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تقديم
ربوح البشير

اَّ
مم تعلمناه من املتون الفلسف َّية الكبرية َّأن السؤال هو املدخل املليك جهة التفكر يف القضايا واملسائل التي
تقتيض منا أن نحوز عىل نسبة عالية من الجرأة ،وفق املنظور الكانطي ،الذي كان واضحاً يف قض َّية التنوير ،دون مهادنة
أو مساومة ،أل َّنه شجعنا عىل طرح السؤال يف وجه القوى التي ترتعد منه وتخاف من أيّ جديد يربك قناعاتها التي
استسلمت إىل البداهة الزائفة ،ومنحتها تسويغات إيديولوج َّية ،ودين َّية ،واجتامع َّية ،تخطاها الزمن بحركيته الكاسحة،
كل حدث يجد هذا النوع الكسول واملتخاذل من العقل أ َّنه خارج مسار التاريخ الحي ،يندب حظه ويبحث دوماً
ففي ّ
عن اَّ
شمعات خارج َّية يحاول من خاللها أن يقدّم رشوة معرف َّية لذاته.
َّإن السؤال الجريء هو الدرب الذي يجب أن يشقه العقل العريب يف هذا األفق التاريخي ،ليك يلج باب الحداثة،
ّ
بكل عزم عىل صناعة تاريخه النابع من عمق إرادته الحقةَّ ،
ألن التاريخ كان دوماً ُيصنع خارج مخترب الذات العرب َّية ،أي
يف الرتاث ،ويف األماكن املظلمة للنظم اإليديولوج َّية املحنطة ،أو الرؤى الدين َّية التي ما زالت تؤمن يف َّأن لها حقاً تاريخياً
يف قيادة هذه األ َّمة نحو ب ّر األمان ،حسب معجميتها التالفة .عىل هذا األساس ،يقول الفيلسوف األملاين مارتن هيدغر:
«ادفعوا باألسئلة إىل األمامَّ ،إن األسئلة ليست شيئاً مي ُّر عرب رؤوسنا وال نعلم من أين أتت ،ليست تلك «املشاكل» التي
تصم آذاننا اليوم والتي تأرس»نا» َّأل َّننا سمعناها أو قرأناها ،والتي تلقي بكم يف غياهب الحرية .تنبثق األسئلة من مواجهة
ُّ
«األشياء» (الذي هو موضوع السؤال) .وليست األشياء موجودة هنا إال إذا كانت هناك أعني تراها».
عىل هدي هذا املنطلق املعريف ،الذي ينظر إىل الحق يف السؤال عىل أ َّنه حق طبيعي نابع من حق الذات البرش َّية يف
الوجود ،نذهب صوب التعاطي مع ملف فكري ،عىل درجة عالية من الخطورة والراهن َّية الحارقة ،خطورة آتية من كون
َّأن اإلشكال َّية الكربى يطرحها مفهوم التاريخ ،هذا املفهوم الذي تغول يف الدراسات الحديثة واملعارصة ،خاصة عند هيغل،
وكارل ماركس ،وماكس فيرب ،وفوكوياما ،وال نعني بحديثنا النزعة التاريخ َّية التي ترجع َّ
كل يشء إىل تفسريات تاريخ َّية
جوفاء ،مَّ
وإنا نعني به مقدرة البرش عىل تجاوز ذواتهم باستمرار ،حيث يؤكد كانط َّأن الذات ال تستطيع أن تكون ذاتاً إال
إذا انخرطت يف حرك َّية الزمن ،أي َّأن التاريخ يقدّم لنا يف ّ
كل لحظة زمن َّية شيئاً جديداً يخالف ما سبق ويخلخل ما استق َّر يف
ترسبات متكلسة ،فالتجارب القريبة تؤكد فكرة الرصاع بني منجزات العلم البرشي ونتائج العلم الحديث ،كام
األذهان من ُّ
حصل مع غاليليو غالييل ،توريشييل ،كوبرنيكوس ،نيوتن ،ديكارت ،مندل ،والقامئة ما زالت مفتوحة ،دون سقف معريف أو
علمي ،وتعيد النظر ليس يف نتائج العلم السابقة ،بل حتى يف كتلة املعتقدات والرؤى التي انتظمت داخل نسق مغلق،
وأضحت مع مرور الزمن الرتيب موغلة يف قدم السبات الدائم.
كل صوره ،سواء يف شكله العلمي األكرث بروزاً ،أو يف رضبه الفلسفي الذي كان دوماً مزعجاً ومشوشاً
َّإن التاريخ يف ّ
للنظام العام ،أو حتى يف حقوله األدب َّية والفن َّية والسياس َّية ،التي ال تستقر عىل حال ،فكأ َّنها تقف عىل ساحة رمل َّية ال
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تهدأ .فبدأ مح ّرك السؤال املهتدي بنور النقد الجريء يف االشتغال ،حيث طفقت أسئلة الدين واملقدَّس واملد َّنس واإللهي
والدنيوي واملتعايل ،والفن ،واألسطورة ،والرسديات الكربى والصغرى ،وتفكيك بنية التص ُّوف ،واالعتامد عىل مرجعيات
حديثة مثل :إدوارد سعيد ،واالنفتاح عىل فكرة الحوار داخل الرسد القرآين ،والالهوت التح ُّرري من خارج الفضاء العريب،
الهم اإلنساين واحدُّ ،...
كل هذا وغريه يندرج ضمن مسعى بحثي نريد منه أن يستم َّر يف ّ
ظل املتغريات
ليك ندرك ونعي َّأن َّ
اإلنسانية ،ليك يبقى العقل البرشي وفياً لطباعه الساكنة فيه ،من حرصه الالمتناهي يف طرح السؤال والرغبة يف تعبيد
طريق النقد األبدي ،الذي مينحنا حصانة فكر َّية ض َّد فريوس االعتقاد الزائف ،املنتج للعنف والكراهية والتعايل األجوف،
واعتبار اآلخر مج َّرد وسيلة تنتهي صالحيتها مبج َّرد خروجها من الخدمة الرباغامت َّية.
وضمن هذا املسعى الفكريُ ،قدّم طاقم مقااليت مهم ملجموعة من الباحثني العرب ،يف مختلف الدروب الفكر َّية،
حيث ق َّدم لنا الباحث لونيس بن عيل مقاربة تحدَّث فيها عن تغلغل البحث الديني يف الفضاء الثقايف ،معتمداً عىل املنجز
املعريف إلدوارد وديع سعيد ،الذي انشغل بالبحث يف النص الديني من زاوية البقاء يف كنف التاريخ ،واالبتعاد عن النزعات
اللاَّ تاريخ َّية .أ َّما الباحث محمد أمني بن جياليل ،فقد بحث يف طبيعة العالقة بني السياسة والدين ،ضمن الرسديات الكربى
وانهمت به جنيالوجياً ،من أجل تحقيق فكرة العيش داخل أفق املتنوع .ويف السياق الفكري
التي تعاطت مع املق َّدس َّ
ذاته سعى الباحث ياسني سليامين إىل الكشف عن عالقة الرسد باملق َّدس وتجاذبات األدلجة من خالل مقاربة املفكر
محمد شحرور يف فهم النص الديني ،ومنه حاول الباحث حمدي الرشيف ،تقديم بحث طريف يف طرحه ،حيث تح َّدث
عن الهوت التحرير عند جوستافو جوتيرييز ،الذي ناضل من أجل تحويل املكتسب املسيحي إىل فكرة خالص َّية ،استناداً
إىل النزعة التاريخ َّية يف قراءة النص الديني ،وأضاف لنا الباحث ماهر الجويني حواراً رائعاً من عمق الرسد القرآين ،املتعلق
بقصة نوح كنموذج تاريخي عىل فكرة الرسد النسقي املنترشة يف النص الديني ،وبقراءة ملفتة للنظر ،جاء يف مقاربة
الباحث عامر عبد زيد الوائيل حديث عن فكرة املكان خارج التص ُّور الكانطي وداخل األفق الديني وخاصة األسطوري منه،
أي يف أسطورة جلجامش ،أل َّنه يف العمق نتاج آلليات التخييل والتمثيل والرتميز .أ َّما ما ق َّدمته الباحثة سامية بن عكوش،
فيتمثل يف االقرتاب من النص الصويف ،الذي تجىل عندها يف منجز النفري ،اتكأت فيه عىل املنجز الحدايث التفكييك ،حيث
ّ
وظفت مفردات وآليات جاك دريدا وبعض أدوات مارتن هيدغر اللغو َّية ،وقد كان الحوار مع الباحث سفيان زدادقة
سفراً يف املنت املغلق عىل ذاته ،أل َّنه دخل يف سجال مع القوى التي تف ّكر خارج التاريخ ،والتي أنتجت لنا َّ
كل هذا الكساح
التاريخي .وعندما نلج عامل الرتجمة نجد املقدرة العالية للباحث محمد جديدي يف طرق متابعة الفن املرتبط باملقدَّس
رفضاً أو تأييداًَّ ،
ألن النص املرتجم ينتمي إىل فرتة حرجة من تاريخ أوروبا .والنهاية مسك معريف ،ق َّدمه الباحث غيضان
السيد عيل حول قراءة ماتعة لكتاب املفكر العريب مراد وهبة ،الذي بحث يف العالقة بني املق َّدس والعنف ،فاألمر يحتاج
إىل وقفة نق َّدية تتسلح كام قلنا بالسؤال الجريء ،ليك نفضح َّ
كل القوى التي تتمرتس وراء املقدَّس أل َّنه يخرج من دائرة
النقد ،ويحتمي به أصحاب املصلحة الدنيو َّية.
إ َّننا ال ننظر إىل هذا العمل عىل أ َّنه عمل متكامل ،بل هو مجرد اجتهاد برشي ،نجرتحه سؤاالً ،ونع ّبد به طريقاًّ ،
لكل
من أراد أن يبقى يف دائرة السؤال والنقد واإلميان بالتن ُّوع واالختالف كأفق بهي يف قادم التاريخ.
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والمقدس:
النقد
َّ

في انزالقات النقد :من نقد الدين إلى النقد الديني
لونيس بن علي

َّ
ملخص

ما اعتقده البعض أ َّنه نهاية عرص اإلله ،أصبح عرصاً دينياً بامتياز ،حتى َّأن روح الدين أصبحت جزءاً ال يتجزأ من
الرؤية الثقاف َّية لإلنسان املعارص ،سواء أكان ذلك الدين من طبيعة توحيد َّية أم من طبيعة وضع َّية؛ فإذا كان اإلنسان قد
َّ
السامءَّ ،
فإن ذلك مل مينعه من أن يصنع آلهة جديدة .يف هذا املستوى نتساءل :ما موقع النقد من هذا
كف عن النظر إىل َّ
االجتياح الديني عىل الثقافة؟ إذا ما عدنا إىل بعض كتابات (إدوارد سعيد) وجدنا أ َّنها كشفت عن تغلغل ال ُبعد الديني
داخل الثقافة الغرب َّية ،وهو ال ُبعد الذي تش َّكل عرب اسرتاتيج َّية معرف َّية وسياس َّية هدفها هو استبعاد النقد عن الفضاء
العمومي ،وخلق يف املقابل وعياً مدجناً اتباعياً وراضخاً ،غري مبالٍ مبا يقع خارج النظريات واملناهج والكتب.
َّإن تغييب النقد عن املجتمع وعن املؤسسات الثقاف َّية يعزّز االجتياح الشامل آلليات التقديس ،حيث يغدو أيُّ
تفكري معزول عن إنتاج البدائل النقد َّية مج َّرد تكريس لفكرة التقديس أو األسطرة ،فليس غريباً أن نجد من يدافع عن
حركة فكر َّية كام لو كان تديناً ساموياً منزَّهاً من الخطأ ،وهؤالء نجدهم يعادون التفكري النقدي ،ويرتابون من النقاد
الحقيقيني .هنا تربز الوظيفة الحقيق َّية للنقد املتمثلة يف مقاومة آليات تقديس املنظومات املعرف َّية وأسطرة أعالم الفكر
واألدب والثقافة.
مدخل

جمة ،تحارص الباحث يف مجال (املق َّدس) ،ويف عالقة هذا املقدَّس بالثقافة .كيف ميكن التفكري يف
َّمثة صعوبات َّ
املقدَّس ،دون أن يكون فعل التفكري ذاته فع ًال انتهاك َّياً؟ أليس التفكري يف املق َّدس ،ومن داخل حدود الوعي البرشي ،هو
تجريد لقداسة املقدَّس؟
رجس أو
كانت كلمة (املق َّدس)  sacréتعني عند الرومان القدماء :الشخص أو اليشء الذي يستحيل ملسه دون أن ُي ِّ
رجس1.فالكلمة تتوزع بني استحالة إمكان َّية ال ّلمس ،وبني إمكان َّية االنتهاك يف حالة تحقق ذلك اللمس .ولن يكون التفكري
ُي َّ
إال شك ًال من أشكال مالمسة املق َّدس ،أي ترجيسه.
 1ـ يُنظر :روجي كايو ،اإلنسان والمق َّدس ،تر :سميرة ريشا ،المنظمة العربيَّة للترجمة ،بيروت ،ط ،2010 ،01ص .56
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أهم سمة للمق َّدس هي :التعايل؛ فاملقدَّس هو ما
وإذا ما توقفنا عند هذه الجملة التعريف َّية ،ميكن أن نالحظ َّأن َّ
يقع بعيداً عن عوامل التدنيس ،وهو كذلك ما ينبغي ـ هناك فعل الوجوب ـ اجتنابهَّ ،
ألن جوهره املتعايل يقيض بأن
َّ
يظل متسامياً فوق البرشي  -األريض .وفعل االجتناب يكون مرفوقاً دامئاً بحصول اإلثم أو الخطيئة يف حالة انتهاك حدود
املق َّدس ،أو الد ّنو منه.
ويف تعريف آخرَّ ،
فإن املق َّدس هو «ما تضعه خارج متناول اإلنسان» 2.فال وجود ملقدَّس ،يف هذه الحالة ،دون طرفه
النقيض ،أي دون مقابلته مبا هو برشي؛ حيث تربز أهم َّية املقابلة بني املق َّدس والبرشي يف إبراز الحدود املائزة بني عاملني
ينتميان إىل أفقني مختلفني :أفق متعالٍ  ،يف مقابل أفق دنيوي وضيع .ومن هنا ،يستقيم معنى االنتهاك بحضور الفاعل،
أي اإلنسان.
لقد كانت عالقة املق َّدس باإلنسان عالقة حذرة ،إذا مل نقل إ َّنها اتسمت بتجاذبات عنيفة بينهام؛ خاصة يف العصور
الحديثة ،التي شهدت ميالد مفهوم (اإلنسان)؛ والذي تزامن مع ظاهرة تفكك فكرة السحر الذي كان يخ ّيم عىل العامل.
َّإن التفكري يف املقدَّس والبحث يف نصوصه هو نقل الظاهرة من أفقها املتعايل إىل أفق برشي ،أي َّأن التفكري حولها
سيجعلها ظاهرة دنيو َّية .فاملق َّدس هو ُّ
ملحة
كل ما يخرج عن التفكري ،أل َّنه موجود ألجل االعتقاد به فقط .ستكون الحاجة َّ
الستعراض الكلمة املقابلة للمقدَّس ،وهي (الدنيوي) ،عىل َّأن البعض ّ
يفضل التعامل مع لفظة (املد َّنس) ،أل َّنها أقرب إىل
اإلمساك بجوهر االنتهاك املفيض إىل تدنيس املقدَّس.
َّإن الدنيوي أو املد َّنس  profaneمشتق من اللفظة اليونان َّية  ،profaumالتي تعني «املكان أمام املعبد ،خارج
املعبد» 3فالدنيوي أو املد َّنس هو ُّ
كل ما يقع خارج املعبد ،إ َّنه املطرود من عامل املعابد .ثم يواصل كونديرا قائ ًال« :التدنيس
هو إذن نقل املق َّدس خارج املعبد ،إىل مجال خارج الدين»َّ 4.إن التفكري يف املقدَّس هو من طبيعة إزاح َّية ،فهو يقوم بنقل
املق َّدس من عامله الطهراين ،املتسامي ،الساموي إىل عامل مد َّنس ،وضيع ،وأريض.
لقد ظ َّلت فكرة املق َّدس تهيمن عىل الثقافة البرش َّية إىل أن جاء القرن الثامن عرش ،لتبدأ مرحلة أفول املنظومات
املق َّدسة ،بفعل مطارق املفكرين والفالسفة واألدباء الذي دعوا إىل أنوار العقل .إذ َّمثة حاجة إىل تبيان ،إىل أيّ مدى
تجسد يف
كان انبثاق مقوالت التنوير والحداثة ،مبثابة حركة تدنيس َّية ،كان من أهدافها تجريد العامل من سحره ،وهو ما َّ
مفهوم (نزع الطابع املسيحي عن الواقع)  ،Déchristianisationوقد كانت الثورة الفرنس َّية ( )1789إحدى املنعطفات
التاريخ َّية الحاسمة يف هذا التح ُّول نحو نزع الطابع املسيحي عن الحياة ،إذ ح َّول الفرنسيون الكنائس إىل مستشفيات
ومدارس ومآ ٍو للشباب ،كام استبدلوا الصلبان برسايا األعالم الفرنس َّية 5.وقد اندرج هذا الفعل ضمن عمليات إزاحة
 2ـ المرجع نفسه ،ص .88
 3ـ ميالن كونديرا ،الوصايا المغدورة ،تر :معن عاقل ،األوائل للنشر والتوزيع والخدمات الطباعيَّة ،دمشق ،دط ،2000 ،ص .14
 4ـ ميالن كونديرا ،الوصايا المغدورة ،مرجع سابق ،ص .14
 5ـ يُنظر :ميشيل اونفري ،نفي الالهوت ،تر :مبارك العروسي ،منشورات الجمل ،بيروت ،ط ،2012 ،01ص .38
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املقدَّس من الحياة العموم َّية ،واستبداله مبفهوم الدنيوي ،الذي يتجىل يف مؤسسات مدن َّية ،أو يف أغراض لها فائدتها
العمل َّية يف الحياة املدن َّية للمواطنني الجدد.
وبفعل هذا التح ُّول ،مل تعد الكنيسة معبداً للصالة أو للمناجاة الدين َّية ،بل أصبحت تش ّكل خطراً عىل املجتمع
الجديد ،إذ ح َّذر (جان جاك روسو) من دين الكهنة ،الذي وصفه بأ َّنه دين بال أهم َّية سياس َّية ،ويف املقابل مينح للكهنة
رشع َّية الزعامة والهيمنة عىل البرش ،كام أ َّنهم ال يساهمون يف أخلقة املجتمع ،بل عىل العكس متاماً ُيكسبون الناس النفاق
األخالقيَّ 6.إن نزع السحر عن العامل يعني إعادة بناء العامل األريض املحسوس واملادي والجسدي .كلها قيم وعوامل كان لها
الدور يف زحزحة املق َّدس عن تعاليه املطلق.
يف القرن الثامن عرش ،كان ممكناً إذن التفكري خارج املعبد ،بل التفكري ض ّد املعبد ،وض ّد مرموزاته املقدَّسة ،وضمن
تلك اإلمكان َّية ُولدت فكرة اإلنسان ،مبا هو ذات عاقلة ،قادر عىل التفكري بنفسه ويف نفسه .كان هذا القرن هو قرن
(النقد) بامتياز؛ إ َّنه بتعبري (كيث توماس) « Keith Thomasمبثابة عرص «تحريم العامل من الخرافة» ،وكان هذا يعني
ً 7
انهيار الطريقة التي نرى بها العامل وكأ ّنه ميلء بالقوى السحر َّية والروح َّية وبالقوى التي تحكم كوناً غامضا».
1ـ ميالد عصر اإلنسان

مل يكن هناك تفكري يف (اإلنسان) قبل القرن السابع عرش .هكذا كتب (ميشيل فوكو) يف الفصل األخري من كتابه
سمى إنسان« ،فليس هناك من فلسفة ،من
(الكلامت واألشياء)؛ فلم تصادف العلوم التي ظهرت قبل هذا القرن شيئاً ُي َّ
خيار سيايس أو أخالقي ،من علم تجريبي مهام كان نوعه ،من دراسة لجسم اإلنسان ،من تحليل لإلحساس أو املتخيلة أو
8
األهواء ،صادفت يوماً يف القرن السابع عرش أو الثامن عرش شيئاً يشبه اإلنسان».
تأخر ،أل َّنه ال ميكن لعلم يدرس اإلنسان أن يظهر إذا كان هذا األخري بوصفه موضوعاً
َّإن ظهور العلوم اإلنسان َّية قد َّ
لذلك العلم غري موجود؛ ففي القرون الوسطى مل يكن اإلنسان موجوداً كقيمة أنطولوج َّية وإبستيمولوج َّية ،ومل يتق َّرر

ظهور هذه العلوم إال يف اللحظة التي تق َّرر فيها النظر إىل اإلنسان كمعضلة معرف َّية ،وكمساحة جديدة للتساؤل .وكان
هذا الظهور لإلنسان الحديث رضورياً لزحزحة فكرة املق َّدس الديني واألسطوري ،واستبدالهام بسلطة العقل وبأنواره،
أل َّنه بهام يرى اإلنسان العامل كام مل يره من قبل؛ فقد دعا (إميانويل كانط) إىل عقل أنواري ،تكون وظيفته نقد املنظومات
املقدَّسة ،وسلخ القداسة والسحر عن اإلنسان وعن العامل معاً.

 6ـ يُنظر :عقيل يوسف عيدان ،التنوير في اإلنسان (شهادة جان جاك روسو) ،الدار العربيَّة للعلوم ،ناشرون ،لبنان ،منشورات االختالف ،الجزائر ،ط،01
 ،2009ص .56
 7ـ دوريندا أوترام ،التنوير ،تر :ماجد موريس إبراهيم ،دار الفارابي ،بيروت ،ط ،2008 ،01ص .125
 8ـ ميشيل فوكو ،الكلمات واألشياء ،تر :مطاع صفدي وآخرون ،مركز اإلنماء القومي ،بيروت ،د ط ،1990 ،ص .283
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أي نقد
 -2نقد الدين هو أساس ّ

ميكن االستفادة من أطروحات (كارل ماركس) يف عالقة النقد بالدين ،وهو الذي ترجع إليه هذه املقولة الشهرية:
نقد الدين هو أساس ّ
كل نقد .وما رآه ماركس بأ َّنه نقد للدين ،هو عىل وجه الدقة دعوة إىل تحليل ما أنتجه املجتمع من
(أوهام دين َّية) .أراد ماركس أن ينتهي إىل النتيجة التالية :الدين ال يصنع اإلنسان ،بل العكس هو الصحيح ،أي َّأن اإلنسان
هو الذي يصنع الدين ،فالدين عنده هو الوعي املعكوس للعاملَّ ،
ألن العامل الوحيد لإلنسان ،والذي يدخل يف مجال القابلية
للفهم واإلدراك ،هو العامل الذي صنعه بنفسه ،وهو الذي يقابله العامل الالهويت ،أو ما أطلق عليه الفيلسوف اإليطايل (غوم
باتيستا فيكو) مصطلح «التاريخ املقدَّس».
لقد اعتقد ماركس َّأن االعرتاف بالدين ال يعبرّ فقط عن (البؤس االجتامعي) ـ فكثرياً ما يكون الدين مالذ الفقراء
واملقهورين اجتامعياً ـ بل هو أيضاً يعبرّ عن موقف احتجاجي من هذا الواقع البائس ،فقد يتح َّول الدين إىل مح ّرك
حقيقي للطبقات االجتامع َّية للثورة عىل رشطها االجتامعي ،أو لالنتقام منه .وميكن أن نالحظ ذلك يف واقع مجتمعاتنا
العرب َّية اإلسالم َّية ،إذ يزداد منسوب التد ُّين عند الطبقات الفقرية ،التي تجد يف الدين مصدراً للتعويض ،وقد توظف
السلطة رجاالت الدين ألجل إيهام هذه الطبقات بقدرها ،فتص ّور لجموع الفقراء هذا الوضع بأ َّنه امتحان إلهيَّ ،
وبأن
الله سيجازيهم يوم القيامة بالجنَّة ،يف الوقت الذي نجد َّأن رجاالت الدين ،باعتبارهم وسطاء بني السلطة والطبقات
االجتامع َّية ،يعيشون يف ثراء كبري ،وهم أبعد الناس عن معرفة أصل الشقاء الحقيقي.
كام َّأن الدين ،ويف ظروف سياس َّية متوترة ،ميدُّ الجامعات الغاضبة برؤية مترد َّية واحتجاج َّية ض َّد الوضع السيايس
واالجتامعي واالقتصادي ،الذي يؤ َّول دامئاً بأ َّنه نتيجة لبعد الدولة عن الدين ،وتخيل الناس عن الكتاب املقدَّس ،وبذلك،
َّ
فإن رشط الخروج من األزمات هو بتحقيق الصحوة الدين َّية ،والعودة إىل الطريق القويم.
َّإن ما اعتربه ماركس نقداً للدين ،إذن ،هو نقد ملا يصطلح عليه علامء االجتامع بـ (متثيالت األلوه َّية) ،وهي «أشكال
وطرق التقاليد والطقوس ،أساليب الحياة وأشكال التجمعات املرتبطة بالعوامل الدين َّية التي تعترب هنا ظواهر إنسان َّية
تتم دراسة منشئها وتطورها وتأثرياتها» 9.إذ تتخذ هذه التمثيالت الدين َّية شكل طقوس وسلوكيات ،أو شكل منظومات
ُّ
معرف َّية أو ثقاف َّية أو رمز َّية ،ميكن بدراستها ضمن املنظومة الخطاب َّية يف املجتمع أن ينتبه الباحث السوسيولوجي إىل
الرؤية الدين َّية السائدة وآليات هيمنتها عىل الوعي الجمعي.
انطالقاً من هذا املنظور َّ
فإن اعتبار الدين نظاماً متثيلياً معكوساً للعامل هو ما يجعله أقرب إىل مفهوم اإليديولوجيا،
التي هي متثيل معكوس للواقع .ومعنى هذا التعريف َّأن اإليديولوجيات والدين يخفيان الواقع من خالل خلق مسافة
بني اإلنسان والواقع ،أو عرب اللجوء إىل لغة مؤدلجة تتَّسم بالقدرة الكبرية عىل املراوغة.

 9ـ دانييل هيرفي هليجيه ،جانبولوليام ،سوسيولوجيا الدين ،تر :درويش الحلوجي ،المجلس األعلى للثقافة ،القاهرة ،ط ،2005 ،1ص .20
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 -3صناعة األديان الجديدة

لكن يبقى السؤال املطروح هو :هل هناك نهاية للدّين؟ وهل نقده يعني بالرضورة إزاحته عن حياة البرش ،وعن
حياة املجتمعات؟ َّإن الدّين مل ميت يوماً ،كام َّأن اإلله الذي نعاه نيتشه ذات يوم مل ميت يف واقع األمر ،بل إ َّنه ويف هذه
املرحلة بالذات عاد عىل نحو غري مسبوق ،كام لو َّأن اإلله عاد لينتقم من الذين ظنُّوا أ َّنه انتهى .فليس هناك قوة رادعة
للدّين ،بل ال ميكن حتَّى االعتقاد بزواله ،فالدين مزروع يف ّ
كل مكان ،يف أصغر خل َّية يف الجسد االجتامعي .قد يكون
اإلنسان الحديث ـ أو اإلنسان األخري كام يح ّبذ البعض وصفه ـ قد َّ
كف عن التحديق نحو السامء ،إال َّأن عرص اآللهة مل
ينته .وبغض النظر عن َّأن اإلله التوحيدي مازال موجوداً يتح َّكم يف حياة املاليني من البرشَّ ،
فإن اإلنسان اللاَّ ديني الحديث
قد أوجد أدياناً جديدة ،وليست النزعات العلم َّية إال إحدى تلك التجليات الجديدة للدين الجديد ،كام َّأن األحزاب،
والدول الشمول َّية ،والزعامء ،والرثوة...إلخ ،كلها أعلنت وتعلن عن ظاهرة (األديان الدنيو َّية).
فام مييز هذه األديان الدنيو َّية هو إميانها بق َّوة العلم وقدرته عىل التح ّكم يف الطبيعة ويف البرش ،وإذا عدنا إىل
الطبيعة الهيكل َّية لهذه الحركات والنزعات وجدناها تشتغل بآليات اشتغال الدين نفسها ،فهي تقوم يف تنظيمها عىل
بنية هرم َّية ،كام َّأن لها دساتريها ،ومرجعياتها النص َّية ـ التأسيس َّية ،والتي تكون يف مقام النص املرجعي املقدَّس ،كام َّأن
لها أساطريها التأسيس َّية وأصنامها ،وحتى تكتمل الدائرة ،متتلك األتباع واألشياع واملؤمنني بها .كام َّأن موقفها من اآلخرين،
متعصباً ومنتجاً للعنف.
أي من الحركات واألفكار املعارضة لها ،يكون يف الغالب موقفاً ّ
وآليات الخطاب الديني:
 -4الثقافة َّ

َّإن الثقافة نفسها ،وهي نتاج برشي ،يحدث لها أن متتلئ بالروح الدين َّية ،وذلك حني تتكئ عىل جملة من املركزيات
(ال ِعرق ،اللغة ،العقل) ،وعىل رؤى متعالية عىل الواقع البرشي بتن ُّوعه واختالفه ،فتحاول أن تنتج واقعاً متسامياً ومفارقاً،
يدين لرؤية واحد َّية مطلقة ،تنفي وتقيص وتصادر َّ
كل ثقافة أو لغة أو قوم َّية مختلفة عنها .كام نجد هذا النزوع الديني
مجسداً يف األعامل الفن َّية واألدب َّية والسينامئ َّية؛ فالدين كان ومازال حارضاً يف األعامل األدب َّية والفن َّية ،الحديثة واملعارصة،
َّ
ما يكشف عن تغلغل هذه الروح يف فلسفة األدب والفن معاً ،وميكن أن نستشهد عىل سبيل املثال فقط ،برواية (املوت
يف البندق َّية) (تر :عدنان ح َّبال ،منشورات ورد )2015 ،لتوماس مان ،فالرواية تص ّور عالقة فنان عجوز ُيدعى (أشنباخ)
بغالم فاتن (تادسيو) ،وعىل الرغم من َّأن بطل الرواية كان عىل وعي َّ
بأن هذا الحب هو خطيئة باملعنى الديني للكلمة،
فكان عليه أن يحتفظ بتلك املسافة البعيدة ـ وهي مسافة أخالق َّية ـ حتى ال يقع ذلك الحب/الخطيئة ،لهذا غرقت تأمالته
رس الجامل ،كانت إجابته مستوحاة من روح الدين ،حيث وجد أ َّنه من غري املجدي
يف لغة طهران َّية ،فحني تساءل عن ّ
ألن البحث يف األصول ليست ضمن النطاق البرشيَّ ،
البحث عن أصول الجامل وعن ظروف نشوئهَّ ،
وألن الفن من أصل
ساموي (الوحي)َّ ،
فإن محاولة البحث عن تلك األصول يوقع الفنان يف التشويش ويف الصدمة.
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ومن جهة أخرىَّ ،
فإن الخطاب النقدي قد وقع يف القرن العرشين يف معضلة التح ُّول إىل خطاب ذي طبيعة دين َّية؛
فهذه هي املعضلة املركز َّية بالنسبة إىل بحثنا ،وهي كيف يغدو النقد ـ بعد أن كان معن َّياً بنقد الدين ـ إىل نقد ديني؟
تجسد انحراف النقد عن جوهره ،يف طبيعة الخطاب الذي أصبح ينتجه ،وهو القريب إىل إعادة مت ّثل آليات الخطاب
لقد َّ
الديني ،وقد أبرزها (نرص حامد أبو زيد) يف خمس آليات ،وهي :التوحيد بني الفكر والدين ،حيث يتداخالن بشكل
كبري ،ويتلبسان ببعضهام بعضاً حتّى تختفي الفروق بينهام فيكتسب الفكر روح االعتقاد واليقني ،وتزول املسافة بني
الذات الباحثة وموضوع بحثها .تفسري الظواهر بإرجاعها إىل العلة األوىل ،ثم االعتامد عىل سلطة السلف ،مبعنى العمل
بنصوصهم القدمية ـ التي تكون رشوحات عىل النص املقدَّس ـ والتعامل معها بوصفها مرجعيات مقدَّسة هي األخرى،
ومن هنا جاءت بعض التعبريات التي تقول َّإن السلف طرقوا َّ
كل أبواب الحقيقة ،ومل يرتكوا للخلف ما يبحثون فيه .سيادة
اليقني الذهني والحسم الفكري ،ورفض االختالف يف الرأي ،وأخرياً ،إهدار ال ُبعد التاريخي يف املعرفة ،والبكاء عىل املايض
10
البهي ،ومحاولة استعادته ،ليكون بدي ًال للحارض.
فمن السهل اآلن رؤية هذه اآلل َّيات وهي تشتغل داخل الثقافةَّ .إن تل ُّبس الثقافة بالروح الدين َّية يعني ارتباط
النخب بالثقافة عرب قناة الوالء للقيم الثقاف َّية وألساطني الثقافة ورموزها ونصوصها التأسيس َّية .صحيح أ َّنه ال توجد ثقافة
ال يكون لها ُّ
كل هذا الثقل الرمزي عىل النخب الثقاف َّية أو عىل املجتمع ككل ،لكن ما نقصده هو أ َّنه ال ُب َّد من التمييز
بني الوالء لتلك الحموالت ،وبني أن يكون املوقف منها نقدياً.
وإذا ما تأملنا جيداً يف عالقة النخب بالثقافة نجدها يف األساس عالقة باملؤسسات بالدرجة األوىل ،ومبنظومات قيم َّية
وثقاف َّية ومعرف َّية وأخالق َّية ،ومبؤسسني كان لهم الفضل يف بناء الرصح الثقايف .ومن املفارقة َّأن الثقافة ،بهذا املعنى،
هي ُّ
كل ما أنتجه اإلنسان ،أي ّ
كل ما ينتمي إىل العامل اإلنساين ،لكنَّ إنسان َّية الثقافة ال يجنبها أن تحيط نفسها بهالة من
القداسة ،ملَّا تكون مبثابة اإلطار املرجعي املح َّدد لوجود األفراد والجامعات .ومن صالح الثقافة أن تخلق جنودها املدافعني
(التعصب) ليس
عنها ،وقد يكون الدفاع عن قيمها عرب استعارة أدوات املتدينني املتعصبني لحركاتهم الدين َّيةَّ .إن مفهوم
ُّ
مسجلة عىل الحركات الدين َّية املتشدّدة فحسب ،بل ُّ
كل منط تفكريي يقوم عىل تقديس مرجعياته ،وعىل نفي
عالمة َّ
التعصب .فالعلامين والحدايث كالهام مع َّرضان لهذا النوع من األصول َّية،
املختلف ،وعىل رفض النقد ،هو مظهر من مظاهر ُّ
نص أو منهج أو نظر َّية ،واتخاذها قانوناً ّ
لكل معرفة.
فهذه األخرية تعني التامهي والتمركز حول ٍّ
وليس غريباً إذن أن نجد ُنخباً هي يف الظاهر تحمل شعار الحداثة والتنوير والعلامن َّية ،لكنَّها فيام تنتجه من أفكار
ومن نقاشات نجدها أقرب إىل املتشددين الدينيني؛ فنجدهم مث ًال يدافعون عن املناهج والنظريات واملرجعيات دفاع
املؤمن عن عقيدته .بل َّإن علمو َّية البعض تتح َّول إىل موقف روحي من العامل ومن النصوص ،ما يجعلها تكتسب سلطة
دين َّية عىل العقول .إ َّنه شكل من العامء املعريف ،الذي يتجلىّ يف عبادة النظريات واملناهج العلم َّية واألدب َّية ،وكرثة األتباع
يتمسحون بالنصوص التأسيس َّية واملعتمدة ،بل قد يبلغ األمر حداً ،نجد من هم أكرث ماركس َّية من
واملريدين الذين َّ
ماركس ،ومن هم أكرث فرويد َّية من فرويد ،ومن هم أكرث نيتشو َّية من نيتشه نفسه ،وأكرث ديريد َّية من ديريدا ،واألمر
 10ـ يُنظر :نصر حامد أبو زيد ،نقد الخطاب الديني ،سينا للنشر ،مصر ،ط ،1994 ،2ص ص .68-67
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نفسه ينسحب عىل املجاالت األدب َّية والنقد َّية؛ فالكثري من النظريات األدب َّية والنقد َّية ،عىل غرار النظريات النص َّية وتأثريها
الكبري عىل الدراسات النقد َّية ،تح َّولت إىل غايات معرف َّية مستقلة بذاتها ،ففي الوقت الذي كان ميكن لها أن تكون مج َّرد
أدوات لتحليل النصوص أو لتفسريها أو لتأويلها ،أصبحت تلك النظريات واملناهج هدفاً يف ذاتها ،والنقد العريب ،يف هذا
املضامر ،يظهر كمثال حي عن هذه الظاهرة.
مصادراً لذاته؟
 -5كيف يكون النقد
ِ

املهمني:
مهمة يف نقد الطابع الديني للثقافة الغرب َّية ،يف كتابيه َّ
كان للمفكر الفلسطيني إدوارد سعيد مساهمة َّ
خصص خامتته لطرح مأزق النقد الغريب الذي
(العامل والنص والناقد) ،و(األنسن َّية والنقد الدميقراطي)؛ ففي كتابه األولَّ ،
أصبح نقداً دينياً .ويف كتابه الثاين دافع عن علامن َّية النقد ،أي عن طابعه اللاَّ ديني .وقد َّلخص الناقد وليام هارت موقف
السلطة شبه الدين َّية للثقافة11.لقد الحظ إدوارد
إدوارد سعيد من هذه اإلشكال َّية يف قولهَّ :إن وظيفة النقد هي مقاومة ُّ
سعيد َّأن يف ّ
كل ثقافة بنية تقديس َّية ،تنزع نحو إنتاج قيم متعالية ،فوق ـ تاريخ َّية ،وهي فوق هذا تعارض أيَّ نقد ،وتعترب
أيَّ ناقد مج َّرد هرطوق.
السلطة الدين َّية للثقافة هو املركزيات (الثقافة الغرب َّية القامئة عىل مركز َّية اللوغوس ،والعرق،
َّإن أحد تجليات ُّ
واللغة ،والذكورة)َّ ،
السلطة التي تفرض رشع َّية لوضع ما ،وال تنجح يف ذلك إال بفرض آليات
ألن هذه األخرية تعمل عمل ُّ
الرقابة واالنضباط واإلخضاع والهيمنة عىل اآلخر املختلف .وليس هناك ما هو أخطر من الهيمنة التي تطال ال ُبعد الفكري
يف األفراد.
ٌ
ويف ّ
ضيقة
ظل هيمنة الرؤية األحاد َّية للثقافة الغرب َّية ،تقلصت آل َّياً مساحات النقد ،و ُف ِر َضت عىل النقاد حدودٌ
النص الداخل َّية ،واالهتامم بآليات اشتغاله،
لالشتغال ،وهو ما تجلىّ عىل صعيد النقد األديب يف انسحاب النقاد نحو عوامل ّ
وعزل األدب واملامرسة النقد َّية عن العامل .إذ كان موقف النقد األديب من األدب أ َّنه ال يعبرّ إال عن نفسه .لقد فرضت هذه
الرؤية النص َّية عىل النقد عزلة إبستيمولوج َّية ،وانغالقاً نظرياً ومنهجياً .ويف محاولة فهمه لهذا التح ُّول ،استنتج إدوارد
سعيد َّأن املسألة ذات أبعاد سياس َّيةَّ ،
ألن «تحليل األعامل الجامل َّية األدب َّية تحلي ًال شكلياً مقيداً يضفي الصفة الرشع َّية عىل
الثقافة ،والثقافة تضفي الصفة الرشع َّية عىل املفكر اإلنساين ،واملفكر اإلنساين يضفي الصفة الرشع َّية عىل الناقد ،وهذا
12
املرشوع ب ُر َّمته يضفي الرشع َّية عىل الدولة .وهكذا َّ
فإن السلطة ُتصان بفضل السريورة الثقاف َّية».
َّإن ما يس ّميه سعيد بالسريورة الثقاف َّية هو هذه الحلقة املتكاملة من الرشع َّيات التي تدعم بعضها بعضاً ،بدءاً من
اعتبار التحليل األديب مج َّرد عمل َّية شكالن َّية ،عىل الرغم من الطابع املحايد لهذا النوع من التحليل ،وصوالً إىل األبعاد
تصب مبارشة لصالح الدولة .وأكرب مثال عىل ذلك مرحلة حكم ريغان يف
الخف َّية لهذا التحليل ،والتي ال تخلو من مصلحة ُّ
 11ـ وليام هارت ،إدوارد سعيد والمؤثرات الدينيَّة للثقافة ،تر :قصي أنور الذبيان ،هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث (كلمة) ،ط ،2011 ،1ص .24
 12ـ إدوارد سعيد ،العالم والنص والناقد ،تر :عبد الكريم محفوض ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،د ط ،2000 ،ص .214
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الواليات املتحدة األمريك َّية ،التي متيزت بسياسة ُّ
التدخل األمرييك يف الخارج ،ومرشوع عوملة الرؤية اإلمربيال َّية األمريك َّية،
النصان َّية يف أمريكا.
وهي املرحلة التي شهدت سطوع نجم النظريات َّ
َّإن ما اَّ
سمه سعيد «النقد الديني» ،والذي كان عنوان مقالته األخرية يف كتابه (العامل والنص والناقد) ،هو النقد
التخصص الدقيق .إذ انتهى إىل َّأن النقد مع َّرض هو
وزج بهم داخل مجال
ُّ
الذي سحب النقاد عن الفضاء العموميَّ ،
اآلخر لعملية التدجني ،وليس ّ
املؤسسة ،ومقرراتها
أدل عىل ذلك من النقد الجامعي ،الذي يجد نفسه يف مواجهة قوانني َّ
املؤسسة ،تحمل دامئاً سمة االنتقائ َّية ،مبا يخدم الرؤية
التدريس َّية واملنهج َّية التي تفرضها عليه ،فاملناهج التي ترىض عنها َّ
السياس َّية واالجتامع َّية واألخالق َّية السائدة يف املجتمع.
فكيف ميكن للنقد أن يتح َّرك ضمن الحدود املرسومة له سلفاً؟ أليس الناقد هنا ،هو مج َّرد موظف ،هدفه هو نقل
املوروثات األدب َّية والنقد َّية من جيل إىل جيل ،مع الحرص عىل ّ
بث قيم تقديس تلك املوروثات ،والحرص عىل أن يكون
تلقيها دمجاً مع طبيعة الرؤية العا َّمة التي تفرضها املؤسسة؟ َّإن الشعور بالرهبة هو ديني باألساس ،كام قال (وليام
هارت) ،ومن ذلك الشعور برهبة الثقافة ،وبرهبة نصوصها التأسيس َّية ،وبرهبة األسامء؛ فأن يصاب النقاد من رهبة األسامء
املك َّرسة ،ومن رهبة النصوص املعتمدة ،فهذا يعبرّ عن تغلغل املقدَّس يف وعي النقاد ،فبدل نزع القداسة عن الثقافة وعن
مرجعياتها وعن أعالمها ،نجدهم يساهمون يف أسطرة األشخاص والنصوص واملنظومات ،إ َّنه بتعبري وليام هارت م َّرة أخرى
عودة التد ُّين املكبوت إىل الثقافة.
لقد انتبه إدوارد سعيد ،ويف وقت مب ّكر ،إىل َّأن الدولة ،وألجل ضامن استمرار َّية رشوط وجودها ،تعمد إىل محارصة
النقد داخل قاعات الدرس ،وداخل أسيجة النظريات واملناهج ،حتّى ال يبرص ما يوجد خارج هذه الدوائر من حقائق.
يف كون أقىص ما ميكن أن يدركه الناقد هو حدوده النظر َّية واملنهج َّية .فحني حرض نعوم تشومسيك مؤمتراً سياسياً كان
حجتهم َّأن تخصصه العلمي
موضوعه السياسة الخارج َّية األمريك َّية ،رفض القامئون عىل املؤمتر أن يلقي كلمته ،وكانت ّ
(اللغويات) ال يسمح له يف أن يخوض يف مسائل سياس َّية ،فق َّرروا طرده من القاعة.
 -6النقد والهروب إلى اللغة

املتخصص لغة عرفان َّية تلهج بالرموز ،وتخفي أكرث
لقد أصبحت لغة النقد تقن َّية وغامضة ،يحسبها القارئ غري
ّ
اَّ
مم تفصح .وقد وصف سعيد هذه النزعة بالخطرية واملرعبة ،أل َّنها مل تتوقف عند إغراق لغة النقد يف الرطانة التقن َّية
فحسب ،بل والدعوة إىل قراءة األدب خارج سياقاته التاريخ َّية .والنظر إليه كفضاء للعب ،والبحث الالمتناهي عن املعاين
والدالالت؛ فالتفكيك َّية مث ًال اعتربت املعنى حدثاً مرجأ ،ال ميكن بلوغه ،وصو َّرت النص كغرفة مغلقة ،مل يعد أحد ميلك
مفتاح الباب.
يستعري بعض النقاد اللغة الالهوت َّية لكتابة نقدهم ،فيكون الق َّراء أمام نصوص غارقة يف الغموض ،صعبة عىل الفهم،
قريبة إىل اللغة العرفان َّية التي يعبرّ بها املتصوفة عن شطحاتهم الروحان َّيةَّ .إن بعض ما ُيكتب نقدياً ال يفكك العالمات،
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بل يضاعف يف تشفريها ،حتى َّأن القارئ ال يدري إن كان عليه أن يف ّكك شفرات النص النقدي ،أم َّأن عليه أن يفهم العمل
األديب الذي يفسرّ ه ذلك النص النقدي؟
َّإن لجوء بعض النقاد إىل هذا األسلوب الغامض يف الكتابة يجعل كتاباتهم قريبة إىل النصوص الالهوت َّية القامئة عىل
الرمز ،وعىل اسرتاتيج َّية إخفاء الدالالت وراء عالمات عامئة يف فراغ املعنى .فام معنى هذا؟ إ َّما َّأن الناقد يؤمن َّ
بأن خطابه
وأن ق َّراءه ال يعدُّ ون عىل أصابع اليد الواحدةَّ ،
نخبويَّ ،
وأن الذين يقرؤون له ال ُب َّد أن يقعوا تحت ُسلطته ،وإ َّما أ َّنه يخفي
عجزه وضعف رؤيته وراء لغة مخادعة ،متويه َّية ،فيوهم الق َّراء بأ ّنه يخفي أفكاراً عظيمة ال يدركها إال أصحاب العقول
الس َيف عىل املاء فقط.
الكبرية مثله ،يف حني أ َّنه يرضب بح ّد ّ
َّإن جوهر النقد هو أن يكون مقاوماً ،وهو َّية الناقد أن يكون ش َّكاكاً باستمرار ،يح ّرك املفاهيم ،ويحول دون أن تتح َّول
إىل منظومات مقدَّسةَّ ،
ألن املق َّدس يعني انعتاق الفكرة أو املفهوم عن رشطهام الدنيوي ،فيكونان فوق العقل ،وفوق
إرادة التفكري.
ظل ارتفاع أصوات األصوليات والتعصبات ،وانفجار الواقع بأزمات الرشع َّية أن يجد الناقد مكاناً
يصعب اليوم ،ويف ِّ
له ،دون أن يكون ذلك املكان ملغ ًام ومحفوفاً بالقنابل املوقوتةَّ ،
ولعل العامل العريب اليوم ،يف زمنيته الثور َّية ،أصبح أقرب
إىل إعادة إنتاج الرؤى الكليان َّية منها إىل إنتاج قيم الثورة والدميقراط َّية والحداثة والتنويرُّ ،
فكل هذه القيم اصطدمت،
وبعنف ،بوحش األصول َّية تارة ،ومبارد اإلمربيال َّية تارة أخرى .فكيف ميكن مامرسة النقد يف واقع مغلق عىل أساطريه،
وعىل أوهامه؟
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قائمة المصادر والمراجع:
 -1إدوارد سعيد ،العالم والنص والناقد ،تر :عبد الكريم محفوض ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،دط.2000 ،
 -2دانييل هيرفي هليجيه ،جانبولوليام ،سوسيولوجي االدين ،تر :درويش الحلوجي ،المجلس األعلى للثقافة ،القاهرة ،ط.2005 ،1
 -3دوريندا أوترام ،التنوير ،تر :ماجد موريس إبراهيم ،دار الفارابي ،بيروت ،ط.2008 ،01
 -4روجي كايو ،اإلنسان والمق َّدس ،تر :سميرة ريشا ،المنظمة العربيَّة للترجمة ،بيروت ،ط.2010 ،01
 -5عقيل يوسف عيدان ،التنوير في اإلنسان (شهادة جان جاك روسو) ،الدار العربيَّة للعلوم ،ناشرون ،لبنان ،منشورات االختالف،
الجزائر ،ط.2009 ،01
 -6ميشيل أونفري ،نفي الالهوت ،تر :مبارك العروسي ،منشورات الجمل ،بيروت ،ط.2012 ،01
 -7ميشيل فوكو ،الكلمات واألشياء ،تر :مطاع صفدي وآخرون ،مركز اإلنماء القومي ،بيروت ،دط.1990 ،
 -8ميالن كونديرا ،الوصايا المغدورة ،تر :معن عاقل ،األوائل للنشر والتوزيع والخدمات الطباعيَّة ،دمشق ،دط.2000 ،
 -9نصر حامد أبو زيد ،نقد الخطاب الديني ،سينا للنشر ،مصر ،ط.1994 ،02
 -10وليام هارت ،إدوارد سعيد والمؤثرات الدينيَّة للثقافة ،تر :قصي أنور الذبيان ،هيئة أبوظبي للثقافة والتراث (كلمة) ،ط.2011 ،01
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والسياسي في الغرب والعالم اإلسالمي:
قدس ِّ
الم َّ
جدل ُ
راهنية
وتجليات
نظرية
رهانات
َّ
َّ
َّ

1

محمد أمين بن جياللي

َّ
ملخص:

محور تركيزنا يف هذه املحاولة سيدور حول الدولة والدين والسياسة ،كرسد َّيات كربى تطبع الفكر السيايس والديني
اهتم اهتامماً نقدياً بفكرة ا ُملقدَّس ( )Sacréوا ُمل اَم َرس ( .)Pratiquéحيث تر َّبع املقدَّس
والسوسيولوجي املعارص الذي َّ
قمة هرم الحقول املعرف َّية .يف فرتة من تاريخ أنظمة الفكر واملامرسةَّ ،
انحل السيايس يف
والسيايس (املق َّدس والعلامين) َّ
املق َّدس ،لقد كانا يف وضع َّية اندماج ،خلقت التوافق واإلجامع ،لكن جاءت مراحل أخرى تح َّولت العالقة إىل أن تكون
رهاناً رئيسياً للرصاع.
يف الغرب ،قبل القرن السابع عرش ،اع ُتبرِ اللاَّ هوت والسياسة شيئاً واحداً .يف الواقع مل يكن معقوالً َّأن تفكري السياسة
خارج نطاق املق َّدس .هذا ما كان يفرضه منطق الرسد َّيات الكربى ،لكن تح َّول ذلك إىل مرو َّيات صغرى باالنقسام إىل
اتجاهات العالقة بني الفضاء السيايس والفضاء املقدَّس ،فربز االتجاه َّ
األول؛ العلمنة املتطرفة يف السياسة .ثم االتجاه
الثاين؛ منافسة العلم للدين يف املجتمع .وأخرياً اتجاه التعايش العاملي؛ لحظة الوئام بني العقل والدين والنزوع إىل تدبري
العيش املشرتك يف ّ
ظل التنوع الثقايف.
عىل الض ّد من ذلك ،مت َّيز املق َّدس والسيايس عرب تاريخ الفكر اإلسالمي مبركز َّية املق َّدس يف خربة الحكم ،حيث امتازت
السياسة الرشع َّية مبرجعيات لها أساس يف املق َّدس ميكن استلهامها يف سياسة الدنيا .وظ ّلت العالقة إسمنت َّية بني املقدَّس
والسيايس ،لكن يف ّ
ظل احتكاك املسلمني بالغرب ،اجتاح الفكر العلامين املامرسة اإلسالم َّية ،وبرز عىل إثر ذلك ما يعرف
باإلسالمولوجيا ( )Islamologieكعلم يحاول بناء سياسة جديدة للفضاء املقدَّس يف عامل اليوم.
هذا الوعي النوستالجي ( ،Nostalgieالعودة إىل املايض) باملقدَّس والسيايس يف الغرب والعامل اإلسالمي ،أ َّكد وجود
رهانات نظر َّية تنطوي عىل استنطاق األصول الجينيالوج َّية للمق َّدس والسيايس ،وتفكيك الرابطة بينهام ،واشرتاط رضورة
الوعي بالعالقة بينهام لفهم الفضاء الغريب واإلسالمي .وأماط ال ّلثام يف اآلن ذاته ،وبشكل أسايس ،عن تجليات راهن َّية
 - 1الفرق بين الرهان والراهن :الرهان ( )L’enjeuرهان النص ،ورهان اإلشكال هو األهميَّة والقيمة التي ينطويان عليها وما يمكن اإلفادة منهما (الربح أو
الخسارة) .انظر :محمد الشكير ،مجزوءة الفلسفة ،إفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،2005 ،ص  .83الرهان على الحدث ( )A wager on eventله نتيجة مرغوب
فيها أو غير مرغوب فيها .طالع:
- Donald M. Borchert, Encyclopedia of Philosophy, Thomson Gale, USA, Second Edition, 2006, p658.
أمَّا الراهن ) (L ‘actuelفهو الزمن الحاضر والواقع المَعيش بأبعاده المختلفة والمتعدّدة فيه ممارسات وتحدّيات.
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مع ّقدة ش َّكلت الطائف َّية واملواطنة والحركات اإلسالمية وأنظمة الحكم والدستور والدين يف العامل اإلسالمي مرسحاً لها .يف
املقابلَّ ،إن معرفة الوضع الراهن للمق َّدس والسيايس يف الغرب هو انعكاس إلدراك العالقة الرصاع َّية/التوافق َّية بني العقل
تؤسس لرؤية
والدين ،وامتزاج الدميقراط َّية بالعلامن َّية ،وتفسري التط ُّرف الديني واإلرهاب .بتنا بحاجة ألنظمة تأويل َّية ِّ
متوازنة للمقدَّس والسيايس.
تمهيد:

ما ُنراهن عليه يف هذا البحث هو العالقة الجدل َّية التفكيك َّية بني املقدَّس والسيايس ،تع َّددت املنظورات واختلفت
يف التأصيل والتنظري للظاهرة؛ بني تفكري السياسة من خارج املقدَّس (الغرب) أو تفكري السياسة من داخل املقدّس (العامل
االسالمي) ،مفارقة إبستيم َّية مرتبطة بالنظريات األنرثوبولوج َّية والسوسيو-سياس َّية ،وواقع مأزوم من حيث الحدث،
نظراً لغياب مفهوم دقيق ،فاملقدَّس ليس بالرضورة دين َّياً ،والسيايس ليس بالرضورة دنيو َّياً ،هنا يقع االلتباس ،التوظيف
السيايس للدّين ،والتوظيف الدّيني للسياسة .هذا ما فرض السجال حول ارتباط السيايس باملق َّدس من عدمه (انفصاله).
َّإن اللجوء إىل املنهج املقارن ُيعدُّ أمراً الزماً يف هذا السياق ،املقارنات لفضح املفارقات ،ال َّ
شك ّأن مسألة املقدَّس
بشكل سليم؛ مامل نعرض لخصوصية رهانات الهو َّية االجتامع َّية ـ التاريخ َّية للحداثة السياس َّية
والسيايس ال ميكن أن ندركها
ٍ
الغرب َّية ،واملناخ الحضاري السيايس للعامل اإلسالمي الذي يطبعه الدين بصفته محد ّداً رئيسياً للحياة العا َّمة .يف سؤالٍ
مركزي نجيب عنه من خالل هذه الدراسة :هل ُيعدُّ املق َّدس متغيرّ اً تفسريياً للسيايس يف عاملنا املعارص ،أم العالقة
عكس َّية؟ ما هي السياسة املناسبة للفضاء املقدَّس يف ّ
ظل منظومة اجتامع َّية تتميز بانهيار الرموز املق َّدسة وبروز التعدد
الثقايف والديني يف الغرب والعامل اإلسالمي؟
المقدس والسياسي :أصول العالقة وتكوينها الجينيالوجي
-1
َّ

لقد بدأ التأصيل النظري والتاريخي لعالقة املقدَّس بالسيايس يف النصوص املق َّدسة التي نجدها تنطوي عىل الرمز
والتأويل ،هذه الثنائ َّية فرضت رضورة نبوئ َّية تتك َّهن بانبثاق ُّ
تشكالت سياس َّية عظمى يف الحضارات العامل َّية.
والدول السبع التي وردت يف األسفار املقدَّسة يف شكل نبوءات احتضنتها رمز َّية الكتاب املقدَّس ٌ
دليل قويٌ عىل ذلك،
وك: َخ ْم َس ٌة َس َق ُطوا، َو َو ِاحدٌ َم ْو ُجودٌ ، َوٱلآْ َخ ُر لَ ْم َي ْأ ِت َب ْعدُ ، َو ٰل ِكنْ َمتَى أَ ىَت لاَ ُب َّد أَ ْن َي ْب َقى ُم َّد ًة َق ِص َري ًة»2.
وجدُ َس ْب َع ُة ُم ُل ٍ
« َو ُي َ
يتجلىّ املقدَّس إذن يف هذا النص من خالل النبوءة السياس َّية حول تأسيس اإلمرباطوريات الكربى القادمة (فارس ،بابل،
اليونان ،روما ،بريطانيا ،الواليات املتحدة األمريك َّية).

 - 2سفر الرؤيا 17 :10 :من الكتاب المق َّدس ،ترجمة العالم الجديد ،2015 ،ص  .1835انظرwww.jw.org :
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قدس ِّ
الم َّ
جدل ُ

املنجزة للمق َّدس يف املجال السيايس العريب عىل مرياث قديم ،هو اإلرث الفاريس،
عىل سبيل املثال تعتمد التوظيفات ِ
3
موجهاً لأل َّول ،كام جعل األ َّول أداة يف يد الثاين.
رسخه عهد أَ ْرد ُِش ْري الذي ر َّتب عالقة املق َّدس بالدنيوي ،وجعل الثاين ِّ
كام َّ
يف قفزة نوع َّية لتص ُّور املقدَّس والسيايس داخل النظر َّية اإلغريق َّية التي تأ َّثرت بالسياقات الحرب َّية والرصاع َّية يف أثينا،
يف محاولة إقصاء اآلخر واالعتقاد باألنا املركز َّية .يذهب هريقليطس  535( Héracliteق.م 475-ق.م) إىل التأكيد بوضوح
كل يش ٍءُ ،
وملك ّ
يرصح قائ ًال« :بوليموس (الحرب أو الرصاع) هو أ ُبو ّ
كل
عىل َّأن هناك قانوناً يحكم الوجود اإلنساين ،حيث ّ
يش ٍء؛  ،Polemos (la guerre) est le père de toutes choses et le roi de toutes chosesيتَّخذ ك ًّال من اآللهة والرجال
األحرار والعبيد مرسحاً للعدالة أو التفاوت» .4بنظر ٍة دقيق ٍة ،نالحظ َّأن هريقليطس يعطي الرصاع قداس ًة المتناهي ًة عندما
يربطه بكون َّية مطلقة (رأس ِّ
كل يش ٍء) ،مبعنى أ َّنه مح ّرك الحياة االجتامع َّية والسياس َّية واالقتصاد َّية لإلنسان اإلغريقي ،به
تتم عمل َّية التغيرُّ والتجدُّ د عىل مستوى األنظمة البرش َّية.
ُّ
ا َّتسعت عدسة الرؤية للمق َّدس ،واتصلت أل َّول م ّر ٍة بالجانب الالهويت الثيولوجي مع فيلو السكندري Philon
20( d’Alexandrieق.م 50 -م) يف فهمه للعالقة بني املقدَّس واملد َّنس ،فقد تساءل حول أصل الكتاب املق َّدس من حيث
ألفاظه ومعانيه ،وعليه ع َّرف« :املق َّدس يف تعارضه مع املد َّنس،le profane se définit par opposition au sacré
الطهارة يف مقابل النجاسة .» le pur par opposition à l’impurعىل هذا األساس ،يدعو فيلون يف تفسريه لسفر
اللاَّ ويني  Lévitiqueإىل رضورة الفصل بني املق َّدس واملد َّنس .5هذا هو فيلون يف إعادة صياغته للتقليد اإلغريقي فهو
ُيبدي التمييز التأسييس ( )la distinction fondatriceبني املق َّدس واملد َّنس ،فض ًال عن تعريف الكتاب املقدَّس للعدالة.
فيلون يف قراءته ألفالطون حول مقابلته للدولة باألفراد ،عندما تحدَّث عن أصناف الحكومات ،وعن الصنف الج ّيد من
ٌ
بينهمَّ ،
منفصل عن البرش .6يف الحقيقة فيلون يقوم مبضاهاة النموذج املثايل يف السياسة (نظام الحكم) بالتعايل
وكأن الله
املق َّدس عن األنظمة السياس َّية العاجزة عن ّ
حل مشكالت العامل.
تتجسد رؤية مغايرة ،فقد ُفهم السيايس كنتاج للعقل املتح ّرر من قداسة الديني،
يف براديغم العصور الوسطى
َّ
والخاضع لقانون الطبيعة .ها هو القدّيس توما اإلكويني 1274-1225( Thomas d'Aquinم) يعترب املدى السيايس متبايناً
نظام وتخطيطٍ إلهيني ،فهو ُي َّ
نظم
عن املدى الديني ،فهو يرتبط عنده بالعلل الثانو َّية وبتفويض الله ،وأل َّنه متطابقٌ مع ٍ
تتحصل لإلنسان بواسطة العقل .إذن ال َير ُّد اإلكويني ميدان اإلنسان َّية إىل
من قبل الله ،بل يخضع لقوانني الطبيعة ،التي َّ
للسلطة السياس َّية إال إذا ظ ّلت هذه األخرية أمينة للقانون الطبيعي والعقل .ولقد أ َّكد اإلكويني بوضوح
العمل الرشعي ُّ
 - 3كمال عبد اللطيف« ،عالمات توظيف المق َّدس في الحاضر العربي» 11 ،فبراير .2015

عالمات – توظيف –المق َّدس – في  -الحاضر -العربي www.mominoun.com/articles/528 -
4 - Jean Eracle, «La philosophie d’Héraclite d’Ephèse: une sagesse mystérieuse de la Grèce antique», Dans Echos de
Saint-Maurice, 1956, tome 54, www.digi-archives.org/pages/echos/ESM054050.pdf , P226.
5 - Anne Boiche, Le Profane Et Le Sacre Dans L’Exegese De Philon D’Alexandrie Camenulae no7 – juin 2011, www.

paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/Boiche_Anne.pdf, p2-3.
6 - Ibid, p4.
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يف املسألة التسعني من القوانني« :يك نكون إلراد ٍة ما يجب أن ّ
ننظم قيمة القانون ،ينبغي أن تكون هذه القيمة خاضعة
لتنظيم العقل ( ،)...خالفاً لذلك ُتصبح إرادة األمري جوراً أكرث منها قانوناً» .7وعليه ،أصبح املقدَّس هو الحقيقة املطلقة
املوجودة داخل القانون الطبيعي ،اَّ
مم يفتح املجال للفصل النسبي ،وليس املطلق ،بني الدّين والسياسة يف السياق الغريب.
يف الض َّفة املقابلة (الحضارة االسالم َّية) ،يقف املفكر السلطاين أبو الحسن املاوردي (450 - 364هـ  974 /ـ 1058م)
صاحب األحكام السلطان َّية موقفاً توفيقياً ،فاإلسالم يف تص ُّوره ،مل يحاول الفصل بني شؤون الدين والدولة ،لكنَّ نظام
يتضمن رئاسة الخليفة ألمور الدين والدنيا ،رضورة وجود سلطة حاكمة ،تقوم «بحراسة الدين وسياسة الدنيا»،
الخالفة كان َّ
ال يق ُّر للخليفة مبركز خاص يف األ َّمة يحميه من النصح والتوجيه ،و ُيعفيه من واجباته ومسؤولياته تجاه األ َّمة والبالد.8
إذن ،مسألة الحكم يف اإلسالم ليست متعالية مَّ
وإنا هي رهينة بطبيعة الوضع البرشي ،بحيث ميكن لفئة املحكومني التنازل
يأت النص القرآين
للحاكم أو مناوأته إذا مل يفلح يف تدبريه للشأن السيايس .هنا ،ميكن اعتبار املقدَّس َم َد َداً للسيايس ،مل ِ
محدّدأً للسيايس ،بل كان مفتوحاً يف ترشيعه ،تاركاً أمور الدنيا للتواضع العقدي للبرش ما مل تتعارض مع التقنينات الكربى
لليقينيات املق َّدسة (اليقينيات التي متثل مقاصد وأصوالً دين َّية :حفظ النفس ،املال ،الدين ...إلخ).
هذا الطرح نلمسه حارضاً لدى حركة اإلصالح الديني الربوتستانتي -اللوثر َّية والكالفين َّية -التي برزت عىل أنقاض
الثورة الدين َّية يف النصف األ َّول من القرن السادس عرش بأوروبا كنتيجة للرصاع بني املذاهب الدين َّية املسيح َّية .م َّهدت
هذه الثورة لثورة سياس َّية يف النصف األول من القرن السابع عرش ،9وعليه اكتملت سلسلة الثورات بصعود الدولة ذات
السيادة يف مقابل سقوط دولة «الحق اإللهي» ،وأثناء قيام ثورة علم َّية (طفرة كبرية يف العلوم الفيزيائ َّية وامليكانيك َّية)،
أصبحت الدولة هي القايض والضامن والراعي الرسمي للمتطلبات املقدَّسة ،برشط ألاَّ تحتوي عىل تهدي ٍد خط ٍري للنظام
العام .10هذا الوضع هو نتيجة التح ُّرر عن طريق اإلصالح الديني من الفضاء القروسطي ،الذي كان مي ّثل قيداً صارماً عىل
الحر َّية الدين َّية واإلنسان َّية للفرد يف أوروبا ،يف الوقت الذي كان املق َّدس تعبرياً عن أهواء الكنيسة يف صناعتها للسيايس.
طيلة هذه الفرتة التاريخ َّية ،وقبيل القرن السابع عرش ،اعتبرِ ال ّالهوت والسياسة شيئاً واحداً يف الغرب .يف الواقع
مل يكن معقوالً َّأن تفكري السياسة سيكون خارج نطاق املق َّدس ،إىل حني مت َّثل هذا التفكري يف إسهامات ٍّ
كل من مكيافييل
يصب مجراها ضمن اتجاه العلمنة املتطرفة يف السياسة .11بالرغم من َّأن ميكيافييل كان من دعاة
وبودان وهوبز التي ُّ
 - 7برتران بادي ،الدولتان :الدولة والمجتمع في الغرب وفي دار اإلسالم ،ترجمة نخلة فريفر ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء  -بيروت ،ط ،1996 ،1ص
ص .23-24
 - 8خلف محمد الجراد« ،الماوردي وفكره السياسي» ،مجلة الفكر السياسي ،اتحاد الكتاب العرب بدمشق ،العدد السادس ،ربيع  ،1999ص .43
 - 9المقصود هنا الثورة الفرنسيَّة ،أضيفت فكرة «الكائن األعلى» ( )L’Etre supremeإلى أيديولوجيَّة الثورة الفرنسيَّة ،وحينما أخفقت هذه الفكرة ،استبدلتها
فرنسا عام  1789بفكرة الرجل المؤلّه ( )Ledemiurgeالمتجسّ دة في شخص نابوليون .هذه المواربة تثبت لنا َّ
أن أيَّ مجتمع ناشىء يبحث دائماً عن سند له في القيم
المق َّدسة .انظر :مالك بن نبي ،مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي ،ترجمة بسام بركة وأحمد شعبو ،دار الفكر ،بيروت  -دمشق ،1992 ،ص ص .59-60
10 - Marcel Gauchet, La religion dans la démocratie: Parcours· de la laïcité Gallimard, 1998, P42-43-44.
11 - Pier Vittorio Aureli. Maria S. Giudici, The Politics of Sacred Space Spaces, rituals, architecture, Architectural
_Association, London, Academic Year: 2012-2013, P2. www.aaschool.ac.uk/downloads/briefs2012/Diploma_14
politics_of_sacred.pdf
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صحته ،بل من
هذا االتجاه ،ولكنَّه يف اآلن ذاته «يرى أ َّنه ينبغي أن يكون للدين مكان بارز يف الدولة؛ ليس عىل أساس َّ
حيث كونه دعامة اجتامع َّية» .12أ َّما هوبز فاختار «أن ُيز ِّمن الحكم ويجعله دنيو َّياًُّ ،
ويدل ال عىل جالله بل عىل منفعته»،
للسلطة الروح َّية التي مل يقف ضدَّها.13
للسلطة الزمن َّية التي ُتعدُّ يف نظره حامي ًة ُّ
فانترص يف األخري ُّ
إذن ،بعد ظاهرة الرصاع الديني يف أوروبا عىل الصعيد التاريخي ،وظاهرة العلمنة عىل املستوى النظري ،تش َّكل
مفهوم العلامن َّية ،واستق َّر يف صورة مح َّدد ٍة يف أدبيات فلسفة األنوار ،حيث كان يعني إقامة الفصل بني السلطة السياس َّية
تشعباً معرفياً ،حيث أصبح القايض برضورة التمييز يف
والسلطة الدين َّيةَّ .
تحصل هذا املفهوم يف فلسفة األنوار وازداد ُّ
السياسة بني مجال الدين ومجال الدنيا ،الكنيسة واملجتمع املدين .وقد ارتكز املفهوم أيضاً ،يف سياق تط ُّوره الفكري ،عىل
قاعدة فلسف َّية كبرية هي املعتقد الليبريايل ،هاته القاعدة التي ُتس ِّلم بأولو َّية الفرد يف الوجود ،كام ُتس ِّلم بالقيمة املطلقة
للحر َّية وتعتقد باألهم َّية اللاَّ نهائ َّية لقدرات العقل اإلنساين .بنا ًء عليه ،اتجهت العلامن َّية إىل رفض هيمنة مبدأ املقدَّس
عىل ّ
كبديل
كل جوانب الحياة اإلنسان َّية ،وتر َّتب عنه البحث يف الصيغ النظر َّية ا ُملق َّرة بإمكان َّية اعتامد الدنيوي يف تاريخيته
ٍ
للتعايل والقداسة الروحيني.14
لكن رغم هذه التمثالت النظر َّية والتاريخ َّية ملفهوم املقدَّس ،ظ ّلت مامرساته هي املك ّونة للسياسة العلامن َّية
وأن االتجاه نحو العلامن َّية اليوم بات مرتبطاً
الحديثة .اَّ
مم سيلفظ أسئلة عن األطر السياس َّية املقدَّسة واملتعالية .خاص ًة َّ
أش َّد االرتباط بالتكنولوجيا وخيبة األمل من الفراغ الوجودي ،من هنا تط ّلب الالهويت أن يغيرّ يف هيكليته الخطاب َّية التي
ميكن أن تؤدّي إىل فكرة َّأن املق َّدس هو تجسيد للعظمة .بهذا املنطق ،أضحى املقدَّس يف املستوى املتوسطبني املد َّنس
واإللهي (.15)le profane et le divin
تاريخي يف االجتامع اإلنساين.
هنا ،بدأ الدين يفقد «غايته« وح ّلت مح ّله مؤسسات حديثة أكرث فعال َّية لها دو ٌر
ٌ
لكن مع فشل أطروحة العلامن َّية ،وظهور مجتمع ما بعد العلامن َّية ،وصعود الدبلوماس َّية الدين َّية (هي الديبلوماس َّية
التي تحمل قيم التسامح واالنفتاح ،الوسط َّية واالعتدال ،هدفها توطيد السلم واالستقرار) ،كان لزاماً ورضورياً االحتامء
أصل له الفيلسوف األملاين يورغن هابرماس -1929( Jürgen Habermas؟) من
النظري باتجاه التعايش العاملي الذي َّ
نصه التايل« :العقليات الدين َّية والعلامن َّية يجب أن تكون مفتوح ًة لعمل َّية تع ّلم تكامل َّية إذا أردنا تحقيق التوازن
خالل ّ
بني املواطنة املشرتكة واالختالف الثقايف» ،حينها فقط ميكن أن ينشأ التعايش بني وجهات نظر عامل َّية مختلفة .16أعتقد أ َّنه
بات من أولويات السياسة يف عامل ما بعد الحداثة تطويع املق َّدس الديني لصالح العيش املشرتك وتدبري التن ُّوع وسياسة
 - 12علي عبود المحمداوي ،الفلسفة السياسيَّة :كشف لما هو كائن ،وخوض في ما ينبغي للعيش معاً ،منشورات االختالف ،الجزائر ،ط ،2015 ،1ص .126
 - 13المرجع نفسه ،ص .137
 - 14كمال عبد اللطيف ،التفكير في العلمانيَّة :إعادة بناء المجال السياسي في الفكر العربي ،رؤية للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط ،2007 ،1ص ص .53-54
15 - Reymond, Bernard Études critiques: apologétique et phénoménologie dans «le sacré» de R. Otto P176.
16 - Jeffrey Haynes and other, The Sacred and the Sovereign: a compendium of pieces from e-IR on religion and

international relations, 2011, p4.
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المقدس والتاريخ

وأن اإلسالم غدا من الديانات الرئيسة التي ُّ
املجتمعات التعدد َّية ،خاصة َّ
تحتل املراتب األوىل يف هرم الثقافة الغرب َّية اليوم.
لكنَّ املشكلة يف منهجية تركيب املق َّدس والسيايس ،أو باألحرى الوعي العميق والفهم الدقيق للعالقة انطالقاً من معالجة
مفهوم َّية موضوع َّية.
المقدس والسياسي
للمقدس :تفكيك
السياسية
الماهية
-2
َّ
َّ
َّ
َّ

يس) يف ال ُّلغة :تنزيه ال َّله تعاىل ،هو امل َت َق َّدس ،ال ُقدُّ وس ،ا ُمل َقدَّس .ويقال :ال ُقدُّ وس َف ُّعول من ال ُقدْس ،وهو
(ال َّت ْق ِد ُ
ٌ
الطهارة ،املَ ْق ِدس أَي البيت ا ُمل َّط َّهر ،أَي املكان الذي ُيتط َّهر به من الذنوب .ويقال أيضاً :أَ ٌ
رض مق َّدسة ،أَي
مباركة وطاهر ٌة.17
ينبجس املقدَّس )Sacré) Le 18من حيث التقابل يف املعنى ،ض ّد املد َّنس ( ،)Le profaneيذهب األستاذ “دميا” يف موسوعة
«إينفرساليس»؛ إىل َّأن املق َّدس هو ما يتعارض مع املد َّنس ،وتقول الباحثة ماركيوس« :حينام نتحدَّث عن املق َّدس يف
اإلثنولوجياَّ ،
فإن تعريفاً ما ُيناقض املفهوم ينقصنا .فاإلثنولوجيون وعىل رأسهم دوركهايم ،ال يرتدَّدون يف معارضة املق َّدس
باملد َّنس» .19ترتيباً عىل هذا التضاد األبيستيمي ،هل ميكن اعتبار ّ
كل مقدَّس هو ديني؟
يبدو َّأن الدراسات العلم َّية حول مفهوم املق َّدس مل تتفق فيام وصلت إليه من نتائج سوا ًء أتع ّلق األمر باملفهوم أم
باألصولَّ ،
ولعل أحسن ما ُنحيل عليه يف هذا الصدد هو املوسوعة العامل َّية ( .20)Encyclopédia Universalis, 1998هناك
تعريفات تنتمي إىل املدرسة الفرنس َّية لعلم االجتامع (دوركهايم ،ماوس ،هوبري) تحدّد املق َّدس انطالقاً من التص ُّورات
واملعتقدات والواجبات واملامرسات املتعلقة ﺒـ «الكائنات واألشياء املق َّدسة» .وهناك املدارس اإلثنولوج َّية واألنرثوبولوج َّية
الحديثة التي تربط املق َّدس بنظرية الطبيعة الكالسيك َّية ،كوسيلة لرتميز نظم االتصاالت ،ومواجهة ثنائ َّية النظام/االضطراب
يف الطبيعةُّ .
كل ذلك بغرض فصل التفسريات الفلسف َّية عن التفسريات الالهوت َّية للمقدَّس.21
لكن ،أين التفسريات السياس َّية للمق َّدس؟ أو هل هناك سياسة مقدَّسة؟ سنحاول يف هذه الجزئ َّية اختيار املدارس
الفرنس َّية التي استغرقت يف فهم سؤال املقدَّس والسيايس ،بغرض تحديد األرض َّية املعرف َّية التي نبت داخلها املفهومان يف
تواشجهام .ثم نقدّم قراءة تفكيك َّية للمصطلح وداللتها عىل الواقع الديني والسيايس.

