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الفصل الرابع
مفكروان بني الرتاث واحلداثة

فرغ ’’راجي‘‘ من قراءته الثالثة لرسالة ’’حمب‘‘ ،فأغلق شاشة احلاسب ووضع جانبا ورقة صغرية دون
عليها مالحظات موجزة مث خرج إىل السطح .دار فيه ليحرك ساقيه بعد طول جلوس ،وطفق يتفقد
نبااتته ،ينزع ما أصفر من أوراقها وينسق ما هتدل من فروعها ،مث جلس يراقب من مطله األليف حيه
القدمي دون أن تغادر رأسه األفكار اليت استدعااا ما انته من قراءته للتو.
كان النهار ينسحب آخذا معه حرارته ،والسحب تلوحها احلمرة املتالشية للغروب اآلفل .وكانت
األصوات اليت تتناا إليه تنبئ ابلتهيؤ الستقبال املساء .تذكر أن يسقي نبااتته فقام يسكب يف أصصها
املاء واو يرقبه يسري سريعا يف تربتها العطش بعد هنار حار.
كانت لديه مالحظات عديدة عل رسالة ’’حمب‘‘ .فأي عرض لتاريخ ميتد هبذا االتساع الزمين وينطوي
عل ذلك التنوع الفكري لن خيلو من إغفال مفكر انا أو من تركيز عل تفصيلة اناك ،من جتريد ملا
كان يُفضل التوسع فيه ،أو من متهل عند ما كان ابلوسع القفز عليه.
لكن تلك التفاصيل ،عل أمهيتها يف ذاهتا ،ليست اي أام ما يشغله .فالذي يفكر فيه اآلن او كيف
ميكن هلذه الرؤية أن تنعكس عل فهمنا للطريقة اليت تناول هبا مفكروان قضية النهضة  -قضية املوقف
من الرتاث واحلداثة  -أو أن تنعكس ،وحنن خنوض غمار حتوالت جمتمعية عميقة ،عل كيفية أتسيسنا
جملتمعنا .أي كيف ميكن هلذه الرؤية أن تنعكس عل تقييمنا لتارخينا الفكري  -بل والسياسي  -من
جهة ،وعل تصوران ملستقبلنا من جهة أخرى.
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قرانن كامالن ما برحت تطر فيهما اذه القضية بتنويعات تتددد حسب الظرو ،،دون أن تنتهي،
فيما يبدو ،إىل رؤية مرضية.
وما زالت األفكار املتعلقة بتحقيق هنضتنا تُطر اليوم ،كما طرحت دوما ،يف إطار جدايل سدايل وعل
حنو تواجهي صراعي .كان ذلك او احلال بني التقليديني والعصريني  -إذا جاز التعبري  -يف القرن
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ،مثلما او احلال بني تيار اإلسالم السياسي والتيار املدين أو العلماين
منذ عشرينات القرن العشرين حىت يومنا اذا .وما زال اذا املوضوع يستثري ،حىت لو دار النقاش حوله
بني منتمني إىل ذات التيار الواحد ،أعنف املشاعر وأحد األلفاظ وأقس التصنيفات.
واو أمر مفهوم .فقد طرحت اذه القضية ،أول ما طرحت ،حتت سطوة اكتشا ،اوة اائلة تفصلنا عن
غرب متقدم ،وتشري ،مبدرد وجوداا ،إىل تفوق كاسح حلضارة أخرى .إىل تفوق ال يف أسباب القوة
املادية وحداا ،بل  -رمبا  -فيما ترتكز عليه اذه القوة من تقدم علمي وإنتاج ثقايف وبىن سياسية.
كانت املسافة تبدو شاسعة ،فزاغت األبصار واحتارت العقول وتزلزلت التصورات.
وكان ال بد هلذا التواجه الدارمي مع الغرب أن يقرتن بردود الفعل الثالثة املألوفة يف مثل اذه األحوال،
مع كل التدرجات املتوقعة بينها ‘1’ :تبين كل ما حقق للغرب تقدمه بوصفه السبيل املضمون للحاق به.
وسيوصف اذا املوقف الحقا أبنه تغرييب أو مستغرب عامة؛ و ’ ‘2التوجس من الوافد أيخذ منه ما ال
مفر من أخذه ،مع احلذر مما ينطوي عليه من قيم كامنة ،منها عل وجه اخلصوص حدود احلرية العقلية
والفردية؛ و ’ ‘3التوليف بني املوروث والوافد ،مبا حيقق قدرا من احلداثة عل األقل مع احلفاظ يف الوقت
نفسه عل أفضل ما يف الرتاث .أي أن ردود الفعل متثلت ابختصار يف :التبين والتوجس والتوليف .ولعل
ردود الفعل مجيعها مل ختل من تلك العناصر كلها وإن اختلفت مقاديراا لدى كل منها .ومع تصاعد
اذا التواجه ،أخذت مالمح كل موقف تتبلور يف مقاومتها للموقفني اآلخرين ،حبيث انته كل ذلك إىل
معسكرين كبريين يضم كل منهما اجتااات فرعية شىت :معسكر التقليديني والتوليفيني.
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وكان ’’رواد النهضة‘‘ ينتمون بطبيعة احلال إىل معسكر التوليفيني ،أو التوفيقيني ،الذي سيشكل التيار
الرئيسي يف معاجلة القضية .وقد تناول اذا التيار التوليفي قضية النهضة أساسا مبحاولة الوقو ،يف جتربة
الغرب عل العناصر اليت مسحت له ابلتفوق مث إحياء ما قد يناظراا أو مياثلها يف الرتاث ،عل أمل أن
يسمح ذلك ابستعادة هنضة عرفتها اذه املنطقة ذات يوم .ومتثل جوار تلك احملاولة ،عل يد ممثليها
األوائل عل األقل ،يف إحياء قدر متفاوت من اجلانب العقالين يف الرتاث .فانكبوا ينفضون عن الرتاث
غبار اجلمود ويربزون بعض ما فيه من جوانب عقالنية ،عس أن يفتح ذلك الطريق أمام حيازة أسباب
التقدم.
وشعر ’’راجي‘‘ أبنه حيتاج ألن يستعرض اآلن اذا التاريخ الفكري بشكل بكر عل حنو ما ،يف ضوء
تنبهه لطبيعة احلضور الواعي اليت بدأ يتعر ،عليها من خالل حواراته مع ’’حمب‘‘ ،من جهة ،مث من
خالل اذه الرؤية املعرفية والتارخيية املركبة اليت بدأ يرى هبا الغرب ذاته ،من جهة أخرى.
بل وشعر أنه حيتاج إىل تناول اذا التاريخ متحررا بقدر ما يستطيع من أتثري خطاابت التمديد
واالستعالء اليت يعرض هبا كل فريق أفكار رواده ،أو خطاابت هتوين وتقليل الشأن اليت يعرض هبا أفكار
خصومه .واو أتثري ال يستهان به .وقد اكتسب قوته ،فيما يبدو ،من فرط تكرار مقوالت تُساق عل
أهنا من قبيل احلقائق البديهية ،حىت راجت وشاعت فال تكاد تُطر للتساؤل أو النقاش ...

يخ عادة هلذا التواجه الدرامي مع الغرب ابلصدمة اليت أحدثتها احلملة الفرنسية .إذ أدت تلك
يبدأ التأر ُ
احملنة إىل انتباه مصر من سباهتا واي أشبه حاال أبال الكهف لدى إفاقتهم ،تُقلِّب عينيها أينما جالتا
فتبصر مسافة شاسعة تفصلها عن حقائق العصر.
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ابتسم ’’راجي‘‘ واو يتذكر كيف قال اجلربيت عن عربة ذات عدلة واحدة كانت تستخدمها احلملة يف
نقل األتربة إهنا ’’معدزة الناس الفرنساوية‘‘ ،أو كيف وصف منبهرا ما جاءت به احلملة من علوم فقال
إهنا ’’ال تسعها عقول أمثالنا‘‘ ،مما يعكس إحساسا مبسافة ال سبيل إىل ختطيها ...
لكن كان من بني الذين اقرتبوا من العلماء الذين جلبهم انبليون يف ركاب محلته شيخ من األزار يعلمهم
العربية يُدع حسن العطار .ومل يكن الشيخ حسن اذا شيخا عاداي .فقد عُر ،عنه أنه كان ينكر ركود
العلوم الشرعية واالكتفاء ابجرتار شرو القدماء حىت قال عن اذا الوضع’’ :ومن نظر يف ذلك [األمر]
علم أننا منهم [أي من القدماء] مبنزلة عامة أال زماهنم‘‘.
وكان للشيخ حسن  -كما سيقول عنه الحقا تلميذه النديب رفاعة الطهطاوي ’’ -ولوع شديد بسائر
املعار ،البشرية‘‘ ال ابملعار ،الدينية وحداا .ومن املرجح إذن أن يكون قد لفت انتبااه ما قاله انبليون
عندما جاء إىل مصر من أن اجلمهورية الفرنسية  -أو ’’اجلمهور الفرنسي‘‘ وفقا للرتمجة اليت اُستخدمت
آنذاك ’’ -مبين عل احلرية والتسوية [أي املساواة]‘‘ .وال شك أنه تساءل عما إذا كانت اناك صلة
بني اذه احلرية واملساواة وبني اذا التقدم الذي ال ختطئ العني مظااره.
وال شك أنه رأى وجااة يف قول انبليون إن ’’مجيع الناس متساوون عند هللا وإن الشيء الذي يفرقهم
من بعضهم بعضا او العقل والفضائل‘‘ .وال شك أنه ،واو حيمل مثل اذا التطلع للمعرفة بكل
جوانبها ،قد أاثرت فضوله أعمال علماء احلملة الذين اتصل هبم واو يعلمهم العربية .وال شك أنه
تساءل عما إذا كان بوسع وطنه أن يتعر ،عل اذه العلوم  -وطنه الذي قال عنه انبليون اذا إنه
’’اإلقليم الذي ال يوجد [مثله] يف كرة األرض كلها‘‘ .لكن ال تساءل الشيخ حسن عما إذا كان
يكفي التعر ،عل تلك العلوم ،أم ينبغي أيضا تقصي فكرة بناء اجملتمع ’’عل أساس احلرية واملساواة‘‘؟
يبدو أن اذا السؤال قد طُر يف ذانه ،ولو بطريقة جنينية ،كما سيتضح الحقا من وصيته لرفاعة واو
يتأاب لرحلته إىل ابريس بعد حنو من ثالثة عقود.
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ابتسم ’’راجي‘‘ مرة أخرى واو يتساءل ال كانت اذه اي ’’اللحظة التأسيسية‘‘ لنهضتنا حنن؟ حلظة
انبثاق اذا التطلع الفطري إىل اكتساب معار ،العصر .ففي تلك اللحظة ظهرت يف ذان الشيخ حسن
تلك الفكرة اليت تقول ’’إن بالدان ال بد أن تتغري أحواهلا ،ويتددد هبا من العلوم واملعار ،ما ليس
فيها‘‘  -تلك الفكرة اليت ربطت تغري أحوال البالد ابكتساب ما تفتقده من علوم ومعار - ،أم أن
اذه اللحظة ،حلظة أتسيس هنضتنا ،ما زالت تراوغنا حىت اليوم؟
لكن سداد الفكرة اليت جالت بذان الشيخ حسن مل يكن كافيا وحده كي تتدسد يف الواقع .فهناك
أيضا املصائر واألقدار .فبعد رحيل احلملة ،سافر الشيخ يف عام  - 1802لسبب غري معرو ،عل وجه
اليقني  -إىل تركيا وبالد الشام وظل هبا حىت عاد إىل مصر يف عام  1815ليدد حممد علي يبين دعائم
دولته احلديثة ،فأقبل الشيخ غري ضان جبهده الوفري فيتوىل التدريس ابألزار ويسهم يف إنشاء املدارس
العليا ويتعهد الطلبة الناهبني .وكان من بني اؤالء طالب ’’له االمتياز عند األستاذ عن سائر طلبته‘‘
وكان ’’يشرتك معه يف االطالع عل الكتب الغريبة اليت مل تتداوهلا أيدي علماء األزار‘‘ .وكان اذا
الطالب او :رفاعة رافع الطهطاوي.
وحبكم مكانة الشيخ العطار وصالته ،أتيح له أن يقرتب من حممد علي الذي عر ،ببصريته ما للشيخ
من قدر وفضل .وعندما قررت احلكومة املصرية يف عام  1826إيفاد بعثة إىل فرنسا يتخصص أفراداا
فيما حيتاجه بناء الدولة الصاعدة من علوم ،فكرت يف أي يصحبها أمام يوفر للدارسني شيئا من التوجيه
الديين .وكان من املنطقي أن يرشح الشيخ حسن لتلك املهمة تلميذه رفاعة.
رمبا تكون فكرة السفر إىل فرنسا لالطالع عل علومها قد راودت الشيخ حسن نفسه .لكن عمر الشيخ
كان ينااز آنذاك الستني عاما ،وكان مقدرا له او أن يتوىل ،بعد مخس سنني ،مشيخة األزار ليقوم
بدوره يف تطويره .واكذا أصبحت مهمة ’’تغيري أحوال بالدان بتدديد ما ليس هبا من علوم ومعار‘‘،
منوطة جبيل جديد ...
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ورمبا كان الشيخ حسن يفكر ،واو يرشح رفاعة ،يف دفعه إىل استكشا ،كيفية حتقيق النهضة ،ولذا
أوص الشيخ تلميذه ،املوفد يف البداية ال للتخصص يف فرع دقيق بل لإلمامة واإلرشاد مما يتيح له قدرا
من التفرغ للمراقبة واملالحظة ،أبن يدون ’’ ما يقع يف اذه السفرة ... ،وما أراه وما أصادفه من األمور
الغريبة ،واألشياء العديبة ،وأن أقيده ليكون انفعا يف كشف القناع عن حميا تلك البقاع ،اليت يقال فيها
إهنا عرائس األقطار‘‘(.)1
وملا ظهر شغف رفاعة بتعلم الفرنسية مت ضمه إىل طالب البعثة ليتخصص يف الرتمجة ،ألنه مجع إىل دأبه
يف دراسة الفرنسية تفوقه يف العربية حبكم ثقافته األزارية .وأرس اذا القرار ،البسيط واملوفق يف آن
واحد ،األساس الذي ستنهض عليه إجنازات رفاعة الالحقة اليت ستشمل ترمجة نصوص اامة مثل
الدستور الفرنسي ،والقانون التداري الفرنسي ،والقانون املدين الفرنسي ،واتريخ قدماء املصريني ،وكتاب
قدماء الفالسفة ،ومبادئ اهلندسة ،وكتاب اجلغرافيا العمومية؛ ونشر كتب جليلة األثر مثل ’’ختليص
اإلبريز‘‘ ،و ’’القول السديد يف االجتهاد والتدديد‘‘ ،و ’’املرشد األمني يف تربية البنات والبنني‘‘؛
وإنشاء مدرسة األلسن اليت كانت أشبه جبامعة تدرس فيها العلوم ابلعربية؛ وإصدار الصحف؛ واالرتقاء
ابلتعليم والثقافة عامة.
ولئن كانت تلك اإلجنازات ستشكل مجيعا روافع اامة لبناء الدولة العصرية اليت كان يتعهداا حممد علي،
فإن اإلقبال عل بناء تلك الدولة قد أوجد بدوره مناخا ساعد رفاعة يف مهمته .فتلك الدولة الصاعدة مل
تكن تتوسع يف جماالت الزراعة والصناعة والتدارة فحسب ،بل يف ميدان الفتوحات العسكرية أيضا ،مما
استلزم االاتمام ابلعلوم والتعليم والرتمجة .بل لعلها مل هتتم ابلزراعة والصناعة والتدارة إال بقدر خدمتها
لذلك الطمو العسكري ...

()1

ختليص اإلبريز يف تلخيص ابريز ،دار كلمات ،صفحة .10
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كانت تلك الدولة الناشئة حتتاج إذن إىل خنبة من العلماء واملثقفني .وكان عل اؤالء ،حىت وإن أنيط
هبم أساسا خدمة مشروع حاكم طمو  ،أن يقوموا  -حبكم تعاملهم مع غرب يرتكز تقدمه عل أسس
خمتلفة عما يعرفه جمتمعهم  -بتحديد موقفهم من اذا الغرب وكذلك موقفهم من تراثهم ومن العالقات
القائمة داخل جمتمعهم .فطبيعة املهمة اليت أوكلت إليهم ال تستغرق الدور التارخيي الذي قُ ِّدر هلم أن
يؤدوه يف خدمة بالدام.
رمبا كان اجليل األول من اؤالء أكثر انشغاال بدوره العملي يف حتقيق تلك النهضة املادية من ااتمامه
بتأمل ذلك النوع من املسائل الفكرية .لكن من املرجح أيضا أن تكون أذاان معظمهم قد دارت فيها
أسئلة من قبيل :كيف حقق الغرب اذا التقدم اهلائل مع ما يقال عن ماديته وختليه عن اإلميان؟ فهل
اناك صلة بني التقدم واملادية؟ وإذا كان التقدم يقوم عل إعمال العقل ،فهل لو ترك العقل إىل مداه
سيقود صاحبه إىل إنكار الدين؟ وما العمل حينئذ ،ال نطر العقل ونرتك التقدم لنحافظ عل إمياننا؟
أم نتمسك ابلعقل والتقدم مع ما ينطوي عليه ذلك من هتديد لإلميان؟ وال من سبيل يتيح لنا أن جنمع
بني احلسنيني؟ ال كتب علينا أن نكرر مسار الغرب برغم اختال ،ظروفنا؟ وأال نستطيع أن نعول عل
العقل لتحقيق التقدم ولتربير اإلميان يف آن واحد؟
ابتسم ’’راجي‘‘ واو يتذكر قول رفاعة نفسه يف ’’ختليص اإلبريز‘‘:
أيوجد مثل ابري س دي ار مشوس ِّ
العلم فيها ال تغيب
ُ
ُ
وليل ِّ
الكفر ليس له صبا
ُ

أما اذا ،وحقكم ،عديب

أو قوله قرب عودته ملصر:
ت ابريس ا ثالث ا فما ا ذا لغ ِّري وص ِّال مص ر
لئن طلق ُ
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فكل منهما عندي عروس ولكن مصر ليس ت بنت كف ر
مل يكن ’’راجي‘‘ منداشا من وصف رفاعة لتداور العلم مع ’’الكفر‘‘ يف ابريس بقدر ما كان يتساءل
عن سبب تعدب رفاعة من ذلك .مث تذكر أن معظم الناس يف بالده كانوا  -ولعلهم ما زالوا  -يفهمون
الكفر عل أنه أي نظام فكري غري اإلسالم .وعليه ،ال بد أن تكون قد تتابعت عل أذاان مثقفينا
األوائل اؤالء أسئلة أخرى من قبيل :كيف ميلك نظام فكري آخر غري اإلسالم من الصالحية ما يكفل
حتقيق التقدم؟ وال يعين اذا التقدم الغريب تقدم نظامه الفكري أو القيمي أيضا ابلقياس إىل تراثنا؟
وكيف احندرت بالدان إىل اذا الدرك مع إسالمها؟ فهل اناك صلة بني التأخر واإلسالم ،كما يزعم
بعض املستشرقني؟ وال من سبيل حنقق به التقدم ونندو به من الكفر يف آن واحد؟ ال من سبيل حنقق
به التقدم ونصون ديننا؟ وإذا كان ديننا يتضمن أفضل شكل لالجتماع البشري ،فلم مل نعر ،يف اترخينا
تلك احلرايت اليت ينعم هبا الغرب؟ وال تلك احلرايت ،وعل رأسها حرية إعمال العقل ،هتدد حقا إمياننا
الديين؟
وما بر اذا الضرب من األسئلة يُطر منذ حنو قرنني بصيغ ال ختتلف كثريا من الناحية اجلوارية عن
صيغها األوىل تلك .فهل يشري توايل طرحها كل اذه السنني إىل أهنا مل حتظ بعد إبجابة مرضية؟
أخذ ’’راجي‘‘ يتخيل ما كان يدور يف ذان رفاعة واو يشرع يف رحلته تلك .ال سيتقص أسباب
أو أصول اذا التداور بني العلم والكفر ،عل حد وصفه او؟ وال سيتساءل عما إذا كان اذا التداور
اتفاقا ظرفيا عارضا أم تالزما حتميا ضروراي؟ وال سيمضي يف تقصيه اذا إىل غايته ،واي غاية تكون
جمهولة سلفا ابلضرورة أسوة بغاية كل حبث حقيقي ،أم سيكتفي ابإلحبار يف املياه املعروفة اآلمنة ،مقتصرا
عل التعدب من تلك الواقعة وعل وصفها كظاارة جغرافية اترخيية قائمة اناك يف تلك البالد البعيدة،
بدال من تقصيها كظاارة معرفية؟
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قام ’’راجي‘‘ إىل مكتبته وتناول عددا من كتب رفاعة .أخذ يقلب صفحاهتا اليت اكتنزت بوريقات
صغرية كان يُعلِّم هبا مقاطع بعينها ،ويطالع ما دونه عليها من مالحظات املرة تلو املرة .ولفت نظره أن
ُجل مالحظاته كانت تدور حول سؤالني أساسيني .األول او :كيف وفق رفاعة بني إعدابه مبظاار
التقدم املادي واملعنوي اليت رآاا وبني فهمه للرتاث الديين؟ فتلك املظاار قائمة ،كما يشر يف كتابه
’’ختليص اإلبريز‘‘ ،عل ’’التحسني أو التقبيح العقلي‘‘ ،أي عل اعتبار األمر حسنا أو قبيحا
ابالحتكام إىل العقل أساسا ال إىل الدين ابلضرورة ،واو مفهوم يرتبط برتاث املعتزلة الذي يتناءى عنه
منهج األزار األشعري الذي نشأ رفاعة عليه .أما السؤال الثاين فهو :كيف سيتعامل رفاعة مع مظاار
االستبداد القائمة مبصر يف ضوء إعدابه مبظاار احلرية اليت شهداا يف فرنسا؟
التقط ’’راجي‘‘ قصاصة زج هبا يف ’’منااج األلباب‘‘ وقرأ ما دونه عليها’’ :يلتمس رفاعة ،عن طريق
التأويل والقياس ،ركائز دينية يستند إليها يف دعوته إىل مظاار التقدم اليت أعدب هبا .اذا او جوار
منهج رفاعة‘‘.
ويالحظ ’’راجي‘‘ أنه وضع يف تلك الصفحة ( )34خطا حتت مجلة تقول’’ :قد ال تقتضي األوضاع
الشرعية املتأدب هبا يف اململكة عني املنفعة السياسية إال بتأويالت للتطبيق عل الشريعة‘‘.
تذكر ’’راجي‘‘ أن اذه الفكرة كانت اي ذاهتا املبدأ املوجه لرفاعة ،أو ’’احلل العملي‘‘ الذي استقر
عليه ،منذ أن كتب ’’التلخيص‘‘ .فتناول ذلك الكتاب وأخذ يطالع العبارات اليت وضع حتتها  -كعادته
 خطا .واي عادة مل يكن يستحسنها ،لكنه كان يستعفي نفسه من النيل من رونق الكتاب إذ خيطاخلطوط حتت األسطر املنمقة أو يدون املالحظات يف اوامش الصفحات ،فيقول أليس الكتاب دعوة
للحوار مع قارئه؟ واحلقيقة أن رجوعه املتكرر إىل تلك الكتب يف حبوثه قد أحوجه ألن يُعلِّم عل
ما لفت نظره فيها من أفكار .فكان يستطيع أن يراقب ،مع توايل القراءات ،كيف تستلفت نظره جوانب
مل ينتبه هلا من قبل ،أو كيف يرااا اليوم من منظور جديد.
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يصف رفاعة ما رآه من أحوال اجملتمع الفرنسي الدينية فيقول إن ’’أكثر اذه املدينة [ابريس] إمنا له من
دين النصرانية االسم فقط‘‘( ،)2ذلك أهنم ’’ال يعتنون مبا حرمه دينهم أو أوجبه‘‘( .)3ويعلل رفاعة تلك
الظاارة أبن’’ :أكثر أال املدينة او من الفرق املُح ِّسنة واملُقبِّحة ابلعقل  ...فإذا ذكرت له دين اإلسالم
يف مقابلة غريه من األداين [ ...قال] إهنا كلها أتمر ابملعرو ،وتنه عن املنكر .وإذا ذكرته له يف مقابلة
العلوم الطبيعية قال :إنه ال يُص ِّدق بشيء مما يف كتب أال الكتاب ،خلروجه عن األمور الطبيعية‘‘ .فأال
ابريس ’’ينكرون خوارق العادات [أي املعدزات] ويعتقدون  ...أن األداين إمنا جاءت لتدل اإلنسان
عل فعل اخلري واجتناب ضده‘‘( .)4يبدو إذن أن الطابع الغالب عل املشهد الفكري الفرنسي كان او
سيادة النزعة العقالنية املادية.
وحديث رفاعة عن الوضع االعتقادي يف فرنسا يبدو كمدرد حديث وصفي لظاارة كأمنا قد وجدت
دوما اكذا ،إذ ال يظهر من كالمه أنه حاول التعر ،عل نشأهتا ومآهلا .او يشري فقط إشارة عابرة إىل
’’أن هلم يف العلوم احلكمية حشوات ضاللية خمالفة لسائر الكتب السماوية ،ويقيمون عل ذلك أدلة
يعسر عل اإلنسان رداا‘‘( .)5ويقرر أيضا أن ’’كتب الفلسفة أبسراا حمشوة بكثري من اذه البدع‘‘،
وحيذر قارئه قائال’’ :فحينئذ عل من أراد اخلوض يف لغة [يقصد كتب] الفرنساوية املشتملة عل شيء
من الفلسفة أن يتمكن من الكتاب والسنة حىت ال يغرت بذلك ،وال يفرت عن اعتقاده ،وإال ضاع
يقينه‘‘(.)6
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لكن رفاعة ال يسوق أمثلة هلذه احلشوات الضاللية ،وال لتلك األدلة اليت يعسر رداا .وال يفسر كيف
أضحت تلك احلشوات غري مقتصرة عل املتخصصني أو املثقفني ،بل شاعت حىت أصبحت أشبه
ابلرؤية الثقافية العامة.
تظل اذه الطريقة يف التفكري اي إذن السائدة لدى رفاعة ،دون أن نعر ،ال اطلع عل ما أجنزه الفكر
اإلنساين يف اذا الشأن ،وإن كانت كتاابته تلك توحي أبنه قد حناه جانبا حفاظا عل اعتقاده.
لكن ’’راجي‘‘ الحظ أيضا أن رفاعة قد أخذ يستخلص ببصريته الثاقبة مما يشااده يف ابريس  -حىت
مع غرابته ابلنسبة إليه  -قيما عامة سيطوعها ،وفقا للحل العملي الذي استقر عليه ،عند عودته إىل
مصر مبا يالئم ظروفها من غري تقليد شكلي ،أي من خالل تطبيق العربة املستفادة ال املظهر اخلارجي.
فهو لئن الحظ مثال أن أال ابريس ليس هلم من ’’دين النصرانية إال االسم‘‘ ،وأهنم ’’مل يهتدوا إىل
الطريق املستقيم  ...ومل يُرشدوا إىل الدين احلق‘‘( ،)7فإن ذلك االختال ،عما ألفه ونشأ عليه مل مينعه

من أن يقرر أهنم يرون أن ’’عمارة البالد  ...تسد مسد األداين ،وأن املمالك العامرة تُصنع فيها األمور
السياسية كاألمور الشرعية‘‘.
قرر رفاعة إذن أن يعني ملهمته حدودا ال يتخطااا .فحدود التحسني العقلي ،أو إعمال العقل ،جيب أال
تتداوز ما تقره ’’الشريعة احملمدية‘‘ ،كما يقول .أي أن رفاعة قرر االكتفاء يف اذا الصدد ابلوصف دون
التقصي .لقد عني حدود مهمته ذات الطابع العملي املباشر والعاجل ،فعليه ’’أال يغرت‘‘ بتلك احلشوات
الضاللية ،وأن يعمد إىل مظاار التقدم املادي واملعنوي احملسنة عقال فيلتمس هلا ما يناظراا يف الرتاث.
وتلك ،عل أية حال ،مهمة اائلة كان واقعه االجتماعي يطالب إبدائها عل حنو ملح ،فكرس رفاعة
كل جهده هلا.

7
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يشر رفاعة اذا ’’احلل العملي‘‘ الذي انته إليه فيقول إن’’ :أغلب النواميس الطبيعية ال خترج عنها
األحكام الشرعية فهي فطرية خلقها هللا سبحانه وتعاىل مع اإلنسان‘‘ .ويزيد فكرته شرحا فيقول’’ :من
زاول علم أصول الفقه ،وف ِّقه ما اشتمل عليه من الضوابط والقواعد جزم أبن مجيع االستنباطات العقلية
اليت وصلت عقول أاايل األمم املتمدنة إليها ،وجعلواا أساسا لوضع قوانني متدهنم وأحكامهم قل أن
خترج عن تلك األصول اليت بُنيت عليها الفروع الفقهية اليت عليها مدار املعامالت ،فما يسم عندان
بعلم األصول يشبه ما يسم عندام ابحلقوق الطبيعية ،واي عبارة عن قواعد عقلية حتسينا وتقبيحا
يؤسسون عليها أحكامهم املدنية .وما أمسيه ابلفروع الفقهية يسم عندام ابحلقوق املدنية .وما نسميه
ابلعدل واإلحسان يعربون عنه ابحلرية والتسوية‘‘.
وعليه استقر رأي رفاعة عل ’’ :أين ال أستحسن إال ما مل خيالف نص الشريعة احملمدية‘‘ .ولذلك مل
يكن يضريه أن يؤكد أن’’ :متدن املمالك اإلسالمية مؤسس عل التحليل والتحرمي الشرعيني بدون
مدخل للعقل حتسينا وتقبيحا يف ذلك؛ حيث ال حسن وال قبيح إال ابلشرع‘‘ ،ما دام ما حيسنه
أو يقبحه العقل وي ث بُت نفعه يف الغرب ميكن الوقو ،عل ما يناظره يف الرتاث.
كان حقل التحسني العقلي الذي انفتح أمامه مبوجب اذا احلل العملي واسعا رحبا .فما اي مظااره
اليت وجد هلا ما يناظراا يف الرتاث؟
يالحظ رفاعة أوال أن’’ :سائر العلوم املعروفة معرفة اتمة هلؤالء اإلفرنج انقصة وجمهولة ابلكلية
عندان‘‘( .)8لكنه يعود إىل الرتاث فينبه إىل أن اذا النوع من العلوم قد برع فيه املسلمون قدميا .ذلك أن
’’اذه العلوم احلكمية [أي الوضعية] اليت يظهر اآلن أهنا أجنبية اي علوم إسالمية ،نقلها األجانب إىل
لغاهتم من الكتب العربية‘‘( .)9فقد ’’كنا يف زمن اخللفاء العباسيني أكمل  ...البالد متدان ورفااية ...
()8
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وسبب ذلك أن اخللفاء كانوا يُعِّينون العلماء وأرابب الفنون‘‘ .مث حدث أن ’’البالد اإلسالمية قد ...
أمهلت العلوم احلكمية جبملتها .فلذلك احتاجت إىل البالد الغربية يف كسب ما ال تعرفه ،وجلب ما

جتهل صنعه‘‘(.)10
كان واقعه املصري حيتاج أساسا إىل اضم العلوم والصنائع .فيعمد رفاعة إىل التنبيه ألمهية العلوم
الطبيعية ،واو أمر قد ال ندرك اليوم خطورته إن مل نتذكر أن األزار ظل يقاوم حىت أواخر القرن التاسع
عشر  -أي ملا يزيد عل سبعة عقود بعد اللحظة اليت نتناوهلا انا  -إدخال حىت التاريخ واجلغرافيا ضمن
مقرراته .ولن يكتفي رفاعة بذلك التنبيه ،بل سيبذل جهدا تطبيقيا جبارا يف اذا الشأن إابن عمله يف
مدرسة األلسن اليت ترجم خرجيواا ،يف حنو  40عاما ،قرابة ألفي كتاب يف علوم متقدمة مستددة مع ما
يقتضيه كل ذلك من سك املصطلحات ووضع املعاجم.
وإىل جانب اذا اإلسهام يف نقل العلوم اليت تشكل أسس التقدم املادي ،مل يفت رفاعة أن يالحظ أيضا
ببصريته الثاقبة أن ’’التمدن مبناه عل العدل واحلرية العمومية‘‘.
وننتقل انا إىل تبني كيف عاجل رفاعة قضية املفارقة بني أتسيس دولة القانون واحلرية اليت ما بر يدعو
إليها ،من جهة ،وأوضاع االستبداد اليت كانت قائمة يف مصر ،من جهة أخرى.
ابتسم ’’راجي‘‘ لنفسه واو يتساءل :ال كان رفاعة يعكف ،هبدوئه وأانته ودون أن يلفت إليه النظر،
عل غرس بذور تتعارض مع أسس استبداد حممد علي مث خلفائه من بعده؟ أال يتبني من يتأمل سرية
رفاعة وأعماله أنه لئن كان قد اختار هندا إصالحيا ال يقوم عل التصادم مع احلاكم فإنه أخذ يتعهد
بصرب ودأب أسس ’’التمدن‘‘ اليت رأى أهنا وحداا الكفيلة بتقويض االستبداد واليت أدرك أن بالده
تفتقر إليها افتقارا شديدا؟ وأال يتبني أيضا أن رفاعة مل يكن خيدم بذلك حاكما ذا طمو جائح
()10

املرجع السابق ،صفحة .16

14

دل ما كان يدعو إليه رفاعة
أو حمدود ،بقدر ما كان خيدم وطنا يسهم يف تشكيل رؤيته ووعيه هبويته .ف ُ

يف اذا املقام إمنا يتناقض تناقضا اتما مع أوضاع االستبداد اليت كانت سائدة يف مصر.

ومل يكن رفاعة بغافل عن شطط حممد علي واختالط أولوايته حبكم طموحه الشخصي ،دون مراعاة
ما تقتضيه مصاحل البالد .فهو أيخذ عليه مثال أنه انشغل يف بداية حكمه عن ’’العمليات [االقتصادية]
النافعة  ...ألن غرياا كان يف ذلك الوقت أام منها .واو إجياد العساكر وتكثريام ،واالحتياج إليهم
لتصميم ملكه واألمن عل نفسه ومحاية الوطن .فكانت ابلنسبة للباشا مجيع املنافع العمومية امللكية
عرضية واتبعة للعسكرية  ...فلم يلتفت لرواج الزراعة البلدية إال التفاات اثنواي‘‘.
واو لئن برر االنشغال عن مصاحل البالد ابالعتبارات العسكرية فإنه ال خيفي نفوره من تغليب الطمو
العسكري عل رعاية ’’املنافع العمومية‘‘ .إذ كان يرى أن ’’فوائد التمدن كثرية  ...وكلما اتسع نطاق
متدن ممالك الدنيا خفت احلروب ،وقلت العداوة ،وتلطفت الفتوحات ،وندرت التقلبات والتغلبات ،حىت
تنقطع ابلكلية  ...ويزول الفقر واملسكنة‘‘
وميكن أن نرى انا أن جهد رفاعة قد انصب عل حتقيق اذا ’’التمدن‘‘ الكفيل أبن يفضي يف هناية
املطا ،إىل خفوت احلروب وإىل زوال الفقر’’ .التمدن‘‘ الذي ’’مبناه العدل واحلرية العمومية‘‘
ويروج رفاعة لفكرة احلرية اذه فيقول ’’إن احلرية التامة يف اجلمعية التأنسية [أي اجملتمع]  ...من أعظم
املزااي عند األمم املتمدنة‘‘( .)11وينبه إىل أن التمدن يقوم عل حرية الفكر والنشر فيقول’’ :أعان عل
ترخيص مجيع امللوك للعلماء وأصحاب املعار ،يف تدوين الكتب الشرعية
سعة التمدن يف بالد الدنيا
ُ
واحلكمية واألدبية والسياسية ،مث التوسع يف حرية ذلك بنشره طبعا ومتثيال‘‘( .)12وخيرب أال بالده مبا
ينشره الفرنسيون من’’ :التذاكر اليومية املسماة ابجلرانالت [أي الصحف]  ...واي ورقات تطبع كل
()11
()12
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يوم وتُذكِّر بكل ما وصل إليهم علمه  ...واذه اجلرانالت مأذون فيها لسائر أال فرنسا أن تقول رأيها
يف تدبري الدولة .فلها حرية اتمة ما مل تضر بذلك‘‘ .وسيحاكي او الحقا تلك اجلرانالت فيصدر
الوقائع املصرية مث جملة روضة املدارس.
ويتصل بدعوته لفكرة احلرية تروجيه لدولة القانون .فيرتجم ملواطنيه الدستور الفرنسي ،مبا يتضمنه من
مبادئ احلرية واملساواة ،مث يعلق عليه .فانظر كيف يعقب ،مثال ،عل املادة األوىل من الدستور الفرنسي
اليت تقول إن’’ :سائر الفرنساوية مستوون قدام الشريعة‘‘ [أي مجيع الفرنسيني متساوون أمام القانون]،
معناه أن ’’سائر من يوجد يف بالد فرنسا من رفيع ووضيع ال يتخلفون يف إجراء األحكام املذكورة يف
القانون ،حىت إن الدعوى الشرعية [أي القانونية] تقام عل امللك وينفذ عليه احلكم كغريه ... .ولقد
كادت اذه القضية [أي تساوي اجلميع أمام القانون] أن تكون من جوامع الكلم عند الفرنساوية .واي
من األدلة الواضحة عل وصول العدل عندام إىل درجة عالية‘‘.
ويعود إىل الرتاث من جديد فيضيف’’ :وما يسمونه احلرية ويرغبون فيه او عني ما نطلق عليه عندان
العدل واإلنصا .،وذلك ألن معىن احلكم ابحلرية او إقامة التساوي يف األحكام والقوانني ،حبيث
ال جيور احلاكم عل إنسان ،بل القوانني اي احملكمة واملعتربة‘‘.
ويقول’’ :إن ملك فرنسا ليس مطلق التصر ،،وإن للسياسة الفرنساوية قانوان يقيد احلاكم ،حبيث إن
احلاكم او امللك بشرط أن يعمل مبا او مذكور يف القوانني اليت يرض هبا أال الدواوين [أي اجملالس
النيابية] .القانون الذي ميشي عليه الفرنساوية اآلن  ...فيه أمور ال ينكر ذوو العقل أهنا من ابب
العدل‘‘(.)13

()13

ختليص اإلبريز ،ص  - 173ص .174
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ويدعو رفاعة إىل الفصل بني السلطات( ،)14اليت يرتمجها ابسم القوى(’’ .)15القوة األوىل ،قوة تقنني
القوانني وتنظيمها .والثانية :قوة القضاء وفصل احلكم .والثالثة :قوة التنفيذ لألحكام بعد القضاء هبا‘‘.
أما الرعية فيدب أن تكون ’’حمرزة لكمال احلرية ،متمتعة ابملنافع العمومية فيما حيتاج إليه اإلنسان يف
معاشه ووجود كسبه وحتصيل سعادته‘‘.
وينبه إىل دور الرأي العام الذي يقيد احلاكم’’ :فالرأي العمومي سلطان قاار عل قلوب امللوك واألكابر،
ال يتساال يف حكمه ،وال يهزل يف قضائه ،فويل ملن نفرت منه القلوب‘‘ ،وإىل أمهية احلكم الذي
ِّ
يخ ،أي حكايته وقائعهم
يصدره التاريخ ،ذلك أن ’’مما حيُاسب امللوك أيضا عل العدل واإلحسان :التار ُ
ملن بعدام‘‘( ،)16ملتمسا يف ذلك قيدا معنواي حيد من غلواء احلكام.
ومل يقتصر رفاعة عل الرتويج إلصال نظام احلكم فحسب ،بل وجه عنايته أيضا إىل مسألتني اامتني
تتعلقان بتكوين الوعي العام ومها :تعزيز القومية املصرية والنهوض مبكانة املرأة.
والحظ ’’راجي‘‘ ،فيما خيص القومية املصرية ،أن رفاعة كان يتعامل مع احلضارة الغربية من موقع املعتز
ابنتمائه ال لرتاثه الذي أخذ يستلهمه فحسب ،بل لوطنه أيضا .فال شك أنه كان يتذكر وصف
’’بوانبرته‘‘ ملصر ،قبل حنو من ثالثني عاما آنذاك ،أبهنا ’’اذا اإلقليم الذي ال يوجد [مثله] يف كرة
األرض كلها‘‘ .وال شك أن ذانه ظلت تتوارد عليه كلمات ’’جومار‘‘ املشر ،الفرنسي عل دارسي
البعثة عندما خاطبهم قائال’’ :إنكم منتدبون لتدديد وطنكم الذي سيكون سببا يف متدين الشرق
أبسره  ...أمامكم مناال العرفان فاغرتفوا منها بكلتا يديكم  ...واقتبسوا من فرنسا نور العقل الذي رفع
أورواب عل سائر أجزاء الدنيا .وبذلك تردون إىل وطنكم منافع الشرائع والفنون اليت ازدان هبا عدة قرون
ترجم رفاعة فيما يبدو كتاب مونتسكيو ’’رو القوانني‘‘  -الذي دعا فيه مونتسكيو إىل الفصل بني السلطات  -بعنوان ’’رو
()14
الشرائع‘‘ ،ولكن الكتاب مل يقدر له أن ينشر.
تعين الكلمة الفرنسية  pouvoirالسلطة مثلما تعين القوة.
()15
األعمال الكاملة ،اجلزء األول ،ص  ،519ص .521
()16
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يف األزمان املاضية .فمصر ،اليت تنوبون عنها ،ستسرتد بكم خواصها األصلية .وفرنسا ،اليت تعلمكم
وهتذبكم ،تفي ما عليها من الدين الذي للشرق عل الغرب كله‘‘.
ولعل ذلك او ما شدعه عل أن يرتجم ،إابن إقامته يف فرنسا ،كتاب ’’اتريخ قدماء املصريني‘‘ وعل
أن يؤلف يف أواخر حياته كتاب ’’أنوار توفيق اجلليل يف أخبار مصر وتوثيق بين إمساعيل‘‘ عن اتريخ
مصر القدمي وعن اتريخ العرب حىت ظهور اإلسالم .وسيقول رفاعة عن مصر إن ’’مما اُختصت به مصر
من بني املمالك أن كل مملكة تستنري براة مث تنطفئ .وتشرق مشس هبدتها مث ختتفي  ...أما مصر
فأغرب شيء بقاء مشس سعداا وارتقاء كوكب جمداا[ ،ذلك] أهنا بقيت سبعني قران حافظة ملرتبتها
العليا ،هلا اليد البيضاء عل سائر ممالك الدنيا‘‘(.)17
وستساعد اذه الثقة اليت تعامل هبا مع الغرب يف تعميق الرو الوطنية اليت ستظهر آاثراا فيما بعد مع
خترج اآلال ،من املدارس اليت أنشئت يف تلك الفرتة ،مشبعني برابطة ’’األخوة الوطنية‘‘ وملمني مبا
ضمنه مؤلفاته وترمجاته من أفكار عن احلرية وأسس التمدن .وكان رفاعة يدرك خطورة مهمته متاما،
إذ قال إابن إقامته يف ابريس’’ :لو تُعهدت مصر وتوفرت فيها أدوات العمران ،لكانت سلطان املدن
ورئيسة بالد الدنيا ،كما او شائع عل لسان الناس من قوهلم :مصر أم الدنيا‘‘(.)18

وتشري تلك البذور األوىل إىل تشكل مالمح وعي جديد حيدد مكانة رابطة الوطن اآلخذة يف التمايز إزاء
رابطة الدين .يقول رفاعة’’ :مجيع ما جيب عل املؤمن ألخيه املؤمن  ...جيب عل أعضاء الوطن يف
حقوق بعضهم عل بعض ،ملا بينهم من األخوة الوطنية‘‘(.)19

()17
()18
()19

األعمال الكاملة ،اجلزء الثالث ،ص .18
املرجع السابق ،ص .78
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وسيكون هلذا الوعي اجلديد بفكرة الوطن يف مواجهة فكرة األممية العثمانية دوره يف حتديد موقف احلركة
الوطنية الحقا من مسألة العالقة بدولة اخلالفة .يقول رفاعة’’ :الوطن او عش اإلنسان الذي فيه درج،
ومنه خرج  ...واو البلد الذي نشأتُه تربته وغذاؤه واواؤه ورابهُ نسيمه‘‘(.)20
وفكرة الوطن تستدعي ابلضرورة فكرة املواطنة ،أي عدم التفرقة بني أبناء الوطن عل أساس الدين
أو العرق أو النوع.
يتصفح ’’راجي‘‘ ’’ختليص اإلبريز‘‘ ويقف عند مالحظة معربة دالة عل التسامح الديين استوقفت
رفاعة’’ :والغالب عل أالها [ابريس] البشاشة يف وجوه الغرابء ولو اختلف الدين  ...ففي بالد
الفرنسيني يبا التعبد بسائر األداين‘‘ .ويعود رفاعة إىل وطنه فيقول إن احلكام’’ :إذا تعصبوا لدينهم
وتداخلوا يف قضااي األداين ،وأرادوا قلب عقائد رعاايام املخالفني هلم ،فإمنا حيملون رعاايام عل
النفاق ،ويستعبدون من يُكراوهنم عل تبديل عقيدته ،وينزعون احلرية منه‘‘(.)21
ومن األمور األخرى اليت سيستخلص منها رفاعة قيما عاما دون الوقو ،عند املظهر اخلارجي املخالف
ما رآه من أحوال املرأة الفرنسية .فعل الرغم من اختال ،مظهر املرأة الفرنسية وعاداهتا عن املرأة املصرية
(’’وعادة نساء اذه البالد كشف الوجه والرأس والنحر وما حتته ،والقفا وما حتته ،واليدين إىل قرب
املنكبني‘‘) ،فإنه مل ينب أحكامه عن املرأة بناء عل املظهر .فقال’’ :إن وقوع اللخبطة ابلنسبة لعفة
النساء ال أييت من كشفهن أو سرتان ،بل الرتبية اجليدة  ...والتعود عل حمبة واحد دون غريه ،وعدم
التشريك يف احملبة وااللتئام بني الزوجني‘‘.

()20
()21

املرشد األمني ،ص .94
األعمال الكاملة ،اجلزء األول ،ص .556
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واو عند عودته ال ينشغل بطبيعة احلال بتقليد املظهر بل بتطبيق القيم الكامنة وراء ذلك .يقول رفاعة:
’’كلما كثر احرتام النساء عند قوم كثر أدهبم  ...فعدم توفية النساء حقوقهن فيما ينبغي هلن احلرية فيه
دليل عل الطبيعة املترببرة‘‘(.)22
ويكتب ’’إن الفضائل ،من حيث اي فضائل إنسانية ،توجد يف الرجال والنساء ولكن عل وجه خمتلف
يف طباعهن‘‘(’’ .)23ومما يوجد يف األنث قوةُ الصفات العقليةِّ ،
وحدة اإلحساس ،واإلدراك عل وجه
ُ
قوي قومي‘‘(.)24
مث او يدعو إىل تعليم البنات’’ :ليست املعار ،واآلداب يف النساء إال حمامد كالرجال‘‘( ،)25بل وإىل
عمل املرأة’’ :إن صر ،اهلمة يف تعليم البنات ُ ...مي ِّكن املرأة عند اقتضاء احلال أن تتعاط من األشغال
واألعمال ما يتعاطاه الرجال ،عل قدر قوهتا وطاقتها .وكل ما يطيقه النساء من العمل يباشرنه
أبنفسهن .واذا من شأنه أن يشغل النساء عن البطالة‘‘(.)26
ويتذكر ’’راجي‘‘ الواقعة الشهرية املتصلة بعقد زواج رفاعة الذي تعهد فيه لزوجته أبن يبق معها وحداا
عل الزوجية ،وكذلك موقفه بصفة عامة من العالقة بني الرجل واملرأة القائمة عل املودة واالحرتام:
’’معرفة إرضاء أحد الزوجني لآلخر فن نفيس ،وإن كان صعبا يف حد ذاته ،ألنه يستدعي كمال الرتبية،
واالتصا ،ابلعدل ،وقوة العقل ،وذكاء الفطنة ،واعتياد كل من الزوج والزوجة عل حتسني أحوال املنزل

()22
()23
()24
()25
()26

مالحظة أضافها رفاعة لرتمجته لكتاب ’’حملة اترخيية عن أخالق األمم وعاداهتا‘‘ لديبنج.
األعمال الكاملة ،اجلزء الثاين ،ص .353
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املشرتك بينهما وتنظيمه وترتيبه بقدر ما ميكن ،ومعرفة االعتناء ابلوسائل اليت تستدعيها الصداقة بني
الزوجني‘‘(.)27
لكن صدر ’’راجي‘‘ انقبض واو يتذكر ،من جهة أخرى ،أن عقد زواج رفاعة  -مع تقدمه اذا عل
عصره  -قد تضمن إىل جانب التزامه بعدم مجع زوجة أخرى إىل زوجته تعهده أيضا أبال يتمتع ’’جبارية
ملك ميني‘‘.
عل أي حال ،لقد ظل رفاعة واو يدعو إىل النهوض ابملرأة خملصا للحل العملي الذي ارآته منذ إقامته
يف ابريس :أي التماس شوااد من الرتاث تعزز ما يدعو إليه .فهو عندما يشدع مثال عل تعليم املرأة
يقول إن من زوجات الرسول من كانت تقرأ وتكتب ،وإن ما يعوق تطور املرأة ال الدين بل ’’العوائد
احمللية املشوبة جبمعية جاالية‘‘( .)28وعندما يروج حلق املرأة يف العمل يستشهد يآية ’’أين ال أضيع عمل
عامل منكم من ذكر أو أنث ‘‘ وآية ’’للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسنب‘‘.
وتساءل ’’راجي‘‘ كيف كان حكام مصر آنذاك ،مبا هلم من نوازع استبدادية ،يستقبلون ما يقوله رفاعة.
ويتذكر أن رفاعة مل يكن معرتضا عل فكرة احلكم امللكي يف ذاته ،إذ نراه يرفض يف ’’التلخيص‘‘ فكرة
انتخاب احلاكم’’ :ملا ترتب عل أصل االنتخاب ما ال حيص من املفاسد والفنت واحلروب‘‘( .)29غري
أن رفاعة لئن كان مييل ،فيما يبدو ،إىل ما يوفره النظام امللكي من استقرار ،فإنه كان يعول أساسا  -يف
ظل الظرو ،القائمة آنذاك  -عل تطلع احلاكم إىل اإلصال والتطوير .ولعل قوة نفوذ حممد علي مل
جتعله خيش كثريا من أفكار رفاعة .لكن رفاعة ما لبث أن اصطدم مرتني مبن جاء بعد حممد علي من
حكام.
()27
()28
()29
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فقد استشعر اؤالء خطورة ما يقوم به رفاعة .فما أن توىل عباس األول احلكم حىت أغلق مدرسة األلسن
ونف رفاعة إىل السودان إىل أن توىل سعيد احلكم فعاد رفاعة إىل مصر ليستأنف دوره حينا من الدار
حىت اكتشف سعيد او اآلخر أن ’’األمة اجلاالة أسلس قيادة من األمة املتعلمة‘‘ فأغلق املدارس العليا
وأبعد رفاعة عن املناصب العامة .مث يتوىل احلكم إمساعيل بتطلعه اإلصالحي فيعود رفاعة لريأس إدارة
الرتمجة ويشر ،عل التعليم ويصدر ’’روضة املدارس‘‘ ،أول جملة ثقافية مصرية.
قام ’’راجي‘‘ يتدول قليال عل سطح داره وينظر إىل املارة املتدفقني يف كل اجتاه .رغم إعدابه برفاعة،
إبجنازه وبصريته ورقة طبعه ،فإنه كان يتساءل أيضا عن الغياب شبه التام للمسألة االجتماعية يف فكره
وأعماله .يتذكر أن أحد أصدقائه قد أشار مرة إىل أن رفاعة مل يتعرض قط يف ’’ختليص اإلبريز‘‘ لفكرة
االشرتاكية ،رغم شيوعها  -عل األقل يف صيغتها املثالية أو الطوابوية  -إابن إقامته يف ابريس.
وتساءل ’’راجي‘‘ أمل يكن صديقه يقسو بذلك عل رفاعة؟ ال أنيت حنن بعد حنو قرنني لنلقي أحكامنا
اكذا دون مراعاة من أي نقطة انطلق رفاعة وإىل أي شأو وصل؟
لكنه مل يكن أيخذ عل رفاعة عدم ااتمامه بذلك التيار الفكري أو ذاك ،بل عدم ااتمامه ابملسألة
االجتماعية ذاهتا اليت كانت تطر نفسها عل حنو مؤمل وملح يف الواقع املصري عندئذ ،ومع ذلك
يصمت رفاعة عنها صمتا شبه اتم .أفلم يالحظ رفاعة مثال غياب الرق يف فرنسا إابن درسه هبا  -إذ
ألغاه اليعاقبة

()30

يف خضم الثورة الفرنسية عام  ،1794أي قبل أن يزوراا بنحو ثالثني عاما  -مع

استمراره يف مصر()31؟ أفلم يشهد رفاعة مثال ،حبكم عمله لفرتة إماما ابجليش ،مآسي املعاملة الوحشية
للدنود يف جيش حممد علي؟ وأمل ير فظائع السخرة املستخدمة يف تنفيذ األشغال العامة ومنها مثال قناة
السويس؟ لكنه ال ينطق عن كل ذلك حرفا.
()30
()31

اليعاقبة فرقة ثورية فرنسية راديكالية.
مل يلغ الرق يف مصر  -رمسيا عل األقل  -إال يف عام  ،1877أي بعد وفاة رفاعة بنحو أربع سنوات.
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وأخذ ’’راجي‘‘ يتساءل ،مع إقراره حبدم إجناز رفاعة وأمهيته وحدود دوره يف النهاية كفرد واحد ،ملاذا
صمت ’’رواد النهضة‘‘ بشكل شبه اتم عن املسألة االجتماعية ،أي عن أحوال مواطنيهم االقتصادية
واالجتماعية .ال تصوروا أن املدخل لرتقية أحواهلم اذه يقتضي الرتكيز أساسا عل التعليم وعل الرتويج
لقيم احلرية واحلداثة  -أساس التقدم والنهضة  -فاقتصروا عل ذلك؟ وأمل تكن ترقية أحواهلم اذه كفيلة
أبن تعزز بدوراا أسس ’’التمدن‘‘ تلك؟ وأمل تكن جديرة أبن توىل االاتمام لذاهتا اي ،بصر ،النظر
عن صلتها بنهضة أو تقدم؟ فماذا ُخيفي اذا التغافل املمتد؟
ويقفز إىل ذان ’’راجي‘‘ اسم آخر وفد إىل مصر قبل وفاة رفاعة بعام واحد ،أي يف عام ،1871
ليسهم يف دفع حركة النهضة الناشئة عل حنو فريد .وكان ذلك الشخص او مجال الدين األفغاين .وقد
دفع مجال الدين حركة النهضة ’’عل حنو فريد‘‘ من جانبني مها :أنه تعرض ،يف مفارقة عما كان سائدا
يف زمانه ،لتلك املسألة حتديدا :مسألة أحوال البسطاء ومكانتهم؛ مث ألنه كان  -عل العكس من رقة
سلفه رفاعة وأانته ،أو من الرو اإلصالحية لدى تلميذه اجملدد حممد عبده  -مبثابة إعصار جائح أخذ،
بنزعته الثورية وجرأته يف احلق ،يربق ويرعد يف مساء الوعي الوطين الوليد.
قام ’’راجي‘‘ إىل كتب األفغاين يقلب صفحاهتا ويتمهل عند املقاطع اليت علم إزاءاا إبشارات يف
اهلامش’’ :لوال الزرع ولوال الضرع ملا كان سر ،األغنياء وال تر ،األمراء .موقف الزراع والصناع من
احلضارة أنفع من موقع اإلمارة .رأينا شعبا يعيش بدون ملك ،ولكن ما رأينا ملكا يعيش بدون
شعب‘‘(.)32
وال يُعلي مجال الدين من دور الزراع والصناع فحسب بل ميضي حىت إىل حد احلديث عن ’’االشرتاكية‘‘
يف ذلك الزمن البعيد’’ .االشرتاكية  ...اليت ستؤدي حقا مهضوما ألكثرية من الشعب العامل‘‘(.)33
()32
()33

