوجـي يف خندق الظالميـة واملاضوية،
والدوغامئيـة ،واألرثوذوكسـية ،واألصوليـة،
والتطـرف واإلرهـاب ،واالنغلاق ،والتحجـر،
ومعـاداة العقـل والحريـة واالنفتـاح،...
ومـا شـاكل هـذه النعـوت اإلقصائيـة
التـي تؤهلـه للعـب دور املبشر الرسـويل
الـذي ميلـك وحـده الحقيقـة املطلقـة.
بعــض الرمــوز الحداثيــة تــكاد تجهــر بعتابها
وإن عــى اســتحياء ،إذ تعــرف بالطابــع
النضــايل والســجايل الــذي ميــز أغلــب تيارات
العقالنيــة((( .والبعــض األخــر آثــر أن يلقــي
بالالمئــة عــى قــوى املامنعــة يف املجتمــع
مبــا أوجدتــه مــن ظــروف نابــذة تطلبــت
تلــك الحــدة والجــرأة ،فحــول الجــاد إىل
ضحيــة ،متناســ ًيا اعتــداءه عــى مقدســات
املجتمــع ومصادرتــه لحــق الشــعوب يف
مامرســة عقيدتهــا وقيمهــا وحقهــا يف
الحيــاة وفــق منظومتهــا املعــرة عــن
شــخصيتها الحضاريــة ،وهويتهــا الثقافيــة.
لكــن التمســك بهــذا الحــق تحــول إىل
ســب ٍة وعــار ،وصــار مــن النعــوت القدحيــة
((( كــال عبــد اللطيــف« ،نــدوة حصيلــة العقالنيــة» ،مرجــع ســابق،
(ص.)208 /
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املســتخدمة بكثافــة يف الحــرب النفســية
أن يشــار إىل دعــاة الخصوصيــة والهويــة
والنصيــة((( ،فعــرت شــعوبها مبقدســاتها،
وهــي أغــى مــا متلكــه الشــعوب ،وكذلــك
اب
كان جــواب قــوم لــوطَ { :و َمــا كَانَ َجــ َو َ
ـم
ـم ِمـ ْن َق ْر َي ِتكُـ ْ
َق ْو ِمـ ِه إِ َّل أَنْ َقالُــوا أَ ْخ ِر ُجو ُهـ ْ
ـاس يَ َتطَ َّهـ ُرونَ } .لقــد تــم اســتخدام
إِنَّ ُهـ ْ
ـم أُنَـ ٌ
الحداثــة -كــا قــال منــذر عيــاش -لتصفيــة
الحســاب مــع الــراث والعقائــد(((.
وكان جلال أمين جريئًـا يف نقـده لكثير من
هـذه املامرسـات التعسـفية ،وهـي جـرأة
غير مسـبوقة يف الواقـع بهـذا املسـتوى مـن
املصارحـة واملكاشـفة .وتكتسـب مالحظـات
جلال أمين مصداقيتهـا مـن رضورة مراعـاة
التنويـر للشروط البيئيـة التـي يتحـرك
فيهـا ،والسـعي إىل التوافـق معهـا بـدلً مـن
معاداتهـا .واسـتنا ًدا إىل هـذا املنظـور الثقايف
يـرى أن التنويريين أرضوا بنهضـة املجتمـع
باسـم حريـة التعبير ،ومتـردوا على القديـم
والتقاليـد ،واحتفلـوا بـكل مـن يتجـرأ على
التراث والتقاليـد بالتهكـم ،ولــم مييـزوا بين
حـق التعبير عـن الـرأي ،وبين حـق توجيـه
السـب والقذف والتهكم عىل املقدسـات .أما
عـن انتامئهم املرجعي فيالحـظ أنَّهم تحيزوا
ملرجعيتهـم الغربية ،واسـتنا ًدا إليهـا عادوا ما
عـاداه التنويريـون يف الغـرب ،وصادقـوا مـا
((( ينظر عىل سبيل املثال :عبد اإلله بلقزيز ،نفسه( ،ص.)279 /
((( انظر« :مجلة اآلداب اللبنانية»( ،ص.)24 /
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صادقـوه ،عـادوا الديـن أو اسـتهانوا به بينام
لــم يكن هـذا رضوريًا عىل اإلطلاق لتنويرنا
نحن ،وتقدمنا السيايس أو التقاين أو العلمي.
أمــا عــن موقفهــم مــن الـراث ،فــرى أنَّهــم
تبنــوا الثــورة عــى القديــم ملجــرد أنَّــه قديم،
وكان هــذا القديــم ميكــن أن يزودنــا بســاح
فكــري وروحــي فعــال ملقاومــة املحتــل
ونفــوذه .وهــو يشــجب التوظيــف املغــرض
لشــعارات حريــة التعبــر والتســامح
والعقالنيــة والعلــم واملوضوعيــة ،والتــي
أصبحــت ســا ًحا موج ًهــا ضــد مــن يرفعــون
رايــة اإلســام ،فأصبــح معنــى التنويــر
يتحــدد يف التصــدي ملــا يســمى بـــ (األصولية
اإلســامية) ،يســاندهم يف ذلــك ويشــجعهم
كل مؤسســات الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان
يف الغــرب ،بــل وتجــد منهــم مــن يفضــل
التعامــل مــع إرسائيــل عــى التعامــل مــع
التيــار الدينــي((( .هــذه النظــرة املوضوعيــة
مــن شــأنها أن تؤســس للثقــة املتبادلــة بــن
مختلــف تيــارات املجتمــع العــريب ،وتفتــح
ســجل جديــ ًدا مــن التفاهــات التــي ال
ً
تلغــي طرفًــا مــن األطـراف ،وتطهــر الســاحة
الثقافيــة العربيــة مــن حالــة اإلســفاف
الفكــري ،وتدشــن تقاليــد نقديــة جديــدة
تنحــاز للهــم املعــريف ،وتتحــرر مــن الهاجــس
األيديولوجــي.
((( جــال أمــن« ،حــول مفهــوم التنويــر» ،مرجــع ســابق( ،ص،73 /
.)90 ،84 ،74