 - 17ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (ق).
 - 18المق َّدس والقداسة ،هناك فرق بينهما ،حسب الفيلسوف األلماني إيمانويل كانط  ،)1724-1804( Immanuel Kantفالمق َّدس يشير عنده إلى العالقة بين ذوات
وأشياء أو موضوعات هي أساساً موضوعات وأشياء العالم ،بينما القداسة تُحيل إلى العالقة بين ذوات :ذات إلهيَّة وذات مؤمنة .انظر - :نور الدين الزاهي ،المق َّدس
والمجتمع ،إفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،2011 ،ص ص .39-40
 - 19المرجع نفسه ،ص .34

 - 20عبد القادر شرشار« ،المق َّدس والعنف الصهيوني في رواية الصراع العربي -اإلسرائيلي» ،مجلة إنسانيات :المجلة الجزائريَّة في اإلنثروبولوجيا
والعلوم االجتماعيَّة ،العدد  ،11مركز البحث في اإلنثروبولوجيا االجتماعيَّة والثقافيَّة ،وهران ،ماي-أوت ،2000 ،ص .112
21 - Georges Balandier, «Le sacré par le détour des sociétés de la tradition», Cahiers internationaux de sociologie, vol.

100, janvier-juin 1996, pp. 5-12, Paris: Les Presses universitaires de France, P5-6.
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تداولت الدراسات األنرثوبولوج َّية املعارصة ،السياس َّية والسوسيولوج َّية منها ،ظاهرة املقدَّس والسيايس .حيث تح َّدث
للسلطة (Caractère sacré du
روجيه كايوا 1978-1913( Roger Caillois؛ سوسيولوجي فرنيس) عن الصفة القدس َّية ُّ
فالسلطة يف نظره كاملقدَّسٌ ،
عطية خارج َّية تتخذ من الشخص َمق َّراً مؤقتاً لها ،وتحظى بدعم كامل املجتمع
ُّ ،)pouvoir
دع ًام يتجلىّ يف حال االنبهار ومشاعر اإلجالل والطاعة وأساليب املحاباة ،وامليل إىل تخصيص الرئيس ِّ
بكل ما هو ق ِّي ٌم ،مثنيٌ،
والتمييز إىل أقىص الحدود بني رشيعة الحاكم ورشيعة محكوميه ،عىل ّ
كل صعي ٍد .هنا أيضاً يبدو املق َّدس والدنيوي يف
يحل للملك ال ُّ
متام التعارض والتكامل ،فام ُّ
يحل للرع َّية ،وما يد ّنس بعضهم يش ّكل قاعد ًة مقدَّسة لبعضهم اآلخر .22انتقل
جريار لإلشارة إىل الطبيعة الجدل َّية واملفارقة للمقدَّس؛ الجالل الذي يحملنا عىل ال ُقرب ،والخشية التي تحملنا عىل ال ُبعد.23
َّإن املق َّدس هو ما تضعه خارج متناول اإلنسان ،ذاك الذي ال يعرفه وال ميلكه إال من انتهكه أو َّ
تخطاه .24إذا كان هناك
ثم َّ
املتعايل يف املقدَّسَّ ،
فإن املقدَّس والسيايس يشرتكان يف صورة املثال
فإن الذي يطبع السيايس هو املسكوت عنه ،ومن َّ
الذي ال ينبغي انتهاكه (أل َّنه مق َّدس) ،وال ينبغي الخوض فيه (أل َّنه سيايس) ،فالرتنسدنتال َّية هي الشرَ ك الجامع للمقدَّس
والسيايس .وعليه فاملق َّدس ليس هو الديني املحض ،والسيايس ليس بالرضورة دنيو َّياً مد َّنساً.
يف هذا املضامر ،طرح أوليفييه روا -1949( Olivier Roy؟ عامل سياسة وخبري يف اإلسالم السيايس) سؤاالً :ما الذي
سياق ثقايف:
ميكن أن يعنيه «الديني املحض»؟ ينتهي إىل َّأن النصوص املقدّسة يجب أن تكون قادر ًة عىل النطق خارج أيِّ
ٍ
َّإن الله يتك ّلم من دون سياق .25كان هذا املوقف عند روا حصيلة فكرة الجهل املقدَّس الذي يقابله محمد أركون (-1928
املؤسس ،يرى روا َّأن املجتمع هو الذي أدَّى بالفاعلني االجتامعيني إىل تقديس الجهل ،فالعقيدة هي بناء
 )2010بالجهل ّ
للنص القرآين عىل اختالف وسائلهم ،تنترش هذه التفسريات و ُتصبح عقائد
تاريخي واجتامعي ،الفاعلون هم املفسرِّ ون ّ
أورثوذوكس َّيةُ ،تفرض عىل جميع املؤمنني ليعبرّ وا بها اَّ
عم يحدث يف املجتمعات اإلسالم َّية ،كان ذلك منذ ظهور اإلخوان
املؤسس الذي يع ّرفه بأ َّنه حصيلة للنظام الرتبوي يف املجتمعات املغارب َّية منذ
املسلمني  .1928اقرتح أركون مفهوم الجهل ّ
تؤسس للجهل.
االستقالل ،ويقصد به َّأن املؤسسات والربامج واملسيرّ ين لهذه املنظومة ال تفتح حقول املعرفة ،وبالتايل ّ
هذا املفهوم يعتربه أركون مفتاحاً لفهم القضايا املعارصة كاإلسالموفوبيا والعنرص َّية...إلخ .إذن ،نالحظ َّأن هناك تقاب ًال بني
واملؤسسة املدن َّية ،فكلتاهام تفضيان إىل الجهل ما دام املقدَّس منفص ًال متاماً عن السيايس.
العقيدة
َّ
أخرياً يذهب رونيه جريار ( René Girard 1923 – 2015فيلسوف وأنرثوبولوجي فرنيس) إىل الربط بني العنف
بتضمن معنى العنف يف صميم املقدَّس .لكنَّ يف املقدَّس شيئاً
واملق َّدس ،وأيضاً العنف أو املق َّدس؛ فالفكر اإلثنولوجي ُيق ُّر ُّ
غري العنف ،بل هو نقيض له ،فيه النظام والفوىض ،السالم والحرب ،الخلق والتدمري .إ َّنه العنف التأسييس الذي يعني َّأن
يوحد يف ذاته التناقضات ك ّلها ،ال أل َّنه يختلف عن العنف ،بل َّ
ألن العنف يختلف عن ذاته ،فتار ًة يستعيد اإلجامع
املقدَّس ّ
 - 22روجيه كايوا ،اإلنسان والمق َّدس ،ترجمة سميرة ريشا ،مراجعة جورج سليمان ،المنظمة العربيَّة للترجمة  -مركز دراسات الوحدة العربيَّة ،بيروت ،ط،1
 ،2010ص ص .13-14
 - 23المرجع نفسه ،ص .58
 - 24المرجع نفسه ،ص .88
 - 25أوليفييه روا ،الجهل المق َّدس :زمن دين بال ثقافة ،ترجمة صالح األشمر ،دار الساقي ،بيروت ،ط ،2012 ،1ص ص .32-33
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حوله لينُقض البرش ويبني الحضارة ،وطوراً يندفع مد ّمراً َّ
كل ما سبق له تشييده .26إذن ،بهذا املعنى َّ
فإن املق َّدس يحتوي
عىل نوعني من القوى :قوى نجسة وهي قوى االنحالل التي ليست موضع رشاكة وال تنتمي إىل أ َّية جامع ٍة وال ُترشف
جسم أخالقي ،بل تكون مسؤولة عن انتهاكات النظام السيايس وأعامل الفوىض وجميع الظواهر املخالفة لقوانني
عىل أيِّ
ٍ
تنشط وت ّربئ ّ
الطبيعة ،أ َّما القوى الطاهرة فهي قوى التامسك التي ّ
وتوطد و ُترشف عىل االنسجام الكوين ،كام تسهر عىل
سالمة الكيان البرشي واالزدهار املادي واحرتام القوانني وحسن سري اإلدارة .27عندما يتحدث كايوا عن الطهارة التي َت ِسم
املق َّدس ،نستحرض موقف إميانويل ليفيناس ( )1995-1906حول َعرضية الديني ،الذي يعتربه ،يف الوقت نفسه ،باعثاً
تضمن األخالق املتعالية (التي تجد أساسها
أساسياً للحياة داخل األخالق النظر َّية .28تحيلنا هذه الفكرة إىل الحديث عن ُّ
يف القيم الدين َّية املق َّدسة والطاهرة) يف السياسة ،فالسيايس هو الفعل اإليتيقي الذي ينتج عن التحام الدين بالسياسة،
ل ُينتج لنا قيم التسامح مث ًال يف شكل سلوك عميل.
َّإن تص ُّور املقدَّس كعقيد ٍة دينية (الديانة هي إدارة للمق َّدس) أو اعتقاد ميتافيزيقي ،أمر َعريض ،والجوهري هو أ َّنه
تلمس املقدَّس يف الواقع الثقايف والسيايس ،فاملقدَّس يظهر داخ ًال ،ويتجاوز يف وقت واحد الديناميات املعارصة،
ال ُب َّد من ُّ
الثورات والحروب والعوملة .وثالثية العنف واإلنسان والجهل التي عالجها الباحثون واإلنرثوبولوجيون الفرنسيون هي
من صميم املعيش اليومي لإلنسان املختلط بالشؤون السياس َّية للعرص .قبل ذلك ،تستوجب منَّا هذه املالحظة متابعة
املصطلح تفكيكياً ،إلدراك التم ُّثل الصحيح للمقدَّس والسيايس يف عمق الحياة اليوم َّية والزمن الحارض.
يوجد ٌ
فرق أسايس بني السياسة املقدَّسة واملقدَّس السيايس؛ األوىل تعني توظيف الدّين للحصول عىل مكاسب
قديم وشائع (فكرة «الحق اإللهي» يف العصور الوسطى مث ًال ،مع الحضور راهنياً) ،نواته الوظيف َّية
سياس َّية ،هذا املفهوم ٌ
السلطة عرب استخدام الد ّين كمجرد أداة .أ َّما الثاين فيتم َّثل يف استغالل السياسة للوصول إىل مكاسب دين َّية،
الوصول إىل ُّ
وهو مفهوم جديدٌ نسبياً (فكر التط ُّرف لدى «داعش» مث ًال)ُّ ،
وأقل انتشاراً ،يقصد به الوصول إىل «الدين الحق» عرب
ٌ
السلطة والسيطرة ،أ َّما الظاهرة الثانية
السلطة .الظاهرة األوىل انتهاز َّية وشعبو َّية
ومدفوعة أساساً بشهوة ُّ
االستيالء عىل ُّ
ٌ
ٌ
ومدفوعة أساساً بقراء ٍة مؤدلج ٍة للدّين .هاتان الظاهرتان قد أصبحتا من أساسيات الفكر واملامرسة
ومتعص ٌبة
فإقصائية
ّ
غدت أكرث أدلج ًة وتشدُّ داً َّ
يف الحركات اإلسالم َّية املتط ّرفة املعارصة ،املوسومة بالعدم َّية ،تلك التي ْ
وأقل براغامتية باملقارنة
مبثيالتها منذ عقود ،أو حتَّى باملقارنة مع األصل الذي تسعى إىل إعادة إحيائه .29يبدو َّأن املواطن العريب هو ضحية ِّ
كل

 - 26رينييه جيرار ،العنف والمق َّدس ،ترجمة سميرة ريشا ،مراجعة جورج سليمان ،المنظمة العربيَّة للترجمة  -مركز دراسات الوحدة العربيَّة ،بيروت ،ط،1
 ،2009ص .435
 - 27روجيه كايوا ،المرجع السابق ،ص .12
 - 28حساين دواجي غالي« ،الهيرمينوطيقا وأتيقا التخاطب» ،أطروحة دكتوراه في الفلسفة ،كليَّة العلوم االجتماعيَّة ،جامعة وهران ،السنة الجامعيَّة2012- :
 ،2013ص .204
 - 29طالل الميهني« ،في التباس المق َّدس والسياسة» ،مجلة الحياة ،عدد تجريبي 27 ،شوال .1437
www.alhayat.com/Opinion/Writers10694341/
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والسياسي في الغرب والعالم اإلسالمي
قدس ِّ
الم َّ
جدل ُ

زحف مقدَّس للدّين عىل السياسةّ ،
وكل زحف غري مقدَّس للسياسة عىل الدّين ،وهو الطرف األضعف يف معادلة الدولة
30
والدّين واملجتمع.
لقد طبع السيايس بالقداسة فأصبح بالتايل مقدَّساً سياسياً .هذا األخري ،يتد َّعم باملقدَّس الديني لتمكينه اجتامعياً،
واملقدَّس الديني يتق َّوى باملق َّدس السيايس لتوفري مظلة قانون َّية وماد َّية وإعالم َّية ملامرساته التبشري َّية .مل تتخ ّلص أوروبا
القرون الوسطى من حروبها الصليب َّية الدمو َّية إال ّ
بفك ارتباط املقدَّس الديني باملقدَّس السيايس ،وإفساح املجال لحركات
التنوير التي ال تتعارض مع اإلميان وال تتناقض مع العقل َّ .31إن املشهد الحايل بعيدٌ َّ
سيايس»
«وعي
كل ال ُبعد عن خلق
ٍ
ٍ
ُيدرك السياسة ويتعامل معها بواقع َّية بعيداً عن قاموس العصور الوسطى .لقد أوجد غياب الحدود بني السيايس واملقدَّس
رسديات محسوب ٍة عىل اإلرث
أخالقي ديني ،أو يف إطار
حال ًة من االلتباس ،فأورث ذلك محاكمة للحدث ،من منظو ٍر
ٍ
ٍّ
الدّيني ،اَّ
مم أدَّى إىل تشويه املامرسة السياس َّية ،وتح ُّول النقاش السيايس إىل جدلٍ عقيم.32
إذن ،محاولة منَّا ،ندعو إىل رضورة الوعي بالعالقة  )Conscience de La Relation) Laبني املق َّدس والسيايس
باعتبارها متوازنة؛ ال يهيمن فيها املق َّدس عىل السيايس ،وال يخضع املق َّدس للسيايس ،بل يستمدُّ ٌّ
كل منهام وجوده من
اآلخر ،فال ُتح ِّقق البنيات الدين َّية املرتكزة عىل املقدَّس يف تفاعالتها مع السيايس مصالحها بتوظيف شعارات املق َّدس عىل
السلطة عىل حساب الصالح العام
حساب الشعور الدّيني للفرد .وال تقوم الهيئات السياس َّية باستغالل الدين يف تحصيل ُّ
للمجتمع.
والسياسي:
السجاالت المعاصرة للفكر اإلسالمي حول
َّ
المقدس ّ
ّ -3

والسيايس .ارتأيت أن
قبل الولوج يف عرض املعامل السجال َّية الكربى يف الفكر اإلسالمي املعارص حول فكرة املق َّدس ّ
للسياسة يف املرحلة الكالسيك َّية (الفرتة النبو َّية
أتح َّدث عن الفكرة يف بذورها األوىل داخل الفكر واملامرسة اإلسالميني ّ
والخالفة الراشد َّية) من تاريخ الحكم يف الدولة اإلسالم َّية.
لقد ساد اعتقاد َّ
بأن املوروث السيايس للنبي وخلفائه الراشدين فعل سيايس خارق تح َّول إىل شكل من أشكال
الحكم املقدَّس ،الذي ال يستقيم حال املسلمني دونه ،وهو ال يقف عند حدود الخطوط الكربى لسياسة النبي وصحابته
وإنا يتجاوزها نحو ِّ
التوسع ،التي ا َّتبعها النبي باعتامد الوسائل الحرب َّية ،مَّ
أدق
مثل قداسة الشورى ،أو الخالفة ،أو أشكال ُّ
التفاصيل التي كان ميارسها ،مثل حركاته ،وسكناته ،وطريقة أكله ،ورشبه ،وجلوسه ،ونومه .ولنئ كانت تلك التفاصيل
الدقيقة مادة خصبة للمق َّدس ح َّولته من طور الترشيع السيايس العام ،الذي ُيص ّور النبي قائداً صاحب قداسة سياس َّية/
 - 30حاتم زكي ،قراءة نقديَّة في كتاب «الزحف غير المق َّدس ،تأميم الدولة لل ّدين» ،قسم الدراسات الدينيَّة ،مؤسسة مؤمنون بالحدود للدراسات واألبحاث13 ،
أكتوبر  ،2015ص .4
 - 31المعتصم البهالني« ،الطائفيَّة :ارتباط المق َّدس السياسي والمق َّدس الديني» ،مجلة الفلق.

www.alfalq.com/?p=7375
 - 32طالل الميهني ،المرجع السابق.
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سلطو َّية ،إىل شخص َّية يجد فيها العا َّمة قنوات مي ُّر عربها التيار املقدَّس نحو حياتهم اليوم َّية ،فإ َّنها زادت من تعقيد
متلق
الفصل بني الديني والدنيوي ،أو بني اإللهي املق َّدس والبرشي القائم عىل فعل تاريخي ،إذ أ َّنها ساهمت يف إيجاد ٍ
املتحصن بأشكال القداسة القدمية ،ولنئ بدا املقدَّس السيايس عاجزاً عن استنساخ تجربة النب َّوة،
قابل للخطاب السيايس
ّ
باعتبارها اختصاصاً دينياً محضاً انغلقت سبله بانقطاع الوحي ،فقد كان مرشوع الخالفة أ َّول مقدَّس سيايس رأى فيه كثري
السلطوي املقدَّس من النبي إىل الخلفاء إىل البحث عن
من املؤمنني حلم استعادة املجد اإلسالمي ،نظراً النتقال التيار ُّ
الرشع َّية الدين َّية للحكم السيايس ،هذا من جهة ،والتعبري عن الحاكم األعىل للمسلمني من خالل مصطلح الخالفة ،من
جهة أخرى.33
رغم ذلكُّ ،
تظل األزمة السياس َّية قامئة ك ّلام ح َّولنا الفعل اإلنساين واالجتهاد البرشي إىل فعل مقدَّس ال يقف عند
وإنا يفيض عىل مؤسسة الخالفة ،وكأ َّنها ُّ
حدود الفرتة النبو َّية ،مَّ
السحري للمشكالت اإلسالم َّية .لقد أعلن عيل عبد
الحل ّ
الرازق يف كتابه «اإلسالم وأصول الحكم»َّ ،أن الخالفة ليست من الدين يف يشء ،وأ َّنها مج َّرد صيغة برش َّية ميكن تطويرها
واستبدالها بنظم سياس َّية جديدة ،بقصد نزع القداسة عن الخالفة ،وتفادي تربير االستبداد باملقدَّس.34
استمراراً عىل النهج نفسه ،ظهرت يف السنوات األخرية مجموعة من األبحاث الها َّمة التي اعتنت برصد عالقات
السيايس بالديني يف تاريخ الفكر اإلسالمي .35لكنَّها اكتفت بالدين والسياسة كمدخل لتحليل ظواهر العامل ومشكالته
السياس َّية واالجتامع َّية والدين َّية ذات الصلة مبسألة الرتاث والنهضة ،واالستناد إىل التاريخ كمنهج تت ُّبعي للاميض وإسقاط
أحداثه عىل الحارض اإلسالمي .مل ينفتح الفكر العريب املعارص عىل العلوم األخرى انفتاحاً إبستيمولوجياً قوياً ،وهذا ما
سمى العالقة بني الدين والسياسة .لكنَّ هناك استثنا ًء منهجياً خرج عن القاعدة اإلبيستيم َّية.
جعل دراساته تنحرص يف ُم َّ
يف إسالمياته التطبيق َّية ،حاول محمد أركون تجذير العالقة بني الدين والسياسة يف املقدَّس والسيايس بتوظيف منهج َّية
عابرة للتخصصات.
يدعو أركون إىل التحرير الفكري ،من خالل طرح مشكلة املقدَّس بشكل تاريخي وأنرثوبولوجي مقارن ،يرى َّأن حل
املشكلة الرتاث َّية عند املسلمني يكمن «خارج دائرة املق َّدس» ،بل عىل حساب املقدَّس وأصوله ونصوصه وتطبيقاتهَّ ،
ألن
محور الحياة بداية هو اإلنسان وليس الله ،فالعقالن َّية (الغرب َّية النقد َّية) التي يؤ ّلفها أركون تقتيض نزع القداسة.36

 - 33عمار بنحمودة« ،المق َّدس والتاريخ :جذور السلطة النبويَّة في معركة الشرعيَّة» ،بحث محكم ،قسم الدراسات الدينيَّة ،مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات
واألبحاث 19 ،ديسمبر  ،2015ص ص .3-4
 - 34المرجع نفسه ،ص .19
 - 35نذكر منها على سبيل المثال :برهان غليون ،نقد السياسة ،الدولة والدين؛ فهمي جدعان ،المحنة ،بحث في جدلية الديني والسياسي في اإلسالم؛ محمد عابد
الجابري ،العقل السياسي العربي؛ رضوان السيد ،الجماعة المجتمع والدولة .انظر :كمال عبد اللطيف ،التفكير في العلمانيَّة :إعادة بناء المجال السياسي في الفكر
العربي ،المرجع السابق ،ص .123
 - 36عماد عبد الرزاق« ،أركون ومشروعه النقدي» ،اإلسالميات التطبيقيَّة وأداة النقد الحضاري ،ملف بحثي ،الجزء الثاني ،تقديم الحاج دواق وعصام بوشربة،
مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث 6 ،ماي  ،2015ص ص .17-20
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كام َّأن أركون يح ّذر من التداخل بني الديني والسيايس الذي يش ّكل يف نظره خطراً وسالحاً يف أيدي الحركات
اإلسالم َّية حالياً ،والذي ترفعه يف وجه األنظمة العلامن َّية .يواجه أركون إذن موضوع الدين والسياسة يف املجال السيايس
العريب الراهن بأدوات منهج َّية جديدة مت ّكنه من إعادة ترتيب معطيات املجال املدروس بصورة جديدة .وبالتايل النجاح يف
وسلطة املق َّدس ،ليتم َّكن البرش من تدبري عالقاتهم السياس َّية بوسائل التدبري البرشي الدنيو َّية
السلطة السياس َّية ُ
الفصل بني ُّ
والتاريخ َّية .ويعترب أركون نظرته للعلمنة والعلامن َّية هي خارج دائرة الثنائ َّية التقليد َّية التي مت ّيز بني الرشق والغرب ،بني
كبديل
النرصان َّية واإلسالم ،بني املق َّدس والدنيوي .37لقد طرح أركون رضورة تدشني «فلسفة سياس َّية» جديدة وحداث َّية
ٍ
عن «الالهوت السيايس» ،فدمج السيايس باملق َّدس ودمج املق َّدس بالسيايس عالمة عىل أزم ٍة عميق ٍة تعاين منها العقل َّية
بكل تفاصيله الدنيو َّية ،وبني املشهد املقدَّس املوروث ّ
القامئة التي ترفض رسم الحدود بني املشهد السيايس ا ُملعاش ّ
بكل
أبعاده الغيب َّية.38
يتساءل أركون :فيام إذا كانت القوة السياس َّية الخليف َّية هي التي فرضت تشكيلة ما للساحة الفكر َّية والساحة
الدين َّية اإلسالم َّية ،أم َّأن العكس هو الصحيح؟ (مبعنى َّأن الساحة الفكر َّية والساحة الدين َّية هام اللتان فرضتا القوة
السياس َّية لدولة الخالفة) .هنا نجد َّأن مشكلة العالئق بني الدين والسياسة تطرح نفسها بك ّليتها .وال نستطيع أن نغ ّلب
نهجر أرض َّية التحليل ونسقط مبارشة يف مجال
إحداهام عىل األخرى .وإذا ما حسمنا األمر بشكل ُمسبق م َّرة أخرى فإ َّننا ُ
الخيال أو املتخ َّيل واأليديولوجيا .39فالواقع َّأن األنظمة السياس َّية ذات الطبيعة القرس َّية املتشنّجة إىل أبعد الحدود
واملعتمدة عىل القوة َّ
املنظمة بشكل حديث (كجهاز البوليس والجيش واإلعالم) هي التي متارس ُسلطة الطاغية عن طريق
استغالل الدّين .الواقع َّأن الدّين ُيهيمن بالفعل ،ولكنَّه ال يحكم يف أيّ مكان (وهذا ما َّ
وضحه هرني سانسون عىل مدار
املخصصة لحالة الجزائر) .40وعىل الرغم من ذلك َّ
فإن الخطاب االجتامعي يقول َّإن الله أو الدين ا ُملوحى هو الذي
دراسته َّ
يحكم ،أو ينبغي أن يحكم .ولكنَّ الواقع ُيك ِّذب هذا الخطاب ،ويقول َّإن الح ّكام الفعليني ليسوا خاضعني أبداً لكالم الله،
ومل يخضعوا أبداً له حتَّى يف القرون الوسطى.41
َّإن البقاء داخل السياج الدوغاميئ الذي افرتضه أركون يؤدي حسبه رأيه إىل سجن ذواتنا داخل االنغالق الطائفي
واملذهبي ،هذا األخري هو سبب الحروب ،لذلك يؤ ّكد عىل تفكيك السياج الدوغاميئ املغلق من بداية لحظة التأسيس
للعالقة بني املقدَّس والسيايس ،وهذا ما ورد يف نصوصه« :تحرير الوعي اإلسالمي من السياجات الدوغامئ َّية املغلقة»،
كل ذلك َّ
«نص مهام املثقف»ُّ .
يوظف لفهم األنا والرتاث .االنغالق الدوغاميئ هو مصدر قلق ذواتنا.
ّ

 - 37المرجع نفسه ،ص .44
 - 38طالل الميهني ،المرجع السابق.
 - 39محمد أركون ،العلمنة والدين :اإلسالم ،المسيحيَّة ،الغرب ،ترجمة وتقديم هاشم صالح ،دار الساقي ،بيروت ،ط ،1996 ،3ص  .26طالع في الصفحة نفسها
يتحدث أركون عن المتخيّل االجتماعي (.)L’imaginaire Social
 - 40المرجع نفسه ،ص .15
 - 41المرجع نفسه ،ص ص .29-31
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يقرتح عبد الجبار الرفاعي (1954-؟ ،مفكر ديني عراقي وأستاذ فلسفة إسالم َّية) يف كتابه «الدين والظأم األنطولوجي»،
لالنفكاك من هذا االنغالق ،ثنائ َّية الظأم واإلرواء للمقدَّس ،فيحدّد الظأم باالفتقار إىل ما ُيرثي الوجود ،و ُيك ّرس الكينونة،
ومينح الوقود للحياة .أ َّما اإلرواء فيتح َّقق عنده بالخروج من حالة القلق إىل السكينة ،ومن اللاَّ معنى إىل املعنى ،ومن
السوداو َّية إىل النور .42حني يرتوي الظأم األنطولوجي للشخص البرشيَ ،ي ُّ
كف الدين عن أن يكون أداة للرصاع عىل
والسلطة .وتتك َّرس وقتئ ٍذ الحياة الروح َّية األخالق َّية للشخص البرشي ،ف ُيضبط إيقاع سلوكه الحيايت يف إطار
الرثوة والقوة ُّ
الجامعة ،يف سياق حقوقها وحرياتها وقوانينها ومنظوماتها القيم َّية ،من دون أن يتمدَّد الدين ف َيهدر الدنيا ،عرب االستيالء
عىل ما هو دنيوي ،خارج عوامل الروح والذات ،مثلام تفعل معظم الجامعات اإلسالم َّية اليوم ،التي رسقت الدنيا باسم
السامء ،واإلنسان باسم الله.43
اآلخرة ،واألرض باسم َّ
بهذا املعنى املتعايل للسياسة ،هل هناك نظام سيايس مقدَّس؟ رفض برهان غليون (-1945؟ ،مف ّكر سوري ،أستاذ علم
االجتامع السيايس) اعتبار النظم األتوقراط َّية تجسيداً إلرادة دين َّية أو إله َّية أو تطابقاً معها ،يعتقد أ َّنه ينبغي أن نرفض
بالقدَر نفسه إضفاء الطابع الديني عىل الدميقراط َّية ،حتى لو كانت لها مرتكزات يف القيم الدين َّية .فليس هناك نظام
سيايس مق َّدس ،وتقديسه أو ربطه بالتعاليم الدين َّية يدفع ال محالة إىل تجميد الحياة السياس َّية ،ويصادر عىل مستقبل
التح ُّوالت الجارية باستمرار يف ُحضن املجتمعات البرش َّية .فهي نظم تاريخ َّية متبدّلة ومتغيرّ ة برسعة .ومنذ اآلن أصبح
الحديث عن تفكيك النظم الدميقراط َّية وأزمتها موضوعاً أساسياً من موضوعات التفكري السيايس يف الدول الصناع َّية.44
ترتيباً عىل ما سبق؛ ميكن القول َّإن املقدَّس يتجاوز السيايس يف ُمستلزمات الزمان و ُموجبات املكان ،أقصد بالتجاوز
هنا تدوين ّ
الكل لتأويل الجزء .فمث ًال مسألة الحكم يف النظام اإلسالمي ،يرسم بشأنها (كام ذكرنا يف موضع سابق) النص
املق َّدس (القرآن) املعامل الكربى كالشورى ،ويرتك الجزئ َّيات الصغرى لعمل االجتهاد اإلنساين .وهذا ما يفيض إىل َّأن السيايس
هو أيضاً ميكن أن يتح َّرر من إمالءات املقدَّس.
السياسية:
الغربية
المقدس في براديغم الحداثة
 -4مفهوم
َّ
َّ
َّ

احت ّلت مناذج السوق والكفاءة التقن َّية والفرد َّية الصدارة يف املجتمعات املعارصة ،يف ّ
ظل هذا الوضع ،ما الذي بقي
للمقدَّس؟ كيف ُنر ّتب عالقتنا باملقدَّس ،عىل ح ّد تعبري مرسيا إلياد  ،1986-1907( Mircéa Eliadeمؤرخ أديان ،اعتمد
اإلنرثوبولوجيا الفلسف َّية والفينومينولوجيا وعلم النفس يف دراسة متالزمة الديني والدنيوي ،املقدَّس واملد َّنس) ،كيف
ُنع ّرف ذواتنا للمقدَّس ،ونحن منلك « ِبنية وعي» مر َّكبة من قيم استهالك َّية فرد َّية داخل مجتمع استهاليك ،وغري قابل للتغيرُّ
45
عامل َّياً؟ مبعنى آخر ما هو مفهوم املق َّدس داخل مجتمع ما بعد الحداثة؟
 - 42عبد الجبار الرفاعي ،الدين والظمأ األنطولوجي ،مركز دراسات فلسفة الدين  -دار التنوير للطباعة والنشر ،بغداد  -بيروت ،ط ،2016 ،1ص .155
 - 43المرجع السابق ،ص .168
 - 44برهان غليون ،محمد سليم العوا ،النظام السياسي في اإلسالم ،دار الفكر ،بيروت  -دمشق ،ط ،2008 ،2ص ص .92-93
45 - Geoffroy Bing, «Quelle est place du sacré dans notre société de consommation ?», Le centre Ressources Du Grand Lyon,
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حاول مرسيا إلياد الرتكيز عىل ِبنية املكان املق َّدس ،يف التعارض مع املكان الدنيوي .46بأيّ معيار ميكن للدنيوي أن
مقياس يوجد الدنيوي ،بدون إله أو آلهة ،بشكل جذري ،تحقيق منوذج جديد للديانة؟ 47كان لدى
ُيصبح مقدَّساً ،وبأيّ
ٍ
إنسان املجتمعات القدمية (البدائ َّية) ٌ
ميل للعيش بأكرث ما ميكن يف املقدَّس ،وكان املقدَّس يعادل القوة ،ويف النهاية يعادل
الحقيقة بامتياز.48
يف اتجاه الق َّوة نفسه أشار ماكس فيرب  )1920-1864( Max Weberإىل الهيمنة الدين َّيةُّ ،
فكل جامعة دين َّية هي
مجموعة هريوقراط َّية «( »groupement hiérocratiqueباألملان َّية )Herrschaftsverbande :أل َّنها الجوهر الروحي
(األريض أو الساموي) .49اضط َّر فيرب إىل صياغة هذا املفهوم يك يصف به تلك «التجمعات الهريوقراط َّية» ،التي متارس نوعاً
مهمني هام :الصلة االجتامع َّية التي يو ّلدها الدين كظاهرة اجتامع َّية،
من الهيمنة عىل أعداد من البرش ،وذلك عرب مبدئني َّ
والسلطة التي يتيحها كقواعد ُملزمةَّ ،إن الخربة العرب َّية مث ًال ،منذ الدخول يف الحقبة العثامن َّية ( )1924 - 1512وحتى
ُّ
اآلن ،تعتاش عىل هذا الحال من الهيمنة الدين َّية «اللاَّ عقالن َّية» .50أيضاً ،مفهوم العقلنة ( )Rationalisationكعمل َّية عند
فيرب واملرتبطة بالتشكيل املؤسسايت للتقدُّ م العلمي والتقني يف ّ
ظل التحديث ،الرشط األسايس لفهمها هو الرجوع إىل ما
يس ّميه «نزع الهالة السحر َّية عن العامل ،»Le désenchantement du monde ،و ُيقصد بهذا املصطلح تجريد العامل من
أشكال القداسة واالنسالخ من املواقف والتم ّثالت السحر َّية والغيب َّية التي عرفتها املجتمعات األوروب َّية قبل دخولها مرحلة
الرشد املتمثلة يف الحداثة ( ،)La moderniteوبهذا املعنى مل يعد اإلنسان يؤمن بالقوى السحر َّية وباألرواح والشياطني،
بل فقد بذلك اإلحساس باملقدَّسَّ .51إن مفهوم إلياد وفيرب للمق َّدس مرتبط ارتباطاً وثيقاً باملعطيات الراهنة حول القوة
االقتصاد َّية والتطور التكنولوجي ،حدث تح ُّول بارز يف مفهوم املقدَّس ،فبعد أن كان يتحدد من قبل بالقيم املتعالية
واملعنو َّية ،أصبح حبيس القيم املاد َّية يف العامل املعارص ،حيث يسود اآلن ما يعرف ﺒ«العبود َّية الرقم َّية» ،واملال أصبح صن ًام
اقتصادياً ُتح َّرك به االقتصاديات العامل َّية.
م َّرة أخرى ،ومن وجهة نظر سوسيولوج َّية قدَّم إمييل دوركهايم  )1917-1858( Émile Durkheimصيغة املق َّدس
واملد َّنس خارج املجال الديني ،حيث يرى أ َّنه خالل السنوات األوىل من الثورة الفرنس َّية ،تحولت املسائل العلامن َّية البحتة
15 mars 2010, P1.
 - 46مرسيا إلياد ،المق َّدس والمدنَّس ،ترجمة عبد الهادي عباس ،دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق ،ط ،1988 ،1ص .19
 - 47المرجع نفسه ،ص .13
 - 48المرجع نفسه ،ص .17
49 - Laurent Amiotte-Suchet, «Sociologie des religions Approches classiques et théories contemporaines Max Weber

)(1864-1920) La modernité religieuse occidentale», Cours d’introduction à la sociologie des religions (UNIL/UNIGE
Semestre d’automne 2011, P11.
 - 50خليل العناني« ،سوسيولوجيا الهيمنة الدينيَّة في العالم العربي» ،مجلة الحياة ،العدد 03 ،16010 :فيفري .2007

www.daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/2007/2/3/
 - 51كمال بومنير ،جدل العقالنيَّة في النظريَّة النقديَّة لمدرسة فرانكفورت :نموذج هربرت ماركوز ،منشورات االختالف  -الدار العربيَّة للعلوم ،ناشرون،
الجزائر -بيروت ،ط ،2010 ،1ص ص .76-77
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يف طبيعتها إىل أشياء مق َّدسة :الوطن األصل ،والحر َّية ،والعقل .52باإلضافة إىل استخدام الق َّوة التخ ّيل َّية للمجتمع من ِق َبل
السلطة مَّإنا يعني استخدامها الدّين نفسه ،فام الدّين إلاّ تلك الق َّوة التخ ّيل َّية نفسها التي تقف وراء األفكار الجامع َّية
ُّ
ا ُملسبقة ،وهذا ما عُ رف عند دوركهايم ﺒ«املقدَّس االجتامعي» ،53وخالل دراسته للنامذج األول َّية للحياة الدين َّية ،اكتشف
دوركهايم عام َّ 1895أن مسألة الدين بدأت تد ّعم االندماج االجتامعي يف املجتمعات الغرب َّية.54
عكس هذا التصور ،برز كارل ماركس  )1883-1818( Karl Marxالذي َق َر َن تصوره للدّين بالنفي املسيحي للدولة،
والذي عُ َّد تحقيقاً لسياسة مسيح َّية ،فالدولة ،يف نظره ،ليست إنجازاً حقيقياً لألساس اإلنساين للدينَّ .إن الدين والسياسة
متغريان متكامالن يف املفهوم املاركيس ،هناك موقف سيايس تجاه الدين ،يف مقابل موقف ديني تجاه السياسة .55فالتح ُّرر
«السياسة كشكل دنيويّ للدّين».57
السيايس نفسه ليس تح ُّرراً إنسانياً .56عىل ما يبدو َّأن ماركس اختار ّ
لقد واجه ماركس تص ُّور دوركهايم الذي يرى َّأن للدين وظيفة إيجاب َّية هي تحقيق االندماج ،وبذلك يصبح الدين
عنده مقدَّساً اجتامعياً أل َّنه يحقق وظيفة مق َّدسة داخل املجتمع هي االستقرار من خالل االندماج والتضامن .يف مقابل
ذلك يرى ماركس َّأن الدين له وظيفة سلب َّية (الدين أفيون الشعوب) ،يصبح مقدَّساً يف حالة واحدة هي توظيفه سياسياً
يف املسألة اليهود َّية ،التح ُّرر السيايس لليهودي من الدولة املسيح َّية ،هذا التح ُّرر الذي ال يعتربه ماركس تحرراً إنسانياً.
يف ّ
ظل تضارب املنظورات الحديثة السابقة حول املق َّدس والسيايس ،برزت أطروحة ما بعد حداث َّية تنظر إىل املق َّدس
عىل أ َّنه رضوري للعيش معاً ،كام يرى ميشال كاريار ( Michel Carrierأستاذ بقسم الدراسات الدين َّية يف جامعة كيبيك
مبونرتيال) يف كتابه «تفكري املق َّدس  ،Penser le sacré 2005ص .»151ويف الصفحة ( )11من ا ُمل َؤ ّلف نفسه يرى الكاتب
َّأن «بناء فكرة املقدَّس ترتبط ارتباطاً وثيقاً باملسألة السياس َّية األساس َّية ،يتساءل :كيف لهذه الفكرة أن مت ّكن األفراد
للعيش معاً؟» َّإن الخطابات حول املق َّدس والعلامن َّية تدور ك ّلها يف أفق إبستيمولوجي داخيل واحد :كيف تف ّكر العلوم
اإلنسان َّية سؤال العلامن َّية وملاذا التفكري فيه؟ يعتقد كاريار َّأن العلوم اإلنسان َّية بالتأكيد ُتنتج الخطاب املق َّدس ،ولكن

52 - Bruno Michon, «Introduction à la sociologie des religions», Cours. 2011-2012, P10, www.sspsd.u-strasbg.fr/IMG/pdf/
Plan_du_cours_et_citations.pdf.
 - 53محمد الحاج سالم« ،في التوظيف السياسي للمق َّدس :قراءة إناسيَّة» ،قسم الدين وقضايا المجتمع الراهنة 21 ،فبراير ،2015
www.mominoun.com/articles/-2521
54 - Françoise Champion, Sophie Nizard et Paul Zawadzki, Reformuler La Question Du Sacré En Modernité, in: Le

Sacré Hors Religion, L’Harmattanp. Paris, 2007, P9
55 - Karl Marx, La Question juive. Suivi par Bruno Bauer, Introduction Par Robert Mandrou, Centre-Informations.

FR, (1843), www.karlmarx.fr/documents/marx-1843-question-juive.pdf, p7.
56 - Ibid, P.9
 - 57محمد الحاج سالم ،المرجع السابق.
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دائم من املسألة السياس َّية املتعلقة بالعيش معاً .السياسة هي الهاجس املركزي للمقدَّس ،58والطبيعة
تحديداً هناك قلقٌ ٌ
املتط ّرفة للمق َّدس هي التي تكشف عن البنية املعرف َّية والوجود َّية للمشاريع السياس َّية.59
َّإن غياب الحداثة السياس َّية يف املجتمعات اإلسالم َّية وعدم الفصل بني العلامين واملقدَّس َمنع ،حسب العديد من
املح ّللني ،ظهور مجال مستقل للفضاء السيايس ،فالدارسون للمجتمعات اإلسالم َّية ال يتَّفقون عىل هذه النتائج فبعضهم
ُيق ُّر َّأن هناك مجاالً مستق ًال نسبياً للمامرسة السياس َّية مثل فالبدوس  Flapidusالذي يرى َّأن املجتمع اإلسالمي عرف
نوعني من العالقات بني السيايس والديني؛ أ َّوالً :عالقات تطابق َّية غري متاميزة ( )Undifferentiatedبني الدولة والدين،
مت ّيز املجتمعات القبل َّية .ثانياً :عرفت املجتمعات اإلسالم َّية الحرض َّية تقسي ًام بني مجاالت الدولة والدين« :فرغم القول
السياسية واالجتامع َّيةَّ ،
موحدةَّ ،
فإن
وإن اإلسالم هو نهج كليّ للحياة يحدّد القضايا
الشائع َّإن مؤسسات الدولة والدين َّ
َّ
وأسست حول مؤسسات منفصلة للدولة والدّين» .مهام يكن،
أغلب املجتمعات اإلسالم َّية ال تساير هذا املثال ،بل قامت ّ
َّ
فإن العالقة بني الدّين والسياسة مازالت تثري جداالً كثرياً بني الدراسني ورصاعاً حاداً ويف بعض األحيان دامياً يف املجتمعات
اإلسالم َّية املعارصة 60.تبعاً لهذا التباين بني الحداثة والفضاء اإلسالمي الناجم عن اختالف البنية الحضار َّية بني الغرب
والعامل اإلسالمي ،برزت اإلرادات الفكر َّية يف اتجاه تطوير سياسة جديدة للفضاء املق َّدس يف إطار ابستيمولوجي يعرف
باإلسالمولوجيا.
المقدس في الزمن الحاضر بين الغرب والعالم اإلسالمي
 -5سياسة الفضاء
َّ

َّإن سياسة الفضاء املقدَّس هي سياسة للرمز وسياسة للعيش املشرتك يف عاملنا املعارص (الغرب والعامل اإلسالمي)
الذي يشهد انهيار رموزه املقدَّسة ،سوا ًء كانت دين َّية أو سياس َّية من جهة ،ويشهد تنوعاً ثقافياً ودينياً من جهة أخرى.
أهم رواد هذا التخصص األكادميي نجد الفرنسيني فرانسوا بورجا،
خاصة بعد بروز اإلسالمولوجيا ( ،Islamologieمن ّ
وأوليفيه روا) كنتيجة للحضور الثقايف والديني لإلسالم بشكل مركزي يف الغرب.
تتَّجه الدراسات املعارصة يف مواجهتها لألحداث بالتحليل إىل استعامل الرمز سياسياً ،والبحث عن الرموز كعنارص
أساس َّية يف الخطاب السيايس ،ومحاولة التنقيب عن أهدافها ،كفضاءات للرصاع ،والتنافس ،والسيطرة ،واملعارضة ،واملعارك،
والهيمنة ،واملقاومة .فمث ًال حدث سقوط نظام صدام حسني يف العراق (بغداد ،يوم  09أفريل  )2003هو عملية رمز َّية؛
باللغة السيميولوج َّية :عالقة أيقون َّية بني التمثال رمز صدام ،وصدام رمز النظام .وما بعد صدام ،سريورة رمز َّية ،تنقلنا
تدريجياً من سياسة الرمز إىل سياسة الهو َّية واالثن َّية والتعدُّ د .وبالتايل انهيار املرويات الكربى (الثوابت) التي َّأسستها
58 - Charles Deslandes, «Lecture critique dans un livre: Penser le sacré. Les sciences humaines et l’invention du sacré de
Michel Carrier», Politique et Sociétés, vol. 27, no1.2008. p158 -159.
59 - Ibid, P161.
 - 60محمد فريد عزي« ،اإلسالم والتمثالت السياسيَّة :دراسة ميدانيَّة حول التدين والثقافة السياسيَّة» ،مجلة إنسانيات :المجلة الجزائريَّة في اإلنثروبولوجيا
والعلوم االجتماعيَّة ،العدد  ،11مركز البحث في اإلنثروبولوجيا االجتماعيَّة والثقافيَّة ،وهران ،ماي-أوت ،2000 ،ص .79
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ثقافة الدولة الوطن َّية ،التي أوصلتها إىل لحظة األزمة والتفكك .اعتمدت الدولة إذن يف بناء هويتها عىل نظم رمز َّية تبنتها
لتحديد قيمها الوطن َّية وبناء رؤيتها لآلخر.61
ال ننىس َّأن سياسة الرمز حارضة لدى الغرب (أوروبا وأمريكا) كذلك بقوة يف سياساته الداخل َّية والخارج َّية ،فمث ًال
عالقة حر َّية التعبري باملق َّدس أصبحت قض َّية االعرتاف مبحرقة الهولوكوست هاجساً كبرياً ُيهدّد استقرار األنظمة السياس َّية
تم اغتيال أو اعتقال األطر العلم َّية والثقاف َّية (عامل الكيمياء األملاين غرمار رودولف واملؤرخ الربيطاين ديفيد
الغرب َّية ،لقد َّ
ايرفنج ...إلخ) لعدم االعرتاف بوجود هذا الرمز الديني التاريخي الذي يكشف تناقضات السياسات الغرب َّية يف العامل
اإلسالمي.
وعليه ،يخضع الرمز الديني أو السيايس يف وقتنا الحايل ملسألة صالح َّية الديني يف السيايس ضمن مصطلحي التمييز أو
الفصل بني النظامني ،وبعبارة أخرىَّ ،
فإن صالحية السيايس واستقالليته عن الديني أصبحا اليوم مذكورين بوضوح داخل
السيايس بالذات وانطالقاً منه ،بشكل َّ
مرخص به يف العامل اإلسالمي .فالحركات التي تخلق توتراً يف البلدان اإلسالم َّية ،والتي
تعتمد يف عملها عىل املقدَّس ،تلجأ إىل الديني مثلام يحدث يف ّ
كل أزمة يتع َّرض لها السيايس .وتستند هذه الحركات عىل
الجانب الكاريزمايت للشخصيات ذات الوظائف املق َّدسة ،ويعكس غياب الربنامج السيايس لهذه الحركات طابعها التم ُّردي
قريب
املحض ورفضها للسيايس .62هذا الوضع ساد يف الوقت الذي ُج ّرد الدين من سمة «املقدَّس» التي كانت وإىل عه ٍد ٍ
إحدى السامت اإلنسان َّية الجوهر َّية التي حظي بها كونياً.63
نأخذ مناذج من املشكالت والتحديات التي مت ّيز سياسة الفضاء املق َّدس يف عالقات الغرب بالعامل اإلسالمي ،ومن
وجهة نظر مقارنة ،سنقوم باستجالء املفارقات من املقارنات ،واستنطاق األحداث لتأسيس فرضيات عن املقدَّس والسيايس
أهم املفارقات املأساو َّية التي تترصف يف الواقع الغريب واإلسالمي:
يف الغرب والعامل اإلسالمي .نجد من ّ
أو ًال :املسألة الدميقراط َّية والعلامن َّية
َّإن انتقال املسار الدميقراطي يف مجتمعات عرفت تطوراً سياسياً واجتامعياً مخالف متاماً للتجارب الغرب َّية نفسها،
ما َوسمه هو األمناط الثقاف َّية واملؤسسات التي تحكمها محدّدات غري عقالن َّية ،من َقبيل الدين واإلرث التاريخي وهالة
الزعيم .هذه الوضع َّية ُتك ّرس االعتقاد َّ
بأن الدفع باملسلسل الدميقراطي يف هذه املجتمعات رهني بوضع قطيعة مع
ّ
كل ما يتناىف مع هذه املبادئ كام هو متعارف عليها عاملياً ،وتحكيم العقل يف تدبري الشأن السيايس .فالدميقراط َّية التي
هي الوجه السيايس للحداثة ،اقتضت يف البلدان الغرب َّية إصالحاً دينياً جعل هذه الدول تنتقل من أنظمة تيوقراط َّية إىل
 - 61حيدر سعيد ،سياسة الرمز :عن نهاية ثقافة الدولة الوطنيَّة في العراق ،وزارة الثقافة  -المؤسسة العربيَّة للدراسات والنشر ،العراق ،2009 ،ص ص .10-12
 - 62أحمد بن نعوم« ،المقدس والسياسي :حيثيات» ،ترجمة محمد داود ،مجلة إنسانيات :المجلة الجزائريَّة في اإلنثروبولوجيا والعلوم االجتماعيَّة ،العدد ،11
مركز البحث في اإلنثروبولوجيا االجتماعيَّة والثقافيَّة ،وهران ،ماي-أوت ،2000 ،ص.

 - 63فهمي جدعان ،المق َّدس والحريَّة :أبحاث ومقاالت أخرى من أطياف الحداثة ومقاصد التحديث ،المؤسسة العربيَّة للدراسات والنشر ،2009 ،ص ص
.260-261
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أنظمة علامن َّية تفصل بني الدين والسياسة ،وتش ّكل قطيعة بني السيايس واملقدَّس .64لكن بقيت النظم العرب َّية استبداد َّية
تهيء األرض َّية للدميقراط َّية ،إذ َّأن هذا
رغم علمنتها ،واملشكل هو َّأن املجتمعات التي نبتت بداخلها العلامن َّية الغرب َّية مل ّ
النظام يحتاج إىل ذهن َّية متلك نضجاً دميقراطياً أساسه التكامل بني العقل والدين.
ثانياً :العقل والدين محدّداً ملسار املق َّدس والسيايس يف الغرب
لقد وصلت ح َّدة الرصاع بني العقل والدين يف املجتمعات الغرب َّية إىل ِذروتها يف عصور األنوار وبداية عرص النهضة
ووصول العلم إىل مستوى كان باستطاعته أن يدخل يف معارك ضارية مع الدين ،انتهت يف آخر املطاف يف الكثري من الدول
األوروب َّية بانتصار العلم والقضاء عىل السلطة السياس َّية للدينَّ .إن فصل الدين عن الدولة ال يعني كام يفهم الكثري يف
دوائر ثقاف َّية غري غرب َّية محاربة الدين ،بل فقط تحجيمه إىل حدوده الطبيع َّية كحق فردي شخيص وليس كرشط لتنظيم
العالقات االجتامع َّية والحياة معاًَّ ،
ألن التفسري العلمي للعامل وللعالقات االجتامع َّية يختلف جوهرياً عن املنظور الديني
للدنيا وللتفاعالت االجتامع َّية .ما حصل هو ليس القضاء عىل األخالق الدين َّية الالهوت َّية ،بل اكتشاف أخالق علامن َّية
مصدرها العلم .65استطاع الوعي الغريب املعارص يف ش َّقيه العلامين والكاثولييك أن يعيد النظر يف العالقة التي تجمع
بني السلطة الدنيو َّية والسلطة الدين َّية ومحاولة عقد هدنة بني الطرفنيَّ ،
ألن التحديات التي تواجه املجتمعات ما بعد
الحديثة ال حرص لها كالتط ُّور العلمي الذي قد يهدّد العنرص البرشي .66من هنا ميكن أن يتحالف املقدَّس والسيايس ،هذا
السلطة العلم َّية والتقن َّية يف الغرب والعامل اإلسالميَّ ،
ألن النصوص املقدَّسة إسالم َّية/
التحالف بإمكانه أن يكون رهاناً عىل ُّ
مسيح َّية ،بدورها تحمل حلول بداخلها لتحديات العرص ،ميكن أن يعجز عن مواجهتها األطر السياس َّية بذاتها ،كقضايا
التطرف واإلرهاب والطائف َّية مث ًال...إلخ.
ثالثاً :اإلرهاب والتط ُّرف الديني:
التعصب الديني ،فهل ميكن اعتبار الدين ُسلطة مشفية ومنقذة أم ُسلطة قدمية وخطرية
إذا كان اإلرهاب يتغ َّذى من ُّ
تبني عوامل خاطئة وتقود عن طريقها إىل عدم التسامح واإلرهاب؟ أال يجب هنا أن نضع الدّين تحت رقابة العقل ونح ّد
من سلطة األول بد َّقة؟ هل ميكن اعتبار إزاحة الدين وتجاوزه تطوراً رضورياً لإلنسان َّية لنصل إىل طريق الحر َّية والتسامح
الكوين أم ال؟ يف املقابل ،ال ُب َّد من ّ
الشك يف صالحية العقل ،بعدما تقدَّم يطفو بقوة عىل السطح .يف آخر املطافَّ ،إن
القنبلة النوو َّية هي نتاج العقل كذلك واالختيار الجيني من خلق العقل نفسه .أال يجب والحالة هذه أن نضع العقل

 - 64سمير هالل« ،المق َّدس والديمقراطيَّة :المشروعيَّة الدينيَّة للملكيَّة في أفق التحول الديمقراطي ـ حالة المغرب وتايالند  ،»-المركز العربي لألبحاث ودراسة
السياسات ،الدوحة ،ديسمبر  ،2014الملخص التنفيذي.
 - 65يورغن هابرماس وجوزيف راتسنغر ،البابا بندكتس ،XVI ،جدليَّة الدين والعلمنة :العقل والدين ،تعريب وتقديم :حميد لشهب ،بيروت ،جداول ،ط،1
 ،2013ص ص .22-23
 - 66المرجع نفسه ،ص ص .23-24
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تحت الوصاية اآلن؟ أال يجب عىل العقل والدين أن يتكامال وأن يلتزم ُّ
كل واح ٍد منهام بحدوده للوصول إىل طريق إيجايب
مشرتك؟ يبدو أ َّنه بات لزاماً عىل النظم الدول َّية إنتاج تحالف بني القانون واألخالق لإلجابة عن تحديات العرص.67
موحدة للمجتمع،
َّإن الثقافة العلامن َّية يف الغرب تقدّم عقالن َّية صلبة ،وما تزال قوية ومسيطرة وتفهم نفسها كقوة ّ
فإن هناك تعاوناً
فالفهم املسيحي للواقع /للحقيقة دامئاً قوة ال ُيستهان بها .وعىل الرغم من تعايشهام أو تناحرهامَّ ،
بينهام .عىل الرغم من تأثري الثقافتني الكبريتني للغرب ،الثقافة املسيح َّية والثقافة العقالن َّية العلامن َّية ،يف ّ
كل العامل ويف
ّ
كل الثقافات (الفضاءات اإلسالم َّية ،الهند َّية ،اإلفريق َّية ،األمريكو-التن َّية) لكن لحد اآلن مل تصل إىل الكون َّية .تعود هذه
الوضع َّية إىل طبيعة العالقة بني الدين والعقل يف الغرب ،فالدين اليوم مل يعد باستطاعته قول أيّ يش ٍء لإلنسان ،أل َّنه
ُيناقض الفكرة اإلنسان َّية لهذا األخري حول العقل واألنوار والحر َّية .68لقد أصبح الدين يف عاملنا املعارص يغ ّذي حداثتنا ،يف
الوقت الذي ُطبعت العلمنة بالطراز الديني ،لكنَّ العامل اإلسالمي يتّجه عكس التيار ،حيث َّإن واقعه املأزوم ارتهن ح ّله
عىل مستوى العقل الجمعي ّ
بفك املق َّدس عن السيايس.
رابعاً :املشكلة الطائف َّية واملواطنة
تعود املشكلة الطائف َّية يف العامل اإلسالمي اليوم ،بشكل أسايس ،إىل ارتباط السيايس الدنيوي باملقدَّس الديني ،فالعنف
الطائفي يف جوهره هو عنف سيايس .لن تنتهي األزمة الطائف َّية إال ّ
بفك االرتباط بني املقدَّس السيايس واملق َّدس الديني،
بحيث يتح َّقق التاميز بني القوالب السياس َّية والقوالب الدين َّية .فالدول التي تستخدم الطائف َّية للرتويج ألجندتها السياس َّية
رساً وعالني ًة يجب أن َّ
أهمها تعزيز الشعور باملواطنة
تفك هذا االرتباط بخطوات عمل َّية حقيق َّية عىل أرض الواقعُّ ،
بخطوات ُيرشك فيها املواطن يف اتخاذ القرارات التي تتع ّلق مبصريه ومصري بالده ،بحيث ال يشعر املواطن بالحاجة إىل
املق َّدس الديني ل ُيح َّدد له نوعية عالقته بالدولة التي ينتمي إليها .واملواطنة الحقيق َّية ال ميكن أن تكون ُوفق حسابات
طائف َّية ُتضطهد فيها األقليات يف تلك الدول ،بل يجب أن ُتحمى حقوقها يف مامرسة عبادتها دون تضييق من قبل الدولة
موجهة للعالقة.
أو من بعض أفراد املجتمع .69لذلك كان ينبغي تقنني وتقييد املقدَّس والسيايس بأطر دستور َّية ّ
خامساً :الدستور والدين
ظل املقدَّس ُمؤ ّثثاً
نشري هنا إىل تمَ ُّسك الدولة الوطن َّية الناشئة يف أغلب البلدان العرب َّية بتدبري الشأن الديني ،فقد َّ
لفضائنا السيايس ،كام َّ
السلطة وأشكال ترتيبها للعقائد والرموز والطقوس داخل املجتمع .وقد
ظل تابعاً منضبطاً لقيم ُّ
عملت أغلب األنظمة السياس َّية طيلة عقود ما بعد االستقالل عىل دمج الدين يف بنود دساتريها ،وأقامت تحالفاً ُمعلناً
السلطة املدن َّية وعقائد الشعوب ،كام َّ
نظمت األعياد واملواسم والطقوسُ ،مر ِّكب ًة آليات محدّدة يف اإلدماج والتحالف،
بني ُّ
وذلك يف إطار منح األول َّية للنظام السيايس ،وتحويل الفقهاء والعلامء والخطباء إىل جوقة محافظة يف مشهد العمل
 - 67المرجع السابق ،ص ص .72-74
 - 68المرجع نفسه ،ص ص .78-80
 - 69المعتصم البهالني« ،الطائفيَّة :ارتباط المق َّدس السياسي والمق َّدس الديني» ،المرجع السابق.
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السيايس ،صانع ًة للمق َّدس مبختلف تجلياته يف املجال العام70.لكن بالرغم من إعطاء أهم َّية كبرية للدين يف النصوص
الدستورية ُّ
تظل الفجوة صارخة بني الدستور والواقع خاصة يف مسألة الحركات اإلسالم َّية وعالقتها بأنظمة الحكم.
سادساً :الحركات اإلسالم َّية بني هالة املقدَّ س والفعل السيايس يف األنظمة العرب َّية
أورث جدل املق َّدس والسيايس ثنائ َّية تحليل َّية للنظم السياس َّية العرب َّية اإلسالم َّية من منظور العالقة بني اإلسالم
والسياسة ،فهذا املنظور تط َّرق ألهم مؤرشات تجيل جدل َّية املقدَّس والسيايس يف الحارض العريب ،ونذكر من أبرزها:
أ -موقع النص املق َّدس (الرشيعة أو القرآن) يف الهياكل الدستور َّية والقانون َّية للدول العرب َّية؛ هو سجال بني التيارات
اإلسالم َّية التي تطالب بتطبيق الرشيعة اإلسالم َّية والتيارات العلامن َّية التي تدعو إىل الفصل بني الدين والدولة (تونس،
اليمن قبل الوحدة ،البعث يف سوريا والعراق).
ب -إشكال َّية الرصاع السيايس عىل ورقة الرشع َّية الدين َّية التي تقوم عىل مفارقة جوهرها َّأن النظم الحاكمة يف العديد
من الدول العرب َّية متنع الحركات اإلسالم َّية من تشكيل أحزاب سياس َّية بدعوى عدم الخلط بني الدين والسياسة ،إال أ َّنها
يف الوقت نفسه ،تقوم بتوظيف الدين كمصدر لرشعيتها وتأمني استمرارها (السعود َّية مث ًال) .وتبقى الجامعات املناوئة
ّ
توظف الدين لتربير معارضتها لهذه النظم.
ﺟ -االنفتاح السيايس وتنامي دور الحركات اإلسالم َّية :تزايد دور الحركات اإلسالم َّية يف الدول التي شهدت انفتاحاً
سياسياً ،كان ذلك خالل الثامنينيات والتسعينيات من القرن العرشين ،بسبب توسيع الهامش الدميقراطي من ِقبل هذه
الدول اَّ
مم عزَّز من دور هذه الحركات املعارضة للنظم الحاكمة ،أ َّما التضييق عىل هذا الهامش فسوف يزيد من حدَّة
االحتقان السيايس واالجتامعي ومتدُّ د نزعات وقوى التط ُّرف والعنف ،هذا يف البلدان التي مل تشهد انفتاحاً سياسياً مثل:
سورية والعراق وليبيا والسعود َّية ،اَّ
مم جعل دور الحركات اإلسالم َّية هامشياً فيها.
تتأسس أ َّية جمهورية
د -البديل اإلسالمي للنظم القامئة :مل تتم ّكن الحركات اإلسالم َّية من تغيري نظام الحكم ،حيث مل َّ
إسالم َّية يف الوطن العريب عىل غرار النموذج اإليراين .عىل الض ّد من ذلكَّ ،
فإن السياسات التي انتهجتها النظم الحاكمة يف
رجح َّأن
تقض عليها .ما ُي ّ
التعامل مع الحركات اإلسالم َّية قد أسهمت يف تحجيم الدور السيايس لهذه الحركات ،ولكنَّها مل ِ
هذه الحركات سوف تبقى أحد أطراف املعادلة السياس َّية يف العديد من الدول العرب َّية.71
يف األخري ،يتّجه البحث يف املق َّدس اليوم إىل تجاوز براديغم حداثة يف مقابل تد ُّين ،فقد أصبحنا أمام معطيات جديدة
تستدعي من أجل تع ّقلها أنظمة يف الفهم والتأويل تتجاوز منطق التوافق السيايس املرحيل ،وتنظر بعيداً يف كيفيات

 - 70كمال عبد اللطيف« ،عالمات توظيف المق َّدس في الحاضر العربي» ،المرجع السابق.
 - 71حسنين توفيق إبراهيم ،النظم السياسيَّة العربيَّة :االتجاهات الحديثة في دراستها ،مركز دراسات الوحدة العربيَّة ،بيروت ،ط ،2005 ،1ص 266إلى .271
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تركيب أمناط من التع ّقل ا ُملنفتح عىل إرادة يف التجاوز والتفاعل واالبتكار .72مل تعد العالقة بني الديني والسيايس تحيا
داخل دائرة التضاد بني اسرتاتيجيات التفسري والتأويل للمرجعيات املؤسسة سواء كانت دين َّية أو نظر َّية سياس َّية وفلسف َّية.
ليست مرجعيات السياسة مقدَّسة ،وال ميكنها أن تكون كذلك ،لذلك فموتها قابل للتفسري والتربير ،لكن أن ميوت الكتاب
املق َّدس بهوامشه ورشوحاته عىل يد أهله ،فذاك ما يحتاج إىل جهد يف التفسري والبحث والتأويل.73
خالصة:

ترتيباً عىل ما تقدَّم من تحليل تربز بوضوح العالقة الجدل َّية بني املق َّدس والسيايس ،لكن يبقى مفهوم املق َّدس يف
جدل داخيل بني الديني واللاَّ ديني .تناول الرباديغم الغريب املقدَّس والسيايس يف فضاء غلبت عليه النزعة االنفصال َّية بني
الدين والسياسة ،رغم رجوع األبنية املؤسس َّية يف الغرب إىل الدين َّ
مؤخراً .أ َّما التص ُّور اإلسالمي للمقدَّس والسيايس فقد
تر َّتب يف فضاء طغت عليه النزعة االتصال َّية (املرتبطة بالرشادة والبحث عن الصالح العام) بني الدين والسياسة ،هذا مع
العودة األخرية إىل التوظيف االرباغاميت للدين يف سياسات وإيديولوجيات األنظمة والحركات اإلسالم َّيةُّ .
كل السجاالت
النظر َّية الغرب َّية واإلسالم َّية املعارصة التي دارت حول املوضوع مل تصل إىل نقطة مشرتكة ،هذا راجع الختالف السياقات
املر ّكبة لظاهرة املقدّس والسيايس .لكن عىل األقل وضعت خيطاً ناظ ًام للعالقة هو الرصاع واإلجامع ،يف حالة الرصاع بني
املق َّدس والسيايس ارتبطت الرهانات بالتطور العلمي والتكنولوجي والعوامل االقتصاد َّية املاد َّية ،لكن يف حالة اإلجامع
ترتبط بالرهانات السياس َّية الصعبة التي واجهتها األنظمة السياس َّية يف إدارة التنوع الثقايف والوضع املوروث عن سيادة
الرموز املق َّدسة يف األنظمة االستبداد َّية.
عىل هذا األساس برزت محاوالت إسالمولوج َّية لسياسة الفضاء املق َّدس يف الغرب والعامل اإلسالمي من حيث ترتيب
املؤسسة للعالقة بني الدين
العالقة بني املق َّدس والسيايس وفق تجليات راهن َّية أدَّت إىل إعادة النظر يف الفرضيات ّ
والسياسة يف مواجهتها لتحديات العرص يف كال الفضائني الغريب واإلسالمي .من هنا ،ميكن استنتاج املحددات املنهج َّية التي
تحكم تغيرُّ العالقة بني املق َّدس والسيايس ،وميكن إيجازها من منظور مقارن ،يف التايل:
 يرتهن تجسيد الدميقراط َّية يف الفضاء الغريب بالعلامن َّية بالفصل بني املقدَّس والسيايس ،عىل عكس األنظمة العرب َّيةالصلبة حول الدميقراط َّية العلامن َّية.
التي مل تو ّفق يف ذلك نتيجة الذهن َّية ُّ
 تخضع عالقة املقدَّس بالسيايس إىل ارتباط العقل بالدين يف الغربَّ ،ألن الرصاع بينهام هو انسجام بني املقدَّس
والسيايس ،والتوافق بينهام هو رصاع بني املقدَّس والسيايس ،وهذا مرجعه تأثري التطور العلمي عىل الحياة البرش َّية بصورة
سلب َّية.