خاطرات مجال الدين األفغاين ،ص .434
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واليت ’’وإن قل نصراؤاا اليوم ،فال بد أن تسود يف العامل يوم يعم فيه العلم الصحيح ،ويعر ،اإلنسان أنه
وأخاه من طني واحد أو نسمة واحدة‘‘.
وكان مجال الدين يتوجه خبطابه إىل املصريني مجيعا ال إىل املثقفني وحدام فيكتب مثال’’ :عل املصريني
عموما ،وعل الفالحني خصوصا ،أن جيمعوا أمرام عل أن مينعوا احلكومة كل ما تطلب منهم‘‘(.)34
واو ال خياطبهم خطااب رفيقا لينا بل تشعر أنه يهزام ازا إىل االنتفاض والثورة’’ :إنكم ،معاشر املصريني،
قد نشأمت يف االستعباد ،وربيتم حبدر االستبداد ،وتوالت عليكم قرون منذ زمن امللوك الرعاة حىت اليوم
وأنتم حتملون عبء نري الفاحتني وتعنون لوطأة الغزاة الظاملني .تسومكم حكوماهتم احليف واجلور وتنزل
بكم اخلسف والذل وأنتم صابرون بل راضون  ...كالصخرة امللقاة يف الفالة ،ال حس لكم وال صوت.
أنظروا أارام مصر واياكل منفيس وآاثر ثيبة [طيبة] ومشااد سيوة وحصون دمياط شاادة مبنعة آابئكم
وعزة أجدادكم  ...ابوا من غفلتكم ،اصحوا من سكرتكم .انفضوا عنكم الغباوة واخلمول .وشقوا صدور
املستبدين بكم كما تشقون أرضكم مبحاريثكم .عيشوا كباقي األمم ،أحرارا سعداء أو موتوا أجراء
شهداء‘‘(.)35
وسيظل يلح عل فكرة احلرية ،ال بوصفها جمرد أساس من أسس التمدن اليت جيدر توفرياا ،بل بوصفها
حقا ينتزع انتزاعا ،فيقول’’ :إذا صح أن من األشياء ما ليس يواب ،فأام اذه األشياء احلرية
واالستقالل .ألن احلرية احلقيقية ال يهبها امللك املسيطر لألمة عن طيب خاطر ،واالستقالل كذلك .بل
اااتن النعمتان إمنا حصلت وحتصل عليهما األمم أخذا بقوة واقتدار‘‘(.)36

ص .61

()34
()35

جملد العروة الوثق  ،ص  - 453ص ..454
حممد عمارة ،مجال الدين األفغاين موقظ الشرق وفيلسو ،اإلسالم ،دار الشروق ،القاارة ،الطبعة الثانية ،1988 ،ص - 60
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ويقول الشيء نفسه عن مسؤولية الناس عن أتسيس احلكم السليم’’ :القوة النيابية ألي أمة كانت،
ال ميكن أن حتوز املعىن احلقيقي إال إذا كانت [صادرة] من نفس األمة .و[أما] أي جملس نيايب أيمر
بتشكيله ملك أو أمري ،أو قوة أجنبية حمركة هلما ،فاعلموا أن حياة تلك القوة النيابية املواومة موقوفة
عل إرادة من أحدثها‘‘(.)37
وليس املهم فقط من سينشئ اجمللس النيايب ،بل االحنيازات داخله’’ :سرتون عما قريب ،إذا تشكل
اجمللس النيايب املصري  ...أن حزب الشمال ال أثر له يف ذلك اجمللس ،ألن  ...مبادئه [تفرتض] أن
يكون معارضا للحكومة ،وحزب اليمني أن يكون من أعواهنا .سرتون كل عضو يفر من أن يكون يف
حزب الشمال ،فراره من األسد ،إىل حزب اليمني ... .سرتون أن الذي يكون انئبا عن الشعب  ...او
الذي كان آلة صماء بيد تلك القوة اليت عملت عل وصول وطنه ومواطنيه إىل ما وصلوا إليه .انئبكم
ط
سيكون ذلك الوجيه الذي امتص مال الفال  .ذلك اجلبان البعيد عن منااضة احلكام الذين ُام أسق ُ
منه ِّمهة .ذلك الرجل الذي  ...يرى يف كل دفاع عن وطنه ومناقشة للحساب قلة أدب وسوء تدبري
وعدم حنكة وهتور‘‘(.)38
وحيض الشعب عل أن يراقب تنفيذ إرادته ،ألن إرادة’’ :الشعب  ...اي قانون ذلك الشعب‘‘
(اخلاطرات ص  )37الذي يبايع عليه احلاكم’’ :يبق التاج عل رأسك ما بق او حمافظا عل صون
الدستور وأنه إذا حنث بقسمه وخان دستور األمة :إما أن يبق رأسه بال اتج ،أو اتجه بال رأس‘‘(.)39

()37
()38
()39

املرجع السابق ،ص .473
املرجع السابق ،ص  - 473ص .474
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ويواصل مجال الدين ،من جهة أخرى ،أتصيل دور العقل يف تناول قضااي الدين ،فيقول عن القرآن إنه:
’’جيب أن ُجيل عن خمالفته للعلم احلقيقي  ...فإذا مل نر يف القرآن ما يوافق صريح العلم  ...اكتفينا مبا
جاء فيه من اإلشارة ورجعنا إىل التأويل‘‘(( )40اخلاطرات ص .)161

وتبلغ سعة أفقه يف ذلك التأويل حدا جيعله يقبل حىت نظرية داروين عل الرغم من تناقضها الظااري
عل األقل مع قصة اخللق الدينية ،بل يذاب إىل حد أن مفكري العرب قد قالوا ابلنشوء واالرتقاء من
قدمي.
ت] عن بيت أيب العالء:
يتصفح ’’راجي‘‘ أعماله الكاملة ويقف عند اذا املقطع املعرب’’ :عندما [ ُسئل ُ

"والذي حارت الربية فيه [أي اإلنسان] حيوان مستحدث من مجاد" ،ال يقصد املعري يف اذا البيت
قلت  ...أما مقصد
من الشعر ارتقاء احليوان من اجلماد ويوافق مذاب داروين يف النشوء واالرتقاء؟ ُ ...
أيب العالء فظاار واضح ليس فيه خفاء ،فهو يقصد النشوء واالرتقاءِّ ،
آخذا مبا قاله علماء العرب قبله
هبذا املذاب .إذ قال أبو بكر بن بشرون " ...إن الرتاب يستحيل [أي يتحول] نباات ،والنبات يستحيل
حيواان ،وأن أرفع املواليد او اإلنسان (احليوان) واو آخر االستحاالت الثالث وأرفعها"  ...فإذا كان
مذاب النشوء واالرتقاء عل اذا األساس ،فالسابق فيه علماء العرب وليس داروين ،مع االعرتا،
بفضل الرجل  ...وخدمته للتاريخ الطبيعي من أكثر وجواه‘‘.
وعل الرغم من سطحية اذا الدفاع عن نظرية النشوء واالرتقاء  -ألن األمر ليس جمرد رأي يساق ،بل
حبوث تستند إىل شوااد جتريبية وفقا ملنهج علمي  -فإن مجال الدين مل يكن يف موقفه اذا مسايرا لفكرة
علمية جديدة جملرد إثبات قدرة الدين عل استيعاب أفكار علمية قد تبدو متعارضة مع ظاار الرواية
الدينية .بل او يقبل ابلفكرة اجلديدة يف حدود اتفاقها مع إعمال العقل .وإعمال العقل اذا او ما
جعله يشرط موقفه من تلك النظرية هبذا التحفظ اهلام ،فهو يقر أبن’’ :كل ما جاء يف مذاب
()40
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الطبيعيني  ...ال يضر التسليم به[ ،مبا يف ذلك] أن  ...ظهور األحياء نتيدة طبيعية لقوى طبيعية‘‘.
ولكنه يتحفظ عل اذه النتيدة ال ابعرتاض ديين بل حبدة عقلية فيضيف’’ :ال يضر التسليم [بذلك]
نعم  ...إن أمكنهم إثبات التوالد الذايت‘‘ .فإثبات ظهور احلياة تلقائيا ابلتوالد الذايت  -أو ابلظهور
الطبيعي للحياة  -او الكفيل أبن جيعل ’’ألقواهلم معىن وملذابهم مستندا‘‘ .ويف انتظار اذا اإلثبات ،ال
وخالفت أنصاره يف مسألة "نسمة احلياة"
يضريه أن يوافق عل مذاب النشوء واالرتقاء ’’وإن خالفتُه
ُ
[أي أصل احلياة] اليت أوجداا اخلالق سبحانه وتعاىل‘‘(.)41
ويصف إميانه بعقل اإلنسان فيقول’’ :اإلنسان من أكرب أسرار اذا الكون  ...ولسو ،يستدلي بعقله
ما غمض وخفي من أسرار الطبيعة  ...فريى ما كان من التصورات مستحيال قد صار ممكنا  ...وال
يبق مستحيال إجياد مطية توصله [أي اإلنسان] للقمر أو األجرام األخرى؟ وما يدرينا بعد ذلك ما أيتيه
اإلنسان يف مستقبل الزمان إذا ما او اثبر عل اذا السري لكشف السر بعد السر من جمموع أسرار
الطبيعة‘‘(.)42
ولعل ذلك االنفتا العقلي غري املألو ،لدى عامل دين يف ذلك العصر او ما جعل الفيلسو ،الفرنسي
’’أرنست رينان‘‘ ،الذي كان قد اِّت هم اإلسالم ابلعداء للعلم والفلسفة ،يقول عنه’’ :قلما استطاع أحد
أن يؤثر يف نفسي مبثل ما أثر او ... .إن الشيخ مجال الدين  ...متحرر مما علق ابإلسالم من أواام
وخرافات ... .لقد ُخيل إيل ،من حرية فكره ونبالة شيمه وصراحته ،وأان أحتدث إليه ،أنين أرى ،وجها

لوجه ،أحد من عرفتهم من القدماء ،وأنين أشهد ابن سينا أو ابن رشد‘‘(.)43

()41
()42
()43
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وكان مجال الدين يدرك أن إعالءه من مكانة العقل ’’احلكم للعقل والعلم‘‘( )44قد جيلب عليه سخط
التقليديني .ذلك أن ’’العقل ال يوافق اجلمااري ،والعلم  -عل ما به من مجال  -ال يرضي اإلنسانية
[مجيعها] كل اإلرضاء‘‘ .ولذا خياطب املصلح فيقول’’ :ستصاد ،من أال اجلمود عنتا وخترصا وقلبا
للحقائق .فال تبال هبم ،فما خال الكون منهم يوما ليخلو زمنك ،وال جنا منهم خملص لتندو أنت‘‘(.)45
ولعله كان يشدع ،واو خياطب نفسه ،كل مفكر ثوري آخر عندما قال’’ :أيها الدرويش الفاين :مم
ختش ؟ اذاب وشأنك ،وال ختف من السلطان وال ختش الشيطان .كن فيلسوفا ترى العامل ألعوبة،
وال تكن صبيا الوعا‘‘.
وينوه أبن سبب احلروب او عدم التعويل عل العقل وعدم انتشار العلم فيقول’’ :إن عدم إجابة األمم
لداعي احلرب واتفاقها عل حتكيم العقل والعدل فيما فيه خيتلفون ،او الذي يكفي البشر شر احلروب
والقتال وجيعل اخللق يف سالم دائم واناء مقيم  ...ألن أعظم ما يبعث عل األمل يف إبطال احلروب إذا
ارتق العامل اإلنساين يف حقيقة العلم وعم [العلم] طبقاته .إنك لو أخذت اليوم عموم عساكر بريطانيا
وختيلتهم حقيقة مثل نيوتن وداروين ،وفرنسا مثل ابستري ،وأمثاهلم من ابقي األمم ،فهل يقفون صفوفا
لالقتتال؟ ال أظن ،وال تظنون ذلك ،وال ام يفعلون‘‘(.)46
فهو يرى أن العلم ال ينفصل عن كيفية استخدامه’’ :إن العلم الصحيح  ...او العلم الذي به ينتهي
اإلنسان عن الفساد يف األرض وسفك الدماء‘‘(.)47
وهبذا االنفتا العقلي نفسه ،يُسلط مجال الدين الضوء عل وحدة األداين ،نبذا للطائفية وأتكيدا
للمساواة وتعزيزا للرابطة الوطنية ،فيقول’’ :إن األداين الثالثة :املوسوية والعيسوية واحملمدية عل متام
()44
()45
()46
()47
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االتفاق يف املبدأ والغاية ... .وعل اذا ال يل ابرق أمل كبري أن تتحد أال األداين الثالثة مثل ما
احتدت األداين يف جواراا وأصلها وغايتها ،وأن هبذا االحتاد يكون البشر قد خطوا حنو السالم خطوة
ِّ
مت أن دون احتاد أال األداين تلك اهلوات العميقة وأولئك
كبرية يف اذه احلياة القصرية  ...ولكن ملا عل ُ
ِّ
مت أن رجال جيسر عل مقاومة التفرقة ونبذ
املرازبة الذين جعلوا كل فرقة مبنزلة "حانوت"  ...عل ُ
االختال ،وإانرة أفكار اخللق بلزوم االئتال ،،رجوعا إىل أصل الدين احلق ،فذلك الرجل  ...يكون
عندام قاطع أرزاق املتاجرين يف الدين ... ،و[يكون] يف عرفهم :الكافر ،اجلاحد ،املارق املخردق،
املهرتق ،املفرق‘‘(.)48
كرس مجال الدين حياته كلها ملكافحة اجلمود واالستبداد واالستعمار .ينتقل من بلد إىل منف  ،ومن
جممع علم إىل حزب سري ،ومن نصح احلكام إىل حشد الثوار ،ومن إصدار الصحف إىل إلقاء اخلطب،
ومن نشر الكتب إىل عقد االجتماعات .ولئن كان مجال الدين لن يشغل ،عل عكس سلفه رفاعة
أو خلفه حممد عبده ،مناصب رمسية ينشئ فيها مؤسسات أو ينفذ فيها إصالحات ،فإنه ما بر يبث يف
كل أعماله اذه روحا رسالية تنفض مجود التقليد واخلمول وتدعو إىل إعمال العقل ونشدان احلرية.
وسينتقل قبس من اذه الرو إىل تلميذه حممد عبده الذي سيقول يف ذلك’’ :إن والدي أعطاين حياة
يشاركين فيها أخواي علي وحمروس ،والسيد مجال الدين األفغاين أعطاين حياة أشارك هبا حممدا وإبراايم
ِّ
ب هبا القلوب وأُع ِّق ُل العقول‘‘.
وموس وعيس واألولياء والقديسني‘‘ فقد ’’أوتيت من لدنه حكمة أُق ل ُ
وسيكون اذا التعويل عل العقل ومنهج التأويل من الركائز األساسية للتدديد الديين لدى حممد عبده
الذي سيدعو إىل’’ :حترير العقل من قيد التقليد  ...والنظر إىل العقل ابعتباره قوة من أفضل القوى
اإلنسانية ،بل اي أفضلها عل احلقيقة‘‘.

()48
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وحيدد حممد عبده مكانة الدين يف ضوء العقل فيقول’’ :فال جيوز أن يقام الدين حاجزا بني األروا وبني
ما ميزاا هللا به  ...بل جيب أن يكون الدين ابعثا هلا عل طلب العرفان ،مطالبا هلا ابحرتام الرباان،
فارضا عليها أن تبذل ما تستطيع من اجلهد يف معرفة ما بني يديها من العوامل‘‘ .غري أنه يضيف حتفظا
ااما فيقول’’ :ولكن مع التزام القصد والوقو ،يف سالمة االعتقاد عند احلد‘‘(.)49
وسيظل اذا التحفظ ،املتمثل يف إعمال العقل والتأويل مع ’’عدم جتاوز احلد‘‘ ،ماثال دوما يف منهج
حممد عبده’’ :د ِّاوم عل قراءة القرآن وتفهم أوامره ونواايه ومواعظه وعربه  ...وحاذر النظر إىل وجوه
التفاسري إال لفهم مفرد غاب عنك مراد العرب منه ،أو ارتباط مفرد يآخر خفي عليك متصله‘‘(.)50
خالفت يف الدعوة إليه [أي إىل
ولذا فقد واجه يف آن واحد كال من التقليديني والعصريني’’ :وقد
ُ
اإلصال الديين] رأي الفئتني العظيمتني اللتني يرتكب منهما جسم األمة :طالب علوم الدين ومن عل
شاكلتهم ،وطالب فنون العصر ومن او يف انحيتهم‘‘(.)51
ومما يبني موقفه من هنج اجلمود الذي كان سائدا آنذاك يف األزار ذلك احلوار املعرب الذي دار بينه وبني
الشيخ البحريي يف اجتماع عقده جملس إدارة األزار ليناقش فيه تعليم الطالب ،حيث يقول له الشيخ
البحريي:
’’ -إننا نعلمهم كما تعلمنا
 واذا او الذي أخا ،منه أمل تتعلم أنت يف األزار؟ وقد بلغت ما بلغت من مراقي العلم وصرت فيه العلم الفرد؟()49
()50
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 إن كان يل حظ من العلم الصحيح ،الذي تذكر ،فإنين مل أحصله إال بعد أن مكثت عشر سننيأكنس من دماغي ما علق فيه من وساخة األزار ،واو إىل اآلن مل يبلغ ما أريده له من النظافة‘‘(.)52
فاألزار كان ال يزال يرفض آنذاك إدخال بعض علوم العصر يف منااده ،ومنها املنطق واحلساب والتاريخ
واجلغرافيا.
واذا ما سيدعله يقول’’ :إذا يئست من إصال األزار ،فإنين أنتقي عشرة من طلبة العلم ،وأجعل هلم
مكاان عندي يف عني مشس ،أربيهم فيه تربية صوفية مع إكمال تعليمهم  ...ليكونوا خلفا يل يف خدمة
اإلسالم .ذلك أنين ال أأيس من اإلصال اإلسالمي .بل أترك احلكومة ،مث أؤلف كتااب يف بيان حقيقة
األزار ،أمثل [أي أشر ] فيه أخالق أاله وعقوهلم ومبلغ علومهم وأتثريام يف الوجود  ...حىت يعلم
املسلمون وغريام حقيقة اذا املكان اليت جيهلها الناس حىت من أاله‘‘( .)53ذلك أن ’’بقاء األزار
متداعيا عل حاله ،يف اذا العصر ،حمال .فهو إما أن يعمر وإما أن يتم خرابه‘‘(.)54
كان هنج حممد عبده يقوم إذن عل تغليب العقل عل النقل عند تعارضهما ،مع اللدوء إىل التأويل عند
احلاجة إىل التوفيق بينهما .واو لئن كان ينظر إىل القرآن عل أنه’’ :معدزة عُرضت عل العقل ...
وأطلقت له حق النظر يف أحنائها‘‘  ،281/3فإنه ينوه أبن القرآن ’’يذكر  ...آاثر هللا يف األكوان
حتريكا للعربة ،وتذكريا ابلنعمة ،وحفزا للفكرة ،ال تقريرا لقواعد الطبيعة ،وال إلزاما ابعتقاد خاص يف
اخلليقة‘‘(.)55

()52
()53
()54
()55

املرجع السابق ،اجلزء الثالث ،ص  178ص .179
حممد عمارة ،اإلمام حممد عبده ص .57
األعمال الكاملة ،اجلزء الثالث ،ص  - 531ص .532
املرجع السابق ،اجلزء الرابع ،ص .279

31

فالقرآن عنده’’ :كتاب اداية ووعظ  ...ولذلك فإن التفسري الذي نطلبه او :فهم الكتاب من حيث
او دين يرشد الناس إىل ما فيه سعادهتم يف حياهتم الدنيا واآلخرة ،فإن اذا او املقصود األعل منه،
وما وراء اذا من املباحث اتبع له ،أو وسيلة لتحصيله‘‘(.)56
’’فليس يف القرآن شيء من التاريخ ،من حيث او قصص وأخبار لألمم أو البالد ملعرفة أحواهلا .وإمنا
اي اآلايت والعرب ُجتلب يف سياق [سرد] الوقائع [اليت حتدث] بني الرسل وأقوامهم لبيان سنن هللا تعاىل
فيهم ...فليس القرآن اترخيا وال قصصا وإمنا او اداية وموعظة  ...إن حماولة جعل قصص القرآن
ككتب التاريخ  ...إضاعة ملقصوده وحكمته  ...إن القصص جاءت يف القرآن ألجل املوعظة واالعتبار
ال لبيان التاريخ وال للحمل عل االعتقاد جبزئيات اإلخبار عن الغابرين  ...وقد أييت يف احلكاية
ابلتعبريات املستعملة عند املخاطبني أو احملكي عنهم وإن مل تكن صحيحة اي نفسها كقوله ( ...بلغ
مطلع الشمس)‘‘(.)57
ويسهب يف شر فكرته فيضيف’’ :فليس من وظائف الرسل ما او من عمل املدرسني ومعلمي
الصناعات .فليس مما جاءوا له تعليم التاريخ ،وال تفصيل ما حيتويه عامل الكواكب ،وال بيان ما اختلف
من حركاهتا ،وال ما استكن من طبقات األرض ،وال مقادير الطول فيها والعرض وال ما حتتاج إليه
النبااتت يف منواا ،وال ما تفتقر إليه احليواانت يف بقاء أشخاصها وأنواعها ،وغري ذلك مما ُوضعت له
العلوم وتسابقت يف الوصول إىل دقائقه الفهوم  ...أما ما ورد يف كالم األنبياء من اإلشارة إىل شيء مما
ذكران يف أحوال األفالك أو ايئة األرض فإمنا يقصد منه النظر إىل ما فيه من  ...حكمة م ِّ
بدعه،
ُ
ُ
أو توجيه الفكر إىل  ...إدراك أسراره وبدائعه‘‘(.)58
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واذا التعويل عل العقل يف فهم النص الديين يقود حممد عبده للنظر النقدي إىل ما يصنف ضمن
األحاديث النبوية’’ :ما قيمة سند ال أعر ،بنفسي رجاله وال أحواهلم وال مكاهنم من الثقة والضبط؟
وإمنا اي أمساء تتلقفها املشايخ أبوصا ،نقلدام فيها ،ال سبيل لنا إىل البحث فيما يقولون‘‘( .)59ذلك
أن’’ :ثقة الناقل مبن نقل عنه حالة خاصة به ،ال ميكن لغريه أن يشعر هبا حىت يكون له مع املنقول عنه
يف احلال مثل ما للناقل معه ،فال بد أن يكون عارفا أبحواله وأخالقه ودخائل نفسه وحنو ذلك مما يطول
شرحه ،وحيصل الثقة للنفس مبا يقول القائل‘‘(.)60
وما زال اذا الكالم حمتفظا بكل صالحيته اليوم .ففكرة أن الوظيفة الرئيسية للنص الديين اي اهلداية
والعربة وإرشاد الناس لسبيل السعادة ،تفسح جماال واسعا أمام املصلحني االجتماعيني والسياسيني.
وستكتسب اذه الفكرة كل وزهنا وأمهيتها ،كما ستكشف عن حدود صالحيتها يف التطبيق العملي،
عند تناول قضااي بعينها عل أيدي بعض من أعقبه من املفكرين .وذلك مثال عند تناول قاسم أمني
لقضية حترير املرأة ،أو عل عبد الرازق لقضية نظام احلكم ،أو عند تعرض طه حسني أو حممد أمحد
خلف هللا ملسألة املضمون التارخيي الفعلي للنص الديين .ولن يكون معارضو اؤالء اجملددين مبخطئني
عندما يلمحون وراء طرق اؤالء املستددة يف التفكري أتثرام مبنهج حممد عبده يف النظر إىل النص
الديين .وام يف احلقيقة ال يلمحون إال الفكرة اجلوارية الثابتة لدى رواد النهضة :الوقو ،عل أسس
التقدم مث التماس ركائز هلا من الرتاث الديين ،أو بيان عدم تعارضها مع أكثر اجلوانب إشراقا يف الرتاث
الديين.
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وانصر حممد عبده أيضا قضية حترر املرأة ،حىت قيل إنه ساعد قاسم أمني يف صياغة اجلزء املتعلق
ابألحكام الشرعية من كتابه ’’حترير املرأة‘‘ ،إن مل يكن او الذي كتبه أصال .وجند انا نفس املنهج:
خدمة قضية النهضة ابلتماس ركائز دينية تؤيداا.
ويتذكر ’’راجي‘‘ أن ما يلفت نظره ،كلما قرأ ذلك الكتاب ،أو كتاب قاسم أمني اآلخر ’’املرأة
اجلديدة‘‘ ،ليس جمرد تصدي قاسم لظاارة احلداب  -الذي يراد ،النقاب مبصطلحات اليوم -
وللدعوة إىل قرار املرأة يف بيتها ،أو دعوته إىل تقييد الطالق وتعدد الزوجات .ما يلفت نظره لدى قاسم
أمني او منهده االجتماعي يف رصد الواقع ،وبصريته يف اقرتا احللول إلهناضه .وال شك يف أن قاسم
أمني كان جديرا أبن يؤدي دورا أام يف فكر النهضة لو قدر أن ميتد به العمر ،فقد رحل وعمره
ال يتداوز  45عاما.
مل يكن قاسم أمني ،وال حممد عبده ابلتايل ،يدعوان إىل السفور ابملعىن احلديث .يقول قاسم’’ :إن
األوامر اإلهلية جيب اإلذعان هلا دون حبث وال مناقشة .ولكننا ال جند نصا يف الشريعة يوجب احلداب
[أي النقاب] عل اذه الطريقة املعهودة .وإمنا اي عادة عرضت عليهم من خمالطة بعض األمم،
فاستحسنواا وأخذوا هبا وابلغوا فيها وألبسواا لباس الدين والدين براء منها‘‘(.)61
’’رمبا يتوام انظر أنين أرى اآلن رفع احلداب [مبعناه األصلي] ،لكن احلقيقة غري ذلك .فإنين ال أزال
أدافع عن احلداب وأعتربه أصال من أصول اآلداب اليت يلزم التمسك هبا .غري أنين أطلب أن يكون
[احلداب] منطبقا عل ما جاء يف الشريعة اإلسالمية .واو عل ما يف تلك الشريعة خيالف ما تعرفه
الناس عندان [أي النقاب] ملا عرض عليهم من حب املغاالة يف االحتياط واملبالغة فيما يظنونه عمال
ابألحكام ،حىت جتاوزوا حدود الشريعة وأضروا مبنافع األمة‘‘.
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وعل الرغم من أن قاسم أمني مل يكن يصبو ألكثر من الرجوع إىل صحيح الشرع كما يراه ويراه مفيت
الداير حممد عبده ،فإن كثريين ابوا يهامجونه ،وذاعت آنذاك قصيدة للشاعر أمحد حمرم تقول:
أغ رك اي أمس اء ما ظ ن قاس م أقي م ي وراء اخل ِّ
در فامل رءُ واا م
ُ
ُ
قاسم ال تقذ ،جبيشك تبتغي بق ِّ
وم ك واإلس ِّ
الم م ا هللا ع ال م
ُ
أسائل نفسي إذ دلفت تريدا ا

أأن ت م ن البان ني أم أن ت ا ادم

نب ذت إلين ا ابلكت اب ك أن م ا

صح ائف ه مم ا ح مل ن مالح م

ففي كل سطر حتف مفاج ئ ويف كل ح ر ،منه جيش مهاج م
أو قول مصطف صادق الرافعي خماطبا للمرأة مدافعا عن قراراا يف البيت وساخرا من املساواة:
ك فخرا أن يصون ِّ
ك نب ال قال ة الن اس اجنب ت وحسب ِّ
فحسب ِّ
ك ب اب
ُ
ُ
دعي عنك قوما زامحتهم نساؤام فكانوا كما ح ف الش راب ذائب
تس اووا ف ه ذا بين ه م م ث ل ا ذه وس ي ان م ع ن ي اف ع وك ع اب
وما عد ب ي أن النس اء ترج ل ت

ولك ن أتني ث الرج ال عد اب

بل وااجم الكتاب حىت مصطف كامل وسخر هلذا اهلدوم جريدته املؤيد ،متوجسا من أن يكون وراء
تلك الدعوة يد اإلجنليز.
نعم .اذا ما أاثرته تلك الدعوة اإلصالحية اليت قد تبدو اليوم شديدة الرباءة ،حىت كتب حافظ إبراايم
منتقدا اذا اجلمود فقال:
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فلو خطرت يف مصر حواءُ ُأمنا ي ل و م ح ي اا ا ل ن ا ون راق ب ه
ويف يداا العذراءُ يُسف ر وجهه ا تص اف ح من ا م ن ت رى وت خ اط ب ه
وخلفها موس وعيس وأمح د وجي ش من األم الك ماجت مواكب ه
وقال وا لن ا رف ع النق اب حم ل ل لق ل ن ا ص ح ي ح ول ك ن ن د ان ب ه
ويربط قاسم أمني بني حالة املرأة واحلالة السياسية فيقول’’ :يف البالد الشرقية ،جتد [أن] املرأة يف رق
الرجل والرجل يف رق احلاكم  ،فهو ظامل يف بيته مظلوم إذا خرج منه .مث انظر إىل البالد األورابوية ،جتد
أن حكوماهتا مؤسسة عل احلرية واحرتام احلقوق الشخصية ،فارتفع شأن النساء فيها إىل درجة عالية من
االعتبار وحرية الفكر والعمل‘‘.
ويربط قاسم بني حالة املرأة ،وابلتايل اجملتمع ،وبني عدم تعليم املرأة وعدم أتالها لكسب الرزق’’ :إن
الرجل ملا كان مسؤوال عن كل شيء استأثر ابحلق يف التمتع بكل حق ،ومل يبق للمرأة حظ يف نظره إال
كما يكون حليوان لطيف يوفيه صاحبه ما يكفيه من لوازمه تفضال منه ،عل أن يتسل به‘‘.
فما حترر املرأة من اجلهل والبطالة والتبعية االقتصادية إال وسيلة لنيل اجملتمع كله حريته .تلك احلرية اليت
قال عنها’’ :احلرية احلقيقية حتتمل إبداء كل رأي ونشر كل مذاب وترويج كل فكر  ...فكم من الزمن
مير علينا قبل أن نبلغ اذه الدرجة من احلرية؟‘‘
كان حترير املرأة إذن قضية شغلت اجملتمع أبسره وكانت عنصرا من العناصر اليت ااتم هبا رواد النهضة
مجيعا.
وكان ال بد حملمد عبده من أن يتناول ،إابن نشاطه السياسي ،عددا من القضااي اهلامة مثل املوقف من
دولة اخلالفة ،ومسألة نظام احلكم ،مث قضية القومية الوطنية واملواطنة.
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عن دولة اخلالفة يقول’’ :إن األتراك ظلم .وقد تركوا يف بالدان من آاثر السوء ما ال تزال قلوبنا تضرب
منه ضرابن اجلر  .فلسنا نريد رجعهم ،ولسنا نريد أن نعود إىل معرفتهم .وكف األتراك ما هلم من حقوق
الفرماانت .فعليهم أن يقفوا عند اذا احلد ال يتعدوه‘‘(.)62
ويسهم الشيخ يف إنشاء احلزب الوطين الذي سريفع شعار ’’مصر للمصريني‘‘ ،أي ليست لألتراك
أو لألجانب .ويصوغ برانمج احلزب فيقول فيه’’ :احلزب الوطين حزب سياسي ال ديين .فإنه مؤلف
من رجال خمتلفي العقيدة واملذاب ،ومجيع النصارى واليهود ،وكل من حيرث أرض مصر ويتكلم لغتها
منضم إليه ،ألنه ال ينظر الختال ،املعتقدات ،ويعلم أن اجلميع إخوان وأن حقوقهم يف السياسة
والشرائع متساوية‘‘.
ويركز عل قضية املواطنة فيقول’’ :كل عار ،حبقيقة الدين اإلسالمي  ...أوسع نظرا يف األمور وأطهر
قلبا من التعصب اجلاالي وأقرب إىل األلفة مع أبناء امللل املختلفة وأسبق الناس إىل ترقية املعاملة بني
البشر  ...إن القرآن ،واو منبع الدين ،يقارب بني املسلمني وأال الكتاب حىت يظن املتأمل فيه أهنم
منهم ،ال خيتلفون عنهم إال يف بعض أحكام قليلة‘‘(.)63
ويتناول طبيعة الدولة يف اإلسالم فيقول’’ :ليس يف اإلسالم سلطة دينية سوى سلطة املوعظة احلسنة
والدعوة إىل اخلري والتنفري عن الشر .واي سلطة خوهلا هللا ألدىن املسلمني يقرع هبا أنف أعالام ،كما
خوهلا ألعالام يتناول هبا من أدانام‘‘.
’’أصل من أصول اإلسالم  ...قلب السلطة الدينية واقتالعها من جذوراا واالتيان عليها من أساسها.
ادم اإلسالم بناء تلك السلطة وحما أثراا حىت مل يبق هلا عند اجلمهور من أاله اسم وال رسم .مل يدع
اإلسالم ألحد بعد هللا ورسوله سلطاان عل عقيدة أحد وال سيطرة عل إميانه .عل أن الرسول عليه
()62
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السالم كان مبلغا ومذكرا ،ال مهيمنا وال مسيطرا  ...وليس ملسلم مهما عال كعبه يف اإلسالم عل آخر،
مهما احنطت منزلته فيه ،إال حق النصيحة واإلرشاد  ...فاملسلمون  ...أمة تدعو إىل اخلري ،وام املراقبون
عليها ،يردوهنا إىل السبيل السوي إذا احنرفت عنه .وتلك األمة ليس هلا عليهم إال الدعوة والتذكري
واإلنذار .وال جيوز هلا وال ألحد من الناس أن يتتبع عورة أحد .وال يسوغ لقوي وال لضعيف أن يتدسس
عل عقيدة أحد .وليس جيب عل مسلم أن أيخذ عقيدته أو يتلق أصول ما يعمل به من أحد إال عن
كتاب هللا وسنة رسوله صل هللا عليه وسلم .لكل مسلم أن يفهم عن هللا من كتاب هللا ،وعن رسوله من
كالم رسوله ،بدون توسيط أحد من سلف وال خلف .وإمنا جيب عليه قبل ذلك أن حيصل من وسائله
ما يؤاله للفهم  ...فليس يف اإلسالم ما يسم عند قوم ابلسلطة الدينية بوجه من الوجوه‘‘
(ج’’ .)6-285/3ومل يعر ،املسلمون يف عصر من األعصر تلك السلطة الدينية اليت كانت للبااب عند
األمم املسيحية ،عندما كان يعزل امللوك وحيرم األمراء ويقرر الضرائب عل املمالك ويضع هلا القوانني
اإلهلية‘‘(.)64
فاحلاكم او ’’حاكم مدين من مجيع الوجوه‘‘ ’’ولكن اإلسالم دين وشرع .فقد وضع حدودا ورسم
كل ُمعت ِّقد  ...ب ُحكم [شرعي] جيري عليه يف عمله .فقد يغلب اهلوى وتتحكم الشهوة،
حقوقا .وليس ُ
فيُغمط احلق ويتعدى املعتدي احلد .فال تكمل احلكمة من تشريع األحكام إال إذا ُوجدت قوة إلقامة

احلدود وتنفيذ حكم القاضي ابحلق وصون نظام اجلماعة .وتلك القوة ال جيوز أن تكون فوض يف عدد

كثري .فال بد أن تكون يف واحد او السلطان أو اخلليفة  ...واألمة اي صاحبة احلق يف السيطرة عليه،
واي اليت ختلعه مىت رأت ذلك من مصلحتها ،فهو حاكم مدين من مجيع الوجوه‘‘

()64
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’’وال جيوز لصحيح النظر أن خيلط اخلليفة عند املسلمني مبا يسميه اإلفرنج "ثيوكراتيك" ،أي سلطان
إهلي .فإن ذلك عندام او الذي ينفرد بتلقي الشريعة عن هللا وله حق األثرة ابلتشريع ،وله يف رقاب
الناس حق الطاعة ،ال ابلبيعة وما تقتضيه من العدل ومحاية احلوزة ،بل مبقتض اإلميان .فليس للمؤمن
ما دام مؤمنا أن خيالفه ،وإن اعتقد أنه عدو لدين هللا ،وشهدت أعماله ما ال ينطبق عل ما يعرفه من
شرائعه ،ألن عمل صاحب السلطان الديين وقوله  ...مها دين وشرع‘‘(.)66
’’يقولون :إن مل يكن للخليفة ذلك السلطان الديين ،أفال يكون للقاضي أو للمفيت أو لشيخ اإلسالم؟
وأقول :إن اإلسالم مل جيعل هلؤالء أدىن سلطة عل العقائد وتقرير األحكام .وكل سلطة تناوهلا واحد من
اؤالء فهي سلطة مدنية قدراا الشرع اإلسالمي .وال يسوغ لواحد منهم أن يدعي حق السيطرة عل
إميان أحد أو عبادته لربه ،أو ينازعه يف طريقة نظره‘‘(.)67
ويتناول نظام احلكم فيقول’’ :إن القيام عل احلكومات االستبدادية وتقييد سلطتها وإلزامها الشورى
واملساواة بني الرعية ،إمنا يكون من الطبقات الوسط والدنيا إذا فشا فيهم التعليم الصحيح والرتبية النافعة
وصار هلم رأي عام‘‘(.)68
غري أنه رأى ،خاصة بعد ازمية الثورة العرابية واحتالل مصر ،أن تلك مهمة طويلة األمد’’ :ال بد من
قرون تُبث فيها العلوم وهتذب العقول وتذلل الشهوات اخلصوصية وتوسع األفكار الكلية حيت ينشأ
يف البالد ما يسم ابلرأي العمومي ،فعند ذلك حي ُسن هلا ما حيسن ألمريكا  ...ولكن أرابب األفكار
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منا يرومون أن تكون بالدان ،واي اي ،كبالد أورواب ،واي اي  ...فمن يريد خري البالد فال يسع إال
يف إتقان الرتبية .وبعد ذلك أييت له مجيع ما يطلبه‘‘(.)69
وسيعود كالم حممد عبده عن عالقة الدين ابلدولة ليحتل مكانة مركزية يف اجلدال الذي اثر بشأن اذه
املسألة مع صدور كتاب علي عبد الرازق ’’اإلسالم وأصول احلكم‘‘ ،مث مع ظهور اإلسالم السياسي
وفكرته عن الدولة ورد العلمانيني عل ذلك.

مسع ’’راجي‘‘ طرقا خفيفا عل الباب فأدرك أن ’’حمب‘‘ قد جاء ،فهو ال يرن جرس شقته أبدا .قال
له ذات مرة إن ذلك الرنني احلاد يقتحم السكون النسيب للمكان الذي تالحظه ما أن أتلف طنني
األصوات املختلطة اآلتية من اخلارج فال تكاد تلتفت إليها.
كان ’’حمب‘‘ ينتظر أن يسمع من صديقه رأيه يف رسالته األخرية عن الغرب .ولكنه وجده مستغرقا يف
قراءاته عن بداايت ’’هنضتنا‘‘ .ال لدينا تصور حمدد ملا نقصده حقا بتلك الكلمة ،أم أهنا تظل إشارة
غامضة إىل اد ،مبهم ال نزال نتحايل عل حتقيقه ،وال يزال يراوغنا؟
 سأعطيك ورقة مبالحظايت عل رسالتك ،ولكن دعنا نرى اليوم كيف ميكننا أن ننظر إىل قصة’’هنضتنا‘‘ حنن بطريقة تساعدان عل فهم املنطق الداخلي لقضااياا ومعضالهتا ،عل غرار
ما فعلناه مع حداثة الغرب .كنت غارقا قبل جميئك يف تصفح كتب رفاعة واألفغاين وحممد عبده
انغمست مرة أخرى يف قراءة كتاب علي عبد الرازق مستعيدا
وقاسم أمني .وقبل أن تدق الباب،
ُ
أجواء اجلدال احملتدم الذي أاثره ،ورمبا ال يزال.

 نعم .رمبا كنا حباجة ألن ننظر  -بعد مرور ما يزيد عل قرنني  -من أين بدأان وإىل أين وصلنا ...()69
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 لكن ما يعنيين ابلدرجة األوىل اي ’’حمب‘‘ او أن ندرك مغزى أحداث اذه النهضة ووقائعها .ملاذاطرحنا قضااي بعينها دون أخرى ،مثال؟ وال ُحسمت تلك القضااي عل مدى تلك املسرية
الطويلة ،أم تراان ال نزال نعاود طرحها بطرق ال تفتأ تكرر نفسها أبشكال متدددة؟ فإن كان اذا
او واقع احلال ،كما أتصور ،فهل مثة أمل يف أن نطر إشكالية النهضة بطريقة جديدة تسمح أخريا
حبلها؟
 أتصور اي ’’راجي‘‘ أن ما استخلصناه من استعراض جتربة الغرب ميكن أن يفيدان يف تناول قضية’’النهضة‘‘ عندان ...
 كانت احلداثة تعين ،إذن ،يف جانب منها عل األقل ،حتقيق التمايز بني العقل واالعتقاد ،مث متايزالفرد عن اجملموع ...
 نعم ،فاالعتقاد يعين  -حبكم لفظه ذاته  -أمرا ال سبيل إلثباته .وعليه ،فإنك أتخذه اكذا علعالته وتسلم به تسليما .لكن العقل ال يقنع أبدا ابلتسليم .فسعيه إما أن يرات إىل براان ودليل
وإما أن يظل يتقلب يف الشك واالرتياب ...
 التناقض إذن متأصل بني العقل واالعتقاد ... نعم ،وليس اذا أمرا ينطبق عل غرب دون شرق ،تلك مسألة تتعلق ابملعرفة أساسا .فأنتال تستطيع أن تثبت قضااي االعتقاد عقال ...
 ال ابلعقل اخلالص وال ابلعقل العملي ،كما رأينا ... وال تستطيع أيضا أن تنفيها عن طريق العقل ،حىت وإن طرحت بشأهنا الشكوك والريب .ويف غمارالتمايز اإلجيايب عن املطلق االعتقادي الذي ال سبيل لالستدالل عليه ابلعقل ،حدث أيضا متايز -
سليب اذه املرة  -عن املطلق الذي تستطيع أن ختتربه بشكل جترييب مباشر ،أقصد عن الوجود
الواعي ،الذي نطلق عليه أحياان  -هبذا املعىن  -اسم املطلق العياين .فسادت الرؤية املادية للعامل
اليت اقرتنت حتما ،عل األقل يف صفو ،قطاع واسع ،ابلعدمية والنفعية والعبثية ...
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 ذلك او إذن درس احلداثة الرئيسي ... وأال يشكل ذلك مدخال معقوال لتناول قضية ’’هنضتنا‘‘ انا؟ أقصد بتتبع كيف طرحت مسألةمتايز العقل عن االعتقاد اذه ...
 لكن أال يعد ذلك اسقاطا ملقوالت طرحت يف سياق اترخيي خمتلف عل واقعنا حنن؟ ال أعتقد أننا نسقط انا اي ’’راجي‘‘ مقوالت مستعارة من السياق التارخيي الغريب ،ألننا احتكمنايف تقييم ذلك السياق نفسه إىل معايري معرفية عامة  -وابلتايل عابرة للثقافات  -مستمدة من جتربة
الوجود وما تدل عليه ،مما أات لنا أن نتبني ما ينطوي عليه متايزه او ذاته من جانب سليب .وتلك
املعايري املعرفية العابرة للثقافات اي ما سنعول عليه ...
 دعنا إذن نتقص ما حدث عندان من اذا املنظور ... ولكن دعنا نسوق أوال اي ’’راجي‘‘ اذه املالحظة العرضية :مل يكن اللدوء إىل العقل ،يف الغرب،اختيارا حتدوه رغبة متأصلة يف معاداة الدين أصال .بل لعل العكس او الصحيح .فقد كان ،كما
تتذكر ،مسرية سع فيها العقل إىل إنقاذ الدين ما وسعه السعي ،ولكنه اضطر أخريا إىل التسليم
بعدزه عن ذلك .وكان اذا استنتاجا مؤملا .أال ترى كيف حاول ديكارت إثبات وجود هللا عن
طريق العقل اخلالص ،مث كانط عن طريق العقل العملي؟ ليست اذه بنتيدة يصل إليها اإلنسان
خبفة أو سهولة ...
 وما الذي حال دون الغرب واكتشا ،املطلق العياين؟ أنه مل يستخدم األداة املناسبة لذلك! لقد كان عليه أن يستخدم أداة فوق عقلية .واذه األداة فوقالعقلية ال تنفي العقل أو تنحيه جانبا ،بل اي تتضمنه يف تكوين أرق ...
 ال نستطيع أن نضرب مثال عل ذلك؟ إذا أردت أن تدرس اجلسم احلي ،فيمكنك ،مثال ،أن تنطلق من الذرة أو من اجلزيء أو من اخللية.وعل الرغم من أن لكل من اذه العناصر دوره اهلام يف فهم اخللية ،فإن خاصية احلياة ال تظهر إال
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ابتداء من مستوى اخللية ،وعليه فإنك أتخذاا مدخال لدراسة اجلسم احلي ،أو ظاارة احلياة.
ونالحظ انا أن كل مستوى ال ينفي املستوى السابق له ،بل حيتويه يف تركيب أرق  .ويصدق
الشيء نفسه عند تناول املطلق أو هللا .أنت ال تستطيع أن تعرفه ال بعني احلس وال بعني العقل،
وإمنا تعرفه بعني الوجود الواعي أو احلضور .احلضور او اذه األداة فوق احلسية وفوق العقلية اليت
ال تنفي احلس وال العقل بل تتضمنهما يف تركيب أعل  .ولكن إذا كان املستوى األعل يتضمن
ما او أدىن منه  -أي إذا كان اجلزيء يتضمن الذرة وإذا كان احلضور يتضمن احلس والعقل  -فإن
العكس ليس صحيحا ،فال الذرة تتضمن اجلزيء وال اجلزيء يتضمن اخللية .وابملثل فال احلس
يتضمن العقل وال العقل يتضمن احلضور .ولذلك ال يستطيع العقل أن يرى هللا .فهو ليس األداة
املناسبة ملعرفته .مثلما ال يعد اجلزيء مثال األداة املناسبة ملعرفة ظاارة احلياة .فأنت عندما تتحدث
عن أداة فوق عقلية فإنك تتحدث عن شيء يتضمن العقل يف تركيب أرق  .وال يعين اذا ،بطبيعة
احلال ،أن الذرة أو اجلزيء ليس هلما مكاهنما يف معرفة اجلسم احلي ،بل يعين أن املستوى األصلح
لدراسة ظاارة احلياة ،تبدأ ابملستوى الذي تظهر فيه احلياة ،أي مستوى اخللية .وال يعين بدؤك
مبستوى اخللية أن اذا املستوى يتداال اجلزيء إمنا او حيتويه يف تركيب أرق  .وال يعين أنك تعر،
هللا ابحلضور أن اذا احلضور يتداال العقل إمنا او حيتويه يف تركيب أرق  .واذا ابلطبع جمرد تشبيه
توضيحي ،وكل تشبيه له حدود صالحية معينة .لكنك ابختصار لن تستطيع رؤية هللا بعني العقل،
بل بعني الوجود الواعي حيث يرى احلضور ذاته بذاته ...
سكت ’’حمب‘‘ براة مث أضا:،
 ومل يكن عدم استخدام اذه األداة فوق العقلية يعزى إىل استنكا ،أو عزو ،بل يعزى ،كما رأينايف مواضع عديدة من حديثنا ،إىل ايمنة الوام الوجودي األساسي ،اجلهل بطبيعتنا احلقيقية،
وتصور أننا لسنا سوى اذا الكيان البدين النفسي املستقل بوجوده عن احلضور الواعي الذي يظهر
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فيه .سبب عدم استخدام اذه األداة فوق العقلية او عدم إدراك املفارقة الوجودية األساسية :أنك
املطلق املتدلي كنسيب .أنك مطلق من حيث اويتك وطبيعتك احلقيقية القائمة يف الزمن
السرمدي ،وأنك نسيب من حيث جتليك ككيان بدين ذاين يف الزمن املتتايل .الرؤية التقليدية
ال ترى سوى النسيب ،ويغيب عنها املطلق التدرييب العياين متاما .اذا او سبب عدم استخدام تلك
األداة فوق العقلية ...
 دعنا اآلن حنول أنظاران صوب بالدان منذ قرنني من الزمان ونرى كيف كانت خنتبها عل األقلتفكر يف قضااي الوجود .وقد الحظت من قراءيت اذه ألعمال رواد هنضتنا األوائل أهنم كانوا يف
حماولة اللحاق ابلغرب ينظرون فيما ينبغي األخذ به مث يلتفتون إىل الرتاث فيستخرجون منه،
أو يؤولونه أو يطوعونه ،ملا يتصورون أنه من أسباب النهضة .وكان ال بد أن ينطوي كل ذلك ،يف
سياق سيطرة الغرب املتقدم ،عل قضااي تتصل ابهلوية وابلدفاع عن الرتاث إزاء الوافدين
أو التغريبيني من جهة ،وابلذود عن حماوالهتم التوفيقية تلك إزاء التقليديني من جهة أخرى ...
 لكنهم مل يكونوا مبستطيعني أن أيخذوا من الغرب املوقف النقدي احلقيقي ،ألن ذلك كان يفرتضأن أيخذوا املوقف ذاته تقريبا من تراثهم ام ذاته أوال .واملوقف النقدي احلقيقي ال يتم عل أساس
اواييت سدايل بل عل أساس معريف ،وكان اذا أمرا غائبا متاما ،ورمبا ال يزال غائبا إال ملاما ...
 لكن أال ينطوي ذلك عل حتميلهم أبكثر من املعقول؟ ال كنت تتصور أن تستيقظ النخبة اليتنشأت يف كنف فكر حتدر من فرط التكرار لتطر أعمق أسئلة الوجود متخلية عن يقينها
االعتقادي ومتقصية أسئلة ال تعر ،إىل أين ستقود اإلجاابت عنها؟
 حىت وإن مل تكن تلك النخبة مبستطيعة أن تفعل ذلك آنذاك ،فإن اذا لن يلغي أسئلة الوجود اليتتطالب إبجابة مقنعة .وتلك اإلجابة ال يقدمها ال فكر مكرور وال فكر وافد .إن قصة ما نسميه
’’هنضتنا‘‘ او ابختصار قصة متايز مل يتحقق بني العقل واالعتقاد .قصة متايز منقوص ،كما
سنرى ...
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 لكن التمايز يف الغرب مل يكن إجيابيا كله! نعم ،ألنه مل يكن متايزا عن املطلق االعتقادي فحسب ،بل أيضا عن املطلق العياين .كان التمايزيف الغرب متايزا شاردا ،إذا جاز التعبري ...
 أي أننا إزاء متايز منقوص يف الداخل يواجه متايزا شاردا يف اخلارج! نعم ،أعتقد أن تلك العبارة املوجزة ميكن أن تلخص قصة ’’هنضتنا‘‘ وعالقتنا ابلغرب ... دعنا نعد مشروبينا إذن مث نبدأ تلك الرحلة املثرية ...عادا مبشروبيهما واختذا جملسهما املعتاد عل السطح ،مث ابدر ’’راجي‘‘ صديقه قائال:
 من الكتب املعربة عن ذلك التمايز املنقوص عندان ،كتاب رفاعة ’’املرشد األمني للبنات والبنني‘‘الذي ساق فيه احلدة الوجودية التقليدية عل وجود هللا بصيغة تلقينية متاما خالية من أي حس
نقدي.
تناول ’’راجي‘‘ الكتاب من مكتبته ،وأخذ يقلب صفحاته حىت وقع عل املقطع الذي يبحث عنه:
ضرغام العقل عل جواد  ...فيضرهبا بسيف احلق القاطع  ...فيقول
 ’’ينبغي أن يربز إىل النفسُ
هلذه النفس اللوامة" :مل ال تطعني من خلقك وخلق كل شيء ...؟ فإن قالت النفس" :ما الدليل
عل ذلك؟" قيل هلا" :أفانت خالقة أم خملوقة؟" فإن قالت" :خالقة" عُرضت هلا ذرة من خلق هللا

تعاىل وقيل هلا" :اخلقي مثل اذه الذرة ،فضال عن فيل أو مجل أو مساء أو أرض" .فإن عدزت

عن خلق ذرة ث بُت أهنا خملوقة عاجزة مثل تلك الذرة وقامت عليها احلدة وعل مجيع املخلوقات
لضعفهم وعدزام ،وثبت أن اناك شيئا او خالقهم ومالكهم ومدبرام ،واو اإلله الواحد املوجود
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القدمي الباقي ،واو املريد القادر املتصف بصفات الكمال ،وعلمه القدمي يف كل كلي وجزئي
حاضر‘‘(.)70
وضع ’’راجي‘‘ الكتاب جانبا ،مث قال:
 ورفاعة يسوق تلك احلدة كأمنا اي هناية املطا ،والقول الفصل .ذلك إن أصغر طفل من اؤالءالبنني والبنات املقصودين ابلكتاب ميكن أن يرد عل اذه احلدة قائال :لكن من الذي خلق هللا؟
أما شخص أكرب سنا فقد يقول :إن كان ابلوسع تصور كائن مل خيلقه أحد ،فلم ال يكون ابلوسع
تصور أن الكون بدوره مل خيلقه أحد؟ إننا ال نستطيع أن نعر ،كيف وجد العامل ،نعم .لكننا
ال نستطيع أن نعر ،أيضا كيف وجد هللا ،فلِّم نتخذه او نقطة البداية البديهية؟ وِّمل نقنع بعدم
معرفتنا كيف وجد هللا ،وال نقنع بعدم معرفتنا كيف وجد العامل؟ إىل آخر مثل اذه الردود ...
سكت ’’راجي‘‘ براة مث استدرك قائال:
 لكن الكتاب األام يف اذا الشأن او ’’رسالة التوحيد‘‘ للشيخ حممد عبده ...وبينما أخذ ’’راجي‘‘ يبحث عن الكتاب يف مكتبته ،قال:
 ويف اجلزء األول ،األصغر واألام ،من ذلك الكتاب  -واو جزء يرتاو حدمه بني  30و 40صفحة ،فيما أتذكر  -يعرض حممد عبده رأيه التوليفي يف مشكالت علم الكالم ومعضالته اليت
تواصل حبثُها عل مدى ما يرتاو بني مخسة وسبعة قرون .أما اجلزء الباقي واألكرب من الكتاب فهو
دفاع خطايب تقليدي عن اإلسالم .رمبا مل يطر حممد عبده يف اذا الكتيب عرضا لتطور علم
الكالم يف عالقته بسياقه التارخيي وللحلول اليت اقرتحتها املتكلمون املختلفون ملعضالته عل امتداد
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تلك القرون الطويلة ،ولكنه قدم ،مع ذلك ،ما ميكن أن نعتربه خالصة موجزة لقضااي علم الكالم.
خالصة موجهة ،عل األقل ،للعقل املعاصر ...
 ومن انا أمهية مناقشته! ورمبا احتدنا انا أن نستذكر معا الظرو ،التارخيية اليت نشأ فيها علم الكالم اذا ،بل وأن نستذكرقبل ذلك موضوع علم الكالم ذاته ،وسبب إطالق اذا االسم الغريب عليه!
 يقال إن اذا االسم يصف اإلنتاج الفكري ملن طرحوا وملن تناولوا قضية ’’كالم‘‘ هللا ،أي القرآن،عندما أخذوا يدلون بدلوام يف اإلجابة عن ذلك السؤال الشهري بشأن القرآن :أقدمي او أم خملوق.
ويقال أيضا إن إنتاجهم مسي بعلم الكالم ألنه كان أقرب ملنطق الفالسفة’’ ،واملنطق والكالم
مرتادفان‘‘ كما يقول الشهرستاين يف امللل والنحل ...
 وقد تبدو قضية ال القرآن قدمي أم حمدث خملوق ،للوالة األوىل ،قضية مفتعلة إىل حد ما يف نظرالبعض ،لكن املواقف الفكرية املختلفة اليت اُختذت بشأهنا كانت يف الواقع أقرب للتأصيل الفقهي
ملواقف سياسية متعارضة .كان اخلال ،الفكري حمتدما احتدام الصراع السياسي ،حىت عرفت تلك
املعركة الفقهية السياسية ابسم ’’حمنة‘‘ خلق القرآن ...
 لكن تلك القضية كانت اامة أساسا ألهنا تعد مبثابة البؤرة اليت جتمعت فيها كل املعضالتاالعتقادية األخرى :العدل والتوحيد ،والوعد والوعيد ،والثواب والعقاب .أي أن علم الكالم ابت،
بفروعه واجتاااته املختلفة ،قريب الشبه بعلم الالاوت املسيحي ...
 الذي كان ميارس أتثريه بال ريب يف دمشق عاصمة اخلالفة آنذاك ... نعم ،ومع مضي الزمن وتراكم اإلضافات أصبح علم الكالم او علم اإلهليات أو العقائداإلسالمية ...
 وكانت تلك احملنة ،بال ريب ،من تداعيات الفتنة الكربى اليت انقسم املسلمون يف أعقاهبا إىل سنةوشيعة ،إىل خوارج ومرجئة ،إىل معتزلة وأشعرية ،إىل قدرية وجربية .وتداخلت املصلحة السياسية
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ابلتأويل الفقهي .وجتل ذلك التداخل أبوضح شكل يف املوقف من اإلمام اجلائر ،أاو مؤمن أم
كافر أم يف منزلة بني املنزلتني؟
 فمن املسائل الفقهية اليت طرحت آنذاك مسألة قد تبدو أيضا مفتعلة بشكل ما ،واي :المرتكب الكبرية كافر أم مؤمن؟
 ولكن املقصود مبرتكب الكبرية كان ابلطبع اإلمام اجلائر ،أو حتديدا خلفاء بين أمية الذين قتلوا آلالنيب وادموا الكعبة ونبشوا القبور ومثلوا ابجلثث .فهل اؤالء حكام مؤمنون جيب طاعتهم ،أم
كافرون جيب اخلروج عليهم؟ واكذا أخذت اخلالفات السياسية تتخف تدرجييا خلف ستار نقاش
فقهي ملسألة اإلميان والكفر :ال اإلميان او التصديق ابلقلب واإلقرار ابللسان دون العمل حيث
’’ال تضر مع اإلميان معصية‘‘ ،أم أن اإلميان او ما وقر يف القلب وصدقه العمل؟ وكان من
الطبيعي أن يلدأ األمويون وأنصارام ،وقسم من املرجئة  -أي الذين أرجئوا احلكم عل احلاكم
املسلم اجلائر ابإلميان أو الكفر ليوم القيامة  -إىل الرتويج لفكرة أن كل ما حيدث يف العامل خيضع
إلرادة هللا ...
 واكذا نشأ اجلدال بني اجلرب واالختيار ،ويف خضم ذلك اجلدال طرحت لزوما سائر مسائلاإلهليات :العدل والتوحيد ،والوعد والوعيد ،واخللق واحلدوث ،وما إىل ذلك .فكل تلك املسائل
أوجه متعددة لقضية واحدة .وكانت قضية قدم القرآن أو حدوثه اي ،كما قلنا ،البؤرة اليت جتمعت
فيها كل تلك القضااي .فلو كان القرآن قدميا ،لكان معىن ذلك أن كل ما جاء به من رواايت عن
املعاصي والعقاب عليها ،ما حدث ابلفعل وما سيحدث الحقا ،كان معروفا ومقدرا بشكل مسبق
وفقا إلرادة هللا .ولكان معىن ذلك ابلتايل أن اإلنسان جمرب عل فعل ما يفعل ،فال يكون اناك
مربر لعقابه ذلك العقاب املخيف أو إلاثبته ذلك الثواب العميم .لو كان هللا قديرا فإنه يصبح
مصدر الفعل الوحيد يف الكون .ال حيدث شيء عكس إرادته .فلماذا يعاقب إذن من خالف
إرادته؟ فهل خالفها الذي خالفها خضوعا إلرادة هللا؟ ويف اذه احلالة ،ال يعترب عاصيا ويصبح
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عقابه ظلما ،فال يصبح هللا عادال .أم ال خالفها خمالفة إلرادة هللا؟ ويف اذه احلالة ،تكون اناك
مشيئة معادلة عل حنو ما ملشيئة هللا .فال يصبح هللا قديرا ،وال يصبح او مصدر املشيئة الوحيد،
أي ال يصبح واحدا .أي أن املسألة تصبح  -بذلك  -اختيارا بني أن يكون هللا قديرا لكنه ليس
عادال ،أو أن يكون عادال لكنه ليس واحدا ...
متهل ’’حمب‘‘ يف حديثه مث أضا:،
 أما من حيث العلم ،فلما كان هللا يعلم مسبقا ما سيحدث من خري وشر ،فإن تركه الشر حيدثمع معرفته به وقدرته عل منعه ،يعين أنه ليس خريا رحيما .أما إذا كان الشر حيدث ويفاجأ هللا به
مل يكن عليما .أي أن املسألة تصبح  -بذلك  -اختيارا بني أال يكون هللا خريا رحيما أو أال يكون
عليما  ...اذا من حيث القدرة والعدل ...
 ولذلك عندما قال املعتزلة حبدوث القرآن كانوا يقررون أن اإلنسان حر اإلرادة ... أما خمالفوام ،كاحلنابلة مثال ،فكانوا يقولون لو كان اإلنسان حر اإلرادة فكيف يكون اناكمصدر للفعل مضاد للمشيئة اإلهلية؟ كيف يكون هللا واحدا؟ كال ،فلما كان اناك مصدر واحد
للمشيئة يف الكون ،فإن اإلنسان جمرب مسري ال إرادة مستقلة له والقرآن إذن قدمي يتضمن مشيئة هللا
املسطورة من األزل يف اللو احملفوظ.
 وانا يرد عليهم املعتزلة :لكن اذا خيالف العدل .فما معىن الوعد والوعيد إلنسان جمرب مسري ،ال يدله فيما يفعل!
 وانا تتقدم األشعرية  -ابسم الوسطية اليت يُنسب إليها األزار  -حبل لفظي ،كما جرت العادةكلما استعصت معضلة الاوتية عل احلل ،لتقول إن اإلنسان ليست له مشيئة بل له ’’كسب‘‘.
 -أي أهنم استبدلوا لفظا بلفظ!
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 واو حل مل يُرض حىت الشيخ حممد عبده الذي وصفه بقوله’’ :ومنهم من قال ابجلرب وصر به،ومنهم من قال به وتربأ من امسه‘‘ ،أي أبن وصفه بصفة أخرى اي الكسب!

