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تقديم

 ذ. حسن العمراني

س يف ماهينّته يحيل عىل معاين السمو والتعايل والطهارة، وإىل ما يتعينّ احرتامه وعدم تدنيسه أو االعتداء  إذا كان املقدنّ

عىل حرماته، وهو ما يجعل من مشموالته املكان والزمان واألشخاص واألشياء، ناهيك عن األقوال واألفعال والطقوس، فإننّ 

س كان دوماً مقرتناً بصور مختلفة من العنف الظاهر والكامن. يكفي دلياًل عىل  ما يسرتعي االنتباه هو أننّ حضور هذا املقدنّ

ارس باسم الدين، هجوماً أو دفاعاً، وأحكام الحسبة  ذلك الحروب الدينينّة، واستباحة دماء املخالفي يف الرأي أو االعتقاد التي تمُ

وفتاوى القتل والتكفري التي أضحت مامرسات تهيمن عىل مرسح الحياة الثقافينّة واالجتامعينّة والسياسينّة.

سات". هذه العبارة ميكن أن تمُقرأ عىل  قال إريك فايل ذات يوم: "إننّ هناك صنوفاً من العنف بقدر ما هناك من املقدنّ

د أشكاله وصوره؛ ومن ناحية أخرى، تشري إىل أننّه ميكن للعنف  وجهي: من ناحية، مثة تأكيد عىل أننّ املقدسات تمُورِّث عنفاً تتعدنّ

س، ويعمل عىل توظيفه لتس��ويغ مامرس��اته، بحيث يتحول اإلرهايب مثاًل إىل بطل أو شهيد. فكلام  ف باملقدنّ املتفاقم أن يتلحنّ

س، كٌل منهام برقبة اآلخر. س بالسياسة يف عالقة توظيف متبادل، أمسك العنف واملقدنّ ارتبط املقدنّ

إننّ ما تشهده الساحات العاملينّة، والعربينّة عىل الخصوص، من دمار وإراقة للدماء وقتل باسم الله، يفرض علينا أن نفرغ 

س والعنف يف أبعادها املختلفة،  ما يف وسعنا من أجل اإلمساك بالخيوط الناظمة التي تضبط العالقات املتشابكة بي املقدنّ

س والعنف؟ كيف ميكن تسويغ  وفهم آليات اش��تغالها عىل ضوء األسئلة التالية: ضمن أينّ إطار ميكن معالجة العالقة بي املقدنّ

س؟ العنف استناداً إىل املقدنّ

هل مامرسة العنف أداة لتعزيز الدين أو الفكر؟ هل هي مرشوع لبناء اإلنسان وصناعة الحضارة؟ أال يكون العنف إفساداً 

س وطهرانيته؟ أليس العنف املامرَس عىل اإلنسان تجريداً له من إنسانينّته؟ لنقاء املقدنّ

س والخالص؟ هل يختزل القديسنّ يف هذه العودة  هل بوسعنا أن َنْفِصَل خطاباً حول الدين عن خطاب حول املقدنّ

دة التي تنشط اآلن عىل صعيد كوين؟ املحمومة للتطرف واألصوليات املتشدنّ

س يف الدين فقط قول فيه كثري من االبتسار، ويفتقر إىل الكثري من العلمينّة، ألننّ املقدس يجد  ال مناص من أننّ حرص املقدنّ

أقوى تعبرياته أيضاً يف اإليديولوجيات السياسينّة والقومينّة والعقائدينّة. ويرجع الفضل إىل رينيه جرار يف استشكال العالقة بي 

س  س ودراستها عرب استحضار مفاهيم الرغبة املحاكاتية والقربان، وتأكيده عىل أننّ الوظيفة األساسية للمقدنّ العنف واملقدنّ
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هه األفراد ضدنّ بعضهم بعضاً  والدين بشكل عام هي إقصاء العنف عرب طقوس التضحية التي تروم تحويل العنف الذي يوجنّ

ارس ضمن طقوس احتفالية، وقد توفنّق محمد أركون يف توسيع هذه العالقة من خالل االنفتاح عىل دور  س ميمُ إىل عنف مقدنّ

الحقيقة ضمن نظامها الالهويت، أو ضمن نظامها الفلسفي العلامين يف تس��ويغ الرشعينّة وإضفائها عىل مجمل أنواع اللجوء 

إىل العنف والحرب يف مختلف األزمنة والسياقات. فهو ما فتئ يؤكد عىل أننّه ليس من العدل واإلنصاف أن نحبس األديان 

س،  ى الحروب الدينينّة. فأحد أهم مكتس��بات املثلث األنرتوبولوجي )املقدنّ التقليدينّة وحدها يف دائرة العنف الدائم ملا يمُس��منّ

العنف، الحقيقة( تكمن يف كونه ينقل إىل جميع نظم الفكر القدمية والحديثة رضورة األخذ بناصية التحليل الجذري ملفاهيم 

س والحقيقة، عىل أساس أننّ هذه املفاهيم تمُستخدم كقوى غري منفصلة عن اإلنتاج التاريخي للوجود البرشي.  العنف واملقدنّ

ا بتقديم رشعنة مبارشة للجوء إىل العنف،  س" يس��مح، بحسب املواقف التاريخينّة وموازين القوى، إمنّ إننّ طابع الحقيقة "املقدنّ

د بإلحاق الرضر مبوقع الحقيقة ومستقبلها، عىل حد تعبري أركون. أو مينع هذا اللجوء عندما يهدنّ

ماً؟ وبأينّ معنى  ها تخلفاً إىل أكرثها تقدنّ فكيف يعمل هذا املثلث األنرتوبولوجي يف جميع الثقافات واملجتمعات من أشدنّ

س إىل االنخراط يف  م داخل ثوب مقدنّ يؤدي التأكيد من ِقبل الدين أو اإليديولوجيا الدنيوينّة عىل أننّه مأوى للحقيقة التي تقدنّ

س بتغرينّ أنظمة الحقيقة الالهوتينّة وغريها؟ العنف ضدنّ املخالفي والخصوم؟ هل تتغري عالقة العنف باملقدنّ

س بالعنف املرشوع الذي تحتكره الدولة وتضطلع مبامرسته؟ هل عنف الدولة  هل اس��تعاضت الحداثة عن العنف املقدنّ

ر بالقواني املتعاقد عليها؟ سائب أم هو عنف مقننّن ومؤطنّ

ص لها ملفاً ضخاًم يتميز بعمق دراساته وجودة  إننّ الوعي بخطورة هذه اإلش��كاالت والتساؤالت الحارقة جعلنا نخصنّ

مقارباته، عىل مس��توى االستشكال أو االستدالل، حيث حرصنا عىل أن تنهل هذه الدراسات من معي حقول معرفينّة متنوعة: 

ة. فلسفية، وأنرتوبولوجينّة وتاريخينّة، ليك نتمكن من اإلمساك بتالبيب هذه القضايا املعقدنّ
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صنم الحقيقة ورمز المقّدس
صراع األيدولة واأليقونة في الثقافة الدينية وتداعياته الحضارية1

 محمد شوقي الزين
باحث جزائري

ملخص:

س« منظومة ثابتة من حيث الهيكل ومنظومة دينامية من حيث الرهانات  ل الثالوث: »الحقيقة، العنف، املقدنّ يش��كنّ

دت يف األبنية  والرصاعات. مثة مس��ألة كربى تأسيس��ية وحاسمة، جعلت من هذا الثالوث املفهومي سريورة تاريخية تجسنّ

املذهبية )علم الكالم، الالهوت..( والتشكيالت السياسية والدينية واالقتصادية )السلطة، رأس املال، الجهاد..(، وميكن حرصها 

يف ثقافة الصورة، من البدايات الفلسفية واملذهبية وحتى االستعامالت اإليديولوجية واإلعالمية. الصورة هي َعَصب السجال 

س،  الذي صاحب املذاهب الفكرية والدينية، وهي التي كانت وما تزال رشط إمكان العالقة الثالثية بي الحقيقة والعنف واملقدنّ

حتى أضحى من البدهي أن تكون الصورة هي اإلطار النظري والعميل يف االشتغال التاريخي واإليديولوجي لهذا الثالوث 

املتشابك.

مقدمة

م اليوم،  ألعلنها من أول وهلة كقول مأثور )maxime(: الصورة هي َعَصب الرصاع املذهبي والديني عرب التاريخ، وتنظنّ

ا الفرضيتان  م يف هذا الصدد فرضيتي وحالة تاريخية. أمنّ ر والس��لوك يف املدنية أو الحضارة. أقدنّ فية أو خلسة، نظام التصونّ خمُ

مها بتطعيامت فنية أو بالغية  فهام: -1 اإلنسان بطبعه يهوى الصورة أو ميقتها. إذا أحب الصورة )iconophile( فإنه يدعنّ

يجدها يف التاريخ الفني أو الديني، وإذا مقتها )iconoclaste( فإنه يستبدلها بيشء آخر، يوازيها أو يضاهيها، ويكون عبارة 

ل وهو الصورة، أو القراءة الحرفية أو الظاهرية  ل )contemplation( الذي يقتيض موضوع التأمنّ عن الفعل )action( ضدنّ التأمنّ

للنصوص يف مواجهة التمثنّل أو التصوير؛ -2 إذا كانت الصورة هي َعصب الوجود، وأننّ انتفاءها سقوط يف العدمية، وإذا كان 

ا نفيها واس��تبدالها بالفعل )رأس  وجودها عبارة عن س��حر وافتتان، بل قهر وطغيان؛ إذا كانت الصورة تتأرجح بي عدميتي: إمنّ

املال، الجهاد..( أو تدعيمها واس��تغاللها سياسياً أو إيديولوجياً )صورة القائد كام كان الحال يف األنظمة االستبدادية(؛ فإننّ األمر 

ف الصورة، يحتفظ بها ولكن يتجاوزها، يف »أوفيبونغ« )Aufhebung( يوفنّق بي املتناقضات دون أن يستغرقها كليًة  الذي يلطنّ

1- نشرت هذه المادة ضمن مجلة “يتفكرون”، العدد 5، خريف 2015
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أو يمُنف��ي فرديته��ا وتعينّنها؛ أقول: إذا كانت الصورة )image( تقتيض كلنّ هذه املتناقضات اآليلة نحو العدمية، وأننّ درأ هذه 

العدمية مرهون باستحداث يشء يؤول إىل اإليجابية والتكوينية، فإننّ هذا اليشء هو الشكل )forme( الذي تنبني عليه قيم 

.)formation( التكوين والتشكيل

ا الحالة التاريخية التي تمُبينّ السريورة امللحمية للصورة، بي تنبٍّ وانتفاء، بي مصاحبة ومحاربة، فتتجىل يف الرصاع  أمنّ

شاقها، وبي مبغيض  املذهبي بي األيقونوفيليي )iconophiles(، واأليقونوكلستيي )iconoclastes(، بني محبنّي الصورة وعمُ

ميه��ا. أكاد أتجرنّأ ألقول: إننّ املصري البرشي، يف الديانات والثقافات، يتوقنّف يف معظم هياكله وأبنيته ويف جوهره  الص��ورة ومهدنّ

وعلة وجوده، عىل هذه الثنائية شبه املانوية، يف الرصاع املذهبي بي مدح الصورة والقدح فيها، بي اإلعالء من شأنها 

لها ويوزنّعها،  نة التي يتبناها ويعتقد فيها، منظومة األفكار التي يشكنّ وتحطيمها. ويف ذلك عالمة أو أمارة: السلوك املذهبي، املدونّ

نظام الفعل أو األداء الذي يرعاه ويحرص عىل بسطه وتطويره؛ تساعد هذه العوامل كلها عىل فهم إذا كان هذا السلوك 

دها. يتطلب األمر إذن رسم فلسفة يف  دها، أو »أيقونوكلستي« يهوي بالصورة ويجمنّ املذهبي »أيقونوفييل« يهوى الصورة وميجنّ

س وجبرية هذه العالقة، الهيكل الذي يدبنّرها وأيضاً الروح الدفينة التي تحرنّكها،  الصورة تأخذ يف الحسبان عالقة الحقيقة باملقدنّ

وهي العنف أو االس��تئثار بالقوة. تمُربز العديد من الشواهد الفلسفية العالقة اإلسمنتية بي الحقيقة والعنف )مارتن هايدغر، 

س بأن تطبعه بثقافها )رجيس دوبري، مارسيل غوشيه..(.  ميشال فوكو..(، وكيف تتدفق هذه العالقة عىل إقليم املقدنّ

س والحقيقة والقوة تش��كل كلها منظومة نظرية وعملية تقتيض معجاًم خاصاً وأس��لوباً  مفاهيم األيدولة واأليقونة واملقدنّ

لت، بنيوياً وتاريخياً، بحيث أصبح من العسري اليوم الفصل بينها. تتطلب  مالمئاً يف س��بيل تفكيك حبائكها ومعرفة كيف تش��كنّ

رات والسلوكيات  ب التصونّ جمُ هذه املنظومة مجموعة من األسئلة-األشكلة ملعرفة الخيط الرفيع والخفي الذي يدبنّر، من وراء حمُ

والعالقات، الرابط املتي والهش يف الوقت نفسه بي حدود هذه املنظومة: ما هي العالقة بي األيدولة واأليقونة؟ ماذا نقصد 

بهام أصاًل؟ كيف أننّ الحقيقة ليست بمُحرية راكدة وينبوع الرومانسية وإمنا تندلع يف بحارها عواصف العواطف واالستئثار 

س يف العالقة شبه املتواطئة بي الحقيقة والعنف؟ كيف ارتحلت عنارص القوة من الحقيقة إىل  بالقوة واألنفة؟ أين موقع املقدنّ

س؟ وملاذا؟ ومن وراء أية اسرتاتيجيات أو حسابات أو مناورات، من أي طبيعة كانت: سياسية أو مذهبية أو فكرية؟ املقدنّ

األيدولة واأليقونة: الرصاع الخفي يف فلسفة الصورة

يتطل��ب األمر الرجوع إىل البدايات النظرية األوىل يف الفكر اليوناين ملعرفة كيف تعرنّضت الصورة إىل انفصال نظري بي 

»أيدولة« )gr. eidolon, fr. idole( و«أيقونة« )gr. eikôn, fr. icône( تسوس��ان اليوم الوعي والذاكرة. فام هو الفاصل 

د مس��ار ومصري التاريخ الفكري واملذهبي؟ وما املقصود بهام؟ هناك مجموعة من املدلوالت  بي األيدولة واأليقونة الذي حدنّ

املتداخلة لدوال غري واضحة املعامل جعلت من الصورة ذات طبيعة مبهمة وداللة ملتبس��ة. لنتوقنّف إذن عند هذه املدلوالت 

ولنس��َع إىل معرفة كيف أتاحت الفاصل النظري والعميل املش��ار إليه سابقاً. كلمة الصورة يف األصول اللغوية والعريقة مربكة: 

فهي تارًة تحيل إىل يشء حسنّ وملموس )eikôn( وتارًة أخرى إىل يشء متخيَّل أو مجرنّد عن املادة )eidos, idea(. هذا الفاصل 
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بي املحس��وس واملجرنّد هو من إيعاز أفالطوين، ألننّ الفيلس��وف األثيني فصل بشكل شبه راديكايل بي الفكرة الناصعة بوصفها 

النموذج أو املثال، واملش��ابه يف عامل الحس بوصفه النسخة املطابقة. ورد هذا الفاصل يف املثال املعروف يف الكتاب العارش من 

»الجمهورية« عندما يتحاور س��قراط مع كلوكون حول فكرة الرسير ليخلص إىل أننّ مثة ثالثة أنواع )species(2: فكرة الرسير 

ام بناًء عىل  ار بناًء عىل هذه الفكرة، وأخرياً الرسير كام يرسمه الرسنّ ر اإللهي، ثم الرسير كام يصنعه النجنّ املوجودة يف التصونّ

الرسير املصنوع. هذا الرتاتمُب يف األنواع من شأنه أن يقيص الفن الذي هو محاكاة املحاكاة، أي تقليد الرسير املصنوع الذي 

هو بدوره تقليد لفكرة الرسير.

الغرض من هذا التمييز هو تبيان أننّ فكرة الرسير هي الفكرة الناصعة أو األيدوس )eidos(، وأننّ الرسير املصنوع هو 

الصورة الدالة عىل الفكرة أي هو األيقونة )eikôn( بوصفها نسخة طبق األصل، وأننّ اللوحة املرسومة عن الرسير املصنوع هي 

األيدولة )eidolon(. إذا كانت األيقونة مس��تحبَّة ألنها نسخة تدل عىل الفكرة الناصعة املنحدرة منها، فإننّ األيدولة مبغوضة 

ألنها يشء محسوس له قيمته يف ذاته، يطمس األصل )الفكرة الناصعة( ليحل محله. فام األيدولة إذن؟ إنها اليشء وقد استقطب 

يف ذاته الدالنّ واملدلول، ال يحيل إىل يشء آخر مثلام تحيل العالمة إىل الفكرة. نظام األيدولة هو ما أسميه نظام ال�«كأنهية«: 

»كأن اليشء هو... ولكن ليس هو«: »فلام جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو« )النمل، 42(. نظام األيدولة هو نظام 

»هو ال هو«، إنه نظام السيموالكر )simulacre( أو اإليهام، بأن يوهم اليشء بأنه يحيل إىل يشء آخر، لكن ال يحيل سوى إىل 

ذاته أو إىل ال يشء )nihil(. تختزن األيدولة عىل خداع البرص )trompe-l’oeil( كالرساب يف الصحراء الذي يمُرى من بعيد وكأنه 

بحرية ماء.

تختلف األيقونة من حيث أنها املثيل أو الشبيه أو النسخة الدالة عىل فكرة أو صورة. لكن الشبيه فيها ليس هو االشتباه 

يف األيدولة. الشبيه يف األيقونة هو »املثيل« )semblable( الذي يحتذي »املثال« )archétype( ويستحرضه يف شكل »تثنّل« 

)représentation( ويكون له مبنزلة »املامثل« )ressemblant(؛ الش��بيه يف األيدولة مبني عىل االش��تباه )يشء يشبه شيئاً وال 

بهة. فيام تحيل األيقونة إىل يشء آخر خارج ماديتها الحسية، تحيل إىل فكرة  يش��بهه يف الوقت نفس��ه: »كأنه هو«( وعىل الشمُ

ار(، وهي يف ذاتها نسخة عن هذه الفكرة، فإننّ األيدولة لها غايتها يف ذاتها: الصورة يف األيدولة معبودة لذاتها  )مثل رسير النجنّ

وتس��تقطب الجالل والعظمة يف ذاتها. تصبح صناًم ال يحيل إىل يشء آخر س��وى إىل ذاته، يف محض صوريته. يختلف األمر مع 

ل الوساطة بي الوعي واليشء الرفيع والراقي والسامي الذي يسعى لبلوغه.  األيقونة التي تدل عىل يشء أرقى وأجلنّ وتشغمُ

بونا إىل الله زلفى« )الزمر، 3(، فيام األيدولة هي عبادة الصنم )باملعنى الالهويت  ينطبق عىل األيقونة اآلية: »ما نعبدهم إال ليقرنّ

الكالسييك( الذي ال يحيل إىل يشء آخر سوى إىل ذاته.

ر  ربة )يف شكل قربان يف التصونّ بونا إىل الله زلفى«(، وهذه القمُ ربة )»ليقرنّ ل الوساطة، فهي شكل من أشكال القمُ مبا أنها تشكنّ

الالهويت العريق(، هي اقرتاب من األصل أو املثال باحتذائه ومحاكاته )mimesis(: محاكاة بالتشبنّه بالصورة )»وقال الله: 

2ـ تدخل فكرة النوع أو الصنف )Species( في المعجم الثري والملتبس للصورة، ولم تظهر هذه الفكرة سوى مع المفكرين الالتين على غرار شيشرون كما سيأتي 
ذكره الحقاً.
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لنعمل اإلنسان عىل صورتنا كَشَبهنا )...( فخلق الله اإلنسان عىل صورته«، ِسفر التكوين، 1، 26-27( وبالتخلنّق باألفعال. بينام 

تحقق األيقونة مس��افة بي املحايث واملتعايل، بي الوعي البرشي والحقيقة اإللهية، فإننّ األيدولة تردم الفجوة بينهام بحيث 

يتنّحد الحس بالعقيل أو اإلنساين باإللهي يف رمز بال مدلول هو الصنمية ذاتها. فهي قامئة عىل االشتباه والشبهة ألننّ حلول 

العقيل يف الحس هو انتصار للحس يف نهاية املطاف، أي انتصار للس��يموالكر الذي يصعب التمييز فيه بي الحقيقي واملزينّف 

نظراً الشتباه األشياء واختالط الصور. يتمتع السيموالكر بداللتي مختلفتي: 

1 - داللة أمواج مبثوثة تنطلق من العامل نحو الوعي املدرِك له وينتج عن االصطدام بي األمواج والوعي معرفة باليشء 

 De rerum( »طونّرها يف كتابه »يف طبيعة األش��ياء )Lucrèce( الخارجي لهذا العامل، وهذه فكرة لوكريتيوس 98-55 ق.م

، ولكن أيضاً من سطوحها، مثل اللون«3.  natura(: »نرى أشياًء كثريًة تبث أمواجاً واسعة، ليس فقط من أعامق ذواتها كام قلتمُ

السيموالكر يف هذه الداللة هو جسم لطيف وشفاف ينبعث من األشياء ويخرتق الوعي واإلدراك ليمُكسبه معرفة بهذه 

األشياء؛

2 - داللة األيدولة بوصفها اليشء الذي يحل محلنّ النموذج، وال يحيل إىل يشء آخر سوى كونه يوهم بوجود يشء ال وجود 

له يف الحقيقة. يعطي أفالطون يف محاورة »السوفسطايئ« مثال التمثال الذي تراه العي صغرياً عن بمُعد، وهو يف حقيقة األمر 

أكرب من ذلك. هذه الرؤية امللتبس��ة عبارة عن س��يموالكر ألنها ناتجة عن خداع البرص أو الحواس عموماً، فتجعل من األبعاد 

العادية أبعاداً قصوى أو دنيا.

عندما نتأمل جينّداً، نجد أننّ الس��يموالكر يؤدي بهذه الداللة الثانية دور األيدولة. فاأليدولة تنفي النموذج لتحل محلنّه، 

ت بالتاريخ الديني بي  واأليقونة تحتذي النموذج لتثبنّته وتخلنّده. هذا التحديد املبديئ من ش��أنه أن يربز الخطورة التي استبدنّ

مذهب يريد تثبيت األصل وتخليده ومذهب يريد الحلول محل األصل مبحوه وطمسه. املذهب األول اآلخذ باأليقونة من 

شأنه أن يعرتف باملسافة الكائنة بي األصل والفرع أو بي النموذج والنسخة، وتتيح هذه املسافة عملية التفسري والتأويل 

والرمز واملجاز واالستعارة، أي كل األدوات النظرية واألساليب البيانية التي تجعل من األصل شيئاً غري محدد، متعالياً، غري قابل 

عة؛ فيام يأخذ املذهب الثاين باأليدولة التي لها  للقبض أو الحسم، ودائم القراءة والتأويل واألقلمة يف السياقات التداولية املتنونّ

نزوع إىل تقليص املسافة بي النموذج والنسخة، ويكون ذلك بتقنيات ظاهرية ترفض التأويل والقياس واملجاز وتأخذ بحرفية 

النص، بظاهر النص كام هو. وس��رى الحقاً كيف أننّ هذا الفاصل بي األيقونة )استنساخ األصل( واأليدولة )استحضار األصل( 

طبع التاريخ الديني من أينّ ثقافة كانت: مسيحية أو إسالمية.

لفهم املآل التاريخي ال بدنّ من تقيص التكوين الجنيالوجي لهذا الرصاع الخفي يف اعتبار س��ؤال الصورة. كان هم أفالطون 

تشكيل أنطولوجيا يف الصورة تأخذ يف الحسبان الفكرة الناصعة التي هي النموذج والقادرة عىل الخلود يف الزمن عرب النسخ 

عة. الفيلسوف )صورة سقراط يف الوعي األثيني( هو الضامن لدميومة هذا النموذج عرب الوسائل الرتبوية  املتعددة واملتنونّ

3- Lucrèce, De la nature des choses, Livre IV, chap. 2, I, 71-73, tr. J. Kany-Turpin, GF – Flammarion, 1997
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القامئة عىل حركة الروح بالكالم والتبادل الش��فهي )اللوغوس(؛ بينام ميثنّل السوفس��طايئ صورة املراوغ الذي له الرباعة يف جعل 

ي، بأن يجعل النسخة هي النموذج والنموذج هو النسخة يف قلب ماكر  األشياء املزينّفة أشياًء حقيقية يف عيون الناظر أو املتلقنّ

لس��لنّم القيم؛ ويستعمل يف ذلك أدوات من شأنها االنتصار لهذا القلب/االنقالب عىل النموذج ومن بينها البالغة بلحن القول 

وزخرف الكتابة. نرى بدون لمُبس انتقال سؤال الصورة من املضامي األنطولوجية يف تينّز النموذج عن النسخة إىل املضامني 

ة والربهان عن السوفسطايئ مبفاتن الشعر والفن والبيان: »أحب أن أخربك ما  السياس��ية واالجتامعية يف تينّز الفيلسوف بالحجنّ

إذا كان السوفسطايئ ساحراً مرئياً ومقلنّداً للوجود الحقيقي«4.

تنعتمُ املحاورة السوفس��طايئ بالس��احر املريئ ألنه، عىل غرار عصا الساحر يف املشهد املوسوي )اإلنجييل أو القرآين(، يمُظهر 

خالف ما يمُبطن يف عيون الناظر، وبأنه يقلنّد األصل ال ليضمن له الدميومة والخلود عرب النس��خ املتواترة )األيقونة(، وإمنا ليقلبه 

ب  دعة، بحيث نتعجنّ فينقلب عليه ويحل محلنّه بنفيه وطمسه )األيدولة(. مثة يف األيدولة لعبة سحرية كالحرب التي هي خمُ

من القدرة عىل التحونّل الحرباوي )من الحرباء(، وهذه املظاهر كلها تينّز األيدولة وتجعلها عبارة عن أصل بال أصالة أو الليس 

)العدم( وقد أصبح أيساً )الوجود(؛ ألننّه من األشياء املفقودة تبني أوهاماً كبرية: التمويه والخداع نظامها ومنط اشتغالها. تنخرط 

 air de( ًل مع األيدولة شبهاً عائليا تحت األيدولة مجموعة من املفاتيح اللغوية )jeux de langage( بتعبري فتغنشتاين ألنها تشكنّ

ع بظهوره  famille( ينتمي إىل الفصيلة عينها، وميكن تحديد هذه املفاتيح فيام ييل: الفانتاسام )fantasme( وهي اليشء املشنّ

يف النور. كانت العبارة الالتينية »ليس كل ما يلمع هو ذهب« )non omne quod nitet aurum est( تدل عىل الفانتاسام 

رة بال قيمة يف سوق التداول. ملة املزونّ بوصفها شيئاً مثرياً وخالباً وجذاباً، ولكنها ال تختزن عىل أية قيمة ملموسة؛ فهي مبثابة العمُ

كذلك، يرزح السيموالكر أو اإليهام )simulacre( تحت نظام األيدولة كام رأينا سابقاً بحكم أنه يصنع واقعاً ليس له سند 

مرجعي أو منوذجي، أو لنقل إننّ ما يصنعه من نمُسخ يحل محل النموذج مبحوه. كيف ال ميكن أن نرى يف نظام األيدولة حلول 

املذهب الديني محل األصل أو اللحظة األوىل التي انبثقت منها التجربة الروحية مثل الوحي باحتكارها والحديث باس��مها؟ 

ي دور األيقونة عندما يكون مجرنّد تأويل لألصل بإعادة إنتاجه وتخليده عرب الشعرية أو  ميكنني القول إننّ املذهب الديني يؤدنّ

الرشيعة أو القصيدة أي عرب مجموعة من املامرسات الخطابية والرمزية التي تنح لألصل علة وجوده ودميومته؛ ويؤدي دور 

راً واحداً:  األيدولة عندما ينقلب عىل هذه اللحظة ويكون لسان حالها والناطق باسمها، بحيث يفرض صورة واحدة أو تصونّ

ظاهري يف مبناه، أحادي يف معناه، ال يحيل إىل سواه، متصلنّب يف هيكله، صنمي يف هيبته، ال يتيح تأويالت ألننّ الواحدية التي 

يقوم عليها تنسف من أساسها كل التنويعات املمكنة. هناك نوع من الختم )tupos( يف شكل منط أو أثر أو صك أو دمغة أو 

نقشة يطبع يف الكائن أو الفرد عالمته البارزة. يقع الختم يف الفاصل بي األيقونة واأليدولة، فهو وجه أيقوين إذا كان الغرض 

رات  منه التدليل عىل حقيقة متعالية وقد طبعها يف األجساد )الِختان يف املامرسات الشعائرية اليهودية واإلسالمية( والتصونّ

auto-( ؛ وهو وجه أيدويل إذا كان املراد به التدليل عىل نفسه يف تربير ذايت)مجموعة من األحكام والتصديقات املتداولة(

justification( ال يحتكم إىل أية سيادة خارجية، ألننّ هذه السيادة تتوقف عنده، يف محض كينونته وماديته.

4 ـ أفالطون، »محاورة السوفسطائي«، في: المحاورات الكاملة، ترجمة شوقي داود تمراز، األهلية للنشر والتوزيع، بيروت، 1994، ص 234 
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الفاصل بي األيقونة واأليدولة صعب التحديد، ونظرياً وتاريخياً هناك ممرنّات ودهاليز بينهام، حيث األيقوين قد يرتدنّ إىل 

أي��دويل عندما يحتكر األصل ويحل محلنّه وهو يزعم الحديث عنه؛ واأليدويل ق��د يوهم بأنه أيقوين يحيل إىل يشء آخر مثلام 

كم األيدولة أخطر من حكم األيقونة، ألننّ األيقونة ميكنها  تحيل العالمة إىل اليشء سيميائياً. ندرك من هذا التحديد املبديئ أننّ حمُ

أن تصبح أيدولة عندما تتوقف عن التعبري عن حقيقة خارجية أو متعالية لتزيحها نحو ذاتها يف تعبري خاص ال يحيل إىل سواه؛ 

ر يف زي األقنعة والقناعات. هذا ما يفرسنّ احرتاس أفالطون من الس��قوط عىل عتبة  لكننّ األيدولة تبقى أيدولة باملراوغة والتنكنّ

ة: السيموالكر  سن الظن، مصداقية لأليدولة التي لها مرتادفات عدنّ االفرتاس أو اإلفالس إذا ما هو أعطى، ولو قلياًل ومن باب حمُ

أو اإليهام، السوفسطايئ، الفنان، الشيطان، إلخ. الرصامة التي فصل بها أفالطون األيقونة عن األيدولة هي راديكالية وحاسمة، 

رات النظرية واملعرفية مل تحافظ يف كلنّ  لكننّه مل يفلح يف تديد هذا الفصل الجذري، ألننّ الرهانات املذهبية عرب التاريخ والتطونّ

مرة عىل هذا الفصل الجذري، بل أدخلت عليه تعدياًل اسرتاتيجياً يف صيغة شبه أكسيمورية )oxymoron(، تناقضية يف الظاهر، 

ق ذلك، مثاًل، لجوء الكنيسة الكاثوليكية يف زمان اإلصالح الربوتستانتي إىل  يف شكل الفصل/الوصل بي األيقونة واأليدولة. ويصدنّ

اإلصالح املضاد )Contre-Réforme( عرب تبننّي الفن، العدونّ اللدود للفكرة الناصعة والروحية الخالصة يف املعجم األفالطوين.

الحقيقة واملقدس: ما بال الهيكل ال يتغيرّ يف الهيئة؟

مل يفلح الفاصل األفالطوين يف استبعاد الفن عن الحقيقة ويف إقصاء األيدولة من املدينة املقدسة التي أنعتمُ بها مجازاً 

ت يف املنت  املخيال الديني يف اكتس��احه ألقاليم رسدية وعملية من الحياة البرشية. ال ش��ك أننّ أنطولوجيا الصورة كام تبدنّ

األفالطوين مل تكن ذات مضامي دينية وإمنا ذات أبعاد فلسفية وسياسية، اقتضتها املدينة )أثينا( واألغورا )النقاش العمومي( 

يف رسم معامل الصور النظرية والعملية لإلنسان اليوناين. لكن، مع ظهور املسيحية وتبننّيها من طرف اإلمرباطورية الرومانية، 

فإننّ سياس��ة الصورة انقلبت رأساً عىل عقب؛ فلم يكن الهمنّ النظري هو بلوغ الفكرة الناصعة كام أرادها الفيلسوف األثيني، 

ر  ولكن تعزيز العقيدة وتجسيد األلوهية يف العامل. وأحسن خليفة يف تجسيد هذه األلوهية بعد املسيح هو الفن. مل يتطونّ

ر تحت إيعاز من مؤسسة دينية قوية ومهيمنة يف الرباديغم الالهويت الذي رزح  الفن بالدرجة القصوى والبارعة مثلام تطونّ

عات  تحته الغرب قرابة 1500 سنة، هذه املؤسسة التي وضعت نظاماً تراتبياً قاعدته عامة املجتمع وهيكله مختلف املجمنّ

الدينية )Conciles( من قساوسة ورهبان، وهرمه البابا بوصفه لسان العقيدة. لفهم كيف وصل الفن إىل التعبري عن الحقيقة 

الدينية يف عرص النهضة األوروبية وبعدها، فإننّ الرجوع إىل التاريخ املذهبي يف تبني الصورة أو رفضها هو طريقة جوهرية يف 

هذا الفهم التاريخي.

يعود الفضل إىل منصور بن رسجون املعروف باسم يوحنا الدمشقي )676-749م( يف تبني ثقافة الصورة باعتبارها مجىل 

األلوهية يف العامل، وأننّ انتفاء الصورة هو خراب العامل وسقوطه يف العدمية. ال يتجىل اإلله سوى يف الصور، والعامل هو مجموع 

الصور الثابتة واملتحرنّكة. ال بمُدنّ أن يرسي الخري يف العامل، وال ينترش الخري ويتوزنّع سوى بوجود الصور كدعامة )support( يتصل 

بها اإلله بالعامل ويوزنّع يف أركانه وأطرافه الخري واملحبة. وجود الصورة هو إذن شيوع الخري وانتفاؤها هو انتشار الرش. كان هذا 

ع نيقية )Concile de Nicée( سنة 789م. يف تحديده ملفهوم  غاً كافياً يف أن تتبننّى املسيحية الصورة خصوصاً يف مجمنّ مسونّ
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الصورة، يكتب يوحنا الدمشقي: »ماهي الصورة؟ الصورة هي تشابه ومثال وشكل يشء ما؛ تمُربز يف ذاتها ما تثنّله، لكن ال تشبه 

الصورة النموذج يف كلنّ األحوال، أي األمر الذي تثنّله � ألننّ الصورة هي يشء وما تثنّله يشء آخر � ونرى بوضوح االختالف الكائن 

بينهام، ألننّ أحدهام ليس اآلخر وعكس��ه«5. ما يمُربزه هذا التحديد هو االعتداد باأليقونة التي تختلف عن األصل أو النموذج 

وتثنّله فقط، أو هي موطن التمثنّل الذهني أو الروحي لهذا األصل أو النموذج.

عىل الرغم من االلتباس يف تحديد ماهية الصورة بي التشابه مع األصل )النموذج والنسخة(، ويف الوقت نفسه التمينّز 

عن هذا األصل )ليست النسخة هي النموذج(، إال أننّ مفهوم األيقونة بوصفها مجىل النموذج )ال يتامهى معها بأي شكل 

ر الديني عىل األيدولة أي عىل التشبيه واالشتباه؛ ولكن يقوم من وجهة  من األشكال( كاٍف إلبراز استحالة أن يقوم التصونّ

نظر الهوتية )املسيحية( أو كالمية )اإلسالم( عىل التنزيه بحكم عدم التطابق بي النسخة والنموذج، أو من وجهة نظر 

هريمينوطيقية بي التأويل والنص، أو من وجهة نظر أنرثوبولوجية بي اإلنس��ان واإلله. تتيح الصورة معرفة معينّنة بالحقيقة 

املتعالية وال تقتيض التامهي معها أو القبض عليها. هنا تلتقي أنطولوجيا الصورة )منط الوجود( مع أبس��تمولوجيا الغايات 

التي تصبو إليها )منط املعرفة(: »ليك يرتقي إىل املعرفة، ليك تصبح األشياء الخفية ظاهرة ومعروفة من ِقبل الجميع، تمنّ ابتكار 

الصورة لغرض املنفعة واإلحسان والسالم؛ ليك نكتشف املعنى الباطني للحقائق املنقوشة عىل املسالنّت واملعامل التذكارية، ليك 

نرغب يف الخريات ونبحث عنها، ونكره اآلالم والرشور ومنقتها«6. املغزى من الصورة هو ملعرفة األشياء الحسية أو العقلية أو 

الروحية أو اإللهية، ووجودها يضمن االنسجام النظري والعميل، ألنها الدليل واملرشد، وألنها األيقونة التي تسمح بوجود الخري 

لة وعن األشكال )الطبيعية، الفكرية، الروحية..( التي  َورية لهذا العامل، فهو ال ينفك عن الصور املتحونّ يف العامل، نظراً للرتكيبة الصمُ

س جوهره وبنيته. تؤسنّ

وضع يوحنا الدمش��قي منطية )typologie( يف تبيان أنواع الصور وحرصها يف ستة: 1 - الصورة الطبيعية، وهي نشأة 

اإلنسان من عنارص الطبيعة؛ 2 - الصورة املثالية، وهي األشياء األزلية واألبدية الكائنة يف علم الله؛ 3 - الصورة املقلنّدة، وهي 

صدور اإلنسان عىل صورة اإلله تبعاً لآلية اإلنجيلية من ِسفر التكوين املذكورة سالفاً؛ 4 - الصورة املتمثَّلة، وهي ما يتمثنّله 

العقل بناًء عىل ما يعطيه الحس من انطباعات؛ 5 - الصورة النبوية، وهي ما تراه الروح من وقائع مقدسة أو أحداث قادمة؛ 

رة، وهي ما يس��تحرضه اإلنسان من أش��خاص املايض وأفعالهم ومالحمهم )األنبياء أو األولياء مثاًل(. الغرض  6 - الصورة املتذكنّ

د  َورية هو لتبيان املغزى من وجود الصورة ومختلف الدعامات التي تس��تند إليها أو املجايل التي يتجسنّ من هذه النمطية الصمُ

فيها الخري. إذا كانت الصورة قامئة يف جوهرها عىل التقليد بحكم أننّ األيقونة هي النسخة املشابهة للنموذج، فألننّ البمُغية منها 

هي تقليد اإلله يف أفعاله وتحقيق الفضائل اإللهية يف النفس. وهذا هو الخري الذي كان يتحدث عنه يوحنا الدمش��قي والذي 

غاً حاساًم  بدونه، أي بدون تجيل اإلله يف العامل، فإننّ هذا اإلله يسقط يف العبثية والعدمية. كان دفاع الدمشقي عن الصورة مسونّ

يف تبننّيها نظرياً وعملياً وعقائدياً.

5- Jean Damascène, Le visage de l’invisible, tr. A.-L. Darras-Worms, éd. J.-P. Migne, 1994, p. 76

6- Ibid., p. 77
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ع  د الطريق نحو تبننّيها عقائدياً من طرف مجمنّ ل الدمشقي إىل الولع بالصورة وتربيرها مذهبياً الذي مهنّ لكن كيف توصنّ

غ ذلك آية إنجيلية من ِسفر الخروج: »ال تصنع لك تثاالً منحوتاً،  نيقية، بينام ينصنّ الكتاب عىل خطورتها ورضورة رفضها؟ مسونّ

وال صورة ما مامنّ يف السامء من فوق، وما يف األرض من تحت، وما يف املاء من تحت األرض« )اإلصحاح 20، آية 4(. يكمن َعَصب 

املش��كلة يف الطبيعة امللتبسة للصورة )تشبه النموذج وال تاثله يف الوقت نفسه(، ويف أننّها ال ترتقي إىل الحقيقة املتعالية نظراً 

ر( التي كانت مرفوضة أصاًل عند الفيلسوف األثيني. يفرسنّ ريجيس دوبريه هذا الحظر  لرتكيبتها الحسية )رسم أو نحت أو تصونّ

ع التي بذلتها الكنيسة يف عزنّ سطوتها الالهوتية والسياسية.  الذي تعرنّض إىل خروقات من أجل اس��رتاتيجيات يف الهيمنة والتوسنّ

لكننّ ثقافة الصورة يف األركيولوجيا الدينية أعرق من ذلك: »لقد جاء يف التوراة: »إنهم لضالون أولئك الذين يخدمون الصور«، 

»اللعن��ة ع��ىل من صنع صورة منحوتة«، »أحرقوا بالنار الصور املنحوتة«. إننّ اإللحاح يف اللعنة جعلنا نحسنّ بحضور الخطر. 

فثمة عىل ما يبدو تهينّج يف العقاب الذايت. وما ال يوجد باملامرسة ليس بحاجة إىل التحريم. ونحن نعرف أننّ معبد سليامن كان 

يحتوي عىل تاثيل للثريان واألسود )بل نحن نعاين واجهة املعبد يف بعض نقود الحرب اليهودية الثانية(. ولقد تم العثور، عدا 

األشكال الهندسية والتزيينية املباحة، عىل تصاوير يهودية ذات تأثريات إغريقية ورشقية تخرق مبدأ التحريم، وذلك يف القرون 

األوىل من التاريخ«7.

االفتتان بالصورة هو أمر كامن يف الطبع البرشي، ألننّه مخلوق عىل الصورة )آية ِسفر التكوين(، أياً كانت طبيعة أو 

صيغة هذه الصورة؛ وألننّ االفتتان بالصورة ذهنياً أو نفس��ياً انتقل إىل اس��تعامل الصورة إيديولوجياً أو سياسياً من أجل 

الهيمنة أو الس��يطرة أو اإلفحام والقهر. الصورة هي بالغة هدفها اإلغراء أو اإلغواء. لكن يبدو أننّ التحذير اإلنجييل كان يقصد 

ع نيقية عندما أجازها يف الشعائر  األيدولة وليس األيقونة، وهذا ما فهمه يوحنا الدمشقي عندما أعىل من شأن الصورة، ومجمنّ

ع هريية )Concile de Hiéreia( بالقرب من القس��طنطينية )اسطنبول حالياً( الذي  واملؤسس��ات الدينية يف ردنّ فعل ضدنّ مجمنّ

ر لدى الغرب  د بشكل هيكيل نظام التصونّ شننّعها وحرنّمها سنة 754م. إننّ السجال املذهبي والرصاع الطائفي حول الصورة حدنّ

بي مشايع الصورة )األرثوذكسية والكاثوليكية( والرافض لها )مع ظهور اإلصالح الربوتستانتي(؛ وندرك هذا الرصاع يف اللهجة 

عندما تمنّ تكفري يوحنا الدمشقي بهذه العبارات: »اللعنة عىل املنصور ]يوحنا الدمشقي[ الذي له اسم يوحي بالخراب، والذي 

دية )إسالمية(، اللعنة عىل املنصور الذي خان املسيح، اللعنة عىل عدونّ اإلمرباطورية، فقيه الكفر واإللحاد،  يؤمن بعقائد محمنّ

عبد الصور«8.

عات الدينية يف تبني الصورة أو رفضها جاء نتيجة االنقس��ام إىل فئتي متعارضتي: األيقونوفيليون  هذا الرصاع بي املجمنّ

)iconophiles( وهم املدافعون عن الصورة بحجج عقلية أو دينية مفادها أننّ الخري يتجىل يف العامل عرب الصور )حسية، 

ذهنية، روحية( وأننّ انتفاءها هو سقوط العامل يف الرش؛ واأليقونوكلستيون )iconoclastes(، وهم املعارضون للصورة يف كونها 

ال ترتقي إىل الحقائق املتعالية وأننّها مجرنّد يشء حس ال حياة فيه وال أثر. جاء حوار الطرشان بي الفئتي يف كونهام مل يتحدثا 

7ـ دوبريه، حياة الصورة وموتها، ترجمة فريد الزاهي، أفريقيا الشرق، 2007، ص 60

8- In: Stefana Pop-Curseu, «L’iconoclasme et son revers: naissance d’une philosophie de l’image à Byzance», Ekphrasis, 
n°2, 2010, p. 49
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عن اليشء نفسه: بينام كان األيقونوفيليون يقصدون األيقونة، فإننّ األيقونوكلستيي كانوا يقصدون األيدولة. َعَصب املعضلة 

املذهبية يف التاريخ الديني هي صعوبة التمييز يف الصورة بي األيقوين واأليدويل، وهذا مجمل االلتباس والرصاع. كيف التفريق 

إذن ب��ي األيقونة واأليدول��ة؟ جننّدت كلنّ فئة الرباهي النظرية والعملية، العقلية والنقلية، يف قبول الصورة أو نفيها. ال يتعامل 

األيقونوفي��يل م��ع الصورة بوصفها أيدولة، أي مجرنّد صنم حس يف ماديته الفظة واملبتذلة، ولكن بوصفها أيقونة تعربنّ عن يشء 

خفي أو جيل، عن يشء باطني أو متعاٍل، إلخ. فاأليقونة تمُخفي ذاتها إلبراز اليشء الذي تحيل إليه، فيام األيدولة تمُخفي اليشء 

الذي من املفروض أن تحيل إليه لتدلنّ عىل نفسها فقط.

هذه العالقة العكسية بي األيقونة )عالمة تدلنّ عىل داللة خفية أو متعالية( واأليدولة )عالمة تدل عىل ذاتها( هي التي 

بإمكانها الفصل يف الصورة بي املتش��ابه )األيقونة( واملش��تبه )األيدولة(، بي الصورة التي تتثل )تقليد( والصورة التي تتمثنّل 

)امتالك(. عالوة عىل ذلك، تؤدي القصدية دوراً بارزاً يف التمييز يف الصورة بي األيقوين واأليدويل. عندما نستحرض من جديد 

اآلية: »ما نعبدهم إال ليقربونا إىل الله زلفى« )الزمر، 3(، فإننّ »القصدية« باملعنى النظري/الفينومينولوجي أو »النية« بالتعبري 

الفقهي هي التي تضمن هذا الفاصل بي العالمة الدالة عىل حقيقة أو فكرة متعالية والصنم الدال عىل ذاته يف محض شيئيته 

ه إىل وضع أنطولوجي أعىل وهو االقرتاب )القربة( من  الحسينّة. ال معنى لهذه الشيئية الحسينّة يف ذاتها، ألننّ القصدية تتوجنّ

ه نحو عامل أرقى بوسيط رمزي له بمُعد أيقوين يلتئم وطبيعة اإلنسان يف الرتميز والَسنبلة9، بحكم  النموذج أو األصل. فهي تتجنّ

أنه »حيوان رمزي« بتعبري فيلسوف الثقافة األملاين إرنست كاسرير. معنى ذلك أننّ اإلنسان يحونّل اليشء إىل رمز )أيقونة( وال 

يجعل اليشء مجرنّد يشء )أيدولة(. استنكر األيقونوكلستيون الصورة ألننّهم حرصوها يف الطابع املادي ال يف البعد الرمزي؛ بينام 

د األيقونوفيليون عىل رمزية األشياء وأننّها أشياء لحقائق أخرى تحيل إليها وتستدعي التأويل. يؤكنّ

جاء السجال املذهبي بي الفئتي يف كون األيقونوفيلية تحتجنّ بأننّ تجليات الحق يف العامل ال بمُدنّ أن ترنّ عرب رموز وصور 

وتقتيض التأويل بإرجاعها إىل مصادرها املتعالية األوىل. ال يفقه اإلنسان األمور املتعالية أو املتوارية نظراً ألننّه محكوم بالتناهي 

الزماين واملكاين الذي يفرض عليه نقل الوقائع أو األشياء من الداللة الحسينّة إىل الداللة املجازية والرمزية، وهذا النقل 

9ـ عندما أوردُت في خاتمة كتابي «الثقاف في األزمنة العجاف: فلسفة الثقافة في الغرب وعند العرب» )منشورات االختالف، منشورات ضفاف، دار األمان، 
2014( عنوان «الُسنبلة والرمز»، فكنُت أقصد الُسنبلة )بضم السين( وهي النبتة )ألربطها بنظرية يوهان غوته حول النبات وإسقاطه على فكرة تطور الحضارة، 
والتقارب األلسني مع «السنبلون» اليونانية و»الشبولت» العبرية(؛ لكن صبحي حديدي )جريدة «القدس العربي»، 17 مايو 2014( قرأ الَسنبلة )بفتح السين(، 
وكان يفكر حتماً في تعريب كلمة الترميز )symbolisation(. أعترف أنني لم أكن أقصد ذلك، ولكن فكرة “الَسنبلة” التي قرأها صبحي حديدي سهواً أو هكذا بدت 
له في معرض قراءة الكتاب، أتاحت لي اكتشاف شيء، في سياق نظرية شاليماخر والتي أكّد عليها مترجمه الفرنسي وأحد كبار المنظرين للترجمة أنطون برمان 
)Antoine Berman(، هي أّن الترجمة التأصيلية )التي يعتمدها الفرنسيون في ترجماتهم( هي في الُعمق ترجمة إثنومركزية )ethnocentriste(، تسحق منطوق 
اآلخر ورؤية العالم التي يحملها، نحو “ترجقلمة “)هكذا أعّربها: الترجمة+األقلمة Tradaptation(، من اقتراح منظر آخر للترجمة وهو جون رونيه الدميرال 
اللغة-األم في علو تقني وثقافي على لغة األجنبي المراد ترجمته. لهذا السبب هاجم شاليرماخر بعنف، وأيضاً  )Jean-René Ladmiral( تجعل من منطوق 
أنطون برمان، هذه الترجمة التأصيلية التي تنفي، بشطحة نرجسية، منطوق اآلخر بمنطوق ذاتي ال يعبر، في نهاية المطاف، سوى عن ذاته في األصالة الوهمية 
للسانه، والتمتع النرجسي بلغته )ترجمة «أيدولية» إن صح التعبير(؛ بينما الغرض من كّل ترجمة هو النظر في رؤية اآلخر للعالم من خالل لغته ورموزه، وهو 
أمر أكد عليه فلهلم هومبولت )Wilhelm Humboldt(، مقتفياً أثر شاليرماخر، في دراسته المقارنة للغات. وبالتالي، أفادتني قراءة صبحي حديدي )وأشكره على 
ذلك( في أن نجعل من الترميز هو الَسنبلة )بفتح السين(، لنبقى في إطار المرجعية للثقافات واأللسنة التي نترجمها إلى اللغة-األم. تبقى معرفة ما المقصود بالَسنبلة 
)بفتح السين( من وجهة نظر أن نطبق صورة النبتة الُسنبلة على قضايا أدبية أو فكرية، وتؤدي في الوقت نفسه داللة الترميز بالمعنى األعجمي، سليل السنبلون 
 )sumbolon(اليوناني، والذي كان يعني في األصل تقسيم شيء إلى حصتين متساويتين، وبمعنى أعم وجود شيئين متساويين: أحدهما ظاهر، يدل على شيء 

باطن، يرمز له ويحيل إليه: مثاًل الميزان رمز العدالة. فكيف ستكون “الَسنبلة” من وجهة نظر تقنية ونظرية؟ هذا ما لم أكن أتوقعه، ورغماً عني سأفكر فيه.
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)استعارة( تضمنه الصورة بوصفها الحد الفاصل/الواصل بي الحسنّ واملعنى أو بي الرمز واملرموز. عندما ترفض األيقونوكلستية 

ر للطبيعة البرشية التي ال ميكنها اس��تحضار املتعايل س��وى يف رموز قابلة للمجاز والتأويل. الحديث عن  الصورة، فإنها تتنكنّ

ر، لكن ميكن أن يدركه بوسائط يضمنها الرمز واملجاز. لهذا الغرض مل  املتعايل ال يقول دامئاً ما هو، ال يف خطاب وال يف تصونّ

يجعل األيقونوفييل من الصورة هي الحقيقة املتعالية ذاتها، وإال سقط يف األيدولة والصنمية، ولكن جعل منها الوسيط الرمزي 

عة من الرتميز: وحي، إلهام، عبقرية،  أو املجىل األنطولوجي الذي يستقطب يف حينّزه تجليات الحقيقة املتعالية يف أشكال متنونّ

فكرة خارقة، قوة خالقة وغريها من التعبريات الرمزية والثقافية.

ما يقوم به اإلنس��ان هو أقلمة الحقيقة التي تفوقه نظرياً وأنطولوجياً مع نظامه يف الرتميز والتمثيل والَسنبلة، ألننّ هذه 

الحقيقة إذا بقيت متعالية فال يدركها أبداً سوى يف أوهام أو شطحات تحيله إىل أغوار ذاته وانفعاالت نفسه، أي أننّ هذه 

األوهام والشطحات واالنفعاالت هي ذاته يف مرآة ما يعتقد فيه. من شأن الصورة أن تجد التوازن بي طبيعة اإلنسان املجبولة 

ع��ىل التصوير )وهو املخلوق عىل الصورة( والحقيقة املتعالية غري القابلة لإلدراك الحس والعق��يل والخيايل. معنى ذلك أننّ 

األيقونوكلستي الرافض للصورة ال ينفك هو اآلخر عن الرتميز والتصوير، ألننّ الداللة الحرفية التي يستنبطها من النص هي 

أيضاً صورة متمثَّلة. إذا كان يرفض الصورة فإننّه يسعى إىل تعويضها بيشء يضاهيها دون أن يكون مامثاًل لها، ويكمن ذلك 

يف العالمة )signe(، ويفرسنّ هذا األمر اعتداد األيقونوكلستي بالقراءة الحرفية )الظاهرية( للنص تستبعد التصوير والتأويل 

وغريها من تقنيات الَسنبلة والتمجيز )métaphorisation(. من شأن العالمة أنها تستحرض الفكرة أو الشخص وال تثنّلهام 

حس��ياً بالرس��م أو النحت أو التصوير. كان هذا مثاًل َميل الربوتستانتية إىل نزع اليسوع من الصليب وخلونّ الكنائس من تاثيل 

العذراء واملسيح، عىل العكس تاماً من الكنائس الكاثوليكية العامرة بصور املشاهد اإلنجيلية وتاثيل العذراء واملسيح وأرضحة 

األولياء والقديسي.

له الصورة عند األيقونوفييل، فإننّ العالمة تحمل أيضاً بعض التمثنّل  ل عند األيقونوكلستي ما تشغمُ لكن رغم أننّ العالمة تشغمُ

يف اس��تحضار األشياء الغائبة: »تصبح العالمة شكاًل، ويف عامل األشكال، تمُحدث مجموعة من الصور وقد انقطعت عن أصلها«10. 

معنى ذلك أننّ العالمة ليست شيئاً مجرنّداً، بل هي يشء محسوس وقد استقل عن األصل، أي إمكانية أن تصبح أيدولة. لتفادي 

الوقوع يف األيدولة )الصنمية، الوثنية، املادية..(، فإننّ األيقونوفييل يتحدث عن األيقونة )يشء رمزي ال حس(، فيام يبقى 

األيقونوكلستي غامضاً مل يحسم نهائياً موقفه من الصورة، سوى اختزالها إىل وسيلة مادية هي مبنأى عنها، أي مبنأى عن هذا 

املعنى املبتذل للصورة. فام الصورة إذن؟ إنها التجيل: اليشء الذي يبزغ للوعي أو املعطى الذي يسرتق النظر؛ ليس فقط شكل 

األشياء، يف الحس أو يف الذهن، ولكن هذه األشياء وقد غابت عن معطياتها الحسية أو تركيباتها الخيالية، وتعود يف مجايل 

رمزية ال هي حسية وال هي خيالية. الصورة هي أقرب، من وجهة نظر فينومينولوجية، من أن ننعتها ب�«املجىل«: الحينّز أو 

املوطن الذي تتجىل فيه الحقائق املتعالية. فهي تحقق بذلك الوظيفة املزدوجة بي املحايثة والتعايل، أو بلغة كالمية إس��المية 

عريقة بي التنزيه والتشبيه.

10- Henri Focillon, Vie des formes, Paris, PUF, 1943, 2010, p. 6
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الحقيقة والعنف: موقع الصورة بني اإلثبات والنفي

غ  إذا كان األيقونوفييل يدافع عن الصورة بأنها مجىل الحقيقة واأللوهية وأننّ نفيها سقوط يف الدمار والعدمية، فام مسونّ

هذه الحجة؟ هل االعرتاف بالصورة كأيقونة كفيل بضامن الخري والسالم يف العامل؟ لفهم هذا التربير الفلسفي والديني لوجود 

قة يف تبيان الفاصل بي ذهنية األيقونوفييل املحب للصورة وذهنية األيقونوكلستي املبغض  الصورة، فإننّ لعبة يف املقارنة ش��ينّ

للصورة، وأننّ املوقف من الصورة يعكس املوقع الذي يشغله كلنّ منهام يف سلنّم الوجود والرؤية التي يتبناها حول العامل. من 

جد عليها اإلنسان والتي يرتكنّب منها العامل هي  ح والتعايمُش بحكم أننّ الصورة التي ومُ املالحظ أننّ األيقونوفييل مييل إىل التساممُ

. لديه يقي بأننّ انتفاء الصورة هو انتصار الرش يف العامل وخراب العمران. ال يتجىل اإلله  الضامن للمحبة السارية والخري الجمنّ

سوى يف صور الكائنات والعوامل التي أوجدها، ونسبة كبرية من النصوص العرفانية املسيحية )يوحنا الدمشقي، املعلنّم إكهرت..( 

د عىل التحونّل اإللهي يف الصور، وأننّ الصورة هي جوهر الوجود، ألننّ عليها تتوقف  واإلسالمية )ابن عريب، ابن سبعي..(، تؤكنّ

الرتكيبة العضوية والنفس��ية والروحية لإلنسان. عندما يعترب األيقونوفييل أننّ األلوهية ترسي يف صور العامل، فهو مييل إىل الرِفق 

بكائنات العامل )برش، حيوان، نبات..( ألننّها مجىل الروح وبؤرة الرحمة والعناية.

ية«  دة للغة واحدة أو طرقاً مختلفة توِصل إىل الحقيقة عينها، فإننّ »البدنّ إذا كانت املعتقدات والثقافات ألسنة متعدنّ

َوري للوجود. لذا نرى بسهولة كيف أننّ النزوع  ح والتصالمُح أمر طبيعي ينتمي إىل طبيعة املجىل الصمُ التعايش والتعارمُف والتساممُ

األيقونوفييل )أرضحة القديسي يف املسيحية، أرضحة األولياء عند الصوفية..( ينطوي عىل رؤية سلمية للعامل تبثنّ املحبة 

ب  والحكمة، ألننّ الصورة هي مجىل الروح أو األلوهية الحاملة لخري كثري. ال تستقطب الصورة فقط جانباً من الروح التي يصعمُ

د )œcuménisme( كام  بلوغها بالعقل أو الخيال، ولكن لها وظيفة اجتامعية أيضاً من حيث أنها تضمن األمن واالجتامع املوحنّ

تؤديه مثاًل صور العذراء ويف حجرها الطفل اليسوع، أو مظاهر التوجه نحو األمكنة املقدسة من أرضحة ومزارات ذات أبعاد 

ش��عبية يف مواسم معلومة تصاحبها احتفاالت وأذكار وصلوات. يف محوه للصورة، يقع األيقونكلستي يف معضلة تثنّل الحقيقة 

املتعالية. فهو يعي جينّداً أنه ال يبلغ هذه الحقيقة بالعقل أو الخيال، فيسعى إىل محو كل تصوير أو تثال أو رضيح أو حجر أو 

شجر يتربنّك به الناس ويتخذونه َمْعلاًم للعبادة والقربان. إذا كان الغرض مع األيقونكلستي تطهري العامل من معامل حسية تزعم 

احتواء األلوهية وينعتمُ ذلك مبقولة الرِشك، فإنه يقع يف معضلة تحديد طبيعة املعبود الذي يدعو إليه: كيف يتمثله؟ 

ل، أي يف حدود التناهي الذي  درته عىل الحدس والتمثُّ ال ميكن لإلنسان أن يتكلم عن حقيقة ما مل يقم بأقلمتها مع قمُ

هو مجبول عليه. إذا كان العامل يف تركيبته العضوية والبنيوية هو صور حسية وذهنية، وإذا كان اإلنسان ال ينقطع بمُرهة عن 

جد عىل الصورة كام نصنّ عليه الكتاب، فكيف ميكن محو الصورة ما مل ينجرنّ عنه إفقار الوجود وتقييد الذهن  ر، وإذا ومُ التصونّ

دون عبارة دخلت يف  وخلو العامل من علنّة كينونته؟ يرتتب عن محو الصورة نتائج تقود يف الغالب إىل الرصاع. كان القدماء يردنّ

 fr. la nature a horreur du vide; lat. Natura abhorret a( التقالي��د البالغي��ة واملعرفية مفادها أننّ الطبيعة تكره الفراغ

vacuo(. ملء العامل بالصور من ش��أنه أن يضمن املالء الداليل والروحي، وإفراغه من الصور هو سقوط يف العدمية. لرمبا عمد 

األيقونكلستي إىل محو الصورة إلنقاذ األلوهية والحقيقة املتعالية من الوثنية والصنمية والتجسيد، ويستبدلها بالعالمة كقراءة 

ر بها األيقونكلستي العامل لتفادي التيه والضياع وتكمن يف الفعل  حرفية يف النصوص التأسيس��ية. لكن هناك قيمة أخرى يعمنّ
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)l’action( الذي كانت له تجليات يف التاريخ حس��ب الثقافات ومنط رؤية العامل: »الجهاد« يف اإلسالم، »الحرب الصليبية« يف 

الكاثوليكية، »الرأسامل« يف الربوتستانتية الذي أتاح حضارة ليربالية قامئة عىل العمل والفعل. 