 - 72كمال عبد اللطيف« ،عالمات توظيف المق َّدس في الحاضر العربي» ،المرجع السابق.
 - 73نور الدين الزاهي« ،المق َّدس الكلياني وموت الكتاب» ،مجلة يتفكرون ،العدد السادس ،مؤسسة مؤمنون بالحدود للدراسات واألبحاث ،الرباط ،2015 ،ص .76
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 إذا حكم املقدَّس حركة السيايس َّفإن ذلك سينتج عنه تط ُّرف ديني ،طائف َّية ،عنف طائفي ،إرهاب ،مواطنة غري
حقيق َّية.
 التوظيف الديني للسياسة والتوظيف السيايس للدين ،هو رهان نظري يحدّد الرصاع السيايس بني الحركاتاإلسالم َّية واألنظمة السياس َّية العرب َّية.
َّإن السياسة املناسبة للفضاء املقدَّس يف ّ
ظل منظومة اجتامع َّية تتميز بانهيار الرموز املقدَّسة وبروز التعدُّ د الثقايف
والديني يف الغرب الذي يطبعه براديغم الحداثة السياس َّية ،والعامل اإلسالمي الذي يحكمه براديغم الدين والتد ُّين ،ينبغي
أن ترتكز عىل أنظمة تأويل َّية تنفتح عىل الزمن الحارض الكثيف براهنيات املقدَّس والسيايس.
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بيبلوغرافيا المصادر والمراجع

أ -باللغة العربية:
 سفر الرؤيا 17 :10 :من الكتاب المق َّدس ،ترجمة العالم الجديد.2015 ، ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (ق). إبراهيم ،حسنين توفيق ،النظم السياسيَّة العربيَّة :االتجاهات الحديثة في دراستها ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،ط،1.2005
 أركون ،محمد ،العلمنة والدين :اإلسالم ،المسيحية ،الغرب ،ترجمة وتقديم هاشم صالح ،دار الساقي ،بيروت ،ط.1996 ،3 إلياد ،مرسيا ،المق َّدس والمدنَّس ،ترجمة عبد الهادي عباس ،دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق ،ط.1988 ،1 بادي ،برتران ،الدولتان :الدولة والمجتمع في الغرب وفي دار اإلسالم ،ترجمة نخلة فريفر ،المركز الثقافي العربي ،الدارالبيضاء-بيروت ،ط.1996 ،1
 بن نبي ،مالك ،مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي ،ترجمة بسام بركة وأحمد شعبو ،دار الفكر ،بيروت  -دمشق.1992 ،ـ بنحمودة ،عمار« ،المق َّدس والتاريخ :جذور السلطة النبويَّة في معركة الشرعيَّة» ،بحث محكم ،قسم الدراسات الدينيّة ،مؤسسة
مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث 19 ،ديسمبر .2015
 بن نعوم ،أحمد« ،المق َّدس والسياسي :حيثيات» ،ترجمة محمد داود ،مجلة إنسانيات :المجلة الجزائريَّة في االنثروبولوجيا والعلوماالجتماعية ،العدد  ،11مركز البحث في اإلنثروبولوجيا االجتماعيَّة والثقافيَّة ،وهران ،ماي-أوت.2000 ،
 بومنير ،كمال ،جدل العقالنيَّة في النظريَّة النقديَّة لمدرسة فرانكفورت :نموذج هربرت ماركوز ،منشورات االختالف-الدارالعربيَّة للعلوم ناشرون ،الجزائر-بيروت ،ط.2010 ،1
 جدعان ،فهمي ،المق َّدس والحريَّة :أبحاث ومقاالت أخرى من أطياف الحداثة ومقاصد التحديث ،المؤسسة العربيَّة للدراساتوالنشر.2009 ،
 الجرّ اد ،خلف محمد« ،الماوردي وفكره السياسي» ،مجلة الفكر السياسي ،اتحاد الكتاب العرب بدمشق ،العدد السادس ،ربيع.1999
 جيرار ،رينييه ،العنف والمق َّدس ،ترجمة سميرة ريشا ،مراجعة جورج سليمان ،المنظمة العربيَّة للترجمة  -مركز دراساتالوحدة العربيَّة ،بيروت ،ط.2009 ،1
 روا ،أوليفييه ،الجهل المق َّدس :زمن دين بال ثقافة ،ترجمة صالح االشمر ،دار الساقي ،بيروت ،ط.2012 ،1الرفاعي ،عبد الجبار ،الدين والظمأ األنطولوجي ،مركز دراسات فلسفة الدين-دار التنوير للطباعة والنشر ،بغداد-بيروت ،ط،1.2016
 الزاهي ،نور الدين ،المقدس والمجتمع ،افريقيا الشرق ،الدار البيضاء.2011 ، «المق َّدس الكلياني وموت الكتاب» ،مجلة يتفكرون ،العدد السادس ،مؤسسة مؤمنون بالحدود للدراسات واألبحاث ،الرباط،.2015
 زكي ،حاتم ،قراءة نقديَّة في كتاب «الزحف غير المق َّدس ،تأميم الدولة للدين» ،قسم الدراسات الدينيَّة ،مؤسسة مؤمنون بال حدودللدراسات واألبحاث 13 ،أكتوبر .2015
 سعيد ،حيدر ،سياسة الرمز :عن نهاية ثقافة الدولة الوطنيَّة في العراق ،وزارة الثقافة  -المؤسسة العربية للدراسات والنشر،العراق.2009 ،
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 شرشار ،عبد القادر« ،المق َّدس والعنف الصهيوني في رواية الصراع العربي -اإلسرائيلي» ،مجلة إنسانيات :المجلة الجزائريَّةفي اإلنثروبولوجيا والعلوم االجتماعيَّة ،العدد  ،11مركز البحث في اإلنثروبولوجيا االجتماعيَّة والثقافيَّة ،وهران ،ماي-أوت،
.2000
 الشكير ،محمد ،مجزوءة الفلسفة ،إفريقيا الشرق ،الدار البيضاء.2005 ، عبد الرزاق ،عماد« ،أركون ومشروعه النقدي» ،اإلسالميات التطبيقيَّة وأداة النقد الحضاري ،ملف بحثي ،الجزء الثاني ،تقديمالحاج دواق وعصام بوشربة ،مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث 06 ،ماي .2015
 عبد اللطيف ،كمال ،التفكير في العلمانيَّة :إعادة بناء المجال السياسي في الفكر العربي ،رؤية للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط،1.2007
 عزي ،محمد فريد« ،اإلسالم والتمثالت السياسيَّة :دراسة ميدانيَّة حول التدين والثقافة السياسيَّة» ،مجلة إنسانيات :المجلةالجزائريَّة في اإلنثروبولوجيا والعلوم االجتماعيَّة ،العدد  ،11مركز البحث في اإلنثروبولوجيا االجتماعيَّة والثقافيَّة ،وهران ،ماي-
أوت.2000 ،
 غالي ،حساين دواجي« ،الهيرمينوطيقا واتيقا التخاطب» ،أطروحة دكتوراه في الفلسفة ،كليَّة العلوم االجتماعيَّة ،جامعة وهران،السنة الجامعيَّة.2013-2012 :
 غليون ،برهان ،محمد سليم العوا ،النظام السياسي في اإلسالم ،دار الفكر ،بيروت  -دمشق ،ط.2008 ،2 كايوا ،روجيه ،االنسان والمق َّدس ،ترجمة سميرة ريشا ،مراجعة جورج سليمان ،المنظمة العربيَّة للترجمة  -مركز دراساتالوحدة العربيَّة ،بيروت ،ط.2010 ،1
 المحمداوي ،علي عبود ،الفلسفة السياسيَّة :كشف لما هو كائن ،وخوض في ما ينبغي للعيش معاً ،منشورات االختالف ،الجزائر،ط.2015 ،1
 هابرماس ،يورغن وجوزيف راتسنغر ،البابا بندكتس ،XVI ،جدلية الدين والعلمنة :العقل والدين ،تعريب وتقديم :حميد لشهب،بيروت ،جداول ،ط.2013 ،1
 هالل ،سمير« ،المقدس والديمقراطيَّة :المشروعيَّة الدينيَّة للملكيَّة في أفق التحول الديمقراطي ـ حالة المغرب وتايالند  ،»-المركزالعربي لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة ،ديسمبر .2014
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briefs2012/Diploma_14_politics_of_sacred.pdf
- Balandier, Georges, «Le sacré par le détour des sociétés de la tradition», Cahiers internationaux de sociologie, vol. 100, janvier-juin 1996, Paris: Les Presses universitaires de France.
- Bing, Geoffroy, «Quelle est place du sacré dans notre société de consommation ?», Le centre Ressources
Du Grand Lyon, 15 mars 2010.
- Boiche, Anne, Le Profane Et Le Sacre Dans L’Exegese De Philon D’Alexandrie Camenulae no7 – juin
2011, www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/Boiche_Anne.pdf.
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مقاربة لجهود محمد شحرور في فهم َّ
الديني
النص ّ
ياسين سليماني

مقدمة:
ّ

ليس التأويل الذي يناط به فهم النص -أ َّياً كان مصدره -إال تأكيداً عىل مرشوع َّية النظام القيمي الذي يجعل من هذا
النص أو ذاك ذا منز ٍَع سلطوي من جهة تربير جملة من املامرسات الدنيو َّية يف السياسة خاصة وتأكيد أحقيتها .انطالقاً
من َّأن التأويل مرحلة تالية ملرحلة بسيطة هي “التفسري” الذي ما يزال يتشابك اصطالحياً عند الكثري من الباحثني إىل
درجة املطابقة بينهام .والحال َّأن اللفظتني ال تتطابقان ،ولكنَّهام تتجاوران ،أو تتعاقبانَّ ،
فإن التفسري َّ
يتوخى رشح األلفاظ
النص ينفتح عىل فهوم عدة،
وتبسيطها .كام تفعل القواميس واملعاجم حذ َو النعل بالنعل ،بينام يرتفع التأويل ليؤكد َّأن َّ
النص
يتوجب عىل املتلقي -املؤ ّول-تفجريها باألدوات القرائ َّية التي يشفع بها محاولته هذه .يتوجب علينا إذن أن “نقرأ” َّ
واللغة التي يتحدث بها العمل “حتى من ّكن ملعنى ما ُيقال أن ينبثق” ،كام يؤكد غادامري 1 ،وأن تنكشف مضمرات الخطاب
التي ال ميكن للتفسري أن يبلغها ،فالتفسري ينتبه للظاهر ،بينام ينحو التأويل نحو استكناه الباطن ،فمرشوع َّية املامرسات
الدنيو َّية التي تنطلق من تأويل ما للنص تؤ ّكد وجوديتها جنباً إىل جنب مع انفتاح النص عىل فضاءات ثر َّية من اإلمكانات
للخاصة أن يقبضوا عليها.
الدالل َّية التي ال ميكن إال
َّ
وال َّ
شك َّأن ثنائ َّية الظاهر والباطن ،عىل إطالقيتها ،تضع اللفظتني يف عالقة مقارنة بداية ،وعالقة مواجهة ثانياً ،وهذا
األخطر/األهم« ،يلزم منها رضورة خضوع أحدهام لآلخر واستسالمه له ودخوله طائعاً منطقة نفوذه» 2،وكثرياً ما يرى من
يضع نفسه ضمن أهل الباطن يف خصومه جموحاً نحو التسطيح واالبتذال ،كام ُينظر للمؤ ّولة يف أكرث األحيان أ َّنهم يحرفون
النص عن داللته ،خاصة مع االستناد إىل بعض ما ورد عن بعض الصحابة ،مثل قول أيب بكر الصديق« :أيّ أرض تق ّلني
وأيّ سامء تظ ّلني إذا ُ
تم لألسف تحريف داللتها كذلك يف سياق الطعن يف التأويل
قلت يف القرآن برأيي» ،وهي أقوال َّ
ومهاجمته» 3وبينام ُنظر إىل «التأويل» لصيقاً بالتحريفَّ ،
فإن هذا «جعل مصطلح «التفسري» يتقدَّم تدريجياً ليكون هو
4
املصطلح الدال عىل الرباءة املوضوع َّية».
 1ـ غادامير ،تجلي الجميل ،يُنظر :إبراهيم أحمد وآخرون ،التأويل والترجمة ،مقاربات آلليات الفهم والتفسير ،الدار العربيَّة للعلوم ومنشورات االختالف ،بيروت
الجزائر ،ط ،2009 ،1ص .152 2ـ نصر حامد أبو زيد ،دوائر الخوف ،المركز الثقافي العربي ،بيروت  -لبنان ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط ،2004 ،3ص .29
 3ـ نصر حامد أبو زيد ،التجديد والتحريم والتأويل ،المركز الثقافي العربي ،بيروت  -لبنان ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط ،2010 ،1ص .139
 4ـ المرجع نفسه ،ص .136
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َّ
ولعل «محمد شحرور» 5يف منجزه الفكري القارئ للنص الديني ،انطالقاً من تأويل خاص ،قد اتهم بهذا التحريف،
تهتم بكشفه هذه الدراسة من خالل تفكيك املامرسة التأويل َّية عند الرجل ،بل
و»القول عىل الله بغري علم» ،وهو ما ُّ
يتأسس عليها خطابه املعريف ،عىل الرغم من أ َّنه ال قراءة إال انطالقاً من
ومحاولة «فضح البطانة اإليديولوج َّية» 6التي َّ
منظومة فكر َّية وثقاف َّية يخضع لها فكر الرجل ،وال منظومة فكر َّية أو ثقاف َّية إال وتشتبك باإليديولوجي مفضوحاً أو
مسكوتاً عنه .بحيث يتح َّول ادعاء املوضوع َّية والنزوع نحو الحق املج َّرد من نوازع الذات وتوجهاتها رضباً من الخيال
الذي ال يتحقق.
و ُيظهر املنجز الفكري الذي قدَّمه شحرور اهتامماً واضحاً بالرسديات الكربى ،نعني بها بوضوح :القصص القرآين.
ثم توسيع مجال املدارسة ليكون
ابتداء من أ َّول كتبه «الكتاب والقرآن» بتخصيص باب من أبواب مؤ َّلفه للبحث فيهاَّ ،
ثم «القصص القرآين :من نوح إىل يوسف».
كتاباً ذا جزأين« :القصص القرآين :مدخل إىل القصص وقصة آدم»َّ ،
هذا ما يؤ ّكد الحاجة إىل التساؤل :كيف تعامل شحرور مع هذه الرسديات تحلي ًال وفه ًام وتأوي ًال؟ وكيف َّمتت أدلجة
القراءة وتحوير مقوالتها بتأويل مدلوالتها بدالالت جديدة غري مسبوقة؟ وهل مت ّثل األدلجة خطورة عىل مصداق َّية الدرس
املعريف والنتائج املرج َّوة؟ أم َّأن االعرتاف باألدلجة يظهر أصالة املف ّكر وبصمة واضحة بانتباهه إىل مناطق خصبة غري مف َّكر
فيها؟ مبنطوق آخر :أيّ تالقح ميكن استالله من الخطاب الشحروري بني األدلوجة والرسد؟ وهل ميكن لهذه الرسديات أن
تتحمل حمولة إيديولوج َّية َّمتت تبيئتها ضمن منظومة األفكار يف الساحة العرب َّية؟
َّ
1ـ التأسيس َّ
للسرديات الكبرى:
النظري لرؤية شحرور
َّ

تتأسس رؤية شحرور عىل تأكيد «إطالق َّية» النص الديني 7يف ذاته ،بحيث اصطنع وجوديته الثابتة التي ال تتب َّدل
َّ
مقابل نسبيته للقارئ .وهي النسب َّية التي تتبع ُنظم املعرفة وأدواتها ،حيث يجملها بـ« :ثبات النص يف ذاته وحركة
املحتوى لقارئه» 8،ويؤكده امتناع النبي عن رشحه إال يف الشعائر فقط .إذ لو كانت القراءة مطلقة لرشح النبي كامل
اآليات ،وهو ما مل يحدث معه .9ويندرج تحت هذا املعطى عدة «فواعل» ال ُينتبه إليها؛ من أولها َّأن إطالقية النص أو
وتم،
كمل نزول النص َّ
ثباته ،يجعل من التحليل والتحريم ،من حق الله وحده .وتكون املحر َّمات بذلك قد أغلقت يوم أن ُ
وتصبح ُّ
كل إفتاءات التحريم ال قيمة لها ،أ َّما ما سوى الله ابتداء من الرسل وانتهاء بالهيئات الترشيع َّية فهي تأمر وتنهى
 5ـ محمد شحرور :مفكر سوري معاصر ،ولد بدمشق عام  ،1938درس الهندسة المدنيَّة بموسكو ،ثم الماجستير والدكتوراه بدبلن-إيرلندا ،حيث حاز عليها عام
 ،1972وبعد عودته إلى بالده عمل أستاذاً في جامعة دمشق في كليَّة الهندسة المدنيَّة .أصدر مجموعة كتب ضمن سلسلة «دراسات إسالميَّة معاصرة» وهي:
الكتاب والقرآن /دراسة معاصرة ،1990-الدولة والمجتمع  ،1994اإلسالم واإليمان -منظومة القيم ،1996-نحو أصول جديدة للفقه اإلسالمي ،2000-تجفيف منابع
اإلرهاب  ،2008-القصص القرآني (جزآن( ،2010السنَّة الرسوليَّة والسنَّة النبويَّة ،2012-الدين والسلطة .2014
 6ـ أحمد دلباني ،مأزق التنوير ،دار آفاق كوم ،الجزائر ،ط ،2013 ،1ص .48
بالنص الديني هنا «القرآن» وحده.
 7ـ يقصد
ّ
 8ـ الموقع الرسمي لمحمد شحرور.
 9ـ المصدر نفسه.
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فقط متاشياً مع ما جاء يف النص« :وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» 10،وتبعاً لذلك َّ
فإن النبي ال يح ّلل وال
يح ّرم ،ولكنَّه يأمر وينهى ،وتكون أوامره ونواهيه كلها ظرف َّية تبعاً للزمان واملكان الذي استدعى أحدهام .وتظهر كلمة
ْ
املوجهة من الله إىل رسوله تتك َّرر يف النص  311م َّرة ،ويف إحدى عرشة آ َية يؤكد القائل ويعيد التوكيد بأ َّنه ما عىل
«قل» َّ
املأمور بالقول إال البالغ املبني ،بل َّإن صيغة «ما عىل الرسول إلاَّ البالغ املبني تتك َّرر حرفياً يف ثالث آيات» 11،كام َّأن عبارة
«رسول الله» ترتدَّد بينام ال نجد «نبي الله»« ،وهو متييز له داللته الواضحة الحاسمة يف تحديد العالقة الترشيع َّية بني الله
12
رشع والرسول هو َّ
املرشع له»
ورسوله ،فالله هو امل ِ
تأسيساً عىل عزل «الحديث» عن الترشيع ،واالكتفاء بالنص الديني األساس «آيات املصحف» الذي يؤكد متامه
وكامله ،وارتفاعه عن النقص َّ
فإن التعامل مع هذا النص يستوجب ترسانة مفاهيم َّية ينطلق منها فهم النص .مع التأكيد
عىل َّأن األحكام الواردة يف النص تحمل مرونة التطابق مع املتغريات الزمكان َّية تاركة للمجتمع ولألرض َّية املعرف َّية فهمهم
وصنعهم للمعاين.
تخص آدم إىل النبي محمد مروراً بعدد من األنبياء
أيّ ترشيع يف الرسديات الكربى؟ يف النص عدد من الرسود التي ُّ
يتم يف املجمل النظر إىل هذه الرسود «كانعكاس الحق والباطل وانتصار الحق من خالل املعجز أو غري املعجز
والرسلُّ .
ال تقدّم زيادة عىل العربة بني قصة وأخرى» 13غري َّأن النظرة التجديد َّية يف هذه القراءة التي يدعو إليها شحرور تحاول
14
اكتشاف قض َّية الرتاكم املعريف والقيمي وفهم تطور الضمري اإلنساين ومتطلباته الترشيع َّية.
يتم التنبيه يف املرشوع الشحروري إىل قاعدة ذات أهم َّية ُيس ّميها «الرتتيل» ،وهي كام يع ّرفها الرجل «أخذ اآليات
ُّ
ُ
والرتل يف اللسان العريب هو الصف عىل نسق معينَّ  .وال يقصد
املتعلقة باملوضوع الواحد وترتيلها بعضها وراء بعض.
بالرتتيل التالوة وال التنغيم» 15.فإذا كان الرسد الخاص بآدم متفرقاً واملتعلق بنوح وموىس وغريهم يف العديد من السور
الفهم وتجوز من خالله القراءة الواعية التي ميكن من خاللها
فال ميكن فهمه إال بالرتتيل؛ مبعنى الرتتيب الذي يستوعبه ُ
االستنباط واالستنتاج .وإذا كانت هذه اآلل َّية قدمية يف تفسري القرآن ،وتأويلهَّ ،
فإن شحرور يدعو إىل اعتامدها يف ترتيب
16
خاصة عند ترجمته إىل اللغات األخرى
اآليات ال يف الدراسة وحسب ولكن يف إعادة مراجعة تراتب َّية املصحف يف ذاتهَّ ،
واعتامداً عىل هذه القاعدة ميكن فهم جدل اإلنسان والكون .فالخطوة األوىل يف إطار فهم اإلنسان وعالقته باآلخرين
ثم تصحيح الوعي الجمعي اإلنساين من خالل مراجعة نقد َّية للتاريخ اإلنساين هي اكتشاف البنيات الرئيسة ُّ
لتشكل
ومن َّ
 10ـ سورة الحشر ،اآلية .7
 11ـ جورج طرابيشي ،من إسالم القرآن إلى إسالم الحديث ،دار الساقي ،بيروت ،لبنان ،ط1ـ  ،2010ص .09
 12ـ المرجع نفسه ،ص .10
 13محمد شحرور ،القصص القرآني ،دار الساقي ،بيروت ،لبنان ،ط ،2010 ،1ج ،1ص .183
 - 14محمد شحرور ،المصدر السابق ،ص .183
 15ـ المصدر نفسه ،ص .197
 16ـ المصدر السابق ،ص .198
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ثم الربط بني وعي اإلنسان بذاته وباآلخر واملق َّدس وبني نضج كينونته القادرة عىل توليد
الوعي اإلنساين عرب التاريخَّ ،
17
ترشيعاته من خالل هذا الوعي الذايت ،مع معرفة ما كان للوحي من دور يف تصحيح انحرافات هذا الوعي.
تطور الوعي بالتاريخ:
السردية :من األخالقي إلى
2ـ الوظيفة
َّ
ُّ

النص الديني يف جزء كبري منه يزيد عن الربع عىل إيراد مجموعة من األحداث التاريخ َّية التي ُس ّميت
استند ُّ
بـ”ال َقصص”َّ ،
ولعل الظاهر أ َّنه “حني يعرض قصة ما نراه يأخذ مواد القصص من أحداث التاريخ ووقائعه ،ولكنَّه يعرضها
عرضاً أدبياً ويسوقها سوقاً عاطفياً يبينّ املعاين ويؤ ّيد األغراض ويؤ ّثر بها التأثري الذي يجعل وقعها عىل األنفس وقعاً
استهوائياً يستثري منها العاطفة والوجدان” 18غري َّأن شحرور يتجاوز هذا الهدف العاطفي ويذهب إىل َّأن «القصص يعطينا
َّ
خط تط ُّور التاريخ اإلنساين باملعرفة والترشيع ،أي التفاعل اإلنساين مع الوجود اإللهي والكوين بالعقيدة والتفاعل اإلنساين
19
مع الترشيع بالسلوك».
توجه مادي يرى يف
سمى «القراءة الجديدة» .وهو ُّ
وهذا جوهر الرؤية الفكر َّية لشحرور ضمن كافة مرشوعه ا ُمل َّ
قصة «نوح» حلقة يف سلسلة النهضة املاد َّية التي عاشها اإلنسان من بداية وجوده عىل األرض ،انطالقاً من رؤية تجعل
من التاريخ منقس ًام إىل قسمني :التاريخ القديم ،والتاريخ الحديث .ينطلق َّ
األول من بداية األنسنة إىل ُّ
تشكل لغة مج َّردة
يف أبسط صورها ،أي ُّ
مجتمع إنسا ٍّين أصبحت معه القدرة متوفر ًة الستقبال الوحي ،وهنا نجد َّأن النص تحدَّث عن
تشكل
ٍ
املراحل األساس َّية يف فرتة اإلنسان القديم وحسب« ،مثل إيقاد النار وسكن الكهوف ودفن املوىت» 20.أ َّما التاريخ الحديث
تم ذكره يف
فقد بدأ ،حسب رأيه ،من تش ّكل اللغة املج َّردة -أي بانتهاء املرحلة األوىل مبارشة -وامت ّد إىل يومنا هذا ،وقد َّ
النص دون أن يعطي «التفاصيل الجزئ َّية بكل دقائقها ،مَّ
مهمة الستنباط خط تط ُّور التاريخ» 21لذلك
وإنا أعطى مؤرشات َّ
23
نقص عليك من أنبائها» 22فقد «ذكر املعلومات الواردة يف القصص للتبعيض يف قوله «من أنباء».
قال« :تلك القرى ُّ
تم
يتأىت الرسد يف منوذج «نوح» إلظهار الخط الزمني للتط ُّور التاريخي ،فبداية من تاريخ هذه األحداث املرسودة َّ
تعليم البرش َّية ركوب املاء أو اجتياز العوائق املائ َّية ،عن طريق صناعة السفن ،والتدليل عىل َّأن اإلنسان مل يتعلم السباحة
وقتها بعد .وهكذا فإ َّنه يتح َّول إىل تأريخ فج يستنبط النزوع املادي من النزوع األخالقي الذي يفيد الرتبية والتهذيب ،كام
تنطق بذلك ُّ
كل األديان والفلسفات األخالق َّية .إذ َّأن القول بعدم تعلم اإلنسان السباحة سبب للغرق ال ميكن القبول به،
 17ـ المصدر نفسه ،ص ص .183-184
 18ـ محمد أحمد خلف هللا ،الفن القصصي في القرآن الكريم ،مكتبة األنجلومصريَّة ،القاهرة ،مصر ،دت ،ط ،3ص .122
 19ـ محمد شحرور ،الكتاب والقرآن :قراءة معاصرة ،دار األهالي ،دمشق ،سورية ،ط ،1990 ،1ص .675
 20ـ محمد شحرور ،الكتاب والقرآن ،ص.675
 21ـ المصدر نفسه ،ص ص .675-676
 22ـ المصدر نفسه ،ص .676
 23ـ سورة األعراف ،اآلية .101
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السرد
َّ

«ثم أغرقنا» ،فقد جاءت إرادة عليا خارجة عن اإلنسان ،أنهت عالقته بالحياة يف
بدليل النقل ذاته الذي اعتمده شحرور ّ
تلك اللحظة الزمكان َّية ،تتساوى عندها معرفة آليات التعامل مع املاء أو عدمها .وهذا شقّ غري مادي مل ينحز إليه شحرور
أمام التملق آليديولوجيا املادة أو «التشيئة».
وميكن إظهار هذا يف فهمه للفظة النار التي وردت يف اآلية القائلة :اَّ
«مم خطيئاتهم ُأغرقوا ُفأدخلوا ناراً فلم يجدوا
لهم من دون الله أنصاراً» 24،فهو َّ
يتوجه بها غري التوجه الذي رأى به من قب ُله ،إذ يذهب شحرور َّأن السيل ـ الذي ُيعبرَّ
عنه بالطوفان  -قد جرف جثث قوم نوح ورماها يف فوهة الربكان« ،حيث يتبينَّ من اآلية َّأن فوهة الربكان كانت منخفضة
وعالها املاء ودخلت الجثث يف الربكان» 25.ويعضد هذه الفكرة حسبه َّأن النص «استعمل فاء السببية والتعقيب بني
الغرق وإدخال النار ُ(أغرقوا ُفأدخلوا) واستعمل النار نكرة وهنا ال يقصد فيها نار جهنم» 26،وبالتايل يظهر انحياز شحرور
ض َّد التثبت إىل ما بنيت عليه اللغة وسارت عليه من َسنن ،ومل ينتبه إىل َّأن «االنحراف بالكلمة عن موضعها تشويه
27
ملعناهاَّ ،
هدم ملعنى العبارة».
وأن امليل عن قاعدة نظمها من الرتكيب ٌ
تظهر سقطة شحرور املعرف َّية عند التأكيد عىل خطأ التفسري الشائع للفظة النار يف هذا السياق ،واستبدالها بنار
ماد َّية يف لحظة زمكان َّية معينة ،عىل الرغم من عدم توفر القرائن الكافية التي تؤ ّيد هذا التأكيد .وهذه رؤية ماد َّية
لإلنسان واألحداث «تقوم بتفكيك هذا الكائن العظيم املحفوف باألرسار ،املتجاوز لقوانني الطبيعة واملادة من خالل ردّه
إىل عنرص مادي واحد أو أكرث» 28.يتغ ّلب اإليديولوجي يف محاولته تأكيد الجدارة التأويل َّية للمنحى املادي الذي يحاول أن
يتق َّوله عىل معنى النص بينام يتدحرج املعر ُّيف وراء الظهر.
إ َّنها محاولة من شحرور للتأكيد عىل مقدرة الرسد ،كام َّ
توضح يف النموذج عىل إعادة تشكيل الفهم اإلسالمي
التقليدي األكرث ميينية وإدراجه ضمن نسق معريف يروم التجديد و»الكشف عن البنية التفسري َّية للتاريخ التي تعامل يف
إطارها العقل العريب مع التنزيل وفسرَّ ه وفقاً ملنهجيته وبنيته املعرفيتني» 29،وهي ِبنيات يرى أ َّنها ابتعدت عن العلم َّية،
30
حيث مارست فعاليتها «تحت تأثري زحمة املرويات والحكايات املقحمة من خارج النص القرآين عىل قراءة ال َقصص»،
بينام انخرط هو يف الحرج نفسه الذي ينتقد هؤالء فيه.
َّإن القول الذي يبدو وجيهاً من خالل التأكيد عىل َّأن النص مي ّثل «عالمة كل َّية يتك َّون من سلسلة العالمات التي تشري
يف مجملها إىل مدلوالت زمكان َّية تقع خارج النص ،ولكنَّ بعض تلك العالمات قادر عىل النفاذ من هذا األفق املحدود
 24ـ سورة نوح ،اآلية .25
 25ـ محمد شحرور ،المصدر السابق ،ص .685
 26ـ المصدر نفسه ،ص .685
 27ـ يوسف الصيداوي ،بيضة الديك :نقد لغوي لكتاب الكتاب والقرآن ،المطبعة التعاونية ،دمشق ،سورية ،دط ،دت ،ص .05
 28ـ عبد الوهاب المسيري ،الثقافة والمنهج ،دار الفكر ،دمشق ،سورية ،ط ،2009 ،1ص .92
 29ـ محمد شحرور ،القصص القرآني ،ج ،1ص .19
 - 30المصدر نفسه ،ص .19

43

المقدس والتاريخ

إىل آفاق مستقبل َّية قادرة عىل مخاطبة العصور التالية» 31.هذا القول بذاته ،عىل الرغم من وجاهته ،إال َّأن حرص األفق
التأوييل فيه إىل النزوع املادي يض ّيق واسعاً ،وينحرف به من نص كبري ،اَّ
حمل للمعاين ،منفتح عىل آفاق الرؤى واملفاهيم،
إىل نص محدود ذي بعد واحد غري قابل لالستثامر املفاهيمي وال إنتاج القيمة .إذ َّأن النص املتم ّيز «تتخذ فيه العالمة
قدرة عىل تجديد داللتها مع ّ
كل قراءة جديدة» 32،لكن برشط أن تحفظ للقراءة األوىل التي تواتر عليها الفهم اإلنساين
عىل الرغم اَّمم يف هذا الكالم من محاذير -قيمتها بل وسلطتها.
وهذا النزوع املادي يستم ُّر التأكيد عليه من قبل شحرور مع الرسد املتضمن أحداث زمن «هود» بعد أن أ ّكد َّأن
النص بينَّ التطور التاريخي للعقل اإلنساين عىل الرغم من عدم إدراك قوانني الجدل والتطور بتضميناتها ونتائجها ،فالنص
حسبه يؤكد تعلم البرش َّية الجتياز العوائق املائ َّية قبل تذليل األنعام «وجعل لكم من ال ُفلك واألنعام ما تركبون» 33.كام
ثم ظهر
ظهر «مبدأ األجر واالستخدام وبداية ظهور امللك َّية والطبقات وبالتايل وجود التاميز االقتصادي واالجتامعي»ّ 34،
مع «هود» بداية التشييد والبناء ،اللذين مل يذكرا مع «نوح» ،وظهر ما يس ّميه شحرور باالنتشار الواعي يف األرض أو
«الهجرة» تأكيداً عىل َّأن هذه القراءة التي يسميها معارصة للرسد تهدف إىل أن «نكتشف من خاللها قضية الرتاكم
35
املعريف والقيمي».
يبدو التأويل املادي ملثل هذه النصوص محتك ًام إىل مرشوع َّية تظهر من االستيعاب الوافر للنصوص نفسها ملقوالت
الجدل َّية التاريخ َّية .وهذا ما يؤ ّكد قبولها عند من يشايعها .لذلك يأيت استمرار هذه النصوص عىل إمداد قارئها بإشارات
هذا املعنى قاب ًال للتأكيد عىل فضائها املفهومي.
سمى «الوحي» بوصفه ظاهرة مفارقة مع املعطى املادي ويسنده ويؤ ّيد وجوده من
يتالقح املعطى الغيبي ا ُمل َّ
خالل اكتامل دوره الذي ال يشري إىل اكتامل مرحلة الرشد البرشي مَّ
وإنا إىل تغيري العالقة بني اإلنسان والوجود املبنية عىل
صريورة تط ُّور الوجود املادي وصريورة تط ُّور الوعي اإلنساين .36ميارس الوحي هنا بحسب شحرور إمكانياته القاهرة يف
ترشيد الحرك َّية التاريخ َّية وتسيريها ضمن املنطق الكوين املحدد لرتاتب َّية ماد َّية ترتقي من البدائ َّية إىل التطور .ميثل الوحي
املصحح النحرافات الوعي خالل مرحلة النضج الكينونة اإلنسان َّية القادرة عىل توليد الترشيعات املختلفة.
هنا دور
ّ

 31ـ نصر حامد أبو زيد ،نقد النص الديني ،دار سينا للنشر ،القاهرة ،مصر ،ط ،1994 ،2ص .145
 32ـ المرجع نفسه ، ،ص .145
 33ـ سورة الزخرف ،اآلية .12
 34ـ محمد شحرور ،الكتاب والقرآن ،ص .688
 35ـ محمد شحرور ،القصص القرآني ،ج ،1ص .183
 36ـ المصدر السابق ،ص .184

44

المقدس وتجاذبات األدلجة
السرد
َّ

المقدس يتم ّثل الواقع وال يتجاوزه:
 -3النزوع المادي مقابل الروحي :السرد
َّ

حققت اإلنسان َّية انطالقاً من رؤية شحرور املاد َّية قفزة نوع َّية مع نب َّوة نوح بركوب املاء وبعد هالك قومه ونجاته
ثم تحققت قفزة نوع َّية كربى ،وهي «تذليل األنعام» التي حصلت يف الفرتة الواقعة بني نوح وهود .ونتج عن
يف السفينةَّ .
هذه األخرية أمران هامان:
أ .االستقرار :إذ بدأ اإلنسان باستغالل األنعام واستعاملها للزراعة والطعام والركوب؛ اَّ
مم ه َّيأ له االستقرار ،وبالتايل
37
البناء بأبسط صورة ،وو ّفرت له من جلودها وأوبارها مادة أول َّية للباس.
ب .االنتشار الواعي يف األرض (الهجرة) ،فاألنعام كانت وسيلة النقل الرب َّية إضافة إىل السفينة ،وذلك يف قوله:
«وتحمل أثقالكم إىل بلد مل تكونوا بالغيه إال بشقّ األنفس» 38ويتبينَّ هذا أيضاً يف قوله« :أتبنون بكل ريع آية تعبثون،
َ
طوفان نوح فاتخذوا ـ حسب شحرور
وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون» 39،فالريع هو املكان املرتفع حيث عرف قوم هود
تم ذكر البناء رصاحة بقوله «أتبنون» ومبا َّأن األماكن املرتفعة
 االحتياطات ض َّد الطوفان وبنوا يف األماكن املرتفعة ،لذلك َّتحتاج إىل مصادر املياه فقد حفروا حفراً لتجميع املياه يف هذه األماكن والتي أطلق عليها القرآن مصطلح «مصنع» ،ثم
40
قصد بـ»لعلكم تخلدون» الراحة من نقل املياه إىل هذه األماكن.
والدليل عىل َّأن األنعام واألبنية حصلت معاً قوله« :واتقوا الذي أمدَّكم مبا تعلمون ،أمدَّكم بأنعام وبنني» ،وليك
أتبع اآلية األخرية بقوله« :وجنَّات
يبينّ َّأن هذا االستقرار ووجود نوع من البناء واألنعام املذ ّللة أدَّت إىل ظهور الزراعة َ
41
وعيون».
املخصص لـ «هود» يف تط ُّور مادي واضح اَّ
مم سيق من قبل ،بينام مت ّثلت رسالة هود يف التوحيد،
تبعاً لهذا مت ّثل الرسد َّ
مع حصول تطور مبظاهر الرشك عند قومه خالفاً ملا كان عند نوح .وهذا االختالف هو تعدُّ د اآللهة مع االختصاصات
بينها .يف قوله« :وإىل عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غريه ،إن أنتم إال مفرتون» 42،فذكر دعوة
التوحيد مع االفرتاء ،وافرتاؤهم هو توزيع االختصاص عىل اآللهة .مثل إله املطر ،إله الحب ،إله الحرب...إلخ ،دليل ذلك
43
قوله« :أتجادلونني يف أسامء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزَّل الله بها من سلطان».

 37ـ محمد شحرور ،الكتاب والقرآن ،ص .699
 38ـ سورة النحل ،اآلية .7
 39ـ سورة الشعراء ،اآليتان.128 ،129 :
 40ـ محمد شحرور ،الكتاب والقرآن ،ص .699
 41ـ سورة الشعراء ،اآلية .129
 42ـ سورة هود ،اآلية .50
 43ـ سورة األعراف ،اآلية .71
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إضافة إىل التوحيد فقد اشتملت رسالته عىل االستغفار والتوبة« ،ويا قوم استغفروا الله ثم توبوا إليه» 44.فرسالته
45
هي التوحيد واالستغفار والتوبة ،وال أكرث من ذلك.
أ َّما ُنب َّوة هود فهي التأكيد عىل ُنب َّوة نوح التي بشرَّ بها قومه وتح َّققت عىل سلم التط ُّور ،وهي االستقرار والبناء وتذليل
األنعام ،وما يالحظ يف ُنب َّوة هود أ َّنه مل يذكر اليوم اآلخر بتاتاً ،ومل يذكر الساعة أو البعث أو الجنَّة أو النار .ولكن ملَّح إىل
اليوم اآلخر بشكل غري مبارش يف قوله يف األعراف« :إنيّ أخاف عليكم عذاب يوم عظيم» 46،رغم َّأن هذا اليوم العظيم ليس
بالتأكيد اليوم اآلخر ،أل َّنه قال« :فأخذهم عذاب يوم الظلة إ َّنه كان عذاب يوم عظيم» 47،حيث ذكر اليوم اآلخر رصاحة
48
ومل َّرة واحدة يف ُنب َّوة شعيب يف قوله« :وإىل مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم اآلخر».
خص الرسد املشتمل عىل نوح ثم هود بتحليل مط َّول ،فإ َنه يشمل مجموعة األنبياء والرسل البقية
إذا كان شحرور قد َّ
يف جزء تابع ،يؤكد يف مستهله انطالقاً من النص القرآين حرصاً َّأن آدم ليس هو اإلنسان األ َّول يف الوجود فقد جاء قوله:
َّ
«إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران عىل العاملني» 49،فاالصطفاء أي االختيار ال يكون إلاَّ من مجموعة،
فإذا قال إ َّنه اختار آدم فهذا يعني أ َّنه كان معه برش آخرون 50وآدم املصطفى ليس نبياً وال رسوالً ،حيث َّإن النب َّوة والرسالة
51
بدأتا مع نوح ،لقوله« :إ َّنا أوحينا إليك كام أوحينا إىل نوح والنبيني من بعده».
وبذلك يكون عدد األنبياء الذين أورد الله أسامءهم أربعة وعرشين 52،وعندما ذكر يف سورة مريم أسامء بعض
وممن حملنا مع نوح ومن ذر َّية إبراهيم
األنبياء قال عنهم« :أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيني من ذر َّية آدم َّ
وإرسائيل 53.»...ومن هنا يستنتج شحرور َّأن آل إبراهيم وآل عمران هم من ذر َّية آدم وليسوا من ذر َّية نوح بل من ذر َّية
«من حملنا مع نوح» ،ومبا َّأن يعقوب منهم ،وهو امللقب بـ»إرسائيل» َّ
فإن بني إرسائيل ليسوا من ذر َّية نوح وال سام بن
54
نوح ،ومنه َّ
فإن «النظر َّية السام َّية» ليست أكرث من وهم.

 - 44سورة هود ،اآلية .52
 45ـ محمد شحرور ،المصدر السابق ،ص .701
 46ـ سورة األعراف ،اآلية .59
 47ـ سورة الشعراء ،اآلية .189
 48ـ سورة العنكبوت ،اآلية .36
 49ـ سورة آل عمران ،اآلية .33
 50ـ محمد شحرور ،الكتاب والقرآن ،ص .703
 51ـ سورة النساء ،اآلية .163
 52ـ محمد شحرور ،المصدر السابق ،ص 706
 53ـ سورة مريم ،اآلية .58
 54ـ محمد شحرور ،المصدر السابق.704 ،
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والنبي ،حسب شحرور ،هو صاحب املعلومات أو القوانني املوضوع َّية ،أ َّما الرسول فهو صاحب األفكار الذات َّية
55
(توحيد ،صالة )... ،واألنبياء األربعة والعرشون جاؤوا إلعطاء الناس معلومات حول الوجود.
متعسف ًا:
 -4اإليديولوجي
ّ

عىل الرغم من سطوة النموذج املادي يف قدرته عىل تأويل مناطق ها َّمة من جسد الرسد املق َّدس ،وانفتاحه
تعسفاً يظهر بني جنبات هذا النموذج يرتاجع به من القول املعريف إىل القول
عىل مقوالت الجدل التاريخي ،غري َّأن ُّ
تأسس
اإليديولوجي الذي يراد له التأكيد والتواجد قفزاً عىل محددات معرف َّية من قبل اللغة والثقافة والتاريخ الذي َّ
ضمنه هذا الرسد.
يتم تحييد النظر املعريف عن وجود
َّإن الرتكيز عىل فعال َّية «اإلنتاج» بحيث تبدو الغاية األساس من حضور الرسد بينام ُّ
وصايا أخالق َّية أو شعائر تعبد َّية بدعوى عدم ذكرها الحريف يف النص ،عىل الرغم من اعرتاف شحرور َّ
بأن النص نفسه ال
يحفل بذكر التفاصيل الجزئ َّية .وهذا انحراف ال ميكن أن تتأىت معه املعرفة التي تحوز عىل الثقة .وقد يتَّسع مفهوم هذا
االنحراف ليشمل الخيبة يف اللغة ومجاالتها التداولية .فقول شحرور َّإن الرسد مع نوح ذكر االستغفار ومل يذكر الصالة،
ِّ
«وصل عليهم َّإن صالتك سكن لهم» 56.كام َّأن الوصايا األخالق َّية ىَّ
يجانبه ما جاء يف النص:
تتأت من باب تحصيل الحاصل
بعد التوحيد ،إذ أ َّنهام يرتبطان عق ًال وواقعاً ،وتوحيد اإلله يتطلب االنتهاء اَّ
عم ُيذ ُّم من أفعال.
يعاين خطاب شحرور من نزعة وثوق َّية ال يدعمها التربير الكايف ،ويظهر هذا يف القول َّإن الرسد ّ
املوضح ألحداث نوح
مع قومه مع نهايته املتمثلة يف اإلغراق سببه «عدم تع ّلم السباحة» ،وهو يف أغلب الظن سوء تأويل وتبسيط ،إذ مل ُيعرف
إىل زمننا هذا َّأن من يجيد السباحة قد ينجو من الفيضانات والطوفان كام يحصل يف بعض جهات العامل رغم ّ
كل التط ُّور
الحادث ،فكيف الحال مع طوفان تع َّودت الرسود عىل وصفه بالضخم الذي مل مينع املعتصم بالجبل من أن ينجو منه.
قد تظهر هذه الوثوق َّية يف الخطاب الشحروري يف تأويل «الزوجني االثنني» اللذين ُطلب من نوح أن يحملهام يف
السفينة .فإذا كان تواتر الرأي َّأن الزوجني يعنيان الذكر واألنثى من ّ
كل الكائنات َّ
فإن شحرور يذهب إىل أ َّنهام «املؤمن
الجور واالنحراف اَّ
عم ميكن أن ُيربهن عنه بدليل نقيل أو عقيل .بل َّإن العقل يرفضه رصاحة .فإن
والكافر» ،وهذا ظاهر َ
كان الطوفان جاء عقاباً َّ
فإن إركاب الكافر السفين َة يهدم قيمة وجود هذه الوسيلة العقاب َّية .وهي محاولة بسيطة من
شحرور يف إثبات َّأن الرسد بشموليته جاء لتقرير املنزع املادي الذي يجعل من هذه الحادثة تقع حتى يتعلم الناس
صناعة السفن وركوب املاء .وهو تأويل ال يرتقي لإلحكام املطلوب الذي مي ّكن من َقبوله.

 55ـ المصدر نفسه ،ص .708
 56ـ سورة التوبة ،اآلية .103
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هذا التأويل املادي يظهر قصوره يف تأويل قولهِ « :م اَّم َخ ِطيئَا ِت ِه ْم ُأ ْغ ِر ُقوا َف ُأد ِْخ ُلوا َنا ًرا َف َل ْم َي ِجدُ وا لَ ُه ْم ِمنْ دُونِ ال َّل ِه
أَ ْن َصا ًرا»َّ 57
بأن هذه النار التي ُأدخل إليها قوم نوح بعد إغراقهم يف الطوفان هي نار يف فوهة الربكان الذي كان يفور
وقتها .إ َّنه رأي واضح الحاجة إىل سند نيص يرتكز عليه أو دليل علمي موضوعي .وهذا غري متوفر .قد يجوز االستناد هنا
إىل ما قاله الزمخرشي يف الكشاف« :جعل دخولهم النار يف اآلخرة كأ َّنه متع ّقب إلغراقهم القرتابه ،وأل َّنه كائن ال محالة
فكأ َّنه قد كان) ،(...وتنكري النار إ َّما لتعظيمها أو َّ
ألن الله أع َّد لهم حسب خطيئاتهم نوعاً من النار” 58.وإن كان شحرور
يستنطق النص وحده متجنباً فهوم األقدمني له َّ
فإن إنتاجية النص ال تتأىت مبثل هذه الحال التي ذهب إليها .وتطويع
التوجه وقيمة وجوده ،وهذا يغيب بوضوح
الرسد لهذا املنحى أو ذاك يستلزم روابط عقل َّية وضبطاً داللياً يؤكد مرشوع َّية ُّ
عن تأويل الرجل.
يف الرسد املتعلق بـ»هود» يرتاءى لنا رجل ـ وهو هود ـ يقف شاهداً عىل عرصه يف مجال البناء واالستقرار ،تحتكم
رسالته إىل كل َّيات بسيطة هامش َّية مثل التوحيد واالستغفار والتوبة .مبا مي ّثل الرسد بأكمله أمثولة لعوامل تاريخ َّية يف
سريورة زمكان َّية لها موضعها يف الوجود اإلنساين عىل األرض .يتغلب التاريخي هنا عىل اإلمياين ،واملادي عىل الغيبي بحيث
يصبح الرسد املق َّدس مقرتباً من كتاب للتاريخ ،مبتعداً ما ميكن أن يكون للهداية.
خاتمة:

َّ
لعل محاولة مقاربة واحدة من القراءات الها َّمة للنَّص الديني متمثلة يف مرشوع محمد شحرور ميكن أن توصل إىل
نتائج نلخصها فيام ييل:
لب التطور التاريخي وحركة
حاولت القراءة أن تظهر األساس املادي الذي جاء من أجله الرسد املقدَّس باعتبار املادة ّ
التفاعل اإلنساين مع الطبيعة والوجود .لذلك َّ
فإن الرسد املتضمن أجزاء من سري نوح وهود وغريهام يخترص قيمة حضوره
يف األدلة املاد َّية والتط ُّور الحاصل يف السياق الزمكاين لإلنسان من تجربة الجهل يف التعامل مع العامل واألشياء إىل امتالك
املعرفة والقدرة عىل استخدام أساليبها لصالحه وتطوره.
زيادة عىل ذلك َّ
فإن هذه القراءة ج َّربت زحزحة الدور الغيبي والروحي للرسد امل َّقدس بوصفه ثانوياً ميارس تدخله
املحدود ضمن الجدل املادي ،بحيث يكون محركاً وفاع ًال مت ِّم ًام ال جوهرياً.
وإذا كان الحال كذلكَّ ،
فإن غلبة اإليديولوجي الواضح الذي يرتفع إىل سطح الظاهرة املعرف َّية بدل االنحياز للمفهوم
املعريف واألدلة املنتجة له يسقط هذه القراءة يف فخ السجال َّية الذي ال ميكنه حسم االنتصار لنفسه وتأسيس مرشوع َّية
لوجوده ،لذلك َّ
فإن ال ُه َّوة تبقى كبرية بني ما حاول شحرور التأسيس له من خالل هذه القراءة املوصوفة باملعارصة للنص
 57ـ سورة نوح ،اآلية .25
 58ـ الزمخشريَّ ،
الكشاف في حقائق التنزيل ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان ،دط ،دت ،مج ،4ص .165
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الديني وبني النتائج البسيطة التي مت َّكن بالفعل من أن يصل إليها ،عىل الرغم من وجاهة بعض مفاصل هذه القراءة
واستيعاب الرسد املقدَّس لها.
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ثبت المصادر والمراجع
•القرآن الكريم برواية ورش.
•محمد شحرور ،الكتاب والقرآن :قراءة معاصرة ،دار األهالي ،دمشق ،سورية ،ط.1990 ،1
•محمد شحرور ،القصص القرآني ،دار الساقي ،بيروت ،لبنان ،ط.2010 ،1
•إبراهيم أحمد وآخرون ،التأويل والترجمة ،مقاربات آلليَّات الفهم والتفسير ،الدار العربية للعلوم ومنشورات االختالف ،بيروت
الجزائر ،ط.2009 ،1•أحمد دلباني ،مأزق التنوير ،دار آفاق كوم ،الجزائر ،ط.2013 ،1
•جورج طرابيشي ،من إسالم القرآن إلى إسالم الحديث ،دار الساقي ،بيروت ،لبنان ،ط.2010 ،1
•عبد الوهاب المسيري ،الثقافة والمنهج ،دار الفكر ،دمشق ،سورية ،ط.2009 ،1
•محمد أحمد خلف هللا ،الفن القصصي في القرآن الكريم ،مكتبة األنجلومصرية ،القاهرة ،مصر ،دت ،ط.3
•نصر حامد أبو زيد ،دوائر الخوف ،المركز الثقافي العربي ،بيروت -لبنان ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط.2004 ،3
• نصر حامد أبو زيد ،التجديد والتحريم والتأويل ،المركز الثقافي العربي ، ،بيروت -لبنان ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط،1
.2010
• نصر حامد أبو زيد ،نقد النص الديني ،دار سينا للنشر ،القاهرة ،مصر ،ط.1994 ،2
• الزمخشريَّ ،
الكشاف في حقائق التنزيل ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان ،دط ،دت.
• يوسف الصيداوي ،بيضة الديك :نقد لغوي لكتاب الكتاب والقرآن ،المطبعة التعاونيَّة ،دمشق ،سورية ،دط ،دت.
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األنثروبولوجية
فكرة الخالص الديني وأبعادها
َّ
عند جوستافو جوتييريز
حمدي الشريف

مقدمة

ُي َعدُّ “جوستافو جوتيرييز”( )1من أبرز وأهم الهوتيي التحرير يف أمريكا الالتين َّية ،وأ َّول من طرح رؤية فكر َّية ُم َت َكا ِم َلة
األبعاد حول هذا التيار الالهويت.
وإذا نظرنا إىل منهج «جوتيرييز» الالهويت فسنجده ذا صبغة تاريخ َّية واضحة ،حيث يركز عىل قراءة نصوص الكتاب
املق َّدس يف سياقها التاريخي واالجتامعي ،وربطها بالخربات التاريخ َّية واألوضاع السائدة يف املجتمعات ا ُمل َعاصرِ ة .و َيذكر
بعض الباحثني َّأن منهجه يف دراسة الكتاب املقدَّس قد نبع من ذلك الفهم التقليدي الذي ا ْكت ََس َبه يف بادئ األمر ،عندما
كان طالباً يف اثنتني من الجامعات الكاثوليك َّية األكرث شهرة وتأثرياً يف أوروبا :جامعة «لوفان» يف بلجيكا (،)1955-1951
واملعهد الكاثولييك يف «ليون» بفرنسا ( .)1959-1955وقد م َّر هذا الفهم التقليدي بتح ُّول جذري ،عندما جاء عىل عكس
الخربات التي عايشها عندما كان كاهناً يف (ليام) عىل مدار عام  .1960ومنذ تلك اللحظة بدأ يف إعادة قراءة ّ
كل ما تعلمه،
مبا يف ذلك الكتاب املق َّدس نفسه ،من منظور اجتامعي تقدُّ مي(.)2
وقد تركزت رؤيته حول التغيري عىل الربط بني العقيدة املسيح َّية يف الخالص ،والتحرير اإلنساين الشامل.
المس َتويات الثالثة للتحرير
أوالًُ :

طبقاً لجوتيرييز َّ
فإن التحرير اإلنساين ال يقترص عىل التحرير املادي وحده؛ فذلك تحرير غري مكتمل ،والتحرير
الشامل ينبغي أن يتضمن ثالثة مستويات أساس َّية:

القس البيروفي «جوستافو جوتييريز» ،الهوتي وراهب دومينيكاني من بيرو .ولد في (ليما) ،عاصمة جمهورية (بيرو) ،في الثامن من يونيو عام
 - 1هو ُّ
ً
 .1928ومن أه ّم أعماله« :الهوت التحرير :التاريخ والسياسة والخالص» عام  ،1971الذي يُ َع ُّد دستورا للحركات الثوريَّة والتحريريَّة في العالم الثالث
بصفة عامة ،وأمريكا الالتينيَّة بصفة خاصة.
2 - Jeffrey S. Siker: Scripture and Ethics: Twentieth-Century Portraits, New York Oxford: Oxford Univ. Press, 1997,

PP. 126-127.
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1ـ التح ُّرر االجتامعي والسيايس :و ُي ْعنَى بتغيري املؤسسات االجتامع َّية القامئة ،مبا يتضمنه من تحرير الطبقات الفقرية
همشة ،وإزالة العلل املبارشة للفقر والقمع ،من أجل تأسيس مجتمع تتحقق فيه مصالح جميع الطبقات ،وال تحتكر
وا ُمل َّ
فيه طبقة منافع اجتامع َّية واقتصاد َّية وسياس َّية عىل حساب الطبقات األخرى.
2ـ التح ُّرر اإلنساين :و ُي ْعنَى بتحرير األفراد من ّ
كل ما يعيق حركتهم وحريتهم يف املجتمع ،وذلك يتطلب ثورة ثقاف َّية
تعزز حريتهم الذات َّية ومشاركتهم يف الحياة االجتامع َّية والسياس َّية ،و ُتن ِّمي قدرتهم عىل تطوير أنفسهم بحر َّية وبكرامة.
3ـ التح ُّرر الديني :و ُي ْعنَى بالتح ُّرر من الخطيئة؛ أل َّنها األصل يف حالة الالعدالة القامئة .والخطيئة هنا ال تقترص عىل
الخطيئة الفرد َّية ،مَّ
وإنا متتد لتشمل (الخطيئة االجتامع َّية) املتمثلة يف االستغالل ،والظلم ،والقهر ،وبذلك ميكن أن نصل
إىل مرحلة األخ َّوة اإلنسان َّية القامئة عىل اإلميان املشرتك بني الجميع(.)3
ويؤكد «جوتيرييز» عىل التكامل بني املستويات الثالثة يف عمل َّية التحرير ،دون الخلط بينها ،كام يؤكد عىل عدم
إمكان َّية اختزال مستوى أو أكرث منها إىل غريه ،وأ َّنه ال أحد مبفرده يكفي إلحداث التحرير الحقيقي الشامل ،بل هي
ُت َش َّكل عمل َّية مر َّكبة ،وليست مراحل ُمتعا ِقبة ،أو ُمتزا ِمنة( .)4ولعل «جوتيرييز» ُمتَأ ِّثر هنا مبا ذهب إليه البابا «بولس
السادس» ،فقد ذهب إىل َّأن (التحرير) ال ينبغي أن يقترص عىل األبعاد االجتامع َّية أو االقتصاد َّية وحدها ،مَّ
وإنا ينبغي أن
يتعداه إىل الجوانب األخرى يف حياة األفراد والشعوب اإلنسان َّية.
المسيحية
ثاني ًا :تجديد عقيدة الخالص في
َّ

تركزت رؤية «جوتيرييز» بالنسبة إىل عقيدة الخالص يف املسيح َّية حول الدعوة إىل تجديد فكرة الخالص حتى تتفق
الحظ َّأن أحد أوجه القصور الكبرية التي تتخلل الالهوت املسيحي ،هو غياب
مع املستويات الثالثة السابقة للتحرير .و ُي ِ
التفكري العميق والواضح حول موضوع الخالص(َّ .)5
خاصة
ألن عقيدة الخالص قد اعتُربت منذ عهد بعيد ،وحتى اآلنَّ ،
يتم لهم الخالص ،وإمكان َّية
بخالص املؤمنني يف الحياة اآلخرة ،ومنها تف َّرعت مسائل من قبيل :عدد األشخاص الذين ُّ
خالصهم ،والدور الذي متارسه الكنيسة يف هذه العمل َّية...إلخ(.)6

3 - Gustavo Gutiérrez: A Theology of Liberation: History, Politics and Salvation, tr. and ed.: CaridadInda and John

Eagleson, 15th ed. Maryknoll, N.Y., Orbis Books, 1988, PP. xxxviii, 16-24.
وحول هذه النقطة بالتفصيل ،انظـر:
(Rosemarie E. Gorman: “The Contributions of Gustavo Gutierrez and Juan Luis Segundo to a Theology of Social Sin”,
Ph. D., The Catholic University of America, 1996).
4 - Gutiérrez: A Theology of Liberation x l.
5 - Ibid. P. 83.
6 - Ibid. P. 84.
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ولكنَّ «جوتيرييز» يرفض َقصرْ عقيدة الخالص عىل الخالص األخروي ،أو عىل هذه املسائل املحدودة .ففي تصوره،
َّأن الخالص  -الذي هو يف أساسه انخراط البرش وتكاملهم مع الله ،ومع بعضهم بعضاً  -عمل مشرتك بني الله واإلنسان،
ويوجهه ،ويقوده إىل الكامل(.)7
وهو يتعامل مع الواقع البرشي ،و ُي َش َّكلهّ ،
صحة رأيه ،يذهب إىل َّأن عقيدة الخالص تتضمن أبعاداً زمنية ،وقد متثلت يف أربعة مسارات يف
وليك ُيربهن عىل َّ
التاريخ البرشي:
1ـ خلق العامل كأ َّول أعامل الله الخالص َّية
ُي َعدُّ خلق الكون  -كام جاء يف سفر التكوين  -هو أ َّول عمل خاليص قام به الله .فالله قد خلق العامل من العدم ،أو
فلنقل ح َّرره ،ونظم عامل األشياء .ومع بداية خلق العامل بدأ التاريخ ،وبدأ النضال اإلنساين ،وبدأت عمل َّية الخالص التي
قادها اإلله يهوهَّ .
وألن اإلنسان َّية هي ِم ْح َور الخلق ،فإ َّنها تشرتك مع الله يف توجيه مسرية التاريخ(.)8
2ـ خروج شعب إرسائيل من مرص كثاين أعامل الله الخالص َّية
ُي َعدُّ حدث خروج شعب إرسائيل من مرص  -كام يرويه سفر الخروج  -ثاين عمل خاليص قام به اإلله يهوه ،ذلك َّأن
اإلعالن اإللهي للخروج كان يتعامل مع الظلم التاريخي الذي وقع عىل شعب إرسائيل .والخالص هنا هو عمل سيايس قام
به اإلله يهوه لخالص شعبه وتحريره من أرض الذل والعبود َّية إىل أرض الحر َّية التي وعدهم بها(.)9
ويف رأي «جوتيرييز» َّأن «خلق العامل» ،و»التحرير من مرص» ليسا سوى عمل خاليص واحد ،واملصطلح األصيل
(للخلق) يف سفر التكوين قد استُخدم م َّرة أخرى يف سفر الخروج ليك ُي ِشري إىل إعادة خلق شعب إرسائيل ،أي تحريرهم
من الظلم واالستغالل واالستعباد .ومن َث َّم َّ
فإن العمل التاريخي الذي قام به اإلله نيابة عن الشعب ُي َعدُّ عمل خلق ،والله
الذي ح َّرر شعب إرسائيل هو نفسه خالق العامل .والفرق بني االثنني يكمن فقط يف َّأن العمل األ َّول هو عمل وجودي
متثل يف إيجاد البرش َّية من العدم ،أ َّما العمل الثاين فهو عمل سيايس متثل يف التح ُّرر من البؤس والتعاسة والشقاء ،أو هو
 بعبارة أخرى  -تحطيم للاَّ نظام ،واملتمثل يف الظلم واالستغالل ،وخلق نظام آخر جديد يقوم عىل العدل والحر َّية(.)10ومن هنا َّ
فإن (الخلق) ،كام جاء يف سفر الخروج ،هو واقع خاليص -تاريخي زمني َّأسس إلميان شعب إرسائيل ،وهو
أيضاً تحرير سيايس عبرَّ اإلله يهوه من خالله عن محبته لشعبه( .)11ويضيف «جوتيرييز» َّأن العهد الذي قطعه الله مع
شعب إرسائيل منحه التحرير الشامل ،ذلك َّأن العهد حدث تاريخي وقع يف لحظة اضطراب للشعب اليهودي ،ويف أجواء
7 - Ibid. P. 85.
8 - Ibid. P. 86-87.
9 - Ibid. P. 87.
10 - Ibid. P. 88.
11 - Ibid. P. 89.
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تحرير َّية وحالة ثور َّية كامنة كانت ما تزال مسيطرة .ولذلك َّ
فإن (العهد) و(التحرير) وجهان مختلفان لعمل َّية واحدة،
وهي عمل َّية الخلق .ومن هنا ،كان األفق األخروي موجوداً يف جوهر عمل َّية الخروج .وقد َذ َّكر اإلله شعب إرسائيل عرب
تاريخه بهذا العمل التحريري الذي يراعي تاريخه ،وهو تاريخ إعادة الخلق(.)12
كام يذهب «جوتيرييز» إىل َّأن العهد الذي قطعه اإلله يهوه مع شعبه يقتيض التزا َمينْ متبا َدلينْ  :التزام الله تجاه
الشعب اليهودي (التزام إلهي -إنساين) ،والتزام الشعب اليهودي تجاه الله (التزام إنساين -إلهي) .وإذا كانت مح َّبة يهوه
تجسدت يف تحريره من االستغالل والعبود َّية ،فإ َّنه يف املقابل يطلب من الشعب أن يحمل
تجاه شعب إرسائيل قد َّ
الشهادة له يف التاريخ ،مبعنى إبراز الجهود البرش َّية للتح ُّرر من هذا الظلم(َّ .)13
وإن وظيفة الطقوس التي يؤديها اليهود
ليست لتخفيف الغضب اإللهي فحسب ،بل لشكر الله من أجل التحرير ،ولرجاء الله عىل القيام بتدخالت جديدة يف
التاريخ(.)14
ومن هنا ،ال ينبغي النظر إىل اإلله عىل أ َّنه كشف عن ذاته يف التاريخ فحسب ،مَّ
وإنا يجب النظر إليه نظرة شمول َّية،
يوجهه نحو تأسيس العدالة والحر َّية ،فهو أكرث من مج َّرد إله يحمي،
مبعنى أ َّنه ليس إلهاً يحكم التاريخ فحسب ،ولكنَّه َّ
مَّ
وإنا هو إله ينحاز إىل جانب الفقراء ويح َّررهم من العبود َّية والظ ُّلم .والتحرير الحقيقي هو معنى ُّ
تدخالت يهوه يف
التاريخ(.)15
َّ
ولعل «جوتيرييز» ُمتَأ ِّثر يف ذلك مبا ذهب إليه القديس «أوغسطني» ،و»بوسويه» ،والفيلسوف األملاين «مارتن بوبر»
 )1965-1878( Martin Buberالذين أكدوا جميعاً عىل َّأن الله هو بداية التاريخ ونهايته ،والق َّوة التي َت ْدفع حركة
وأن التاريخ هو خطة إله َّية رسمها الله وخطها بقدرته املطلقة( .)16كام يتفق «جوتيرييز» مع ُ
التاريخَّ ،
«شول» ،الذي أكد
يتم عن طريق َف ْهم الطابع الثوري لعقيدة الخالص التورات َّية ،الذي يتمثل يف العمل
عىل َّأن أفضل السبل لتحقيق العدالة ُّ
الخاليص الدينامييك لله يف التاريخ واملجتمع.
3ـ خلق «يسوع» املسيح كثالث أعامل الله الخالص َّية
يعترب (الخلق الذايت) ليسوع املسيح ثالث أعامل الله الخالص َّية ،وأ َّول عمل خاليص بشرَّ به اإلنجيل .و ِم ْح َور الوضع
الخاليص هنا هو «يسوع» املسيح ،حيث كشف الله عن ذاته من خالله ،وح َّول الكون بفضل موته وقيامته ،وجعله ممكناً
يك يصل الشخص إىل الكامل اإلنساين .وهذا الكامل ال يقترص عىل جانب واحد فقط ،بل يتعداه إىل ّ
كل جوانب اإلنسان َّية:
12 - Loc. Cit. See also: Atilio René Dupertuis: “Liberation theology’s Use of the Exodus as A Stereological Model”,

Ph. D., Andrews Univ., 1982.
 13ـ جوستافو جوتييريز :قوة الفقراء في التاريخ ( ،)1979ترجمة دار روز اليوسف ،القاهرة :دار روز اليوسف ،2006 ،ص .18
 14ـ المصدر السابق ،ص .22
 15ـ المصدر السابق ،ص .14
 16ـ علي حسين قاسم :هللا واإلنسان في الفكر اليهودي المعاصر :دراسة في فلسفة الدين عند مارتن بوبر ،القاهرة :المكتبة المصرية ،2004 ،ص ص
.92-91
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الجسد والروح ،الفرد واملجتمع ،اإلنسان والكون ،الزمان واألبد َّيةَّ .
جسد
وإن املسيح الذي أخذ صورة األب واإلنسان قد َّ
ذلك يف جميع أبعاد الوجود اإلنساين(.)17
ومن هذا ا ُملن َْط َلق َّ
فإن خلق «يسوع» املسيح هو عمل من أعامل الخالص الذي قام به الله؛ وذلك لتحرير البرش َّية من
فإن (الخلق) و(الخالص) يتضمنان هنا معنى كريستولوجياً
الذنوب والخطيئة بجميع أشكالها ومن ّ
كل تبعاتها .ومن َث َّمَّ ،
واحداً يف املقام األ َّول :ففي املسيح «ا ْل ُك ُّل ِب ِه َولَ ُه َق ْد ُخ ِل َق(.)19(»)18
تجسد الله ،وأصبح إلهاً
ومن َث َّم َّ
فإن «يسوع» املسيح الذي متثل يف كلمة الله املعلنة هو املح ّرر األعظم .فمن خالله َّ
ّ
تتم الدائرة
تتم الخليقة الجديدة ،ومن خالله ُّ
لكل األمم ،بعد أن كان إلهاً لليهود فقط ،وأصبحت البرش َّية أبناءه .وفيه ُّ
األساس َّية ّ
لكل التأويالت :من البرش إىل الله ،ومن الله إىل البرش؛ من التاريخ إىل اإلميان ،ومن اإلميان إىل التاريخ؛ من مح َّبة
إخوتنا إىل مح َّبة اآلب ،ومن محبة اآلب إىل محبة إخوتنا؛ من عدالة البرش إىل قداسة الله ،ومن قداسة الله إىل عدالة
البرش؛ من الفقري إىل الله ،ومن الله إىل الفقري(.)20
4ـ ال َوعْد بالخالص يف اآلخرة بوصفه التحقق الكامل للتاريخ
ُي َعدُّ الوعد بالخالص يف اآلخرة ثاين عمل خاليص رئيس بشرَّ به اإلنجيل .وما تاريخ البرش َّية يف الحقيقة إال تاريخ
تحقيق الوعد اإللهي بالخالصَّ .
وإن الوعد بالخالص يف اآلخرة ،وتحقيق مملكة الله يتطلب منَّا جميعاً العمل عىل تقويض
الظلم ،وإعادة خلق اإلنسان من جديد(.)21
من هنا يتبينَّ لنا ،كام يقول «جوتيرييز» ،خطأ من يختزل عقيدة الخالص الدين َّية يف ال ُبعد الديني وحده .ومن
يفعل ذلك مَّ
ميس النظام
فإنا يغيب عنه شمول َّية هذه العقيدة .وهو ما يقوم به أولئك الذين يعتقدون َّأن عمل املسيح ُّ
االجتامعي الذي نعيش فيه بشكل َعريض ،وال يتوغل يف جذوره ،ويف بنيته األساس َّية ،ومن َث َّم يرفضون اعتبار الخالص
الذي جاء به املسيح تحريراً جذرياً من ّ
كل أشكال الظلم ،واالستغالل ،واالغرتاب(.)22
ولكنَّ السؤال الذي َي ْط َرح نفسه هنا :ما عالقة عقيدة الخالص ،التي هي املوضوع الرئيس لألرسار املسيح َّية ،بعملية
التحرير اإلنساين يف التاريخ؟ أو عىل نحو أكرث تحديداً :ما معنى النضال ض َّد مجتمع غري عادل وخلق إنسان َّية جديدة يف
ضوء البشارة اإلنجيل َّية؟
17 - Gutiérrez: A Theology of Liberation, P. 85.

 18ـ [كولوسي .]16 :1
19 - Gutiérrez: A Theology of Liberation, P. 90.

 20ـ جوتييريز ،مصدر سابق ،ص ص .27 -26
21 - Gutiérrez: A Theology of Liberation, PP. 91Ff.
22 - Ibid. P. 104.
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لقد بحث «جوتيرييز» عن الدالالت االجتامع َّية والسياس َّية واإلنسان َّية لعقيدة الخالص الدين َّية .ومن خالل هذه
املحاور األساس َّية األربعة لعقيدة الخالص ،حاول أن ُيعيد تفسري عقيدة الخالص بشكل مختلف متاماً اَّ
عم هو سائد يف
الالهوتيات املسيح َّية التقليد َّية ،وقد تر َّكزت إعادة تفسريه لها بوصفها عمل َّية متكاملة للتحرير اإلنساين .وهو يذهب
إىل َّأن (التحرير) هو مفهوم الهويت أصيل وليس فقط مفهوماً سياس َّياً أو اقتصاد َّياً ،وهو ُجزء من عمل َّية الخالص التي
جاءت يف الكتاب املق َّدسَّ ،
وأن أعامل الخالص هي ذاتها أعامل تحرير ،وأعامل التحرير هي أعامل خالص .كام يذهب إىل
َّأن الخالص الفردي يتضمن دالالت اجتامع َّية وسياس َّية عين َّية يف املجتمع ،ذلك َّأن الفرد ال يعيش منعزالً ،مَّ
وإنا يعيش يف
مجتمع تاريخي عيني(.)23
ويقتيض التحرير الشامل ،الذي جاء به السيد املسيح إىل البرش أجمعني ،تغيري الظروف االجتامع َّية والسياس َّية التي
يعيش فيها البرش تغيرياً جذرياً .وتغيري هذه الظروف يتطلب املشاركة يف عمل َّية تاريخ َّية للتحرير ،ومن َث َّمَّ ،
فإن إزالة
(الخطيئة االجتامع َّية) يقتيض تحرير سيايس واجتامعي جذري ،وهذا التحرير الجذري هو ال ِهبة التي منحنا املسيح إ َّياها.
فقد افتدانا مبوته وقيامته من الخطيئة الفرد َّية واالجتامع َّية ومن جميع عواقبها( .)24وهذا هو السبب يف َّأن أ َّية محاولة
لبناء مجتمع إنساين عادل هي محاولة للتحرير والخالص معاً ،حيث تساعد عىل القضاء عىل االغرتاب األسايس الكامن يف
الخطيئة االجتامع َّية( .)25ومن َث َّمَّ ،
فإن الهوت التحرير ميكن اعتباره عىل أ َّنه (الهوت للخالص) Theology of Salvation
يف واقع تاريخي واجتامعي وسيايس معي(.)26
ومن هذا ا ُملن َْط َلقَّ ،
فإن التحرير الشامل يتطلب ثورة لتقويض بنى الظلم والقمع والقهر ،ويف ذلك يقول «جوتيرييز»:
«عندما نحاول أن نحقق ذلك ،فال ُب َّد من القطيعة الثور َّية مع طريقة الحياة ،والفكرُّ ،
وكل هذا يتطلب منا أن نتحول إىل
عامل مختلف ،وإىل َف ْهم لإلميان بأسلوب جديد»(.)27
ويتفق «بوف» مع «جوتيرييز» يف ربطه بني عقيدة الخالص الدين َّية والتحرير اإلنساين الشامل ،ويف تربيره للثورة
كسبيل للتحرير ،حيث يذهب «بوف» إىل َّأن مملكة الله تتحقق عن طريق الثورة يف فكرنا وفعلنا ،وتتطلب التوبة.
والتوبة َت ْع ِني تح ُّول ف ْكر الشخص ،ومواقفه ليك يتفقا مع ف ْكر الله وأفعاله يف التاريخ ،وذلك يتطلب ثورة باطن َّية يف املقام
األ َّول .وهذا ما بدأ به «يسوع» بشارته( .)28والتوبة ال تتألف من أعامل الرب والتقوى ،ولكنَّها تتألف يف األساس من وضع
جديد للحضور أمام الله ويف ضوء البشارات التي أعلنها يسوع .كام َيذكر َّأن التوبة تتضمن دامئاً نضاالً من أجل الحر َّية
ُّون أَنيِّ ِجئ ُْت ُأل ْع ِط َي َس َالماً
والعدالة ،مبا يتضمنه هذا النضال من تمَ َزُّق وتشتُّت ،كام جاء عىل لسان السيد املسيح« :أَ َت ُظن َ
 23ـ جوتييريز ،مصدر سابق ،ص .33
24 - Gutiérrez: A Theology of Liberation, P. 103.
25 - Ibid. P. 104.
26 - Ibid. xxxix.