 وبذلك نعود إىل حممد عبده و ’’رسالة التوحيد‘‘ .فكيف حل الشيخ حممد عبده مشكلة القدمواحلدوث؟
أخذ ’’حمب‘‘ يتصفح الكتاب مث قرأ:
 ’’مصدر الكالم املسموع عنه سبحانه ال بد أن يكون شأان من شؤونه ،قدميا بقدمه ،أما الكالماملسموع نفسه ،املعرب عن ذلك الوصف القدمي فال خال ،يف حدوثه ،وال يف أنه خلق من
خلقه  ...وأن من جاء عل لسانه ُمظ ِّهر لصدوره ،والقول خبال ،ذلك مصادرة للبدااة وجترؤ
عل مقام القدم بنسبة التغري والتبدل إليه ،فإن اآلايت اليت يقرؤاا القارئ حتدث وتفىن ابلبدااة
كلما تُليت .والقائل بقدم القرآن املقروء أشنع حاال وأضل اعتقادا  ...أما  ...ذلك اخلال ،الذي
فرق األمة وأحدث فيها األحداث  ...وإابء بعض األئمة أن ينطق أبن القرآن خملوق ،فقد كان
منشؤه جمرد التحرج واملبالغة يف التأدب من بعضهم ،وإال فيدل مقام مثل مقام اإلمام ابن حنبل عن
أن يعتقد أن القرآن املقروء قدمي واو يتلوه كل ليلة بلسانه ويكيفه بصوته‘‘(.)71
توقف ’’حمب‘‘ عن القراءة مث قال:
 وانا يضيف حمقق الكتاب حاشية( )72تقول’’ :احلرو ،املكتوبة ،واألصوات املسموعة واملقروءة منفعل اإلنسان الكاتب والقارئ ،أما املصدر الذي تعرب عنه اذه احلرو ،واألصوات ،والذي يعرب
او يف ذات الوقت عن مراد هللا فهو قدمي  ..وكثريون من األشعرية يرون اذا الرأي‘‘.

ص .49
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 ولكن النقاش مل يكن يدور ،كما تعر ،،حول ’’مصدر‘‘ الكالم وال حول ’’قراءة‘‘ الكالم ،بلحول ’’مضمون‘‘ الكالم ،أقدمي او أم حديث؟
 حماولة نسبة اخلال ،إىل أمور فرعية غري مطروحة أصال اي وسيلة للتملص من املأزق الفكري حبيلةلفظية ...
 ومن األمثلة عل ذلك رأي الشيخ حممد عبده يف اجلرب واالختيار .إذ يقول يف موضع آخر(:)73’’أما البحث فيما وراء  ...التوفيق بني  ...إحاطة علم هللا وإرادته وقدرته وبني  ...علم املختار
[أي اإلنسان] فيما وقع عليه االختيار ،فهو ِّمن [قبيل] ِّ
طلب سر القدر الذي هنينا عن اخلوض
فيه ،واشتغال مبا ال تكاد تصل العقول إليه ،وقد خاض فيه الغالون من كل ملة  ...مث مل يزالوا بعد
طول اجلدال وقوفا حيث ابتدءوا ،وغاية ما فعلوا أن فرقوا وشتتوا ،فمنهم قائل بسلطة العبد عل
مجيع أفعاله واستقالهلا املطلق [كاملعتزلة مثال] ،واو غرور ظاار ،ومنهم من قال ابجلرب وصر به
[كاحلنابلة مثال] ،ومنهم من قال به وتربأ من امسه [فقالوا ابلكسب ،كاألشعرية مثال ،واي مذاب
األزار]‘‘ لكنه يعود يف موضع الحق ليقول’’ :اإلميان بوحدانية هللا ال يقتضي من املكلف إال
اعتقاد أن هللا صرفه يف قواه ،فهو كاسب إلميانه وملا كلفه هللا به من بقية األعمال ،واعتقاد أن قدرة
هللا فوق قدرته هلا وحداا السلطان األعل يف إمتام مراد العبد‘‘ .ولعله أدرك ما ينطوي عليه كل
ذلك من تناقض إذ سرعان ما أضا’’ :،أما التطلع إىل ما او أغمض من ذلك فليس من مقتض
اإلميان  ...وإمنا او شره العقول يف طلب رفع األستار عن األسرار‘‘!
 تلك اي حدود اإلميان ،أو االعتقاد ،وعليك أن أتخذ تلك التناقضات مأخذ األمور املسلم هباعل عالهتا ...
 وحنن إذ نقول اذا ال يعين ذلك أننا غافلون عن أن حممد عبده حاول أن يقدم تفسريا عقالنيامفتعال للقرآن .فقال مثال إن الشياطني اي الغرائز والقوى النفسانية وإن الطري األاببيل اي وابء
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اجلدري ،وما إىل ذلك .لكن كل تلك ’’العقالنية‘‘ تظل تدور ،كما تقول ،ضمن حدود
االعتقاد .أما اخلروج عن تلك احلدود فهو من ’’شره العقول يف طلب رفع األستار عن األسرار‘‘!
مث ما الفائدة حىت من احملاولة ما دام أن الذين خاضوا يف تلك املسائل ’’مل يزالوا  ...وقوفا حيث
ابتدأوا‘‘ ...
وضع ’’راجي‘‘ الكتاب جانبا ،مث قال:
 وكل ذلك جيعلنا نتساءل عن سبب عدم جنا الفكر الالاويت عامة  -بصيغتيه املسيحيةواإلسالمية  -يف حل اذه املآزق رغم حماوالته املمتدة ملا يزيد عل ألفي عام؟ وجيعلنا نتساءل أيضا
عن مصدر تلك املآزق كلها يف ذلك الفكر؟
 كل تلك املآزق انشئة عن املعضلة اجلوارية للفكر االعتقادي ،بل وللفكر للمادي أيضا .ولعلحديثنا اذا يكون فرصة إلظهار أن ما جيمع بينهما يفوق يف احلقيقة ما يفرق بينهما ...
 تقصد ما حتدثنا عنه من التوام الوجودي األساسي؟ ابلضبط! عدم إدراك املفارقة الوجودية األساسية ،واي أنك املطلق والنسيب معا يف آن واحد .ولذاف رق الفكر االعتقادي بني االثنني ،بني املطلق والنسيب ،تفرقة حامسة وخلع عل النسيب صفة
املوجود املستقل يف ذاته ،املنفصل عن املطلق واملنفصل عن العامل .وكان ال بد عندئذ من تفسري
لوجود ذلك النسيب القائم بذاته ،مما قاد الفكر الالاويت إىل معضلته املركزية :فكرة اخللق مبعنااا
االعتقادي ...
 فكرة اخللق مبعنااا االعتقادي؟ ماذا تقصد بذلك ابلضبط؟ ما أصل األشياء النسبية املوجودة؟ أصلها أشياء نسبية أخرى .وما أصل اذه األشياء النسبيةاألخرية؟ أشياء نسبية أخرى ،والم جرا .واكذا فإن سلسلة السبب والنتيدة ،أو العلة واملعلول،
متضي رجوعا إىل ما الهناية .اذا ما تدل عليه التدربة واملعاينة عل األقل .لكن الفكر االعتقادي
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قرر ،يف خطوة تعسفية ال مربر جتريبيا أو معرفيا هلا ،أن يوقف اذه السلسلة الرجوعية يف نقطة ما
فقال’’ :ال بد‘‘ أن تكون اذه السلسلة قد بدأت يف نقطة معينة .اذه ’’الالبد‘‘ انتقاء تعسفي
ال مربر معرفيا له .تعسفي ألنه نزع صفة القدم من شيء أمساه النتيدة ،أو املعلول ،وخلعها بشكل
انتقائي عل شيء أمساه السبب ،أو العلة .اذا التعسف غري املربر معرفيا او مصدر كل معضالت
الفكر االعتقادي .فلماذا تكون نسبة القدم إىل علة ما أمرا مقبوال ،ونسبة القدم إىل السلسلة ذاهتا
 سلسلة العلة واملعلول  -أمرا مرفوضا ،مع أنه األكثر اتساقا مع حدود املعرفة العقلية؟أمسك ’’حمب‘‘ مرة أخرى بكتاب حممد عبده وقال:
 واذا يعود بنا إىل ’’رسالة التوحيد‘‘ .إيقا ،سلسلة العلة واملعلول عند نقطة معينة قاد’’املتكلمني‘‘ إىل طر املفهومني اجلواريني لعلم الكالم.
مد ’’راجي‘‘ يده لتناول الكتاب من صديقه قائال:
 خييل إيل اي ’’حمب‘‘ أن علم الكالم يبدأ ابحلديث عن ثالثة مفاايم جوارية ال عن اثنني .دعينأرى .نعم! امسع اي سيدي’’ :أقسام املعلوم .يقسمون املعلوم إىل ثالثة أقسام :ممكن لذاته ،وواجب
لذاته ،ومستحيل لذاته‘‘(.)74
مد ’’حمب‘‘ يده ليتناول الكتاب بدوره قائال:
 نعم .لكننا نستطيع أن ننحي مستحيل الوجود ألنه مفهوم ال ضرورة له ،فهو ...وأخذ يتصفح الكتاب مث قرأ:
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 ’’ليس مبوجود قطعا ،بل ال ميكن للعقل أن يتصور له مااية  ...فهو ليس مبوجود حىت وال يفالذان‘‘(.)75
وضع ’’حمب‘‘ الكتاب مث قال:
 فال حاجة بنا إذن لالنشغال به. معك حق .وبذلك يتبق لنا إذن مفهومان أساسيان مها :ممكن الوجود وواجب الوجود ... بعد أن أوقف الفكر االعتقادي سلسلة العلة واملعلول عند نقطة معينة تعسفا ،أطلق عل نقطةالبداية االنتقائية اذه اسم العلة ،وعل كل ما جاء بعداا اسم املعلول .مث خطا خطوة أخرى
فوصف العلة االنتقائية أبهنا ’’واجب الوجود‘‘ ،ووصف املعلول أبنه ’’ممكن الوجود‘‘ .مث مض
يف املسار املتوقع الذي خطه او تعسفا ،فطفق يضفي عل تلك العلة صفات تقتضيها املكانة اليت
خلعها او عليها انتقائيا ،صفات من قبيل القدم والعلم والقدرة والوحدة .وقد رأينا توا ما ينطوي
عليه اجلمع بني تلك الصفات معا  -بصيغتها االعتقادية  -من تناقضات ال حل ،ابعرتا ،حىت
الشيخ حممد عبده نفسه ...
 دعنا نبدأ إذن بتأمل فكرة اخللق اذه بصيغتها االعتقادية القائمة عل االنفصال احلاسم بني املطلقوالنسيب ...
لق شيء من شيء آخر ،وإما خلق شيء من الشيء -
 يف عملية اخللق اناك احتماالن :إما خ ُأي من العدم  -كما يقول علم الكالم .واآلن ،إذا كان كل شيء ينشأ عن شيء آخر ،حىت
ابفرتاض وجود خالق ،أي ابفرتاض أن اخلالق يلدأ إىل مادة موجودة حيوهلا ،كي خيلق منها كائنا
ما ...
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 كالرتاب الذي يقال إن اإلنسان قد خلق منه ،أو النور الذي خلقت منه املالئكة ،أو النار اليتخلقت منها الشياطني ،مثال ...
 إذن إذا استلزم اخللق مادة أولية ما ،كان ال بد أن تكون اذه املادة قدمية أزلية ،وإال كيف سيتم’’اخللق‘‘ ابتداء؟
 ولكن ملا كان من املستحيل وجود قدميني معا  -املادة األولية مث اخلالق الذي يشكلها  -أصبحتعملية اخللق من مادة أولية فكرة مستحيلة  ...يتبق إذن اخللق من العدم!
 ابلضبط! كان اذا او االستنتاج الذي قاد إليه اذا النوع من التفكري .ودعنا اآلن نتساءل الالعدم واقع ميكننا اختباره ،أم او جمرد فكرة ذانية؟
 ال أعتقد أن أحدا قد اخترب العدم قط ،وال أن أحدا ميكن أن خيتربه يف يوم من األايم .إذ ال بد أنيكون ذلك الشخص موجودا كي خيتربه .أال يشمل الوجود كل ما او موجود؟ فهل ميكن أن يوجد
شيء خارج نطاق الوجود؟ ال اناك جمال ال يطاله الوجود؟ ال اناك جمال ال يطاله الوجود يطلق
عليه اسم العدم؟ أال ترى كيف يلدأ الفكر االعتقادي إىل مفاايم ’’مستحيلة‘‘ بكل معىن
الكلمة؟
 بل إن اذه الفكرة تصبح أكثر فداجة إذا تذكران أن علم الكالم يسوقها يف مواجهة وجود هللاذاته! فكيف ميكن هلذا الوجود أن خيترب العدم؟ نعم ،لك حق يف التساؤل :ال مثة جمال ما -
خارج نطاق الوجود  -ميكن أن يطلق عليه اسم العدم؟
 عملية اخللق  -بصيغتها االعتقادية  -تفرتض إذن واقعة غري خمتربة وال ميكن اختباراا .واقعة تزعمأن شيئا ميكن أن ينبثق فدأة من الشيء .اذه مقولة ال دليل عليها ،بل ال ميكن أن يقوم عليها
دليل ...
 نعم ،حنن ال ميكننا ،يف احلقيقة ،أن خنترب العدم ألننا الوجود ذاته ،ألننا املطلق ذاته ،كل الوجود.فكيف ميكن للوجود أن خيترب العدم؟ او ’’مفهوم مستحيل‘‘ ،كما تقول!
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 وهبذا ’’املفهوم املستحيل‘‘ ظهرت ’’املوجودات‘‘ املخلوقة ،إذن ،من عدم .وأطلق علم الكالمعليها اسم ’’ممكن الوجود‘‘.
 ممكن الوجود او الوجه اآلخر ،إذن ،ملفهوم ’’واجب الوجود‘‘ ...سكت ’’حمب‘‘ براة كعادته مث قال:
 وأتمل كيف يستدل علم الكالم عل ’’واجب الوجود‘‘ ...تناول ’’حمب‘‘ كتاب ’’رسالة التوحيد‘‘ وتصفحه مث قال:
 ممكن الوجود ’’حادث  ...سبق وجوده العدم ،حيتاج إىل سبب‘‘ .واكذا ترى أن مفهوم ’’ممكنالوجود‘‘ اذا يسبق وجوده عدم غري خمترب ،مث إنه حيتاج إىل سبب أُسبغت عليه صفة القدم تعسفا
كما رأينا ...
ومتهل ’’حمب‘‘ قليال يقلب انظره يف الصفحات مث قرأ:
 ’’وكل ممكن حمتاج إىل سبب يعطيه الوجود  ...واملوجود الذي ليس مبمكن او الواجب  ...فثبتأن للممكنات املوجودة موجدا واجب الوجود‘‘ ...
وضع ’’حمب‘‘ الكتاب مث قال:
 وأتمل انا كيف تتداال طريقة االستدالل االعتقادي التساؤل البديهي :إذا كان كل ما خنتربه او’’ممكن حمتاج إىل سبب يعطيه الوجود‘‘ ،فمن أين جاء ’’املوجود الذي ليس مبمكن‘‘ أي الذي
ال حيتاج إىل سبب؟ ملاذا ال حيتاج او ابلذات إىل سبب؟ ما مربر إيقا ،السلسة عند سبب أول
قدمي؟ ال يسوق الفكر االعتقادي انا أي مربر معريف أو جترييب .حنن انا ابألحرى إزاء تعسف
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معريف ال تربره إال الرغبة يف الوصول إىل نتيدة مقررة سلفا .مث يقول ذلك الفكر بعد ذلك
’’فث بُت‘‘ ليتصور أنه يكفيه أن ينطق هبذه الكلمة كي يتحول املفهوم املخرتع إىل إثبات ...

 أي أن الفكر االعتقادي ينتقل من تعسف إىل مأزق ،فيحله بتعسف جديد ،والم جرا ،يف تفكريدائري يقوده فيه كل مفهوم غري مربر إىل مفهوم غري مربر آخر .اي جمرد مفاايم تتساند فيما بينها
لكن مبعزل عن أي مربر معريف أو جترييب ...
 وال تتوقف سلسلة املفاايم انا .فعندما واجهت الفكر االعتقادي مشكلة أخرى اي :كيف أوجدالواجب الوجود املمكن الوجود من العدم  -واو أمر رأينا استحالته ،الستحالة وجود العدم  -جلأ
كعادته إىل مفهوم نظري ذاين آخر فقال إن اخللق من العدم متصور حبكم صفة القدرة اليت يتمتع
هبا واجب الوجود!
 او نفس النهج نعم .فأنت حتل إشكاال نظراي منبت الصلة ابلتدربة مبفهوم نظري آخر مناسب لهومربر له ،وأتخذ كل اذا مأخذا اعتقاداي ال غري ...
 ولذا نقول إن االعتقاد ال ميكن إثباته حبكم تعريفه ذاته ،اي مسائل غري قابلة لإلثبات تؤخذ علعالهتا فقط  ...مث يستلزم مفهوم القدرة مفهوم العلم واملشيئة فيتناقض ذلك مع العدل والتوحيد
ومع الوعد والوعيد ومع الثواب والعقاب .مفاايم مستحيلة تؤدي إىل بعضها بعضا وإىل معضالت
ال حل هلا ...
صمت الصديقان معا وقد تصورا أهنما استنفدا حبث املوضوع ،ولكن ’’حمب‘‘ ما لبث أن قال:
 إذا عدان اآلن لعلم الكالم جاز لنا أن نتساءل ،وقد رأينا قصور مفهومي واجب الوجود وممكنالوجود ،أليس األصح أن نقول :احلقيقي الوجود والظااري الوجود؟ فما حاجيت ألن أقول مثال
الشمس ’’الواجبة الشروق‘‘ ،عندما تكون اي ’’احلقيقية الشروق‘‘ وكف  .عندما استخدم يف
وصف الشروق صفة الوجوب ،فإنين أجتاوز ما تستدعيه التدربة ألين أريد أن أرتب عل اذا
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أحتاج ألن
الوصف نتيدة ما .واألمر يتعلق  -عل اذا النحو  -بدافع يتداوز نطاق البحث .رمبا
ُ

أطمئن نفسي إىل أن الشمس ستشرق كل يوم وجواب مثال .أي رمبا يكون دافعي او تلبية احتياج
نفسي إىل أمان ما .أو متهيد الطريق العتناق ،أو تربير ،اعتقاد ما .اذه أمور ليس فقط ال حيتاج
إليها البحث وتتداوز حيزه املشروع ،وإمنا تشكل دافعا خفيا يوجهه وجهة منشودة سلفا.
ما الداعي أمام حقيقة الشيء أن أصفه ابلضرورة والوجوب؟ لقد طُر مفهوما الواجب الوجود
واملمكن الوجود لتربير التصور االعتقادي للخلق .وجاء كل ذلك مصطنعا استدابة لدافع نفسي
او بداية طريق اغرتايب متاما ال يتطلبه البحث وال حيتاج إليه ...
صمت ’’حمب‘‘ مرة أخرى مث قال:
 من وقت واصل بن عطاء يف القرن الثامن حىت حممد عبده يف القرن العشرين ،تطاول الزمنابلالاوت اإلسالمي ،كما تطاول لفرتة أكرب ابلالاوت املسيحي ،دون أن يتمكنا من حل اذا
اإلشكال ذي األوجه املتعددة .ولو تطاول هبما قروان مديدة أخرى ملا استطاعا أن جيدا له حال،
فلو كان احلل ممكنا  -يف حدود تلك املفاايم الالاوتية  -لكان قد مت العثور عليه ...
 لكن ملاذا اذا القطع احلاسم بعدز التفكري الالاويت عن حله؟ ألن احلل ’’الوحيد‘‘ له ،يقتضي خطوة معرفية إما جيهلها الالاوت التقليدي وإما ال يستطيع أنيقبلها .واذه اخلطوة اي حمو الفارق ،عل صعيد اهلوية أو املااية أو الطبيعة أو املشيئة ،بني النسيب
واملطلق ،والنظر إليهما عل أهنما جتل حلقيقة واحدة ...
استغرق الصديقان يف أتمل اذه النتيدة ،مث تساءل ’’راجي‘‘:
 -وكيف حتل اذه الرؤية معضالت علم الكالم؟
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 عندما ننظر إىل املطلق والنسيب عل اذا النحو ميكننا عندئذ أن نتناول مسألة اخللق من منظورجديد .فاخللق انا  -ابملعىن التدرييب ال االعتقادي  -او انبثاق عل سطح الوعي من مادة
الوعي ذاهتا .الوجود او املوجود الوحيد ،املتنوع والواحد ،احلال واملفارق ،الكامن واملتدلي،
الظااري واحلقيقي .فمع استحالة وجود العدم ،واستحالة وجود مادة قدمية ،كما رأينا ،يستحيل
اخللق من اخلارج ،أو اخللق اخلارجي .فإن كان مثة خلق ،فال ميكن له إال أن يكون خلقا داخليا.
فكيف ميكن أن خيلق املطلق ،أو هللا ،العامل إال من ذاته نفسها؟
صمت الصديقان مرة أخرى ،مث قال ’’راجي‘‘:
 وعليه ،يكون اناك مصدر واحد فقط للمشيئة او الذي ميلك حرية اإلرادة وال ميارسها إال علنفسه ...
 نعم ،ليس اناك اثنان ،بل واحد فقط ،واذا او التوحيد احلقيقي .ولن يتسىن إدراك ’’العدل‘‘ إالعندما يُفهم ’’التوحيد‘‘ عل اذا النحو .الطريقة الوحيدة هلذا الفهم اي ما تدل عليه جتربة
الوجود .واذا الفهم ليس وليد نظرية تساق ،بل او وليد جتربة تعاش .فالتوحيد احلقيقي او توحيد
بني املطلق والنسيب من حيث اويتهما اجلوارية ،دون إغفال ما ينطوي عليه ذلك من مفارقة،
بطبيعة احلال ...
متهل ’’حمب‘‘ يف حديثه ،مث أضا:،
 عندما تشري جتربة الوجود إىل أن اناك حقيقة واحدة اي املطلق املتدلي او نفسه  -ال كشيءآخر له وجود يف ذاته  -ال نصبح إزاء مصدرين تصدر عنهما املشيئة :هللا واإلنسان ،بل نصبح
إزاء مصدر واحد يف ذاته .اذه اي الطريقة ’’الوحيدة‘‘ اليت ميكن أن يتطابق هبا التوحيد مع
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العدل .فأنت انا إزاء وحدة الفاعل والفعل واملفعول .واذا احلل ليس اجتهادا ذانيا بل او
استنتاج عياين واقعي مستمد من جتربة الوجود.
 وكيف حتل جتربة الوجود مسألة اجلرب واالختيار؟أجاب ’’حمب‘‘ من فوره:
 اي جمرد مظهر آخر من مظاار قضية العدل والتوحيد ...مث تريث قليال قبل أن يكمل:
 أنت إذن لست إزاء وجودين مستقلني قائمني بذاهتما ،بل إزاء وجود واحد يتدل أحدمها علايئة النسيب دون أن يفقد يف أي حلظة طبيعته كمطلق .وأنت لست ابلتايل إزاء مصدرين للمشيئة،
بل إزاء مصدر واحد .نعم ،أنت كمظهر نسيب ال إرادة لك ،ألنك جمرد صورة يف حلم .جمرد وجود
ظااري .لكنك  -من حيث إنك املطلق كهوية ،من حيث إنك الوجود احلقيقي  -حر حرية
مطلقة .اذا او احلل ’’الوحيد‘‘ للمأزق :وجود واحد ومشيئة واحدة ...
 وكيف ميكن لتدربة الوجود أن حتل مسألة القدم واحلدوث ،قدم أو حدوث القرآن مثال؟ جتربة الوجود حتل تلك املعضلة الفقهية املستعصية مبنته البساطة .فهي تبني أن النسيب او الوحيدالذي يدخل يف تيار الزمن .فالنسيب ُخيلق من حلظة ألخرى يف الزمن املتتايل من جانب املطلق
القائم يف الزمن السرمدي .فال يوجد تعارض إذن بني أن توجد القصة كلها يف ذان هللا وبني أن
تتدل مراحلها حلظة بلحظة ،ما دام موضوعها الوحيد او هللا  -الفاعل والفعل واملفعول -
وما دام الواقع اخلارجي ليست له حقيقة هنائية يف ذاته ...
صمت ’’حمب‘‘ جمددا كي يفسح جماال لزاوية جديدة مث قال:
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 من احللول األخرى اليت تقدمها جتربة الوجود للمعضالت الدينية املعقدة ،احلل الذي تقدمه مثالملعضلة الثالوث يف املسيحية ،اذا السر املستغلق عل الذان الديين العادي .فالثالوث ،من منظور
جتربة الوجود ،او املطلق املتعايل أوال ،أو اآلب ،مث النسيب املتدسد اثنيا ،أو يسوع أي اإلنسان
بوجه عام ،مث االنتباه املتوحد هبذا أو بذاك اثلثا ،أو الرو القدس .واذا االنتباه او أداة ’’القصة‘‘
لإليهام أبهنا حقيقية ،عندما يستغرق االنتباه يف النسيب إىل حد التوحد التام به .مث او أداة املطلق
للعودة إىل ذاته ،عندما يتحول إىل الرتكيز عليه .اذا االنتباه او الرو القدس وفقا للمصطلح
املسيحي أو او الربزخ وفقا ملصطلح ابن عريب .واكذا نرى كيف حتل جتربة الوجود معضالت علم
الكالم والفكر الالاويت .املسألة ال حتل يف احلقيقة بل تنحل من تلقاء ذاهتا ...
مكث الصديقان يتأمالن تلك النتيدة ،مث استطرد ’’حمب‘‘:
 لكن كل ذلك اي ’’راجي‘‘ ليس او ’’التفنيد‘‘ األكرب للفكر االعتقادي أو الالاويت ،حىت وإنأوضح أن ذلك الفكر قائم عل مفاايم مستحيلة ،كما قلت ...
 وما او ذلك ’’التفنيد‘‘ األكرب للفكر االعتقادي إذن؟ مثلما أن ’’الرباان‘‘ األكرب عل صحة الفهم العرفاين ليس فكرة بل جتربة عيانية ،جتربة حالةالسالم املصاحبة لالنتقال من النقصان الوجودي إىل االكتمال الوجودي ،فإن التفنيد األكرب للفهم
االعتقادي او استبقاؤه  -بل ارتكازه  -عل منط أتكيد األان ،أي جتربة الشقاء الفردي والصراع
اجلماعي ...
سكت ’’حمب‘‘ حلظة مث أضا ،مؤكدا:
 جتربة النقصان الوجودي اي التفنيد الواقعي امللموس للرؤية االعتقادية .فما جدوى التدربة الدينيةأو الروحية إن مل تكن قادرة عل أن خترجك من بؤس اذا النقصان الوجودي؟ ما جدوى التدربة

61

الدينية أو الروحية إن مل تسمح لك مبعاينة االكتمال أو الفيض الوجودي؟ ما جدوى التدربة الدينية
أو الروحية إن مل تعرفك عل املطلق كحقيقة واقعة ال كمدرد مفهوم ذاين؟
تدخل ’’راجي‘‘ مقاطعا:
 وعندما تفكر يف أن اذا التفنيد مستمر منذ عشرات القرون ....مث أضا ،ملخصا:
 أي أن ’’الرباان‘‘ ليس جمرد فكرة نظرية ،تستعرياا غالبا من أانس فكروا لك فيها من قبل وأخذتأفكارام عل عالهتا ،بل او ’’جتربة‘‘ وجودية .والتفنيد بدوره ليس جمرد فكرة نظرية ،بل او
’’جتربة‘‘ وجودية أيضا  ...أي أن املسافة بني الفهم االعتقادي والفهم العرفاين ليست فرقا يف
االستدالل فحسب ،عل أمهية اذا الفرق اهلائلة ،بل اي أساسا مسافة جتريبية ...
 نعم ،فمعرفة هللا جتربة ال فكرة .وإن مل تعرفه كتدربة سالم وجودي  -والفكر االعتقادي ال يتيحلك أن تفهمه عل اذا النحو  -فلن تعرفه إال كفكرة ذانية ...
 دعك من أنك وصلت إليها ابستدالل قاصر ...بعد حلظة صمت أخرى ،أضا’’ ،حمب‘‘:
 السبيل ’’الوحيد‘‘ لليقني بوجود هللا ليس أي فكرة ذانية بل التدربة املباشرة .ألن كل فكرة ذانيةمفتقرة إىل أساس واقعي مثبت ميكن أن تقوم إزاءاا فكرة أخرى مقابلة تدحضها .ولذا يصبح
الشك قرين مثل اذا النوع من احللول أو اإلجاابت .دعك من أنه ال يقدم إجابة حقيقية حامسة
بل إجابة مفتعلة لفظية تصطنعها احلاجة النفسية إىل إنقاذ االعتقاد .وأنت لن تعثر عل اليقني إال
بعني احلضور الواعي .ملاذا؟ ألن القلب لن يطمئن إال ابلرؤية املباشرة ...
 -قال إبراايم’’ :أرين أنظر إليك‘‘!
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 والرؤية املباشرة ال حتدث إال بعني احلضور الواعي .اذه اي وسيلة الرؤية ’’الوحيدة‘‘ .السبيل’’الوحيد‘‘ للخروج من املأزق ،من املتااة ،او ما تدل عليه جتربة الوجود .من منظور جتربة الوجود،
فإن وجود هللا ،أو املطلق ،ال يصبح قضية حتتاج إىل إثبات ،بل يصبح او احلقيقة التدريبية األوىل
اليت يُفهم انطالقا منها كل شيء .وتصبح اذه احلقيقة ال مفهوما ذانيا نظراي ،بل الواقعة التدريبية

األوىل واجلوارية واألساسية .تصبح اي اليقني األول الذي يسبق أي يقني آخر ،ألهنا اليقني

ابلوجود ذاته .لكن اذا الفهم ليس فهما اعتقاداي ...
 ويف قضااي الوجود واحلياة واملوت ال جمال للركون إىل فكرة مقابل فكرة ،فأنت حتتاج انا إىل يقنيال يتزعزع ...
 نعم ،يف مسألة هبذه اخلطورة أنت ال حتتاج ألي مفاايم نظرية ميكن أن تدحضها مفاايم نظريةمضادة ،بل حتتاج إىل يقني وجودي .يقني ال ميكن أن تدحضه فكرة ،ألنه ليس فكرة أخرى
مقابلة ،بل او احلقيقة اليت تُدرك كل فكرة .واذا اليقني  -الذي ال ميكن أن يستمد إال من جتربة
عيانية مباشرة  -توفره جتربة الوجود ...
استغرق الصديقان يف أتمل اذه األفكار حىت بدا أن ’’راجي‘‘ يريد أن ينتقل إىل نقطة أخرى ،فقال:
 املوقف املادي يبدأ ،شأنه شأن املوقف االعتقادي ،من فكرة االنفصال بني الوعي والعامل .إذا كانالفكر االعتقادي يرى أن اذا االنفصال قائم أوال بني هللا والعامل ،مبا فيه اإلنسان ،مث قائم اثنيا
داخل العامل بني اإلنسان وبقية العامل ،فإن النظرة املادية تشرتك مع االعتقاد يف اذه اجلزئية األخرية:
أي يف االنفصال بني اإلنسان والعامل ،مث متضي إىل اعتبار أن الوعي جمرد ظاارة فوقية أنتدتها املادة
وأنه غري موجود يف ذاته .فدعنا إذن نبحث أوال اذه النقطة األخرية املشرتكة بني الفكر االعتقادي
والفكر املادي ،نقطة االنفصال بني اإلنسان ،أو الوعي ،والعامل ...

63

سكت ’’راجي‘‘ براة يستدمع أفكاره ،إذ بدا أنه يريد أن يدلل عمليا عل كيفية تصور ذلك
االنفصال ،مث قال:
 أنت تتخيل أنك انا وأن العامل قائم اناك يف اخلارج .وأنت ترى أن العامل يتألف من كائنات أخرىهلا حياهتا املستقلة بكل ما يعنيه ذلك من أفكار ومشاعر ،من ذكرايت وآمال ،وكل ذلك خارج
عنك .وأنت ترى أن العامل يضم أشياء حتبها فتتعلق هبا وأشياء تبغضها فتنفر منها ،تسع صوهبا
أو تتنآى عنها ،وكل ذلك خارج عنك .بل وترى أن األرض نفسها ذرة ضئيلة يف كون اائل
األبعاد يعدز الذان عن أن يتخيل امتداده املكاين والزماين ،وكل ذلك خارج عنك .وأنت تغيب
عن اذا العامل مث تعود إليه فإذا به قد تغري .ويوحي كل ذلك ،من مث ،أبن االنفصال او حقيقة
الوجود األوىل ...
 لكن السؤال اهلام انا او :ال أنت  -كوعي  -منفصل عن إدراكك هلذا كله؟ أم أن إدراكك لهجزء ال ينفصل عن الوعي الذي يظهر فيه اذا اإلدراك ،أو اذه األفكار احملددة؟
أتمل ’’راجي‘‘ السؤال حلظة طالت مث قال:
 ما أراه ال ينفصل عن وعيي .لكن ماذا عما ال أراه؟ إين ال أرى النيل اآلن مثال ،ومع ذلك أانأعر ،أنه موجود ،رغم أين ال أراه اآلن .إذن ما أدركه ليس او كل ما او موجود .فأان ال أدرك
أبعاد الكون اهلائل لكين أعر ،أنه موجود هبذه الصفة .أال يعين ذلك أن العامل اخلارجي موجود
بصورة مستقلة عين؟ أال يعين ذلك أنه منفصل عن وعيي يف اذه اللحظة؟
 كال ،بل يعين أن الوعي يدرك وجود الشيء ويدرك غياب الشيء ...توقف ’’راجي‘‘ حلظة ليتأمل ما استمع إليه توا ،فتمهل ’’حمب‘‘ حلظة مث تساءل:
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 لكن ال أنت تعتقد أنك موجود حقا انا وأن الشيء الذي تراه موجود اناك؟ أال ترى -لو أنعمت النظر  -أن رؤيتك والشيء الذي تراه واقعة واحدة؟ ال ميكن أن حتدد نقطة ما ينتهي
عنداا الشيء الذي تراه وتبدأ الرؤية؟ ألسنا انا إزاء وحدة يف التدربة؟ وأال ينطبق نفس الشيء
عل ’’جتربة‘‘ كل اإلدراكات احلسية األخرى :من مسع وملس وشم وتذوق؟ أال حيدث كل اذا
عل مسافة صفر من الوعي؟
استغرق ’’راجي‘‘ يف التفكري براة مث قال:
 نعم ،فحىت لو كان الشيء املعين بعيدا أو قريبا قواي أو ضعيفا فإنين اختربه نعم هبذا الشكل ،أيكشيء بعيد أو قريب أو قوي أو ضعيف ،لكن يف كل األحوال عل مسافة صفر من الوعي،
ابلفعل ...
 وال اذا الوعي ميكن أن حيده شيء؟ ال ،فكل شيء يظهر فيه  ...واو يبدو متعاليا عل كل شيء وحمتواي لكل شيء ... واذه اي صفة املطلق ...متهل ’’حمب‘‘ حلظة مث أضا ،متسائال:
 وأال تشعر ،عندما تدرك ذلك ،أنك بشكل ما ’’عدت‘‘ إىل حالتك الطبيعية ،إىل ذاتك احلقيقية؟ضبطت‘‘ بشكل صحيح؟ أال تشعر أبن غياب اذا االنفصال يقرتن ابنتهاء
أال تشعر أبن الرؤية ’’ ُ

نقصان وجودي ما؟ وأال تشعر عندئذ أبن جسمك ذاته يصبح او أيضا موضوعا لذلك الوعي؟
أال تشعر أنك إذن الوعي الذي يظهر فيه كل ذلك؟ أال تشعر أبن كل إدراكاتك احلسية وكل
أحاسيسك البدنية وكل أفكارك الذانية ما اي إال ظواار تتدفق يف تيار الوعي ،وأهنا ليست سوى
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أمناط خمتلفة يتعر ،هبا الوعي عل ذاته؟ وجتربة السالم اذه اي أيضا الرباان التدرييب عل أن
املوقف املادي او بدوره قرين النقصان الوجودي ومنط أتكيد األان ...
ظل ’’راجي‘‘ صامتا يتأمل ما مسعه ،مث قال:
 لكن عندما أنيت إىل ’’جتربة‘‘ اإلحساس البدين املقرتن ابلشعور ،تصبح املسألة خمتلفة قليال .فهناميكن متييز عنصر ’’خارجي‘‘ إذا ابتعد تغري الشعور واإلحساس ’’الداخليان‘‘ .فهناك اذا العنصر
الذي يسبب لك مثال شعورا ابخلو ،،أي العنصر اخلارجي ،املقرتن إبحساس بدين عل ايئة
انقباض يف عضالت البطن أو تقلص يف عضالت الوجه ،أي العنصر الداخلي ...
 لكن ال ميكنك أن تفصل اذه التدربة ،بعنصريها اخلارجي والداخلي ،عن ’’الوعي‘‘ هبما؟ الميكن أن جند أي نقطة نقول عنداا انا ينتهي الشعور أو اإلحساس وانا يبدأ الوعي به؟ أال تشعر
أبن الشعور والوعي هبذا الشعور جتربة واحدة؟ وأال تشعر عندما تدرك غياب االنفصال أنك
أصبحت ،يف مفارقة غريبة ،عل مسافة ما تسمح لك مبراقبة ذلك الشعور دون أن تتوحد به؟
مبعىن أنك مل تعد مستغرقا فيه ،مل تعد تتخيل أنك مستهد ،به ،وأنك ’’عدت‘‘ بشكل ما إىل
حالتك الطبيعية؟ أال تشعر عندئذ أنك اذا الوعي الذي تظهر فيه اذه التدربة والذي ال ميكن أن
يطاله شيء؟
مل تكن اي املرة األوىل اليت يناقش فيها ’’حمب‘‘ يف ذلك األمر .لكن يف كل مرة يدرك املسألة بعمق
جديد .ظل ’’راجي‘‘ صامتا يفكر ،مث قال كأنه يكتشف حقيقة مداشة:
 املفارقة أن ال مسافة اناك بني الوعي وما يظهر عل سطحه ،أي أنه حال فيه متاما .ويف الوقتنفسه ،يبدو الوعي مفارقا له ال يطاله شيء .وانا أتذكر املثل الذي ضربناه من قبل ،أي الشاشة
والفيلم الذي يظهر عل سطحها ...
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 واذه املفارقة اي سبب االعتقاد يف االنفصال .وحىت االعتقاد يف االنفصال ،يظل جمرد اعتقاد،جمرد فكرة ال تغري من حقيقة األمر شيئا .وت وجه االنتباه إىل ما او خارجي  -الذي يتضمن أيضا
انا الكيان البدين النفسي الذاين الذي يرى نفسه مستقال إزاء العامل ،فكالمها خارجي  -او الذي
يوحي ابالنفصال .واذا الكيان ،الذي نتصور أنه ’’أان‘‘ قائمة بذاهتا ،ليس سوى جمرد اعتقاد يف
االنفصال ،يف حني أنه جمرد فكرة أخرى تظهر عل سطح الوعي .األان انا ’’تستملك‘‘ مضمون
الوعي وتدعي أهنا اي نفسها الوعي .يف حني أهنا جمرد مظهر آخر ملضمون الوعي .فلو تتبعتها
ستدد أهنا تنسب الشعور ابهلوية إىل جمرد جدائل من األفكار واملشاعر واإلدراكات احلسية،
ال أكثر وال أقل .اي جمرد اعتقاد يف كيان مواوم يعيش يف املاضي أو املستقبل ،حياول أن يكرر
ما يعتربه إجيابيا ويتدنب ما يعتربه سلبيا ،حسب منط التشكل الذي خضع له .األان تتخذ ايئة
اإلدراك املستملِّك ،لكنها جمرد فكرة أو اعتقاد ،ووظيفتها اي حدب الوعي :الذات احلقيقية ،ألن
الذات احلقيقية شفافة وخاصيتها اي أهنا مادة كل إحساس وشعور وفكر ...
شعر ’’راجي‘‘ أهنما مل يستنفدا تقصي مسألة االنفصال اذه فتساءل:
 ال ميكننا أن نتمهل قليال عند مسألة االنفصال اي ’’حمب‘‘؟ االنفصال او افرتاق ومهي ،أي يتعلق فقط ابلتصور ،للوعي عن مركزه احلقيقي ليتخيل أن مركزهكيان يتمتع بصفة الوجود املستقل ،فيلتصق أو يتوحد به ويتصور أنه مقر اهلوية .وبذلك يتحول
الوعي ،وفقا هلذا التصور ،من الفضاء الذي يظهر فيه كل شيء إىل جمرد نقطة حمدودة من اذا
الفضاء ...
متهل ’’حمب‘‘ قليال مث أضا:،
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 أو دعنا نعرب عن ذلك بطريقة أخرى :يشري ما نسميه االنفصال إىل ما حيدث عندما يتموضعالوعي ،أي عندما ’’يتخيل‘‘ أنه قد تقلص يف موضع معني ،يف مركز ينظر من خالله إىل العامل
ويستملك ابلتايل موضوعات التدربة اليت حتدث داخل اذا املوضع ،أي يستملك ما يظهر داخله
من فكر وإحساس بدين/شعور وإدراك حسي ...
قال ’’راجي‘‘ ببطء وكأنه يقرأ جتربة تدور أمامه:
 ومع االستمالك حيدث توام االنفصال ،ألن الكيان الذي يستملِّك ينأى بنفسه عما يتصور أنهيستملكه ...
 يف حني أنه وما يستملكه جمرد فكرتني عل سطح الوعي .وانا يبدو أن كل ما او موجود ليس يفاحلقيقة سوى الوعي .فأين اي املادة اليت يُزعم أن الوعي او جمرد ظاارة فوقية انجتة عنها؟ املادة
ليست سوى شيء آخر يظهر عل سطح الوعي .تصور االنفصال عن الوعي او ما جيمع ،كما

ترى ،الفكر املادي والفكر االعتقادي .لقد حتدثنا من قبل عن الثالوث .فبحكم املفارقة القائمة يف
اجلمع يف آن واحد بني املطلق والنسيب .عندما مييل االنتباه إىل النسيب فيتوحد به وينس املطلق
ينشأ االعتقاد أبن األان بذكرايهتا ومشاريعها اي مقر اهلوية  -اذا او منشأ األان .املفارقة اجلوارية
قائمة يف وحدة املطلق والنسيب .نسيان املطلق أوال ،مث توام االنفصال بني الرائي واملرئي .يف حني
أن كليهما مرئي للوعي احلقيقي الذي خيفي نفسه عن طريق اذه املفارقة كي جيد نفسه عندما
ي عمد االنتباه إىل النظر يف االجتاه اآلخر ،ال إىل اخلارج بل إىل الداخل .فيكتشف وحدة الرائي
النهائي واملرئي ،الذي يشمل أيضا الكيان البدين النفسي الذاين ،وذلك او اجلانب احلال.
مث يكتشف تعايل الرائي النهائي ،وذلك او اجلانب املفارق املتعايل ...
اقرت ’’حمب‘‘ عل صديقه أن ميكثا براة يف رحاب اذا املطلق يف جلسة أتمل .فاعتدال يف جلستهما
وأغلقا أعينهما وغرقا يف صمت عميق ،مث انطلق صوت حمب اادائ يقول:
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’’ال شيء اناك غري الوعي ،فأنت كل مستوايت اإلدراك ،ما تقره وترض عنه وما ترفضه وتستهدنه.
اكذا يتدل الوعي يف رحلة اغرتابه عن نفسه وعودته إليها .حىت تلك الكلمات ذاهتا ما اي إال مظهر
آخر يتدل فيه الوعي بنسبة املائة يف املائة اليت يتدل هبا يف كل شيء آخر .أنت إذن وحدك وال أحد
آخر معك .أنت يف كل شيء .وأنت أيضا يف املتداوز لكل شيء .املمتنع عن املعرفة .احلال يف الوجود
واملتدلي يف الظاار .ما تنوع مستوايت اإلدراك إال تعبري عن تنوع درجات االغرتاب والرجوع .أنت
متصاحل إذن مع كل شيء ،ألن كل شيء او أنت ،واو واحد ال اثين له .ال أحد آخر اناك .وأنت لن
تستطيع أن تقف خارج الواحد كي تعلق عليه .كل وقو ،خارج الواحد ما او إال مظهر آخر للواحد.
كل ما يبدو أنه خيار ما او إال تعبري آخر عن الواحد الذي يتنوع .كل ما انالك أن الواحد خياطب
الواحد بدرجات خمتلفة من االغرتاب والرجوع .يف اذه احملاولة اليت يسع فيها الواحد أن يلعب دور
اثنني ،تشري التدربة إىل أن االغرتاب  -الظااري واإلرادي من جانب الوعي ،والذي ال يبدو الإراداي إال
يف عني كيان يتصور أنه قائم خارج الواحد يعلق عل الوجود  -يقرتن ابملعاانة ،ابلنقصان الوجودي
الناشئ عن االنفصال عن الواحد ،عن حماولة مستحيلة للوقو ،خارج الواحد .وتشري التدربة إىل أن
الرجوع يقرتن ابالكتمال الوجودي والسعادة .ويظل او متناء عن كل منهما .او يستخدم السعادة
الظاارة لريجع إىل نفسه من االغرتاب الظااري .الوام األكرب او ختيل أنك ميكن أن تقف خارج
الواحد .اذه اي االستحالة الكربى .ما يبدو أنه وقو ،خارج الواحد او أقص ما يثري سخرية الواحد
ألنك ال تفعل إال أن تؤكد مظهرا آخر يتدل فيه .عندما تشعر أنك متارس اإلرادة ،فهو الواحد الذي
يفعل من خالل املظهر الذي يرتاءى به يف تلك اللحظة .وقد يريد الواحد أن يعطيك  -أي أن يعطي
نفسه املتدلية كمظهر آخر  -فكرة تنديك من اغرتابك ليعود ابلظاار إىل املتعايل .كل موقف ميكن
اختاذه او موقف قرره الواحد وما يبدو أنه مراقب يراقبه ،او أيضا الواحد يراقبه .ما يبدو أنه إدراك
حمدود يراقبه او أيضا الواحد املتدلي كإدراك حمدود يراقب .كل ما ميكن عمله  -من جانبه او إلهناء
ما يبدو أنه اغرتابه او  -او أن تدرك اويتك الواحدة مع املتعايل ومع كل ما يظهر يف الوجود كأشياء
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وكمستوايت من اإلدراك .الواحد ال ميكن أن يقف خارج ذاته ليشري إىل اجتاه ميكن املضي فيه .من يبدو
أنه يقف او أيضا الواحد .األمل قرين اإلحساس ابلوجود املنفصل ،اذا او جوار األمر .اناك مسافة ما
يبدو  -فقط يبدو  -أهنا موجودة يف اإلدراك ،اي مصدر التوام ابالنفصال .ما ميكن فعله او الرجوع
هبا إىل التطابق بني املطلق والنسيب ،بقدر اإلمكان ،ال املضي هبا إىل التباعد ،لالستغراق ابلكلية يف
النسيب إىل حد التوحد التام به .وجود األمل أو غيابه او دليل االبتعاد أو االقرتاب .ولذلك يقال إن جتربة
السعادة اي براان االقرتاب .اخلارج والداخل يصبحان واحدا .اإلدراك يتبني أن اخلارج والداخل مظهران
للواحد ،وأنك كل اذا .فعندما تظهر األشياء عل سطح وعيك ،فأنت يف احلقيقة ال تدرك األشياء ،بل
أنت تكون األشياء .ال ذات اناك وال موضوع ،ألنين أان األشياء وأان مدرك األشياء .واكذا يصبح كل
شيء او ذات اذا الشيء.
ظل الصديقان صامتني براة ال يدراين متاما كم طالت .مث فتحا أعينهما وحركا أطرافهما بعد اذا
االستغراق الطويل.
أخذ ’’حمب‘‘ يتأاب للرحيل ،بينما ذاب فكر ’’راجي‘‘ إىل النقطة اليت توقفت عنداا قراءاته :كتاب
عل عبد الرازق ’’اإلسالم وأصول احلكم‘‘:
 أعتقد أن لقاءان املقبل سيتناول قضية القضااي يف قصة ’’هنضتنا‘‘ اي ’’حمب‘‘ :قضية الدينوالدولة!
ابتسم ’’حمب‘‘ مث قال ومها يهبطان إىل الشارع ليسريان قليال:
 حل مأزق كل من الفكر االعتقادي والفكر املادي يبني أن العرفان او سبيل املصاحلة بني التيارين،املصاحلة اليت لن تتحقق إال مع منو كل منهما من موقفه الراان حىت يصل إىل العرفان .وعندما
يصالن إىل العرفان ستقرتن به تلقائيا الكالنية .فال تنس أن متايز العقل عن االعتقاد ،جبانبيه
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اإلجيايب ،واو التمايز عن املطلق االعتقادي ،والسليب ،واو التمايز عن املطلق عامة ،عن املطلق
العياين ،قد اقرتن بتمايز اثن يف منته األمهية له بدوره جانبان أحدمها إجيايب واو متايز الفرد عن
اجملموع االعتقادي التوجه ،واآلخر سليب او تصور الفرد ذلك اجملموع بطريقة مادية .حدث متايز
عن اجلماعة االعتقادية ولكن مل حيدث إدراك لوحدة اجلوار داخل اجلماعة السكانية أبسراا ،مل
حيدث إدراك لوحدة اجلوار الكالنية .فالفرد عندما متايز عن اجلماعة االعتقادية التفت فوجد أن
العامل الذي يراه او جمرد عامل مادي تسوده النفعية والعدمية .فتمايز عن اجلماعة االعتقادية ليكون
فردا يف جمموع مادي ،أو يف مجاعة سكانية مادية ،حتدو كل عضو من أعضائها نوازع النفعية
والعدمية والعبثية .مثلما متايز العقل عن املطلق االعتقادي ومل يدرك املطلق العياين ،متايز الفرد عن
اجلماعة االعتقادية ومل يدرك وحدة ذاتيته اجلوارية مع اجملموع ...