��ل يف األصل باحتذائه  ل )contemplation( عند األيقونوفييل )رؤية النموذج، التأمنّ أمام الصورة التي تس��تدعي التأمنّ

ومحاكاته..(، فإننّ الفعل )action( يقتيض تحويل الطبيعة، ترصيف رأس املال، وعموماً إدخال الحركة يف الوجود. أمام جمود 

ل والهيبة واإلذعان، هناك الحركة والفعل والعمل التي هي قيم تكوينية تستعمل الطبيعة وال تتحفها  الصورة التي تقتيض التأمنّ

نع الربوتستانتية التي هي بالتعريف  ل. تعويض الصورة بالفعل هو ذكاء حديث من صمُ بإدخالها يف متحف التربنّك أو التأمنّ

مذهب أيقونوكلس��تي يرفض الصورة، والتي أتاحت بروز الرأس��املية كام ذهب ماكس فيرب يف مؤلنّفه الشهري والنافذ »األخالق 

الربوتس��تانتية وروح الرأساملية«11. بحكم النزوع املعادي للصورة يف الثقافة الربوتستانتية، فإننّ الفعل والحركة هام القيمتان 

ربى، ألننّ  الجوهريتان لإلنس��ان وليست الصورة كام ذهبت شقيقتها املنشقة عنها الكاثوليكية. لهذه الفكرة خطورة نظرية كمُ

ا الفعل والعمل من أجل حضارة  تعويض الصورة بالفعل ينجرنّ عنه احتامالن )نقول بالتعبري املجازي: سيف ذو حدين(: 1 - إمنّ

ا العنف والقهر من  م التقني والعلمي كام هو شأن الحضارة املعارصة؛ 2 - وإمنّ ال تنفك عن تجميع قواها النشيطة نحو التقدنّ

أجل سقوط الحضارة وخراب العمران، بحكم أننّ العنف والقهر ينتميان أيضاً إىل مجال الفعل نقيض الصورة. 

ندرك بسهولة الخطورة التي انجرنّت عن محو الصورة، حيث أتاحت اليوم رؤيتي يف العامل متناحرتي: 1 - رؤية غربية 

أيقونوكلستية )ذات جذور بروتستانتية: الواليات املتحدة، أملانيا..( انترصت عىل الرؤية األيقونوفيلية األوروبية )ذات جذور 

م التكنولوجي  ن، ومن رأس املال علة التقدنّ كاثوليكية: فرنسا، إيطاليا، إسبانيا..( وجعلت من الفعل والعمل أساس التحرضُّ والتمدُّ

ابية، سلفية..( انترصت عىل الرؤية األيقونوفيلية )علامنية،  ع العوملي؛ 2 - رؤية إسالمية أيقونكلستية )وهنّ والرثاء املادي والتوسنّ

ل( س��بيل بسط الهيمنة وتعمري األرجاء واألقاليم بالفعل املنضبط تحت  صوفية..( وجعلت من »الجهاد« )الفعل بدل التأمنّ

ل يف هذه الظاهرة نجد أننّ لها تاريخاً مذهبياً طوياًل قامئاً عىل التذبذب بي قبول  ى »تطبيق الرشيعة«. عندما نتأمنّ مسمنّ

الصورة ورفضها. نجد أننّ األيقونكلستي رفض الصورة بتبني حرفية النص، بال استعارة وال مجاز وال تأويل )بال صور بيانية أو 

ل وإفقار الخيال، وبالتايل فتح الباب عىل رؤية رصاعية للعامل، حيث كل معتقد أو مذهب  إنشائية(، وانجرنّ عن ذلك تقييد التمثُّ

يعترب أننّ الحقيقة املرسودة يف النص الديني ال ميكن تصويرها وال تضاهيها حقيقة أخرى. فهي رؤية قامئة عىل عدم االختزال 

)incommensurabilité( حيث كل ثقافة أو معتقد هو ش��بيه باملونادا )monade( عند ليبنتز، بال نوافذ التصوير والتمثيل 

وال أب��واب التأويل والقياس. إعدام الصورة بالقراءة الحرفية والظاهرية للنص وإحالل الفعل محلها )الجهاد، الحملة الصليبية، 

كوثرة رأس املال..( هام املدخل الرئيس والحاسم نحو رؤية رصاعية بي املعتقدات والثقافات. 

عندما يدافع األيقونوفييل عن الصور، فإننّه يمُربز من خالل ذلك أننّها راعية الس��لم البرشي، ألننّ وفرة الصور هي دليل 

ع واالختالف. يضمن وجود الصور السجال حول مغزاها أو النقاش العقالين حول  االلتباس الداعي إىل التأويل، ودليل عىل التنونّ

راته، أو نفي الصورة فقط. مظاهر النزوع العدمي  معناها، وال يؤول إىل الرصاع الدموي سوى بنفيها، أي نفي صور اآلخر وتصونّ

11- Max Weber, Die protestantische Ethik und der ”Geist“ des Kapitalismus, «Archiv für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik», 1905; Bodenheim: Athenäum, 1993
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، وهي قراءات تقيص املجاز والتأويل وكلنّ  ت عىل وجه الخصوص يف القراءات الحرفية للنص كام أس��لفتمُ يف محو الصورة تبدنّ

ر النزوع الحريف للنص املتواقت  ر أرجاء النص بدالالت ورموز وابتكارات نظرية وفكرية. عندما نرى تطونّ الصور البيانية التي تعمنّ

ر كان  مع الرفض املذهبي للصورة )الربوتستانتية يف املسيحية، مختلف الطوائف السنينّة يف اإلسالم..(، ندرك كيف أننّ هذا التطونّ

ع )أمريكا مثاًل( ومامرسة إرهابية يف االفتكاك باألقاليم )القاعدة  حامل رؤية عدوانية للعامل انتهت مبامرسة إمربيالية يف التوسنّ

وداعش مثاًل(.

لكننّ الخطأ الذي وقع فيه األيقونوكلستي الحدايث هو أننّ محو الصورة إثبات لها: عندما تستبدل الثقافة اإلمربيالية 

والرأساملية، سليلة الربوتستانتية، الصورة بالفعل، ألننّ معيار اإلنسان هو الحركة والعمل وتعمري العامل واستغالل الطبيعة؛ فإنها 

تنىس )أو تتناىس( أننّ إحالل الفعل محل الصورة ما هو سوى إثبات الصورة يف املَواطن األخرى من التعمري الحضاري. مثاًل، 

م يف الحضارة إذا مل تكن هذه الحضارة قامئة يف أساسها عىل تشكيالت تبتكرها يف التقنية والتكنولوجيا،  كيف ميكن ضامن التقدنّ

أي مجموعة من األشكال اإلبداعية التي هي بالتعريف عبارة عن صور؟ لرمبا كانت التقنية لها غاية فعلية أو عملية: السالح 

مثاًل من أجل الرصاع أو الروبوط من أجل تس��هيل الحياة اليومية للبرش أو املركبة )س��يارة، طائرة، قطار رسيع، ميرتو..( من 

أجل تقليص املسافات وضامن حركة األشخاص والبضائع ورؤوس األموال، لكننّ هذه األوجه التكنولوجية هي أيضاً صور. فلم 

لية(  يصنع األيقونوكلستي سوى صور لها غايات عملية )قيمة استعاملية( ال تخلو يف بعض األحيان من غايات ثبوتية )قيمة تأمنّ

كالس��يارات الفاخرة أو االخرتاعات املوضوعة يف املتاحف. والحضارة املعارصة تعجنّ بالصور بوصفها أشكال اكتامل الحداثة 

الغربية، هذه الصور التي تستقل مبنطق خاص درسه بإسهاب فيلسوف الثقافة األملاين جيورج زميل12.

كذلك عندما ينفي األيقونوكلستي الرتايث الصورة بحجة إنقاذ اإلله من التجس��يم والتشبيه، وعندما يعض بالنواجذ عىل 

الداللة الحرفية للنص مس��تبعداً املجاز والتأويل، فإننّ الحرفية تغدو عبارة عن تحريف )الحرف/التحريف: أليس من طينة 

سبان عاماًل جوهرياً وهو السياق التداويل. أقول: ال معنى للقوالب  لغوية واحدة؟(؛ ألننّ األيقونوكلستي الرتايث ال يأخذ يف الحمُ

النصية إذا مل تس��توعبها القوابل البرشية يف ش��كل استعداد وأقلمة، وال معنى للنص إذا مل يكن هنالك وعي يمُدركه، ويدركه يف 

الزمان واملكان الذي يحيا فيه بالقوة النظرية والعملية، سليلة هذا الحينّز وهاته اللحظة. عندما يريد األيقونوكلستي الرتايث 

إحياء الخالفة مثاًل، فهو يجرنّ يف الحارض جثة املايض، ويتغافل عن أمر أسايس وجوهري وهو القابل البرشي من حيث درجة 

م املوت هنا يف الحياة ويسوس املايض مسار الحارض، وهذه كلها تحريفات عامنّ هي عليه الطبيعة  الوعي وقيمة اإلدراك. يتحكنّ

التداولية والس��ياقية ملا يمُفهم من النصوص واملرجعيات. أراد األيقونوكلستي هدم التأويالت بإحالل الداللة الحرفية للمرجعية 

ر زمني وإدرايك يف الذهنيات والسلوكيات. التطبيق الحريف للنص  الدينية فسقط يف التحريفات ملا هو عليه واقع البرش من تطونّ

ع والتوزنّع واالرتقاء. هو تحريف للواقع القائم عىل التنونّ

12- Georg Simmel, Philosophie de la modernité, t.1: la femme, la ville, l’individualisme, Paris, Payot, 1988; t.2: esthétique 
et modernité, conflit et modernité, testament philosophique, Paris, Payot, 1990; G. Simmel, Philosophische Kultur, Alfred 
Kröner Verlag, Leipzig, 1919, tr. fr. La tragédie de la culture et autres essais, Paris, Rivages, 1988
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لدى األيقونكلستي سلوك عدواين يف نضاله ضد الصورة، يستعمل الوسائل املادية يف هدم األرضحة واأليقونات، والوسائل 

الرمزية يف التشنيع والتكفري. اتهامه لأليقونوفييل بالوثنية )paganisme( وعبادة األصنام هو السبيل السهل واملريح يف التخلنّص 

��ك األيقونكلستي بحرفية النص، فإنه يصنع بذلك »أيدولة« أشنع من األيقونة التي يستحبها  منه وبس��ط هيمنته. عندما يتمسنّ

األيقونوفييل؛ ألننّه بفعله هذا يستقطب املعنى يف حرفية ما يدعو إليه ويحرص القوة يف ما ينافح عنه؛ فيقوم بتجميد النص 

ويجعله صلباً وفوالذياً عرب األزمنة واألمكنة )من وراء شعار: »صالح لكل زمان ومكان«( ال يراعي فيه الفروقات املوضوعية 

ع الذي يتيحه،  ب النص بنفي التنونّ والسياقات التداولية املختلفة والحساسيات املتنافرة. السلوك الحريف هو سلوك أيدويل يحجمُ

أي كل القراءات والتأويالت املمكنة للنص التي تستجيب لروح زمانها وملتطلبات س��ياقها الذهني والسلويك. عندما يحرص 

األيقونكلستي النص يف داللة أحادية هي الحرفية التي يتبناها، فإنه ال يكتفي بتجميد زمان النص يف كل األزمنة الالحقة 

واملتواترة، ولكن يقوم بتحويل النص إىل أيدولة ال تحيل إىل يشء آخر سوى إىل ذاتها، بل ويقوم بنفي النص ألنه يصبح الناطق 

باسمه والراعي عىل حرفيته، وهذا ما أسميه ب� »تصنيم النص«.

تصنيم النص بتحويله إىل أيدولة هو املدخل البدهي نحو رؤية رصاعية للعامل، قامئة عىل العداء )مثاًل رصاع السيف 

والصليب بي املسلمي واملسيحيي يف العرص الوسيط( والقهر )مثاًل فرض داللة أحادية للنص هي ما تكشف عنه حرفيته 

البارزة(. ال ميكن إيجاد أي منفذ أو مخرج يف األيدولة س��وى االنغامس يف الرصاع، ألننّ األيدولة هي بالتعريف تقليص املسافة 

بي النسخة والنص للتامهي بينهام، بحيث يكون املذهب الديني يف تاٍه مع النموذج األصيل )الوحي(، مضاٍه له، مساٍو 

لدالالته ومضامينه؛ فيسهل بالتايل أن ينقلب املذهب عىل النموذج بالحلول محله، واستعامل القوة والعنف يف بسط هيمنته 

والرتويع والتخويف يف إفحام أعدائه. كان هذا دأب العديد من املذاهب الدينية عرب التاريخ، من أي ديانة أو ثقافة كانت13. 

لكن أكرث من مجرنّد محو النموذج والحلول محله، األيدولة هي بالتعريف »تقليد التقليد« )كام يف املثال األفالطوين: الرسم 

هو »تقليد« رسير النجار الذي هو بدوره »تقليد« فكرة الرسير يف العلم اإللهي(؛ فهي بالتايل تصنيم النص، ليس فقط النص 

األصيل )الكتاب املقدس( ولكن أيضاً الرشوحات والتعليقات )التفاسري(. األيدولة هي »تقليد« النص الشارح الذي هو »تقليد« 

س. النص املؤسنّ

خ يف األذهان مثلام  تقوم األيدولة عىل اسرتاتيجية التجميد والتصنيم، ألننّها الحركة الوحيدة التي تثبت بالقواعد وترسنّ

تثبت املطرقة املسامر. إنها حركة من أجل الجمود، فقط ألنها »تقليد التقليد« الذي ينتفي معه كل ابتكار حي أو إبداع 

ن، فقط ألننّها كاملطرقة توقف الزمن يف لحظتها بالذات، لحظة  ر والتكوُّ خالق. األيدولة هي حركة ضدنّ الزمن، ألننّها ضدنّ التطونّ

»تقليد التقليد«14؛ فينبغي أن تكون عىل شاكلة »املحرنّك الذي ال يتحرنّك« يف املعجم األرسطي، أو املطرقة التي تتحرنّك من 

13ـ بشأن النزوع األيدولي في اإلسالم يمكن الرجوع إلى المؤلفات التالية: هشام جعيط، الفتنة، جدلية الدين والسياسة في اإلسالم المبكر، دار الطليعة، 1989؛ 
محمد أركون، تاريخية الفكر العربي اإلسالمي، ترجمة هاشم صالح، مركز اإلنماء القومي/المركز الثقافي العربي، بيروت، ط2، 1996؛ محمد أركون، الفكر 

اإلسالمي: قراءة علمية، ترجمة هاشم صالح، مركز اإلنماء القومي/المركز الثقافي العربي، ط2، 1996

14ـ ال نجد صعوبة كبيرة في فهم هذه المسألة بالقياس إلى ما حصل في التاريخ المذهبي للمسيحية أو اإلسالم. عندما نجد بعض الطوائف الدينية تحتكم إلى أفكار 
ابن تيمية مثاًل، فهي تحّقق هذه الخاصية الجوهرية في األيدولة وهي «تقليد التقليد». فهي تقلّد رؤية الهوتية ومذهبية للعالم )ابن تيمية( لرؤية تأسيسية في اإلسالم 
جاء بها النبي محمد. فاأليدولة لها هذا النزوع في تصنيم النصوص وإيقاف الزمن، ألّن الَحرفية التي تحتكم إليها تنسف كل تأويل أو قياس أو اجتهاد، أي أنها تقصي 
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نف والقهر من أجل تثبيت قواعد وأحكام أو  أجل لحظة التثبيت والتجميد والتصنيم. ميكن تأويل هذه الحركة كإرادة يف العمُ

تجميد صورة معينّنة حول العامل. نعرف تاريخياً أننّ العديد من املذاهب الدينية )يف املس��يحية ويف اإلس��الم( لجأت إىل الفظاعة 

واملجازر والرتهيب من أجل إحكام قبضتها عىل املجتمع وبسط هيمنتها، وحتى يكون تثبيت رؤيتها للعامل بقوة املطرقة صارمة 

 :)catastrophe( »وقاصمة. إننّها الحركة النهائية التي تنبئ بالنربة األخرية كام يوحيه األصل االشتقاقي اليوناين لكلمة »الكارثة

النربة )strophè( األخرية )kata(؛ أو إذا شئنا: الكلمة األخرية، القول الفيصل. فاملذهب الديني، بوصفه أيدولة، يقول كلمته 

األخرية، ألنه منتهى الكالم، نهاية التاريخ، توقف الزمن، سقوط التأويل، انهيار االجتهاد، إلخ.

نف والقهر  الن��ربة األخ��رية، رضبة املطرقة النهائية، القول الفيصل هي كلها بالغيات يف نعت نظام الحقيقة القائم عىل العمُ

إىل غاي��ة ال��رصاع الدموي بي املذاهب والطوائف الدينية يف التاريخ. إننّه »رصاع األيدوالت« إذا جاز يل التعبري عن ذلك بالقوة 

ب الصورة ويعونّضها بالفعل، هي أننّه يعود دامئاً  البالغية التي تبتغي الفكرة النبيهة. املفارقة عند األيقونكس��لتي الذي يش��جنّ

إىل الصورة بالتشكيالت الثقافية واإلبداعات الفكرية عندما يتعلنّق األمر بالنزوع البنايئ يف الحضارة )إنتاج، تعليب، استهالك، 

ل هذه األلفاظ كلها املعجم الرثي لثقافة الصورة املعارصة كام أشار إليها بذكاء نادر جون بودريار15(؛ أو  فضائيات: تشكنّ

يستقطب يف ذاته هذه الصورة النهائية يف شكل تصنيم )الحركة اآليلة للجمود(، عندما يتوقف معه التاريخ وينتفي التأويل 

قة، ألننّه يستعمل يف ذلك أدوات الرهبة والقهر والفظاعة لتثبيت قوله  ويقول الكلمة النهائية بنربة أخرية تنبئ عن كارثة متحقنّ

النهايئ الذي ال قول بعده. أقول بالعبارة الشهرية، »انقالب السحر عىل الساحر«، إننّ نفي الصورة هو إثبات لها، وهذا ما وقع 

مع األيقونكلستي الحدايث الذي جعل من الفعل )حركة رأس املال( معيار اإلنسان، لكن إلنتاج صور أيدولية )سيموالكرية( يف 

اإلش��هار واإلعالم واالستهالك؛ ومع األيقونكلستي الرتايث الذي جعل من الفعل )الجهاد( معيار اإلنسان، لكن إليقاف الزمن يف 

مذهبه بالذات، بجعله الحقيقة النهائية وفصل املقال، بجعله الصورة األخرية التي تتوقف عندها األحكام والقواعد16.

الصورة والشكل: نحو هيمينوطيقا نقدية يف ثقافة األيقونة

س. إذا كانت  يكتنف الصورة االلتباس، وهي علة الرصاع بي األيقونة واأليدولة، علة اإلرادة يف الحقيقة وسياسة املقدنّ

الصورة هي َعَصب هذا الرصاع الذي بمُنيت عليه الكثري من التأسيس��ات الدينية والسياسية والثقافية عرب التاريخ، فكيف 

ميكن إيجاد »موطن التوازن« بي القوى األيقونوفيلية واأليقونكلستية؟ وال أقول، عىل الطريقة التقليدية والساذجة، إيجاد 

كل تطّور في األحكام أو ارتقاء في الذهنيات، عالوة على طمس كل السياقات التداولية التي تجعل كل إقليم أو زمان فريد في تعيّناته ومؤشراته. 

15- Jean Baudrillard, Simulacres et simulation, Paris, Galilée, 1981

16ـ عندما يطرح البعض السؤال: ما هو اإلسالم الصحيح؟ فإنهم يفكرون من خلفية «أيدولية» مآلها التصنيم والتجميد؛ ألنّه في حقيقة األمر ال يوجد شيء اسمه 
«اإلسالم الصحيح»: ثمة نموذج حضاري تشّكل في منعطف القرن السادس الميالدي في شبه الجزيرة العربية وانطلقت منه نسخ متواترة )ومتوتّرة بفعل الصراع 
من أجل االستئثار بالحقيقة( ومتعاقبة في التاريخ قصد شرحه وتفسيره وضمان الديمومة له في األزمنة واألقاليم بالتوّسع الجغرافي واألقلمة االجتماعية؛ والبحث 
عن اإلسالم الصحيح هو كالبحث عن إبرة وسط التبن كما يقول الَمثل الفرنسي )chercher une aiguille dans une botte de foin(؛ ألّن اإلسالم يسود 
عبر التأويالت والسياقات التداولية التي تقوم بأقلمته وضبطه حسب فهمها واعتبارها والممارسات السياقية التي تقوم بها. يصبح هنا اإلسالم عبارة عن سيادة 
)autorité( قابلة للتعميم حسب درجة الفهم وتنّوع األفراد والجماعات واختالف األزمنة واألقاليم؛ وال يصبح سلطة )pouvoir( سوى عندما يتجّسد في مذهب 
أو حزب أو طائفة تحتكره وتجعل منه أيدولة ثابتة وسالحاً في بسط الهيمنة والدمار. بشأن الفرق بين السيادة والسلطة في التراث، يمكن الرجوع إلى خاتمة كتابي 

“الثقاف في األزمنة العجاف”، ص ص 760-758
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بمُل الحوار بينهام. ألننّه حتى عندما يتحاور األيقونوفييل واأليقونكلستي فمن أجل »تخطيئ« اآلخر إن صح التعبري؛ وهذا  سمُ

يفرسنّ ملاذا باءت كلنّ الحوارات بالفش��ل يف التاريخ املذهبي بي الكاثوليك والربوتس��تانت يف املسيحية، وبي الشيعة والسننّة يف 

اإلسالم؛ ألننّ العتبة التي ينطلقون منها هي »أنطولوجية« تتجاوز نظام العقل والتخمي، وليست جاهزة يف قوالب خطابية 

م يف منط اعتبار الصورة هو من »الَغْور« يف الدهاليز  سن النية وتالوة اآلية البينّنة. إننّ »الثقاف« الذي يتحكنّ يسهل تغليفها بحمُ

األنطولوجية والالش��عورية تجعل معه اللقاءات بي األيقونوفييل واأليقونكلستي كمسامرات ليلية يف دردشة تنقشع مع أول 

بصيص الغس��ق، فيتفىض كلنّ مذهب نحو حقوده الزمنية املرتاكمة. ال أقول أين تكمن العلة؟ ألننّ العلة نعرفها جينّداً وقدمتمُ 

ل يف أدق التفاصيل  لها يف هذا املقال بعض الخطوط العريضة؛ ولكن: كيف ميكن مجاوزة هذا الرصاع التاريخي الذي يتس��لنّ

النظرية والدينية والسياسية اليوم؟

يتعلق األمر باالنتقال من الصورة إىل الشكل يف هريمينوطيقا نقدية تنزع عن الصورة مفاتنها األيدولية. لفهم هذه 

السريورة، يتطلب األمر الوقوف باقتضاب عند فلسفة الشكل17. قبل هذه اإلزاحة الرضورية والحاسمة، يتطلب األمر معرفة 

ما نقصده بالشكل، وهل يمُختزَل يف خطوط وألوان محايدة تنزع عن الصورة سحرها األيقوين ومفاتنها اإليديولوجية والسياسية 

واإلعالمية والعوملية؟ إننّ إزاحة الصورة عن هذه اللوحة الس��حرية واملفتنية من ش��أنها أن تنتهي بنزع القداسة عن الحقيقة، 

ونزع الحقيقة عن القداسة، وإرجاع الصور إىل موطنها األصيل وهو الشكل. فام هو هذا الشكل الذي نتحدث عنه؟ ال 

ة. ال نتحدث عن اليشء نفس��ه عندما نقول »الشكل الطبيعي« و«الشكل  يتمينّز الش��كل، هو اآلخر، بالوضوح والبداهة املرجونّ

رة أو خيال )imagination(، الشكل  الروحي«؛ لكن، عىل الخالف من الصورة )image( التي هي صناعة ذهنية يف صيغة مصونّ

ل الصخور عرب العصور الجيولوجية، أو التشكيل الفني  )forme( هو صناعة طبيعية يقتيض التشكيل )formation( مثل تشكنّ

نع اإلنسان. الشكل يرتبط أساساً بالحياة تبعاً لقول هري فوسيون الذي افتتح كتابه بعبارة بالزاك: »الكلنّ شكل والحياة  من صمُ

هي نفسها شكل«18. نفهم من هذه العبارة أننّ الشكل والحياة هام اليشء نفسه. تبتكر الحياة أشكاالً جديدة بإفناء أشكال 

قدمية يف سريورة ال تنضب، أياً كانت حقيقة هذه األشكال: طبيعية، فطرية، فكرية، إلخ. فاليشء األقرب إىل الحياة املندمج 

م الذي تنفرد به األيدولة أو  بالحياة هو الش��كل؛ فيام الصورة هي أقرب إىل الصناعة الذهنية والثقافية، وإىل االصطناع املتوهنّ

السيموالكر؛ أي اصطناع شكل غري طبيعي رسعان ما يتصلنّب يف هيكل أو يتصننّم يف مذهب.

بتعبري أدق: ينعطف مفهوم الشكل عىل الصناعة بإنجاز أبعاد حقيقية لليشء املراد تشكيله، بينام يتنّحد مفهوم الصورة 

باالصطناع الذي هو اإليهام. ال نجد صعوبة كبرية يف فهم هذا الفاصل عندما نرى كيف أننّ الصورة هي محل استعامل ذرائعي 

17ـ كانت دراسة إرنست كاسيرر حول ما سماه «الشكل الرمزي» )symbolique forme( إبستمولوجية وتاريخية في معرفة نشأة الشكل الرمزي في العلوم 
الرياضية والطبيعية وعلوم الفكر، ويأتي هذا في إطار مشروع طموح في أربعة أجزاء عنوانه «فلسفة األشكال الرمزية»؛ ولكن، من وجهة نظر نقدية وسياسية، 
تتطلب دراسة  الرمزي  الشكل  الفيلسوف، ألّن فكرته حول  أتوقف عند هذا  الصنمية. ال  فيه:  الذي سجنها  الوحيد  التمثّل  الصورة عن  إزاحة  تساعدنا في كيفية 
مستقلة. هذه مجّرد إشارة إلى اعتنائه النقدي والهيرمينوطيقي بمفهوم الشكل في المعارف العلمية واإلنسانية. يمكن االطالع على كتابه القيّم «ثالث محاوالت حول 

الرمزية»:

Ernst Cassirer, Trois essais sur le symbolique, tr. Jean Carro et Joël Gaubert, Paris, Les éditions du Cerf, 1997

18- H. Focillon, Vie des formes, op. cit., p. 2
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)مثاًل، يف األدبيات االستبدادية مع النازية أو الفاشية: استعامل صورة القائد من أجل الرتهيب، حيث تكتسح صوره كل األمكنة 

واألزمنة( يمُراد به افتتان العيون وقهر النفوس، عندما يقوم الشكل بنزع القداسة عن الصورة يف تساؤل بسيط: »ما الصورة؟ 

ق ذلك قول الكاردينال نيكوال الكويسNicolas de Cues( 19(: »مبا أننّ الصورة لها ش��كل يهبها الكينونة التي  إننّها ش��كل«. يصدنّ

ل، وأننّ الصورة ال حقيقة لها سوى الشكل الذي هو حقيقتها ومنوذجها؛  بها أصبحت صورة، ومبا أننّ شكل الصورة هو شكل مشكَّ

كذلك كل خلق كامن يف اإلله هو خلق، ألننّ كل خلق، صورة اإلله، كامن يف الحقيقة«20. أي أننّ جوهر الصورة هو شكل )خطوط 

وألوان(، وأننّ استعامالت الصورة عرب التاريخ، املذهبي/الديني أو السيايس/الذرائعي، هي التي غلنّفتها ببطانة مقدسة، ورشنّعت 

ارَس بها. بالتايل العنف الرمزي الذي تارسه، عالوة عىل العنف املادي أو الفيزيقي الذي ميمُ

يرتبط الشكل يف أصله اليوناين بالفكرة )idea( وباملثال )eidos(. يفرسنّ هذا األمر اعتداد األفالطوين بالشكل )منسجم 

ع، أي املكر  األبعاد، متصل الداللة بالفكرة الناصعة( واحرتاسه البليغ من الصورة )دليل السوفسطايئ يف االصطناع والتصنُّ

وااللتباس(. وكلمة »األيدوس« لها عالقة بالرؤية: رؤية محيط األشياء )contour( الذي يرسم أبعادها ويمُربز حدودها التي 

تتمينّز بها عن بعضها البعض. تتخذ األيدوس هنا داللة املظهر والسمة والصنف، وهي أقرب إىل ضبط األشياء يف تجليها الظاهر 

)الفينومينولوجي(. لكن تتخذ، من جهة أخرى وباملقارنة مع فلسفة األفالطوين، داللة النموذج أو األصل الذي تحتذيه النسخة: 

إذا كانت النسخة تقلنّده بإعادة نسخه )mimèsis( فهي »أيقونة« )النجار يف تقليده لفكرة الرسير األصلية(، وإذا كانت 

ام يف تقليده للنجار( فهي »أيدولة«. ال شك أننّ األفالطوين يحبنّذ األيقونة  النسخة تقلنّد نسخة أخرى جاعلًة منها النموذج )الرسنّ

ن األبعاد الواضحة واملعلومة عىل الحدود امللتبس��ة واملبهمة؛  ل الش��كل عىل الصورة، يثمنّ عىل األيدولة كام مرنّ تبيانه، ألنه يفضنّ

فهو يضع الشكل يف مرتبة أنطولوجية أرقى من الصورة، فقط ألننّ الصورة انحدرت عن الشكل بحكم »تقليد التقليد« )تقليد 

الرسام األيدويل للنجار األيقوين(.

ح: »أضع كمبدأ أننّه ال يوجد أجمل من أن يرزح يشء  نجد إشارة مامثلة عند شيرشون، أفالطونية يف جوهرها، عندما يرصنّ

تحت هذا الجامل األصيل، ال تدركه الحواس، جامل تدركه فقط عيون الروح، والذي عىل أساسه تمُستنسخ سمة معينة عىل 

غرار صورة مستخرجة من الطبيعة«21. استنساخ سمة معينّنة من الجامل األصيل هو الذي يربنّر وجود الصورة باستخراجها من 

الطبيعة، أي بجعلها مامثلة للطبيعة كام يف رسم املناظر الطبيعية. لكن، فيام مينح أفالطون للنموذج مكانة أنطولوجية مستقلة 

عن الذات املقلنّدة، َيعترب شيرشون أننّ الذات املقلنّدة هي التي تبتكر النموذج، وهذه إزاحة ملحوظة يف تاريخ الفكر. يقول 

19ـ نيكوال الكوسي )نسبة إلى بلدة كوس األلمانية Kues( 1401-1464، كاردينال كاثوليكي ومفكر افتتح عصر النهضة بدراساته العلمية، ومن بينها ابتكاره 
للهندسة الالإقليدية. بنظريته حول تواُقت النقيضين )coincidentia oppositorum( يبرهن الكوسي نسبه إلى سلسلة طويلة حول ما ُسمي بوحدة الوجود من 
الرواقية واألفلوطينية إلى هيغل مروراً بابن عربي وابن سبعين واسبينوزا. فهي فكرة «تفكيكية» قبل أوانها، تحّطم المبادئ التي بُني عليها المنطق األرسطي في 
عدم التناقض. قام الكوسي بتفسير علة الخلق وفكرة الصورة باالعتماد على هذه النظرية. اعتبرها الكوسي فكرة أصيلة جاءت نتيجة إلهام مفاجئ لدى عودته من 
اليونان. لكن في حقيقة األمر هي فكرة تتفق ومبدأ وحدة الوجود الذي تتواطأ فيه المتناقضات، ونجد مقاباًل لها عند محي الدين بن عربي بفكرته حول «علم تآلف 

الضّرتين» )الفتوحات المكية، ج2، 660(.

20- Nicolas de Cues, «Apologie de la Docte ignorance», in: Trois traités sur la docte ignorance et la coïncidence des 
opposés, tr. Francis Bertin, Paris, Cerf, 1991, p. 19

21- Cicéron, Œuvres complètes, vol. IV, § 2, p. 17 )Paris, Librairie Fournier, 1816(.
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له بنفسه. قامت هذه  بشأن الرسام فيدياس يف رسمه ملالمح جوبرت ومينريفا: »لقد اشتغل تبعاً لفكرة الجامل الكامل الذي شكنّ

تمُ عن ذلك مبقوالت ابن عريب أقول: يعتدنّ  الفكرة بتوجيه ريشته وأوحت إليه السامت التي كان ينبغي أن يعربنّ عنها«22. إذا عربنّ

ه بها الذهن  أفالطون باملثال املنفصل )مثل »الخيال املنفصل« عند ابن عريب( أي بالفكرة الناصعة املستقلة عن الذهن ويتوجنّ

ال يف الكوسمولوجيا العريقة(؛ بينام يعطي  يف ابتكاراته النظرية )ال تبتعد هذه الصيغة عن نظرية العقول املتصلة بالعقل الفعنّ

درة الذهن عىل تركيب  شيرشون الصدارة للمثال املتصل )مثل »الخيال املتصل« عند ابن عريب(، ألنه من إنتاج الذهن، أي قمُ

لة كاألحالم. أشكال معقولة كالرياضيات أو متخيًّ

ال ش��ك أننّ شيرشون استنبط ذلك من ترجمته الالتينية ملحاورة »طياموس«، واستعمل الصنف أو الشكل )species( يف 

زه عىل اعتبار الذهن مبتكر األش��كال هو صورة »خالق الكون«  الداللة عىل الفكرة باملفهوم األفالطوين. لكن األمر الذي حفنّ

)Démiurge( يف هذه املحاورة: صانع الكائنات، جاعل املواد، واهب الصور، إلخ. يف ابتكاره أو تركيبه لألشكال، يقوم الذهن 

مقام الخالق بأن مينح لهذه األشكال األبعاد والحدود واملواد املصنوعة. فهو يقلنّد الفعل )عملية الخلق واالبتكار( وال يقلنّد 

الفكرة )النموذج األصيل(. معنى ذلك أننّ شيرشون يتجاوز صيغة األصل والنسخة أو النموذج والتقليد )عند أفالطون( نحو 

صيغة الصانع املبتكر لنامذجه الخاصة. هل هذا سقوط يف األيدولة، بحكم أننّ هذه األخرية تقلنّص املسافة بي األصل والنسخة 

ر منه األفالطوين؟ لتجعل النسخة هي األصل يف قلب سوفسطايئ حذنّ

مل يقم شيرشون، يف حقيقة األمر، سوى بتغيري زاوية النظر، بحيث يصنع الذهن مناذجه بدون أن مينح لهذه النامذج 

الصنمية كام نعهدها يف األيدولة، ألننّها مناذج مصنوعة ومبتَكرة يف العقل وميكن تجسيدها يف الواقع )يف التناهي الزماين 

د يف قوالب حس��ية. إذا تحدثنا عن املثال  واملكاين( وال ميكن إضفاء القداس��ة عليها. إننّها رؤى عقلية ومجرنّدة قابلة للتجسُّ

ل لذاته مرجعية ذاتية واعية بتناهيها الزماين  ز والداللة. إذا صنع الذهن منوذجه، فإنه يشكنّ أو النموذج فعىل سبيل التجونّ

واملكاين، وهذا يتعارض أصاًل مع األيدولة يف نفي التناهي الزماين واملكاين عرب تصنيم النموذج الذايت واالرتقاء به إىل مصاف 

القداسة وعدم املساس. عندما يكون هنالك خلق أو ابتكار، فثمة إضفاء للتناهي عىل األشكال املصنوعة أو الصور املوضوعة، 

طى شيرشون يف جعل النامذج عقلية أو حسية، أي من  أي بوصفها مبتكرات منزوعة القداس��ة أو التعايل. يس��ري سينيكا عىل خمُ

إنتاج العقل أو من إنتاج الطبيعة. عندما يتحدث ش��يرشون عن الش��كل )species(، فإننّ سينيكا يتكلم باألحرى عن النموذج 

)exemplar(، ولكنه منوذج محايث، قابل للمحاكاة أو إعادة اإلنتاج والنسخ. النموذج هو وجه األشياء )مالمحها وسامتها(. 

نع؛ وأعطت يف الفرنس��ية كلمة  ومعلوم أننّ الوجه يف الالتينية )facies( يتقاطع مع كلمة )facere( التي هي الفعل أو الصمُ

)façon( أي شكل األداء أو طريقة الفعل.

معنى ذلك أننّ سينيكا ال يفصل النموذج عن تعينّناته الواقعية كام هو الحال مع األفالطوين، ويذهب إىل أبعد من ذلك، 

هات« التي تتخذها،  عندما يجعل من النموذج والصناعة شيئاً واحداً عرب االشتقاق الالتيني. وكأننّ »وجه« األشياء هي »التوجنّ

22- Ibid., p. 17-19
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بمُل أو الطرائق التي تنتجها، مبعنى األفعال أو األشكال التي تنجزها. ال يخفى علينا أننّ هذه املشكالت اإلبستمولوجية  أي السمُ

يف اعتبار سؤال الشكل والصورة لها نتائج خطرية عىل املستويات السياسية والدينية والحضارية. أن يكون الشكل هو التشكيل، 

معنى ذلك أننا ال نفصل بي االسم والفعل، وأننا نفكك من أساسه كل زعم نخبوي يمُربز األسامء عىل حساب األفعال، أي يمُظهر 

ه هو وجه يتحرنّك  ه« أو التوجنّ األلقاب والفخامات عىل حس��اب االبتكارات واملنتجات. بتعبري آخر، ليس »الوجه« سوى »التوجُّ

)كام قيل يف الفيزياء الحديثة: املجال هو ذرنّة تتحرك برسعة فائقة(. الغرض من هذه الصيغة الهريمينوطيقية هو جعل الوجه 

ه يف الحياة، أي تقويض النخبوية والقداسة التي بمُنيت عليها األيدولة يف نزوعها الصنمي. عندما تكون األسامء  عبارة عن توجنّ

هي مجرنّد أفعال23، فإننا نحونّل الصور إىل مجرنّد أشكال، ننزع عنها سحرها وفتنتها، سطوتها وترهيبها، بإرجاعها إىل موطنها 

األصيل والطبيعي الذي هو: األبعاد واأللوان، السامت واألشكال، املواقع واملواضع، إلخ.

تحويل الصورة إىل ش��كل هو ربطها إذن بالسامت الفينومينولوجية التي جعلت منها صورة )البمُعد، اللون، الهيئة..(، 

وبالنتائج العملية أو الرباغامتية التي جعلت منها خلقاً وابتكاراً. وكان نيكوال الكويس قد برهن عىل الطابع الخالنّق يف الصورة، 

د  بحكم وجود اإلنسان عىل الصورة، صورة اإلله الخالق أو »الدميورج« )Démiurge( يف محاورة »طياموس« األفالطونية، تتحدنّ

هويته يف ما يفعله أكرث مام هو عليه من صورة ثابتة أو نخبوية وصنمية. يشء غريب أن تكون كل هذه الفلسفات )شيرشون، 

دت عىل قيم التشكيل والتكوين، بينام سار الوعي البرشي نحو تصنيم الصورة  سينيكا، ابن عريب، نيكوال الكويس، إلخ( قد شدنّ

بتقديس الحقيقة وتحقيق القداسة، أي تثبيت ما هو متحرنّك )الفعل( وتجريد ما هو واقعي )الحياة(. ال شك أننّ اإلنسان ال 

جد عليها. إذا كان لديه نزوع نحو األيدولة بتثبيت املتحرنّك، فألنه ينزع نحو تصنيم أو تحنيط مواهبه  ينفك عن الصورة التي ومُ

ت.  يف تأسيسات سياسية تنتهي باالستبداد، وتأسيسات مذهبية ودينية تؤدي إىل االنغالق والتزمنّ

لكن، إذا آثر اإلنس��ان تصنيم منتجاته النظرية يف هياكل سياس��ية ودينية، أال يتعارض هذا مع النظام األيقونكلستي الذي 

يبتغي الحركة باملعنى املدروس أعاله: السيولة الرأساملية لدى األيقونكلستي الحدايث؛ الجهاد أو اإلرهاب لدى األيقونكلستي 

 :)chiasme( املذهبي؟ )وهنا نرى بوضوح العالقة الدفينة واملدهشة بي التجارة والدين، وأحياناً يف شكل تصالمُب أو كياسم

»دين تجاري« وهو املال، »تجارة دينية« وهي الرمز(،24 كيف ميكن إلحاق األيقونكلس��تي باأليدولة وهو أساساً ضدنّ الصورة 

23ـ في تاريخ الفكر الديني، كانت هنالك محاوالت بارزة في اعتبار األسماء كأفعال في المنطق مثاًل، وبما في ذلك على الصعيد الالهوتي. نجد ابن عربي يؤّول 
األسماء الحسنى كأفعال لها وظائف ًخلقية في العالم، تتوّجه )وجه = توّجه( نحو خلق أشياء العالم وكائناته: مثاًل «الرزاق» الذي يعتني بالرزق والمؤونة، «الرحيم» 
بالرأفة في العالم، «المنتقم» بالحروب والنزاعات، إلخ )الفتوحات المكية، ج1، 198؛ ج3، 208(؛ تماماً مثلما كانت عليه اآللهة في التصّور اليوناني العريق 
حيث هي وظائف: اإلله «بوسيدون» )Poséidon( الذي يتكفل بالبحر والمالحة؛ واإلله «ديمتر» )Déméter( يعتني باألرض والفالحة. والتشابه بين اآللهة 
في األسطورة اليونانية واألسماء الحسنى في التصّور اإلسالمي مدهش، تعبّر عنه هاتان العبارتان: «بمالحظتهم أّن األجرام السماوية تجري وأّن الشمس والقمر 
لهما المسؤولية بحكم أننا نرى، فقد أعطوها اسم اآللهة. قاموا بعد ذلك بتوزيع اآللهة في صنفين: آلهة مفيدة وآلهة مضّرة: اآللهة المفيدة هي زيوس وهيرا وهرمس 
 Aétius, I, 6 ; Chrysippe, Oeuvres philosophiques, tr. Richard( «وديمتر؛ اآللهة المضّرة هي بوناي وإيرينا وعريس، وهي آلهة عنيفة ومنتقمة
.Dufour, Paris, Les Belles Lettres, 2004, II, 488, fr. 1016(؛”وقد ُجبل اإلنسان عليها وخلقه مجاًل لها، فهو المسمى بها وال يتمكن له االعتزال عن 
مثل هذه األسماء اإللهية، وبقي القسم اآلخر من األسماء اإللهية يعتزل عنها لما يطرأ عليه منها من الضرر، كما قال: )ذق إنك أنت العزيز الكريم(، وقوله )كذلك 

يطبع هللا على كل قلب متكبر جبار(، فيعتزل عن مثل هذه األسماء اإللهية لما فيها من الذم لمن تسمى بها وظهر بحكمها في العالم” )الفتوحات، ج2، 153(.

24ـ المرجعية الدينية صريحة في ذلك: «أولئك الذين اشتروا الّضاللة بالهدى فما ربحت تجارتـهم وما كانوا مهتدين» )البقرة، 16(؛ «إّن الذين يتلون كتاب هللا 
وأقاموا الّصالة وأنفقوا مما رزقناهم يرجون تجارة لن تبور» )فاطر، 29(؛ «يا أيّها الذين آمنوا هل أدلّكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم» )الصّف، 10(، إلخ. 
يأتي الكياسم في صيغة ABBA: كما في مسرحية موليير )Molière( “البخيل”: “ينبغي أن نأكل )A( لنعيش )B( ال نعيش )B( لنأكل )A(”. الكياسم بين الدين 
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ليعونّضها بالحركة والسيولة؟ ال يوجد تناقض بي األيقنوكلستي واأليدولة ولكن باألحرى تواطؤ. ما يستهدفه األيقونكلستي 

بهدم الصورة هو األيقونة لدى األيقونوفييل، لكن بحيلة دفينة أو مراوغة سوفسطائية، ينتهي بتصنيم حركته، أمل يقل فرنسيس 

فوكوياما: إننّ الدميقراطية الليربالية هي نهاية التاريخ باملعنى الذي أخذه عن هيغل؟ هذا نزوع أيدويل يف تصنيم الدولة 

وجعلها سقف التاريخ. أال يناضل املتدينّن يف السياق اإلسالمي من أجل إقامة الخالفة باستحضار مناذج ماضية؟ هذا نزوع 

أيدويل يف تصنيم النموذج السيايس، ويف كلتا الحالتي، نستشف تقديس الحقيقة السياسية وتحقيق القداسة الدينية باستعامل 

نف الرمزي أو املادي: الحديث عن دول مارقة )Etats-Voyous( ال تخضع إىل مقاس )patron( الثياب الغريب؛ أو تكفري  العمُ

رشائح واسعة من املجتمعات ال تتبنى منوذج الخالفة.

غ قانوين أو الهويت مستنَبط من أحكام دولية أو آيات وأخبار،  ليس فقط النعت باملروق أو التكفري كعنف رمزي له مسونّ

ولكن أيضاً العنف املادي باحتالل أقاليم أو فرض عقوبات اقتصادية، وباالعتداءات اإلرهابية وارتكاب املجازر كاس��رتاتيجية يف 

التخويف والرتهيب. نعود دامئاً إىل الرباهي التي أرشتمُ إليها من قبل وهي أننّ النزوع األيقونكلستي يف هدم الصورة هو نزوع 

ع والتكوثر ونتائجه الصنمية  عنيف، يربنّره بكل الوسائل املادية والرمزية، ألنه أساساً سلوك أيدويل، مقدماته الحركة والتنونّ

واألحادية واإلمربيالية. يبدو يل أننّ هذا النزوع هو نتيجة حتمية لنسيان أصيل: 1 - نسيان القيم التي بمُنيت عليها األيقونة 

وهي استقطاب الخري يف الصورة؛ 2 - نسيان أننّ هذه الصورة هي شكل، وأننّ الشكل يتمتع بقيم تكوينية وتركيزية انتهت 

طية وتركزية. يبدو يل أننّ عرصنا اليوم هو عرص »أيدويل« انتهى بهدم األيقونة، حيث استس��لم إىل  بصريورتها إىل أغراض تس��لنّ

تقديس الحقيقة )أياً كانت طبيعتها: سياسية، فكرية، هووية..( عندما قام بتحقيق القداسة وجننّد الوسائل املادية والرمزية يف 

هذا النزوع الصنمي.

خامتة

ال نجد صعوبة كبرية يف إدراك هذا النزوع »األيدويل« عندما نقرأ عند جون بودريار َمْيل األزمنة الحديثة نحو السيموالكر 

 précession des( »أو اإليهام يف كل التجليات اإليديولوجية واالقتصادية واالستهالكية. يف هذا »املْيل أو االعتدال السيموالكري

ق ذلك الفن مثاًل  simulacres( نرى بوضوح كيف أننّ النسخة حلنّت محل النموذج أو األصل، أي الولوج يف زمان األيدولة. يصدنّ

الذي له مناذج أصيلة من الصناعة واملوهبة، لكن بتقنيات تكنولوجية حديثة ميكن نسخ األثر الفني إىل ما النهاية، بل وإجراء 

تعديل تويهي عىل بنيته، كام هو الحال مع تقنية »الفوتوش��وب« )Photoshop( املطبَّقة عىل الفيديوهات أو الصور حيث 

ر أو الصحيح من الزيف. كذلك األمر مع املنتجات املزينّفة )contrefaçon, conterfeit( التي  ال نعرف فيها الحقيقي من املزونّ

ملة ليست نفسها(،  هي نسخة طبق األصل )املاركة العاملية(. مل تأِت هذه املنتجات املزينّفة لتنسخ األصيل )ألننّ القيمة يف العمُ

ز يف العديد من كتاباته عىل النزوع األيدويل يف االقتصاد  ولكن لتحل محلنّه بأن توهم بتش��ابه مطاِبق. إذا كان بودريار قد ركنّ

ل املوقع نفسه الذي شغله الباراديغم الالهويت يف العرص الوسيط أو  الذي أضحى، كام نعلم، الباراديغم املهيمن اليوم ويشغمُ

والتجارة يسّوغه “تديين” المال و”تمييل” الدين؛ حتى أضحت بعض الممارسات الشعائرية في إحصاء الحسنات وحساب الفضائل شبيهة بالبورصة في البنوك 
العالمية، بين صعود وهبوط، بين حصاد ونُدرة، إلخ. دراسة معّمقة، تاريخية وأنثربولوجية وفلسفية، حول العالقة بين الدين والتجارة، بين رأ س المال المادي 

ورأس المال الرمزي، أمر ملّح وحاسم في فهم الرابط بينهما.
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ى أيضاً يف  الرباديغم السيايس بظهور الدولة الحديثة يف منعطف القرني السابع عرش والثامن عرش25؛ فإننّ النزوع األيدويل يتبدنّ

جوانب كثرية من السياسة والدين عرب »السلطة« التي هي وهم، ألننّها مجرنّد عالقة مجرنّدة بي أفراد متعينّنة يف الزمان واملكان. 

تها الجاذبة، فألننّها إيهام أو سيموالكر، ألننّها عالقة معدومة بي ذوات موجودة. إذا كانت السلطة تفنت بقونّ

أحسن من عربنّ عن ذلك، بالقوة البالغية واألنطولوجية التي نعهدها يف كتاباته، هو ابن عريب، بعبارة مقتضبة وجامعة: 

»كل مسلنّط طلسم«.26 مل يقم ابن عريب فقط بلعبة مرآوية أو قلب لغوي )كام يقول فقهاء اللغة( عىل مستوى العبارة: 

مسلط/طلسم؛ ولكن ربط بشكل مدهش بي السلطة واليشء املبهم فيها عىل غرار الطالسم. ال تكمن خاصية الطلسم يف ذاته 

ى يف االعتقاد بأننّ له خواص سحرية تؤثنّر بشكل مبارش أو غري مبارش عىل موضوع الطلسم،  ، كيشء ملموس، بقدر ما تتبدنّ كحدنّ

سواء تعلنّق األمر بالرغبة يف الحصول عىل مزينّة أو مننّة، أو التوقنّي من الكره والسوء مثل العي والحسد والعداوة، وغريها من 

املكاره. أي العالقة بالطلسم هي عالقة افتتان، سحر، خضوع، ملا ميارسه من سلطة عىل الوعي الذي يعتقد فيه. كذلك السلطة 

هي االسم الذي ننعت به العالقة الخفية بي الحدود، سواء أكانت كائنات برشية أم حيوانية أم نباتية أم معدنية، ملا يف هذه 

ة اللسان،  ة وحدنّ العالقات من جبذ ونبذ، دفع ورفع، عدول وميول، ب�هر وقهر. املفردة العربية »سلط« تعني القهر والشدنّ

ومقلوب الكلمة هو »طلس« التي تفيد املحو والطمس. وكأننّ من خاصية السلطة أن تطمس الحدود بعضها بعضاً )أفراد، 

ة فيام بينها. فهي مزدوجة العالقة: جابذة ونابذة يف الوقت نفسه،  مذاهب، قوى، عصبيات، إلخ( بقدر ما تقيم عالقة قهر وشدنّ

تستغني عن وتفتقر إىل، تستبعد وتستقطب. 

رة لتاريخ  لهذا السبب تصبح السلطة من أبهم العالقات، كام عالجها بحنكة نادرة ميشال فوكو يف قراءته الواسعة واملتبحنّ

الفكر، وال ميكن فهمها سوى يف تجلينّات�ها البرشية من مؤسسات وخطابات وم�امرسات، أي يف األشكال البرشية والثقافية من 

ة ومدرسة وثكنة وحزب ومذهب. ال وجود للسلطة إذن مثلام ال وجود لطلسم يؤثنّر عىل الوقائع أو املجريات.  دولة ومصحنّ

م الش��خص برؤية املاء يف البيداء، وما هو سوى رساب. كيف انترص  يتعلق األمر بأيدولة توهم بوجود يشء ملموس كام يتوهنّ

العرص األيدويل الذي نحياه اليوم والذي ألقى بظالله عىل السياسة والدين واالقتصاد؟ إننّ بعض العلل الحضارية التي نشهدها: 

االستبداد، الهجرة غري الرشعية، االنتحار، اإلرهاب، االستغالل، ما هي إال ذلك الرني الذي نسمع همساته من غياهب الزمن 

ر من انتفاء األيقونة، حاملة الخري والتسامح يف العامل وانتصار األيدولة، سوداوية املنظر،  عىل لسان يوحنا الدمشقي الذي حذنّ

بشعة الوجه، فارغة املعنى، ال تحيل إىل يشء آخر سوى إىل صنميتها بالذات. سواء تعلنّق األمر بدولة إمربيالية كاسحة األقاليم 

بإيهام القوة التي تختزن عليها، أو بدولة دينية كاسحة الجغرافيات بالحديد والنار بنموذج الخالفة الذي تجرنّ جثته من جيوب 

املايض، فإننّ هذه الرموز األيدولية هي أكرب عائق يف التصالح مع األيقونة يف داللتها الطبيعية، ألننّ اإلنسان املخلوق عىل الصورة 

دة األلوان واألوهام )يف السياسة كام يف الدين(  يهوى التصوير والتخييل، ونزع هذا املْيل املفطور عليه بسيموالكريات متعدنّ

هو أكرب دمار وتخريب يف الحضارة.

25ـ حول هذه النماذج الثالثة، يمكن الرجوع إلى دراستي: محمد شوقي الزين، «اإليالة والعيالة: نحو تأويلية في اعتبار سؤال السياسة»، مجلة ألباب، العدد الثاني، 
ربيع 2014 )مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث(.

26ـ الفتوحات المكية، ج3، 232
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 عّمار بنحّمودة
باحث تونسي

امللخص:

س، من خالل البحث يف التحونّالت الذي شهدتها  نسعى من خالل هذه الدراسة إىل فهم طبيعة العالقة بي السلطة واملقدنّ

س النبوينّ والسلطة القبلينّة  شبه الجزيرة العربينّة بعد نشأة الدعوة النبوينّة. ونطرح من وراء ذلك إشكالينّة العالقة بي املقدنّ

القامئة التي كانت يف البداية عائقاً يقف يف وجه الدعوة، ولكننّها انتقلت بحكم التحونّالت التاريخينّة إىل املنظومة اإلس��المينّة 

س الديني نحاول الوقوف عند  فصارت منصهرة فيها، ومن جدل العالقة بي البناء السلطوي يف الجاهلينّة ومقومات املقدنّ

س مراوحة بي األسانيد النظرينّة اختباراً لألدوات املنهجينّة الحديثة والعينّنات  أهم مفاصل التحونّالت التاريخينّة للسلطة واملقدنّ

س والسلطوي. ة يف تناول بعض مظاهر االنصهار بي املقدنّ التاريخينّة التي خضعت لالنتقاء بحثاً عن الدقنّ

، وإمنا تسعى إىل طرح  س والسلطوينّ يف التاريخ اإلسالمينّ مات التشابك بي املقدنّ عي هذه الدراسة اإلملام بجميع مقونّ ال تدنّ

س يف بعده الروحي غري منفصل عن  ة من منطلق الوعي بأننّ املقدنّ بعض اإلشكالينّات املتصلة بالتحونّل السلطوي زمن النبونّ

س ذاته، ألننّه قائم ال محالة  املجتمع يف بنيته السياسينّة واالقتصادينّة واالجتامعينّة، فالفصل بي الروحينّ والزمني هو فعل املقدنّ

عىل إخفاء هيكله الداخيل ومقوماته الخارقة التي س��اهمت يف تغيري الواقع، وما البحث فيه إالنّ س��عي إىل الكشف عن وجوه 

س. خفينّة للحقيقة الدينينّة قد تفهم بها طبيعة اإلنسان يف عالقته بالسلطة واملقدنّ

وقد اعتمدنا يف مقاربتنا املنهج التايل:

1 - مقدمات نظرية

: س والسلطويرّ 2 - إشكاليات العالقة بني الخطابني املقدرّ

د إىل التخاطب أ- من الرسنّ

دام ولغة املقدس ب- ذاكرة الصنّ

ج- نشأة املقدس ورمزينّة النور

لطة القبلينّة س وذاكرة السنّ د- املقدنّ

1- نشرت هذه المادة ضمن مجلة “يتفكرون”، العدد 5، خريف 2015
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س اإلسالمي: 3 - من سلطة القبيلة إىل املقدرّ

لطة س والسنّ أ- صدام املقدنّ

لطة س والسنّ ب- ماهية املقدنّ

لطة س/ الخالف عىل السنّ ج- الخالف عىل املقدنّ

س وسلطة القبيلة؟ د- هل من فصل بي املقدنّ

4 - خامتة



29

ذاكرة القبيلة وسلطة المقّدس

1 - مقدمات نظرية:

س من ترصيح بعرس مقاربة املفهوم واستعصائه عىل الضبط العقيل، فهو مفهوم زئبقينّ مراوغ  ال تكاد تخلو دراسة للمقدنّ

س  يوهمنا بإمساك زمامه ولكننّه رسعان ما ينفلت وتضيع عالماته التي نهتدي بها إىل جوهره، ذلك أننّ الوعي القديم باملقدنّ

مل يكن قادراً عىل االنعتاق من أثر س��حره والفتنة بقدراته الخارقة، ولذلك فقد كان التورنّط فيه عائقاً يحول دون البحث فيه، 

امء  ا املقاربات الحديثة فكانت محكومة مبركزينّتها العلمينّة ويقينها الوضعي بأننّها تجاوزت حقب الطفولة البرشية ولعاً بالسنّ وأمنّ

ته العلم ومركزه اإلنسان، ورغم ما سعت إليه بعض الدراسات من إظهار الوجه  وافتتاناً باإلله لتبلغ وعياً محوره العقل ومادنّ

د حقيقة أنه مفهوم عيصنّ عىل العقل. الالنّعقالين للمقدس2 إال أنها ظلت دوماً عىل يقي من وجود رسنّ خفي يؤكنّ

إننّ الننّاظر يف مس��ار تلك املقاربات يرصد تجاهاًل شديداً للدين اإلسالمي، جعل الباحثي يولنّون وجوههم شطر العقائد 

البدائينّة يف أس��رتاليا وإفريقيا أو يقترصون عىل العهدين القديم والجديد مامنّ يزيد البحث يف املقدس اإلس��المي معضلة التبيئة 

واالختبار، فكلنّ املعايري والنتائج اختربت بشكل محدود عىل دين أسلم أصحابه أمر تفكريهم إىل أسالفهم، فوثقوا بنتائجهم 

واعتقدوا يف كونها إجابات نهائية وإلهية عن أسئلة ما تزال يف حاجة إىل إعادة الطرح وتاريخية التناول، فقد ظلنّ املنشغلون 

بالشأن الديني داخل منظومة شبه معزولة تكفر بكل ما هو “غريب”، وموروث العلوم القرآنية � كام يعتقدون- يكفيهم عناء 

س تكلنّست  ة بي علم تراكمت مكتسباته ومقدنّ راتهم ويقيهم رشنّ االنحراف عن الرصاط املستقيم، فاتنّسعت الهونّ تجديد تصونّ

ين التي كانت خالصة جهد برشي مشرتك استفاد من  تصوراته، واحتاج كرس جدار العزل املنهجي بي الدراسات الحداثينّة للدنّ

حيح لإلسالم إىل تجريب املفاهيم  مقوالت العلم وثوراته واليقينيات الدغامئينّة التي يعتقد أصحابها أننّهم يحتكرون الفهم الصنّ

س يف حقبة التحونّل من  لطة واملقدنّ ياق يندرج جهدنا املتواضع سعياً إىل رصد العالقة بي السنّ واختبار املناهج، ويف ذلك السنّ

الجاهلينّة إىل اإلسالم. ونضبط حدود تلك الحقبة من بداية نزول الوحي وصوالً إىل فتح مكة الذي نعتربه حدثاً لفظت فيه 

الجاهلينّة آخر أنفاس��ها العقائدينّة بكرس أصنام الكعبة وتهاوي رصحها الس��يايس بدخول أيب سفيان رمز السيادة القرشينّة إىل 

الدائرة اإلسالمينّة، دون أن تكون تلك الحدود التاريخينّة عائق حفر خارج هذا الحينّز.