 27ـ جوتييريز ،مصدر سابق ،ص .30
 28ـ وذلك حين قال« :تُوبُوا؛ ألن ُه َق ِد ْاق َت َر َب َملَ ُك ُ
ات»[ .متى .]17 :4 ،2 :3
وت السَّ َما َو ِ
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اآلن َخ ْم َس ٌة فيِ َب ْي ٍت َو ِاح ٍد ُم ْن َق ِس ِمنيَ�َ :ث َال َث ٌة َعلىَ ا ْث َنينْ ِ َوا ْثنَانِ َعلىَ
َعلىَ األَ ْر ِض؟ َك َّال ،أَ ُق ُ
ول لَ ُك ْمَ :ب ِل ا ْن ِق َساماً .ألَ َّن ُه َي ُك ُ
ون ِمنَ َ
َ�ث َال َث ٍة(.)30(»)29
ولكن :هل يعني ذلك َّأن «جوتيرييز» يختزل اإلنجيل يف ال ُبعد السيايس وحده؟
يف الحقيقة َّإن «جوتيرييز» مل يرد عقيدة الخالص إىل التحرير السيايس أو االقتصادي وحده أو اختزلها فيه ،كام ذهب
بعض النقاد حني رأوا أ َّنه ساوى ببساطة بني «الخالص» و»التحرير» ،مَّ
وإنا فسرَّ الخالص يف نهاية املطاف عىل أ َّنه عملية
إنسان َّية نشارك بها أعامل الله يف الخلق ،كام نشارك بها بعضنا بعضاً يف التاريخ اإلنساين( .)31وبعبارة أخرى ،إ َّنه ينظر إىل
عقيدة الخالص ،بوصفها «واقعة حدثت داخل التاريخ اإلنساين» “ ،”intrahistorical realityوبوصفها إحدى العمليات
وتوجهه إىل التحقق الكامل( .)32وقد أوضح «جوتيرييز» نفسه يف إجابته
األساس َّية التي ُتسهم يف تح ُّول التاريخ ،فتسيرّ ه ّ
عن هذا السؤال قائ ًال:
َّإن هذا صحيح عند الذين يوظفون اإلنجيل ويستغلونه لخدمة ذوي السلطة ومصالحهم ،وهو صحيح أيضاً عند
يتمسكون حرفياً باإلنجيل ،ويسجنونه لخدمة أفكار ُتق ِّوي النظام الرأساميل ،أو ُت ِّربر وضعاً اجتامعياً ظاملاً ،وهو
الذين َّ
صحيح كذلك عند الذين يريدون أن يبطلوا أثر التحرير الذي أ َّمته «يسوع» املسيح ،ف ُيقرصونه عىل ال ُبعد الديني وحده،
من دون االنخراط يف العامل الذي يعيش فيه البرش .ولكن هذا غري صحيح عند الذين ينطلقون من رسالة اإلنجيل
التحرير َّية ،ليك ُيندّدوا باالستغالل الواقع يف مجتمعات العامل الثالث ،وعند الذين يتش ّبهون باملسيح الفقري ،ويتضامنون
مع املحرومني واملظلومني يف العامل الثالث ،وعند الذين يحاولون تحرير اإلنجيل من هذا السجن بعد أن ح َّرروا أنفسهم
باإلنجيل ،وعند املؤمنني الذين يوقنون َّ
يخص خالص اإلنسان يقع
بأن خالص املسيح جذري وشامل ،لدرجة أ َّنه ال يشء ُّ
خارج نطاقه( .)33ويضيف «جوتيرييز»:
همشينّ تسمح لنا أن نستنكر استغالل ذوي السلطة
إذا كانت قراءة اإلنجيل انطالقاً من التضامن مع الفقراء وا ُمل َّ
لإلنجيل ،ليك يضعوه يف خدمة مصالحهمَّ ،
نع أهم َّية النقد واإلبداع لرسالة
فإن هذا االستنكار لن يتَّم بطريقة كاملة ،إذا مل ِ
اإلنجيل التحرير َّية .وهذه الرسالة ال ينبغي اختزالها أليّ نظام اجتامعي ُم َعينّ ٍ  ،مهام كان صحيحاً يف هذه اللحظة .ذلك
َّأن كالم ال َّرب ُيسائل َّ
كل التجارب التاريخ َّية اإلنسان َّية ،ويضعها يف الرؤية األوسع للتحرير الجذري والشامل للمسيح(.)34
 29ـ [لوقا .]51-52 :12
30 - Leonardo Boff: Jesus Christ Liberator: A Critical Christology for Our Time (1971), tr., Patrick Hughes, Maryknoll,

N.Y.: Orbis Books, 1980, P. 64.
31 - Joyce Murray: “Liberation for Communion in the Soteriology of Gustavo Gutiérrez”, Theological Studies, Vol.

59, (Mar. 1998), P. P. 52, 58.
32 - Victor Figueroa-Villarreal: “Gustavo Gutiérrez’s Understanding of the Kingdom of God in the Light of the Second

Vatican Council”, Ph. D., Andrews University, 1999, P. 79.
 33ـ جوتييريز ،مصدر سابق ،ص .33
 34ـ المصدر السابق ،ص .34
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ومن هذا ا ُملن َْط َلقَّ ،
فإن «جوتيرييز» ال يفصل بني مملكة السامء ومملكة األرض ،ومن َث َّم ال يفصل بني الخالص،
كمفهوم ديني ،والتحرير االجتامعي واإلنساين باملعنى الواسع .ذلك َّأن الخالص من املنظور املسيحي ،بوصفه تح ُّرراً من
يتضمن أيضاً التح ُّرر من الخطيئة االجتامع َّية ،املتمثلة يف الظلم واالستغالل والقهر االجتامعي(.)35
الخطيئةَّ ،
وهكذا َّ
فإن تفسري «جوتيرييز» لعقيدة الخالص بأ َّنه خالص إنساين ،دنيوي ،اجتامعي ،هو تفسري معارص ال نجد له
أهم إنجازات الهوت التحرير هي
أصوالً يف التفسريات التقليد َّية لعقيدة الخالص املسيح َّية .ومن َث َّم ميكن القولَّ :إن َّ
أ َّنه تجاوز املسافة ما بني املق َّدس والدنيوي ،ما بني مملكة السامء ومملكة األرض ،وجمع بني الخالص الديني والخالص
الدنيوي.

35 - Figueroa-Villarreal, op. cit., PP. 199-200.
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السردي القرآني:
الحوار في الخطاب َّ

(قصة نوح نموذج ًا)
األسلوبية ودالالته
خصائصه
العقدية َّ
َّ
َّ
ماهر الجويني

مقدمة
ّ

عُ ّرف الحوار بطرق مختلفة ومن زوايا متباينة ،فهو «املحادثة بني شخصني» ،وهو جملة من الكلامت تتبادلها
خاص يتم ّثل يف
الشخصيات ،ويكون ذلك بأسلوب مبارش خالفاً ملقاطع التحليل أو السرَّ د أو الوصف ،وهو شكل أسلويب ّ
جعل األفكار املسندة إىل الشخصيات يف شكل أقوال ،كام ع ّرف الحوار بأ َّنه األداة القصص َّية املتم ّثلة يف نقل األقوال أو
حكايتها بالتمثيل ،وهو يف بعض األنواع القصص َّية (مثل القصص التاريخي والسرية الذات َّية وما إىل ذلك) نقل «حقيقي»،
القصة ،أ َّما يف األنواع القصص َّية املتخ َّيلة مثل ال ّرواية واألقصوصة وما إىل ذلك فمج َّرد
أل َّنه إيراد ألقوال قيلت حقاً خارج َّ
القصة .وهو عىل كل حال ثالث األدوات القصص َّية الرئيسة،
إيهام بالنقل أل َّنه يف الحقيقة إنشاء وإنتاج ألقوال مل تقل خارج َّ
السامت واألحوال).
أي السرَّ د (وهو حكاية أعامل) ،والوصف (وهو حكاية ِّ
أوالً :الحوار :مفهومه وأهم ّيته

أصل مادَّة الحوار يف ال ّلغة( :ح -و -ر) ،وهي بفتح الحاء وسكون الواو ّ
تدل عىل عدّة معانٍ منها:
ـ الرجوع عن اليشء وإىل اليشء( ،)1ومنه قوله تعاىل« :إ ّنه َظنَّ أَن لَن َي ُحو َر»( )2أي :ظنَّ يف الدنيا أن لن يرجع إلينا
ولن يبعث بعد مامته( .)3ومنه حديث (من دعا رج ًال بالكفر أو قال :عد ّو الله وليس كذلك إلاَّ حار عليه).
ـ الرتدُّد إ َّما بالذات وإ َّما بالفكر( ،)4وهو مبعنى الرجوع املتقدّم ،وبهذا فسرّ قوله تعاىل« :والله َي ْس َم ُع َت َحا ُو َر ُك اَم».
ومنه قولهم :حار املاء يف الغدير إذا تردَّد فيه ،وحار يف أمره :أي تحيرَّ وتردَّد.

()5

 - 1جمال ال ّدين محمد أبو الفضل بن منظور ،لسان العرب المحيط ،المجلد الرابع ،دار الجيل ،بيروت ،1988 ،ص .217
 إسماعيل بن حماد الجوهري ،الصحاح ،تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليين بيروت ،ط 1404 ،2هـ ،ص .638 - 2سورة االنشقاق ،اآلية .14
 - 3أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ،جامع البيان في تأويل القرآن ،دار الكتب العلميّة ،ط 1412 ،1هـ ،ص .509
 - 4الراغب األصفهاني ،مفردات ألفاظ القرآن ،دار القلم ،دمشق ،ط1418 ،2هـ ،1997/ص .262
 - 5سورة المجادلة ،اآلية .1
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ـ النقصان بعد الزيادة( ،)6وهو رجوع من حال إىل حال ،ومنه حديث النبي ـ صىل الله عليه وسلم ـ من الحور بعد
الكور( ،)7أي :من نقصان وتردّد يف الحال بعد الزيادة فيها(.)8
ـ الجواب والتجاوب( ،)9يقال :كلمته فام أحار إ َّيل جواباً ،والتحاور :التجاوب .وتظهر جلياً العالقة بني هذه املعاين
ال ّلغو َّية ،فالحوار :تردُّد الكالم والرتاجع والتجاوب فيه بني الطرفني املتحاورين(.)10
ومن هذه املعاين ال ّلغو َّية ميكن تعريف الحوار بأ َّنه :مراجعة الكالم وتردُّده بني طرفني والتجاوب فيه بالر ّد
واملخاطبة(.)11
وقد ع َّرفه عدد من املعارصينّ ،
وكل نظر إليه من جهة واعتربها ،ومن هذه التعريفات:
 (هو أن يتناول طرفان أو أكرث الحديث عن طريق السؤال والجواب برشط وحدة املوضوع أو الهدف)(.)12 (هو محادثة بني طرفني أو أكرث يعرض فيها ُّكل طرف أفكاره ويبينّ موقفه ويقدّم قرائنه بقصد توضيح فكرته
وتدعيم رأيه ،أو الوصول إىل نتائج أو قناعة مشرتكة)(.)13
يتم فيه تداول الكالم بينهام بطريقة متكافئة ،ويغلب عليه الهدوء
 (هو نوع من الحديث بني شخصني أو فريقنيُّ ،والبعد عن الخصومة
والتعصب)(.)14
ُّ
وعىل ّ
كل حال فمن خالل النَّظر إىل املعاين ال ّلغو َّية والتعريفات االصطالح َّية للحوار تبينَّ َّأن الحوار يقوم عىل أسس
وأركان ورشوط ال ُب َّد من توفريها حتى يسمى حواراً ،وليح ّقق مثراته وغاياته ،من أهمها:
أ -املتحاورون :فال ُب َّد أن يكون النقاش بني طرفني فأكرث(.)15

 - 6ابن منظور ،لسان العرب ،مجلد ،4ص .218
 - 7أبو عبد هللا محمد بن يزيد بن ماجه ،سنن ابن ماجه ،دار الفكر للطباعة والنشر ،مجلد  ،2ص .1279
 - 8الراغب األصفهاني ،المرجع نفسه ،ص .262
 - 9إسماعيل بن حماد الجوهري ،الصحاح ،ص .638
10 - Patrick Charaudeau et Dominique Maingueneau, Dictionnaire de l’analyse du discours, Sous la direction, Editions du
Seuil, Paris, 2002. P.66.
 - 11د .يحيى بن محمد زمزمي ،الحوار آدابه وضوابطه ،دار التربية والتراث ،ط1414 ،1هـ ،ص ص .20-22
 - 12عبد الرحمن النحالوي ،أصول التربية اإلسالميَّة ،ط  ،1بيروت ،دار الفكر المعاصر ،ص .185
 - 13إحسان خليل اآلغا ،أساليب التعلّم والتعليم في اإلسالم ،ط1406 ،1هـ ،ص .211
 - 14الندوة العالميَّة للشباب ،أصول الحوار ،ط ،3الرياض1408 ،هـ ،ص .6
15 - Sylvie Durrer: Le dialogue romanesque: Style et structure, éd. Librairie Droz S-A, Genève, 1994 P. 60.
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ب -املوضوع :وهو القض َّية أو املسألة التي يدور الحديث عنها.
يتم النقاش بني ّ
الطرفني يف القض َّية ،واألصل أن تكون هذه
ج -الهدف :واملقصود به تحديد الغاية التي من أجلها ُّ
الغاية هي الوصول للحقّ وإيجاد قناعة مشرتكة بني ّ
الطرفني.
ولعل اَّ
َّ
مم تق َّدم بيانه تظهر الحاجة إىل الحوار وأهم ّيته ورضورة استخدامه ،وميكن تلخيص أهم ّيته فيام ييل:
ـ كرثة وقوع الخالف سواء فيام بني املسلمني ،أو فيام بينهم وبني غريهم من أهل الديانات وامللل واملذاهب ،وسواء
كان الخالف حقيقياً أو صورياً ،وقد أنبأنا النبي ـ صىل الله عليه وس ّلم ـ عن ذلك فقال( :وإ َّنه من يعش منكم فسريى
اختالفاً كثرياً)(.)16
ـ انتشار بعض الشبهات واألباطيل التي تش ّوه الحقائق وتلبسها بالزيف والضالل ،وساهم يف ذلك التقدّم التقني
ووسائل اإلعالم املتط ّورة.
ـ األثر اإليجايب للحوار :فمن يتأ َّمل تاريخ الحوار اإلسالمي قدمياً وحديثاً يدرك األثر الواقعي له يف الدعوة إىل اإلسالم
وإقناع املخالفني ور ّد شبهات املعاندين ونحو ذلك.
ـ انتشار ظاهرة العنف يف كثري من املجتمعات ،وهي غالباً ما تكون ردَّة فعل لكبت حر َّية التَّعبري وقفل باب الحوار
الهادئ والنقاش املقنع الذي يق ّرب وجهات النظر ويضيق اله َّوة بني املختلفني.
السرد القرآني:
ثاني ًا :حوار األنبياء في َّ

لقد أخذ حوار األنبياء ـ عليهم السالم ـ مع أقوامهم ح ّيزاً كبرياً من قصص القرآن وآياته ،وملَّا كان نبي الله نوح ـ عليه
السالم ـ قد أطال املكث يف دعوة قومه حيث أخربنا الله تعاىل أ َّنه لبث يف قومه ألف سنة إال خمسني عاماً ،وال ّ
شك َّأن
تضمنت آالف الحوارات لدعوة املعاندين من قومه والر ّد عىل شبهاتهم وتفنيد
السنني الطويلة التي قضاها معهم َّ
هذه ّ
أباطيلهم ،حتى إ َّنهم قالوا له[ :يا نوح قد جادلتنا فأكرثت جدالنا](.)17
خصصت سورة
والقرآن الكريم عني َّ
بقصة نوح يف ( )28سورة منه وأورد عدداً من حواراته يف بعض تلك السور ،بل ّ
قصة نوح يف كتاب الله تعاىل ( )127آية مو َّزعة
َّ
قصته ،وكان مجموع اآليات التي أشري فيها إىل َّ
خاصة تحمل اسمه وتحيك َّ
تضمن حواراً من هذه السور ،وأشري إىل بق َّية السور بإيجاز:
عىل تلك السور ،وسأذكر هنا ما َّ

 - 16محمد بن عيسى ،سنن الترمذي ،ط  ،2مكتبة مصطفى البابي ،مصر1397 ،هـ ،ص .2678
 - 17سورة هود ،اآلية .32

63

المقدس والتاريخ

وحا إلىَ َقو ِم ِه »...إىل قوله« :إ ّن ُهم
 -1سورة األعراف :وفيها ( )6آيات من قصته ابتداء من قوله تعاىل« :لَقد أَ ْر َس ْلنَا ُن ً
َكا ُنوا َق ْو ًما َع ِمنيَ»(.)18
تضمنت حواراً بدأه نوح عليه السالم بدعوة قومه إىل عبادة الله وتذكريهم بعذابه ،فام كان من قومه
وهذه اآليات َّ
إال أ َّنهم رموه َّ
بالضالل املبني ،فنفى عن نفسه تهمة الضاللة مب ّيناً حقيقة رسالته وهدف بعثته وغاية دعوته.
وح ،»...إىل قولهَ « :ف ُ
انظر َك ْي َف َك َان
 -2سورة يونس :وفيها ( )3آيات من َّ
قصة نوح ،قوله تعاىل« :وا ْت ُل َع َلي ِه ْم َن َبأَ ُن ٍ
َعا ِق َب ُة ا ُمل ْن َذرينَ »( .)19واآليات تذكر موقفاً لنوح عليه السالم يخاطب فيه قومه متحدياً أن ميسوه بسوء ولو اجتمعوا
جميعاً وأظهروا َّ
صحة رسالته ،وعلم أ َّنه الصادق
كل ما عندهم من الكيد ،وقد عجزوا عن ذلك ،فكان برهاناً قاطعاً عىل َّ
حقاً ،وهم الكاذبون(.)20
قصة نوح عليه السالم ،ابتدأت بقوله ـ ع َّز َّ
وحا إىل
 -3سورة هود :وجاء فيها ( )25آية من َّ
رسلنَا ُن ً
وجل ـَ « :ولَ َقد أَ َ
للم ّت ِقنيَ»(.)21
َق ْو ِم ِه ،»...إىل قوله تعاىلَ « :ف ْ
اصبرِ َّإن ال َعا ِق َب َة ُ
قصة نوح وأوردت جملة من حواراته مع قومه دعاهم فيها إىل عبادة الله
واآليات املشار إليها أطالت يف عرض َّ
وتصديق رسالته ،وأظهر لهم دالئل نب َّوته وعالمات صدقه ،ور َّد عليهم شبهاتهم وافرتاءاتهم ،التي كان منها كونه من
البرش َّ
وأن أتباعه الضعفاء والفقراء ،وملا فنَّد ش َبههم وأوضح حججه وبراهني صدقه ،ازدادوا كفراً وعناداً وجه ًال وضالالً،
فاستعجلوا طلب العذاب ،ثم سخروا منه فر َّد عىل سخريتهم ،حتى أغرقهم الله ،وكان منهم ابن نوح ،فنشأ حوار جديد
بني نوح ور ّبه ـ ع َّز َّ
وجل ـ مع العتاب عن سؤاله ومراجعته فيام ليس له به علم ،فندم واستغفر ر َّبه وأناب(.)22
تضمنت اإلشارة إىل حواره مع الله ع َّز َّ
وجل،
 -4سورة األنبياء :ومنها آيات عن نبي الله نوح ـ عليه السالم ـ َّ
وحا إ ْذ َنادَى من َق ُ
بل َف ْاست ََج ْبنَا لَ ُه َفن ََّج ْينَاهُ
واستجابته ـ سبحانه ـ ملناداته وإنجائه من الكرب العظيم ،قال تعاىلَ « :و ُن ً
رب ال َعظيم.)23(»...
َوأَهْ َل ُه ِمنَ ال َك ِ
قصة نوح ـ عليه السالم ـ ابتدا ًء من قول الله ع َّز َّ
وحا
 -5سورة املؤمنون :واحتوت ( )8آيات من َّ
وجلَ « :ولَ َق ْد أَ ْر َس ْلنَا ُن ً
إاله َغيرْ هُ أَ َف َال َت َّت ُق َ
ون.)24(»...
إلىَ َقوم ِه َف َق َال َيا َق ْو ِم ا ْع ُبدُ وا الله َمالَ ُك ْم ِمنْ ٍ
 - 18سورة األعراف ،من اآلية  59إلى اآلية .64
 - 19سورة يونس ،من اآلية  71إلى اآلية .73
 - 20عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تفسير الكريم المنان ،مطبعة المدني ،جدة ،ط  ،2ص .333
 - 21سورة هود ،من اآلية  25إلى اآلية .49
 - 22إسماعيل بن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،دار إحياء الكتب العلميّة ،ط  ،2ص ص .442-448
 - 23سورة األنبياء ،من اآلية  76إلى اآلية .77
 - 24سورة المؤمنون ،من اآلية  23إلى اآلية .30
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تضمنت جزءاً من حوار بني نوح وقومه ،حيث دعاهم إىل عبادة الله وحده ،وح ّذرهم عقوبته ،فاعرتضوا عليه
وقد َّ
فتوجه إىل خالقه ومواله يطلب نرصته فنجاه الله وأهله املؤمنني
لكونه برشاً منهم وليس ملكاً منزالً ،وا َّتهموه بالجنونَّ ،
وأغرق القوم الظاملني(.)25
وح ا ُمل ْر َس ِلنيَ»(،)26
 -6سورة الشعراء :وتض ّمنت ( )18آية عن نوح ـ عليه السالم ـ ابتدأت بقوله تعاىلَ « :ك ّذ َب ْت َق ْو ُم ُن ٍ
وهي تعرض جزءاً من حواره مع قومه حيث أخربهم بأ َّنه رسول من الله قد عرفوا أمانته وصدقه وهو ال يريد منهم
أجراً أو ماالً فكان اعرتاضهم عليه َّأن أتباعه الضعفاء الذين ال ميلكون ماالً وال جاهاً ،فر َّد عليهم هذه الشبهة ،فتوعدوه
نجاه ،وأهلك املفسدين(.)27
بالرجم إن استم َّر يف دعوتهَ ،ف َش َكا أمره إىل الله تعاىل الذي َّ
تضمنتا اإلشارة إىل إرسال نوح ـ عليه السالم ـ ومدَّة لبثه يف قومه ثم إهالك الظاملني
 -7سورة العنكبوت :وفيها آيتانَّ ،
وحا إلىَ َقوم ِه َف َل ِب َث في ِه ْم أَ ْل َف َس َن ٍة إال َخ ْم ِس َ
ني َعا ًما َفأَ َخ َذهُ ْم
ونجاة نوح ومن معه من املؤمنني ،قال تعاىلَ « :ولق ْد أَ ْر َس ْلنَا ُن ً
ُّ
الطو َف ُان َوهُ ْم َظالِ ُم َ
الس ِفي َن ِة َو َج َع ْلنَاهَ ا َءا َي ًة لل َعاملِنيَ(.)28(»)15
أنجينَاهُ َوأَ ْص َح َ
ون (َ )14ف َ
اب َّ
وح َف َل ِن ْع َم ا ُمل ِجي ُب َ
ون»( ،)29وأشارت اآليات
 -8سورة الصافات :وفيها ( )8آيات قصار من قوله تعاىلَ « :ول َق ْد َنادَا َنا ُن ٌ
ثم استجابة الله له وإهالك جميع أهل األرض من الكفرة،
بإيجاز إىل نداء نوح ـ عليه السالم ـ لربه والتجائه إليه ،ومن َّ
يبق إال نوح ومن معه من املؤمنني الذين ماتوا بعد ذلك ،ومل َ
ومل َ
يبق إال أوالد نوح وذ ّريته( ،)30وهو معنى قولهَ « :و َج َع ْلنَا
ُذ ِّر َي َت ُه هُ ُم ال َبا ِقنيَ».
()31
وح»...
وتضمنت اإلشارة إىل
َّ
 -9سورة القمر :وفيها ( )7آيات ،ابتدا ًء من قوله سبحانهَ « :ك ّذ َب ْت َق ْبل ُه ْم َقو ُم ُن ٍ
السفينة(.)32
ثم دعائه عليهم ،ومن َّ
تكذيب قوم نوح لرسولهم ومعارضتهم لدعوتهَّ ،
ثم إغراقهم ونجاة أصحاب َّ

تضمنت مواقف عديدة ،وحوارات متن ّوعة ،وهي ُّ
محل ال ّدراسة التفصيل َّية يف هذا
 -10سورة نوح :وآياتها ( )28آيةَّ ،
البحث.
قصة نوح عليه السالم فهي:
أ َّما بقية السور التي أشري فيها إىل َّ
 - 25جالل الدين المحلي وجالل الدين السيوطي ،تفسير الجاللين ،دار المعرفة ،بيروت ،ص .448
 - 26سورة الشعراء ،من اآلية  105إلى اآلية .122
 - 27محمد سليمان األشقر ،زبدة التفسير من فتح القدير ،ط 1408 ،2هـ ،ص ص .486-487
 - 28سورة العنكبوت ،من اآلية  14إلى اآلية .15
 - 29سورة الصافات :من اآلية  75إلى اآلية .82
 - 30حكمت بشير ياسين ،التفسير الصحيح ،ط  ،4دار المآثر للنشر والتوزيع1420 ،هـ ،ص .205
 - 31سورة القمر :من اآلية  9إلى اآلية .15
 - 32محمد سليمان األشقر ،زبدة التفسير ،ص .705

65

المقدس والتاريخ

سورة آل عمران :آية  ،33سورة النساء :آية  ،163سورة األنعام :آية  ،84سورة التوبة :آية  ،70سورة إبراهيم :آية ،9
سورة اإلرساء :من اآلية  3إىل اآلية  ،17سورة مريم :اآلية  ،58سورة الحج :اآلية  ،42سورة الفرقان :اآلية  ،37سورة األحزاب:
اآلية  ،7سورة ص :اآلية  ،212سورة غافر :من اآلية  5إىل اآلية  ،31سورة الشورى :اآلية  ،42سورة ق :اآلية  ،12سورة
الذاريات :اآلية  ،46سورة النجم :اآلية  ،46سورة الحديد :اآلية  ،26سورة التحريم :اآلية .10
السرد القرآني:
ثالث ًا :أنواع الحوار في َّ

حوى القرآن الكريم جملة كبرية من الحوارات ،وبالنَّظر إىل جانب املتحاورين ميكن تقسيم الحوار يف القرآن إىل ستة
أنواع وهي(:)33
 -1حوار بني الله تعاىل وأحد من خلقه كاملالئكة والرسل وإبليس وغريهم.
 -2حوار بني املؤمنني من اإلنس.
 -3حوار بني مؤمن وكافر.
 -4حوار بني إنسان وحيوان.
 -5حوار بني الكافرين.
 -6حوار بني الجن.
وبالنَّظر إىل آيات سورة «نوح» نجد أ َّنها َح ْ
وت ثالثة أنواع من الحوارات ،وهي:
 -1حوار بني الله ع ّز ّ
وجل ونبيه الكريم نوح عليه السالم :وقد أخذ هذا النوع أكرث آيات السورة ،ذلك َّأن هذه
خصصت لقصة نوح وقومه ،اخترص فيها جهد وعناء تسعامئة وخمسني سنة ،وكأ َّنها الوقفة األخرية لنبي الله
السورة التي ّ
نوح عليه السالم ،وهو يعرض عىل ر ّبه سبحانه ،حسابه األخري وخالصة دعوته وحصيلة عمله طوال تلك السنني(.)34
وقد بدأ هذا النوع من الحوار بتكليف الله ع َّز َّ
ثم بيان مضمونها[ :أن
وجل لنبيه نوح عليه السالم بال ّرسالة ،ومن َّ
أنذر قومك] أي فقلنا له :أنذر قومك( ،)35ومن هنا ينشأ الحوار ،فبعد هذا التكليف ال َّرباين واألمر اإللهي الذي ال يسع إال
االنقياد له ،انطلق نوح ينذر ويح ّذر ،ويعظ ويدعو ،وملَّا كان املقام هنا العرض املخترص فقد طويت سنني العمل الدؤوب
 - 33د .يحيى بن محمد زمزمي ،الحوار آدابه وضوابطه ،ص ص .74-75
 - 34سيد قطب ،في ظالل القرآن ،ط  ،6دار الشرق1405 ،هـ ،ص .3706
 - 35محمد بن أحمد القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،مجلد  ،9دار الكتب العلميَّة1408 ،هـ ،ص .193
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والجهد املضني ،ليصل إىل نهاية املطاف مع نوح عليه السالم وهو يشكو قومه ويعرض خالصة ما قام به وما قاله لهم
ثم يجدّد الخطاب لر ّبه
وماذا ردُّوا عليهَ « :ق َال َر ِّب إِنيّ َد َع ْو ُت َق ْو ِمي لَ ْي ًال َو َن َها ًرا (َ )5ف َل ْم َي ِزدهُ ْم دعاءي إال ِف َرا ًرا (ّ ،)36(»)6
وح َر ِّب إ ّن ُه ْم َع َص ْونيِ وا ّت َب ُعوا َمن ْمل يزدْهُ َما ُل ُه إال َخ َسا ًرا ()21
مؤ ّكداً عصيانهم وعنادهم ومكرهم واستكبارهمَ « :ق َال ُن ٌ
َو َم َك ُروا َم ْك ًرا َك َّبا ًرا»(.)37
قصة نوح وحواره مع الله ع َّز َّ
وجل ،حيث دعا ر َّبه طالباً منه استئصال
وأخرياً تعرض اآليات املشهد األخري من َّ
الكافرين من األرض ،وإهالك الظاملني ،والعفو واملغفرة للمؤمنني ،وقد شمل دعاؤه بالهالك َّ
كل ظامل إىل يوم القيامة ،كام
شمل دعاؤه باملغفرة َّ
وح َر ِّب الَ َت َذ ْر َعلىَ األَ ْر ِض منَ ال َكا ِفرينَ َد َّيا ًرا( )26إ َّن َك
كل مؤمن ومؤمنة إىل يوم القيامة(َ « .)38و َق َال ُن ٌ
وللم ْؤ ِم ِن َ
َات
ني وا ُمل ْؤ ِمن ِ
اج ًرا َك َّفا ًرا (َ )27ر ِّب ا ْغ ِف ْر ليِ ولِ َوالِدَيَّ َولِ َمنْ د ََخ َل َب ْي ِتي ُم ْؤ ِمنًا ُ
إن َت َذ ْرهُ ْم ُي ِض ُّلوا ِع َباد ََك والَ َي ِلدُ وا إ َّال َف ِ
والَ َت ِز ِد َّ
الظاملِ َ
ني إ َّال َت َبا َرا (.)39(»)28
 -2حوار بني نوح عليه السالم وقومه :وقد بدأه نوح ـ عليه السالم ـ استجابة ألمر الله تعاىل الذي أرسله نذيراً لقومه،
َّ
والحث عىل توحيد الله وعبادته وتقواه وطاعته ،طمعاً يف رضاه ومغفرته ،والتَّحذير من
يتضمن تبليغ الرسالة
وهو َّ
عذابه ونقمته ،مع توضيح دوره ومهمتهَ « :ق َال َيا َق ْو ِم إنيِّ لَ ُك ْم َن ِذي ٌر ُمبنيُ( )2أَنِ ا ْع ُبدُ وا الله وا ّت ُقوهُ َوأَ ِط ُيعونِ (َ )3ي ْغ ِف ْر
لَ ُكم من ُذ ُنو ِب ُك ْم َو ُي َؤ ِّخر ُك ْم إلىَ أَ َج ٍل ُم َس ًّمى َّإن أَ َج َل الل ِه إِ َذا َجا َء الَ ُي َؤ َّخ ُر لَ ْو ُك ْنت ُْم َت ْع َل ُم َ
ون(.)40(»)3
وملَّا واجهه قومه بالكفر والعناد واإلرصار واالستكبار ،ن َّوع لهم األساليب وغيرَّ لهم الوسائل لع ّلهم يستجيبون ،وكان
من ذلك أن أطمعهم يف الغفران إذا استغفروا ر َّبهم ،وأخربهم بثمرة االستغفار وأ َّنه سبب يف سعة الرزق ونزول الغيث
الس اَم َء َع َل ْي ُك ْم ِم ْد َرا ًرا ( )11وَيمُ ْ ِد ْد ُكم ِبأَ ْم َوالٍ
وكرثة األموال واألوالد(َ « )41ف ُق ْل ُت ْاس َت ْغ ِف ُروا َر َّب ُك ْم إ َّن ُه َك َان َغ َّفا ًرا (ُ )10ي ْر ِس ِل َّ
َو َب ِن َ
َّات و َي ْج َع ْل لَ ُك ْم أ ْن َها ًرا(.)42(»)12
ني َو َي ْج َع ْل لَ ُك ْم َجن ٍ
لقد تع َّددت مواقف الحوار بني نوح وقومه نظراً لطول فرتة دعوته لهم ،ولشدَّة عنادهم وإرصارهم ،ففي موقف
ات ِط َبا ًقا(َ )15و َج َع َل
آخر يأخذ بهم إىل آيات الله يف أنفسهم ويف الكون من حولهم« :أَلَ ْم َت َر ْوا َك ْي َف َخ َل َق الله َس ْب َع َس اَم َو ٍ
ال َق َم َر ِفهنَّ ُنو ًرا َو َج َع َل َّ
ثم ُي ِعيدُ ُك ْم ِفي َها َو ُي ْخ ِر ُج ُك ْم ْإخ َر ًاجا ()18
الش ْم َس سرِ َ ًاجا ( )16والله أَ ْن َبت َُك ْم منَ األَ ْر ِض َن َبا ًتا (َّ )17
والله َج َع َل لَ ُك ْم األَ ْر َض ِب َس ً
اجا(.)43(»)20
اطا ( )19لِت َْس ُل ُكوا ِم ْن َها ُس ُب ًال ِف َج ً
 - 36سورة نوح :من اآلية  5إلى اآلية .6
 - 37سورة نوح ،من اآلية  21إلى اآلية .22
 - 38محمد بن علي الشوكاني ،فتح القدير ،دار الفكر للطباعة ،بيروت ،ص .302
 - 39سورة نوح :من اآلية  26إلى اآلية .28
 - 40سورة نوح :من اآلية  2إلى اآلية .4
 - 41سيد قطب ،في ظالل القرآن ،ص .3713
 - 42سورة نوح من اآلية  10إلى اآلية .12
 - 43سورة نوح من اآلية  15إلى اآلية .20
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 3حوار بني الكافرين من قومه :وهذا النوع من الحوار نشأ بعد العصيان واإلعراض ،واالستكبار والعناد ،الذي واجهبه قوم نوح رسالته ،فلم ينفعهم التَّذكري والتَّحذير ،وال اإلطامع باملال والبنني ،فأبوا إال الكفر والتَّكذيب ،ومل يكتفوا بهذا
الضالل بل زادوا عليه باملكر والكيد[ :ومكروا مك ًرا ك َّبارا] ،أي مكراً كبرياً وكثرياً )44(.وكان من مكرهم تحريض الرؤساء
لألتباع والعا َّمة عىل الكفر والعصيان وعدم االستجابة لدعوة نوح عليه السالم ،وح ّثهم عىل االستمساك باألصنام التي كانوا
يتَّخذونها آلهة من دون الله ،وخصوا بال ّذكر أكرب األصنام ليثريوا الحم َّية يف قلوب الدهامء بأال يدعوا ما كان عليه آباؤهم
األقدمون(َ « :)45و َقا ُلوا الَ َت َذ ُر َّن أَلِ َهت َُك ْم َوالَ َت َذ ُر َّن َودًّا َوالَ ُس َوا ًعا َوالَ َي ُغ َ
وث و َي ُع َ
وق َو َنسرْ ًا»(.)46
رابع ًا :موضوعات الحوار في السرد القرآني:

ظهر اَّ
مم تقدَّم تن ُّوع الحوارات يف هذه السورة التي اخترصت تلك املسرية الدعو َّية الطويلة يف مدَّتها وأحداثها
تضمنت الحوارات املذكورة يف هذه السورة عدداً من املوضوعات واملسائل من أه ّمها:
ومراحلها ،وقد َّ
 -1موضوع الرسالة التي من أجلها بعث الله نوحاً ـ عليه السالم ـ وغريه من األنبياء ،إ َّنها رحمة الله تعاىل ببني
وحا
اإلنسان ،وإنذار البرش َّية من عذابه األليم ،إن هم كفروا وأعرضوا ،ومل يعبدوا ر َّبهم ويوحدوا حالهم(« )47إِ َّنا أَ ْر َس ْلنَا ُن ً
اب أَلِ ٌيم»(.)48
إِلىَ َق ْو ِم ِه أَ ْن أَ ْن ِذ ْر َق ْو َم َك ِمن َق ْب ِل أَن َي ْأ ِت َي ُه ْم َع َذ ٌ
 -2الدعوة إىل تصديق ال ّرسول الذي اختاره الله واصطفاه ليبلغ دينه وينذر قومه( ،)49وهذا ما بدأ به نوح حواره
وم إنيِّ لَ ُك ْم َن ِذي ٌر ُم ِبنيُ»( ،)50وهو ما فصلته آيات األعراف حيث قال تعاىلَ « :ق َال َيا َق ْو ِم لَ ْي َس بيِ َض َاللَ ٌة
مع قومهَ « :ق َال َيا َق ِ
َولَ ِكنِّي َر ُس ٌ
نص ُح لَ ُك ْم َوأَ ْع َل ُم ِمنَ الله َما الَ َت ْع َل ُم َ
رب ال َعالَ ِم َ
ون»(.)51
ول ِمن ِّ
ني (ُ )61أ َب ِّل ُغ ُك ْم ِر َساالَ ِت َربيِّ َوأَ َ
ُّ
والحث عىل اتقاء محارمه وطاعة أمره ،وهذا ما ظهر يف أ َّول
 -3الدعوة إىل توحيد الله تعاىل وإفراده بالعبادة،
حوار لنوح مع قومه بعد أن أخربهم َّ
بأن الله أرسله إليهمَ « :ق َال َيا َق ْو ِم إنيِّ لَ ُك ْم َن ِذي ٌر ُم ِبني ( )2أَنِ ا ْع ُبدُ وا الله َوا َّت ُقوهُ
َوأَ ِط ُيعونِ »(.)52

 - 44أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ،جامع البيان في تأويل القرآن ،ص .253
 - 45عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تفسير الكريم المنان ،ص .314
 - 46سورة نوح ،اآلية .23
 - 47عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تفسير الكريم المنان ،ص .311
 - 48سورة نوح ،اآلية .1
 - 49سيد قطب ،في ظالل القرآن ،ص .3710
 - 50سورة نوح ،اآلية .2
 - 51سورة األعراف ،من اآلية  61إلى اآلية .62
 - 52سورة نوح ،من اآلية  2إلى اآلية .3
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وما جاء يف هذه السورة عن نوح ـ عليه السالم ـ َّ
وضحته اآليات املشابهة يف السور األخرى ،كقوله تعاىلَ « :ولَ َق ْد
َ
وحا إِلىَ َق ْو ِم ِه إِنيِّ لَ ُك ْم َن ِذي ٌر َم ِب ُني ( )25أَن الَ َت ْع ُبدُ وا إ َّال الله إِنيِّ أَ َخ ُ
يم»( .)53وقوله تعاىل:
اف َع َل ْي ُك ْم َع َذ َ
أَ ْر َس ْلنَا ُن ً
اب َي ْو ٍم أ ْل ٍ
وحا إِلىَ َق ْو ِم ِه َف َق َال َيا َق ْو ِم ا ْع ُبدُ وا الله َما لَ ُك ْم منْ إِالَ ٍه َغيرْ ُهُ أَ َف َال َت َّت ُق َ
ون»(.)54
« َولَ َق ْد أَ ْر َس ْلنَا ُن ً
 -4شكوى القوم املعاندين إىل ر ّبهم وخالقهم ،فقد دعاهم نب ُّيهم املختار ألف سنة إال خمسني عاماً ،وما آمن معه
إال قليل ،مع أ َّنه مل ُ
يأل جهداً ،ومل ّ
ميل أو يفرت ،لي ًال ونهاراً ،ومل يرتك وسيلة إال سلكها ،رساً وجهاراً ،ولكن أ َبوا إال متادياً عىل
الباطل ونفوراً عن الحقّ وإرصاراً عىل الكفر( ،)55إ َّنها صورة من صور البرش َّية العنيدة الضالة املستكربة عن الحقّ  ،املعرضة
عن دالئل الهدى وموحيات اإلميان( ،)56وهنا كانت شكواه إىل الله موضوعاً لحوار آخر بني نوح ور ّبه سبحانه وتعاىلَ « :ق َال
َر ِّب إِنيِّ َد َع ْو ُت َق ْو ِمي لَ ْي ًال َو َن َها ًرا (َ )5ف َل ْم َي ِزدْهُ ْم ُد َعا ِءي إ َّال ِف َرا ًرا»(.)57
رب إِ َّن ُه ْم َع َص ْونيِ وا َّت َب ُعوا َمن ْمل َي ِزدْهُ َما ُل ُه َو َولَدُ هُ إ َّال َخ َسا ًرا (َ )21و َم َك ُروا َم ْك ًرا
وح ِّ
ثم قوله م َّرة أخرىَ « :ق َال ُن ٌ
ًك َّبا ًرا»(.)58
 -5التذكري بعظمة الله وقدره والرتغيب يف ثوابه اآلجل مبغفرة الذنوب واملعايص والوقاية من عذابه وحسابه،
والثواب الدنيوي العاجل بإنزال املطر وإحياء البالد والعباد ،وبسط ال ّرزق بتكثري املال والبنني وإنبات الزروع وجري
الس اَم َء َع َل ْي ُك ْم ِم ْد َرا ًرا ( )11وَيمُ ْ ِد ْد ُك ْم ِبأَ ْم َوالٍ َو َب ِن َ
ني َو َي ْج َع ْل
األنهار(َ « :)59ف ُق ْل ُت ْاس َت ْغ ِف ُروا َر َّب ُك ْم إ ّن ُه َك َان َغ َّفا ًرا (ُ )10ي ْر ِس ِل َّ
َّات َو َي ْج َعل ُلك ْم أَ ْن َها ًرا(َ )12ما لَ ُك ْم الَ َت ْر ُج َ
ون لل ِه َو َقا ًرا»(.)60
لَ ُك ْم َجن ٍ
قال سعيد بن جبري يف قوله تعاىل[ :ما لكم ال ترجون لله وقا ًرا]( :ما لكم ال تعظمون الله حق عظمته)(.)61
 -6إثبات البعث والنشور واالستدالل عليه بأد ّلة يتك َّرر إيرادها يف القرآن الكريم( )62وهي:

 - 53سورة هود :من اآلية  25إلى اآلية .26
 - 54سورة المؤمنون :اآلية .23
 - 55ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،ص .424
 - 56سيد قطب ،في ظالل القرآن ،ص .3706
 - 57سورة نوح :من اآلية  5إلى اآلية .6
 - 58سورة نوح :من اآلية  21إلى اآلية .22
- 59أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ،معالم التنزيل ،ط  ،5دار طيبة ،الرياض1417 ،هـ ،ص .312
 - 60سورة نوح :من اآلية  10إلى اآلية .13
 - 61أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ،المرجع نفسه ،ص .231
 - 62محمد األمين الشنقيطي ،أضواء البيان ،عالم الكتب ،بيروت ،ص .7
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أ -االستدالل بالخلق األول ،وهنا قال نوح لقومهَ « :و َقد َخ َل َق ُك ْم ْأط َوا ًرا»( )63فذ َّكرهم بابتداء خلقهم تنبي ًها لهم عىل
املعادَّ ،
وأن الذي أنشأهم من العدم قادر عىل أن يعيدهم بعد موتهم ،وقد ك َّرر نوح عليهم هذا الدَّليل وأ َّكده بقوله:
«والله أَ ْن َبت َُك ْم منَ األَ ْر ِض َن َبا ًتا (ُ )17ث ّم ُي ِعيدُ ُك ْم ِفي َها و ُي ْخ ِر ُج ُك ْم ْإخ َر ًاجا»( ،)64وهذا ما جاء رصيحاً يف قول الله ع َّز َّ
وجل:
الخ ْل َق ُث َّم ُي ِعيدُ هُ َوهُ َو أَهْ َو ُن َع َل ْي ِه»( ،)65وقوله تعاىل« :أَ َف َعيينَا ِب َ
« َوه َو ال ِذي َي ْب َد ُؤا َ
الخ ْل ِق األ َّولِ َب ْل هُ ْم يف ل ْب ٍس منْ َخ ْل ٍق
َج ِدي ٍد»(.)66
الساموات واألرض التي هي أعظم وأكرب من خلق الناس ،فقد قال نوح لهم« :أَلَ ْم َت َروا َك ْي َف
ب -االستدالل بخلق َّ
ات ِط َبا ًقا (َ )15و َج َع َل ال َق َم َر فيهنَّ ُنو ًرا َو َج َع َل َّ
ثم قال أيضاً« :والله َج َع َل لَ ُك ْم
َخ َل َق الله َس ْب َع َس اَم َو ٍ
الش ْم َس سرِ َ ًاجا»َّ )67(،
األَ ْر َض ِب َس ً
وات واألَ ْر ِض أَ ْكبرَ ُ منْ
الس اَم ِ
اطا ( )19لِت َْس ُل ُكوا ِم ْن َها ُس ُب ًال ِف َج ً
اجا»( ،)68وهذا كام قال تعاىل يف آية أخرى« :لَخ ْل ُق َّ
َّاس الَ َي ْع َل ُم َ
ون»(.)69
َّاس ولَ ِكنَّ أَكْثرَ َ الن ِ
َخ ْل ِق الن ِ
 -7التثبيت عىل الباطل والتحريض عىل االستمساك به ،وعدم االستجابة للحقّ واالنقياد إليه ،وهذا ما ز َّينه الرؤساء
واملأل من قوم نوح للعا َّمة والسفهاءَ « :و َقا ُلوا الَ َت َذ ُر َّن َءال َهت َُك ْم والَ َت َذ ُر َّن َودًّا والَ ُس َوا ًعا والَ َي ُغ َ
وث َو َي ُع َ
وق و َنسرْ ًا»( ،)70وهو
وإن جاء هنا مخترصاً فقد جاء تفصيل كالمهم يف آيات أخر .فم َّرة يتَّهمون رسولهم بالجنونَ « :و َقا ُلوا َم ْجن ٌ
ُون َوا ْزد ُِجر َ»(،)71
وح لَت َُكو َننَّ ِمنَ املَ ْر ُجو ِمنيَ»( ،)72وثالثة يتحدَّونه ويستعجلونه بالعذابَ « :قا ُلوا
وم َّرة يهدّدونه بال َّرجمَ « :قا ُلوا لَ نِئ لَ ْم َت ْن َت ِه َيا ُن ُ
وح َق ْد َجا َد ْل َتنَا َفأَكْثرَ ْ َت ِجدَالَنَا َف ْأ ِتنَا بمِ َا َت ِعدُ َنا إن ُك َ
الصا ِد ِقنيَ»(.)73
نت ِمنَ َّ
َيا ُن ُ
لقد ظهر اَّ
مم تقدَّم تن ُّوع موضوعات الحوار يف سورة نوح بحسب املتحاورين من جهة ،وبحسب املواقف واألحداث
من جهة أخرى(.)74

 - 63سورة نوح ،اآلية .14
 - 64سورة نوح ،من اآلية  17إلى اآلية .18
 - 65سورة الروم ،اآلية .27
 - 66سورة ق ،اآلية .15
 - 67سورة نوح ،من اآلية  15إلى اآلية .16
 - 68سورة نوح ،من اآلية  19إلى اآلية .20
 - 69سورة غافر :اآلية .57
 - 70سورة نوح ،اآلية .23
 - 71سورة القمر ،اآلية .9
 - 72سورة الشعراء ،اآلية .112
 - 73سورة هود ،اآلية .32
74 - Dominique Mainguenea: Pragmatique pour le discours littéraire, Bordas, Paris, 1990, P.77.
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خامس ًا :أساليب الحوار في السرد القرآني:

من املعلوم َّأن للحوار أساليب عديدة( ،)75استخدُ م كثري منها يف القرآن الكريم منها :رضب األمثلة والوعظ والتذكري
السرب والتقسيم والتعريض بالخصم وطلب الدَّليل واستخدامه وإيراد القصص
والتحدي واإلفحام والتد ُّرج واستخدام ّ
والقول باملوجب واملناقضة( )76ونحوها.
والحوار القرآين يف سورة نوح تضمن بعضاً من تلك األساليب ،وبيانها عىل النحو اآليت:
الصحيحة والواضحة والحجج ال َّدامغة لبيان الحقّ وتفنيد شبهات الباطل،
 -1االستدالل :واملقصود به إيراد األد ّلة َّ
مهم يف ّ
كل حوار ،وهو معتمد عىل رشط العلم الذي ال ب َّد من
واملطالبة بإثبات الدعوى بالدَّليل والربهان ،وهو أصل ٌّ
توفريه يف ّ
كل من يتصدَّى للحوار واإلقناع ،حتى ال يتح َّول الحوار إىل جدل عقيم ال فائدة منه وال مثرة(.)77
وال َّ
شك َّأن من يحمل الحقَّ املؤ َّيد بوحي الله ع َّز َّ
وجل ،هو الذي ميلك الدَّليل والربهان القاطع ،الذي ال تقوم أمامه
الشبهات ،وتتناثر بني يديه الحجج الواهيات ،ونبي الله نوح ـ عليه السالم ـ أورد يف حواراته جملة من األد ّلة ،وانتقل فيها
خاصة فيام يتع ّلق بإثبات البعث والنشور ،حيث أقام عليه دليلني ـ كام تقدَّم -هام االستدالل بالخلق
من برهان إىل برهانَّ ،
الساموات واألرض « َمالَ ُك ْم الَ َت ْر ُج َ
ون لل ِه َو َقا ًرا (َ )13و َق ْد َخ َل َق َك ْم أَ ْط َوا ًرا ( )14أَلَ ْم َت َر ْوا َك ْي َف َخ َل َق
األ َّول ،واالستدالل بخلق َّ
وج َع َل َّ
ثم
الل ُه َس ْب َع َس اَم َو ٍ
ات ِط َبا ًقا (َ )15و َج َع َل ال َق َم َر فيهنَّ ُنو ًرا َ
الش ْم َس سرِ َ ًاجا( )16والل ُه أَ ْن َبت َُك ْم منَ األَ ْر ِض َن َبا ًتا(َّ )17
ُي ِعيدُ ُك ْم ِفي َها َو ُي ْخ ِر ُج ُك ْم إِ ْخ َر ًاجا ( )18والل ُه َج َع َل لَ ُك ْم األَ ْر َض ِب َس ً
اجا(.)78(»)20
اطا( )19لِت َْس ُل ُكوا ِم ْن َها ُس ُب ًال ِف َج ً
 -2الوعظ والتذكري والرتغيب يف فضل الله ونعمه الدنيو َّية املرتبطة بتقواه واستغفاره كنزول املطر وحصول أنواع
األرزاق وأصناف املتاع ودفع الهالك إىل أجل مسمى )79(،وأعظم من ذلك مغفرة ال ّذنوب يف اآلخرة والنجاة من عذاب الله
تعاىل ،وهذا ظاهر يف قولهَ « :ي ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ِمن ُذ ُنو ِب ُك ْم َو ُي َؤ ِّخ ْر ُك ْم إِلىَ أَ ِج ٍل ُم َس ًّمى»( ،)80وقولهَ « :ف ُق ْل ُت ْاس َت ْغ ِف ُروا َر َّب ُك ْم إِ َّن ُه
الس اَم ُء َع َل ْي ُكم ِم ْد َرا ًرا ( )11وَيمُ ْ ِد ْد ُك ْم ِبأَ ْم َوالٍ َو َب ِن َ
َّات َو َي ْج َعل لَ ُك ْم أَ ْن َها ًرا»( ،)81ومن
ني َو َي ْج َع ْل لَ ُك ْم َجن ٍ
َك َان َغ َّفا ًرا (ُ )10ي ْر ِس ِل َّ

75 - Annie Kuyumkuyan: Pour une pragmatique du discours narratif, éd. Lang SA, éditions scientifiques européennes, Bern,
2002, P.41.
 - 76القول بالموجب :هو ر ُّد دعوى الخصم من فحوى كالمه ،والمناقضة :هي تعليق األمر على مستحيل للداللة على استحالة وقوعه أبداً .انظر - :جالل الدين
السيوطي ،اإلتقان في علوم القرآن ،ط ،3مكتبة البابي ،مصر1381 ،هـ ،ص ص .65-66
 زاهر بن عواض األلمعي ،مناهج الجدل ،ط ،3مطابع الفرزدق ،الرياض1404 ،هـ ،ص .81 - 77د .يحيى بن محمد زمزمي ،الحوار آدابه وضوابطه ،ص .309
 - 78سورة نوح ،من اآلية  13إلى اآلية .20
 - 79عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تفسير الكريم المنان ،ص .311
 - 80سورة نوح ،اآلية .4
 - 81سورة نوح ،من اآلية  10إلى اآلية .12
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ثم الترَّ هيب والتَّحذير والتَّخويف من االستهانة بأمر الله وترك تعظيمه وإجاللهَ « :ما لَ ُك ْم الَ َت ْر ُج َ
ون لل ِه َو َقا ًرا»( ،)82قال ابن
َّ
كثري رحمه الله« :هذا مقام الدَّعوة بالترَّ غيب ثم عدل بهم إىل دعوتهم بالترَّ هيب»(.)83
باألهم بعد ذكر املقدّمات وتهيئة الجو املناسب وتحديد نقاط اال ّتفاق ،إذ َّأن الحوار مجال واسع
 -3التد ُّرج والبدء
ّ
ثم ينبغي أن يبدأ بأصل القض َّية ـ بعد ذكر مقدّماتها-
وقد يتش َّعب الحديث( )84ويستهلك الوقت فيام ال نفع فيه ،ومن َّ
وهذا ما فعله نوح ـ عليه السالم ـ يف أ َّول حواره مع قومهَ « :ق َال َيا َق ْو ِم إِنيِّ لَ ُك ْم َن ِذي ٌر ُمب ٌني ( )2أَنِ ا ْع ُبدُ وا الله وا َّت ُقوهُ
ثم
مهمة هي خالصة دعوته :عبادة الله وحده ،وتقواه ،وطاعة رسولهَّ ،
َوأَ ِط ُيعونِ »( ،)85لقد دعاهم منذ البداية إىل أصول َّ
أعقب ذلك ببيان ما يرت َّتب عىل االستجابة ألمر الله ـ اَّ
مم تقدَّم ذكره -من املغفرة وسعة ال ّرزق ودفع الهالك...إلخ.
 -4اإلرسار واإلعالنَّ :إن طول الفرتة التي قضاها نوح ـ عليه السالم ـ يف قومه ،وشدَّة عنادهم وإرصارهم عىل ضاللهم،
استدعت تنويع األساليب وتعدُّ د ّ
الطرق ،وتغيرُّ الوسائلَّ ،
لعل طريقة تنفع أو أسلوباً يؤ ّثر ما ال يؤ ّثر غريه( ،)86وهذا ما
وضحه نوح ـ عليه السالم ـ مب ّيناً أ َّنه قد استنفد َّ
َّ
كل الوسائل يف حواره مع قومه لدعوتهم إىل الحقّ ُ « ،ث َّم إِنيِّ َد َع ْو ُت ُه ْم
ِج َها ًرا(ُ )8ث َّم إِنيِّ أَ ْع َل ُ
نت ل ُه ْم َوأَسرْ َ ْر ُت لَ ُه ْم إِسرْ َا ًرا»( .)87لقددعاهم جهاراً مبسمع منهم ك ّلهم ،وحاورهم جهرة بني الناس،
رس لهم فيام بينه وبينهم( ،)88قال ابن ع َّباس« :يريد أك ّلم الرجل
كام أ َّنه أعلن كالمه ظاهراً بصوت عالٍ  ،إضافة إىل أ َّنه أ َّ
بعد الرجل يف السرّ »(.)89
السؤال
السؤال واالستفسار ،وله عدَّة أغراض ،فقد يكون ُّ
 -5السؤال واالستفهام :من األساليب املتَّبعة يف الحوار طريقة ُّ
لالستيضاح وطلب التفصيل والبيان وملعرفة املزيد من املعلومات ،وقد يكون للتقرير عند ذكر حقائق مس ّلمة ال مجال
وات ِط َبا ًقا»(.)90
لالعرتاض عليها ،كام فعل نوح ـ عليه السالم ـ حني ق َّررهم بقوله« :أَلَ ْم َت َر ْوا َك ْي َف َخ َل َق الله َس ْب َع َس اَم ٍ
وقد يستخدم االستفهام لإلنكار عىل املخالف قوالً أو فع ًال يعرف فساده أو تناقضه وضعفه( ،)91كام يف قول نوح ـ
عليه السالم ـ لقومهَ « :ما لَ ُك ْم الَ َت ْر ُج َ
ون لل ِه َو َقا ًرا»(.)92
 - 82سورة نوح ،اآلية .13
 - 83إسماعيل ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،ص .425
84 - Georges Lukach: Problèmes du réalisme, l’arc, 1975, P.45.
 - 85سورة نوح ،من اآلية  2إلى اآلية .3
86 - Gérard Genette: Nouveau discours du récit, Ed. Seuil, Paris, 1983, P.84.
 - 87سورة نوح ،من اآلية  8إلى اآلية .9
 - 88إسماعيل ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،ص .425
 - 89عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي ،زاد المسيّر ،ط ،3المكتب اإلسالمي ،بيروت1404 ،هـ ،ص .370
 - 90سورة نوح ،اآلية .15
 - 91الندوة العالميّة للشباب ،أصول الحوار ،ص .457
 - 92سورة نوح ،اآلية  .13وانظر :سيد قطب ،في ظالل القرآن ،ص .3713
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قصة
تلك بعض أساليب الحوار التي استخدمت يف هذه السورة ـ عىل إيجازها ـ وقد استخدمت أساليب أخرى يف َّ
وح إِ ْذ َق َال لِ َق ْو ِم ِه َيا َق ْو ِم
نوح ـ عليه السالم ـ يف غري هذه السورة ،كالتحدّي مث ًال ،كام يف قوله تعاىلَ « :وا ْت ُل َع َل ْي ِه ْم َن َبأَ ُن ٍ
ات الل ِه َف َعىل الل ِه َت َو َّك ْل ُت َفأَ ْج ِم ُعوا أَ ْم َر ُك ْم َوشرُ َ َكا َء ُك ْم ُث َّم الَ َي ُكن أَ ْم ُر ُك ْم َع َل ْي ُك ْم ُغ َّم ًة
إن َك َان َكبرُ َ َع َل ْي ُكم َم َقا ِمي و َت ْذ ِكريي ِبآ َي ِ
نظ ُرونِ »(.)93
ُث َّم ا ْق ُضوا إِليَ ّ َوالَ ُت ِ
سادس ًا :ضوابط الحوار في السرد القرآني:

املقصود َّ
بالضوابط :القواعد املنهج َّية والسلوك َّية التي ينبغي أن ينضبط بها الحوار( ،)94والتي يحسن باملحاور أن
يلتزمها حتى يثمر حواره( ،)95والحوار القرآين يف سورة نوح ،تو َّفرت فيه جملة من هذه الضوابط منها:
والتعصب ،وهو أصل عظيم تحلىّ به األنبياء واملرسلون يف دعواتهم
 -1اإلخالص والتج ُّرد والبعد عن الهوى
ُّ
نبي الله نوح ـ عليه السالم ـ يعلن منذ البداية حقيقة أمره ،وغاية رسالته ،فهو ما جاء لينافس
ومحاوراتهم ،وها هو ذا ُّ
أهل الدُّ نيا عىل دنياهم أو ُيزاحمهم يف أموالهم ومعاشهم« :إنيٍّ لَ ُك ْم َن ِذي ٌر ُم ِبني»( ،)96وجاء بيان ذلك رصيحاً يف آية أخرى
حني قالَ « :و َيا َق ْو ِم الَ أَ ْسأَ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه َمأالَ إن أَ ْج ِريَ إ َّال َعلىَ الله َو َمأ أَ َنا ِب َطا ْر ِد ال ِذينَ أَ َمنُوا إ ّن ُهم ُم َال ُقوا َر ِّب ِه ْم َولَكنِّي أَ َرا ُك ْم
َق ْو ًما َت ْج َه ُل َ
ون»(.)97
وقال يف آية أخرىَ « :ق َال َيا َق ْو ِم لَ ْي َس بيِ َض َاللَ ٌة َولَ ِكنِّي َر ُس ٌ
ول من َر ِّب ال َعالَم َ
ني (ُ )61أ َب ِّل ُغ ُك ْم ِر َساالَ ِت َربيِّ َوأَ ْن َص ُح
لَ ُك ْم َوأَ ْع َل ُم ِمنَ الله َما الَ َت ْع َل ُم َ
الصفات التي يتَّصف بها ال ُّرسل :البالغ والنصح
ون»( .)98قال ابن كثري رحمه الله« :وهذه ّ
واألمانة»(.)99
 -2البدء بالنّقاط املشرتكة ومواضع اال ّتفاق :ذلك َّأن هذا األسلوب يهيئ ّ
الطرف اآلخر لقبول الحقّ والتسليم به ،كام
أ َّنه يق ّرب من اله َّوة التي قد تكون بني ّ
الطرفني ،حني يدرك ُّ
كل طرف َّأن بينهام نقاط التقاء ميكن أن تكون أساساً لبناء
ولعل من هذا النَّوع ما ذكره نبي الله نوح ـ عليه السالم ـ من التذكري بنعم الله ع َّز َّ
الحوارَّ ،
وجل من إنزال املطر وسعة
الس اَم َء َع َل ْي ُك ْم ِم ْد َرا ًرا ( )11وَيمُ ْ ِد ْد ُك ْم ِبأَ ْم َوالٍ َو َب ْن َ
َّات َو َي ْج َعل لَ ُك ْم
ني َو َي ْج َع ْل لَ ُك ْم َجن ٍ
ال ّرزق بكرثة األموال واألوالدُ « :ي ْر ِس ِل َّ

 - 93سورة يونس ،اآلية .71
94 - Dominique Combe: Les genres littéraires, Hachette, Paris, 1992, P.61.
 - 95عبد الرحمن حبنكة الميداني ،ضوابط المعرفة ،ط ،1دار القلم ،دمشق1395 ،هـ ،ص .373
 - 96سورة نوح ،اآلية .2
 - 97سورة هود ،اآلية .29
 - 98سورة األعراف ،من اآلية  61إلى اآلية .62
 - 99ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،ص .224
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أَ ْن َها ًرا»( ،)100وكذلك ما تق َّدم من تذكريه بخلق الله لهم وإيجاد الساموات وما جعل فيها من الشمس والقمر وبسط األرض
وفتح الطرق فيها ،اَّ
مم هو مشاهد وال مجال إلنكاره.
 -3الوضوح التام وحسن البيان ملوضوع الحوار وقض َّية النقاش ،واإلجابة الشافية عن التساؤالت املطروحة( ،)101وهذا
ما سلكه نبي الله نوح ـ عليه السالم ـ حني أفصح عن قض َّيته وبينَّ أصول دعوته بقولهَ « :ق َال َيا َق ْو ِم إِنيِّ لَ ُك ْم َن ِذي ٌر ُم ِب ُني ()2
أَنِ ا ْع ُبدُ وا الل َه َوا َّت ُقوهُ َوأَ ِط ُيعونِ »( .)102هكذا ّ
بكل وضوح ،بال لبس أو غموض ،قال ابن كثري رحمه الله« :أي بينّ النذارة،
ظاهر األمر واضحه ،أن اعبدوا الله وا ّتقوه أي اتركوا محارمه واجتنبوا مآمثه ،وأطيعون فيام آمركم به وأنهاكم عنه»(.)103
حجته ،ال يتمتم وال يجمجم وال يتلعثم ،وال
فمنذ ال ّلحظة األوىل ونوح ـ عليه السالم ـ مفصح عن نذارته ،ومبينّ عن َّ
يدع مجاالً ّ
للشك والتلبيس(.)104
 -4التلطف يف العبارة وحسن القول وتهذيب األلفاظ والبعد عن الطعن والتجريح واالستهزاء والفحش والسخرية
واالحتقار( ،)105فهذا منهج اإلسالم يف الجدل والحوار قال تعاىلَ « :و َجا ِد ْل ُه ْم ِبال ِتي ِه َي أَ ْح َسنُ » ،)106وهذا ما مت َّيز به حوار
نوح وغريه من األنبياء عليهم السالم ،حيث أورد الحجج القو َّية واألد ّلة الواضحة ورد شبهات املعاندين ،مع االلتزام
بال ّلطف وال ّلنيُّ ،
يدل عىل هذا تلطفه منذ البداية ومخاطبته لقومه بقوله (يا قوم).
هكذا بتودُّد وسامحة ،وتذكري باألوارص التي تجمعهم ،فهو يناديهم وينسب نفسه إليهم وينسبهم إليهَّ ،
لعل ذلك يستثري
مشاعرهم ويح ّقق اطمئنانهم إليه فيام يقول( ،)107ثم أردف هذه املقدّمة بخطابات رقيقة وتذكري لطيفَ « :ق َال َيا َق ْو ِم إِنيِّ لَ ُك ْم
َن ِذي ٌر ُم ِبني ( )2أَنِ ا ْع ُبدُ وا الل َه وا َّت ُقوهُ َوأَ ِط ُيعونِ»( ،)108ونحوها من اآليات.
والتحمل وضبط النَّفس عن االنفعال ،مع الثبات واالستمرار وعدم اليأسَّ ،
ولعل هذا ظاهر يف رحلة نوح
 -5الصرب
ُّ
الدعو َّية مع قومه التي استم َّرت تسعامئة وخمسني سنة وما آمن معه إال قليل ،فقد صرب طوي ًال ،واحتمل كثرياً ،لقد واصل
ال ّليل بالنهار ،ليبلغ رسالة ر ّبه ويعرض ما عنده ،وقومه يفرون ،وإذا واجههم أو قابلهم سدُّ وا آذانهم ّ
وغطوا رؤوسهم

 - 100سورة نوح ،من اآلية  11إلى اآلية .12
101 - J. M.Adam, F.Revas: L’analyse des récits, Seuil Mémo, Paris, 1966, P.54.
 - 102سورة نوح ،من اآلية  2إلى اآلية .3
 - 103ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،ص .434
 - 104سيد قطب ،في ظالل القرآن ،ص .3711
 - 105عبد الرحمن حبنكة الميداني ،ضوابط المعرفة ،ص .374
 - 106سورة النحل ،اآلية .125
 - 107سيد قطب ،المرجع نفسه ،ص .1873
 - 108سورة نوح ،من اآلية  2إلى اآلية .3
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تترسب كلامته إىل أسامعهم ،وللتعبري عن إرصارهم عىل الضالل(َ « :)109ق َال َر ِّب إنيِّ َد َع ْو ُت َقو ِمي لَ ْي ًال
ووجوههم حتى ال َّ
واس َت ْغ َش ْوا ِث َيا َب ُهم
َو َن َها ًرا (َ )5ف َل ْم َي ِزدْهُ ْم ُد َع يِائ إ َّال ِف َرا ًرا (َ )6وإنيِّ َك َّل اَم َد َع ْو ُت ُه ْم لِ َت ْغ ِف َر لَ ُه ْم َج َع ُلوا أَ َصا ِب َع ُه ْم يف أَ َذا ِن ْ
هم ْ
واس َت ْكبرَ ُوا ْاس ِت ْك َبا ًرا»( ،)110ومع ذلك فقد واصل نوح عرض قض َّيته منوعاً أساليب العرض وطرق االستدالل ،متحيناً
َوأَصرَ ُّ وا ْ
َّ
«ثم إنيِّ َد َع ْو ُت ُه ْم ِج َها ًرا()8
كل فرصة بإرصار عىل تبليغ الرسالة ،فتارة يجهر لهم بالقول ،ثم يزاوج بني اإلعالن واإلرسار(َّ :)111
ُث َّم إِنيِّ أَ ْع َلن ُْت لَ ُه ْم َوأَسرْ َ ْر ُت لَ ُه ْم إِسرْ َا ًرا»( ،)112ورغم هذا الجهد والعناء ،والبذل والعطاء ،فهو يواجه بالص ّد واملكر ،والكيد
واإلعراض والتواطؤ عىل الكفر والضاللَ « :و َم َك ُروا َم ْك ًرا ُك َّبا ًرا(َ )22و َقا ُلوا الَ َت َذ ُر َّن َآلِ َهت َُك ْم َوالَ َت َذ ُر َّن َودًّا َوالَ ُس َوا ًعا والَ َي ُغ َ
وث
َو َي ُع َ
وق َو َنسرْ ًا»(.)113
 -6الرحمة والشفقة بالطرف اآلخر ،والحرص عىل إيصال ال ّرسالة إليه وإقناعه بالحقّ ال إفحامه وفضحه والتشهري به،
وهنا يبينّ نوح ـ عليه السالم ـ هذا الحرص لقومه حني قال لهم ابتدا ًءَ « :ق َال َيا َق ْو ِم إنيِّ لَ ُك ْم َن ِذي ٌر َمبني»( ،)114ويف موضع
يرصح لهم بخوفه عليهم ورحمته بهم« :إنيِّ أَ َخ ُ
يم»(.)115
اف َع َل ْي ُكم َع َذ َ
آخر ّ
اب َي ْو ٍم َع ِظ ٍ
مهم لنجاح الحوار وتحقيق مثرته ،فليس ُّ
كل وقت يصلح فيه العرض
 -7اختيار الوقت املناسب( :)116وهو عامل ٌّ
والنقاش ،إذ تطرأ عىل اإلنسان ظروف نفس َّية أو اجتامع َّية أو صح َّية أو نحوها تحول دون استيعابه أو تؤ ّثر عىل فكره
وعقله ومزاجه ،وكام قيلّ :
(لكل مقام مقال).
فال ب َّد من تقدير الظروف املحيطة واختيار الفرصة املناسبة لفتح الحوار والنقاشَّ ،
ولعل هذا ما فعله نبي الله نوح
ـ عليه السالم ـ حني ن َّوع أوقات عرض دعوته وبيان رسالتهَ « :ق َال َر ِّب إنيِّ َد َع ْو ُت َق ْو ِمي لَ ْي ًال و َن َها ًرا»(.)117
هذه بعض الضوابط التي روعيت يف مواقف الحوار يف هذه السورة ،وال َّ
شك َّأن هناك ضوابط أخرى ظهرت يف
املفصل يف سور أخرى من القرآن الكريم.
حوار نوح ـ عليه السالم ـ َّ

 - 109سيد قطب ،المرجع نفسه ،ص .3712
 - 110سورة نوح ،من اآلية  5إلى اآلية .7
 - 111سيد قطب ،في ظالل القرآن ،ص .3712
 - 112سورة نوح ،من اآلية  8إلى اآلية .9
 - 113سورة نوح ،من اآلية  22إلى اآلية .23
 - 114سورة نوح ،اآلية .2
 - 115سورة األعراف ،اآلية .59
116 - Ann Banfield: Phrases sans paroles: Théorie du récit et du style indirect libre, traduit de l’anglais par Cyril Veken, éd.
Seuil, Paris, 1995, P.62.
 - 117سورة نوح ،اآلية .5
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خاتمة:

َّإن الحوار سمة من سامت الوحدة الفن َّية داخل الخطاب القصيص القرآين ،واملحاورة بني األنبياء وأقوامهم رضب من
القصة ،وهو يف الحقيقة يكشف
إيضاح الفكرة ،وسبيل لعرض املوضوع ،ووسيلة لبلورة الهدف الذي من أجله سيقت َّ
عن طبيعة الشخوص ّ
ويوضح اتجاهاتهم وما تنطوي عليه نفوسهم .والجملة يف الحوار وضعت أص ًال لتقال ،ولينطق بها
وإنا إيقاعها من نوع مخالف يرتاوح بني ّ
الشخوص ،وليست كاملحاكاة أو الوصف أو السرَّ د ،مَّ
الطول والقرص ،واإليجاز
واإلطناب ملالءمة املوقف الذي تقال فيه .فاملقولة تربز الفكرة والفكرة تدفع باملقولة ،وطبيعة الشخص َّية التي تنطق
بهذه الفكرة املصوغة يف املقولة يتحتم أن تكون موامئة ملا تنطق به متّسقة نفس َّياً واجتامع َّياً وخلق َّياً مع ّ
كل جملة ولفظة
تخرج من امللقي إىل املتلقي ،إذ الحوار فعل من األفعال ،به يزداد املدى النَّفيس عمقاً ،ويحتدم الصرّ اع ويتأ َّزم املوقف،
القصة .وعىل قدر واقع َّية الشخص َّيات يكون إحكام الحوار وال يؤيت مثاره إال
وهو ما يبعث الحركة والحيو َّية يف فن َّية َّ
للقصة واملجتمع الكائن زمناً وعادة وسلوكاً ،أل َّنه يص ّور املواقف اإلنسان َّية ،ويثري الشعور
إذا ارتبط بحوادث الج ّو العام َّ
والفكر معاً.
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َّ
عامر عبد زيد الوائلي