أخذت الدعاوى اإلصالحية ملفكري النهضة تُبلور ،إذن ،الوعي الوطين املصري الناشئ وتتفاعل مع
التطورات السياسية اليت شهدهتا مصر حىت قامت ثورة  .1919وأتيت اذه الثورة لتشكل بدوراا طفرة
جديدة يف الوعي الوطين مع دخول اجلمااري الشعبية حيز الفعل السياسي من خالل مجع التوكيالت
للوفد ،ومع أتصل املواطنة اليت جسداا شعار الدين هلل والوطن للدميع ،ومع بدء حترر املرأة اليت أخذت
ختلع النقاب وتشارك يف املظاارات.
ويسافر الوفد إىل مؤمتر الصلح الذي عقده احللفاء املنتصرون يف احلرب العاملية األوىل يف ابريس يف عام
 ،1919وذلك لعرض مطلب االستقالل فال يستديب املؤمتر وتفشل املفاوضات وينف سعد ورفاقه
وتزداد الثورة اشتعاال.
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وتندح الثورة يف حتقيق انتصار جزئي إبعالن بريطانيا من جانب واحد ،يف فرباير  ،1922استقالل
مصر وإهناء احلماية عليها ،مع خضوع مصر ألربعة حتفظات تفقد اذا االستقالل أي مضمون حقيقي
له .ويعود سعد ورفاقه من املنف .
ومع حصول مصر عل استقالهلا  -مع شكليته  -تتعاىل الدعوات إىل وضع دستور يليق هبا كدولة
مستقلة ،لتبدأ جولة جديدة من صراع الشعب مع حكامه الراغبني يف احتكار السلطة .ويشكل امللك
زعيمه سعد زغلول اسم ’’جلنة األشقياء‘‘.
جلنة لوضع الدستور يستبعد منها حزب الوفد ،فيطلق عليها ُ
ويف أبريل  ،1923يصدر الدستور متضمنا ابلطبع سلطات واسعة للملك .وجترى عل أساسه انتخاابت

يفوز فيها الوفد أبغلبية ساحقة ويشكل وزارة برائسة سعد زغلول يف يناير  .1924ويف نوفمرب من ذلك
وحيل الربملان .وتُشكل وزارة أخرى
العام نفسه يُقتل القائد اإلجنليزي للديش املصري فيستقيل سعد ُ
وتُعدل الدوائر االنتخابية بنية تزوير االنتخاابت اليت ستدرى لتأليف برملان جديد ،يؤمل أال يندح فيه
الوفد اذه املرة.
وجترى االنتخاابت يف  12مارس  1925ويفوز فيها الوفد ،مع كل ذلك ،أبغلبية كبرية .وينعقد جملس
النواب يف  23مارس  1925ويلقي امللك فؤاد خطاب العرش مث ينصر ،اتركا اجمللس يعكف عل
انتخاب رئيسه .فيرتشح سعد وترشح احلكومة عبد اخلالق ثروت وتلدأ يف حشد التأييد له إىل ما تيسر
هلا من ترايب وترغيب .ومع كل ذلك يندح سعد .فتغضب احلكومة وتقدم استقالتها متذرعة أبن
اجمللس يُ ِّكن هلا ’’روحا عدائية‘‘ .ويرفض امللك استقالة احلكومة وحيل األزمة حبل الربملان ومل متض عل
افتتاحه له عدة ساعات.
قبل عام واحد ابلضبط من تلك األحداث ،أي يف مارس  ،1924كان كمال أاتتورك قد ألغ اخلالفة
العثمانية بعد أربعة قرون متصلة .وبذلك وجد العامل السين نفسه للمرة األوىل بال خليفة ،بصر ،النظر
عما إذا كانت خالفته اذه شاملة أم جزئية ،فعلية أم صورية.
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وأخذ ملوك وحكام الدول اإلسالمية يتطلعون حلمل لقب ’’خليفة املسلمني‘‘ .وكان يف مقدمة اؤالء
امللك فؤاد ،بطبيعة احلال .فلقب من اذا القبيل كفيل أبن يعزز سلطانه املعنوي.
فأُنشئ آنذاك مؤمتر دائم يسم ’’املؤمتر اإلسالمي العام للخالفة‘‘ ،وأصدر اذا املؤمتر جملة تسم
’’اخلالفة اإلسالمية‘‘ طفقت تدعو إىل مبايعة خليفة للمسلمني .وأخذ املؤمتر يصدر حبواث دينية عن
اخلالفة واإلمامة يف اإلسالم يقرر فيها أن اخلالفة واجبة شرعا.
ويف خضم تلك األحداث يصدر الشيخ عل عبد الرازق كتابه ’’اإلسالم وأصول احلكم‘‘ ،فيكتسب
الكتاب ،يف ظل تلك األجواء ،أمهية مضاعفة .فهو ال يناقش فيه حبثا نظراي عن اخلالفة ،بل يديل بدلوه
يف قضية هلا أمهية سياسية راانة وحامسة .مث او يعرض فيه لتاريخ االستبداد ،فيقول’’ :ان ذلك الذي
يسم عرشا ال يرتفع إال عل رؤوس البشر ،وال يستقر إال فوق أعناقهم ،وان الذي يسم اتجا ال حياة
له إال مبا أيخذ من حياة البشر ،وال قوة إال مبا يغتال من قوهتم ،وال عظمة وال كرامة إال مبا يسلب من
عظمتهم وكرامتهم‘‘.
ولكن الشيخ علي يسوق يف الكتاب ،إىل جانب ذلك ،رأاي يف قضية إشكالية من زاوية الفهم الديين،
رأاي يصفه أبنه ’’قول غري معرو ،ورمبا استكراه مسع املسلم ،بيد أنه له حظا كبريا من النظر وقوة
الدليل‘‘.
ولعل صدور اذا الكتاب كان بداية لتددد اذا الصراع الذي ما زال حمتدما حول فهم النص الديين
وقراءة اتريخ اإلسالم ،وما لكل ذلك من انعكاس عل حتديد مكان اإلسالم يف اجملتمع ومن مث عل
أتسيس االجتماع البشري .وستكون اذه القضية ،بسبب تداخل التفسريات وتشابكها ،مبثابة البؤرة اليت
جتتذب كل االجتهادات كي تقول رأاي فيها ،مث ال تلبث أن تعكس تلك التفسريات مجيعا عل ايئة
استقطاابت متعادية.
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ويشر أمحد شفيق ابشا ،يف حوليات مصر السياسية ،رد الفعل إزاء الكتاب فيقول’’ :أخذت مسألة
كتاب (اإلسالم وأصول احلكم) ُحتور ،إىل أن أُوحي إىل ايئة كبار العلماء أن تبحث الكتاب‘‘(.)76
ومع أن بعض رجال األزار مل يكونوا ليعقدوا للشيخ علي ’’حماكمة‘‘ رمسية خيرجونه فيها من زمرة العلماء
بغري حتريض من القصر ،فإهنم مل يكونوا عل أي حال حباجة إىل أي حتريض ليشنوا عليه ادوما عنيفا
وصل إىل حد التكفري .فالشيخ حممد اخلضر حسني يصدر كتابه’’ :نقض كتاب اإلسالم وأصول
احلكم‘‘ ،الذي يهديه إىل ’’حضرة صاحب اجلاللة فؤاد األول ملك مصر املعظم‘‘ ،ويقول فيه’’ :إن
تصر ،النيب  -صل هللا عليه وسلم  -يف مثل اجلهاد والزكاة واجلزية والغنائم يستند إىل صريح القرآن،
فال مفر ملنكره [أي من ينكر أن ذلك يدخل يف مفهوم احلكم والدولة] من الوقوع يف محأة اإلحلاد.
وال أراين يف حاجة إىل نقل شيء من نصوص الراسخني يف علم الشريعة وفتواام أبن من أنكر حقيقة
معلومة من الدين ابلضرورة فقد انقلب عل عقبه مدبرا عن اإلسالم ،وال حيق له بعد ذلك اإلنكار أن
يتأمث من املسلمني إذا طرحوه من حساب أولياء دينهم احلنيف‘‘(.)77
فما او اذا ’’القول غري املعرو ،الذي رمبا استكراه مسع املسلم‘‘ ،بل الذي استكراه ابلفعل قسم
منهم حىت رموا صاحبه ابلكفر؟
القول الذي قد يستكراه مسع املسلم او أن اإلسالم ’’رسالة ال حكم ودين ال دولة  ...وأن حممدا ...
ما كان إال رسوال  ...ال مؤسس دولة‘‘ .اذه خالصة الرأي الذي حاول علي عبد الرازق أن يدلل عليه
يف كتابه.

()76
()77
الطبعة األوىل.
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فلماذا يستكراه مسع املسلم؟ ألن ’’املسلم العامي جينح غالبا إىل اعتقاد أن النيب صل هللا عليه وسلم
كان ملكا رسوال ،وأنه أسس ابإلسالم دولة سياسية مدنية ،كان او ملكها وسيداا ... .ولعله أيضا
رأي مجهور العلماء من املسلمني‘‘.
يرى علي عبد الرازق أن اخلالفة ليست ضرورة واجبة .فكيف يدلل عل رأيه اذا؟
تذكر ’’راجي‘‘ أنه قد دون بضع مالحظات عن تلك املسألة ،فأخذ يتصفح الوريقات اليت كان يدسها
يف قلب ما يقرأه من كتب ليضمنها مالحظاته .وتذكر أنه قرأ الكتاب مرات عديدة كي يفهم منطقه
بطريقة واضحة وينظم حدده املتداخلة ويرتبها .وتساءل ال صاغ الشيخ علي حبثه بقدر من الغموض
مقصود لتهيبه من طر ذلك القول الذي يستكراه مسع املسلم كما يقول؟ أم كان ذلك الغموض يعكس
جدة الفكرة يف ذانه او ذاته؟ أم كان مرده معاجلة مسألة الدين والدولة يف اإلسالم أبدوات منهدية غري
مالئمة؟
فتح ’’راجي‘‘ واحدة من تلك الوريقات وبدأ يقرأ:
’’يعلل علي عبد الرازق عدم ضرورة اخلالفة بثالث حدج رئيسية جيمع بينها منهج نظري معني .ولنبدأ
حبدده أوال.
احلدة األوىل اي )1( :أن اخلالفة غري منصوص عليها يف القرآن’’ :أنه لعدب عديب أن  ...ترى يف
[القرآن]  ...تفصيل كل شيء من أمر اذا الدين "ما فرطنا يف الكتاب من شيء" مث ال جتد فيه ذكرا
لتلك اإلمامة العامة أو اخلالفة‘‘ .و ( )2أن اخلالفة غري منصوص عليها يف السنة بدوراا’’ :والسنة
يف ذلك شأهنا شأن القرآن ،قد تركت أمر اخلالفة ومل تتعرض هلا .أما األحاديث اليت أتمران "أن نطيع
إماما ابيعناه" فال تنصر ،لضرورة نصبه‘‘ ،فاهلل قد أمران ’’كذلك أن نفي بعهدان ملشرك عاادانه ...
فما كان ذلك دليال عل أن هللا تعاىل رض الشرك‘‘ .وعيس حتدث عن إعطاء ما لقيصر لقيصر دون
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أن يعين ذلك ’’اعرتافا من عيس أبن احلكومة القيصرية من شريعة هللا‘‘ .كما أننا مأمورون ابلرمحة
ابلفقراء دون أن يوجب ذلك ’’علينا شرعا أن نوجد بيننا فقراء ومساكني‘‘ .و ( )3أن اخلالفة مل تكن
 فوق ذلك  -حمل إمجاع قط’’ :دعوى اإلمجاع يف اذه املسألة  ...ال جند مساغا لقبوهلا  ...سواءأرادوا  ...إمجاع الصحابة وحدام ،أم الصحابة والتابعني ،أم علماء املسلمني ،أم املسلمني كلهم‘‘.
مث ’’ال يكاد التاريخ اإلسالمي يعر ،خليفة إال عليه خارج‘‘ .و ( )4أن اخلالفة قامت عل أساس
القوة املادية وحداا دون سوااا’’ :إذا رجعنا إىل الواقع  ...وجدان أن اخلالفة يف اإلسالم مل ترتكز إال
عل أساس القوة الرايبة ... .قد يسهل الرتدد يف أن الثالثة األُول من اخللفاء الراشدين مثال شادوا
مقامهم عل أساس القوة املادية  ...لكن أيسهل الشك يف أن عليا ومعاوية  ...مل يتبوءا عرش اخلالفة
إال حتت ظالل السيف وعل أسنة الرمح‘‘ .ومن شوااد تلك القوة الرايبة بيعة يزيد ،حني قام يزيد بن
املقفع فقال’’ :أمري املؤمنني اذا‘‘ وأشار إىل معاوية ’’فإن الك فهذا‘‘ وأشار إىل يزيد ’’فمن أىب
فهذا‘‘ وأشار إىل سيفه .ومن شوااداا أيضا موقعة احلرة اليت وقعت ألن أال املدينة ،عندما بلغهم
فساد يزيد بن معاوية ،خلعوه وابيعوا عبد هللا بن الزبري .فأرسل يزيد جيشا إىل املدينة ازم أالها واستبا
املدينة ثالثة أايم .ومن شوااداا كذلك حصار احلداج ملكة أايم عبد امللك بن مروان وقصفه الكعبة
ابملندنيق وقتله ابن الزبري .ومن شوااد تلك القوة الرايبة أيضا ما فعله أبو العباس امللقب ابلسفا
وما فعله بنو العباس وسفكهم دماء األمويني ونبش قبورام وحرق جثثهم ،مث بغي بعضهم عل بعض.
ويكفي أن نتذكر كيف توىل معظم اخللفاء مناصبهم .و ( )5أن اخلالفة ،كنظام حكم حمدد ،غري ضرورية
لصال حال املسلمني’’ :والواقع أيضا أن صال املسلمني يف دنياام ال يتوقف عل شيء من ذلك‘‘.
فهناك بالد ظلت بعيدة عن ظل اخللفاء ’’أرأيت شعائر الدين فيها دون غرياا أمهلت ،وشؤون الرعية
عطلت .أم ال أظلمت دنياام ملا سقط عنها كوكب اخلالفة ...؟ كال.
اجلمع‘‘.
ابن وا فما بكت الدنيا ملصرعهم  ...وال تعطلت
ُ
األعياد و ُ
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احلدة األوىل اي إذن :أن اخلالفة غري واجبة من حيث القرآن والسنة واإلمجاع ،فإن كانت قامت فهي مل
تقم إال ابلقوة املادية ال تنفيذا لواجب ديين ،وأهنا غري واجبة كذلك لصال حال املسلمني.
واحلدة الثانية اي :أن الدين ال إكراه فيه ’’دعوة الدين دعوة إىل هللا تعاىل ،وقوام تلك الدعوة ال يكون
إال ابلبيان ،وحتريك القلوب بوسائل التأثري واإلقناع .فأما القوة واإلكراه فال يناسبان دعوة يكون الغرض
منها اداية القلوب‘‘ ،يف حني أن الدولة تقوم أساسا عل اإلكراه ’’طبيعي أن املُلك يف كل أمة ال يقوم

إال عل الغلب والقهر‘‘ و ’’القرآن  ...مينع صرحيا أن يكون النيب  ...حفيظا عل الناس ،وال وكيال،

وال جبارا ،وال مسيطرا ،وأن يكون له حق إكراه الناس حىت يكونوا مؤمنني ،ومن مل يكن حفيظا وال
مسيطرا فليس مبلِّك ،ألن من لوازم املُلك السيطرة العامة واجلربوت ،سلطاان غري حمدود .ومن مل يكن
وكيال عل األمة فليس مبلِّك أيضا‘‘ .ولذا فإن القول أبن اإلسالم دين ودولة ’’ينايف معىن الرسالة وال
يتالءم مع ما تقضي به الدعوة الدينية‘‘.
واحلدة الثالثة اي :أن اإلسالم خال من املظاار املعروفة للدولة’’ :إذا كان رسول هللا  ...قد أسس دولة
سياسية ،أو شرع يف أتسيسها ،فلماذا خلت دولته إذن من كثري من أركان الدولة ودعائم احلكم؟ ...
ال  ...ال يكون لدولة من الدول ميزانية تقيد إيراداا ومصروفاهتا ،أو  ...ال يكون هلا دواوين تضبط
خمتلف شؤوهنا الداخلية واخلارجية ،إىل غري ذلك  -وإنه لكثري  -مما مل يوجد منه شيء يف أايم النبوة‘‘.
وكان ال بد أن يثور انا التساؤل عن طبيعة اإلسالم حتديدا ابعتبار أنه  -وفقا لرأي ابن خلدون الذي
يسوقه الشيخ علي لريد عليه  -دين ’’شرعي تبليغي وتطبيقي وان السلطة الدينية اجتمعت فيه والسلطة
السياسية دون سائر األداين‘‘’’ ،وان اإلسالم دون غريه من امللل األخرى قد اُختص أبنه مجع بني
الدعوة الدينية وتنفيذاا ابلفعل‘‘ ،وأن اخلالفة اي ،من مث’’ ،خالفة عن صاحب الشرع يف حراسة
الدين وسياسة الدنيا به‘‘ .واو تساؤل يرد عليه الشيخ علي أبن دولة النيب قد خلت من أركان الدولة
ودعائم احلكم .ولو كان النيب قد أسس دولة سياسية ’’فلماذا مل يُع ِّر ،نظامه يف تعيني القضاة والوالة؟
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وملاذا مل يتحدث إىل رعيته يف نظام املُلك وقواعد الشورى؟ وملاذا ترك العلماء يف حرية واضطراب من أمر

النظام احلكومي يف زمنه؟ وملاذا؟ وملاذا؟‘‘.

وكان ال بد أن يثور التساؤل  -بداية  -عما ساد يف دولة املدينة من مظاار الدولة .وانا يسوق علي
عبد الرازق الرأي الذي أورده رفاعة الطهطاوي يف كتابه ’’هناية اإلجياز يف سرية ساكن احلداز‘‘ الذي
استند فيه إىل كتاب أيب احلسن اخلزاعي (املتويف سنة  789ا ) ’’ختريج الدالالت السمعية عل ما كان
يف عهد رسول هللا صل هللا عليه وسلم من احلر ،والصنائع والعماالت الشرعية‘‘ .واو رأي يورده أيضا
لريد عليه.
يقول علي عبد الرازق’’ :خلص رفاعة بك الكالم يف الوظائف والعماالت البلدية ،خصوصية وعمومية،
أالية داخلية وجهادية اليت اي عبارة عن نظام السلطنة اإلسالمية وما يتعلق هبا من احلر ،والصنائع
والعماالت الشرعية ،عل ما كان يف عهد رسول هللا صل هللا عليه وسلم ،ومجع يف ذلك بني الكالم
عل خدمه اخلاصة به [أي املقتصرة عليه] صل هللا عليه وسلم وما يضا ،إىل اإلمامة العظم من
األعمال األولية كالوزارة واحلدابة ووالية البُدن [النوق أو البقر اليت تنحر مبكة] والسقاية [سقاية
احلديج] والكتابة وما يضا ،إىل العماالت الفقهية من معلم القرآن ومعلم الكتابة ومعلم الفقه ،واملفيت
وإمام الصالة واملؤذن ،مث ذكر الرتامجة وكتابة اجليش والعطاء والديوان والزمام ،وبني أن للديوان أصال يف
عهد رسول هللا صل هللا عليه وسلم ،مث ذكر العماالت املتعلقة ابألحكام كاإلمارة العامة عل النواحي،
والقضاء وما يتعلق به من إشهاد الشهود وكتابة الشروط والعقود واملواريث والنفقات ،والقسام وانظر
البناء للتحديد ،وذكر احملتسب واملنادي ،ومتويل حراسة املدينة ،واجلاسوس ألال املدينة ،والسدان
ومقيمي احلدود ،مث ذاب يعدد األعمال احلكومية واحدا بعد واحد ،حىت مل يكد يدع شيئا ،وحىت قال
رفاعة بك :إن ذلك شيء مل يف به غالب مؤلفي كتب السري بل مجيعهم‘‘.
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أي أن الشيخ علي مل يكن بغافل ،أو مبتغافل ،عن مظاار الدولة املوجودة يف دولة النيب .فلماذا قال إذن
إهنا ’’خلت  ...من كثري من أركان الدولة ودعائم احلكم‘‘؟
بعد أن أقر الشيخ علي أبنه ’’ال شك يف أن احلكومة النبوية كان فيها ما يشبه أن يكون من مظاار
احلكومة السياسية وآاثر السلطنة وامللك‘‘ ،رد عل ذلك االعرتاض بثالث حدج أيضا :اثنتني شكليتني
وواحدة جوارية .فأما احلدتان الشكليتان فهما ’ ‘1أن ’’صاحب كتاب ختريج الدالالت السمعية‘‘،
شأن من ’’سئلوا عن سر اذا الذي يبدو نقصا يف أنظمة احلكم  ...قد وجد له من ذلك املأزق خملصا
سهال ،فزعم أن احلكومة كانت تشتمل يف زمن النيب صل هللا عليه وسلم عل كل ما يلزم الدولة من
عمال وأعمال ،وأنظمة مضبوطة ،وقواعد حمدودة ،وسنن مفصلة تفصيال ،وال جمال بعده جلديد ،وال
زايدة ملستزيد‘‘ .كان ذلك إذن جمرد ’’زعم‘‘ للتخلص من املأزق؛ و ’ ‘2أن ذلك ’’كان حيصل لوقت
حمدود غري مطرد‘‘.
أما حدته الثالثة واجلوارية ،بشأن مظاار الدولة ،فهي أن’’ :انالك الكثري قد ُوجد يف العصر النبوي مما

ميكن اعتباره أثرا من آاثر الدولة ،ومظهرا من مظاار احلكومة وخمايل السلطنة .فمن نظر إىل ذلك من
اذه اجلهة ،ساغ له القول أبن النيب صل هللا عليه وسلم كان رسول هللا تعاىل وكان ملكا سياسيا

أيضا‘‘ .لكن الشيخ علي ال يلبث أن يستدرك اذا االستنتاج فيتساءل :لكن ’’ال كان أتسيسه صل
هللا عليه وسلم للمملكة اإلسالمية  ...شيئا خارجا عن حدود رسالته  ...أم كان جزءا مما بعثه هللا له
وأوح به إليه؟‘‘ .و ’’ال كانت زعامة النيب  ...زعامة رسالة أم زعامة ملك؟ وال كانت مظاار
الوالية اليت نرااا أحياان يف سرية النيب  ...مظاار دولة سياسية ،أم مظاار رايسة دينية؟ وال كانت تلك
الوحدة اليت قام عل رأسها النيب  ...وحدة حكومة ودولة ،أم وحدة دينية صرفة ال سياسية؟ وأخريا ال
كان النيب  ...رسوال فقط أم ملكا ورسوال؟‘‘ .وعن تلك األسئلة جييب الشيخ صراحة’’ :ال يريبنك اذا
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للملك والدولة ،فإنك إذا
الذي ترى أحياان يف سرية النيب  ...فيبدو لك كأنه عمل حكومي ،ومظهر ُ
أتملت مل جتده كذلك ،بل او مل يكن إال وسيلة  ...كان  ...يلدأ إليها تثبيتا للدين وأتييدا للدعوة‘‘.
ذلك ’’أن حممدا صل هللا عليه وسلم ما كان إال رسوال لدعوة دينية خالصة للدين ،ال تشوهبا نزعة ُملك
وال حكومة ،وأنه  ...مل يقم بتأسيس مملكة ،ابملعىن الذي يفهم من اذه الكلمة ومرادفاهتا .ما كان إال
رسوال كإخوانه اخلالني من الرسل ،وما كان ملِّكا وال مؤسس دولة ،وال داعيا إىل ُملك ... .ذلك أن
الرسالة  ...تستلزم نوعا من الزعامة يف قومه والسلطان عليهم ،لكن ذلك غري زعامة امللوك وسلطاهنم
عل رعيتهم .فال ختلط بني زعامة الرسالة وزعامة املُلك .والحظ أن بينهما خالفا يوشك أن يكون
تباينا .إن مقام الرسالة يقتضي لصاحبه سلطاان أوسع مما يكون بني احلاكم واحملكومني ... .من أجل
ذلك كان سلطان النيب صل هللا عليه وسلم مبقتض رسالته سلطاان عاما ،وأمره يف املسلمني مطاعا،
وحكمه شامال ،فال شيء مما متتد إليه يد احلكم إال وقد مشله سلطان النيب صل هللا عليه وسلم ،وال نوع
مما يتصور من السلطان إال واو داخل حتت والية النيب عل املؤمنني[ ... .لكن] تلك زعامة الدعوة
الصادقة إىل هللا وإبالغ رسالته ،ال زعامة املُلك .إهنا رسالة ودين ،وحكم النبوة ال حكم السالطني... .

إمنا كانت والية حممد صل هللا عليه وسلم عل املؤمنني والية الرسالة غري مشوبة بشيء من احلكم.
ايهات ايهات ،مل يكن مثة حكومة ،وال دولة ،وال شيء من نزعات السياسة‘‘.
لفت نظر ’’راجي‘‘ تلك اللغة التقريرية اليت جيادل هبا الشيخ علي حيث يكفي أن يسوق فيها حدته
دون تدليل ليتصور أنه قد أثبتها بذلك .وتذكر ’’راجي‘‘ أنه كان قد الحظ أن حدج الشيخ علي جيمع
بينها منهج نظري معني .أخذ يبحث يف األوراق اليت دسها يف طيات الكتاب ،عس أن يكون قد دون
شيئا هبذا املعىن ،فوجد فعال أن إحدااا تقول:
ال اذا حبث حقيقي ،أي يبدأ بطر سؤال مث يعمد إىل تقص إجاابته حيثما ُوجدت ،أم او ’’رأي‘‘
حمسوم فيما جيب أن يكون عليه الواقع ،رأي يقرأ التاريخ (النص والواقع) بطريقة انتقائية لتعليل اجلواب
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املعرو ،سلفا والقائم يف الذان مسبقا؟ لقد انطلق علي عبد الرازق من تعريف ذاين ال من وقائع
التاريخ ،من تعريف ضمين يقول إن طبيعة الدعوة الدينية ’’ال يصح‘‘ أن تعر ،اإلكراه .وملا كان أي
شكل ينتمي للدولة ينطوي ابلضرورة عل إكراه ،استنتج أننا لو رأينا إذن أاي من اذه األشكال يف حكم
النيب ملا أمكن هلذا الشكل أن يكون من مظاار الدولة ألن الدين ال يصح أن يعر ،اإلكراه! فعندما
خيالف الواقع ما يقوله التعريف النظري ،ال نعود إىل التعريف لتعديله أو تصويبه أو تدقيقه أو إحكامه،
بل يظل التعريف صحيحا وكل ما علينا فعله او أن ننظر إىل الواقع بعني اذا التعريف الذي فرضناه
فرضا عل الواقع ،مهما انطوى عليه ذلك من افتعال وتزيد ،متداالني ما تقول عليه الشوااد واألدلة.
يريد الشيخ علي أن يدلل مثال عل أن اخلالفة ليست واجبة وال ضرورية ،فما الذي يفعله؟ يلدأ إىل
النصوص فيدداا قد خلت من اإلشارة إىل اخلالفة حتديدا .فيعمم االستنتاج القائل ’’إن اإلسالم دين
ال دولة‘‘ .واناك فرق ابلطبع ،كما ال خيف عليك ،بني كون اإلسالم خالفة وكون اإلسالم دولة .اناك
أوال إزاحة للمفاايم حبيث حيدث انزالق خفي من مفهوم اخلالفة  -كنوع خاص من أنواع احلكم
اإلسالمي  -إىل مفهوم الدولة اإلسالمية عموما .مث يتصور الشيخ علي أنه إبثبات عدم وجوب اخلالفة
يكون قد أثبت أيضا أن الدولة اإلسالمية ذاهتا غري موجودة.
فانظر إليه واو يتناول مظاار الدولة يف احلكومة النبوية مث يقول ملا كان الدين ال إكراه فيه والدولة إكراه
فهذه املظاار إذن الزمة ال لتثبيت املُلك بل لتثبيت الدين! إنه حياكم الدعوة الدينية ابلقياس إىل تصور

نظري غري قائم إال يف تعريف يقول’’ :ال يصح‘‘ أن يكون اناك إكراه يف الدين .فإن حدث ما تقول
الوقائع إنه إكراه احتج صائحا :ولكن التعريف ،ال الواقع ،يقول ’’ال إكراه يف الدين‘‘!
ففي رأيه ،عل سبيل املثال ،أن اجلهاد ذاته ’’و  ...او وسيلة عنيفة وقاسية‘‘’’ ،ليس عديبا أن يكون

 ...وسيلة من الوسائل اليت كان عليه الصالة والسالم يلدأ إليها تثبيتا للدين وأتييدا للدعوة .و  ...ما
يدريك ،فلعل الشر ضروري للخري يف بعض األحيان ،ورمبا وجب التخريب ليتم العمران‘‘ ...
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فتأمل كيف يبدل الذان االعتقادي دالالت األمور إنقاذا لالعتقاد!
’’أول ما خيطر ابلبال مثاال من أمثلة الشؤون امللكية ،اليت ظهرت أايم النيب صل هللا عليه وسلم ،مسألة
اجلهاد ،فقد غزا  ...املخالفني لدينه من قومه العرب  ...وال شك يف أنه  ...قد امتد بصره إىل ما وراء
جزيرة العرب  ...وبدأ فعال يصارع دولة الرومان يف الغرب ،ويدعو إىل االنقياد لدينه كسرى الفرس يف
الشرق ،وجناشي احلبشة ،ومقوقس مصر ،إخل .وظاار أول والة أن اجلهاد ال يكون جملرد الدعوة إىل
الدين  ...وإمنا يكون لتثبيت السلطان وتوسيع املُلك‘‘.
فماذا يفعل الشيخ علي إزاء اذا االستنتاج؟ يكفي ببساطة تبديل الداللة املسندة إىل األمر .فها
او يستشهد انا أببيات أمحد شوقي يف هنج الربدة اليت تقول:
’’قالوا غزوت ورسل هللا ما بعثت لقتل نفس وال ج اءت لسف ك دم
جهل وتضلي ل أح الم وسفسف ة ...فتحت ابلس يف بعد الفت ح ابلق ل م
ملا أت عف وا ك ل ذي ح س ب  ....تكف ل الس ي ف ابجله ال والع م م‘‘
وكأنه هبذا االستشهاد املطول يتبىن مضمونه ،دون أن يالحظ أن تكفل ’’السيف ابجلهال والعمم‘‘
يتعارض مع ما قاله قبل بضع صفحات من أن ’’دعوة الدين دعوة إىل هللا تعاىل ،وقوام تلك الدعوة
ال يكون إال ابلبيان ،وحتريك القلوب بوسائل التأثري واإلقناع .فأما القوة واإلكراه فال يناسبان دعوة يكون
الغرض منها اداية القلوب‘‘ ،ومن أن ’’القرآن  ...مينع صرحيا أن يكون النيب  ...حفيظا عل الناس،
وال وكيال ،وال جبارا ،وال مسيطرا ،وأن يكون له حق إكراه الناس حىت يكونوا مؤمنني‘‘ .ودون أن
يالحظ أن ’’قتل نفس وسفك دم‘‘ من ’’مل أيت عفوا‘‘ مها عني اإلكراه الذي استنكره او توا .ودون
أن يتساءل مىت كان السيف وسيلة لرفع اجلهل أو إزاحة العم ؟ لكن ملا كان التعريف يقول ’’ال يصح‘‘
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أن يكون اناك إكراه يف الدين ،فإننا لن نرى اذه األفعال من قبيل اإلكراه الذي يندرج  -من مث  -يف
صميم الدولة.
كال ،سنرى أن اإلكراه جمرد وسيلة لتثبيت الدين ال امللك .إىل اذا احلد ميضي التعسف يف قراءة الواقع
الصريح ،وكعادة العقل الديين عندما يواجه معضلة الاوتية يلدأ دوما إىل حل سار ،إىل حل لفظي
يتصور أنه حيسم به املشكلة:
’’والشر إن تلقه ابخلري ضقت به

ذرع ا وإن تلق ه ابلش ر ينحس م‘‘

اجلهل  -أي عدم موافقة اآلخرين عل اعتقادي الذي ال ميكن إثباته حبكم أنه حتديدا اعتقاد  -يعد
إذن شرا يضيق به املرء ذرعا ،وعندئذ جيوز له أن يواجهه بشر مقابل! اإلكراه شر ،نعم ،لكن ال مفر من
اللدوء إليه عندما تريد القضاء عل اجلهل! أما استخدام املعرفة  -ال ترى وسيلة غرياا للقضاء عل
اجلهل؟  -فليس من البدائل املطروحة! أيثري اذا العقل االعتذاري التعاطف ،لوجوده يف مأزق ال خمرج
منه ،أم يثري الراثء ،لقد ِّره الذي كتب عليه اذا التربير املصطنع؟ أال تراه يقنع يف النهاية بعبارات من قبيل
’’ما يدريك‘‘ و ’’رمبا‘‘ يف قوله’’ :ما يدريك ،فلعل الشر ضروري للخري يف بعض األحيان ،ورمبا وجب
التخريب ليتم العمران‘‘!.
ويستكمل ’’راجي‘‘ قراءته:
’’يلدأ الشيخ علي انا إىل اآلايت (أي إىل النظرية) اليت يستنتج منها أنه ال يصح اإلكراه يف الدين ،مث
يستنتج من ذلك أن اجلهاد ال يهد ،إال إىل تعزيز الدين ال امللك .فالنظرية تقول إن ’’والية الرسول
 ...والية روحية  ...ووالية احلاكم والية مادية  ...تلك والية اداية  ...واذه والية تدبري ملصاحل احلياة
وعمارة األرض .تلك للدين ،واذه للدنيا .تلك هلل ،واذه للناس .تلك زعامة دينية ،واذه زعامة
سياسية‘‘.
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وليس من املستغرب ،عندئذ ،أن يكون خصوم الشيخ علي قد الحظوا اذا االفتعال .فها او الشيخ
اخلضر حسني يقول’’ :ومن تتبع سري اجلهاد النبوي ينتزع منه أن النيب  -صل هللا عليه وسلم  -كان
حيمل احملاربني من مشركي العرب عل اإلسالم أو السيف .إذ كان الفساد الذي ينشأ عن الوثنية واملزاعم
املتفرعة عنها وابء يفتك ابلعقول واألخالق ،ويفتح عل اإلنسانية ينبوع شر ليس له آخر[ ...لكن]
بعد أن استقر األمر عل قبول اجلزية أصبح اجلهاد النبوي بعيدا عما يشبه أن يكون من مظاار اإلكراه
يف الدين [ ...ألننا] إذا نظران إىل أن اآلية [ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي] نزلت بعد أن
تقرر حكم اجلزية كان معىن اآلية "إمنا او ال إكراه يف الدين ألحد ممن حل قبول اجلزية منه أبدائه اجلزية
ورضاه حبكم اإلسالم" (تفسري ابن جرير الطربي ج  3ص .‘‘)12
اذا عل األقل إقرار أبنه ال منداة ’’للدهال‘‘ من اإلكراه .فهم إن جنوا من اإلكراه يف الدين ،فلن
يندوا من اإلكراه عل اجلزية! فالسيف  -كما ينبه اخلضر حسني’’ :حيمل الناس عل الشرائع واحرتام
النظم االجتماعية‘‘.
وميضي اخلضر حسني قائال’’ :الذي قال له [أي للرسول] "وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم
بوكيل" وقال له "أفأنت تكره الناس حىت يكونوا مؤمنني" او الذي أنزل عليه قوله "قاتلوا الذين يلونكم
من الكفار وليددوا فيكم غلظة" وقوله " ...فقاتلوا أئمة الكفر إهنم ال أميان هلم لعلهم ينتهون" ...
[أما] آية " فما أرسلناك عليهم حفيظا" فإهنا مدنية ،وقد عرفت أن اجلهاد ُشرع بعد أن قض النيب ص
ابملدينة حنو سنة ،فيدوز أن تكون اذه اآلية نزلت قبل فرض اجلهاد .قال ابن جرير الطربي يف تفسريه
"ونزلت اذه اآلية فيما ذكر قبل أن يؤمر ابجلهاد"‘‘ .أي أن اخلضر حسني ينع انا عل الشيخ علي
قراءاته االنتقائية للنص الديين.
يضع ’’راجي‘‘ أوراقه جانبا ويتساءل إن كان اذا او رأي علي عبد الرازق يف احلكومة النبوية ،فماذا
عن رأيه فيما أعقبها من خالفة؟
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يقول الشيخ علي’’ :زعامة النيب عليه السالم كانت  ...زعامة دينية جاءت عن طريق الرسالة ال غري.
وقد انتهت الرسالة مبوته صل هللا عليه وسلم فانتهت الزعامة أيضا  ...فإن كان ال بد من زعامة بني
أتباع النيب عليه السالم بعد وفاته ،فإمنا تلك زعامة جديدة غري اليت عرفنااا لرسول هللا  ...إمنا او نوع
من الزعامة جديد  ...نوع الديين  ...فهي ليست شيئا أقل وال أكثر من الزعامة املدنية أو السياسية،
زعامة احلكومة والسلطان‘‘.
ويتساءل ’’راجي‘‘ أمل يكن اذا النهج التقريري ،الذي ال حيتكم إىل معايري البحث االجتماعي
أو السياسي والذي حتدوه الرغبة يف الوصول إىل نتيدة حدداا الشيخ يف ذانه سلفا ،او الذي حال بينه
وبني أن يراعي عل النحو الواجب داللة اذا االنتقال املفاجئ اخلاطف البارق من الزعامة الدينية إىل
الدولة السياسية الذي حدث وجثمان النيب مل جيهز بعد!
يقول الشيخ علي’’ :كانوا يومئذ إمنا يتشاورون يف أمر مملكة تقام ،ودولة تشاد ،وحكومة تنشأ إنشاء.
ولذلك جرى عل لساهنم يومئذ ذكر اإلمارة واألمراء ،والوزارة والوزراء ،وتذاكروا القوة والسيف ،والعز
والثروة ،والعدد واملنعة ،والبأس والنددة .وما كان كل ذلك إال خوضا يف امللك ،وقياما ابلدولة .وكان من
أثر ذلك ما كان من تنافس املهاجرين واألنصار وكبار الصحابة بعضهم مع بعض ،حىت متت البيعة أليب
بكر ،فكان او أول ملك يف اإلسالم‘‘.
ولكن الشيخ علي ال يتساءل :ال من الطبيعي أو املعقول أن ينقلب احلال اكذا يف حلظة واحدة فيقرر
اجملتمعون  -وجثمان النيب مسد مل جيهز بعد  -أن ينشئوا دولة ويتناقشوا من فيها األمراء ومن الوزراء،
أي يتدادلوا حول أسس توزيع السلطة ،إن مل تكن مثة دولة قائمة ابلفعل؟
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وحني ينادي أبو سفيان’’ :وهللا إين ألرى عداجة ال يطفئها إال الدم .اي آل عبد منا ،،فيم أبو بكر
من أموركم؟ أين املستضعفان! أين األذالن! عل والعباس!‘‘ ال ميكن تصور ،كما فعل الشيخ علي ،أن
ما كان قبال او جمرد دين ال دولة؟
ويتضح موقف الشيخ علي بقدر أكرب عند تناول مسألة حروب الردة’’ :ال نريد البحث فيما إذا كانت
أليب بكر صفة دينية صرفة جعلته مسؤوال عن أمر من يرتد عن اإلسالم أم ال ،وال نريد البحث فيما إذا
كانت مثة أسباب غري دينية حفزت لتلك احلرب عزمية أيب بكر أم ال‘‘.
ومن املعرو ،أن حروب الردة كانت تتألف يف الواقع من نوعني من احلروب :حروب املرتدين من جهة،
واذه ال تقوم هبا إال دولة/مجاعة ترى أن هلا قوامة عل ضمائر الناس؛ مث حروب املمتنعني ال عن إخراج
الزكاة كفرض ديين ،لكن عن دفعها حلاكم مل يشرتكوا يف اختياره ،ولدولة مل يستشاروا يف قواعد تسيرياا.
’’أطعنا رسول هللا ما كان بيننا فيا لعباد هللا ما أليب بكر‘‘
يقول الشيخ علي’’ :دونك حوار خالد بن الوليد مع مالك بن نويرة ،أحد أولئك الذين مسوام مرتدين،
[دعامة] ِّلقدر .يُعلن مالك ،يف
واو الذي أمر خالد ُ
فضربت عنقه مث أُخذت رأسه بعد ذلك أثفية ُ
صراحة واضحة ،إىل خالد أنه ال يزال عل اإلسالم ولكنه ال يؤدي الزكاة إىل صاحب خالد (أيب بكر)
 ...ليس مالك او وحده الذي يشهد لنفسه ابإلسالم ،بل يشهد له به أيضا عمر بن اخلطاب،
إذ يقول أليب بكر ’إن خالدا قتل مسلما فاقتله‘ ،بل يشهد له ابإلسالم أيضا أبو بكر إذ جييب
كنت أقتُله ،فإنه [أي خالد] أتول فأخطأ‘ ‘‘.
’ما ُ
لكن اعرتا ،أول خليفة راشد بذلك اخلطأ ،خطأ قتل املسلمني املمتنعني عن دفع الزكاة إليه او ،مل مينعه
من مواصلة قتلهم ،لتبدأ رحلة التطويع التفسريي للمواقف السياسية ،فيصبح صاحب السلطة او

86

صاحب التفسري الصحيح .ويكفي أن تتذكر كيف عطل عمر احلدود أو منع الصحابة من مغادرة
املدينة ،مث تتذكر كيف كان عثمان يتعامل مع بيت املال ،وكيف ،وكيف ...
ويورد الشيخ علي عبد الرازق أن ’’عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أنكر عل أيب بكر قتاله [من أُطلق
عليهم اسم] املرتدين وقال ’كيف تقاتل الناس وقد قال رسول هللا صل هللا عليه وسلم أمرت أن أقاتل
الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا ،فمن قاهلا عصم مين ماله ونفسه  ...وحسابه عل هللا‘ ‘‘.
ويقر الشيخ علي أبن كل ذلك من قبيل السياسة ،لكنه ال يتناول كيف أصبح رأي احلاكم  -املؤيد
ابلسلطان السياسي  -يف املسألة الدينية او االجتهاد الصحيح .ودون أن يعلق عل طبيعة تلك السلطة
السياسية اليت تستند إىل االعتقاد لتأسيس دعائمها ،ومع جتاال املضمون الديين لذلك النوع من
السياسة.
وحىت إذا تفهمنا دوافع الشيخ علي يف مكافحة فكرة اخلالفة ،بل والدولة الدينية ،فإن ذلك ال ينزع عن
حماولته صفة التعسف واالفتعال ،وكان ذلك او أول ما الحظه خصومه.
وخذ،
فاالعرتاض األساسي الذي ساقوه كان مداره قاعدة ’’ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب‘‘ُ .
مثال ،ما قاله اخلضر حسني يف نقد كتاب الشيخ علي’’ :إذا كانت الشؤون احلربية واملالية والقضائية

[اي] مما جاء به صريح القرآن [كما أقر الشيخ علي] فأي شبهة تبق بيد من يزعم أن قواعد اإلسالم
ومعىن الرسالة ورو الشرائع واتريخ النيب  -صل هللا عليه وسلم  -ال تصادم القول أبن أتسيس اململكة
خارج عن وظيفة الرسالة؟‘‘
وميضي اخلضر حسني يف تعليل رأيه فيقول إن’’ :اإلسالم قرر قواعد الفصل بني الناس يف القضااي
املتعلقة ابلتدارة والزراعة والبيع والشركة والشفعة والقسمة واملزارعة واهلبة والفلس .وقال لكم يف القصاص
حياة اي أويل األلباب ،والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ،والزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة
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جلدة ،إخل ،فمن املكلف بتنفيذ اذه األحكام‘‘ .و ’’السيف حيمل الناس عل الشرائع واحرتام النظم
االجتماعية‘‘.
وعليه تكون ’’والية الرسول  ...رايسة دينية وسياسية ،وكالمها من عند هللا ،وال بعد بني السياسة
والدين ‘‘ .و ’’يقصد اإلسالم من أتسيس الدولة اإلسالمية أمرين [أحدمها] إجراء أحكامه العادلة ...
[واثنيهما] االحتفاظ بكرامة أوليائه حىت ال يعيشوا حتت سلطة خمالف يدوس حقوقهم ،ويرفع أبناء قومه
أو ملته عليهم درجات‘‘.
ويتذكر ’’راجي‘‘ أن عبد الرزاق السنهوري كان قد نشر يف تلك الفرتة نفسها ،وحتديدا يف عام ،1926
كتابه ’’فقه اخلالفة وتطوراا لتصبح عصبة أمم شرقية‘‘ ابلفرنسية ،وقد ظهرت الرتمجة العربية للكتاب
بعد نشره أبكثر من ستني عاما(.)78
يفتح ’’راجي‘‘ الكتاب ويتصفح مقدمته فيقرأ فيها أن ’’إلغاء اخلالفة او الذي دفع السنهوري إىل
أتليف كتابه‘‘( )79اذا .مث يواصل تصفحه فيدد أنه قد أشار بقلمه إىل فقرة كتب جبواراا’’ :اذه اي
الفكرة األساسية يف الكتاب‘‘.
وتقول اذه الفقرة إن’’ :النيب [قد وضع] النظم األساسية للدولة اإلسالمية فأوجد نظاما للضرائب
وللتشريع ونظما إدارية وعسكرية واذه النظم كانت حتمل يف طياهتا عوامل التطور والنمو مع الزمن .وقد
تطورت فعال دون أن خترج بذلك عن كوهنا مؤسسة عل اإلسالم .وحنن نرى أن السلطات اليت ابشراا
النيب كانت أنظمة مدنية حقيقية كأي حكومة أخرى .فقد كان يفرض مبقتضااا عقوابت جنائية عل
من خالف أحكام التشريع اإلسالمي ومل يكتف ابجلزاءات األخروية اليت يفرضها الدين ،وكان له عمال
عبد الرزاق أمحد السنهوري ،فقه اخلالفة وتطوراا لتصبح عصبة أمم شرقية ،ترمجة نظرية اخلالفة اجلديدة :الدكتورة اندية عبد الرزاق
()78
السنهوري ،مراجعة وتعليقات وتقدمي :الدكتور توفيق حممد الشاوي ،الطبعة الثانية ،اهليئة العامة للكتاب ،القاارة ،1993 ،ص .20
املرجع السابق ،ص .15
()79
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إداريون وماليون ،وكان له جيش مسلح ،إنه كان حاكما دنيواي إىل جانب صفته كنيب مرسل‘‘’’ .وأما
السيطرة والقوة اليت حدثت بعد ذلك من خلفاء استغلوا الصفة الدينية للخالفة فهو استغالل ال يعيب
النظام يف ذاته ،وليس اإلسالم مسؤوال عنه ،وإمنا تقع تبعته عل الشعوب اليت سكتت عل اذه
احلكومات اليت أخلت ابلنظم اإلسالمية‘‘.
ويف رد فعل آخر مفهوم عل صدمة املواجهة مع حضارة خمتلفة ومسيطرة ،وكذلك عل إلغاء اخلالفة،
شهدت نفس الفرتة أتسيس مجاعة اإلخوان املسلمني ،يف عام  .1928ويف املسألة اليت حنن بصدداا،
روجت اجلماعة لفكرة إحياء اخلالفة وإقامة دولة إسالمية عاملية .وكنا انا إزاء ال حماولة مفكرين
منفصلني يدلون يآرائهم يف القضية ،بل إزاء مجاعة تسع إىل وضع ذلك التصور موضع التطبيق من
خالل مراحل ست اي ،كما يقول مؤسسها حسن البنا’’ ،بناء الفرد املسلم ،فاألسرة املسلمة ،فاجملتمع
املسلم ،فاحلكومة اإلسالمية ،فالدولة اإلسالمية ،فاخلالفة اإلسالمية وأستاذية العامل‘‘.
وكانت تلك الفكرة معربة عن اإلطار الذاين الذي بدأ ’’اإلسالميون‘‘ يضعون أنفسهم فيه وينظرون منه
إىل الواقع .اذا اإلطار الذاين ،الذي يبدأ من الصفر تقريبا ،من بناء الفرد املسلم ،كأمنا ال مسلمني
اناك ،وصوال إىل اجملتمع املسلم فالدولة املسلمة ،كأمنا مها غري مسلمني .اذا اإلطار الذاين كان ينطوي
ضمنا ،إذن ،من اللحظة األوىل عل فكرة جاالية اجملتمع الذي حيتاج إىل أسلمة ،يف حماولة معاصرة
لتكرار انطالق دعوة اإلسالم األوىل وبناء الفرد واجملتمع والدولة ...
اذا اإلطار الذاين والنفسي سيكون او السمة املميزة للتيار اإلسالمي ابجتاااته كافة ،دعوية كانت
أو جهادية .االختالفات ستكون فقط يف آليات إجناز اذه الرؤية ،دون أن يعين ذلك التهوين من شأن
تلك االختالفات .لكن املشرتك بني اذه االجتااات كافة او األام :أهنا تريد صياغة اجملتمع وفق رؤيتها
الفئوية اخلاصة.
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ومن املفارقات ذات الداللة أن أنصار اإلسالم السياسي قد فعلوا عموما ما أنكروه ام عل الشيخ علي
عبد الرازق وعل القائلني مثله أبن اإلسالم دين ال دولة .إذ انطلق أنصار اإلسالم السياسي بدورام من
النصوص ومن وقائع التاريخ ينتقون منها ما يناسب رؤاام ويفسروهنا مبا يالئم تصورام ،مع التغافل عن
كل الباقي.
واكذا بدأت معركة حول مكانة اإلسالم يف احلياة ،معركة أخذ كل طر ،يوظف فيها الدين مبا خيدم
رؤيته عن مكانة الدين يف اجملتمع ،بطريقة تعتمد عل االنتقاء والتأويل والتطويع .فأصبحت املسألة اي
مسألة تفسري النصوص والتاريخ ،ودار كل ذلك حول قضااي من قبيل :ال اخلالفة واجبة؟ فإن مل تكن
فهل الدولة اإلسالمية واجبة؟ وال الدولة اإلسالمية دولة دينية أم دولة مدنية؟ أم أن الدولة اإلسالمية
غري واجبة أصال ،ألن اإلسالم دين ال دولة؟ مث استدعت اذه القضية األخرية ،أي قضية فصل الدين
عن الدولة ،مسألة العلمانية ،لتثري بدوراا نقاشا ال ينتهي حول ما إذا كان الواقع اإلسالمي يتطلب ذلك
االخرتاع الغريب الناشئ عن ظرو ،خمتلفة متاما؟ وال تقتصر العلمانية عل فصل الدين عن الدولة أم أهنا
تتمدد وتتوسع لتعين فصل املقدس عن احلياة؟ ولينتقل احلوار ،ضمن ما انتقل إليه ،صوب قراءة التطور
التارخيي للغرب وحبث مدى انطباقه عل ظروفنا ،وكيفية حتديد عالقتنا به ،وحبث أسباب تقدمه وأسباب
أتخران .بل والتساؤل عما إذا كان التقدم بصيغته الغربية شيئا مطلواب أم أن علينا أن نبدع منوذجا حضاراي
بديال .ومن املعرو ،لكل من اتبع اذه املعارك الفكرية احملتدمة أن أاي من تلك املسائل كان حييل ضمنا
أو صراحة إليها مجيعا.
وتساءل ’’راجي‘‘ كيف ميكنه أن يوجز يف ذانه كل ذلك ،واو حي حاضر يف الذاكرة ،حىت ال يكاد
املرء حيتاج للعودة إىل تفاصيله؟ وكيف ميكنه ،دون الغوص يف كل تلك التفاصيل واالجتااات املتباينة،
رصد إسهامها يف تشكيل الوعي العام وصياغة مواقفه؟
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والحظ ’’راجي‘‘ أن اناك ،رغم تداخل اذه املسائل ،خطني رئيسيني ظل يدور حوهلما جل النقاش
الفكري  -بشأن اجلانب الذي يعكف عل أتمله انا  -منذ حنو مائة عام .فهناك أوال اخلط املتعلق
بقضية الدين والدولة ،وقد بدأ النقاش حول اذه القضية يستعر منذ إصدار علي عبد الرازق كتابه
الشهري ،واناك اثنيا اخلط املتعلق حبدود احلرية العقلية يف التعامل مع النص الديين ،وقد بدأ النقاش حول
اذه القضية حيتدم منذ إصدار طه حسني كتابه ’’يف الشعر اجلاالي‘‘.
ومل تكن تلك جمرد مسائل نظرية حمضة ،بل كانت وثيقة االرتباط مبا كانت تواجهه مصر ،عل املستوى
األعمق ،من حتدايت حضارية حبكم تفاعلها مع واقع عاملي يقوم عل أسس فكرية خمتلفة بدا أهنا قادرة
عل حتقيق ال التقدم فقط بل والتفوق .وكانت اذه املسائل وثيقة االرتباط أيضا مبا شهدته مصر ،عل
مستوى االاتمامات املباشرة ،من تطورات سياسية .وأملت اذه التطورات أن تطغ القضية األم ،قضية
االستقالل الوطين ،عل ما عدااا من شواغل .واكذا ظلت الرؤى املتعلقة بكيفية معاجلة املسائل
املتعلقة ابخلطني السابقني تلو وتتوارى ،تظهر حينا عل مستوى الفكر وتتدسد حينا آخر يف صياغات
دستورية أو بىن اجتماعية أو كياانت سياسية ،تنتظر أن تؤدي دوراا عندما حيني األوان.
وبعد الفراغ من قضية االستقالل الوطين ،استحوذت عل املخيلة العامة حتوالت سياسية واجتماعية
واقتصادية عميقة ومتالحقة جاءت يف ركاب ثورة يوليو ،من إصال زراعي وإلغاء للتعددية احلزبية
وأتميم القناة وحرب  56وعدم االحنياز وبناء السد والتوجيه املركزي لالقتصاد ونكسة  67وحرب
االستنزا ،ووفاة عبد الناصر وتويل السادات واتباعه توجهات سياسية خمتلفة مث حرب أكتوبر ،وكل ذلك
يف غضون حنو عشرين عاما .وصاحب كل ذلك تطبيقات عملية واقعية إلشكالية الدين والدولة بدا أهنا
تستقطب أتييد القطاعات األوسع من املفكرين واجلمااري .كل ذلك يف ظل إقصاء املعارضني للرؤية
األحادية السائدة.
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مث بدأت األمور تنحو منح جديدا مع احتدام أزمات كانت مبثابة أعراض جانبية كامنة ،أو مضاعفات
متوارية ،إلجراءات اختذت يف غياب مشاركة دميقراطية .كما احتدمت تلك األزمات من جراء اختال،
الرؤى املوجهة للسياسات اخلارجية والداخلية ،وتزايد البطالة وتردي األحوال املعيشية ،وتوحش االنفتا ،
وعشوائية السياسات ،وتعثر التنمية ،وسيادة قيم الثراء السريع بصر ،النظر عن مصدره ،وحدوث الطفرة
البرتولية يف املنطقة ،وبدء ادرة العمالة املصرية إىل البلدان اجملاورة ،مث االنفراد ابلصلح مع إسرائيل
واالنعزال عن احمليط اإلقليمي وتبدل التحالفات الدولية ،واالستعانة يف مقاومة اخلصوم ابإلسالم
السياسي الذي أخذ عوده يشتد حبكم مساندة الدولة وتردي األحوال االجتماعية.
كل تلك التطورات ،وأمثاهلا ،وفرت بيئة أخذت تستدعي القضااي اليت بدا أهنا توارت عن االاتمام.
فطفقت تُطر جمددا مبزيد من الوضو واحلدة ويف أوضاع من املواجهة العنيفة.
ابلنسبة للخيط األول ،املتعلق بقضية الدين والدولة ،استعر النقاش جمددا حوهلا مستعيدا ،من الناحية
األساسية ،ذات احلدج اليت سيقت أول مرة من جانب كل طر ،،فأخذت تُكرر وتكرر بقدر ضئيل
من التطوير .واكذا أخذت مصر تشهد يف مثانينات وتسعينات القرن العشرين أحدااث وكتبا ومناظرات
شهرية كان أصحاهبا من أنصار املعسكرين  -العلماين واإلسالمي  -حياولون عل تباين اجتاااهتم صياغة
الوعي اجلمعي.
ولكن ظهر آنذاك ،يف صفو ،التيار اإلسالمي ،اجتاه جديد يسع إىل تطبيق رؤيته عن الدولة
اإلسالمية وجتسيداا يف الواقع العملي ،ال بعنف عرضي كما فعل اإلخوان املسلمون يف املاضي،
بل جبهاد صريح ابت يشكل جوار الفكر واحلركة .واستند اذا االجتاه اجلديد يف جهاده ذاك إىل
مقولتني رئيسيتني مها جاالية اجملتمع  -أي تكفري اجملتمع ابلتايل  -وحاكمية هللا.
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كانت اااتن مقولتان ضمنيتان لدى اذا التيار منذ بدايته يف أول القرن العشرين .مث توىل أبو األعل
املودودي صياغتهما صياغة صرحية يف حنو منتصف ذلك القرن ،قبل أن يتعهدمها سيد قطب ابلتأصيل
والتطوير يف ستيناته.
قام ’’راجي‘‘ إىل مكتبته يستطلع حمتوايهتا ويلتقط منها ما يظن أنه يكمل ما او بصدد اسرتجاعه.
يفتح كتاب ’’الدولة اإلسالمية بني العلمانية والسلطة الدينية‘‘ ويقرأ ما ينقله مؤلفه ،حممد عمارة ،عن
كتاب املودودي ’’ احلكومة اإلسالمية ،ونظرية اإلسالم والسياسة‘‘

()80

يقول املودودي’’ :إن أي شخص أو مجاعة يدعي لنفسه أو لغريه حاكمية كلية أو جزئية  ...سادر يف
اإلفك والزور والبهتان املبني  ...فاهلل  ...سلطان حاكم وحده  ...ابملعاين السياسية واالجتماعية ...
واو مل يهب أحد حق تنفيذ حكمه يف خلقه  ...و  ...اإلنسان ال حظ له من احلاكمية إطالقا ...
و  ...األساس الذي ارتكزت عليه دعامة النظرية السياسية يف اإلسالم [او] :أن تُنتزع مجيع سلطات
األمر والتشريع من أيدي البشر ،منفردين وجمتمعني‘‘.
[جيب إذن] ’’نزع مجيع سلطات األمر والتشريع من أيدي البشر  ...ألن ذلك أمر خمتص به هللا وحده
 ...وملا كانت الدميقراطية السلطة فيها للشعب مجيعا  ...فال يصح إطالق كلمة الدميقراطية عل نظام
الدولة اإلسالمية ،بل أصدق منها تعبريا كلمة احلكومة اإلهلية أو الثيوقراطية‘‘

()81

ويقول أيضا’’ :إن اإلسالم فكرة انقالبية ومنهاج انقاليب يريد أن يهدم نظام العامل االجتماعي أبسره ...
ويؤسس بنيانه من جديد  ...واإلسالم يتطلب األرض ،ال يقنع بقطعة أو جبزء منها ،وإمنا يتطلب

()80
()81

حممد عمارة ،الدولة اإلسالمية بني العلمانية والسلطة الدينية ،ط ،1دار الشروق ، ، 1988 ،ص .203

املرجع السابق ،ص  ،34نقال عن املصطلحات األربعة يف القرآن ،جملة املسلم املعاصر ،ص  ،158 ،157عدد .1979 ،4

93

ويستدعي املعمورة األرضية كلها  ...واجلهاد اإلسالمي ادومي دفاعي معا  ...واحلزب اإلسالمي
ال يتحرج يف استخدام القوى احلربية لتحقيق غايته اذه‘‘

()82

ويقرأ ’’راجي‘‘ ما ينقله عمارة عن كتاب سيد قطب األشهر ’’معامل يف الطريق‘‘’’ :البشرية اليوم
جبملتها قد ارتدت إىل جاالية شاملة و  ...تعاين رجعية نكدة إىل اجلاالية اليت أنقذاا منها اإلسالم
 ...اذه اجلاالية تقوم عل أساس االعتداء عل سلطان هللا يف األرض وعل أخص خصائص األلواية
 ...واي احلاكمية [ ...ذلك أهنا] تسند احلاكمية إىل البشر  ...ليس اجملتمع اإلسالمي او الذي يضم
انسا  ...يسمون أنفسهم " مسلمني" ،بينما شريعة اإلسالم ليست اي قانون اذا اجملتمع ،وإن صل
وصام وحج البيت احلرام! وليس اجملتمع اإلسالمي او الذي يبتدع لنفسه إسالما من عند نفسه  -غري
ما قرره هللا سبحانه ،وفصله رسوله صل هللا عليه وسلم ،ويسميه مثال "اإلسالم املتطور"!‘‘
’’إن املعسكرات املعادية لإلسالم قد جيئ عليها زمان تُؤثِّر فيه أال هتاجم اإلسالم إذا تركها اإلسالم
تزاول عبودية البشر داخل حدوداا اإلقليمية ،ورضي أن يدعها وشأهنا ومل ميد إليها دعوته  ...لكن
اإلسالم ال يهادهنا ،إال أن تعلن إسالمها لسلطانه يف صورة أداء اجلزية ،ضماان لفتح أبواهبا لدعوته
()83

بال عوائق مادية من السلطات القائمة فيها‘‘.