2 - إشكالية الخطابين المقّدس والّسلطوي:

د إىل التخاطب أ- من السرّ

لقد حاولت دراسات كثري من الباحثي يف الدراسات الفلسفينّة واألنرثوبولوجية والسوسيولوجية البحث عن العالقة بي 

��لطة3، ولكنها كانت دوماً تتجاهل يف العينات التي تقاربها دراس��ة التنّاريخ الطوطمي للجاهلينّة والفكر الدينينّ يف  س والسنّ املقدنّ

2ـ راجع: رودولف أوتو، فكرة القدسي )التقّصي عن العامل غير العقالني في فكرة اإللهّي وعن عالقته بالعامل العقالني(. وفيه حاول إبراز الجانب الالعقالني 
في مفهوم المقّدس.

3ـ يمكن اإلشارة على سبيل الذكر ال الحصر إلى: كتاب «الالهوت والسياسة» لسبينوزا، وكتاب «المقّدس والمدنّس» لمرسيا إلياد، وكتاب «اإلنسان والمقّدس» 
لروجي كايوا، وكتاب «فكرة القدسي» لروجي كايوا، وكتاب «المقّدس» لفوننبرغر، وكتاب «الخيال الرمزي» لجيلبار دوران، وكتاب «األنتروبولوجيا السياسية» 
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س  ر، وهو ما يربنّر مسار البحث الذي اتنّخذناه حفراً يف الذاكرة الجاهلية وتحونّالت املقدس الطوطمي إىل مقدنّ فرتة اإلسالم املبكنّ

، بحثاً عن أثر السلطة يف املقدس إن مل نقل أثر املقدس يف السلطة، فام يزال سؤال الجوهر والعرض معلنّقاً عىل زاوية  إسالمينّ

املقاربة التي ميكن أن نتنّخذها، بحثاً عن حكم موضوعي بي رصح إسالمي تعاىل بنيانه وطلل جاهيل صار رساًم بعد عي.

لقد كتب التاريخ الرنّسمي للجاهلية بلغة املسلمي، فكانت اللغة أونّل سلطة فرضت قوانينها اإلسالمينّة ورموزها الدينية 

سة، فالغزو فتح،  عىل اللغة الجاهلية ورموزها الطوطمية، ولذلك فقد كانت أقدر عىل إخفاء الهياكل السلطوينّة وراء اللغة املقدنّ

، واملواجهة كفر، واالستسالم إسالم، وما بي اللنّغة الطوطمينّة  والقتال جهاد، واملوت شهادة وأموال األعداء غنيمة، والسلب حقنّ

ية يف كتب التاريخ والس��ري واملغازي، تغتال اللغة اإلسالمينّة اللغة األصلينّة، وال وجود  نة واملدونّ املغمورة واللنّغة اإلس��المية املدونّ

اهرين  سة لخاتم األنبياء وصاحب الحقنّ املطلق وسط جْمع من صحابته الطنّ رية املقدنّ إال ألشالء حقبة صارت يف خدمة السنّ

وأعدائه املرشكي، حتنّى بقايا الشعر املنسوب إىل الجاهلية مشكوك يف أمره4، ذلك أنه يتكلنّم لغة إسالمينّة قبل ظهور اإلسالم، 

فقد دخلت اللغة بحكم التداول طور البداهة ووئدت الجاهلية منظومة سلطوينّة وهوينّة دينية تحت وقع املعاجم اللغوينّة 

والقواعد النحوينّة واملؤلفات التاريخينّة، صارت جس��داً مدننّساً يواريه النس��يان، وفكراً موؤوداً وذكريات نجسة سوداء تريك 

ضديدها األبيض املقدس، وأضحى الحفر يف األصول األوىل لفكر َكَتَبهمُ أعداؤه أمراً عسرياً قد يحتاج إىل مرآة عاكسة تقلب 

تنّابها خصاًم وحكاًم،  الصورة رأس��اً عىل عقب ومعجاًم جديداً ينحت ألفاظ الذاكرة املفقودة، تلك التي اغتالها التدوين فكان كمُ

ترنّ األحداث من غرابيلهم اإلسالمية، فال تخرج منها إال طهارة اإلسالم ودنس الجاهلية. وهل التسمية ذاتها إال تورنّط يف الزاوية 

اإليديولوجية؟5

إننّها لغة اإلسالم تلعن الجاهلية بصفة الجهل6. فهل باإلمكان النطق بلغة الجاهلينّة سعياً إىل استعادة صوت طرف 

التخاطب املكتوم يف حوار اإلسالم والجاهلية؟

ن حكموا البالد والعباد من قبلهم، وإمنا “أنا” إسالمية و”هي”  الحوار ليس “أنا” إسالمينّة تتضخم ويصمت أسالفها ممنّ

عي اإلطالق، وإمنا تنحو نحو وجهة موضوعينّة. جاهلينّة يقيامن بالحوار بعض مالمح حقيقة ال تدنّ

إنه االنتقال من تاريخ غلب عليه الرسد الذي يقف فيه الراوي يف زاوية من الحقيقة بوجهة نظر غري محايدة، إىل تخاطب 

نحاول فيه البحث عن الطرف املفقود يف معادلة الحوار الجاهيل/ اإلسالمي، وننصت وسط صخب الصوت اإلسالمي إىل بعض 

أنفاس الصوت املكتوم.

لجورج باالنديه.

4ـ شّك طه حسين مثاًل في نسبة الشعر الجاهلي إلى فترة ما قبل اإلسالم وحاول إثبات صلته الوثيقة بالفترة اإلسالميّة. «ذلك أّن الكثرة المطلقة مّما نسّميه شعراً 
حياة  تمثّل  مّما  أكثر  وأهواءهم  وميولهم  المسلمين  حياة  تمثّل  إسالميّة  فهي  اإلسالم،  بعد ظهور  مختلقة  منتحلة  وإنّما هي  في شيء،  الجاهليّة  من  ليست  جاهليّاً 

الجاهليين.» طه حسين، في الشعر الجاهلي، ص 19

5ـ نستعمل مصطلح الجاهليّة لمجّرد الداللة على حقبة ما قبل اإلسالم، وال يحمل المصطلح في استعمالنا أّي موقف إيديولوجي من تلك الفترة سواء أكان سلبيّاً أم 
إيجابيّاً. ومع ذلك ندرك ما يحمله هذا المصطلح من شحنة سلبيّة ذات وظيفة تبريريّة تحاول تلميع حقبة اإلسالم على حساب الحقبة السابقة لها.

6ـ يقول األلوسي: «الجاهليّة الزمان الذي كثر فيه الجّهال وهي ما قبل اإلسالم». بلوغ اإلرب في معرفة أحوال العرب، ص 15
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ب- ذاكرة الصدام ولغة املقدس

نته األقالم اإلس��المية - فيضاً بدأت قطراته األوىل يف غار حراء يغازل س��حره بعض املؤمني  س � كام دونّ لقد كان املقدنّ

الصامتي الذين ال يجرؤون عىل ترديد ما يتىل عىل نبينّهم القريب وال التخاطب مع اآلخرين الذين يتكلنّمون لغة دينينّة أخرى، 

ى البحث عن الحقيقة الجديدة واللنّغة البديلة، ترتعد  ل بعد وكلامتها األوىل “إقرأ” تثري يف قلب صاحبها حمنّ فاللغة مل تتشكنّ

َها بدأ قطرة وبعدها ينهمر ليغمر  س��ة للوحي املنزنّل واللغة الساموينّة، َفْيضمُ فرائصه ويش��تد عليه األمر يف لحظات الوالدة املقدنّ

س، بيد أننّ س��دنّ الجاهلينّة ما يزال عتيداً،  قلوب املؤمني به وليبعث يف األنفس ش��عوراً مزدوجاً بالرغبة والرهبة وذاك رسنّ املقدنّ

سات الجاهلينّة هي  سات الطوطمينّة واملقدنّ دام بي املقدنّ ولغة القبيلة ما تزال تقف يف مواجهة صاحب اإلله الواحد، ولحظة الصنّ

يوم عاب آلهتهم وذكر طواغيتهم7، فقبلها مل يكن الدين الجديد ميثنّل خطراً عىل املنظومة الجاهلينّة الكرمية كأهلها وأرضها 

د الذي وسم التدينّن وحكم األرض التي تستقبل آلهة مختلفي، ولكننّهم مساملون وللبنى القبلية حافظون.  واملتسامحة بحكم التعدنّ

س التوحيدينّ  س اإلسالمي الجديد، ويوم انهار رصحها استطاع فيض املقدنّ ساً يقف أمام املقدنّ اً مقدنّ لقد كانت الجاهلينّة سدنّ

رية  أن يجتاز العتبات السلطوينّة الضينّقة ليصري منظومة فكرينّة راسخة يف جميع مجاالت املعرفة، سرية وتاريخاً وأدباً ولغة، فالسنّ

س، بل صار تاريخ البرشينّة خاضعاً للمركزينّة النبوينّة التي تحونّلت كلنّ فرتاتها  والتاريخ وكتب املغازي محورها النبينّ املقدنّ

التاريخينّة إىل مربنّر لظهور الدعوة أو امتداداً لنور النبوة وفيض اإلسالم، فالقداسة كانت تشهد نسقاً تصاعدياً من التعايل بلغ 

س قائم يف هندسته عىل مركزينّة برش ذي سلطة كارزماتينّة ومكان مرجعينّته قدسينّة  سة للنبي، فاملقدنّ ذروته يف رسم الصورة املقدنّ

وزمن ذي وظيفة مرجعينّة.

منذ أن كتبت السرية النبوينّة عىل يد ابن إسحاق )ت151 ه�( وابن هشام )218 ه�( وصوالً إىل كتاب دالئل النبوة أليب 

ع دائرة القداسة  س وفيضه الدافق الذي زاد من درجة التعايل ووسنّ نعيم األصبهاين )ت 430 ه�( ميكن أن نالحظ بيرس مناء املقدنّ

ا سؤال الحقيقة واملبالغة فأمر ال ميكن  وزادها وضوحاً وجالء، ويغمر فيضها املحيطي باملركز سواء أكانوا برشاً أم دون ذلك، فأمنّ

إثباته أو نفيه، يف ظلنّ عجز العقل البرشي أمام الرصح امليتافيزيقي امليلء باملعجزات والخوارق والكائنات الخفينّة واملالئكة 

س عائق أمام الحسم يف املسألة ويظلنّ االعتقاد وحده - باعتباره  والجننّ والشياطي، فطابع الغموض الذي يختصنّ به املقدنّ

س  سة- هو ضامن الوجود من العدم، ولكن أقىص ما نطمح إليه من تتبنّع املسار التاريخي للمقدنّ التجيلنّ اإلنساين للحقيقة املقدنّ

رات أثره عىل املتخينّل  سه من تصونّ أن نتعرنّف عىل مقياس هذا النامء ومجاالته، لنكشف من وراء ما ينسجه من خيوط ويؤسنّ

س وغموضه يضمن تفرنّده. اإلسالمي املفتون بالخارق والعجيب، فسحره هو رسنّ املقدنّ

س أهم التحونّالت التي شهدها. رية النبوية لنخترب عرب مسارات املقدنّ وسنتخذ بعض األمثلة من السنّ

7ـ قال الطبري: «فإنه - يعني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم- لّما دعا قومه لما بعثه هللا من الهدى والنور الذي أنزل عليه، لم يبعدوا منه أول ما دعاهم، وكادوا 
يسمعون له، حتى ذكر طواغيتهم. وقدم ناس من الطائف من قريش لهم أموال، أنكروا ذلك عليه، واشتّدوا عليه، وكرهوا ما قال لهم، وأغروا به من أطاعهم، 
فانصفق عنه عامة الناس، فتركوه إال من حفظه هللا منهم، وهم قليل، فمكث بذلك ما قدر هللا أن يمكث. ثم ائتمرت رؤوسهم بأن يفتنوا من تبعه عن دين هللا من أبنائهم 

وإخوانهم وقبائلهم.» تاريخ الرسل والملوك، ج1، ص 335
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ج- نشأة املقدس ورمزيرّة النور

تنّاب السرية النبوينّة وفق س��نن املتخينّل الدينينّ إىل التأكيد عىل منزلة النبينّ الرفيعة ومقامه املرفوع واختالفه عن  س��عى كمُ

سة التي ارتبطت بجميع مراحل حياته بدءاً  ز كتنّاب السرية النبوينّة عىل األحداث املقدنّ سائر البرش العاديي، ولذلك فقد ركنّ

س��ة التي حاولنا الرتكيز عليها يف  ، والخوارق التي ميتلكها مروراً بطقوس الوالدة املقدنّ ن النطفة وصوالً إىل اإلعجاز النبوينّ بتكونّ

هذا القسم بحثاً يف رمزينّة النور.

تنّاب السرية- منذ كان نطفة، وهو ييضء قصور  لقد بدا هذا النور متنّبعاً مسار الوجود النبوينّ إذ هو موجود � يف متخينّل كمُ

برصى من أرض الشام يوم ولد النبينّ لتنطفئ نار إيوان كرسى.

��رية النبوينّة، فيذكر ابن اس��حاق مثاًل ما بدا من نور يشبه الغرنّة  وتظلنّ الروايات التي تؤكد هذه الحقيقة من ثوابت السنّ

عىل جبي والد النبي قبل أن يدخل بآمنة، وكيف عرضت عليه امرأة نفسها طمعاً يف أن يكون لها رشف الحمل بذلك النور، 

ث مرضعته قالت: “حملت به، فام حملت حماًل قط أخف منه، فأريت يف النوم حي حملت  ونقل قول آمنة أم الرسول تحدنّ

به كأنه خرج مني نور أضاءت له قصور الشام”8. وينقل ابن هشام يف السرية: أننّ آمنة أم الرسول »َقالَْت: رَأَْيتمُ ِحَي َحَمْلتمُ 

اِم«9. وَر بمُرْصَى ِمْن أَرِْض الشَّ صمُ ِبِه أَنَّهمُ َخَرَج ِمنِّي نمُوٌر أََضاَء يِل قمُ

س تختلف مظاهرها، ففيام نقله األصفهاين يف كتاب  سة، جعلت تجلنّيات املقدنّ وقد ش��هد الخرب نفسه تحونّالت داللية مقدنّ

»دالئل النبوة« حكاية فيض من النور بدأت مالمحه تظهر عىل والد النبي، إذ أنه أقبل »وكان يف بناء وعليه أثر الطي والغبار، 

فمرنّ بامرأة من خثعم- فقال عامر بن سعد عن أبيه يف حديثه: فمرنّ بليىل العدوينّة- فلامنّ رأته ورأت ما بي عينيه من نور دعته 

إىل نفسها، وقالت له: إن وقعت يب فلك مائة من اإلبل، فقال لها عبد الله بن عبد املطلب: حتى أغسل عني هذا الطي الذي 

عيلنّ وأرجع إليك، فدخل عبد الله بن عبد املطلب عىل آمنة بنت وهب فوقع بها، فحملت برسول الله � صىل الله عليه وسلم 

� الطينّب املبارك، ثم رجع إىل الخثعمينّة، وقال عامر: إىل ليىل العدوينّة- فقال: هل لك فيام قلت؟ قالت: ال يا عبد الله، قال: ومل؟ 

قالت: ألنك مررت يب وبي عينيك نور، ثمنّ رجعت إيلنّ وقد انتزعته آمنة بنت وهب منك، فحملت آمنة برسول الله صىلنّ الله 

س النبوينّ املختزل يف النور. عليه وسلنّم«10. وهي حكاية مشبعة بالرمز ارتقاء من حقيقة البرش الذي خلق من طي، ورسنّ املقدنّ

ونقل ش��هادة أم عثامن بن العاص وقد حرضت والدة النبي قال: »أخربتني أمي أنها حرضت مخاض آمنة أم رس��ول الله 

، فلام وضعت، خرج منها نور أضاء له  � صىل الله عليه وسلنّم �، قالت: فجعلت أنظر إىل الننّجوم تدىلنّ حتى قلت: لتقعننّ عيلنّ

ار، حتنّى جعلت ال أرى إال نوراً«11. البيت والدنّ

8ـ ابن إسحاق، السيرة النبوية، ج1، ص 102

9ـ ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص 129

10ـ أبو نعيم األصبهاني، دالئل النبوة، ج1، ص 130

11ـ المصدر نفسه، ج1، ص 135
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ذاكرة القبيلة وسلطة المقّدس

، فسمعت قائاًل  ، فاستهلنّ ونقل شهادة أخرى مفادها أنه »ملا ولدت آمنة محمداً � صىل الله عليه وسلم � وقع عىل يدينّ

ه آمنة  يقول: رحمك ربنّك، قالت الشفاء: فأضاء يل ما بي املرشق واملغرب حتى نظرت إىل بعض قصور الشام.12 وكذلك قول أمنّ

ملرضعته: »انظري ابني هذا فسيل عنه، فإين رأيت كأنه خرج مني شهاب أضاءت له األرض كلنّها حتى رأيت قصور الشام«13. 

ويف رواية أخرى يذكر الخرب التايل: »تويف أبو النبي � صىل الله عليه وسلم � وأمه حبىل به، فلام وضعته نارت الظراب )مبعنى 

الروايب( لوضعه«14.

ْلِفَها »فلامنّ كان ليلة ولد فيها رس��ول الله � صىل الله عليه وس��لم � ارتجنّ إيوان كرسى  ولعلنّ فهم هذه األخبار ال يتمنّ إال بخمُ

سة التي كانت تحفظ  وسقطت منه أربع عرشة رشنّافة، وخمدت نار فارس، ومل تخمد قبل ذلك بألف عام..«15. فكأننّ الننّار املقدنّ

ة هو يف الحقيقة نور  س. ورمزينّة الننّور يف اإلسالم مرتبطة بآية املشكاة16، فنور النبونّ ملك كرسى قد تحونّلت إىل نور نبينّ مقدنّ

س اإللهي17. »من هنا تشبيه الجاهلية بالظلمة واإلسالم بالنور. فالظلمة أو الظلامت تعني هنا الفوىض والتطاحن وغياب  املقدنّ

أفق مستقبيل، كام تعني الجهل وعدم تقدير املسؤولية، يف حي أننّ الننّور يعني الوضوح يف العالقات واملسؤولينّات، ووضوح 

اآلفاق أيضاً. هذا فضاًل عن حلول النظام محلنّ الفوىض والتضامن محلنّ التطاحن«18.

س لتبلغ ذروتها يف كتاب دالئل النبوة لألصبهاين، يف إطار بناء مركزه النبينّ وحوله الكائنات تْسجد،  ات املقدنّ تتصاعد مؤرشنّ

س فيضاً من نور يغمر األرض املوعودة بالفتح، وهو يف رواية ابن إسحاق وابن  ومن ثنائية الننّور والظلمة ترتسم عالمات املقدنّ

هشام نور الرؤيا يف عامل الحلم، ولكنه رسعان ما انقلب نور الحقيقة التي حونّلت الحلم واقعاً وأنارت باإلسالم ما أناره رمز النبوة 

سة ال تكتمل صورتها إال وفق  ��د يف الواقع، ووحي تصري أحكامه رشيعة مقدنّ س��ة، وهل النبوة غري رؤيا تتجسنّ زمن الوالدة املقدنّ

هندسة التقابل مع اآلخر املسؤولة عن ثنائية الظلمة والنور، اإلميان والكفر، تنطفئ نريان كرسى إيذاناً بانطفاء ملكه وذهاب 

س وإن كان يرسم خيوط عامل من الخوارق والعجائب إال أنه يف الحقيقة انعكاس لواقع تاريخي وتناغم مع  مجد قومه؟ فاملقدنّ

س كاملرسح تاماً أضواؤه العليا تنعكس عىل خشبة  لطة اإلسالمينّة عىل سلطة كرسى، فساحة املقدنّ مسار واقعي قىض بنرص السنّ

لمة وانطفاء النور املقدس نكبة للسلطة الدنيوينّة وانطفاء مللكها. لطوي وحيث الظنّ س يكون اإلشعاع السنّ الواقع، فحيث النور املقدنّ

ة، سواء أكان بي ابن هشام واألصفهاين أو بي ابن هشام وابن سعد، يؤكد  ع يف األخبار التي رمُويت حول نمُور النبونّ إننّ التنونّ

س تخضع يف أغلب الحاالت إىل فعل رسدينّ هو أقرب إىل اإلبداع يف مستوى الكتابة يعطي السارد  أننّ التجلنّيات املختلفة للمقدنّ

12ـ المصدر نفسه، ج1، ص 136

13ـ المصدر نفسه، ج1، ص 137

14ـ المصدر نفسه، ج1، ص 138

15ـ المصدر نفسه، ج1، ص 139

يٌّ يُوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َزْيتُوَنٍة اَل َشْرِقيٍَّة َواَل َغْرِبيٍَّة  َجاَجُة َكأَنََّها َكْوَكٌب ُدرِّ َماَواِت َواأْلَْرِض َمَثُل نُوِرِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة الزُّ ُ نُوُر السَّ 16ـ هللاَّ
ُ ِبُكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم.» 23/ 35 ُ اأْلَْمَثاَل لِلنَّاِس َوهللاَّ ُ لِنُوِرِه َمْن َيَشاُء َوَيْضِرُب هللاَّ َيَكاُد َزْيتَُها يُِضيُء َولَْو لَْم َتْمَسْسُه َناٌر نُوٌر َعلَى نُوٍر َيْهِدي هللاَّ

17- Malek Chebl, Dictionnaire des symboles, p249

18ـ محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، ص 57
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العنف والمقدس والحقيقة

ية  اً يف وجهة النظر وفضاًل يف الصياغة اللغوينّة واختيار اللغة الواصفة، ولكننّ الفرق بينه وبي اإلبداع األديب هو حينّز الحرنّ حظنّ

نن األدبينّة أقل  املمنوح للكاتب، ذلك أننّ املبدع األديب ميتلك حينّزاً واسعاً يضمنه الخيال الخالنّق واملولنّد لالختالف، ومنظومة السنّ

سة ال ميكنها  ر فهي تنطلق من حقيقة مقدنّ ية نسبينّة وضعيفة يف الصياغة والتصونّ وطأة، إالنّ أننّ كتابة السرية وإن منحت حرنّ

عت من أخبار الننّور وأظهرته بأش��كال مختلفة فإنها تقوم دوماً عىل سلطة  تحطيم س��ننها وتجاوز قوانينها، ولذلك فهي وإن نونّ

ية التعبري  ا تنح كاتب السرية حرنّ سة ال ميكن االنعتاق منها، ذلك أننّ مساحة االختالف ال تسمح بإنكار الننّور وإمننّ ذاكرة مقدنّ

س، ومتخينّل يرس��م الثوابت ولكننّه يرتك هامش��اً من  عن تجلنّيات الننّور وفق منظومة مرجعينّة قد تكون وظيفتها تربيرينّة للمقدنّ

الحرينّة يف التفاصيل وحيثيات الخطاب.

ي، فيمكن أن  عاً يف التلقنّ عاً يف الروايات واختالفاً يف التجلنّيات رسداً لألخبار فقط، وإمنا يطرح أيضاً تنونّ والننّور ال يطرح تنونّ

ي بفهم حريفنّ للنصنّ ينسجم مع وعي العامة أو من  ة تراها األعي متى ارتبط التلقنّ يفهم يف ظاهره نوراً حقيقينّاً يتجىلنّ أشعنّ

، وهو نور رمزينّ يختزل كلنّ املعاين العميقة للخري والقيم النبيلة يف مواجهة الرذائل وكلنّ تجلنّيات  يؤمنون بالفهم الظاهري للنصنّ

ياً له. وقد شهد  س مينح مساحات لالختالف داخل أسيجته إنتاجاً للخطاب وتلقنّ الرش، متى فهمناه فهاًم رمزينّاً. ولذلك فاملقدنّ

مفهوم النور بحس��ب افرتاق الفرق اختالفات تأويلينّة، فالنور الذي بدأ يف كتب الس��رية واحداً تحونّل إىل أنوار إن صحنّ التعبري، 

ة  اه العامنّ ويف19، وما الننّور الذي فهمه العلامء رمزاً بالنور الذي تلقنّ فليس الننّور يف املفهوم الشيعي هو ذاته الننّور يف املفهوم الصنّ

، وتلك مسألة وإن كانت من الوجهة السياسينّة نتيجة رصاع عىل احتكار الرشعينّة فهي من الناحية املعرفينّة  مبفهومه الحقيقينّ

يني الذي اتنّسعت فيه دائرة التأويل. عامل ثراء للخطاب الدنّ

��دت حلم املسلمي بانتزاع املنزلة التاريخينّة وتحقيق  لقد بدأ النور إلهينّاً إس��المينّاً ميثل بؤرة الصدام مع قوى خارجينّة، جسنّ

. وتلك كلنّها شواهد أننّ الننّور وإن بدا يف  همُ الس��يادة السياس��ينّة، وانتهى إىل افرتاق الننّور بي الفرق، فخبت جذوته وضعف أَلَقمُ

، ولها قابلينّة االنتقال عرب القناة اإلمامينّة إىل النسل الطاهر أو  س داالنّ عىل طاقة سحرينّة ميتلكها النبينّ الحقل املعجمينّ للمقدنّ

، فإنها تعربنّ عن وضعينّات مختلفة للسلطة السياسينّة يف قوتها وضعفها  القناة الصوفينّة إىل األقطاب والسالكي يف املدرج الصويفنّ

أو يف اجتامعها وتفرنّقها.

س وذاكرة السلطة القبليرّة د- املقدرّ

، فهي مصدر  لت املجال السلطوينّ للنبينّ تتجىل سلطة القبيلة يف كونها مثنّلت الفاعل الرئيس يف األحداث األوىل التي شكنّ

ية واملعنوية مصدرها  عوة التي بدأت إنذاراً لعشريته األقربي وأونّل أشكال اإلساءة املادنّ الحامية واملنعة، وهي املجال األونّل للدنّ

العشرية األقربون، فالقبيلة مصدر منعة ورسنّ وجود اإلنسان العريب ورشط اكتامل إرادته، ولذلك فإننّ غياب املنعة القبلينّة يمُفقد 

الذات قدرتها عىل الفعل ويسلبها اإلرادة، فقد كان ابن مسعود الصحايب الشهري ينظر إىل عقبة بن أيب معيط وهو يلقي الفرث 

19ـ راجع مثاًل: منصف الجزار، المخيال العربي في األحاديث المنسوبة إلى الرسول، ص ص 111- 134. فقد بيّن التجلّيات المختلفة للنور النبوي، كنور النبّوة 
في ظّل اإلسالم المبّكر أو نور النبّوة في فترة ما بعد التدوين، أو نور محّمد والثقافة الشعبيّة أو نور محّمد في المرويّات الشيعيّة. وهو يؤّكد بذلك أّن مفهوم النور 

وإن بدا في جوهره روح المقّدس فهوم مفهوم تاريخّي ال محالة، من خالل تعّدد التأويالت المتأثّرة بالتحّوالت التاريخيّة والحضاريّة.



35

عىل كتف النبي وهو ساجد، وقد كان مع عقبة أبو جهل وشيبة وعتبة ابنا ربيعة وأمينّة بن خلف، ومل يستطع أن يحرنّك ساكناً، 

ويربنّر ذلك بقوله: »وأنا قائم ال أستطيع أن أتكلنّم، ليس عندي عشرية تنعني، فأنا أرهب، إذ سمعت فاطمة بنت رسول الله � 

صىلنّ الله عليه وسلم � بذلك، فأقبلت حتى ألقت ذاك عن أبيها، ثم استقبلت قريشاً فشتمتهم، فلم يرجعوا إليها شيئاً«20.

لقد صرينّ القانون القبيلنّ املرأة أقدر عىل الفعل وردنّ الفعل، ألنها ببساطة أكرث منعة من الرجال الفاقدين لتلك السلطة، 

عوة اإلس��المينّة، ألننّ س��لطة القبيلة وقانونها كانا األقوى، فحمزة عمنّ النبينّ مثاًل  ولذلك فال وزن لالختالفات العقدينّة يف بداية الدنّ

ه أبو  ة منكرة« عىل حدنّ عبارة الطربي، وهو مل يسلم بعد. وعمنّ ه شجنّ ، فقد »شجنّ ثار ضدنّ أيب جهل حي بالغ يف إساءته للنبينّ

طالب كان له حامياً وعنه دافعاً وذابنّاً، »وملنّا تويفنّ أبو طالب مل يكن يف عشريته وأعاممه حاٍم وال ذابٍّ عنه، فخرج إىل الطائف 

يلتمس النرص من عند أخواله بني عبد يا ليل، فلم يقبلوه«21.

ومل يكن عقاب النبي فردينّاً بل كان جامعياً لقبيلته، فلم يكن يف أعراف الجاهلية فرق بني الفرد والجامعة إذ »أدخلوه 

وبني هاشم الشعب وكتبوا الصحيفة عىل أن ال يبايعوهم وال يجامعوهم«22.

ً يف مسرية النبي املقدسة، وقد كانت املصادر األوىل تستغل  وخالصة هذه الشواهد أننّ السلطة القبلية لعبت دوراً مهامنّ

تلك اإلساءة يف اتجاهي:

عاب وعدم استسالمه لكل  األول: إظهار ما عاناه النبينّ من قومه، من أجل التأكيد عىل صربه وجلده يف مواجهة الصنّ

ما تعرنّض له من أشكال اإلساءة. وهي ترسم هندسة التعايل القديسنّ لشخصينّة النبي، أو ما عربنّ عنه يوسف شلحد مبفهوم 

د مكانة بي أصفياء الله، فهو بنعمة الله »أونّل البرش يف نظام الخلق  »االصطفاء«، »وعىل غرار كل رسل السامء، يحتل محمنّ

ر من أفضل  د طابعه األويل القديم كبطل حضاري. ويذهب حديث إىل أننّ اصطفاًء إلهياً جعله يتحدنّ وخاتم األنبياء«، وهذا يؤكنّ

ملنّة وأرشف نسب«23.

س لفصل أخالقي بي نبينّ ملتزم برسالته وأعداء فاقدين للقيم، فالقسمة أخالقية، ومركزية  الثاين: بناء منظومة ثنائية تؤسنّ

س يظهر من خالل تقابله مع الس��لوك املدنس. »فمهام غال الطاهر والنجس يف  النبي تظهر يف كونه ميثنّل أمنوذجاً للمثال املقدنّ

االلتباس يبقيا حاملي شحنتي متعارضتي، تخونّالن أحدهام أن يجذب واآلخر أن ينبذ، وتجعالن األونّل رشيفاً والثاين خسيساً 

يثري النفور والرعب واالشمئزاز«24.

20ـ أبو نعيم األصبهاني، دالئل النبوة، ج1، ص 267

21ـ المرجع نفسه، ص 266

22 ـ المرجع نفسه، ص 266

23ـ يوسف شلحد، بنى المقدس عند العرب قبل إلسالم وبعده، ص 125

24ـ روجيه كايوا، اإلنسان والمقّدس، ص ص 65- 66
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س احتواءها بجعلها وسيلة لنرش الدعوة، وتثمي منزلة  ليس��ت الس��لطة القبلية أداة سلطوية خالصة، فقد استطاع املقدنّ

س كامنة يف قدرته الفيضينّة عىل أن يغمر البنية السلطوينّة يف شكلها السيايسنّ  ة املقدنّ ذي القرىب يف الخطاب القرآين، فقونّ

. واالجتامعينّ

3 - من سلطة القبيلة إلى المقّدس اإلسالمي

ة يف مقاربتها، ذلك أننّها ال تدرس يف كثري من األحيان لذاتها وإمنا  تطرح الفرتة النبوينّة باعتبارها فرتة مرجعية إشكالينّات جمنّ

ع للسلطة القامئة رشعينّتها،  بحثاً عن رشعينّة دينينّة وتاريخينّة لهموم معرفينّة أو إيديولوجينّة حديثة، فالفرتة النبوينّة هي التي ترشنّ

س، فإن  وتنح الثائرين رشعينّة الخروج عىل الحاكم، وميكن القول إننّ الفرتة النبوينّة تظلنّ يف الفكر العريبنّ اإلسالمي مركز املقدنّ

، وسلطته الكارزماتينّة امللهمة مل تْخبمُ جذوتها مبوته بل بقيت متنّقدة حتى عرصنا  س يف الوعي سنام فهو النبينّ كان للمقدنّ

سة قد يختلف  الحديث، ولذلك فالحديث عن تلك الفرتة النبوينّة ال ميكن أن يتجاهل ما تثنّله تلك الحقبة من مرجعينّة مقدنّ

أ بها  س نار يتدفنّ املسلمون حول تأويلها وفهمها ولكننّهم متنّفقون حول قداستها، وتلك محاذير قد تكون يف العلم عائقاً، فاملقدنّ

مون أننّهم للحقيقة محتكرون. بون ويتوهنّ املعتقدون فيها وقد تكون ناراً حارقة يف يد من يتعصنّ

سة  س بالسلطة سؤاالً مخاتاًل إذا نحن راهننّا عىل مقاصد الباث، ذلك أننّ السؤال يف املنظومة املقدنّ قد يكون السؤال عن صلة املقدنّ

س دون سلطة؟ وهل للذاكرة  س، ولكن هل كان ممكناً نرش املقدنّ ف السلطة يف خدمة املقدنّ محسومة إجابته بالقول إننّ النبي وظنّ

الجاهلينّة دور يف بناء رصح السلطة؟ كيف ميكن أن نقف عند ثوابت سلطوينّة يف السياسة النبوينّة؟ واملقصود بها يف هذا السياق 

قدرته عىل تسيري شؤون جامعته تسيرياً ضمن لهم بناء كيان سلطوي فاعل يف شبه الجزيرة العربية كان نواة سلطة هويتها إسالمينّة.

دة يف ذات النبينّ قادرة عىل استيعاب البنية السلطوينّة الجاهلينّة ِسلاًم وحرباً باعتامد  لطة اإلسالمينّة مجسنّ لقد كانت السنّ

ي إىل  عوة بالتنّي هي أحسن، ثمنّ االنتقال من مرحلة العمل الرسنّ لطوية السلمينّة يف رصاع النبينّ ضدنّ قريش، كالدنّ األس��اليب السنّ

الجهر باألهداف السياسية للدعوة، وعرض نفسه عىل القبائل، ثمنّ االلتجاء إىل خيار الهجرة والبحث عن مجال لرتكيز السلطة. 

أو اعتامد األس��اليب الس��لطوينّة الحربية يف رصاع قريش ضدنّ النبي كالعقاب الفردي والجامعي وتنويع أشكال اإلساءة املادينّة 

س اإلسالمي والسلطة القبلينّة؟ واملعنوية. فام هي أهم مظاهر الصدام بي املقدنّ

س والسلطة أ- صدام املقدرّ

ية بدءاً بوضع الشوك يف طريقه وصوالً إىل  عت أشكالها املادنّ تعرنّض النبينّ إىل أشكال كثرية من اإلساءة الفردينّة التي تنونّ

هة إليه أو السخرية منه اعتامداً عىل معايري تقييم ما قبل إسالمينّة مثل الطعن  إلقاء الحجارة عليه، أو املعنوينّة كاالتنّهامات املوجنّ

عت أشكاله كعقاب العشرية بالصحيفة والنفي  ا العقاب الجامعي فقد تنونّ يف رشعينّته انطالقاً من افتقاده لرشوط السيادة، وأمنّ

. يف الشعاب وتعذيب املستضعفي وأخرياً التهجري خارج املجال القريشنّ
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وتنقل كتب السري والتاريخ أخباراً كثرية تبينّ أشكال التسلنّط والعنف عىل اختالف أنواعها، فحي »مات أبو طالب وازداد 

ة، عمد إىل ثقيف يرجو أن يؤووه وينرصوه، فوجد ثالثة نفر منهم سادة  البالء عىل رسول الله � صىل الله عليه وسلم � شدنّ

ثقيف، وهم إخوة: عبد ياليل بن عمرو، وحبيب بن عمرو، ومسعود بن عمرو، فعرض عليهم نفسه، وشكا إليهم البالء وما 

انتهك قومه منه، فقال أحدهم: أنا أرسق ثياب الكعبة إن كان الله بعثك بيشء قط، وقال اآلخر: والله ال أكلمك بعد مجلسك 

هذا كلمة واحدة أبداً، لنئ كنت رسوالً ألنت أعظم رشفاً وحقاً أن أكلمك، وقال الثالث: أعجز الله أن يرسل غريك؟ وأفشوا 

ي عىل طريقه، فأخذوا  ذلك يف ثقيف )ما قال لهم(، واجتمعوا يستهزؤون برسول الله � صىل الله عليه وسلم �، وقعدوا له صفنّ

بأيديهم الحجارة، فجعل ال يرفع رجله وال يضعها إال رضخوها بالحجارة، وهم يف ذلك يس��تهزؤون ويس��خرون، فلامنّ خلص من 

صفينّهم وقدماه تس��يالن دماء، عمد إىل حائط من كرومهم فأىت ظلنّ حلبة من الكرم، فجلس يف أصلها مكروباً موجعاً تس��يل 

قدماه دماء«25.

س يف بداية الدعوة ضعيفة ألننّ النبينّ كان فاقداً لكلنّ سند وهو يواجه إساءة ثقيف، وكان الطرف املقابل  تبدو سلطة املقدنّ

قوينّاً بحكم مقومات السلطة القبلينّة، العنرص البرشي واملجال القبيل ووحدة السلطة والعقيدة الطوطمينّة التي يدافعون عنها، 

س كان مفتقداً للسلطة.  عوة الدينينّة، ألننّ املقدنّ لطة القبلينّة يف بداية الدنّ دام بي املنظومتي كان محسوماً لصالح السنّ ولذلك فالصنّ

؟ س دينينّ فكيف تحونّلت السلطة القبلينّة إىل سلطة مقدنّ

لطة س والسرّ ب- ماهية املقدرّ

لطة، فقد بينّ »دوركهايم« يف كتابه »األشكال  س والسنّ ين تلك العالقة الوطيدة بي املقدنّ راسات الحداثينّة للدنّ مل تغفل الدنّ

س والننّهي، ولذلك  األساس��ينّة للحياة الدينينّة« العالقة الوثيقة بي العقيدة الطوطمية ومفهوم القوة26. وربط بي مفهوم املقدنّ

لطة إيحاء بالخوف واالحرتام مامنّ يقيم مسافة بي املتعبنّد  س بالسنّ فقد صار مرادفاً »للتابو«، وميكن أن نالحظ بيرس التقاء املقدنّ

سة قلب املؤمن بها، و«إننّه حرينّ  ��لطة املقدنّ س هي ذاتها املس��افة بي اإلنسان والسلطة رغبة ورهبة، وأونّل مواطن السنّ واملقدنّ

بكل دين، هيهات منه أن يكون مجرنّد إميان بسلطة تقليدية، دين ينطلق من ارتياح شخيصنّ إىل ذاته، ومن قناعة داخلية )أي 

يانة املسيحية بدرجة فريدة، أن يسبق إىل افرتاض مبادئ له يف  من معرفة حقيقته معرفة داخلية طبيعية( كام هي حال الدنّ

له أن يعرتف به ديناً حقيقياً بشكل مستقل، ولكن هذه املبادئ يجب عليها أن تكون مبادئ أولية، ال يجد ربنّها  الذهن، تؤهنّ

أن تنسلنّ من اختبار أو تاريخ. بل من الننّافل أن يقال إنها محفورة عىل صفحة القلب، برياع الروح القدس مهام بدا هذا القول 

بناء. ذلك أنه من أين لنا ضامنة أن يراع »الروح القدس« ال يراع روح شعوذة مخينّب لآلمال، أو روح... نزعة قبلية من نزعات 

ت؟ إننّ القول مبثل هذا هو زعم، يف حدنّ ذاته، بأنه ميكن تييز توقيع الروح من أرواح  علم اإلنسان، هي التي خطت ما خطنّ

غريه، وأنه لدينا نبذة أولينّة عامنّ هو من الروح بشكل مستقلنّ عن التاريخ«27.

25ـ األصفهاني، دالئل النبوة، ج1، ص ص 295- 296

26- Emile Durkheim, les Formes élémentaires de la vie religieuse, Tome 2, pp 187-201

27ـ رودولف أوتو، فكرة القدسي، ص ص 203-204
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ر »رودولف أوتو« )Rudolf Otto( من نزعة مركزينّة دينينّة ترى يف املسيحينّة ذروة الحقيقة وفق  ورغم ما يبدو يف تصونّ

��د أونّل مالمح حقيقتها  ر دغاميئ، فإننّ يف رأيه ما يصحنّ تعميمه عىل االعتقادات الدينينّة، ذلك أننّ س��لطتها عىل القلوب تجسنّ تصونّ

وقدرتها عىل توجيه السلوك اإلنساين نحو وجهات مختلفة، حالالً أو حراماً، حبنّاً أو كرهاً، سلاًم أو حرباً.

س هو أحد  س سلطة عىل األنفس فإنه ميكن أن يتحونّل إىل سلطة تارس فاعلينّتها عىل اآلخرين. »إننّ املقدنّ ومثلام يحلنّ املقدنّ

ين أداة للسلطة وضامنة لرشعيتها، وإحدى الوسائل املستعملة يف إطار املنافسات  ، ميكن أن يكون الدنّ أبعاد الحقل السيايسنّ

د طاقته يف كل وقت وحي. س رهينة عرص دون آخر فسحره ال تنتهي صالحيته، وتتجدنّ السياسية«28. وليست سلطة املقدنّ

ده مرسيا إلياد )Mercia Eliade( بقوله: »بالنسبة إىل البدائينّي كام هو الشأن بالنسبة إىل إنسان كل  ذلك ما يؤكنّ

س مشبع بالكينونة، وقوة  ة، ويف النهاية يعادل الحقيقة بامتياز. إننّ املقدنّ س يعادل القونّ املجتمعات املاقبل- الحديثة، كان املقدنّ

س يف جميع األزمنة يكون شيوعه بي الناس، ذلك  سة تعني يف آن واحد حقيقة وخلوداً وفاعلية«29. وعىل قدر شيوع املقدنّ مقدنّ

ة ومرتبطة بذات، ولكن يتقاسمها املنتمون، فتصري مؤسسة تنتظم يف املكان والزمان، باستدعاء  س ال تظلنّ خاصنّ أننّ »تجربة املقدنّ

لطة ال ميكن أن تقوم دون رموز، ولذلك فالرمز هو نقطة االلتقاء  س ينتج رموزاً، والسنّ البنى الرمزية للمتخيل اإلنساين«30. فاملقدنّ

س والسلطوينّ عىل أرضية خيال رمزي »هو نفي حيوي فعال، نفي الفناء الذي ميارسه املوت والزمن«31. بي املقدنّ

نح لإلنسان من أجل مواجهة أكرب معضلة وجودينّة أعاقت سعي اإلنسان، و«التخيل هو بصفة عامة ردنّ  س سلطة تمُ إننّ املقدنّ

عور بالضعف وباملوت.  فعل الطبيعة ضدنّ اإلرادة الهدامة للعقل. لكن وبش��كل أدق تظهر هذه اإلرادة السلبية للعقل يف الشنّ

ر بالعقل لحتمينّة املوت«32. »وظيفة الخيال هي مثل كل يشء  ة فعل دفاعينّة لطبيعة ضدنّ التصونّ د الخيال »كردنّ م��ن هنا يتحدنّ

ورة القبيحة للموت، ولكنها عىل  راً سلبياً وقناعاً يقينّمه الشعور أمام الصنّ وظيفة »تورية« لكن ليست هذه أبداً وببساطة مخدنّ

لها من  العكس تاماً دينامينّة مس��تقبلينّة تحاول تطوير موقف اإلنس��ان يف العامل عرب كل بنى املرشوع الخيايل«33. وهو ما يحونّ

ة سلطة يف نفوس املؤمني بها إىل الوجود بالفعل هياكَل ومؤسساٍت رشعينًّة. طور الوجود بالقونّ

لطة  س وأننّ من عارضهم من أصحاب السنّ ومن األمثلة الدالة عىل ذلك اعتقاد املسلمي أننّهم أصحاب الحقنّ اإللهي املقدنّ

القبلينّة كافرون بالله ورسوله، فذاك اعتقاد رسعان ما تحونّل إىل فعل سلطوينّ بدأ بتكوين مجموعة محاربة اختارت الغزو سبياًل 

س طاقة روحينّة محضة، ومجرنّد سلطة نفسينّة تؤثنّر عىل معتنقيها لكفى النبينّ دعوة بالتي  إىل نرش دعوتها، فلو افرتضنا أننّ املقدنّ

س عىل ما فيه من طاقة املعرفة الكامنة  هي أحسن، وملا احتاج يف مرحلة من مراحل دعوته إىل خيار األحالف أو الحرب، فاملقدنّ

28ـ باالنديه، األنتروبولوجيا السياسية، ص 146

29ـ مرسيا إلياد، المقدس والمدنس، ص ص 17- 18

30- Jean Jacques Wunenberger, le sacré, p22

31ـ جيلبار دوران، الخيال الرمزي، ص 113

32ـ المرجع نفسه، ص 114

33ـ المرجع نفسه، ص 115
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 )Wunenberger( »لطة، فقد أقرنّ »فيننربغر ر الذي أقرنّه »أوتو«، فإنه يف ذاته حامل لبذور السنّ س وفق التصونّ يف جوهره املقدنّ

بوجود مبدأين يقوم عليهام وضع الرتميز للعامل املقدس:

مبدأ املامثلة:

سة تاثل بعضها بعضاً، وهي ليست وحيدة ومعزولة، وإمنا تتخذ وضعها يف سلسلة من التامثالت، ويف إطار  فاملظاهر املقدنّ

ا هو  ��نوي مبناسبة دينية إمننّ س زمناً دائرياً مفضياً إىل الخلود، واالحتفال السنّ ش��بكة أو نظام كهنويت. وهو ما جعل الزمن املقدنّ

استعادة للحظة اإلنشاء األوىل ولحظة الخلق البديئ. إننّ املكان والزمان املقدسي يفرضان يف الكون بنى متامثلة من الصغري إىل 

الكبري ومن املايض إىل الحارض ومن املريئ إىل الخفي، فالبنى نفسها تتعاود وتتكرنّر”34.

ن صاحب السلطة من اتخاذ آلينّات ثابتة تيرسنّ انقياد املحكومي، وتنقنّص من  ويعدنّ التامثل أهم آلينّة س��يطرة وتسلنّط تكنّ

مساحات التمرنّد واالعرتاض، وهو الدور الذي يقوم به الخيال الرمزي الذي “يتنّبع مسار تعليب للصور حيث تفيض كل صورة 

إىل صورة أخرى متامثلة”35.

مبدأ املشاركة:

س. إننّه مبدأ يجعل الجزء  س يصري فضاء لرسيان الطاقة الكونينّة التي تنح املعتقد قدرة املشاركة يف املقدنّ فكلنّ شكل مقدنّ

عنرصاً من الكل، فتصري كل حركة من شعائر وطقوس إمنا هي انتزاع التنّصال مع القوى املتعالية”36.

اقة السلطوينّة ذاتها التي تجعل املحكومني ميثنّلون جزءاً من املنظومة الس��لطوينّة الفاعلة باستبطانهم النفس  إنها الطنّ

امته تحقيقاً لقوة رادعة ونافعة، فمن خالل بيان العالقة بي  لطة يقيم رصحاً منيعاً وسوراً عتيداً له حمُ س كالسنّ لقوانينها. واملقدنّ

لطة يف هيأتها الطوطمينّة الجاهلينّة أو الكارزمينّة  س، فكأننّ السنّ س واملجتمع، تسننّى الكشف عن الوجه السلطوينّ للمقدنّ بنى املقدنّ

د  النبوينّة ال تكاد تتخىلنّ عن س��مة التنّعايل وعن االرتباط الوثيق بي اإلله والحاكم، فالعقيدة الطوطمية التي تقوم عىل تعدنّ

سة عىل أرواح األجداد واحرتام سلطة رئيس القبيلة باعتباره ذروة  د الرؤوس القبلية الحاكمة تقيم تصوراتها املقدنّ األصنام بتعدنّ

التجسيد األريض للقيم الجامعية املقدسة وَبْوَصَلَة عقائد القبيلة، فهو القادر عىل تغيري مسارات العقيدة وفق الطاقة التي قد 

ر بإخفاقاتها. يربنّر الرئيس نجاحها أو يشهنّ

د، وروح االجتامع امليكنّ بالحج دليل عىل طبيعة  س املتعدنّ دة هي يف الحقيقة انعكاس للمقدنّ فالس��لطة القبلينّة املتعدنّ

العالقات العقدينّة القامئة بي اآللهة واملؤمني بها، تعايشاً ومقايضة وتوافقاً يف املبدأ الطوطمي. فلامذا رفضت قريش العقيدة 

34- Jean Jacques Wunenberger, le sacré, p 24

35- Ibid, p24

36- Ibid, p25
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اإلسالمينّة وقد اعتادت االختالف وألفته؟ وما رضنّها أن يكون النبينّ صاحب آلهة أخرى قد تختلف يف تصونّرها عن آلهتهم؟ وهل 

س أم بدوافع سلطوينّة؟ خاض أعيان قريش حربهم ضدنّ النبي وجامعته بروح املقدنّ

ج- الخالف عىل املقدس/ الخالف عىل السلطة

س هو  بدأ الخالف الحقيقي بي النبي وقريش يوم عاب آلهتهم، تلك حقيقة أوىل ترينا بعي إسالمينّة أننّ الرصاع عىل املقدنّ

جوهر الخالف بي النبينّ والكافرين بعقيدته، ولكننّ الناظر من زاوية أخرى يالحظ أننّ الخالف كان بي أرشاف قريش وسادتها 

م فئة قليلة مركزها السلطوينّ ذات النبي من جهة أخرى، ولذلك فالوجه السلطوي للخالف ظاهر يف  من جهة واملسلمي وهمُ

أطراف الرصاع، وما فزع قريش من مقرتح النبينّ بجعل إله واحد س��وى فزع س��لطوي من إقامة حكم برأس نبوينّ واحد ينسخ 

د القبيل. التعدنّ

س تعتمد ثنائية الرتغيب والرتهيب، ولذلك يبدو من الصعب الحسم يف اآلليات التي اعتمدت يف حقب  السلطة كاملقدنّ

ي صابئاً  منّ ر الطوطمي مارق عن عقائد القبيلة كافر بنواميس األجداد، ولذلك سمُ التفاوض بي قريش والنبي، فالنبي وفق التصونّ

احر، وهي وفق التصور اإلسالمي جاهلة بالدين وكافرة باإلسالم عدوة لله  وحنيفا37 وألحقت به صفات الشاعر والكاهن والسنّ

دة وصهرها يف جسم  ورسوله، وهو من الناحية السياسية خصم يهدف مرشوعه السلطوينّ إىل ابتالع السلط القبلينّة املتعدنّ

إسالمي واحد كوحدة اإلله الذي يدعو إليه. ومل يستطع النبي الخروج عن حدود البيئة السلطوينّة التي نشأ فيها، فقد كانت 

ته األونّلية يف تحديد سلطاته ورسم مالمح سياسته لجامعته يف تسيريها وحكمها. مادنّ

س، ولكنه مل يتخلنّص من كونه التجسيد املثايل للقيم الجامعينّة يف  لقد مارس الرسول صالحينّات رئيس القبيلة بتفويض املقدنّ

ممكناتها وتطلنّعاتها، اختار سبل التفاوض واإلغارة بحثاً عن مجال لسلطته املقدسة، فمن الحبشة إىل الطائف وصوالً إىل املدينة 

س يف مراحله األوىل كان  ة حربينّة تثري الخوف والطمع، فاملقدنّ وَعْوداً إىل مكة كانت السلطة تبحث عن مجال رضوري لقيام قونّ

ضعيفاً، وهنا تختزل صورته يف ما قاساه املسلمون األوائل من املستضعفي الفاقدين للسند القبيل، حجر السلطة القبلية كان 

ط عليها فتهرب بحثاً عن أنفاس تس��تعيدها يف  س طاقة يخنقها الفضاء امليكنّ املتس��لنّ يمُلقى عىل صدر بالل امليلء باإلميان، واملقدنّ

املدينة وسواعد تصرينّ املقدس محمينّاً بسلطة السيوف.

م األصنام وأعىل شعائر  س اإلسالمي عىل املدننّس الطوطمي وفق منطق الغالب الذي حطنّ يعترب فتح مكة نرصاً للمقدنّ

س شعوراً مزدوجاً بالخوف والطمع، ودخل املسلمون دار أيب سفيان آمني،  التكبري، ونرصاً للسلطة اإلسالمينّة التي خلقت كاملقدنّ

س آمنة من دون قتال، وصارت جزءاً من الرشعينّة اإلسالمية يوم قضت  والحق أننّ الس��لطة الجاهلينّة دخلت دار اإلسالم املقدنّ

سة بينام بقيت بذور سلطتها كامنة يف اإلسالم كمون النار يف الحجر تنتظر نار الفتنة لتتقد  الرشعينّة القبلية آخر أنفاسها املقدنّ

وتستعيد بريقها. فهل ميكن والحال تلك أن نجد سبل فصل بي ما هو مقدس وما هو سلطوي سيايس؟

37ـ تدل المعاني اللغويّة األصلية لصبأ وحنف على االنحراف واالعوجاج، ولكن التطّور الداللي لأللفاظ غيّر من مواقع الحقيقة فماثل بين الحنيفية واإلسالم وصيّر 
الشرك انحرافاً.
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س وسلطة القبيلة؟ د- هل من فصل بني املقدرّ

قد يدعونا هذا السؤال إىل مراجعة مفهوم املقدس قدر مراجعتنا ملفهوم السلطة.

الطة هي القهر، وقد  إْذ ال يخفى ارتباط جذر )س، ل، ط( بالتسلنّط والقهر يف اللسان العريب، فقد ذكر ابن منظور أننّ السنّ

ة الله  ي سلطاناً ألننّه حجنّ لطان إمنا سمنّ ة والربهان، “والسنّ س��لنّطه الله فتسلنّط عليهم، واالسم سلطة”.38 مثلام ارتبط مبعنى الحجنّ

ده ابن  ، وهو أمر أكنّ لطان األريضنّ والسلطان الساموينّ يف أرضه”.39 فيقيض التعريف اللغوي بإقرار رصيح بوجه العالقة بي السنّ

ساً ال فصل  ”، وقد حرص ابن خلدون عىل إظهار املنعة أمراً مقدنّ خلدون حي اعترب أننّ “الدعوة الدينية من غري عصبينّة ال تتمنّ

فيه بي إيالف القبيلة وإرادة الله، “فام بعث الله نبينّاً إالنّ يف منعة من قومه”40. 

لطة فيذهب عنها “التنافس والتحاسد الذي يف أهل العصبينّة” فتنشأ بهذا  س بعد ذلك قيمة مضافة للسنّ ق املقدنّ ويحقنّ

س، هي تنحه أسباب الوجود وهو مينحها أسباب االستمرار والتعايل. املعنى عالقة جدلينّة بي السلطة واملقدنّ

��لطة النفسينّة أو السلطان الشخيص أي: “قدرة اإلنسان  لطة، ومنها السنّ وميينّز جميل صليبا بي أنواع مختلفة من السنّ

ة ش��خصينّته وثبات جنانه، وحسن إشارته، وسحر بيانه. والسلطة الرشعينّة وهي السلطة  عىل فرض إرادته عىل اآلخرين، لقونّ

ة، ألننّ صاحب السلطة الرشعينّة يوحي باالحرتام  املعرتف بها يف القانون كسلطة الحاكم والوالد والقائد، وهي مختلفة عن القونّ

��لطة الدينينّة التي تظهر يف ش��كل وحي منزنّل عىل األنبياء، أو  ة يوحي بالخوف والحذر. والسنّ والثقة، عىل حي أننّ صاحب القونّ

سة أو اجتهادات األمئة”41. “وبالتنّايل فإن هذه السلطة هي يف آن معاً قوة )Macht( وعنف وإكراهات  قرارات املجامع املقدنّ

ق نجاعتها من  س��ة، تتحقنّ ة مقدنّ ة إقناعينّة أو قونّ ي وإمنا يعني أيضاً قونّ ة اس��تعامالً لعنف مادنّ )Gewlt(”42، وال يعني مفهوم القونّ

خالل رصد آثارها عىل املحكومي، “وهذا ما حمل عىل تحديدها يف صيغة وجودها األونّلية كعالقة بي قطبي تعينّ خصوصيتهام 

فروق مرتبينّة تجعل آمراً/ مرساًل واآلخر مأموراً/ مستقباًل. وعىل أساس ذلك يقوم اآلمر بتسيري املأمور وتوجيهه”43.

لطة أن تستغني عن العنف واإلكراه، حي ال تجد آليات اإلقناع س��بياًل إىل العقول. ويجد العنف  باملقابل ال ميكن للسنّ

س ذاته إذ أننّه كثرياً ما يكون استجابة ألمر ساموي، وهو ما تحرص النصوص املؤسسة للقداسة  س مربنّراته دوماً يف املقدنّ املقدنّ

عىل إظهاره يف نسق متكامل يف النص القرآين أو الحديث النبوي أو األحكام الفقهية أو النصوص التاريخية وكتب السرية 

س وإظهاره بصيغتي تربيرينّتي: واملغازي. فهي حلقات متكاملة لتربير العنف املقدنّ

38ـ ابن منظور، لسان العرب، ج7، ص 320

39ـ المرجع نفسه، ج7، ص 321

40ـ ابن خلدون، المقدمة، ص 175

41ـ انظر، جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج1، ص 670

42ـ جيرارا بن سوسان، جورج البيكا، معجم الماركسية النقدي، ص ص 762-763

43ـ الموسوعة العربيّة لعلم االجتماع، ص 418
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- عنف محاك لعنف الجاهليي الذين بادروا باإلساءة إىل النبينّ وصحابته، شتاًم وتكذيباً وإيذاء جسدينّاً وحصاراً اقتصادينّا 

وتهجرياً قرسينّا44ً.

س: اتخذ من الوحي أسباب رشعينّة دينينّة يستبيح بها “املؤمنون” دماء “الكافرين”. ولهذا تستنسخ بعض  - عنف مقدنّ

سة. الحركات الدينينّة اليوم مربنّرات عنفها من النصنّ القرآين ذاته جهادا يف سبيل اللنّه أو تطبيقا لحدود مقدنّ

ا يف أثره عىل أنفس املؤمني به واملسلنّمي بأوامره. س يف ذاته وإمننّ ة املقدنّ وليست قونّ

ورى واالجتامع فغلب التسليم واإلقناع والوالء  “إن اإلسالم األونّل قد ربط بي األمر والرضوخ له بالحجة والربهان والشنّ

يطرة، وبهذا أبعدت آلينّة اإلكراه والقهر عىل مامرسة السلطة”45. واالعرتاف عىل السنّ

ولكن ذلك يجب أال يخفي وجهاً آخر قامت عليه سلطة النبينّ إذ أنها مل تنسخ سلطة سينّد القبيلة وإمنا احتوتها تدريجينّاً 

لتصري آلينّة عمل إسالمينّة توحيدينّة بعد أن كانت عقيدة الجامعة طوطمينّة، مل يكن منكراً يف العرف الجاهيل أن يغرينّ رئيس القبيلة 

من معتقدات القبيلة التي يحكمها، وقد كان له القرار األونّل واألخري يف عملينّة االستبدال العقائدينّ من إله إىل آخر )نقصد من 

ة الناس يف القبيلة وإمنا هي متنّصلة  صنم إىل آخر(، ولذلك فإننّ مسألة التحونّل من عبادة صنم إىل عبادة إله، مل تكن تعني عامنّ

بقرارات سينّدها وأرشافها، ولذلك فاملواجهة ضدنّ قبيلة كافرة هو يف النهاية نتيجة قرار سينّدها ومشايخها وقرار القبول باالنضامم 

س بعد ذلك تربيراً الختيارهم،  إىل الجامعة املسلمة أي إعالن إسالم القبيلة كان يتمنّ عىل يد سينّدها وأرشافها أيضاً، ويأيت املقدنّ

وإننّ كل خروج عن القرارات السلطوينّة لرئيس القبيلة يمُعرنّض األفراد املارقي إىل العقوبات املختلفة كالخلع والطرد والتعذيب.