خالصة

هذا البحث يتناول املكان املقدَّس يف الحضارات القدمية وآليات إنتاجه ،عرب التخيل الذي يتشكل عرب السلطة
الفاعلة ،غالباً ما يكون ظاهرة ،عقائد َّية أو عرف َّية ،وأحياناً غري ذلك؛ إال أ َّنها دامئاً تش ّكل رسالة املتلقي فرداً أو جامعة،
وهذه الرسالة هي استجابة لحاجات الفرد والجامعة ،أو حاجة السلطة ذاتها ،وهي مرتبطة بالذاكرة والخيال والعاطفة
والخوف.
يصف (كانت) املكان بوصفه مفهوماً يدرك (بواسطة الحس الخارجي) ،وهو أحد خصائص ذهننا ،نتصور املوضوعات
بوصفها خارجاً ع َّناً ،وبوصفها جميعاً يف مكانَّ .إن املكان هو مقولة عقل َّية قامئة يف تأمل العالقات بني األشياء الخارج َّية،
لكن باملقابل هناك املكان املتخ َّيل املفارق ،وقد تناولنا التصورات األسطور َّية حول هذا املفهوم ،فظهر لنا ثالثة أشكال
منه :الجنَّة /دملو ،السامء ،العامل السفيل؛ وهي :األول :املكان املرغوب به «دملو» الجنَّة :املكان املتخ َّيل للحصول عىل
الخلود ،وهي رغبة تداعب جلجامش مثلام تداعب َّ
كل القراء يف خلود الذات ،وإبعاد االندثار عنها والغياب ،وهو
أمر ليس مشتهى من قبل جلجامش فقط ،بل عظامء الرجال داخل ثقافته املندثرة ،والعامل املتخيل الثاين :هو «العامل
الساموي» ،حيث مق ُّر زعيم اآللهة «انو» ،هذا املكان ميثل هيمنة مطلقة؛ أل َّنه عامل اآللهة ،السلطة املطلقة التي ُّ
كل ما
يف األرض هو صدى لها .وهناك العامل الثالث« :العامل السفيل» املكان املتخ َّيل لألموات :هذا العامل الذي مبثابة أمر حتمي
وقوعه ،اَّ
مم زرع الشك ،حتى يف قلوب األبطال ،فمهام حاول الرجل ال يستطع بلوغ السامء ،ومهام عرض الرجل ال يستطع
يأت بعد ،فإنيّ أريد أن أدخل أرض األحياء ،وأقيم فيها اسمي.
تغطية األرض ،وما دام مصريي املحتوم مل ِ
وخالصة األمر َّأن هناك مقولة املكان املتخ َّيل أو العامل؛ إ َّنه خارج حدود هذا العامل ،عامل مستحيل ،ضمن ممكنات
يتم من خالله بناء العوامل ،والرسد ،والخيال.
هذا العامل؛ إال أ َّنه العامل الذي ُّ
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َّإن الحديث عن املكان املق َّدس يف الحضارات القدمية وآليات إنتاجه ،عرب التخيل الذي يتشكل عرب السلطة الفاعلة،
غالباً ما يكون ظاهرة ،عقائدية أو عرفية ،وأحياناً غري ذلك؛ إال أ َّنها دامئاً تش ّكل رسالة املتلقي ،فرداً أو جامعة ،وهذه الرسالة
هي استجابة لحاجات الفرد والجامعة ،أو حاجة السلطة ذاتها ،وهي مرتبطة بالذاكرة والخيال والعاطفة والخوف.
أ َّما الذاكرة فال تستحرض التجربة املاضية فحسب ،بل تستحرضها بوصفها حدثاً ماضياً ،وهذا ما يراه (أرسطو)« :قوة
()1
اسرتجاع الذكريات مع ما يصاحبها من ظروف الزمان واملكان».
أ َّما الخيال فهو ملكة حس َّية داخلية أخرى ،نستطيع بواسطتها أن نتصور األشياء املدركة بالحواس الخارج َّية الخمس
فحسب ،بل األشياء التي ال تدركها ،هذه الحواس كجبل من ذهب ،أو فيل بحجم الربغوث ،فالخيال بخالف الذاكرة
يستخدم املعلومات الواردة من الحواس الخارج َّية الخمس بحرية ،وبطريقة إبداع َّية؛ لكنَّ الصور يف الخيال هي عىل
حسب الصور املحسوسة( ،)2أي ال ميكن تخ ُّيل يشء خارج الحس.
أ َّما العاطفة فهي ملكة حس َّية ،فالغضب مث ًال يثريه اإلحساس باإلهانة ،والخوف تخ ُّيل ،وقوع ٍّ
رش يتهددنا ،والحزن
يتم إشباعها من قبل
تضم املعرفة والعاطفة والرغبة ُّ
يسببه اإلحساس بأمل حارض إزاء ذلك اليشءَّ )3(.إن هذه الرتكيبة التي ُّ
()4
السلطة الدين َّية ،أوالسياس َّية ،أو الثقاف َّية« .فالدّين مث ًال يلعب دوراً هائ ًال يف تشكيل الذات الفرد َّية والحياة الجامع َّية»،
وذلك من خالل استثامره تلك العواطف والرغبة واملخاوف يف تشكيل الذاكرة الجمع َّية ،من خالل تقديم جملة من
األساطري تربر فع ًال طبيعياً أو هيمنة سياس َّية عىل أ َّنها أفعال مفارقة ميتافيزيق َّية ذات صلة باإلله« .ليس لألفعال اإلنسان َّية
باملعنى املخصوص ،وال أشياء العامل الخارجي قيمة ذاتية مستقلة ،فاليشء أو الفعل يكسب قيمة ويصري بالتايل (حقيقياً)؛
أل َّنه يشرتك عىل نحو أو آخر من حقيقة تعلو عليه» )5(.هذا يحدث عرب اللغة والطقس؛ أ َّما اللغة فهي التي متنح اإلنسان
القدرة عىل الخلق واإلبداع ،فهذه النصوص األسطور َّية املكتوبة تثبت (الفضاء ،املكان) ،ومتسك به؛ الرتباطها بالنظر
(العني) ،والكلمة املنطوقة مرتبطة باأل ُذن البرش َّية ،وهذا يعني َّأن قراءة نص ما تعني اإلمساك بالزمان واملكان ،وهذا
يحدث عرب تقنية تخيل َّية للوجود من خالل مقولتني ذهنيتني تعمالن عىل إنتاج متثالت عن الوجود ،هام :الزمان ،واملكان،
ونحن هنا سوف نركز عىل املكان املقدَّس.
أ َّما املكان فقد وعى اإلنسان منذ األزل رضورته وأهميته يف حياته ،وكان هذا الوعي باستقراره وثباته رشطاً من
رشوط دميومته .وينقسم املكان إىل مكان خاص؛ هو الحيز الذي يشغله الجسم ،واملكان املشرتك؛ وهو الحيز الذي تشغله
 - 1روبرت م .أغروس ،جورج ن .ستانسيو ،العلم عضو جديد ،ترجمة :كمال خاليلي ،سلسة عالم المعرفة ،134الكويت .ص ص .91-90
 - 2المرجع نفسه ،ص .92
 - 3المرجع نفسه ،ص ص .93-92
 - 4محمد أركون ،اإلسالم ،أوروبا ،الغرب ،ترجمة :هاشم صالح ،دار الساقي ،ط ،2بيروت ،1995 ،ص .186
 - 5مرسيا إلياد ،أسطورة العود األبدي ،ترجمة ناهد خياطة ،دار طالس للدراسات والنشر ،ط ،1دمشق ،1987 ،ص .17
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جملة أجسام ،ويتصف املكان بأ َّنه متجانس ،ومتصل ،وغري محدود ،ويتصف املكان من الوجهة الرياضية بأ َّنه ذو ثالثة
أبعاد ،واألشكال الهندس َّية ذات طالئع ثابتة .واملكان هو مجال يتمظهر من خالله املق َّدس عرب الطقس وهذا يدفعنا إىل
التأمل يف املكان مفهوم َّياً:
1ـ البعد الفلسفي للمكان:
يصف كانط املكان بأ َّنه مفهوم ُيدرك (بواسطة الحس الخارجي) ،وهو أحد خصائص ذهننا ،نتص َّور املوضوعات
بوصفها خارجاً عنا ،وبوصفها جميعاً يف مكان(.)6
أهم صفات هذا املفهوم )7(،عىل أ َّنه« :تص ُّور رضوري قبيل ،يش ّكل أساساً لجميع الحدوس الخارج َّية ،وال
هو مييز َّ
ميكن البتَّة أن نتص َّور أ َّنه ليس هناك مكان ،رغم أ َّنه ميكننا أن نفكر أ َّنه ليس َّمثة من موضوع يف املكان )8(،وال ميكن أيضاً
أن نتص َّور سوى مكان واحدَّ ،إن املكان هو مقولة عقل َّية قامئة يف تأ ُّمل العالقات بني األشياء الخارج َّية ،لكن نستطيع القول
َّإن هذا املكان هو مكان جاء بفعل تأمل عقيل إبستمولوجي.
2ـ البعد التخييل للمكان» املكان املتخيل:
هناك مكان آخر ،هو إبداع عقيل ذو طابع عاطفي ،إ َّنه املكان املتخ َّيل ،أي املكان املرتبط بالخيال وقدرته اإلبداع َّية
عىل خلق عوامل بديلة ،يحاول من خالل التعبري عن وجدانه وعواطفه ورغباته هذا املكان املتخيل ،يقول عنه باشالر« :إ َّننا
لكل صورة عظيمة عمقاً حلمياً بعيد الغور ،يضيف إليه تاريخ الشخص لوناً
ال نعيش الصورة بشكل مبارش ،والواقع َّأن ّ
خاصاً»َّ )9(.إن املكان ليس املكان العقيل الريايض ،بل هو انعكاس صورة األشياء املعاشة يف ذات اإلنسان ،الذي بدوره
يعطيها صورة األشياء وجدان َّية .ويف هذا يقول إدوارد سعيد إ َّنه (باشالر) يصف فضاء املنزل-املوضوعي زواياه وردهاته،...
اَّ
مم يضفي عليه شعرياً  ...ذات قيمة تخيل َّية أو مجاز َّية» )10(.فاملكان هو انعكاس لذات وبعدها العاطفي ،وأثر هذا عىل
املكان ،يف الوقت الذي يظهر يف املكان مبعناه العلمي /العقيل ،متجانس متصل ،يصف مرسيا إلياد (املكان األسطوري)
بعدم التجانس واالنقطاع .تظهر دراسته عرب العالقات اآلتية:
َّإن الحياة غري ممكنة بدون نافذة نحو املتعايلَّ ،
فإن مركز العامل ينطوي عىل املكان املق َّدس ،إذ عن طريق ظهوره
تنفتح ( ُك َّوة) من األعىل (العامل الساموي) ،أو من األسفل األقاليم الدنيا ،وعامل األموات ،تصبح املستويات الكون َّية الثالثة:
األرض ،والسامء ،واألقاليم الدنيا متصلة بعضها ببعض ،وفكرة االتصال يعبرَّ عنها أحياناً بعمود كوين يكون وسط العامل
 - 6عمانوئيل كانت ،نقد العقل المحض ،مركز اإلنماء القومي ،ترجمة :موسى وهيبة ،بيروت( ،د.0ت) ،ص ص 60ـ.61
 - 7غاستون باشالر ،جماليات المكان ،الجامعيَّة للدراسات والنشر والتوزيع ،ط ،2بيروت .1984 ،وانظر :إدوارد سعيد ،االستشراق ،المعرفة ـ السلطة ـ
اإلنشاء ،مؤسسة األبحاث العلمية ،بيروت.1981 ،
 - 8مرسيا إلياد ،المق َّدس والمدنَّس ،ترجمة :نهاد ضيافة ،دمشق ،ص ص .35-37
 - 9يوسف شلحت ،بين المق َّدس عند العرب ،ترجمة :خليل احمد خليل ،دار الطليعة ،بيروت ،ص .23
 - 10المرجع نفسه .ص ص .23-25
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املسكون الذي ينرش حولهَّ )11(.إن املكان األسطوري مكان ثانوي غري متجانس؛ َّ
ألن األسطورة تستند إليه من خالل العالقة
تتم إال من خالل االرتباط بطرف ثالث
القامئة بينه وبني التخييل ،أو مع اللاَّ واقع )12(.لذلك نجد َّأن العالقة بني األماكن ال ُّ
هو اآللهة ،وهذا يقتيض وجود باب مفتوح يجعل االتصال معها ممكناً .فعىل هذا األساس «يجب أن يوجد (باب) صوب
()13
األعىل ،وميكن منه أن تنزل إىل األرض ،وميكن لإلنسان أن يصعد رمزياً إىل السامء».
3ـ هناك فرق بني املكان املسكون واملكان غري املسكون
َّإن الحياة غري ممكنة يف العامء التي تفقد الصلة باملتعايل ،فاإلقامة يف ّ
كل مكان «تعني يف الدرجة األخرية تطويبه».

()14

هكذا تغدو لدينا أماكن متخ َّيلة أوىل داخل املكان هذا ،والفرق هو املق َّدس الذي قدسيته من حلول اإلله فيه ،وهو
مكان مبثابة جزء من املكان الدنيوي ،باملقابل هناك أماكن أخرى متخ َّيلة ،هي وليدة الرغبات واألماين يف الحصول عىل
مكان ال يتغري فيه يشء ،دميومة وحياة خالدة ،سواء كان املكان «دملو» أو»عدن» أو أرض األحياء «غابة األرز» .وهذه
إشارة إىل أ َّنها األرض التي يعيش فيها الخالدون ،أو املكان الذي ميكن لإلنسان البرش الفاين أن يكون فيه من الخالدين.
األسود تتوىل
لكنَّ الطرق إىل هذه األماكن  -كام تخربنا ملحمة جلجامش ـ خطرة ،من ّ
أهم مخاطر هذه الطريق َّأن ُ
حراسة ممراته ،والتخلص منها يتطلب مساعدة إله َّية ،كام نقرأ فيام ييل:
وهكذا وصل جلجامش أخرياً إىل ذلك الجبل الكبري ،الذي يطلقون عليه «ماشو» ،الجبل الذي يحرس الشمس يف
رشوقها وغروبها .ترتفع قمته إىل السامء ،وترضب جذوره إىل العامل السفيل ،وعند بوابته يقوم العقربان بالحراسة )15(.هذا
الجبل هو العقبة بني جلجامش (حيث آمال مدينة أوروك) ،وبني املكان املشتهى املتخ َّيل «دملو» ،فهو مانع دون الوصول
إىل هناك ،هو حاجز فاصل يحول دون الوصول إىل دملو ،وهو من ناحية أخرى الرابطة بني العوامل الثالثة :عامل السامء
املتخيل حيث «أنو» كبري اآللهة ،وعامل األموات العامل السفيل املتخيل أرض الالعودة ،ويف الوسط أوروك مركز العامل.
يصف مرسيا إلياد املكان املقدَّس بأ َّنه واسطة بني األرض والسامء ،وهذا ما يظهر يف رمزية الجبل الكوين “حيث يف
ثقافات كثرية تحيك عن جبال أسطورية” )16(.هناك مكان آخر يف «دملو» ،إ َّنه «حديقة اآللهة» ،هي جنَّة عجيبة مبناظرها
البهيجة وألوانها الزاهية ،وهي حقاً تنقل املشاهد نقلة أسطور َّية ،هذا الجو املظلم الكئيب الذي عاشه جلجامش خالل
 - 11مرسيا إلياد ،المق َّدس والمدنَّس ،ص .35
 - 12قاسم المقداد ،هندسة المعنى في السرد األسطوري والملحمي دار السؤال ،دمشق.60 :
 - 13مرسيا إلياد ،المق َّدس والمدنَّس.28 :
 14ـ األسطورة والتاريخ ،المرجع السابق ،ص  .86هذا التطويب نلمسه في أسطورة أنانا وشجرة الخالوب ،وهو أيضاً ظهر في مرويات المستشرقين عن
العوالم المجهولة الخالية.
 15ـ مرسيا إلياد ،المق َّدس والمدنَّس ،ص ص 39ـ .40
 16ـ قاسم المقداد ،هندسة المعنى ،ص ص 63ـ .64
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رحلة عبور الجبل إىل ج ٍّو من اإلرشاق والبهجة بعد إرهاق الساعات الطويلة يف الظلامت املحيطة بالجبل .وقد نقلت هذه
الحديقة األسطور َّية بأوصافها غري العاد َّية تفسرياً تاريخياً واقعياً يجعلها حديقة أرض َّية تنتمي إىل العامل الذي نعيش فيه.
هناك مكان متخ َّيل آخر ،إ َّنه «بحر املوت»؛ ينتقل جلجامش من «حديقة اآللهة» إىل موقع أسطوري آخر ،إ َّنه ذلك
البحر الذي يحيط املكان بالصعوبات التي تجعل أمنية الوصول إليه عسرية عىل اإلنسان ليك يحصل عىل الخلود ،حتى
لو كان مثل جلجامش الراعي السيايس والبطل الشعبي .يقول جلجامش« :مل أنقش اسمي عىل األلواح كام هو مقدَّر يل،
ألذه َّنب إىل البلد الذي تقطع فيه أشجار األرز ،وألثب َّنت اسمي يف املكان الذي تكتب فيه أسامء عظامء الرجال ،وألقيمنَّ نصباً
النص يقدّم لنا توصيفاً لنوعني من املكان :األول هو املكان املرغوب فيه «دملو»
لآللهة ،حيث مل يخط اسم حتى اآلن» .هذا ُّ
الجنَّة :املكان املتخ َّيل للحصول عىل الخلود ،وهي رغبة تداعب جلجامش مثلام تداعب َّ
كل القراء يف خلود الذات ،وإبعاد
االندثارعنها والغياب ،وهو أمر ليس مشتهى من قبل جلجامش فقط ،بل عظامء الرجال داخل ثقافته املندثرة ،باملقابل
هناك مكان له صفة أخرى ،وهي كونه مكاناً فارغاً خالياً من أيّ ذكر لآللهة التي متثلها «أوروك» اآللهة القوم َّية ،فاإلله
ثم يغدو هذا املكان محل رغبة أوروك ،بسبب الحاجة إىل األخشاب يف بناء
يعني تعبرياً عن الشعب الذي يحميه ،ومن َّ
املعبد والقرص ،ومدينة أوروك عموماً ،فهو مكان متخ َّيل يحقق لها إشباعاً لحاجاتها ،وذكر االسم يعني تطويباً لهذا املكان،
وتحويله من مكان للغيالن مثل «خمبابا» ،إىل مكان تسكنه اآللهة ،وتضفي عليه التمدُّ ن «وتبدو املالمح األسطور َّية يف
غابة األرز أو أرض األحياء ،يف أ َّنها أوالً أرض بال حدود جغراف َّية واضحة ،وبال معامل حقيق َّية ُّ
تدل عليها ،كام أ َّنها أيضاً ليست
منسوبة إىل زمان ومكان معينني» )17(.و َّمثة مكان متخيل آخر يف الطريق من أوروك إىل دملو ،وهو ميثل انقطاعاً يف املكان
الدنيوي بحلول القديس فيه ،فهذا املكان هو «جبل ماشو» من األماكن األسطور َّية يف امللحمة ،الجبل الذي وصل إليه
جلجامش بعد أن ق َّرر البحث عن «أوتونبشتم» ،وكان هذا الجبل ميثل عقبة أمام جلجامش عليه أن يتخطاها بالطريق
املؤدية إىل الجبل ،فهي طريق محفوفة باملخاطر ،ومل يتمكن إنسان من اجتيازها من قبل للوصول إىل الجبل.
يا جلجامش مل يسلك هذه الطريق أيُّ أحد مطلقاً.
ومل يطرق أيُّ أحد مسالك جبالها.
ومتتد أعامقها عىل مسافة اثنتي عرشة ساعة مضاعفة.
(حيث) الظالم الكثيف وال يوجد أيُّ نور.
من مرشق الشمس إىل املغرب الشمس.

 17ـ جيلير دوران ،األنثرولولوجيا ،ترجمة :مصباح الصمد ،ط ،1بيروت ،1998 ،ص .101
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العالم  -المتخيل الثاني «العالم السماوي»:

هو «العامل الساموي» ،حيث مق ُّر زعيم اآللهة «أنو» ،هذا املكان ميثل هيمنة مطلقة ،أل َّنه عامل اآللهة ،السلطة
املطلقة التي ُّ
كل ما يف األرض هو صدى لها.
وإذا ما بحثنا عن العالقة بني السامء واألرض كانت هي املكان الذي شهد الحدث األول ،فهو مكان متخ َّيلُّ ،
كل ما
حدث فيه يحاول تكراره يف أفعاله الطقس َّية ،أفعال البرش وقيمتها ال يرتبطان مبعطياتها الفيزيق َّية الخام ،بل مبا هي إعادة
لفعل بديئ وتكرار ملثال مطيقي ( ،)...وما حياته إال تكرار متصل لبوادر ابتدرها آخرون غريهم ،وأيضاً للسامء استمرار َّية
كل ما يدور يف األرض ،فهي املكان الذي ُّ
يف سيطرتها عىل ّ
تحل فيه اآللهة ،وهذه اآللهة هي الفاعل يف األرض؛ نجد ذلك
يف ملحمة جلجامش (يحاول القاص انطالقاً من أرض َّية منبسطة (مدينة سهل) تنظيم إبعاد املعاش (جلجامش يف مامرسة
استبداده الشعب يف شكواه ... ،إلخ) ،وتش ّكل التجربتان املعاشتان يف املدينة ،ويف السهل أساساً ،أ َّول نقطة انطالق
يتم االتصال بشكل مبارش ،مَّ
وإنا عن طريق طرف ثالث ميلك القدرة
املغامرة الفضائ َّية يف القصة بني املدينة والسهل ،ال ُّ
عىل الفعل اإللهي(َّ .)...إن األعىل أو عامل اآللهة هو عامل منفصل عن العامل األريض ،لكنَّه يرتبط به ارتباطاً وثيقاً ،باملقارنة
يش ّكل سقفاً لهذا األخري ،حيث يصعب عىل سكان األسفل (املدينة) اقرتافه ،أو حتى مج َّرد الوصول إليه ،إذ بني األعىل
يجسده الالهوت العراقي يف جعله يقف عىل رأس
واألسفل هناك عامل تحتله فعاليات اآللهة ،أو نشاطاتها )18(.وهذا ما ّ
ثم اإلله (أنيك ـ أيا) إله األرض،
مجمع اآللهة اإلله (أنو) إله السامء وأنو اآللهة ،ويليه يف األهم َّية اإلله (أنليل) ،إله الجوَّ ،
انظر هذه الرتاتب َّية بني السامء واألرض ،بني الفاعل واملنفعل.
فقد رسم مالمح السامء يف أسطورة آدابا ،حيث يقدّم لنا توصيفاً لذلك املكان املتخ َّيل كام يقول «جيلبريت دوران»
َّإن َّ
كل هذه الرموز الطقوس َّية ،هي وسائل إىل السامء ،فالكاهن عندما يتسلق درجات السلم «يبسط ذراعية كام يفرد
القمة يرصخ( :لقد وصل إىل السامء لقد
الطائر جناحيه» ،ونسجل هنا التمثيل العميق بني االرتقاء والجانح ،فعندما يصل َّ
()19
الهم األسايس لهذه الرمز َّية هو  -قبل أيّ يش آخر  -نصب س ّلم بوجه الزمن واملوت.
أصبح خالداً) ،مبيناً هكذا َّأن َّ
َّإن هذا املخيال الذي تدفعه الرغبة يف الخلود أعطانا مالمح عن ذلك العامل املتخ َّيل ،السامء حيث اإلله (أنو )Anu
تقول األسطورة َّإن (أيا) إله الحكمة قال آلدابا بعد أن كرس جناح ريح الجنوب ،وجعل يطبق الوصايا التالية عند ما يواجه
السامء:
“أنو” طالباً الغفران منه بعد رحلته إىل َّ
وجعله يرتك شعره منفوشاً.
وحمله عىل ارتداء لباس حداد ،وق َّدم له هذه النصيحة:

 18ـ كلين دانيال ،موسوعة علم اآلثار ،ترجمة :ليون يوسف ،دار المأمون ،ج  ،2ط ،1بغداد ،1990 ،ص .48
 19ـ مرسيا إلياد ،مظاهر األسطورة ،ص ص .23 -22
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يا أدبا إ َّنك ذاهب أمام “أنو” امللك،
وستسلك الطريق إىل السامء.

()20

َّإن األسطورة تتحدث عن صعوده إىل السامء ،ومشاهدته اإلله (دموزي) أثناء تلك الرحلة ،وهذه الرحلة لها ما
يشابهها يف نصوص العهد القديم والجديد ،تفصح عن كيف َّية الصعود إىل السامء ،يف العهد الجديد الس ّيد املسيح ميتطي
ظهر غيمة ،ويصعد من أعىل جبل الزيتون إىل السامء أمام حشد من املجتمعني )21(.وحول هذه الرحلة يتساءل «طه
باقر» :فهل خدع «آدابا» حتى ض َّيع عليه فرصة الخلود ،أم أ َّنه أخطأ يف تقدير إرادة كبري اآللهة (أنو)؟ وصل وكان سينال
الخلود لو تناول الطعام الذي ق َّدمه له اإلله؟ لكنَّ املهم أ َّنه يقدّم توصيفاً تخيلياً لرحلة أسطور َّية تشري إىل هذا املكان
للسامء.
املتخ َّيل َّ
وصل رسول «أنو» ،وقال «آدابا» الذي كرس جناح الريح الجنوب َّية( :ليحرض أمامي) جعله يأخذ طريق السامء ،وصعد
()22
إىل السامء ،حني صعد إىل السامء وصل إىل بوابة «أنو» ،وكان «متوز» و»كزيدا» واقفني عند بوابة «أنو».
المتخيل لألموات:
العالم الثالث «العالم السفلي» المكان
َّ

هذا العامل الذي مبثابة أمر حتمي وقوعه ،اَّ
مم زرع الشك حتى يف قلوب األبطال (فمهام حاول الرجل ال يستطع
يأت بعد ،فإنيّ أريد أن أدخل أرض
بلوغ السامء ،ومهام عرض الرجل ال يستطع تغطية األرض ،وما دام مصريي املحتوم مل ِ
األحياء ،وأقيم فيها اسمي) )23(.و ُيعرف عامل املوىت (العامل السفيل) عند السومريني واألكاديني بع َّدة أسامء هي :كور وهو
اسم مدينة كانت مركز عبادة «نرجال» إله العامل السفيل ،و(أرض الالعودة) (كرـ نوـ يك) « »Kur- Nu-Gleوباألرض
وس ّمي (بيت الظالم)( ،بيت أكليتي) كام ُس ّمي
وس ّمي بيت متوز(ُ ....)24
العظمى (يك ـ كال) « ،»Ki-GALوصدر العاملُ ،
أيضاً (خربو) أي الخرابة ،وهي تسمية تشري إىل الخراب الذي يقيم فيه( .)25إذ تؤكد (ملحمة جلجامش) عىل حتم َّية املوت،
ُّ
وتعذر الخلود عىل اإلنسان:
«إن (األنونايك) اآللهة العظام تجتمع مسبقاً
َّ
ومعهم (ماميتم) صانعة األقدار تقدّر معهم املصائر
 - 20المرجع نفسه ،ص36.
 21ـ المرجع نفسه ،ص .37
 22ـ طه باقر ،مق ّدمة في أدب العراق القديم ،ط ،1973 ،1ص .120126
23 - Kramer, S. N., Gilgamesh and the Land of living, JCS, 1, 1943, p. 3- 46.
 24ـ طه باقر ،مق ّدمة في أدب العراق القديم ،ص ص  223ـ 226

 25ـ نائل حنون ،عقائد ما بعد الموت ،ص .179
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قسموا الحياة واملوت
َّ
ولكنَّ املوت مل يكشفوا عن يومه»(.)26
لقد كان للدور العاطفي والتسويغ الديني دور كبري يف بلورة ذلك املكان الذي استخدم من أجل قيام عامل دنيوي
يصبح هو العزاء األخري ،بعد فشل املحاوالت التي قام بها األبطال من أجل نيل الخلود ،مقابل حتمية املوت تظهره هذه
التجربة يف مركز َّية هذا املكان (أي العامل الدنيوي) بوصفه العامل املمكن ،باملقابل َّ
فإن الصورة املتخيلة عن العامل السفيل
تص ّوره عىل أ َّنه حالة سقوط يف الهاوية ،إ َّنه عامل غري مرغوب به ،وهذه مالمة ترتسم يف ملحمة جلجامش ،حيث يص ّور
لنا الرسد امللحمي هذا العامل:
فخرجت روح «أنكيدو» من العامل السفيل بهيئة شبح
تعانقا وق ّبل أحدهام اآلخر
تشاورا فيام بينهام ،كأ َّنهام يتحدثان معاً
أخربين صديقي ،أخربين صديقي
فاجلس وانتحب
جسدي ...الذي ملسته ،ففرح قلي ًال
التهمته الديدان كأ َّنه ثوب عتيق
امتأل بالرتاب.
الذي ليس له ابن هل رأيته؟ «لقد رأيته»
الذي له ابن واحد ،هل رأيته؟ «لقد رأيته»
الذي له ابنان هل رأيته؟ «لقد رأيته»
يسكن يف بناء من اآلجر ويأكل الخبز
والذي متدَّد جسده «بدون دفن» عىل السهل ،هل رأيته؟
لقد رأيته.
روحه ال تستق ُّر يف العامل السفيل.

)27

 26ـ طه باقر ،ملحمة جلجامش ،ص .129
 27ـ نائل حنون ،ما بعد الموت في مصر وبالد الرافدين القديمة ،مطبعة دار السالم ،والشؤون الثقافية ،ط ،2بغداد ،1986 ،ص .345
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صورة العامل السفيل الحس َّية ،التي تتَّخذ شكل تجويف ميلؤها الغبار الخانق ،هي صورة استقاها العراقي القديم
من بيئة الطبيعة يف الجنوب )28(.واملالحظ التشابه بني اسم العامل السفيل «كور» ،وبني «كور» صناعة الفخار املعتمدة،
فالكور (الذي كان مستخدماً يف القديم ،ومنذ عصور ما قبل التاريخ ،من أجل صنع الفخار بالدرجة األساس َّية ،وكان يت َّكون
قمة فتحة لتيار الهواء ومنفذ آخر
عادة من ق َّبة من طني ،تصنع فيها األواين الفخار َّية وهي مقلوبة ،وكانت تتح َّرك يف َّ
من الجانب ،أ َّما صفات العامل السفيل وقوانينه فسوف تتضح لنا من رحلة امليت إىل (أرض اللاَّ عودة) ،ينحدر امليت أوالً
إىل عامل األموات يف فتحة القرب ،ويبقى فيه أبد ال َّدهر ،وتذكر املصادر املسامر َّية وجود بوابات يف األرضُّ ،
تطل عىل هذا
العامل وتؤدي إليه( ،...)29وميكن أل َّية حفرة عميقة أن َّ
تطل عليه ،كام يوجد له مدخل وراء خط األفق الغريب حيث مغيب
()30
الشمس ،التي تنزل إليه بعد املغيب.
تم توصيف جغراف َّية املوت للعامل السفيل عرب تخ ُّيل ذلك املكان ،عىل أ َّنه ُّ
(ميثل الطبقة األخرية تحت األرض،
وقد َّ
وفوق سقفه كانت متتدُّ مياه العمق ،وعوام هذا املكان املتخيل :النهر «خرب» لفظة أكدية «أي ـ لو -رو -كو» ،أي النهر
الذي يعرب منه اإلنسان ،فهو يظهر عىل مستويني :املستوى الطبيعي ،وهو أشبه مبوضع خندق يحفر حول األسوار للموت،
واملستوى التخييل ،وهو أشبه بالبحر الذي يقف حاجزاً بني جلجامش ودملو ،ومل يكن يسمح بعبور املوىت لنهر «خرب»
للوصول إىل األسوار إال بتقديم الشعائر الجنائز َّية.
خالصة

ما نريد قوله َّإن هناك مقولة املكان املتخيل أو العامل؛ أل َّنه خارج حدود هذا العامل ،إ َّنه عامل مستحيل ،ضمن ممكنات
يتم من خالله بناء العوامل ،والرسد ،والخيال.
هذا العامل؛ إال أ َّنه العامل الذي ُّ

 28ـ كلين دانيال ،موسوعة علم اآلثار ،ترجمة :ليون يوسف ،دار المأمون ،ج ،2بغداد  ،1990ص .480
 29ـ فاضل عبد الواحد ،عشتار ومأساة تموز ،دار الحريَّة للطباعة ،ط ،2بغداد ،1973 ،ص .179
30 - Kramer, S. N., Gilgamesh and the Land of living, JCS, 1, 1943.
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اإلسالمي في سرود
المقدس
تفكيك عناصر
َّ
ّ
المواقف ّ
ري
للنف ّ
سامية بن عكوش

َّ
ملخص

اإلسالمي الواردة يف رسود نصوص املواقف للصو ّيف محمد بن عبد الج َّبار الن ّفريّ من
يتناول املقال عنارص املق َّدس
ّ
القرن الرابع هجريّ ؛ وبالضبط :ال ّله ،قصة النّداء األصلية للخلق ،النب َّوة ،اإلسالم ،الصالة ،تالوة القرآن .ويستند املقال إىل
اسرتاتيج َّية تفكيك َّيةّ ،
تتأسس عليها بنيات املعامل املقدَّسة وتكشف التناقضات الداخل َّية التي تنخر
ترشح أ َّوالً األسس التي َّ
ثم تفتح ثانياً هذه البنيات عىل إمكانيات واسعة للقراءة والتأويل .وتتناغم اسرتاتيج َّية
بنيات معامل املق َّدس
اإلسالميَّ .
ّ
التفكيك املعتمدة مع طبيعة نصوص املواقف؛ َّ
السابقة،
تتضمن رسداً لعنارص املقدَّس
ألن نصوص املواقف
َّ
اإلسالمي َّ
ّ
وتأ ُّمالت نقدية يف الوقت نفسه؛ بل يقرتب النَّقد املعتمد من روح التفكيك ،خاصة أ َّنه يشتغل من داخل إمكانيات ال ّلغة
العرب َّية.
َّ
وألن النّصوص الن ّفرية ذات عالقة بأبعاد أنطولوج َّية ،وبقصص الخلق الواردة يف الكتب املقدَّسة؛ فسأعرض يف بداية
املقال املراتب الوجود َّية للذات اإلله َّية وعالقتها باملراتب ّ
ثم أنتقل بعدها إىل إبراز العالقة بني
الشهود َّية عند املتصوفةَّ .
القديس“ :كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أع َرف فخلقت الخلق فبه عرفوين” ،وبني
قصة الخلق األصل َّية الواردة يف الحديث
ّ
املراتب الوجود َّية يف النّصوص الصوف َّية .كام سأربط قصة النّداء األص ّ
يل الواردة يف القرآن بالنُّصوص الصوف َّية ،باعتبارها
استعادة للنّداء األص ّ
يل لل َّرب .وسأر ّكز عىل نصوص املواقف يف تجلية هذه العالقة .وسأنتقل أخرياً إىل تتبع األسس التي
تعتمدها نصوص املواقف الستعادة النّداء األص ّ
توجهه نصوص االستعادة ملعامل املقدَّس
يل لل َّرب ،وسأكشف النَّقد الذي ّ
السابقة.
اإلسالمي؛ إذ تف ّكك نصوص االستعادة الصوف َّية األسس التي ّ
تؤسس معامل املقدَّس َّ
ّ

89

المقدس والتاريخ

مقدمـة:
ّ

للسياج الدوغام ّيئ ،إىل جانب الجنس والسياسة يف العامل العريبّ .ويستبعد
يش ّكل الدين أحد ّ
أهم الحلقات الصلبة ّ
الديني .فخلقت مناطق مح َّرمة ،يستحيل التفكري فيهاَّ ،
ألن
السياج أ َّية إمكانية تجديد ألدوات ومواضيع التفكري
هذا ّ
ّ
استحالة التفكري خارج حمى ما هو مسموح ،خلق جه ًال مبا هو ممكن خارج املسموح ،ومع الزمن صار الجهل مقدَّساً.
ويهوى اإلنسان صناعة املقدَّسات ،أل َّنها متثل له املعنى وسط الخواء املحيط به ،والقار وسط رعب املتح ّول .باختصار:
يصنع املقدَّس املجهول ،ويحمي املقدَّس من رعب املجهول .لهذا يصعب تحطيم أصنام املق َّدس ،يف األذهان أو األعيان.
فق ّلة من امتلكت جرأة مساءلة املقدَّس يف ّ
كل ثقافة ،وق ّلة من حاولت إبداع املقدَّس شعراً أو نرثاً ،وق ّلة من نجحت يف
التخفيف من وطأة املقدَّس.
ويقف الصويف محمد عبد الج َّبار الن ّفريّ يف ّ
اإلسالمي .فلامذا الن ّفريّ يف الكتابة
صف الق ّلة املسائلة واملبدعة للمقدَّس
ّ
اإلسالمي؟
عن املق َّدس
ّ
مل يكن اختيار تجربة الصويف محمد بن عبد الج َّبار بن الحسن ال ّن ّفريّ من القرن الرابع الهجريّ اعتباطياً ،بل
الديني.
ممن اشتغل باقتدار يف مجال السرَّ د
ملسوغات موضوع َّية جعلتني أختار نصوص الن ّفري وسط هذا ّ
الكم املشهود َّ
ّ
ولعل أبرز املسوغات املوضوع َّية ما ييل:
عمن سبقوه وعارصوه .إذ اختار الكتابة املقطع َّية
1ـ خرج الن ّفري عىل القارئ العر ّيب بشكل كتابة مختلف َّ
التشذير َّية ،لنصوص تق َّدر بـ  78مقطعاً .وتتصدر َّ
كل موقف عناوين مختلفة ،كموقف املوت ،موقف الوقفة ،موقف
الكشف والحجاب .واستطاع بهذه املقاطع التشذير َّية أن يختلف عن شكل الكتابة يف عرصه ،ليقرتب من الكتابة
التشذير َّية املعارصة.
اإللهي وسبل الحضور إىل جناب ال ّله -املحبوب
الحب
2ـ تتضمن املقاطع الن ّفر َّية نصوصاً تنظري َّية عن موضوع ّ
ّ
واألدوات املعرف َّية الكفيلة بتحصيل ذلك .ومن جهة أخرى تسمح نصوص رسد َّية -وقد ترتقي إىل الرسد الشعريّ  -بتأ ُّمل
مدى قوة هذه املفاهيم النَّظر َّية أو تهافتها .والطريف َّأن بعض املقاطع متثل لغة واصفة وموصوفة؛ أي أ َّنها ّ
تنظر وتتأمل
يف الوقت ذاته نجاعة التنظريَّ .
وإن نصوصاً كهذه تسمح برسد املوضوع ونقد الرسد يف اآلن ذاته .وملَّا كان املوضوع يتعلق
اإلسالمي ،وبالضبط املق َّدس فيه (ال ّله ،العقيدة ،النب َّوة والوالية ،العالقة بني ال ّله واإلنسان ،وكذلك املوجودات)؛ َّ
فإن
بالدين
ّ
نصوصاً ترسد ومتارس نقد السرَّ د جديرة بتقديم منوذج متفرد ،لتوظيف املقدَّس وتبيان حدوده.
اإلسالمي
السؤال البنية األساس َّية للنُّصوص الرسد َّية ،وقد تع ّلقت األسئلة يف نصوص املواقف بعنارص املقدَّس
3ـ ميثل ُّ
ّ
والسبيل للحضور إليه ،معنى املعراج يف أسامئه وصفاته ،اإلسالم ،الويل وعالقته التوسط َّية يف النُّصوص السرَّ د َّية
(ال ّله َّ
اإللهي داخل العبارة) .وقد تبدَّت األجوبة عن هذه األسئلة مفتوحة ،ال تق ُّر عىل قرار من جهة ،ومن
إلحضار املعنى
ّ
جهة أخرى تصل َّ
أنطولوجي واضح .وملَّا كانت النُّصوص
كل املوجودات يف األرض والسامء ببعضها بعضاً ،أي أ َّنها ذات ُبعد
ّ
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الرسد َّية هي تأمالت نقد َّية يف الوقت نفسه؛ َّ
فإن هذه األسئلة تب َّدت خاضعة للمساءلة ،وهو الجديد يف نصوص الن ّفري
مقارنة بكثري من نصوص التص ُّوف اإلسالمي؛ اَّ
مم يسمح مبراجعة هذه املسلامت املقدَّسة.
4ـ طرحت نصوص الن ّفريّ  ،ومازالت تطرح العديد من اإلشكاليات املعرف َّية ،التي ما تزال َّ
محل نقاش مستعر يف
الساحة النَّقدية املعارصة ،كسؤال كينونة اإلنسان يف الوجود ،ومعنى هذه الكينونة عندما ترتقي للوجود إىل جناب ال ّله
َّ
ويف عالقة مع باقي املوجودات ،واألدوات املعرف َّية الكفيلة بتحصيل معنى هذا الوجود؛ أهي العلم أم املعرفة أم الرؤيا
ثم عالقة ال ّلغة بالكينونة .وملَّا كانت نصوص املواقف رسداً وتأم ًال
 الخصيصة التي يقرتحها الن ّفريّ للكينونة مع ال ّلهَّ -الديني املقدَّس بالدنيويّ املبدع،
نقدياً ،فإ َّنها تضع هذه األسئلة يف صلب السرَّ د ،فرتبط بذلك اإلبستمولوجي والرسديّ ،
ّ
الفلسفي بالشعريّ َّ .
وإن فرادة هذا املسعى جعلت ابن عريب يتأثر بالن ّفري يف عدة سياقات من كتبه ،عىل رأسها كتابه
ّ
«مشاهد األرسار القدس َّية ومطالع األنوار اإلله َّية» .وقد أشاد ابن عريب بالن ّفريّ يف أكرث من موضع يف كتابه الفتوحات
املك َّية ،حيث اعتربه شيخ املقامات واألحوال .ومايزال الن ّفري مؤ ّثراً يف الكتابة اإلبداع َّية يف عرصنا ،ونذكر عىل سبيل املثال
ال الحرص :تجربة الشاعر أديب كامل الدين الذي تأ ّثر بشكل الوقفة الن ّفر َّية ولغتها ،فعن َون دواوينه الشعر َّية بـ»مواقف
يف الحروف» .كام نذكر أدونيس أكرث املبدعني تأثراً بال ُبعد الرؤيويّ للغة الن ّفري .هذا التأثر دفع أدونيس إىل تأسيس
مجلة املواقف النّقد َّية .واعترب أدونيس تجربة الن ّفريّ قطيعة مزدوجة مع الكتابة يف عرصه ومع لغة هذه الكتابة(.)1
وقد دفعت هذه القطيعة أدونيس إىل قراءة نصوص الن ّفريّ يف تقاطعها مع تجارب الشعر الغر ّيب السوريايل .وهذا ما
الديني ومع نقيضه يف النُّصوص اإللحادية  -والنُّصوص
يربز إمكان َّية التقاطع التي تتيحها نصوص النفريّ مع املقدَّس
ّ
السوريال َّيةـ قطيعة مع الدين ،وهذه اإلمكان َّية العجيبة للتقارب بني املتنافرات من األفكار ح ّفزتني الختيار النُّصوص
النف ّرية للوقوف عند طبيعة السرُّ ود لهذه التناقضات واملتنافرات.
سأحاول أن أجيب عن األسئلة اآلتية املتعلقة بدائرة املق َّدس يف نصوص املواقف :كيف استطاعت النّصوص السرَّ د َّية
ثم إذا كانت لغة املواقف اشتغاالً إبداعياً
أن تقدّم تأمالت نقد َّية ورسد َّية يف الوقت نفسه عن عنارص املقدَّس
اإلسالمي؟ َّ
ّ
اإلسالمي ضمن لغة تصف املقدَّس وتوظفه؛ لكنَّها تتجاوزه من
بالنَّحت واالشتقاق ،فكيف انكشفت عنارص املق َّدس
ّ
حيث القوالب ال ّلغو َّية؟
السابقة من خالل طريقة تفكيك َّية ،أستند فيها إىل األسس التي يعتمدها الرسد يف املواقف،
سأجيب عن األسئلة َّ
ثم أتتّبع مآل هذه األسس يف صلب نصوص املواقف التي تعترب ساردة وناقدة يف
تؤسس األسسَّ ،
وأجليّ العنارص التي ّ
ثم أختم
الوقت نفسه .وسأكشف األبعاد املختلفة لعنارص املقدَّس ،وما تكشفه النُّصوص من قوة أو تهافت عنرص مق َّدسَّ .
يهمنا باألساس يف الزمن املد َّنس باسم املقدَّس.
باألفق الذي تفتحه هذه النُّصوص للمق َّدس
اإلسالمي .وهو ما ُّ
ّ

 - 1يراجع :أدونيس ،الصوفيَّة والسورياليَّة ،ط ،1دار السَّ اقي ،بيروت  -لبنان ،1992 ،ص .185
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1ـ تجربة الكينونة مع هّ
الل في َّ
الوجودية
المعرفية والمراتب
الصوفي :األبعاد
النص
َّ
َّ
ّ

ترمي تجربة الن ّفريّ عىل غرار ّ
كل التجارب الصوف َّية إىل الكينونة مع ال ّله .ويقرتح لتحقيق هذا املقصد تجربة الوقفة.
وتستند الوقفة عىل اسرتاتيج َّية الفناء للكينونة مع ال ّله دون أيّ دخل ملا سواه.
أ -الفناء عن السوى والوقوف مع ال ّله:
يعترب الفناء اسرتاتيج َّية يعتمدها ّ
كل املتصوفة لتهيئة الصو ّيف للوقوف مع ال ّله .ويتح َّقق املقصد بفناء العبد عن
أوصافه الذميمة واللقاء بأوصافه املحمودة؛ فـ»من فني عن أوصافه الذميمة ظهرت عليه الصفات املحمودة ،ومن غلبت
عليه الصفات الذميمة استرتت عنه الصفات املحمودة )2(».فالوقوف يف حرضة ال ّله هو بروز للقسط املحمود من اإلنسان
وا ِّمحاء للقسط املذموم.
َّ
وإن القسط املحمود ،حسب املتصوفة ،من ال ّله .أ َّما القسط املذموم فمن الخلق .وقد ذهب عفيف الدين التلمسا ّين-
وس ّميت وقفة للوقوف فيها عن
شارح مواقف الن ّفريّ  -إىل َّأن الوقفة «هي مقام فناء ذات الطالب يف ذات املطلوبُ ،
الطلب( )3(»)...وذات الطالب هي صفاته املذمومة ،سواء أكانت أخالقاً أم أفعاالً أم أحواالً .أ َّما ذات املطلوب فهي القسط
الربا ّين املودع يف ّ
تصب يف املعنى املحمود نفسه.
كل إنسان قبل الخلق ،أو لنقل النور أو ال ُّروح ،فك ّلها مصطلحات ُّ
تسعى تجربة الوقفة إذن إىل خروج الذات الواقفة من أفعال وأخالق وأحوال مذمومة لتحقيق إمكان َّية البقاء
بالقسط الر َّبا ّين النُّورا ّين .وقد وصفت عمل َّية الخروج من املذموم والبقاء باملحمود ،بالتطهر من الدنس مثلام ورد يف
موقف الوقفة ،أطول املواقف تعريفاً للوقفة ووصفاً لرشوط تحقيقها .إذ يقول« :أوقفني يف الوقفة ،وقال يل :إن مل تظفر
()4
يب أليس يظفر بك سواي .وقال يل :من وقف يب ألبسته الزينة ،فلم ي َر ليشء زينة .وقال يل :تط َّهر للوقفة وإال نفضتك».
فكام يوضح املقطع االستهاليل للوقفة هناك مقامان :الفناء وعدم الفناء .أما الفناء= ـ السوى +الزينة +الطهر ،وأ َّما عدم
الفناء=  +السوى -الزينة ـ التطهر .وكال املقامني يص َّبان يف الصفات املحمودة واملذمومة .وقد أبدع النفريّ يف االشتقاق
لكل مجموعة صفات َّيةَّ .
والنَّحت ال ّلغويّ للداللة عىل املصطلحات املندرجة ضمن الحقل الدال ّيل ّ
ولعل مصطلح السوى
أبرز إبداعات لغة النّفريّ للداللة عىل ما سوى ال ّله .فقد صاغه من أدايت التعريف «ال» واالستثناء «سوى» للداللة عىل
ما سوى ال ّله ،أو الصفات املذمومة التي تبعد عن جناب ال ّله.
يبدو السوى متَّسعاً ليشمل َّ
كل ما له صورة «سواء أكانت صورة جسم َّية مرئ َّية ،أو صورة قياس َّية مت ّكن من صياغة
سمى ذهني )5(».فالسوى إذا صغناه بلغة الفالسفة هو
حس َّية ،أو صورة صوت َّية تحيل إىل ُم َّ
األحكام انطالقاً من مقدّمات ّ
 - 2القشيري ،الرّ سالة القشيريَّة ،ط ،3دار صادر ،بيروت  -لبنان ،2006 ،ص .31
التلمساني ،شرح مواقف ّ
النفريّ  ،تحقيق :جمال المرزوقي ،د .ط ،الهيئة المصريَّة العامَّة للكتاب ،2000 ،ص .115
 - 3عفيف الدين
ّ
الغانمي ،ط ،1منشورات الجمل ،2007 ،ص .67
 - 4محمد بن عبد الجبَّار بن الحسن النّ ّفريّ  : ،األعمال الصوفيَّة ،كتاب المواقف ،مراجعة وتقديم :سعيد
ّ
 - 5سامية بن عكوش ،تفكيك البالغة(و) بالغة التفكيك في نصوص المواقف للنّ ّفريّ  ،ط ،1دار االختالف ،الجزائر ،2014 ،ص .50
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عامل األعيان من صور اإلحساسات أو املرئيات أو عامل األذهان من صور العمليات الذهن َّية يف ّ
كل فكر ،أو صور األحوال
التي تعرتي الصو ّيف املسافر ∗6إىل ال ّله كام يف عرف املتص ّوفة.
ب -نظرية املعرفة يف الوقفة الن ّفرية:
ثم الوقفة.
يتّخذ طريق وقوف الواقف وبقية املوجودات يف حرضة الحقّ منحى تصاعدياً ،يبدأ بالعلم فاملعرفة ّ
ويظهر َّأن املراتب املعرف َّية الثالث يف ا ّتصال وانفصال يف الوقت نفسه .وال يخلو موقف تقريباً من تأ ُّمالت نقد َّية حول
هذه املراتب الثالث .وأطول املواقف املتأملة "موقف الوقفة".
وردت شذرة موحية بالتعالق بني املراتب الثالث يف قوله" :الوقفة روح املعرفة /واملعرفة روح العلم /والعلم روح
الحياة )7(".ويظهر َّأن العالقة تنازل َّية من األعىل الوقفة إىل األدىن العلم .ويكون النزول للروح ،وبالتايل تكون ُّ
كل مرتبة أدىن
هي جسد روحه هي املرتبة األعىل منها ،بهذا الشكل التصاعديّ :
العلم جسد املعرفة ،واملعرفة جسد الوقفة ،والوقفة روح ال جسد.
ويقع ال ّرهان عىل الجسد ،إلفنائه يف الروح صعوداً ،أو نزول الروح يف الجسد نزوالً .أو لنقل :روحنة الجسد وتجسيد
املروحن.
تبدو الوقفة محيطة مبرتبتي العلم واملعرفة ،ومتجاوزة لهام يف الوقت نفسه؛ يقول« :وقال يل :الواقف يرى ما يرى
العارف وما به ،والعارف يرى ما يرى العامل وما به» )8(،فالرؤية يتناقص مجالها نزوالً من الوقفة إىل املعرفة إىل العلم،
ويتزايد مجالها صعوداً من العلم إىل املعرفة إىل الوقفةَّ .
ألن الصعود إىل األعىل يكون صعوداً إىل مصدر األنوار .أ َّما النزول
إىل األدىن فهو نزول إىل الظلامت .ويذهب عفيف الدين التلمساين إىل املعنى نفسه حني يعترب َّأن مرتبة الوقفة محيطة
باملرتبتني األخريني .ويظهر َّأن امتالك الواقف للحكمة يف مقام الوقفة هو الذي يسمح له باإلحاطة يف قوله :ومعنى قوله
()9
«وما هو به» َّأن الواقف يرى العارف ،ويرى ما هو به عارف ،وأ َّما العارف فريى العامل ويرى ما هو به عامل».
يصنّف الحكيم الرتمذيّ الحكمة إىل حكمتني متعلقتني بعلمني :حكمة عليا ناجمة عن علم بال ّله ،وحكمة من العلم
بأموره وتدبريه وصنعته )10(،فتكون األوىل متعلقة بالباطن ،أ َّما الثانية فمتعلقة بالظاهر .وقياساً عىل ذلك متثل الوقفة
 ∗ 6اإلنسان حسب المتصوفة في سفر دائم من ميالده إلى مماته ،في نفسه باألفكار أو األحوال ،أو ببدنه في اآلفاق واألمصار .وجهته المقصودة للاهّ  .وقد أحصى
ً
فمثال األسفار بالنّسبة إلى ابن عربي هي ثالثة ال رابع لها :سفر من عنده ،وسفر إليه ،وسفر فيه (في للاهّ ) ،للمزيد:
العرفاء ثالثة أسفار للسالك ،وهناك من قال أربعة.
راجع :رسائل ابن عربي ،كتاب اإلسفار عن نتائج األسفار ،محمود محمود الغراب ،ضبط :محمد شهاب الدين العربي ،ط ،1دار صادر ،1997 ،بيروت  -لبنان.
ّ -7
النفريّ  ،كتاب المواقف ،موقف الوقفة ،ص .69
ّ -8
النفريّ  ،كتاب المواقف ،موقف الوقفة ،ص .72
التلمساني ،م.س ،ص .146
 - 9عفيف الدين
ّ
 - 10ينظر :الحكيم الترمذيّ  ،ختم األولياء ،تح :أحمد عبد الرحيم السايح ،وتوفيق علي وهبة ،ط ،2مكتبة الثقافة الدينيَّة ،القاهرة  -مصر ،»2003 ،ص .74
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ينبوع الحكمة اإلله َّيةَّ ،
ألن الواقف فيها يشهد حقائق األمور كام قدَّرها ال ّله قبل الخليقة .فللوقفة علم ربا ّين ،يقف عىل
كل أمر مثلام ورد يف قوله« :للوقفة ّ
طرف النَّقيض من علم العلامء ،ومن معرفة العرفاء؛ أي أ َّنها ّ
مطلعة عىل ِّ
مطلع عىل
()11
ّ
كل علم /وليس عليها مطلع لعلم».
ورد العلم كمرتبة أوىل من مراتب اال ّتصال بالحقّ  ،ويقصد به علم النَّقل أو علم الفالسفة ،وقد ذهب عفيف الدين
التلمسا ّين إىل هذا املعنى يف رشحه للشذرة اآلتية« :وقال يل :العامل يف ّ
الرق /والعارف مكاتب /والواقف حر )12(».فقال:
«معناه َّأن العامل علمه يكون نق ًال ،إ َّما عن ذهنه وهم الفالسفة ،وإ َّما عن غريه وهم أهل التقليد الرصف ،وك ّلهم يأخذ
عن الغري ويعبد ر َّباً غائباً ،هو يف ّ
رق العبودية له عىل قدر مقامه )13(».فالفرق واضح بني واقف يعتمد عىل الحقّ ملشاهدة
الحقّ  ،وبني الفالسفة وعلامء الرشيعة الذين يعتمدون الوساطة الغري َّية ملعرفة الحقّ  ،فيغيبون عنه.
يسعى الواقف املؤ َّيد بالحكمة وبالعلم الربا ّين إىل إفناء الوساطة بني الذات الواقفة واملوضوع املطلوب (الحقّ )؛
فيكون الحضور إىل جناب الحقّ بإفناء النَّفس ك ّل َّية .وبالتايل تكاد الوقفة تقيض عىل الثنو َّية بني الواقف وموضوعه ،مثلام
يشري إىل ذلك بقوله« :كاد الواقف يفارق حكم البرش َّية»( )14ويفيد فعل املقاربة كاد َّأن الواقف أرشف عىل مفارقة
بالحس وبالدليل ،مثلام تشري إليه الشذرة« :الواقف
برشيته .أ َّما العامل سواء يف مجال الرشيعة أو الفلسفة ،فهو محتجب
ّ
يرى العلم كيف يضيع املعلوم ،فال ينقسم مبوجود ،وال ينعطف مبشهود )15(».فالعامل ال يحصل عىل مطلوبه (املعلوم) أل َّنه
يستند إىل أوهام القياس العق ّ
يل مثلام يفعل الفالسفة أو إىل أقوال منقولة عن الغري مثلام يفعل علامء الرشيعة .وهذا
صحة أدلتهم .وأل َّنها ال تستند إىل مراتب ُّ
الشهود ،فهي تض ّيع املعلوم (الحقّ ).
االنقسام ناتج عن توهُّ م العلامء َّ
متثل املعرفة املرتبة التوسط َّية بني العلم والوقفة ،وتعني املعرفة الشهود أو مرتبة اإلميان ،وتعني معرفة الحقّ من
ُّ
خالل أسامئه وصفاته،
فـ»محل املعرفة هو حقوق ال ّله تعاىل ،وهي أسامؤه وصفاته واإلخبار عنها )16(».ولكنَّ اإلخبار
عن حقوق الحقّ غري اإلخبار عن الحقّ ؛ َّ
باملسمى «الحقّ » يحجب العارف بح ّد
ألن استناد العارف إىل األسامء للتعريف
َّ
التسمية واملعرفة .أو لنقل :العارف مل يسقط الوساطة يف التعريف بالحقّ  ،وبالتايل مل يستطع الحضور ك ّل َّية إىل املوضوع
«الحقّ ».
فاالختالف ـ إذن -واضح بني مستند ّ
كل من العامل والعارف والواقف ،إذ يقول« :وقال يل :العامل يخرب عن األمر
والنَّهي وفيهام علمه ،والعارف يخرب عن ح ّقي وفيه معرفته ،والواقف يخرب عنّي و َّيف وقفته»( )17فوحده الواقف  -إذن-
ّ - 11
النفريّ  ،كتاب المواقف ،موقف الوقفة ،ص .68
 - 12م .ن ،ص .70
التلمساني ،م.س ،ص .135
 - 13عفيف الدين
ّ
ّ - 14
النفريّ  ،كتاب المواقف ،موقف الوقفة ،ص .68
 - 15م .ن.69 ،
التلمساني ،م.س ،ص .143
 16ـ عفيف الدين
ّ
ّ - 17
النفريّ  ،موقف الوقفة ،ص .72
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من يخرب عن الحقّ َّ ،
ألن الحقَّ يخرب عن نفسه بإفناء أقىص الرسوم والحدود التي تعرقل الواقف .فاملراتب املعرف َّية هي
(الرشعي أو الفلسفة) ،املعرفة (اإلميان) ،الوقفة (اإلحسان) .أو لنقل :العلم (اإلسالم) ،املعرفة (اإلميان) ،الوقفة
العلم
ّ
(اإلحسان).
فالغاية من اسرتاتيج َّية الفناء هي الفناء عن وهم الصورة أو السوى والبقاء بالجوهر أو األصل أو املعنى .ويبدو
سمى الهيوىل .أ َّما الصورة فهي املادة التي تتّخذها الهيوىل .فام األصل ـ
َّأن الجوهر باملقايسة مع لغة الفالسفة هو ما ُي َّ
قصة خلق اإلنسان حسب املتص ّوفة؟
الهيوىل؟ وما الصورة  -الفرع يف َّ
الوجودية:
األصلية ومراتب العرفان
 -2قصة الخلق
َّ
َّ

اعتمد ّ
واملؤسس للفكر الصو ّيف ،يرسد فيه ال ّله قصة الخلق
القديس املتداول بكرثة
منظرو التص ُّوف عىل الحديث
ّ
ّ
فيقول« :كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أع َرف فخلقت الخلق فبه عرفوين» )18(.وأ َّول مالحظة ترصيف األفعال يف صيغة
املفرد املتكلم «كنت ،أحببت ،خلقت» ،اَّ
مم يسمح بنقل قصة ما قبل خلق اإلنسان والكون عىل لسان الذات اإلله َّية
مبارشة .كام تسمح صيغة املفرد املتكلم ّ
اإللهي .ويص ّور الحديث بثالث عبارات
لكل قارئ باالندماج الفوريّ يف الكالم
ّ
موجزة وبليغة حكاية ما قبل الخلق وبعده ،منذ األزل إىل األبد .أوالها« :كنت كنزاً مخفياً ،تحيك عن وجود الذات اإلله َّية
قبل الخلق ،وثانيهام« :أحببت أن أعرف» تحيك عن مشيئة ال ّله يف التعريف بنفسه ،وعالقة تعريفه بالحب .وثالثها:
«فخلقت اإلنسان عىل صوريت» تحيك عن منزلة اإلنسان من ال ّله ،باعتباره صورة عن ال ّله من جهة ،ومن جهة أخرى
تكشف الغاية الوجود َّية من خلق اإلنسان ،أال وهي معرفة ال ّله .ذلك ما تب ّلغه العبارة لغوياً ،من خالل ارتباط عبارة
«فخلقت اإلنسان» بعبارة «فأحببت أن أعرف» بالفاء التي تفيد الرتتيب والرتاخي.
السابق يف صياغة كتاباتهم السرَّ دية أو الشعر َّية؛ فكانت تجاربهم توسيعاً
اعتمد ُّ
كل املتصوفة عىل الحديث
ّ
القديس َّ
القديس ،مستندين إىل حركة نزول وصعود يف الوقت نفسه ،أو لنقل مسافرين من
للمعاين الثالثة الواردة يف رسد الحديث
ّ
الحقّ إىل الخلق ومن الخلق إىل الحقّ ؛ أي َّأن نصوصهم هي صعود إىل الحقّ  ،أو نزول من الحقّ إىل الخلق ،معتمدين
عىل اسرتاتيج َّية الفناء التي سبق تعريفها.
أ -فتق مراتب العرفان من قصة الخلق األصل َّية:
ويفصل حديث آخر وضعية
تحيك عبارة «كنت كنزاً مخفياً» عن حالة الكنز َّية التي كان فيها الحقُّ قبل خلق الكونّ .
الحقّ يف الكنز َّية ،أجاب فيه ال َّرسول عن سؤال :أين كان ال ّله قبل خلق الكون؟ فقال« :كان يف عامء ما تحته هواء وما
فوقه هواء وخلق عرشه عىل املاء» )19(،ومنه أطلق املتصوفة عىل هذه املرتبة العامء .وقد يوهم لفظ الكنز َّية أو العامء
أن المتصوفة يستندون إليه .ينظر ً
 - 18ورد هذا الحديث في سنن البخاري ،وهو حديث ضعيف كما يقول معظم الفقهاء ،إال َّ
مثال :ابن عربي ،الفتوحات المكيَّة ،تقديم:
نواف الجرَّ اح ،ط ،1دار صادر ،المجلد الثالث ،بيروت  -لبنان ،2004 ،ص .80
 - 19يراجع :محي الدين بن عربي ،رسائل ابن عربي ذخائر األعالق شرح ترجمان األشواق ،تح وتقديم سحبان أحمد مروة ،المجلد السّ ابع ،ط ،1دار االنتشار
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َّأن املقصود اسم ال ّله الباطن ،اَّ
مم يضعنا يف مقابلة مع اسمه الظاهر .إال َّأن الذات -كام يقول العرفاء  -يف هذا املستوى
األ َّول من التعينُّ  ،كانت هو َّية يف الغيب املطلق دون تق ُّيد بأيّ اسم.
ويطلق عليها املتصوفة الهو َّية األحد َّية املكنونة يف الغيب ،وهي أبطن ّ
كل باطن( ،)20لهذا نجد يف أدبيات املتص ّوفة
ورود ضمري املفرد الغائب «هو» لإلشارة إىل الذات يف مستوى هذا التعينُّ .
ال يخضع وجود الذات اإلله َّية للزمن املق ّيد ،فـ»كانت الزمان َّية يف الوجود املطلق ال ميكن تفسريها إال بالهو ،وهو
الغيبة ،أو باألحد َّية وهو كيانه يف عدم تعلقه )21(».ويطلق عىل الزمان املطلق أيضاً الزمان السرَّ مديّ  ،حيث تجهل البداية
لوجود الذات وال يشء معها .وملَّا عجز املتص ّوفة عن معرفة مستوى الذات األحد َّية حاولوا إنجاز فهم ملعنى هذا الوجود،
وعالقته باملراتب الوجود َّية األخرى ،قبل وبعد خلق الكون.
اهتم املتصوفة ـ إذن -بداللة العامء واملاء وعرش ال ّله الذي كان عىل املاء .و»هذا املاء الذي هو أصل ّ
كل يشء مَّإنا هو
َّ
يل والجوهر األص ّ
سمى الهيوىل الك ّ
يل .مَّ
وإنا أطلق عىل النَّفس ال َّرحام ّين اسم املاء مجازاً ،أل َّنه مظهره،
النفس الرحامين ا ُمل َّ
فلذلك ا َّتصف بصفاته ( )22(»،)...والهيوىل والجوهر من املصطلحات الفلسف َّية التي وظفها ابن عريب لتوصيف النَّفس
الحيس اآليت :الخشب هو املادة األصل َّية التي تصنع منها مختلف
ال َّرحامين .ولنمثل عن معنى الهيوىل والجوهر باملثال
ّ
األشياء ،كالطاوالت مث ًال .فالخشب هو الهيوىل واألشياء التي تصنع من مادة الخشب هي الصورة .فتختلف الصور يف
األشكال وتتَّفق يف الهيوىل األصل َّية أو الجوهر ،مادة الخشب .فالهيوىل -األصل = النَّفس ال َّرحامين ،أ َّما الصورة فهي التي
اشتغل عىل توصيفها ّ
منظرو التص ُّوف ،بإنجاز مقايسة بني النَّفس الرحامين والنَّفس اإلنساين.
فكام َّأن الحروف تكون محمولة يف هواء النَّفس اإلنساين قبل أن تتحدَّد يف أصوات وفق مخارج معينة؛ فكذلك أصل
اإللهي الذي هو العامء .فالعامء
الحروف اإلله َّية واملوجودات هو النَّفس ال َّرحام ّين .و»أصل الحروف اإلله َّية هو النَّفس
ّ
اإللهي ،موجودة داخل
أصل الحروف واملوجودات يف الوقت نفسه )23(».وكانت الحروف واملوجودات مخزَّنة يف العلم
ّ
النَّفس الرحام ّين أو العامء .ومن هنا نفهم داللة الهواء الوارد يف الحديث النبوي «فوقه هواء وتحته هواء» املرتبطة
بالنَّفس الرحام ّين ،أل َّنه املك ّلف بحمل املوجودات والحروف من بطونها إىل ظهورها يف مجايل األسامء والصفات.
يطلق بعض املتصوفة عىل مرحلة اكتناز املوجودات والحروف داخل النّفس الرحامين مبرحلة األعيان الثابتة .وتوحي
بأن ما هو موجود يف هذه املرحلة ثابت ال يتغيرّ يف املراحل املواليةَّ ،
تسمية «األعيان الثابتة» َّ
وأن ما سيكون هو تحيني
العربي ،بيروت  -لبنان ،2006 ،ص .173
اإلسالمي ،بيروت  -لبنان،2014 ،
 - 20يراجع :يد للاهّ يزدان بناه ،العرفان النّظريّ  ،مبادؤه وأصوله ،تر :علي عبّاس الموسويّ  ،ط ،1مركز الحضارة لتنمية الفكر
ّ
ص .358
الصوفي عند محي الدين بن عربي ،ط ،1منشورات الجمل ،بيروت  -لبنان ،2015 ،ص .155
 - 21محمد يونس مسروحين ،الوجود والزمان في الخطاب
ّ
 - 22محي الدين بن عربي ،رسائل ابن عربي ،كتاب المعرفة ،ص .237
العربي ،بيروت  -لبنان ،2005 ،ص .335
 - 23نصر حامد أبو زيد ،فلسفة التأويل  -دراسة في تأويل القرآن الكريم عند ابن عربي ،ط ،5المركز الثقافي
ّ
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ملا كان أعياناً ثابتة يف العامء .وملَّا كان ما سيظهر يف املراتب الوجود َّية هو ٍّ
تجل لألسامء اإللهية وصفاتها؛ َّ
فإن األعيان
ألن لألسامء اإلله َّية صوراً
الثابتة هي علم سابق للذات مبعاين هذه األسامء والصفات ،وعن هذا يقول ابن عريب« :وذلك َّ
ثابتة يف علمه تعاىل .أل َّنه عامل بذاته وأسامئه وصفاته وتلك الصور العلم َّية من حيث إ َّنها عني الذات بيقني خاص ونسبة
معينة ،هي املسامة باألعيان الثابتة )24(».فاألعيان الثابتة هي الصورة العلم َّية لألسامء والصفات .أ َّما األسامء والصفات يف
مرتبة التعينات االسمية فهي الصورة املجاز َّية عن هذه الصورة العلم َّية .أو لنقلَّ :إن علمه املس ّبق باألسامء والصفات
يحدّد ماهيتها وطريقة خروجها من العلم إىل األعيان ،عرب النّسب واإلضافات ،أي هويتها يف العامل .ومن يعلم ماهيات
اإللهي ّ
لكل األمور من
السابق للمعلوم ،فإ َّنه يتوقف عند التقدير
وهويات األسامء والصفات كام هي يف علم الذات ّ
ّ
العرش إىل الفرش ،أو لنقل ينكشف له حجاب القدر( )25ووحده الو ّيل من يستطيع فعل ذلك ،كام سنعاين ذلك الحقاً يف
تجربة الوقفة الن ّفر َّية.
اإللهي هي مرحلة الوحدة ،كام تدل عليها العبارة األوىل
َّإن مرحلة اكتناز املوجودات كأعيان ثابتة مخزَّنة يف العلم
ّ
«كنت كنزاً مخفياً» .ويف مرحلة الوحدة أحبت الذات رؤية نفسها يف صورة غري َّية ،فاندفعت املوجودات عرب النّفس
الرحام ّين إىل مرحلة التع ّينات االسم َّية والصفات َّية .وميثل الحب طاقة االندفاع ،فكان الخروج إىل مرتبة األسامء والصفات،
التي سمحت للذات مبعرفة ذاتها يف مجال أسامئها وصفاتها .وقد ع ّلل ابن عريب هذا االندفاع يف النّفس الرحامين ،بكرب
الوحدة الخانق .فأرادت الذات التنفيس عن كرب الوحدة الخانق ،فاندفعت املوجودات عرب النّفس الرحام ّين من األعيان
الثابتة إىل مجايل األسامء والصفات( )26ومن هنا ارتبط خلق الكون باملعرفة والحب معاً .فالتجربة الصوف َّية تعبري عن هذا
الرتابط الوثيق بني الحقّ والخلق عرب طاقة الحبَّ .إن االندفاع من مستوى األحد َّية إىل مستوى التع ّينات االسم َّية ،يسمح
للذات برؤية ذاتها يف مظاهر أسامئها وصفاتها .وقد أطلق العرفاء عىل مرحلة األسامء والصفات مرحلة الكرثة .أ َّما مرحلة
األحد َّية فيطلقون عليها مرحلة الوحدة.
َّإن االسم يف تعريف املتصوفة أو العرفاء ينتج عن إضافة صفة إىل الذات اإلله َّية ،فينجم االسم عن ذلك :االسم= ذات
الحقّ  +الصفة؛ فمث ًال الرحمن= ذات الحقّ  +صفة الرحمة .فـ»االسم يف العرفان هو ذات الحقّ مع نسبة إرشاق َّية خاصة
أي صفة خاصةَّ )27(».
وإن هذه النّسب هي التي تسمح بخروج الذات من كنزيتها «مستوى التعينّ األول» إىل مستوى
التعينّ الثاين؛ حيث التفصيل واملاهيات والتاميزات ،بني األسامء فيام بينها والصفات فيام بينها .فلوال النّسب واإلضافات
ما ظهرت األسامء وال متايزت الشؤون الوجود َّية.
يعترب اسم ال ّله أ َّول األسامء يف مستوى التعني الثاين .ويطلق عليه املتصوفة «االسم الجامع» وقد استندوا يف اعتبارهم
اسم ال ّله جامعاً ّ
لكل األسامء والصفات إىل اآلية القرآنية« :قل ادعو ال ّله أو ادعو الرحمن أ َّياً ما تدعو فله األسامء الحسنى
 - 24م .ن ،ص ص .229 -228
 - 25يد للاهّ يزدان بناه ،العرفان النظري مبادئه وأصوله ،ص .494
 - 26نصر حامد أبو زيد ،م.س ،ص .38
 - 27م .ن ،ص .234
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وال تجهر بصالتك وال تخافت بها وابتغ بني ذلك سبي ًال( ».آية  ،110سورة اإلرساء) .فاآلية تدل رصاحة ال تلميحاً َّأن ال ّله
اسم جامع لألسامء الحسنى ،أسامء الجالل والجامل.
الطويس يف كتابه «ال ّلمع» تعريفاً طريفاً وعميقاً السم ال ّله ،استند عليه لفهم لفظ الجاللة «ال ّله»
أورد رساج الدين
ّ
ومرتبته الوجود َّية ،وتعلقاته بأسامئه وأحكام هذه التعلقات.
الطويسَّ :
«إن اسم ال ّله األعظم هو :ال ّله ،أل َّنه إذا ذهب عنه األلف يبقى ل ّله وإن ذهب عنه الالم يبقى له ،فلم
يقول
ّ
تذهب عنه اإلشارة ،وإن ذهب عنه الالم اآلخر فيبقى هاء وجميع األرسار يف الهاء؛ َّ
ألن معناه :هو ،وجميع أسامء ال ّله
تعاىل إذا ذهب عنه حرف واحد يذهب املعنى ومل يبق فيه موضع اإلشارة ،وال تحمل العبارة )28(».فالعجيب يف اسم ال ّله
أ َّنه يحتفظ بداللة مع ّينة ،حتى لو خفضنا عنه الحروف ،الواحد تلو اآلخر.
وهذا يندرج ضمن اإلعجاز ال ّلغويّ املطابق لإلعجاز الوجويّ السم ال ّله.
لكل األسامءّ ،
يعترب ابن عريب اسم ال ّله أول األسامء يف حرضة األسامء اإلله َّية ،وهو جامع ّ
وكل األسامء مجموعة إليه
بالقوة ،)30(∗29وأ ّيده يف الرأي تلميذه صدر الدين القونويّ  ∗31ـ شارح فصوص الحكم -بأن اعترب الحرضة األلوه َّية املعبرَّ
عنها "باالسم ال ّله تشتمل عىل خصائص األسامء ك ّلها وأحكامها التفصيل َّية ونسبها املتفرعة عنها أوالً واملنتهية الحكم إليها
ً ()32
آخرا"
تشمل التعينات الخلقية العقل أو األرواح ،ومنها روحانيون متع ّلقون بتدبري البدن ،ومنها روحانيون يديرون شؤون
ثم عامل
امللكوت ،ومنها روحانيون غري متّصلني بالبدن كاملالئكة يف مرتبة الجربوت .ومن العقل األعىل يصدر العقل األول َّ
املثل فعامل املادة( )33فالتع ّينات الخلقية هي باختصار عامل األرواح واملادة .ويخترصه البعض مبصطلحات امللكوت ،امللك،
املادة .وقد اختلف املتص ّوفة يف عدد أقسام ّ
كل مرتبة من التع ّينات الخلقية ،لكنَّهم مل يختلفوا يف حاجة املادة للروح،
ورضورة مناسبة الروح للامدة .و»لذا كان ال ب َّد من وجود عامل ما بني بني ،ميكنه أن يش ّكل أساساً الرتباط عامل األرواح
بعامل األجساد ،وعن طريقه يصل اإلمداد إىل عامل األجسام .وهو عامل املثال الذي هو حالة برزخ َّية بني عامل األرواح وعامل
 - 28يراجع :اإلمام أبي نصر السَّ راج الطوسي ،اللّمع ،تح :أحمد عبد الرحيم السايح ،ط ،1مكتبة الثقافة الدينيَّة ،2009 ،ص .219
 ∗ 29يصور ابن عربي حضرة األسماء اإللهيَّة في التعيّن الثاني كمملكة ،ملكها اسم "الملك" وبقية األسماء األخرى خدم .وكلّها مردودة بالقوة إلى اسم أعلى للاهّ .
يمكن ّ
االطالع على المزيد في :الصراط المستقيم في الجواب عن أسئلة الحكيم الترمذيّ  ،ص .16 ،15 ،14أو الجزء الثالث من الفتوحات المكية المعنون بنفس
عنوان الكتاب السّ ابق.
 - 30يراجع :محي الدين بن عربي ،الرسائل ،كتاب المعرفة ،ص .176
شافعي المذهب أكبريّ القلب
 ∗ 31الشيخ صدر الدين محمد بن إسحاق القونويّ  ،ولد ببلدة قونية جنوب تركيا ،مجهول تاريخ الوالدة وتوفي بها سنة 673هـ1275/م.
ّ
ألنّه الزم شيخه وزوج أمه ،محي الدين بن عربي ،وأخذ منه العديد من المعارف الصوفيَّة.
 - 32صدر الدين محمد بن إسحاق القونوي ،الفصوص في أسرار مستندات حكم الفصوص للشيخ محي الدين بن عربي ،تح :إبراهيم الكيالني ،ط ،1دار كتاب ـ
ناشرون ،بيروت  -لبنان ،2013 ،ص .12
 - 33يراجع يد للاهّ يزدان بناه ،م .س ،ص ص .530-531
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األجسام .فهو ،من حيث التق ّرر والجزئ َّية ،شبيه بعامل املادة ،وهو من حيث التج ُّرد والروحان َّية مياثل عامل األرواح».
ويخترص العرفاء التع ّينات الخلق َّية مبصطلحي :الروح واملادة.