وكان اغتيال السادات الدرامي وسط جنوده ،عل يد مجاعة تتبىن اذا النوع من الفكر اجلهادي ،تعبريا
جيسد ذلك التحول اجلديد .واستثار انتقال تلك الرؤية إىل حيز املمارسة العملية رد فعل من املعسكر
املضاد ،معسكر العلمانيني ،الذي اب مرعواب يرى أن عليه أن حيافظ عل مدنية الدولة .فأخذت تظهر
الكتب واملقاالت من جانب أمثال سعيد العشماوي وخليل عبد الكرمي وفرج فودة وفؤاد زكراي ،ليتصدى
هلم ،ممثلو املعسكر اآلخر ،معسكر اإلسالميني ،عل تباين اجتاااهتم اعتداال وتطرفا.
()82
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املرجع السابق ،ص  ،132نقال عن كتاب ’’اجلهاد يف سبيل هللا‘‘.
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واكذا أخذ النقاش ينصب جمددا عل طبيعة الدولة ،ال اي دينية أم مدنية؟ وبدأ اجلدل بتكرار حدة
عل عبد الرازق القدمية أبن اإلسالم دين ال دولة.
يفتح ’’راجي‘‘ كتاب خليل عبد الكرمي ’’اإلسالم بني الدولة الدينية والدولة املدنية‘‘ ( ،)84ويقرأ:
’’مل يعر ،اإلسالم الدولة السياسية؛ ونعين اإلسالم الدين ال اإلسالم التاريخ أو اإلسالم احلضارة ...
وسو ،ينربي إلينا من يسألنا :كيف مل يعر ،اإلسالم الدولة السياسية وقد أقام الرسول  ...دولة يف
املدينة  ...فنديبه أبن الرسول  ...أنشأ دولة دينية [ال سياسية]‘‘
ويتذكر أنه قرأ اذا املعىن ذاته يف أحد كتب سعيد العشماوي .أخذ يتصفح بعضها ،حىت وقع عل قول
قريب من ذلك يف كتابه ’’اخلالفة اإلسالمية‘‘ (’’:)85النيب مل حيكم الناس  -أصال  -كملك أو أمري
أو رئيس أو سلطان ،وإمنا حكمهم  -عرضا  -كنيب من هللا ورسول إىل الناس ،وبقدر ما يتصل اذا
احلكم بشئون أتسيس الدين وترسيخ الشريعة  ...ومن مث ،فإن القول أبن اإلسالم دين سياسي قلب
للمفاايم‘‘.
واكذا بدا أن التيار العلماين قد انتقل خطوة ’’شكلية‘‘ إىل األمام .فقال نعم إن اإلسالم كانت به
دولة ،ونعم كانت اذه الدولة دينية  -ال جمرد زعامة دينية كما كان يقول علي عبد الرازق  -ولكن ذلك
كان أايم النيب وحده ،أما ما جاء بعد ذلك فكان سياسة حمضة ،وذلك او ما يربر فصل الدين عن
الدولة.
وكانت اذه احملاولة الثانية ال ختلو بدوراا من االفتعال ،رغبة يف إبعاد اإلسالميني عن أسلمة الدولة.
فمن البديهي أن اإلسالم دين ودولة حبكم أنه ينطوي عل جانب تطبيقي يستلزم تشريعا يطبق عل
نطاق اجملتمع وتقوم به الدولة .واذا النهج القائم عل االفتعال واالنتقائية الذي جلأ إليه العلمانيون،
()84
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أغرى هبم التيار اآلخر الذي كان من السهل عليه الكشف عن مواطن االفتعال واالنتقائية اذه ،مث
حماولة تفسري اذا النهج أبنه معاد لإلسالم ذاته ،ألنه يرفض تطبيق بديهياته.
ودار نقاش طويل حول ما إذا كانت الدولة يف اإلسالم دولة دينية أي ختضع لسلطة تقرر ما او الصاحل
وغري الصاحل دينيا ،أم اي دولة مدنية  -أي يشارك فيها أفراد اجملتمع بصفتهم اذه ال بصفتهم منتمني
إىل مؤسسة دينية أو سلك ديين معني  -لكنها ذات مرجعية إسالمية .فهي تشرع وجتتهد لكن ضمن
نطاق الثوابت اإلسالمية .فالدميقراطية ’’ال جمال هلا فيما حلل هللا وحرم‘‘.
قام ’’راجي‘‘ إىل مكتبته والتقط عدة كتب حماوال استعادة مناخ تلك املعارك الفكرية .فتح كتاب حممد
عمارة ’’أشهر مناظرات القرن العشرين  -مصر بني الدولة املدنية والدينية‘‘ ( ،)86وأخذ يقرأ من املواضع
اليت علمها بوريقاته املألوفة ،وكلها يدور حول احلدة الشائعة ’’ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب‘‘:
يقول الشيخ حممد الغزايل’’ :ال بد أن نعود إىل تراثنا السماوي  ...الرسول كان رئيس دولة وقائد جيش
وقاضيا وواضع خطط وقام بكل ما ميكن أن يكون من صفات احلاكم  ...ومن ِّمن الدول اليت جاءت
بعد اخلالفة جرؤ عل أن حيكم بغري ما أنزل هللا؟ كان القضاة حيكمون ابلقرآن والسنة .ورئيس الدولة
ب
حىت وإن كان مغتصبا إال أنه برر وجوده يف منصبه أبنه حيكم مبا أنزل هللا وأبنه ميثل اإلسالم .فسح ُ
الصفة اإلسالمية عن ألف سنة من التاريخ اإلسالمي  ...مستحيل‘‘.
ويقول حممد عمارة’’ :الدولة الدينية واجب مدين بدون إقامته يستحيل إقامة الواجب الديين .كل الدول
مدنية لكن القضية اخلالفية اي مرجعية الدولة املدنية ال اي القانون الوضعي فتكون علمانية تفصل

مكتبة وابة ،القاارة .جرت املناظرة األوىل يف  8يناير  1992وشارك فيها من اإلسالميني الشيخ حممد الغزايل واملستشار مأمون
()86
اهلضييب والدكتور حممد عمارة ،ومن العلمانيني الدكتور فرج فودة والدكتور حممد أمحد خلف هللا .وجرت املناظرة الثانية يف  27يناير  1992وشارك فيها من
اإلسالميني الدكتور حممد سليم العوا والدكتور حممد عمارة ،ومن العلمانيني الدكتور فرج فودة والدكتور فؤاد زكراي.
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الدين عن الدولة أم يكون القانون او الشريعة اإلسالمية وحاكمية السماء هلذه الدولة  ...من فاقد
البصر والبصرية الذي يستطيع أن يزعم أن حممدا مل يقم دولة‘‘.
ويقول’’ :إن السلطة الدينية تعين  ...أن يدعي إنسان ما لنفسه صفة احلديث ابسم هللا وحق االنفراد
مبعرفة رأي السماء وتفسريه ،وذلك فيما يتعلق بشؤون الدين أو أبمور الدنيا‘‘

()87

[وابستثناء الشيعة]’’ ،فإن كل مذااب [الفكر اإلسالمي] وتياراته الفكرية  ...تنكر وجود السلطة
الدينية وتنفي أن يكون من حق أي فرد أو ايئة إضفاء القداسة اإلهلية عل ما تصدر من أحكام
وآراء‘‘’’ ،فبموت الرسول انقطع سلطانه الديين  ...ومل يعد لبشر احلق يف أن يدعي وراثته يف اذا
السلطان  ...وعليه تصبح سلطة الدولة بعده مدنية حتما‘‘
ويالحظ ’’راجي‘‘ أنه إذا كان عل عبد الرازق قد أسر ،يف نفي أن يف اإلسالم دولة وحكما جملرد أنه
مل ير يف الدولة مظااراا احلديثة ولصمت القرآن والسنة عنها ولقيامها عل اإلكراه وقيام الدين عل
القبول الطوعي ،متغافال عن الواقع التارخيي ،فإن اإلسالم السياسي نف  ،بدوره ،أن يف اإلسالم سلطة
دينية جملرد أن حاكم الدولة ليست له قداسة أو عصمة ولذا فهو حاكم مدين ،متغافال عن املضمون
الديين للسياسة ولتأسيس االجتماع .كل من املوقفني ينطوي عل افتعال واضح احنيازا الختيار مسبق.
حاول اإلسالم السياسي ،تعسفا وافتعاال ،تفسري الدولة الدينية تفسريا معينا خيرج ابلدولة اإلسالمية عن
كوهنا دينية ،جملرد انتفاء القداسة والعصمة عن احلاكم .فهو مثال يسنداا إىل اإلمام الشيعي املشرع
املعصوم ،وما دون ذلك ال يصبح دولة دينية.
واكذا يبدأ املفكر اإلسالمي بتعريف انتقائي تعسفي  -السلطة الدينية اي تلك اليت تقوم عل قداسة
احلاكم أو عل قداسة ايئة إصدار األحكام  -مث يورد االستنتاج املعرو ،سلفا :ال توجد يف اإلسالم
()87
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إذن سلطة دينية .أما املضمون الديين للسياسات واألحكام فأمر ال يدخل يف االعتبار .وعندما يضطر
حلل التناقض بني تعريفه املبتدع واملضمون الديين ،فإنه يلدأ ،كعادة الفكر الفقهي ،إىل احللول اللفظية.
فيكفي أن تبتدع مصطلحا ما لتتصور أنك قد ختلصت من اإلشكال .واحلل اللفظي انا او’’ :الدولة
املدنية ذات املرجعية الدينية‘‘.
يقول مثال مأمون اهلضييب ،مرشد اإلخوان املسلمني’’ ،حنن نقول بدولة مدنية ،حكومة مدنية تلتزم يف
سياستها وفيما تقرره ابألصول واألحكام اإلسالمية  ...اإلسالم دين ودولة واحلكم مبا أنزل هللا من أركان
العقيدة فاخليار او إما دولة إسالمية وإما دولة غري إسالمية  ...اخليار او إما أن نكون مسلمني
أو ال نكون  ...أيُراد للمسلمني أال تكون هلم دولة إسالمية؟  ...فلقد أمران معشر املسلمني أن نعد
جيشا (وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رابط اخليل ترابون به عدو هللا وعدوكم وآخرين من دوهنم ال
تعلموهنم هللا يعلمهم) فهل نعده حنن أم تعده احلكومة؟  . ..الدولة اي املكلفة أن تعد جيشا  ...من
أييت ابلزكاة؟ اي ليست ضريبة نسن هبا القوانني  ...ومن يوزعها وعل من ،ومن يطبق حكم هللا فيها
إن مل تقم احلكومة هبذا؟ ومباذا سيقضي القاضي وماذا سيطبق ضابط الشرطة؟  ...الدولة مطلوبة ...
لتحقيق عقائد اجلماعة .إذن الدولة ال ميكن أن تنفك عن عقيدة اجلماعة .ولذلك يقال ’الشورى‘ حىت
ختتار الناس الدولة ومن يتوىل الدولة وينظم األمور طبقا ملا يريدونه ام وملا يعتقدونه وال يفرض عليهم
فرضا ما ليس منهم ما ليس من عقيدهتم‘‘.
ويقول حممد سليم العوا’’ :املقابلة بني الدولة اإلسالمية والدولة املدنية مقابلة مغلوطة .فاملقابلة
[الصحيحة] اي بني اإلسالمية والعلمانية اليت تساوي الالدينية واإلحلادية  ...أختضع الدولة يف
مؤسساهتا وقياداهتا وحكامها وحمكوميها لقانون من شقني :شق منصوص رأسا من السماء إىل األرض
(او القرآن والسنة) وشق مبين عل اذا املنصوص او اجتهادات املسلمني املعاصرين واجتهادات من
أييت بعدام؟ أم ختضع الدولة أصال  -مؤسساهتا وأفراداا وتعليمها وحكومتها واقتصاداا  -إىل ما يريد
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الناس يف الوقت الذي يريدون فيه بال مرجعية عليا؟  ...إن الدولة اإلسالمية حني احنرفت عن الشورى
مل هتمل الشريعة‘‘.
واكذا ينتقل النقاش إىل استعراض جتربة تطبيق الشريعة عل مر التاريخ ،فيشر اهلضييب رؤيته عل اذا
النحو’’ :فليكن التاريخ اإلسالمي كله سيء ،فهل العيب يف اإلسالم أم العيب يف الناس؟  ...إذا كان
التاريخ اإلسالمي به أخطاء  ...اذا ليس حدة إال إذا كنت تعترب أنه بوجود اذه األخطاء فإن اإلسالم
ال يصلح وال ينفع البشر بدليل أن البشر عل مدى  1300سنة مل يندحوا يف تطبيقه ومل يندحوا يف
العمل به  ...إذا كان الناس قد أخطأوا فنحن ال ندعو الناس أبدا أن تتأس بدولة بين أمية وال بدولة
بين العباس وال ابلنمريي‘‘
وكان تطبيق الشريعة ،كما يقول فرج فودة ،او ’’حلقة الربط بني مفهوم اإلسالم الدين ،ومفهوم
اإلسالم الدولة ،ليس ربطا بني مفهومني خمتلفني ،بل أتكيدا عل أهنما وجهان لعملة واحدة  -يف رأيهم
 -واي صحيح اإلسالم‘‘

()88

ويرد فرج فودة عل كالم اهلضييب فيقول’’ :حنن نتكلم عن جتربة الدولة الدينية اليت استمرت  13قران ...
اليت ُ ...حكمنا [خالهلا] ابلشريعة  13قران 1300 ... .سنة انقص  30سنة ُرشد والباقي خالفة فقط
ألن الشورى فيها غائبة وصاحب السلطة يفتئت عل الشعب .اخلالفة األموية  90سنة منها سنتان

ونصف لعمر بن عبد العزيز ،والدولة العباسية  300سنة و 9شهور .إذن التاريخ  1يف املائة منه يناصر
الدولة الدينية و 99يف املائة يناصر الدولة املدنية  ...ما نراه من الطر ،اآلخر :مل نر إال إسالة الدماء.
أعطوان منوذجا لدولة دينية [ ...قالوا] :ذاب العدل االجتماعي لكن بقيت الشريعة مطبقة !! ...
ال بد من برانمج حمدد التفاصيل  ...الرق حالل ولكنه غري واجب االتباع ،وال زواج القاصرات.
اإلشكالية لست يف الشريعة بل يف إمكانية تطبيقها اليوم  ...بفقه القرن الرابع [الذي كان يرى أن]
()88

احلقيقة الغائبة ،الطبعة الثانية ،دار ومطابع املستقبل ،القاارة ،2003 ،ص .12

99

احلمل يستقر يف بطن املرأة  4سنوات لدى مالك وثالث سنوات لدى ابن حنبل ،ومحل املرأة وزوجها
غائب جائز ألنه قد يكون من أال اخلطوة لدى أيب حنيفة  ...تطبيق الشريعة يلزمه اجتهاد يصل بني
النص وظرو ،الواقع  ...ال اختال ،عل اإلسالم الدين .اإلسالم الدين يف أعل عليني ،أما الدولة
فهي كيان سياسي واقتصادي واجتماعي يلزمه برانمج تفصيلي حيدد أسلوب احلكم .أصحاب الدولة
الدينية ال يقدمون برانجما سياسيا يف احلكم‘‘.
ويعلق فؤاد زكراي عل تلك املسألة فيقول’’ :املسألة تتعلق ابملستقبل ال ابملاضي .واخلال ،احلقيقي او:
ال منتد ابلدين ليشمل السياسة واحلكم ،أم نستبعد ميدان السياسة واحلكم من الدين؟ األوامر اإلهلية
ال تطبق نفسها وإمنا يطبقها البشر .احلاكمية اإلهلية ال تطبق نفسها مباشرة .وأاواء البشر تتدخل يف
عملية التطبيق .االختال ،استمر طيلة التاريخ اإلسالمي يف فهم وتطبيق النصوص  ...ووحدة املراجع
ال تعصمنا من االختال[ .،يقولون] ال االحتكام إىل القرآن أم إىل العقل [وينسون] أن االحتكام إىل
القرآن تتدخل فيه أاواء البشر .فهناك دول خمتلفة تدعي االحتكام إىل اإلسالم .كل منهم يقول إن
إسالمه او احلقيقي وإن اآلخرين عل خطأ .العلمانيون خيتلفون ولكنهم يعرفون أهنم بشر .وابلتايل فهم
عكس من أييت خلصومه ليقمعهم أو يعدمهم .ماذا سيفعل من يقولون إن العلمانية إحلاد إذا وصلوا إىل
احلكم؟ من يعتقد أنه ميثل السماء ال بد أن حيكم عل خصومه أبهنم كفرة جيب أن يستأصلوا .انا
تكون شروط الصراع ضاعت‘‘.
ويف أجواء ذلك السدال ،يصدر فؤاد زكراي كتابه الشهري ’’احلقيقة والوام يف احلركة اإلسالمية املعاصرة‘‘
الذي يؤصل فيه اذه الفكرة حتديدا فيقول’’ :إن الرد اجلااز الذي يرد به أنصار اذه اجلماعات عل
كل من ينبههم إىل إخفاق اذه التدربة يف تطبيق الشريعة أو تلك ،او أن اذا ليس او ’اإلسالم‘ ،وأن
خطأ النمريي أو ضياء احلق ،مثال ،او خطأ أشخاص ،وليس خطأ اإلسالم يف ذاته .ولكن اذا الرد
حق أريد به ابطل :فمن املؤكد أن أية جتربة لتطبيق الشريعة اإلسالمية ميكن أن تنحر ،عن جوار
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الشريعة ذاهتا حبيث ال يصح حتميل الشريعة أوزار التطبيق الباطل .اذه حقيقة ال يصح أن جيادل فيها
أحد.
’’ولكن الرد ،ابلرغم من ذلك ،ينطوي عل مغالطات فادحة :ذلك ألن أية جتربة أخرى ،تطبق يف
اجملتمع املصري مثال ،ستكون بدوراا جمرد ’تطبيق آخر‘ .فهل حنن واثقون من أن اذا التطبيق اجلديد
سيكون او وحده القادر عل جتنب كافة األخطاء السابقة ،وسيكون او وحده املعرب عن ’جوار
اإلسالم‘؟ ما او الضمان ،ومن أين أت اذا اليقني ،ومن أدراان أن اذا التطبيق اجلديد لن يكون صورة
مكررة ألخطاء التطبيق السعودي أو جرائم النمريي أو ضياء احلق؟ ال بذلت مجاعاتنا اإلسالمية الداعية
إىل تطبيق الشريعة أي جهد لكي تضمن ،عل حنو قاطع ،تطبيقا خيلو من اذه العيوب؟ وإذا قيل لنا،
بعبارات إنشائية مطاطة ،إن اؤالء قد احنرفوا عن ’جوار اإلسالم‘ ،فهل نسينا أن كال منهم كان،
وال يزال ،يؤكد أن جتربته اي التعبري احلقيقي عن جوار اإلسالم ،وجيد بني رجال الدين واملثقفني ورجال
اإلعالم يف بلده من يقدم ’أقوى احلدج‘ اليت تثبت صحة اذا التأكيد؟ فما الذي يضمن أال يتكرر
ذلك يف جتربتنا حنن؟ وعل أي أساس أنمل يف أن نكون حنن ،من بينهم مجيعا ،القادرين عل جتنب
احنرافات التطبيق وحتقيق ’جوار اإلسالم‘؟
’’والواقع إن التداال التام للتاريخ ،وإغماض العني عن الدروس اليت يقدمها التاريخ الفعلي ال مييز
موقف احلركات اإلسالمية من التدارب املعاصرة لتطبيق الشريعة فحسب ،بل إنه او السمة البارزة اليت
متيز موقفها من كافة التدارب السابقة ،عل مر التاريخ اإلسالمي .فهذه احلركات اإلسالمية ترسم لنا
صورة للتاريخ اإلسالمي مستمدة من النصوص الدينية فحسب .فإذا حتدثت ،مثال عن موقف اإلسالم
من العدالة االجتماعية ،جاء حديثها مليئا ابآلايت واألحاديث النبوية اليت تدعو إىل تلك العدالة،
أو اليت تقبل التفسري يف اذا االجتاه .واي تقف عند اذا احلد ،وتتصور أهنا قد أثبتت بذلك قضيتها
الرئيسية ،واي أن اإلسالم يدعو إىل العدالة االجتماعية ،أو أن اذه العدالة االجتماعية تتحقق يف
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اإلسالم خريا مما تتحقق يف أي نظام آخر .ولكن ،ال تعد اإلشارة إىل النصوص وحداا كافية إلثبات
اذه القضية؟  ...اخلطأ األساسي الذي يقع فيه معظم دعاة تطبيق الشريعة ،وأنصار احلكم اإلسالمي
بوجه عام[ ،او أهنم] جيعلون من النصوص وحداا أساسا للحكم عل موقفهم الذي يزعمون أنه موقف
اإلسالم  ...فطوال اجلزء األكرب من التاريخ اإلسالمي ،كان احلكام ميلكون نصوصا قرآنية وأحاديث
نبوية ميكن أن تستخلص منها مبادئ رفيعة وقيم سامية .ولكن اذا مل مينع معظمهم من أن حيكموا
حكما مطلقا ،فيعبثون أبروا املسلمني ويتالعبون أبمواهلم ،ويصادرون حرايهتم ،واكذا فإن النصوص
ال تُغين عن الرجوع إىل ما حدث ابلفعل يف التاريخ ،وال شك أن الصورة سو ،ختتلف اختالفا شاسعا
لو أتملنا كيف ترمجت اذه النصوص السامية ،طوال التاريخ اإلسالمي ،عل أرض الواقع ...
’’أما  ...عن االحتكام يف كل شيء إىل شرع هللا أو احلاكمية [فإن] الرجوع إىل نصوص إهلية ال حيول
دون تدخل العنصر البشري يف اختيار النصوص املالئمة وتفسرياا [التفسريات] اليت ترضي مصاحل
احلُكم ،عل حنو ما كان حيدث طوال معظم فرتات التاريخ املاضي واحلاضر .ففي عصر النبوات وحده
كان جيوز الكالم عن حكم إهلي ،أما طوال التاريخ الالحق الذي انته فيه ظهور الرسل واألنبياء ،فإن

مهمة احلكم أصبحت بشرية وستظل بشرية حىت لو كانت األحكام اليت يرجع إليها [إهلية]‘‘.
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وضع ’’راجي‘‘ الكتاب جانبا وتساءل أمل يفعل العلمانيون أيضا  -بقدر ما  -ما أيخذونه عل أنصار
اإلسالم السياسي ،أي االحتكام إىل النص الديين ال إىل الواقع التارخيي؟ أال ينطوي الفصل بني
’’العصرين‘‘ ،عصر النيب وعصر خلفائه ،عل التغافل عما او مشرتك بينهما :املضمون الديين
للسياسات والتوجهات؟ أمل يفعلوا اذا حىت ميكنهم نقد الدولة الدينية ،ما دامت مل تعد اي دولة النيب،
بل دولة خلفائه؟ لقد جعل ذلك نقدام قاصرا  -رمبا ألسباب مفهومة منها جتنب أن يتعرضوا للتكفري

()89

الدكتور فؤاد زكراي ،احلقيقة والوام يف احلركة اإلسالمية املعاصرة ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،القاارة.1998 ،
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إخل  -فلم يدركوا ما او مشرتك بني دولة النيب ودولة خلفائه الراشدين أو غري الراشدين :املضمون الديين
للسياسات .والتغافل عن اذا األمر جعل نقدام قاصرا.
عاد ’’راجي‘‘ يستكمل قراءاته ليالحظ أن كل ذلك قد طر قضية الفصل بني الدين والدولة .فيقول
اإلسالميون إن تلك دعوى علمانية ،والعلمانية ،كما يقول حممد عمارة’’ :اخرتاق غريب للعقل العريب
املسلم .اإلسالم دين ودولة أم دين ال دولة :ما او مرجع االحتكام؟ اي املرجعية اإلسالمية .أطيعوا أويل
األمر "منكم" ،أي جيب أن يكونوا مسلمني‘‘’’ .كي يكون أولو األمر منا ال بد أن تكون الدولة
إسالمية ،أن يكون أولو األمر منا حنن املسلمني‘‘ .املرجعية الدينية حيدداا ’’فإن تنازعتم يف شيء  -أي
األمة وأويل األمر  -فردوه إىل هللا والرسول‘‘ ،واذا شرط لإلميان’’ :إن كنتم تؤمنون ابهلل واليوم اآلخر‘‘.
’’القرآن فيه شريعة ،وحتقيق الشريعة ليس خيارا ،وإمنا او أمر إهلي واجب التنفيذ‘‘’’ .الدولة ليست جمرد
فكر نظري بل جتسد يف املمارسة والتطبيق .الرسول أسس دولة مدنية  ...اخلال ،بعد النيب مل يكن عل
اخلالفة ولكن عل من يتوىل اخلالفة  ...واستمرت حاكمية الشريعة برغم الرتاجع يف عالقة احلاكم
ابحملكوم  ...حدث تراجع عن فلسفة الشورى ،منذ الدولة األموية ،وحدث تراجع عن العدل
االجتماعي ،لكن ظلت األمة ومعها الدولة حريصة عل الشريعة تطبقها  ...اإلسالم عقيدة وشريعة،
ال احلالل واحلرام الديين ملزم يف قوانني الدولة أم غري ملزم؟ ال يصح اإلميان الديين مع إنكار الشريعة؟
ال يكتمل اإلسالم مع تعطيل الشريعة؟ ال ثوابت الشريعة صاحلة لكل زمان ومكان أم أهنا فكر اترخيي
نسخه التطور التارخيي؟ ال توافقون عل أن اإلسالم دين الدولة وأن الشريعة اي املصدر الرئيسي
للتشريع؟  ...ال التوجه للمستقبل يلغي حاكمية القرآن؟‘‘
واستذكر ’’راجي‘‘ أن السدال استمر يعيد ويكرر ذات احلدج بتنويعات ال ختتلف كثريا عن ذلك.
ولئن كان التيار اإلسالمي قد جنح يف إقرار البديهي (أن اناك دولة يف اإلسالم) فإنه عدز عن تربير
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غياب احلرية والعدل من التاريخ اإلسالمي وعن اإلجابة عن فكرة اختال ،التفاسري ،والتكفري املتبادل،
وتطويع التفسري خلدمة األاواء واملصاحل برغم وجود ذات املرجعية.
وبدا أن التيار العلماين ،أو قطاع اام فيه عل األقل ،يسلم بفكرة أن تكون مبادئ الشريعة اي املصدر
الرئيسي للتشريع ،ما دامت اذه املبادئ تتمثل يف العدل ،والشورى ،وال ضرر وال ضرار ،وتغليب
املصلحة ،وما إىل ذلك من مبادئ عامة .أما التيار اإلسالمي فأراد أن ميد فكرة الشريعة لتشمل
أحكامها وفقهها .األمر الذي قوبل برفض واسع أو شبه عام.
وظل األمر موضع أخذ ورد حىت شهد اجلميع تطبيقا عمليا لتلك ملقوالت ولتصر ،املنوط هبم تطبيقها
مع صعود اإلخوان إىل السلطة يف عام  .2012إذ قدمت جتربة اإلخوان يف احلكم مثاال عمليا ابحلدم
الطبيعي أمام أعني اجلميع.
ويبدو أن فكرة الدولة الدينية كانت اي الصخرة اليت حتطمت عليها جتربة اإلخوان .فقد رأى الناس
كيف تتخف املصلحة يف السيطرة السياسية وراء زعم ذايت بصحة تفسريه الفئوي للدين ،وكيف تسع
مجاعة مغلقة إىل فرض رؤيتها عل اجملتمع وإحلاق أفراداا مبراكز التحكم فيه ،وكيف يتم تكفري اخلصوم
ومناوأة حرية التفكري واالعتقاد ومعاداة الرتاث احلضاري وإذكاء الطائفية .أي رأى الناس أن كل
السوءات اليت كان التيار العلماين حيذر منها قد حتققت يف الواقع.

ما أن فتح ’’حمب‘‘ الباب حىت وجد ’’راجي‘‘ واقفا أمامه حيمل يف كل يد كيسا ال خيف ثقله .دعاه
للدخول قائال:
 ما كل اذا الذي حتمله معك؟ -ما قد حنتاجه يف مناقشة اليوم!
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 وال حنتاج إىل كل اذا؟جدت يف
 أنت خري العارفني بكل ما قيل يف اذه القضية األزلية :الدين والدولة يف اإلسالم! رمبا و ُمكتبتك أيضا بعض اذه الكتب أو كلها .ولكن تلك حتمل تعليقايت ووريقايت اليت أُعلِّم هبا املواضع
اليت استوقفتين ...
وضع ’’راجي‘‘ كتبه عل منضدة جبوار مقعده ،مث قال:
نفقت األايم املاضية يف استعادة معظم ما كتب يف اذه املسألة ،بدءا من كتاب علي عبد
 لقد أ ُالرازق .والغريب الذي استوقفين او أن كال من أنصار فصل الدين عن الدولة وخصوم اذا
الفصل ،أو من سيعرفون ابسم العلمانيني واإلسالميني ،قد جلأوا إىل ذات احليلة يف أتييد مواقفهم:
القراءة االنتقائية للنصوص ولوقائع التاريخ .ما يؤيد رأيهم سلطوا عليه األضواء ،وما يتعارض مع
رأيهم نبذوه وجتاالوه ...
سكت ’’راجي‘‘ براة مث أضا:،
 وال تنس أيضا أن ذلك النقاش لئن بدا ذا طابع نظري ،فإنه كان مرتبطا يف الواقع بتطورات اترخييةال يتحكم يف مساراا طر ،واحد ،حبكم آليات التفاعل يف عاملنا املركب .فأخذت تتبلور تدرجييا
عالقات قوى داخلية وخارجية تداخل فيها ما او فكري مبا او واقعي .واكذا ترى أن نقاش
مسألة من اذا النوع ليس ابألمر اهلني ...
 خييل إيل اي ’’راجي‘‘ أن مثة ،عالوة عل ما ذكرت ،نقطة حمددة ُمعماة يتفق كالمها ،أيالعلمانيني واإلسالميني ،عل أن تبق حمدوبة عن األبصار ...
متهل ’’حمب‘‘ يف حديثه فدأة ،مث قال مستدركا:
 -ولعل من األصدق وصفها ابلنقطة احملرمة ال املعماة ،ألن تناوهلا مسألة شائكة ...

105

التفت ’’راجي‘‘ إىل صديقه وقد ارتسمت عل وجهه سيماء االنتباه:
 وما اي اذه النقطة اليت ال تطاهلا أبصارمها كما تقول؟ اؤالء وأولئك  -أي العلمانيني واإلسالميني  -ال يتعرضون لطبيعة اجملتمع الذي يقوم عل مثلاذا األساس االعتقادي ،ولذلك يتطاول بينهما النقاش بال نتيدة حامسة .فكالمها يُغ ِّفل  -وإن
بدوافع خمتلفة ’’ -التأسيس االعتقادي لالجتماع‘‘ ،ومن مث ينتهي األمر ،هبما معا ،إىل إضفاء
املشروعية عليه وأخذه مأخذ املسائل املسلم هبا بدااة ...
تدخل ’’راجي‘‘ مقاطعا:
 قبل أن منضي يف مناقشة املسألة أريد أن استوضح منك أمرا اي ’’حمب‘‘ .فأنت تُكثر مناستخدام مصطلح ’’االجتماع‘‘ ،فهل تقصد ابالجتماع شيئا خمتلفا عن اجملتمع؟
 الفرق بني االجتماع واجملتمع او كالفرق بني الذكر والرجل ،أو بني األنث واملرأة .فكما أن لفظالذكر أو لفظ األنث يشري إىل كيان مادي  -بيولوجي يف اذه احلالة  -سابق عل أي تشكل قيمي
حيدد له مكانته وأدواره كرجل أو كامرأة ،فإن لفظ االجتماع يشري بدوره إىل واقعة مادية  -اي جتمع
بشري يف اذه احلالة  -سابقة عل أي تشكل قيمي حيدد العالقات بني أفراده وفئاته .وليس القصد
من استخدام لفظ ’’اجتماع‘‘ سوى التنبيه إىل اذا الفرق ،إىل احلالة األصلية السابقة عل التشكيل
االعتقادي الذي تسع مجاعة اعتقادية معينة إىل فرضه عل جتمع بشري قد ال يتطابق معها
ابلضرورة إن أتيحت له فرصة التطور احلر ،وإىل جعل اذا التطابق أمشل وأدوم ما ميكن عن طريق
شىت صور التطهري الفكري .القصد من استخدام لفظ ’’اجتماع‘‘ او التنبيه إىل أن اذه الصورة من
التشكيل االعتقادي ليست اي الصورة الصحية من أتسيس االجتماع ألهنا مفروضة بغلبة القوة،
املوروثة واملتدددة ،ال حبرية الرتاضي املتددد أيضا .فالتطابق املفرتض بني اجلماعة االعتقادية
واجلماعة السكانية ليس معط بديهيا أبداي .واالجتماع ليس ،حبكم التعريف والواقع ،حكرا عل
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أحد دون أحد ،أو ملكا ألحد دون آخر .لكن اجلماعة االعتقادية تتصور أن احنيازاا لالعتقاد عل
حساب العقل ،أمر قد حسم مرة وإىل األبد ،ال أنه أمر مطرو للنقاش يف كل حلظة وأن التمايز
بينهما مسألة ال تفتأ تتددد ،وأن من املرجح أن يسع العقل عندما تتا له الفرصة ألن يعرب عن
نفسه حبرية إىل التمايز عن شيء ال ميكن إثباته حبكم تعريفه ذاته ،ألن العقل لن ترضيه إال املعرفة.
ويفرتض كل اذا أن يكون االجتماع ساحة للرتاضي احلر ،دون مصادرة حق من يعيشون يف كنفه يف
حتديد اختياراهتم أو جتديداا ...
توقف ’’حمب‘‘ عن االسرتسال حلظة مث قال:
 وملا كان كل منهما  -أي اإلسالميني والعلمانيني  -يتغافل عن جوار املوضوع ،أي عن التأسيساالعتقادي لالجتماع ،فإن النقاش بينهما ال يفتأ يكرر نفس احلدج امل رة بعد امل رة دون اإلحاطة
ابلظاارة حمل البحث ،ألن املسألة اجلوارية فيها قد أُقصيت عن جمال النظر ...
 وما الذي تقصده حتديدا مبسألة ’’التأسيس االعتقادي لالجتماع‘‘؟ االعتقاد واقعة ضمريية ،واذا حيز قائم بذاته .واالجتماع البشري واقعة مادية ،واذا حيز آخر قائمبذاته .وحيدث التأسيس االعتقادي لالجتماع ،عندما يسع حيز االعتقاد إىل اخلروج عن حدوده،
وحدوده اي حرية الضمري يف االعتقاد أو عدم االعتقاد ،وحياول أن يصوغ االجتماع  -أي حيز
التعايش السكاين الذي او واقعة مادية ال خيار فيها ألحد  -وفقا لرؤيته او .إن انتماء االعتقاد
واالجتماع حليزين خمتلفني يفرتض متايز كل منهما عن اآلخر .لكنك مع التأسيس االعتقادي
لالجتماع تكون إزاء ايمنة حيز عل حيز آخر ،حيز االعتقاد عل حيز االجتماع .تكون إزاء قيام
اختيار ضمريي يتعذر إثباته ،حبكم أنه اعتقاد ال معرفة ،مبصادرة االختيارات الضمريية أو املعرفية
األخرى املمكنة جملموعة سكانية معطاة .واذا او جوار االستبداد يف التأسيس االعتقادي
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لالجتماع .فاملسائل االعتقادية ال جتتاز ،حبكم طبيعتها ذاهتا ،االختبارات اليت ُحت ِّدد كل معرفة
صحيحة .وابلتايل فال سلطان هلا إال عل املؤمنني هبا ...
استغرق ’’راجي‘‘ فيما بدا أنه أتمل طويل مث قال:
 أي أن كل شيء يبدأ بتمايز العقل عن االعتقاد ،مث ينعكس ذلك يف متايز الفرد عن اجملموع ،مثينعكس ذلك بدوره يف متايز اجلماعة السكانية عن اجلماعة االعتقادية ...
 مما يشري إىل تداخل  -أو إىل جدل  -اجلانب املعريف واجلانب االجتماعي  ...كل جانب يكرساجلانب اآلخر ويؤكده :العقل االعتقادي يعزز مبقوالته الفكرية التأسيس االعتقادي ،وذلك
التأسيس يكرس ببناه االجتماعية السياسية حدود حركة العقل ...
 وملا كان التمايز بني العقل واالعتقاد مل يتحقق يف ثقافتنا بعد ،فلم يتحقق لدينا أيضا متايز بني الفردواجملموع ،ومل يتحقق ابلتايل متايز بني اجلماعة السكانية واجلماعة االعتقادية ...
 والتأسيس االعتقادي الذي تتحدث عنه يتسم ،إذن ،ابنطماس الفرق بني اجلماعتني ... يف حني أن متايز اجلماعة السكانية عن اجلماعة االعتقادية جيب أن يظل إمكانية مفتوحة علالدوام .ملاذا؟ ألن االعتقاد ليس موقفا طبيعيا من الوجود .املوقف الطبيعي او املعرفة .وملا كان
العقل يتطلع بشكل طبيعي إىل التماس املعرفة ومن مث للتمايز عن االعتقاد ،فإن ذلك يعين أن من
مقومات اجلماعة السكانية أن تتطلع بشكل طبيعي  -عندما يتا هلا أن تتطور حبرية  -إىل التمايز
عن اجلماعة االعتقادية .وجيب ابلتايل عدم مصادرة اذا التمايز ،ليس ألنه حق للدماعة السكانية
فحسب ،بل أيضا ألن يف مصادرته مصادرة عل املعرفة ،ومصادرة عل العرفان ...
 ويف غياب التمايز ،يسع االعتقاد إىل حتقيق التطابق بني اجلماعة السكانية واجلماعة االعتقادية،اآلن ويف املستقبل ...
 -واو يلدأ يف ذلك إىل التطهري الفكري .اذا او مصدر مشوليته وتسلطه ...
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قال ’’راجي‘‘ يف مالحظة اعرتاضية:
 واألمر ال يتعلق  -بطبيعة احلال  -حبق من يشاء يف أن يعتقد ما يشاء .بل أبال يؤدي اذا احلق يفاالعتقاد إىل مصادرة احلق يف التمايز املعرب عن قدر أكرب من املعرفة والعرفان .وإخفاق جتربة التمايز
يف الغرب  ...أي ذلك ’’التمايز الشارد‘‘ ،كما أطلقنا عليه ...
 نعم ،جيب أال يصبح اذا اإلخفاق ،أو اذا التمايز الشارد ،مصدرا للتوجس من العقل .ألنالتمايز احلقيقي سيستعني يف رؤية املطلق ال بعني العقل الذاين اليت يستحيل أن ترى املطلق ،بل
بعني الوجود الواعي ،بعني احلضور .والنظر بعني احلضور الواعي او الكفيل حبل كل معضالت
االعتقاد ،وقد تناولنا من قبل بعض األمثلة لذلك .وعليه ،فإن يف مصادرة اذا التمايز تعويق من
االعتقاد حىت لغرضه املفرتض  -واو معرفة هللا  -وإلمكانيات تطوره ونضده ،وابلتايل لتطور
اجلماعة السكانية ...
 وأنت تعلم أن التوجس من النضج والنمو أمر مفهوم ،ألن كل عملية منو تقوم عل مواجهةحتدايت جديدة ...
 لكن تلك املواجهة اي السبيل الوحيد للتطور .واذا املوقف ليس معاداي لالعتقاد يف ذاته ،بل اومصاحب له يف رحلة نضج ومنو وتطور ،من أجل حل معضالته ومآزقه اليت خلقها بنفسه ولكنه
ال يستطيع حلها ،وبلوغ األادا ،اليت حدداا لنفسه ولكنه ال يستطيع الوصول إليها بقواه
الذاتية .او يف احلقيقة أجل خدمة ميكن أن تقدم ألي اعتقاد وألصحابه ...
 أي أننا انا نعارض االعتقاد كي نفسح جماال لتحقيق اهلد ،احلقيقي له ،معرفة هللا ... نعم ،ألن االعتقاد ال ميكن أن يقود إىل معرفة هللا إال كفكرة ذانية ال كحقيقة عيانية مباشرة.واملطلوب ليس اخلروج من االعتقاد إىل عدم االعتقاد .املطلوب او اخلروج من االعتقاد إىل
العرفان .إىل معرفة طبيعتك احلقيقية ،احلضور الواعي .احلقيقة الوحيدة القادرة عل تفكيك منط
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أتكيد األان والقضاء عل النقصان الوجودي .أنت ال خترج من االعتقاد كي تنكر هللا ،بل كي
تعر ،هللا .كي تعرفه ال كمفهوم ذاين بل كحقيقة واقعة ،كاحلقيقة األساسية للوجود ،جوارك
ذاته ...
سكت ’’حمب‘‘ حلظة مث استدرك قائال:
 لكننا نناقش اآلن الدور االجتماعي لالعتقاد ... دعنا نواصل إذن تقصي اذا اجلانب من املسألة  ...لقد قلت اي ’’حمب‘‘ إن التأسيس االعتقاديلالجتماع نقطة معماة لدى كل من اإلسالميني والعلمانيني .فلئن كان من املفهوم أن يكون اذا
او موقف اإلسالميني الداعني لوحدة الدين والدولة ،عل تنوع آرائهم يف ذلك ،فكيف تعتربه
أيضا موقف العلمانيني ،وام أنصار فصل الدين عن الدولة؟
 ال الحظت كيف تناولوا دولة املدينة والتأسيس األصلي لالجتماع؟ معظمهم ،إن يكن كلهم ،قد اتفقوا أساسا عل أن حكومة النيب كانت إما زعامة دينية ال سياسيةكما قال علي عبد الرازق ،وإما كما قال من جاء بعده  -عندما تبينوا أن يف ذلك القول قدرا غري
قليل من الشطط واالفتعال -دولة دينية مؤيدة من مصدر إهلي ،وأن ذلك الشكل من تنظيم
االجتماع قد انقض بوفاة الرسول .أما ما جاء بعد ذلك فلم يكن سوى سياسة حبتة ،مل يكن
سوى حكومة الناس ...
 وعندما يقال إن الدولة الدينية الوحيدة اليت قامت يف اتريخ اإلسالم اي دولة الرسول وحده ،أالينطوي ذلك  -ابدئ ذي بدء  -عل قبول لذلك الشكل من احلكم الديين ،أو من صياغة
االجتماع ...
 -نعم ،عل أساس أنه من عند هللا ...
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 وأال يعين القول أبن تلك الدولة كانت مؤيدة مبصدر إهلي النظر إليها من داخل حيز االعتقاد؟ أمامن خارج اذا احليز ،أي من منظور االجتماع ،فإن ذلك الشكل من تنظيم االجتماع يعد تعداي
من واقعة ضمريية اختيارية عل واقعة مادية أو وضعية معطاة .واذه اي مشكلة اإلسالم التارخيي
الكربى :إضفاء املشروعية عل التأسيس االعتقادي لالجتماع .واحلقيقة أن إغفال اذه املسألة،
هبد ،عدم انتقاد دولة املدينة كشكل من أشكال احلكم الديين ،أو اإلقرار أبنه حكم ديين لكنه ال
خيضع للنقد ألنك ال ميكن أن تنتقد شيئا حيظ مبباركة إهلية ،أبق النظر للمسألة حمصورا دوما يف
حيز االعتقاد ،ال يتداوزه إىل حيز االجتماع الذي يتطلب تناوله حيادا دينيا عل األقل ...
 واذا ما جعل النقد يطال فقط أشكال احلكم التالية ،أشكال احلكم البشرية ،اليت حىت إناستندت إىل أسانيد تشريعية من القرآن والسنة فإهنا ال حتظ إبقرار إهلي.
 واذه أيضا رؤية من داخل االعتقاد ،ال من منظور االجتماع .ولذلك مل تستطع أن تطال وجهالشبه الصارخ بني دولة املدينة والدول اإلسالمية الالحقة :أتسيس االجتماع عل االعتقاد .واكذا
اجتهت معظم االنتقادات العلمانية إىل أشكال احلكم التالية للدولة األوىل فقالت إن تلك األشكال
كانت ُملكا مصطبغا بطابع ديين ،وإهنا استخدمت الدين كأداة ُوظفت يف الصراعات السياسية،
كل ذلك صحيح .ولكنهم مل يروا أن ذلك ينطبق أيضا ،من زاوية االجتماع ،عل دولة املدينة.
وبذلك أضفوا املشروعية ضمنا عل اذ الشكل احملدد من احلكم ،أي عل التأسيس االعتقادي.
واو موقف ميكن أن يفهم من منظور حيز االعتقاد ،لكنه ال ميكن أن يقبل من منظور حيز
االجتماع ...
 أي أن العلمانيني مع تركيزام عل ما او متعارض بني ما أطلقوا عليه عامة دولة هللا ودولة الناس،مل يتناولوا ما او مشرتك بني نوعي ااتني الدولتني :أتسيس االجتماع عل االعتقاد ...
 -واذا او جوار الدولة الدينية ...
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 لكن ما البأس اي ’’حمب‘‘ يف جتنب تناول ذلك التأسيس األصلي ،ما دام قد انقض أجلهوال سبيل إىل استعادته؟ ألسنا اليوم ابلفعل إزاء حكومة الناس ال حكومة هللا ،فما أمهية جتاال
مناقشة حكومة هللا اذه؟ فال خيف عليك ما ينطوي عليه كل ذلك من حرج ...
 اإلقرار ب ’’مشروعية‘‘ التأسيس االعتقادي األصلي ينطوي عل نتائج عديدة .فهو يضفي أوالاملشروعية عل دعاوى اإلسالم السياسي املعاصر الذي ال يطمح إال يف أن حياكي التأسيس
األصلي ...
 لكن العلمانيني ينكرون عل اإلسالميني ادعاءام االنفراد بتمثيل اإلسالم وينكرون عليهم حكمهمبتكفري اجملتمع وجااليته ألنه يف رأيهم جمتمع مسلم ...
 لكنهم يتوقفون عن تلك احلدود .كأننا إزاء خطأ تفسريي أو تشخيصي ال أكثر ،دون مالحظة أنفكرة اجلاالية واحلاكمية ،اليت قد تكون مربرة من منظور عقائدي ما ،ال ميكن أن تكون مقبولة من
زاوية االجتماع .وبذلك يُطر دوما اخلال ،بني العلمانيني واإلسالميني عل أنه أقرب للخال،
الفقهي يف التفسري .يف حني أن األمر ال يتعلق ،كما ترى ،بصحة التأويل االعتقادي أو خطأه،
بل يتعلق أساسا بفرض مضمون ديين ما عل االجتماع .واكذا يظل الباب مفتوحا دوما لتوسيع
نطاق ذلك التأسيس االعتقادي أو تضييقه حسب مشيئة من حيكم يف حلظة ما ،أو حسب
عالقات القوة ...
 أي أننا إذا تساءلنا ملاذا مل ينتبه العلمانيون هلذه النقطة املعماة وملاذا أخذوا اذا التأسيس االعتقاديكأمر مسلم به؟ فإن اجلواب او ألن اجلماعة السكانية مل تتمايز بعد عن اجلماعة االعتقادية .وملاذا؟
ألن الفرد مل يتمايز بعد عن اجملموع .وملاذا؟ ألن العقل مل يتمايز بعد عن االعتقاد ...
 وقد شهدان يف اترخينا احلديث حادثة معربة عن ارتباط متايز الفرد عن اجملموع بتمايز العقل عناالعتقاد ...
 -أي حادثة تقصد؟
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 حادثة تطليق مفكر من زوجته بعد تكفريه او! فبعد أن أنكر االعتقاد حق املفكر يف إعمالالعقل ،عمد اجملموع االعتقادي إىل إنكار الوجود املستقل للفرد ...
تدخل ’’راجي‘‘ معلقا:
 نعم ،بل وجيب التساؤل انا عن مكانة الزوجة وحقوقها يف اذا املوقف .إن الناس يُفرتض فيهاعادة أن تتأمث من اخلوض يف خصوصيات اآلخرين ،لكن ما ابلك ابلذي ال خيوض فيها فحسب،
بل يلج يف أخص مظاار اذه اخلصوصية ،يف عالقة رجل بزوجته ،ليلغي وجود اذه الزوجة متاما.
دعك من كارثة التدخل يف حياته من منظور اجملموع حىت لو سلمت أنه عارض اذا اجملموع
بشكل ما .لكن انظر كيف تعامل اذا اجملموع مع زوجته .فلم يسأهلا أحد رأيها عل اإلطالق.
كأن ليس من املطرو أصال أن يكون هلا رأي تسأل عنه .كأن حياهتا أمر يقرره اآلخرون جملرد أهنم
يعتقدون أن ما يؤمنون به يرخص هلم ذلك ...
 نعم ،فالزوجة انا ال تنتمي لزوجها وال ألسرهتا ،ال حيق هلا أن تؤمن مبا تقتنع به ،اي ليست حىتملك نفسها ،ليس هلا وجود مستقل كإنسانة ،بل اي ملك ’’لألمة‘‘ تطلقها حىت دون أن تسأهلا
ودون أن يكون الختياراا أي اعتبار .واذا مظهر صارخ لعدم متايز الفرد عن اجملموع ،لطبيعة
العالقة بني الفرد واجملموع يف اذا الفهم للدولة اإلسالمية ...
 وال تنس أن احلكم ابلتطليق مل يصدر من حمكمة دينية ،مثال ،بل من حمكمة ’’مدنية‘‘ تقضيبقوانني ’’وضعية‘‘!
 الفرد انا ليس له ،كما تالحظ ،أي وجود ككائن مستقل حيق له أن يعتنق ما شاء من أفكار.ال ،إن ’’األمة‘‘  -أي اجلماعة االعتقادية  -انا ما اي إال جمموع أفراد مشكلني مصبوبني يف
قالب معني ال فكاك منه .واناك فرق بني أن تكون األمة حمصلة أفراد أحرار وبني أن تكون سلطة
عل األفراد ابسم رؤية مشولية تُفرض فرضا إبلغاء الوجود املستقل للفرد .فمركزك انا ليس داخلك
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بل داخل فكر ’’األمة‘‘ ،فيما يشكل قمة اغرتاب اإلنسان عن ذاته .فأنت ال تُعر ،كفرد حر،
بل كفرد يف جمموع او الذي يصوغ فكرك ويعني حدود سلوكك .ليس لك مكانة إال ما تعطيها
لك األمة ،وال حيز حلركتك إال ضمن احلدود اليت تشاء أن ترمسها لك ...
حاول ’’راجي‘‘ كعادته اإلمساك خبيط احلوار حىت ال ميضي يف مسارات جانبية فقال:
 دعنا إذن نتقص مظاار اذا التأسيس االعتقادي لالجتماع يف دولة اإلسالم األصلية ... املظاار ال حصر هلا .لكن دعنا نكتفي منها بذلك النموذج املعرب ،فتح مكة ،وكيف ارتبط مثالهبدم األصنام ...
 او ابلفعل منوذج معرب .فلطاملا تساءلت اي ’’حمب‘‘ :حىت إذا كان من حق املسلمني العودة إىلمكة والتعبد فيها حبرية دون اضطهاد ،فلماذا حرمان الوثنيني من عبادة آهلتهم؟ أليس يف ذلك
صورة أخرى من صور االضطهاد الذي كان املسلمون قد تعرضوا له ام أنفسهم؟ وملاذا يكون
االنتصار بتحطيم اآلهلة األخرى وحترمي عبادهتا؟ وعندما قيل هلم ’’اذابوا فأنتم الطلقاء‘‘ ال كانوا
طلقاء حقا يف أن يفعلوا ما يشاؤون؟
 مل يكن اهلد ،أن يعود املسلمون عند ذاك إىل البلد الذي ااجروا أو ُادِّروا منه ،ألن معظمهم لنيعودوا إليه ،بل ترسيخ قواعد االجتماع املؤسس عل االعتقاد :اذا او معىن فتح مكة .فقد عني

اذا احلدث حدود حرية االعتقاد املتاحة يف اذا الشكل من االجتماع .أي أنه أسس تعدي حيز
االعتقاد عل حيز االجتماع ...
 فحىت لو أن املسلمني قد أصبحوا أغلبية ،فلماذا حرمان األقلية من حريتها يف االعتقاد؟ نعم ،ما لك وما يعبد الناس؟ من الذي أعط لك حق التدخل يف ضمري اآلخرين؟ او اعتقادمسيطر يفرض قانونه  -ابلغلبة والقوة -عل االجتماع ...
توقف ’’حمب‘‘ بغتة عن احلديث مث قال بنربة اعرتاضية:
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 وطبعا اذه املالحظة ليست هلا أي عالقة بتصور أن الوثنية أصح من الوحدانية .حنن نتحدث اناعن حرية االعتقاد داخل حيز االجتماع ،وذلك بصر ،النظر عن مضمون ذلك االعتقاد
نفسه ...
مث اكمل حديثه:
 او اعتقاد مسيطر يفرض قانونه إذن عل االجتماع .وكل ذلك جملرد االقتناع الذايت ألتباعهأبفضلية معتقدام .ال ميكن أن تصبح اذه قاعدة لالجتماع؟ تسلط طر ،عل اآلخرين جملرد
اقتناعه أبفضلية فكرة ال دليل عليها حبكم طبيعتها ذاهتا ،حبكم أهنا اعتقاد ال معرفة؟ لقد تعرض
املسلمون األوائل يف مكة لألذى يف دعوهتم ،ولكنهم ما أن انتصروا حىت منعوا غري املؤمنني بدعوهتم
من ممارسة دينهم يف بالدام ...
 مل يكن مطروحا حىت إحلاق أذى مقابل هبم وام ميارسون دينهم ... كال فاخليار الوحيد املتا كان او حظر اذا الدين متاما ... وفيما بعد ُح ِّرم غري املسلمني من اإلقامة يف احلداز أساسا ...صمت الصديقان معا ،مث أضا’’ ،راجي‘‘:
 مث جاءت حروب الردة ... حدث اذا بعد التأسيس األصلي ... لكن جمرد وجود ال حد للردة ،بل جمرد طر ’’فكرة‘‘ املعاقبة االجتماعية عل الردة ،اي دليلعل اإلكراه االعتقادي .واو أمر ال ميكن أن يكون قد انبثق اكذا فدأة ...
رد ’’حمب‘‘ يف محاسة:

115

 يف جمال املعرفة ،عل العكس ،يكون طر الفكرة القدمية للنقاش يف ضوء كشف جديد حداث سارايعرب عن تقدم املعرفة .بل إن مسار التقدم كان دوما او مسار طر األفكار القدمية للنقاش من
أجل التوصل إىل أفكار أدق وأصح .فكرة الردة ذاهتا ال هتم إال يف ضوء التأسيس االعتقادي
لالجتماع .فما حاجة مؤمن ألن يعاقب شخصا ارتد عن اعتقاده ،وما شأنه بذلك أصال ،إن مل
يكن اناك أتسيس اعتقادي لالجتماع؟ وما وزن أن ينكر شخص مثال تطبيق الشريعة ما دام ذلك
ال ميس حق املؤمن يف تطبيقها عل نفسه؟ دون االمتداد االعتقادي ليشمل اجلماعة السكانية
أبسراا ال يغدو ملثل اذا الشعور من مربر ...
 دعك من أن معظم حروب الردة مل تكن حرواب ضد مرتدين أساسا ،بل ضد مسلمني رفضوا دفعالزكاة لعدم انضمامهم لوحدة سياسية مل يُدعوا أصال الختيار حاكمها فكأهنم ُوِّرثوا مع الدولة ...