ومل يكن النبينّ بحكم انتامئه إىل عامة الننّاس مبنأى عن تلك العقوبات، فمن اتهام النبي بكونه صابئاً وحنيفاً مبعنى 

عة تطونّرت أشكالها وأساليبها بعد أن فشلت املفاوضات مع  االنحراف عن العقائد الطوطمينّة السائدة46 إىل عقوبات متنونّ

ِه، ولو كان النبي سينّد قبيلة ملا لقي معارضة من أفراد قبيلته يف دعوته إىل دين جديد، ولذلك فقد توازى االنتقال إىل عامل  َجدِّ

لطة  س مع اكتساب النبينّ صالحينّات رئيس املجموعة املؤمنة بدعوته، فال وجود لقطيعة حقيقينّة بي السنّ الخطاب النبوينّ املقدنّ

املمنوحة لرئيس القبيلة املعتقد يف الطوطم ورئيس القبيلة املعتقد يف الله الواحد.

ما تغرينّ يف املعادلة هو أن تلك البنية القبلينّة الصغرى بدأت تش��هد تحونّالً تدريجياً ينقل الس��لطة املمنوحة لرئيس القبيلة 

، وهي عملينّة اس��تبدال وظيفي تتنّجه نحو استنساخ آليات الس��لطة القبلينّة وتركيزها يف ذات النبينّ الواحد املؤمن  إىل النبينّ

44ـ انظر مثاًل: الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ص ص 337- 339

45ـ المرجع نفسه، ص 418

46ـ يقول جواد علي:» ونحن إذا تتبعنا ما ورد عن لفظة صبأ وصابئ في الموارد اإلسالميّة نرى أّن هذه الموارد تفّسر لفظة صبأ بمعنى خرج من شيء إلى شيء، 
وخرج من دين إلى دين غيره. وتذكر أّن قريشاً كانت تسّمي النبّي صابئاً والصحابة الصبأة. أي الخارجين عن دين قومهم. وهي تستعمل لفظة الصابئة في كثير 
من األحوال في معنى حنفاء، كالذي نراه في ربطهم إبراهيم بهاتين الديانتين، وعّدهم قدماء الصابئة في جملة االستفهام، فإّن هذا يدّل على أّن المراد من الصابئة 
بين العرب عند ظهور اإلسالم هم المنشّقون الخارجون على ديانة قومهم، أي على عبادة األوثان والمنادين بالتوحيد. وأما ما نراه من إطالق الصابئة على الصابئة 

المعروفين في اإلسالم، فإنما حدث في اإلسالم.» جواد علي، المفصل، ج6، ص 702
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اً عن منظومته مثلام ال يقبل س��يد القبيلة ش��خصاً مارقاً عن سلطته ومفسداً  بالله الواحد، والخليفة الواحد الذي ال يقبل مرتدنّ

ا فصول الفشل  اعة كانت أرضينّة للنجاح يف قيادة الجامعة وإنجاح الدعوة اإلسالمينّة، أمنّ ملنظومته القبلية، فذاكرة الوالء والطنّ

فقد ارتبطت دوماً بضعف السلطة النبوينّة أو وجود منافس مادي أو رمزي قادر عىل الحدنّ من قدرات السلطة النبوينّة، فقد 

د القبائل  دة بتعدنّ ة أونّل عقبة أمام فرض سلطة النبي، وكان التخيلنّ عن عقيدة اآلباء املتعدنّ كانت السلطة القريشينّة يف مكنّ

ة، ثمنّ بدأت  ت له قريش بقونّ ، وذاك ما تصدنّ واستبدالها بعقيدة اإلله الواحد يعني صهراً لكل السلطات واحتكاراً لها يف يد النبينّ

س.  ة املزعومة سبياًل الستعادة السلطة القبلينّة املنفصلة عن املركز بغطاء املقدنّ ة حيث صارت النبونّ األزمة الثانية بحروب الردنّ

لطة،  لطوي بوفاة النبينّ وجاءت الفتنة رصاعاً عىل السنّ قيفة نتيجة حتمينّة لسقوط املركز السنّ لقد بدأ الخالف األول يف السنّ

س دور يف منح السلطة قداستها؟ واحتجاجاً ضدنّ آليات نقلها وأساليب عملها، فكيف كان للمقدنّ

ور الذي يقوم به مشايخ القوم فعاًل  لقد كانت السلطة القبلينّة قامئة عىل مركزينّة شيخ القبيلة، وهي مركزينّة ال تنفي الدنّ

سلطوينّاً ومشاركة يف اتخاذ القرارات، فقد كانت دار الننّدوة مثاًل محاًل للتشاور يف املصالح العليا للقبيلة وإطاراً التخاذ القرارات 

��لطوي نفسه الذي لعبته منظومة الشورى يف الفكر اإلسالمي. ولنئ كانت دار الندوة مجرنّد مْعلم من  املصريينّة. وهو الدور السنّ

س سيايس، يتخذونه رمزاً لسانينّاً يطمعون من  معامل الذاكرة القبلينّة، فإننّ الشورى قدنّ تحونّلت يف وعي كثري من املؤمني إىل مقدنّ

عينّة. س وسالح الرشنّ ة املقدنّ ورائه يف أن مينحوا سلطتهم قونّ

س من خالل هذه الخصائص يف مظهرين: فاملقدس من  ولقد بينّ “دوركهايم” )Emile Durkheim( ازدواجينّة املقدنّ

ع  قة عليه- رغم أصله االجتامعي مثلام يجيلنّ ذلك تنونّ ل قوى خارجية عن عامل اإلنسان متفونّ ناحية يندرج يف التعايل -إذ يتشكنّ

ساً غري  مآثره حسب املجتمعات واألزمنة، وهو من ناحية أخرى يتنّخذ وجهاً مقدساً محضاً يضمنّ النظام والخري والقيم، ومقدنّ

مح��ض يولنّد الفوىض والرشنّ واالنتهاك. وحصيلة لذلك فاملقدس يوجد حيث يقع تصادم بي الننّظام والفوىض وبي الخري والرشنّ 

س  ه كان عىل دوركهايم أن يثبت أننّ الديني واملقدنّ وب��ي القي��م امللزمة واالنتهاك الهدام. فهو إذن خطنّ مواجهة. ويف هذا التوجنّ

يصدران يف نهاية االستدالل عن الننّظام االجتامعينّ أمراً ممكناً ودامئاً.

إننّ تحويل تلك اإلكراهات والعالقات االجتامعية باتنّجاه الكائنات واألشياء املقدسة يسمح بتكريسها )فهي تستمدنّ سلطتها 

من خارج عامل اإلنسان( واستبطانها بفضل االعتقاد. وهكذا تساعد اآللهة عىل حسن تسيري اآللة االجتامعية وصيانتها”47.

س بهذا املعنى ينزع من خالل تعاليه إىل تزويد الس��لطة بطاقة خارقة تخدم البنية السلطوينّة التي تنزع بطبعها  فاملقدنّ

إىل التعايل، ذلك أنها تقوم يف أصل نش��أتها عىل قوة الطرف الحاكم، وليس معنى القوة هنا العنف وإمنا يش��مل يف االصطالح 

ر تربيراً الستعامل القوة وقتاالً للامرقي باسم الله  س يخدم السلطة يف اتجاهي: فهو يوفنّ ة والربهان، واملقدنّ ة الحجنّ العريب قونّ

ة قوينّة للحمل عىل االقتناع وطاقة غامضة هي  ته املقدسة حجنّ وفرض نظام متكامل من املحرنّمات، وهو يوفر من خالل مادنّ

47ـ جورج باالنديه، المقدس في منعطف المجتمعات التقليدية، )ترجمة حسن بن سليمان(، مجلة الحياة الثقافية، السنة 26، العدد 128، أكتوبر 2001، ص 8
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ة الس��حرينّة التي تحمل املتدينّن عىل الوالء والطاعة. ولذلك فال يكاد يخلو حديث عن املقدس والتابو من استبطان  أش��به بالقونّ

آلليات الرنّدع املادية وسبل االقتناع بالطاقة السحرينّة، “ومن املمكن تشبيه األشخاص واألشياء التابوية بأشياء تلقنّت شحنة 

ى انفالتها إىل أفجع النتائج إذا كان الجسم الذي يتسبنّب يف تفريغ  كهربائية، فهي مستودع قوة رهيبة تنتقل باملامسة ويتأدنّ

شحنتها أضعف من أن يقاومها”48.

لقد استطاع النبينّ بفضل سلطته الكارزمية قلب املوازين، فمن سلطة قبلينّة عقائدها طوطمينّة إىل سلطة إسالمينّة عقائدها 

س بحكم مرجعينّاته يظهر متعالياً بالخطاب، إن هو إالنّ وحي  توحيدينّة معتمداً منظومة احتذاء واحتواء لتلك الس��لطة، فاملقدنّ

ته  س ال يجد قونّ يوح��ى، وه��و منزنّل من عند عزيز قدير، وذاك أمر يضمن رشوط مصداقيته يف اعتقاد الناس فيه، ذلك أننّ املقدنّ

نس ما هي إال انعكاس لتلك  س ومدنّ إال يف تجلياته كام بينّ مرسيا إلياد )Mercia Eliade(، ولذلك فالقسمة الثنائينّة إىل مقدنّ

التجلنّيات، وتأكيد ملنطق الخطاب الغالب.

لطة القبلينّة  إننّ الهزمية الس��لطوينّة والعقائدينّة للجاهلينّة »املدننّس��ة«، هي يف الحقيقة انعكاس لواقع قىض بتفكك السنّ

س الطوطمي وتحويل  يف أشكالها التقليدينّة وتحطيم أصنامها من الوجهة العقائدينّة، وهو ما أفىض إىل تدنيس نيصنّ للمقدنّ

س وعقيدة توحيدينّة مدننّسة - طبعاً من  عوة اإلسالمينّة فكانت تقيض بطوطم مقدنّ ا بداية الدنّ ي، فأمنّ للثنائيات وفق نسق ضدنّ

ة  ة فقد قىض يف فتح مكنّ وجهة نظر أعيان قريش الناطقي الرسميي باسم السلطة القبلينّة -، وأما الوضع بعد تغيري موازين القونّ

س الجاهيل إىل مدننّس. بانقالب املقدنّ

ساً إسالمينّاً يفرض لونه العقائدي والسلطوي ال عىل معتنقيه فحسب،  لقد تحونّل املدننّس وفق املنظور الجاهيل ليصري مقدنّ

مت أصنامها مثلام  ا عىل مسارات الفكر تأسيساً ملركزينّة سلطوينّة إسالمينّة وتهميشاً لذاكرة طوطمينّة تحطنّ طقوس��اً وشعائر، وإمننّ

س اإلسالمي واملدننّس الجاهيل. مت حقيقتها بي شفاه املتكلنّمي وأقالم املدونّني املسكوني بثانينّة املقدنّ تحطنّ

ص يوسف شلحد أهمنّ التحوالت التي طرأت عىل بنى املقدس من الجاهلية إىل اإلسالم، بقوله: »كان لكل اتحاد قبيل  ويلخنّ

داً بذلك السبل أمام  ى يف املقام األول إىل كرس الفردينّة البدوينّة وذهنينّتها القبلية، ممهنّ ع قريش االقتصادي أدنّ ه املشرتك. وإننّ توسنّ جدنّ

وحدة دينينّة أعظم. وحي قبض اإليالف امليكنّ بقوة عىل شؤون البلد الرئيسية، سعى يف الوقت عينه إىل فرض آلهته عىل الحجاز كله. 

ومثاله أننّ الثقفيي الالمعي بعد املكيي، وأننّ املدنيي التعساء، كانوا يرون أوثانهم يخفت ألقها أمام سطوع أصنام مكة. وكان يف 

ن وفرض نفسه. غري أننّ األفكار كانت  مرحلة الهجرة مثة نوع من دين وطني محرابه الكعبة، وبره األكرب هو الله، يف طريقه إىل التكونّ

مشغولة قبل ذلك مبسألة وحدة القوى القدسية: ففي النهاية كانت تنزع الالت والعزنّى إىل الدال عىل إلهة واحدة وحينّة باسمي 

عت تفتنّح الشخص، تعينّ عليها تفجري األطر الضيقة للدين القومي، والترسيع بحلول  متاميزين يف الواقع. إننّ هيمنة قريش حي شجنّ

التوحيد، ومبوازاة شخصية اإلنسان، ستتوطد شخصية اإلله: وهو سيبدأ بخلع سن إله السامء الكبري عن عرشه، وبتجريده من 

امتيازاته األساسية، وسيقوم اإلسالم بإكامل هذه الحركة واصفاً الله بكل األسامء الحسنى أي ناسباً إليه كل صفات اآللهة املتنوعة.

48ـ فرويد، الطوطم والحرام، ص 34
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وسيؤكد الوحدانية اإللهية ويحذف يف الرشك: من اآلن فصاعداً، الله خالق كل يشء )القرآن 62/39( هو املصدر الوحيد 

س الطوطمي والسلطة الحامية له تحونّالً داخلياً أفضت إليه قواني  للقديس«49. وهي مقاربة تجعل من التحونّالت الطارئة عىل املقدنّ

رت فتحطمت  عقلينّة خطط لها أصحابها وكانت الدعوة النبوينّة استجابة ألفق فكري مشرتك، بنى رصحه عىل أنقاض آلهة تحجنّ

قت يف النهاية أهدافها. ة توحيدية تنامت بفعل اسرتاتيجينّات حربينّة وحسابات ناجحة وناجعة حقنّ وتفرقت فذهبت ريحها إزاء قونّ

ث عن مسارين للسلطة واملقدس: األوىل تتخذ وجهاً قرسياً وسيلته العنف واإلكراه، والثانية  خالصة القول ميكن أن نتحدنّ

تتخذ وجهاً فكرينّاً سبيله الربهان واإلقناع، وهو الذي يربنّر وجهي للعالقة بي املرسل صاحب الوحي الساموي واملتلقي املؤمن: 

وجه عقالين يتمثل يف آليات عقلية، ووجه غري عقالين يتخذ آليات حدسية وشعورية )اإلميان(. وهو ما سيؤثنّر عىل مسارات 

س يتنّخذ وجهي: وجه  لطة يف آن واحد: فالسلطة ستنقسم إىل سلطة عقلية وكارزماتينّة أساسها سحر القائد، واملقدنّ س والسنّ املقدنّ

، ووجه غري عقاليننّ يفيض إىل والدة معرفة حدسينّة  عقاليننّ أساسه العقل األكرب ومنه البحث يف العقل األسمى والعقل الكيلنّ

مركزها القلب والشعور. 

م  رات السلطة نزاع عىل موقع التحكنّ سة نزاع عىل الحقيقة مثلام يقوم بي مختلف تصونّ رات املقدنّ ويقوم بي هذه التصونّ

س والسلطة التقليدينّة وتلك القرابة العجيبة بني منطي  يف الرقاب وآلينّاته. »يبقى أن نثري اللغز الذي يطرحه تواطؤ املقدنّ

دة عن املجتمع )تبدو متامسكة( ومثالينّة-. إننّ العالقة  وجودهام. فالسيايس مثل الدين بصفة عامة- يسهم يف تقديم صورة موحنّ

س«50. الوثيقة بي نظام العامل ونظام األفراد يف املجتمعات التقليدية تفرض رابطة وطيدة بي السلطة واملقدنّ

س إىل وجود عنارص س��لطوينّة داخل البنية الذهنينّة السائدة، فالحاكم ميتلك طاقة  ��لطة واملقدنّ ويعود هذا التالزم بي السنّ

لطة والخضوع لها، وتعود تلك العالقة إىل طبيعة  سة، واملحكومون )الرعينّة( لديهم قابلية شعورينّة للتسليم بتلك السنّ تعال مقدنّ

هر عليه وتحقيق نجاحه، كام أننّ هذه  الس��لطة الرعوينّة التي يكون »الهدف منها قيام »الراعي« بتوفري الغذاء نّلقطيعه، »والسنّ

ية الجامعة إذ أننّ نجاة فرد بعينه قد تساوي نجاة جامعة بأكملها«51. ية الفرد وأهمنّ لطة مل تكن تفرنّق بي أهمنّ السنّ

لطة تبدو يف كثري من املقاربات أمراً حتمياً »فإدمون بالن« مثاًل يعتقد أننّه »ال تقوم ألينّ مجتمع قامئة ما مل ينب عىل  والسنّ

س��لطة سياسية تضمن تاسكه وتتخذ القرارات التي تهمنّ املجموع. وإننّ االعتقاد بإمكان ازدهار الناس مبعزل عن أي بنية يدل 

عىل أنرتوبولوجيا فردانينّة من السهل دحضها«52.

، ففي املرحلة املكينّة عاش املسلمون أزمات  لقد عجزت الدعوة اإلس��المية عن تحقيق أهدافها دون تكوين كيان سلطوينّ

ة، فكانت الهجرة نتيجة حتمية لضعف السلطة اإلسالمينّة يف مواجهة السلطة  متتالية صاروا يف نهايتها عاجزين عن البقاء يف مكنّ

49ـ يوسف شلحد، بنى المقدس عند العرب قبل اإلسالم وبعده، ص ص 69-70

50ـ جورج باالنديه، المقدس في منعطف المجتمعات التقليدية، مرجع مذكور، ص 10

51ـ محمد علي الكردي، نظرية المعرفة والسلطة عند ميشيل فوكو، ص 416

52ـ إدمون بالن، المجتمع والعنف، ص 162



46

العنف والمقدس والحقيقة

تها، فهل معنى ذلك أننّ املقدس ال ميكن أن يحقق  ة تتويجاً ملسار اكتساب السلطة وبلوغها ذروة قونّ التقليدية، وكان فتح مكنّ

س؟ ر سلطة من دون مقدنّ انتشاره دون سلطة؟ أم أننّ املقدس يف ذاته سلطة خارقة؟ وهل ميكن أن نتصونّ

4 - خاتمة

س بانتهاء املرحلة التأسيسينّة للدعوة اإلسالمينّة، وظلنّت السلطة بؤرة النزاعات  مل تنته إش��كالينّة العالقة بي السلطة واملقدنّ

س، وقد كان التكفري  ة الخطاب املقدنّ ها يف الس��لطة اعتامداً عىل قونّ القامئة بي الفرق واملذاهب التي س��عت إىل العمل عىل حقنّ

ة والعنف من جهة فنشأت  نتيجة حتمينّة للرصاع الديني عىل الخريات العقائدينّة، إذ سعى كلنّ فريق أن يحتكرها معتمداً القونّ

ة من جهة أخرى فنشأ علم الكالم بي املختلفي، ورغم التحونّالت الكربى التي  ة الحجنّ الحروب بي املس��لمي، أو اإلقناع وقونّ

س ديني إىل  س ظلنّ عنرصاً ثابتاً تتغرينّ مسمياته فيتحونّل عند كثري من الشعوب من مقدنّ شهدها مفهوم السلطة، فإننّ املقدنّ

ية واملساواة وحقوق اإلنسان، وكذب الظننّ بأننّه ال  ساته الحرنّ س إنساين طقوسه االنتخاب وقبلته صناديق االقرتاع ومقدنّ مقدنّ

س عائقاً  س؟ وهل يعترب املقدنّ ق إنسانيته دون مقدنّ س مع ثورة الحداثة وانتصار العقل. فهل ميكن لإلنسان إذن أن يحقنّ مقدنّ

ة اإلنسان أم عىل ضعفه يف مواجهة أسئلة الوجود وسلطة  س شاهداً عىل قونّ أمام اس��تكامل مسار الحداثة؟ وهل يكون املقدنّ

الذاكرة؟
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من العنف المقّدس إلى العنف الشرعي
قراءة في عنف الدولة )الحرب( في الفكر الغربي المعاصر

 سمّية المحفوظي
أكاديمية من تونس

حِظيت مس��ألةمُ العنف يف الفكر الالنّهويتنّ القديم بعناية كربى، ذلك أننّ العنف كان محطنّ اهتامم األديان ومش��غاًل بارزاً يف 

ف شؤونه  سة، الرتباط هذه الظاهرة من جهة بحياة اإلنسان يف عالقته بأفراد املجتمع الذي فيه يعيش ويرصنّ الننّصوص املقدنّ

اليومينّة )زراعة، تجارة، مبادالت مالية واجتامعينّة: بيع ورشاء وزواج، ...(، ومن جهة أخرى بعالقة اإلنسان باآللهة عندما 

فاع عنها واإلعالء من شأنها وإكراه الننّاس املخالفي لدينها عىل طاعتها وعىل احرتام  سة باسم اآللهة للدنّ يخوض املرء حرباً مقدنّ

هاً من فرد إىل فرد آخر بغاية االعتداء عليه وانتهاك  رشيعتها. ومن ثمنّ تختلف نظرة األديان إىل العنف، فإذا كان العنف موجنّ

حرمته الجسدينّة واملعنوينّة فهو منبوذ ومدان ومنِهينّ عنه وغري مرشوع، وإذا كان العنف من أجل فرض هيبة اآللهة ورشيعتها 

س��اً. ويف مثل هذه الحال يصبح العنف عماًل محموداً وواجباً دينينّاً، يمُطلب من املؤمن  ونواميس��ها كان عنفاً مرشوعا ومقدنّ

سة قدمياً )حروب بابل، حروب الرونّمان  إنجازمُه ببذل املال والننّفس. فتحت لواء نرصة اآللهة ِخيَضت كثرٌي من الحروب املقدنّ

كاة، الفتوحات اإلسالمينّة، الحروب الصليبينّة، ...(1. ة لفرض الزنّ والبيزنطينّي، حروب بني إرسائيل، حروب املسلمي: حرب الردنّ

ر أونّل يعترب العنف املامرَس عىل الفرد واملجموعة  رين املختلفي للعنف: تصونّ إننّ مدار الفكر الالنّهويتنّ عىل هذين التصونّ

ساً مرشوعاً تحت  ر ثان يستحيل فيه العنف فعاًل مربراً له2 ومقدنّ بغاية االعتداء والجور عنفاً مدننّساً مرفوضاً وغري مرشوع، وتصونّ

رحت بشكل جديد ارتبط بظهور كيان الدولة وما اتنّصل  لواء الجهاد يف سبيل اآللهة3. بيد أننّ مسألة العنف يف الفكر الحدايثنّ طمُ

ة..... إلخ. ة والعامنّ سات واملواطنة والحقوق والواجبات والحرينّات الخاصنّ به من مفاهيم مثل القواني واملؤسنّ

ولة وما تولنّد منه من أجهزة وسلط ترشيعينّة  وانطالقاً من الحداثة وقيمها الجديدة ومكاسبها من جهة كون مفهوم الدنّ

وقضائينّة وتنفيذينّة تس��هر عىل حس��ن تسيري شؤون املواطن وحفظ نفسه وماله وعرضه أحد أبرز مثارها، ميكن أن نثري بعض 

1ـ راجع كايوا )روجيه(: اإلنسان والمقّدس، ترجمة سميرة ريشا، مراجعة جورج سليمان، المنظمة العربية للترجمة، ط 1، بيروت لبنان، 2010، الملحق الثالث 
«الحرب والمقّدس» ص 232 وما بعدها.

2ـ راجع في ما يتعلق بالتبرير الديني للمؤسسات والظواهر البشرية ... برجر )بيترل(: القرص المقّدس عناصر نظرية سوسيولوجية في الدين، عّربه عبد المجيد 
الشرفي وآخرون، مركز النشر الجامعي، ط 1، تونس، 2003، ص 73 وما بعدها.

3ـ كشف ُروني جيرار كيف سعى اإلنسان إلى تقديس العنف بطرق مختلفة. راجع

 Girard)René()recherches avec Jean-Michel Oughourlian et Guy Lefort(: Des choses cachées depuis la fondation du monde,
)Biblio Essais(, Paris, 1983, pp35-45
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س القديم؟ أم أننّ  ولة هو العنف املقدنّ ولة؟ وهل عنف الدنّ األس��ئلة: هل استبدلت الحداثة اآللهة وعنفها املرشوع بجهاز الدنّ

س؟ أم هل هو تجاوز له يف  ولة عنف رشعينّ مستمدنّ من القواني اإلنسانينّة؟ وهل عنف الدولة امتداد للعنف املقدنّ عنف الدنّ

الشكل والصياغة واملضمون؟ إننّ مثل هذه األسئلة تساعدنا عىل بلورة اإلشكالينّة التي نروم البحث فيها يف هذا العمل؛ ألننّ 

ولة هو إعادة صياغة لعنف اآللهة فتكون  عنف الدولة موصول مبشغل أسايسنّ هاهنا قوامه طرح الفكرة اآلتية: هل عنف الدنّ

ت شكله عرب هيكل الدولة وأجهزتها؟  س القديم وغرينّ الحداثة حينئذ حافظت عىل مامرسة العنف املقدنّ

ساً؛ ألننّه مستمدنّ من القواني التي تواضع عليها أفرادها يف شكل  يف الحقيقة إننّ عنف الدولة عنف رشعينّ وليس عنفاً مقدنّ

سات الدولة عىل تطبيقها واحرتامها. لهذا عندما يتجاوز عنف الدولة هذه الرشعينّة القانونينّة يغدو عنفاً ال  فصول تسهر مؤسنّ

رشعينّاً يخرق علوينّة القانون فتقوم حينئذ ثورة شعبينّة � وخري مثال عىل ذلك الثورة التونسية فاتحة الثورات العربينّة- عىل هذا 

العنف املنبوذ واملدان وغري الرشعي الذي تارسه الدولة الديكتاتورينّة ضدنّ أفرادها. 

من هذا املنظور فإننّ بحثنا يروم باألس��اس البحث يف طبيعة العالقة التي تجمع بي عنرصين متباعدين يف املس��توى 

النظري، ونعني بهام الدولة باعتبارها الهيكل املنظم لعمل جملة من املؤسسات املادية والرمزية، التي تسعى إىل تحقيق 

سعادة اإلنسان � فرداً كان أم جامعة - من جهة، ومن جهة أخرى يكون العنف مامرسة تروم إكراه اإلنسان عىل تبننّي مواقف 

ومامرسات ال تتامىش بالرضورة مع قناعاته ورغباته، ومن شأن النظر يف تلك العالقة يجعلنا نتساءل: عن أبعاد عنف الدولة 

ساً مطلقاً يتعاىل عن اإلنسان فرداً وجامعة؟  ومدى رشعيته أو مرشوعيته4؟ وعامنّ إذا كان عنف الدولة عنفاً مقدنّ

ولعله من املفيد يف هذا املجال الوقوف عىل ماهية الدولة وخصائصها، وماهية العنف ومنزلته يف حيواتنا، وما يرتتب عنه 

من تبعات يف املستوى الوجودي لإلنسان، سواء تعلق األمر بالعنف الفردي أو العنف الجامعي أو العنف املؤسسايت، وتبينّ 

وجوه الحاجة إىل العنف يف املس��توى االجتامعي، وذلك قصد تبينّ ما يصل العنف بالدولة وما يفصل بينهام، وغايتنا من ذلك 

التحقيق يف العالقة الجدلية القامئة بينهام واألبعاد التي اتنّخذتها، وتييز العنف الرشعي من العنف غري الرشعي.

يف حدرّ العنف وحدرّ الدولة

دت تعريفات العنف - وما تزال- وذلك بالنظر إىل اختالف املجاالت املتعلنّقة به )العنف املادي، العنف الرمزي، ...(،  تعدنّ

وتباين الحقول املوصولة به )علم األديان املقارنة، الفلسفة، علم االجتامع، ...(. ونحن إذا طلبنا تعريفاً واضحاً للعنف � باعتامد 

التعريف بالخلف L’absurde - فإننّه ال يخرج عن كونه »ما يفرض نفسه عىل كائن خالفاً لطبيعته« من جهة5، ومن جهة أخرى 

4ـ يُميّز بعض الباحثين المعاصرين في شأن األديان بين مصطلحين: وهما المشروعية )Légitimité( والشرعية )égalité(، من خالل الفصل بين المرجعية 
المتوسط»،  القديم والبحر األبيض  الشرق  أديان  الحرب في  المقّدسة:  النصوص  البشير: «سلطة اآللهة في  الحاجي  اُنظر  البشرية.  الدينية )اإللهية( والمرجعية 

«دراسات في الفكر اإلسالمي المعاصر»، عدد 23، خريف 2009، تهران.

5ـ  راجع الالند )أندريه(: موسوعة الالند الفلسفيّة، تعريب خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، ط 2، )بيروت لبنان/ باريس فرنسا(، 2001، ص 1555.



51

من العنف المقّدس إلى العنف الشرعي

ة6 قصد فرض  ة والقسوة اللتان تتجليان يف استخدام القونّ هو نقيض داليل للرفق واللي، فبهذا املعنى يكون العنف هو الش��دنّ

موقف أو رأي أو.....7

مة للعالقات االجتامعية بي األفراد والجامعات.  ومن هذا املنظور فإننّ العنف يتناىف - يف املستوى النظري- مع القواني املنظنّ

ا يف املستوى األخالقي فإننّ املقصود بالعنف كلنّ مامرسة يرتتنّب عنها إلحاق الرضر باآلخر برصف النظر عن نوع هذا الرضر  أمنّ

وحجمه. يف حي تقوم الدولة يف أبس��ط تعريفاتها عىل اجتامع الناس وتواضعهم عىل احرتام جملة من الترشيعات، وذلك من 

ة القاهرة9 التي  ة إدارة شؤون حيواتهم8. وهو ما يتطلنّب تفرنّد الدولة بالقونّ خالل الخضوع لس��لطة سياسية يمُوكلون إليها مهمنّ

ع لها اس��تعامل العنف دون غريها من  تس��تطيع بها حمل الكافة/ العامة عىل احرتام القواني، وهذه الصفة التي تيزها ترشنّ

املؤسسات االجتامعية. إذن انطالقاً من هذين التعريفي القصريين ميكن تبينّ مستويي من مستويات العنف: األونّل عنف 

غري رشعي )االعتداء، اإلرضار باآلخر، ...(، والثاين عنف رشعي تارسه املؤسسة )الدولة( عىل األفراد لحاميتهم وحامية السلم 

االجتامعي، وذلك بواسطة املؤسسات واألجهزة القانونية )الرشطة، املحاكم، السجون، ...(.

ونحن إذا ما أردنا التدقيق قلنا إننّنا إزاء عنف منبوذ مدان ال بدنّ من مقاومته والقضاء عليه، وعنف محمود يجب 

ق لإلنس��ان بعض س��عادته )البقاء(. وهو وضع يجعل من االمتثال للقواني محاولة إلنقاذ اإلنسان من  املحافظة عليه ألننّه يحقنّ

ة تطبيق القواني يفرض علينا إعادة التفكري يف ماهينّة العنف من  ه، بيد أننّ مامرسة الدولة للعنف بحجنّ ه ضدنّ العنف املوجنّ

س��ًا عىل  جهة عالقته بالدولة، ويف هذا املس��توى تمنّ التمييز بي العنف الال رشعي والعنف الرشعي، فلنئ كان األونّل عنفاً مؤسنّ

النزوات والرغبات الذاتية للفرد أو الجامعات، فإننّ الثاين يرتبط أوالً وقبل كل يشء بأسنّ حقوقي، فالرشعينّة تعني التطبيق 

د أننّ مثنّة فرقاً واضحاً بي قانون  الح��ريف للقوان��ي، عىل أننّ تلك الرشعية ال تتأىتنّ من مفهوم الدولة، فالفكر املعارص ما انفكنّ يؤكنّ

6ـ نشير إلى أّن القّوة تعني في الفلسفة المعاصرة مجمل القدرات الجسدية والفكرية التي يتمتّع بها فرد أو جماعة، والتي يتّم استعمالها للّدفاع عن مصلحة أو حّق 
طبيعي أو ... والقّوة في أبسط تعريفاتها هي «إكراه طبيعي وخارجي ضرورة تقاومها اإلرادة لكن بال طائل». الالند )أندريه(: موسوعة الالند الفلسفيّة، )سبق 

ذكره(، ص 445.

 ،«violence La««7ـ راجع سعيـّد )جالل الدين(: معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، دار الجنوب للنشر، سلسلة مفاتيح، ط 1، تونس، 1994، مقال «العنف
ص ص 310 - 313 

8ـ  نشير في ما يتّصل بهذه المسألة إلى أّن الفكر الفلسفي المعاصر حرص على التمييز بين مفهومْي الدولة واألّمة التي ُعّدت حقيقة تاريخيّة موضوعية تتفاعل فيها عناصر عديدة أهمها التاريخ 
واللغة والحيز الجغرافي والحضارة ..، وقد ترتّب على ذلك ظهور وجهات نظر مثالية )عوامل معنوية(، ووجهات نظر واقعية ـ وّجه لها أرنست رنان في كتابه 

«ما هي األّمة» انتقادات الذعة-

Renan )Joseph Ernest( )1823 -1892(: Qu>est-ce qu>une nation?, Pocket, Paris, 2007, pp17-19

على أّن العناصر التي تقوم عليها األّمة ليست بالضرورة هي العناصر التي تقوم عليها الدولة، ذلك أّن االختالف الجوهري بين األّمة والدولة يتمثّل في أّن األولى 
تجّمع معترف به من قبل األفراد، في حين أّن الثانية )الدولة( تمارس العنف على األفراد كي تفتك منهم االعتراف. فهي من هذا المنظور تسعى إلى تنظيم الحياة 

االجتماعية باالستناد إلى السلطة القانونية.

9 ـ  عّدد هوبس األسباب التي تدفع اإلنسان إلى استعمال العنف ضد اآلخر، وأهّمها في تصّوره المنافسة والُعجب بالّذات واالعتداد بقّوتها إلى جانب الرغبة في جعل 
اآلخرين يخضعون لسيطرة األنا ويمتثلون إلرادته». وبهذا الشكل يغدو العنف في تصور هوبس تعبيراً عن األهواء الطبيعيّة المميزة للفرد، ويؤّدي ذلك إلى ظهور 

الفوضى واالضطراب، وهو ما يتطلب بالضرورة وجود سلطة قاهرة.

Hobbes )Thomas(: Léviathan, Collection Folio histoire, Gallimard, Paris, 2000.
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الدولة ودولة القانون10، فالحاكم يف األوىل عادة ما يكون طاغية يس��وس الناس لخدمة أهوائه ورغباته مبا يجعل حكمه قامئاً 

ا يف الثانية فإننّ املمس��ك بالسلطة يسوس الدولة مبا يحفظ الحقوق الطبيعينّة11. ويف هذا املستوى تتجىلنّ لنا  عىل االس��تبداد،. أمنّ

عالقة الفرد بالدولة، فهل يكفي اعتبار الدولة واقعاً أخالقياً حتنّى نقرنّ برضورة تقديم الدولة عىل الفرد12؟

إننّ هذا السؤال ينطوي يف ثناياه عىل إشارة للموقف الهيغيل )نسبة إىل الفيلسوف األملاين جورج ويليام فريديريك هيغل 

)1831-1770(( الذي انطلق يف مقاربته ملاهية الدولة من تصور مخصوص يقوم باألس��اس عىل اعتبار كل ما هو موجود يف 

الواقع هو عقالين، فإذا بالدولة حقيقة13.

العنف الرشعي واألخالق

م للحياة الجامعية والس��اهر عىل حامية القيم والقواني  إننّ اعتبار الدولة الهيكل التنظيمي الضامن لَوحدة املجتمع املنظنّ

نة للمجتمع، ويتجىلنّ ذلك يف امتالكها وحدها سلطة إصدار القواني  يقتيض علونّ إرادتها فوق إرادات األفراد والجامعات املكونّ

لها المتالك وس��ائل اإلكراه وتتنّعها بحقنّ اس��تخدام العنف تطبيقاً للقواني لحامية  وتنفيذها، ويف تفرنّدها بتلك الخاصية ما يؤهنّ

املجتمع وتوفري السلم االجتامعي وبسط سلطان النظام واألمن العام، وهو ما يجعلها مطالبة مبنع مامرسة األفراد للعنف، ويف 

امت، األحزاب،  ه��ذا املجال نقف عىل مفارقة مدارها عىل الجمع بي أمرين متناقضي، فالدولة تنع األفراد والجامعات )املنظنّ

الجمعيات، ...( من مامرسة العنف من جهة، ومن جهة أخرى تمُقدم عىل مامرسته.

ر ينتهي بنا إىل إعادة النظر يف مدى رشعية إخضاع الدولة األفراَد للقواني، يف ظل املامرسات التاريخية التي  إننّ هذا التصونّ

بينّنت أننّ بعض األنظمة سننّت القواني وفرضتها تفاعاًل مع معطيات اقتصادية ال صلة لها مببادئ دولة القانون. وهي مامرسات 

تفرض علينا التفكري يف أسباب تتنّع الدولة مبا هو محرنّم عىل أفرادها، فهل يعني فرضها عىل األفراد االمتثال للقانون ألننّه يجب 

االمتثال له أم ألننّ يف االمتثال للقانون امتثاالً للدولة التي ليس لها هدف سوى ضامن الحرية وتحقيق العدالة14؟ وذلك من 

منطلق سعيها إىل توفري األمن وتقديم املصلحة املشرتكة.

10- للتوسع في دالالت المصطلح ونشأته...اُنظر األحمدي )عبد هللا(: الدستور وحقوق اإلنسان وقيم الجمهوريّة، سلسلة كتاب الحّريّة، ط 1، تونس، 2009.

11ـ ميّز الفكر الفلسفي بين الحق والواجب من جهة، ومن جهة أخرى تّم التمييز بين ضربين من الحقوق، وهما: الحق الوضعي القائم على إرادة المشّرع والحق 
الطبيعي الّذي يستند إلى القّوة المادية والذهنية التي يتمتع بها الفرد، فهو إذن حّق الزم عن طبيعة اإلنسان، وهو حّق وضعي يستند إلى القانون الوضعي وغايته حفظ 

حّق الجميع. راجع سعيـّد )جالل الدين(: معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، )سبق ذكره(، مقال «الحّق» «Le droit» ص ص162 -165

12ـ عالج هيغل المسألة من خالل اعتباره الحّق دااًل على القانون المدني وأخالق الضمير، فالحّق عنده هو فكرة تتحّقق في العالم الخارجي في شكل مؤسسات 
وتنظيمات أخالقية ومنظمات اجتماعية، وهي رؤية جعلت من هيغل يذهب إلى القول إّن الدولة هي الوجود بالفعل للفكرة األخالقية، فهي الروح األخالقي، من حيث 
هو إرادة أعلى وأسمى من إرادات األفراد، وبهذا المعنى تكون الدولة حقيقة مطلقة، من خالل تجسيدها للفكر في الواقع مّما يجعلها شكاًل من أشكال تطّور الفكر 
 Hegel )Georg Wilhelm Friedrich( )1770/1831(: Principe de la philosophie du droit, Traduit de l’Allemandالمطلق عبر التاريخ

par André Kaan, Ed Gallimard, Paris, 1940, PP 258-271

13ـ يقول هيجل في ما يتصل بهذه المسألة:

 «L’Etat comme réalité en acte de la volonté substantielle, réalité qu’elle reçoit dans la conscience particulière de soi
 universalisée est le rationnel en soi et pour soi». Hegel )Georg Wilhelm Friedrich(: Principe de la philosophie du droit, )op
cit(, p 270.

14- اُنظر روسو )جان جاك(: العقد االجتماعي أو مبادئ الحّق السياسي، تعريب عّمار الجالصي وعلي األجنف، ط 2، دار المعرفة للنشر، تونس، 2004.
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إننّ موقف بول ريكور من مامرسة الدولة للعنف يضعنا أمام إشكالية مخصوصة قوامها السؤال عن البعد األخالقي 

له يف اإلنسان الذي ال يستطيع أْن يعيش  ملامرسة الدولة للعنف، ويرتبط هذا املبحث يف فلسفة بول ريكور بظاهرة الرشنّ وتأصنّ

مبفرده، وهو ما يجعل الوجود البرشي يقوم أساساً عىل الرصاع، وعىل رغبة كل طرف يف إلغاء الطرف اآلخر.

ر بول ريكور إىل أزمة عميقة هي أزمة الحداثة، ففي الحرب العاملية الثانية عاش فيلسوف التأويل  وتعود املسألة يف تصونّ

دنّ يومها أكرث املعتقالت وحشية وقسوة، بيد أننّ هذه الوحش��ية هي وحشية الحداثة التي  تجربة »املعتقل النازي الذي عمُ

قونّضت � بطريقة غري مبارشة- إنس��انية اإلنس��ان، وهو ما حدا ببول ريكور إىل التساؤل عن مدى رشعية كلنّ عنف طاملا أننّه 

إكراه تارس فيه السلطة للعنف الذي ال يرى فيه الفرد غري شكل من أشكال القمع له، وهو بذلك يضعنا إزاء سؤال رئيس هو 

اآليت: إىل أينّ حدنّ ميكن القول إننّ مامرسة الدولة للعنف ال تتعارض مع القيم األخالقية واملبادئ اإلنسانية؟ وهي قيم ومبادئ 

يفرتض أْن تس��عى الدولة إىل املحافظة عليها، ذلك أننّ تنازل الفرد عن العنف لصالح الدولة قائم باألس��اس عىل عقد ضمني 

مينح مبقتضاه الدولة العنف مقابل تعهدها بحامية تلك املبادئ والحقوق والقيم، فالتنازل رضورة، ذلك أننّ الوجود السيايس 

ر بول ريكور - محكوم يف جوهره بإرادة العنف الذي يتنّخذ بعداً رشعياً من خالل أجهزة الدولة التي تارس  لإلنس��ان- يف تصونّ

العنف الجسدي الرشعي، ونحن إذا ما راجعنا الفكر الغريب ألفينا عامل االجتامع األملاين ماكس فيرب(1864/)1920 أونّل من عالج 

مختلف أبعاد هذه املس��ألة، فقد وقف عىل تبعات القول برشعية امتالك الدولة للعنف، مؤكداً عىل رضورة الوعي بطبيعة 

ت  هذا العنف، فحيازة الدولة لجميع أشكال العنف الجسدي15 يتطابق يف األصل مع طابعها القانوين، ذلك أننّ من أوكد مهامنّ

ة نفسها أي العنف. الدولة الحدنّ من العنف والسعي إىل إلغائه، وذلك باستخدام القونّ

ة املنوطة بعهدتها تحقيقاً للعدالة واملساواة  وتستمد الدولة رشعينّة العنف من »العقد« الذي يتيح لها استخدام هذه القونّ

بي األفراد، وكفنّ أذى بعضهم عن البعض اآلخر، وهو ما يعني أننّ العنف املامرس من طرف الدولة يروم تنظيم املجتمع 

وإشاعة أجواء األمن والطأمنينة يف نفوس أفراده، فاإلنسان مبا هو حيوان سيايس ال بدنّ أْن يخضع لسلطة قهرية إليها يوكل سننّ 

القوان��ي واتنّخ��اذ القرارات وتنفيذها يف مختلف املجاالت، فهو يتنازل عن العنف الفردي لفائدة الدولة التي تتمتنّع بهذا الحقنّ 

دون غريها رشيطة أْن ال ميس عنفها باألخالق والكرامة اإلنسانية ومنظومة القيم.

رها وليس��ت واقعاً، وهو ما دفع جورج بريدو )Georges Burdeau )1905-1988 إىل  الدولة فكرة، أي هي حقيقة نتصونّ

الحديث عن سلطة مدركة عقلياً، ذلك أننّ الدولة ال وجود لها إالنّ إذا انتقلت السلطة السياسية من سلطة األشخاص الطبيعيي 

ام مبا يتح للسلطة االندماج بالتنظيم املجرنّد الدائم الذي هو الدونّلة، وبناء  إىل كيان مجرنّد، وبذلك يتمنّ الفصل بي الدولة والحكنّ

عىل ذلك فإننّه ال وجود للدولة إال حي تتحونّل السلطة من فعلية إىل قانونية، وهذا ال يكون إال بعمل قانوين يغرينّ طبيعة السلطة 

15ـ رأى «ماكس فيبر» أّن الدولة تقوم على «العنف» الذي ال بّد من اللجوء إليه ومنحه شرعية تجعل الدولة وحدها المالكة ألدوات اإلكراه، إّن مبدأ القوة أساس 
النظام السياسي عند فيبر الذي تحدث عن ثالثة معايير: القدرة، السيطرة، التنظيم. ومع تشديده على أّن الدولة هي التجمع الوحيد الذي يحتكر ممارسة القوة الشرعية، 

نجده يقيم تمييزاً بين القوة والسيطرة، فرأى أّن وجود القوة هو جوهر العمل السياسي.

 Max Weber )1864/1920(: Le savant et le politique, Préface Raymond Aron, Traduction Julien Freund, bibliothèques, Paris,
20002, pp.111-113
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ي يف نهاية املطاف إىل القول إننّ القواني السياسية ميكن اعتبارها صادرة عن الدولة16، ولكننّ الدولة ال  السياسية، وهو ما يؤدنّ

تمُوجد خارج إرادات األفراد )الشعب، ...(، وهو ما يتجىلنّ يف التزامهم بالخضوع والطاعة وفق مقتضيات املصلحة العامة. 

إننّ العقد ليس بالتفويض املطلق، إذ تقوم بنود العقد االجتامعي عىل مبدأ رئيس، وهو أننّ للدولة حقنّ االستئثار بالعنف 

هاً مقينّداً بغايات وضوابط، ذلك أننّ الوظيفة األساسية للدولة تنظيم الحياة االجتامعية وتقديم  عىل أْن يكون عنفها عنفاً موجنّ

ة يف الفرد. املصلحة املشرتكة وغرس النزعة األخالقية الخرينّ

ال يشء مينعنا من القول إننّ إقامة سلطة سياسية تنهض بأعباء تسيري شؤون البرش ضمن مجموعة معينة، يقتيض مننّا 

ام )السلطة  التفكري يف إىل أي مدى تكون لتلك السلطة السياسية القدرة عىل االمتثال للقواني ومقاومة األهواء الفردية للحكنّ

ة من طرف الدولة ال ميثنّل مشكلة من املنظور األخالقي، فالحياة االجتامعية إذا ما قامت عىل الوعي  السياسية(. فاستعامل القونّ

ي ذلك بالرضورة إىل تنازلها عن حقنّ استخدام  مبتطلبات العيش الجامعي فإننّ مامرسة الدولة للعنف تتقلنّص دون أْن يؤدنّ

العنف، ويف هذا املقام نتساءل: هل مبستطاع الدولة استخدام العنف املرشوع بالقدر نفسه من املساواة يف جميع األحوال؟ أي 

كيف يتسنى للدولة املالءمة بي متطلبات املامرسة السياسية والواجب األخالقي؟ وإىل أي حدنّ ميكن التوفيق بي ذينك األمرين؟

إننّ السؤال عن عالقة عنف الدولة بالواجب األخالقي يقودنا إىل مراجعة اللحظة األرسطية )أرسطو )ت�322 ق.م(( التي 

جعلت من الدولة مسؤولة عن األخالق17، فهي قادرة عىل تييز العدل من الظلم، وهي بذلك املسؤولة الوحيدة - دون غريها- 

ر األرسطي ينطوي عىل نقائص عديدة، فآراء أرسطو عاجزة عن احتواء التطورات  عن املحافظة عىل القيم العليا، عىل أننّ التصونّ

التي شهدتها عالقة الدولة بالعنف. فاستعامل العنف عىل جهة القهر واإلكراه يتعلنّق بالدرجة األوىل مبسألة النفوذ، ف�ام يجعل 

ة أمراً رشعياً هو قبول األفراد بذلك، ويف هذا املضامر نشري إىل أننّ مثنّة دوافع عديدة قد تدفع باإلنسان -الفرد  استعامل القونّ

اً لصالح الدولة، فالسعي إىل تحقيق حياة سعيدة وطلب األمن من أهمنّ هذه  أو الجامعة- إىل التنازل عن العنف باعتباره حقنّ

الدوافع وأبرزها، وهو ما يعني أننّ القبول بعنف الدولة هو تعبري عن جوهر عقيلنّ دائم ترضب جذوره يف املايض، غايته تحقيق 

الخري املش��رتك. عىل أننّ القبول بهذا يقتيض خضوع األفراد والجامعات خضوعاً إرادياً واعياً، ال خضوعاً ناتجاً عن الخوف، ويف 

ا يف  هذا املستوى نتبينّ وجود فروق عديدة بي األمرين، ففي املستوى األونّل يكون عنف الدولة ركناً رئيساً لبقاء املجتمع. أمنّ

املستوى الثاين فإننّ عنفها ميثنّل سلطة قاهرة تعيق حرية الفرد وتسنّ بحقوقه اإلنسانية، وهو ما يجعله يسعى بطريقة أو 

ر من هذا العنف ومقاومته بعدم االنصياع إىل إرادة الدولة كرفض القواني والتهرنّب الرضيبي، وتجاوز القواني  بأخرى إىل التحرنّ

املؤطرة لسياسة الدولة يف مستوى التعليم. إننّ هذه الرؤية فيها تجاهل ألهمينّة اقتصار العنف عىل الدولة، فهي ال تستعمل 

ة إالنّ عند الرضورة، غايتها من ذلك فرض النظام وحامية القواني أي الجامعة بإلزام األفراد بالخضوع لها.  القونّ

16- Burdeau )Georges(: L'Etat, Préface Philippe Braud, collection Essais, )Points(, Paris, 2009, P108

17- راجع أرسطوطاليس، األخالق، ترجمة إسحق بن حنين، حّققه وشرحه وقّدم له د. عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات ط 1، الكويت، 9791. وكتاب 
 ,erèirrab aL siuoL-naeJ ed ecaférP .tennobuA naeJ rap neicna cerg ud .dart te noitidÉ ,IIIV à I serviL .euqitiloP :etotsirA

.3991 ,dramillaG ,leT noitcelloC
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يبدو أننّ مامرس��ة الدولة للعنف يف الظاهر مامرسة منافية ألخالق املحبنّة والتسامح، بيد أننّ إمعان النظر يف أبعاد املسألة 

يقودنا إىل القول إننّ مقصد هذا العنف هو تحقيق العدالة والحرية واملساواة، وهي أسس »العقد االجتامعي« الذي يعني يف 

ما يعني يف الفلسفة السياسية تخيلنّ األفراد عن بعض حقوقهم لصالح املجموعة، وهنا منينّز بي صنفي من الحقوق: يمُعدنّ التنازل 

ا الثاين فإننّ التخيلنّ  عن األونّل تكريساً لقمع الدولة، مثال ذلك التنازل عن الحقنّ يف مامرسة حرية التعبري، وحرية املعتقد، ..... أمنّ

ق السعادة للفرد والجامعة، ذلك أننّ االحتفاظ بالحقوق من شأنه أْن يرضنّ باآلخر، مامنّ يعني أننّ التفريط فيها جني  عنه يحقنّ

ملكاس��ب ما كان ليحصل عليها الفرد لو حافظ عىل تلك الحقوق، وقد عربنّ إميانويل كانط18)1724-1804( عن هذه املفارقة يف 

ثنايا حديثه عن فكرة العدالة التي تثنّل الوجه السيايس ملفهوم الكلينّة، وبالتايل هي التجسيد الحقيقي ملفهوم القانون، إذ اعترب 

ق إنسانية اإلنسان من خالل إقرار مبدأ املساواة، وال  كانط الواقع السيايس واقعاً أخالقياً، وذلك بفضل سلطة القانون التي تحقنّ

رة ال تتواىن عن مامرسة العنف لفرض النظام وحمل األفراد عىل تطبيق القواني؛ ألننّ  غرابة يف ذلك، فاألنظمة السياسية املتطونّ

النظام هو الضامن الوحيد للحريات مبختلف أشكالها.

إننّ البحث يف حقنّ الدولة يف استخدام العنف ضدنّ األفراد ينطوي عىل سؤال محوري، وهو: ما الغاية من وجود الدولة 

واالجتامع البرشي؟ إننّ فرض القواني ال يعني أبداً مامرسة القمع، ألننّ عنف الدولة ليس مظهراً من مظاهر السلبية املحضة، إذ 

ميك��ن الق��ول إننّ عنف الدولة عنف مطلوب، وهو رضورة من رضورات االجتامع البرشي، ولكن إىل أي حدنّ يكون عنف الدولة 

عنفاً رشعياً؟

مات العنف غي الرشعي وخصائصه يف مقورّ

ة  أخربنا بول ريكور بأننّ العنف ال يؤسس لألخالق، بل ينفيها، وهو ما يجعله صنواً للسلبية املحضة، فلنئ كان استخدام القونّ

ع له يف السعي إىل تطبيق القواني وحفظ النظام وبسط األمن العام،  من طرف الدولة واحتكارها لوسائل اإلكراه يجد ما يرشنّ

فإننّ تحقيق الدولة لرغبات صاحب الس��لطة يجعل من العنف مامرسة قهرية قمعية، وهنا تفقد الدولة رشعية العنف19، ذلك 

أننّ الغاية الرئيسة الكامنة وراء استعامله إخضاع األفراد إلرادة صاحب السلطة )األنظمة الديكتاتورية والكليانية(. 

يف هذا السياق منينّز بي عنفي من عنف الدولة: عنف رشعي، وآخر غري رشعي يتناىف مع الغايات التي من أجلها تنازل 

األفراد عن حقوقهم للدولة، ففي الوضع الثاين تدفع الدولة بالعنف إىل أقىص مظاهره )التنكيل بالخصوم السياسيي، التعذيب، 

االغتياالت...( باسم العنف الرشعي.

إننّنا يف الحقيقة إزاء عنف غري رشعي يحرص عىل أْن يكون عنفاً رشعياً، فهو ميارس القمع باسم الدولة التي تنهض باألساس 

بوظيفة حامية القواني، وبعبارة أوضح إننّ الدولة مع العنف غري الرشعي هي دولة قمعية تزعم أننّ عنفها يروم تحقيق األمن 

18- Kant )Emmanuel(, Qu’est-ce que les lumières?, Hatier, Paris, 1999

19- Voir Ricœur )Paul(: Le Juste, série philosophie, Editions Esprit: Paris, 1995 «L’acte de Juger» p185 p 192 et «sanction, 
réhabilitation, Pardon» p193 p208 et «La conscience et la loi Enjeux philosophique» p209 p 221. 
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والطأمنينة20 )الدولة النازية، الدولة الفاشية، ....(، يف حي أننّ غايتها الرئيسة هي إرهاب األفراد وتكميم األصوات املعارضة من 

جهة، واالستبداد بالسلطة وسلب الجامعة جميع حقوقها التي أرشنا إليها سابقاً من جهة أخرى.

ع االعتداء عىل اآلخر حامية للذات، فبدالً  فالدولة القمعية تجرب مواطنيها عىل خوض الحروب بتعلنّة حامية الوطن، وترشنّ

ع لقتلهم واملحرنّض عىل االعتداء عليهم، ومصدر خوفهم بدالً من  من أْن تكون الدولة حامية لحيوات األفراد أصبحت املرشنّ

أْن تكون سبب سعادتهم، وهذا مظهر من مظاهر ازدواجية الدولة، فهي من ناحية تضمن النظام واألمن للفرد، ومن ناحية 

أخرى تدفع به إىل الهالك، وتدعوه إىل خوض الحروب، ويف هذا النطاق نشري إىل مسألة تبدو لنا يف منتهى األهمينّة، ومدارها 

عىل تغرينّ صيغ العنف غري الرشعي، ففي التاريخ القديم اس��تمدنّ العنف غري الرشعي رشعيته من املؤسس��ة الدينية )الفقهاء، 

س والذود عنه سفكت دماء اآلخر وِسيق أبناء امللنّة الواحدة إىل ساحات الوغى ليقتل بعضهم  اآلباء، األحبار، ...( فباسم املقدنّ

س واملالك حقيقته دون غريه، ويف املقابل فإننّ التاريخ املعارص استبدل املرشوعية الدينية  بعضاً، وكٌل يعتقد أننّه حامي املقدنّ

م  ع األسايس للعنف غري الرشعي كالحروب...، ولنا أْن نتساءل: أينّهام يتحكنّ برشعية الدولة التي جعلت من حامية املجتمع املرشنّ

ع للعنف أم العنف هو الذي يمُنشئ املؤسسة؟ وبعبارة أدقنّ هل الدولة هي التي تستعمل  يف اآلخر؟ هل الدولة هي التي ترشنّ

ف الدولة ليمنح نفسه رشعية؟ العنف؟ أم هو الذي يوظنّ

يرى بول ريكور أننّ اإلجابة عن هذا الس��ؤال تتطلب تقديم تعريف واضح للعنف باعتباره ش��كاًل من أشكال منع القتل 

الذي يمُعدنّ الجامع بي املبادئ األخالقية وقيم التسامح، بوصفها مداخل إلقامة حوار بننّاء بي البرش عىل اختالف ألوانهم 

يات األفراد وكرامتهم،  وعقائدهم وأديانهم، وبهذا املعنى تتكامل املنظومة األخالقية والعنف الذي يكون محدوداً يراعي حرنّ

وهو ما من شأنه أْن يجمع بي السياسة واألخالق، فالقايض وهو يسلط العنف )الحكم القضايئ: السجن، اإلعدام، األشغال 

ا ينطلق من مقاييس أخالقية وعقلية، والسؤال الذي يفرض نفسه يف هذا املقام: إىل أينّ حدنّ  الشاقة، ...( ال ميتح من فراغ، وإمننّ

ميكن للدولة أْن تحافظ عىل الحدود األخالقية أثناء مامرستها للعنف؟ مبعنى هل ميكن أْن تكون الدولة دولة دون أِن تخرق 

القاعدة التي تقول إننّ الغاية من العنف منع القتل واالعتداء عىل اآلخر؟ تبدو اإلجابة عن هذا الس��ؤال صعبة املنال، ذلك أننّ 

القتل من أكرث مظاهر عنف الدولة تواتراً، ويعترب بول ريكور كتاب »األمري« ل��«مكيافيل« )1469 � 1527( أونّل كتاب طرح 

« وجهة نظره يف األخالق والسياسة والعالقة التي يجب أْن تقوم بينهم،.  م »مكيافيلنّ هذه املسألة بوضوح، ففي »األمري«21 قدنّ

وذلك من خالل املناداة بإقرار مبدأ »أننّ الغاية تربنّر الوس��يلة«، وهو ما يعني أننّ طلب الحياة الهادئة الس��عيدة يف ظل خضوع 

ق لألفراد غاياتهم. عىل أننّ املبدأ املكيافيلنّ يجد نفسه يف مأزق عندما نضعه  األفراد للس��لطة القهرية أمر محمود طاملا أننّه يمُحقنّ

20- Spinoza )Baruch()1632–1677(: Traité théologico-politique, Flammarion Paris, 1966, Chapitre XVI: Du fondement de 
l’Etat ; du droit naturel et civil de chacun, et du droit du souverain.

وسبينوزا )باروخ(: رسالة في الاّلهوت والّسياسية، ترجمة حسن حنفي وتقديمه، ومراجعة فؤاد زكريا، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، ط 1، بيروت لبنان، 
2005، ص367 وما بعدها «الفصل السادس عشر: مقومات الدولة، حق الفرد الطبيعي والمدني، حق الحاكم». وفيه ذهب باروخ سبينوزا إلى القول إّن ثّمة فّرقاً 
بين السلم واألمان. فالسلم دال على امتناع األفراد عن استعمال العنف بدافع الخوف من بطش الحاكم، أّما األمان فهو االطمئنان النفسي الداخلي المترتب على البحث 

عن السعادة بفضل التمتع بالحقوق، على أّن إقامة الحق ال يؤّدي إلى إلغاء حالة الطبيعة. 