()34

تسمح هذه املراتب الوجود َّية بفهم نظرة املتص ّوفة إىل الوجود ،وكينونة اإلنسان يف الوجود ،بربط العالقة مع مصدر
الوجود ،ال ّله ،ويف عالقة مع بقية املوجودات .وهو ما سنعاينه من خالل تأويلهم آلية دالة عىل األعيان يف القرآن .ويكون
تأويل اآلية منطلقاً للتجارب الرسد َّية الصوف َّية ،وعىل رأسها تجربة الوقفة للن ّفريّ .
الصوفية واستعادة ذكرى الكينونة مع الل
 -3التجربة
َّ

تتّفق ُّ
كل التجارب الصوف َّية عىل اعتبار الزمن املايض هو زمن الكينونة األصل َّية .أ َّما الزمن الحارض فهو محاولة
السابق ما
استعادة الكينونة األصل َّية .أ َّما الزمن املستقبل فهو زمن شهود الكينونة زمن الحرش .ويدعم الحديث
ّ
القديس َّ
ذهبنا إليه .إذ تدل األفعال املاضية يف رسد خرب حادثة الخلق َّأن خلق الخلق ،واإلنسان عىل رأس الخلق بغرض التعريف
بالحقّ يف مرآة أسامئه وصفاته .ومعاين األسامء والصفات اإلله َّية موجود يف مستوى األعيان الثابتة كام م َّر بنا من قبل.
َّ
السابق يف األعيان هو األصل،
وإن هذه املعاين مخزَّنة يف العلم
اإللهي قبل الخلق .أو لنقل بتعبري آخرَّ :إن زمن الوجود َّ
ّ
وما سيوجد يف صور األسامء والصفات هو الصورة أو الفرع .لهذا نجد املتصوفة يقصدون يف سفرهم الوصول إىل مرتبة
األعيان الثابتة ،وبالتايل تحقيق زمن الكينونة األص ّ
يل.
أ -نصوص املواقف واستعادة ذكرى النّداء األصل َّية:
ارتقت نصوص بعض الصوف َّية إىل مرتبة شهود األعيان الثابتة؛ ومن بينها نصوص الن ّفري .إذ ينقل يف موقف الوحدان َّية
لسان هذه العوامل الثبت َّية ،بعدما بلغ يف سفره مقام ما قبل الكون ،أي ما قبل ظهور هذه العوامل الثبت َّية يف الخارج.
يقول« :وقال يل اسمع لسان العوامل الثبت َّية يف املبديات املعنو َّية ،إذا هي تقول ال ّله ال ّله /.وقال يل ال يسمعها من هو فيها
أو يف الشواهد التي فيها /.وقال يل مقالها ثبت وإذا بدوت عليه فني املقال هي هي يف الثبت وهي البادي يف البادي
اإللهي يف املواقف -األمر
وهذه منزلة عام َّية )35(».فاملقطع يص ّور لسان العوامل الثبت َّية .وقد تلقى الواقف  -املتلقي للكالم
ّ
باالستامع إىل لسان هذه العوامل بفعل األمر «اسمع».
وتم التحيني املبارش لفعل السامع يف املقطع املوايل «إذا هي تقول ال ّله ال ّله» ،فتفيد إذاً معنى املفاجأة ،من هول
ّ
املقال املسموع ،وهو تسبيح العوامل الثبت َّية باسم ال ّله .اَّ
مم يدل عىل َّأن لسان هذه األعيان هو التوحيد ،وأ َّنها منقادة
بالقوة إىل جمع َّية ال ّله .ويؤ ّكد عىل ذلك بقوله «مقالها ثبت» ،يعني هو الحقيقة واليقني ،وكذلك قوله «هي هي» اَّ
مم
ثم ينتقل إىل تصوير خروج هذه العوامل الثبت َّية إىل الخارج ،باالسم
يوحي بالتطابق املطبق لهو َّية هذه العوامل الثبت َّيةّ .
 - 34م.ن ،ص .532
 - 35محمد عبد الجبار ّ
النفري ،ضاقت العبارة األعمال الكاملة ،موقف الوحدانية ،تحقيق وتقديم :قاسم محمد عباس ،ط ،1دار المدى للثقافة والنّشر ،دمشق  -سوريا،
 ،2007ص .127
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اإللهي «البادي» ،فتظهر يف صور األسامء والصفات .وهذا البدو هو صورة عن األصل ،وحقيقتها مجاز عن األصل ،ولسانها
ّ
مجاز عن لسان العوامل الثبت َّية .هي باختصار أثر عن األصل ليس إال.
َّإن زمن الكينونة األصل َّية هو زمن األعيان الثابتة؛ حيث كانت ُّ
اإللهي .ويف هذا
كل املوجودات تقديرات يف العلم
ّ
الزمن كام ُّ
تم سامع ّ
كل األعيان الثابتة تجتمع يف مقال التسبيح ل ّله؛ أي مقام ر ّد الكرثة إىل
السابق َّ
يدل عليه املقطع َّ
الوحدة .فالكينونة األصل َّية هي مستوى الوحدان َّية ،أو مستوى االسم الجامع ال ّله.
ويظهر فعل األمر «اسمع» ذا قدرة وفعال َّية خطاب َّية عىل تحقيق األمر .وقد َّ
دل مقال التسبيح عىل تحيني فوريّ لألمر
السابق هو استعادة
السامع ملقال التسبيح يف املقطع َّ
بسامع مقال التسبيح يف جملة «إذا هي تقول ال ّله ال ّله» .فيكون َّ
لزمن الكينونة داخل النَّفس ال َّرحام ّينَّ .
السامع ذو عالقة بنص قرآ ّين يثبت مخاطبة ال ّله خلقه يف مرحلة األعيان
وإن هذا َّ
الثابتة .يقول تعاىل« :وإذ أخذ ر ُّبك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم عىل أنفسهم ألست بربكم قالوا بىل
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إ َّنا كنَّا عن هذا غافلني»(سورة األعراف ،اآلية  .)172ويظهر َّأن خطاب الحقّ إىل اإلنسان يف
مرحلة األعيان الثابتة ،حيث كانت ذر َّية آدم يف مستوى اإلمكان ،ومل تخرج بعد إىل الوجودُّ .
ويدل الفعل «أشهدتهم» عىل
الرب وعباده .ومن خالل هذا العهد
ثم نجم عن املعرفة العهد وامليثاق بني ّ
حصول املعرفة بني ذر َّية آدم والرب ،ومن َّ
وامليثاق سيحاسب ذر َّية آدم.
السامع بال ّلذة الحاصلة يف األرواح من ج َّراء سامع خطاب الحقّ  ،فيقول« :ألست بربكم؟ غرست
وقد ربط الجنيد فعل َّ
السامع يف هذا العامل يندفعون إىل الحركة واالضطراب
ال ّرقة يف األرواح فغرقت يف بحر لذة ذلك الخطاب .فإذا ما سمعوا َّ
من تلقاء أنفسهم ،وتستيقظ هذه الذكرى فتهزُّهم ه َّزاً )36(».فبسامع خطاب الحقّ  ،الت َّذت األرواح فاندفعت إىل الوجود.
َّ
والحب طاقة تدفع األرواح إىل الظهور يف مجايل األسامء والصفات .فالتنفيس عن كرب
ألن االلتذاذ ع ّلته التعلق والحب.
ُّ
الوحدة الخانق ،هو تعبري أيضاً عن االلتذاذ بسامع كالم املحبوب ،كام أ َّنه ارتبط بالشهود.
السابقةَّ ،
ُّ
فإن ّ
الشهود لألرواح،
والشهود يف تعريف املتص ّوفة« :وجود الحقّ مع فقدانك» )37(.وإذا ربطنا الشهود باآلية َّ
بالسامع من
ال لألعيان .وحكم األعيان الثابتة من حيث الوجود هو حكم العدم ،ويكون الوجود للحقّ  .وإذا ربطنا الشهود َّ
جهة أخرى وباللذة الحاصلة من جراء سامع كالم الحقّ َّ ،
فإن ُّ
السامع يف اآلن ذاته .ونتيجته االلتذاذ وبالتايل
الشهود هو َّ
االندفاع للخروج إىل مستوى التع ّينات االسم َّية.

 - 36السَّ هرورديّ  ،رسالة في حالة الطفولة؛ تر :عادل محمود بدر ،دار الحضارة ،طنطا ،1999 ،ص 20؛ ً
نقال عن :عادل محمود بدر ،الرّ سائل الصوفيَّة لشهاب
الدين السّ هرورديّ شهيد اإلشراق ،ط ،1دار الحوار ،الالذقية  -سورية ،2006 ،ص .88
 - 37الرّ سالة القشيريَّة ،ص .38
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السابقة ،اعترب املتص ّوفة زمن الكينونة األص ّ
يل هو زمن نداء الحقّ يف قوله «ألست
فانطالقاً من تفسري اآلية القرآن َّية َّ
للرب وليس للذات أو ل ّله أو أليّ اسم آخر .فيعترب ابن عريب
بر ّبكم؟ وخاض املتص ّوفة تفسريات عدة ،حول تفسري إسناد الكالم ّ
موطن ألست بربكم؟ هو املوطن األول من املواطن الستة التي يشهدها املتص ّوف ،وهو املوطن الذي انفصل البرش عنه(.)38
لكل األسامء ،أي مستوى ر ّد الكرثة إىل الوحدة .وقد َّ
قصد املتص ّوفة بال َّرب املطلق اسم ال ّله الجامع ّ
دل املقطع
الرب
السامع من ّ
السامع ارتبط مبقال التسبيح السم ال ّله الجامع .وبالتايل يرتبط َّ
االستشهاديّ من موقف الوحدان َّية َّأن ّ
املطلق ،يف موقف الوحدان َّية ،بسامع مقال التوحيد «ال ّله».
متثل نصوص املواقف محاولة استعادة لذكرى النّداء األص ّ
يلُّ ،
ويدل عىل ذلك املقطع اآليت« :وقال يل :قل لهم رجعت
إليكم ،فقلت أوقفني ومن قبل أن أرجع ما كان يل من قول أل َّنه أراين التوحيد فكنت به ال أعرف فناء وال بقاء ،وأسمعني
التوحيد ومل أعرف استامعه ،وردَّين بعد هذا ك ّله كام كنت فرأيت يف الر ّد صحيفة فأنا أقرأها عليكم )39(».فاملقام الذي
بلغه الواقف بعد الفناء هو مقام التوحيد ،أي :ال إله إال ال ّله ،ويحاول الواقف  -إذن ـ بعد عودته إىل مقام البقاء بعد
الفناء ،استعادة ذكرى الكينونة مع الواحد األحد ،من خالل إعادة قراءة نقوشه الداخل َّية التي ّ
خطت يف صحيفة العودة،
أو الذكرى .فيستعيد ذكريات الكينونة ،أي ذكريات النّداء األول ،وهو يف حالة طرب ملا يسمع «وذلك َّأن نفسه تك َّيفت
بالصفاء املحض فانتعش يف ذلك الصفو هذه التنزّالت شيئاً فشيئاً ،وشهد العبد ذلك فلم ي َر الناطق غريه تعاىل ،ووجد
()40
تلك األقوال املنقوشة قريبة الوفاء مبعاين التوحيد (».)...
يبدو َّأن الواقف املعتكف عىل قراءة نقوشه الداخل َّية يف حالة استسالم تام ملا يرد عليه من ذكريات الكينونة مع
الواحد األحد ،فال يتدخل وعيه يف فعل استعادة ذكرى الكينونة الواحدة .فـ»هو يقرأ تلك األقوال املنقوشة وليس فيها منه
يشء بل يسمعها كام يسمعها غريه ،وهذه حالة يعرفها ُّ
كل أهل هذه املنازالت )41(».وهو ما تعرب عنه الالزمة «أوقفني»
كل موقف ،من خالل إسناد الفعال َّية الخطاب َّية للحقّ  ،ومصادرتها عن الواقف الذي جعلته متلقياً
و«قال يل» املتك ّررة يف ّ
أ َّول لخطاب الحقّ .
ويبدو َّأن قوله «أوقفني» و»قال يل» وظفتا مبعنيني مجازيني؛ إذ املقصود بأوقفني حسب عفيف الدين التلمساين
()42
هو توليّ الحقّ إيقاظ استعداد العبد لتلقي التجيل ،و»قال يل» تعني املعرفة الحاصلة بني الحقّ والعارف لحظة التجيل
ومن أسامء ال ّله املتكلم .ولكنَّ كالم ال ّله منزّه عن أن يكون وفق مواصفات الكالم البرشيّ َّ .
يتم وفق
ألن الكالم البرشيّ ُّ
وسائل التعبري ال ّلغويّ  ،أ َّما كالم الحقّ فيكون عرب أسامئه وصفاته.
 - 38محي الدين بن عربي ،رسائل ابن عربي ،رسالة األنوار ،تقديم :محمود محمود الغراب ،ضبط :محمد شهاب ال ّدين العربي ،ط ،1دار صادر ،بيروت  -لبنان،
 ،1997ص .160
 - 39محمد بن عبد الجبّار بن الحسن النّ ّفريّ  ،كتاب المواقف ،موقف الثوب ،ص .129
التلمساني ،شرح مواقف ّ
النفريّ  ،ص .381
 - 40عفيف الدين
ّ
 - 41م .ن ،ص .381
 - 42ينظر :عفيف الدين التلمساني ،م.س ،ص .57
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متثل الالزمتان «أوقفني» و»قال يل» صيغتني خطابيتني ،تشريان إىل طريقة استعادة كالم الحقّ  ،أو نداءه .فـ»تكون
الالزمة «قال يل» بهذا املنظار كالم الوجود داخل املوجود؛ أ َّما مقول القول؛ أي ّ
الشذرات ،فتمثل تكراراً للمقال الذي
الحقيقي )43(».وملَّا كانت استعادة نداء الكينونة مع ال ّله خارج نطاق سيطرة
يسمعه املوجود ،وهو يصغي إىل منبع الكالم
ّ
الوعي ،يف استسالم تام ملا يرد عىل الواقف؛ َّ
فإن فعل االستعادة يف تجربة الوقفة يرتبط بالجانب الالوعي ،فيش ّكل الالوعي
البنية األساس َّية لفعل التذكر.
واألنطولوجي:
َّفيس
ب -املوقف كفضاء رسديّ جامع للن ّ
ّ
تهدف تجربة الوقفة الن ّفرية إىل استعادة ذكرى نداء الحقّ أو املحبوب ،أو لنقل ذكرى الصفاء املحض يف ّ
ظل التوحيد.
ويظهر َّأن االستعادة تتّخذ مساراً داخلياً يف أغوار النَّفس البرش َّية ،وتنفتح عىل أبعاد أنطولوج َّية يف الوقت نفسه.
ب  -1-مرآو َّية املعرفة بني النَّفس وال َّرب:
السفر داخل أغوار الذات الواقفة؛ ذلك ما يعبرّ عنه هذا املقطع
تنطلق ذكرى استعادة النّداء والتعرف إىل الحقّ من َّ
من موقف الداللة« :وقال يل إذا عرفت من تسمع منه عرفت ما تسمع /.وقال يل :لن تعرف من تسمع منه حتى يتعرف
إليك بال نطق /.وقال يل :من سألك عني فسله عن نفسه فإن عرفها فع ّرفني إليه ،وإن مل يعرفها فال تع ّرفني إليه فقد
()44
غلقت بايب دونه».
السامع يف نصوص املواقف شك ًال غري لغويّ  .ويقول عفيف الدين التلمسا ّين َّإن التعرف بال نطق هو التجيل،
يتَّخذ َّ
و»العرفان هو اإلحساس مبقام املتجيل مبا أفناه من رسوم املتجيل عليه ،واملعرفة اسم ملا يبقى من علوم ذلك التجيل
يف ّ
املحل( )45(».)...وملَّا كان التجيل باألسامء والصفات؛ َّ
فإن اإلحساس مبقام املتجيل يكون إحساساً متعلقاً مبعنى االسم أو
الصفة التي يحصل منها التجيل .وملَّا كان معنى ال َّرب يف النّداء األص ّ
يل -كام م َّر بنا آنفاً -متع ّلقاً مبا يضاف إليه ،أي بالعبد؛
فإن معنى التجيل باالسم والصفة يرتبط باملشاهدات الخاصة ّ
لكل عبد من تلك الصفةَّ .
َّ
وإن أعىل مقام للمشاهدة هو ال
إله إال ال ّله ،أي مقام التوحيد .وفيه يفنى العبد عن إ ّنيته بالكامل ،حيث ال بقاء لغري ال ّله .وال مجال يف هذا املقام لبقاء
ألن املعرفة والثنائيات تكون يف مقامات ّ
الثنو َّية «عارف  -معروف»؛ َّ
أقل من مقام التوحيد ،أ َّما يف التوحيد فيكون ر ُّد
الكل وينطق ُّ
الكل إىل االسم الجامع ال ّله ،فيصمت ُّ
ّ
الكل باسم التوحيد :ال ّله ،ال ّله؛ مثلام كان األمر يف موقف الوحدان َّية
الذي م َّر بنا.
للسامع مبعرفة الواقف لنفسه .بل َّإن معرفة الحقّ ترتبط مبعرفة النَّفس .وهو ما
ارتبط فعل استعادة الواقف َّ
القديس األول« ،فأحببت أن أعرف نفيس ،فخلقت الخلق ».فالخلق  -واإلنسان
يتقاطع مع العبارتني السرَّ ديتني يف الحديث
ّ
 - 43سامية بن عكوش ،م.س ،ص .113
ّ - 44
النفريّ  ،األعمال الصوفيَّة الكاملة ،كتاب المواقف ،موقف الداللة ،ص .119
التلمساني ،م.س ،ص ص .337-338
 - 45عفيف الدين
ّ
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عىل رأس الخلق -مرآة لتجيل الحقّ بأسامئه وصفاته .فالعالقة إذن متعدية يف ا ّتجاهني :من عرف نفسه فقد عرف ربه.
ومن عرف ربه فقد عرف نفسه .وملَّا كانت معرفة النَّفس تنطلق من إنكار ّ
كل أفعال النَّفس املذمومة ،كام م َّر بنا من
قبل يف تعريف الفناء؛ وفعل املعرفة بح ّد ذاته من أفعال النّفس الضالة؛ َّ
السفر هو يف ال وعي الذات الواقفة
فإن مدار َّ
بعد سقوط ّ
كل مظهر من مظاهر اإل ّنية .يقول عفيف الدين التلمسا ّينَّ :إن معرفة النَّفس عند أهل ال ّله هي الوسيلة
والغاية يف اآلن ذاته()46؛ َّ
ألن معرفة النَّفس تكون بالعودة إىل أصلها البسيط الذي انبثقت منه ،إىل مرحلة ما قبل الخلق.
َّ
وإن العودة إىل هذه املرحلة يعني الفناء ك ّل َّية عن األفعال املذمومة ،مبا فيه فعل املعرفة والتذكر والسامع والقول .وال
يبقى بعد الفناء علوم نفس وال معارف وال أحوال؛ َّ
ألن الفقد منتهى املشاهدة .واملشاهدة تكون بال ّله ل ّله ،فهو املشاهد
وهو املشهود .وهذا ما يعني الوقوف عىل ّ
كف املوت .ففقد النَّفس ـإذن -هو الغاية من املشاهدة ،ومعرفة النَّفس تعني
فالسفر إىل ال ّله هو سفر ملعرفة النَّفس بفقدها وملشاهدة ال ّله .أو لنقل
فقد النَّفس .ومن مل يفقد نفسه مل يشاهد ال ّلهَّ .
باختصار :هو سفر نحو املوت.
الرباعي يف فضاء املوقف:
ب  -2-عنارص
ّ
يرتبط السفر إىل ال ّله بأبعاد أنطولوج َّية ،ففي ّ
كل موقف ترتبط مشاهدات الواقف بعنارص كون َّية من األرض
والسامء .فيكون املوقف جامعاً ألربعة عنارص :ال ّله ،الفاين (الواقف الفاقد لنفسه) ،األرض ،السامءَّ .
تتم يف
وألن االستعادة ُّ
ال ّلحظة اآلن َّية املرافقة ملشاهدات الواقف ،مثلام ُّ
يدل عليه تكرار أفعال األمر يف ّ
كل موقف؛ َّ
فإن املوقف هو الفضاء الذي
تجتمع فيه العنارص الحارضة والغائبة يف اآلن ذاته .ونقصد بالعنارص الحارضة الغائبة السامء واألرض مبكوناتهام ،أوالكون؛
فهام موجودتان وغري موجودتني يف اآلن ذاته؛ «مبعنى أن يغيب الكون يف املكون فيبقى من مل يزل بذهاب من مل يكن،
وكذلك االعتبار يف ّ
كل جزئ َّية منه )47(».ففي ّ
كل جزئ َّية تكون مشاهدة الحقّ بغياب النّفس واألرض والسامء.
يعترب املوقف إذن ال ّلحظة اآلن َّية التي تسمح باستعادة ذكرى النّداء األص ّ
يل ،عرب فعالية املشاهدة القلب َّية .ومن هنا
نتساءل اَّ
الجمعي ،عىل اعتبار املوقف
عم يستعيده الواقف ،بفقدان نفسه ،يف حالة الالوعي ،هل هو الالوعي الفرديّ أم
ّ
السامء»؟
مكان اجتامع الرباعي «ال ّله ،الفاين ،األرضَّ ،
القديس «فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق» تدالن عىل َّأن خلق الخلق
يف الجملتني الرسديتني الواردتني يف الحديث
ّ
املشاهد (كرس الهاء)
يتم عن طريق املشاهدة ،يكون فيها ال ّله
ِ
من باب التعريف بالحقّ  .وتوصلنا إىل َّأن التعريف بالحقّ ُّ
واملشاهَ د (فتح الهاء) يف الوقت نفسه .أ َّما الكون فقد فني يف املكون .ويجعل الفناء َّ
كل جزئ َّية من هذا الكون تبرص
()48
كل جزئية منه ،و»مراد ذلك أن يستجيل وجه الحقيقة من مطلق الكون ومن ّ
وجوده ،يف ّ
كل جزئية من الكون».

 - 46ينظر :عفيف الدين التلمساني ،م.س ،ص .340
 - 47م.ن ،ص .321
 - 48م .ن ،ص .ن.
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خلقي يظهر يف املراتب الخلق َّية التي رشحناها
فالكون مثله مثل اإلنسان له قسط ح ّقا ّين مكنون يف األعيان الثابتة ،وقسط ّ
آنفاً .فالوقوف إذن يف حرضة الحقّ  ،هو وقوف للواقف وللكون ّ
بكل موجوداته.
المقدس في سرود المواقف:
المقدس ونقد
 4ـ سرد
َّ
َّ

اإلسالمي .فاملواقف ،وإن تجاوزت مرتبة اإلسالم
الساردة واملرسودة يف املواقف من عنارص املقدَّس
ال تخلو النّصوص َّ
ّ
تتأسس عىل األوامر والنَّواهي التي تس ّيج حمى علم الرشيعة ،إىل مرتبة ّ
الشهود والوقوف يف حرضة الحقّ  ،والتلقي
التي َّ
للمعارف مبارشة دون وساطة ،كام م َّر بنا؛ إال أ َّنها نصوص ال تخلو من تأمالت نقد َّية ورسد َّية لعنارص هذا املقدَّس يف ّ
كل
موقف .فلو تصفحنا عناوين املواقف نتوقف عىل ّ
اإلسالمي .مث ًال :موقف اإلسالم (ماهية اإلسالم)،
كل عنارص املقدَّس
ّ
موقف اسمع عهد واليتك ،أدب األولياء (عنرص الوالية ودوره يف تجربة الوقفة) ،موقف الوقفة (تأمالت يف الفروق بني
املؤسسة ملرتبة اإلحسان أو الوقفة).
املؤسسة ملرتبة اإلميان ،والرؤية ّ
املؤسس لإلسالم ،واملعرفة ّ
علم الرشيعة ّ
 /1-4الوالية ورسد محايثة الغيب:
ميتلك الواقف يف حرضة الحقّ الحكمة املستمدة من العلم الربا ّين ،اَّ
مم يسمح له بكشف بعد الحقّ أو الوجود
كل موجود ،بعدما تفنى مظاهره املز َّيفة .وسيكون املوقف يف ّ
الباطن من ّ
السياق
كل مقطع من املقاطع الن ّفرية هو ّ
الوجوديّ الذي يسمح للواقف باستعادة ذكرى النّداء األصلية ،وبكتابة هذه الذكرى يف الوقت نفسهَّ .
ألن فعل الكتابة
محايث للتجربة يف الوقت ذاته .وقد ورد ذلك يف أكرث من موقف .فمث ًال يف موقف «اسمع عهد واليتك» يتلقى الو ّيل العهد
ثم يردفه بقوله« :اكتب يف عهدك»( )50اَّ
السامع للكتابة
بالفعل اسمع «اسمع عهد واليتك»(َّ ،)49
مم يدل عىل معارصة فعل َّ
يف الوقت نفسه .فالو ّيل يستعيد ذكرى النّداء األول عرب الفعل «اسمع» الذي ُّ
يدل عىل ال ّلحظة اآلن َّية لالستعادة ،كام أ َّنه
يعيد كتابة نقوشه الداخل َّية يف صحيفة العودة ،إذ يقرأ نقوشه الداخل َّية ويف الوقت نفسه يعيد كتابتها عرب تكرار املقال
الذي يسمعه ،من خالل كتابة ما يسمع يف ّ
كل موقف ،عرب مقول القول «قال يل».
أ -الويل وامتياز الخصوص َّية الكون َّية:
وس ّمي ول َّياً أل َّنه ييل الحقّ مبارشة ،وال يليه
ميتاز الو ُّيل بالتخصيص مقارنة بغريه من العباد الذين يغرقون يف التعميمُ .
يشء ،ذلك ما يب ّينه املقطع التايل« :وقال يل أليس إرسايل إليك العلوم من جهة قلبك إخراجاً لك من العموم إىل الخصوص؟
أوليس تخصيص لك مبا تعرفت به إليك من طرح قلبك وطرح ما بدا لك من العلوم من جهة قلبك إخراجاً لك إىل الكشف
()...؟ أوليس الكشف أن تنفي عنك َّ
كل يشء وعلم ّ
كل يشء وتشهدين مبا أشهدتك فال يوحشك املوحش حني ذلك وال
يؤنسك املؤنس حني أشهدك وحني أتعرف إليك ولو م َّرة يف عمرك إيذاناً لك بواليتي أل َّنك تنفي َّ
كل يشء مبا أشهدتك فأكون
 - 49م.ن ،موقف اسمع عهد واليتك ،ص .114
 - 50م .ن ،ص .ن.
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كل يشء ويليك ّ
كل يشء فتليني ال ّ
املستويل عليك وتكون أنت بيني وبني ّ
كل يشء يليني ،فهذه صفة أوليايئ ،فاعلم أ ّنك
()51
ويلَّ ،
وأن علمك علم واليتي فأودعني اسمك حتى ألقاك (».)...
يبدو الو ُّيل متجاوزاً مرتبتي العامل والعارف املذكورتني آنفاً ،فهو الواقف يف حرضة الحقّ  .ويبدو َّأن هذا الوقوف يوازي
برزخي ،بني الحقّ الذي هو الوجود
فناء األشياء والكون بأكمله يف عيان الو ّيل الواقف .ويفسرّ ذلك بكون الو ّيل يف موقع
ّ
الحيس .ويكون حال الو ّيل خارج النّقيضني «ال يوحشه موحش ،وال يؤنسه مؤنس»؛
املطلق ،وبني الخلق الذي هو املوجود
ّ
َّ
ألن حال الوحشة أو األنس يكون يف مقام املعرفة كام م َّر بنا آنفاً ،أ َّما الو ّيل الواقف فالحقّ مستولٍ عليه.
َّإن حال «ال وحشة وال أنس» أي حالة السريورة خارج النَّقيضني هي حالة عدم التعينُّ  ،أو الحرية من جراء استيالء
الحقّ عىل الو ّيل الواقفَّ .
ألن الحركة خارج النّقيضني تعني الدّال يف سريورته قبل إحالته إىل مدلوله والعالمة قبل إحالتها
)(52
إىل مرجعها (اليشء).
ويف موقف «اسمع عهد واليتك» يتلقى الويل عهد الوالية ،مثلام يتلقى األنبياء الرسالة .ويبدو الو ّيل أعىل مرتبة من
السامع اسمع الذي ُّ
يدل عىل ال ّلحظة اآلن َّية ،وكذا
النبي يف نصوص املواقف؛ أل َّنه يتلقى عهده مبارشة من الحقّ  ،عرب فعل َّ
ّ
فعل األمر اكتب املرادف للفعل اسمع .ومن هنا تعيد نصوص املواقف االعتبار للوالية مقارنة بال ّرسالة .وهذه مراجعة
اإلسالمي ،أال وهو النب َّوة .فالوالية مستمرة وممتدة يف الزمن أكرث من ال ّرسالة.
مهمة ألحد املعامل املق َّدسة للدين
َّ
ّ
والوالية أرقى مرتبة من النب َّوة يف مواقف الن ّفريّ ؛ َّ
السابق -يتلقى عهده من الحقّ
ألن الو ّيل  -كام م َّر بنا يف النَّص َّ
مبارشة .أ َّما النبي فيتلقى رسالته عن طريق امللكَّ .
اإلسالمي قد جلبت
وإن هذه املراجعة الها َّمة ألحد معامل املق َّدس
ّ
النبي.
استنكاراً من الفقهاء( )53ملا تحمله املراجعة من تغليب للوالية عىل ال ّرسالة ،وبالتايل للو ّيل عىل ّ
ب -رسد الو ّيل واستعادة ذكرى النّداء األص ّ
يل:
يبدو اسم الو ّيل مكتوباً يف علم ال ّله قبل الخلقية ،أي وهو يف األعيان الثابتة .فقد تلقى خطاب الوالية قبل الخروج إىل
الخلقية ،مثلام يب ّينه «موقف أدب األولياء» يف قوله« :وقال يل :قل ألوليايئ قد خاطبكم قبل هياكلكم الطينية ورأيتموه،
وقال لكم هذا كون كذا فانظروه وهذا الكون كذا وانظروه ،فرأيتم َّ
كل كون أبداه رأي العيان )54(».فهذا املقطع يستعيد
ذكرى النّداء األص ّ
يل ،مثلام يدل عليه قوله «خاطبكم قبل هياكلكم الطينية» أي يف مرحلة األعيان الثابتة .لكنَّ النّداء هنا
لخصوص املنادى ،الو ّيل .ويظهر َّأن اسم الو ّيل موجود بالقوة ∗55يف األعيان الثابتة.
ّ - 51
النفريّ  ،موقف األمر ،ص .85
52 - VOIR: Julia kristeva , Révolution du langage poétique, Edition du seuil, paris, 1981, p23.
ّ
الحق الزموري ،مراجعة :أبو يعرب المرزوقي ،ط ،1دار كلمة ،أبو ظبي -اإلمارات العربية
 - 53إيريك جوفروا ،التصوّف طريق اإلسالم الجوّانية ،تر :عبد
المتّحدة ،2010 ،ص .74
ّ - 54
النفريّ  ،موقف أدب األولياء ،ص .152
 ∗ 55يعتبر المتصوفة أو عرفاء التصوف ّ
أن الوجود بالقوة هو األساس واألصل ،أمَّا الوجود بالفعل فهو الصورة أو الفرع .فيسعوا بخالف الفالسفة إلى العودة إلى
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يستطيع الو ّيل استعادة ذكرى النّداء األص ّ
تم تحقيق طلب النَّظر
يل عرب فعال َّية ال ّرؤية ،وعرب فعل األمر "انظروا" ،حيث َّ
ثم دحا األرض وقال لكم انظروا
مبارشة ،فكانت االستعادة لخطاب النّداء بهذا املقطع السرّ ديّ " :فكذلك سرتونه اآلنَّ ،
كيف دحوت األرض ،فرأيتم كيف دحا األرض ،وقال لكم أريد أن أظهركم ملليك وملكويت ،وإنيّ أريد أن أظهركم لرباياي
وأكواين ومالئكتي ،وإنيّ سوف أخلق لكم من هذه األرض هياكل وأظهركم فيها آمرين ناهني مقدّمني ّ
مؤخرين )56(".ومي ّكن
فعل األمر «انظروا» املرتبط بال ّلحظة الخطاب َّية اآلن َّية «اآلن» الو ّيل ،من اسرتجاع الزمن املايض للنّداءُّ .
ويدل الفعل املايض
الوارد يف جواب األمر «فرأيتم» عىل املطابقة بني زمن استعادة النّداء ،وزمن النّداء األص ّ
يل؛ أي َّأن الفعل «انظروا» هو
فعل استذكار للنّداء األص ّ
وألن الو ّيل الواقف يفقد سيطرته عىل ّ
كل فعل ،ويستسلم ملا يشهده الحقّ من رؤى؛ َّ
يلَّ ،
فإن
انسالخ الفعل «انظروا» من رقابة األنا الواقفة ،يجعل ذكرى النّداء تحرض ،بل يحتفظ بها كام كانت يف أصلها ،مثلام ُّ
تدل
)(57
عليه املطابقة بني األمر واملايضَّ .
تتنصل من أيّ سؤال.
ألن الذكرى تحفظ املايض كام هو ،عندما َّ
وأستدل عىل استعادة ذكرى النّداء كام هي ،بواو العطف التي تفيد التزامن بني الفعل «دحا األرض» الذي كان يف
مرحلة الخلق األصل َّية ،وفعل رؤية كيف َّية حدوث ذلك «وقال لكم انظروا كيف دحوت األرض» يف الزمن الحارض .فالتزامن
الذي تفيده الواو بني الحدثني يفيد االستعادة التا َّمة .ومدار استعادة دحو األرض هو زمن الخلق املايض ،أي مرحلة
التع ّينات الخلقية التي ترد بعد مستويي الذات األحد َّية واألسامء والصفات كام م َّر بنا يف بداية املقال .وينتمي حدث
دحو األرض إىل عامل َّ
السلم التناز ّيل من التع ّينات الخلق َّية.
الشهادة ،املرتبة األخرية من ّ
يواصل الحقّ مخاطبة أوليائه ،عرب الو ّيل الواقف ،بصيغة املايض دامئاً «وقال لكم» ،وقد رصفت أفعال مقول القول يف
صيغة املضارع« :أريد أن أظهركم ،وإنيّ أريد أن أظهركمّ ،»...
ويدل الفعل أريد والفعل املضارع املنصوب «أن أظهركم»
السابقة لفعل ظهور أوليائه .أو لنقل بتعبري آخر :يكون فعل اإلرادة يف مرحلة األعيان الثابتة ،قبل
عىل مشيئة الحقّ َّ
رسيان اإلرادة يف النّفس الرحام ّين الذي اندفعت فيه املوجودات إىل الظهور .فالحقّ يكشف يف الرؤية عن إرادته املكنونة
السابق الدال عىل مرحلة خلق األرض .وقد أفاد تكرار فعل املضارعة
يف علمه األز ّيل .وميثل هذا املستوى أعىل من املقطع ّ
«أريد» املكوث يف مرحلة العلم األز ّيل.
عبرَّ املقطع السرَّ ديّ عن إرادة الحقّ إظهار أوليائه للملك وامللكوت وللرباي واألكوان واملالئكة .وتنتمي هذه
العنارص(امللك ،امللكوت ،األكوان ،املالئكة) إىل مرحلة التع ّينات الخلق َّية .فهي يف حكم العدم يف مرحلة العلم األز ّيل؛
أل َّنها مل توجد بعد .وملَّا كان زمن الرؤية مطابقاً لزمن النّداء األص ّ
يل ،كام قلنا سابقاًَّ ،
السابقة حارضة
فإن العنارص الكون َّية َّ
السابق ،حدث يف مرحلة الخلق ،وبالتايل َّ
فإن االنتقال
وغائبة يف الوقت نفسهّ .
ثم َّإن دحو األرض الذي ورد يف املقطع َّ
إىل املقطع املوايل يف مرحلة األعيان الثابتة هو إعدام لوجود األرض؛ أو بتعبري آخر :م ّثل االنتقال إفناء ملا بدا للعيان يف
السابق.
املقطع ّ
مرحلة الوجود بالقوة ،أو األعيان الثابتة.
 - 56م .ن ،ص .ن.
57 - Martin Heidegger, approche de Holderlin, « souvenir », traduit: Jean Launay, Edition Gallimard, Paris 1973, p106.
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يختم املوقف بتصوير نزول أرواح األولياء يف الهياكل الطين َّية« :وإنيّ سوف أخلق لكم من
للسابق ّ
ورد مقطع موالٍ ّ
مؤخرين« .فيعود بتصويره إىل مرحلة الخلق؛ َّ
هذه األرض هياكل وأظهركم فيها آمرين ناهني مقدّمني ّ
ألن نفخ األرواح
تم يف مرحلة التع ّينات الخلق َّية .وقد استمدت األرواح هياكلها الطين َّية من األرض .ويفيد اسم اإلشارة
يف الهياكل الطين َّية َّ
هذه َّأن املشار إليه «األرض» حارض داخل الخطاب .وبالتايل حدث النّكوص يف املقطع األخري إىل مرحلة الخلق م َّرة ثانية؛
السلم التنازيل ملراتب التع ّينات
وأقصاه ـ أقصد النّكوص -حدث مع العودة إىل عامل الشهادة الذي ميثل املرتبة األخرية من ّ
الخلقية؛ حيث ورد مقطع يص ّور وظيفة األولياء بعد ظهورهم يف عامل َّ
الشهادة« ،وأظهركم فيها آمرين ناهني مقدّمني
ودل حرف التسويف «سوف» عىل املستقبل البعيد .اَّ
مؤخ ّرينَّ ».
مم يعني َّأن مرحلة الظهور يف عامل َّ
الشهادة تتحقق يف
املستقبل البعيد .وبالتايل َّ
فإن املخاطبة حدثت يف مرحلة األعيان الثابتة ،ومل تخلق األرض بعد يف هذه املرحلة؛ ولكنَّ اسم
يدل عىل حضور املشار إليه داخل الخطاب .اَّ
اإلشارة هذه ّ
مم يعني َّأن هذه اإلشارة فارغة ،مادام املشار إليه الذي تحيل
إليه مل يخلق بعد .وبالتايل مل تخلق أيضاً الهياكل الطين َّية لألولياء ،وما تالها من أفعال األولياء املذكورة يف عامل َّ
الشهادة مل
مسميات مع َّينة .وبالتايل
يخلق أيضاً .فاألسامء إذن «األرض ،امللك ،امللكوت» يف املقطع األخري عالمات فارغة ال تحيل إىل َّ
يوضع املقطع ّ
ككل تحت عالمة كشط.
نستنتج من تحليل مقطع استعادة النّداء األص ّ
يل ،عرب فعال َّية الرؤيةَّ ،أن املقطع الرسديّ يص ّور أربع مراتب وجود َّية
غري متسلسلة -1 :مرتبة النّداء األص ّ
يل يف األعيان (استعادة النّداء يف املقطع -2 )1مرتبة التع ّينات الخلق َّية (دحو األرض
يف املقطع -3 )2مرتبة األعيان الثابتة (إرادة إظهار األولياء)  -4مرتبة التع ّينات الخلق َّية (خلق الهياكل الطين َّية لألولياء).
وباعتامد هذه املراتب الوجود َّية نستطيع رسم ّ
خط منكرس يف زمن الخطاب والرؤية ،الذي هو زمن استعادة النّداء ،ميثل
ثم صعوداً (مقطع  )3فنزوالً (املقطع .)4فالرؤية إذن تسافر يف هذا الصعود والنزول،
صعوداً (مقطع )1فنزوالً (مقطعَّ )2
بني عاملي الخلق واألعيان الثابتة قبل الخلق ،أو لنقل :بني عاملي املادة والروح.
وتوجد بني املرتبتني تع ّينات اسم َّية وصفات َّية مل تذكر .وبالتايل يكون السرَّ د الرؤيويّ تركيباً ملقاطع غري مرتابطة ،أشبه
الزمني كام يف منطق األحداث الواقع َّية.
ما تكون بالصور التي ترى يف الحلم؛ حيث االنتقال ال يخضع للتسلسل
ّ
م ّكن املقطع الرسديّ من وصل عنارص سامو َّية وأرض َّية (امللك ،امللكوت ،األرض ،املالئكة) الحارضة يف زمن الخطاب
والغائبة يف زمنها الوجوديّ  .اَّ
األنطولوجي .فنستنتج َّأن السرَّ د الرؤيويّ يف
مم ش َّكل تعارضاً واضحاً بني زمن السرَّ د والزمن
ّ
«موقف أدب األولياء» هو تركيب ملحتوى مرتابط ظاهرياً ومف َّكك باطنياً .ويبدو املوقف هو السياق الوجوديّ الجامع
السامء) .بل هو فضاء إلعادة إنتاج تصور مبدع عن قصة النّداء األصليةَّ .
وإن
لعنارص
الرباعي «ال ّله ،الو ّيل الواقف ،األرضَّ ،
ّ
االستعادة عرب عدسة الرؤية الصوف َّية م ّكن من التخفيف من رهبة األصل ،عرب تصوير جامل رغبة الوصل.
ج -رسد «كن فيكون» :قوة القول واإلنجاز:
الربزخي هو ما
الربزخي للو ّيل باستعادة ذكرى النّداء وذكرى الكينونة مع الواحد األحد ،وهذا املوقع
يسمح املوقع
ّ
ّ
بني ال ّله واإلبداء ،كام تشري إليه عدة مقاطع من املواقف ،منها هذا املقطع من موقف األمر« :وقال يل :مقامك منّي هو

107

المقدس والتاريخ

كل يشء ،وترى النّار تقول ليس كمثله يشء ،وترى الجنَّة تقول ليس كمثله يشء ،وترى ّ
الذي أشهدتك تراين أبدي ّ
كل يشء
يقول ليس كمثله يشء ،فمقامك منّي هو ما بيني وبني اإلبداء )58(».وهو مقام األعيان الثابتة التي سبق رشحها .ونجد
عدة قرائن نصية تعزّز ما ذهبنا إليه:
أ ّوالً :يصف املقطع مشهد توحد ّ
الكل ،مبا فيه الجنَّة والنَّار يف مقال التسبيح للذات اإلله َّية ،ومقال التسبيح «ليس
كمثله يشء» يناسب الذات يف مستوى األحد َّية.
ثانياً :مل تتاميز الجنَّة عن النَّار وال النَّار عن الجنَّة؛ بل توحدتا يف مقال التسبيح ،بخالف ما يحدث يف مرتبة األسامء
والصفات ،حيث تكون الجنَة تج ّلياً ألسامء الجامل ،والنَّار تجلياً ألسامء الجالل.
ثالثاًَّ :إن مقام الويل بني الحقّ واإلبداء ،واملقصود باإلبداء خروج املوجودات من مستوى األعيان الثابتة إىل مستوى
التع ّينات االسم َّية باسمه املبدي .وملَّا كان الو ّيل يف مقام ما بني الذات واإلبداءَّ ،
فإن حكمنا مبقام الويل يف مستوى األعيان
الثابتة يتعزَّز بشكل مضاعف.
يف «موقف الصفح الجميل» يبلغ الو ّيل مقام األعيان الثابتة ،بعد انفصاله عن الكون ،فيشهده الحقّ مشاهد
االستيالء واإلحاطة قبل تك ُّون الكون ،فيقول« :ال تجعل الكون من فوقك وال من تحتك وال عن ميينك وال عن شاملك ،وال
يف علمك وال يف وجدك ،وال يف ذكرك وال يف فكرك ( ،)...وانظر إ َّيل من قبله ،فذلك مقامك فأقم فيه ناظراً إ َّيل ،كيف ك َّونت
وكيف أك ّون وكيف قلبت ما أك ّون ،وكيف أشهدت وغ َّيبت يف ما قلبت ،وكيف استوليت عىل ما أشهدت ،وكيف استأثرت
فت ما استأثرت ،وكيف قربت فام ّ
فيام أحطت ،وكيف ّ
فت ،وكيف بعدت فيام قربت ،وكيف دنوت فيام بعدت ،فال متل
ّ
والظل ،وهذا مقام
مع املائالت ،وال متد مع املائدات ،وكن صفتك التي ال تتم َّيل وال تتز َّيل /.وقال يل :هذا مقام األمان
()59
ّ
والحل /.وقال يل :هذا مقام الوالية واألمانة».
العقد
يرتقي الواقف  -الو ّيل يف مشاهداته ،من مقام الخلق َّية (الكون) ،إىل مقام ما قبل الخلق َّية .أو بتعبري آخر :يرتقي إىل
مقام مشاهدة علم ال ّله يف اإلشهاد واإلحاطة واالستيالء واالستئثار ،أي مرحلة األعيان الثابتة .وتزامن فعل النَّهي يف قوله
«ال تجعل» ،حيث ينهى الحقُّ الواقف من االرتباط بالكون ويح ّثه عىل االنفصال الك ّ
يل عنه ،مع األمر الذي تصدَّر املقطع
ثم أردف الطلب مبشاهد رسد َّية تصور
الثاين بقوله «انظر» ،حيث يأمر الحقُّ الواقف أن ينظر إىل الحقّ ال إىل الكونَّ .
موضوع النَّظر (كيفية تكوين الكون) ،أي رصف النَّظر إىل املك ّون ال إىل الكون ،وتعزَّزت إ ّنية املكون من خالل ترصيف
األفعال ضمري املفرد املتكلم (داللة التاء املتّصلة باألفعال عىل ذات املكون) لينهي املقطع باإلشارة إىل مقام املخاطبة:
والحل .هذا مقام الوالية واألمانة»ُّ ،
ّ
ّ
ويدل اسم اإلشارة هذا إىل حضور املشار
والظل ،وهذا مقام العقد
«هذا مقام األمان
إليه «مقام الوالية» داخل الخطاب .وبالتايل حدثت املخاطبة يف مقام الوالية .اَّ
مم يقودنا إىل استنتاج َّأن االنتقال من
مشهد مقام الكون إىل مشهد مقام ما قبل الخلقية ،هو سريورة فناء للواقف عن الكون يف املكون ،وللكون يف املكون،
ّ - 58
النفريّ  ،موقف األمر ،ص .86
ّ - 59
النفريّ  ،موقف الصفح الجميل ،ص .175
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إىل أن تح َّقق مقام الوالية .وقد لعبت «ال» الناهية املسندة إىل فعل الجعل «ال تجعل» واملتكررة يف ّ
كل جزئ َّية من
توجهت «ال» بدورها اإلفنا ّيئ من أركان األعيان
مقطع الكون َّية ،دوراً رائداً يف فناء أجزاء الكون َّية الواحدة تلو األخرى .وقد َّ
(الجهات األربع للكون فوق ،تحت ،ميني ،شامل) إىل أركان العرفان (العلم ،الوجد ،الذكر ،الفكر) فمتعلقات الواقف
الحس ،الداخل :عامل الفكر والوجد والذكر،
(صفاته ،لغاته) .فكان ا ّتجاه حركة الفناء ،من الخارج إىل الداخل (الخارج :عامل ّ
أنطولوجي من خالل إفناء جزئيات ال ّلغة التي هي جزئياتالوساطة ال ّلغو َّية والصفات َّية) .وبالتايل قامت «ال» بدور لغويّ
ّ
الكون يف الوقت نفسه.
الحل والعقد واألمانة املسندة إىل مقام الواليةَّ ،أن الو َّيل ّ
ُّ
وتدل صفة ّ
يطلع عىل العالقات الباطن َّية التي تعقد بني
الجزئيات املتّصلة؛ بل ميلك ميزة ّ
الحل والربط بني الجزئيات املنفصلة .فيكون حام ًال ألمانة الكون بأرسه ،أل َّنه نائب عن
باطالعه عىل ذلك يف األعيان الثابتة .وهو ما يعيدنا دوماً إىل قدرة الو ّيل ّ
الحل والعقدّ ،
الحقّ يف ّ
االطالع عىل القدر.
ويبدو الويل ذا قدرة عىل اإلحاطة بتسبيحات ّ
كل الخلق ،ومشاهدة مبالغها وآثارها« :وقال يل :هذا مقامك فأقم
كل محسن ويف استغفار ّ
فيه تكن يف إحسان ّ
كل مستغفر /.وقال يل :إذا أقمت يف هذا املقام حوت صفتك جميع
أحكام الصفات الطائعات ،وفارقت صفتك جميع أحكام الصفات العاصيات )60(».فاإلحاطة إذن مببالغ العباد يف إحسانهم
واستغفارهم ،يعني انتقال القوة العلم َّية من الحقّ إىل الو ّيل.
نستنتج اَّ
مم سبق َّأن مقام الوالية إمكان َّية وجود َّية ورسد َّية يف الوقت نفسه ،لال ّتصال باملأل األعىل وللحضور إىل جناب
لألنطولوجي ال ّلغويّ  .كام م َّكنت برزخ َّية مقام الو ّيل من
الحقّ  .وبالتايل جعلت التجربة الكتاب َّية محايثة للغيب ،وجامعة
ّ
الديني ،وتخفيف رهبة املقدَّس بالجامل والخيالُّ .
وكل ذلك
ثم إبداع تجربة
إفساح املجال لنشاط الرؤية الخيال َّية .ومن َّ
ّ
م َّكن من إبداع عالقة جامل َّية مع الغيب ،بدل العالقة النّمط َّية املقدَّسة.
 /2-4اإلسالم :من قيد الرشيعة إىل سعة األفق الربا ّين:
وردت يف نصوص املواقف شذرات ومقاطع َّ
وظفت املشتقات الحاملة ملعنى اإلسالم ،منها «أسلم ،التسليم ،سلم،
سالم ،إسالم».
يعي لإلسالم:
أ -تهافت األساس الشرّ ّ
أكرث املواقف تأم ًال ملفهوم اإلسالم «موقف اإلسالم» ،حيث اصطنعت الوقفة الن ّفرية حواراً رسيعاً بني الحقّ والواقف،
السائل ،والحقُّ مقام املجيب .ويدور مضمون الحوار حول مفهوم اإلسالم .ويظهر َّأن أساس اإلسالم
يتبوأ فيه الواقف مقام َّ
تح َّول من األوامر والنَّواهي التي ينبني عليها يف علم الشرَّ يعة ،إىل التسليم املطلق للحقّ  ،يف ّ
كل أمر وحكم .ذلك ما تب ّينه
الشذرة اآلتية« :أوقفني يف اإلسالم وقال يل :هو ديني فال تبتغ سواه فإنيّ ال أقبل /.وقال يل :هو أن تس ّلم يل ما أحكم
 - 60النّفريّ  ،م .ن ،ص .ن.
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لك وما أحكم عليك )61(».فاإلسالم هو التسليم ألحكام الحقّ  .وأحكام الحقّ ال يعلمها إال الحقّ  .والفرق واضح بني املفهوم
القائم عىل األوامر والنَّواهي يف علم الشرَّ يعة وبني التسليم للحقّ يف األحكام مثلام ورد فيام ييل« :قلت :كيف أسلم لك؟
قال :ال تعارضني برأيك وال تطلب عىل ح ّقي عليك دلي ًال من قبل نفسكَّ ،
فإن نفسك ال تد ّلك عىل ح ّقي أبداً ،وال تلتزم
ح ّقي طوعاً ،قلت :كيف ال أعارض؟ قال :تتَّبع وال تبتدع ،قلت :كيف ال أطلب عىل ح ّقك دلي ًال من قبل نفيس؟ قال :إذا
()62
قلت لك َّإن هذا لك تقول هذا يل ،وإذا قلت لك َّإن هذا يل تقول َّإن هذا لك».
يظهر َّأن التسليم املطلق للحقّ يعني ا ّتباع الحقّ دون قيد أو رشط .ويعني اال ّتباع إلغاء ّ
كل أفعال الذات الواعية
والحجة .وهو ما يقف عىل طرف النَّقيض من مفهوم اإلسالم مبنظار علم الشرَّ يعة ،فاألوامر
من معارضة وطلب للدليل
َّ
تلزمك بأمر وتنهاك عن آخر .وبالتايل تخلق جداالً بني من التزم ومن مل يلتزم ،بني من ا َّتبع ومن مل يتَّبع ،بني من اقتنع
ومن مل يقتنع .أو لنقل :منتهاها الحدّ؛ ّ
و»كل ما لتسميته أو وصفيته أو معنويته ض ّد فهو حد ( ،)...والحدُّ معنويته الحرص،
والحرص ال خروج له عن مق ّره )63(».أ َّما التسليم املطلق ألحكام الحقّ فال ح َّد لها وال حرصَّ ،
ألن منبع األوامر والنَّواهي هو
حس َّية أو قياس َّية أو نقل َّية للتدليل مصدرها النَّفس .والنَّفس تتوهم الحقيقة وال تبلغها.
النَّفس ،وما تستدل به من أدلة ّ
أ َّما الحقُّ فهو منبع الحقيقةّ ،
فلكل حقّ حقيقة .ويتت َّبع املوقف ضالل أدلة النَّفس وطريقها يف حوار رسيع استند فيه إىل
توضيح طريقني مختلفني :طريق اإلسالم الذي ينقاد وراء النَّفس املستندة إىل األوامر والنَّواهي وما ينج ُّر عنها من أحكام،
وطريق التسليم املطلق للحقّ املستند إىل العلم الربا ّين .ويواصل تأ ُّمل الفرق بني الطريقني عرب فعال َّية السؤال والجواب،
الشكلُّ :
فينكشف الفرق بني طريق اإلسالم وطريق التسليم ،يف عبارات متقابلة بهذا ّ
تحكم النَّفس/أحكام الحقّ  ،علم
العبد /علم الحقّ  ،حكم العبد /حكم الحقّ  .ويبدو َّأن القياس الذي يعتمده علامء الشرَّ يعة يندرج ضمن الحرام يف قوله:
«تأيت بفعل مل آمرك به فتحكم له بحكمي يف فعل أمرتك به ،وتأيت بقول مل آمرك به فتحكم له بحكمي يف قول أمرتك
به ( )64(».)...ويظهر فساد القياس بالحكم يف أمر غري معروف ،من خالل القياس بحكم آخر صدر يف أمر معلوم .ففساد
القياس يصل إىل درجة إدراجه ضمن الحرامَّ ،
ألن «معناه إن قست فقد سويت بني قويل وهو املقيس عليه ،وبني قولك
وهو املقيس ،وإذا فعلت ذلك فقد عدلت يب نفسك ،وكذلك القول يف الحكم ويف هذا نهي عن القياس» )65(.وبهذا ّ
الشكل
َّ
فإن قياسات الفقهاء فاسدة.

ّ - 61
النفريّ  ،موقف اإلسالم ،ص .182
 - 62م .ن ،ص .ن.
النفريّ  ،ضاقت العبارة األعمال الكاملة ،الشذراتّ ،
 - 63محمد بن عبد الجبار ّ
الشذرة 4الح ّد ،تح :قاسم محمد عباس ،ط ،1دار المدى ،دمشق  -سورية،2007 ،
ص .40
 - 64النّ ّفريّ  ،موقف اإلسالم ،ص .183
التلمساني ،م.س ،ص .541
 - 65عفيف الدين
ّ
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ب -سعة التسليم لدين الحقّ :
السؤال والجواب ،وجعل األوامر والنواهي واألحكام
أبدع الن ّفريّ تأ ُّمل ضالل طريق علامء الشرَّ يعة من خالل اصطناع ُّ
السؤال ،لتقوم األجوبة بكشف الضالل املزروع يف أساس اإلسالم وفق نظرة علامء الشرَّ يعة .ويظهر التضاد َّ
كل م َّرة
بنية ُّ
ونواه ،وأفعاله من التزام وانتهاء،
بني ما هو حقّ وما هو خلق ،إىل أن يختمه مبقطع ينفي أن يكون قول العبد من أوامر
ٍ
من أحكام دين الحقّ يف قوله« :قلت ال آيت بفعل مل تأمرين به وال آيت بقول مل تأمرين به ،قال إن أتيت به كام أمرتك فقويل
وفعيل ،وبقويل وفعيل يقع حكمي ،وإن أتيت به كام مل آمرك به فقولك وفعلك ،وبقولك وفعلك ال يقع حكمي وال يكون
ديني وحدودي )66(».فدين الحقّ يقتيض العمل بأحكامه .وأحكامه ال تقوم عىل قياس وال دليل وال نقل وال نفس ،بل
وإن موقف العبد هو التسليم املطلق لألحكامَّ .
عىل مشاهدة حقيقة األحكام مبا يشهده الحقّ لول ّيهَّ .
وإن األساس الذي
يتأسس عليه التسليم املطلق هو الوجدان ،و»ال يتناسب الحدُّ مع النّزوع الوجدا ّين املزروع يف أساس التسليم ،فالرغبة يف
َّ
تؤسس األساس وتح ّركه ،بل ته ّيج الحدود وترصمها ( )67(.)...وبالتايل يستحيل إقامة ماهية معينة
تحقيق هيئة التسليم ّ
تتأجج وتتحرك دون هوادة ،ودون مسار معلوم مضبوط .فدين التسليم املطلق ألحكام
لدين التسليم ،مادامت الرغبة َّ
الحقّ  -املحبوب ،هو دين الالحدود ،دين املح َّبة.
يف «موقف الكنف» يواصل التأسيس لدين التسليم ،بأن يقدّم تعريفاً للتسليم وعالقته بالحقيقة ومبقام الصدّيق َّية.
فيكون بذلك انتقل من إلغاء ماهية اإلسالم املوروثة عن علامء الرشيعة «يف موقف اإلسالم» إىل بناء أساس جديد لدين
التسليم يف موقف الكنف ،فيقول« :أوقفني يف الكنف وقال يل :س ّلم إ َّيل وانرصف ،إ َّنك إن مل تنرصف تعرتض ،إ َّنك إن
تعرتض تضادد /.وقال يل :تدري كيف تس ّلم إ َّيل ال إىل الوسائط ،قلت :ما الوسائط؟ قال :العلم ّ
وكل معلوم فيه /.وقال يل:
تدري كيف تس ّلم إ َّيل ال إىل الوسائط ،قلت :كيف؟ قال :تس ّلم إ َّيل بقلبك وتس ّلم إىل الوسائط ببدنك» )68(.فوسيلة دين
التسليم هي القلب ،بينام وسيلة دين علامء الرشيعة هي النقل والقياس.
يس ّلم القلب للحقّ مبارشة دون حاجة إىل الوساطة ،أي يدخل يف عالقة ثنائ َّية مبارشة؛ َّ
ألن «القلب هو املرآة التي
تنعكس فيها صورة ال ّله وترشق ،ولكن ليست أ َّية مرآة تصلح ،ال ب َّد أن تكون مرآة يف غاية الصفاء ،مرآة متج ّردة عن
الذات البرش َّية ،ورغباتها ،وأدرانها )69(».واملقصود هو القلب املتج ّرد الصايفَّ ،
ألن التسليم للحقّ يقف عىل طرف النَّقيض
من التسليم للوسائط التي هي البدن ،والبدن يشمل جانب األهواء والغرائز .والنَّفس تبدو من البدن ،أل َّنها ترصف العبد
إىل التسليم بوسائط العلم التي ال تخلو من األهواء واألوهام .أ َّما القلب فيخضع للمجاهدات الشاقة ،إىل أن يصبح مرآة
مجل َّوة الستضافة الحقّ .
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يورد بعدها حال تسليم القلب للحقّ  ،بقوله« :الحقيقة أن تس ّلم وال تنرصف ،وأن ال تأىس وال تفرح ،وال تنحجب
عنّي ،وال تنظر إىل نعمتي ،وال تستكني البتاليئ ،وال تستق ّرك املستق َّرات من دوين )70(».فتبدو أحوال القلب الذي يس ّلم
لدين الحق خارج النّقيضني ،وتبدو أحوال القلب يف الوسط بني الثنائيات املتناقضة اآلتية« :ال تأىس /ال تفرح»« ،ال
تنحجب /ال تنظر»« ،التستكني /ال تستق ّر»َّ .
وإن وضعية القلب بني األحوال املتناقضة يعني أ َّنه يف سريورة نحو التش ّكل،
السريورة دون توقف لألحوال ،والتش ّكل
ما دام مل يستق ّر بعد عىل أحوال مع َّينة .أو نفهم أيضاً َّأن منتهى التسليم هو َّ
يسم قلباً إال أل َّنه ينقلب من حال إىل حال.
الدائم للقلب دون استقرار .وهو ما يتوافق مع اسم القلب ،فلم َ
يف خامتة موقف الكنف ،آخر املواقف الن ّفرية ،ورد هذا املقطع« :وقال يلَّ :إن الذي تع َّرفت به إليك هو األزمة
للقلوب إ َّيل ،وبه تقاد إىل معرفتي ،فاجذبها إ َّيل ،ولن تنجذب بها إ َّيل حتى تنقطع إ َّيل بها ،وإن مل تقدها إ َّيل ألوتينَّك أجرها،
وخفني عىل تق ّلبها )71(».فيقوم التع ُّرف بني الحقّ والو ّيل الوارد يف هذه التنزّالت بجذب القلوب إليه ،وتستعني القلوب
عىل هذه التنزّالت لالنقياد إىل الحقّ  .ويذهب عفيف الدين التلمساين إىل َّأن التنزُّالت ـ يقصد املواقف -من شأنها أن
تهدي القلوب إىل الحقّ ( )72أي القلوب ،وهو ما يرجعنا إىل مستوى الوساطة التي ينكرها دين التسليم للحقّ  .فيبدو َّأن
التسليم املطلق للحقّ قد ال يتح َّقق مثلام أراده الحقّ  ،مادام القلب ال يثبت دوماً عىل وضعية التسليم دون ميل.
ميثل موقف اإلسالم إذن مراجعة ملفهوم اإلسالم وألسسه وطرقه املعرف َّية .وقد اشتغل املوقف عىل إبداع مفهوم
اإلسالمي باالنتقال
«التسليم املطلق للحقّ » ،كمقابل لإلسالم كام يطرحه علامء الرشيعة .ومي ّكن املفهوم الجديد للدين
ّ
املبني
من أساس األوامر والنّواهي إىل أساس التسليم املطلق للحقّ  .ومن فقه الفقهاء املبني عىل القياس ،إىل فقه األولياء ّ
عىل العرفان والوجدان .وبالتايل سمحت املراجعة ببناء أسس جديدة لدين املح َّبة ،قوامه الرغبة املستمرة واملتجدّدة يف
الحضور إىل الحقّ  -املحبوب.
الحرفي َّ
المقدس
للنص
 - 5القرآن في المواقف :نحو تفكيك الفهم
َّ
ّ