 ’’أطعن ا رس ول هللا ما كان بينن ا في ا ل عب اد هللا م ا ألب ي بك رأيورثها بكرا إذا مات بع ده وتلك لعمر هللا قاصمة الظهر‘‘

 وأمل يقل أبو بكر’’ :وهللا لو منعوين عقاال كانوا يؤدوهنا إىل رسول هللا لقاتلتهم عليها‘‘؟ أمل يكنذلك بداية االجتهاد الديين املفروض عل االجتماع بقوة السلطة والسال ؟ رمبا كانت تلك حراب
سياسية ولكنها ذات مضمون ديين .مث يقال ’’ال إكراه يف الدين‘‘ ...
ظل ’’راجي‘‘ ساكتا براة مث قال يف هلدة حامسة:
 حىت لو قيل إن اإلسالم قد ترك ألال البالد املفتوحة حرية البقاء عل عقائدام فقد فرض عليهماجلزية .إن مل يكن اناك ’’إكراه يف الدين‘‘ فقد كان اناك إكراه عل اجلزية .ومما ال خيلو من داللة
أن تُطالع كيف يربر كثري ممن يصنفون لدينا ضمن العلمانيني مسألة اجلزية مثال .فيقولون إهنا
فُرضت نظري عدم املشاركة يف القتال ،ويظنون أهنم بذلك قد نفضوا أيديهم من املسألة .فهم
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ال يتساءلون وما الذي يدعو أصال أبناء البالد املفتوحة لتحمل تبعات قتال أعداء الدولة الغازية
لبالدام؟ ما الذي يدعوام إىل حتمل تبعات عداوات وحروب دولة االحتالل الناشئة عن أطماعها
اخلارجية؟ ما الذي يدعوام إىل حتمل تبعات السياسة اخلارجية حملتل دخيل ،وتبعات إخضاع الغري
لسيطرة عنصر أجنيب عليهم ،مع التحول فوق كل ذلك إىل مواطنني من الدرجة الثانية يف بالدام
ال حيق هلم أن يتمتعوا بكافة حقوق االجتماع ككل املؤمنني من وافدين أو حمليني .دعك من اقرتان
ذلك ابعتصار الدول املفتوحة اليت تساق ’’خرياهتا أوهلا عند اخلليفة وآخراا عند الوايل‘‘ .ودعك
من أشكال التمييز واإلكراه املعنوي املتعددة واالستعالء الديين واإلقصاء عن املشاركة أبي شكل يف
احلكم إال يف وظائف خدمة احلكام ...
 وكل ذلك من صور أتسيس االجتماع عل االعتقاد .مث اناك ممارسة السلطة االعتقادية حىت إزاءاملتشاركني يف االعتقاد الواحد ،حبكم املنطق الداخلي للرؤية االعتقادية ...
 نعم ،خذ مثال ما قاله معاوية’’ :األرض هلل وأان خليفة هللا ،فما أخذت فلي وما تركته للناسفبالفضل مين‘‘ ،أو ما قاله أبو جعفر املنصور’’ :أيها الناس لقد أصبحنا لكم قادة وعنكم زادة
حنكمكم حبق هللا الذي أوالان وسلطانه الذي أعطاان ،وإمنا أان سلطان هللا يف أرضه ،وحارسه عل
ماله جعلين عليه قفال ،إن شاء يفتحين إلعطائكم وإن شاء  ...يقفلين‘‘ .أو أتمل قيام الوايل
األموي خالد بن عبد هللا القسري ،بناء عل مشيئة اشام بن عبد امللك ،بذبح اجلعد بن درام
ألنه قال خبلق القرآن ...
 وقال ابلتايل حبرية اإلرادة ،وابلتايل أبن فسق احلكام ينبع من أنفسهم ال من القضاء والقدر ... نعم ،فقد ذحبه الوايل القسري اذا جبوار املنرب يوم عيد األضح  ،بعد أن فرغ من خطبة العيدعندما قال’’ :أيها الناس ،انصرفوا تقبل هللا منكم ،فإين أريد أن أضحي اليوم ابجلعد بن درام‘‘
مث نزل من عل املنرب فذحبه!
 -وذلك بعد الدعاء للخليفة وانتزاع أتمني املصلني عل دعائه اذا ...
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 وأتمل نفي املعتزلة واضطهاد ابن رشد ... عن ذلك يقول اإلسالم السياسي إهنا كانت استثناءات! إذا أتملت التاريخ جيدا الكتشفت أن القاعدة اي عل العكس االستبداد ... وحىت االستثناءات مل تنج اي ذاهتا من الطابع االعتقادي ... أتسيس االجتماع عل االعتقاد متأصل ،إذن ،يف صميم شكل اجلماعة والدولة اليت أتسست منذبداية اإلسالم ...
 وفكرة اجلهاد الديين تربر ألصحابه التعدي عل اآلخرين واللدوء لوسائل مستهدنة حتت محايةداللة اعتقادية تربر نفسها بنفسها .واكذا كان اجلهاد والغزو واالسرتقاق واالستحالل أمورا مربرة
من منظور االعتقاد .وما أكثر األمثلة عل قتل املخالفني يف الرأي ال لشيء إال جمرد االقتناع
الذايت به ...
 وخذ مثال قتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة رغم أنه قال له إنه مسلم مث نزا - ،أي وثب وثبةاحليوان للسفاد  -عل امرأته ،مث استخدم رأسه أسفية ِّلقدر .ويقول عمر أليب بكر :قتل مسلما
فاقتله كأنه لو كان قتل غري مسلم فال مشكلة اناك! فرد أبو بكر عل عمر قائال :أتول فأخطأ.
لكن ال مانع من مواصلة اخلطأ وقتال غريه من املسلمني ،دعك من املرتدين حقا ...
بدا أن ’’راجي‘‘ قد فرغ من نقطته ،فقال ’’حمب‘‘
 ومثل تلك األعمال اي اليت أسست مشروعية الصياغة االجتماعية من منطلق اعتقادي .وعلاملسلمني الذين قد ’’يستكراون اذا القول‘‘ -حىت نستخدم تعبري علي عبد الرازق  -أن ميدوا
أبصارام وينظروا خارج احلدود ،إىل إسرائيل ،ليتبينوا أن ذلك اجملتمع الذي يعتقدون اعتقادا جازما
أنه قائم عل ظلم متأصل  -واو كذلك ابلفعل  -إمنا قام عل اذا الظلم ألنه قائم عل أساس
مناظر ،أي عل أساس اعتقادي :جمموعة تؤمن أن اعتقاداا الذايت يربر هلا التسلط عل اآلخرين.
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ما يفعله اإلسرائيليون عل صعيد العالقات بني الدول يفعله اإلسالميون ،بل وفعله املسلمون من
أول أايم دعوهتم ،عل صعيد العالقات بني الناس يف كل أطر االجتماع البشري .ما أجدر كل
منهم أبن يرى صورته يف اآلخر .فإن شعر ابلبغض عندما ينظر إىل اآلخر ،فعساه أن يستدير
ببصره لريى أن املالمح اليت يبغضها لدى اآلخر ال ختتلف عن املالمح اليت حيملها او نفسه،
بل واليت يعتز هبا ...
توقف ’’حمب‘‘ براة عن االسرتسال مث أضا:،
 الدعوة إىل احلاكمية هبذا الشكل السلفي احلديث تفضح التأسيس االعتقادي األصلي لالجتماع.اذا اجلانب ال يتعرض له أحد .يقولون دوما إن التفسري خاطئ أو خيص صاحبه أو أن احلاكمية
دوما بشرية .لكن أمل يالحظ أحد أن اذا أتسيس اعتقادي لالجتماع حياكي التأسيس االعتقادي
األصلي لإلسالم؟ أمل يالحظ أحد أن اذا التسلط ال يفعل أكثر من حماكاة التسلط األصلي
والتأسيس القدمي؟ أمل يالحظ أحد أن االقتناع الذايت بشيء ’’أعتقد‘‘ أن مصدره متعال ال يربر يل
فعل ما أتصوره صحيحا من وجهة نظري يف نطاق االجتماع املتداوز للحيز الفردي؟ أمل يالحظ
أحد أن ذلك ما او إال تسلط خالص؟ أمل يالحظ أحد أن اذا التسلط مصدره االعتقاد؟ وأن
االقتناع الذايت ابعتقاد ما  -ال ميكن إثباته حبكم تعريفه نفسه ،وإال ملا كان اعتقادا بل ألصبح
معرفة  -ال يسوغ التسلط والسيطرة؟ أمل يالحظ أحد أنه ال يصح أبدا أتسيس أي اجتماع عل
اعتقاد ،ألن يف ذلك تقييد للعقل أي للمعرفة ،وتقييد لتطور اجلماعة السكانية ابلتايل؟.
 إهنم يردون عل تلك األسئلة أبن الرسول كان مؤيدا ابلوحي ... واذا رد صادر ،كما قلنا ،عن حيز االعتقاد ال عن حيز االجتماع .واالعتقاد ال يلزم ،كما تعر،،إال أصحابه ،ألن االعتقاد حبكم طبيعته يتعذر إثباته .ولذا فإن اعتقادك يف صحة شيء دون مربر
معريف او اختيارك احلر .لكن ذلك ال يربر لك فرضه عل من يشاركونك حيز االجتماع .فما او
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نوع الدولة اليت تقوم عل فرض االعتقاد عل االجتماع؟ اذه اي املسألة املسكوت عنها يف
مناقشة فكرة الدولة الدينية منذ تطبيقها يف دولة املدينة :أهنا كانت جتمعا اعتقاداي ال مكان فيه -
أو ال مكان فيه عل نفس املستوى يف أفضل األحوال  -ملن ام خارج اذا االعتقاد .دعك من
انعكاسات ذلك عل حدود احلرية العقلية ،أي عل املعرفة .أال يستند اذا التطلع لدى اإلسالم
السياسي إىل حماكاة منوذج دولة املدينة ،أي منوذج الدولة الدينية؟
متهل ’’حمب‘‘ يف حديثه مث أضا:،
 كان االجتماع ،يف جزيرة العرب يف القرن األول اهلدري ،مندجما ابالعتقاد .وميكنك بطبيعة احلال أنتعزو ذلك إىل مستوى تطور االجتماع يف تلك املرحلة .لكن اإلشكال يتمثل يف الوقو ،عند ذلك
املستوى قبل التمايزي من تطور االجتماع ،وعدم التنبه ملا يقوم عليه من تسلط االعتقاد عل
االجتماع ...
 ومن األمور ذات الداللة يف اذا الصدد أن الفكر السلفي  -جهاداي كان أو دعواي  -ينصب جلااتمامه عل حتديد ال احلاكم كافر فيدوز اخلروج عليه أم غري كافر فال جيوز اخلروج عليه.
واملفارقة الكربى والقصوى اي أنك لو سلمت هلم ابحلق املعرت ،به متاما يف أن يعتنقوا ما يعن هلم
من أفكار وميارسوا ما حيلو هلم من طقوس ،يف أن ميارسوا حياهتم ام كما يريدون ِّ
كملة ،لكن دون
التدخل يف صياغة حياة اجملتمع ككل ،لفقدت دعوهتم كل بريق هلا ...
 نعم ،إن حركات اإلسالم السياسي ،ويف اذه الصفة ما يدل عل حمتوااا التأسيسي ،ال تشبه مثالحلركة اآلميش يف الغرب ،تلك اجلماعة املنعزلة اليت تعيش وفق طقوس وقيم خاصة هبا يف الزي
والتعليم والعالقة ابلعصر والتكنولوجيا ،وحتصر عالقتها مبا حوهلا يف أضيق احلدود ،ومتارس الالعنف
مع اجلميع .كال إهنا تريد أن جتعل رؤيتها االعتقادية اخلاصة قانوان لالجتماع ،غري مستندة يف ذلك
إال إىل اقتناعها اي الذايت ...
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 وحيق لك أن تتساءل انا ملاذا تفقد دعاوى احلكم ابسم اإلسالم كل بريق هلا إذا ما ُج ِّردت منفكرة احلكم لتصبح جمرد فكرة دعوية؟
 واجلواب أهنا إن فقدت طموحها للسيطرة فقدت روحها ذاهتا وأصبحت يف نظر أصحاهبا أنفسهمفكرة فاترة ...
 سكت ’’حمب‘‘ براة ،مث أضا:، وعدم سحب املشروعية عن اذا الشكل من احلكم ،من زاوية االجتماع ،او السبب يف أن فكرةمعاودة أتسيس الدولة الدينية ،اليت تستعيد بشكل ما دولة املدينة األصلية ،ال تفتأ تداعب خميلة
العقل السياسي اإلسالمي .وعدم الرفض املبدئي لذلك التأسيس او ما جيعل النقاش ينزلق دوما
إىل التفسري والتأويل واالجتهاد ،واو ما يؤبد احنداز التطور ويعرقل حتقيقنا للتمايز .وبذلك نظل
حىت اآلن يف مرحلة ما قبل التمايز ...

قام الصديقان إلعداد مشروبيهما ومث عادا ينظران من النافذة العريضة يتأمالن اخلضرة العميمة مث عادا
إىل جملسهما .والتقط ’’راجي‘‘ حبل احلديث جمددا قائال:
 إن مفكرينا مل يكتفوا ابلتغافل فقط عن مالحظة مظاار التأسيس االعتقادي األصلي لالجتماع،بل أتمل كيف تناولوا مسألة الدولة الدينية  ...لقد ساقوا هلا تعريفا معينا استمدوه من مظاار
سادت يف ثقافة أخرى ،مث قالوا انظروا ال جتدون مثل اذا عندان؟ فإن مل جتدوه ،وأنتم لن جتدوه
طبعا ،فليس لدينا إذن دولة دينية! خذ عندك ما قاله ،مثال ،حممد عبده ...
أخذ ’’راجي‘‘ يقلب يف كتبه ،مث فتح أحداا وأخذ يقرأ:
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 ’’إن اإلسالم ينكر مجع السلطتني يف شخص واحد فليس يف اإلسالم تلك السلطة الدينية اليتكانت للبااب عند األمم املسيحية عندما كان يعزل امللوك وحيرم األمراء ويقرر الضرائب عل
املمالك ،ويضع هلا القوانني اإلهلية‘‘ ...
قلب ’’راجي‘‘ صفحات الكتاب مث واصل قراءته:
 ’’ليس يف اإلسالم ما يسم عند قوم ابلسلطة الدينية( ... )90مل يعر ،املسلمون  ...تلك السلطةالدينية اليت كانت للبااب عند األمم املسيحية ،عندما كان يعزل امللوك وحيرم األمراء ويقرر الضرائب
عل املمالك ويضع هلا القوانني اإلهلية([ ...)91و] ينفرد بتلقي الشريعة عن هللا‘‘.
وضع ’’راجي‘‘ الكتاب مث قال:
 كأمنا النفي اللفظي كا ،حلسم األمر! فما دام اإلسالم مل يعر ،السلطة الدينية للبااب ،فإنهال يعر ،إذن أي سلطة دينية من أي نوع كان .هبذا املنهج يصبح من حقك  -ما دمت ال جتد
يف اإلسالم تلك السلطة الدينية اليت كان يتمتع هبا الباابوات يف وقت من األوقات  -أن تعلن أن
اإلسالم ليس فيه أي سلطة دينية عل اإلطالق .هبذه البساطة حتسم املسألة .مث أي ِّه ُم حقا إن كان

البااب او الذي يقرر الضرائب أم أن األحكام الدينية اي اليت تقرر اجلزية؟ أي ِّه ُم حقا من يضع
’’القوانني اإلهلية‘‘ ،أم أن األمر املهم او معرفة ال تطبق اذه القوانني أصال يف حيز االجتماع
الذي ينبغي أن يتمايز عن حيز االعتقاد أم ال؟ واكذا ترى أن مضمون السياسات والتشريعات
والتأسيس مغفل متاما قصدا وعمدا ،حىت وإن كان بدافع إصالحي ،كما كان يتوخ دعاة
التدديد الديين مثل حممد عبده ...
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توقف ’’راجي‘‘ عن االسرتسال براة مث تناول كتااب قلب صفحاته قليال:
 أو يقولون إن الفرق بني السلطة الدينية يف اإلسالم ونظريهتا يف املسيحية مثال أمران :أن رجالالدين ،أو علماء الدين ،يف اإلسالم ام ايئة مرنة فضفاضة؛ واثنيا ،أن رأيها غري ملزم .لكن ما
أمهية أن متارس اذه السلطة الدينية من جانب مؤسسة جامدة التشكيل أو من جانب ايئة
فضفاضة ،أن متارس من جانب مؤسسة رأيها ملزم نصا ،أو من جانب ايئة رأيها ملزم معنواي؟
ما دامت اذه السلطة الدينية ستُمارس انطالقا من رؤية اعتقادية ما يف هناية املطا ،،ستمارس
عل حيز االجتماع الذي يتخارج بطبيعته عن حيز االعتقاد .وما أمهية احتكار أو عدم احتكار
التفسري أو الرأي ،ما دام الرأي الوحيد املقبول سيكون او ذاك الذي يؤسس االجتماع عل
االعتقاد .أفليس النص او املرجع ومصدر السلطة الدينية؟
توقف ’’راجي‘‘ مرة أخرى مث قال:
 أو خذ ما يقوله الشيخ حممد عبده يف موضع آخر من إن ’’األمة اي صاحبة احلق يف السيطرةعليه [احلاكم] ،واي ختلعه مىت رأت ذلك من مصلحتها‘‘.
حن ’’راجي‘‘ الكتاب مث قال:
 أما أن يكون السلطان او الذي  -عل العكس  -يسخر فقهاء الدين خلدمته أو أن يكوناخلليفة ،سواء كان من الراشدين أو مل يكن ،او الذي يقر التفسري والتطبيق ’’الصحيحني‘‘ للنص
الديين ،أو او الذي يدبج التربير الديين لسلوكه ومواقفه فيحكم من مث ابسم حتقيق إرادة هللا ،أما
أن ي ِّ
عزل ويُعِّني ومينع ومينح بال معقب ابسم تطبيق الشرع ،أما  -ابختصار  -أن يُس ِّخر احلاكم
خلدمته ما كان للبااب من سلطان ،فكل ذلك ال مينحه أي سلطة دينية! مث قل يل :أين حدث
ابلضبط أن خلعت األمة حاكما ’’مىت رأت أن ذلك يف مصلحتها‘‘؟ فليقل لنا أحد مىت وأين
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حدث ذلك ابلضبط؟ مل تكن السلطة ُختلع إال ابلعنف والغلبة ،من جانب فئة جديدة تسخر يف
حكمها نفس الفقهاء وذات الوسائل .ويقول حممد عبده عن اخلليفة إنه ’’حاكم مدين من مجيع
الوجوه‘‘ ،وذلك بصر ،النظر عما يطبقه من نصوص وأحكام!! أو يقول أيضا إن’’ :السلطة
الدينية  ...اي دعوى القداسة والوساطة عند هللا ،ودعوى التشريع والقول عل هللا دون إذن هللا‘‘
و ’’أئمة الدين مبلغون ملا شرعه هللا ،وأئمة الدنيا منفذون ألحكام هللا‘‘ لكن أال جيعل اذا من
سلطتهم دينية ،حىت دون قداسة ودون وساطة ،ومها أمر اعتقادي يف هناية املطا،؟  ...وقيل أيضا
إن اإلسالم ’’ليس [به] كهنوت حيكم عل عقائد الناس‘‘ .فما ابل احلسبة والتشريع واملطوعني
وما إىل ذلك من سبيل؟ ام يلدأون ،مثال ،إىل تعريف حصري يضعونه ام للدولة الدينية مث أيتون
ويقولون :انظروا إىل اتريخ الدولة اإلسالمية ،أين جتدون فيه اذه الدولة الدينية اليت يشري إليها
تعريفنا احلصري؟ ام حيكمون عل وجود الدولة الدينية أم عدم وجوداا ابلرجوع إىل تعريف وضعوه
خصيصا كي ال ينطبق أصال عل الدولة اإلسالمية .ويتصورون أهنم بتلك احليلة اللفظية الشكلية
قد حلوا املسألة .يتصورون أهنم برفع التناقض بني مفاايم غري قائمة إال يف أذااهنم ام وحدام
قد رفعوا التناقض القائم يف الواقع ...
 وكل ما فعله سيد قطب  -ويفعله أي جهادي  -او أنه استعاد ثنائية اجلاالية واإلسالم ،ليستعيد’’مشروعية‘‘ مكافحة اجملتمع الذي حكم جبااليته ،حماكيا ومستلهما ’’مشروعية‘‘ التأسيس
األصلي .اخلطأ الذي يُنتقد عليه او أن اجملتمع احلديث ليس جااليا ،بل او جمتمع مسلم فكيف

خترج عليه؟ مث أبي حق تدعي احتكار متثيل اإلسالم؟ كأنك إزاء خطأ تطبيقي فقط .لكن

مشروعية اخلروج ابلعنف لو كان اجملتمع جااليا ابلفعل ال تطر للنقاش مطلقا .وكيف تطر
للنقاش وذلك او فدر اإلسالم ذاته؟ دعك من أنه كان أيضا ضح وظهر وعصر اإلسالم!
تدخل ’’راجي‘‘ مقاطعا:

124

 ومل يكن اذا املوقف التأسيسي متصورا أو مقبوال ،إال إذا كان االعتقاد مقبوال بدوره كموقف منالوجود ،كما قلنا توا ...
 نعم ...أخرج ’’راجي‘‘ كتااب آخر وقال:
 وخذ عندك ما قاله ابن خلدون يف مقدمته’’ :وامللة اإلسالمية ملا كان اجلهاد فيها مشروعا لعمومالدعوة ومحل الكافة عل دين اإلسالم طوعا أو كراا ،احتدت فيها اخلالفة وامللك  ...أما ما سوى
امللة اإلسالمية فلم تكن دعوهتم عامة وال اجلهاد عندام مشروعا ،إال يف املدافعة فقط ،فصار القائم
أبمر الدين ال يعنيه شيئا من سياسة امللك .ألهنم غري مكلفني ابلتغلب عل األمم األخرى .وإمنا
ام مطلوبون [مطالبون] إبقامة دينهم يف خاصة أنفسهم‘‘.
تناول ’’راجي‘‘ كتااب آخر قائال:
 واألقوال املعربة عن تلك الفكرة نفسها ال هناية هلا كما تعر .،وعندك مثال ما قاله اخلضر حسنييف معرض رده عل علي عبد الرازق يف ’’نقض اإلسالم وأصول احلكم‘‘’’ :مل يرض حممد أن يقيم
ض
حتت سلطان غري سلطان هللا ،ومل يرض ملعتنقي دينه أن يستكينوا لسلطة غري إسالمية ،وف ر ُ
اهلدرة واجلهاد عل ما نقول شهيد‘‘.
سكت ’’راجي‘‘ براة فأضا ،صاحبه:
 احلقيقة اي ’’راجي‘‘ أن الدالئل ال حصر هلا ،وكل من لدية أدىن اطالع عل اتريخ اإلسالم تقفزإىل عينية قفزا تلك السمة املميزة للتأسيس اإلسالمي لالجتماع ،أنه مؤسس عل االعتقاد .وتلك
اي دعوة اإلسالم السياسي العليا ...
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سكت الصديقان قليال يرتبان أفكارمها مث تساءل ’’راجي‘‘ كما لو كان يطر األمر عل نفسه بصوت
مسموع:
 لكن أال يقودان ذلك إىل أن نطر بصراحة مسألة املوقف من اإلسالم؟رد ’’حمب‘‘ كأنه يتوقع السؤال:
 دعنا ندخل إذن يف جوار املوضوع رأسا .لقد بدأ اإلسالم وانتشر كدعوة اعتقادية أساساال كحركة فكرية ،وال كفكرة عرفانية .بدأ اإلسالم وانتشر كدين اعتقادي يكفي فيه نطق عبارتني،
ال إجراء حتول جواري يف اإلدراك ،حتول جواري يرتبط بتفكيك منط أتكيد األان .واكذا كان
النقصان الوجودي ُمب يتا يف اخلطوة األوىل ،وغابت احلرية الوجودية من اخلطوة األوىل .مث ترتب عل

ذلك  -من املنظور اجلمعي  -أتسيس االجتماع اعتقاداي ،فغابت احلرية االجتماعية من اخلطوة
الثانية ...
سكت ’’حمب‘‘ براة ليمهد لزاوية جديدة مث قال:
 وجيدر بنا أن نتذكر ،عل سبيل املقارنة التوضيحية ،أن املسيحية ،إن أخذاناا كما تتدل أساسايف أقوال املسيح اليت يضمها إجنيل توما ،قد بدأت كفكرة عرفانية ولكنها حتولت  -عل يد
الكنائس املختلفة  -إىل دين اعتقادي تقليدي .أما اإلسالم فقد بدأ عل العكس كدين اعتقادي
تقليدي حتول أحياان  -عل يد بعض الصوفية  -إىل فكرة عرفانية ...
توقف ’’حمب‘‘ عن احلديث حلظة مث أضا:،
 وحىت لو كان ابلوسع قراءة شعار ال إله إال هللا قراءة عرفانية عل أنه يعين ال مصدر للمشيئةإال للمطلق بكل ما يرتتب عل ذلك من متضمنات ،فإنه قد طر  -يف بداية الدعوة  -ال من
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منظور عرفاين يستوعب الفكرة اجلوارية للوجود ،بل عل أنه يشري إىل نظام اعتقادي توحيدي
ال يقبل بطبيعته التعايش مع نظام اعتقادي آخر قائم عل تعدد اآلهلة .وملا كان التعايش
االعتقادي مستحيال ،كان التعايش االجتماعي يف بيئة اإلسالم األوىل مستحيال بدوره ،وكان ال بد
أن ينعكس ذلك عل أتصيل كيفية أتسيس االجتماع .والدعوة االعتقادية ،كما تعر ،،استبعادية
للعقائد األخرى ،ذلك أهنا تقوم عل اعتقاد اختياري ال عل جتربة ميكن للدميع التشارك فيها.
وكان ال بد ،من مث ،أن تسع اجلماعة االعتقادية ألن تستوعب كل اجلماعة السكانية ...
 ورمبا كان تطور النظام االعتقادي التوحيدي اجلديد ابلقياس إىل بدائية النظام االعتقادي الوثينالقدمي قد أدى إىل تواري اجلانب التسلطي يف النظام االعتقادي اجلديد ،لكن االجتماع قد ارتكز،
عل أية حال ،عل اذا األساس ...
سكت ’’راجي‘‘ حلظة ،مث ما لبث أن تساءل:
 لكن ما سبب جلوء حممد إىل اذا الشكل احملدد من الدعوة؟ رمبا كان اذا او الشكل املناسب ملستوى الوعي السائد آنذاك يف ذلك اجملتمع ،عل الرغم مناألسبقية الزمنية لدعوات عرفانية كثرية شرقا وغراب .ال حاجة بنا انا إىل الدخول يف جمادالت حول
الداللة التارخيية هلذا املظهر التارخيي النسيب .ليس أن ذلك غري اام يف ذاته ،بل ألن التناول املعريف
يغنينا عنه يف حواران اذا .أقصد أننا ميكن أن نصل فيه إىل نتيدة مرضية عل أساس معريف فقط
دون التطرق انا إىل اجلانب التارخيي ...
سادت حلظة أتمل مشرتك ،مث استأنف ’’حمب‘‘:
 فلندع النسيب يرقد يف سالم .فلندع ما للنسيب للنسيب يطويه الزمن يف ثناايه .فالنسيب مير ويندثر ،أمااملطلق فهو الباقي أبدا .فلندع ،إذن ،ما للنسيب للنسيب وما للمطلق للمطلق .ألن املهم او ما يشري
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يف نصوص اإلسالم إىل املطلق ،أما ما يدخل تيار الزمن فهو النسيب الذي يتطور يف جمرى اذا
التيار .وذلك حبكم طبائع األشياء ذاهتا ،أي حبكم ما قرره املطلق نفسه ،ال حبكم رغبة ذاتية
يف فرض تصور نظري مسبق أو احنياز فكري خاص ...
 أنت إذن تفسر اإلسالم يف ضوء جتربة الوجود وما ...تدخل ’’حمب‘‘ مقاطعا:
 تفسري اإلسالم ،أو أي فكرة أخرى ،يف ضوء جتربة الوجود ليس انتقاء تعسفيا ،بل او تعبري مباشرعن طبائع األمور .قبل أن تتوجه إىل الطابق الثاين ال بد أن متر عل الطابق األول ،أاي كانت الوسيلة
اليت ستستخدمها للوصول إليه :عل السلم ،أو ابملصعد ،أو حىت ابلطريان .يف كل األحوال ال بد
من أن متر عل الطابق األول .ليس اذا حتيزا نظراي وال تفضيال ذاتيا للطابق األول .او بكل بساطة
تعبري عن طبائع األمور ...
تناول ’’حمب‘‘ رشفة من شرابه ،مث استأنف حديثه:
 ميكن قراءة ما يف اإلسالم  -بل ويف كل دين  -من إشارات إىل املطلق قراءة عرفانية ،ألن ذلكيشري إىل حقيقة واقعية تدل عليها جتربة الوجود .أما ما فيه من أمور تدخل  -حبكم طبائع األمور،
إذن  -يف تيار الزمن ،أي يف دائرة النسيب ،فيمكن استخالص العربة منها بقدر شفافيتها يف التعبري
عن املطلق ،وإال فإن ابلوسع تركها ترقد بسالم يف مثوااا  -املاضي الذي انطوى .فاحلاضر اخلالد
أبدا ،او احلقيقة الوحيدة القادرة عل اإلشارة إىل املطلق .أو ،بعبارة أخرى ،أنت لن تستطيع أن
تقيم عالقة مع املطلق انطالقا من أي فكرة أتتيك من املاضي إال بقدر إشارهتا إىل ذلك املطلق يف
احلاضر اآلين ،وإال بقدر اختبارك هلا عيانيا يف اللحظة احلاضرة .اذه العالقة ال ميكن أن تكون
إال عالقة حية يف احلاضر اخلالد أبدا ...
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 يبدو يل اي ’’حمب‘‘ أن اذه اي أجل خدمة ميكن أن تقدم ألي دين .استخالص عناصره اليتتشري إىل املطلق ،التفاعل مع اذه العناصر احلية ابلضرورة واختاذاا وسيلة إىل املطلق .أما عناصره
النسبية فلندعها ترقد يف سالم ،كما تقول ...
 نعم ،فتلك اي أيضا ببساطة طبائع األمور ،ال اي تفضيل ذايت وال حتيز نظري .واذه اي الصخرةالصلدة اي اليت ميكن أن يقوم عليها التآلف بني خمتلف االجتااات الفكرية ،سواء كانت ذات
مضمون اعتقادي أو مل تكن .واذا او أساس التصاحل املتني بني االجتااات الدينية والعلمانية ،ألن
كل فريق ميكن أن جيد فيه أفضل حل ملأزقه اخلاص :جتاوز االعتقاد األجو ،املصطنع ،من جانب؛
وجتاوز العبثية والنفعية ،من جانب آخر ...
تغريت نربة ’’حمب‘‘ واو يقول:
 خالصة القول إن مرجعية التأسيس االجتماعي اإلسالمي كانت مرجعية اعتقادية .واذه تقوم -يف هناية املطا - ،عل منط أتكيد األان ،والنتيدة اغرتاب وجودي ومعاانة فردية وصراع اجتماعي.
مث تستدمي اذه األشكال وتورث وتصبح قيما يتم الدفاع عنها جيال بعد جيل ،عل أساس من
أتكيد األان الفردي واجلماعي ،كل منهما يعزز اآلخر ويربره ،مع احليلولة دون طرحها للتساؤل
أو النقاش عن طريق التطهري الفكري أوال أبول ...
 غري أن عدم االقرتاب من الفهم االعتقادي لإلسالم معناه أن يظل نفس أساس االجتماع كما او،وأن تبق نفس القيم املوجهة كما اي ...
 نعم ،ألن الدعوة املبنية أساسا عل االعتقاد ال عل املعرفة ،سواء كانت االعتبارات املفضية إىلذلك اترخيية أو بنيوية ،ال تقود إىل حتول جذري .وملا كان الفكر الديين االعتقادي يقوم عل
أتكيد األان فهو غائي دوما ،غائي ابملعىن النفسي ال ابملعىن الوظيفي ،أي تكون فيه عالقة الفرد
ابهلل عالقة نفعية قائمة عل اخلو ،والرغبة ،يف جمرد شكل آخر من أشكال االغرتاب الوجودي.
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وحيق لك أن تتساءل انا :ال حيتاج أي إله ألن يعتقد أحد اكذا غيبا يف وجوده بينما يظل منط
تشغيله كما او ،منط أتكيد األان؟ ال حيتاج أي إله إىل جمرد تغيري املقوالت اليت عل أساسها تؤكد
اذه األان نفسها؟ ال اذا ممكن؟ أم أن جوار التدربة الدينية او دعوة اإلنسان إلدراك املفارقة
األساسية للوجود :أن طبيعة اويته اي املطلق حىت وإن جتل او ككائن نسيب .فعندئذ فقط
يتالش النقصان الوجودي آخذا معه مساعيه التعويضية ،ويبزغ السالم .ومن اذا السالم تُدرك
الوحدة اجلوارية مع الوجود ،فيكون الفعل وليدا للحكمة وتعبريا عن احلب وجتسيدا للدمال ...
مكث الصديقان يتأمالن ما قيل توا ،مث استأنف ’’حمب‘‘ حديثه قائال:
 اذا فهم منطقي لطبيعة التدربة الدينية .فال حل منطقيا إال يف القراءة العرفانية للدين ،إال يفالعرفان ال االعتقاد .االعتقاد ذاته كموقف من الوجود موقف قاصر وعندما ُيرفع إىل صعيد أعل ،

أي إىل صعيد اجملتمع أبسره ،يتضاعف القصور ويتخذ أشكاال صراعية واصطناعية واغرتابية جديدة

مضاعفة .ومن مث فإن التمايز بني العقل واالعتقاد ،بني اجلماعة االعتقادية واجلماعة السكانية ،بني
الفرد واجملموع ،ليس مطلواب حملاكاة غرب أو شرق ،بل ألن اذا او ما تدل عليه جتربة الوجود ،ألن
اذه اي طبائع األمور .مث إن اذا التمايز يتيح تطوير االرتباط الروحي ابملطلق إىل أقص حد ،مث
يتيح جتسيد ذلك يف االجتماع إىل أقص حد ،عل أساس عرفاين كالين .وإذا كان احلل عل
صعيد املوقف من الوجود او الرؤية العرفانية ،فإنه يكمن ،عل صعيد املوقف من اجملتمع ،يف الفعل
الكالين .فاحلل ،عل اذا الصعيد ،او مرجعية العرفان الكالنية ...
وانتقل ’’حمب‘‘ إىل نقطة أخرى مؤكدا:
 إن اإلسالم لن يصل إىل مرحلة نضده إال عندما حيقق اذا التمايز .وعل املسلمني ،أو خنبتهم،أن يدركوا أن اجملتمعات اإلسالمية  -يف ظل انتشار أدوات املعرفة والتحليل واستحالة تقييد الرأي
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بعد اآلن  -ستُسلِّط عل وقائع التاريخ اإلسالمي نور املعرفة وستُش ِّرحها مببضع التحليل والتقييم
ولن ترتك حدرا قائما عل حدر دون أن تتفحصه وتتأمله ...
 والنتيدة اليت سيسفر عنها ذلك قد ال تكون مرضية أو مرحية ألصحاب التصورات التقليدية ... واملنقذ احلقيقي الوحيد لإلسالم واملسلمني ليس او التطهري الفكري أو االعتقادي ،ليس او التربيراالعتذاري أو العقلية االنتقائية التمديدية اخلطابية اليت لن تقنع أحدا ألهنا ال تناظر حقيقة الواقع
املؤكد اليت لن يتسىن إخفاؤاا أو تلوينها بعد اآلن .املنقذ الوحيد لن يكون إال قراءة التدربة
اإلسالمية يف ضوء جتربة الوجود .فلريقد النسيب يف سالم وتُطوى صحائفه .أما ما يشري إىل املطلق
فلريتبط به يف كل حلظة ألنه احلقيقة اجلوارية النافعة الباقية أبدا .فضال عن أن اذه القراءة اي اليت
ُ

ستكفل تطوير التطلع الروحي إىل أقص مداه ابلتوحد ابهلل ،دون االعتماد ال عل كشف إشراقي

لقلة حمظوظة وال عل سرية الطرق التصوفية ...
 واي سرية رمبا نكون قد فهمنا مربراا اآلن ...التقط ’’حمب‘‘ خيط احلديث مضيفا:
 نعم ،رمبا نفهم اآلن ملاذا أُحيط اجلوار التصويف الذي طاملا حتدثنا عنه ،هبذا السياج من السريةعل امتداد التاريخ كأنه شيء سري خمصوص ،وذلك درءا لسوء التفسري وسوء الفهم والتكفري
إخل .ورمبا نفهم اآلن ملاذا كان يلقن دوما من شيخ إىل مريد ،أو من معلم إىل تلميذ ...
 لكن خييل إيل اي ’’حمب‘‘ أن طر املسألة ابلشكل الذي نتناوله يف حواراتنا خيرجها من نطاقالطرق التلقينية املغلقة عل ذاهتا ويتيحها لكل من يريد أن خيترب صالحيتها يف حياته بشكل
مباشر ...
أجاب ’’حمب‘‘ يف محاسة:
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 ابلتأكيد ،وميكن هلذا الشخص أن ينتفع من صحبة ال معلمني وشيوخ ،بل من صحبة أصدقاءيسلكون نفس الطريق أو يقومون بنفس الرحلة تبادال للخربات وتعاضدا للهمم .كما ال تصبح
املسألة رانا بكشف مستور خيص شخصا سعيد احلظ ،بل يصبح جتربة متا خوضها ملن يشاء
ويتناسب مقدار حظه السعيد مع صدق رغبته يف خوضها .وبذلك ال تصبح املسألة جتربة تدور
يف دوائر غامضة ،بل حقيقة متا للدميع التشارك يف اختباراا بشكل مباشر ...
متهل ’’حمب‘‘ يف حديثه براة مث قال:
 قراءة اإلسالم يف ضوء جتربة الوجود تعتمد إذن عل تعميم جتربة الوجود وتبسيطها ،ألهنا  -وحداا اليت ستكفل إجياد تغيري حقيقي يف بنية االجتماع البشري ،ألهنا تزيل منط أتكيد األان ،مصدركل املعاانة واالغرتاب والصراع ،وحتل حمله منط معرفة الذات العميقة احلقيقية ،معرفة طبيعة اذا
احلضور الواعي ،مصدر السالم والوحدة الكالنية .اذه القراءة العرفانية تستوعب أيضا أن تُلحق
هبا عناصر شىت من البنية االعتقادية يف كل دين لكن مع قراءهتا يف ضوء جتربة الوجود .اذا ما فعله
املتصوفون يف كل األداين ...
 وما او الشكل الذي ميكن أن تتخذه التدربة الدينية اإلسالمية يف ضوء جتربة الوجود؟ علينا أن نتساءل أوال ما او جوار التدربة الدينية؟ جواراا او أن تدلك عل حقيقتك .إذا اتفقناعل ذلك ،فإن كل شيء يكتسب عندئذ معىن جديدا حيا يف كل حلظة :الصالة اي الصلة
الدائمة كل حلظة ابملطلق :جوار الذات .والصوم او أساسا دعوة الكتشا ،أنك لست اجلسد
أبحاسيسه املختلفة اليت يدور حوهلا جل النشاط النفسي لإلنسان .وما االمتناع عن األكل
أو الشرب إال حدة لتخلصيك من االقتناع أبنك اذا اجلسد .فاإلنسان يلتصق عادة إبحساسه
ابجلوع مثال الذي يذكي رغباته احلسية يف شىت املأكوالت .والصوم دعوة الكتشا ،،من خالل
عدم االستدابة لذلك اإلحساس ابجلوع أو ملا يثريه من رغبات حسية ،إىل أنك لست يف احلقيقة،
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لست يف اجلوار ،تلك األحاسيس اليت طاملا تصورت أهنا تشكل جوارك ،بل أنت الفضاء الذي
تظهر فيه .الصوم او يف احلقيقة صوم عن االعتقاد يف أنك اجلسد والذان ،يف أنك األان .صوم
عن نسيان طبيعتك احلقيقية ،صوم عن االعتقاد يف أن األان كيان قائم بذاته منفصل عن الوعي.
واحلج او دوران حول احملبوب يف كل حلظة ،مركز الوجود ،واكذا ...
 وال ينطبق الشيء نفسه اي ترى عل املسيحية؟ ابلطبع ،فالثالوث ،مثال ،او اثلوث املطلق املتعايل أوال واملتدسد الظااري اثنيا مث االنتباه املتوحدهبذا أو بذاك اثلثا ،أداة ’’القصة‘‘ خللق الوام وأداة املطلق للعودة إىل ذاته ،املشار إليه ابلرو
القدس .والقيامة من بني األموات اي قيامك من غفلة املوت اإلدراكي مبعرفة طبيعتك احلقيقة،
وما إىل ذلك ...
سكت ’’حمب‘‘ براة مث أضا:،
 وعندما قال املسيح’’ :عل اذه الصخرة ابين كنيسيت‘‘ ،أتصور أنه كان يقصد ابلصخرة جتربةالوجود .وأعتقد أنه مل يكن يتحدث حقا عن كنيسة ،بقدر ما كان يتحدث عن رسالة للعامل ،عن
دعوة للتحرر ...
متهل ’’حمب‘‘ يف حديثه مرة أخرى مث قال:
 كما أن جتربة الوجود ميكن أن توفر أيضا ما ميكن أن يطلق عليه اسم ’’الروحانية الالدينية‘‘ ،أيالروحانية غري املرتبطة بدين معني ،لتشكل بذلك صخرة صلبة تُنىب عليها الوحدة حىت مع غري
املنتمني إىل األداين ...
 -أي أرضية للتفاام بني اإلسالميني والعلمانيني وبني الشرق والغرب!
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 مدار االاتمام انا او القاسم املشرتك األدىن املخلص من أي عناصر اعتقادية .لكن ذلك القاسماملشرتك األدىن ميكن أن يُقرن مع ذلك ،كما ذكران ،أبي عناصر اعتقادية ،عل حنو ما فعل
التصوفيون يف كل األداين واملذااب الروحية ،مع تفسري تلك العناصر يف ضوء جتربة الوجود .اذا
القاسم املشرتك األدىن يسمح أيضا مبا ميكن أن يسم روحانية الدينية .واذا القاسم املشرتك او
الصخرة الراسخة اليت تقوم عليها العالقة بني الناس ،أاي كانت أوضاعهم النسبية ،ألهنا تركز عل
جوارام املطلق الذي يتبدى بتنوع ال هناية له .فضال عن أن ما يرتتب عليها عل صعيد االجتماع
البشري سيخلق ويبدع شكال جديدا راقيا من االجتماع واالقتصاد والسياسة والثقافة واإلبداع
ال انتماء فيه ال لشرق وال لغرب ،بل لوحدة اجلوار الكالنية ...
غاب الصديقان يف أتمل جديد قطعه صوت ’’حمب‘‘:
 فهال أدرك الناس أين تكمن أعمق أشواقهم؟ أين يكمن مصدر السعادة الداخلية والسالماخلارجي؟ فأنت لن تستطيع أن حتل مشاكل اجملتمع احلقيقية  -سواء عل الصعيد احمللي أو عل
أي صعيد آخر ،ألن تلك مشكلة إنسانية أساسا  -إال عندما يعر ،اإلنسان طبيعته احلقيقية
وذاته العميقة ،إال عندما يعر ،مااية اذا احلضور الواعي ،فيتخلص من منط أتكيد األان وينتقل
إىل منط حتقيق الذات احلقيقية .بغري ذلك ميكن أن حيدث تقدم نسيب انا أو اناك ،لكنه سيظل
دوما تقدما سطحيا واشا ولن حيل أي مشكلة حقيقية ،واألام أنه لن حيل املشكلة احلقيقة
األساسية :الشقاء الفردي واجلماعي ...
صمت ’’حمب‘‘ براة مث أضا ،متمهال:
 احلقيقة األساسية ستظل اي دوما مذاق السالم يف كل حلظة .أما كل الباقي فليس سوى حماولةلقراءة العامل والتاريخ يف ضوء معرفة طبيعة احلضور الواعي .فهذه اآلراء ينبغي أال تؤخذ عل أهنا
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وجهة نظر تُروج .فهي ليست سوى مؤشر لتصفية مفاايم خاطئة .لكن األام سيظل دوما او
التدربة املباشرة الفعلية يف كل حلظة .وسيظل السؤال اجلواري او :أين أنت من ذلك؟

عاد ’’راجي‘‘ ليواصل أتمالته يف مسار الفكر املصري ،وتذكر أن املواجهة بني التيار اإلسالمي والتيار
العلماين كانت قد انصبت عل قضيتني مرتابطتني :األوىل ،اليت استعرضها توا مع صديقه :قضية عالقة
الدين ابلدولة ،أو االعتقاد ابالجتماع .أما الثانية فهي حدود احلرية العقلية يف التعامل مع النص الديين.
وقد طرحت اذه القضية الثانية ،أول ما طرحت ،يف املعركة اليت دارت حول كتاب طه حسني ’’يف
الشعر اجلاالي‘‘ .يف اذا الكتاب طر طه حسني فكرة جديدة  -وسيقول البعض عنها الحقا إهنا
غريبة أو مفتعلة  -عل البحث يف اتريخ األدب العريب اي’’ :أن الكثرة املطلقة مما نسميه شعرا جااليا
ليست من اجلاالية يف شيء ،وإمنا اي منتحلة خمتلقة بعد ظهور اإلسالم  ...و  ...ما بق من الشعر
اجلاالي الصحيح قليل جدا ال ميثل شيئا  ...وال ينبغي االعتماد عليه يف استخراج الصورة األدبية
الصحيحة هلذا العصر اجلاالي‘‘(.)92
يبدو اكذا ،للوالة األوىل ،أن القضية اي قضية فنية ختصصية هتم من يعنون ابلتأريخ لألدب ،فلماذا
أاثر الكتاب كل اذه الضدة؟ فخارج دائرة املهتمني هبذا احلقل من األدب ،ملاذا تثور كل اذه املعركة
الفكرية إذا ما ثبت أن قائل قصيدة ما ليس عنرتة بن شداد بل فالن بن عالن أو شخص جمهول اهلوية؟
وملاذا تثري اذه املسألة ،اليت ال تكاد تعين إال أصحاب التخصص الضيق ،كل اذا اجلدال الذي انته
مبصادرة الكتاب وإحالة صاحبه إىل النيابة؟

()92

طه حسني ،يف الشعر اجلاالي ،تقدمي د .عبد املنعم تليمة ،دار النهر للنشر والتوزيع ،القاارة ،الطبعة الثالثة ،1996 ،ص .51
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كي حنسن تقييم املعركة اليت دارت حول ذلك الكتاب ،دعنا نبدأ أوال ابستعراض األسباب اليت أاثرت
شك طه حسني يف صحة نسبة الشعر اجلاالي إىل قائليه.
أخذ ’’راجي‘‘ يقلب يف الكتاب ويقول لنفسه :يشك طه حسني يف ذلك ألسباب ثالثة اي :أوال،
’’أن العرب قد قاوموا القرآن واناضوه وجادلوا النيب فيه  ...ويف القرآن رد عل الوثنيني  ...وفيه رد عل
اليهود ،وفيه رد عل النصارى ،وفيه رد عل الصابئة واجملوس .او مل يرد عل يهود فلسطني ،وال عل
نصارى الروم وجموس الفرس وصابئة اجلزيرة وحدام ،إمنا يرد عل فرق من العرب كانت متثلهم يف البالد
العربية نفسها  ...ااجم الوثنية فعارضه الوثنيون .وااجم اليهود فعارضه اليهود .وااجم النصارى فعارضه
النصارى .ومل تكن اذه املعارضة اينة وال لينة  ...فأما وثنية قريش فقد أخرجت النيب من مكة ونصبت
له احلرب واضطرت أصحابه إىل اهلدرة .وأما يهودية اليهود فقد ألبت عليه وجاادته جهادا عقليا
وجدليا ،مث انتهت إىل احلرب والقتال .وأما نصرانية النصارى  ...فلم تكن معارضتها إابن حياة النيب قوية
 ...ألن البيئة اليت ظهر فيها النيب مل تكن بيئة نصرانية  ...ومل يكد اإلسالم يظهر عل مشركي احلداز
ويهوده حىت استحال اجلهاد بينة وبني النصارى من جدال ونضال ابحلدة إىل اصطدام مسلح‘‘.
لكن ’’اذا الشعر الذي يضا ،إىل اجلااليني‘‘ ال يعرب عن تلك الرو الدينية املتقدة اليت تدافع عن
معتقداهتا ابحلدة والسال  .بل او ’’يظهر لنا حياة  ...بريئة أو كالربيئة من الشعور الديين القوي
والعاطفة الدينية املتسلطة عل النفس  ...أفتظن أن قريشا كانت تكيد ألبنائها وتضطهدام وتذيقهم
ألوان العذاب مث خترجهم من دايرام مث تنصب هلم احلرب وتضحي يف سبيلها بثرواهتا وقوهتا وحياهتا لو مل
يكن هلا من الدين إال ما ميثله اذا الشعر الذي يضا ،إىل اجلااليني‘‘؟
الشعر اجلاالي ال ميثل إذن الشعور الديين لدى عرب اجلاالية ،يف حني ’’أن القرآن [او الذي] ميثل
[اذه] احلياة الدينية  ...و  ...ميثل شيئا آخر ال جنده يف اذا الشعر اجلاالي ،ميثل حياة عقلية قوية،
ميثل قدرة عل اجلدال واخلصام أنفق القرآن يف جهاداا حظا عظيما‘‘ .كانت تلك اي احلدة األوىل.
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واثنيا ،أن ’’الشعر اجلاالي ال ميثل اللغة اجلاالية  ...ذلك ألننا جند بني اؤالء الشعراء الذين يضيفون
إليهم شيئا كثريا من الشعر اجلاالي قوما ينتسبون إىل عرب اليمن ،إىل اذه القحطانية العاربة اليت كانت
تتكلم لغة غري لغة القرآن  ...ولكننا حني نقرأ الشعر الذي يضا ،إىل شعراء اذه القحطانية يف
اجلاالية ال جند فرقا قليال وال كثريا بينه وبني شعر العداننية [املستعربة املقيمة يف الشمال مبنطقة احلداز]
 ...بل  ...ال جند فرقا بني لغة اذا الشعر ولغة القرآن‘‘
والنتيدة اي’’ :أن اذا الشعر الذي يضا ،إىل القحطانية قبل اإلسالم ليس من القحطانية يف شيء ،مل
يقله شعراؤاا وإمنا محل عليهم بعد اإلسالم ألسباب خمتلفة ،سنبينها ‘‘...
واثلثا ،أن ’’الرواة جممعون عل أن قبائل عدانن [املستعربة يف احلداز مشاال] مل تكن متحدة اللغة
وال متفقة اللهدة قبل أن يظهر اإلسالم فيقارب بني اللغات املختلفة ويزيل الكثري من تباين اللهدات.
وكان من املعقول أن ختتلف لغات العرب العداننية وتتباين هلداهتا قبل ظهور اإلسالم  ...فإذا صح اذا
 ...كان من املعقول جدا أن تكون لكل قبيلة من اذه القبائل العداننية لغتها وهلدتها ومذابها يف
الكالم ،وأن يظهر اختال ،اللغات وتباين اللهدات يف شعر اذه القبائل  ...ولكننا ال نرى شيئا من
ذلك يف الشعر العريب اجلاالي‘‘.
أسباب شك طه حسني يف نسبة الشعر اجلاالي اي إذن ابختصار )1( :أن الشعر اجلاالي ال ميثل
احلياة الدينية وال احلياة العقلية للعرب ،و ( )2أن قسما منه عل األقل نُسب إىل قوم  -ام القحطانيون
 يتكلمون لغة أخرى غري لغة العداننيني يف الشمال اليت نزل هبا القرآن ،أي نُسب إىل قوم يتكلمون’’لغة غري لغة القرآن‘‘ ،و ( )3أن الشعر اجلاالي ال يتدل فيه تنوع لغات العداننيني وهلداهتم.
فلماذا أاثر اذا الرأي  -أاي كان حظه من الصواب أو اخلطأ  -كل اذا اجلدال والسدال؟
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مل يثر اذا الرأي اجلدال والسدال لألسباب السابقة ،بل ألمر آخر متاما عرضي الصلة جبوار املسألة.
لكن قبل التطرق إىل ذلك األمر العرضي ،دعنا نتناول أوال أسباب شك طه حسني املذكورة أعاله واليت
متثل جوار حدته.
السببان الثاين والثالث فنيان ختصصيان .السبب الثاين او أن الشعر اجلاالي كتب ابللغة السائدة يف
الشمال  -اللغة اليت نزل هبا القرآن  -يف حني أن بعض من يُنسب إليهم اذا الشعر جنوبيون يتحدثون
لغة خمتلفة عن لغة الشمال .والسبب الثالث او أن عرب اجلاالية كانوا يتحدثون لغات وهلدات خمتلفة،