21- Machiavel )Nicolas(: Le Prince, Poche, Paris, 2000 
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عىل محكنّ االختبار بالتساؤل عن منزلة الحرب: أاَلَ يمُعدنّ املبدأ املكيافيلنّ ترشيعاً للقتل تحت مظلنّة تحقيق الغايات النبيلة، ويف 

هذا املضامر يصبح العنف )الحرب، ...( مشكاًل أخالقياً؟

فالحرب - مبا هي شكل من أشكال العنف - يف املستوى النظري معضلة، ذلك أننّ املشاركة فيها خرق للمبادئ األخالقية، 

يف حي ميثل عدم املشاركة فيها تهديداً لوجود الذات والجامعة )الوطن(، وبهذا الشكل يكون العنف رضورة ال اختيار فيه 

لإلنسان، ونحن إذا ما نظرنا يف ماهية العنف يف املستوى السيايس وجدنا الرغبة يف االنتصار يف الحرب هدفاً للعنف. عىل أننّ 

رين إىل اعتبار الحرب شكاًل من أشكال العمل  هذا الهدف هو يف األصل وسيلة لخدمة السياسة، وهو ما دعا العديد من املفكنّ

السيايس22.

إننّ العنف من هذا املنظور رضوري، فلمواجهة العنف ال بدنّ من عنف مقابل، وهو ال يمُعدنّ بأي حال من األحوال تربيراً 

ق  ة، فلنئ كان العنف يف الحروب رضورياً ملواجهة العنف املضاد ومقاومته، فإننّ العنف الرشعي هو الذي يحقنّ ملامرس��ة القونّ

ساتها،  غاية أخالقية، يف حي يكون العنف يف املجال السيايس وسيلة وليس غاية، فهو يرتبط باألساس ببقاء الدولة واستمرار مؤسنّ

غاً  ذلك أننّ املعارض للحرب يعتربها فعاًل منافياً لألخالق وخرقاً ملبدأ أخالقي يقول برضورة منع القتل الذي اتخذته الدولة مسونّ

الستبدادها بالعنف واختيارها له، ولكننّها يف املقابل تارس القتل، وهو ما يعني يف الحقيقة أننّ الحرب عنف غري رشعي يختلف 

اختالفا جذرياً عن العنف الرشعي الذي يهدف إىل حفظ النظام وبسط األمن واملحافظة عىل األرواح واملمتلكات العامة والخاصة.

ولكن أاَلَ تعترب الحرب تضحية من أجل بقاء الدولة؟ وإذا ما أردنا مزيداً من الدقة نقول: هل تجرتح الدولة العنف غري 

الرشعي من أجل بقاء العنف الرشعي؟ إننّ الحرب من هذه الزاوية ليست تدمرياً للمنظومة األخالقية أو اعتداء عىل القيم، 

بقدر ما هي سعي إىل املحافظة عىل تلك القيم وصونها.

ومع ذلك تظل الحرب مشكلة أخالقية، فالحرب الرشعية تجعل من بقاء الدولة واستمرارها رهي التضحية بحيوات األفراد 

ع للحرب عليه، وبهذا الشكل  ى يف الحرب باملعتدي والعدو، وهي تس��ميات ال تخلو من دالالت ترشنّ وحياة اآلخر النّذي يمُس��منّ

تكون الحرب عنفاً غري مربنّر له أخالقياً، ألننّه يقوم عىل قواعد وأس��س تؤدي إىل إرس��اء »أخالق تدمريية« تفسد جامل الحياة 

عندما تجعل موت اآلخر رشطاً من رشوط بقاء الذات، وكأننّ العامل ال يسع الطرفي معا23.

إننّنا يف الحرب نكون أمام خطنّ فاصل بي نوعي من األخالق: أخالق املحبنّة والتسامح من جهة، وأخالق القهر واإلكراه 

من جهة أخرى. إننّ الس��بب الوحيد الذي يمُوجب عىل األفراد الدفاع عن األوطان هو بقاء الدولة، رشيطة أْن يكون الفرد واعياً 

22ـ يرى ميشال فوكو أّن السلطة المحظيّة بالشرعية )سلطة القانون( ليست سوى إعادة صياغة للرؤية القمعية للسلطة- وهو بذلك قد محا الحدود بين دولة القانون 
/ الحق، ودولة االستبداد، وفي ذلك تجاوز للتصّور الغربي )هوبس، ...( الذي رأى في التمسك بالقانون خير مخرج من العنف/ الحالة الطبيعية )الحرب، ...(، 
فالحرب عند فوكو ال تعدو أْن تكون بعداً من أبعاد السياسة. اُنظر الحاجي البشير: «سلطة اآللهة في النصوص المقّدسة: الحرب في أديان الشرق القديم والبحر 

األبيض المتوسط»، )سبق ذكره(.

  Girard )René(:.23ـ بيّن ُروني جيرار أّن العنف بما هو ممارسة إنسانية ينطوي على دالالت متنّوعة بعضها موصول بالموت وبعضها اآلخر موصول بالحياة
La violence et le sacré, Pluriel, Paris,P 27
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م نفس��ه للموت، ويف هذا املجال نشري إىل أننّ عدم امتثال الفرد لهذه العملية  وعياً تاماً لألس��باب الحقيقية التي من أجلها يقدنّ

القربانية املتمثلة يف تلبية نداء الواجب املتمثل يف الدفاع عن الوطن واملوت يف سبيله، هو أيضاً رضب من رضوب األخالق 

د الدولة التي تقاوم العنف غري الرشعي  التدمريية، ذلك أننّ االعرتاض عىل الحرب، أي محاربة العدو، يضع الوطن يف خطر، ويهدنّ

ر عيشهم وصفاء حيواتهم. الذي يفسد عىل األفراد طيب الحياة ويكدنّ
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س في "التوراة" و"القرآن الكريم"1 العنف الُمؤسِّ
صراع قابيل وهابيل أنموذجًا2

 عبد الباقي الهنداوي
باحث تونسي

مدخل:

، أبشع أشكال العنف الذي ميارسه  د بلغة أهل القانون الجنايئنّ تمُعترب جرمية قتل الننّفس البرشينّة، مع سبق اإلرصار والرتصنّ

اإلنسان عىل أخيه اإلنسان، من جهة كون القتل فعاًل ينجزه املرء ليسلب غريه الحقنّ يف الحياة ويضع ملسريته يف الكون 

اً ونهاية. لهذا س��لنّط القانون الجنايئنّ عىل مرتكب هذه الجرمية أقىص درجات العقاب التي تصل حتنّى يف أرقى البلدان  حدنّ

الدميقراطينّة املدافعة عن حقوق اإلنسان إىل عقوبة اإلعدام. 

هة إىل الجاين من روح النصوص التأسيسينّة  ت العقوبات املوجَّ ومامنّ ال ش��كنّ فيه أننّ القواني الوضعينّة الحديثة اس��تمدنّ

، واس��تنكرت إزهاقها بواسطة القتل العمد  س��ة مثل التوراة واإلنجيل والقرآن الكريم التي حرنّمت قتل الننّفس بغري حقنّ املقدنّ

املعدود اليوم عند علامء االجتامع واملختصينّ يف علم الننّفس التحلييل والقانون الجنايئ ورجال الفكر والفلسفة وحقوق اإلنسان 

وافع واألسباب التي حملت الجاين عىل قتل املجنينّ عليه. من أفعال العنف املشينة واملدانة، مهام كانت الدنّ

ة ابنْي آدم التي تروي تفاصيل أونّل جرمية  سة العنف الذي يجرتحه اإلنسان يف حقنّ أخيه انطالقاً من قصنّ أدانت النصوص املقدنّ

امء. لهذا أثارت النصوص التأسيسينّة مسألة العنف والقتل  اء من السنّ قتل يرتكبها اإلنسان عىل وجه األرض بعد هبوط آدم وحونّ

فة فيها والخلفينّات الكامنة وراءها. لتها مضامي وأبعاداً تختلف من نصنّ دينينّ إىل آخر باختالف السياقات املوظنّ هذه وحمنّ

اع بي ابنْي آدم الذي أسفر عن أونّل جرمية يف تاريخ اإلنسانينّة، مثلام تقصنّ أطوارها وعواقبها الوخيمة النصوص  إننّ الرصنّ

سة، الذين سعوا إىل تقديم قراءة علمينّة  صي يف األديان املقارنة ودراسة النصوص املقدنّ التأسيسينّة، كان قبلة للباحثي املتخصنّ

اع  ت بهذا الرصنّ لهذه الحادثة بعيداً عن التفسريات الدينينّة الغيبينّة التي تغضنّ النظر عن األسباب املادينّة املوضوعينّة التي حفنّ

ي انتهى إىل العنف والقتل العمد.  الذنّ

1 نشرت هذه المادة ضمن مجلة «يتفكرون»، العدد 5، خريف 2015

2 تقتضي منّا األمانة العلمية اإلشارة إلى أنّنا قد أفدنا إفادة واضحة من بحث للدكتور محّمد يوسف إدريس عالج فيه «نشأة العنف في النصوص المقّدسة»، وذلك 
ضمن أطروحته «متخيّل أحداث قصص األنبياء والرسل في الكتاب المقّدس والقرآن الكريم» )بحث مخطوط محفوظ في مكتبة الجامعة التونسية عــ17 /195/011 

ـــدد(
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س واحد  اع بي األخوين مقترصين عىل نصنّ مؤسنّ ولنئ اكتفى أغلب أصحاب هذه القراءات مبعالجة العنف وظاهرة الرصنّ

اع والعنف بي ابنْي آدم استناداً إىل  وزفي كوفا” اللنّذين اش��تغال بقضينّة الرصنّ عىل غرار الباحثي اليهودَيي “موىش باناش” و”جمُ

، فإننّنا نروم مقاربة املسألة مقاربة مقارنة نسعى من خاللها إىل الوقوف عىل مظاهر تفاعل النصنّ القرآيننّ مع  النصنّ التورايتنّ

النصنّ التورايتنّ أثناء تعرنّضه إىل هذه الحادثة. 

اع يف النصوص التنّأسيسينّة مستأنسي مبكاسب املنهج  وبناء عىل ما سبق نعمل عىل تقديم قراءة ملسألة العنف والرصنّ

نة النصينّة التي نعتمد عليها يف إجراء املقارنة ويف  املقارن ومس��تندين يف اآلن ذاته إىل التوراة والقرآن الكريم بوصفهام املدونّ

اع بي قايي Cain وهابيل Abel يف الثقافة اليهودينّة، وقابيل وهابيل يف الثقافة  محاولة تقديم رؤية جديدة ملوضوع الرصنّ

اإلسالمينّة.

وزفي  وقد ارتأينا توزيع عملنا عىل محورين أساسيي: أونّلهام نسلطنّ فيه األضواء عىل قراءة كلنّ من “موىش باناش” و”جمُ

ة ابنْي آدم مثلام وردت يف التوراة، ملا وجدنا يف هذه املعالجة من فائدة ساعدتنا عىل  اع يف قصنّ كوفا” لقضينّة العنف والرصنّ

اع، وما ترتنّب عليه من جرمية وطقوس  ا املحور الثاين ففيه نعنى بقراءة الرصنّ ة يف املنهج والرؤية، أمنّ إقامة أركان مقالنا ومن جدنّ

ي التأسيسيي التوراة والقرآن الكريم. فن انطالقاً من النصنّ تتعلنّق مبسألة املوت والدنّ

1/ قراءات يهودية معاصرة للعنف المؤّسس، “ُجوزفين كوفا” و”موشي باناش” 
نموذجان

أ- مقاربة “ُجوزفني كوفا” لرصاع قايني وهابيل

وزفي كوفا” إىل إنجاز قراءة تاريخينّة حول رصاع قايي وهابيل، فالناظر يف “التوراة والتقليد اليهودي/التوراة  سعت “جمُ

والتقاليد اليهودية” يالحظ أننّ هذه الباحثة أثارت يف الفصل الثاين املوسوم ب� “القربان وعنف اإلنسان” قضايا ثالثاً تتنّصل 

مات الرواية التوراتية التي تناولت  أوالهام ب� “تجلنّيات رصاع املزارع والراعي يف األساطري الرشقية القدمية”. وتتعلنّق الثانية مبقونّ

ضتها للخوض يف مكانة هابيل وقايي/ قابيل يف الثقافة املسيهودية. الرصاع، والقضينّة األخرية محنّ

��ت عملها عىل مس��لنّمة مفادها أننّ  ى للقضايا املذكورة آنفاً، أسسنّ والجدير بالذكر يف هذا الننّطاق أننّ الباحثة، وهي تتصدنّ

الرصاع محور العنف رصاع تختصنّ به شعوب الرشق التي استقرنّت أونّل ما استقرنّت بأمكنة تقع عىل ضفاف األنهار واألودية 

رة أننّ االنتقال من الوضع الرعوي إىل الوضع الزراعي انتقال يحكمه منطق التحونّل من  )ب��الد الرافدي��ن، األردن، مرص...(3، مقدنّ

فكرة االستفادة من خريات األرض )الكأل،...( إىل فكرة إخصابها، ومن ثمنّ تنفي الطرح القائل إننّ مثل هذا االنتقال هو من 

ر الفكر اإلنس��ايننّ بحثاً عن  الة عىل وجود منطي من العيش، فهو ال يعدو عندها أْن يكون عالمة بارزة عىل تطونّ األمارات الدنّ

3- Cova )Josephine(: Torah and Jewish Tradition, UPU, Toronto, 2010, p37
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مات حياته )املاء والطعام أساساً(، فاإلنسان وهو يكتشف محيطه الطبيعينّ ويتفاعل  وضع أفضل لإلنسان يف الكون لتأمي مقونّ

د وجوده )القحط وانحباس  ق به وتهدنّ ر بطريقة واعية برضورة البحث عن حلول ناجعة للمخاطر التي تحدنّ معه بدأ يفكنّ

اً يدلنّ عىل انتامء الجامعة اليهودية  وزفي كوفا« تركيز »سفر التكوين« عىل هذا الرصاع مؤرشنّ األمطار(، يف حي اعتربت »جمُ

للفضاء الجغرايف الرعوي4.

ارسة يف تفسري دالالت هذا الرصاع وأبعاده يف املوروث املسيهودي، من ذلك قولها إننّ الروايات الشفوية  قت الدنّ ولقد تعمنّ

راً مبايناً للرواية التوراتينّة، فلنئ اعتربت الروايات الشفوينّة - شأنها يف ذلك شأن النصنّ التورايتنّ  مت تصونّ اع قدنّ املوصولة بهذا الرصنّ

ت كلنّ اإللحاح عىل فكرة مرياث أنبياء بني إرسائيل هذه الصفة- همُ فإننّها ألحنّ - الراعَي اإلنس��ان املقتوَل الضحينّة املهضوَم جانبمُ

الِخصلة، فالراعي املظلوم ال يكون إالنّ االبن األصغر )يعقوب، يوسف،...( النّذي يرث العهد اإللهي5، وهي فكرة لها بطبيعة الحال 

ع مرارتها بنو إرسائيل يف سبيل إثبات وجودهم يف بالد كنعان جعلتهم يعلون من  غات تاريخية، ذلك أننّ املحن التي تجرنّ مسونّ

سونهم، بالخصوص النّذين استطاعوا ترسيخ أقدامهم يف بالد الرشق....6. شأن اآلباء واألنبياء ويقدنّ

ي هذه الباحثة  اع بي األخوين وفق الرؤية التوراتينّة يالحظ مدى تخطنّ وزفي كوفا« لقضينّة الرصنّ إننّ الننّاظ��ر يف مقاربة »جمُ

الخطنّ التنّفسريينّ الغيبينّ الالهويتنّ لهذه الحادثة التاريخينّة الفارقة يف حياة اإلنسان عىل وجه البسيطة )رصاع ابنْي آدم وجرمية 

القتل(، وهو خطنّ يف التنّفسري يعمل الساهرون عليه - ما وسعهم ذلك - عىل إرجاع األحداث التي تقع للبرش إىل علل 

ميتافيزيقينّة وأسباب متعالية مرتبطة مبشيئة اآللهة وإرادتها.

اع والعنف مثلام  وافع الخارجينّة )السياسية، االقتصادينّة...( يف قراءة ظاهرة الرصنّ عىل أننّ إغراق »كوفا« يف العناية بالدنّ

ة به حال دون اهتاممها بوجوه مخصوصينّة هذه الظاهرة يف انتقالها من ثقافة  تثنّلها النصنّ التورايتنّ والنصوص التفسريينّة الحافنّ

إنسانينّة إىل أخرى، وما يرافق عملينّة االنتقال هذه من أبعاد رمزينّة تضفيها كلنّ ثقافة عىل الظاهرة املرتِحلة، فمن البينّ أننّ 

ارسة مل تمُعن بالظاهرة، فالباحثة كانت مسكونة بهاجس دراسة العالقة السببينّة بي الظاهرة االجتامعينّة املدروسة والواقع يف  الدنّ

شتنّى مظاهره، وال شكنّ يف أننّ مثل هذا املنحى البحثينّ يسقط من اعتباره الدور املنوط بالتعبريات الرمزينّة يف تشكيل دالالت 

الظاهرة7.

ينينّة إتاحة الفرصة أمام الباحثي ملراجعة مفهوم املقارنة الذي  راسات الدنّ ولعلنّ من مثار االستئناس باملنهج التاريخينّ يف الدنّ

، موكول إليه تقيصنّ مظاهر التأثنّر والتنّأثري بي  مل يبق مجرنّد وسيلة من وسائل البحث عن الحقيقة، بل أصبح عامد منهج علمينّ

الثقافات واألمم والحضارات واألديان واآلداب والفنون إىل غري ذلك من وجوه األخذ والعطاء والتنّثاقف، وذلك بدراسة ما أخذ 

4ـ المرجع نفسه، ص 41

5- المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

6ـ المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

7- Révillion )Epstein(: Ecole Biblique, traduction par Christine Lalier, Desclée, Paris, p112. 

س في "التوراة" و"القرآن الكريم" العنف الُمؤسِّ



64

العنف والمقدس والحقيقة

املجتمع الرنّاهن من سابقه، ومن هذا املنطلق يمُعترب اليوم البحث املقارن مبحثاً تاريخينّاً؛ ألننّه يسعى إىل استجالء العوامل التي 

ات تاريخية متباعدة زمنينّاً، وذلك انطالقاً من  ينية واس��تخالص الكيفينّات التي تقيم عليها مقاالتها يف محطنّ تحكم األنس��اق الدنّ

رف الفالسفة املعارصين  ى يف عمُ سؤال معريف مهمنّ حول الدور الذي تضطلع به »الغريينّة« يف نحت “اإلنينّة”، يف نطاق ما يسمنّ

ي يف  “الكونينّة”، أو لنقل بلغة أخرى فتح املنهج املقارن بهذا املفهوم الجديد الذي اكتس��به يف الوقت الحايل يف وجوه املختصنّ

الدراسات املقارنة باب التساؤل عن الدور الذي ينهض به “اآلخر” يف بناء ثقافة “األنا”، ومن هنا بلور املنهج املقارن رؤية 

ينية وعاداته وتقاليده االجتامعية  ان املعمورة أساسه أننّ هوينّة اإلنسان وثقافته وطقوسه الدنّ حضارينّة جديدة للعالقات بي سكنّ

ال ميكن تحديدها ودراستها مبعزل عامنّ يقع يف الفضاءات الثقافية والدينية األخرى. وبهذا املعنى ال يعدو أْن يكون اآلخر امتداداً 

لألنا الذي ليس بوسعه تحديد هوينّته ما مل يأخذ يف حسبانه دور اآلخر وتأثريه يف رسم مالمحها، فمن هذه الجهة يصبح قطب 

الرنّحى يف املنهج املقارن دائراً عىل ما يقوم بي الحضارات والثقافات واألديان من رضوب التبادل والتنّفاعل8.

رس املقارن يعمل عىل رصد وجوه التفاعل بي الثقافات والشعوب بعيدا- ما أمكنه ذلك- عن  إننّ هذا املنحى يف الدنّ

ر الجديد الذي  . فلعلنّ هذا التصونّ همُ هَجن املبخوِس حقُّ ات عىل حس��اب اآلخر املس��تَ منطق املفاضلة الذي يعيل من قيمة الذنّ

رين: الجدايلنّ والتاريخينّ اللذين هيمنا عىل املباحث املقارنة عند العرب  يتنّخذه املنهج املقارن يتجاوز إىل حدنّ بعيد التصونّ

راسات  واملس��ترشقي. وميكن إدراج قراءة “مويش باناش” لرصاع ابنْي آدم ضمن هذا الننّفس العلمينّ الجديد الذي تطمح الدنّ

املقارنة إىل أْن تبارش به مواضيع بحوثها.

ب- مقاربة “مويش باناش” لرصاع قايني وهابيل

ر رئيس قوامه اإلقرار بأننّ االش��رتاك يف الوقائع املادية هو  ى ملس��ألة “رصاع األخوين” عن تصونّ صدر “باناش” وهو يتصدنّ

ل يف  غه - رغم االختالفات اإلثنية والجغرافية - يف املامرسات الثقافية، فالذي يتأمنّ موطن التش��ابه القائم بي املجتمعات ومسونّ

مقال “هابيل” ومقال قايي يف “قاموس الكتاب املقدنّس”9 يالحظ تركيز “مويش باناش” عىل أبعاد الرصاع بي األخوين باعتباره 

س - هو  اً داالنّ عىل حجم التحونّالت التي شهدتها الديانة اليهودية، لهذا يرى أننّ زمن التدوين - أي تدوين الكتاب املقدنّ مؤرشنّ

تها إىل فكرة جوهرينّة مفادها القول بانتصار املزارع عىل الراعي، وبال ريب فهذا القول  ه دفنّ النّذي أثنّر يف طبيعة الرواية ووجنّ

ن والقرار( وما تقتضيه من  ينطوي عىل إحالة جلينّة عىل منطي من أمناط اإلنتاج، ذلك أننّ املزارع ميثنّل س��لطة العمران )التمدنّ

دنّ الراعي املقتول استعارة لنمط  اجتامع برشي ترتتنّب عليه نشأة السلطة السياسية القهرية10، ويف مقابل هذا الننّمط الحرضينّ عمُ

راً يف عامل الفطرة  من الحياة البدوية القامئة عىل الرتحال واالنتقال من مكان إىل آخر بحثاً عن العشب واملاء، فهو بذلك أكرث تجذنّ

)الطبيعة(، ومن ثمنّ فإننّ انتصار الرب اإلله للراعي املقتول انتصار للرحيل باعتباره بحثاً دؤوباً عن الفطرة والطهر والقداس��ة. 

8- Douglas R.Groothuis: Truth Decay )Defending Christianity Against the Challenges of Postmodernism(, )Anglais( Broché, 
2000. PP 14-17

9- Banesh )Moise(: Dictionnaire de la Bible, Montréal Canada, p121.

10ـ المرجع نفسه، ص 152
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ر “باناش” أننّ االنتقال من النظام الرعوينّ إىل النظام الزراعينّ دال � يف النصوص البابلية والسومرية والتوراتية - عىل  ولهذا قدنّ

نها االجتامع البرشي بوصفه مامرسة -العنف املادي والرمزي- تقود بالرضورة إىل نشوب الرصاع واغرتاب  التناقضات التي يتضمنّ

اإلنسان يف الكون11.

اع بي األخوين عىل مرتكزات الجدلينّة املادية  ، إذن، أننّ الباحث بنى منطلقاته العلمينّة يف معالجة قضينّة الرصنّ من الجيلنّ

التي أقامت للعامل املادينّ يف التنّاريخ وزناً كبرياً يف تفسري الوقائع االجتامعية وتحليلها، فقراءة الرصاع الدائر بي املزارع والرنّاعي 

ن. ر الجديل املادي قراءة تروم كشف الننّقاب عن داللة التحول من طور الفطرة إىل طور التمدنّ يف التنّصونّ

وعىل هذا الننّحو أوجدت القراءة الجدلية املادية وش��ائج قرىب وقواسم مش��رتكة بي النصوص األسطورية )املجتمعات 

الرشقي��ة(، راجعت فكرة املركزينّة العرقينّة والدينينّة وأعادت النظر يف مفهوم التمينّز والخصوصية الثقافية املطلقة لكلنّ مجتمع، 

فال غرو والحال هذه، أْن يضع “باناش” مقولة “ش��عب اللنّه املختار” التي ترفعها جامعة إرسائيل ش��عاراً لها واساًم ملعدن هذا 

عوب. اًل عىل سائر الشنّ عب موضع مساءلة علمينّة، نافياً أْن تكون هذه الجامعة شعباً مَميَّزاً مفضنّ الشنّ

الحقنّ أننّ النظرينّة الجدلينّة املادينّة - وهي النظرينّة التي عونّل عليها “باناش” يف قراءة رصاع األخوين - تربز بجالء تشابك الظواهر 

ِعْر  االجتامعية وتداخلها وإبرازها للقواني املختلفة التي ميكن أْن تحكمها، ولكْن رغم ما يف هذه النظرينّة من فائدة ال تنكر فإننّها مل تمُ

“الرأس املال الرمزي” املنزلة التي هو بها جدير، وهذا املعطى املعريفنّ املهمنّ أخذته بعي االعتبار القراءات املعارصة املستندة إىل 

نت هذه املفاتيح النظرينّة الباحثي يف  دعائم وأسس نظرية مستحدثة مسرتَفدة من العلوم اإلنسانينّة واالجتامعينّة. وبال ريب مكنّ

ور الذي تنهض  مجال اإلنسانينّات من الخوض يف الجوانب القصينّة الخفينّة من النفس اإلنسانية، وترشيحها بغية الوقوف عىل الدنّ

به مثل هذه الجوانب املسكوت عنها يف الننّفس البرشينّة من دور من أجل بناء نظرة اإلنسان للوجود وعالقته مبختلف املوجودات. 

2/ العنف الُمؤّسس: مشروع قراءة مقارنة لصراع األخوين ودالالته

س يف هذا املس��اق من القراءات املعارصة املنفتحة عىل  ننزنّل قراءتنا املقارنينّة لرصاع ابنْي آدم ولقضينّة العنف املؤسِّ

ل فيه العنف  اع الذي تشكنّ مكاسب املناهج الحديثة وعلوم االجتامع واإلنسان. لذلك نعنى أساساً بالبحث يف دالالت هذا الرصنّ

اع املذكور. فن الناجمي عن الرصنّ يف أشكال مادينّة ورمزينّة وبدراسة طقْس القربان والدنّ

إننّ الوجهة التي انطلقنا منها يف عملنا تتطلنّب مننّا تقس��يم املحور الثاين من بحثنا إىل عنرصين بينهام رباط وثيق: ففي 

ا العنرص الثاين ففيه نتعرنّض ملا رافق  العنرص األونّل نتطرنّق إىل مسألة نشأة العنف من خالل معالجة دالالت رصاع ابنْي آدم. أمنّ

فن من خالل التوراة والقرآن الكريم محاولي يف تضاعيف هذين العنرصين تفكيك  اع من طقوس للقربان والدنّ العنف والرصنّ

نة لها. األحداث وبناء رموزها عىس أْن نستجيل الطبقات النصينّة املكوِّ

11ـ المرجع نفسه، ص 162
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س من اتصال وانفصال12 أ- يف ما بني العنف واملقدرّ

اها أننّ سقوط اإلنسان ليس سوى عقاب له عىل خطيئة اقرتفها  لع عىل النصنّ التورايتنّ يقف عىل فكرة جوهرينّة مؤدنّ إننّ املطنّ

رِم  يف حقنّ الرب اإلله، فتتحونّل الخطيئة املرتكبة إىل سبب شقائه ومعاناته عىل وجه األرض التي نزل إليها، فمن هذه الجهة حمُ

سة، لهذا سعى يف العامل السفيلنّ املدننّس إىل التقرنّب من اإلله  ات »جنة عدن« ونعمها الخالدة املقدنّ اإلنسان املعاَقب من كلنّ ملذنّ

س حيث ارتكب الخطيئة التي أخرجته من جننّة املأوى،  الربنّ زلفى يْك يتالىف الخرسان الذي حصل له يف العامل العلوينّ املقدنّ

وهذا التقرنّب من الربنّ اإلله/الله بغية نيل مرضاته واجتناب عقابه يتمنّ مبا يبذل اإلنسان من قرابي، وبالرنّجوع إىل النصوص 

ل بدالالت  ة رصاع هابيل وقايي/ قابيل املحمَّ سة نالحظ أننّها تعربنّ تعبرياً رمزينّاً عن هذا األمر انطالقاً من رسد أطوار قصنّ املقدنّ

مخصوصة، جعلته صورة رمزينّة توحي بالتنّعارض بي منطي من الحضارة، وهام حضارة املزارع وحضارة الراعي، فال يكاد نص 

اهرة، من ذلك أننّ دوموزي الرنّاعي وانكمدو املزارع يتصارعان يف أساطري بالد الرافدين  دينينّ يخلو من اإلشارة إىل هذه الظنّ

من أجل الزنّواج بأنانا، فيكس��ب املزارع الرنّهان ويظفر بأنانا13، والذي يربنّر فوزه عىل غرميه كونه ميثنّل االستقرار والبقاء، عىل 

خالف الرنّاعي الذي يرمز للرنّحيل والبداوة واالنتقال املستمرنّ فال يجمعه باألرض أينّ رباط وثيق، ويف املقابل فإننّ املزارع مشدود 

م أبخس ما بحوزته من متاع الحياة  إىل األرض ومتعلنّق بها كلنّ التعلنّق بوصفها رمز البقاء واالس��تقرار، وإذا كان املزارع قد قدنّ

م أفضل ما لديه تعظياًم لإلله وتقديساً له14، ومن هنا مل يكرم املزارع اإلله وينزنّله املنزلة  نيا قرباناً إىل اآللهة، فإننّ الرنّاعي قدنّ الدنّ

ياح أو  سة التي هو بها حقيق، فحتنّى تقدميه القربان كان بدافع الخوف من بطش الرنّبنّ اإلله يْك ال يرسل عليه الرنّ الرنّمزينّة املقدنّ

األنواء أو األعاصري، فتصبح جننّته األرضينّة خاوية عىل عروشها. 

ة عن غضب الرنّبنّ عىل املزارع، وبقدر ما عمل  وليس من باب املصادفة حينئذ أْن تلتهم نار الرب اإلله قربان الرنّاعي معربنّ

��ن املزارع حسب قول  الرنّاعي عىل ابتغاء مرضاة إلهه س��عى املزارع من خالل قتل أخيه ودفنه يف الرتاب إىل إهانته، وبذلك دشنّ

رينهارد الوت: »عرص اغرتاب البرش بي بعضهم البعض، حينام مل يعد حضن العائلة الكربى يتنّسع للجميع، وحي بدأت العالقة 

بي اإلنسان واإلنسان اآلخر تأخذ شكاًل يتأرجح بي املشاركة الحميمية والنزاع القاتل«15.

ة التوراتية يف محورين متوازيي متقابلي مصري اإلنسان الرنّاعي املرتِحل الفائز برضوان الرب اإلله  دت القصنّ وهكذا حدنّ

وغفرانه من جهة، ومستقبل املزارع املسكون بهاجس التشبنّث باألرض واالستقرار فيها من جهة أخرى. ولذلك مل يلتمس من 

مات العمران بدليل تسميته مدينته  خ مقونّ ا طفق يقيم البنيان ويرسنّ اإلله الربنّ مغفرة تتيح له فرصة العودة إىل جننّة عدن، وإمننّ

12ـ بيّن روني جيرار كيف قّدس الفكر اإلنساني العنف وجعله جزءاً ال يتجزأ من حياته.

Girard )René( )recherches avec Jean-Michel Oughourlian et Guy Lefort(: Des choses cachées depuis la fondation du monde, 
)Biblio Essais(,Paris, 1983,p 41-43

13ـ السّواح )فراس(: مغامرة العقل األولى دراسة في األسطورة: سوريا أرض الّرافدين، دار عالء الّدين، ط1، دمشق سوريا، 2002، ص 267

 Girard )René(: La P11 ،14ـ أشار روني جيرار في «العنف والمقّدس» إلى أّن العنف السيما في طقس القربان دائم البحث عن ضحية بديلة ونموذجية
violence et le sacré, Pluriel, Paris,

15ـ الوت )رينهارد( Reinhard Lauth: إبراهيم وأبناء عهده مع هللا، ترجمة غانم هنا، خطوات للنشر والتوزيع، ط 1، دمشق سوريا، 2006، ص 209
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املشينّدة باسم ابنه )َحنمُوك( النّذي أنجبه بعد قتله ألخيه هابيل16، فعىل هذا الننّحو يغدو االجتامع البرشينّ قامئاً عىل الجرمية 

والتناحر وإفساد األرض17.

إننّ اس��تلهام »س��فر التكوين« من أساطري الرشق القديم والبحر األبيض املتوسط18 رصاع املزارع والراعي ال يجعل أعيننا 

رات  يف غطاء عن إبداء مالحظة تتنّصل بالتوظيف املخصوص لهذا الرصاع يف النص التورايت وتطويعه للتنّعبري عن بعض التصونّ

اليهودينّة، من ذلك أننّ عدنّ الراعي ضحينّة تقبنّل الرب اإلله قربانها إيحاء مبا تحتنّله جامعة إرسائيل من مكانة رفيعة عنده، فال 

دوا يف حيواتهم صورة الرنّاعي املقتول )هابيل(،  غرابة عندئذ أْن يستحيل إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وموىس رعاة جدنّ

د أهل مرص وكنعان وبابل بعمرانهم وحرثهم وزرعهم عهد قايي القاتل، السينّام إذا وضعنا نصب أعيننا أننّ  وعىل خالفهم جدنّ

االس��تقرار يف كنعان مثنّل يف املتخينّل اليهودي بداية االنحدار األخالقي والديني لبني إرسائيل، فبالتنّوازي مع تأس��يس اململكة 

اليهودية )مامرسة الزراعة والتجارة( أخذت األصوات تتعاىل منادية بالعودة إىل األصول )الرعي( استعادة للطهر والقداسة 

س آدم الذي نفخ فيه اإلله  ونقاء ساللة األجداد واآلباء )إبراهيم، إسحاق، يعقوب،...( باعتبارها امتداداً للمخلوق البرشينّ املقدنّ

اه بيديه. الربنّ من روحه وسونّ

د  من املالَحظ أننّ “العهد القديم” أقحم األساطري السابقة له القائلة برصاع املزارع والرنّاعي يف سياقات نصينّة جديدة تستمنّ

ة رصاع ابنْي آدم نحا  دالالتها ورموزها من واقع الجامعة اليهودية يف بالد كنعان. وعىل خالف تعاطي النصنّ التورايتنّ مع قصنّ

النصنّ القرآيننّ منحى مبايناً يف مقاربة هذا الرصاع الذي نشب بي األخوين، ف� “النصنّ اإلسالمي” طبع األحداث املروينّة ببعد 

أخالقينّ إنس��ايننّ مطلق يفيض عن املكان والزنّمان واألش��خاص، برز يف عالمات نصينّة عديدة منها عدم ذكر االسمي، ف� “القرآن 

الكري��م” اقترص عىل نعتهام ب� “ابنْي آدم”، عالوة عىل كون النصنّ القرآيننّ مل يذك��ر إطالقاً صفة كلنّ طرف منهام، ومن ثمنّ نقل 

الرصاع من إطار التنافس القائم بي املزارع والرنّاعي أثناء تقديم القربان وبعده إىل إطار أبعد غوراً جوهره رصاع بي إنس��ان 

داً إىل رسد هذا  ة ابنْي آدم وردت يف القرآن يف س��ياق استشهادينّ وعظينّ يدعو فيه اللنّه الرنّسول محمنّ وإنس��ان، ناهيك أننّ قصنّ

ة،  الحدث )نبأ ابنْي آدم( بالحقنّ عىل قومه واملحيطي به عموماً؛ )ألننّ النصنّ القرآيننّ مل يحددنّ الجمع املستهَدف بهذه القصنّ

ة األخوين من  ه قصنّ كر غائب تسنّ ه من اآلمر اللنّه إىل الرنّس��ول املأمور “واتل عليهم” ميكن أْن يش��مل كلنّ جمع مذنّ فالفعل املوجَّ

قريب أو بعيد(؛ حتنّى يستخلصوا العربة منه.

صها القرآن الكريم يف س��ورة املائدة )من اآلية الس��ابعة والعرشين إىل اآلية الحادية  إننّ الننّاظر يف اآليات األربع التي خصنّ

امء عقب عصيان أمر اللنّه،  اع أخوان أنجبهام آدم بعد هبوطه من السنّ ة رصاع ابنْي آدم يستخلص أننّ طريْف الرصنّ والثالثي( لقصنّ

ا اللنّه يتقبنّل من املتنّقي(، لذلك  ة القرآنينّة )إمننّ ، مثلام يمُستفاد من القصنّ ولكننّهام عىل طريْف نقيض، فأحدهام تقينّ والثنّاين غري تقينّ

16ـ التكوين 4/17-18

17- بيّن روني جيرار عالقة العنف بالمقّدس في الفكر اإلنساني الذي يوّظف المقّدس للتخفيف من وطأة العنف الباطني ومنع المنازعات بين البشر من االنفجار.
Girard)René(: La violence et le sacré, )op cit(, p27

18- Grimal )Pierre(: La mythologie Grecque, collection Que sais– je, Puf, éditions Delta, 1996.

س في "التوراة" و"القرآن الكريم" العنف الُمؤسِّ
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ارة بالسوء التي أخرجت آدم وزوجه من الجننّة، وبي الذي  اع بي الخري والرشنّ أي بي من اتنّقى وغلب الننّفس األمنّ فمحور الرصنّ

اتنّبع هواه فأجرم وخرس وأصبح من الننّادمي.

ة املروينّة يف القرآن بعي التنّحقيق يلمس صدق نوايا األخوين يف الفوز برضاء اللنّه والتقرنّب إليه،  ل يف القصنّ عىل أننّ املتأمنّ

الة عىل ذلك ما جرى بينهام من حوار يربز تساويهام واشرتاكهام يف فعل البذل والعطاء من أجل نيل  ومن العالمات النصينّة الدنّ

ْرَباًناً( وْلنالحظ هنا أننّ القرآن الكريم مل  َبا قمُ الدرجة الرنّفيعة عند الله، فكالهام سعى إىل االختصاص برحمة اللنّه ومحبنّته )إِْذ َقرَّ

د طبيعة القربانْي ومل يمُفاضل بينهام مفاضلة مادينّة وال معنوينّة، لذلك استعمل فعل التقرنّب يف صيغة املثننّى منسوباً إىل  يمُحدنّ

األخوين، يف حي استعمل شكل التقرنّب يف صيغة اإلفراد )قرباناً(.

ز هذا التنّساوي يف رغبة الحظوة بحبنّ الله سكوت املتكلنّم )الله( عن سبب التقبنّل، فساق النصنّ القرآيننّ نتيجة  ومامنّ يعزنّ

بَِّل ِمْن أََحِدِهاَم ولَْم  قمُ التقرنّب بإيجاز من خالل صيغة الفعل املبنينّ للمجهول مثبتاً يف املرنّة األوىل ومنفينّاً يف املرنّة الثانية )َفتمُ

َتَقبََّل ِمَن اآلَخِر( ومل َيذكر سبب القبول أو الرنّفض، السينّام أننّ القرآن الكريم مل ميينّز بي األخوين باستعامل تسميات أو صفات  يمُ

َا َيَتَقبَّلمُ اللَّهمُ ِمَن املمُتَِّقَي(،  تدلنّ عىل املفاضلة بينهام )من أحدهام- من اآلخر( إالنّ يف الخطاب املنس��وب إىل األخ املمُتقبَّل منه )إمِنَّ

بعد ترصيح أخيه غري املتقبَّل منه برغبته يف الثنّأر من أخيه املريضنّ عنه.

ائر بي األخوين غياب رغبة املجنينّ عليه يف نصح أخيه وإثنائه عن هذا الجرم العظيم، إذ كان ردنّ  واملالَحظ يف الحوار الدنّ

َلِني َما أََنا َبَباِسط  فعله إزاء قول أخيه سلبينّاً ألننّه اكتفى بنفي فعل القتل من جانبه مخافة عقاب اللنّه )لنَِئْ َبَسْطَت إيلنّ َيَدَك لَِتْقتمُ

َلَك إيِننّ أََخافمُ اللََّه َربَّ الَعالَِمَي(. وفضاًل عن ذلك نلمس يف خطابه اس��تدراجاً واضحاً لألخ املمُحَبط نفس��انينّاً )إيِنِّ  َيِدي إِلَْيَك أِلَْقتمُ

الِِمَي(، حتنّى يمُقدم عىل جرمية القتل فيكون من أصحاب  وَن ِمْن أَْصَحاِب النَّاِر َوَذلَِك َجزَاءمُ الظَّ أمُِريدمُ أَْن َتبمُوَء ِبإمْثِي َوإمِْثَِك َفَتكمُ

كن من تطهري نفسه والعودة إىل فطرة الخلق األوىل فطرة الصفاء والرنّاحة يف جننّة الخلد  الننّار بينام يفوز املقتول برضاء الله فيتمنّ

ويف نعيمها الذي ال يفنى نظري ما يتحىلنّ به من تقوى اللنّه ومخافة عقابه الذي أخرج أبوْيه من الجننّة.

ة املرسودة يف القرآن نتبينّ أننّ املغدور به استفزنّ الغادر ليقدم عىل مامرسة العنف ويرتكب جرمية  بالرنّجوع إىل القصنّ

القتل، مثلام نتبينّ أننّ اإلنسان كان حرنّاً يف إيقاع أفعاله واختيارها. فإذا كان األخ القاتل قد اختار اإلثم مبلء إرادته فإننّ املقتول 

اختار التقوى واإلحسان عن وعي وتصميم وإرادة حرنّة، ومن ثمنّ نستنتج أننّ لإلنسان مطلق الحرينّة يف أن يكون من أعوان 

يطان عىل األرض عند اجرتاحه الرشنّ أو من خلفاء الله إذا عمل الخري. وبهذا يكون اإلنسان مسؤوالً تام املسؤولينّة يف الكون  الشنّ

اع بي ابنْي آدم. ولعلنّ يف مثل هذا اإلقصاء  عن أفعاله ومصريه، لذلك أخرج النصنّ القرآيننّ الش��يطان/ إبليس من مرسح الرصنّ

( لحظًة فارقًة يف منزلة اإلنسان يف الوجود انتقلنا مبقتضاها من نظام بدايئنّ طبيعينّ يقوم عىل  همُ َقْتَل أَِخيِه َفَقَتَلهمُ َعْت لَهمُ َنْفسمُ )َفَطوَّ

ات البرشينّة. اء( إىل نظام عقيلنّ يقوم عىل اإلرادة الحرنّة املرتبطة مبشيئة الذنّ التكاثر والوالدة )الجنس والغريزة ورمزهام آدم وحونّ

ة املأساوينّة املنتهية بالعنف الذي بلغ مرحلة القتل العمد لألخ مسؤوالً عن أفعاله  لقد غدا اإلنسان انطالقاً من هذه القصنّ

ا أْن يكون ظاملاً  ا أْن يكون محسناً إىل نفسه وإمنّ يَن(، ومن هنا فاإلنسان إمنّ ل وحده نتائجها )َفَقَتَلهمُ َفأَْصَبَح ِمَن الَخارِسِ يتحمنّ
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واً لها. لهذا يخرج النصنّ القرآيننّ يف اآلية املوالية من سورة املائدة من الحديث عن القتل مثلام ورد يف نبأ ابنْي آدم إىل  لها عدنّ

الحديث عن اإلنسان يف كلنّ مكان وزمان فيصبح قتل الننّفس العمد بغري حقنّ جرمية يف حقنّ اإلنسانينّة جمعاء مبعثها الحسد 

وغايتها إفساد األرض وإهالك الننّسل والحرث، وهو ما نقف عليه يف اآلية التالية »ِمْن أَْجِل َذلَِك َكَتْبَنا َعىَل َبِني إرِْسَاِئيَل أَنَّهمُ َمن 

َا أَْحَيا النَّاَس َجِميًعا«19. َا َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن أَْحَياَها َفَكأمَنَّ َقَتَل َنْفًسا ِبَغرْيِ َنْفٍس أَْو َفَساٍد يِف األَرِْض َفَكأمَنَّ

ة وبني إرسائيل بصفة  ة ابنْي آدم إىل الحديث عن اإلنسان بصفة عامنّ وهكذا ينتقل الخطاب القرآيننّ من الحديث عن قصنّ

لة يف مطاويها  اع بي األخوين باعتبارها حامنّ ة الرصنّ ة، مامنّ يجعلنا نتساءل يف هذا السياق عن املقاصد البعيدة من إيراد قصنّ خاصنّ

ة قابيل وهابيل؟ ولَِم خصنّ القرآن الكريم بني إرسائيل بالذكر  أونّل جرمية تقع لإلنسان يف الكون. فام عالقة بني إرسائيل بقصنّ

د؟ ة إىل الرسول محمنّ ه برسد القصنّ وهو يتوجنّ

ة ابنْي آدم ويف مقاصد إيرادها يف سورة املائدة يتبينّ له أننّ الخطاب القرآيننّ اتنّخذ من رصاع ابنْي آدم  إننّ الناظر يف قصنّ

ة فضاء املدينة )يهود يرثب( أثناء فرتة الوحي، إذ عمل  د مع بني إرسائيل، والذي احتضنه خاصنّ عالمة دالنّة عىل رصاع النبينّ محمنّ

د والتنّشكيك يف رسالته ومحاربته مبعينّة قريش وبعض القبائل العربينّة قصد قتله والقضاء  جامعة من اليهود عىل تكذيب محمنّ

د وجود عقائد اليهود والعرب يف الجاهلينّة. ومن هنا سعى القرآن الكريم إىل رسد أحداث  عىل دينه الجديد الذي بات يهدنّ

سة املنزنّلة عىل بني إرسائيل يف موضع واحد. فبنو إرسائيل عىل مرنّ  رصاع ابنْي آدم وذكر أحكام الرشيعة اإللهينّة الساموينّة املقدنّ

بوهم وقتلوهم.  بوا أنبياءهم وعذنّ تاريخهم مل يلتزموا بتطبيق هذه الرشيعة، بل عملوا عىل خرقها وتجاوزها لذلك كثرياً ما كذنّ

د  فكأننّ املقصود بالقول يف هذا النطاق أننّ اليهود أقدموا عىل مثل هذه الجرائم يف ح��قنّ أبنائهم، فام بالك )هنا محمنّ

ه إليه الخطاب يف النصنّ القرآيننّ( بتكذيب نبينّ عريبنّ وعرقلته وإلحاق األذى به 20.  املوجنّ

فن ب- العنف والقربان والدرّ

 تمنّ يف النصنّ التورايتنّ اختزال طقوس العبادة والتقرنّب إىل اآللهة النّتي مارسها اإلنسان يف رغبته يف إقامة حدنّ فاصل بي عامله 

وعامل الرب اإلله، ذلك أننّ اإلنس��ان بذل القرابي ليتقرنّب إىل الرب اإلله طلباً للمغفرة وس��عياً منه إىل إعادة وصل ما انقطع من 

بت بها  روابط القرابة بينهام21، ويف الحقيقة يعيد هذا الفعل التنّعبدينّ إىل األذهان ما اتنّخذته الجامعة اليهودية من أعامل تقرنّ

إىل الرب اإلله يف أحلك أينّامها وأقساها )الحروب، السبي،...( درءاً لغضبه أو دعوة إىل نرصه لها. 

روس،  وعىل خالف ذلك اتنّخذ النص القرآين من رصاع األخوين موعظة ساقها اللنّه ليستخلص اإلنسان جملة من العرب والدنّ

قوامها حرص اإلنس��ان عىل عدم ظلم نفس��ه ودعوته إىل ترويضها عىل فعل الخري، ومن بي هذه الدروس اعتبار قتل الننّفس 

19ـ المائدة 5/32

20ـ المائدة 5 /33-32

21- Lévi Strauss )Claude(: la pensée sauvage, Librairie Plon,Paris,1962, Ch8, p298.

س في "التوراة" و"القرآن الكريم" العنف الُمؤسِّ
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البرشينّة بغري حقنّ منتهى أشكال الفساد والهالك والخراب التي يقوم بها املرء يف الكون. يضاف إىل ذلك أننّ القرآن الكريم علنّم 

فن وكيفينّته فَفِهَم هذا الكائن الحينّ العاقل أننّ االنتقال من وضع الحياة إىل وضع  ة اإلنسان آداب الدنّ من خالل هذه القصنّ

فن الذي يكفل حرمة الجسد املينّت ويحونّل صاحبه من العيش فوق األرض إىل الرنّقاد  س هو الدنّ املوت يتطلنّب طقس عبور مقدنّ

وء،  ارة بالسنّ هادة إىل عامل الغيب، ومع ذلك أخربه »بأننّ دفن اإلنسان يف األرض ال يربنّئ الننّفس األمنّ بها عالمة انتقال من عامل الشنّ

وهو ما تجىلنّ يف أفعال الغراب النّذي علنّم اإلنسان ما مل يعلم، فالقاتل بعد أْن شاهد صنيع الغراب »َقاَل َيا َوْيَلَتا أََعَجزْتمُ أَْن 

رَاِب«22. وَن ِمْثَل َهَذا اْلغمُ أَكمُ

سوه خوفاً من املوت أو من  سة عند العرب، هل قدنّ الغراب األسود هو مدار الحكمة، ذلك أننّه »من الحيوانات املقدنّ

سواده النّذي يبعث يف النفوس االنقباض أو العتقادهم بأننّ له القدرة عىل التأثري يف حيواتهم ومصائرهم خرياً ورشاً؟

من هذا املنطلق يبدو اختيار الغراب يف »القرآن الكريم« موافقاً للرؤية الثقافية العربية الجاهلية، عىل أننّ أهمنّ ما يلفت 

االنتباه أننّ الغراب هو الحيوان الوحيد النّذي يمُقيم محاكم تمُحاسب فيها الغربان املعتدية عىل غريها من الغربان«23.

ه ويف حقنّ أخيه املقتول وفداحته،  يلحنّ النص القرآيننّ عىل أننّ القاتل أدرك تام اإلدراك بشاعة الجرم الذي اقرتفه يف حقنّ

ر عن ذنبه بأْن دفن أخاه عىس أْن يطمس الحقيقة املرنّة مبواراته الجثنّة يف األرض، ونحن نعلم يف مواضع أخرى من  َفأخذ يمُكفنّ

نب والحرص  القرآن الكريم أننّ أباه آدم ِمْن قبله سعى إىل إخفاء جرمه عندما اقتطع ورق الجننّة ليسرت به عورته24، فاقرتاف الذنّ

راً أننّه مبجرنّد مواراة  الشديد عىل مامرسة العنف والجرمية عامالن حمال القاتل عىل دفن أخيه رغبة يف طمس معامل الجرمية، مقدنّ

اء. ه حونّ اب محا اإلثم ورجع صفحة بيضاء نقينّة من الذنوب مثلام وضعته أمنّ جسد أخيه الرتنّ

، ألننّ عماًل كهذا صعب املنال إذا  ليس استجالء دالالت »رصاع األخوين« يف »العهد القديم« و«القرآن الكريم« باألمر الهينّ

رين مختلفي حول هذه املسألة، فالنص  ما تصونّ مل نطرح إشكالينّة صلة اإلنسان باألرض يف الننّصي املدروسي، ذلك أننّ الننّصي قدنّ

اًل بالقربان بوصفه الوسيلة الكفيلة مبصالحة  ث عن سعي اإلنسان إىل استعادة الفضاء األصل )جننّة عدن( متوسنّ التورايت تحدنّ

ر التورايتنّ اعترب النصنّ القرآيننّ رصاع  د عالقة اإلنسان باألرض، وخالفاً لهذا التصونّ ا يوطنّ الرب اإلله، لكننّ القربان ال يرتق الفتق، وإمننّ

، فهو مل يجد يف حدث هبوط اإلنسان )آدم  ابنْي آدم فرصة أمام اإلنسان لنحت ذاته وتأصيل كيانه وإعداد مصريه األخروينّ

ن اإلنسان من تحقيق مبدأ خالفة الله يف األرض. وال يتمنّ هذا األمر إالنّ مبا  وزوجه( عقاباً بقدر ما وجد فيه حكمة عميقة تكنّ

عي رشفاً له وفضاًل دون سائر املخلوقات، فتصبح  يبذله املستخَلف من جهود ومبا يتكبنّده من صنوف املعاناة، وإننّ يف ذلك السنّ

نيوينّة معناها. فالحياة عىل وجه األرض  مغامرته يف الكون من أجل صنع مصريه رشطاً أساسينّاً لوجوده وإالنّ فقدت حياته الدنّ

م يف رصاع ابنْي آدم، فكالهام  ة، والحقنّ أننّه تقابل تجسنّ داللة رمزينّة عىل تواصل الرصاع بي النفس األمارة بالرش والنفس الخرينّ

اختزل دالالت مخصوصة، فالقاتل واملقتول كان متعارضي إمياناً ومعاملة.

22ـ المائدة 5/31

23ـ إدريس )محّمد إدريس(: ُمتخيّل أحداث قصص األنبياء، )سبق ذكره(، ص 108

24ـ األعراف 22/7
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خاتمة: 

ة الرصاع بي ابنْي آدم مثلام  سة من خالل االشتغال بقصنّ س يف النصوص املقدنّ سعينا يف هذا العمل إىل دراسة العنف املؤسنّ

اع الذي أفىض إىل ارتكاب أونّل جرمية قتل يف  وردت يف التنّوراة والقرآن الكريم، وذلك مبحاولة الوقوف عىل دالالت هذا الرصنّ

��امء نظري عصيانهام أمر ربنّهام الذي نهاهام عن األكل من  اء من السنّ تاريخ اإلنس��انينّة زمن البدايات األوىل بعد هبوط آدم وحونّ

ة  ارة بالسوء انطالقاً من القصنّ الشجرة املحرنّمة. إالنّ أننّ الخرق يتواصل يف األرض ويفشل اإلنسان مرنّة أخرى يف مغالبة نفسه األمنّ

املروينّة يف القرآن.

فن( يحمالن عرباً ودروساً  سان )القربان والدنّ والحاصل أننّ العنف والقتل باعتبارهام فعلي مدننّسي تعلنّق بهام طقسان مقدنّ

اع  ز عىل املغزى من إيراد هذا الرصنّ ة القرآن الكريم الذي ركنّ سة، خاصنّ ة املرسودة يف الننّصوص املقدنّ يستخلصها املرء من القصنّ

ر عن ذنبه بالندم  ودالالته، فإذا بالقتل العمد يتحونّل إىل فرصة تاريخينّة يتعلنّم اإلنسان من خاللها تسيري شؤونه يف الكون وليكفنّ

هادة. س ولكن يف عامل الشنّ والتنّوبة فيتواصل مرنّة ثانية مع املقدنّ

س��ي صدرا عن منطلقات واحدة عندما رسدا أحداثاً متشابهة، ولكننّهام اختلفا يف بناء دالالت  وِمالك األمر أننّ النصي املقدنّ

اع يف النص اليهودي مرتبط أشدنّ االرتباط  الرصاع ويف تحديد الوظائف والغايات من وراء عرض أطواره ومالبساته، فالرصنّ

بواقع الجامعة اليهودية وتاريخها، وهذا األمر يمُفهم من اس��تعارة النصنّ التورايتنّ من األساطري السومرية والبابلية رصاع الراعي 

اً داالنّ عىل انتصار الرب اإلله  مع املزارع، ليحيل عىل العالقة القامئة بي النظام الرعوي والنظام الزراعي، وليجعل الرصاع مؤرشنّ

س العمران البرشينّ لهذه  ان كنعان املزارعي25، فقايي مؤسنّ للمقتول/ الراعي كناية عن انتصاره لجامعة إرسائيل عىل س��كنّ

ى املدينة باس��م نجله26، فيغدو العمران واالجتامع البرشي قامئاً عىل الفساد والجرمية27، وعىل  الجامعة )مدينة حينوك( س��منّ

ة ابنْي آدم يف النص القرآين منفتحة عىل  اع يف قصنّ اع وأبعاده يف النصنّ التورايتنّ نلفي أحداث الرصنّ خالف دالالت هذا الرصنّ

اإلنسان يف بعده املطلق، فأدان القرآن الكريم هذا العنف املسلنّط عىل األخ الضحينّة املقتول وأتاح لإلنسان املذنب فرصة 

ة القرآنينّة دالالت ورموزاً تمُالئم متخينّل  ل يف القصنّ منّ فن من خالل صنيع الغراب الذي حمُ التكفري عن جرمه، عندما علنّمه طقس الدنّ

د. الثقافة العربينّة زمن نزول الوحي عىل النبينّ محمنّ

فن( تتغرينّ دالالتها  سي )القربان والدنّ وهكذا نرى أننّ األحداث نفسها املرتبطة برصاع األخوين وما رافقها من طقسي مقدنّ

وأبعادها ووظائفها عندما ترتحل من نصنّ دينينّ إىل آخر، ومن فضاء ثقايفنّ إىل آخر، لكْن مع ذلك يبقى املتخينّل الرنّمزينّ من أهمنّ 

اهر. األركان الثاوية يف أعامق هذه الننّصوص ومن القواسم املشرتكة بينها رغم اختالفها الظنّ

25ـ إدريس )محّمد إدريس(: ُمتخيّل أحداث قصص األنبياء، )سبق ذكره(، ص 106

26ـ التكوين 4/17-18

27ـ ذكر روني جيرار في «العنف والمقّدس» أّن العنف بقدر ما يرمز إلى الموت يرمز إلى الحياة. 

Girard )René(: La violence et le sacré,)op cit(, p382.

س في "التوراة" و"القرآن الكريم" العنف الُمؤسِّ
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قراءة في فكر محمد أركون

 نايلة أبي نادر
أكاديمية من لبنان

وجعمُ اللحظِة الراهنة وتزنّقمُ الوعي عند استيعابها يضعانك وحيداً يف مواجهة تحديات األسئلة املؤرنّقة التي تقضنّ مضجع 

الوعي وتنخر طأمنينته. االستس��الممُ أمام شاشات التلفزة التي ترشح احمراراً وهي تبثنّ أشنع أساليب اإلجرام ومن ثم الغرق 

بالتحرسنّ عىل ركام األمس بات من املش��هدية اليومية التي تعكس الواقع املأزوم. االكتفاء مبتابعة مواكب الجنازات عن بمُعد 

التي تأل املكان بالسواد إعالٌن واضٌح عن غياب املبادرة العقلية املجدية واالكتفاء بالنعي واالنفعال العقيم ال غري. ال شك يف 

أننّ طغيان األنظمة املعرفية املبنية عىل اليقي والنظرة األحادية إىل األمور يجعلمُ البحَث يف عمق ما يجري واإلرساَع يف اإلمساك 

ة مل يعد مستساغاً التأخر بعدمُ يف الوصول إليها. مببضع النقد خطوة ملحنّ

إننّ هذا القلق كان قد انهمنّ به العديد من املفكرين النقديي املعارصين، مامنّ جعلهم يشهرون السالح الوحيد الذي يتقنون 

موا القراءة الفكرية التي من شأنها أن تكشَف مكمَن الخلل وتسلنّط الضوء عىل النهج الذي بإمكانه  استعامله أي العقل، ليقدنّ

ى من قدرة وطاقة عىل النهوض ومواكبة العرص لدى الشعوب العربية اإلسالمية الرازحة تحت  أن يرسم خطَة إنقاٍذ ملا تبقنّ

وطأة األحكام التكفريية، والدعوات الجهادية، ومشاريع الدمار الشامل معرفياً واقتصادياً واجتامعياً. ما الذي يربط بي العنف 

س��ة املتعالية؟ كيف يتمنّ تربير األعامل الرشسة املرتكبة باس��م الدين عن طريق االنتقال  املامرس عىل األرض والحقيقة املقدنّ

التلقايئ من الواقع األريض امللموس باتجاه التعايل، ومن ثم العودة إىل الحينّز املادي املبارش ملامرس��ة العنف فيه؟ إننّ هذه 

األسئلة كانت قد استوقفت بعمق محمد أركون أحد أبرز املفكرين النقديي الذين شهروا سالح العقل يف وجه التطرنّف، ورفعوا 

راية النقد يف وجه استالب حرية الفكر والرغبة يف السري تيهاً من دون بوصلة. إننّ من يودنّ الغوص يف ما أنتجه محمد أركون من 

يه ب�”الظاهرة اإلسالمية”، وما قام به من  مها من أجل فهم ما يسمنّ فكر نقدي، تلفته بالتأكيد القراءة األنرثوبولوجية التي قدنّ

أجل املزيد من إلقاء الضوء عىل مسار األحداث التي طبعت اإلسالم عرب التاريخ، وتأثريها يف بلورة فكر إسالمي له خصوصيته.