يعتكف الواقف يف عزلته التامة عىل قراءة ما نقش من ذكريات الصفاء املحض يف ّ
ظل التوحيد ،ويحاول استعادة
هذا الصفاء من خالل فعل القراءة .ومن الطريف َّأن استعادة ذكرى الكينونة مع الواحد األحد تشرتك يف مشتقات من
األصل نفسه ،أال وهي :الذكرى ،الذكر ،الذاكرة ،التذكرة .فهل ستكون استعادة الذكرى من خالل مامرسة الذكر؟ خاصة َّأن
الذكر من مرادفات القرآن ،وهو كالم ال ّله ،إذن االستعادة قد مت ُّر من قراءة الذكر ،فال سبيل إىل املذكور «ال ّله» غري الذكر
«كالمه».
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 /1-5فقه الصالة :من تالوة الذكر إىل مشاهدة املذكور
أ َّول ما نالحظه َّأن نصوص استعادة الذكرى ال تقتبس بكرثة من القرآن الكريم أو الحديث النبوي بخالف نصوص
املتص ّوفة اآلخرين ،كالحالج وابن عريب مث ًال؛ مع َّأن استعادة ذكرى الكينونة الواحدة مت ُّر بالذكر ،أل َّنه كالم املذكور «ال ّله».
وال ّ
السبيل
والسامع يف حلقات الذكر هو َّ
أدل عىل املذكور أكرث من ذكره .لكنَّ نصوص املواقف ال تعترب قراءة القرآن َّ
للوقوف يف حرضة الحقّ .
ففي موقف «اسمع عهد واليتك» الذي سبق تحليله ،يأمر الحقُّ بفعل «اكتب» أن يكتب ول ُّيه عهد واليته الذي
يعادل كتب األنبياء واملرسلني .وذكر من بنود العهد ما يتع ّلق بوجهة الواقف  -الو ّيل يف ال ّليل ،فيقول« :ال ّليل يل ال للقرآن
رس الحاجة النفسَّ ،
رس الدعاء الحاجةَّ ،
رس النَّفس ما
وإن َّ
وإن َّ
يتىل ،ال ّليل يل ال للمحامد والثناء /.ال ّليل يل ال للدعاءَّ ،إن َّ
تهوى )73(».فهل يعني ذلك وجوب هجر الواقف للقرآن؟
السابق وجوب هجر الواقف للذكر ،وال األوراد التي فيها املحامد والثناءَّ ،
ألن قراءة القرآن واألوراد
ال يفهم من النَّص َّ
ّ
السبيل
معاً هام السبيل الوحيد للمتص ّوف للوصول إىل ال ّله ،والدليل َّأن يف موقف
«وأحل املنطقة» يعترب الصالة يف ال ّليل َّ
()74
للحضور إىل الحقّ  -املحبوب ،يف قوله« :وقال يل :آليت ال يجدين طالب إال يف الصالة ،وأنا ُمل ّيل ال ّليل ،و ُمن ّهر النهار».
فيقرص إيجاد الحقّ يف الصالة .والصالة هي اجتامع ذكر ال ّلسان والفكر والبدن ،يعني املصليّ ذاكر للحقّ بك ّله .ولكن
الصالة املقصودة هي التي توصلك إىل الحقّ  ،وتجعل ك ّلك يفنى فيه ،فالذكر «اآليات املقروءة أثناء الصالة» يفنى يف
املذكور ،والفكر يفنى يف املف ّكر فيه ،والجسد يفنى بحركاته عن رسومه وحدوده ،ويبقى القلب .ويف الشذرة ذاتها ذكر
الحقّ أناه مرتني متكررتني ،ليذ ّكر املصليّ أ َّنه وراء حركة ال ّليل والنّهار ،وراء حركة الضدَّين معاً؛ فـ»ملَّا كانت الصالة هي
مؤداة يف ال ّليل أشار إىل عبده ووليه أن يشهده يف الضدين معاً ،فتكون الصالة منصبغة بهذا الشهود ،فذلك هو وجدانه
وحدت ،أل َّنها متوجهة إىل الواحد
يف الصالة )75(».فإذا نظرت بالعيان ف َّرقت بني صالة ال ّليل والنّهار ،وإذا نظرت بالوجدان َّ
متوجه نحو الحقّ  ،وبالتايل يفنى
األحد .والوجهة إذن هي الغرض ،وليست الوسيلة .ووجهة الواقف الحقّ  ،ووجه الواقف ّ
اَّ
عم سواه من الوجوه والوجهات.
مت ّكن اسرتاتيج َّية الفناء من تحقيق رؤية الحقّ بعد فناء الكرثة َّ
«ألن التجديد مليدان الشعور بالعامل الخارجي الذي
الذهني عىل فكرة
يعوض عنه الزيادة يف الشعور بعامل الباطن هو املميز الرئيس لظاهرة الفناء ،تر ّكز وحشد للنّشاط
ّ
واحدة هي ال ّله ،باستبعاد ّ
كل فكرة ،أو صورة أو خاطر يتعلق باملخلوقات من شأنه أن يستبعد من األفق الشعوريّ حضور
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كل هذه الكائنات املخلوقة )76(».ويطلق الن ّفريّ عىل هذه الكانئات السوى ،ويتَّسع السوى ليشمل َّ
ّ
كل ما له صورة،
وبالتايل الذكر واملحامد ،إن مل تفن يف ال ّله ،فهي من السوى.
وانطالقاً من اسرتاتيجية الفناء الك ّ
يل للذكر (القرآن) وللذاكر (الواقف) يف املذكور (الحقّ  -املحبوب) َّ
فإن ال ّليل
والنّهار يستويانَّ ،
ألن البقاء للمذكور بعد فناء األضداد واألغراض من األضداد ،مثلام يصفه املقطع املوايل من موقف
«اسمع عهد واليتك»« :وقال يل :إن كان صاحبك يف ليلك من أجل القرآن بلغ أقىص ه ّمك إىل جزئك /فإذا بلغه فارق فال
ليلك ليل القرآن وال ليلك ليل ال َّرحمن ،وإن كان صاحبك يف ليلك من أجل املحامد والثناء بلغ أقىص ه ّمك إىل اجتهادك
فإذا بلغه فارق /وإذا فارق فليل النوام منت أم مل تنم بل من كان يل ليله نام أو مل ينم فذاك صاحب ال ّليل وصاحب فقه
ال ّليل ،أرشفت به عىل ال ّليل وعىل أهل ال ّليل فهو مبقاماتهم فيه أعرف وملبالغ نهاياتهم فيه أدرك )77(».ويظهر َّأن األولياء
يتجاوزون حلقات التالوة املعروفة عند املتص ّوفة ،ويتجاوزون األوراد التي يقرأها الع َّباد َّ
كل ليلة ،ويتجاوزون االجتهادات
املعروفة يف األوساط الصوف َّية ،بل ويتجاوزون أحوال الع َّباد يف ال ّليل من نوم ويقظة ،و»هؤالء أطلعهم الحقُّ تعاىل عىل
مبالغ العباد يف ليل كانت عبادتهم أو نهار فهم كام ذكر عنهم )78(».فهم فقهاء ال ّليل ،وليسوا بفقهاء .ففقههم مستمدٌّ من
العلم الربا ّين الذي يرد عىل الواقف ،دون اكتساب وال اجتالب ،وهذا ما يذ ّكرنا بالشذرات األخرية من موقف اإلسالم ،حيث
يتَّحد قول العبد وفعله بقول وفعل الحقّ  ،فيصبح الواقف فقيهاً يف قوله« :قلت :ال حكم إال لقولك وفعلك ،قال :فقهت؟
()79
قلت :فقهت ،قال ال متل ،قلت :ال أميل ،قال :من فقه أمري فقد فقه ،ومن فقه رأي نفسه فام فقه».
فالفقه فقهان :فقه علامء الرشيعة  -علامء ال ُّرسوم كام يس ّميهم املتص ّوفة  -وفقه األولياء .فقه علامء ال ُّرسوم
مستمدّهم النّقل ومعتمدهم القياس ،أ َّما فقه األولياء فمستمدّهم الحقّ  -املحبوب ومعتمدهم املشاهدة .وبالتايل يقف
فقه األولياء عىل طرف النَّقيض من فقه علامء ال ُّرسوم .ويفتح سبيل الوالية كام هو مطروح يف نصوص املواقف طرقاً
مختلفة وجديدة للتفكري يف إسالم جديد وفقه مختلف ،يجمع نحو الواحد األحد ،وال يشتّت يف نحل وم َلل ،كام هو الحال
يف واقع األ َّمة اإلسالم َّية اليوم.
السد وانفتاح بنية النَّص القرآ ّين:
 /2-5رَّ
َّإن استعادة ذكرى الكينونة مع الحقّ  -املحبوب تشرتط إذن فناء نصوص الذكرى يف املذكور .وملَّا كانت تجربة الكتابة
محايثة لتجربة الوقوف يف حرضة الحقّ َّ ،
فإن النُّصوص القليلة من الذكر التي تخرتق نصوص املواقف ،أو لنقل ترد من ال
وعي الواقف ،وهو يحاول استعادة ذكرى الكينونة مع املحبوب؛ ال ب َّد أن تكون نصوصاً فانية يف الحقّ (املذكور) ،لتنسجم
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السابقة حول الذكر والذاكر واملذكور .وتسعفنا بعض اآليات املذكورة يف نصوص
مع ما يطرحه الن ّفريّ من اآلراء التنظري َّية َّ
املواقف ملعرفة مدى التناغم بني التنظري واملامرسة السرَّ د َّية.
أ -حرضة «ليس كمثله يشء» :من َّ
الشهادة إىل املشاهدة:
املالحظة األوىل حول توظيف نصوص املواقف آليات الذكر ،أ َّنها توظف أجزاء من اآليات ،ترتاوح بني الكلمة والجملة.
السميع البصري»؛ حيث
وأكرث ما وظف يف املواقف جزء من اآلية الحادية عرشة من سورة الشورى «ليس كمثله يشء وهو َّ
السموات واألرض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن األنعام أزواجاً يذرؤكم فيه ليس كمثله
اقتبسها من اآلية« :فاطر َّ
السميع البصري» (سورة الشورى ،آية  )11وقد وردت يف مواقف« :موقف اسمع عهد واليتك»« ،موقف حقّ
يشء وهو َّ
السميع البصري« ،أ َّما يف موقف
املعرفة»« ،موقف األمر» .يف موقف «اسمع عهد واليتك» ورد «ليس كمثله يشء وهو َّ
السميع البصري».
األمر» و»موقف حقّ املعرفة» فورد «ليس كمثله يشء» فقط ،دون «وهو َّ
يف «موقف األمر» ورد الجزء «ليس كمثله يشء» يف مقام تنزيه الحقّ عن الشيئ َّية ،فص َّور معنى التنزيه بقوله« :وقال
يل :مقامك منّي هو الذي أشهدتك تراين أبدي ّ
كل يشء ،وترى النّار تقول ليس كمثله يشء ،وترى الجنَّة تقول ليس كمثله
يشء ،وترى ّ
كل يشء يقول ليس كمثله يشء ،فمقامك منّي هو ما بيني وبني اإلبداء )80(».فيسمح مشهد الرؤية باجتامع
عنارص امللكوت «الجنة والنار وما يف امللك وامللكوت من أشياء» .يف مقال التنزيه للحقّ «ليس كمثله يشء» ،أي نفي
الشيئ ّية عنه .ويسمح مقام الو ّيل الربزخي بني الحقّ واإلبداء ،وهو مقام األعيان الثابتة كام م َّر بنا ،مبشاهدة مشاهد نفي
الشيئ َّية عن الحقّ  .فالجزء املقتبس من اآلية يسمح بتوظيف القرآن يف املشاهدة ،والرقي بالنَّص املكتوب إىل مستوى
املشاهدة ،التي تسمح بفتح النَّص عىل عنارص الكون بأرسه .فهل يتوقف األمر عند اجتامع العنارص الكون َّية يف مقال
التنزيه؟
كل خاطر ّ
للسابق إىل مقام النَّظر إىل الحقّ  ،وبالتايل نفي ّ
وكل مقال وثناء ،حتى وإن كان
يرتقي املقطع املوايل َّ
وأحب أن تنظر إ َّيل ،واإلبداء ك ّله يحجبك عني ،نفسك حجابك ،وعملك
مضمونه التنزيه .فيقول« :وقال يل :أنا ناظرك
ُّ
حجابك ،ومعرفتك حجابك ،وأسامؤك حجابك ،وتعريف إليك حجابك ،فأخرج من قلبك َّ
كل يشء وأخرج من قلبك العلم
بكل يشء وذكر ّ
ّ
كل يشء ،وكلام أبديت لقلبك بادياً فألقه إىل بدوه وفرغ قلبك يل لتنظر إيل ،وال تغلب عيل )81(».فيبدو
الناظر -الحقّ  -محباً النَّظر إىل الواقف املنظور .يقول الحكيم الرتمذيّ عن سؤال موىس ر ّبه رؤيته :مَّ
«فإنا سأل موىس ـ
صىل ال ّله عليه وسلم ـ فقال« :أرين» أي أفرج يل الحجاب أنظر إليك ،والنظر هو فعل العني ،ينظر جالله وعظمته وبهاءه،
من غري أن يأخذه .يقال :نظر ونرض ،فالنرضة زهرة الوجه ،والنظرة زهرة العني ،فسأل الرؤية وهو انفراج الحجاب لزهرة
العني إىل جالله وعظمته )82(».ويقصد الحكيم الرتمذيّ بال ُّرؤية رؤية القلب كام م َّر بناَّ ،
ألن القلب بعدما يتطهر من
ّ - 80
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الرغبات واألهواء يصبح مستودعاً لألرسار .وما نستفيده من قول الرتمذيّ َّأن الرؤية تعني انفراج الحجاب ،والحجب هي
الظلمة يف مواقف الن ّفري ،وانفراج الحجب يكون بالنُّور الذي يكشف ما وراء الظلمة ،ومن أسامء ال ّله النُّور.
وبالتايل َّ
فإن نظر الحقّ إىل الواقف ،يكون بتخلص هذا األخري من حجبه الواحدة تلو األخرى ،املذكورة يف املقطع
السابق .فيصبح بعد تخلصه من الحجب نوراً خالصاً .وهو أمر مستحيل التحقيق يف الدنيا ،ورمبا حتى يف اآلخرةَّ ،
ألن
َّ
الحجب ال تفنى ك ّل َّية ،وبالتايل لن يظفر الواقف مبطلوبه .فيبقى مقال التنزيه عن الشيئ َّية «أقىص ما ميكن للواقف بلوغه
يف رؤية الحقّ  -املحبوب».
وملَّا كانت الرغبة يف النظر إىل وجه الحقّ تح ّرك سعي الواقفَّ ،
فإن مقال التنزيه «ليس كمثله يشء» يتح َّول إىل عالمة
واقفة يف حرضة الحقّ  ،يف انتظار تحقق النظر ،إلحالتها إىل مرجعها (وجه الحقّ ).
السميع البصري» يف املقطع اآليت« :وقال
يف موقف «اسمع عهد واليتك» يذكر مقال التسبيح «ليس كمثله يشء وهو َّ
الشمس والقمر ،وكيف تنظر إىل ّ
السامء واألرض ،وكيف تنظر إىل َّ
كل يشء كان منظوراً لعينيك أو كان
يل :كيف تنظر إىل َّ
منظوراً لقلبك ،وذاك أن تنظر إليه بادياً مني ،وهو أن تنظر إىل حقائق معارفه التي تس ّبح بحمدي وتقول ليس كمثله يشء
«السميع البصري» إىل مقال التسبيح ،اَّ
مم يق ّيد التنزيه بإسناد
وهو السميع البصري )83(».فالجديد يف هذا املقطع إضافة جزء َّ
السابقني .أ َّما عفيف الدين التلمسا ّين فإ َّنه يرى
السمع والبرص إىل الحقّ  ،واملقام هو مقام الوالية ،وهو أرقى من املقامني َّ
السميع البصري» ،فقوله «ليس كمثله
َّأن ثناء العبد عىل ال ّله تعاىل ،يكون مبشاهدة العبد معنى «ليس كمثله يشء وهو َّ
السميع البصري» فيعني نفي الشيئ َّية عن الشيئيات،
يشء» يعني التنزيه املطلق،
ُّ
ويسمونه شهود الوحدة .أ َّما قوله «وهو َّ
ومشاهدة الحقّ وراء ّ
سمى شهود الكرثة يف الوحدة )84(.وقد رشحنا يف بداية املقال معنى
كل ما يبرص ويسمع ،وهو ما ُي َّ
الوحدة يف الكرثة والكرثة يف الوحدة.
أتم الشهود
السميع البصري» هو مقام الفناء يف التوحيد ،وهو ُّ
َّإن شهود الوحدة «ليس كمثله يشء» ،والكرثة «وهو َّ
السابق؛ بل َّإن الجزء
«السميع البصري» إىل «ليس كمثله يشء» يسمح باالرتقاء إىل مقام أعىل من مقام اإلميان َّ
فإضافة جزء َّ
السابقة هو الذي حجب الرؤيةَّ ،
ألن النَّظر كام م َّر بنا يكون بعني القلب ،ويف مستوى
«السميع البصري» الغائب يف املقاطع َّ
َّ
الفناء يف التوحيد يكون النَّظر به فيه ،فهو الشاهد وهو املشاهد.
()85

نستنتج مام سبق َّأن أجزاء الذكر «ليس كمثله يشء وهو السميع البصري» ّ
املوظفة يف مقاطع املواقف أدخلت يف
مشاهد رسد َّية ،اجتمعت فيها عنارص عاملي امللك وامللكوت يف مقال التسبيح «ليس كمثله يشء» تارة ،و»ليس كمثله
يشء وهو السميع البصري تارة أخرى ،وكذا الواقف املشاهد والحقّ املشهود اَّ
مم سمح بفتح الجزء من اآلية عىل الكون
الفسيح من جهة ،وعىل أحوال الواقف من جهة أخرى .فكانت سفراً يف النَّفس الرائية ويف اآلفاق .وهذا ما يعني َّأن النَّص
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القرآين ليس مج َّرد دوال لغو َّية ،تحتاج إىل تفسري ظاهري يعتمد النقل عن السلف ،بل هو إمكان َّية للسفر يف النَّفس ويف
اآلفاق ،فالذكر هو مصحف كبري لالنفتاح عىل الوجودِّ ،
ثم َّإن دخول الجزء من اآلية
بكل مكوناته ال ّلغو َّية وغري ال ّلغو َّيةَّ .
يف مشاهدات الواقف  -الو ّيل الخيال َّية ،يجعل الجزء املكتوب يدخل يف سريورة خيال َّية ال تحدُّ مبعنى أخري ،فاملعاين تتع َّدد
بتدفق التجليات عىل الواقف -الو ّيل.
ب -الجهاد ض ّد السوى /املجاهدة ض ّد النَّفس:
يتَّسم توظيف بعض اآليات يف نصوص املواقف بالتبديد لبنيتها ال ّلغو َّية ،أو بإدخال اآلية يف سياق املشاهدات
السياق الجديد .ومن بني اآليات القرآن َّية نذكر اثنتني :إحداهام من أشهر اآليات
الخيال َّية ،فتأخذ معنى جديداً وفق ّ
التي ترد يف نصوص التفسري الصوف َّية ،أال وهي« :والذين جاهدوا فينا لنهدينَّهم سبلنا َّ
وإن ال ّله ملع املحسنني( ».سورة
العنكبوت ،اآلية )69
وردت اآلية يف املقطع اآليت من «موقف أنا منتهى أعزايئ»« :وقال يل :والذين جاهدوا فينا الذين رأوين ،فلام غبت
ّ
تصح أو تفنى القسمة ،والقسمة ال تفنى وأنا غائب /.وقال
غطوا عيونهم غرية أن يرشكوا يب يف الرؤية / .وقال يل :الغرية ال ُّ
يل :لنهدينَّهم سبلنا لنكشفنَّ لهم يف ّ
كل يشء عن مواقع نظرنا فيه / .وقال يل :مَّإنا أمرنا ليشء إذا أردناه باإلرادة نشهده
()86
املعرفة ،فإذا عرف قلنا له كن فيكون إجابة».
ا َّتسم توظيف اآلية بالتبديد لبنيتها ال ّلغو َّية ،إذ ّ
ثم أردف بشذرتني ترشحان
وظف الجزء «والذين جاهدوا فينا» َّ
السياق الجديد .والجهاد املقصود عند أهل الرؤية هو الجهاد يف ال ّله ،و»معناه َّأن أهل
املقصود من الجهاد ،من خالل ّ
الرؤية يرون املجاهدة يف ال ّله ال يف سبيل ال ّله؛ أل َّنهم ال يرون غريه ،فلام احتجب عنهم رأوا األغيار ،فإ َّنه ال يظهر بحضور
اإلسالمي -
غريه ،ويف ظهوره يحتجب الغري )87(».ولو فهم الجهاد بهذا املعنى الصو ّيف ،ملا أريقت الدماء الكثرية يف العامل
ّ
وإن الجهاد يف ال ّله مينع أصحاب الرؤية من رؤية الغريَّ ،
اليوم -باسم الجهاد يف سبيل ال ّلهَّ .
يتوجهون
ألن أصحاب الرؤية َّ
بالنظر إىل الحقّ وحده ،وال ينرصفون عنه .ولو ربطنا ما يحدث يف عامل اليوم اَّ
مم يسمى بالجهاد يف سبيل ال ّله ،نكتشف
أ َّنه مبجرد توجه هؤالء إىل الغري لتحقيق جهادهم املزعوم ،فإ َّنهم قد يغيبون عن ال ّله ،وبالتايل يحيدون عن طريق الجهاد.
بالتوجه نحو اآلخر أو السوى حسب
السابق ،هو حياد عن الجهاد،
ُّ
فام يحدث يف عامل اليوم ،إذا تأ َّولناه وفق املقطع َّ
()88
مصطلح الن ّفريّ ؛ بل َّإن التوجه نحو السوى رشك.
ورد الجزء الثاين من اآلية «لنهدينَّهم سبلنا» ،وغاب الجزء األخري من اآلية َّ
«وإن ال ّله ملع املحسنني» الذي يفيد املع َّية
بني ال ّله واملحسنني .ومقام اإلحسان هو أعىل املقامات الصوف َّية بعد مقامي اإلسالم واإلميان .ويعني مقام اإلحسان« :أن
تعبد ال ّله كأ َّنك تراه ،فإن مل تكن تراه فهو يراك ».فمعنى العبارة األوىل أن ترى الخلق يف الحقّ  ،والثانية معناها أن ترى
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ويصب ما ورد يف ّ
الشذرة من كالم بعد «لنهدينَّهم» يف معنى الجزء املغ َّيب من اآلية؛ أي أ َّنه يرشح معنى
الحقَّ يف الخلق.
ُّ
املع َّية بني ال ّله واملحسنني يف مقام اإلحسان؛ إذ يتحدث عن مواقع نظر الحقّ يف ّ
كل يشء .وينفي عفيف الدين التلمساين
ونرجح أن يكون املقصود
أن يكون املقصود شهوده يف األشياء ،و»التقدير يف قوله مواقع نظرنا ،أي مواقع النظر إليناّ )89(».
مواقع النظر إلينا وفق ما ذهب إليه عفيف الدين التلمسا ّين تناغ ًام مع الرؤية الن ّفرية التي يغيب عنها السوى ك ّل َّية.
فمواقع النظر به فيه ،وبالتايل يحدث تعديل ملعنى اإلحسان الذي رشحناه سابقاً ،فتمحو الوقفة الن ّفرية الخلق ك ّل َّية ،فال
يبقى غري الحقّ  ،وهي درجة قصوى من اإلحسان ،أو الجهاد يف ال ّله.
السابق عن ا ّتحاد القول والفعل ،يقول« :وقال يل :مَّإنا أمرنا ليشء إذا أردناه باإلرادة
وردت شذرة موحية بعد املقطع َّ
نشهده املعرفة ،فإذا عرف قلنا له كن فيكون إجابة منَّا له»( )90وقد اقتبس بداية الشذرة مَّ
«إنا أمرنا ليشء إذا أردناه
باإلرادة نشهده املعرفة» من قوله تعاىل :مّ
«إنا قولنا ليشء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون»(.سورة النّحل ،آية )40
واملالحظ تغيري كلمة «قولنا» الواردة يف اآلية بكلمة أمرنا ،وتحوير جملة جواب الرشط الدال عىل التكوين ،بترصيف فعل
القول يف املايض (قلنا له بدل «أن نقول له») ومعلوم َّأن اإلرادة سابقة لفعل القول ،وشهود إرادة الخلق يف مرتبة األعيان
الثابتة .وبالتايل من يشاهد اإلرادة ،يعني ّ
يطلع عىل مرتبة األعيان .ومن ّاطلع عىل مرتبة األعيان ّاطلع عىل تقديرات الحقّ
ّ
لكل املوجودات .وبالتايل انتقلت إليه القوة العلم َّية ،فا َّتحد قوله وفعله بقول وفعل الحق .واملحصلة :يقول لليشء كن
فيكون .فانفتحت اآلية عىل املشاهدة العيان َّية لفعل اإلرادة والخلق .أو املكتوب عىل الوجود ،واإلنسان عىل اإلمكان .وملَّا
نابت ّ
الشذرة السابقة عن الجزء املغ َّيب من اآلية ،استعادت خيالياً وإبداعياً معنى النَّص الغائب.
ت  -تفكيك عنرص الق َّوة يف املرجع َّية الفقه َّية:
وردت اآلية اآلتيةَّ :
ثم استقاموا تتنزَّل عليهم املالئكة أال تخافوا وال تحزنوا وأبرشوا بالجنَّة
«إن الذين قالوا ر ُّبنا ال ّله ّ
ترصفت يف ّ
مترصف
فصلت) يف هذا املقطع من «موقف القوة» :وقال يل« :إذا َّ
كل ّ
التي كنتم توعدون» (اآلية  ،30سورة ّ
ثم استقاموا
بالقوة لن متل ،وإذا مل متل استقمت ،وإذا استقمت فقل ريب ال ّله ،قال ال ّله تعاىل َّإن الذين قالوا ر ُّبنا ال ّله َّ
تتنزَّل عليهم املالئكة أال تخافوا وال تحزنوا وأبرشوا بالجنَّة التي كنتم توعدون )91(».ويظهر النَّص القرآ ّين مدع ًام لقوة
ثم توحيد
املعنى،
ومجسداً ملعنى القوة الوارد يف املوقف يف الوقت نفسه .فاملالحظ َّأن يف الشذرة وردت االستقامة أوالً َّ
ّ
ثم االستقامة .فورد توحيد الرب يف الشذرة جواباً لجمل رشط َّية مرتابطة ،أ َّما يف
ّ
الرب ،أ َّما يف اآلية فيأيت توحيد الرب أوالً َّ
ثم االستقامة ،وذكر الجزاء أال وهو الجنَّة .فيبدو توحيد الرب يف الشذرة مجاهدة ،تأخذ
اآلية القرآن َّية فورد توحيد الرب ّ
الترصف بالقوة ،عدم امليل ،االستقامة ،توحيد ال َّرب .أ َّما يف اآلية فيأخذ شك ًال تنازلياً :توحيد ال َّرب،
هذا الشكل التصاعديّ ُّ :
االستقامة ،تحقيق الجزاء(الجنَّة) .ونجد َّأن الشذرة تصف قوة القيوم َّية وتحق ّقها يف الوقت نفسه ،وبالتايل تجمع بني
املامرسة الرسد َّية والتنظري ،بل التنظري هو ذاته املامرسة .فالقوة الحقيق َّية حسب املقطع هي قوة القيوم َّية .والقيوم َّية
التلمساني ،م.س ،ص .276
 - 89عفيف الدين
ّ
ّ - 90
النفري ،موقف أنا منتهى أعزائي.102 ،
ّ - 91
النفريّ  ،موقف القوة ،ص .170
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ثم َّإن
ال قوة لها دون ال َّرب .وبالتايل وجب سلوك طريق مجاهدة للوصول إىل القيوم َّية ،وملعاينة معنى قوة القيوم َّيةَّ .
معرفة معنى قوة القيوم َّية بالعرفان ،يعني توحيد ال َّرب باألفعال ال باألقوال فقط .فالشذرة إذن مامرسة عرفان َّية للغة،
ذات أبعاد أنطولوج َّية يف الوقت نفسهَّ ،
ألن ال ّلغة املتعلقة بالتوحيد هي لغة العرفان ال الربهان.
يواصل املقطع التفصيل يف معنى القوة وأنواعها ،ليورد شذرة تنسف معنى الجزاء الوارد يف اآلية السابقة ،فيقول« :ال
متوجه إليه ،فهو
متوجه إىل ما أمامك ،فانظر إىل ما أنت ّ
أنظر إليك والنار أمامك ،وال أسمع منك والجنَّة أمامك /.مَّإنا أنت ّ
الذي ينظر إليك وهو الذي تصري إليه .وقال يل :أقسمت عىل نفيس بنفيس :ال ترك يل تارك شيئاً إال أتيته ما ترك أو أزىك
اَّ
مم تركَّ ،
فإن أق ّله ما آتيته فذاك جزاء املخلصني ،وإن مل يق ّله ما آتيته آتيته الحسنى وزيادة ،وأنا حسب العاملني الغافلني
()92
يف أعاملهم عني .وقال يل :يا كاتب الق َّوة ال بأقالمك سطرتها فأحصيتها ،وال بصحائفك أدركتها فاحتويتها».
يتحدث املقطع عن الغايات من األعامل ،فهي إ َّما رغبة يف الجنَّة ،أو رهبة من النار ،أو ألجل وجه الحقّ  .ويبدو َّأن
املخلص من يعمل ألجل وجه الحقّ  ،وهو صاحب القوة .وجزاؤه الحسنى وزيادة .فمن يرغب يف الجنَّة ،أو يرهب النّار،
ليس مخلصاً يف عمله .مبعنى َّأن أهل ال ّله غري معنيني بالجزاء الوارد يف اآلية القرآن َّية .وبالتايل فخرب َّإن وما عطف عليه
يف قوله (تتنزَّل عليهم املالئكة....وأبرشوا بالجنة التي كنتم توعدون) يقلب إىل معنى جديد ،وال يعني أ َّنه مناقض متاماً
للمعنى القديم ،بل يخالفه.
نالحظ َّأن قراءة اآليات القرآن َّية يكون باملوازاة مع املراتب ّ
الشهود َّية التي يسلكها الواقف .وضمن الفهم الجديد
ملعنى القوة الوارد يف املوقف واملستمد من القيوم َّية ومن مشاهدة قيوم َّية الحقّ يف العيان ال باألذهان وال بالربهان؛ َّ
فإن
النّص القرآ ّين ال ميتلك قوة القيوم َّية التي تجعله مرجعاً يستند إليه ،إال بإخضاعه ملقتىض الحال والعرفان .وبالتايل تفكيك
قوة املرجع َّية الفقه َّية ،عندما تتف ّكك املرجع َّية الفقه َّية؛ وبالتايل لن يستند النَّص إىل قوة الظاهر وقوة الداللة الحرف َّية.
فالقوة تتح َّول إىل قوىَّ ،
ألن العرفان يعتمد عىل قوة التجليات ،وقوة التجليات يف اختالفها وتكرارها باالختالف .وبالتايل
تتج َّدد القراءات وتتعارض وتختلف وفق منطق التجيل .فتستوي نصوص القراءة يف القيمة .و»لن يتح َّقق ذلك سوى
ّ
بإفناء النَّص املكتوب ك ّل َّية ،أي العودة به إىل حالته األوىل قبل أن يق َّيد
بالخط )93(».وبالتايل الخروج عن تفسري الفقهاء
للدخول يف مشاهدات األولياء.
خاتمـة

أهم مالمح الفرادة أ َّنها تش ّكل مراجعات
متثل نصوص املواقف فرادة مقارنة بكثري من نصوص الرتاث
اإلسالمي .ومن ّ
ّ
اإلسالمي؛ بل ّ
اإلسالمي (مفهوم اإلسالم ،دور الوالية مقارنة بالنب َّوة ،علم الرشيعة والعلم
لكل معامل املق َّدس
عميقة للدين
ّ
ّ
الر َّباين ،النَّص القرآ ّين وأفق قراءته) .فكانت النُّصوص الن ّفرية اشتغاالً دؤوباً عىل مساءلة التص ُّورات املقدَّسة عن الدين
ّ - 92
النفريّ  ،موقف القوة ،ص .171
 - 93سامية بن عكوش ،م.س ،ص .154
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اإلسالمي ّ
يغط
اإلسالمي ،فنجم عن االستبعاد جه ًال مقدَّساً ،ما يزال الفكر
اإلسالمي ،التي بقيت مقص َّية من دائرة الفكر
ّ
ّ
ّ
محصلة اشتغالنا عىل هذه النّصوص الفريدة فيام ييل:
يف قيلولة تحت ظالله الوارفة .ونجمل ّ
 -1الجميل يف نصوص املواقف ،أ َّنها متزج بني التأ ُّمالت النّقد َّية واملامرسة السرَّ د َّية لهذه التأ ُّمالت ،فاستطاعت بذلك
أن ّ
والتطبيقي من جهة ،وبني األد ّيب والنقديّ من جهة أخرى.
تفك الرشخ ،بني النظريّ
ّ
اإلسالمي ،األوامر
اإلسالمي ،ف ّكك موقف اإلسالم األساس الذي ينبني عليه الدّين
 -2يف مجال مراجعة معامل املق َّدس
ّ
ّ
والنواهي التي تس ّيج حمى علم الرشيعة ،فكشف تهافت األساس وضعف القياس الذي يقيمه العلامء الستنباط األحكام
الرشع َّية .واقرتحت نصوص املواقف دين التسليم للحقّ  ،ويح ّرك هذا الدّين الحب ،وبالتايل التسليم املطلق ألحكام الحقّ
 املحبوب .لكنَّ التسليم هنا مختلف عن التسليم ألحكام الفقهاءَّ ،يتم عن طريق مشاهدة
ألن التسليم ألحكام الحقّ ُّ
املعرفة يف ّ
كل حكم؛ أي َّأن التسليم ينطلق من حقّ اليقني ،مبعاينة األحكام معاينة العرفان ال الربهان.
 -3متثل الوالية مرتبة دين َّية تعادل النب َّوة ،بل الوالية تستم ُّر يف ّ
كل زمان بخالف الرسالة .وتسمح الوالية لفئة مع َّينة
من املجاهدين يف ال ّله أن يحفظوا أمانة الكون ،وأن يعلموا مببالغ العباد وأحوالهم .ويف هذه النّقطة تتقاطع نصوص
املواقف مع األفكار الشيع َّية ،فاألولياء يعادلون األمئة االثني عرش عند الشيعة.
 -4تسمح نصوص املواقف بوصل عنارص الرباعي (ال ّله ،الفاين ،األرض ،السامء) ،وبالتايل تفتح التجربة الدين َّية عىل
اإلبداعي بإعادة إنتاج
أبعاد أنطولوج َّية ،كام تسمح ل ّلغة بكشف هذه الكينونة الجامعة للرباعي ،وبالتايل يقوم النَّص
ّ
املق َّدس ،كام تسمح للتجربة الدين َّية مبحايثة الغيب أو املأل األعىل.
ّ -5
وظفت نصوص املواقف نصوص القرآن الكريم ،فأدخلت هذه النُّصوص يف سياقات جديدة ،تخضع ملقتىض الحال
ال للمرجع َّية الفقه َّية .اَّ
مم سمح بإنتاج فهم جديد للنُّصوص ،تعارض أحياناً مع املعنى الظاهر ،مثلام عاينَّا ذلك يف مفهوم
الجهاد ،حيث أصبح املعنى يف اآلية ّ
املوظفة َّ
«إن الذين جاهدوا فينا لنهدينَّهم سبلنا َّإن ال ّله ملع الصابرين» (آية  ،11سورة
بالسيف الذي توهم به الداللة الحرف َّية لآلية ،إذ أصبح يعني مجاهدة يف ال ّله ،بالثبات
العنكبوت) ،مخالفاً ملعنى الجهاد َّ
عىل رؤية ال ّله ،وبالفناء عن األغيار أو السوى باملصطلح الن ّفريّ  .فتوصلنا إىل َّأن القرءاة التي تقدّمها النُّصوص الن ّفرية
تعترب أيَّ توجه نحو الغري هو انرصاف عن ال ّلهَّ ،
وأن االنرصاف نحو الغري هو رشك .ويصلح تفعيل هذه القراءة يف زمن
توجه الحركات اإلرهاب َّية نحو اآلخر إلبادته ،توهُّ ًام منها بتحقيق الجهاد كام هو يف اإلسالم.
ُّ
اإلسالمي ،وأل َّنها نصوص تسائل املس َّلامت
 -6تسمح نصوص املواقف الن ّفرية بفتح دروب جديدة للتفكري يف املقدَّس
ّ
واملقدَّسات ،وأل َّنها فتّقت قدرات ال ّلغة العرب َّية بشكل عجيب وفريد ،فإ َّنها تسمح عن طريق اإلبداع ال ّلغويّ مبراجعة
األكادميي ،ملا متنحه
الكثري من الدوغامئ َّيات الدين َّية .ولهذا من املفيد التفكري يف توظيف هذه النُّصوص خارج إطار العمل
ّ
من أفكار التسامح واإلحسان والتعايش ،بني مختلف املِ َلل والن َِّحل .فاالختالف املشهود بني املِ َلل والن َِّحل يذوب يف ِّ
ظل
التَّوحيد ،كام تطرحه هذه النُّصوص.
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قائمة المصادر والمراجع

أو ًال :بال ّلغة العرب َّية:
ـ أدونيس ،الصوفيَّة والسورياليَّة ،ط ،1دار السَّ اقي ،بيروت ـ لبنان.
ـ أبو نصر السَّ راج الطوسي ،اللّمع ،تح :أحمد عبد الرحيم السايح ،ط ،1مكتبة الثقافة الدينيَّة ،2009 ،ص .219
ّ
الحق الزموري ،مراجعة :أبو يعرب المرزوقي ،ط ،1دار كلمة ،أبو
ـ إيريك جوفروا ،التص ُّوف طريق اإلسالم الج َّوانيَّة ،تر :عبد
ظبي  -اإلمارات العربيَّة المتّحدة.2010 ،
ـ جمال أحمد المرزوقي ،محمد عبد الجبار ّ
النفريّ وتصوفه ،طَّ ،1
الزهراء لإلعالم العربي ،مصر.1994 ،
5ـ الحكيم الترمذيّ  ،ختم األولياء ،تح :أحمد عبد الرحيم السايح ،وتوفيق علي وهبة ،ط ،2مكتبة الثقافة الدينيَّة ،القاهرة  -مصر،
.2013
ـ سامية بن عكوش ،تفكيك البالغة وبالغة التفكيك في نصوص المواقف ّ
للنفريّ  ،ط 1منشورات االختالف ،الجزائر.2014 ،
ـ صدر الدين محمد بن إسحاق القونوي ،الفصوص في أسرار مستندات حكم الفصوص للشيخ محي الدين بن عربي ،تح :إبراهيم
الكيالني ،ط ،1دار كتاب ـ ناشرون ،بيروت  -لبنان.2013 ،
ـ عادل محمود بدر ،الرّ سائل الصوفيَّة لشهاب الدين السّ هرورديّ شهيد اإلشراق ،ط ،1دار الحوار ،الالذقية  -سوريا.2006 ،
ـ عفيف الدين التلمساني ،شرح مواقف ّ
النفريّ  ،تحقيق :جمال المرزوقي ،الهيئة المصريَّة العامة للكتاب ،مصر.2000 ،
ـ القشيري ،الرّ سالة القشيريَّة ،ط ،3دار صادر ،بيروت  -لبنان.2006 ،
ـ محمَّد بن عبد الجبار بن الحسن ّ
النفري ،ضاقت العبارة األعمال الكاملة ،موقف الوحدانيَّة ،تحقيق وتقديم :قاسم محمد عباس ،ط،1
دار المدى للثقافة والنّشر ،دمشق  -سوريا.2007 ،
الغانمي ،ط ،1منشورات
ـ محمَّد بن عبد الجبَّار بن الحسن النّ ّفريّ  : ،األعمال الصوفيَّة ،كتاب المواقف ،مراجعة وتقديم :سعيد
ّ
الجمل.2007 ،
الصوفي عند محي الدين بن عربي ،ط ،1منشورات الجمل ،بيروت -
ـ محمَّد يونس مسروحين ،الوجود والزمان في الخطاب
ّ
لبنان.2015 ،
ـ محي الدين بن عربي :رسائل ابن عربي ،ذخائر األعالق شرح ترجمان األشواق ،تح وتقديم سحبان أحمد مروة ،المجلد السّ ابع،
ط ،1دار االنتشار العربي ،بيروت  -لبنان.2006 ،
ـ محي الدين بن عربي :رسائل ابن عربي ،كتاب اإلسفار عن نتائج األسفار ،كتاب المعرفة ،رسالة األنوار تقديم :محمود محمود
الغراب ،ضبط :محمَّد شهاب الدين العربي ،ط ،1دار صادر ،1997 ،بيروت ـ لبنان.
ـ محي الدين بن عربي :الفتوحات المكيَّة ،تقديم :نواف الجرَّ اح ،ط ،1دار صادر ،المجلد الثالث ،بيروت  -لبنان.2004 ،
العربي ،بيروت  -لبنان،
ـ نصر حامد أبو زيد ،فلسفة التأويل  -دراسة في تأويل القرآن الكريم عند ابن عربي ،ط ،5المركز الثقافي
ّ
 ،2005ص.38
الصوفي حتى القرن السابع الهجريّ  ،اتّحاد الكتاب العرب ،دمشق  -سورية.2006 ،
ـ واضح يونس ،القضايا النّقديَّة في النثر
ّ
اإلسالمي،
ـ يد للاهّ يزدان بناه ،العرفان النّظريّ مبادئه وأصوله ،تر :علي عبّاس الموسويّ  ،ط ،1مركز الحضارة لتنمية الفكر
ّ
بيروت  -لبنان.2014 ،
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: بال ّلغة األجنب َّية:ًثانيا
•	 20. Julia kristeva, Révolutio du langage poétique, Edition du seuil, 1981.
•	 21. Martin Heidegger, Approche de Holderlin, « souvenir », traduit: Jean Launay, Edition Gallimar,
Paris 1973.
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النص إلى سعة الحياة
من سجن
ّ

حوار مع الباحث الدكتور سفيان زدادقة
حاوره :ربوح البشير
» »فرش معريف:
استحالت الدراسات الفكر َّية يف هذا الزمن الثقايف الخطري ،يف
منطلقاته ونتائجه عىل الذات العرب َّية التي ما زالت تحتكم إىل
رؤى تجاوزتها األحداث الجسام ،إىل مجرد رؤى تجري الهثة وراء
األحداث ،ومل تعد قادرة إال عىل التعليق الرسيع الذي يحدث
ضجيجاً وصخباً وال يقدّم رؤية رصينة تفيدنا يف فهم ذاتنا أوالً ويف
استيعاب اآلخر املتف ّوق حضارياً ثانياًَّ .إن املشتغل عىل القراءات
التي تقدَّم اآلن يف الساحة الثقاف َّية العرب َّية الراهنة يدرك جيداً َّأن
زمن التم ّلق يف الحديث واالختفاء وراء الكلامت املخاتلة قد انتهى
وولىَّ  ،ومل يعد من املمكن أن نلعب عىل الكلامت أو أن نستعمل
الجمل الكبرية التي فقدت بريقها وتأثريها عىل القارئ العريب.
عىل هذا املستوى من الحديث ،يتنزَّل الحوار الذي أجريناه مع
الباحث الدكتور سفيان زدادقة ،والذي ُيعترب من الوجوه الفكر َّية
التي تعمل يف صمت وباقتدار معريف بعيداً عن صخب الوجود
الزائف ،وهو بذلك يريد أن يف ّكر مع ذاته ،وأن ينخرط معها يف
حوار ّ
يوظف فيه الكلامت دون مكياج مصطنع ،فهو ُيس ّمي األشياء
بأسامئها ويتحاور مع النصوص ،ويف ذهنه مقدرة كبرية عىل الفصل
واملؤسسة ،والواقع التاريخي الذي يستند إىل اإلميان،
بني الشخص
َّ
واملخيال الذي َّ
احتل وجداننا وأفسد علينا بهجة الحياة ،وانكفأ
عىل ذاته أل َّنه مل يستطع مواجه املكاسب البرش َّية التي أنجزت يف
الحداثة الغرب َّية.
يحتوي هذا الحوار عىل بعض املفاصل الفكر َّية التي ُتعدُّ يف نظرنا
رؤية جريئة ق َّلام توجد عند الباحثني العرب ،فهو يؤمن َّ
بأن الفكر
خاصة من جهة
ينمو ويربو يف الفضاء الذي ال يوجد فيه أب َّوة نص َّيةَّ ،
التوجه
ّ
النص الالهويت الذي يستثمر يف املجتمعات املغلقة ذات ُّ
الهووي املتعايل ،حيث يسكن العنف والقتل واإلقصاء والتهميش
وهجران الكتابة وتقديس الظواهر الصوت َّية الشفه َّية ،وطمس ّ
كل
النقاط املضيئة من تاريخنا العريب ،مثل الحوار ،والفرد َّية ،واإلبداع،

والعقالن َّية الرشد َّية والخلدون َّية ،والتص ُّوف املنفتح عىل اإلنسان،
واملنابع األوىل للعلامن َّية يف تاريخنا العريب.
نرحب بالدكتور سفيان زدادقة.
من هذا املنطلق الفكريّ ،
» »األستاذ ربوح البشري :أصبح التد ُّين املعارص يعكس واجهة
متأزمة ،ما األسباب األساس َّية التي أدَّت إىل هذا االنغالق؟
ـ د .سفيان زدادقة :الفلسفة ازدهرت يف املجتمع الوثني القائم
عىل التعدُّ د ،واللاَّ مركز َّية ،ونظام املدينة /الدولة ،والحر َّية الفكر َّية،
وقيمة املواطنة ،ومل تزدهر أبداً يف املجتمع الكتايب القائم عىل
الوحدة ،ونبذ االختالف ،والدولة املركز َّية ،والرأي الواحد ،والطاعة،
والبيعة ،والخوف ،ولزوم الجامعة وكراهية الشاة القاصية ،إذا كانت
الكرثة ليست من أمارات الحقّ  ،كام يقول القايض عبد الج َّبارَّ ،
فإن
املنطق ذاته يقول َّإن القلة ليست كذلك من عالمات الباطل ،فقد
تكون الجامعة عىل خطأ ويكون الفرد عىل صواب ،أمل تكن قريش
تم
محمد وحده عىل صواب؟ ببساطة لقد َّ
كلها عىل ضالل وكان َّ
قمع صوت الفرد يف تاريخنا لصالح الجامعة.
ثم للمسألة وجهها السيايس القاتم ،السياسة تصنع املذهب وليس
َّ
العكس ،وال يشء أخطر من التقاء السياسة بالدّين ،أو مامرسة
السياسة من خالل الدّين ،مامرسة العنف بعد أن يصطبغ بالقداسة،
يفجر الحزام الناسف وسط
وهذا املصاب بال َه َوس الدّماغي الذي ّ
الزحام يف سبيل أن ميارس الجنس لألبد َّية مع سبعني امرأة من
الحور العني ،وكيام يعاقر الخمر ،ويرشب اللنب والعسل يف بستان
أخرض ،...أيّ بؤس أكرث من هذا.
تعصبنا ،وال إىل الدخول يف
الله ليس بحاجة إىل نرصتنا وال إىل ُّ
تحالفات معنا ،وال أن نش ّكل له حزباً أو ميليشيا ،أو أن نطلق
الرصاص باسمه ،الله قادر قدير وهو إله عىل الجميع ،وليس بحاجة
لنرصة أحد ،وحاجته ُّ
أقل لعنف بغيض ميارس لحسابه .ميكنني أن
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أصف الحالة االنتحار َّية للجهاديني الجدُ د بأ َّنها يأس من الحياة،
ليس ما ُيس ّمونه باالنغامس إال انتحاراً مقنَّعاً سببه الفشل العارم
الذي يعانيه هؤالء.
الحظ َّأن الفهم الديني للعامل الذي ينطلق منه هؤالء هو فهم
مستقطب ،وبالتايل يغيب الفهم املتعدّد واملتش ّعب والحيوي
واملنترش لألشياء واألفعالَّ ،إن عامل الدين هو عامل بلونني فقط أسود
وأبيض ،وحتى دون وجود درجات بينهام ،ليس َّمثة منطقة وسطى
بني ثنائيات الدين :حق وباطل ،مؤمن وكافر ،هدى وضالل ،نور
وظلامت ...إ َّنها ثنائيات حادَّة ،تجعل رؤية العامل رؤية بسيطة
ال تشتغل عىل تناقضات العامل وتعقيده ،رؤية محكومة بعمى
ثم الحظ َّأن الدين يف عاملنا اليوم انتامء اجتامعي وشعويب
األلوانَّ ،
وإثني موروث أكرث من أن يكون اقتناعاً فكرياً مكتسباً ،إ َّنه أمر
تفرضه املصادفة واملجتمع وليس املنطق أو االقتناع العقيل.
لقد تس َّببت األديان والعقائد ،كام قال املعري ،يف إثارة الحروب
واألحقاد والنزاعات والفنت أكرث اَّ
مم تس َّببت يف اإلصالح ،وهذا
مؤسسوها ،لسبب بسيط جداً هو َّأن َّ
كل أتباع
بخالف ما أراده ّ
دين ما يحاولون فرضه كنظام وحيد أوحد عىل اآلخرين فكراً
وسلوكاً ،ويسري مبنطق من ليس معي فهو ضدّي ،ومن مل يتل َّون
بلون مذهبي فهو عدُّ وي ،ثم ينسحب األمر من الدّين الواحد
إىل املذهب الواحد إىل الرأي الواحد ،لذلك بوش وبن الدن عىل
املستوى اإليديولوجي س َّيان ...واحد ال فرق يف وظيفتيهام ...كالهام
متعصب ينتج خطاباً دوغامئ َّياً مغلقاً وميارسه برعونة،...
أصويل
ِّ
ً
ً
َّ
َّ
املتعصب يؤمن إميانا جازما بأن الله معه ،وأنه وحده
األصويل
ّ
للنص الديني ،وأ َّنه يحارب الرش
ميلك الحقيقة والتفسري الصحيح ّ
بتفويض حرصي منه ،ولهذا يفهامن بعضه ًام جيداً إذ يتكلامن لغة
واحدة ،ويحتاج كالهام لآلخر من أجل بقائه ونجاح خطابه ،ففي
املتعصب هو
النهاية املؤمن هو من اخرتع الكافر ،كام َّأن املتدّين
ّ
الذي اخرتع الزنديق.
» »هل نجد داخ��ل املنظومة اإلسالم َّية ما نفتح به األسئلة
األنطولوج َّية واسعاً عىل الحر َّية واالنعتاق بد ًال من االنغالق؟
النص القرآين عىل عظمته وانفتاح
ـ أزمتنا أزمة هيكل َّية ،بنيو َّيةُّ ،
دالالته أرس العقل العريب وأرس العقل اإلسالمي يف سجن مهام بدا
النص نفسه ،بل بسبب االنتصار
كبرياً إال أ َّنه ض ّيق ،ليس بسبب ّ
التاريخي واالجتامعي للقراءات الحرف َّية التبسيط َّية القامئة عىل
الثنائيات ،فهذا العقل املأسور ال يتخذ موقفاً وال يعبرّ عن رأي إال من
النص رشحاً وتفسرياً واستنباطاً وتأوي ًال ،وكأ َّنه ال وجود للعامل
خالل ّ
خارج النص ،...وهذه املشكلة ال َّ
حل لها إال بإعادة موضعة هذا
النص ضمن تاريخيته ،ضمن سياقه الزمني والحضاري ،مل تصطدم
ّ
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املسيح َّية بهذه املشكلة َّ
ألن اإلنجيل أو األناجيل يف الواقع ليست
إال تعبرياً برشياً عن إرادة الله وتوجيهه بحسب من يؤمن بها،
لقصة املسيح ،رسديات
ليست األناجيل إال رسديات برش َّية كربى َّ
تع َّدد فيها الرواة واختلفوا يف وجهة النظر ويف طرق التعبري ويف
رسد التفاصيل ويف تحديد سامت الشخصيات وأقوالها ومواقفها،
وقد ترجمت من اللغة اآلرام َّية واليونان َّية إىل اللغات الحديثة،
وليست لديها هذه القدس َّية الحرف َّية القاتلة باعتبارها كالم الله
نفسه ،كام هو حال القرآن .فأنت تجد املسلمني اليوم ال يناقشون
النص يف
موضوعاً ولو تعلق األمر بأتفه األمور دون أن يحرشوا َّ
كالمهم ،...ولهذا َّ
النص بفعل عمليات التأويل والتفسري
يتمطط ُّ
والتمحل من أجل إثبات قدرة النص عىل
وإعادة التفسري والحرش
ُّ
قول ّ
كل يشء يف أيّ يشء ،حتى يف مواضيع معارصة مثل االحتباس
نص
الحراري والجاذب َّية والنسب َّية والبيولوجيا ...إ َّنها ملأساة أن يأرس ٌّ
قديم جاء مبثل عليا كالحر َّية واملساواة والكرامة البرش َّية شعوباً
بأكملها طيلة قرون يف حرف َّية ما ،رغم َّأن النص نفسه يدعو مراراً
إىل التفكري والتد ُّبر والتأ ُّمل وإعامل العقل والعلم ،...والعجيب أ َّنه
تحجر العقول وازدهرت عبادة النصوص.
ك ّلام م َّر الزمن زاد ُّ
تم تثبيته
َّإن جزءاً كبرياً من هذه املشكلة يعود إىل كون القرآن قد َّ
بواسطة الكتابة يف زمن سيايس مضطرب مفتون (زمن الخلفاء
الراشدين ،...والبق َّية ماذا؟ خلفاء معتوهني؟) ،عىل الرغم من َّأن
األصل فيه هو املشافهة والذاكرة ،وما تقتضيه الثقافة الصوت َّية
من تعدُّ د واختالف وسعة ،اآليات كانت تقرأ بصيغ مختلفة بني
قراءة وأخرى ،ومصحف وآخر ،وحتى تص ُّور للمعنى وآخر ،قضايا
مثل القراءات واألحرف السبعة ومشكالت الخط وتعدُّ د املصاحف
مغ َّيبة عن وعي ما يس ّميه الفقهاء العا َّمة أو الع َوام ،ملاذا نرجع إىل
مصحف زيد بن ثابت وال نرجع إىل مصحف عبد الله بن مسعود
مث ًال ،عىل الرغم من قدم هذا األخري وسابقته يف اإلسالم؟ هذا قرار
سيايس أخذه الخليفة عثامن ألسباب مرتهنة لتاريخها .دعونا إذن
ال ننىس َّأن الثقافة العرب َّية أص ًال ثقافة شفه َّية ومفتقرة للتقاليد
الكتاب َّية حيث النص يتشكل دامئاً وفق الظروف ومقامات الكالم.
ما أمتناه هو أن يتح َّرر املسلم املعارص وهو يواجه رهانات عرصه
النص (الديني
النص إىل سعة الحياة ،لقد ض َّيق عليه ّ
من سجن ّ
والفقهي والبالغي والعقدي )...ومنعه من التط ُّور الطبيعي
وإعامل عقله ،فبقي مرتهناً إىل عامله الخاص املعزول املقىص .النص
الحقيقي هو الحياة وليس ما هو موجود بني دفتي كتاب ،وإذا
كان أرسطو قد ذكر َّأن اإلنسان حيوان ناطق مبعنى مف ّكر باللغة
وداخل اللغة ،ففتح اللغة عىل العامل وفتح العامل عىل اللغةَّ ،
فإن
اإلنسان ال يعدو يف حضارتنا أن يكون حيواناً دينياً نصوصياً بال
مزيد ،ال ينشغل إال بالنص وال يتفكر إال داخل النص ،فانغلقت
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اللغة داخل النص وانغلق النص داخل اللغة ،وبقينا خارج العامل
وبقي العامل خارجنا.
جزء هام وحاسم من تراثنا سامع يف سامع عىل سامع ،حدَّثنا فالن
عن فالن ... ،أخربنا فالن عن فالن ،...سمعت فالناً يذكر  ،...قيل
َّإن ،...يروى َّأن ،...كنا يف مجلس فقال ،...وهذا الجزء الصاخب
يؤسس إال للمخيال واألسطرة واملبالغات العاطف َّية،
واملشوش ال ّ
كام َّأن جزءاً منه َّمتت صناعته بأثر رجعي لحساب مواقف راهنة
يف زمنها.
حتى النب َّوة محدودة يف الزمان واملكان ،تنتهي بنهاية صاحبها ،وال
تبقى إال املأثورات النص َّية (الشفو َّية يف أصلها) تتناقل لتكون مح ًال
للتنازع البغيض املذهبي والسيايس ،ويبقى أن نتساءل :لقاء اإللهي
باإلنساين ،أي النب َّوة ،هل كان تجربة وحي أم تجربة وعي؟ وهو
سؤال أراه مفصلياً ،أ َّما العقل فمستمر ،وهذا جوايب عىل سؤالك،
لذلك كان العلامء ورثة األنبياء وكانوا أحقَّ بخشية الله ،فالعلم هو
النب َّوة الدامئة التي ال تنتهي بختم ،والذين مارسوا العقل يف تراثنا
كانوا قلة وعانوا من الترشيد والقمع واملحنة :بشار بن برد ،ابن
املقفع ،جابر بن حيان ،ابن الهيثم ،الرازي ،ابن الرواندي ،ابن رشد،
أبو العالء املعري ،ابن خلدون.
يصحح نفسه بنفسه من خالل النقد والنقض
التفكري العلامين ّ
والتطوير ،بينام الخطاب الديني يك ّرس نفسه من خالل التكرار
والتقديس والخوف من التغيري ،فال يتط َّور وال يتقدَّم ،فلذلك تتقدَّم
تحمساً،
األمم العلامن َّية وتتخلف املجتمعات الدين ّية ،وإن بدت أكرث ُّ
غري أ َّنه حامس عاطفي ال شأن له بحقائق الواقع وطبيعة األشياء
ومآالت األمور .الكثري منَّا يفتتح خطابه مبقولة الهوت َّية مذهب َّية
ثم يدَّعي بعد ذلك أ َّنه مف ّكر حر وعلمي ،نحن نتناىس قيمة
طويلة َّ
الشك يف حياتناَّ ،إن الحياة التي ميلؤها اليقني حتى الثاملة هي
باألحرى حياة متلؤها األكاذيب.
» »هل ميكن أن نزعم َّأن التجربة الصوف َّية تحقق مخرجاً لعاملنا
الرمزي الحايل؟
ـ أود أن أوضح أوالً َّأن املتص ّوفة الحقيقيني ربمَّ ا هم أولئك الذين
مل نسمع بهم ومل نعرف أسامءهم ،أل َّنهم مل يتكلموا عن تجربتهم
أص ًال أل َّنها ليست اَّ
مم يقال ،فهي تجربة كاملة أوصلتهم إىل عامل
تعجز فيه اللغة متاماً وتتبلد ومتيس الكلامت فيها بال معنى ،...مج َّرد
هياكل ميتة ،أ َّما الذين تكلموا فهم أولئك الذين بقوا عىل العتبات
محتفظني بعقلهم ولغتهم كيام يبوحوا مبا رأوا وسمعوا وأحسوا،...
لكنَّهم مل يكونوا يف واقع األمر إال عىل نصف رؤية ونصف سمع
ونصف إحساس.

نعم ،التص ُّوف ربمَّ ا هو الصورة الجميلة التي أنجبها الدّين ،التص ُّوف
األندليس تحديداً كام ميثله الرائع ابن عريب ،هذا العقل الكوين
الج َّبار الذي أعاد يف الحقيقة تشكيل اإلسالم ليخرج من قوقعته
يتم فيه ليس فقط قبول اآلخر بل
اإلقليم َّية ليصبح مرشوعاً كونياً ُّ
الحبَّ ،
ألن التعايش أو التسامح فيه يشء من االفتعال
استيعابه عرب ّ
الحب فال ،لذا عبرَّ ابن عريب يف بيته املشهور عن قبول
والنفاق ،أ َّما ُّ
ّ
كل صورة وليس تقبلها ،...وهذا فرق كبري ،ليقول بعدها :أدين
نحب
بدين الحب ىَّأن توجهت ركائبه ،...فنحن حني نتدين مبعنى ُّ
ال نسأل عن االتجاهات واألشكال واأللوان والظروف واللغات،...
نحب فقط ،...وصدقني ...يف عامل أجمل  ...ويف بيئة أخرى أنظف
ّ
وأنقى ...رمبا بعد ألف سنة من اآلن .وإذا قدّر للحكمة أن تنترص،
وللعلم أن ينترش ،وللغرائز الرشيرة أن تنكفئ ،لن يكون للدين
والحب فحسب.
الحب...
ُّ
يومها إال معنى واحدُّ :
الحظ َّأن كبار الصوف َّية دامئاً يذ ّكروننا َّ
بأن املعتقد الخاص يف الدين
ليس إال رواية من جملة روايات ،...ليس إال وجهاً واحداً للحقيقة
الدين َّية املطلقة متعدّدة الوجوه والصور واأللوان ،...بينام عندما
تقرأ مد ّونات السلف َّية ضيقة األفق تجد أشياء فظيعة من قبيل
الر ّد عىل اليهود والنصارى واملسترشقني ،الر ّد عىل الشيعة الروافض
والباطن َّية والبهائ َّية والقاديان َّية ،الر ّد عىل العلامن َّية والليربال َّية
والعقالن َّية والعرصان َّية والحداثة ،الر ّد عىل الصوف َّية وأصحاب
الطرق ،الر ّد عىل الشيوع َّية واملاركس َّية واإللحاد والداروين َّية ،الر ّد
عىل الصهيون َّية واملاسون َّية ،الر ّد عىل األشاعرة واملاتريد َّية واملتأ ّولة،
إذن الر ُّد عىل العامل والوجود بر َّمته َّ
وكأن الكرة األرض َّية مل تخلق
إال لهم.
» »هل ميكننا إذن أن نتحدَّ ث عن إسالم كوين مقابل اإلسالمات
املحل َّية؟
ـ الله مل يتكلم بعد ،وطاملا بقي املفسرّ ون واملؤ ّولون فسيبقى كالمه
غائباً ،لقد تك َّلم أصحاب املذاهب والفرق والطوائف والفقهاء
وكل صاحب طريقة ُّ
واللغويون ُّ
وكل صاحب نظر ،...لكنَّ الله نفسه
مل يتكلم ،وقدمياً كان ع ّ
يل يقولَّ :إن القرآن بني دفتي املصحف ال
ينطق مَّ
وإنا يتكلم به الرجال.
القرآن كرسد عظيم صالح ّ
بنصه بل
لكل زمان ومكان ،لكن ليس ّ
بخطابه ،أي بتأويله عرب التمثالت والتنزيالت ،وهنا نحتاج بش َّدة
إىل تطوير أدواتنا وتوسيع آفاقنا ملامرسة التأويل وتحقيق ما يس ّميه
هايدغر والبوذيون قبله باليقظة ،فالتفسري مبعنى القراءة الحرف َّية
الشارحة للنص تسري يف طريق مسدود ،وليس لها مستقبل .ليك
النص يف الوجود ويحافظ عىل طاقته الخالقة يف املجتمع
يستم َّر ُّ
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علينا بتأويله تأوي ًال رفيعاً ينسجم مع وعينا بحارضنا ،والتأويل هو
لنص جديد.
يف الواقع تأسيس ّ
إذا كان هناك يف القرآن ـ وهو كالم الله ـ ناسخ ومنسوخ فكيف
ال يكون يف الحديث وهو كالم برش؟ الله يقول شيئاً ثم يراجعه،
ويوحي بآية ثم ينسخها أو ميحوها أو يأيت بغريها أكرث إحكاماً ،بينام
الرسول وهو برش يعتربون َّ
كل ما قاله نهايئ وال ميكن أن يرتاجع
حجة؟ وهل ُّ
عنه أبداً؟ هل ُّ
كل رأيه دليل وترشيع؟ وهل
كل كالمه َّ
ُّ
كل ما يقال إ َّنه قاله قد قاله حقاً؟ ال يجزم بذلك أحد ،هناك فرق
ومحمد الش َيع والفرق
ومحمد الفقهاء،
محمد التاريخي،
َّ
َّ
بني َّ
محمد صنعة
محمد األسطورةَّ ،
واملذاهب والطوائف ،وهناك أيضاً َّ
واختالق الرواة يف السري الشعب َّية ،كام هو شأن ّ
كل الشخصيات
العظيمة يف التاريخ.
وحتى مسألة التدوين ،هل تعتقد حقاً َّأن ما قاله املد ّونون األوائل
هو فع ًال ما أرادوا قوله؟ مل تكن لديهم حر َّية تعبري وال دميقراط َّية
لسلطة السيايس الذي هو الخليفة
وال ح ّر َّية فكر ،كانوا خاضعني ُ
لسلطة الديني الذي
أو السلطان أو األمري أو الوايل ،...وخاضعني ُ
هو القايض أو املفتي أو إمام الجامع أو شيخ الجامعة ،...وقبل
هذا وذاك كانوا خاضعني لسلطة املجتمع وهي سلطة ساحقة
تفوق باقي السلطات .ال أعتقد َّأن أيَّ صاحب فكر من أعالمنا
القدامى قال فع ًال ما أراد قوله ،وحتى لو تج َّرأ وكتب ما يفكر فيه
فع ًال ،مل يكن األمر يحتاج إىل أكرث من حرق النسخة أو النسختني
اللتني تركهام املرحوم وراءه ليختفي ُّ
كل أثر ملا كتب ،...وكثرية هي
الكتب يف الرتاث التي مل يصلنا منها إال عناوينها.
السنَّة أرادوا الحفاظ عىل ما تصوروه الطابع
من َّ
يتسمون بأهل ُّ
ً
ً
ً
األصيل لإلسالم ،أي باعتباره نتاجا عربيا خالصا ابن البيئة البدو َّية
الصحراو َّية ،يف بساطته وعفويته ،أ َّما إسالم التشيع بفرقه الكثرية
واملتشعبة فواضح ج ّ
يل التأثريات الفارس َّية ـ الهند َّية فيه ،مذاهب
معقدة مثل الفيض واإلرشاق والوالية والرجعة والغيبة واملراتب
والعصمة والتأويل والعائلة املقدَّسة ...كلها غرائب فكر َّية ال صلة
لها باإلسالم املبكر العريب األولَّ ،إن مذاهب التش ّيع نسخة معدلة
كثرياً ،بل هي إسالم جديد يف الحقيقة متأثر إىل أبعد ح ّد بالثقافات
واملعتقدات الرشق َّية القدمية ،مزدك َّية وزرادشت َّية ومانو َّية ،وبالتقاليد
السياس َّية العريقة لإلمرباطور َّية الفارس َّية بأساطريها وتراثها.
الدليل عىل هذه اإلسالمات املتعدّدة هم علامء اإلسالم أنفسهم،
وهم ي ّكفرون بعضهم بعضاً ،ويس ّفهون بعضهم بعضاً ،ويتهم ُّ
كل
واحد منهم اآلخر بالجهل والكفر واملروق من الدين والضالل
والبدع ،ولك يف ما يقوله الوهاب َّية عن األزهر َّية ،وما يقوله األزهر َّية
عن الوهاب َّية ،وما يقوله اإلخوان عن الصوف َّية مهازل كثريةُّ ...
كل
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فرقة بل ُّ
كل واحد من هؤالء الشيوخ يرمي زمالءه بل منافسيه
اآلخرين بالجهل والبعد عن صحيح الدين ،وما هو صحيح الدين يا
ترى؟ ُّ
كل شيخ يرى أ َّنه هو الدين وهو الحق وهو الصحيح وغريه
جهالء وأغبياء ومبتدعون ،وليس هناك من فرصة كوقوع الحوادث
السياس َّية والحرب َّية حتى ترى العجب العجاب ،فيغدو الحالل
حراماً والحرام حالالً ،وتنقلب القيم واملعايري ،وتتقلقل القواعد
الفقه َّية ،ويبيض الفقهاء فتاوى ال تفوقها غرابة إال مشاهد الخيال
العلميَّ ...إن الدّين كان منذ نشأته خادماً للسياسة ،وبحسب رغبة
الحاكم ينطق متعهدو الخطاب الديني ،إ َّنه يتل َّون بتل ُّون املصالح
والظروف واألشكال واألنواع واألسباب ،رجال الدين املحرتفون هم
مثل املقاولني يف الورشات أو الالعبني يف امليادين ،ال ميلكون إال اتباع
توجيهات املد ِّرب الذي هو الحاكم بأمره .وليس للحكومات يف
واقع األمر أيُّ دين ...دينها الوحيد هو املصلحة ،يف الدول املتقدّمة
تكون هذه املصلحة عا َّمة ،يف الدول املتخلفة تكون هذه املصلحة
شخص َّية.
الدول أراها مثل البرش ،هناك دولة أنان َّية ،وأخرى غب َّية ،وأخرى
نزيهة ،وواحدة كذابة ،تجد دولة خسيسة حسودة بجانب دولة ال
مبالية ،واحدة خبيثة تتملق دولة عىل نياتها ...دولة سمينة وأخرى
نحيفة ،هكذا هي الدول متاماً مثل البرش ،وال يوجد ما هو أسوأ من
تحالف املصلحة بني العسكر الفاسدين واإلسالميني الفاسدين أو
القابلني للفساد ...إ َّنها الوصفة الكارث َّية لشعوبنا ...القهر املق َّدس،
توحيد الرأي وتوحيد الحاكم وتوحيد املجتمع وتوحيد العقل
وتوحيد التاريخ وتوحيد الفساد وتوحيد الجهل وتوحيد الصنم
وتوحيد التخلف ...جنباً إىل جنب مع توحيد الله.
حتى الثورات العرب َّية خيبتنا ومسخت ،بئس الثورة التي يتس َّبب
فيها النظام الفاسد ويستفيد منها الغول السلفي ،إذا كان الربيع
العريب يعني سيطرة الفكر اإلسالمي األصويل عىل الحياة يف عاملنا،
فهو ليس ربيعاً ،بل هو شتاء نووي جديد بعد شتاء العسكر
الفاسد.
املايض ـ كام قيل ـ ميكن أن يستفاد منه ،أن يبحث فيه ،ال أن
يستعاد ،املايض ليس ذهبياً بالشكل األسطوري الساذج الذي
يتص َّوره البعض ،يوتوبيا ورد َّية ال صلة لها بحقائق التاريخ ،الجيل
األول أو الطبقة األوىل كان كبقية األجيال والطبقات عرب التاريخ
البرشي مشحوناً بالرصاع والتدافع عىل السلطة والنفوذ واملصالح.
لذلك ال تستقيم السياسة والدين إطالقاً ،السياسة خبث وخداع
وكذب وهراء وتنابز وتآمر وطموح وغلبة وفساد ،والدّين إذا ما
أقيم عىل حقيقته العميقة أقيم عىل الزهد واألخالق والتواضع
والسامح .يقال َّإن عبد امللك بن مروان كان أفقه رجال مكة

حوار مع الباحث الدكتور سفيان زدادقة

وأكرثهم تع ُّبداً وتقوى ،وكان ال يفارق املصحف ،فبلغه يوماً موت
والده الخليفة مروان بن الحكم وتعيينه خليفة للمسلمني ،فأطبق
املصحف وقال له“ :هذا فراق ما بيني وبينك” ،وت َّوىل الخالفة بيد
ونصب الحجاج أمرياً واشتغل بحرب أعداء خالفته وقطع
من حديد َّ
موحدة ،لقد
رؤوسهم واحداً واحداً حتى مات وقد ترك دولة قوية َّ
أدرك الفرق جيداً بني رجل الله الذي كانه وبني رجل السياسة الذي
سيكونه.
هل نحتاج فع ًال يف ع ّز األزمة لبناء مسجد مبلياري دوالر حتى نعبد
الله؟ هل هذا من أعامل السياسة أم من عمل الدين؟ ما هذه
املساجد الرخام َّية العمالقة التي تبنى يف كثري من بالد املسلمني؟
ما عالقتها بالعبادة؟ أليست مج َّرد تفاخر سلطوي باملال والنفوذ
والقدرة عىل اإلنجاز؟ أليست مج َّرد إرضاء لغرور الحاكم؟ أن يشعر
أ َّنه دخل التاريخ وأ َّنه سيرتك من ورائه أثراً خالداً شبيهاً باألهرامات
والعجائب السبع؟ يكفيك ركن بسيط لتختيل فيه بنفسك وتعبد
ربك ،أمل يجعل سبحانه األرض مسجداً؟ ال عالقة لهذا األمر الروحي
الخالص والنبيل والرائع الذي هو الصالة بنوعية املرمر وال بزخارف
الرخام وال بالقباب الزجاج َّية وال بالزرايب النفيسة وال باملقابض
الذهب َّية وال باملآذن العالية التي تنافس ناطحات السحاب وكأ َّنها
رصح هامان ،الشعور نفسه يراودين عندما أرى قصور الفاتيكان
الرخام َّية الفخمة املذهبة أتساءل ما عالقتها بذلك اليهودي الفقري
املضطهد الذي كانه املسيح؟
» »من أين يبدأ إصالح الخطاب اإلسالمي املعارص؟
السلطة طوي ًال
ـ أن ُيطلب من َّ
مؤسسة دين َّية عتيقة استمرأت ُّ
(كاألزهر مث ًال) القيام بإصالح وتجديد الخطاب الديني هو كمن
يطلب من الكنيسة الكاثوليك َّية يف القرن الثاين عرش أن تستضيف
مؤمتراً لتشجيع ومؤازرة أفكار الربوتستانت ،إ َّنه لعمل يدخل يف
دائرة املستحيل.
املؤسسات الرسم َّية؟ أليست
منذ متى كان اإلصالح الديني ًّمير عرب َّ
املؤسسة الحفاظ عىل ما هو قائم بأقىص طاقة؟ وهل
وظيفة َّ
أنشئت إال لهذا الغرض؟ ثم منذ متى صار اإلسالم كدين يقوم عىل
املؤسسة باملعنى الوظيفي؟ هل األزهر مث ًال كنيسة؟ هل اإلمام
األكرب بابا؟ هل علامء األزهر أكلريوس؟ قال املسيح :ال ُيجنى من
يؤسس ويصلح الكاثوليك َّية
الشوك العنب ،لو َّأن مارتن لوثر وهو ّ
مبطرقة أملان َّية ثقيلة قد طلب إذناً من البابا اإليطايل يف روما ملا
وصله هذا اإلذن ولو انتظر ألف سنة.

الوهاب ...هو كاألورويب املعارص الذي يستند إىل بابوات القرون
ممن كانوا يح ّرضون رعايا كنيستهم عىل قتال وإبادة
الوسطى َّ
املسلمني دفاعاً عن األرض املق َّدسة أو يدعون إىل حرق الساحرات.
املشكلة أ َّنه ال يوجد يف الغرب اليوم من يؤمن أو يستعيد هذه
األدبيات العتيقة الكريهة املتعصبة ،لكن يف بالد املسلمني هي جزء
ال يتجزأ من الثقافة اليوم َّية السائدة ،أوروبا قطعت مع خطاب
التعصب املسيحي املتط ّرف وصارت الكنيسة اليوم بال أنياب وال
ُّ
املتعصب اإلسلمجي فام يزال
مخالب ،صورة بال روح ،أ َّما الخطاب
ّ
وحشاً طليقاً ،وهو ميزّق املسلمني بالدرجة األوىل قبل أن يلحق
ّ
رشه اآلخرين.
ممن يعتقدون
الغريب َّأن بعض هؤالء من اإلسالميني (وخاصة َّ
أ َّنهم متن ّورون) يدعون إىل حوار األديان ،وأنا ال أصدّق حكاية حوار
األديان هذه ،...األديان تاريخياً ال ومل ولن تتحاور ،بل تصارعت
وما تزال تتصارعَّ ،ألن الحوار ليس من طبيعتها ،الدّين ،أيّ دين،
يزعم بالرضورة أ َّنه ميتلك الحقيقة ،وأ َّنه يتكلم باسمها ،ومن ميتلك
الحقيقة ويتكلم باسمها يفرتض أ َّنه ليس يف حاجة ألن يتحاور
مع من ال ميلكها وال ميثلها ،هو بحاجة فقط لتعليمه وهدايته
وإدخاله يف صفوف املؤمنني أو يف حالة الرفض لعنه وطرده من
يتضمن بالرضورة التنازل ،وإال لن
امللكوت الساموي ...الحوار
َّ
يصل إىل نتيجة ،الحوار يتضمن االعرتاف بالخطأ أو ـ عىل أقل
تقدير ـ إمكان َّية وجود خطأ ما ،فام هو الدّين املستعد لتقديم
تنازالت؟ وأيّ دين يق ُّر بإمكانية وجود خطأ فيه؟ ال يوجد إذن
حوار ،ال يوجد فقط حوار بني األديان بل ال يوجد حتى حوار بني
ألن َّ
املعتقدات املتصارعة داخل الدين الواحد نفسهَّ ،
كل مذهب
ّ
وكل عقيدة تدَّعي أ َّنها الطريق القويم والعقيدة الصحيحة وهي
غري مستعدة للتنازل عن هذه الصفة وال لالعرتاف بالخطأ ،وهي
ترفض مج َّرد مبدأ املراجعة ،وفرق كبري بني حوار األديان وبني فكرة
وحدة األديان الصوف َّية املتطورة ،فاألوىل تقوم عىل التاميز والحدود
والثانية عىل الدمج والقبول.