يف حني أن الشعر املنسوب هلم ال يظهر فيه اذا االختال ،والتباين .ويتغافل اذان السببان عن أن
اختال ،اللغات واللهدات يرجع إىل عهد أسبق من العهد الذي ينسب إليه الشعر اجلاالي  -واو قرن
أو قرن ونصف قبل اإلسالم  -وعن أن اذا االختال ،مل يكن هبذا القدر من األمهية(.)93
أما السبب األول للشك يف نسبة الشعر اجلاالي إىل بعض قائليه فهو التفاوت بني تصوير القرآن لعرب
اجلاالية كقوم ذوي ’’حياة دينية قوية‘‘ و ’’حياة عقلية قوية‘‘ ،من جهة ،وبني خلو الشعر املنسوب
إليهم من ااتني الصفتني ،من جهة أخرى .ومن مث فإن اذا الشعر ال يعرب عنهم وال بد أنه ،إذن،
منحول.
لكنك عندما تتأمل جوار حدته قليال ال متلك إال أن تتساءل :ابفرتاض صحة اذا الفرض ،واو أهنم
كانوا ذوي حياة دينية وعقلية قوية ،واو أمر سنعود إليه حاال ،أال حيتمل أن يكون ذلك القسم من
الشعر اجلاالي قد اندثر بفعل سيطرة عقيدة جديدة صاعدة خمتلفة كل االختال،؟ فما دليلنا عل أن
ما وصلنا من شعر جاالي او كل الشعر الذي قيل يف ذلك العصر؟ أال حيتمل أن يكون اذا اجلانب -
إن وجد أصال  -قد أنكره الرواة واستهدنه احلفاظ فسقط من الذاكرة؟ وما الذي جييز لنا عندما ال جند
جتد نقاشا تفصيليا لتلك املسألة يف كتاب حممد أمحد الغمراوي ’’النقد التحليلي لكتاب يف األدب اجلاالي وله مقدمة بقلم العالمة
()93
اجلليل األمري شكيب أرسالن‘‘ ،املكتبة السلفية ومكتبتها ،القاارة.1929 ،
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يف ذلك الشعر ما يدل عل حياة دينية أو عقلية قوية أن نقول إنه ليس جباالي؟ فمهما كانت احلياة
الدينية قوية يف قوم ما فإهنا ال تستغرق ،عل أي حال ،كل ما ينتج فيها من أدب .أليس من املبالغة
تصور أن قوة تلك احلياة تقضي أبن تتدل يف أي بيت ينظم يف ذلك العصر؟ أو أن حيتفظ لنا الرواة
بكل شعرام ،حىت املخالف منه للعقيدة املنتصرة؟
أما االفرتاض نفسه ،أي أهنم كانوا ذوي حياة دينية قوية ألهنم واجهوا النيب بعداء وصل لدرجة احلرب،
فإن االحرتاب ال يعزى ابلضرورة إىل قوة اإلميان بل قد يعزى مثال إىل ركوهنم لرؤية العامل بطريقة معينة أييت
اآلن من يهدداا ،بل ويهدد األساس االجتماعي الذي قامت عليه ،حبكم ارتباط الوثنية ابالنتماءات
القبلية السائدة .ولو استندان يف احلكم عل مدى قوة تلك احلياة إىل املصدر الذي أراده طه حسني
نفسه ،أي إىل القرآن ،لوجدان أن عرب اجلاالية مل يستعلوا مثال إبمياهنم عل اإلسالم ،أو مل يزعموا رقيه
عل ما يدعوام إليه .كل حددهم كانت من قبيل ’’اذا ما وجدان عليه آابءان‘‘.
بل لقد أبدوا ،يف البداية ،قدرا غري مألو ،من التسامح .تقول الرواية إنه عندما اشتد املرض عل أيب
طالب ذاب إليه وجهاء قريش فقالوا’’ :اي أاب طالب ،إنك منا حيث قد علمت ،وقد حضرك ما ترى،
وختوفنا عليك ،وقد علمت الذي بيننا وبني ابن أخيك ،فادعه فخذ له منا ،وخذ لنا منه؛ ليكف عنا
ونكف عنه ،وليدع نا وديننا وندعه ودينه‘‘ أي أهنم كانوا عل استعداد لرتكه يعبد ما يريد .ويف مرة
أخرى قالوا له ’’اعبد إهلنا سنة ونعبد إهلك سنة‘‘ واو ما رد عليه القرآن بقوله’’ :ال أعبد ما تعبدون
وال أنتم عابدون ما أعبد‘‘ .وبعث أبو طالب إىل النيب فداءه فقال’’ :اي بن أخي ،اؤالء أشرا،
قومك ،قد اجتمعوا لك ليعطوك ،وليأخذوا منك‘‘ ،مث أخب ره ابلذي قالوا له وعرضوا عليه من عدم
تعرض كل فريق لآلخر .فقال هلم رسول هللا صل هللا عليه وسلم :أرأيتم إن أعطيتكم كلمة تكلمتم هبا،
ملكتم هبا العرب ،ودانت لكم هبا العدم  ...تقولون ال إله إال هللا‘‘ .فاستنكروا دعوته قائلني ،كما خيرب
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القرآن’’ :أجعل اآلهلة إهلا واحدا إن اذا لشيء عداب‘‘ .فهم كانوا يريدون أن يرتك كل يعبد اإلله
الذي يريد .واذا أمر كان يتعارض مع رؤية اإلسالم للتوحيد.
أما عن قوة احلياة العقلية اليت تتدل يف ’’قدرة عل اجلدال واخلصام  ...والشدة يف احملاورة‘‘ ،فإن
القرآن ال يتضمن سواء من جانب اجلااليني أو من جانب خصومهم أي شدة فكرية يف احملاورة ،ومل
أيت الطرفان جبديد يف ’’اذه املسائل املعضلة اليت ينفق الفالسفة فيها حياهتم دون أن يوفقوا إىل حلها،
يف البعث ،يف اخللق ،يف إمكان االتصال بني هللا والناس ،يف املعدزة ،وما إىل ذلك‘‘ .ففي كل اآلايت
اليت تناولت مثل ذلك اجلدل ،سيقت ،من الطرفني ،حدج سدالية وصفية تقريرية مل حتسم ’’املسائل
املعضلة اليت ينفق الفالسفة فيها حياهتم‘‘ .فلم تُطر سوى احلدج املعتادة اليت يتبادهلا من يتدادلون يف
تلك املسائل عادة ،ومل تسق فيها حدج جديدة مل تكن معروفة يف اذا املوضوع من قبل .فيما خيص
فكرة اخللق مثال ،جتد ’’او الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا‘‘ ،ويف فكرة البعث مثال جتد ،ردا عل
سؤاهلم’’ :أءذا متنا وكنا ترااب وعظاما أءان ملبعوثون .أو آابؤان األولون‘‘ ،إجابة من قبيل’’ :قل نعم وأنتم
داخرون‘‘ ،أو ’’أوليس الذي خلق السموات واألرض بقادر عل أن خيلق مثلهم‘‘ ،فهذه إجاابت
تفرتض اإلميان أصال لقبوهلا .ويف املعدزة قالوا’’ :بل او شاعر فليأتنا يآية كما أرسل األولون‘‘ فأجيبوا
مثال ’’قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن عل أن أيتوا مبثل اذا القرآن ال أيتون مبثله ولو كان بعضهم
لبعض ظهريا‘‘ أو ’’فليأتوا حبديث مثله إن كانوا صادقني‘‘.
القرآن كتاب دين ال كتاب فلسفة .واحلدج اليت يسوقها للتدليل عل البعث ليست حددا إال بعد أن
تكون قد قررت اإلميان أصال .من ذلك مثال أن إحياء الطري الذي قتله إبراايم ووضع عل كل جبل
منهن جزءا مث جميئهن إليه سعيا ،ليس حدة إال ملن قام ابلتدربة بنفسه أو ملن كان قد قرر التصديق هبا
سلفا .لكنه ليس حبدة عل من مل يشهد اذه التدربة أو عل غري املؤمن هبا .وينطبق األمر نفسه عل
سائر املعدزات.
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إن جمرد إيراد أمثلة من اذا النوع ليس دليال عل قوة احلياة العقلية .اي جمرد حدج سدالية .وربط
احلياة الدينية القوية ابحلياة العقلية القوية يوحي ضمنا أبن الدين السائد آنذاك كان يرتكز عل دعائم
فكرية قوية .غري أن شدة التمسك بعقيدة ما ال تدل ابلضرورة عل شدة متاسك بنياهنا .فقد يكون مرد
شدة التمسك جمرد قوة التشكل ال غري .دعك من تداعيات انتشار الدين الصاعد عل ادم مكانة
قريش االجتماعية واالقتصادية.
بل إنك لو أتملت األمر النتهيت إىل نتيدة مضادة متاما ،واي أن خلو القرآن من احلدج الالاوتية
القوية ،ابستثناء احلدج املعهودة عن اخللق  -ألنه كان دعوة إىل اعتقاد  -يعرب ،عل العكس متاما ،عن
بدائية احلياة العقلية اليت ظهر يف ظلها .ولك أن تتخيل ماذا كان جيب عليه أن يقول لو أنه قد نشأ مثال
يف أثينا وكان عليه أن جيادل أمثال سقراط وأفالطون ال أاب سفيان أو أاب جهل.
كان ميكن أن يناقش كتاب طه حسني ضمن اذه احلدود عامة ،أي كما تناقش مسألة اترخيية أو أدبية
ختصصية .فلماذا أاثر الكتاب إذن كل اذا اجلدال احملتدم؟
السبب او أن الكتاب قد تضمن  -يف صيغته األوىل الصادرة بعنوان ’’يف الشعر اجلاالي‘‘ قبل إعادة
إصداره بعنوان جديد او ’’يف األدب اجلاالي‘‘  -عبارات تشكك يف حدوث قصة قرآنية معينة ويف
الوجود التارخيي لشخصياهتا ،بل وتصف اذه القصة ب ’’األسطورة‘‘ و ’’احليلة‘‘ وتقول إن اإلسالم قد
’’استغلها‘‘ .واي قصة ال تتعلق جبوار استدالله ،فال اي تؤيده إن أنكراا كما فعل يف كتابه األول،
وال اي تدحضه إن جتاالها كما فعل يف كتابه الثاين .ذلك أن أسباب الشك الثالثة اليت ساقها طه
حسني ميكن أن تستقيم دون إيراد اذه القصة ،كما فعل عند إعادة إصدار الكتاب.
فما اي تلك العبارات اليت أاثرت كل اذا الصخب؟ يقول طه حسني’’ :للتوراة أن حتدثنا عن إبراايم
وإمساعيل ،وللقرآن أن حيدثنا عنهما أيضا ،ولكن ورود اذين االمسني يف التوراة والقرآن ال يكفي إلثبات
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وجودمها التارخيي ،فضال عن إثبات القصة اليت حتدثنا هبدرة إمساعيل بن إبراايم إىل مكة  ...وحنن
مضطرون إىل أن نرى يف اذه القصة نوعا من احليلة يف إثبات الصلة بني اليهود والعرب من جهة ،وبني
اإلسالم واليهودية والقرآن والتوراة من جهة أخرى ...
’’فأما الصلة الدينية فثابتة واضحة ،فبني القرآن والتوراة واألانجيل اشرتاك يف املوضوع ،كلها ترمي إىل
التوحيد  ...ولكن اذه الصلة الدينية  ...حيسن أن تؤيداا صلة أخرى مادية ملموسة  ...بني العرب
وأال الكتاب .فما الذي مينع أن تُستغل اذه القصة  ...قصة القرابة املادية بني العرب  ...واليهود؟ وقد
كانت قريش مستعدة كل االستعداد لقبول مثل اذه األسطورة يف القرن السابع للمسيح  ...ليس ما
مينع قريشا من أن تقبل اذه األسطورة اليت تفيد أن الكعبة من أتسيس إمساعيل وإبراايم  ...اذه القصة
ظهرت قبيل اإلسالم ،واستغلها اإلسالم لسبب ديين ،وقبلتها مكة لسبب ديين وسياسي أيضا‘‘.
وطبعا اذه العبارات تطعن  -كما او واضح  -يف إهلية القرآن صراحة(.)94
والذي أجج املشاعر إزاء اذه العبارات او أن طه حسني قبل أن يتطرق إىل أسباب شكه يف نسبة
الشعر اجلاالي إىل بعض قائليه ،وقبل أن يسوق رأيه ذاك يف قصة بناء الكعبة ،أورد كلمة قصرية عن
املنهج الذي سيتبعه يف حبثه .واكذا قامت يف األذاان صلة تلقائية بني ذلك املنهج  -الذي سيوصف
ضمنا ابملنهج العلمي  -وبني الطعن يف الدين ،مما أوح أبن اذا الطعن قد ال يكون جمرد قد جتديفي
بل رمبا كان له وزن علمي ما.

وتضمن الكتاب أيضا قدحا  -أقل خطورة  -يف نسب النيب .يقول طه حسني’’ :ونوع آخر من أتثري الدين يف انتحال الشعر
()94
وإضافته إىل اجلااليني ،واو ما يتصل بتعظيم شأن النيب من انحية أسرته ونسبه يف قريش .فألمر ما ،اقتنع الناس أبن النيب جيب أن يكون صفوة بين ااشم،
وأن يكون بنو ااشم صفوة بين عبد منا ،،وأن يكون بنو عبد منا ،صفوة بني قصي ،وأن تكون قصي صفوة قريش ،وقريش صفوة مضر ،ومضر صفوة
عدانن ،وعدان صفوة العرب ،والعرب صفوة اإلنسانية كلها .وأخذ القصاص جيتهدون يف تثبيت اذا النوع من التصفية والتنقية وما يتصل منه أبسرة النيب
خاصة‘‘.
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قال طه حسني’’ :إين سأسلك يف اذا  ...البحث مسلك احملدثني من أصحاب العلم والفلسفة فيما
يتناولون من العلم والفلسفة .أريد أن اصطنع يف األدب اذا املنهج الفلسفي الذي استحدثه "ديكارت"
للبحث عن حقائق األشياء يف أول اذا العصر احلديث .والناس مجيعا يعلمون أن القاعدة األساسية هلذا
املنهج اي أن يتدرد الباحث من كل شيء كان يعلمه من قبل ،وأن يستقبل موضوعه خايل الذان مما
قيل فيه خلوا اتما‘‘.
وقد أاثرت اذه الفقرة ،عندما قُرنت ابلفقرة املشككة يف قصة بناء الكعبة ،اثئرة الناس الذين أحسوا أهنم
إزاء معول عل وشك أن ينهال بضرابته عل معتقداهتم كافة .ولكن قبل أن نتناول تلك الثائرة ،دعنا
نتأمل براة ما ساقه طه حسني عن منهده يف البحث .ألن فكرة الشك ،والشك الديكاريت ،قد أخذت
لدينا حدما ال يتناسب مع حقيقتها أو أمهيتها يف اتريخ الفكر الغريب ،حىت أن عددا من املفكرين
العرب املعاصرين كثريا ما قدمواا كما لو كانت درة اتج الفلسفة الغربية اليت استعاراا طه حسني يف
كتابه.
واحلقيقة أن اناك مالحظة أولية عل عرض طه حسني ملنهج ديكارت .إذ يقول إن ’’الناس مجيعا
يعلمون‘‘ أن القاعدة األساسية هلذا املنهج ’’اي أن يتدرد الباحث من كل شيء يعلمه من قبل ،وأن
يستقبل موضوع حبثه خايل الذان مما قيل فيه خلوا اتما‘‘.
قد ينطبق ذلك القول عل حماولة ديكارت الفلسفية اليت انته هبا إىل الشك يف كل شيء حىت يف
وجوده ذاته واليت فتحت له خمرجا إىل اليقني بوجوده حبكم أن واقعة الشك ذاهتا ال ميكن التشكيك فيها.
لكنها ال ميكن أن تصح  -بدااة  -يف جمال العلم .فهل يعقل ملن يبحث يف مسألة علمية ما أن يتدرد
’’من كل شيء يعلمه من قبل‘‘ عن ذلك املوضوع وأن يكون ’’خايل الذان مما قيل فيه‘‘؟ ال ميكنك
أن تتخيل ابحثا يف الفيزايء مثال يقبل عل حبثه خايل الذان من كل ما قيل يف الفيزايء من قبل؟ لو كان
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ذلك منهدا علميا ولو كان ينبغي أوال طر كل ما قيل عن موضوع أي حبث مسبقا ،ملا حدث أي
تراكم علمي عل اإلطالق ومل حدث أي تقدم علمي .واذا ابلطبع مل يقله ديكارت.
ذلك أن ’’املنهج‘‘ الذي حدده ديكارت يف كتابه ’’مقال يف املنهج‘‘ يتألف من أربع خطوات معقولة
وبسيطة ألزم نفسه ابتباعها .واخلطوة األوىل  -اليت تناظر فيما يبدو ما أمساه طه حسني ’’القاعدة
األساسية‘‘  -اي’’ :أال أقبل أبدا أي شيء عل أنه صحيح من غري أن أعر ،بوضو أنه كذلك
ابحلرص عل جتنب التسرع والتحيز ،وأال أُض ِّمن أحكامي أكثر مما يعرض نفسه عل ذاين بطريقة
واضحة وحمددة حبيث ال يكون أمامي أي جمال للشك فيه‘‘(.)95
ومن الواضح أن اناك فرقا كبريا بني القاعدة األوىل اليت وضعها ديكارت والقاعدة األساسية اليت ساقها
طه حسني .فديكارت مل يطلب سوى احلرص عل جتنب التسرع التحيز ،مبا يتيح قبول ما ثبتت صحته
من قبل وقام عليه الرباان .واو مل يطلب ال التدرد من كل شيء يعلمه الباحث وال خلو ذانه من كل
ما قيل يف موضوع حبثه من قبل .واذا االفتقار إىل إحكام عرض الفكرة وصياغة العبارة ال يليق .ألنه
ال يتحدث عن أمر عارض ،بل عما يصفه أبنه ’’القاعدة األساسية‘‘ ملنهج البحث العلمي ،عن
القاعدة اليت يعرفها ’’الناس مجيعا‘‘ ،كما يقول .إن الشك يكون مربرا حىت يتم التثبت من الواقعة موضع
البحث ،لكن الطريقة اليت طر هبا طه حسني تلك القاعدة توحي أبنه يبدأ ال من فرز الوقائع ومعرفة
أيها اثبت قام عليه الرباان وأيها ميكن الشك فيه وأسباب ذلك الشك ،بل يبدأ إبنكار الوقائع كلها
دون مربر معريف وبقدر غري قليل من التعميم.

وتتمثل القواعد الثالث األخرى يف ‘2’’’ :أن أقسم كل صعوبة من الصعوابت اليت أدرسها إىل أكرب عدد ممكن من األقسام وبقدر
()95
ما يكون ذلك مطلواب حللها عل أفضل حنو؛ ’ ‘3أن أفكر بطريقة منظمة فأبدأ أببسط وأسهل ما ميكن معرفته من مواضيع ،للوصول شيئا فشيئا أو تدرجييا
إىل معرفة أكثراا تعقيدا ،مفرتضا وجود نظام حىت بني األشياء اليت ال يسبق بعضها بعضا بشكل طبيعي؛ ’ ‘4أن أجري ،يف كل حالة ،تعدادات اي من
االكتمال واستعراضات اي من العمومية حبيث أأتكد من أين مل أغفل أي شيء‘‘.
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لكن األام انا ،او ال متكن طه حسني ،واو يسوق حدة تفرض عليه عدم التحيز ،واإلقبال عل
موضوع حبثه خايل الذان ال ’’من كل ما قيل فيه من قبل‘‘ فحسب ،بل أيضا من التحيز والرأي
املسبق ،ال متكن من عدم التحيز ومن وضع اذا املبدأ موضع التطبيق؟ لنرتك اإلجابة عن اذا السؤال
مؤقتا ...
أما األمر األام واألام فهو املكانة اليت أعطيت ملنهج ’’الشك الديكاريت‘‘ من جانب كتاب قدموه
ابعتباره درة الفكر الغريب ،أو كما يقول طه حسني’’ :أخصب املنااج وأقومها وأحسنها أثرا ،وأنه
قد جدد العلم والفلسفة جتديدا‘‘ .املكانة اليت أعطيت له ،ال من جانب طه حسني فحسب ،بل من
جانب معظم من أطلق عليهم اسم مفكري التنوير يف مصر.
فمن املعرو ،أن ذلك الشك مل يعصم ديكارت نفسه من تصور أنه أثبت وجود هللا جملرد وجود ’’فكرة‘‘
هللا يف ذانه .فلما كان هللا كائنا كامال يف حني أنه او كائن انقص فال ميكن أن يكون او مصدر اذه
الفكرة ،بل ال بد إذن أن يكون مصدراا او هللا!
مل ’’يشك‘‘ ديكارت قط يف أشياء بديهية بسيطة مثل إمكان أن يعزى وجود اذه الفكرة يف ذانه إىل
ذيوعها يف بيئته الثقافية أو إىل احتياجه النفسي إىل األمان أو املعىن.
ومن املعرو ،أن رد الفعل عل اذا االجتاه العقالين  -العقالين ابملعىن الفين الذي يعين االعتماد عل
العقل وحده دون احلس يف اكتساب املعرفة  -كان او االجتاه التدرييب الذي رفض التسليم بصحة أي
فكرة موجودة يف الذان مل تكن قد نقلت إليه من قبل عن طريق احلواس .ونتذكر انا القول املعرب
للفيلسو ،التدرييب ايوم’’ :عندما نتناول كتااب من الكتب ،وليكن مثال يف الالاوت أو امليتافيزيقا،
دعنا نسأل "ال حيتوي عل أي استدالل نظري عن كم أو عدد؟ ال .فهل حيتوي عل أي استدالل
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جترييب عن مسألة تتعلق ابلواقع أو الوجود؟ ال .فلنلق به إذن إىل النار ،فإنه ال حيتوي إال عل سفسطة
وأواام‘‘.
ومن املعرو ،أيضا أن اذا االجتاه التدرييب ابشرتاطه وجود الشيء يف الواقع لقبول بوجوده يف الذان قد
أفض إىل ما عر ،ابسم ’’أزمة التنوير‘‘ .إذ سرعان ما تبني أن العالقة السببية اليت يقوم عليها العلم
والفلسفة ال ميكن رؤيتها بعني احلس يف الواقع .واكذا وجد االجتاه التدرييب أنه بدال من أن أييت لينقذ
الفلسفة من ’’سفسطة وأواام‘‘ العقالنيني اا او يقوض األساس الذي تقوم عليه ال الفلسفة وحداا
بل والعلم التدرييب ذاته.
ومن املعرو ،أن اذه األزمة مل حتل إال عل يد كانط الذي قال إننا ال نستطيع أن نعر ،أبدا األشياء
يف ذاهتا وإن كل املعرفة اإلنسانية متر من خالل مقوالت ق بلية يدرك الذان البشري هبا العامل .فاملكان
والزمان ،مثال ،شكالن قبليان لإلدراك البشري يُكيِّفان أي شيء يُدرك من خالل احلواس .فاملكان
والزمان ليسا مستمدين من التدربة بل مفرتضني يف التدربة .واألحداث اليت تُدرك حسيا يف الزمان
واملكان ختضع ملبادئ قبلية أخرى ،مثل مبدأ السببية .ولئن كان من املتعذر التأكد من أن مجيع
األحداث مرتابطة سببيا يف العامل اخلارجي املستقل عن الذان فبالوسع القول بكل يقني  -ألن العامل
الذي خيتربه اإلنسان حمدد ابستعداداته الذانية  -إن األحداث يف عامل الظواار مرتابطة سببيا .وبذلك
ميكن أن يتقدم العلم .إن الذان ال يشتق السبب والنتيدة من املشاادات ،بل خيترب مشااداته ابلفعل
يف سياق يعد فيه السبب والنتيدة واقعتني مفرتضتني :فالسببية يف اإلدراك اإلنساين ال تشتق من التدربة
بل ُجتلب إىل التدربة.
ال حيتل الشك الديكاريت إذن اذه املكانة اليت جتعله ،كما يقول طه حسني’’ ،الطابع الذي ميتاز به اذا
العصر احلديث‘‘ .كان ذلك جمرد حلظة يف مسار التنوير الغريب ،حلظة قادت إىل أزمة حلها كانط حال
لئن بدا لوالة أنه ُمرض ،لتصوره أنه أنقد االعتقاد ابللدوء إىل العقل العملي (أي األخالقي) ال العقل
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اخلالص (أي النظري املنبت الصلة ابلتدربة) ،إال أنه سرعان ما بدا هتافت ذلك احلل فارتفع التفسري
املادي للواقع ليشكل وجهة النظر العامة للحداثة .أي أن حل تلك األزمة أفض إىل مأزق :إما قدر من
االعتقاد غري مقنع للعقل أو قدر من املادية غري مشبع للرو  .وقد سبق أن رأينا أن حل التناقض بني
العقل واالعتقاد غري ممكن إال يف العرفان.
والواقع أن اذه املبالغة يف تقدير اذا الشك عل يد طه حسني مث عل يد التنويريني املصريني مرده أهنم
كانوا ،يف غمار سعيهم إىل حتقيق متايز العقل عن االعتقاد يف جمتمعهم ،أرادوا أن يستعريوا أداة أثبتت
قدرا من الفعالية يف حلظة صعود التنوير الغريب قبل وصوله إىل ذروة أزمته .وقد جعلهم اذا املوقف
يفتقرون بصفة عامة إىل موقف نقدي من التنوير الغريب ذاته(.)96
لكن لعلنا نقرتب بذلك مما أاثر كل تلك املعركة حول الكتاب .واألمر الذي ال يُذكر كثريا او أن
الكتاب مل يواجه إذن مبدرد كتاابت معادية لطابعه الذي أراد أن يبدو علميا عقالنيا .فقد ظهرت ردود

تناقشه ،وتربز ضعف حدده ،عل أرضه نفسها ،أرض البحث العلمي .ومن أبرز األمثلة عل ذلك
كتاب حممد أمحد الغمراوي ’’النقد التحليلي لكتاب يف األدب اجلاالي‘‘ الذي تضمن ،فيما خيص
املنهج ،درسا بليغا يف أصول البحث العلمي ويف كيفية استقصاء الفرضيات واستكشافها وترجيحها
بطريقة علمية رصينة.
بعد أن يورد الغمراوي قواعد منهج ديكارت األربع ،ويناقش طريقة طه حسني يف االستدالل مناقشة
تفصيلية ،خيلص إىل أن طه حسني’’ :يستيقن من غري بينة ،ويعمم من غري روية ،ويقسم من غري تدقيق،

عندما قام الحقا بعض املفكرين املصريني (ممن ميكن تصنيفهم ضمن ’’التيار املقاوم للتغريب‘‘ ،مثل عبد الوااب املسريي وجالل
()96
أمني) بتوجيه نقد عقالين لبعض جوانب احلداثة يف الغرب مثل العلمانية والتقدم والعوملة والسيطرة ،خال جهدام النظري بوجه عام من نقد عقالين مماثل
للرتاث .فظل نقدام للغرب ميثل منظورا ثقافيا معينا يعارض منظورا ثقافيا آخر ،ال موقفا معرفيا ميثل قدرا أويف من متايز العقل واالعتقاد .وسيناقش موقف
اذا ’’التيار املقاوم للتغريب‘‘ يف موضع الحق.
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ويسري من األعقد إىل األبسط بدال من أن يتدرج من األبسط إىل األعقد .أليس اذا دليال عل أنه كان
ال يدري منهج ديكارت يف البحث حني دعا يف كتابه إليه‘‘(.)97
ومن األمثلة األخرى عل ذلك التفنيد العلمي ما تضمنه القرار الذي اختذته النيابة العامة بعد التحقيق
مع طه حسني.
نعم ،أنت ال تنتظر أن تقرأ دحضا علميا ملقولة حبثية يف حتقيق للنيابة .ولكن اذا ما حدث ابلفعل! واو
أمر يدل بال جدال عل سعة اطالع احملقق املعين وثقافته .واذه واقعة كثريا ما صورت اي األخرى عل
غري حقيقتها ،أي عل أهنا انتصار حلرية الفكر واالعتقاد.
فغاية ما ميكن قوله عن موقف النيابة او أهنا بعد أن فندت الدعاوى العلمية اليت استند إليها الكاتب يف
القول ابنتحال الشعر اجلاالي يف الكتاب ،وأثبتت عدز مؤلفه عن الرد وعن ذكر املراجع اليت استند
إليها ،وأقامت احلدة عل أن الكتاب تعدى عل الدين اإلسالمي بتشكيكه يف قصة قرآنية ،والمته
()98

عل جرأته ،وأبدت عدم اقتناعها ابملربرات

اليت ساقها إليراد اذا التعدي ،وقررت أن ذلك أمر

يعاقب عليه القانون ،خلصت إىل أن كل ذلك إمنا حدث دون ’’قصد جنائي‘‘ .كان ذلك او األمر
الذي أدى إىل حفظ القضية .ولكن اناك فرقا بني اذا القدر من سعة الصدر ،احملمود بال جدال ،وبني
املبالغة يف تصوير موقف النيابة إىل حد اإلحياء أبهنا كانت أقرب إىل موقف طه حسني منها إىل موقف
خصومه.
من الصحيح أن النيابة كانت نزيهة يف حبثها ،إذ قال حممد نور ،الذي توىل التحقيق فيما قُ ِّدم يف الكاتب
وكتابه من بالغات’’ :ومن حيث إن العبارات اليت يقول املبلغون إن فيها طعنا عل الدين اإلسالمي إمنا
حممد أمحد الغمراوي ،النقد التحليلي لكتاب يف األدب اجلاالي وله مقدمة بقلم العالمة اجلليل األمري شكيب أرسالن ،املكتبة
()97
السلفية ومكتبتها ،القاارة ،1929 ،ص  127ص .128
موضوع ’’الشخصيتني‘‘ ،شخصية الباحث وشخصية املؤمن ،الذي سنأيت إليه حاال.
()98
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جاءت يف كتاب يف سياق الكالم عل موضوعات كلها متعلقة ابلغرض الذي ألف من أجله ،فألجل
الفصل يف اذه الشكوى ،ال جيوز انتزاع تلك العبارات من موضعها والنظر إليها منفصلة .وإمنا الواجب،
توصال إىل تقديراا تقديرا صحيحا ،حبثها حيث اي يف موضعها يف الكتاب ،ومناقشتها يف السياق
الذي وردت فيه ،وبذلك ميكن الوقو ،عل قصد املؤلف وتقدير مسؤوليته تقديرا صحيحا‘‘(.)99
وانظر كيف فعلت النيابة ذلك:
’’ أراد املؤلف أن يوام أبن لرأيه أساسا [ ...لكنه] خرج من حبثه اذا عاجزا كل العدز عن أن يصل إىل
غرضه الذي عقد اذا الفصل من أجله .وبيان ذلك أنه وضع يف أول الفصل سؤاال وحاول اإلجابة
عليه .وجواب اذا السؤال يف الواقع او األساس الذي جيب أن يُرتكز عليه يف التدليل عل صحة رأيه.

واو يريد أن يدلل عل أن الشعر اجلاالي بعيد كل البعد عن أن ميثل اللغة العربية يف العصر الذي يزعم

الرواة أنه قيل فيه .وبديهي أنه للوصول إىل اذا الغرض يتعني عل الباحث حتضري ثالثة أمور)1( :
الشعر الذي يريد أن يربان عل أنه منسوب بغري حق للداالية؛ ( )2الوقت الذي يزعم الرواة أنه قيل
فيه؛ ( )3اللغة اليت كانت موجودة فعال يف الوقت املذكور .وبعد أن تتهيأ له اذه املوارد جيري عملية
املقارنة فيوضح االختالفات اجلوارية بني لغة الشعر وبني لغة الزمن الذي روي أنه قيل فيه ويستخرج
هبذه الطريقة الدليل عل صحة ما يدعيه .هلذا تتضح أمهية السؤال الذي وضعه بقوله "لندتهد يف تعر،
اللغة اجلاالية اذه ما اي"  ،...وتتضح أيضا أمهية اإلجابة عليه .ولكن األستاذ املؤلف  ...تطرق يف
حبثه إىل الكالم عل مسائل يف غاية اخلطورة ادم هبا األمة اإلسالمية يف أعز ما لديها من الشعور ولوث
نفسه مبا تناوله من البحث يف اذا السبيل بغري فائدة .ومل يوفق يف اإلجابة فقد خرج من البحث بغري
جواب اللهم إال قوله :إن الصلة بني اللغة العداننية واللغة القحطانية إمنا اي كالصلة بني اللغة العربية
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يف كل االستشهادات من تقرير النيابة ،أُضيفت عالمات الرتقيم من جانبنا ،ألنه جاء خاليا منها.
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وأي لغة أخرى من اللغات السامية املعروفة .وبديهي أن ما وصل إليه ليس جوااب عل السؤال الذي
وضعه.
’’وقد نوقش يف التحقيق يف اذه املسألة ،فلم يستطع رد اذا االعرتاض .وال ميكن االقتناع مبا ذكره يف
التحقيق من أنه كتب الكتاب لألخصائيني من املستشرقني بنوع خاص ،وأن تعريف ااتني اللغتني عند
األخصائيني واضح ال حيتاج إىل أن يُذكر ،ألن قوله اذا عدز عن اجلواب‘‘.
وميضي التحقيق يناقشه حدة حدة مبنهج رصني يدل عل عمق تدبر الكتاب والقضية موضع البحث.
’’فأردان عند استدوابه أن نستوضحه ما أمجل فعدز وليس أدل عل اذا العدز من أن نذكر انا ما دار
يف التحقيق من املناقشة بشأن [ذكر املراجع اليت استند إليها] ...
س :ال حلضرتكم أن تبينوا اذه املراجع أو تقدمواا لنا؟
ج :أان ال أقدم شيئا‘‘.
ويشري احملقق إىل أن الكاتب قد حر ،استشهاده أبيب عمرو بن العالء ’’إن لغتنا خمالفة للغة العرب‘‘
حيث حذ ،من روايته ’’وال عربيتهم بعربيتنا‘‘ ووضع حملها ’’وال لغتهم بلغتنا‘‘ .وخلص إىل ’’إن
األستاذ حر ،يف الرواية عن عمد ليصل إىل تقرير اذه النتيدة  ...إن األستاذ ليعدز حقا عن تقدمي
اذا البيان .إذ كل ما ذكره يف اذه املسألة إمنا او خيال يف خيال‘‘.
ويتساءل ’’راجي‘‘ أين اذا احلذ ،وذلك التحريف من اإلقبال عل البحث ’’خايل الذان من كل
ما قيل فيه‘‘؟
بل ويالحظ التقرير بُعد الشقة بني منااج البحث وما اتبعه الكاتب نفسه’’ :فاألستاذ املؤلف يف حبثه
إذا رأى إنكار شيء يقول :ال دليل عليه من األدلة اليت تتطلبها الطرق احلديثة للبحث ،حسب اخلطة
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اليت رمسها [او] يف منهج البحث .وإذا رأى تقرير أمر ،ال يدلل بغري األدلة اليت أحصينااا له ،وكف
بقوله حدة [ ...ف ]كل ما استند عليه من األدلة او ( )1فليس يبعد أن يكون؛ ( )2ما الذي مينع؛
( )3وحنن نعتقد؛ ( )4وإذن فليس ما مينع قريشا من أن تقبل اذه األسطورة؛ ( )5وإذن نستطيع أن
نقول !!!‘‘
’’ ...حقا إن األستاذ املؤلف قد تورط يف اذا املوقف الذي ال صلة بينه وبني العلم بغري ضرورة يقتضيها
حبثه  ...ألن النتيدة اليت وصل إليها من حبثه [أي انتحال الشعر اجلاالي]  ...ما كانت تستدعي
التشكيك يف صحة إخبار القرآن عن إبراايم وإمساعيل وبنائهما الكعبة ،مث احلكم بعدم صحة القصة
وابستغالل اإلسالم هلا لسبب ديين ... .وتكلم فيما خيتص أبسرة النيب صل هللا عليه وسلم ونسبه يف
قريش بعبارة خالية من كل احرتام ،بل بشكل هتكمي غري الئق .وال يوجد يف حبثه ما يدعوه إليراد العبارة
عل اذا النحو.
’’وابلرجوع إىل الوقائع اليت ذكراا الدكتور طه حسني  ...يتضح أن كالمه فيه تعد عل الدين اإلسالمي
ألنه انتهك حرمة اذا الدين أبن نسب إىل اإلسالم أنه استغل قصة ملفقة اي ادرة إمساعيل بن إبراايم
إىل مكة وبناء إبراايم وإمساعيل للكعبة واعترب اذه القصة أسطورة ...
’’جيب إذن ملعاقبة املؤلف أن يقوم دليل عل توافر القصد اجلنائي لديه .بعبارة أوضح ،جيب أن يثبت
لديه أنه إمنا أراد مبا يكتبه أن يتعدى عل الدين اإلسالمي .فإذا مل يثبت اذا الركن فال عقاب ...
’’أنكر املؤلف يف التحقيقات أنه يريد الطعن عل الدين اإلسالمي وقال إنه ذكر ما ذكر يف سبيل
البحث ا لعلمي  ...وقرر  ...أنه كمسلم ال يراتب يف وجود إبراايم وإمساعيل وما يتصل هبما مما جاء يف
القرآن .ولكنه كعامل مضطر إىل أن يذعن ملنااج البحث فال يسلم ابلوجود العلمي التارخيي إلبراايم
وإمساعيل .فهو جيرد من نفسه شخصيتني .وقد وجدان املؤلف قد شر نظريته اذه شرحا مستفيضا
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يف مقال نشره يف جريدة السياسة  ...يف  17يوليو  1926حتت عنوان العلم والدين .وقد ذكر فيه
ابلنص" :فكل امرئ منا يستطيع إذا فكر قليال أن جيد يف نفسه شخصيتني ممتازتني [أي متمايزتني].
إحدامها عاقلة تبحث وتنقد وحتلل وتغري اليوم ما ذابت إليه أمس وهتدم اليوم ما بنته أمس .واألخرى
شاعرة تلذ وأتمل وتفر وحتزن وترض وتغضب وترغب وتراب يف غري نقد وال حبث وال حتليل .وكلتا
الشخصيتني متصلة مبزاجنا وتكويننا ال نستطيع أن نتخلص من إحدامها .فما الذي مينع أن تكون
الشخصية األوىل عاملة ابحثة انقدة وأن تكون الشخصية الثانية مؤمنة مطمئنة طاحمة إىل املثل األعل ".
’’ولسنا نعرتض عل اذه النظرية أبكثر ما اعرتض به او عل نفسه يف مقاله حيث ذكر بعد ذلك:
"ستقول وكيف ميكن أن جتمع املتناقضني .ولست أحاول حوااب هلذا السؤال ،وإمنا أحولك إىل نفسك
إخل" وال شك يف أن عدم حماولة اإلجابة عل اذا االعرتاض إمنا عدزه عن اجلواب .واملفهوم أنه قد أورد
اذا االعرتاض ألنه يتوقعه حىت ال يوجه إليه ...
’’وقد أشار املؤلف نفسه إىل اذا يف مقاله يف سياق كالمه عل اخلال ،بني الدين والعلم ،حيث قال
بشأهنما "ليسا متفقني وال سبيل إىل أن يتفقا إال أن ينزل أحدمها لصاحبه عن شخصيته كلها" ...
وبعد أن أثبت التحقيق وقوع اخلطأ ،يستدرك قائال:
’’واو إن كان قد أخطأ فيما كتب إال أن اخلطأ املصحوب ابعتقاد الصواب شيء ،وتعمد اخلطأ
املصحوب بنية التعدي شيء آخر ...
’’وكان جيب عليه أن يكون حريصا يف جرأته عل ما أقدم عليه مما ميس الدين اإلسالمي  ...وأن
يالحظ مركزه اخلاص يف الوسط الذي يعمل فيه  ...لكنه أقدم بغري احتياط فكانت النتيدة غري حممودة.
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’’وحيث إنه مما تقدم يتضح أن غرض املؤلف مل يكن جمرد الطعن والتعدي عل الدين بل إن العبارات
املاسة ابلدين اليت أورداا  ...إمنا أورداا يف سبيل البحث العلمي مع اعتقاده أن حبثه يقتضيها ،وحيث
إنه من ذلك يكون القصد اجلنائي غري متوفر .فلذلك حتفظ األوراق إداراي‘‘.
يتضح من كل ذلك أن الردود عل الكتاب مل تكن كلها معادية للعقل أو متحدرة منااضة للبحث
العلمي ،بل كانت عل العكس أكثر رصانة من حيث قواعد البحث العلمي وأكثر دقة يف التعامل مع
احلدج ذاهتا ،وأن حدج الكتاب مل تكن ابملنيعة القوية .فماذا كان إذن سبب كل ما أاثره الكتاب من
جدال؟
أاثر الكتاب كل اذا اجلدال ألن منهج الشك الذي قال إنه سيسري عليه ،بصر ،النظر عن سالمته
أو حدوده أو مآله ،والذي اقرتن ابلتشكيك يف صحة رواية قرآنية والوجود التارخيي لشخصياهتا ،بدا كما
لو كان نيال من إهلية القرآن .واألخطر أن ذلك مل يكن جمرد قد متهور ،بل كان تشكيكا تزاي بزي
املنهج العلمي .فبدا ضمنا أن العلم آت لينال من ثوابت الدين ،وكان ذلك أشبه بفتح ابب اجلحيم.
وبصر ،النظر عن جنا طه حسني يف إثبات رأيه أو عدم جناحه ،فقد بدا أن تلك احملاولة لو تركت متر
فإهنا قد تفتح الباب ملزيد من االجرتاء عل ثوابت دينية استقر اإلميان هبا .فإىل أين ميكن أن يقود اذا
النمط من التفكري؟ قد يكون موضوع ،كانتحال الشعر اجلاالي ،بريئا اليوم لكن ما يدرينا ما إذا كان
اذا النهج يف التفكري سيتوقف عند اذا احلد ،أم أن تلك اي جمرد ادمة استطالعية الختبار دفاعات
اخلصم ،وال نعر ،ما الذي سيأيت بعداا؟ كما أن التشكيك يف نسبة الشعر حبدج شبه علمية ألق
بظله عل التشكيك يف قصة إمساعيل ،وأوح أبن حدده يف ذلك قد تكون علمية اي األخرى.
لكن حىت إن بقينا حىت ضمن حدود ذلك الكتاب  -دون أن نتناول تداعيات منهده  -فإن جمرد
تسليط الضوء عل اترخيية اللغة العربية وتبلوراا عل مدى قرون مديدة وانتقاهلا من اجلنوب إىل الشمال،
يشكك يف وجوداا املسبق يف اللو احملفوظ .مث أن فكرة معدزة القرآن ذاهتا تفرتض وجود إنتاج أديب
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يتخذ دليال عل بالغة القوم وفصاحتهم .فإن كان اذا الشعر قد حنل بعد اإلسالم ،فأين سيُلتمس
الدليل عل تلك البالغة والفصاحة؟
أي أنه بصر ،النظر عن الطابع الفين للقضية ،فإن ما أاثرته يف الوعي العام كان يتعلق حبدود احلرية
العقلية يف التعامل مع النص الديين .وتقرير النيابة الذي أثبت اخلطأ العلمي للكاتب وأثبت عدزه عن
الرد ،قد انته مع ذلك إىل إثبات أن الكاتب تعدى عل اإلسالم دين الدولة الرمسي ،وإن كان مل يفعل
اذا بقصد جنائي .واكذا اضطر الكاتب إىل إعادة إصدار كتابه بعد ختليصه من العبارات اليت ُرئي أهنا

تشكل ذلك التعدي.

ويبدو أيضا أن الدافع إلصدار الكتاب مل يكن حبث قضية علمية ،ألن ردودا علمية كثرية سيقت يف نقد
أطروحته ،بل وصححت ادعاءه أبنه يتبع منهدا علميا ،لكن الكاتب مل يُظهر  -يف حدود ما نعر- ،
حرصا عل الرد عليها ،أو عل االنتقال منها إىل موقف أرق  ،لو كان مهموما حقا بتقصي أصل الشعر

اجلاالي .إذ يبدو أن اذا الكتاب كان هناية عهده بتناول تلك القضية.
إن الضدة اليت صاحبت الكتاب مل تكن تتعلق فقط مبا قيل ،بل مبا ميكن أن يقال يوما إن أُطلق العنان
هلذا النوع من البحوث .رمبا كانت تلك احملاولة األوىل قاصرة .لكن من أدراان مبا سيليها من حماوالت ،إن
مسح مبثل اذا النوع من التناول .فهو يتضمن فكرة ضمنية تقول إن فكرتنا الشائعة عن التاريخ قد
ال يكون متفقة مع مساره الواقعي ،فهل تكون طريقتنا يف التصور خاطئة يف جوانب أخرى أكرب أمهية
بكثري؟ إن الكتاب كان مهما ال جلدة القضية اليت حبثها وال لنتائده وال حىت ملنهده ،بل لداللة ما أاثره
من قضااي وما ينطوي عليها من متضمنات.
ونعود اآلن لسؤالنا الذي تركناه جانبا :ال متكن طه حسني ،واو يسوق حدة تفرض عليه عدم التحيز،
واإلقبال عل موضوع حبثه خايل الذان ال من كل ما قيل فيه من قبل فحسب ،بل خايل الذان أيضا
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من التحيز والرأي املسبق ،ال متكن من الوفاء هبذا املبدأ؟ يف احلقيقة إن حديث طه حسني عن
الشخصيتني ينفي حديثه اآلخر عن ضرورة أن يقبل الباحث عل موضوع حبثه ’’خايل الذان متاما من
كل ما قيل فيه من قبل‘‘ .فها او يعرت ،أبنه يُقبل عليه موزعا بني العلم واإلميان اللذين ال ميكن
املصاحلة بينهما ،كما يرى او’’ ،ليسا متفقني وال سبيل إىل أن يتفقا إال أن ينزل أحدمها لصاحبه عن
شخصيته كلها‘‘ .أي أنه مل يكن وفيا حىت للمنهج الذي زعم أنه سيسري عليه .وما افتعال دعواه وقصور
منهده والتباس موقفه من النص الديين وحتريه بني العلم واإلميان إال انعكاس لتململه بني العقل
واالعتقاد ،شأنه يف ذلك متاما شأن الشيخ علي عبد الرازق .وحىت إن أمكن تفهم دافعهما ،واو حماولة
حتقيق التمايز بني العقل واالعتقاد ،فمآل اذه احملاولة كان ،شأن كل حصاد التنوير املصري ،متايزا
انقصا.
كان كتااب علي عبد الرازق وطه حسني تعبريا عن متلمل العقل واو حياول أن يتمايز عن االعتقاد ،دون
ختطي حدود معينة .ولذا كانت النتيدة مفتعلة يف كلتا احلالتني .اذا التململ مل يكن كله واع ،أو مل
يطر نفسه بعبارات واضحة بوصفه كذلك .التعارض بني العقل واالعتقاد أصيل ألن العقل ،ال يقبل
إال ما ميكن إثباته ،العقل ال يقبل غري املعرفة .أما ما ال ميكن إثباته فغري مربر إزاء العقل .ولذلك يظل
التعارض بني العقل واالعتقاد متأصال.

وضع ’’راجي‘‘ كتبه جانبا ،وتذكر أن معركة ’’يف الشعر اجلاالي‘‘ كانت ’’اثنية اثنتني‘‘ بعد موقعة
’’اإلسالم وأصول احلكم‘‘ ،ألهنما طرحتا القضيتني اجلوارتني الشهريتني :العالقة بني الدين والدولة يف
اإلسالم ،مث حدود احلرية العقلية يف التعامل مع النص الديين .ال شك أن ’’حمب‘‘ كان سريى فيهما
مظهرا لذلك التمايز املتعثر بني العقل واالعتقاد.
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ويبدو أنه كان عل كل مفكر جديد يظهر ،علمانيا كان أو إسالميا ،أن حيدد موقفه من ااتني املعركتني
الكبريتني .األمر الذي يقوده بشكل ما إىل سرد قصة ’’النهضة‘‘ ،وعرض طبيعة إشكاالهتا ،وحماولة
التصدي حللها.
لكن أغلب من قاموا بذلك بني العلمانيني وقعوا لألسف يف ذات اإلطار الفكري الذي دار فيه طه
حسني .فقد أخذوا عنه فهمه للشك الديكاريت عل عالته وخلعوا عليه من الدالالت  -بل والفضائل
 ما ليس فيه .كما استبطنوا ذلك التصور الالاترخيي للتنوير األورويب وجتاالوا مأزقه ،مث ضخموا ما أمسوهالرتاث العقالين يف الفكر اإلسالمي مثلما يتدل لدى املعتزلة وابن رشد وتغافلوا عن معضالته اليت
ال حل هلا يف نطاق االعتقاد .وكل تلك السمات جنداا ماثلة يف قراءة نصر أبو زيد لكتاب طه حسني
ذاك ولقصة النهضة.
مرت تلك األفكار بذان ’’راجي‘‘ عل الرغم من ضعفه الشخصي جتاه نصر .ال حبكم تعاطفه
الصادق معه للمحنة الشخصية اليت تعرض هلا فحسب ،بل أيضا لعمق حماوالته كباحث جمتهد وجمدد
يف تشخيص مآزق النهضة ،حىت وإن كانت حماوالته اذه مل تتداوز احلدود العامة ملشروعه الفكري:
أتويل النص الديين اترخييا وإنسانيا مبا خيدم احتياجات تطور جمتمعه ،واو أمر حممود يف حدود
ما يتوخاه .لكن نصر أبو زيد كان ينطلق يف هناية املطا ،من ذات األساس االعتقادي ،ولذا جاء موقفه
توفيقيا ابلضرورة ،واو الذي كان ينعي عل مفكري النهضة توفيقيتهم ،بل وتلفيقيتهم كما كان يقول.
فنصر ظل يسع إلجياد مكان للعقل يف كنف االعتقاد ،متغافال  -عن وعي أو عن غري وعي  -عن
التناقض املتأصل بينهما ،وعن تعذر القيام بتلك املهمة إال من خالل توفيق مقضي عليه أبن يظل
مصطنعا ابلضرورة .لكن أمل يكن اذا ما حاوله ،ورمبا حياوله حىت اآلن ،معظم مفكرينا :إجياد مكان
للعقل يف كنف االعتقاد؟ مكان يتباين ضيقا واتساعا ولكن عليه إال يتعدى حدوده تلك ،ضيقة كانت
أو متسعة ،وإال خرج من كنف االعتقاد أساسا .طبيعة احملاولة ذاهتا تنبئ بنطاقها ونتيدتها.
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يقدم نصر أبو زيد روايته لقصة اذه النهضة يف كتابه ’’النص ،السلطة ،احلقيقة  -الفكر الديين بني
إرادة املعرفة وإرادة اهليمنة‘‘(.)100
يقول نصر إن’’ :الرتاث اإلسالمي العقالين املؤال للتواصل مع فلسفة األنوار  ...او ابألساس الرتاث
الرشدي واملعتزيل عل مستوى الفلسفة والالاوت ،والرتاث العلمي التدرييب املتمثل يف إجنازات الرازي
وابن اهليثم وابن النفيس  ..إخل ،واذا الرتاث او ذاته الذي انتقل عرب األندلس إىل أورواب يف عصر
النهضة وأفادت منه يف صياغة معادلة هنضتها .لكن اذا الرتاث ذاته  -يف سياق احلضارة اإلسالمية -
كان ترااث مهمشا ،مت حصاره وهتميشه داخل دائرة ضيقة من الصفوة حلساب تراث آخر امتزجت فيه
احلنبلية واألشعرية والصوفية‘‘.
وضع ’’راجي‘‘ الكتاب وقال لنفسه :اا او نصر يتداال انا  -شأنه شأن معظم العلمانيني املصريني
 حدود عقالنية التنوير األورويب ،وحدود عقالنية املعتزلة وابن رشد ...ويواصل قراءته يف كتاب نصر:
’’من انا نفهم تردد الشيخ حممد عبده بني "عدل" املعتزلة و "توحيد" األشاعرة من جهة‘‘... ،
طافت بذان ’’راجي‘‘ مناقشته مع ’’حمب‘‘ بشأن العدل والتوحيد اليت خلصا فيها إىل تعذر حتقيق
العدل مع إقرار التوحيد ،ضمن إطار االعتقاد .وميضي يف قراءته:
’’ ...بل ونفهم اذا الرتدد إزاء مسألة "خلق القرآن" واي مسألة ذات أمهية قصوى يف طريق فتح ابب
التأويل واالجتهاد عل أساس الاويت وفلسفي يف آن واحد‘‘.

()100
 46 -31من الكتاب.

املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،بريوت ،الطبعة الثانية،1997 ،و ترد املقاطع املستشهد هبا يف مواضع الحقة يف الصفحات
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تذكر ’’راجي‘‘ أيضا أن مسألة ’’خلق القرآن‘‘ ترتبط ،كما الحظ من مناقشتها مع ’’حمب‘‘ ،بفكرة
اجلرب واالختيار ،واي قضية ال ميكن حلها بدوراا حال مرضيا يف حدود الفكر االعتقادي ،حنبليا كان
أو أشعراي أو معتزليا أو رشداي ...
’’ ...اذا الرتدد جنده [أيضا لدى] طه حسني [بني] منهج الشك الديكاريت  ...ومنهج علماء احلديث
يف نقد الرواية  ...لكن التناقض احلقيقي يف منهج طه حسني  -النابع من الرتدد املشار إليه  -جنده يف
مسألة اعتبار القرآن "مرجعا اترخييا" ابلنسبة للحياة اجلاالية ،وإنكار املرجعية نفسها ابلنسبة لقصص
األنبياء‘‘.
وتساءل ’’راجي‘‘ ال اذا تفسري صائب ملوقف طه حسني من املرجعيتني؟ ال كان طه حسني أميل
مثال إىل علماء احلديث عندما أثبت مرجعية القرآن ابلنسبة للحياة اجلاالية ،وأميل إىل ديكارت عندما
تشكك يف مرجعية القرآن ابلنسبة لقصص األنبياء؟
إن التناقض الذي يشري إليه نصر ينطوي ،فيما يتصور ’’راجي‘‘ ،عل قدر من التزيد يف حق طه
حسني .فاعتبار القرآن مرجعا اترخييا ابلنسبة للحياة اجلاالية أمر مقبول عقال ،دون حاجة إىل التأثر يف
ذلك بعلماء حديث ،أو أبي موقف إمياين أصال .فالقرآن نشأ يف كنف تلك احلياة اجلاالية وكان
معاصرا هلا ومن املنطقي واملفهوم أن يؤخذ ،ولو من منظور معني ،مرجعا اترخييا هلا .لكنك ال تستطيع
أن تتخذ املوقف نفسه من قصص األنبياء .ال تستطيع أن تعترب القرآن مرجعا اترخييا ابلنسبة لقصص
األنبياء إال عن طريق اإلميان ال العقل .فاملأزق الذي واجهه طه حسني ال حيل إال عن طريق اإلميان إبهلية
النص.
وعدم اعتبار القرآن مرجعا اترخييا لقصص األنبياء ال ينطوي عل تناقض إال من منظور االعتقاد ،ال من
منظور العقل .فتشكك طه حسني يف قصة إبراايم وإمساعيل وبناء الكعبة كان يعزى بدااة إىل موقف

158

عقلي ال إىل موقف إمياين .وكان موقف طه حسني العقلي اذا ينطوي ضمنا عل تشكيك يف إهلية
القرآن .موقف طه حسني انا متسق من الناحية العقلية وال تناقض فيه .تناقضه ،إن شئت أن تبحث
فيه عن تناقض ،ال يظهر إال من منظور اإلميان .فعندئذ فقط تستطيع أن توجه إليه التهمة اليت وجهها
إليه نصر ،واي اعتبار القرآن مرجعا اترخييا للحياة اجلاالية وعدم اعتباره كذلك ابلنسبة لقصص األنبياء.
أي أن نصر يوجه إليه نقدا اعتقاداي يف احلقيقة ال نقدا عقالنيا .واذه النقطة حتديدا ،اليت متثل نقدا
اعتقاداي إذن ،اي اليت التقطها خصوم طه حسني وارتكزوا عليها يف اهلدوم عل الكتاب ،واي اليت
وصفتها النيابة العامة أبهنا ’’إساءة إىل الدين اإلسالمي‘‘ .وقد حاول طه حسني أن يشر موقفه اذا
ابللدوء إىل فكرة الشخصيتني اللتني تتنازعانه :شخصية الباحث وشخصية املؤمن ،كما رأينا .فال او
ابلباحث الصر ،الذي ُخيرج كل ما ال خيضع للعقل من نطاق حبثه ،وال او ابملؤمن الصر ،الذي يسلم
بكل ما يقول به النص تسليما خالصا.
واآلن إذا أراد نصر أن يرى يف تشكك طه حسني يف قصص األنبياء صدى لتأثره بديكارت ،فلم
الوقو ،ابلتشكك عند اذا احلد ،عند جمرد واقعة اترخيية واحدة يف سياق كله ديين؟ ملاذا ال ترتك للعقل
حريته يف تناول قضية الدين برمتها؟ بل وحيق لك التساؤل ملاذا ال يتم أيضا تناول حدود تشكك
ديكارت نفسه وحدود صالحية عقالنيته ومآهلا الفلسفي عل يد خلفائه من الفالسفة ،واو الذي
أثبت وجود هللا مبدرد وجود فكرة هللا يف ذانه؟ يتداال نصر كل ذلك ويشري إىل الشك الديكاريت كأمنا
او ذروة الفضائل املنهدية اليت تساق اكذا عل عالهتا ،كما لو كانت صحتها أمرا بديهيا غري مشروط
حبدود أو مآل وال حيتاج إىل أي تعقيب.
وتساءل ’’راجي‘‘ أيكون نصر قد قصد ابلتناقض ،ال إيراد طه حسني قصة بناء الكعبة يف ’’الشعر
اجلاالي‘‘ ،بل حذفه أي إشارات إليها عند إعادة إصدار الكتاب حتت عنوان ’’يف األدب اجلاالي‘‘؟
لو كان اذا او قصد نصر الستدع ذلك عدة مالحظات :أوال أن طه حسني ،الذي مل يكن يكتب
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يف مناخ من احلرية الفكرية بدليل ما تعرض له من ادوم ومقاضاة ،قد حذ ،نعم اإلشارة إىل بناء
الكعبة ،إال أن تلك القصة مل تكن اامة جلوار حدته يف انتحال الشعر اجلاالي ،وعليه ،فإن جتاالها مل
ميس جب وار فكرته يف شيء ،كما رأينا فيما سبق .واثنيا ،أن طر واقعة من قصص األنبياء من منظور
العقل ،كان يستدعي  -إن أردان حقا البعد عن التناقضات وتوخي االتساق الفكري  -أن تطر صراحة
قضية أوسع نطاقا بكثري ،اي قضية عالقة العقل واالعتقاد .واذا أمر ما مل يُقدم عليه طه حسني ،نعم.
ولكنه أيضا أمر ال يطرحه أو يقرتحه نصر أبو زيد.