س، والحقيقة”؟، وما هو بالتايل الرابط  يه أركون ب�”املثلث األنرثوبولوجي: العنف، واملقدنّ مات ما يس��منّ ما هي أبرز مقونّ

املشرتك بي املصطلحات الثالثة؟ 

لته عقيدياً  يعترب أركون بداية أننّ االسالم كدين هو نتيجة القوى املحسوسة التاريخية واالجتامعية والثقافية التي شكنّ

لوا اإلسالم إىل أقنوم ضخم يؤثر يف كل  ا املسلمون فقد حونّ وإيديولوجياً، وهو بذلك يشبه أي دين أو مذهب عقيدي آخر. أمنّ
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م اإلسالم من جهة، وبي  يشء وبإمكانه أن يحقق كل يشء، األمر الذي يظهر االختالف الكبري بي التصور التجريدي الذي يضخنّ

دة  التصور التاريخي الذي يأخذ باالعتبار الواقع املحسوس. فاملؤرنّخ يرى أننّ اإلسالم يخضع للتاريخ وللقوى املحسوسة املتجسنّ

ب�”القوى الش��عبوية”. هذه القوى التي تقع يف التطرنّف وتنمو من خالل التجييش بواسطة النعرات العصبية والعواطف، مامنّ 

ي بالطبع إىل تراجع سلطان العقل والحد من نفوذه عند القيام بالفعل. يؤدنّ

ة النقد التي قام بها أركون للعقل اإلس��المي من الناحية األنرثوبولوجية، فراه يرتكز  من هنا ميكن أن نتوقف عند مهمنّ

عىل مصطلحات ثالثة هي: “العنف، التقديس، الحقيقة”، محاوالً أن يربز كيفية التأسيس االجتامعي للعقل، والتأسيس الخيايل 

للمجتمع. 

اختار أركون س��ورة التوبة لكونها توفر أمنوذجاً خصباً لدراس��ة التوتر القائم بي املفاهيم الثالثة، وهي مناسبة أيضاً ليك 

يخوض الباحث مغامرة إعادة تقويم مفهوم الوحي انطالقاً من بعده التاريخي، وليس فقط من بعده املتعايل والجوهراين. ثم 

إننّه يلحظ من خالل هذه السورة املنحى التاريخي املتجيل يف القرآن عرب العالقة التي تربط الحقيقة املتعالية بالزمن املحدود. 

يتوقف بالتحديد عند اآلية التاسعة التي تحرج املسلمي الذين يؤمنون بحقوق اإلنسان، والحرية الدينية، وغريها من املفاهيم 

ل السند للمناضلي اإلسالميي الذين يعملون عىل استعادة نظام الخالفة وفرض  الحديثة، من جهة، وهي يف الوقت عينه تش��كنّ

ل بالنسبة إىل سورة التوبة “الذروة القصوى للعنف” الذي يتمنّ  الجهاد، من جهة أخرى. وهي أيضاً، أي اآلية التاسعة، تشكنّ

تس��خريه يف خدمة املطلق. يرى أركون أننّ الفريقي معاً يمُسقطان “عىل القرآن الهموم واألفكار والهياجانات السياسية الخاصة 

هون بواسطة  بالتاريخ الحايل واملجتمعات الحالية”. ثم إنهام ينكران “تاريخية النص القرآين وتاريخية عرصنا الراهن، ويش��ونّ

الحركة نفسها من القراءة )أي التفسري( واملامرسة التاريخية كل الرشوط الواقعية واملوضوعية لدمج الحقيقة يف أزمنة متنوعة 

ومتغايرة )أي معرفة حقيقة كلنّ عرص واختالفها باختالف البيئات واألزمان(”. )محمد أركون، الفكر اإلسالمي، قراءة علمية، 

ترجمة هاشم صالح، بريوت، مركز اإلمناء القومي، 1987(

د فيها  يشري أركون من خالل توقفه عند سورة التوبة إىل أنها تدلنّ مبجملها عىل أننّ العنف كان حارضاً يف كل مرنّة تمُهدنّ

الحقيقة املطلقة، أو تتعرنّض للمقاومة والرفض. قامت السورة بإنتاج معنى محرنّك وتعبوي لدى السامعي زمن النبي، كام لدى 

األجيال التالية. من هنا نجد أننّ االهتامم بظاهرة العنف قد دفع أركون إىل البحث يف أسبابها وأهدافها، فوجد أنها مرتبطة 

دة تعلو عىل أي نقاش أو جدل. يلحظ أننّ االنسان ليك يتمكن من  بشكل وثيق بالتقديس، وذلك من أجل فرض حقيقة محدنّ

الدفاع عن نفس��ه، والعيش يف املجتمع، والتوصل إىل املعنى الذي يبحث عنه، يحتاج إىل كل من العنف والتقديس والحقيقة. 

د يف هذا السياق أننّ التوتر بي املفاهيم الثالثة قد عرفته املجتمعات يف مختلف العصور، وهو ليس حكراً عىل دين محدد.  يؤكنّ

سة. إذ أننّ كل الجامعة البرشية أو الفاعلي االجتامعيي مستعدون للعنف دفاعاً عن حقيقتهم املقدنّ

إننّ اعتامد النقد باملعنى األنرثوبولوجي يجب أن ينطلق، بالنسبة إىل أركون، من البحث يف منط العالقة الكامنة بي القوى 

شة يف األطراف من جهة أخرى، فيجد أنها عالقة ذات طابع جديل. من هنا نلحظ أنه  املركزية للدولة من جهة، وبي القوى املهمنّ
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سة، والنخب املتعلمة والثقافة الرسمية، من جهة، وبي  يلفت االنتباه إىل التضاد الحاصل بي تشكيلة الدولة، والكتابات املقدنّ

املجتمعات القبلية املجزنّأة التي اعتمدت عىل الرتاث الشفهي، والتي أنتجت ثقافة شعبية اتصفت بالخروج عىل »األرثوذكسية 

الدينية«، من جهة أخرى. إننّ هذا التضاد كان محور انهامم علامء األنرثوبولوجيا، وبخاصة ليفي سرتوس، الذين استخدموا تعبرياً 

ن. عنه املصطلحي التاليي: الفكر املتوحش/ والفكر املدجنّ

ل القول يف نقطتي اثنتي من شأنهام إبراز تحديد أركون لكل من الحقيقة والعنف ورابط التقديس  من هنا ميكن أن نفصنّ

الذي يجمعهام.

أواًل: يف مفهوم الحقيقة 

يتوقف أركون يف أكرث من موضع عند مفهوم الحقيقة بالنسبة إىل املفكر النقدي، فريى أننّه الميكن اعتبارها جوهراً أو أمراً 

معط��ى ع��ىل نحو مكتمل ونهايئ، كام فعلت األديان واألنظمة امليتافيزيقية املثالية. إنها عىل خالف ذلك، فهي »مجموع آثار 

املعنى التي يسمح بها لكل ذات فردية أو جامعية نظام الدالالت اإليحائية املستخدمة يف لغته. إنها مجمل التصورات املختزنة 

ة أو طائفة تعترب تراثها مبثابة الحقيقة املطلقة.  ة. فكل أمنّ من قبل الرتاث الحي للجامعة القبلية، أو للطائفة الدينية، أو لألمنّ

ا هي تركيب أو أثر ناتج عن تركيب لفظي أو معنوي قد  إننّ الحقيقة ليست جوهراً أو شيئاً معطى بشكل جاهز ونهايئ، وإمننّ

ينهار الحقاً ليك يحلنّ محلنّه تركيب جديد، أي حقيقة جديدة«. )محمد أركون، قضايا يف نقد العقل الديني، كيف نفهم اإلسالم 

اليوم، ترجمة هاشم صالح، بريوت، دار الطليعة، 1998، ص166(.

لقد حاول أركون جاهداً من خالل تطبيق املنهجية النقدية أن يربز أهم املش��اكل التي يعاين منها الفكر العريب اإلس��المي 

موا ذلك. هناك يف الدرجة األوىل ما  د عىل أننّ الحقيقة التاريخية هي مزدوجة، عىل الجميع أن يتفهنّ داخاًل وخارجاً. وش��دنّ

ل عن ذلك املايض لدى املسلمي. وهناك يف الدرجة الثانية ما جرى حقيقًة  يتصورّره العقل عن هذه الحقيقة، أي ما قد تشكنّ

ث باسمه أو يعربنّ عنه. من هنا ينتقد مؤلفنا االسترشاق بسبب  عي أننّه يتحدنّ أي الواقع الذي أخفاه وقننّعه واستبعده كل من يدنّ

اكتفائ��ه بالرسد األمي املخلص للنّغات املتداولة ورفضه بالتايل »أن يأخذ الحقيقة املقننّعة أو املخفية بعي االعتبار«. لذلك نجد 

م معرفة مطابقة وصحيحة من وجهة نظر املسلمي  املسترشق يقوم بعملية دعٍم للوهم الخادع الذي يظهره عىل أننّه »يقدنّ

ث عنهم يف آن معاً«. )محمد أركون، تاريخية الفكر العريب اإلسالمي،  أنفس��هم ومن وجهة نظر املؤرخ الحديث الذي يتحدنّ

ترجمة هاشم صالح، بريوت، مركز اإلمناء القومي، ص 255(.

هناك إذاً عملية تويه خطرة يجب الكشف عنها ألنها تعوق محاولة القبض عىل الواقع الحقيقي. فكل تلك اآلليات التي 

تؤثنّر عىل الحقيقة أو الواقع، اجتامعية كانت أم نفسية أم ثقافية أم لغوية، كلنّ هذه اآلليات تبقى بعيدة عن ساحة البحث 

والتحليل والنقد العلمي بسبب ما يقوم به املسترشقون من إخفاء وطمس للحقائق من خالل »النقل البارد« ملجمل مقومات 

الفكر اإلسالمي. فالبمُعد الحاصل بي املسترشق ومادة بحثه قد أسهم يف جعله مجرنّد إنسان يشاهد مرسحاً اجتامعياً وتاريخياً 

معينّناً، يرفض أن يدخل فيه ويتفاعل مع أهله ليشاركهم صعوباتهم ومسؤولياتهم وآمالهم التي يختربونها.
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بالعودة إىل املثلث األنرثوبولوجي الذي يربط بي الحقيقة والعنف يرى أركون أننّ مفهوم »الدين الحق« الذي يرد يف 

القرآن يحمل بوضوح معنى العنف، إىل جانب فكرة الالإكراه يف الدين. هناك منطق فكري لبناء الحقيقة، كام يف بناء طرق 

د عىل أننّ مفهوم االقتناع الحر يلزم  إقناع اآلخرين بها، من االضطرار إىل اللجوء إىل العنف، برأي مفكرنا. من هنا نجده يؤكنّ

البحث يف الرشوط النفسية واالجتامعية واللغوية التي تتمنّ فيها صياغة اإلميان، ويرى أننّ اإلميان »هو تسمية إيجابية للمعتقد، 

س عن  ميكن أن يتحول إىل عنف إذا مل تصاحبه يقظة نقدية من قبل العقل. وهذا ما يحدث عندما يتخىلنّ القينّمون عىل املقدنّ

تلك اليقظة وعن املعارف الالزمة لتطبيقها عىل تعبريات اإلميان. وميكن مالحظة هذه الظاهرة يف جميع االنحرافات األصولية 

والتكاملية لكل أشكال اإليديولوجيا الدينية أو الدنيوية. إننّ تحليل املثلث األنرثوبولوجي يتجه تحديداً نحو هذين الوجهي 

س«. )محمد أركون وجوزف مايال، من منهاتن إىل بغداد، ما وراء الخي والرش، ترجمة عقيل الشيخ  لكل من الحقيقة واملقدنّ

حسي، بريوت، دار الساقي، 2008، ص 239-238(

ث عام ييل: إذا أردنا أن نرسم مسار العالقة التي تربط بي زوايا املثلث األنرثوبولوجي، فيمكننا التحدنّ

كلنّ جامعة دينية لها مفهوم خاص بحقيقة الله والكون والوجود، ولها نظام خاص من االعتقاد والالاعتقاد، تطرحه وتدافع 

د الحقيقة املطلقة التي ال حقيقة خارجها. من هنا نجد أننّ مفهوم الحقيقة يتمنّ حرصه يف دائرة ما هو  عنه بقوة لكونه يجسنّ

غ استخدام العنف من أجل الدفاع عن املعتقد، عن الحقيقة، أي  س، ما ال يجوز املس به من قبل أينّ كان. األمر الذي يسونّ مقدنّ

ق النظر من الناحية األنرثوبولوجية يف  س. وكأننّ هناك طاقة تربط بي الزوايا الثالث وتجعلها متالزمة. إننّ من يعمنّ عامنّ هو مقدنّ

الدين وحضوره الفاعل يف املجتمع، ميكنه أن يعقل بقوة العالقة الكامنة بي الحقيقة التي تمُرفع من ِقبل الجامعة املؤمنة بها 

إىل مقام التقديس، وتعزل بالتايل عن ظروف انبثاقها االجتامعية والسياس��ية واللغوية امللموس��ة، وبي تربير اللجوء إىل العنف 

يف سبيل املحافظة عليها، أي يف سبيل الدفاع عام مييز فعاًل هوية هذه الجامعة عن غريها. هذا األمر ميكن مالحظته، من 

ا أيضاً »عىل مستوى البناءات الحديثة للرشعيات الحقوقية  وجهة أركون، ليس فقط عىل املستوى الالهويت التقليدي للوحي إمننّ

والسياسية والفلسفية: هذه املقاربة تعني أننّ من امللحنّ تفكيك جميع نظم الفكر والقيم التي بناها الدين، أو العقل الحديث 

ى عقل األنوار، وذلك إللقاء الضوء عىل املقدمات واملسبنّقات والتغطيات عىل الواقع فيام ال نزال حتى اليوم نلونّح به عىل  املسمنّ

أننّ��ه الحقيقة املنزلة، أو الحقيقة املثبت��ة واملتحقق منها عىل أكمل وجه من ِقبل املدافعي عن »العقل الخالص« وعن »العقل 

العميل«. )محمد أركون، م.س. ص 85(

نجد مفكرنا هنا يتوجه مبوضوعية نحو مسلامت العقل الغريب، عقل األنوار، ليك يشري إىل رضورة تفكيك الحقيقة املثبتة، 

ليس فقط يف اإلطار الديني إمنا أيضاً يف اإلطار الفلسفي. هناك جهد نقدي مطلوب القيام به من أجل املزيد من التسامح، 

والتفهم العقالين لألمور. إننّه ال يوفر مناسبة ليك يشري إىل رضورة زعزعة املوروثات الدينية والنظم الفلسفية التي بناها العقل 

د مفكرنا عىل هذه الخطوة النقدية بخاصة وأننّ مختلف األنظمة الالهوتية التفس��ريية لنصوص  التقليدي والحدايث. يش��دنّ

الديانات التوحيدية راحت منذ فرتة القرون الوسطى تؤكد »رشعية عمل املثلث يف التاريخ امللموس للمجتمعات«. من هنا يرى 

ى الحروب الدينية.  أننّه »ليس من العدل أن نحبس األديان التقليدية وحدها، واإلسالم خصوصاً، يف دائرة العنف الدائم ملا يمُسمنّ
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إننّ أحد العنارص التي جاء بها املثلث األنرثوبولوجي هو يف كونه ينقل إىل جميع نظم الفكر القدمية والحديثة رضورة تجذير 

س والحقيقة، عىل أساس أننّ هذه األقطاب املفاهيمية تمُستخدم كقوى غري منفصلة عن  التحليل النقدي ملفاهيم العنف واملقدنّ

اإلنتاج التاريخي للوجود البرشي«. )محمد أركون، م.س. ص240(

عيه مجمل  كذلك نجده يش��ري يف مجال آخر إىل عملية »التنافس عىل املعنى« بش��كل عام، إذ أننّ الجميع يطلبونه، وتدنّ

الفئات االجتامعية التي تبحث عن هويتها. كام أننّ املذاهب الفكرية تتنافس يف طريقها نحو اكتش��اف املعنى الحقيقي، ومن 

ي  ثم فرضه عىل اآلخرين. ويقصد باملعنى هنا ذاك الذي يتمنّ اشتقاقه من املصدر الترشيعي األعىل، وهو الذي من شأنه أن يؤدنّ

مت  إىل املعنى الكيلنّ واألخري.هكذا فعل الفقهاء ورجال الدين سابقاً، كذلك فعلت أيضاً األنظمة املاورائية الكالسيكية حي توهنّ

لت إىل املعنى الكيلنّ وقبضت عليه.  أننّها توصنّ

عاء بامتالك املعنى الحقيقي. واالقتناع بوجود معنى كيلنّ منجز ونهايئ  أما اليوم، فلم يعد من السهل القبول بذلك واالدنّ

عي امتالك املعنى بكليته وحده من دون سواه يمُدحض ادعاؤه ويمُنتقد  وأخري بات أمراً يف غاية الصعوبة. ال بل كل من يدنّ

د هنا معنى اإليديولوجيا قائاًل: »نقصد باإليديولوجيا هنا تلك اإلرادة التعسفية لفئة ما أو  بصفته نوعاً من اإليديولوجيا. ويحدنّ

حتى لقائد ما يف نرش معناه أو »ِقيمه« ليك تشمل الجميع أو تسيطر عىل الجميع. بل إننّ تعبري »البحث عن املعنى« أصبح 

هو نفسه مشبوهاً: مبعنى أصبح يمُعترب كإيديولوجيا مقننّعة تهدف إىل إعادة األنظمة الالهوتية وامليتافيزيقية القدمية إىل سابق 

عهدها، أي إىل مامرس��ة وظيفتها يف تربير إرادات القوة والتوس��ع والهيمنة«. )محمد أركون، اإلسالم، أوروبا، الغرب، رهانات 

املعنى وإرادات الهيمنة، ترجمة هاشم صالح، بريوت، دار الساقي، 1995، ص24(.

يبدو جلياً هنا مدى وعي أركون لقوة اإليديولوجيا ولكيفية استثامرها يف أكرث من مجال. إننّه يرفض حتى استخدام عبارة 

»البحث عن املعنى« ويستبدلها ب�«رهانات املعنى«، ليك يبتعد قدر املس��تطاع عن املسلنّامت الالهوتية وامليتافيزيقية. يريد 

من خالل استخدام مصطلح »رهانات« اإلشارة إىل »انخراط كل متكلنّم عن طريق خطابه يف لعبة الصريورة الكربى للعامل. إننّه 

منخرط عىل هيئة الالعب تاماً. فلعبة صريورة العامل تش��به اللعبة باملعنى الحريف للكلمة. مبعنى أننّ سريورتها معرنّضة يف كل 

لحظة ملتغريات الصدفة التي ينبغي عىل كل العب أن يدمجها يف حساباته من أجل أن يسيطر عليها يف تدخالته أو لعباته 

املتتالية«. )محمد أركون، م.س. ص25(

نرى بوضوح أننّ اإلش��ارة إىل فكرة اللعبة يف عملية البحث عن املعنى تهدف إىل ترشيع األفق، وعدم س��جن الفكر داخل 

األطر الضيقة، إمنا ترك األمور إىل املصادفة، إىل ما هو غري منجز، وال متوقع. هذه من أبرز صفات الباحث النقدي الذي ال يرسم 

مسبقاً نهاية مساره الفكري، وإمنا يرتك البحث يقوده كام املصادفة يف اتجاه املعنى. هذا ما ينايف املامرسة اإليديولوجية ويربز 

مدى انخفاض سقف تحركها. يربط أركون يف هذا السياق بي اإليديولوجيا والسلطة، أي بي إرادة املعرفة وإرادة السلطة، 

ويشري إىل التقاطع بينهام كام فعل ميشيل فوكو. ينفي أن يكون هناك فصٌل قاطع وجازم بي الرغبة يف املعرفة والرغبة يف 

السلطة وفق اعتقاد النظرية املثالية التقليدية. 
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لذلك نجد أركون منخرطاً يف مرشوعه النقدي من أجل تفادي إس��قاط الحارض عىل املايض، وكش��ف أكرب قدر ممكن 

مامنّ قد حدث من تالعب يف تظهري الحقائق والتعاطي معها، يف ما يتعلنّق بطبيعة العالقة بي الديني والسيايس. اخرتت نصاً 

له من كتابه »اإلسالم، أوروبا، الغرب، رهانات املعنى وإرادات الهيمنة«، يرصد فيه مسار »إيديولوجيا الكفاح«، فيجد أننّه 

قد بدأ منذ الوالدة ولغاية اآلن مروراً بعدة حقب. سوف أتركه يصف لكم ما حدث، يقول: »اإلسالم كدين )أي كجملة من 

الطقوس الشعائرية والعقائدية التي تهدف إىل تقريب اإلنسان من الله( ما انفك طيلة تاريخه أبداً، أي منذ والدته وحتى 

اليوم، يمُستخدم من ِقبل الفاعلي االجتامعيي، أي املسلمي، كأداة. أقصد أننّه استمُخدم دامئاً كأداة إليديولوجيا الكفاح التي 

عه األونّل وفتوحاته )632-750 تقريباً(، ثم استخدم كأداة  كانت تمُدعى بالجهاد سابقاً. فقد استمُخدم كأداة كفاحية من أجل توسنّ

كفاحية ضد حملة اس��رتجاع إس��بانيا يف األندلس واملغرب الكبري. ثم استمُخدم كأداة كفاحية ضدنّ الصليبيي يف منطقة الرشق 

عه الثاين يف العرص العثامين األول حتى الهزمية الكربى أمام األوروبيي )...(  األوسط. ثم استخدم كأداة كفاحية من أجل توسنّ

عام 1572. ثم استمُخدم يف ما بعد كأداة للحامية الذاتية بعد القرن السابع عرش. ولكن الكفاح مل ينته بعدئذ. فها هي الحركات 

طه من جديد يف عرصنا الراهن عن طريق استخدام نتف متقطعة من املعجم الديني القديم  اإلسالموية )أو األصولية( تنشنّ

والعقيدة التقليدية املوروثة. إننّها تستخدمه ضد األنظمة الحاكمة والدول القومية واإلمربيالية )أي التوسعية( التي ميثنّل الرصب 

آخر تجسيد لها«. )انظر، محمد أركون، اإلسالم، أوروبا، الغرب، ص 95(.

ز عىل أننّ النضال والجهاد يحتاجان إىل إيديولوجيا تربرهام، وقد واكبا تاريخ  نلحظ يف هذا النص كيف أننّ املؤلف يركنّ

اق للحياة وللعيش بسالم، ما الذي يجعله يذهب إىل الحرب والقتال  اإلس��الم منذ بداياته التوسعية. فاإلنسان، هذا الكائن التونّ

وبذل الدماء مبتعداً بذلك عامنّ يحب ويبغي؟ سؤال بدهي، اإلجابة عنه تأيت من خالل الفكر. أي أننّ اإلنسان املتوجه نحو ساحة 

النضال، حيث ميكنه أن يخرس كل يشء، ال بل أمثن ما ميلك، أي نبض الحياة الذي فيه، ما الذي يجعله مقتنعاً بقرار كهذا؟ 

ما الذي يدفعه إىل املوت؟ إنها منظومة األفكار التي استخدمت من أجل إقناعه بذلك. إنها اإليديولوجيا التي تكنت تغيري 

القناعات والخيارات وبالتايل املسارات الفردية كام الجامعية. كيف يقرأ إذاً أركون ظاهرة العنف؟

ثانياً: يف مفهوم العنف

يرى مفكرنا أننّ ما نشهده يف املرحلة الراهنة هو عنف مزدوج: هناك أوالً العنف الذي تارسه أن�ظم�ة »الدولة، الوطن، 

الحزب« التي نشأت بعد حقبة االستقالل. وهناك ثانياً العنف الذي نتج عن النظام الدويل يف نسختيه القدمية والجديدة، ألننّ 

هذا النظام يضغط ويعرقل التطور الذايت. ثم يضيف عنفاً آخر مكبوتاً يف الداخل، يف أعامق املجتمعات العربية واإلسالمية 

املعارصة.

يع��ود هن��ا إىل الفيزياء ليك يبحث يف أصل العنف فيجده يف الضغط والكبت. القانون الفيزيايئ واضح يف هذا الخصوص: 

الضغط يولنّد االنفجار. وبالعودة إىل علم االجتامع فإننّه يجد تحديد العنف كتعبري عن انعدام الحوار يف املجتمع. إن مل يستطع 

املجتمع أن يعربنّ ويتكلنّم عىل نحو طبيعي فمصريه االنفجار، ألننّ يف ذلك السبيل الوحيد للتعبري عن نفسه. 
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يعترب أركون أننّ الحقيقة التي تؤمن بها أي جامعة من »الفاعلي االجتامعيي« تتعرنّض للتهديد باستمرار، سواء من ِقبل 

»الكفار« يف حال كانت الجامعة دينية، أم من ِقبل أعداء الوطن يف حال كانت الجامعة سياسية. ويشري إىل أننّ التعاليم يف 

ة، لكنها يف الوقت عينه تباركه وتدعو إليه إذا كان األمر يتعلنّق  د أبداً يف إدانة العنف أخالقياً ورفضه بش��دنّ كل األديان ال ترتدنّ

بالدفاع عن الحقيقة من أجل مواجهة الكفار، أو يف سبيل فرض هذه الحقيقة بالقوة عىل كل من يعرتض عليها. كام أننّ الدولة 

العلامنية الحديثة تقوم بالفعل ذاته، عندما تدعو مواطنيها إىل خوض »الحرب العادلة« وهي التي يقابلها مفهوم الجهاد يف 

اإلسالم. لقد أخذت األحزاب العلامنية الحديثة تحلنّ اليوم محلنّ املذاهب والطوائف الدينية، لكن اآللية العميقة يف الربط بي 

العنف والتقديس والحقيقة هي ذاتها عىل الرغم من تغرينّ صيغتها الش��كلية. يلحظ أركون أننّ هناك نوعي من العنف: األول، 

س يضفي املرشوعية عىل ذاته من خالل التعاليم »اإللهية« لألديان التي مل تتم مقاربتها بعد من زاوية النقد العلمي.  عنف مقدنّ

والثاين، عنف مادي أو دنيوي محض نمُزعت عنه قيود التقديس وأحكامه. يقصد بالعنف املادي هنا تلك املامرسات الشائعة 

يف املجتمعات األوروبية واألمريكية الحديثة التي انحرس عنها الدين وتعلمنت فأصبحت قيمها نسبية، وفرضت بالتايل إرادة 

القوة والهيمنة كقيمة عليا. 

يرصنّ مفكرنا عىل التوقف عند رضورة معرفة وضع الش��عوب اإلس��المية والعربية املعارصة، يراه وضعاً صعباً ال يمُحتمل. 

ي  يشري إىل أننّ هذه الشعوب »تعاين اليوم من أسوأ أنواع الفوىض املعنوية ومن التمزقات اإليديولوجية املأساوية التي تغذنّ

الحروب األهلية. كام تحسنّ إحساس��ًا مريراً باإلحباط نتيجة الوعود التي بمُذلت لها ومل تتحقق. ويف الواقع، إننّ جميع هذه 

الش��عوب كانت قد توقفت عن إنتاج تاريخها الخاص بواس��طة اللعبة الداخلية ملكوناتها االجتامعية وبواسطتها وحدها منذ 

القرن التاسع عرش. مبعنى آخر، فإننّ مصريها مل يعد بيدها منذ ذلك التاريخ بالضبط، أصبحت العوامل الخارجية هي التي 

تحسمه. إننّ هذا املعطى الحاسم يسيطر عىل مصريها التاريخي املعارص أكرث من عوامل التطور الداخلية الخاصة بكل فئة 

عرقية- تاريخية- ثقافية«. )محمد أركون، اإلسالم، أوروبا، الغرب، م.س. ص 163(. 

إننّ هذه اإلشارة إىل التمزنّق اإليديولوجي والفوىض املعنوية تدلنّ عىل غياب املرجع العلمي والفكري الرضوري لكل تحرنّك 

ل من انتشار ثقافة العنف املبنية عىل فكرة الدفاع عن الحقيقة  يف مواجهة الواقع املرير. لذا يرى مفكرنا أننّ هذا الوضع سيسهنّ

التي تمنّ تقديسها، وهي بخطر يستوجب االنخراط يف املعركة من أجلها.

ل أركون عند معالجته ملوضوع العنف أن يدمجه يف عملية التفاعل املتبادل بي القوى الثالث التي تتفاعل ضمن  يفضنّ

س والحقيقة، مستعيناً برينيه جريار  الحينّز املغلق الذي أطلق عليه تس��مية: املثلث األنرثوبولوجي املؤلف من: العنف واملقدنّ

س. لقد أدرج أركون الحقيقة داخل الحينّز املقفل للمثلث ألنه يعتقد أننّ أمناط  الذي اقترص يف أبحاثه عىل الثنايئ: العنف واملقدنّ

بناء الحقيقة وإدارتها ارتبطت »بنظم الفكر الديني والفلسفي«، و«سعت إىل إبعاد أو احتواء فورات العنف عرب التبشري بنظام 

مة للحقيقة املعطاة بوصفها منزَلة أو ذات طبيعة ماورائية«. )محمد أركون  األخالق والقانون املرتكزين عىل املسلامت املنظِّ

وجوزف مايال، من منهاتن إىل بغداد، ما وراء الخري والرش، بريوت، دار الساقي، ط1 2008، ص 83(.
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ليك يوضح أركون العالقة القامئة بي أركان هذا املثلث األنرثوبولوجي نراه يعود مرة أخرى إىل اآلية الخامسة من سورة 

التوبة املعروفة باسم: آية السيف، والتي كان الفقهاء قد اعتمدوا عليها من أجل ترشيع الجهاد العادل إبنّان القرون الثالثة 

األوىل للهجرة. يجد أننّ هذه الس��ورة تتحدث رصاحة عن الوظيفة السياس��ية الدينية للمثلث. »مجمل آيات السورة يقول ما 

معناه: يا خالئق الله يف األرض، عليكم أن تش��هروا الحرب يف كلنّ مرنّة تتعرنّض فيها للتهديد هذه الحقيقة املنزلة واملعهود بها 

ك�«أمانة« تحت إدارة البرش«. )محمد أركون، من منهاتن إىل بغداد، ص 239(

ويعترب أننّ السورة كلها تدلنّ عىل وجود العنف سابقاً، وعىل إمكانية وجوده الحقاً، أي كلام كانت الحقيقة املطلقة 

دة بالخطر أو حتى عندما تواَجه بالرفض. لقد درس أركون الكيفية التي تمُنتج بها س��ورة التوبة معنًى يحرنّك الس��امعي  مهدنّ

اًل مضمون اآلية الخامسة من الناحية السيميائية الداللية،  ويقوم بتعبئتهم منذ زمن النبي إىل األجيال التالية من املؤمني. مفصنّ

ثم الناحية التاريخية، ثم من الناحية األنرثوبولوجية يف الفصل الثالث من كتابه »الفكر اإلسالمي قراءة علمية«، كام ذكرنا 

سابقاً. 

س، حقيقة، تتيح فهم دور الحقيقة ضمن نظامها  يرى مفكرنا أننّ مقاربة مس��ألة الجهاد انطالقاً من املثلث: عنف، مقدنّ

الالهويت الديني، أو ضمن نظامها الفلسفي العلامين يف تربير ورشعنة مجمل أنواع اللجوء إىل العنف والحرب يف مختلف 

زل طوياًل عن  األزمنة والس��ياقات. ويش��ري يف هذا السياق إىل أننّ »مفهوم نظام الحقيقة ال يلتبس مع مفهوم الحقيقة الذي عمُ

م مس��تتبعات هذه املقاربة انطالقاً من املثلث:  ظروف انبثاقه االجتامعية والسياسية واللغوية امللموسة. وميكننا أن نتوسنّ

س، حقيقة عىل مستوى املوقعية الالهوتية التقليدية للوحي، ولكن أيضاً عىل مستوى البناءات الحديثة للرشعيات  عنف، مقدنّ

الحقوقية والسياسية والفلسفية )...(«.

)محمد أركون، من منهاتن إىل بغداد، ص 84- 85(

يشري جوزف مايال يف سياق حواره الفكري مع أركون إىل ما يحدث اليوم من تربير الستخدام العنف من ِقبل اإلسالم 

السيايس الذي يستعيد مفاهيم الفكر اإلسالمي كام وردت يف األساس متناسياً »ارتباط هذه املفاهيم منذ البداية بنمُظم الهوتية 

ز أدواتياً  دة ومختلفة. ثم إننّ نقلها إىل السياق الراهن يتمنّ بطريقة يشتهيها الفقه اإلسالمي املجهنّ أو فلس��فية قروسطية متعدنّ

لخدمة أغراض القضية، أي بطريقة القياس«. )جوزف مايال، من منهاتن إىل بغداد، م.س. ص 89(.

ة عىل هذا النوع من اإلس��قاط أو املغالطة التاريخية، كام يس��ميها أركون، متوقفاً عند السيد قطب الذي  يعطي أمثلة عدنّ

قارن بي أعامل عبد النارص وأعامل املغول الذين قاموا بتدمري بغداد يف القرن الثامن وأسهموا يف سقوط الخالفة العباسية، 

وذلك من أجل ترشيع الدعوة إىل الجهاد ضد عبد النارص. كذلك ما يحدث اليوم من خالل نقد السياسة الغربية عن طريق 

د. ويضيف أننّ »هذه  مقارنتها بالحروب الصليبية بهدف التوظيف الس��يايس والكفاحي وتحريك الجامهري يف خط نضايل محدنّ

فية مبعنى أنها غري صحيحة، أو غري دقيقة تاريخياً، حتى ولو كان طابعها  االستعارات الغريبة من التاريخ ليست استعارات تعسنّ

ط النقدي، والفراغ القائم بي التمثنّل الحاد للتاريخ وحارٍض غري مفكر فيه  غري املنسجم مع الراهن واضحاً للعيان. فغياب التوسنّ



81

بتعابري غري تعابري لغة نش��أت يف املايض، كل ذلك يجعل من املمكن اس��تعادة املعنى عىل طريقة حركات كطالبان أو القاعدة، 

مع تركيب تصورات فكرية ودينية عىل ظروف التخلنّف التنموي الواقعية الس��تخدام ذلك يف استخالص إيديولوجيات دموية«. 

)جوزف مايال، م.س. ص 90-89(

إننّ من يتابع أركون يف مجمل مؤلفاته يجد أننّ املقاربة النقدية هي الركيزة األوىل يف مساره الفكري. إنها مقاربة تحاول أن 

تربز ما هو مشرتك بي األقطاب التي تبدو عادة متقابلة. فهو هنا يحاول أن يجمع من خالل الكالم عىل املثلث األنرثوبولوجي 

بي ديانات التوحيد والفكر الفلسفي العلامين عىل صعيد املامرسة التاريخية. إننّه يهدف إىل تجاوز التعارضات الثنائية، مثل: 

س والدنيوي، والروحي والزمني، واإلميان والعقل، ...إلخ. يراها كلها تطرح الحقيقة  الدين والعلمنة، والكنيس��ة والدولة، واملقدنّ

باعتبارها مسلَّمة، تكمن خارج النقد والتفكيك. ويشري إىل أننّ هذه »التعارضات هي يف الواقع إيديولوجية أكرث مام هي 

نقدية«. إننّ اعتامد منهج التاريخ املقارن لنظم األفكار س��يوفر مجاالً لتجاوز »التفس��ريات الناشئة عن الرؤية الخطية واملجرنّدة 

التي تمُقرص تاريخ األفكار عىل كل تقليد، مع العلم بأننّ كل واحد من التقاليد خاضع للمثالية الدينية أو املاورائية. كام أننا 

ر بذلك أيضاً من املامرسات التي تنونّه بالدين وتنتقي اآليات أو األفكار املالمئة لألطروحات الدارجة، وترضب صفحاً عن  نتحرنّ

التعاليم والتفسريات التي طاملا وجهت أمناط تفكري القوى الفاعلة االجتامعية ومسلكيات هذه القوى«. )محمد أركون، م.س. 

ص 240- 241(.

تجدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أننّ أركون مل يحرص عمله يف درس العالقة بي العنف والحقيقة يف املجال اإلسالمي فقط، 

إمنا يس��حب مفاعيل هذا املنهج النقدي عىل العقل الحديث، أي عقل األنوار من أجل املزيد من إلقاء الضوء عىل املقدمات 

والتغطيات التي حصلت إلخفاء حقيقة ما يجري يف الواقع. لقد تمنّ إعالن تقديس »العقل املحض« باعتباره الحقيقة املثبتة 

واملتحقق منها عىل أكمل وجه من زاوية املدافعي عنه يف الغرب، كام تمنّ رفع مفهوم الجمهورية يف فرنس��ا مثاًل إىل مس��توى 

التقديس والحقيقة املنزلة.

لكن يف النهاية، ما هي الخالصات املنهجية التي ميكن أن نختم بها هذا املبحث؟

ـ أواًل: ميكن القول إننّ مرشوع أركون النقدي يصبنّ يف هذه الخانة تحديداً: الكشف عن مصدر الرشعية، هذا املوضوع 

الذي ما يزال يمُصننّف ضمن دائرة الالمفكر فيه. إننّه يرصنّ عىل أننّ »كل مسألة الرشعية يف املجاالت السياسية والحقوقية 

واألخالقية والالهوتية والفلسفية قد تسينّبت تاماً منذ املعارك الكربى األخرية التي نشبت يف العرص الوسيط بي الغزايل 

ومحاوريه الكبار من أمثال ابن رشد. أما ابن خلدون )...( فإنه مل يفعل غري أخذ العلم، مع وضوح يف الرؤية، بالقوى السياسية-

ر عرب املسار ذاته: ظهور،  االجتامعية امليكانيكية التي كانت تقود كل أرسة حاكمة إىل نهايتها املحتومة بعد ثالث مراحل تتكرنّ

ع، انحطاط«. )محمد أركون، من منهاتن إىل بغداد، م.س. ص 227(. توسنّ

ص النقدي الستخدام الرشعية، بخاصة يف املجال السيايس، يجب أن يأيت، من وجهة نظر أركون، بعد أن  ـ ثانياً: إننّ التفحنّ

ة، لتحقيقات تاريخية وأنرثوبولوجية تنزع عنها املنحى  يخضع النظم الالهوتية والفلسفية والحقوقية التي أسست رشعيات عدنّ

العنف، والمقّدس، والحقيقة
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الرمزي والقصيص. ويرى أننّ »العديد من األنظمة يف العامل العريب املعارص ال ميتلك أية رشعية، إنها تفرض عىل »رعايا« يبحثون 

عن صفة املواطني »رشعيات مقوننة« اضطهادية. ويعود الفضل إىل األنظمة الدميقراطية يف رعاية النقاشات واالحتجاجات يف 

مس��ائل الرشعية. )...( كذلك ينبغي إعادة التفكري يف رشعية مستويات أخرى من السلطة يف املؤسسة األكادميية وعىل مستوى 

املرجعيات الدينية ويف عامل الرتبية وحتى يف املامرسة القضائية...«. )محمد أركون، من منهاتن إىل بغداد، م. س. ص 166-

.)167

ـ ثالثاً: ال ميكن اعتبار الحقيقة من املنظور النقدي جوهراً أو أمراً معطى عىل نحٍو مكتمل وجاهز ونهايئ، غري خاضع 

ل والتحونّل، يعلو عىل التاريخ وعىل الرشط البرشي يف آن. إننّها، عىل العكس من ذلك، »تركيب أو أثر ناتج عن تركيب  للتبدنّ

لفظي أو معنوي«، ممكن أن ينهار ليحلنّ مكانه تركيب آخر وفق الظرف التاريخي، واالجتامعي واملعريف. )للمزيد من التفصيل، 

انظر: محمد أركون، قضايا يف نقد العقل الديني، م.س، ص 166(.

ـ رابعاً: تجدر اإلشارة إىل أننّ املراجعة النقدية التي قام بها أركون للوحي تهدف أيضاً إىل قياس حجم االنحرافات 

الة من أجل إضفاء املرشوعية  اإليديولوجية التي ميكن أن تصيب الوحي والوظيفة النبوية عندما سيستخدمان الحقاً كأدوات فعنّ

عىل السلطة الخليفية أو امللكية أو غريها من املرجعيات السياسية والدنيوية يف املجتمع. لذا عىل املفكر النقدي أن يغوص يف 

عمق معنى الوحي ورصد كيفية التعاطي معه سواء من قبل املرجعية الدينية أو من قبل السلطة املدنية يف التاريخ.

ـ خامساً: الكالم عىل العقل الديني بعامة والحركات السلفية بخاصة يحيل إىل البحث يف الحقيقة الواحدة التي ال يجوز 

م من أجلها كل التضحيات. من هنا كان اللجوء إىل  ها إىل أي يشء آخر، ألنه ال حقيقة سواها، وهي تستحق بالتايل أن تمُقدنّ ردنّ

د أو بحث أو تحليل. إننّ كل جامعة  ت التضحيات، وذلك من دون تردنّ العنف يف سبيل الدفاع عن الحقيقة ونرشها، مهام كربمُ

مؤمنة بحقيقة ما ترتكز بالعمق عىل هذه األركان الثالثة من أجل الحصول عىل النجاة وبلوغ الدار اآلخرة. يرى مفكرنا أنه 

ة أو ديناً خارج إطار العنف والتقديس والحقيقة، ألنها قوى تدخل يف البنية األساسية لكل  ال ميكن أن نجد قبيلة ما أو أمنّ

سة )...( العنف مرتبط بالتقديس  ة للعنف من أجل الدفاع عن حقيقتها املقدنّ واحدة منها. يشري أركون إىل أننّ »الجامعة مستعدنّ

والتقدي��س مرتبط بالعن��ف، وكالهام مرتبطان بالحقيقة أو مبا يعتقدان أنه الحقيقة«. )محمد أركون، ، قضايا يف نقد العقل 

الديني: كيف نفهم اإلسالم اليوم، ترجمة هاشم صالح، بريوت، دار الطليعة، 1998، ص43(.

ـ سادساً: إننّ الدخول يف الحداثة يقتيض عدم االكتفاء بالتعاطي مبا هو مسموح التفكري فيه من دون سواه، واالنغالق يف 

دائرة السياج العقيدي الضيق. يحرنّض أركون بشكل مستمر عىل خرق دائرة »املستحيل التفكري فيه« لفتحها والحفر يف طياتها، 

عىل الرغم من كل الضغوط واملوانع املتنامية، وذلك من أجل الكشف عن أمناط املعرفة التي سبق أن أنتجها العقل اإلسالمي 

وأينّدها. من هنا تربز أهمية مثلث آخر يربط بي: »اللغة، والتاريخ، والحقيقة«.

ـ سابعاً: يحثنّ أركون عىل رضوة أن يفصل املسلم املعارص بي املرتبة الالهوتية للخطاب القرآين، وبي الرشط التاريخي 

واللغوي للعقل البرشي الذي يمُنتج خطابات وأحكاماً تربنّر رشعيتها باالستناد إىل العقل اإللهي. ليس الهدف من ذلك الحكم 
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عىل الفكر اإلسالمي أو التقليل من شأنه أو تهميشه وجعله بعيداً عن الحداثة واملعارصة أو النظر إليه بفوقية وتعاٍل، كام 

فعل جمٌع وفرٌي من املسترشقي. الهدف هو التجديد، لعلنّ هذا الفكر يصبح أكرث قدرة عىل نقد عملية تجسيد املبادئ املثالية 

ر باستمرار  ل مع الظروف وتسلسل األيام. لذلك نجده يكرنّ ة تتبدنّ والروحية يف التاريخ، أي يف حينّز التطبيق الخاضع لرشوط عدنّ

دعوة املفكر للقيام ب� »التفريق بي املعنى الثابت والجوهري املضمونة صحته من ِقبل الله، وبي آثار املعنى الناتجة عن 

الرسد واملامرس��ات املنطقية االستداللية التي تختلف وتتغرينّ بحسب النظام املعريف املأخوذ بعي االعتبار«. )محمد أركون، من 

االجتهاد إىل نقد العقل اإلسالمي، ترجمة هاشم صالح، بريوت، دار الساقي، 1991، ص 62(. 

ختاماً، ومع انتش��ار اإليديولوجيا الطوباوية الوردية التي بإمكانها تحريك الجامهري يف سبيل ردنّ هجمة الغرب والوقوف 

اً يف وجه التحديات التي أوجدها، نجد أركون ينتقد النهج املتنّبع من قبل الحركات اإلسالمية، وخطاباتها املعبنّئة للجامهري،  سدنّ

يراها تتحرنّك ضمن ازدواجية فاضحة تفصل بي الشعارات املطَلقة وحقيقة الفعل والواقع، كام أنها تحقق قطيعة بي الدعوة 

نه من تعاٍل وتنزيه وبي املامرسات السياسية الضينّقة باسم اإلسالم، لذلك ننهي بهذا النص املعربنّ حيث يقول:  القرآنية وما تتضمنّ

»إننّ هذه الحركات السياس��ية إذ ألقت عىل كاهل اإلس��الم مسؤولية كل األعامل املنقذة واملخلنّصة للشعب من همومه وآالمه 

قد خلقت نوعاً من األقنوم الضخم الذي أنس��اها حتى الله مؤلنّف هذا الدين بحسب املنظور األكرث أرثوذكسية. وقد اختفى 

علم التيولوجيات واإللهيات من الساحة الثقافية اإلسالمية كام اختفى علم األخالق والفلسفة السياسية. لقد انقرض العلم 

نها القرآن يف اللغة  والعقل والفكر الحر. )...( إننّ هذا اإلسالم التاريخي السيايس قد أساء إىل فكرة التعايل والتنزيه التي دشنّ

العربية، والتي تجلنّت عىل مدار التاريخ يف ش��خصيات روحية ذات ورع وزهد كبريين. والواقع أننّ التحليل الدقيق يبينّ لنا أننّ 

هذا اإلسالم األقنومي ليس هو يف نهاية املطاف إال خطاب امللجأ واملالذ، خطاب املأوى واملخبأ، خطاب الحجة والتعلنّة، خطاب 

د ميلء باملشاكل واآلالم«. )محمد أركون، اإلسالم، األخالق والسياسة، ترجمة هاشم صالح، بريوت،  الوسيلة والعذر لتاريخ معقنّ

مركز اإلمناء القومي، 1990، ص 168(

يبقى يل أن أسأل عن جدوى البحث إذا بقي سجي الورق، ال يقع إال بي أيدي املقتنعي مسبقاً مبضمونه؟

عي التقديس،  يبقى يل أن أبحث عن صدى أقوال لكباٍر رحلوا تاركي املكان لتتناهشه صيحات العنف، وتشوهه قراءات تدنّ

معلنة حقائقها ثوابت ال تحتمل النقاش وال االستفسار.

متى ستسدل الستارة عن ساحة العنف املدننّس بالدماء الربيئة؟ ومتى سيمُختم مسلسل التالعب مبصائر الناس وبالحقيقة 

سة بالشمع األحمر؟ املقدنّ

العنف، والمقّدس، والحقيقة
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بيان العنف1

 عبد اهلل إبراهيم
مفكر وأكاديمي من العراق

ا هي جامعات تنتظم يف أيديولوجيات عرقية أو دينية، أي أننّها محكومة مبرويات رسدية كربى  من املعلوم أننّ األمم إمننّ

ي إىل تغذية  ها من مكونات هويتها الخاصة، وكلنّ مساس بهذه الهوينّة املتخينّلة سيؤدنّ تؤمن بها، وتراها أفضل من غريها، وتعدنّ

تلك الجامعات بالعنف املفرط، وهو عنف يتفجر عند أول اختبار أو مواجهة. يضاف إىل أننّ التفس��ريات الضيقة للدين تشحن 

املؤمني بفكرة رفض اآلخر املختلف عقائدياً، وال ننىس النزع��ات الرتبوية الضيقة القومية أو املذهبية التي توهم أتباعها 

بالتفوق وتتهم اآلخرين بالدونينّة. وحتى عىل مستوى األفراد فالنظام األبوي القائم عىل الرتاتب والهرمية يخلق أفراداً مشونّهي 

زين بفكرة العنف، ولكن لو توسعنا يف تقيص فكرة العنف بشكل كامل، نجد أننّ التجربة االستعامرية قد انتهكت  ثقافياً ومجهنّ

انية، وخلخلت عالقاتها، وكلنّ ذلك بذر العنف فيها كرد فعل يأخذ طابع  خصوصية الجامعات األصلية، وجرحت كرامتها الجونّ

ً هائاًل من املامرسات العنيفة التي هبنّت كاألعاصري املدمرة  املقاومة، والحضارات الكربى ومنها الغربية واإلس��المية اكتنزت كامنّ

ضدنّ الجامعات والشعوب األخرى، ومن الطبيعي أن ينشأ عنف مقابل بدواعي الحامية واملقاومة والحفاظ عىل الهوية.

العنف طاقة داخلية حبيسة لها مغذيات شخصية أو اجتامعية أو سياسية أو دينية، وحينام تتفجر تكون مامرسة عمياء 

تحرق األخرض واليابس، ويف العموم ينبغي تجفيف منابع العنف وليس قمعه، أي معالجة السبب وليس النتيجة، وذلك ال 

يكون إال بالعدالة واملساواة والرشاكة واالعرتاف املتبادل، وهذه تقتيض وجود املؤسسات املدنية والدستورية التي تقوم 

بتنظيم عالقات األفراد فيام بينهم مبا يحقق مصالحهم، وينظم واجباتهم وحقوقهم. وينبغي التأكيد عىل أننّ مجتمعاتنا ما زالت 

تعيش ما قبل هذه املرحلة، أي أنها تعيش مرحلة ما قبل الوصول إىل تعاقد اجتامعي معرتف به ومتفق عليه ينظم عالقاتها، 

فهي تعيش حقبة العالقات االجتامعية ملرحلة القرون الوسطى، حيث السطوة للعالقات القبلية واملذهبية، وحيث الجامعات 

مل تنصهر بعد لتكوين مجتمع تربطه فكرة املواطنة وينظمه القانون، وهذه العالقات القامئة عىل الوالء وليس الرشاكة تؤدي 

إىل احتقانات ال نهاية لها يف عمق تلك املجتمعات، وهي تأخذ أشكاالً كثرية من العنف ميارسه األفراد أو الجامعات إمياناً بوهم 

ر  ر الذي يتفجنّ أو معتقد أو مصلحة. ومن هذه الناحية فالجامعات املذهبية أو اإلثنية تكتنز طاقة هائلة من العنف املدمنّ

أحياناً ألقل سبب، فام بالك إذا توهمت بعض الجامعات أنها صاحبة الحق املطلق واليقي النهايئ، فهي تارس العنف بدرجة 

كبرية من الوحشية ذوداً عن مفاهيم ومعتقدات وتصورات.

ن رصيد العنف ببطء، وال يعرف أحد متى يتفجر فيخرنّب كل يشء. وبدل أن يكون طاقة خالقة وإيجابية ينحرف  يتكونّ

إىل السلبية، وإذا نظرنا لحال مجتمعاتنا من هذه الزاوية نجد أننّ أسباب العنف منبثة يف كل مكان. ولعل العنف السيايس 

1- نشرت هذه المادة ضمن مجلة «يتفكرون»، العدد 5، خريف 2015
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ساً  والديني واملذهبي املدعوم بأيديولوجيات عرقية ومذهبية متعصبة هو األخطر، ألننّ الجامعات تارسه بوصفه حقاً مقدنّ

ومسؤولية أخالقية لتقرير مصريها وتعديل أوضاعها واستعادة حقوقها. وأحياناً يأخذ طابع االنتقام والثأر فيكون بشعاً وال 

يقف عند حد ما.

ليك نطفئ لهيب العنف ينبغي إطفاء جذوته، فالعالقات بي الجامعات والطوائف قامئة عىل فكرة الغلبة والقوة، وليس 

الحوار والرشاكة، فالغلبة سياج تحتمي خلفه الجامعات واألفراد عىل حد سواء، وهذا هو الذي يؤدي إىل الحروب والنزاعات، 

وبخاصة الحروب األهلية واملذهبية حيث تعتصم الجامعات بزعامء متعصبي لالحتامء بهم، وذل��ك ال يكون إال بالرتويج 

س يفيض إىل استعادة الحقوق القومية أو  إليديولوجيا قامئة عىل مبدأ العنف الذي تفهمه الجامعات عىل أنه عنف مقدنّ

املذهبية، وأحياناً الوطنية. وال أس��تبعد أن يتحول العنف إىل معتقد تتبناه الجامعات، ويأخذ به األفراد، يف ظل غياب العدالة 

عىل مستوى العامل وعىل مستوى األفراد. وكلنّ هذا يتعارض مع مكاسب الحداثة التي كانت تريد إحالل نسق من عالقات 

التفاعل والتواصل محل النزعات التدمريية التي تدفع باألفراد واألمم إىل البحث عن حلول فردية قامئة عىل مبدأ العنف.

وتنبغي اإلشارة إىل أننّ الفكر الرباغاميت نظر إىل املجتمعات التقليدية عىل أننّها جامعات منفرطة وغري متجانسة، فهو فكر 

ال يعنى بفكرة املجتمع بوصفه بوتقة تنصهر فيها التش��كيالت اإلثنية واملذهبية والثقافية مبا يؤدي إىل نش��وء هوينّة وطنية 

ا نظر إىل املجتمع بوصفه جامعات متنافرة تنتظمها القوة واملصلحة، وهي تنس��ج هوياتها الضيقة يف منأى عن  جامعة، إمننّ

الجامعات األخرى، وعندما تتعرض مصالح الجامعات للخطر فإنها تعتصم بذاتها حامية لنفسها ولتحقيق مصالحها، ورمبا تتبننّى 

ا حلت محلنّ كلنّ ذلك انتامءات  العنف لتحقيق ذلك. فال وجود لفكرة املصري املشرتك والهوية الشاملة والثقافة الجامعة، إمننّ

مدرسية ضيقة.

يفرض هذا التفسري للهويات تحيزات مذهبية وعرقية تؤدي إىل إنتاج العنف، ثم مامرس��ته عىل الجامعات األخرى، 

حيث تتالىش الجامعة إن مل تكن لها شوكة وقوة، والغاية تربر الوسيلة، فالعنف مبدأ أسايس من مبادئ التفكري بالنسبة لهذه 

الجامعات. وما يعصف بالعامل العريب من عنف له صلة بهذا التفسري، وبخاصة بعد أن أخفقت مشاريع التنمية السياسية 

واالجتامعية والثقافية واالقتصادية، وحلنّ االس��تبداد محل التعدد والرشاكة والدميقراطية، وسوف يتخذ العنف طابعاً مؤسسياً، 

وسيصبح نوعاً من العقيدة املذهبية أو العرقية.
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عنــف الوثـــوقيـّـة1

 عبد السالم بنعبد العالي
مفكر وأكاديمي من المغرب

“ف��ي فقرنا الفكري يكمن غنى الفكر. فالفق��ر يجعلنا نحّس أّن التفكير يعني 
دائمًا أن نتعلم كيف نفكر أقّل مّما نفكر، أن نفكر في الغياب الذي هو الفكر، 

وأن نحافظ على ذلك الغياب عندما ننقله إلى الكالم”.
م. بالنشو

“ال يوجد فكر حديث وبجانبه نقد، بل الفكر الحديث كله نقد”.
ع. العروي

ا العصور الحديثة فقد وضعتها  ية أو البريونية، أمنّ دت الوثوقية مبقابالتها، ففي الفلسفة القدمية قوبلت بالنزعة الشكنّ حدنّ

مقاباًل للنزعة النقدية. يف الحالتي كلتيهام طرح املفهوم داخل إشكالية املعرفة، كام ارتبط تحديده مبفهوم الحقيقة واملنهج 

املوصل إليها. وهكذا أطلقت الوثوقية عىل كلنّ املواقف التي ترفض رفضاً باتنّاً الشكنّ منهجاً، وتتشبث بالحقائق املطلقة معتربة 

إياها يف غنى عن كل نقد.

مل يكن اللفظ ليتخذ يف البداية معنى انتقاصياً قدحياً، ذلك أننّ اإلعالء من الش��ك منهجاً، ومن النقد أس��لوباً، ومن النسبية 

ر املعارف منهجاً ولغة وموضوعات. وهكذا استعمل اللفظ يف البداية، شأنه شأن ألفاظ  موقفاً، مل يفرض نفسه إال مع تطونّ

مجاورة كالسكوالئية والدوغامئية ليدل عىل مجرد اإلميان املطلق بعقيدة، واالعتقاد الراس��خ يف “دوغم”، مثلام استعملت 

السكوالئية يف البداية لتدلنّ عىل الفلسفة التي كانت تمُدرَّس يف مدارس الكنيسة. إال أننّ هذه األلفاظ جميعها رسعان ما اتخذت 

معاين انتقاصية، وغدت ال تستعمل اليوم إال يف معناها السلبي الذي يتهم املعرفة بالتشبث األعمى بالحقيقة املطلقة، ويأخذ 

عىل الفكر دوغامئيته.

ض عن اعتناق  صحيح أننّ البعض مل يكن ليكتفي بهذا التحديد املعريف، أو اقترص عىل هذه املعاين، فكان ينظر إىل ما يتمخنّ

ف، إال أننّه كان يقترص عىل الننّظر إىل الوجه العميل باعتباره  الفكر الوثوقي من نتائج عملية، وال يقف عند الوجه املعريف الرصنّ

مج��رد مفعول ونتيجة ترتتب عن املعرفة والنظر. ويف هذا اإلطار كان يتح��دث عامنّ يتمخض عن اعتناق الوثوقية من مواقف 

ب لرأي بعينه، ورفض للحوار ومن ثم إىل إلغاء لآلخر، بل إىل قمعه وتعنيفه. متشنجة تدفع صاحبها إىل التعصنّ

دنا الوثوقية منذ البداية، ليس عىل أنها موقف نظري و”نظرية يف املعرفة”، بل عىل أنها موقف أخالقي،  لكن، لو أننا حدنّ

س��يايس باألس��اس، لتبيَّ لنا أننّ الوثوقية عنيفة ال مبا يصدر عنها من أقوال وأفعال، بل مبا تنطوي عليه من آلينّة توحيدية ترفض 

1 نشرت هذه المادة ضمن مجلة «يتفكرون»، العدد 5، خريف 2015
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د بي شك ويقي. األمر الذي يدفعها إىل أن تمُدخل كلنّ األمور يف دائرتها فتجربها  كلنّ تعدد لآلراء وكلنّ اختالف للمواقف، وتردنّ

عىل الخضوع ملنطقها، مع ما يقتضيه ذلك من آلينّة إكراهية. وقد س��بق لنيتش��ه أن بينّ أننّ كلنّ آلينّة توحيدية ال تكون كذلك إال 

مبا هي تنظيم وإكراه وإقحام، وإال مبا هي مقاومة فوىض الكرثة، وَسننّ منطق الهيمنة واإلخضاع والقهر.