رجل الدين املعارص الذي يستند إىل مرجع َّية قامئة عىل أقوال
ابن تيمية وابن حنبل وابن القيم وابن الصالح ومحمد بن عبد
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المقدس لسنوات  1945ـ 1960
الفن
تجديد ّ
َّ
المقدس»
و«نزاع الفن
َّ
بول ـ لويس رينوي
ترجمة :محمد جديدي

هذا املقال هو يف األصل مداخلة بعنوان :تجديد الفنّ املقدَّس يف سنوات  1945ــ  1960ونزاع الفن املقدَّس
Le renouveau de l'art sacré dans les années 1945-1960 et la «querelle de l'art sacré».
التخصصات (تاريخ األديان ،تاريخ الفن ،علم االجتامع ،العلوم السياس َّية،
قدمت هذه املداخلة ضمن أعامل ندوة متعدّدة ُّ
الفلسفة ،الرتبية...إلخ) وكان موضوعها الرئيس :تعليم الحدث الديني أيام  6 ،5و 7نوفمرب  2002بباريس ،أرشفت عليها
وزارة الرتبية الفرنس َّية .نرشت هذه املداخلة ضمن مطبوعات الندوة ،وهي موجودة عىل الرابط اآليت:
www.eduscol.education.fr/.../le-renouveau-de-l-art-sacre-dans-les- annees-19451960ّ
ملخص المقال:

موضوع املقال ،كام يبدو من عنوانه ،مح َّدد ومحصور زمانياً ومكانياً بأمرين ضمن إشكال َّية الفن املقدَّس:
أوالً :يتناول هذا املقال كيف َّية تجديد (برؤية تاريخ َّية تحليل َّية) الفن املق َّدس ضمن إطار زمني ،مبا يف ذلك املبادرات
ثم ما هي اإلشكاالت الدين َّية
تم تلقيها نسبياً أو كل َّياً ،سواء من داخل الكنيسة أو من ميدان فني ماَّ .
التي َّمتت وكيف َّ
والسياس َّية والقانون َّية التي نجمت عن تلك املبادرات سواء عند املتقبلني أو الرافضني ،وبالتايل ُيطرح إشكال آخر فني
ينتمي إىل صلة الفن باملقدَّس .هل هناك عالقة جدل َّية بينهام؟ ومن يخدم اآلخر؟
ثانياً :إ َّنه مح َّدد بفرتة تاريخ َّية محدَّدة ضمنها الباحث بعد الحرب العامل َّية الثانية من  1945إىل  1960بفرنسا ،أي يف
مست الرسم والنحت والرواية واملرسح وكان لها مع الدين
فرتة عرف فيها الفن انتعاشاً نسبياً ،بروزاً وتراك ًام لتيارات فن َّية َّ
تجاذبات بني مؤيد ورافض ،سعى فيها ُّ
كل طرف ،الدين والفن ،إىل التأثري عن طريق تص ُّور غايئ أو وسييل عند ّ
كل واحد
لآلخر ،وهو ما ساهم يف إذكاء جدل ورصاع الفن املقدَّس.
ذلك ما حاول الكاتب تسليط الضوء عليه بناء عىل محطات زمان َّية مح َّددة وأمثلة فن َّية منتقاة سواء يف العمران
وتشييد الكنائس بطراز معامري مبني بشكل هنديس جذاب ومزخرف بصور يفرتض أ َّنها تزيد يف قداسة املكان ،أو
جسدت
الرسم مع ماتيس وتزيينه للنوافذ والجدران بكيفية تزيد من الرغبة يف الروحان َّية ،أو النحت مع منحوتات َّ
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خاصة عمل جريمان ريشييه يف تجسيده لوجه املسيحُّ .
كل هذا كان جزئيات ضمن الورشات
الرمز املسيحي املقدَّس َّ
والجمعيات التي كانت طرفاً يف نزاع الفن املقدَّس.
نص المقال

َّإن التفكري يف الدور الذي ميكن أن يلعبه الفن يف تعليم الحدث الديني ،يكمن يف الكشف عن أهم َّية األعامل التي
تصلح كتجربة فيزيق َّية وحس َّية قبل أن تكون فكر َّية بالنسبة إىل تعليم التالميذ ،وليس من وقائع تاريخ َّية أو نصوص .عىل
عكس الفنون الغراف َّية (املتجل َّية) « ”allographesمثل األدب ،التي تسمح باستنساخ غري محدود عىل دعائم أكرث تنوعاً،
فالفنون األوتوغراف َّية (الذات َّية) « ”autographesـ الرسم ،النحت ...إلخ ـ ال تنتج إال عم ًال أصي ًال يبقى يف جوهره مختلفاً
عن صورته ،وعن إعادة إنتاجه .وإذا ما وجد يف مخترصات التاريخ أو الجغرافيا نصوص أدب َّية حقيق َّية ،فإ َّننا لن نعرث عىل
أعامل فن َّية حقيق َّية ،مَّإنا فقط إعادة إنتاج فوتوغرايف باألساس.
وهذا ما يفسرّ يف تصوري رضورة اللجوء إىل الرتاث املحيل ،سواء من الهندسة املعامر َّية املحيطة ـ كنيس أو كنيسة
أو مسجد ـ أو املتاحف أو حتى الفنانني الذين بإمكانهم أن يشاركوا بشكل ملموس يف عرض تدخالتهم التشكيل َّية يف
األقسام.
تتمحور مداخلتي حول الفن املقدَّس يف فرنسا أثناء إعادة البناء ويف سنوات  ،1950باملعنى املحدود للمصطلح ،أي
حول الفن املطلوب من الكنيسة الكاثوليك َّية ،والذي ميكننا أيضاً تسميته “فن الكنيسة” « .»l'art d'égliseإذن لن أدرج
مجموع األعامل دون وجهة دين َّية محدَّدة لكنَّها مميزة بـ”الرغبة يف الروحان َّية” وفقاً للصيغة التي استعملها منظمو
معرض بولون  Boulogneيف  ،1993التي ك ّرست من جهة للفن املقدَّس لسنوات  ،1950-1900ومن جهة أخرى ،للـ”رغبة
يف الروحان َّية” « ”désir de spiritualitéضمن الفن املعارص (ُّ .)1990-1980
يحتل هذا الفن املقدَّس ،يف تاريخ الفن
للقرن العرشين ،مكانة فريدة من نوعها لطاملا أيسء فهمها ،بيد أ َّنه يثري يف السنوات األخرية اهتامماً كبرياً ،من دون شك
يرجع يف جزء كبري منه إىل الرغبة يف تقدير الفنانني أو التيارات املجهولة منه إىل دراسة ،يف ميدان فريد ولكن رمبا مثايل،
الكيفيات الدقيقة يف إبداع وتلقي األعامل الفن َّية ،وهو ما يسمح بتجنب املقاربة الشكل َّية البحتة.
َّإن تجديد الفن الديني الكاثولييك يف فرنسا بعد الحرب العامل َّية الثانية يتامثل مع املشاريع الكربى إلعادة اإلعامر،
فض ًال عن الرغبة يف املصالحة بني الكنيسة والفن الحديث بل وحتى الحضارة الحديثة ككل .لقد بدأ هذا التحول
وتجسد بخاصة يف االبتكارات املعامر َّية والطقوس َّية (الليتورج َّية) لسنوات ،1920
األسايس قبل الحرب العامل َّية الثانية،
َّ
التي تحرض بقوة يف أملانيا وأوروبا الشامل َّية .يف فرنسا ،عىل الرغم من تأسيس ورشات الفن املقدَّس من قبل موريس
دوين  Maurice Denisوجورج دوفايار  Goerges Desvallièresيف  5نوفمرب  ،1919فهي ليست سوى واحدة من بني
العديد من جمعيات الفنانني األخرى التي سعت إىل تجديد الفن الكاثولييك بعد عام  .1918عىل سبيل التذكري صنّاع
الهيكل  ،Artisans de l'Autelالتابوت  ،l'Archeالنافذة النجم َّية الدائر َّية  ،La Rosaceورشة عمل النارصة Atelier
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 ،de Nazarethأصدقاء الفنون الطقوس َّية  ،les Amis des arts liturgiquesجمع َّية القدّيس مارك Société de Saint-
 .Marcفالتجديد هنا إيديولوجي أكرث منه جاميل ،ومفاهيمي أكرث منه تشكييل يف الواقع .وسواء فكرنا يف منحوتة
القدّيس دومينيك  Saint Dominiqueوهو يتلقى الورد َّية ( le rosaireبولوين ،متحف الثالثينات Boulogne, Musée
 )des années Trenteلجورج سرياز  Georges Serrazأو الزجاج امللون لعرس قانا  Noces de Canaاملصمم من طرف
موريس دوين  MauriceDenisلكنيسة العذراء  Notre-Dameبـ رانيس  ،Raincyيف عام  ،1925ويف معظم األحيان قلي ًال
ما يبدو فن الكنيسة متجدداً ،الس َّيام مبقارنته مع فن الطليعة يف تلك الفرتة.
يتم إحياء هذا الفن الديني الكاثولييك الذي وصف بأ َّنه “يحترض” أنشئت يف سنة  1935مجلة الفن املق َّدس،
وحتى ّ
الذي ولد يف أول بيان إجامعي وانتقايئ تحت إرشاف جوزيف بيشار  .Joseph Pichardوابتداء من سنة  ،1937أعيد
إحياء املجلة من طرف منشورات لوسري  Cerfالتي عهدت بإدارتها لدومنيكيني ،األب ريغمي  Régameyواألب كوتورييه
 ،Couturierاللذين ضمنا مع صعوبات وانقطاعات بسبب الحرب ،اإلدارة حتى سنة  1954وهي السنة التي تويف
فيها األب كوتورييه ُوأ ْب ِعد فيها األب َّ .Régameyإن األب كوتورييه ،وهو مك ّون يف البداية ضمن ورشات الفن املقدَّس
لـموريس دوين ُ ،les Ateliers d'Art Sacré de Maurice Denisر ّتب يف نظام الدومينيكان  Dominicainsيف سنة
 1930وبدا ناقداً جداً لتكوينه األول .وقد اتفق مع األب ريغمي  Régameyحول االقتضاء نفسه املبني عىل فحص جد
نقدي للوضع َّية الفن َّية الحال َّية التي هيمنت فيها الرداءة والتك ّلف والنزعة األكادمي َّية عىل الفن الديني إىل درجة خنقه
بالكامل .وينبغي ،وفقاً له ،االستفادة من إعادة البناء ملتابعة ثالثة اتجاهات كربى:
• أن يتم اختيار الفن الحي“ ،الرهان عىل عبقرية” ض ّد النزعة األكادمي َّية لجوائز روما ،ض َّد الرداءة.
يتأسس عىل التقليد  Traditionمبا فيه أصيل وحي أكرث ،بغية رفض النزعة املاضو َّية ،ووضع حد لجميع
• أن َّ
التيارات الوسط َّية الجديدة والبدائ َّية الجديدة.
الخية مبعيار وحيد هو الجودة“ .للشخصيات العظيمة ،األعامل العظيمة”.
• أن َّ
يوجه نداء إىل جميع اإلرادات رّ
يالحظ هذا التجديد يف بعض الورشات الكبرية النموذج َّية ،كتلك املتعلقة بكنيسة الدومنيكان يف فونس ،Vence
مكرسة  25يونيو  ،1951والتي قدّمها ماتيس  Matisseكتتويج لعمله“ :تطلب مني هذا العمل أربع سنوات من العمل
لكل حيايت النشيطة .وأنا أعتربه عىل الرغم من ّ
الحرصي والدؤوب وهو نتيجة ّ
كل نقائصه مبثابة التحفة الرائعة يل”َّ .إن
مراسلة ماتيس مع األب كوتورييه هو األخ رايسيغييه  ،Rayssiguierتكشف مع ذلك ،عن موقف معقد ملاتيس يف عالقته
بالديني .لذلك كتب يف  15نوفمرب “ :1948لست بحاجة إلنجاز كنائس فهنالك آخرون للقيام بذلك” .ويف  8سبتمرب 1950
كتب“ :أردت خلق فضاء روحي [يف موضع آخر يقول فضاء ديني] يف مكان مص َّغر” .يف الواقع ،يبدو ماتيس ،Matisse
يبتدع أخالق الخاصة يف هذه الكنيسة ،من خالل املطابقة بطريقة معينة الفني والديني“ :إ َّنني أريد أن يشعر أولئك
الذين سيدخلون كنيستي بالتطهر والتخلص من أعبائهم .حتى وإن مل يكونوا مؤمنني ،فإ َّنهم يتواجدون يف وسط حيث
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ترشق الروح ويتضح الفكر .هذه الخفة تعطي شعوراً بالتح ُّرر والعفو ،ال يعرب عنه :يف هذه الكنيسة “أ ُّيها اإلخوة يجب
أن منوت” ،مَّ
“إنا عىل العكس من ذلك” أ ُّيها اإلخوة يجب أن نحيا”.
يف كنيسة قلب يسوع  Sacré-Coeurبـ أودينكور  1949( Audincourtـ  16سبتمرب  ،)1951ويف ضاحية الطبقة
العاملة ملونتبيليار  Montbéliardوسوشو  ،Sochauxاقرتح فرناند ليجيه  ،Fernand Légerالذي كان معروفاً يف ذلك
الوقت بالتزامه الشيوعي ،مجموعة من نوافذ الزجاج امللون ذات قوة باهرة ،وب َّرر ذلك بـ”إ َّنه الرجل نفسه الذي أنجز
لوحات منظمة األمم املتحدة والزجاج امللون بأودينكور ،الرجل نفسه “الحر” .أنا لست منقس ًام أو منشطراًَّ .إن متجيد
كل ذلك بالنسبة إ َّيل هروباً
األشياء املقدَّسة ،املسامري ،حقة القربان أو تيجان الشوك ،معالجة مأساة املسيح ،مل يكن ُّ
 ،...مَّإنا فقط أتيحت يل فرصة غري متوقعة لتزيني مساحات واسعة وفقاً للتص ُّور الصارم ُملثيل التشكيل َّية .أردت أن أقدّم
إيقاعاً تطورياً من األشكال واأللوان للجميع ،املؤمنني وغري املؤمنني ،شيئاً نافعاً يكون مقبوالً من قبل هؤالء وأولئك ،وذلك
ألن الفرح وتدفق الضوء يف قلب ّ
ببساطة َّ
كل واحد” .كام يؤكد ذلك كانفايلر  ،Kahnweilerوهو يتحدث إىل براساي
َّ .Brassaï
“إن أجمل يشء قام به ليجيه  Légerهو بالتأكيد نوافذ أودينكور  .Audincourtإ َّنني أرى َّأن من الخارق
للعادة َّأن هذا العمل الديني ،املنجز من طرف رسام شيوعي وملحد ،مل يصدم قط الشعور الديني”.
حول آسيه  Assyحيث تبلور نزاع الفن املقدَّس 1.فكنيسة العذراء بكل نعمة  Notre-Dame-de-Toute-Grâceبـ
وتم تكريسها يف  4أوت من سنة  1950قد
آسيه ( Assyهوت صافوا  )Haute-Savoieالتي شرُ ِ ع يف إنجازها سنة ّ ،1938
أثارت جداالت عنيفة بسبب حداثتها بصورة عامة ،وبخاصة لوجه املسيح املنحوت من طرف جرمان ريشييه Germaine
 .Richierوقد نشأ الجدال أيضاً من خالل القرار الذي اتخذه يف أول أفريل من سنة  1951سيدنا رسبرون ،Cerbron
أسقف أنسيه  Annecyوالقايض بسحب املوضوع الرئيس للفضيحة ،مسيح جرمان ريشييه Le Christ de Germaine
 )Richier (1904 - 1959الذي كان موضوعاً يف الخورس (الجوقة) خلف الهيكل املركزي.
َّإن إحدى السامت البارزة من الجدل حول آسيه  Assyمتثل يف الرتكيز عىل عمل املدافعني عن املرشوع وعىل
املنتقدين ،يف حني َّأن الكنيسة هي إنجاز مر َّكب من عديد من العنارص األخرى ،الس َّيام الرسومات والنوافذ وطابعها غري
املتجانس ،كانت باإلمكان أن تتعرض للهجوم .فاملنشور األول آلنجييه  ،Angersالذي صدر يف جانفي  1951مبناسبة إلقاء
محارضة يف هذه املدينة من قبل الكاهن القانوين ديفيميه  ،Devemyباين الكنيسة ،الذي شنَّ هجوماً كبرياً ض َّد الكنيسة،
َّ
وضحه بواسطة النحت الوحيد لـ»جريمني ريشيه»  .Germaine Richierهذا املنشور مصدره مجموعة صغرية ،صيدل َّية
تقليد َّية بـ أنجيه  Angersينشطها الدكتور بيري لومري  ،Pierre Lemaireالذي يناضل بتعنت صارم يف مجال األخالق
الزوج َّية ،ويش ّكل واحداً من عالمات نشأة النزعة التقليد َّية األصول َّية.
لقد أظهرت التعليقات النص َّية متحوراً مامث ًال .ففي مقال مدحي« ،كنيسة آسيه أو إحياء الفن املقدس» L'Église
 ،d'Assy ou la résurrection de l'art sacréحيا برنار دوريفال  Bernard Dorivalباملؤسسة التي “ستنهي إىل األبد
الطالق الذي كان قامئاً بني الفن والفن املسيحي” ،وإن أعرب عن تحفظات حول الهندسة املعامر َّية ،وأيضاً عن العالقة
بني بعض األعامل واملجموع كله ،فإ َّنه أشاد خصوصاً مبسيح جريمني ريشيه “ ،Christ de Germaine Richierمؤملة
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المقدس»
المقدس لسنوات  1945ـ  1960و«نزاع الفن
الفن
تجديد ّ
َّ
َّ

وعظيمة ،تلك األذرع ،املفتوحة عىل مرصاعيها ،امللهمة للثقة واالحرتام ،وحيث تضاعف النزعة التعبري َّية املثرية للشفقة
بتشكيل َّية نبيلة”.
 .1بعد أن تناولت هذه املسألة يف مقال ،اسمحوا يل أن أحيل إليه القارئ“ :النحت يف” نزاع الفن املقدَّس” (-1950
 ،)1960تاريخ الفن ،رقم ( 28ديسمرب  ،)1994ص .ص.16-3 .
مم ال َّ
الناقد ،وهو محافظ متحف الفن الحديث ،يتابع قوله“ :إ َّنه اَّ
شك فيه َّأن الصورة األوىل وهي غري جديرة جداً

مبوضوعه والتي بلغنا إ َّياها النحت منذ أواخر العصور الوسطى” .فعىل العكس من ذلك ،لدى فريق املنتقدين ،رأى هرني
«جدَعة منحوتة» ،بينام وصف غابرييل مارسيل Gabriel Marcel
شارلييه  Henri Charlierيف جسد املسيح مج َّرد َ
النحت بأ َّنه “غصن صغري متهالك ومغطى بنوع من العفن” الذي ما هو إال “فاكهة ميتة لنشاط فكري جاف” .بعد
بضع سنني ،تسخر مادلني أوشسيه  ،Madeleine Ochséاَّ
مم بدا يف عينها «مج َّرد مسودة»« ،جزء فاسد تخلىّ عن شكله
اإلنساين وفتح لنا ذراعيه الكبريتني املمزقتني ».إ َّنها صيغة نعرث عليها يف مقال لـ»سيدنا كوستانتيني»  Costantiniأمني
رس مجمع نرش اإلميان  ،Congrégation De propagandafideاملنشور يف  10يونيو  1951يف جريدة املراقب الروماين
لوسريفاتوري رومانو( ،L'Osservatore romano )*1تتكثف ُّ
كل هذه االنتقادات“ :هذا املسيح هو صورة كاريكاتور َّية
يراد انتحال صفة الصليب ،إهانة لعظمة الله ،فضيحة بالنسبة إىل تقوى املؤمنني”.
لقد ارتبط منتقدو النحت يف الغالب مبعنى األثر أو بعالقة الصورة واملرجع ،من دون تحليل وساطة اللغة التشكيل َّية
للفنان« .ال نسخر من الله» « ،»On ne se moque pas de Dieuذلك ما نقرأه يف منشور أنجيه  ،Angersاملذكور
أعاله ،يف حني َّأن املدافعني عن التمثال أضافوا قيمة اإلحكام الالهويت وخاصة جدَّة لغته الفن َّيةَّ :
“إن التعبري الحقيقي
كاف من اللغة التشكيل َّية التي يستخدمها الفنان” ،كام كتب ،عىل
عن هذا الصليب [ ]...ال ميكن أن يدرك إال بفضل فهم ٍ
سبيل املثال ،ليون دوغون  .Léon Degandواختتم األب ريغامي “ :Père Régameyبسبب الفشل يف فهم هذه اللغة
(الجديدة) التشكيل َّية ،ال يرى الواحد سوى تشوه تدنيس املقدَّسات» .تنكشف هذه القض َّية كنموذج الختالف النظرة
حول األثر .جزء من الجمهور ينفي عن النحت حقيقة أ َّنه ميثل لغة تشكيل َّية والحكم عليه كذلك ،رمبا أل َّنه يف ثالثة أبعاد،
ومن َّمثة فهو أقرب مادياً من املوضوع الذي ميثله.
لقد أفرز هذا الرصاع ردود فعل سلطو َّية للكنيسة ،يف ٍّ
املوجهة للجنة
كل من فرنسا وروما .وهكذا نقرأ يف املبادئ َّ
األسقف َّية ألساقفة فرنسا يف  28أفريل من سنة  ،1952ما يوحي باملصطلح الفرنيس لرصاع آسيه :la querelle d'Assy
“ليس لدينا الحق يف التنفيذ بتقديم تشوهات ميكن أن تصدم الشعب املؤمن فتبدو للعاديني وكأ َّنهم أشخاص من السكان
األصليني أو أرسار ممثلة أو حتى إهانة لهم” .اسرتجع هذا املوقف بشكل عام من قبل روما يف تعليمة للمكتب املق َّدس
 ،Saint Officeاملنشورة يف  30يونيو  ،1952وهي نص أشدُّ رصامة من الوثيقة الفرنس َّية إزاء الفن الحديث والتي نقرأ

 * 1صحيفة يومية تابعة للفاتيكان أسَّ سها البابا بيوس التاسع عام . 1861تصدر باإليطاليَّة ولها طبعات بلغات أوروبيَّة( .المترجم).
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فيها عىل سبيل املثال“ :ينبغي أال نعهد باإلبداعات الفن َّية يف الكنيسة إال إىل رجال قادرين عىل التعبري عن اإلميان والتقوى
الصادقة”.
يضاف إىل هاجس تجنب أ َّية مناسبة من فضيحة رفض الطابع املأساوي للعامل املعارصَّ .إن املبادئ التوجيه َّية األبرشية
لسرتاسبورغ  Strasbourgتحدّد ،عىل سبيل املثالَّ ،أن “التمثيل الفني ملواضيع مسيح َّية اتخذ يف اآلونة األخرية جانباً
مظل ًام وحزيناً ،عاكساً ِّ
لكل ما هو مأساوي يف الوضع اإلنساين يف خضم مرحلة تطغى عليها املاد َّية اإللحاد َّية .عىل العكس،
يتوجب عىل الفنان الذي يعمل لصالح الكنيسة “تت ُّبع الدوافع الدامئة لألمل املسيحي لتغيري املعاناة”.
َّ
ُّ
كل هذا يأيت بشكل دائم لتحطيم وثبة تجديد الفن املقدَّس  Renouveau de l'Art Sacréيف فرنسا ،والذي أضعف
أيضاً بوفاة األب كوتورييه  Père Couturierيف سنة  ،1954وإبعاد األب ريغامي  Régameyبأمر من روما التي انتهزت
الفرصة لتوبيخ الحداثة الفرنس َّية ،فاليسوعيون والدومينيكان دوماً يف حالة اهتياج وقريبون جداً من العامل املعارص.
ولكنَّ األعامل الفن َّية تخدم الذين يشاهدونها .فاملجمع الديني الفاتيكان الثاين  ConcileVatican IIقد ُأ ّعد من
قبل فنانني ،كام َّأن دستور الفرح والرجاء  La Constitution Gaudium et Spesلسنة  1965ميكن أن يفهم عىل أ َّنه
مثرة ملا أبدعه الفنانون منذ عام .1945
بصفة عا َّمة ،تبدو هذه اإلبداعات تجسيداً وماد َّية ،وهو ما كان إمربتو إيكو Umberto Ecoقد َّ
نظر له يف محاولته
األثر املفتوح يف َّ .L'Œuvre ouverte 1962إن العمل الفني املعارص هو بدرجة أكرب من كونها مسألة تعليم ديني ،إ َّنه
ينتج معنى أكرث من أن يعبرّ عن معرفة أو معنى ُبني خارجها .فهو ليس تيولوجيا ُوضعت وفقاً لصورة ،بل من دون شك
صورة تنتج فكرها ،صورة تف ّكر وتدفع من يتأ َّملونها إىل التفكري.
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والمقدس)
تحليلية في كتاب العنف
(قراءة
َّ
َّ
غيضان السيد علي

كتاب (العنف واملق َّدس ،دار الثقافة ،بريوت )1996 ،جاء يف (152صفحة) من القطع املتوسط ،وقام بتحريره املف ّكر
أهم الكتابات الجادَّة التي ُقدّمت حول هذه الظاهرة؛ ظاهرة ارتباط العنف
املرصي مراد وهبةُ ،يعدُّ هذا الكتاب من ّ
باملقدَّس ،أو العنف الذي يبحث عن م ّربر قوي يتخذه ذريعة لتنفيذ رؤاه وأغراضه الربجامت َّية ،ووراء هذا الخطاب
ا ُملبرَ َّر تقف تلك املفارقة العجيبة حيث نجد القاتل واملقتول كليهام يصيح “الله أكرب”؛ األول قاتل باسم املق َّدس ،واملقتول
املتخصصني يف العلوم اإلنسان َّية واالجتامع َّية وأهل الفكر عىل العموم
أيضاً مقتول باسم املقدَّس .فكان لزاماً عىل سائر
ّ
يضم
ثم جاء هذا الكتاب الذي ُّ
رضورة الوقوف عىل ال ُبنى اإليديولوج َّية ا ُملفسرّ ة لظاهرة اقرتان العنف بالقداسة .ومن َّ
تسع دراسات ومقدّمة دار النرش ومدخ ًال بقلم املح ّرر الذي َ
الحظ االهتامم بدراسة العنف مبعزلٍ عن ا ُملقدَّس من خالل
متابعته ملا كتبه سارتر يف (نقد العقل الديالكتييك) ،أو ما ُك ِت َب يف الكتاب الذي ح َّرره ٌّ
كل من ريناتوس هارتجز وإريك
أرتزث بعنوان (العنف :أسباب وحلول) ،حتى كتاب رينيه جريار عن (العنف واملق َّدس) الذي بحث عن جذور العنف
واملق َّدس يف الحضارة اإلنسان َّية ،منتهياً إىل َّأن األضحية ٌ
فعل إجرامي!! األمر الذي يجعل لكتابه أهم َّية يف هذا املجال .ويف
خاصة يف عدد من كتبه ،ومنها ( ُملاّ ك الحقيقة املطلقة
اهتم مراد وهبة بقض َّية العنف واملقدَّس اهتامماً كبرياًَّ ،
الحقيقة َّ
 -األصول َّية والعلامن َّية  -جرثومة التخلف  -مفارقة ابن رشد  -قصة الديالكتيك).
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وكتاب “العنف واملقدَّس” عبارة عن مجموعة أبحاث منتقاة بعناية من أعامل املؤمتر الرابع للمجموعة األوروب َّية
العرب َّية للبحوث االجتامع َّية  )**(1الذي أرشفت عيل تنظيمه يف أبريل 981 1يف مدينة روما بإيطاليا ،تحت عنوان “الشباب
تنصب حول “العنف واملقدَّس” فقد آثر املح ّرر أن يجمعها وينرشها
والعنف والدين” .وملَّا كانت هذه الدراسات املنتقاة
ُّ
يف كتاب يحمل االسم نفسه؛ وهي يف الحقيقة متثل تسعة أقالم مختلفة من حيث وجهات النظر والخلف َّيات الثقاف َّية
واملنطلقات اإليديولوج َّية ،اَّ
مم يجعله ُيقدّم رؤى جديرة بالتوقف عندها لرؤية املضامني املختلفة التي تحملها.
أهم الظواهر التي م َّيزت النصف األخري من القرن العرشين ،فقد ارتبط العنف
ترى “مقدّمة الدار” َّأن العنف من ّ
باملقدَّس فوجد مربراته الدين َّية التي تدعمه للدرجة التي أصبح فيها العنف أحد مظاهر التدين .والحقيقة َّأن هذه
السطور تعكس واقعاً ملموساً يف البيئة اإلسالم َّية؛ حيث ظهرت الجامعات اإلسالمو َّية عىل السطح يف ُج ّل دول العامل
اإلسالمي من أدناه إىل أقصاه .واملالحظ َّأن ُج َّل هذه الجامعات قد اتخذت من املقدَّس الديني تربيراً ملامرسة العنف
بأن األديان جميعها جاءت للمحافظة عىل دماء البرش وعىل حرياتهم يف اختيار العقيدة الدين َّية انطالقاً
تجاه اآلخر ،عل ًام َّ
ين» (الكافرون )6 :حيث ميثل مظلة كربى تظهر أكرث وضوحاً يف قوله تعاىل« :ال
من الشعار القرآين “لَ ُك ْم ِدين ُُك ْم َوليِ َ ِد ِ
ِّين َق ْد َت َبينَّ َ ال ُّر ْشدُ ِمنَ ا ْل َغ ِّي» (البقرة .)256
إِ ْك َراهَ فيِ الد ِ
وتنطلق الدراسة األوىل وهي بعنوان «منطق العنف»  -التي قام بها املح ّرر الدكتور مراد وهبة  -من مقولة شائكة،
تنص عىل َّأن «ما مل يوجد بعد هو الحق» ،وهي عبارة تبدو متناقضة إىل ح ٍد كبري مع عبارة هيجل الشهرية يف كتابه
ُّ
مهمة الفلسفة هي فهم ما هو كائنَّ ،
ألن ما هو كائن هو العقل»( .)2ومعنى ذلك أ َّنه إذا كان هيجل
«فلسفة الحق»َّ ،إن َّ
وأن العقل يبدأ اَّ
مم هو كائنَّ ،
يضع العقل يف مستوى أفقي مع الواقعَّ ،
فإن ُمراد وهبة يرى َّأن العقل يبدأ مبا سيكون
وليس مبا هو كائن؛ بل يرى َّأن تلك البداية هي التي مت ّيزه عن الحيوان الذي يبدأ اَّ
مم هو كائن ،فنشاط اإلنسان ينطوي
عىل فكرة الغاية؛ تلك الفكرة التي تتجاوز الواقع من أجل تغيريه ،ويستشهد وهبة مبقولة ماركس« :يف نهاية أيّ عمل
يصل اإلنسان إىل نتيجة كانت قامئة يف مخيلته عند بدء العمل»( .)3فالعقل عند وهبة يتحرك اَّ
مم هو ممكن إىل ما هو
كائن ،وهذه الحركة من شأنها أن تحدث تغيرياً يف الواقع من خالل املامرسة العمل َّية؛ لينتهي بنا إىل القول َّإن العقل
عنيف ،وبالتايل يكون العنف فع ًال عقالنياً( .)4وهو األمر الذي ُيخالف فيه رؤية الفيلسوف اإلنجليزي «كارل بوبر» الذي
العنف ض ّد العقلَّ ،
للعنف .وهذا يعني َّأن العقل عاجز بحكم طبيعته عن مجاوزة
وأن العقالن َّية هي البديل ُ
كان يرى َّأن ُ
الواقع من أجل تغيريه تغيرياً جذرياً عىل ُأسس علم َّية وعقالن َّية ،وتأسيساً عىل ذلك َّ
فإن وظيفة العقل محصورة يف مج َّرد

 ** 1تأسَّ ست المجموعة األوروبيَّة العربيَّة للبحوث االجتماعيَّة في ديسمبر عام  ،1975لتكون جمعيَّة علميَّة مستقلة لعلماء االجتماع من البلدان العربيَّة
التخصصات لدراسة الظواهر االجتماعيَّة الحادثة في بلدانهم من
واألوروبيَّة .وكانت الغاية من تأسيسها عقد لقاءات بين علماء االجتماع والمفكرين من مختلف
ُّ
ً
أجل إقامة حوار ثقافي بين العرب واألوروبيين .وقد اُنتخب مراد وهبة ،منذ تأسيسها ،مسؤوال عن الشرق العربي ،حتى عام .1982
 2ـ مراد وهبة ،منطق العنف ،ضمن كتاب العنف والمق َّدس ،القاهرة ،دار الثقافة ،1996 ،ص .9
 3ـ المصدر السابق ،الموضع نفسه.
 4ـ المصدر السابق ،ص .10
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النفي ،وليس يف نفي النفي( .)5ولكنَّ مخالفة وهبة لبوبر ال تعني َّأن َّ
كل عنف عقالين ،ولكنَّ العنف العقالين هو الذي
ثم ينتقد
يهدف إىل تغيري الواقع االجتامعي تغيرياً جذر َّياً ،وهذا هو العنف الثوري ،وليس ُ
العنف ملج َّرد العنف .ومن َّ
وهبة تلك الرؤية الفوضو َّية التي ترى َّأن العنف يلزم عنه نجاح الثورات وقمع وإزاحة األنظمة االستبداد َّية ،وبال عنف
ال تتحقق أ َّية نجاحات وال تتغري األوضاع السياس َّية السيئة ،وعىل ذلك يكون منطق اليساريني الجدد هو َّأن العنف ُيعدُّ
الق َّوة املبدعة يف التاريخ .وهذا االستخدام للعنف كوسيلة للتغيري هو ما يرفضه وهبة ،حيث يجعله مرادفاً للفوىض
واإلرهاب ،مَّ
وإنا العنف العقالين الذي ي ّربره وهبة هو ما يقوم عىل رؤية مستقبل َّية أساسها القوانني العلم َّية لتط ُّور
املجتمع .أي َّأن العنف العقالين أو العنف الثوري هو ما يقوم عىل قاعديت العلم َّية واملستقبل َّية.
ثم تأيت الدراسة الثانية بعنوان «الشباب والعنف واملق َّدس  -تناول مقارن للمجال االجتامعي اإلسالمي واملسيحي»
للباحث التونيس رضا بوكرع ،الذي يعبرّ عن وجود صعوبات يف التحديد الجامع املانع ملقاصد املفاهيم الثالثة (الشباب
ـ العنف  -املق َّدس)؛ فالشباب مسألة سن ،ولكنَّه ُيصبح إشكال َّية اجتامع َّية يف املجتمعات التي تعاين التمزُّق االجتامعي
دون أن يقابله تضامن ف َّعال عىل املستوى االجتامعي العام .والواقع َّأن الشباب هو لحظة عبور أو انتظار أو فراغ ،إذ يف
ثم فهو مه َّيأ للتحريك من ِقبل املجتمع بر َّمته الذي هو قادر عىل إشباع مطالبه
وقت واحد عجز ومطلب ونداء .ومن َّ
واالستجابة لندائه .فالشباب طاقة إيجاب َّية ال تتح َّول إىل طاقة سلب َّية إال عندما ُّ
يحل الرصاع والشقاق محل الوفاق يف
إدارة هذه الفرتة من الحياة .والعنف موجود أيضاً بني املجتمعات واألعامر املتصارعة ليتضح يف نهاية التحليل َّأن اآلخر
هو العنيف .وعىل أساس هذا املسار يتحدَّد معنى املفهوم الثالث ،وهو مفهوم املق َّدس الذي يتحدَّد من خالل مفهوم
ثم تظهر العلامن َّية لتحرير املجتمع من
الدنيوي عندما يسيطر األول عىل كافة املناحي الثقاف َّية لحياة املجتمع .ومن َّ
سيطرة املق َّدس الديني.
ويبزغ العنف عندما تصبح مرشوع َّية احتكار العنف مرفوضة ( .)6ويناسب مزاج الشباب حيث يسري العنف والشباب
ثم
نحو الفوىض واالضطراب ،إذن هناك عالقة قو َّية بني الفئة العمر َّية ،عند بوكرع ،وبني مامرسة السلوك العنيف ،ومن َّ
يتوجب عىل املجتمع لتفادي الق َّوة التدمري َّية لتالحم الشباب والعنف أن يه ّيئ الشباب لتجاوز املرحلة العنيفة لالستقرار
َّ
والوصول بسالم إىل مرحلة الرجولة.
يتعصب
ويتعامل الشباب مع ا ُملقدَّس إ َّما
بالتعصب للمق َّدس التقليدي أو يبتكر مقدَّساً جديداً أو مقدَّساً متوحشاً َّ
ُّ
له .ويرى بوكرع َّأن الشباب ُيدافع عن مقدَّسه أ َّياً كان بعنف ،أل َّنه ال ينغمس يف مامرسة املفاهيم السائدة يف املجتمع.
وينشأ بحث الشباب عن املق َّدس يف املجتمع الغريب نتيجة لسيادة العلامن َّية يف املجتمع الغريب مع فراغ الجانب الروحي
وعدم إشباعه يف املجتمعات الصناع َّية وعدم دفع الشباب إىل املشاركة يف الحياة االجتامع َّية ونشاطاتها املختلفة .بينام
يتجلىَّ العنف يف املجتمعات اإلسالم َّية نتيجة للرصاع بني الغرب واإلسالم كنتيجة لرصاع الهو َّية والتغريب.
 5ـ المصدر السابق ،ص .11
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وتأيت املداخلة الثالثة للدكتور حسن الساعايت بعنوان “الشباب والعنف وال ّدين» ،وهو عنوان يساوي حرفياً عنوان
املؤمتر وهي دراسة تستند ـ يف جز ٍء منها -إىل نتائج أبحاث تجريب َّية أجريت يف مرص ،أ َّولها عن جامعة اإلخوان املسلمني،
تلك الجامعة التي بدأت كجامعة دينية روح َّية تدعو إىل اإلصالح الشامل بالعودة إىل االعتقاد السنّي للمجتمع اإلسالمي
كام كان عىل عهد النبي صىل الله عليه وسلم وحوارييه ،ثم بدأت تنغمس يف السياسة رويداً رويدا حتى اصطدمت
اصطداماً عنيفاً كاد أن يقيض عليها .أ َّما الثاين فيتناول حال مرص يف عهد القائد امللهم جامل عبدالنارص ،أ َّما الثالث فيتناول
دراسة لحالة املثقفني الشبان يف مرص بعد الحرب العامل َّية الثانية ،ويأىت رابعها عن سرية س ّيد قطب املفكر الديني الذي
وخاصة أفكاره عن الحاكمية .فقد ألهمت نتائج تلك األبحاث
مهمة بني صفوف جامعة اإلخوان املسلمنيَّ ،
شغل مكانة َّ
األربعة الكاتب عىل أن يتناول موضوعه من منظور ثاليث :الشباب والعنف ،والدين والعنف ،والشباب والدين.
تناول يف املنظور األ َّول الذي جاء تحت العنوان الفرعي الشباب والعنف ،حيث يرى َّأن الشباب املرصي ال يتمتع
بشبابه لفرتة طويلة ،فام يكاد يعرب مرحلة املراهقة حتى يطالب بأن يسلك مسلكاً رجولياً ،إال أ َّنهم ال يلجؤون إىل العنف
الثوري بسهولة ،إال إذا َّمتت استثارتهم من قبل مناضلني متحمسني للتغيري الثوري( ....)7وهذا ما صدق بالفعل بعدما
استثار جموع الشباب يف ثورة الخامس والعرشين من يناير من قبل بعض النشطاء السياسيني عىل مواقع التواصل
االجتامعي ،فقامت الثورة التي أطاحت برأس النظام حينذاك وبحزبه املستبد .وقاد عبدالنارص -من قبل -يف مرحلة
الشباب املظاهرات ض َّد املستعمر اإلنجليزي ،ومن قبله شباب مرص يف ثورة  .1919وقد رأى حسن البنا َّأن هذا الجيل قد
ثم ارتأى أن يكون الطريق األمثل أن يلتف هؤالء الشباب حول مرشد
ورث إمياناً فاسداً حيرَّ عقولهم ومألهم بالشك؛ ومن َّ
ومعلم ،حرص أن يقوم البنا نفسه بهذا الدور ،وألجل هذا َّأسس جامعة اإلخوان املسلمني  1928التي منت تدريجياً حتى
صارت نداً حقيقياً لحزب الوفد حزب األغلب َّية يف ذلك الحني ،وقد أسفرت الضغوط السياس َّية واالجتامع َّية عن اتجاه سلوك
قاض (أحمد الخازندار) ،بل إىل اغتيال رئيس وزراء مرص (محمود فهمي
هذه الجامعة إىل العنف الذي وصل إىل قتل ٍ
النقرايش باشا) ،كام حاولت تلك الجامعة قتل عبد النارص نفسه م ّرتني :م َّرة وهو رئيس للوزراء عام  1954وم َّرة أخرى يف
حادثة املنش َّية باإلسكندر َّية وهو رئيس للجمهور َّية .وازداد سخط الشباب بعد نكسة يونيو  ،1967وازداد إحساسه بالقهر
وتم اغتيال وزير سابق
والفساد والتضخم ،فظهرت الجامعات اإلسالم َّية املتطرفة التي قامت بتفجري الفن َّية العسكر َّيةَّ ،
وهو الشيخ الذهبي ،وقامت مظاهرات يف عموم البالد احتجاجاً عىل غالء املعيشة وزيادة أسعار املواد الغذائ َّية .ورغم
ذلك يرى الكاتب َّأن الشباب املرصي غري م َّيالٍ إىل العنف الرهيب ،بل مييل عند الحاجة إىل العنف املعتدل .ويف نهاية
هذا املبحث يقارن الكاتب بني العنف لدى العسكريني الذي يستخدم قوة السالح ،أ َّما العنف عند الجامعات اإلسالم َّية
فيكون بالدعوة الروح َّية ض َّد أعداء الدين ،التي تدعو إىل إعداد ما يف االستطاعة إلرهاب عدو الله وعدو املؤمنني.
وذلك يقودنا إىل الجزء الثاين من الدراسة ،وهو العنف والدّين؛ فالدّين ،أيّ دين ،ينشد إحداث تغيري جذري لألوضاع
السيئة القامئة والضا َّرة بالحياة الطيبة ،وعند مقاومة الكفار ،لذلك ليس غريباً أن نعرث عىل العنف يف الدّين .ففي العهد
الرب ملوىس وشعبه إ َّنهم إذا أطاعوا وصاياه “تطردون أعداءكم الذين يسقطون أمامكم بالسيف” .ويف العهد
القديم قال ُّ
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رؤى متباينة لعالقة العنف
َّ

الجديد تبدو املقاومة السلب َّية سبي ًال لالنتصار“ ،فإذا لطمك عىل خدك األمين فح ّول له اآلخر أيضاً .ومن أراد أن يخاصمك
ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء ،ومن َّ
يتم كبت االستجابة
سخرك مي ًال واحداً فاذهب معه اثنني” .ففي املقاومة السلب َّية ُّ
فيفيض ذلك إىل انقطاع الدائرة السيكولوج َّية للمن ّبه واالستجابة ،فيصاب التوقع باإلحباط ويؤدي إىل كبت مرير .فإذا ما
تك َّرر حدث انهيار عصبي واستسالم للعدو ،هذا هو األسلوب الذي أدَّى إىل هزمية الرومان العتاة وتح ّولهم للمسيح َّية(.)8
وقابل اإلسالم عنف الكفار بعنف مثله ،انصياعاً ألوامر الله يف قوله تعاىلَ « :وأَ ِعدُّ وا لَ ُه ْم َما ْاست ََط ْعت ُْم ِمنْ ُق َّو ٍة َو ِمنْ ِربَاطِ
ا ْل َخ ْي ِل ُت ْر ِه ُب َ
ون ِب ِه َعدُ َّو ال َّل ِه َو َعدُ َّو ُك ْم َو َ
يل ال َّل ِه
آخ ِرينَ ِمنْ دُو ِن ِه ْم لاَ َت ْع َل ُمو َن ُه ُم ال َّل ُه َي ْع َل ُم ُه ْم ۚ َو َما ُت ْن ِف ُقوا ِمنْ شيَ ْ ٍء فيِ َس ِب ِ
ُي َو َّف إِلَ ْي ُك ْم َوأَ ْنت ُْم ل ُت ْظ َل ُم َ
ثم كان من السهل عىل الجامعات املتط ّرفة أن تجد م ّربرات دين َّية
ون» (األنفال  .)60ومن َّ
ثم يصبح من الصعب ـ كام يرى الكاتب -عىل الحكومات مقابلة هذا العنف الذي تغطيه
كثرية لعنفها وعدوانيتها .ومن َّ
املسوح الدين َّية بالتسامح(.)9
وبعد مقتل حسن البنا أصبح س ّيد قطب من أشهر ُكتّاب الجامعة ،وكتب كتابه األشهر الذي ُيعدُّ مبثابة دستور
للعنف الديني لكافة الجامعات اإلسالمو َّية ،وهو كتاب «معامل يف الطريق» ،الذي تناول فيه فكرة الحاكم َّية وتقسيم
ثم رأى رضورة محاربة املجتمع الجاهيل
املجتمع إىل مجتمع مؤمن ومجتمع جاهيل أو إىل دار حرب ودار إسالم ،ومن َّ
فصل قطب القول يف تص ُّوره َّ
للخطة اإلله َّية التي تنطوي عىل إجراءات عمل َّية
بال هوادة وسحقه طبقاً لقوانني الله .ثم َّ
عنيفة ،وهي َّ
الخطة الرس َّية الغتيال عبد النارص ،األمر الذي ك َّلف قطب حياته.
أ َّما القسم الثالث من دراسة الساعايت فجاء بعنوان «الشباب والدّين» ،ويرى َّأن الجامعات املرص َّية مليئة بالشباب
من الجنسني الذين ينتمون إىل جمعيات دين َّية متعدّدة ،ويتميزون بلباسهم ولباسهن املميز عن بقية الطالب والطالبات،
وهم أكرث يف الكل َّيات العمل َّية عنها يف الكل َّيات النظر َّية ،ويرى َّأن الشباب قد يكون التزامه الديني يف الغالب مساملاً ،إال
إذا متثل النظر َّية وامتأل بالكراهية واالنتقام والروح العسكر َّية يف سبيل الله واأل َّمة اإلسالم َّية ،فإ َّنه يف هذه الحالة ،وفيها
وحدها ،يتط َّرف ويكون مستعداً للموت من أجل اعتقاده الديني.
وتأيت الدراسة الرابعة لألملاين “جورج شتوت” بعنوان “الكفاف واإليديولوجيا  -النظام واالعتقاد يف ثقافات الفقر».
ويقصد بثقافة الفقر ذلك النشاط التجاري الصغري املوجود يف أزقة الشوارع ونواصيها .ويقصد بها َّأن الناس يبنون أبنيتهم
الخاصة بهم ،ويبتكرون أنظمة ومعتقدات لحامية أنفسهم بعيداً عن سيطرة األبنية املهيمنة .مثل هذا التاجر الصغري
َّ
الذي ال يستطيع مجاراة املؤسسات الرأسامل َّية املهيمنة عىل السوق فيلجأ إىل تجارة صغرية عىل الهامش يستطيع أن يحيا
عىل ريعها البسيط .هذا النتوء التجاري الصغري يدعو «شتوت» للحفاظ عليه لتكوين إيديولوجيات جديدة أو الحفاظ
عىل إيديولوجيات قدمية .ومن هذا النتوء ميكن فهم وظائف الدّين .وهنا يقوم «شتوت» بتفصيل مقصده من خالل
سبع نقاط :تنطلق النقطة األوىل من اآلمال االجتامع َّية إىل الفرد َّية ،فهناك عداوة بني ّ
الكل االجتامعي واحتياج األفراد،
فالفرد بعد أن رأى نفسه وحيداً مع مشكالته وبحثه عن الكفاف الذي من أجله يعمل ،أخذ يبحث عن وسائل للخالص
 8ـ المصدر السابق ،ص .34
 9ـ المصدر السابق ،ص .36

139

المقدس والتاريخ

ثم تتك َّون لديه «ثقافة الفقر» ،وهي أمناط فكر َّية وإيديولوج َّية
وللخروج من الهامش املجتمعي أو للبقاء يف الحياة ،ومن َّ
مختلفة .بينام تتناول النقطة الثانية «عالقة العمل من املأجور إىل اللاَّ مأجور»َّ .إن زيادة اإلنتاج تؤدي إىل القضاء عىل
الفقر ،وعىل املأجور أن يكون حريصاً عىل اإلنتاج من خالل النظام الرأساميل الذي يكون فيه العامل أكرث إيجاب َّية عنه يف
األنظمة األخرى .يف حني تتناول النقطة الثالثة «من الرسمي إىل غري الرسمي عالقات النمو العنرصي» ،حيث تقصد الهجرة
من الريف إىل املدينة العمل واملأوى ،ونظاماً جديداً للحياة بعيداً عن ظروف القرى الفوضو َّية واملتقلبة واملتو ّترة ،ومن
ثم فليس من امليسور االقتناع َّ
بأن النمو الحرضي هو عالمة التقدُّ م والحداثة .يف حني تشري النقطة الرابعة «من الطبقة
َّ
إىل ثقافة الفقر» ،يرى فيها َّأن الطبقة العاملة يف الرشق األوسط بوجه خاص ليس لها أيُّ تأثري اجتامعي أو سيايس .ويف
الخامسة ينتقل «من الوعي الطبقي إىل الدفاع الرمزي عن الكفاف» ،ومن املؤسسة إىل جامعات التضامن الطقوسية يف
السادسة ،تلك الجامعات التي تتحول إىل وسيط بني الثقافة الحاكمة وثقافة الفقر .ويف النقطة السابعة واألخرية يتناول
شتوت «املقاومة واإلسالم»؛ حيث يعزي التوسع الكمي والكيفي لإلسالم حول العامل إىل الكيف َّية التي يواجه بها «ثقافات
الفقر».
ويف املقالة الخامسة التي يتناولها اإلنجليزي ديفيد بوزويل بعنوان «الدين والتغري االجتامعي ـ العالقة بني املنظامت
الدين َّية والسياس َّية يف األمم الجديدة» يق ّرر منذ البداية صعوبة تحديد مصطلح الشباب لتباين مدلوالته يف البيئات
وتحمل املسؤول َّية.
املختلفة ،ولكنه يقول بتعريف عام للشباب يبدأ بنهاية املراهقة وينتهي إىل النضج االجتامعي
ُّ
ويتمحور هذا البحث حول استجابة الشباب لألفكار الدين َّية يف فرتات التغري االجتامعي واالقتصادي ،ومدى مشاركتهم يف
تتم أدلجة الرؤى الدين َّية ملجموعة ما ملواجهة مجموعة أخرى تقف ضدَّها وتريد
التنظيامت الدين َّية والسياس َّية ،وكيف ُّ
استبعادها ،وكيف ميكن استغالل الديني ملا هو سيايس .ويعطي بوزويل حالة زامبيا مثاالً لتفاعل الديني والسيايس ،هذه
ثم من املستوطنني األوروبيني من القرن
ثم من املبرشين املسيحيني َّ
الدولة التي كانت محكومة من العرب املستعبدين َّ
التاسع عرش وحتى منتصف القرن العرشين ،واصفاً الدور الكبري الذي لعبه السحر يف حياة املجتمع الزامبي ،وكيف أفىض
الدور العاطفي لألفراد والهيمنة األجنب َّية للسلطات الكنس َّية ،وتصادم السياسات ،إىل التمهيد للتم ُّرد والتغيري ،وإن كانا
يف حاجة إىل منسق.
ثم تأيت املقالة السادسة للمرص َّية الدكتورة منى أبو سنة ،بعنوان “ديالكتيك العنف واملق َّدس ـ دراسة مقارنة
للنصوص األدب َّية العرب َّية والربيطان َّية» ،حيث تبدأ من نتائج تحليالت فرويد الذي يرى َّأن امليل إىل العدوان استعداد
أصيل وغريزي يف اإلنسان ،وهو يش ّكل أعظم عقبة يف تاريخ الحضارة .أي َّأن فرويد يف ّرق بني العدوان من حيث هو
استعداد طبيعي إنساين وبني العنف ،فالعنف شكل محدَّد من العدوان ومكتسب عند مرحلة مع َّينة من مراحل تط ُّور
الحضارة ،لينقلب بعد ذلك مع أنجلز وماركس ليصبح العمل وليس غريزة الحب واملوت ،وعند حنة آرنت ُيعدُّ العنف
السلطة(.)10
بالسلطة فإ َّنه يد ِّمر ُّ
السلطة االقتصاد َّية والسياس َّية ،رغم أ َّنه يف حالة اصطدام العنف ُّ
أداة للمحافظة عىل ُّ

 10ـ حنة آرنت :في العنف ،ترجمة إبراهيم العريس ،بيروت ،دار الساقي ،الطبعة األولى ،1992 ،ص 47
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يقسم كافة األشياء الواقع َّية واملثال َّية حسب املعتقدات الدين َّية إىل مقدَّس ودنيويُّ ،
كل
وترى أبو سنة َّأن دوركايم ّ
ما يتعلق باملقدَّس ينتمي إىل دائرة الدّين ،وما هو خارج الدين ينتمي إىل الدنيوي ،وهام عاملان متضادَّان ،لنالحظ َّأن
أعم من الدّين .وقد حرص دوركايم عىل إبقاء املق َّدس لريفع به التناقض بني الديني والعلامين الدنيوي إىل مستوى
املقدَّس ّ
ثم تعمد الكاتبة إىل تعريف العنف واملقدَّس من خالل تحليل النصوص األدب َّية العرب َّية واإلنجليزية ،فمن خالل
أعىلَّ .
مرسح َّية “الفرافري” أي العبيد ليوسف إدريس ،تناقش مسألة العبود َّية ،أي العنف الذي يقع من اإلنسان عىل اإلنسان
من خالل االستعباد؛ حيث ميكن القول َّإن إدريس يبدأ من حيث انتهى دانيال ديفو يف “روبنسون كروزو” ،أي من حال
ثم يتجاوز إىل حد إنكار إمكان التخلص من العبود َّية.
العبود َّية ،فهو (إدريس) يس ّلم بحالة الخضوع ويقبلها كواقعَّ ،
فحسب املرسح َّية عندما مات السيد والعبد وتح َّوال إىل ذرتني ،أصبح الس ّيد هو الربوتون بينام تح َّول العبد إىل إلكرتون
ميجد إدريس العنف ،ويرى َّأن الدولة التي تتسبب فيه مقدَّسة .وعليه ح َّول إدريس
دائر عىل الربوتون ،وبنا ًء عليه ّ
العبود َّية من كونها واقعة تاريخ َّية إىل واقعة دين َّية مقدَّسة ال ميكن أن تتغري! ونيس إدريس َّأن العنف من املمكن أن
يكون وسيلة لتحرير اإلنسان وليس مج َّرد أداة لعبوديته .كام تتناول قصة األديب السوداين الطيب صالح “موسم الهجرة
إىل الشامل” قضية الخضوع يف العالقة بني الس ّيد والعبد يف إطار حضاري أرحب ،من خالل مناقشة الخضوع الحضاري
واملواجهة بني الحضارات يف فرتة ما بعد االستعامر ،وفصل بني الغرب والرشق .ثم تتناول من خالل منوذجني غربيني
“رب الذباب” لوليم جولدنج ،الذي يرى َّأن اإلنسان يصنع الرش مثلام تصنع النحلة
مواصلة فكرتها ،من خالل رواية ّ
العسل ،واعتقد َّأن اإلنسان مخلوق عادي وليس فذاً ،فهو ،كام يرى الالهوت ،خاطئ ومحكوم بالخطيئة األصل َّية .وهذا
ما تحكيه الرواية عن مجموعة الطالب الذين وجدوا أنفسهم عىل جزيرة الفردوس ،فيها ما ل َّذ وطاب ،ولكنَّهم مل ينعموا
ثم تأيت أهم َّية
بامللذات ،ولكن عاثوا فيها الفساد فقتل بعضهم بعضاً ،وتح َّولت جزيرة الفردوس إىل جزيرة الجحيم ،ومن َّ
السلطة هي التي متنع اإلنسان من مامرسة غريزة العنف ،وغيابها
املؤسسات القانون َّية لفرض النظام ،ومن َّ
ثم تصبح ُّ
ثم تع َّرض ملرسحية “إدوارد
يؤدي إىل الفوىض والدمار .وهكذا ي ّربر جولدنج العنف كوسيلة للمحافظة عىل الوضع القائمَّ .
بوند” (الطريق الضيق إىل الشامل العميق) املناهضة لرؤية جولدنج ،حيث يتع َّرض صاحبها لنقد التأثري الهدام للتحالف
والسلطة السياس َّية ،فبوند ال يرى يف ال ّدين إال خرافات وخياالت أنتجتها بعض العقول املريضةَّ .
وأن عنف
بني الدّين ُّ
اإلنسان وعدوانيته ليس رضورة حتم َّية ،مَّ
وإنا هو استعداد يستخدمه اإلنسان إ َّما للهجوم وإ َّما للدفاع .وبذلك يحاول بوند
االستجابة العدوان َّية استناداً إىل االغرتاب .لتنتهي إىل َّأن الحضارة العرب َّية يف تناولها لثنائ َّية العنف واملقدَّس ليست حضارة
جدل َّية ،يف حني َّأن الحضارة الغرب َّية جدل َّية لولب َّية.
وتأيت املقالة السابعة بعنوان “تسييس املقدَّ س ونشأة الرصاعات الطائف َّية» للباحث اللبناين «أنطوان نرصي مرسه»
الذي يضعنا مبارشة يف قلب املشكلة ،حيث يق ُّر بأ َّنه إذا كانت هناك مشكلة يف الفصل بني الزمني واملق َّدس َّ
فإن هناك
أيضاً مشكلة يف االستغالل الزمني للروحي سياسياً ،وهو استغالل قد يولِّد رصاعات حتى لو كان الفصل بينهام مقنناً (.)11
ثم يجعل من قضية تسييس املق َّدس قض َّية محور َّية لبحثه ،ويعني بها استغالل املق َّدس من أجل أغراض وأهداف سياس َّية،
فهي من قبل «أنطوان مرسه» قض َّية مولدة للعنف بسبب الخاص َّية األساس َّية للمقدَّسُّ .
وكل يشء ميكن تسييسه بصورة
 11ـ أنطوان نصري مسره ،تسيس المق َّدس ونشأة الصراعات الطائفيَّة ،ضمن كتاب العنف والمق َّدس ،القاهرة ،دار الثقافة ،1996 ،ص .110
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الخاصة .فالتسييس أمر مصطنع الستغالل الشحنة
أو بأخرى :الدين والفن واألخالق والعلم والعالقات العائل َّية والحياة
َّ
السلطة .ويعترب الدّين السالح الرئيس يف التسييس ،رغم
اإلشكال َّية ،ليس من أجل تنظيمها ،ولكن من أجل املنافسة عىل ُّ
َّأن الدّين والعلم يناهضان التسييسَّ ،
وأن الذي يقوم بالتسييس هم النخبة السياس َّية والدين َّية والسياس َّية الدين َّية وعلية
القوم يف الطوائف الدين َّية .رغم َّأن املسيح قد قدَّم القول الفصل يف الفصل بني ما هو روحي وما هو زمني بقوله« :اعطوا
ثم ينتهي مرسة إىل محاولة للقضاء عىل التسييس من خالل العلم والتعليم ،فعامل
ما لقيرص لقيرص ،وما لله لله» .ومن َّ
ثم عن طريق املؤسسات
املق َّدس مطلق وعامل السياسة واقعي نسبي ،واملواجهة ال ميكن عالجها إذا ما تقدَّست السياسةَّ .
من خالل عدم خلط ما هو ديني مبا هو سيايسَّ .
للتعصب
ألن تسييس الدّين ليس خادماً للسياسة وال للدّين ،ولكنَّه خادم ُّ
والعداء والعنف و ُمو ّلد لإلحباط.
ثم تأيت املداخلة الثامنة للبناين سليم نرص ،وهي بعنوان «تحريك طائفي رمزي ديني وعنف يف حركة اإلمام الصدر،
مسميات حركة اإلمام الصدر مثل :حركة املحرومني ،حركة استعادة حقوق
لبنان  .»1975-1970حيث يبدأ مقالته بتعدّد َّ
تأسست قبل الحرب األهل َّية عام  1975من أجل استعادة الحقوق السياس َّية
الشيعة ،حركة الشيعة .وهي الحركة التي َّ
واالقتصاد َّية واالجتامع َّية التي أحدثت تغيرياً قوياً يف التوازن الطائفي ،ويف إدارة النظام السيايس ،ويف مامرسات الدولة
اللبنان َّية ،وقد بزغت هذه الحركة بفضل املامرسات الشخص َّية القوم َّية للقائد امللهم موىس الصدر التي تجاوبت مع
املشاركة الشعب َّية التلقائ َّية بصورة مل تكن متوقعة( .)12وقد ح َّددت خصمها يف الح َّكام الذين يستغلون الجامهري ،فهم
املسؤولون العاجزون والباكون ،والحكومة الطاغية ،والطغاة املعارصون .وأحياناً ُيعرف الخصم عىل الصعيد الوطني بأ َّنه
إرسائيل .وتتصدى هذه الحركة بق َّوة ّ
لكل محاولة تستهدف تدمري الشيعة كطائفة أو كأفراد أو تهميشهم اجتامعياً أو
السلطة أو حرمانهم من تكافؤ الفرص بينهم وبني اآلخرين .ومن أجل تحقيق هذه األهداف ومقاومة
استبعادهم من ُّ
العدو تلجأ الحركة إىل أشكال متعدّدة من األفعال االجتامع َّية السياس َّية التي تنطوي عىل العنف البدين والرمزي ،لكنَّها
وتوجهه نحو العدو الخارجي (إرسائيل) .وهكذا يرى الكاتب يف نهاية مقاله
ترفض استخدام العنف مع العدو الداخيلّ ،
َّأن الوضوح العلمي والواقع َّية السياس َّية من شأنهام توجيه االنتباه إىل دراسة تكوين الحركات الطائف َّية وجدليتها ،والتي
يتك َّون منها تاريخ لبنان ،ويستم ُّر إىل وقت غري معلوم.
أ َّما املقالة التاسعة التي متثل املقالة الختام َّية وأصغر املشاركات حج ًام فهي للتونيس خليل زاميتي ،وهي بعنوان:
“رصاع األولياء والسمة التجار َّية للعالقات االجتامع َّية مع املق َّدس يف تونس ـ منوذج سيدي حامدي» .و ُيعدُّ سيدي
حامدي هذا ولياً من أولياء الله ـ حسب اعتقاد العا َّمة الذين يزورون مقامه بقرية كريز بالجنوب التونيس ،ويعدُّ ونه
«سلطاناً للجن» .وهذه السمة هي التي ح َّببت فيه الناس ،فض ًال عن قيامه بشفاء املرىض وصنع املعجزات! وظهرت
له دالالت وكرامات منها شفاء الطفل الذي ركله الجواد وأخرج مخه وكيف أعاده سيدي حامدي معاىف ،وكيف ح َّول
النافورة إىل قطعة من الذهب .وبهذا يكشف لنا الباحث عن تدنيّ املعتقدات العلامن َّية الدائرة عىل الدين الرسمي بتأثري
من العالقات املال َّية.
 12ـ سليم نصر ،تحريك طائفي رمزي ديني وعنف في حركة اإلمام الصدر ،لبنان  .»1970-1975ضمن كتاب العنف والمق َّدس ،القاهرة ،دار الثقافة،1996 ،
ص .126
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خاتمة

وهكذا ينتهي بنا هذا الكتاب املاتع مبوضوعه ،والذي انتقل بنا عرب تسع رؤى مختلفة تتناول عالقة العنف باملق َّدس،
تبدأ من رؤية مراد وهبة للتفرقة بني العنف الثوري املرشوع والعنف الفوضوي؛ األ َّول مرشوع بالعلم َّية واملستقبل َّية،
والثاين مرفوض أل َّنه عنف ألجل العنف من خالل ما أطلق عليه «منطق العنف» .بينام يرى بوكرع العنف نتاجاً للرصاع
الناشئ عن سيطرة املقدَّس عىل الدنيوي ،حيث يبزغ العنف عندما تصبح مرشوع َّية احتكار العنف مرفوضة .يف حني يق ّرر
حسن الساعايت َّأن عنف الجامعات الدين َّية يجد له ما ي ّربره من نصوص دين َّية ال تفلح معها محاوالت التسامح التي ميكن
أن تقوم بها الحكومات ،رغم الطابع السلمي للشباب ،ما مل يستثار من قبل ثوريني متح ّمسني .يف حني يعكس «شتوت»
تلك العداوة بني ّ
الكل االجتامعي واحتياج األفرادَّ ،
وأن اإلنسان الفرد يف بحثه عن وسائل الخالص من املمكن أن يكون
عنيفاًَّ ،
تتم أدلجة أفكار ض ّد
وأن من ينجح يف التعامل مع ثقافة الفقر يستتب له اآلخر .أ َّما بوزويل فيتناول بوضوح كيف ُّ
أخرى ،ومن هذه األدلجة من املمكن أن يبزغ ما نسميه العنف املقدَّس .يف حني تق ّرر منى أبو سنة مناهضة املقدَّس
للدنيوي من خالل مقارنتها بني الحضارتني العرب َّية والغرب َّية؛ فاألوىل يف تناولها لثنائ َّية العنف واملقدَّس ليست حضارة
جدل َّية يف حني َّأن الثانية جدل َّية لولب َّية .ويعرتض أنطوان مرسة عىل تسييس املقدَّسَّ ،
ألن مثل هذا التسييس ال يخدم
التعصب والعداء والعنف .أ َّما سليم نرص فيندّد بالعنف الطائفي ويرفضه داخلياً ويق ّره
السياسة أو الدين ،ولكنه يخدم ُّ
خارجياً (ض َّد إرسائيل) .ويف الختام يندّد خليل زاميتي بالسمة التجار َّية للعالقات االجتامع َّية من خالل رصاع األولياء.
وأخرياً تبقى ُّ
كل قراءة يف ّ
كل كتاب مج َّرد رؤية رسيعة ملضمونه الحقيقي قد ُت َش ّبع مبنظور نقدي ،رصيح أو ضمني.
وال أدَّعي لقراءيت هذه أكرث من كونها رؤية رسيعة واشتباكاً نقدياً ضمنياً مع املضمون.
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المشاركون في الملف
د .الحاج دواق
باحث جزائري ،حاصل عىل دكتوراه من جامعة منتوري يف قسنطينة .يد ّرس بقسم الفلسفة جامعة باتنة ،وهو عضو دائم بالجمع َّية
متخصصة .يرشف الحاج دواق يف الوقت الحايل
الفلسف َّية املرص َّية ،وجمع َّية الدراسات الفلسف َّية الجزائر َّية .نرش عدّة دراسات يف مجالت
ّ
عىل تنسيق الدراسات التي تعتمدها مؤسسة مؤمنون بال حدود يف الجزائر ،وعىل عقد الندوات العمل َّية ،وعىل شؤون االتفاقيات البحث َّية
مع مراكز الدراسات ووحدات البحث يف الجامعات الجزائر َّية.

أ .بن عيل لونيس
متخصص يف النقد األديب ،أستاذ جامعي ،ومهتم بالدراسات الثقاف َّية والنقد َّية ،يشتغل عىل أطروحة للدكتوراه عن املفكر
باحث جزائري،
ّ
الفلسطيني إدوارد سعيد .األعامل املنشورة :مقامات الرتوبادور :مجموعة قصص َّية (دار الهدى) .تفاحة الرببري (قراءات يف الراهن الفكري
واألديب) ،منشورات فيسريا .الفضاء الرسدي يف الرواية الجزائر َّية :رواية (األمرية املوريسك َّية) ملحمد ديب منوذجاً.

د .عامر عبد زيد الوائيل

باحث عراقي ،أستاذ جامعي بكل َّية اآلداب ،جامعة الكوفة .أ ّلف وأرشف عىل العديد من الكتب ،منها :نقد العقل العريب عند محمد عابد
الجابري ،يوتوبيا القول السيايس ،اليوتوبيا والفلسفة ،جدل َّية العالقة بني التص ُّوف والعرفان يف اإلسالم ،وغريها.

د .غيضان السيد عيل
باحث مرصي ،أستاذ الفلسفة بكل َّية اآلداب ،جامعة بني سويف ،له مجموعة من املقاالت واألبحاث يف عدة مجالت عرب َّية.

د .محمد جديدي
باحث وأكادميي جزائري ،أستاذ الفلسفة بجامعة قسنطينة  ،2الجزائر .مهتم بالفلسفة املعارصة ،خاصة :األمريك َّية ،الرباغامت َّية ،الحداثة
وما بعد الحداثة ،الفلسفة التطبيق َّية (البيوإيتيقا) وفلسفتها .من مؤلفاته وترجامته :فلسفة الخربة عند جون ديوي» (« ،)2003ما بعد
الفلسفة :مطارحات رورت َّية» (« )2009هابرماس والسوسيولوجيا» ( .)2012إضافة إىل العديد من املساهامت يف كتب جامع َّية ومقاالت
مبجالت ،واملشاركات العديدة يف ملتقيات وطن َّية ودول َّية.

د .ربوح البشري
باحث وأكادميي جزائري ،حاصل عىل الدكتوراه يف الفلسفة ،أستاذ الفلسفة بجامعة الحاج لخرض ،باتنة .له دراسات يف صحف ومجالت،
وشارك بأبحاث يف كتب جامع َّية .من املؤلفات التي أرشف عليها« :فلسفة الفعل :من محاوالت التأسيس إىل آفاق النقد».

د .سفيان زدادقة
أستاذ محارض قسم أ ،بقسم اللغة واألدب العريب .جامعة سطيف  .2مسؤول فريق ميدان التكوين (منذ تاريخ  ،)2014مسؤول مرشوع
ماسرت :نظر َّية األدب وتحليل الخطاب ( ،)2012/11مسؤول مرشوع دكتوراه :نقد معارص وتحليل الخطاب ( ،)2014/13عضو اللجنة
العلم َّية للقسم (ثالث عهدات) ،عضو املجلس العلمي للجامعة عن فئة األساتذة املحارضين (عهدتان) ،ممثل األساتذة املحارضين يف
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مجلس إدارة الجامعة (عهدتان) ،عضو املجلس العلمي للكل َّية (عهدتان) ،رئيس فرقة مبخرب مناهج النقد املعارص وتحليل الخطاب (،)2014
مدير مخرب الرسديات واألنساق الثقاف َّية (.)2015

د .سامية بن عكوش
باحثة وأكادمي َّية جزائر َّية ،أستاذة مبعهد األدب العريب ،جامعة جيجل  -الجزائر .نرشت العديد من األبحاث واملؤلفات ،منها« :تفكيك البالغة
وبالغة التفكيك» .2014

أ .محمد أمني بن جياليل

باحث وأكادميي جزائري ،يحضرّ شهادة الدكتوراه بجامعة بن أحمد ـ  2ـ وهران ،أستاذ مساعد بقسم العلوم السياس َّية ،كل َّية الحقوق،
جامعة أمحند بوقرة ،بومرداس .نرش مقاالت علم َّية يف مجالت عرب َّية ،منها« :دينام َّية التجديد اإلبستيمولوجي ملفهوم الدولة وفق السياسة
املقارنة» ( ،)2014و»أزمة بناء الدولة يف منطقة الساحل اإلفريقي» (.)2015

أ .ياسني سليامين

باحث بجامعة وهران – الجزائر .الكتب :العني واملدى :مقاربات سياق َّية ألسئلة الوعي يف الفكر الهيوماين ،دار شهرزاد ،اَّ
عمن ،األردن ،ط،1
 .2016املرسحيات :أنا امللك أتيت ،متبوعة بورطة حب ـ مرسحيتان  -دار فيسريا ،الجزائر  .2012ملاذا ُقطف الصفري؟ مرسح َّية مرتجمة
عن غوي مورون .مجلة الحياة املرسح َّية ،دمشق ،سورية ،العدد  ،87-86شتاء وربيع  .2014الحياة بني فيك متساح ،مرسح َّية ،مجلة الحياة
املرسح َّية ،دمشق ،سورية ،العدد  ،93-92صيف وخريف  .2015الظآمن والرساب .مجلة مرسحنا .هيئة قصور الثقافة ،القاهرة ،العدد
 ،468أغسطس .2016

د .حمدي الرشيف
باحث وأكادميي مرصي ،حاصل عىل الدكتوراه يف الفلسفة السياس َّية ،مد ّرس الفلسفة السياس َّية بكل َّية اآلداب ـ جامعة سوهاج .له
بعض األبحاث املنشورة يف مجالت ثقاف َّية ومؤمترات علم َّية ،منها« :الدين والثورة بني الهوت التحرير املسيحي واليسار اإلسالمي املعارص»
( ،)2016و»نظر َّية العدالة عند مايكـل وولتـزر» ( .)2012كام قام برتجمة بعض الدراسات الفلسف َّية إىل اللغة العرب َّية.

د .ماهر الجويني
متخصص يف اللغة العرب َّية وآدابها ،خريج كل َّية اآلداب والعلوم اإلنسان َّية ،مهتم بالدراسات النقد َّية واللغو َّية والنقد األديب
أستاذ باحث،
ّ
والثقايف.
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