د اآلراء، وباألحرى اختالفها. لكن، قبل أن يرفض الوثوقي االختالف  هذه اآللية التوحيدية تنع الوثوقي من أن يقبل بتعدنّ

مع غريه، يبدأ أوالً باالمتناع عن االختالف مع نفس��ه، أو عىل األصح بالخضوع الس��تحالة االختالف مع الذات. قبل أن يسدنّ 

ها عىل نفسه، وقبل أن ميارس عنفه عىل اآلخرين، يرزح هو نفسه تحت ضغط البداهة وعنفها.  الوثوقي األبواب عىل الغري يسدنّ

عاء باإلحاطة بكل شاذة وفاذة، إذ أننّ  فالوثوقي ال يخضع فكره للمنطق، بل إنه يخضع كلنّ يشء ملنطقه هو. من هنا ذلك االدنّ

د من شأنه أن يحطرّ من مكانته ويضعف سلطته وهيبته. من هنا الطابع الكلياين للوثوقية وتوتاليتاريتها. أيرّ تحفظ أو تردرّ

لِّياين Totalitaire، بي الرنّغبة يف اإلحاطة بكلنّ يشء، وبي التفرنّد   ذل��ك أننّ هن��اك ارتباطاً وثيق الصلة بي الكيل Total والكمُ

بالرأي والتوتاليتارية، وهو ارتباط يتجاوز املس��توى اللفظي. ذلك أننّ الفكر التوتاليتاري يتنّس��م مبنطق الحرص والنظرة الكلينّة 

د، وحس��مه املترسع يف كلنّ ما من ش��أنه  عي أننّه ال يشء يفلت من إحاطتها. من هنا ابتعاده التامنّ عن كلنّ تحفظ وتردنّ التي تدنّ

أن يفصح عن نقص وعجز، نظراً ملا يرتتب عن ذلك، ليس من إظهار لضعف نظري فحسب، وإمنا من تنقيص من صاحب الرأي 

لطة. إنه ليس مجرَّد جهل بأمور،  ومسنّ بهيبته وسلطته. فالنقص هنا أيضاً ال يتوقف عند املعرفة والنَّظر، وإمنا يطال الهيبة والسنّ

وإمن��ا ه��و عالمة عىل قصور وعجز وضعف. لذلك فإننّ ما ميينّز الوثوقية هو قدرتها الخارقة عىل اإلفتاء يف جميع النوازل مهام 

د لن يكون إال عالمة عجز، وكل خطأ لن يعترب إال خطيئة. كانت طبيعتها ودرجة تعقيدها. فكلنّ شكنّ أو تردنّ

ا عن عالقة لفظ الكيل بالتوتاليتاري يف االتجاه اآلخر فقد سبق أن أرشنا إليها عندما قلنا إننّ الفكر الكلياين، مبا ينطوي  أمنّ

د”، فإنه يضطر إىل توظيف آلينّة قمعية إكراهية. عليه من آلية توحيد و”ضمنّ يف كلنّ موحَّ

بناًء عىل ذلك، فالفكر الوثوقي الدوغاميئ الذي يس��بح يف البدهيات واليقي ال يكون، كام يقال عادة، عنيفاً مبا يتولد عنه 

َسلَّاًم به.  ح، وما يعتقده طبيعياً بَدهياً ممُ ، أو يش��دنّ إليه عىل األصَّ من مفعوالت، وما يتمخض عنه من نتائج، وإمنا مبا هو ينش��دنّ

فكأننّ العنف هنا عنف بنيوي. وقد سبق لروالن بارط أن بيَّ أننّ البداهة عنف، و”أننّ العنف الحقنّ هو أن تقول: طبيعي أن 

نعتقد هذا االعتقاد، هذا أمر بدهي”.

د والرتكيب. فالذهن  د البداهة بربطها مبفهوم الوحدة والبساطة، مثلام ربط الشكنّ بالتعدنّ كان أبو الفلسفة الحديثة قد حدَّ

ا البداهة فجرب وقهر واستعباد. روب. الشكنّ حرية واختيار وحرية، أمنّ دت أمامه املسالك وتعقدت الدُّ ال يشك ويحار إال إذا تعدنّ

 إن كان أمامك مس��لك واحد، فإنك ال تلك إال أن تأخذه، أو لنقْل باألوىل إننّ املس��لك هو الذي يأخذك فتنقاد نحوه 

متوهاًم أنك تلك الحقيقة، ناسياً أنك مملوك لها، خاضع لقهرها، معرنّض لعنفها.

بل، وتتعقد املسالك.  ر من الوثوقية إال عندما تنفتح أمامه األبواب، وتتعدد السنّ عىل هذا النحو، ال ميكن للفكر أن يتحرنّ

آنئذ، إن كانت هناك بداهة فهي ال ميكن أن تكون إال عند نهاية مسار، وإن كان هناك وصول إىل حقيقة فهي ال ميكن أن 
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”. هنا وهنا فقط يتحدد  تكون إال تعدياًل لرأي، وتصحيحاً ألخطاء بحيث ال تمُدرك، كام قال باشالر، “إال يف جونّ من الننّدم الفكرينّ

الفكر كرتاجع وانعكاس réflexion، ويغدو الفكر مرادفاً للنقد.

عىل هذا النحو فإننّ الوثوقية عنف وقمع مبا هي بداهات تس��دنّ أبواب الش��ك وتوصد سبل النقد فتسجن صاحبها داخل 

د«، وتحول بينه وبي أن يتنفس هواء الحرينّة. لذا فهي مرتبطة بالتشنج وأحادية الرأي وما يتولد عنها من قمع لآلراء  »كلنّ مَوحَّ

املخالفة، وعدم اعرتاف بالرأي اآلخر، األمر الذي قد يؤدي بها إىل عدم االقتصار عىل العنف الرمزي، لكن نّهذا العنف لن يكون 

يف جميع األحوال إال امتداداً لعنف بنيوي.

هذا العنف البنيوي ال مينع الوثوقي من أن يراجع ذاته ويعاود النظر يف آرائه فحسب، وإمنا يحول بينه وبي اإلصغاء 

للغري. ذلك أننّ ما يحول بي الوثوقي وبي أن يعاود النظر يف ما يعتقد، ليس كونه ال يقتنع بالرأي املخالف، وإمنا كونه ال يصغي. 

بهذا املعنى كان أبو حامد الغزايل ييأس من خصومه من الباطنية فريى أننّه ال سبيل إىل إقناعهم، وليس ذلك راجعاً يف نظره 

ا لكونهم »ال يصغون«. لقوة آرائهم ومتانة حججهم، وإمننّ

عنــف الوثـــوقيـّـة
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نحو قراءة جديدة لموقف فرانز فانون 

 الزواوي بغوره
أكاديمي من الجزائر

“أشعر أّن القراءة الكبرى لعمل فانون لم تتم بعد )...(، وأعتقد أّن قراءة فانون 
كمفكر متجانس لم تجر بعد”.

إدوارد سعيد، الهوية تعددية، والمنفى حقل كريم.

يمُعترب فرانز فانون وجهاً بارزاً يف الدراس��ات التي تمُعرف منذ فرتة بالدراسات ما بعد االستعامر، بل ال نجانب الصواب 

إذا قلنا إننّه ميثل الش��خصية املحورية يف هذه الدراس��ات.1 وبالنظر إىل تشعب وتشابك القضايا العديدة التي تطرح حول هذا 

ى بالدراسات ما بعد  املفكر واملناضل، فإننا سننظر يف موضوع مركزي سواء بالنسبة لنصوصه، أو بالنسبة للمجال الجديد املمُسمنّ

االستعامر، ونعني بذلك الهوينّة وعالقتها بالعنف.

- أواًل: يف القراءة الجديدة

ه وجودي  نة فرانز فانون، ما مل ننظر عىل األقل يف قراءتي أساسيتي: األوىل ذات توجنّ ال ميكن الرشوع يف قراءة مدونّ

ه باالستعامر الجديد )néo-colonialisme(2، وعرضها يف املقدمة التي كتبها لكتاب  مثلها جان بول سارتر ضمن ما سامنّ

فرانز فانون: معذبو األرض، شكلت منطلقاً لعدد كبري من الدراس��ات واألبحاث. والقراءة الثانية تنتمي إىل الدراسات ما بعد 

االستعامر)post-colonialisme( التي ميثلها مجموعة من املفكرين يف هذا الحقل اإلنساين الجديد، ومنهم عىل وجه التحديد: 

إدوارد سعيد3، وهومي بابا4، وأشيل مبا5. 

1- انظر على سبيل المثال: 

- Matthieu Renault, Franz Fanon, De l’anticolonialisme a la critique postcoloniale, Paris, Editions Amsterdam,2001.

 - Dayan-Herzbrun)sous dir.(, Vers une pensée politique postcoloniale a partir de Franz Fanon, in, Tumultes, N°31,
2008.

2- Jean-Paul Sartre, Situation , V, Colonialisme et néo-colonialisme, Paris, Gallimard, 1964.

3- إدوارد سعيد، الثقافة واالمبريالية، ترجمة كمال ابوديب، دار اآلداب، بيروت-لبنان، ط 2، 1998

4- هومي.ك.بابا، موقع الثقافة، ترجمة ثائر ديب، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، 2004

5- Achille Mbembe, De la postcolonie, Essai sur l’imaginaire politique dans l’Afrique contemporaine, Paris, 
Karthala,2000 .
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والس��بب الذي يدفعنا إىل إجراء هذه املحاولة األولينّة هو أنه عىل الرغم من األهمية التي يعرفها هذا املفكر واملناضل 

من أجل التحرر والحرينّة يف الفكر العاملي، إال أنه مل يلق بعدمُ يف الفكر العريب عموماً، ويف الفكر السيايس عىل وجه التحديد، 

املكانة املناسبة التي يتمتنّع بها يف الدراسات الغربية املعارصة، رغم أهمية أفكاره وآنيتها بالنسبة للثقافة العربية املعارصة. 

م  ويزداد األمر إلحاحاً إذا نظرنا إىل مكانته يف الدراسات االجتامعية والسياسية والتاريخية والفلسفية يف الجزائر التي مل تقدنّ

إسهاماً نظرياً يسمح بالحديث عن مقاربة عربية أو جزائرية خاصة بفكر فرانز فانون، رغم االحتفال الدوري مبآثره واإلشادة 

مبواقفه، وتسمية العديد من املؤسسات والشوارع باسمه من قبل الجهات الرسمية الجزائرية، ولكنها مل تسهم يف نرش أعامله 

وال يف ترجمتها، وال يف دراس��تها يف الجامعات الجزائرية. وما تزال معظم الدراس��ات املكتوبة باللغة العربية حول هذا املفكر 

ا كشهادة تاريخية عىل الثورة الجزائرية، أو تربز عالقة فانون بها6، أو تخضعه للقراءة التي  تتنّصف باملحدودية، وتمُس��تخدم إمنّ

ة كتاب: معذبو األرض7. مها جان بول سارتر يف مقدمنّ قدنّ

وإذا كنا ال نستطيع الحديث عن دراسات عربية متميزة حول فكر فانون، فإنه يجب اإلشارة إىل أننّ أهم كتبه قد تمُرجمت 

إىل العربية8. وعليه، فإننّ ما دعا إليه إدوارد س��عيد يف كتابه: الثقافة واإلمربياليرّة، واملتمثل يف رضورة إنجاز دراس��ة شاملة حول 

فكره، ما يزال يف تقديرنا مطلباً قامئاً بالنسبة للفكر العريب املعارص عموماً، والفكر الجزائري عىل وجه التحديد، وليس بالنسبة 

للفكر الغريب الذي يحتلنّ فيه فكر فانون مكانة رائدة، بل ال نبالغ إذا قلنا إننّه مطلب رضوري بالنس��بة للثقافة الجزائرية 

املعارصة التي اهتم بها فانون يف وقت مفصيل من تاريخها، ونعني بذلك بالطبع الثورة التحريرية ومآلها. 

ومام ال ش��ك فيه، أننّ ما قدمه إدوارد س��عيد يف كتابه: الثقافة واإلمربياليرّة، ويف عدد من حواراته، يشكل إسهاماً أساسياً يف 

دراس��ة فكر فانون يف الثقافة العربية املعارصة، إال أنه يجب اإلش��ارة إىل كون تلك القراءة قد تيزت بتوظيفها لطريقة فوكو يف 

تحليل الخطاب، وبقيامها بنوع من املامثلة بي فانون وفوكو. وإذا كان من املؤكد أننّ إدوارد س��عيد قد اس��تلهم فوكو يف كتابه: 

ن من تقديم قراءة جديدة ومنتجة، فإننا نعتقد أننّ توظيف طريقة فوكو يف قراءة فانون، كام عرضها يف كتابه:  االسترشاق، وتكنّ

الثقافة واإلمربياليرّة، ال تسمح بتحقيق قراءة منتجة وشاملة لفرانز فانون، وذلك بسبب عملية املامثلة التي أجراها بي الفيلسوفي.

مه ميشيل فوكو يف كتابيه:  فعىل سبيل املثال يستحرض إدوارد سعيد يف قراءته لفانون كتابه: معذبو األرض، ويقارنه مبا قدنّ

تاريخ الجنون يف العرص الكالســييك، واملراقبة واملعاقبة، حيث قال: »مثة مسألة مهمة، وهي أننّ كتاب فانون كان نتيجة نضال 

6- انظر على سبيل المثال: 

- محمد الميلي، فرانز فانون والثورة الجزائرية، دار الكتاب العربي، الجزائر)د-ت(، 

7- انظر على سبيل المثال: 

- البخاري حمانة، فلسفة الثورة الجزائرية، ابن النديم للنشر والتوزيع، ودار الروافد الثقافية- ناشرون، بيروت- لبنان، 2012، ص 99، 142، 222، 226

8- هذه الكتب هي: 

1. معذبو األرض، سامي الدروبي وجمال األتاسي، دار الطليعة، ط5، 1984، والطبعة األولى 1963

2. بشرة سوداء وأقنعة بيضاء، ترجمة خليل أحمد خليل، دار الفارابي، 2004

3. العام الخامس للثورة الجزائرية، ترجمة ذوقان قرقوط، دار الفارابي، 2004

4. ألجل الثورة اإلفريقية، ترجمة ماري دياال طوق، دار الفارابي، 2007
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رقا ال إىل أنظمة اإلقصاء فقط، بل إىل أنظمة التقييد. الصورة األقوى يف كتاب  جامع��ي، باملقارن��ة مع كتاب فوكو)...(. فقد تطنّ

فانون هي صورة املدينة الكولونيالية..إلخ«9. 

ثم إننّ ما خلص إليه من رضورة إيجاد نظرية جديدة للثقافة تكون ترجمة لحرب التحرير10، ال تستطيع طريقة فوكو أن 

م الوس��ائل الكافية لها، وذلك بحكم إحجامها عن تقديم البدائل النظرية، وبسبب إعطاء األولوية للمامرسات والنقد عىل  تقدنّ

حساب النظرية والتأسيس. 

والحق، فإننا نس��تطيع القول إننّ معظم القراءات التي أنجزت حول مدونة فانون قد توقفت عند كتابه: معذبو األرض، 

ومل تلتفت إىل بقية كتبه ونصوصه األخرى. ينطبق هذا األمر عىل معظم القراءات التي أنجزت يف حقل الدراس��ات ما بعد 

االستعامر، وكذلك عىل فالسفة االعرتاف الذين اهتموا بفرانز فانون، وبخاصة الفيلسوفي شارل تايلور وإكسال هناث.

فقد أشاد شارل تايلور بأهمية كتاب: معذبو األرض يف تحليله لسياسة االعرتاف، وأكد عىل دوره يف صياغة مفهوم 

ه، وإقراره بأننّ فرانز فانون ميثل  الهوينّة مبا هي اعرتاف متبادل بي األنا واآلخر، ورضورة التحرر من االعرتاف املزيف أو املش��ونّ

ص تشخيصاً نقدياً ذلك السالح الذي  ه إىل االعرتاف الحقيقي. وأنه شخَّ مفتاحاً للحالة االنتقالية، أي االنتقال من االعرتاف املشونّ

ر نفسه من  ر املستعَمر عليه أن يمُحرنّ يس��تعمله املستعمر واملتمثل يف فرض صورة منطية عىل املستعمرين. وبينّ أنه ليك يتحرنّ

الة يف هذا التحرر. ولقد تحولت هذه الفكرة الخاصة بالتحرر من  تلك الصورة الدونينّة واملش��ونّهة، وميثل العنف وسيلة فعنّ

الصور املفروضة والنمطية إىل أداة حيوية يف االتجاهات النسوية والتعدد الثقايف11. 

ومل يزد إكسال هناث بدوره عن اإلحالة إىل كتايب فانون: معذبو األرض، و: برشة سوداء وأقنعة بيضاء12، مستلهاًم قراءة 

ة بفرانز فانون، وذلك عىل الرغم من أننّ القراءة األولية  س��ارتر يف تأس��يس فلسفة االعرتاف، ومتخذاً منها منوذجاً للقراءة الخاصنّ

م إسهاماً مميزاً يف معناها،  لنصوصه تبي أننّ مسألة االعرتاف قد شكلت إحدى املوضوعات األساسية يف كتاباته، ومن أنه قد قدنّ

وذلك منذ كتابه األول: برشة سواء وأقنعة بيضاء.

- ثانياً: يف قضية جدل السيد والعبد: 

وإذا كان من املعروف أننّ نظرية االعرتاف، مبا هي نظرية يف العدل الرمزي واملادي قد تأسس��ت من خالل قراءة هيغل، 

وبخاصة يف موضوع ما يمُعرف بجدل السيد والعبد الذي شكل موضوع نظر عند مختلف فالسفة االعرتاف الذين توقفوا عنده 

بالتحليل والنقد واالستنتاج، وبخاصة شارل تايلور يف كتابه: هيغل واملجتمع الحديث 1979، وإكسال هناث يف كتابه: الرصاع 

9- إدوارد سعيد، السلطة والسياسة والثقافة، ترجمة نائلة قلقيلي حجازي، دار اآلداب، 2008، ص 64

10- يقول: «إّن عنف النظام االستعماري والعنف األهلي المضاد يوازي أحدهما اآلخر ويستجيبان أحدهما لألخر بتجانس متبادل فائق. ينبغي بحسب فانون أن 
يرتقى بالصراع إلى مستوى جديد من النزاع إلى تركيبة تتمثل في حرب للتحرير، تتطلب ثقافة ما بعد قومية نظرية جديدة جدة كاملة». ص 324. اإلحالة: 171

11- Charles Taylor, Multiculturalisme , Différence et démocratie, Paris, Flammarion, 1994, p.88-89.

12- Axel Honneth, La lutte pour la reconnaissance, Paris, Les éditions du CERF, 2002, p.191.
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من أجل االعرتاف، وبول ريكور يف كتابه: مسار االعرتاف. وكان ألكس��ندر كوجيف )Alexandre Kojeve()1968-1902( يف 

كتابه: مدخل إىل قراءة هيغل قد سبقهم إىل طرح موضوع السيد والعبد الذي صاغه هيغل بي سنوات )1807-1802( حيث 

كان يدرس يف جامعة )يينا(. وقد وجد تعبريه الكامل يف كتابه: فينومينولوجيا الروح، حيث احتلنّ مفهوم االعرتاف مكانة 

مركزينّة. 

ل  وفقاً للعديد من الدراسات حول هذا املوضوع، فإننّ هيغل قد جعل االعرتاف يف صلب الفلسفة السياسية13، وسجنّ

-déni de reconnai )حضوره يف ثالث لحظات: األوىل متصلة بفكرة القانون، والثانية بالعدالة، والثالثة يف رفض االعرتاف 

.)sance

ويمُعترب فرانز فانون من املفكرين الذين مل يكتفوا بتفسري ورشح موقف هيغل، وإمنا أضافوا لجدلية السيد والعبد جدلية 

جديدة هي جدلية السيد والزنجي. وجاء ذلك بشكل رصيح يف عنوان الفصل السابع من كتاب: برشة سوداء وأقنعة بيضاء، 

وهو: الزنجي واالعرتاف، حيث قسمه إىل قسمي: األول بعنوان: الزنجي وإدلر، والثاين: الزنجي وهيغل. ويعنينا بطبيعة الحال 

النظر يف هذا القسم الثاين الذي بدأه باقتباس من كتاب هيغل: فينومينولوجيا الروح.   

يرى فانون أننّ اإلنسان ال يكون إنساناً إال عندما يفرض نفسه عىل إنسان آخر بهدف االعرتاف به، وأنه إذا مل يكن هنالك 

اعرتاف حقيقي من قبل اآلخر، فإننّ هذا اآلخر س��يبقى موضوعاً للفعل. ملاذا؟ ألننّ باآلخر، وباعرتافه تتوقف قيمة اإلنس��ان 

وحقيقته اإلنسانية. ولكن ما الحظه فانون هو أننّ هذا االنقالب يف العالقة بي السيد والعبد من خالل االعرتاف إمنا كان مجرد 

انتقال من منط معي إىل منط آخر، وليس من حياة إىل حياة أخرى.

ويشبنّه هذا االنتقال باملريض الذي يقرر الطبيب أنه قد شفي، ولكننّ ذلك ال مينع من معاودة املرض. وهذا يعني أننّ فانون 

يهتم بالحاالت التجريبية وبالوقائع العينية أكرث من اهتاممه باالفرتاضات النظرية أو املثالية، وبذلك يتقدم يف تقديرنا إىل طرح 

مريئ والذل..إلخ. ما أصبح يمُسمى يف نظرية االعرتاف بتجارب الظلم والالنّ

والحق، فإننّ فانون يتقدم بأطروحة جديدة مؤداها أننّ العبد الزنجي مل يناضل من أجل الحرية، وإمنا السيد األبيض هو 

الذي اعرتف به يف لحظة معينة، لذا فإننّ الزنجي ال يدرك قيمة الحرية، وأنه عندما يناضل من وقت آلخر من أجل الحرية 

والعدالة، فإننّ األمر يتعلق دامئاً بالحرية والعدالة كام يفهمها الرجل األبيض. وهذا يعني أننّ فانون يدعو إىل قلب كامل، ليس 

لألوضاع واملستويات االجتامعية والثقافية واملنزلة القانونية، وإمنا إىل قلب الفكر نفسه معتمداً يف ذلك عىل رأي فيخته من أننّ 

األنا تفرض نفسها باملعارضة، ولكن يجب النظر إىل هذه املعارضة من زاويتي: زاوية تقول نعم للحياة وللحب وللكرم، وزاوية 

يه بالفعل أو املامرسة14. ل ذلك من خالل ما يسمنّ تقول ال إلذالل اإلنسان أو استغالل اإلنسان أو احتقاره، وكنّ

13- Ibid., p.284.

14- Frantz Fanon, Peau noire, masque blancs, Bejaia, Algérie, Editions Talantikit, 2013, p.175-180.
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- ثالثاً: يف الهوية والعنف: 

تشكل هذه القراءة األولية ملنزلة االعرتاف يف فلسفة فرانز فانون يف تقديرنا مدخاًل مناسباً لدراسة موضوع الهوينّة والعنف 

الذي كرنّس له فانون جهداً كبرياً ومكانة واضحة يف مختلف أعامله. وقد ساعده يف ذلك تكوينه العلمي كطبيب نفس وقف 

ى باسمه عند تجارب نفسية عديدة تعاين أزمة يف الهوية، ثم انتقاله  لسنوات يف مستشفى )بليدة( بالجزائر الذي أصبح يمُسمنّ

إىل عامل النضال السيايس يف صفوف جبهة التحرير الوطني حيث نظر يف الهوينّة الجامعية إلنسان العامل الثالث.

وال يتنّس��ع املجال ملناقش��ة مختلف عنارص هذا املوضوع، وإمنا سنتوقف عند بعضها، آملي أن ننجز الحقاً عماًل متكاماًل. 

ومامنّ ال شك فيه أننّ أول عنرص يجب اإلشارة إليه هو العنرصية التي كانت تتملكه مرارتها طوال حياته. يقول: »عندما أتحدث 

إىل م��ن يحبونني يقولون إنهم يحبونني عىل الرغم من لوين، وحينام أتحدث إىل من يكرهونني يعتذرون بأنهم يكرهونني 

بسبب لوين. ويف الحالتي أجدين حبيس الحلقة اللعينة إياها«15.

وإذا كانت العنرصية ظاهرة مرئينّة وميكن إدراكها وإدانتها وتجاوزها، فإننّ هنالك صوراً أخ��رى تتخذها الهوينّة توقنّف 

عندها كثرياً فرانز فانون بالتشخيص والنقد. وأهمنّ هذه الصور هي صورة االستالب/االغرتاب. فقد وصف اإلنسان الزنجي، 

وبخاصة القادم من جزر املارتنيك موطنه األصيل، بأنه: »يفعل كل ما بوسعه حي يصل إىل فرنسا ليك ينفي هويته الزنجية، 

ناً«16. ب ترشنّب الحضارة األوربية، وإن كان ملونّ ا هو فإنسان مهذنّ فرتاه يقول متباهياً: إننّ الزنوج إفريقيون، أمنّ

وهذا يعني أننّ هذا الزنجي ال يعطي أهمية للون البرشة، واضعاً عىل وجهه قناعاً أبيض، يف حي يراه األبيض مجرنّد دمية 

مضحكة ترطن بالفرنس��ية. وقد يتخذ هذا االستالب أشكاالً عديدة، منها ما يسميه ب� )العصاب الجنس األليم(، ويظهر ذلك 

يف سلوك الزنجي عند وصوله إىل أول مدينة أوروبية، حيث يقصد أول بيت للبغاء ملامرس��ة الجنس مع امرأة بيضاء، وذلك 

العتقاده، كام يقول فانون: »عندما تداعب يداي تلك النهود البيضاء أحسنّ بأنهام تسكان باملدينة والكرامة البيضاء وتجعالنهام 

ملك يدي«17.

ولقد ذهب اإلنسان األبيض بعيداً يف تأكيد هذه الرغبة الجنسية الجامحة لإلنسان الزنجي، وذلك عندما ربطه بجملة 

من الصور النمطية، منها عىل وجه التحديد، الزنجي املالكم صاحب الرتكيب البيولوجي الصلب، وصاحب الفحولة الجنسية، 

م فرانز فانون نس��باً مذهلة حول هذه الصور النمطية التي يصل اقتناع  والتفوق الريايض، والوحش��ية، واملحب للخطيئة. ويقدنّ

اإلنسان األبيض بها إىل نسبة %60 من مجموع العينة التي درسها. وعلق عىل هذه النسبة مبالحظة نابهة مؤداها أنه لو مل 

ه هوينّة الزنجي  يكن هو الذي أجرى هذه العينة بوصفه زنجياً لكانت النسبة أعىل بكثري. وعليه، فإننّ الصورة النمطية التي تشونّ

ه.  وتحرصه يف الفحولة والخطيئة، والتي ال تاثله إال صورة اليهودي املحب للامل والخديعة، تمُعدنّ صورة رصيحة لالعرتاف املشونّ

15- Ibid., p.116.

16- Ibid.,p.63.

17- Id.
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ويف تقدير فانون، فإننّ تفس��ري سلوك الزنجي املصاب بالعصاب الجنس، والذي يخضع للصور النمطية لإلنسان األبيض لن 

يكون إال بالتحليل النفس الذي يعني يف هذه الحالة البحث عن التعويض. إننّ الزنجي العاجز عن تحقيق ذكوريته اقتصادياً 

ضها بالرياضة والجنس. وال فرق يف ذلك بي الزنجي والزنجية، فكام يبحث الزنجي عن املرأة البيضاء،  واجتامعياً وسياس��ياً يعونّ

كذلك تبحث الزنجية عن رجل أبيض، وعن ولد مهجن مييل إىل البياض أكرث مام مييل إىل السواد. وهذا يعني أننّ الزنجي يعاين 

من عقدة )التبييض( كام قال.

إننّ هذا االستالب الذي يعاين منه اإلنسان الزنجي ومن مياثله يف الوضعية الدونية واملنزلة القانونية، ما كان من املمكن 

وضع حد له، سواء بنقده أو تجاوزه، لو مل يتمكن بعض األفراد من االنعتاق منه والتحرر منه، بحيث أصبحوا بالنسبة للزنجي 

أوالً، ولبقية املستعبدين يف العامل ثانياً، منوذجاً يف التحرر. ومن هؤالء الذين توقنّف عندهم فرانز فانون الشاعر والكاتب 

واملناضل املارتنييك إميه سيزار الذي قال ذات يوم: »ما أجمل أن يكون اإلنسان أسود«! وبهذه العبارة تمنّ اإلعالن عن عودة 

الوعي وإدراك الهوينّة.

وإذا كانت هذه العبارة قوية يف داللتها الرمزية، فإننّ تحقيقها عىل مستوى الواقع يحتاج إىل خطوات عملية. وميكن القول 

إجامالً إننّ املسار العام للوعي السيايس عند فرانز فانون قد مرنّ مبرحلتي: األوىل قوله باالتحاد بي الرجل األبيض والرجل األسود، 

ولكنه تبينّ له أننّ هذا االتحاد يعني عند األبيض: )أن تصبح مثيل(، كام قال. يف حي أننّ الرجل األسود يستحيل أن يصبح مثله، 

ومن هنا تبدأ حركة التحونّل نحو التحرر، وتظهر الحاجة إىل االعرتاف.

وال تختلف حالة الزنجي عن حالة املستعمر، فكالهام يف نظر الرجل األبيض الذي هو املستعمر يخضعان للنظرة 

العنرصية والدونية. فإذا كانت العنرصية تجعل اإلنس��ان الزنجي عبارة عن وحش يحب الخطيئة، فإننّ املستعمر أو األهيل قد 

تمنّ تحويله من قبل السياس��ات االستعامرية إىل )حيوان/ دابة( أو إىل )يشء/ جامد(. واالستعامر مبا هو نظام قائم وفريد من 

نوعه يخلق شعوراً قوياً ودامئاً بالنقص يف نفوس الشعوب املستعمرة، لذا فإننّ الخروج من هذه الوضعية أو الحالة ال ميكن أن 

يتمنّ يف نظره إال من خالل العنف.

ومعلوم أننّ كتاب: معذبو األرض، يتضمن طرحاً جديداً ملوضوع العنف يصعب اإلحاطة به يف هذا املقال. ويكمن مصدر 

: »من أعظم الوثائق السياسية يف عرصنا«18.  هذه الصعوبة من جهة يف أننّ الكتاب، وكام وصفه بحق بعض الدارسي، يمُعدنّ

ومن جهة أخرى، فإننّ موضوع العنف نفسه قد أثار العديد من املناقشات التي تحتاج إىل دراسة قامئة بذاتها سواء ما تعلق 

بطبيعته، أو بعالقته بأشكال العنف املختلفة أو مبصادره، أو بجدواه، وذلك حتى نجيل حقيقة موقف فرانز فانون منه. وعليه، 

فإننا س��نكتفي باإلشارة إىل موضوع أسايس يفرضه السياق التاريخي الذي طرح فيه موضوع العنف عند فرانز فانون، والوضع 

الحايل الذي ترنّ به الثقافة العربية. ونقصد بذلك عالقة العنف باملقدس والدين، وبخاصة الدين اإلسالمي. والحق، فإننّ هذا 

املوضوع يشكل هدفاً أساسياً لهذه القراءة التي نقرتحها.

18- دافيد كوت، فرانز فانون، ترجمة عدنان كيالي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1971، ص 115
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ويف تقديرنا، فإننّ املدخل املناسب لتناول هذا املوضوع يتطلب النظر من جهة إىل العالقة بي التحليل النفس والعنف 

واملق��دس، وذلك بحكم الصلة املب��ارشة بي فرانز فانون والتحليل النفس. ومن جهة أخرى، يجب طرح عالقة الدين، وبخاصة 

الدين اإلسالمي، بالعنف، وذلك بحكم السياق التاريخي املتمثل يف حدث الثورة التحريرية الجزائرية، ويف استعامل العنف من 

قبل جامعات إسالمية يف وقتنا الحارض.

س  ال تس��عفنا نصوص فرانز فانون عىل تقديم إجابة فاصلة عن هذه األس��ئلة، وذلك بحكم عدم تخصيصه ملسألة املقدنّ

والدين مكانة خاصة، وإمنا أشار إىل الدين يف سياق تحليله لثقافة املستعَمر التي تتسم بالتبعية لثقافة االستعامر19. وذهب 

إىل القول إننّ استعامل الدين أو توظيفه سياسياً سينجم عنه فقد وتضييع للجانب الروحي فيه. وأننّ الوضع االستعامري يفرض 

 )décolonisation( جملة من املامرس��ات التي يسميها باملامرسات االسرتاتيجية التي ال تحتاج إىل الدين. وأننّ نزع االستعامر

يتطلب التخلص الكامل من املايض. وعىل هذا األساس، رأى يف املجاهد الجزائري عىل سبيل املثال، أننّ له طريقة خاصة يف 

القتال إىل حد املوت، ولكنه مع هذا مل يقرن ذلك بوعد ميتافيزيقي، وأننّ ما يقوم به إمنا هو دليل عىل نكران الذات من أجل 

حامية الشعب. 

ومام ال شك فيه، أننّ هذه القراءة للثورة الجزائرية وملبدأ االستشهاد فيها، تطرح مشكالت عديدة متعلقة مبفهوم الثورة، 

ومبرجعياتها، وأيديولوجيتها، وطبيعة الفاعلي التاريخيي فيها، ال يتس��ع املجال ملناقشتها. وتكفي اإلشارة هنا إىل أننّ املفكر 

اإلس��المي عيل رشيعتي قد حاول تأسيس ما ميكن أن نصطلح عليه ب� )الهوت التحرير يف اإلس��الم( وذلك انطالقاً من قراءة 

خاصة لفرانز فانون20.

س والدين تطرح مشكالت منهجية ومعرفية عديدة، ليس أقلها حديث فرانز  وإذا كانت مسألة العالقة بي العنف واملقدنّ

فانون عن: »العنف املطلق«21، فإننّ ما يجب اإلشارة إليه هو أنه يف مقابل العنف مبعناه املاركس، أي إعطاء األولوية للعنف 

الثوري كام تثله الطبقة العاملة، يرى فانون أننّ طبقة الفالحي هي الطبقة الثورية يف البلدان املستعمرة، لذا فإننّ الثورة تزرع 

بذورها يف الريف ثم تنتقل إىل املدن لتنترش عند الفالحي املنبوذين واملهمش��ي الذين يعيش��ون عىل أطراف املدن الكربى يف 

املستعمرات. وقد وصفهم بقوله: »مجموعة من الجرذان يف وسعك أن تركلها بأقدامك أو أن ترميها بالحجارة، ولكن عىل الرغم 

من كل ما تفعله فإنها تظلنّ تقضم وتحفر عند جذور الشجرة«22. وهذا يعني أنه يف مقابل النموذج املاركس للعنف القائم 

ى يف األدبيات املاركسية بالربوليتاريا الرثة. أي، تلك الفئات املهملة واملهمشة، ولكنها  عىل الطبقة العاملة، ينترص فانون ملا يمُسمنّ

تبحث بطرقها الخاصة عن االعرتاف بحقوقها.

19- Frantz Fanon, Pour la révolution africain, Paris, Maspero, 1969, p.49.

20- Mathieu Renault, Damnation, Des usages de la religion chez Frantz Fanon, in, Théorèmes: http://teoremes.revues.
org/445.

21- فرانز فانون، معذبو األرض، ص 14

22- المصدر نفسه، ص 38
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ن كل أنواع العنف السيايس والعسكري والثقايف والنفس.  د فانون يف وصف االستعامر بالعنف الشامل الذي يتضمنّ وال يرتدنّ

ويعترب التعذيب الجس��دي والنفس مثاالً صارخاً للعنف االستعامري، وعنرصاً أساسياً يف النظام االستعامري، وليس عرضاً من 

عوارض االستعامر. أي يجب النظر إليه بوصفه آلية مالزمة لالستعامر. يقول: »ليس التعذيب عرضاً وال خطأ، وال ميكن فهم 

االس��تعامر خارج إمكانية التعذيب واالغتصاب واملجازر. إننّ التعذيب منوذج من مناذج العالقات بي املستعِمر واملستعَمر«23. 

وال ميكن القضاء عىل العنف وأشكاله املختلفة إال بعنف مامثل ومعاكس يف جميع االتجاهات. ولقد شكلت التجربة الجزائرية، 

وبخاصة ثورة التحرير الوطنية، منوذجاً ملهاًم له، وكذلك بعض التجارب اإلفريقية التي تعرنّف عليها عندما كان ممثاًل للثورة 

الجزائرية يف عدد من البلدان األفريقية.

يقول: »إننّ العنف عىل نطاق الشعب هو الذي يصهر القبيلة واإلقليمية ويشدنّ أبناء املجتمع بعضهم إىل بعض ملزماً كل 

فرد بواجبه نحو نفسه ونحو اآلخرين«24. وعليه، فإننّ طريقة غاندي النضالية ضد االستعامر تمُعترب طريقة غري أصيلة بحكم عدم 

ز هذا املنظور الخاص بالعنف مبا كتبه سارتر يف مقدمة كتاب: معذبو األرض، قائاًل: »إننّ املواطن من  اقرتانها بالعنف. ولقد تعزنّ

الس��كان األصليي ال يش��في نفسه من العصاب االستعامري إال بطرد املستوطني بقوة السالح )...(. فعندما ينفجر غضبه يعيد 

اكتشاف براءته، ويصبح قادراً عىل معرفة نفسه من حيث أنه هو الذي يخلق نفسه )...(. إننّ إطالق النار عىل أورويب هو مبثابة 

قتل عصفورين بحجر واحد، فهو يعني أن يقتل يف آن معاً الرجل األبيض والرجل الخاضع لظلمه«25. وهذا يعني أننّ العنف 

ر لعودة الوعي، واكتشاف الهوينّة، وتحقيق الذات. ملاذا؟ ألنه: »عىل مستوى األفراد يمُعترب العنف عماًل  قد تحونّل إىل عامل مطهنّ

ر املواطن من السكان األصليي مامنّ يعانيه من مركب النقص واليأس والكسل«26.  راً، فهو يحرنّ مطهنّ

وكام أرشنا سابقاً، فقد قيل الكثري عن مفهوم العنف عند فانون، إذ تكفي اإلشارة إىل نقد حنة آرندت الذي وصفته 

باملبالغات الخطابية، وبتأثره بالتحليل الوجودي لسارتر. ولكن مع ذلك، فإننا نرى أننّ ما عربنّ عنه إميه سيزار أقرب إىل الحقيقة، 

وذلك عندما قال: »إننّ عنفه، بدون مفارقة، هو عنف رجل غري عنيف، وأقصد بذلك أننّه عنف العدالة وتطهري النفس.«27.

يعني هذا أننّ الهوينّة املستلبة تحتاج إىل أن تكتشف نفسها، وأن يتمنّ االعرتاف بها وبحقوقها. وإذا كان العنف ميثل وسيلة 

لتحرير الهوينّة املستلبة، فإنه ال يكون بالرضورة صالحاً لكل الحاالت، وبخاصة عندما يحقق بعض أهدافه املتمثلة يف حالة 

االس��تعامر بتحقيق االستقالل. ولقد علمتنا التجربة التاريخية للبلدان املس��تقلة حديثاً أنها تعيد إنتاج بعض مظاهر الهيمنة 

االستعامرية، فهل يجب يف هذه الحالة أن تسلك الهوينّة الوسيلة نفسها املتمثلة يف العنف، أم أننّ عليها أن تجد وسائل أخرى 

تكنها من تحقيق أهدافها املتمثلة يف االعرتاف بحقوقها؟

23- المصدر نفسه، ص 73

24- المصدر نفسه، ص 144

25- المصدر نفسه، 145

26- المصدر نفسه، ص 113

27- دافيد كوت، فرانز فانون، ص 114
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ه الذي  وإذا اعتمدنا األطروحة القائلة إننّ هويتنا تتش��كل جزئياً باالعرتاف أو بغيابه، وكذلك باإلدراك الخاطئ أو املش��ونّ

ميلكه اآلخرون عن هويتنا، فإننّ هذا يتطلب يف تقديرنا أن تسلك الهوية السبل املناسبة لتحقيق أهدافها، وأن تعتمد عىل 

الح��وار مع اآلخر الذي ال يتحدد بوصفه عقبة فقط، وإمنا بوصفه إمكانية وحاجة للوعي والكتامل الذات كذلك، ألنه باعرتافه 

تستعيد الهوية جزءاً من وعيها، وتحقق قدراً من إمكاناتها. وإذا استحرضنا الهدف من العنف، وهو تحقيق العدالة، فإننا 

نستطيع القول إننّ عالقة الهوية بالعنف يجب أن تكون عالقة وظيفية وليست عالقة وجودية، مبا أننّ الهدف هو تحقيق 

االعرتاف بهذه الهوينّة، وبحقها يف العدل والحرينّة والكرامة.

الهوية والعنف
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الفكر والعنف
نحو “ال وعي أنطولوجي”1

 حدجامي عادل
أكاديمي من المغرب

“ال يك��ون بمقدورن��ا أن نفكر إال عندم��ا نرغب في ما يكون، ف��ي ذاته، ملزمًا 
وموجبًا ألن يحفظ في الفكر”. هايدغر

.Qu’appelle-t-on penser? traduction française, p.u.f, 3” édition Paris, 1973

“إّن موض��وع الفك��رة التي تك��ّون النفس اإلنس��انية هو الجس��م، أي: حال من 
االمتداد الموجود والذي يكون في فعل، وال شيء آخر”. سبينوزا

اإليتيقا، القضية 13 من الكتاب الثاني.

لعلنّ واحدة من التعاليم األكرث شهرة ورسوخاً عن الفيلسوف األملاين فريديريك نيتشه قوله إننا ال نأيت إىل الحقيقة إال 

ب بالدم، وقد اجتهد مؤرخو الفكر والرشنّاح بعد الفيلسوف يف بيان مطوينّات هذا  مكرهي، فسؤال الحقيقة هو سؤال مخضنّ

القول وبسط ما جاء فيه مجماًل عىل مستويي اثني: األول قيمي، حيث بينّ هؤالء أننّ النظر »الجينيالوجي« يكشف عن أننّ 

خلف كلنّ عنرص سام أصل غري سام، وأننّ األصل يف كلنّ قيمة هو قيمة غري أصلية، فاألخالق هي مسألة قوة وعنف ورهان دم 

ح هؤالء أننّ مقصود نيتشه هو بيان كون الفكر ال يأيت إىل الحقيقة بإرادته، فال توافق أو تالؤم  وسلطة؛ والثاين معريف، حيث وضنّ

ن فهم الفكر باعتباره الفعل الطبيعي  قبيل موجود بي الفكر والعامل، وبي العقل والحقيقة، كام اعتقد كثري من املثاليي ممنّ

مللك��ة طبيعية cogitatio natura universalis، فاألصل يف كلنّ يشء هو الغرابة والنفور، والفاع��ل يف كلنّ يشء هو التدافع 

الخارجي وليس التوافق الداخيل، فال يشء »يحدث« بش��كل هادئ ومسامل، وال يشء يريد أينّ يشء، فحتى الحكمة ال تتحقق 

.2misosophie»ابتداء إال بدافع »كره« أول، لهذا كان األصل يف محبنّة الحكمة هو كره الحكمة

وال نظن أننا نخالف الواقع إن قلنا إننّ االهتامم بالجانب األول ومؤدياته يف فكر نيتش��ه قد غلب عىل الجانب الثاين منه، 

ه جلنّ االهتامم إىل العنرص القيمي واألخالقي ملا يحتويه من إحاالت نقدية »عملية« وسياس��ية، بيد أننّ الثاين ظلنّ أقلنّ  إذ توجنّ

درساً، ألنه أكرث تجريداً وأبعد غوراً، فهو يتعلق بنقد األسس األعمق ملسلامتنا عن ماهية الفكر، فيهدمها كلها ويجعل بذلك 

كلنّ مس��تنداتنا األخالقية عنه تتهاوى، إذ أننّ ما يعنيه قول مثل هذا هو أننّه ليس من ضامن قبيل ألينّ صورة نقيمها عن الفكر، 

فوراء كلنّ تأسيس ال أساس أصلياً؛ ووراء كلنّ حقيقة معتقد ظريف )بلغة بريس(؛ ووراء كلنّ مفهوم بساط محايثة يجعله ممكناً 

)بلغة دولوز(؛ ووراء كلنّ عقل هناك الطبيعة التي تصنعه وتحتويه وتجعل تفكريه فيها ال يكون ممكناً إال بها )بلغة برغسون(. 

1 نشرت هذه المادة ضمن مجلة «يتفكرون»، العدد 5، خريف 2015

2- Gilles Deleuze, Différence et répétition, édition p.u.f; 2003; paris. pp: 181-182
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نتائج مذهب مثل هذا كثرية جداً وخطرية، إذ يسقط إثرها االعتقاد الساذج يف أننّ الخطأ مسألة »خطأ«، أي كونه مجرد اعوجاج 

ة منهجية سليمة كام ذهب إىل ذلك ديكارت، إذ القضية  ظريف يف املس��ار »السليم« للفكر، خطأ ينبغي أن نرفعه باعتامد عدنّ

تصري حينها أنطولوجية وليست إبستمولوجية، فحي تسقط العلة األوىل والضامن األخري الذي هو فكرة الفيليا األصلية، وحي 

 le»هه نحو غايته األخرية وتضمن أالنّ يحيق به مكر »الشيطان املاكر تصري إرادة اإلله التي تسرينّ وترعى من فوق كل يشء وتوجنّ

génie malin 3، حي يسقط هذا الضامن االفرتايض الذي نقحمه يف الفكر إقحاماً دون دليل عليه، لدواع أخالقية خالصة، يصري 

ما كان بدهياً بذاته، أي »واضحاً متميزاً« بلغة ديكارت، إشكالياً وملتبساً، ويصري ما كان رضورياً مجرنّد عرض وظرف، وتصري كلنّ 

»حقائقنا« مجرد تأويالت تتقاس��مها إرادات قوة ال متناهية تس��تبدنّ بها لتسكنها املعاين sens التي ال تفتأ تتغري يف كل حي، يف 

تاريخ ال سند له إال كاووس العامل ورميات نرده التي يمُعاد رميها يف كلنّ لحظة من جديد4.

إننّ هذا النقد املعريف ملعنى الحقيقة وملطوياته األخالقية، وهذا النظر إىل التفكري باعتباره فعاًل للخارج ولقوى العامل مل 

يبتدئ مع نيتشه، بل سبقه مفكرون كبار، إذ نجد له أصوالً يف فكر هيوم الذي جعل كلنّ مسلامت العقل، مبا فيها قواني العلم، 

صدى ألثر املادة يف النفس، إذ األصل عنده يف كلنّ معارفنا هو »انطباع« املحسوس يف الحسنّ ال غري، كام نجد لهذا النقد صدى 

قوياً عند كانط يف تحليله لحدود العقل، نظرينّه وعملينّه، وحرصه لطموحات املعرفة يف حدود الظاهر، كاش��فاً بهذا التحليل 

ضاً تاسك الكوجيطو الديكاريت املزعوم بكشفه عن رشط الزمن  عن »أوهام« هذا العقل التي ينتجها هو نفسه لنفسه، ومقونّ

الذي يس��كنه وينخره من الداخل، بل إننا نجد بعض عنارص هذا النقد مع بداية الفلسفة نفسها، أي مع أفالطون؛ فأفالطون 

ر«، األصل فيه تضارب الحسنّ والذاكرة، وهو الذي بينّ أال توافق قبلياً بي  م التفكري باعتباره فعل »تذكنّ هو الفيلسوف الذي قدنّ

امللكات، كام يشهد بذلك الكتاب الخامس من الجمهورية5، فاألصل يف الفكر هو اصطدام الحسنّ بالفكر، اصطدام يمُرَغم الفكر 

معه عىل الصعود، لرتميم صدعه، نحو الذاكرة يك تسعفه، وهو ما يعني أننّ األصل يف املعرفة هو االختالف والعنف، واألكيد 

ر والقوي الذي حققه أفالطون هو ما يمُفرسنّ ولع املفكرين املعارصين به، حتى جعلوا منه »الفارماكون«،  أننّ ه��ذا الوع��ي املبكنّ

الحليف والعدو، السمنّ والرتياق.

ر الخارجي عن الفكر واالختالف  بيد أنه رغم هذا الوعي املبكر والحضور الدائم الذي كان يف تاريخ الفلس��فة لهذا التصونّ

عن الحقيقة، فإننّ صيغته األتم واألبرز مل تتحقق يف نظرنا إال مع سبينوزا، ويف نظريته عن االنفعاالت تحديداً، فصحيح أننّ 

التجريبيي قتلوا عالقة العقل بالعامل درساً، وأننّ كانط من بعدهم رشنّحها ترشيحاً، لكننّ نواة كلنّ ذلك كانت كامنة يف كتاب 

اإليتيقا، من حيث إنه النص الذي يلحم ما سيتفرق بعده، فيبينّ مبا ال مزيد عليه ومبنطق هنديس صارم، معنى فعل »الخارج« 

3- انظر بهذا الخصوص بداية التأمل الثاني لديكارت:

 méditations métaphysique; édition p.u.f; quadrige, 1998 ,Descartes René

في العربية نعتمد ترجمة عثمان أمين، المركز القومي للترجمة، 2009، في ما يخّص مسألة الشيطان الماكر، انظر مثاًل الصفحات 68 و69، أو 78- 79

4- Friedrich Nietzsche, le gai savoir; § 341 

5- بخصوص هذه القضية انظر الجمهورية، مثاًل الكتاب الخامس، الصفحات 359-365 عن العلم والظن، «الجمهورية»، دراسة وترجمة فؤاد زكريا، دار الوفاء 
لدنيا الطباعة والنشر، القاهرة 2003
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هذا، وأثر القوة ذاك، وداللة كون الفكر مجرد انعكاس، أي مجرد فكرة عن الفكرة، وهو ما يجعل من سبينوزا نيتشه السابق 

عىل نيتشه نفسه بلغة بعض املؤرخي، بل نيتشه »شخصياً« كام اعرتف الفيلسوف األملاين نفسه حي وسم سلفه بأنه »ذلك 

الذي يجري دمه يف عروقه«، قبل أن يلعنه بعدها، لكن َمْن ِمَن األسالف مل يلعنه نيتشه عماًل مببدئه الصارم »أعاف أن أقود 

كام أعاف أن أقاد«6؟

ال نعتقد أننا يف حاجة للتذكري بالحدس الفلسفي الرئيس لفلسفة سبينوزا والذي عنه ومنه يشتق كلنّ يشء، وهو الحدس 

القائل إننّ العامل جوهر واحد يحتوي كلنّ يشء، جوهر يتحدد باعتباره علة كلنّ موجود يف اآلن نفسه الذي يكون فيه علة ذاته. 

وهذا الجوهر، الذي قد نسميه أيضاً اإلله أو الطبيعة7، يتوزنّع هو نفسه يف صفات المتناهية، صفات تنحلنّ هي ذاتها إىل ما ال 

يتناهى من األحوال واآلثار التي تأل العامل، فال يكون اإلنسان إال واحداً منها، فاإلنسان عند سبينوزا ليس جوهراً كام تصونّره 

الديكارتيون، بل هو مجرد حال من أحواله، تاماً كام النبتة والحرشة والحيوان، وهو حال ال يعي من وجوده، يف هذا الجوهر 

ن من هاتي الصفتي فقط، فال ميكن أن  الكل، إال صفتي اثنتي هام االمتداد والفكر، والعلنّة يف ذلك هي كونه هو ذاته يتكونّ

ا باقي الصفات فال يعي منها شيئاً، ألنه الجزء وهي الكل. يعي إال ما يكونه، أمنّ

والحقيقة أننّ هذا التصور »الحايل« ملاهينّة اإلنسان عند سبينوزا، والذي يحرض فيه باعتباره مجرد جزء يف عامل هو الكل، 

أي مجرد تعبري ظريف عن طبيعة تخرتقه، هو األساس الذي يستند إليه لبيان كون اإلنسان دامئاً تابعاً والحقاً يف وعيه وفكره 

ا انفعال وعنف يخرج بأثره  وإدراكه، أي بيان أننّ فعل التفكري عنده ليس مامرسة حرنّة لذات حرنّة، كام اعتقد القدامى، وإمننّ

إىل التحقق مضطراً ومكرهاً دامئاً، وهذا ما اضطلعت ببيانه نظريات كتاب اإليتيقا الكربى املتعلقة باالنفعاالت والوعي واملعاين 

املشرتكة، وهي النظريات التي سنحاول أن نبسط بعض عنارصها يف هذا البحث.

نظرية االنفعاالت:

دها الالمتناهي يف نظام سبينوزا إال انفعاالت affections8، وهكذا فإننّ اإلنسان عنده من حيث  ليس��ت األحوال عىل تعدنّ

د مبستوى معي من القدرة عىل التأثري والتأثر، أي كونه مقدار طاقة فيزيائية  هو حال، هو انفعال من جهتي، أوالً كونه يتحدنّ

دة تتحقق حسينّاً وليس ماهينّة قبلية؛ وثانياً كون اإلنسان نتيجة وليس أصاًل، نتيجة النفعاالت تسبقه وتحققه، لهذا فامهينّة  محدنّ

6- Friederich Nietzsche, le gai savoir, le solitaire; 33

natura sive Deus -7، ومعناها اإلله أو الطبيعة، وقد وردت ثالث مرات في نّص سبينوزا في الكتاب الرابع من اإليتيقا، في المقدمة وفي برهان القضية الرابعة، 
نعتمد في كّل هذا البحث كمرجع على الترجمة الفرنسية لألعمال الكاملة لسبينوزا، الصادرة عن دار غاليمار

 Spinoza, œuvres complétes, texte traduit, présenté et annoté par Roland Caillois, Madelaine Francés et Robert Misrahi,
Gallimard, 1954; tirage; Paris. 2012

وفي الترجمة العربية نعتمد ترجمة جالل الدين سعيد، طبعة مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2009، وسنعتمد اإلحالة بأرقام القضايا والكتب كما هو 
معمول به في الترقيم الدولي للدراسات السبينوزية.

8- اإليتيقا، الكتاب الثاني، القضية الخامسة.

الفكر والعنف
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د يف كونه رغبة وليس عقاًل9، فاإلنس��ان ليس وعياً، بل مجرد تعبري ملا ينعكس عليه من قوى العامل، والعقل بهذا  اإلنس��ان تتحدنّ

املعنى ال يكون إال مرآة هذا االنعكاس، إذ أننّ الوعي ال يدرك املوجودات التي حوله بعللها، كام يدركها الجوهر، بل يدركها 

فقط من جهة أثرها عليه، أي من جهة انفعاله بها10.

ر مجماًل، بل يجتهد يف حلنّ عنارصه باعتامد نظام هنديس صارم ودقيق يف مجموع  ال يكتفي سبينوزا بإيراد هذا التصونّ

قضايا اإليتيقا وبراهينها وحواشيها، فهو يبينّ اآللية التي يتحقق بها عينينّاً هذا الوعي.

اإلنسان مقدار قوة يف مقابل مقادير حوله، أي استعداد لالنفعال بالقوى فيزيائياً، هذا هو األصل، وكلنّ انفعال فيزيايئ ينتج 

عنه انفعال يف النفس، أي انعكاس يف النفس، ألننّ ما يكون فعاًل يف الجسم يكون فعاًل يف النفس يف الوقت نفسه، إذ ال انفصال 

بي الجسم والنفس، أو ما يسميه الثيولوجيون بالروح، فاالنفعال هو دامئاً وحدة تعربنّ عن نفسها يف اإلنسان من حيث هو حال 

يف صفتي: الجسم بالنسبة لالمتداد والنفس بالنسبة للفكر، فالنفس ليست إال االنفعال الفيزيايئ وقد انعكس11، هكذا تنتج 

له الذهن  عن االنفعاالت اآلثار )affectio( انفعاالت أحاسيس affectus(( نسميها الفكرة أو الصورة، والتي ليست إال ما يحصنّ

من أثر االنفعال عليه وعىل تركيبته، فإن كان االنفعال صالحاً للحال ومزكياً لبنيته )مقوياً لوجوده ومنعشاً لرغبته( انعكس 

هذا االنفعال اإلحساس يف انفعال سالبpassion من درجة ثالثة يف شكل مرح وفرح وغبطة، وإن كان هذا االنفعال اإلحساس 

داً لرتابطه ومفككاً لعنارصه نتج انفعال سالب آخر عىل شكل حزن، أي مرنّ إىل »كامل أقل«12، طبعاً هذا االنفعال اإلحساس  مهدنّ

السالب قد ينقلب هو نفسه يف اتجاه صاعد، حي يعي علنّته، ليصري حبنّاً يف الحالة األوىل أو كراهية يف الحالة الثانية، مبا أننّ الحب 

ليس إال فرحاً أو غبطة تعي علنّتها، والكراهية هي العكس؛ ولكننّ األهم هنا، قياس��ًا إىل قضيتنا، هو أن نفهم أننّ الوعي والفكر 

لن يصري أصاًل سابقاً ثابتاً تنطلق منه النفس لبناء تصوراتها عن العامل، بل يصري مجرد »تعبري« عامنّ يخرتقه من قوى سابقة عليه، 

الوعي هنا يصري مجرد بندول ساعة يعكس حركة الرغبة، أي يعكس »حالة« الحال الداخلية التي تظل علنّتها دامئاً خارجها13.

ه من هذا األمر ابتداء أننّ التفكري عند سبينوزا يصري »تصويراً« لتدافع وعنف فيزيايئ قبيل يتجاوزه، فاألصل يف  ما نستشفنّ

الفكر هو االنفعال بعنف األحوال األخرى وأثرها عليه، وهو االنفعال الذي ينعكس »سيكولوجياً« ليجعل املشاعر تولد وتتوزع 

بحسب وقع هذا األثر عىل اللحمة الفيزيائية ال غري.

ه مبلكاتها الطبيعية الحرنّة  نحن هنا بعيدون جداً عن التصور امليتافيزيقي عن الفكر باعتباره فعاًل لذات حرنّة واعية تتوجنّ

ي يباركهام اإلله الذي يرعى الكل يف إطار  لتحقق معرفة باألشياء الساكنة التي تتقدم أمامها كموضوعات، يف توافق وسلم تامنّ

9- نفسه، الكتاب الثالث، تعريف االنفعاالت، التعريف رقم 1 وشرحه، في المرجع الفرنسي الصفحة 469

10- نفسه، الكتاب الثاني، القضايا 11، 12، 13، مع لوازمها وبراهينها وما تالها.

11- يورد سبينوزا هذه القضية في مواقع عديدة من متنه، في الكتاب الثاني من اإليتيقا، القضية 17، لكن أيضا في رسالة في إصالح العقل، انظر مثاًل في األعمال 
الكاملة المشار إليها أعاله الصفحات 110 -112

12- انظر القضايا األولى للكتاب الثالث، ثم خصوصاً تعريف االنفعاالت في نهاية الكتاب، التعريف الثالث مثاًل.

13- اإليتيقا، الكتاب الثاني، القضية 16 وما بعدها.
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ن من  مها باعتبارها ما يتلقاه العقل املتمكنّ »فيلي��ا« كونية، كام أننا بعيدون جداً عن التصور الديكاريت عن الحقيقة الت��ي يقدنّ

مقدمات��ه، الت��ي يجنيها كالثامر بعد صريورة ينتقل فيها من مقدمات »بدهية« إىل نتائج رضورية تصري هي عينها بدهيات يف 

إطار بناء صوري ميجنّ ويستنكف من الحس والفيزياء. الحقيقة األوىل هنا تصري هي ما يطبعه عنف العامل ال غري، ولعل هذا 

ح أكرث عند تفصيل مفهوم الفكرة يف كتاب اإليتيقا. يتوضنّ

الفكرة والوعي:

د سبينوزا املعرفة باعتبارها »إثبات فكرة ما لذاتها يف النفس«، وليس إثبات النفس لفكرة عامنّ هو خارجها14، فأشياء  يحدنّ

العامل هي التي تثبت ذاتها فينا عنفاً وقهراً ولسنا نحن من يعمد إىل تثلها والحكم عليها، فالوعي هو ازدواج للفكرة ذاتها 

من حيث هي تجسيد ليشء يف صفة )الواقع املوضوعي لفكرة(، إذ أننّ الفكرة التي هي تجسيد ملوجود يف صفة مختلفة عنها 

)االمتداد( هي ذاتها ما يوجد يف صفة أخرى هي الفكر )الواقع الصوري للفكرة(، وهكذا فإننّ الوعي ال يكون إال االنعكاس 

لينّته يف ال  الالمتناهي للفكرة مبا أنها تحرض فينا باعتبارها هي ذاتها موضوعاً لفكرة تثنّلها، كلنّ هذا يجعل الوعي غارقاً بكمُ

وع��ي أنطولوجي قبيل هو الذي يجعله ممكنا15ً، فالفكر ليس امليزة األخالقية لذات، بل االنعكاس الفيزيايئ لفكرة عىل النفس 

باعتامد رشوطها هي ذاتها، فالوعي هو دامئاً تابع للفكرة التي هو وعي بها وال يتجاوز حدود هذه الفكرة، فاألصل هو الفكرة 

د انعكاس فكرة اليشء علينا، لهذا فنحن ال نعي الفكر بعلنّته كام  د انعكاس اليشء، والفرع هو الوعي الذي يجسنّ التي تجسنّ

هو يف الجوهر، أي من حيث هو صفة تتجاوزنا نحن كأحوال، بل نعي فقط األفكار التي تكننا منها انفعاالتنا يف الرشوط 

له أحاسيسنا التي هي أحوال للفكر يف وعينا الذي يظل محكوماً كام أسلفنا برشوط الحال،  التي تكون يف مكنتنا، أي ما تحصنّ

وهي الرشوط التي تثل السبب وراء وهم اإلرادة الحرنّة التي نعتقدها، فنحن ألننا نجهل علل األشياء، وال نعي إال أثرها علينا 

فإننا نتصور أننّ هذا الوعي »حر« يف إدراك األشياء، بل نجعل من هذا الوعي املرشوط علة تفرسنّ وجود هذه األشياء ذاتها، 

فنذهب إىل اختالق علل غائية للوقائع الفيزيائية، فنقول مثاًل إننّ فكرنا يدرك بحرية تامة أننّ املطر يس��قط ألجلنا، حتى ينبت 

الزرع الذي نتغذى عليه، هكذا فإننا نقلب كلنّ يشء فنجعل من مفعول سقوط املطر علينا )الكأل والزرع( هو العلة من وجود 

املطر ابتداء، ونفرتض أننا نتوصل إىل ذلك بقياس عقيل واضح، والحال أننّ سقوط املطر واقع فيزيايئ سابق علينا، وأننّ عليتنا 

الس��ببية ما كانت ممكنة إال بالنظر النفعالنا اإليجايب بهذا الفعل16، وهذا األمر هو أيضاً الس��بب يف كلنّ تقومياتنا األخالقية 

للوجود وتقسيامتنا للعامل إىل خري ورش، ونفع ورضر، والحال أننّ العامل هو العامل، وأحكامنا عنه ال تلزمنا إال نحن، ألننا ال نعي 

بها إال يف حدود مستوى انفعالنا بها )الجسم( وأثر هذا االنفعال عىل أحاسيسنا )النفس( قياساً إىل كون هذا االنفعال يزيك 

14- انظر القضايا األولى من الكتاب الثاني لإليتيقا، ثم انظر الرسالة القصيرة، الترجمة الفرنسية في األعمال الكاملة المشار إليها أعاله، الكتاب الثاني، الفصل 
السادس عشر، الفقرة 5 حيث يقول: «لسنا نحن من يؤكد أو ينفي شيئاً عن موجود ما، بل إّن هذا الموجود نفسه هو الذي ينفي أو يثبت فينا شيئاً عن ذاته» ص 68 

من الترجمة المذكورة.

15- يفّسر هذا األمر نفور عدد من السبينوزيين الكبار من المنحى االختزالي السيكولوجي لمعنى الالوعي كما يقّدمه التحليل النفسي، وهذا مدخل رئيس لفهم نقد 
مؤرخ الفلسفة والفيلسوف جيل دولوز وفيلكس غواتاري للتحليل النفسي في نص «الرأسمالية والفصام» بجزأيه:

L'anti-oedipe, Éditions de Minuit, paris; 1972

Mille Plateaux, Éditions de Minuit, paris; 1980

16- تعّرض سبينوزا لهذه المسألة بتفصيل في الحاشية الشهيرة للكتاب األول من اإليتيقا والمعنونة بـ»عن اإلله».

الفكر والعنف
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د بحل ترابطاتنا وموتنا  بقاءنا واس��تمرارنا كمقادير فيزيائية حينّة، حينها نس��ميه خرياً )سقوط املطر( أو كون هذا االنفعال يهدنّ

فنسميه رشاً )الجفاف(. فكام أنه ليس مبكنتنا أن نكون علة أفعالنا، فليس مبكنتنا أن نكون علة فهمنا، فالفهم ليس إال ما ينتج 

عن اإلوالية الذاتينّة النفسينّة التي تعكس إوالية مادينّة سابقة عليها17.

بحس��ب هذا التصور ال يصري لإلنس��ان أي دور يف وعيه بذاته والعامل، فكلنّ هذا فعل لإلله أو للجوهر بذاته، فالفكر ليس 

فعاًل واعياً نقدم عليه يف لحظة نختارها، بل هو دفع من الخارج بسبب علة ترد هي نفسها إىل علة أخرى وفق تسلسل ينتهي 

إىل العلة األخرية التي تفعل وفق ذاتها وهي الجوهر، حتى وإن كان هذا الفعل ال يتحقق إال وفق وجوب ورضورة، فالحرينّة 

ب عىل العلة األوىل باعتبارها تفعل  الوحيدة املمكنة يف فكر سبينوزا هي الفعل وفق ما تلزمه الرضورة نفسها، أي وفق ما يتوجنّ

وفق طبيعتها الرضورية دامئاً، لهذا فالحرينّة ليست إال االسم اآلخر للرضورة، حتى بالنسبة للجوهر18.

تثل هذه األفكار، كام تنّت صياغتها يف نص اإليتيقا ويف نظرية االنفعاالت واملعاين املشرتكة والوعي وما ينتج عنها، األرضية 

الصلبة يف نظرنا لكلنّ ما سيتأسس عليه فكر الخارج وحلنّ ميتافيزيقا الحضور والوعي كام ستتجسد بعد ذلك يف القرون التالية، 

سواء مع التجريبية اإلنجليزية أو املنظورية األملانية وحتى الرباغامتية األمريكية يف وجهها الفلسفي الخالص، بل حتى هايدغر 

ر من وهم الحقيقة كفعل حٍر  يف نظريته عن الحقيقة باعتبارها فعاًل للوجود نفس��ه، فال أحد قبل سبينوزا اس��تطاع أن يتحرنّ

ه إىل العامل بس��كون لتدركه وتتبينه، فكام أننّ كتاب رس��الة يف الالهوت والسياسة كان األصل  ة املريدة التي تتوجنّ للذات الخرينّ

د الفيلس��وف بوضوح أشكال الرتابط بي حرينّة العقيدة وحرينّة  الفلس��في العميق لكل نظريات العقد االجتامعي19، حيث حدنّ

س ملفاهيم القانون الطبيعي والحق الطبيعي وملعاين التسامح والحرينّة سياسياً، فإننّ كتاب اإليتيقا يظلنّ يف نظرنا،  التفلسف، وأسنّ

وكام يذهب إىل ذلك دارسون وفالسفة كبار، املدخَل األهمنّ واألعمق لكلنّ الفكر »الحيوي« الالحق. صحيح أننّ سبينوزا ال يمُذكر 

كر فال يكون إال باعتباره أحد كبار الديكارتيي، لكننّ العارفي بنصوص الرجل يعلمون أننّ هذا اختزال خاطئ دأبت  كثرياً، وإن ذمُ

عليه بعض مدارس تاريخ الفلسفة الكالسيكية ألسباب تحتاج هي نفسها لتاريخ خاص، فالتاريخ ليس مبيناً بذاته وال »حقيقة« 

ة املتعاقبة، لهذا كانت الجينيالوجيا التي تحفر  خالصة بعينه، بل هو عينه محل »تأويالت« تسكنه معاٍن بحسب إرادات القونّ

عن أصول هذه القوى هي التاريخ بحق.

القضية 7 وما  الثاني،  الكتاب  اإليتيقا،  النفس انظر  الذاتي لألفكار في  التوالي  85، وبخصوص  الفقرة  الواردة سابقاً،  العقل  رسالة في إصالح  17- انظر مثاًل 
بعدها.

18- اإليتيقا، الكتاب األول، القضية 17 وما بعدها، ثم حاشية الكتاب األول المذكورة حيث ينتقد التصور اإلنسي عن اإلله، وكذلك الرسالة رقم LVIII ،58 إلى 
.schuller ،شولر

19- هناك إعادة نظر جذرية اليوم في الدراسات الفلسفية السياسية حول قيمة سبينوزا ودوره في التأسيس للفكر السياسي الحديث للقرن السابع عشر، بحيث يذهب 
كثير من الدارسين إلى أّن قيمة كتب من مثل الرسالة السياسية ورسالة في الالهوت والسياسة لم يهتم بها العتبارات متعلقة بسمعة سبينوزا خالل القرن السابع عشر 
حيث كان ذكر اسمه في التداول العام محّرماً، هذا ما يذهب إليه مثاًل روبير ميسراحي ومورو وكذلك كايوا ودولوز، انظر بهذا الصدد مقدمة الترجمة الفرنسية 

لألعمال الكاملة، ثم الفصل األول والخامس من كتاب دولوز: 

Spinoza philosophie pratique, Éd de Minuit, paris 1981,

وهو الكتاب الذي نعمل على إصدار ترجمته العربية قريباً.
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المقّدس ورهانات الغلبة1
 محمد الخراط
أكاديمي من تونس

يكشف تاريخ الشعوب والحضارات عن تالزم العقل والقوة أو الفكر والسلطة يف نشأة الدول واألنظمة وقيام الثقافات 

والحضارات. هناك يف الغالب األعم رهانات فلسفية تتقد أو تخبو وراء رهانات التوسع والهيمنة. خلف تجليات القوة 

والسلطان مثة دوماً سجاف من حسنّ املدنية والثقافة يشف أو يتصلب، ورمبا كانت األديان واملؤسسات التقديسية من أهم 

عنارص الدفع اإليديولوجي والنفوذ السيايس، ومن أقوى املرجعيات الفكرية والعقائدية التي تشدنّ عصب السلطان يف نزوعه إىل 

س صيغ حضور عديدة تشرتك مجاالت معرفية كثرية يف تحليله وفهم رشوطه وتظهراته. ففي ميدان التحليل  االستقواء. وللمقدنّ

س ووصله مببحثه يف الطوطمية وعمله عىل عقدة أوديب، ويف البحوث األنرثوبولوجية مثنّة  النفس عالج فرويد موضوع املقدنّ

س عامنّ هو مدننّس، فاألديان تكون  س يف إطار الدين ويف ضوء درجة االرتقاء مبا هو يف اعتبار املقدنّ نزوع إىل تعريف املقدنّ

س واملدننّس عميقة أو عرضية سطحية. ويف علم  متطورة أو بدائية )Primitives( بحسب ما تكون مسافات التقابل بي املقدنّ

م تعريفاً مبتكراً للدين من خالل  االجتامع الديني يحاول دوركهايم، وخاصة يف كتابه »األشكال األولينّة للحياة الدينية«، أن يقدنّ

س واملدننّس. ولعل قواعد التفريق بي  ربطه بخصيصتي: األوىل هي التنظيم الجامعي املش��رتك، والثانية هي الفصل بي املقدنّ

س الذي هو النقيض الرئيس للمدننّس. هكذا يعرنّف دوركهايم الدين تعريفاً  الديني والدنيوي وأصوله هي أهم عالمات املقدنّ

سة، أي أشياء يجري عزلها وتحاط بشتى  وظيفياً فيعتربه »نظاماً موحداً من املعتقدات واملامرسات املرتبطة بأشياء مقدنّ

س بكونه  أنواع التحريم، وهذه املعتقدات واملامرس��ات تجمع كلنّ املؤمني بها يف جامعة أخالقية واحدة«. ويعرنّف أوتو املقدنّ

س إمنا هو  »الغموض الرهيب« الذي يتوزنّع بي »جاذبية ال تقاوم« و«دافع إىل إجالل ما ال بداية له وال نهاية«. وهذا املقدنّ

س فحسب«، وهذه املقولة معقدة وترتكز عىل مقوم شديد الخصوصية يتجاوز  »مقولة متنّصلة بالتأويل والتقييم ميدانها املقدنّ

ما هو عقالين ويستعيص عىل الحرص املفهومي. وقد عربنّ أوتو عن هذا املقوم بأنه »القدرة الربانية الفاعلة«2. ومبا أننّ هذا املقوم 

يبدو عصياً عىل املقاربة فإننّ أوتو مل يعمد إىل تحليله علمياً بل طفق يتأمل صداه يف ذات اإلنسان، فاملتدين تسكنه قدرة 

مجهولة وتنتابه مشاعر فريدة. إننّ هذا الغموض الرهيب الذي يكتنف الدين يجعل اإلحساس به خارجاً عن املألوف وعصياً 

عىل اإلدراك، ولكنه يف الحي ذاته قريب منا ميأل وجداننا مبعاين التعايل واإلطالق والخلود.

ساً إمنا هو  ويعتقد كايوا أننّ كلنّ يشء ميكن أن يتصف بالقداسة إنساناً أو حيواناً أو نباتاً أو مكاناً أو زماناً، فام يعترب مقدنّ

1 نشرت هذه المادة ضمن مجلة «يتفكرون»، العدد 5، خريف 2015

2- Rudolph Otto.Le Sacré. Paris / Payot1929 .
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ما كان ينتمي إىل مجال األلوهية، وهذه األلوهية لها مجاالت ظهور وتجٍل كأماكن العبادة )مسجد، هيكل، كنسية، معبد...(، 

��د التدين )الصلبان، األصنام، املحاريب...(، فليس هناك موضوع  وطقوس العبادة )صالة، حج، تعميد....(، والرموز التي تجسنّ

س ليس شيئاً يف حد ذاته، أي يف ماهيته املادية، وإمنا فيام نسنده إىل ذلك اليشء من  س، ومعنى ذلك أننّ املقدنّ د للمقدنّ محدنّ

س بحسب الوظيفة التي أسندت إليه يف سياق مرجعية  س يف ذاته، وإمنا هو مقدنّ رداء القداسة. وهكذا فليس هناك يشء مقدنّ

رمزية قامئة عىل التفريق بي عامٍل متس��اٍم للقيم والخلود وعامٍل متدٍن للامدة والعرض، وإن كان فيورباخ يعترب أننّ موقف 

التقديس هو موقف اغرتاب يف الله وال بد من إعادة اإلنسان إىل منزلته يف العامل.

س ليس مجاله الدين فحس��ب، فهو قد يكون يف العقائد الوطنية واإليديولوجيات القومية والسياسية أو  عىل أننّ املقدنّ

س الذي يتخذ شكل املوضوع الديني أو السيايس أو غريه من املجاالت يتلبس مبعنى عىل قدر من  غريها من األنساق. وإننّ املقدنّ

س كلام اقرتن مبرشوع  الخط��ر عظيم هو معنى الدفاع عن الحقيقة والتعصب لها، ومن مثة يتجذر العنف، ذلك أننّ هذا املقدنّ

يتجاوز صاحبه الفرد أو جامعته املغلقة ونزع نحو فرض صيغته الفريدة اصطدم برضورة استعامل القوة، بصورة يصبح فيها 

كلنّ شكل فكري أو ثقايف يروم االنتشار مقرتناً بداهة بشكل سيايس وعسكري يفرض النموذج.

إننّ العنف ظاهرة عامة وشاملة، بل هو أساس نشأة الدول وسقوطها، وقد ذهب ميكيافليل إىل أننّ العنف رضوري لنشأة 

القوى السياس��ية الجديدة وظهور األنظمة، ويذهب هيغل إىل أننّ »الحياة االجتامعية بي البرش قد نشأت يف إطار الرصاع من 

ته مسوق مبقود الخضوع والغلبة. فكأنه ال مهرب  أجل فرض السيادة والخضوع لها، وأساس هذا كله العنف«3 ألننّ التاريخ برمنّ

من العنف كام يقول ميكيافليل، وكأنه ال مناص للناس من أن يتعلموا كيف يصبحون »قادرين عىل أال يكونوا خريين«.

س يعتقد يف احتكاره الحقيقة يعمل عىل نرشها والدفاع عنها وخاصة يف س��ياق املوضوع الديني، ويعمل يف  إننّ كلنّ مقدنّ

املقابل عىل نفي القداسة عن غري أشيائه وتسفيه حقائق اآلخر، ومن مثة ينشأ الكره وتنترش البغضاء. وما يشهده العامل اليوم 

من تفيش اإلرهاب ما هو إال عالمة عىل ضياع الحس النقدي والتساؤل الفلسفي وغياب املبادئ اإلنسانية السامية بدءاً بأخالق 

الرحمة وصوالً إىل قيم التس��امح، فالدفاع عن العقيدة بش��كل أعمى ال يدلنّ عىل جهل بتاريخية الحقيقة فحسب، إننّه إىل ذلك 

رى املجتمعات التي تقيض عهوداً طويلة يف حياكة نسيجها الثقايف ومنوذجها املجتمعي.  استنبات للحقد املتبادل وتزيق لعمُ

يقول قوزدوروف: »يجب أن نتخىل عن الفكرة الخاطئة واملبسطة املبنية عىل معنى أننّ الدين يخلو تاماً من الحقيقة، ويجب 

أن نتخىل كذلك عن الفكرة الخاطئة األخرى التي ترى أننّ الدين ميلك الحقيقة املطلقة، فليس مثة دين يعترب حقيقياً تاماً، 

وليس مثة دين يعترب خاطئاً تاماً كذلك. إننّ املوقف الديني وظيفة كونية من وظائف الوعي اإلنساين«4.

مل تس��تطع املدنية الحديثة بالرغم من التطور املهول لوسائل االتصال الحديثة أن تجعل العامل قرية تتساكن فيها كلنّ 

الثقافات واألديان، بل إننّ العنف يزداد رشاسة وتقيض األرواح عبثاً بال معنى تحت شعارات الدفاع عن الهوية وإعالء كلمة الله 

3- Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques § 3 P 363.

4- G.Gusdorof, Dieu, la nature, l’homme au siècle des lumières, Paris, Payot 1972, P 167.
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س ما، قد  ونرش الدميقراطية وردع املارقي... فإذا كل مخالف عرضة ألن يمُهتك يف نفسه وماله وعرضه وأرضه وآماله باسم مقدنّ

ي هام: أهل اليمي وأهل الشامل، الربرة والكفرة، املوالون واملناوئون. وكأننّ  يكون مكاناً أو كتاباً أو وهاًم يقس��م العامل إىل ش��قنّ

العامل أضيق من أن يتنّسع للجميع. »إننّ انسانيتنا املشرتكة تتعرض لتحديات وحشية عندما توحد التقديسات املتنوعة يف العامل 

ة أو الحضارة«5. يف نظام تصنيف واحد مهيمن مزعوم يعتمد عىل الدين أو الجالية أو الثقافة أو األمنّ

س إذن قديم يف تاريخ اإلنسان، والعنف أقدم منه، وال تمُجدي املقاربات السوسيولوجية والنفسية واإلنرثوبولوجية يف  املقدنّ

س يوجد ما ال يقبل االستنفاد  س رائع ومريع، و«حيثام يوجد املقدنّ التفسري قدر ما تجدي يف ذلك الظاهراتية التي تبينّ أننّ املقدنّ

س بالقتل يف صورة األضحية، يعني بالشعرية والعنف. فمنذ  وما له صلة بنظامية حياة اإلنسان وتقاليدها«6. ويرتبط هذا املقدنّ

أن قتل قابيل هابيل والعنف سمة العالقات اإلنسانية من أجل االستحواذ وسمة العالقة الدينية من أجل القرىب، فالله قبل 

القرب��ان م��ن هابيل ومل يقبله من قابيل، ألننّ قربان األول كان ذبح حيوان، وكانت هدية الثاين من حصاد الزرع، فكان الذبح 

عالمة العبور وآية التوفيق.

وهكذا بمُنيت اإلمرباطوريات عىل مرنّ التاريخ بتفعيل ملكة االستحواذ والتوسع والتملك، وكلنّ حضارة تقرأ يف نفسها األهلية 

للكونية ويأرسها الطموح الكوسموبوليتي تيض قدماً نحو معانقة مرشوع الكونية بالتوسع يف املكان والسيطرة عىل املجاالت 

الحيوية التي تتجاوز حدودها، وكانت الحرب هي أداة تنفيذ هذا املرشوع بحيث يتعارض دامئاً هاجس الكونية الحضارية مع 

وسيلته يف ذلك وهي التسلط العسكري. قد يكون لهذه الحضارات التوسعية رهانات مدنية وثقافية ولكنها تتقابل ضدياً مع 

الوسائل الكفيلة بتحقيق العاملية، وقد عمدت اإلمرباطوريات يف التاريخ القديم إىل توظيف األديان واإليديولوجيات الشمولية 

لتحقيق طموحها إىل الكوين، وكانت الحضارة العربية االس��المية � عن طريق تأكيد مبدأ التوحيد والتوجه إىل اإلنس��انية قاطبة 

� تتوسع يف املجال الحيوي يف أطراف العامل، وتصهر الثقافات املختلفة يف أتون ثقافتها، وتذيب االختالفات السياسية يف مرجل 

د وينترش بالسلم حيناً وبالقوة والعنف حيناً آخر، وهو يحمل بي طياته  نظامها اإلمرباطوري. لكننّ هذا النظام كان يتمدنّ

مرشوعه التحديثي رغم أننّ وس��يلته إىل ذلك كانت يف الغالب هي القوة. مل تكن معظم اإلمرباطوريات القدمية تحمل هذا 

املرشوع وميلك عليها أمرها هذا الطموح. لكننّ الفاتحي / املحاربي العرب بقدر ما كانوا يتوس��عون جغرافياً كانوا ينرشون 

دعوة، أي كان السيايس العسكري )التوسع يف املكان( مقرتناً بالفكر )نرش قيم التوحيد ومبادئ اإلسالم(، ورمبا كان العرب 

األوائل الذين بادروا بالفتح »دعاة للمرشوع الس��يايس األخالقي تحت عنوان التوحيد أكرث من كونهم غزاة. وبقدر ما كان 

منوذج الداعي يتغلب عىل منوذج الغازي راحت الحدود الجغرافية والثقافية للش��عوب األخرى تتهاوى أمام القوى الزاحفة، 

وقد سبقتها أفكارها التوحيدية إىل تحطيم السدود اإليديولوجية لدى النخب وحتى القادة، ما يعجل بانهزام الجيوش املدافعة 

أو استقالتها من عنت القتال املجبورة عليه غالباً من قبل حكامها«7.

5- أمارتيا صن، الهوية والعنف: وهم المصير الحتمي، ترجمة سحر توفيق، سلسلة عالم المعرفة عدد 352 يونيو 2008، ص 9

6- كريستوف فولف، علم األناسة: التاريخ والثقافة والفلسفة، تعريب أبي يعرب المرزوقي، الدار المتوسطية للنشر، الطبعة األولى 2009، ص 178

7- مطاع صفدي، من حضارة العنف إلى اإلنسية النقدية براديغم: الجيوسياسي والجيوفلسفي، مجلة الفكر العربي المعاصر عدد 128 – 129، 2004، ص 13
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هل كان الهاجس��ان يتالزمان دامئاً يف تشكل الحضارة اإلسالمية؟ طبعاً ال، بل لعل الهاجس العسكري والتوسعي هو الذي 

دية قطع أشواطاً مهمة يف التاريخ ما زالت صورته  بدأ يغلب منذ نهاية الحكم األموي، رغم أننّ مرشوع كونية الرسالة املحمنّ

حارضة يف تش��كيل خارطة التوزيع الثقايف يف العامل. وبتوقف القوة السياسية والعسكرية توقف أيضاً املرشوع الحضاري فعلياً، 

وما عاد يف مكنة املسلم أن ينرش رهانه الكوين إال بالتي هي أحسن.

الفتوحات اإلس��المية والحروب الصليبية واإليديولوجيات الش��مولية، كلها كانت تدافع عن حقيقة ما بحدنّ السيف، وكلها 

كانت نزعات توس��عية لفرض منوذج، هل انفصل الوجه الثقايف والحضاري لإلنس��ان يوماً عن وجهه الرببري؟ كان هناك دوماً 

حروب وقتىل وضحايا وكانت هناك دوماً عامرة وآداب وفنون. ومتى رأينا قتاًل وسفكاً للدماء واستباحة لألعراض محضاً كشف 

اإلنسان عن غياب اإلنسان فيه. فالعنف لصيق بالوجود البرشي ولكنه ليس أكرث حضوراً من العقل والبناء، فإذا وجدنا الدمار 

املحض والقتل العبثي أدركنا يف اإلنسان وجهه املظلم الرصف، تاماً مثلام نرى اليوم يف مشاهد الرعب والذبح التي تنرشها 

س. إنها أسوأ ما ميكن أن تنتجه لقاحات بيوتكنولوجية لصناعة أشخاص  بعض الحركات اإلسالمية املوغلة يف التطرنّف باسم املقدنّ

بال أخالق وال ثقافة وال مرشوع، هم مسوخ من املايض تنبعث بأسلحة العوملة وفكر الخوارج.

ا خفافيش هذا  كان املرشوع التوحيدي اإلس��المي ينرش دعوته بالفتح أو بالكلمة عندما كان يفرض منوذجه الحضاري، أمنّ

العرص املكلوم فمرشوعها التوسعي آيل إىل االضمحالل، ألنه عنف محض أو معادلة مختلة بي ما يشبه املرشوع � ألنه يف شكله 

ديني ويف جوهره خواء من الثقافة والفكر � وقانون الحياة الجديد منذ أن عرف اإلنسان أننّه أهم مرشوع عىل األرض.

إننّ تركيز هؤالء عىل الهوينّة الدينية � فضاًل عن أننّه عنف سخيف لحمل اآلخر عىل ما نعتقد بالقوة الكريهة � يجعلنا نعتقد 

أننّ اإلنسان له بمُعد واحد ال غري، وهذا »الرتكيز عىل التصنيف الديني الضخم وحده ال يعني فقط أن يفوت علينا االهتاممات 

واألفكار األخرى التي تحرك الناس، بل إننّ ذلك يؤدي أيضاً إىل التضخيم بشكل عام من صوت السلطة الدينية«8 التي يسهل أن 

نخترب تعصبها واستبدادها إذا شعرت بأنها صارت رهاناً أساسياً ورأياً متفوقاً يف املجتمع. وإذا كان املتعصب للدين أو املغايل يف 

التمثل االعتقادي قد عجز عن تطويع ذاته لصالح املجموعة، فإنه ينبعث داخله هياج العنف نحو الكل ويصري الجميع طاغوتاً 

أو عاملاً من الجهالة والجاهلية والضاللة. »إننّ العنف إذا مل يقيض له االرتواء مىض يبحث عن ضحية بديلة وخلص إىل تحقيق 

مبتغاه، ش��أنه دامئاً حيث نراه فجأة يس��تبدل باملخلوق الذي يثري غضبه مخلوقاً آخر ال صفة له أو علة توجب حلول صواعق 

العنف به باستثناء معطوبيته ووقوعه يف متناول الشخص العنيف«9.

عندما كان الدين يحمل مرشوعه الثقايف والحضاري توس��ل يف بعض طريقه بالعنف ولكنه مل يصنع إرهاباً بشكل مبارش، 

واليوم يف زمن العوملة هل من معنى لفكر الدعوة الدينية أو العمل عىل اس��رتجاع الخالفة اإلس��المية بكل وسائل التقتيل 

والتشويه؟ يصوغ أوليفيه روا يف كتابه عن »الجهل املقدس« سؤاالً وجيهاً: هل يرتافق توسع الدين مع انتشار ثقافة جديدة أم 

8- أمارتيا صن، الهوية والعنف، ص 28

9- رينيه جيرار، العنف المقدس، ترجمة سميرة ريشا، المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية، ص 19
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عىل العكس يتوسع ألنه ليست له أية عالقة بأية ثقافة؟ »وكيف نفكر يف الدين داخل النظام االجتامعي؟ هل ميكن أن نصننّفه 

إىل جانب األنظمة الرمزية األخرى )الثقافة(؟ هل ميكن أن يتطور يف حقله الخاص دون أن يدخل يف رصاع مع سائر األنظمة 

الرمزية األخرى؟«10.

يؤكد روا أننّ العوملة أمعنت يف إبعاد الدين عن الثقافة عرب ترويج األصولية والتقيد الحريف باملكتوب الديني والنصوص 

التأسيسية. إننّ هذه األصوليات ركبت العوملة وانبتنّت عن سياقها الثقايف بحجة إدراك الكنه الديني يف صفائه األويل، ولكنها يف 

س«. وبالرغم من مزايا الثورة التكنولوجية واملعلوماتية فإننّ املتعصبي  الحقيقة ال تفعل أكرث من أنها تس��قط يف »الجهل املقدنّ

وظفوا »الشبكة اإللكرتونية واحتكروها لشحن اآلالف من املواقع التي تحونّلت إىل ساحات قتالية للتحريض والشتم والسب يف 

املغاير املخالف للدين أو املذهب أو التوجه، وأظن أننّ مردنّ هذه الثقافة اإلقصائية راجع إىل س��يادة ثقافة اإلقصاء والتخوين 

واملؤامرة التي أنتجت بدورها عقلية مريضة بداء التعصب للذات وقداسة الخطاب«11.

ا  لقد أسست األصولية � حسب روا � سوقاً عاملية من السلع الدينية بال مرجعيات وال إحاالت إىل ثقافة املصدر، وإمننّ

هي بضاعة انتقائية تستغل فيها العلامنية وتستخدم عربها العوملة لتصل إىل عقول مهينّأة سلفاً لتقبل الحامقات أو أينّة فكرة 

مقتطعة من حضنها املعريف، وتجننّدها يف وهم اس��رتجاع املجد التالد والس��فر عرب املوت املقدس إىل عامل الحور، وهل هنالك 

أجدى من املكبوت الجنس يف الدفع نحو املجهول؟

10- Olivier ROY, la sainte ignorance, le temps de la religion sans culture. Seuil 2008, P 14.

2012، ص   ،38 العاشرة عدد  السنة  التفاهم  11- مريم آيت محمد، نشأة تكنولوجيا االتصاالت وتطورها وعالقتها مع حوار األديان: رؤية استشرافية، مجلة 
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ر عريب من لبنان. وهو أســتاذ  “رضوان الســيرّد” كاتب ومفكرّ

الدراسات اإلسالمية بالجامعة اللبنانية، قسم الفلسفة. 

حاصــل عىل اإلجازة العالية من جامعة األزهر، ُكليرّة أصول 

الدين )1970(، وعىل شــهادة الدكتوراه يف الفلسفة من 

جامعة توبنغن بأملانيا االتحادية ســنة 1977. له العديد 

من املؤلَّفات، والعديد من املقاالت والدراسات والبحوث 

املنشــورة يف املجالت العلمية العربيرّة والدوليرّة. وهو يكتب 

أيضاً يف الصحف والدوريرّات.

وقد ارتأينا أن ُنجري معه هذا الحوار الذي جاء تحت عنوان: 

“الفكر العريب اإلسالمي ومطلب التجديد”.

حوار مع المفّكر اللبناني رضوان السّيد
الفكر العربي اإلسالمي ومطلب التجديد

حاوره: موالي أحمد صابر
باحث من المغرب
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* الدكتور رضوان السيد، أنت رجٌل غنيٌّ عن التعريف، لكْن كيف 

م نفسك للقارئ؟ ُتقدرّ

أنا قارٌئ ودارٌس للتجربة الفكرية والسياس��ية العربية واإلسالمية 

يف القديم والحديث.

* لقد اشتغلتم وما زلتم عىل سؤال التجديد يف الفكر العريب 

اإلسالمي منذ عقود. ما هو تقييمكم املعريف واملنهجي لهذا 

الفكر يف الوقت الراهن؟

أونّل كتبي يف مسألة التجديد أو الظواهر الجديدة يف الفكر العريب 

اإلسالمي صدر عام 1987، وكان بعنوان: اإلسالم املعارص. ومنذ 

ذلك الحي صدرت يل عدة كتب وعرشات الدراس��ات واملقاالت يف 

املسألة ذاتها. وكنتمُ قد بدأْتمُ حيايت العلمية أواخر السبعينات 

من القرن املايض بدراس��اٍت وكتٍب ومقاالٍت يف التجربة الفكرية 

التاريخية لإلسالم من الجوانب املفهومية، وما يزال هذا االهتامم 

حارضاً بقوٍة يف عميل العلمي. لكْن وكام سبق القول فإنني 

تنبنّْهتمُ بعد أواسط الثامنينات إىل مشكالت وإشكاليات األزمنة 

ة والدين. ومنذ ذلك الحي، وبعد “اإلس��الم  املعارصة عىل األمنّ

املعارص”، وإىل جانب الدراسات واالستطالعات التي نرشتمُها يف 

املجالت التي ترأس��تمُ تحريرها، ظهرت يل كتٌب يف قراءة الظواهر 

الحديثة واملعارصة، مثل: “سياسيات اإلسالم املعارص” )1997(، 

والرصاع عىل اإلس��الم )2004(، ومقالة يف اإلصالح العريب )2004(، 

والرتاث العريب يف الحارض )2014(، و”أزمنة التغيري: الدين والدولة 

واإلس��الم الس��يايس” )2014(، “والعرب واإليرانيون” )2014(. 

وهكذا فقد كانت يل متابعاٌت ملس��ألة التجديد مظاهَر ورضورات 

عىل مدى عقدين وأكرث. وقد ظهرت يل، كام سبق القول، دراساٌت 

رتمُها عن اإلش��كالية ذاتها، مثل الفكر العريب  يف املجالت التي حرنّ

)1979- 1985(، واالجتهاد )1988-2004(، والتسامح/ التفاُهم 

ْكمي عىل التفكري يف املسألة العربية/ اإلسالمية  )2004-2014(. وحمُ

د  الحديثة واملعارصة أنه يعاين من فصاماٍت هائلٍة بي التش��دنّ

، والغربة الخارجة ع��ن كل حٍد أيضاً. فهناك  الخارج عن كلنّ حدنّ

وامات متصاعدة عرب أربعة عقود يف سياق ما صار يمُعرفمُ بظاهرة  همُ

اإلحياء اإلس��المي، وهناك من جهاٍت أمُخرى تأليٌف كثيٌف يف لعن 

تن��ا، وتجربتها الحديثة واملعارصة. وبالطبع  امل��وروث الفكري ألمنّ

فإننّه ضمن هذا الفصام أو االنفصام يظلُّ سؤالمُ التجديد وارداً 

أو ملحوظاً، وإْن بأشكاٍل مختلفٍة خفينّة أو ظاهرة. إمننّا ألسباب 

بنيوية وأمُخرى جدالية ال يتحقق يشء من ذلك. اليس��اريون الذين 

صاغوا منظومات فكرية ضخمة يف قراءة الرتاث وتفسريه يكرهون 

الدين أو يضيقون به َذرعاً، وهم يقصدون بالتجديد أو النهوض 

تفكيك الدين تحت اسم تكسري األرثوذكسيات. لكنهم ال ينجحون 

يف ذلك، ليس ألنه مستيحل فقط؛ بل ألننّهم أيضاً مخطئون يف 

الفهم والتشخيص للمشكالت والرهانات. هم يقولون إننّ الجمود 

ف واملفوَّت واملفوِّت،  ٌل يف املوروث القروسطي واملتخلِّ متأصِّ

ولذلك ظهرت األمُصوليات أو استمرنّت، وتفاقمت يف الحارض 

خطٌئ تاماً. فاألصوليات  تحت وطأة الحداثة. وهذا تشخيٌص ممُ

االنش��قاقية باتجاهاٍت مختلفة جاءت أو ظه��رت عىل أنقاض 

ا  التقليد وليس��ت استمراراً له، وهي ال تس��تظلُّ به ولو شكاًل. أمنّ

اإلس��الميون عىل اختالف ِفرَِقهم وتنظيامتهم فقد ظهروا قبل قرٍن 

باعتبارهم أعداَء التقليد، وأرادوا وعملوا - كام يقولون � عىل 

ننّة مبارشًة. والطريف أنهم وهم يعملون  العودة للكتاب والسمُ

عىل التحويل يف املفاهيم بقصد العودة لنصوص الرشيعة أو 

مقاصدها يف مواجهة التقاليد البالية والبدعي��ة؛ عمدوا إلنتاج 

إسالماٍت جديدٍة تاماً قامئة عىل أمرين: استعادة الرشعية الدينية 

والسياس��ية )فكر الهوية(، وأس��لمة “الدولة” باالستيالء عليها من 

أج��ل تطبيق الرشيعة عىل املجتمع وإقام��ة الخالفة. ولذلك فإننّ 

أفهامهم ومسالكهم وترصفاتهم أسوأ من أفاعيل الحداثيي الذين 

يتجاهلون الدين أو يكافحونه. بالطبع فإننّ التفكري يف التجديد 

أو التغيري ليس منحرصاً يف هذي��ن الفصامي، لكنهام غالبان فيه. 

ا  وامللفت أننّ األمر آل إىل هذين االنس��داَدين يف العقود األخرية، أمنّ

قبل ذلك فقد كان هناك ما صار يمُعرف بالتيار اإلصالحي، والذي 

انصبَّ عملهمُ عىل نقد التقليد الذي اعتربه مغلقاً، وعمل عىل 

فتح منافذ لالجتهاد والتجديد. وقد أنجز إنجازاٍت كثريًة عىل مدى 

حوايل القرن من الزمان. ومعظممُ االتجاهات املمُرشقة والواعدة يف 

ش��تى مجاالت التفكري يف املسألة اإلسالمية هي من إنتاج ذلك 

التيار بأجياله الثالثة. وقد واجه بدًءا بخمسينيات القرن العرشين 

تحدياٍت رشس��ًة من أصوليات الحداثيي واإلسالميي، إىل أْن قىض 

نحبه أو كاد يف الثامنينات من القرن املايض. 

* ســؤال التجديد يف جزٍء كبي منه ينصبرّ حول إشكال الرتاث 

واملعارصة. ماذا يعني الرتاث بالنســبة لك يف عالقته بالتجديد 

وروح العــرص؟ وهل املعارصة نقيٌض لكلِّ ما هو موروث، أم عىل 

العكس من ذلك؟ وماذا تعني املعارصة بالنسبة لك؟
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دامى أننّ قسطاً  لقد كان من “سوء الطالع” كام يقول األمُدباءمُ القمُ

كبرياً من جهد املفكرين العرب يف الق��رن العرشين انصبَّ عىل 

معالجة هذه اإلشكالية، سواء بالرتكيز عىل التوافق أوالتنايف أو 

التوس��ط بي هذا وذاك. ومل يظهر سوءمُ تلك املقاربة إالنّ عندما 

ازداد ارتباطه��ا بالدين أو اعتبار الدين ج��زًءا من الرتاث الذي ال 

بد من دخوله يف معالجة هذه اإلش��كالية. وقد كان شيخنا محمد 

أب��و زهرة يفرنّق بي االجتهاد والتجدي��د. ويرى أننّ االجتهاد خاصٌّ 

باملس��لك الديني، والتجديد الفكري والثق��ايف هوعمٌل من أعامل 

العيش املبارش يف العرص والعامل. والطريف أن يكوَن ذلك رأي 

م؛ بينام كان أمُستاذنا محمد البهي  محمد أبو زهرة الش��يخ املعمَّ

يرى - تبعاً ملحمد عبده الذي كتب عنه أمُطروحته للدكتوراه- أننّ 

اإلصالح الدينيَّ رضوريٌّ رضورًة مطلقًة للدخول يف العرص والعامل. 

والذي أراه أننّ هذه اإلشكالية مستعارٌة أصاًل من املسترشقي، 

وما بدت استعارتمُها منذ أواخر القرن التاسع عرش سلبيًة أو سيئة. 

فقد حمل املفكرون االستعامريون عىل اإلسالم باعتباره سبباً 

ر املس��لمي، وردَّ عليهم كثريون منهم جامل الدين األفغاين  لتأخُّ

ومحمد عبده ورفيق العظم.. إلخ. وكان ذلك سبباً للتأسيس لتلك 

لِّه. لكننّ تلك اإلشكالية كانت وقتها:  اإلشكالية يف الفكرالعريب كمُ

الدين والعرص. بينام عنى املسترشقون بالرتاث اإلنجازات الفكرية 

والثقافية واألدبية واللغوية والتاريخية يف األزمنة الكالسيكية. وكام 

انرصف املفكرون األوروبيون يف سياق التاريخانية وصناعة االنتامء 

والهوية إىل إحياء الرتاثي اليوناين والروماين؛ فإننّ املسترشقي يف 

القرن التاس��ع عرش بالذات اعتربوا أننّ املوروث الفكري واألديب 

العريب والفاريس والرتيك..إلخ ميكن أن يكون ل��ه دوٌر بارٌز يف 

النه��وض ويف إعادة تحديد الهوي��ات واالنتامء. وإىل هذه النظرة 

يف نرش النصوص ودراستها استند املثقفون النهضويون يف أعاملهم 

األمُوىل، دون أن يكوَن هناك تييٌز واضٌح بالطبع أو تدقيق يف عالئق 

جمُ  أو وشائج الفكري بالديني يف األزمنة الكالسيكية. وازداد التداممُ

بي املوروثي أو املواريث يف املش��كالت التي حصلت يف حقبة ما 

بي الحربي العامليتي وبعدها؛ بحيث صار الحديث يف املوروث أو 

ال��رتاث حديثاً يف الدين، وصار الحديث يف املعارصة يقتيض اتخاذ 

موقٍف من الدين أو املس��ألة الدينية. وقد درستمُ هذه املسألة 

اإلش��كالية يف كتايب األخري )2014(: “الرتاث العريب يف الحارض: 

النرش والقراءة والرصاع”. والذي أراه بعد كلنّ ما حصل أننّ املسألة 

الدينية يف الحارض ليس��ت هي ذاتمُها املس��ألة الفكرية والثقافية، 

واألمر أَوضح يف األزمنة الكالسيكية. فالكتابةمُ يف التاريخ الثقايف 

الع��ريب ال تختلف عن الكتابة يف التاريخ الثق��ايف ألينّ أمُمٍة أمُخرى. 

والرتاث هو موضوع ذلك التاريخ الثق��ايف. وبالطبع فإننّ التفكري 

الديني والعلوم الدينية داخلٌة يف قسٍم منها عىل األقلِّ يف التاريخ 

الثقايف. لكن هذا يشء، وما آلت إليه إشكالية “الرتاث واملعارصة” 

، أو نظلنّ نعمل يف  زمُهمُ يشٌء آَخر. لقد فس��د املوضوع، وينبغي تجاومُ

نطاق الفصاميات والقطائع. ليس��ت املعارصة “جوهراً”، وكذلك 

“الرتاث”. بل إننّ املعارصة هي مناهجمُ وطرائقمُ وأساليبمُ حديثٌة يف 

ر تجربة أو  قراءة املوروث. وإن مل نحاول ذلك فسنظلُّ نعيد ونكرنّ

تجارب اليساريي واإلس��الميي يف إنتاج مقوالٍت ضخمٍة يف تفسري 

الرتاث تفسرياً دينياً أو دنيوياً أو بي بي. الزمن زمن التاريخ وزمن 

لِّها. وال  الحارض واملس��تقبل، والعرب يعيشون يف هذه األزمنة كمُ

مكان إلش��كالية الرتاث واملعارصة فيها، بل للتاريخ الثقايف والعمل 

الفك��ري التجديدي واإلبداعي. وليس معنى ذلك أنني أمُحرِّممُ 

عىل اإلس��الميي وخصومهم الحديث يف الدين، لكننّ العقائديات 

والفصاميات سادت لدى الطرفي، وال أرى مجاالً لقول املزيد. 

* أال يقتــي الواقع اليومي يف نظركم، أكرث من أي وقت مىض، 

نوعاً من التأســيس للفكر اإلسالمي يأخذ بآليات املعرفة الحديثة 

واملعارصة، ويستفيد من مختلف التجارب اإلنسانية يف التعاطي 

مع مرجعية الفكر اإلسالمي بغية النظر إىل العلوم بشكل متكامل 

بدل تجزئتها إىل علوٍم رشعية وأُخرى عقلية؟

هذه التجزئة وقعت لألس��ف، وقد كان التقليديون واإلصالحيون 

ها وألس��باب مختلفة. فاإلصالحيون يرون أننّ  والس��لفيون ضدَّ

الدراسات الدينية تس��تفيد كثرياً من العلوم العقلية القدمية ومن 

ا التقليديون والس��لفيون فقد وقفوا ضدنّ  الفلسفات املعارصة. أمنّ

تلك التجزئة؛ التقليديون لتفرقتهم القاطعة بي األصيل والدخيل، 

، باستثناء  والسلفيون ألنهم رأوا أنه ال مدخل للعقل يف النصنّ

جزئيات الفقه املحدودة بحدودها. ونحن نعلم أننّ الدول الناشئة 

مْتها من أجل التسويغ  هي التي أحدثت هذه القسمة، وطعنّ

ببع��ض األدوات واملوضوعات الرتاثية. فجاءت املناهج هجينًة ألننّ 

التعقيل الفيربي )عىل س��بيل املثال( مل يمُداِخْله��ا. وعىل أي حال 

لق��د فات األوان. ونحن أمام واقع الفصام، وحتى االجتهاد الديني 

يمُعاين من أزمة مع أنه كان يسعى للمالءمة بقوة. اقرؤوا معي 

كتاب »الدولة املس��تحيلة« لوائل حالنّق، الصادر عام 2013 )قرأْتمُه 

برسعة يف كتايب: أزمنة التغيري، الدين والدولة واإلسالم السيايس، 

2014(. فقد كتب عرشات الكتب واملق��االت عن جهود املالءمة 

يف الدراسات الفقهية الحديثة )بل والقدمية(، لكنه يقول اآلن 

حوار مع المفّكر اللبناني رضوان السّيد
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العنف والمقدس والحقيقة

إننّ تل��ك الجهود ما كانت كافية، وإن��ه ال بد من الدولة العلامنية 

ا أننّ تقبلوا الدولة الدهرية،  الحديث��ة بدون رتوٍش وال تالؤمات: إمنّ

وتعتربوا الدين أخالقيات وحْس��ب )عىل منهج طه عبد الرحمن( 

أو تقعوا ضحايا الفوات والتفويت واألمُصوليات. تاماً مثلام قال لنا 

برنارد لويس وهنتنغتون بش��أن رصاع الحضارات. وقد كان لويس 

مذهوالً بالنموذج العلامين الرتيك، ولستمُ أدري اآلن ماذا يقول 

عن أردوغان وإس��الموياته غري املساملة عىل اإلطالق. لقد انفجرت 

الفصاميات الدينية بأيدي الطغاة واملؤسس��ات الدينية التقليدية 

رة، أم  ثة. فامذا نفعل؟ هل َنِعظ يف عظمة العلامنية املتدهِّ املحدَّ

نظلُّ نعترب األصوليات عدواً لإلمربيالية ونظام العامل املهيمن؟ أنا 

رة،  لة واملحوَّ م��ع الدولة العرصية، ومع نقد املفاهيم الدينية املحوَّ

سات الدينية الحتضان الشباب وتهدئة غضبهم  وإعادة بناء املؤسَّ

وإزالة مخاوفهم. وال ينبغي التهيُّبمُ أمام الطغيان القاتل سواء 

أكان دينياً أم سلطوياً. نحتاج إىل سلطاٍت عاقلٍة وحاضنة وغري 

قاتلة. ونحتاج إىل مفكرين ملتزمي بحقنّ األمة يف األمن واالستقرار 

س��ات الدينية الناهضة عىل رصف  والتنمية، ليك نعمل مع املؤسَّ

الشباب عن أوهام الدولة الدينية س��واء أكان النموذج داعشياً 

أوكان النموذج والية الفقيه.

ون الفصل املنهجي القائم بني العلوم الرشعية  * كيف تفسِّ

والعلوم اإلنسانية يف مختلف الجامعات يف الوطن العريب؟

لينّة أص��ول الدين بجامعة  اً. فقد قرأنا يف كمُ م��ا عاد الفصل حادنّ

األزهر يف الس��تينات نصوصاً فلس��فيًة حديثًة وعقالنيات معتزلية 

تبت  وأشعرية. حتى يف جامعة اإلمام محمد بن سعود كمُ

دين املسلمي  أمُطروحات يف أمُصول الفقه املعتزيل، ويف أعامل املجدِّ

يف الفقه واألمُصول. وقد قرأْتمُ عرشات األمُطروحات النقدية 

ل املناهج  بالجامعة التونسية والجامعات املغربية، والتي تتوسَّ

، واللس��انيات يف »تحطيم«  التاريخية الحديثة، وعلوم نقد النصنّ

األرثوذكسيات؛ وبخاصٍة األرثوذكسية السنينّة حتى يف مسائل مثل 

تدوين القرآن والسرية النبوية. وقرأتمُ من جانب غري مختصي 

. فاملشكلةمُ  عرشات التفاسري العرصية للقرآن، حتى مللتمُ وتعبتمُ

ليس��ت يف نقص الدراسات النقدية ذات املناهج الحديثة، بل هي 

يف الروح الفصامي الخصويص واملقاتل، والذي يؤثر يف ش��بابنا 

ويدفعهم لالستشهاد والقتل بحجة حامية الدين من التحريف 

ل النقدي لهذا الوعي القاتل  والتهميش. ومثقفونا بدالً م��ن التأمنّ

للدين واملجتمع ينرصفون إىل نقد »التقليد« اإلس��المي األشعري 

باعتباره املسؤوَل عن أمُطروحات »أنصار الرشيعة« والقاعدة 

وداعش وغريها من األمُصوليات االنش��قاقية القاتلة. إنها أمُصولياٌت 

منشقٌة عن التقليد وليست استمراراً له. وقد كنتمُ أستشهدمُ 

بكارل ماركس بش��أن استحالة تكرار التجارب التاريخية، وأنها 

ا مأساة أو مهزلة. لكنني أعرفمُ اآلن أننّ هؤالء  إن كانت فهي إمنّ

ال يقولون باس��تعادة التجربة التاريخية يف مقوالت مثل تطبيق 

الرشيعة أو الخالفة. بل إننّ بينهم وبي التقليد والتجربة التاريخية 

وأفهامها أكرث من مائة سنة، جرت خاللها عمليات تحويل ضخمة 

للمفاهي��م، بحيث صارت الرشيعة يف أفهامها )وهي الدين ذاتمُه( 

غري مطبَّقة، وبحيث صارت الخالفةمُ ركن��ًا من أركان الدين؛ بينام 

هي حتى يف زمن الراشدين نظام إنساين مصلحي وتدبريي كام قال 

كلُّ املتكلمي والفقهاء عرب العصور. ال بمُدنّ من اس��تخدام األدوات 

واملناهج الحديثة يف قراءة التقليد ونقده بالطبع، وهذا ما أقصده 

ا ال ينبغي التسليم لألصوليي بأننّهم  بالتاريخ الثقايف والفكري. إمننّ

ا يستعيدون  عندما يقتلون الناس باس��م الرشيعة أو الخالفة إمننّ

»التقليد األصيل«. التقليد األصيل كان ش��أن املؤسسات الدينية يف 

املذاه��ب األربعة. لكننّ هؤالء القتلة، ومنذ أكرث من قرٍن، أعداؤه 

عودًة فيام يزعمون للكتاب والس��نة، أي إىل ما قبل التقليد أو 

ما فوقه. لقد صار الجو كل��ه عقائدياً، وما يزال مثقفونا الكبار 

ينعون عىل التقليد املتساقط جموده واستغالل األمُصوليي له. لقد 

أراد اإلصالحيون � كام س��بق القول- إدخال الدرس الحديث لفتح 

التقلي��د، وإخراجه من جم��وده وانحطاطه كام قالوا. وقد حصل 

ذلك بعد َجهٍد جهيد، لكننّ اإلحيائيي األوائل والثواين تجاوزوا ذلك 

ننّة. كلَّه إىل اصطناع إسالٍم جديٍد باسم الكتاب والسمُ

* هل هذا )الفصل( يرجع لطبيعة التعاُرض بني هذه العلوم؟ 

وهل باإلمكان توظيف آليات العلوم اإلنســانية يف تفعيل العلوم 

الرشعية؟

هناك يشء من ذلك، وقد ظهر يف النقاش بي الفيلسوف يورغن 

هابرماس والبابا الس��ابق بنديكتوس السادس عرش. وقد بدا البابا 

منفتحاً ويريد إدخال العلوم اإلنس��انية يف كلنّ الدين مس��تنجداً 

باملناهج التأويلية التي م��ا كان يقرنّها من قبل، وبخاصٍة يف كتابه 

عن املسيح. لكننّ هابرماس بدا متكرباً وبعيداً، ورأيه أننّ البرشية 

ما عادت بحاجٍة للدين يف الحقيقة، لكْن مل يكن لديه مانع يف 

اقرتاب الدين من الفلسفة وليس العكس. والذي أراه أننّ الفلسفة 

الحديثة كلنّها الهوت مسيحي أو يهودي، ومن ضمن ذلك تداولية 
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هابرماس، واعرتافية تلميذه أكِسل هونيت. أنا مع توظيف آليات 

العلوم اإلنسانية يف مجاالت العلوم الدينية. وهذا أسَهل يف اإلسالم 

منه يف اليهودية واملسيحية. فالعقائد اإلسالمية األساسية هي: 

رست كثرياً يف  الوحدانية، واليوم اآلخر، والكتب والنبوات. وقد دمُ

النقد التاريخي واملوضوعي للعلوم الكالمية، وم��ا تزال التجربةمُ 

الفقهية الهائلة تحتاج إىل درس كثري، وكذلك مجموعات األحاديث 

النبوية. وال أرى أننّ الدراس��ات النقدية أثنّرت أو تؤثر يف إميان 

ٌة منذ  الجمهور، وأنا ش��ديد االهتامم بذلك. وهناك دعواٌت حادنّ

قراب��ة القرن للتجديد يف علم الكالم مناهج وموضوعات. وأرى أننّ 

كتاب محمد إقبال )تجديد التفكري الديني يف اإلسالم( هو األكرث 

جدوى وجدية.

* فقدت الساحة الفكرية يف العامل اإلســالمي يف اآلونة األخية 

مجموعًة من الوجوه الفكرية... مثل الجابري وأركون ونرص أبو 

زيد. ما هو تقييمك العلمي واملنهجي لطروحات هؤالء بشــكل 

عام؟

لقد كتبتمُ عن تجربَتي الجابري وأركون، ومل أكتب عن أعامل 

أيب زيد. ورأيي أننّ هؤالء جميعاً وغريهم من األحياء � أطال الله 

أعامرهم � مثل حنفي وأومليل وسعيد بنسعيد وجدعان والرشيف، 

م الدرس األكادميي العريب  أسهموا عىل اختالف اهتامماتهم يف تقدنّ

واإلسالمي. كلنّ عمل أركون استحثاٌث عىل استخدام العلوم 

اإلنسانية يف الدرس القرآين واإلسالمي، وله تالمذٌة يف هذه االتجاه. 

ا الجابري فقد صاغ أمُطروحًة تأويليًة هائلة االتساع للفكر العريب  أمنّ

م قبل وفاته بسنواٍت قليلٍة تفسرياً للقرآن. وأنا  واإلسالمي كلنّه، وقدنّ

ع يف قراءة التقليد، بل والعداء  ��ذ عىل الراحَلي الكبريين الترسُّ آخمُ

له من جانب أمُس��تاذنا أركون عىل وجه الخصوص. وال اعرتاض يل 

حافٌظ بعكس  عىل دراس��ات أيب زيد القرآنية � رحمه الله �، وهو ممُ

اتهامات األمُصوليي له. وال يمُقاَرنمُ طرحه بأطروحات التونسيي 

ننّة والسرية. وأظننّ أننّ الدراسات  الش��ديدة الجرأة عىل القرآن والسمُ

األكادميية يف اإلسالم بش��كٍل عام أفادت من أمُطروحات العروي 

والجابري وأركون. لكنها تدخل اآلن بتأثري الغربيي يف أطوار جديدٍة 

ما أفاد منها غري العروي يف السنة واإلصالح وديوان السياسة. وقد 

راجع فيهام أطروحاٍت له من الستينات والسبعينات والتسعينات. 

ا الدراس��ات القرآنية ففيها زالزل وثورات بي األمُصوليات  أمنّ

، واألمُخرى التي أحالته من جديد  الجديدة الرامية لتحطيم الن��صنّ

ع��ىل اليهوديات والنرصانيات واملراحل الكالس��يكية املتأخرة. وال 

يس��تطيع األكادمييون العرب الذين يعرف��ون النصَّ القرآين معرفًة 

جيدًة أو جيدًة جداً أن يسايروا أحد هذه التوجهات الثالثة. وكام 

يقول ابن خل��دون يف خواتيم بعض فصول مقدمته: )والله غالٌب 

عىل أمره، ولكننّ أكرث الناس ال يعلمون(. 

* وفقاً للتحوالت الثقافية والسياســية التي عرفها العامل يف القرن 

العرشين ومطلع القرن الحادي والعرشين والتي أفضت إىل نظام 

العوملــة الذي تجاوز كلرّ الحدود إىل درجة صار العامل فيها بفضل 

تكنولوجية االتصال شبيهاً بالقرية الصغية، وفقاً لهذه التحوالت 

ماذا ميكن أن تقول لنا ـ بصفتك أحد أبرز املشتغلني واملتخصصني 

يف الفكر اإلســالميـ  عن اإلسالم كمعطى تاريخي وحضاري وما 

ســيحتاجه العامل اإلسالمي ليكون يف مســتوى الزمن الحايل الذي 

تطبعه روح الفلسفة والعقل والعقالنية وكل ما له صلة بالحداثة؟ 

أال تقتي كلرّ هذه التحوالت بناء فكر ديني جديد ينسجم مع 

خصوصيات الزمن املعارص يف الوقت الذي نجد العامل اإلســالمي 

اًم بني سنة وشيعة و.. وهذه تقسيامت تشكلت وفقاً  اليوم مقسرّ

ألسباب ومتطلبات غي موجودة اليوم؟

ة تأثريها أبعاداً رمزية  هناك خمسة أحداث وقعت، واتخذت لشدنّ

يف الوقت نفسه: الثورة اإليرانية )1979-1980( التي أقامت دولًة 

دينية. وهجمة القاعدة عىل الواليات املتحدة عام 2001. واحتالل 

الواليات املتحدة ألفغانســتان والعراق 2002و2003، ومحاوالت 

توريثهام إليران. والتدخل الطائفي اإليراين يف خمس أو ست دول 

عربية لرشذمة املجتمعات واإلسالم. وفشــل املوجة األوىل من 

الثورات )2011- 2014( يف إقامة أنظمٍة مدنية، وظهور اإلخوان 

وداعش واإليرانيي يف قلب تلك الثورات ومن حولها، بحيث جرى 

حصارها بي الطغيان واألصولي��ات واإليرانيات والرتكيات. هذا يف 

ا يف مغرب العامل العريب فالوض��ع صعب بي الفوىض  املرشق، أمنّ

الليبي��ة والعس��كريتاريا الجزائرية. ول��و فرضنا أننّنا سنس��تطيع 

ص من هذه الظواهر القاتلة واملحبطة خالل الس��نوات  التخلُّ

الخمس القادمة؛ فإننا نحن املشارقة سنكون مرهقي جداً، وقد 

خرب عمراننا التقليدي والجديد، وفقدنا نصف مليون إنسان 

نصفهم س��قطوا عىل يد النظام يف سورية، إضافة إىل اثني عرش 

ر بالداخل والخارج. وإذا ظ��لنّ أردوغان عىل هياجه  مليون مهجَّ

وش��عبوياته فإننّ املستقبل القريب لرتكيا غري واعد. ولذا أرى أننّ 

األمل )القريب دامئاً( ينحرص يف الدائرة الخليجية، ويف رشق آس��يا، 

ا باكس��تان وأفغانستان وآسيا الوسطى  أي إندوينس��يا وماليزيا. أمنّ

حوار مع المفّكر اللبناني رضوان السّيد
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فأوضاعها يف املدى القريب ليست أفضل من أوضاعنا باملرشق 

العريب.

ولدينا مش��كلتان أمُخريان فظيعتان: امللحمة التي يكون علينا 

أن نخوضها يف وجه األًصوليات وإيران، والوجه األس��ود لإلسالم 

)السننّي( يف العامل. 

لقد أصدرتمُ ثالثة كتب عام 2014 كلها تدرس هذه املشكالت. 

واألوضاع اآلن أسوأ من أوضاع العام 2004 الذي أصدرتمُ خالله 

كتايب: الرصاع عىل اإلسالم، وأنا أمُتابع األحداث عن كثٍب يف مقاالٍت 

أمُسبوعية، وأقرتح بحسب الوسع والطاقة مخارج من الدم والطغيان 

والداعشيات واإليرانيات. وقد بلغتمُ من الكرب عتينّاً )عمري خمسة 

وستون عاماً(. وعندما أس��رتجع ما كتبتمُهمُ مبجلة )الفكر اإلسالمي( 

ع��ام 1968 عن املصالحتي مع الدين والجمهور ومع العامل، أجدمُ 

أننا نحن � املثقفي � مل ننجز الكثري. ولله األمر من قبل ومن بعد، 

وهذه اآليةمُ أيضاً من تس��ليامت ابن خلدون يف خواتيم فصول 

مقدمته.

* كيف تنظر ملستقبل الفكر العريب واإلسالمي؟

أعتقد أنني أجبتمُ عن السؤال، وال مزيد عندي. لقد سألوين الليلة 

)2014/9/4( يف فضائية العربية عن أسباب ظهور االنتحاريي بي 

ر أحدهم نفَسه قبل أيام مع داعش  ننّة بلبنان، وقد فجنّ ش��باب السمُ

ببغداد، فبدأْتمُ أذكر األسباب: من الفقر إىل الخوف إىل حسن 

ن��رص الله، ثم قرنّرتمُ التوقف، وقلتمُ مرًة واحدة: نحن مذنبون يف 

جهازنا الديني والرتبوي، أو ألقل لِك برصاحة: ال أعرف، فقد صارت 

املعرفةمُ مخيفًة مثل الجهل ذاته.
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