ويربط نصر بني ما يراه من ’’تناقض‘‘ يف موقف طه حسني من مرجعية القرآن التارخيية ،من جهة ،وبني
ما يراه من تردد يف موقف حممد عبده من قضية خلق القرآن ،من جهة أخرى:
’’إن املسألتني [خلق القرآن واملرجعية التارخيية للنصوص الدينية] يف احلقيقة مرتابطتان عل مستوى
املفاايم وعل مستوى املنهج ،لدرجة أن حسم أوالمها يفضي منطقيا إىل حسم الثانية‘‘.
ويضيف نصر’’ :يفضي مفهوم "قدم الكالم اإلهلي وأزليته" ،املفهوم الذي متسك به حممد عبده ضمنا،
إىل تثبيت املعىن الديين مبا او معىن مفارق أزيل قدمي قدم الذات اإلهلية  ...ورغم أن "لو" أداة شرط غري
اترخيية ،فال مناص أمامنا من استخدامها لنقول رمبا لو حسم حممد عبده اإلشكالية ابختيار "اخللق" كما
اختار "العدل" لتمكن طه حسني من جتاوز حالة الرتدد بني االعتداد ابملرجعية التارخيية للنص القرآين
وبني إنكار اذه املرجعية ‘‘ ...
يف اذا احلكم العام ،الذي رأى ’’راجي‘‘ أنه ال خيلو أيضا من تزيد ،ال يبني نصر كيف يرتتب عل
القول خبلق القرآن حسم قضية املرجعية التارخيية للقرآن ابلنسبة لواقعة حمددة وردت يف قصص األنبياء.
فكيف ميكن أن يتعارض قدم القرآن ،مثال ،مع بناء إبراايم وإمساعيل للكعبة؟ إن قدم القرآن أو حداثته

160

ال يتعارضان ،كالمها ،يف شيء مع اذه الواقعة عل األقل .فهي ميكن أن تنسدم مع كال التصورين بال
أي مشكلة.
قد يقودان ’’التأويل اإلنساين‘‘ الذي يوصي به نصر  -إن بقينا ضمن املنظور االعتقادي  -إىل طر
تفسري جديد لداللة بناء الكعبة ،وإىل الرمز املقصود هبا ،وإىل اختيار موقعها يف واد غري ذي زرع ،وما
إىل ذلك من مسائل ،لكن كل اذا ال يطال صحة واقعة اترخيية حمددة ورد ذكراا يف النص الديين،
إال إن أردت احلديث من خارج نطاق االعتقاد ،واو أمر من حق الباحث أن يلدأ إليه إن شاء ،لكن
ص ِّر ابإلطار الذي يعمل ضمنه .فإن مل يفعل ،ونصر ال يفعل ،فال مناص من أخذ
عليه عندئذ أن يُ ُ
إنتاجه كما يقدمه او ،وافرتاض أنه ينطلق من ذات اإلطار االعتقادي ،والتعامل معه عل اذا األساس.
ومن املفارقات ،بصدد تلك املسألة احملددة اليت تتصل بقصص األنبياء ،أن حممد عبده ،رغم قوله بقدم
القرآن ،قد اختذ من قصص األنبياء حتديدا موقفا تطبيقيا وعمليا يفسح جماال رحبا ’’للتأويل اإلنساين‘‘
الذي يدعو إليه نصر .فقد رأى أن املهم يف تلك القصص ليس التفاصيل التارخيية بل العربة واملوعظة.
يقول حممد عبده’’ :القصص جاءت يف القرآن ألجل املوعظة واالعتبار ال لبيان التاريخ وال حلمل عل
االعتقاد جبزئيات األخبار عند الغابرين . ...فحكاية القرآن ال تعدو موضع العربة وال تتداوز مواطن
أي حممد عبده يف اذا األمر ينفي الرتتيب الشرطي الذي ساقه نصر :لو أن حممد عبده فعل
اهلداية‘‘ .ور ُ

كذا لكان طه حسني قد فعل كذا.

وأخذ ’’راجي‘‘ يقلب فكره يف رأي حممد عبده ذاك قائال لنفسه أال جييز اذا الرأي للمرء أن يتساءل
انا :وملاذا يتضمن النص الديين أصال فكرة ال ميكن فهمها بظاار عبارهتا ،فكرة حتتاج إىل أتويل كي
تكتسب معىن معقوال؟ وما الذي حيول دون تقدمي العربة مع مراعاة الدقة التارخيية ،خاصة إذا كان
تقدميها من مصدر إهلي ال يعدزه شيء؟ وأال تكون العربة أصدق داللة عندما تكون مستقاة من وقائع
اترخيية فعلية ال من وقائع خيالية؟ أال يعرب كل ذلك عن مظهر لتململ العقل إزاء االعتقاد؟
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وما بر اذا التململ يثري اثئرة أصحاب الفهم التقليدي للنص الديين .واحلقيقة أن موقفهم ال يعد جمرد
تعبري عن تزمت جامد ،بل إنه ال خيلو يف الواقع من وجااة ،من وجهة نظر اعتقادية بطبيعة احلال .فهم
يرون أن تلك احملاوالت التأويلية تقوم عل فكرة ضمنية تقول :إن املعىن الظااري للنص يفتقر ،بشكل
ما ،إىل املعقولية مبا يدعو إىل التوفيق بينه وبني العقل.
داخل دائرة االعتقاد ،ال مفر إذن من املراوحة بني التململ والتوجس .أفلم يتكرر اذا املوقف من تفسري
القصص الديين الحقا مع حممد أمحد خلف هللا عندما قدم رسالته للدكتوراه ’’الفن القصصي يف القرآن
الكرمي‘‘ اليت استند فيها إىل موقف حممد عبده ذاك؟ وأمل يثر اذا املوقف عليه او اآلخر ادوما انته
برفض الرسالة أساسا ،لرفض اذه الطريقة يف التأويل؟
ويعود ’’راجي‘‘ إىل نصر .القول خبلق القرآن إذن مل يكن شرطا العتبار القرآن مرجعية اترخيية ابلنسبة
لقصص األنبياء .فها او حممد عبده يقول بقدم القرآن ويدعو يف الوقت نفسه إىل التعامل مع القصص
القرآين ال عل أساس الدقة التارخيية ،بل عل أساس استخالص العربة واملوعظة.
لكننا انا إزاء ال ’’أتويل‘‘ واقعة ،بل إزاء ’’صحة‘‘ واقعة ،إما أن تصدقها إن كنت تصدق النص
اإلهلي أو ال تصدقها .ولذلك شكك فيها طه حسني يف البداية مث جتاالها فيما بعد ،يف متلمله املتأرجح
بني شخصية الباحث وشخصية املؤمن ،عل حد وصفه او.
إن نصرا يرى أن دور العقل إزاء النص الديين يكمن يف استخراج ال العربة فقط من القصصي القرآين بل
يف الوقو ،عل املغزى التطوري لألحكام والنصوص .لكن نقطة االنطالق تظل واحدة دوما واي النص
االعتقادي .وما ’’التأويل اإلنساين‘‘ إال حماولة لتحقيق التوافق بني النص االعتقادي وبني الفهم البشري
من انحية وبينه وبني احتياجات اجملتمع املتغرية من انحية أخرى :ولنا يف أتويله للموقف الديين من املرأة
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مثل دال عل رؤيته تلك( .)101لكن نصرا ال يتصدى يف أي حلظة الستحالة التوفيق بني العقل
واالعتقاد .او ينعي عل السابقني أهنم وفقوا ولفقوا ،ولكن كيف ميكنك مهما صدقت نيتك يف إدماج
العقل أن توفق بينه وبني فكرة ال حيسمها إال االعتقاد ،ألهنا خارج نطاق اإلثبات والنفي العقليني ،ألهنا
خارج نط اق عمل العقل .فالعقل واالعتقاد إما أن يتمايزا فيستقل كل منهما مبداله ال يتدخل فيه
اآلخر ،وإما أن يتوافقا بشكل مفتعل ومصطنع ومتناقض .فأنت لن تستطيع أن جتمعهما معا عن طريق
’’التأويل‘‘ إال بقبول األساس االعتقادي ذاته دون نقاش ،أي دون التضحية ابلعقل يف نقطة ما .أمل
يكن اذا ما أدركه طه حسني عندما قال عن العلم (العقل) والدين (االعتقاد)’’ :ليسا متفقني وال سبيل
إىل أن يتفقا إال أن ينزل أحدمها لصاحبه عن شخصيته كلها‘‘ .أال يكمن التناقض ابألحرى يف تصور
نصر إمكانية أن تقوم عالقة أخرى بني العقل واالعتقاد؟
إن تناقض طه حسني يتعلق أبنه كان يتحدث ضمن إطار اعتقادي يُفرتض فيه اإلميان إبهلية القرآن،
فكيف جيوز له عندئذ أن ينكر قصة جاءت فيه .التناقض الذي وقع فيه طه حسني او من املنظور
االعتقادي ال من املنظور العقلي .وحل اذا التناقض  -إن توخيت االتساق الفكري حقا  -كان
يفرتض طر عدة مسائل واإلجابة عنها صراحة :ما عالقة العقل ابالعتقاد؟ وكيف ميكن حتقيق التمايز
بينهما؟ وما املوقف من املطلق؟ وكيف لنا أن نتعامل عندئذ مع اإلسالم ونصوصه؟ وما مآل إنكار
( )101يرى نصر مثال أن اآلايت املتعلقة إبرث املرأة اليت نزلت وقت مسؤولية الرجل االقتصادية عن املرأة ينبغي أن تفسر ،عل غرار اآلايت املتعلقة
ابلرق ،مبغزااا املتطور مع تغري الواقع ،مما يسوغ مساواهتا ابلرجل يف املرياث’’ .ال يكفي الوقو ،عند حدوث القرآن واترخيية النص ،اذا مهم ولكنه غري
كا .،األام او اكتشا’’ ،املغزى‘‘ الذي ميكن أن نؤسس عليه الوعي العلمي التارخيي‘‘ (اخلطاب .)203/نصر يرى أن اهلد ،،أو حل مأزق
النصوص ،او اكتشا ،املغزى وراء املعىن .فمثال املغزى من مرياث األنث او حتقيق املساواة تدرجييا بينها وبني الرجل .أما ابلنسبة للرق ،فإن املغزى او
إلغاؤه .واذا جمرد مظهر آخر للتوفيق ،وإن كان ميضي إىل مدى أبعد من سابقيه .فما دام العقل يقول إن الناس كافة متساوون والنص يقول للذكر مثل حظ
االنثيني ،فهذه التخرجية املعتمدة عل املعزى ادفها التوفيق بني األمرين .مث أن كل ذلك يقوم عل فكرة ضمنية مؤدااا أن العقل يتوافق مع االعتقاد ،أي
عل التسليم أبساس االعتقاد ا لعقلي .ولذلك او يقف عند نقطة ما ال يتعدااا .الفرق بني مفكر وآخر او أين تقع اذه النقطة فقط .ومن األمور اليت
تلقي ضوءا عل اذا األمر ما يرتام إلينا من حني آلخر من فتاوى ابلغة الشذوذ ،مثل إرضاع الكبري أو استحالل أموال فئات معينة أو عدم هتنئتها
أبعياداا ،تكون مقبولة ما دامت مسنودة بنص ما أو خترجية فقهية ما .يرد عادة عل اذه الفتاوى أبهنا غري سليمة االستننباط أو اإلسناد ،لكن ال تطر
أبدا مسألة ضرورة اخلضوع ملثل تلك األحكام لو كانت تلك التخرجيات صحيحة افرتاضا.
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االعتقاد عل الرتاث واهلوية واألخالق؟ صحيح أن كل اذه األسئلة مل تطر من قِّبل طه حسني.
ولكنها مل تطر أيضا -صراحة عل األقل  -من قِّبل نصر أبو زيد.
ويتداال نصر ،برده توفيقية حممد عبده وطه حسني إىل عدم تطوير العنصر العقالين املوروث عن املعتزلة
وابن رشد ،أن اذا العنصر الذي يصفه نصر ابلعقالين يعد او ذاته توفيقيا تلفيقيا ،الستحالة حل
التناقض بني العقل واالعتقاد ،فهو تناقض ال حيل إال ابلعرفان.
فلو كان االعتقاد موافقا للعقل ملا كانت اناك حاجة إىل االعتقاد أصال .لكن االعتقاد ليس او وسيلة
ملعرفة هللا كحقيقة وجودية ،بل ملعرفته  -وذلك يف أفضل األحوال  -كمفهوم ذاين فقط .اإلشارة إىل
وجود هللا ال حتتاج إال إىل العرفان .واو عرفان متا ملن يطلبه دون التقيد يف ذلك إال بصدق طلبه.
واذا العرفان انا ليس غنوصيا غامضا وال مقتصرا عل العار ،وال رانا ابعتقادات أو تسليمات مسبقة
وال رانا بكشوفات ألفراد خوارق .بل او متا لكل من صدقت نيته .فاملشهد اناك ملن يريد ،كما
يقول الصوفيون.
ولكن دعنا نعود إىل تساؤلنا السابق :ال استنتاج نصر صحيح؟ ال إذا حسمت مسألة خلق القرآن
وقدمه عل منوال املعتزلة ف ُقلت أبنه خملوق ،تكون قد حسمت املرجعية التارخيية للنص الديين؟
يقول نصر:
 ...إن مسألة "خلق القرآن" كما طرحها املعتزلة تعين يف التحليل الفلسفي أن الوحي واقعة اترخيية ...
وإذا مضينا يف التحليل الفلسفي إىل غايته  ...نصل إىل أن اخلطاب اإلهلي خطاب اترخيي ،ومبا او
اترخيي فإن معناه ال يتحقق إال من خالل التأويل اإلنساين ،أنه ال يتضمن معىن مفارقا جواراي اثبتا له
إطالقية املطلق وقداسة اإلله‘‘.
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دعنا ،لرباة ،نقر مع نصر أبن اخلطاب اإلهلي ال يتحقق معناه إال من خالل التأويل اإلنساين .فما الذي
كان عل طه حسني أن يفعله عندئذ؟ ألنك يف اذا املثال حتديدا لست إزاء قول حيتاج إىل أتويل ،بل
إزاء وقائع اترخيية حمددة إما أن تقبل حبدوثها من منطلق قداسة النص الديين ،وإما أن تشك فيها فتنزع
عنه يف ذات اللحظة صفة القداسة .كون اخلطاب اإلهلي خطااب اترخييا يتحقق من خالل التأويل
اإلنساين لن ينفي صحة واقعة اترخيية حمددة ورد ذكراا يف اذا النص.
خيلط نصر إذن ،أوال ،بني ’’أتويل‘‘ الواقعة وبني ’’صحة أو خطأ‘‘ الواقعة ذاهتا من الناحية التارخيية.
ولكن األمر األام أنه خيلط بني ما يشري يف النص الديين  -أو امليتافيزيقي عامة  -إىل النسيب ،املتغري
بطبيعته ،وبني ما يشري فيه إىل املطلق الثابت واملقدس بطبيعته أيضا .قد ال يتضمن النص الديين ’’معىن
مفارقا جواراي اثبتا له إطالقية املطلق وقداسة اإلله‘‘ ،قد ال يتضمن ’’معىن‘‘ مفارقا ،لكنه يتضمن
ابلتأكيد إشارات إىل ’’حقيقة مفارقة اثبتة هلا إطالقية املطلق وقداسة اإلله‘‘ .واملعين يكون صحيحا
بقدر دقة إشارته إىل تلك احلقيقة .انا خيلط نصر ،اثنيا ،بني ’’قداسة املعىن‘‘ ،الذي يتعلق ابإلدراك
اإلنساين والذي او ابلتايل نسيب متحول ومتغري و ’’اترخيي‘‘ ،وبني ’’قداسة ما يشري إليه املعىن‘‘ الذي
او مطلق مفارق اثبت ،ال يعدو املعىن أن يكون إشارة إليه .وسالمة املعىن تتناسب مع دقة إشارته إىل
تلك احلقيقة.
املشكلة أن الباحث ال يعر ،كيف يتعامل ’’علميا‘‘ مع املطلق ألن اذا املطلق ال يُدرك جتريبيا ابحلس

أو العقل ،ومها كل أدوات الباحث ،بل يُدرك جتريبيا أبداة فوق عقلية اي احلضور الواعي .ويف غياب
إدراك اذا احلضور الواعي ليس أمام الباحث  -إن أراد أن خيلص ملنهده ’’العقلي‘‘  -إال أن ينكر
املطلق الذي ال يطاله اذا العقل .أما إن اختار جانب االعتقاد ،فإن عليه أن يضحي ابلعقل يف نقطة
ما ،ألن املطلق يقع خارج نطاق العقل ،كما قلنا .ليس أمام الباحث حل آخر ،سوى اذا التململ
املتأرجح بني العقل واالعتقاد .وما يفرق بني مفكر وآخر اي حدود اذا التململ وحدود التوفيق
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املستعصي عل التحقق .أما األداة فوق العقلية :احلضور الواعي ،فتتيح لك ال أن جترب املطلق عيانيا
فحسب ،بل وأن تفسر اخلطاب املتعلق ابملطلق االعتقادي ذاته يف ضوء ما تدل عليه جتربة الوجود ،مبا
حيافظ عل االتساق الفكري املستند إىل التدربة.
نفس اذا األمر يرشح من قول نصر إن خلق القرآن يعين أن ’’الوحي واقعة اترخيية‘‘ ،األمر الذي يربر
تفسرياا تفسريا اترخييا .لكن ذلك ال يستنفد تناول واقعة الوحي ،ألهنا تشري أيضا إىل عالقة النسيب
ابملطلق .واآلن إما أن تكون اذه الصلة موضوع اعتقاد يؤخذ عل عالته كما او دون تعليق ،وإما أن
تكون موضوع جتربة ميكن يف ضوئها تفسري عالقة النسيب ابملطلق .تقصي جتربة الوجود تتيح فهم العالقة
بني املطلق والنسيب .ويف ضوء اذا الفهم ميكن تفسري االعتقاد .أي أن التأويل التارخيي الذي يقرتحه
نصر ال يستنفد عالقة النسيب ابملطلق.
فالنص الديين ،أو أي نص ميتافيزيقي إن شئت الدقة ،ليس كال واحدا .فيه النسيب الذي يدخل تيار
الزمن ،نعم .لكنه فيه أيضا إشارات إىل املطلق .ويكون اذا النص دقيقا بقدر دقة إشارته إىل املطلق،
وبقدر صحة تعبريه عن املفارقة األساسية للوجود :املطلق املتدلي كنسيب.
اذا او مأزق التعامل العلماين مع الواقعة الدينية :أنه ال يستطيع أن خيضع املطلق ’’للوعي العلمي‘‘
ألنه إن شاء أن حيتكم إىل احلس والذان فقط ،قُضي عليه أبن يستبعد املطلق من نطاق حبثه .واي
نتيدة مشروعة إن أراد الباحث أن يقف عند تلك احلدود .لكننا نراه يظل يصر مع ذلك عل إمكان
حتقيق التوافق بني العقل واالعتقاد .وتلك ’’مهمة مستحيلة‘‘ ولكنه ال جيد بدا من اجرتاحها ألهنا تبدو،
يف غياب العرفان ،أفضل بديل متا إن كان ال يستسيغ الرؤية املادية للعامل ،أو إن كان يتبىن تلك الرؤية
ولكنه ال ميلك اإلفصا عن موقفه اذا.
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التناقضات اليت وقع فيها نصر ،بدوره ،ليست إال مثال إضافيا عل استحالة اذا التوفيق .فتلك
االستحالة ال يتم ختطيها ذانيا  -كما رأينا يف مثل تلو اآلخر عل امتداد اتريخ الفكر الالاويت الفقهي
 إال ابفتعال حل لفظي مصطنع ال منداة فيه من التناقض .إن احلقل الذي اختاره نصر ملمارسة جهدهالبحثي عل ما يف جهده اذا من جدة وإصالة حممودتني  -أي حقل التأويل العقالين للنص الديين -
حقل ينقل لكل ما يُغرس أو ينبت فيه أمارات االفتعال واالصطناع والتناقض .فالتوفيق والتلفيق مها
لألسف أفضل حل ’’عملي‘‘ متا يف غياب العرفان .واذا أمر ال حل مرضيا له ،كما رأينا ،إال بتفسري
النص الديين يف ضوء معرفة طبيعة احلضور الواعي.
وميضي نصر يف رواية قصة النهضة:
’’وكما احنسم تردد طه حسني يف بذرة مشروعه األول "يف الشعر اجلاالي" [أي حبذ ،العبارات املتعلقة
ابملرجعية التارخيية ابلنسبة لقصص األنبياء عند إعادة إصدار الكتاب] احنسم يف مشروعه كله لصاحل
الرتاث واإلسالميات ‘‘...
ويتساءل ’’راجي‘‘ :ال املسألة تتعلق بتناول الرتاث واإلسالميات ،ومها حقل نشاط نصر نفسه ،أم
تتعلق ابألحرى مبنهج اذا التناول؟ ويواصل قراءته:
’’ واألمر نفسه حدث مع عباس حممود العقاد ،وخالد حممد خالد  ...وإذا كان علي عبد الرازق رفض
إعادة طبع كتابه  ...خاصة بعد انتهاء الظرو ،اليت أدت إىل املصادرة واملنع ،فقد رفض جنيب حمفوظ
إعادة طبع روايته "أوالد حارتنا" بل ادد جريدة "املساء" القاارية ابللدوء إىل القضاء إذا نشرت اذه
الرواية‘‘.
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’’كان طه حسني جريئا شديد اجلرأة يف نقد الواقع الثقايف ،بل ويف نقد اترخينا السياسي واألديب ،لكنه
كان يقرتب من الرتاث الفكري الديين عل استحياء .وسرعان ما تراجع عن بعض مقوالته الفكرية ...
يف الطبعة الثانية من كتابه "يف الشعر اجلاالي" بعد تغيري العنوان ‘‘...
ويتساءل ’’راجي‘‘ من جديد :ال كان األمر يتعلق ’’ابجلرأة‘‘ حقا؟ وأال يتداال نصر انا أن طه
حسني مل يستطع أن يدافع عن ’’مقوالته الفكرية‘‘ اليت ساقها ’’يف الشعر اجلاالي‘‘ أمام الرأي العام،
وأمام النيابة العامة ،إال بقصة ’’الشخصيتني‘‘ املعربة عن تلك االزدواجية اليت ال حل هلا :استحالة
حتقيق التوافق بني العقل واالعتقاد؟ ال األمر يتعلق جبرأة شخصية أم ابستحالة فكرية؟
’’واو نفس ما قام به زكي جنيب حممود حني غري عنوان كتابه من "خرافة امليتافيزيقا" إىل "املوقف من
امليتافيزيقا" .وألن مشروع عل عبد الرازق "اإلسالم وأصول احلكم" كان نقدا مباشرا للرتاث الديين ،فقد
مت إسكات صوت الرجل إسكاات شبه هنائي‘‘
ويتساءل ’’راجي‘‘ مرة أخرى :أال يتغافل نصر انا عن التأسيس االعتقادي لالجتماع ،تلك ’’النقطة
املعماة‘‘ يف الرؤية العلمانية لدولة املدينة الدينية؟
’’واملشكالت اليت تثور بني احلني واآلخر حول تلك الرواية  -رواية "أوالد حارتنا" لنديب حمفوظ مثال
 أو تلك األغنية أو اذا العرض املسرحي أو السينمائي ،انايك عن املطالبة أبسلمة اآلداب والفنون -بل والعلوم  -تؤكد أن خطاب التنوير فشل يف إحداث التنوير .وأحد أسباب اذا الفشل ترتد إىل عدزه
عن إحداث وعي علمي حقيقي ابلرتاث الديين خصوصا ،وعي ينقل الثقافة ،كما ينقل املواطن الفرد،
من حالة إىل حالة أخرى ،ومن مرحلة "الوعي الديين الغييب األسطوري" إىل مرحلة "الوعي العلمي"
ابلظواار الطبيعية ،واالجتماعية واإلنسانية عل حد سواء ‘‘...
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ويعود ’’راجي‘‘ إىل خواطره :السبب احلقيقي لفشل خطاب التنوير أنه كان ينطوي عل أزمته يف ابطنه:
أنه مل يكن قادرا عل حل إشكالية العقل واالعتقاد حال مرضيا .وما كل اذه األمثلة اليت ساقها نصر
إال دليل عل ذلك .مث يتحدث نصر عن الغيب واألسطورة ملوحا بفكرة ’’الوعي العلمي‘‘ ،بكل
ما تنطوي عليه من دالالت مادية ،دومنا إضافة أو توضيح أو تعليق .فكيف ميكن لعني احلس أو عني
الذان ،ومها أداات ’’الوعي العلمي‘‘ ابملعىن الشائع ،أن تصال إىل ما يتداوز احلس والذان؟ فاملطلق
يصبح غيبا إن مل تنظر إليه إال بعني احلس والعقل .مث ال تعد قصص اخللق واجلنة والنار واملعدزات من
قبيل األساطري؟ فكيف سينقل خطاب التنوير املواطن والثقافة من الغيب واألسطورة ،ومها جوار الفهم
االعتقادي ،إن مل يتناول فكرة االعتقاد ذاهتا؟ من حق الباحث أن يرفض الغيب واألسطورة بطبيعة احلال
وأن حياول فهم ’’الظواار اإلنسانية‘‘ ،مبا تتضمنه من ظواار دينية ،فهما ’’علميا‘‘ ،أي فهما ماداي
يعتمد عل احلس والعقل وحدمها ،لكن كيف ميكنه أن يفعل ذلك واو يزعم أنه ما زال حيافظ عل
االعتقاد؟ ألن احلس والذان ال يطاالن الغيب واألسطورة .اذه اي حدود التململ التوفيقي :الصمت
عن املعاين املضمرة ،أو التحرك يف حدود احليز املتا  ،وترك األسئلة معلقة اائمة يف اهلواء دون إجابة.
ويقرأ املتدين اذا الكالم فال خيف عليه كل ما ينطوي عليه ذلك من حرج ،ويتعمق الصدع يف الوعي
العام بني التناول العلماين املادي غري الصريح أو غري املتسق ،ألن أدواته -أي ما تدل عليه احلواس
والذان  -ال تطال احلقيقة الدينية اجلوارية :فكرة املطلق ،وبني التناول الديين الذي يطالب ابلتسليم
االعتقادي غري املرضي للعقل يف هناية املطا.،
’’ ...فال بد ابلتايل من البحث عن عوامل اإلخفاق املتضمنة يف بنية اخلطاب ذاته ،دون التقليل من
شأن العوامل األخرى اليت ال تعنينا انا .وما طرحناه اآلن او املوقف التربيري خلطاب التنوير من الرتاث
الديين بشكل خاص ،واو املوقف الذي حول اذا الرتاث إىل منطقة "حمرمة" تتأىب عل آليات التحليل
العلمي ،ويكتفي ابلقول إهنا أدخل يف دائرة "الوجدان" والشعور ،كما يذاب زكي جنيب حممود‘‘.
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ويتساءل ’’راجي‘‘ من جديد :ال ’’املنطقة احملرمة‘‘ اي ’’الرتاث‘‘ الديين فقط ،أم اي ابألحرى
الفكرة االعتقادية ذاهتا اليت يرتكز ذلك الرتاث عل التسليم هبا أوال تسليما غري عقلي؟ حدود املنطقة
احملرمة ،لدى نصر ،اي حدود مشروع التأويل العقالين :الرتاث الديين .واو أمر حممود يف حدود
ما ميضي إليه ،ولكنه ال ميضي بعيدا ابلقدر املطلوب .فهو يقف عند حدود الرتاث ال يتعداه إىل الفكرة
االعتقادية ذاهتا.
ويواصل القراءة:
’’ويصبح السؤال :كيف حققت أورواب تلك النقلة اهلائلة من ظالم عصوراا الوسط إىل نور التقدم؟
سؤاال مضمرا مكبوات او اآلخر‘‘.
ويتساءل ’’راجي‘‘ :ما طبيعة اذا الظالم وذلك النور؟ ال رؤية انا للدانب السليب يف احلداثة :التمايز
ال عن املطلق االعتقادي فحسب ،بل عن كل مطلق وحتديدا عن املطلق العياين :احلضور الواعي .فأي
نور يبق بعد ذلك ،وأي تقدم؟
’’ذلك أن اإلجابة عنه  -واملتمثلة فيما أحدثه الفكر التنويري اناك من نقد للرتاث والعقائد  -تكشف
خلطابنا التنويري عن مكامن العدز والقصور يف بنيته ‘‘...
’’إن العلم الذي أبدعته أورواب  -فيما يرى زكي جنيب حممود  -جمرد إضافة  -مبعىن اجلمع الرايضي،
ال التفاعل اجلديل من خالل جدلية "النفي واإلثبات"  -إىل موروثها السابق من العصور الوسط ...
وإذا كانت أورواب مل تفعل أكثر من اإلضافة تلك ،فليس مثة ما مينعنا من إضافة "العلم" ،الذي نتعلمه
من أورواب  ...إىل تراثنا الفكري والديين ،الذي ثبت عدم تعارضه مع منهج التفكري العلمي ‘‘...
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’’اكذا نكرر أو نعيد ما تومهنا أن أورواب قد حققت هنضتها به ،ويظل السؤال األساس عن سر األزمة
سؤاال مكبوات حمبطا ،ويظل احلديث عن أتويل العقائد أو نقد الرتاث  -واو ما حققته أورواب يف سعيها
لتداوز عصوراا الوسط  -حديثا حمرما‘‘.
ويفكر ’’راجي‘‘ :وما كان الوجه اآلخر لذلك النقد اإلجيايب للرتاث والعقائد يف أورواب؟ إن اناك غيااب
اتما لرؤية مأزق التنوير ومآله .فالوجه اآلخر لذلك النقد كان التمايز ال عن املطلق االعتقادي فحسب،
بل عن املطلق العياين أيضا.
’’اذه اإلضافة ابجلمع الرايضي ال تعين حتوال كيفيا ،وغاية ما تؤدي إليه او الرتاكم الكمي املؤدي إىل
ازدواج الوعي ،وعي الفرد واألمة عل السواء ،حيث حييا العقل ويفكر طبقا للقيم واألعرا ،والتقاليد
املوروثة ،بينما حييا اجلسد يف العصر دون أن يكون له دور مشارك يف إنتاجه  ...وحني يتعارض اجلانبان
 األصالة واملعاصرة  -أو لنقل العلم والثقافة ،أو جانب الفكر وجانب الوجدان ،أو ما شئت منثنائيات متفرعة  -يكون "التلفيق" بينهما او احلل ،واو تلفيق جينح يف الغالب إىل جانب
الرتاث/األصالة ‘‘...
’’يقول زكي جنيب حممود عن نظرية داروين" :انا يتطلب األمر خمرجا ال ينتقص من اإلميان شيئا ،مث
حياول أن يرى احلقيقة العلمية يف ضوء يتسق مع ما يقتضيه إميان املؤمن إذا كان مثل ذلك املخرج
مستطاعا ،فقد يكون العلم أخطأ جوار احلقيقة" (حصاد السنني ،دار الشروق ،القاارة ،الطبعة األوىل،
 ،1991ص ‘‘ )329
وال يبني لنا نصر ما وجه االعرتاض عل اذا املوقف من الناحية االعتقادية؟ ألن ’’التأويل العقالين‘‘ مل
يقرت  ،يف هناية املطا ،عل امتداد اترخيه ،إال ’’خمرجا ال ينتقص من اإلميان شيئا‘‘ ،سواء يف اذه
القضية أو يف سوااا.
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’’نربة الرتدد [يف] خطاب التنوير [و] تلفيقيته  ...يفسر لنا فقر حصاد التنوير ،الفقر الناتج عن جتاال
األسئلة احلقيقية وااللتفا ،حوهلا ،وترك أتثري جتاالها يعمل يف اخلفاء‘‘
تلك اي النتيدة اليت انته إليها نصر من قراءته لقصة النهضة .لكن إن كانت ’’األسئلة احلقيقية‘‘ اليت
مت جتاالها ’’وااللتفا ،حوهلا وترك أتثري جتاالها يعمل يف اخلفاء‘‘ تدور يف هناية املطا ،حول استحالة
التوفيق بني العقل واالعتقاد ،لتبينا أن ذلك االستنتاج ينطبق عل حماولة نصر ذاته .قد يكون ما حيرك
كل اذه احملاوالت التوفيقية او اخلو ،من أن يؤدي اإلقرار بتلك االستحالة إىل نفض اليد من الدين
كليا وإىل الوقوع يف ربقة الرؤية املادية للعامل ،بكل ما ينطوي عليه ذلك من عدمية ونفعية وعبثية .وقد
يكون الدافع او تعذر االنتصار للعقل عل طول اخلط يف بيئة يسوداا االستبداد الفكري .فما احلل ،إن
مل تكن تريد أن تصل إىل اذا االستنتاج املؤمل يف احلالة األوىل أو أن تواجه ذلك املأزق االجتماعي
يف احلالة الثانية ،إال السعي إىل اجرتا حماولة أخرى ،يتصور الباحث أهنا ستكون ،اذه املرة ،أكثر
حصافة يف حتقيق ذلك التوفيق املراوغ؟
لقد تصدى نصر حلل اإلشكال ولكن عل الرغم من تقدمه النسيب ابلقياس إىل سابقيه ،فقد حصر
العقالنية يف تقدمي أتويل إنساين للنص الديين منطلقا من ذات األساس االعتقادي ،ولذا أخفق بدوره يف
حل ذلك اإلشكال املستعصي الذي ال ميكن حله ،كما قلنا ،إال بفهم جتربة الوجود أبداة فوق عقلية
اي :احلضور الواعي ،وإال إبدراك فوق عقلي او :العرفان.
وجتربة الوجود حتل املشكلة اليت طرحها كتاب طه حسني عل النحو التايل :النص الديين يكتسب أمهيته
بقدر إشارته للمطلق ،ما دون ذلك او أمر اجتماعي اترخيي وال يؤثر عل قيمته الروحية ما دام يُعامل
ضمن اذا املنظور .واترخيية النسيب اذه إزاء املطلق ليست ال تفضيال نظراي أو حتيزا فكراي ،بل اي قانون
الوجود وتعبري عن طبائع األمور.
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وكان من الطبيعي أن تثري حماوالت علي عبد الرازق وطه حسني مث من جاء بعدمها خشية التيار
االعتقادي وتوجسه ،خشيته وتوجسه ال مما يقولونه حتديدا ،بل مما لرتك اذا املنهج ينتشر ويتطور من
تداعيات عل االعتقاد ،ألن يف ترك احلرية للعقل هتديدا لالعتقاد .ولذلك تعرضت تلك احملاوالت
األوىل مهما بدت بريئة ملواجهة عنيفة ابعتباراا أول ابدرة مترد.
أما التيار العقالين ،فإن القضااي اليت طرحها بدوره قد ال تكون اامة يف ذاهتا ،وقد ال يكون طرحها
متسقا (عبد الرازق والدولة اإلسالمية ال اخلالفة يف حد ذاته؛ وطه حسني وحدود املرجعية التارخيية للنص
الديين ال فكرة انتحال الشعر اجلاالي يف حد ذاهتا) ،ولكنها كانت مبثابة ادمات استطالعية حياول هبا
استكشا ،مدى مناعة اجلبهة املضادة .اذا التوتر سيظل قائما ما مل ُحيل حال مرضيا للطرفني.

كان كثري من مفكري االجتاه العلماين يدعون ،إذن ،إىل التنوير ،أي إىل حماكاة الغرب يف إعمال العقل،
للخروج عل غراره كما أيملون من ’’ظلمات العصور الوسط ‘‘ إىل ’’نور التقدم‘‘ ،وذلك بغياب شبه
اتم حلس نقدي إزاء الفكر الغريب .كانوا يركزون فقط عل حلظة من حلظات التنوير ،حلظة صعوده  -يف
غياب أي نظر نقدي ألزمة التنوير يف الغرب أساسا  -ويتغافلون عن مآله التارخيي يف تطور الفكر
الغريب .ومل تكن دعوهتم اذه ختلو من االفتعال والشطط يف كثري من األحيان.
ومل يستثر اذا الشطط رد فعل التيار الديين فحسب ،واو أمر مفهوم ،بل استثار يف صفو ،التيار
العقالين ذاته ،ابملعىن الواسع للكلمة ،نشأة اجتاه مقاوم لالنبهار غري النقدي ابلغرب ،اجتاه أخذ يطلق
عل ذلك االنبهار اسم ’’التغريب‘‘.
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يستوقف ذلك الشطط جالل أمني مثال فيقول(’’ :)102ال كان طه حسني حمتاجا مثال من أجل
إحداث تنوير حقيقي إىل الدعوة إىل تدريس اللغتني اليواننية والالتينية كشرط ضروري من شروط جتديد
األدب العريب ،جملرد أنه رأى ااتني اللغتني يُعىن هبما عناية كبرية يف فرنسا ،وأن يرى من دواعي اللوم
والتوبيخ الشديد لشيوخ األدب يف مصر أهنم ال يفهمون ااتني اللغتني؟ أو أن يقول يف كتاب "مستقبل
الثقافة يف مصر"" :إننا يف اذا العصر احلديث نريد أن نتصل أبورواب اتصاال يزداد قوة من يوم إىل يوم
حىت نصبح جزءا منها لفظا ومعىن وحقيقة وشكال" (ص [ )33طه حسني :مستقبل الثقافة يف مصر،
دار املعار ،1993 ،،جزء (( )1صدر يف األصل يف سنة .‘‘])1938
لكن اذا التيار املقاوم للتغريب مل ير يف مقوالت ’’التنويريني‘‘ إال رغبة يف تقليد الغرب انبهارا بتقدمه
املادي فحسب .مل ير أن يف ذلك مظهرا ’’حمليا‘‘ لتململ العقل إزاء االعتقاد .وجالل أمني ،الذي وجه
نقدا مربرا ومفهوما لشطط طه حسني يف املثال السابق الذكر ،يقول مثال عن تناول طه حسني لقضية
الشعر اجلاالي:
’’ال كان طه حسني مثال يف حاجة فعال ،من أجل حتقيق تنوير حقيقي ،إىل أن يتهكم كل اذا التهكم
عل املتدينني يف كتاب "يف الشعر اجلاالي"؟ وال كان يف حاجة إىل إاثرة تلك القضية املفتعلة :ال
الشعر اجلاالي جاالي حقا أم مصنوع بعد اإلسالم إلعالء شأن اإلسالم كذاب وزورا؟ أم أنه كان يردد
كالم مستشرق بريطاين ويتحمس له جملرد أنه "جديد"؟ ويشكك فيما اعتقده اجلميع ،ودون أن يكون
مثة أي سبب وجيه للشك فيه ،جملرد أنه قدمي؟‘‘
او جمرد تقليد انبهاري إذن ،وال يتصل مبسألة حدود احلرية العقلية يف التعامل مع النص الديين
وال بكيفية حل العالقة بني العقل واالعتقاد ،يف الشرق كما يف الغرب .مل ير جالل أمني يف حماولة طه
( )102االقتباسات املنسوبة جلالل أمني مستقاة من كتابيه’’ :التنوير الزائف ، ،دار املعار ،،القاارة ،1999 ،ص  - 10ص ،58
و ’’خرافة القدم والتخلف  -العرب واحلضارة الغربية يف مستهل القرن الواحد والعشرين ،دار الشروق ،القاارة ،ط ،2009 ،3ص .19-17
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حسني إال رغبة يف اإلساءة إىل املتدينني .مل ير متلمل العقل إزاء االعتقاد .بل أخذ االعتقاد كما او عل
عالته كأمر مفروغ منه ومسلم به ،أي اقرتاب منه ’’ال بد‘‘ أن يكون متأثرا بفضاء حضاري آخر .كأن
العقل ال ميكن أن يتململ ’’حمليا‘‘ إزاء االعتقاد!
واذا االنبهار ابلغرب او املعىن احلقيقي للتخلف:
’’أما التخلف ،فأان أعر ،اآلن ما او ،إنه ليس إال اذا الشعور ابلعار .فأنت لست متخلفا إال بقدر
شعورك ابلعار إزاء اؤالء الذين يسمون أنفسهم "متقدمني" .وسو ،تظل متخلفا ،مهما زاد مستوى
دخلك ومهما ارتفع معدل منوك ومهما زاد ما يف حوزتك من سلع وخدمات ،طاملا أنك تشعر ابلعار
ألنك ال متلك ما ميلكونه [ ...و] يتخذ  ...الشعور ابلعار لدى كثري من مفكرينا وأدابئنا وفنانينا شكل
الدعوة إىل "التنوير"  ...اسم مجيل يطلق عل عمل قبيح  ...جيعل شيئا خبيثا يتخذ صورة اهلد ،النبيل
اجلذاب ‘‘
واكذا يف مواجهة شطط التنويريني نصبح انا إزاء شطط مقابل يصري معه التنوير تعبريا عن الشعور
ابلعار .وبصر ،النظر عن مقدار الصواب الذي يتضمنه اذا احلكم ،فإن التنوير ال يصبح انا إال جمرد
صدى غريب لدعاوى ظهرت يف فضاء ثقايف آخر ،دون االنتباه إىل أن اناك تساؤالت معرفية عابرة
للثقافات منها ،فيما حنن بصدده ،القضية املركزية املتصلة بعالقة العقل واالعتقاد .واكذا يُنظر انا إىل
التنوير عل أنه جمرد ترديد ملقوالت غربية ال تعبري عن حماولة حلل مأزق يطر نفسه داخل ثقافتك ذاهتا.
واو حل مل يكن اذا التنوير مهيأ للتوصل إليه ،كما رأينا ،لكن تلك مسألة أخرى .ألن التيار املقاوم
للتغريب ليس مهيأ للتوصل إليه او اآلخر.
فذلك التيار ال يتناول عل اإلطالق كيف مت حل ذلك التناقض بني العقل واالعتقاد يف الغرب ،وكيف
تعثر ذلك احلل ،وما أسباب ذلك التعثر؟ وما عواقبه؟
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ففي الغرب ،مل يكن اللدوء إىل العقل حتدوه رغبة يف معاداة الدين ابتداء .ولكنها كانت مسرية حاول
فيها العقل إنقاذ الدين ما وسعه السعي ،ولكنه اضطر أخريا إىل التسليم بعدزه عن ذلك .وكان اذا
استنتاجا مؤملا .مل يكن اختيارا أييت اكذا عفو اخلاطر خبفة واستسهال :دعنا نلدأ للعقل ونرى ،أو دعنا
نلدأ للعقل فقط ونطر كل شيء آخر جانبا .أمل تر إىل ديكارت وحماولة إثباته لوجود هللا عن طريق
العقل اخلالص ،مث كانط عن طريق العقل العملي؟ ليست اذه ابلنتيدة اليت يصل إليها إنسان ما بسهولة
أو خفة.
لكن التيار املقاوم للتغريب ال ينظر إىل تلك املعضلة املعرفية .بل يرد عل التنويرين قائال :إن إعمال
العقل الذي تصدعون به رؤوسنا ال يعين اختفاء الغيبيات يف الغرب ،عل أية حال .فالغرب له أيضا
غيبياته:
’’اإلميان بكل ما مل يقم عليه دليل مادي ملموس وحمسوس ليس قاصرا عل العقيدة الدينية .فمعتقدات
العلماين مليئة ابلغيبيات ،كاإلميان حبتمية التقدم  ...الذي اقرتن بفكرة التنوير منذ البداية ،واإلميان أبن
من املمكن لإلنسان الوصول إىل الكمال ،وأبن العلم سيكشف لإلنسان كل ما كان جمهوال وحيقق له
السيطرة التامة عل الطبيعة ،أو اإلميان ابملساواة وأبن الناس قد ولدوا متساوين  ...أو أبن انتصار
االشرتاكية حتمي  ...أو أبن الرأمسالية اي أفضل النظم ،أو أبهنا هناية التاريخ  ..إىل آخر تلك القائمة
اليت ال آخر هلا ،لغيبيات الفكر العلماين‘‘...
فهل اناك ما مينع من نقد اذه الغيبيات الغربية؟ وال حنن انا إزاء فكرة ضمنية تقول إنه ال مفر من
الغيبيات ،عل أي حال ،وما دام للغرب غيبياته فما الضري يف أن تبق لنا حنن أيضا غيبياتنا؟ دعنا
نكمل:
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’’رفعنا شأن  ...التنويريني املفرطني يف التغريب فوق غريام ،وضربنا الصفح عن فريق آخر من املثقفني
والكتاب الذين مل يكن يعوزام العلم وال العقالنية ،ومل يكونوا أبقل "تنويرا" من غريام ،ولكنهم مل يشاركوا
أنصار التنوير عل النمط الغريب ،يف معتقداهتم الغيبية اجلديدة ،بل متسكوا بغيبياهتم األصلية ،واي
غيبيات قومهم ‘‘...
واكذا بدا أن لكل قوم غيبياهتم األحق أبن يتبعواا دون أي تساؤل عن مدى جدارهتا املعرفية .واكذا
أصبحنا إزاء غيبيات يف مواجهة غيبيات أخرى ،دون التساؤل عن املشروعية الفكرية التباع أي غيبيات
أصال أاي كان مصدراا .بل إننا نصبح يف ’’التنوير الزائف‘‘ إزاء تربير لضرورة اتباع الغيبيات ،ال كخيار
ال غبار عليه فحسب ،بل حىت كخيار مطلوب ...
’’اناك حدود ال يستطيع الفرد أن يتداوزاا يف التعبري عما يعتقده خمالفا لعقائد أمته ،فإذا مل مينع نفسه
منعته أمته ،واناك حدود ملا يستطيع الفرد أن يعتقده خبال ،عقائد أمته‘‘.
’’لألستاذ انعوم تشومسكي  ...مقال بديع عنوانه يدل عل حمتواه ،واو( :حدود الفكر الذي ميكن
التفكري فيه)  ...نشره منذ حنو عشرين عاما ،وأراد فيه أن يبني كيف أن املناخ الثقايف العام يف الوالايت
املتحدة واألثر الطاغي لوسائل اإلعالم فيها ،وخضوع اذه الوسائل واذا املناخ لسيطرة مصاحل معينة
تروج لنوع معني من األفكار ،كل اذا جيعل الفرد األمريكي العادي خاضعا ملا يسميه تشومسكي
(حدود الفكر الذي ميكن التفكري فيه) .فاملسألة ليست فقط ما يستطيع أو ال يستطيع الفرد التعبري
عنه ،بل اي أيضا مسألة ما يستطيع أو ال يستطيع أن يفكر فيه ويؤمن به .اذا ابلضبط ما أعنيه انا،
ولكين أزعم أن اذا ليس قاصرا عل اجملتمع األمريكي يف العصر الراان ،بل ينطبق عل أي جمتمع يف
أي مكان ،إذ لكل جمتمع طريقته يف فرض طريقة معينة من التفكري والرتويج جملموعة معينة من األفكار،
حىت وإن مل يكن لديه صحف وإذاعة وتلفزيون‘‘.
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لكن أال حيق لك التساؤل انا :وال يطر تشومسكي اذه املسألة لالكتفاء ابحلدود اليت يُسمح للفكر

أبن يعمل فيها؟ أال يطرحها ليدعو حتديدا إىل التفكري فيما ال يُسمح ابلتفكري فيه؟ أليس من وظيفة
الفكر أن يكشف تلك احلدود ويتداوزاا؟ وأمل يكن اتريخ تقدم املعرفة او حتديدا اتريخ طر تلك
احلدود للنقاش؟ أليست تلك اي وظيفة الفكر؟
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’’إذا كانت اللغة تفرض عل اإلنسان القيود األوىل عل تفكريه ،فحدث وال حرج عن القيود اليت
تفرضها طريقة تنشئته يف األسرة ،مث ما يفرضه نظام التعليم وخمتلف املؤسسات االجتماعية ،مبا يف ذلك
وسائل اإلعالم املعروفة.
’’ولكين أريد أن أذاب إىل أبعد من اذا فأقول إنه حىت لو افرتضنا أن كانت قدرة املرء غري حمدودة عل
التعبري والتفكري واالعتقاد مبا خيالف أفكار ومعتقدات عشريته أو أمته ،فإن ممارسة اذه القدرة واحلرية
غري احملدودة ليست دائما شيئا مرغواب فيه .أبسط حدة للدفاع عن اذا الرأي او القول أبن احلرية
املطلقة يف التعبري قد حتمل هتديدا خطريا لوجود اجملتمع نفسه واستمراره .ولكن احلقيقة أن اذه احلرية
املزعومة ،إذا افرتضنا إمكانية وجوداا أصال ،قد هتدد الفرد نفسه وصحته النفسية والعقلية‘‘.
واكذا نصل لدى التيار املقاوم للتنوير التغرييب ،كما وصلنا من قبل لدى كل من التيار االعتقادي
التقليدي ولدى التيار التنويري ،إىل تلك النقطة السحرية اليت ال مهرب منها :النقطة اليت ال بد للعقل
من أن يتوقف عنداا متخليا عن دوره الستحالة التوفيق بينه وبني االعتقاد ،وذلك لغاية نبيلة،
بل لضرورة حيوية ،اي محاية ’’صحة [الفرد] النفسية والعقلية‘‘.

( )103استقرت اذه احلقيقة يف خربة الشعوب مجيعا ،شرقا وغراب ،إىل درجة أهنا تسللت إىل قصصها الشعيب .ففي ذلك القصص ،يسمح
للبطل أو البطلة مثال ابلتدول يف مجيع غر ،قصر فسيح ،عدا غرفة واحدة حمرمة .وتدور احلبكة كلها ،مبا ترمز إليه من تطور وعي الشخصية الرئيسية ،حول
عدم االكتفاء بكل ’’املتا ‘‘ وحماولة معرفة ما او ’’خفي‘‘ وحمظور.
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’’كانت قضية  ...التنويريني العرب اي اللحاق ابلغرب  ...وإذ [رأوا] أن النهضة  ...يف أورواب قد
اقرتنت برفع شعارات التنوير ومحل لواء احلرية والتسامح والعلم والعقالنية ،فقد اعتقدوا أن حلاق العرب
واملسلمني ابلغرب يتطلب اعتناق نفس األفكار ...
’’يف غمرة اذا احلماس  ...كان من السهل عل اؤالء الرواد  ...أن يغفلوا عن أن كل اذه الشعارات
( ...احلرية ،التسامح ،العقالنية ،املوضوعية) كانت هلا لدى الغرب استخدامات معينة وحدود
ال تتعدااا ،وتفسريات تناسب الظرو ،اليت نشأ فيها التنوير يف الغرب وال تناسبنا حنن ...
’’مل يلتفت رواد التنوير العرب مثال إىل أن احلرية اليت اندى هبا التنويريون األوروبيون ،مل تكن تعين يف
التطبيق عل األقل ،حرية للدميع ،بل حرية الربجوازية ابلذات ،واحلرية االقتصادية كانت تعين عندام
حترير الربجوازية من تدخل الدولة وحرية السلع يف التنقل دون حواجز مجركية ،ولكنها مل تكن تشمل
ال حترير الفقراء من فقرام وال حريتهم يف اإلضراب ،وال حقهم يف احلصول عل مستوى الئق من
املعيشة ،وال حرية الدول الصغرية يف فرض محايتها لصناعاهتا الناشئة .مل يكن التسامح مع كل اآلراء ،بل
فقط مع اآلراء اليت ال هتدد النظام القائم .وفكرة املساواة كانت تفسريا معينا  ...لتمثيل األرستقراطية
ومالك األراضي يف الربملاانت ،ولكنها مل تطبق عل بقية الطبقات ،بل ومل تطبق حىت عل العبيد يف
أمريكا الذين احتاج حتريرام إىل ثورة أخرى عندما احتاجت الثورة الصناعية يف الوالايت املتحدة إىل
حتريرام .بل حىت العقالنية فسرت مبعاين تالئم صعود الربجوازية  ...ضد صور حمددة من التفكري
امليتافيزيقي ونوع معني من التحيزات املسبقة دون غرياا .كان اهلدوم عنيفا عل امليتافيزيقا املرتبطة
ابلعقيدة الدينية  ...ألن الكنيسة كانت تقف يف معسكر اإلقطاع‘‘.
وال كان اهلدوم عنيفا عل امليتافيزيقا جملرد أن الكنيسة كانت تقف يف معسكر اإلقطاع؟ أليس يف ذلك
جتاال اتم جلوار املعضلة العقلية يف التعامل مع امليتافيزيقا؟

179

’’ ...ولكن التنويريني األوروبيني غفلوا  ...عن ميتافيزيقا فكرة التقدم مثال ،وعن ميتافيزيقا "اليد اخلفية"
[أي السوق] اليت جتعل مصلحة البورجوازي منسدمة انسداما اتما مع مصلحة اجملتمع ‘‘...
إن كان لدينا غيبيات فللغرب غيبياته أيضا ،لئن كانت لدينا ميتافيزيقا مرتبطة ابلعقيدة الدينية فللغرب
أيضا ميتافيزيقيته املادية .ولكن ال ميكن التسوية بني ’’امليتافيزيقا املرتبطة ابلعقيدة الدينية‘‘ وبني
’’ميتافيزيقا فكرة التقدم‘‘؟ إن امليتافيزيقا األوىل ما زالت تُق ِّ
اوم ،ألسباب شىت ،منذ آال ،السنني ،يف
حني أن امليتافيزيقا الثانية ما لبثت أن هتاوت حتت معاول النظر النقدي لفكر ما بعد احلداثة عل وجه
اخلصوص .ال ميكن التسوية بني ’’ميتافيزيقا‘‘ ال سبيل إىل تناوهلا أساسا إال من ابب االعتقاد ،وبني
أخرى ميكن إخضاعها للتناول العقلي ،واو تناول يعد نقداي بطبيعته حىت إزاء مندزاته السابقة؟
’’عندما جاء رواد التنوير العرب يدعوننا لتبين شعارات احلرية واملساواة والتسامح والعقالنية كانت دعوهتم
حتمل يف طياهتا لألسف كل اذه التحيزات الغربية ،فعادى التنويريون العرب ما عاداه التنويريون
الربجوازيون يف الغرب ،وصادقوا ما صادقوه .عادوا الدين واستهانوا به ،بينما مل يكن اذا ضروراي ابملرة
لتنويرينا حنن وتقدمنا السياسي أو التكنولوجي أو العلمي ‘‘...
أال ينطوي ذلك عل إنكار لألسس املعرفية متاما ،وعدم رؤية التناقض املتأصل بني العقل واالعتقاد؟
’’  ...وتبنوا الثورة عل كل قدمي ،جملرد أنه قدمي ،مع أن معركتنا األساسية كانت ضد احملتل األجنيب
والنفوذ اخلارجي ،وكان اذا "القدمي" ميكن أن يزودان بسال فكري وروحي فعال ملقاومة اذا احملتل واذا
النفوذ‘‘.
ال ’’معركتنا األساسية‘‘ اي ضد احملتل األجنيب والنفوذ اخلارجي؟ وال حنن بصدد ’’معركة‘‘ أم بصدد
’’موقف من الوجود‘‘ سابق عل الشرق والغرب وعل أي عالقة أخرى؟ وأال مينحك حلك هلذا املوقف
من الوجود رؤية قد حتل هبا حىت املأزق الذايت لذلك احملتل األجنيب نفسه وتقوض نفوذه الثقايف أصال؟
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وال ’’اذا "القدمي" ميكن أن يزودان بسال فكري وروحي فعال ملقاومة اذا احملتل واذا النفوذ‘‘ ،دون
حل املعضالت املعرفية القائمة انا واناك؟
’’وال ميكن للمرء االستمرار يف احلياة واو يشك ويعيد التساؤل عن صحة كل خطوة جديدة يشرع يف
اختاذاا .إن االمتناع التام عن الشك يف املسلمات قد جيعل التقدم مستحيال ،ولكن الشك املستمر
جيعل احلياة نفسها مستحيلة‘‘.
املطلوب إذن او التسليم ببعض الغيبيات عل األقل وعدم الشك يف كل شيء ،أي دعوة العقل يف
نقطة ما إىل التخلي عن دوره ،واالقتناع ابلتسليم والتوقف عن التشكك للمحافظة عل التوازن النفسي.
ومن املؤكد أن ’’بعض الغيبيات‘‘ املدعو العقل إىل التسليم هبا اي ’’أام‘‘ الغيبيات عل اإلطالق.
لكن مىت وأين رأينا تشكيكا يف أمر ما جعل احلياة مستحيلة؟ قد جيعل اوس الشك أو التشكك املرضي
احلياة مستحيلة نعم ،لكن ما عالقة ذلك مبا حنن بصدده؟ ال كان تشكيك طه حسني ،وعل حنو غري
متسق كما رأينا ،يف نسبة الشعر اجلاالي إىل اجلااليني أمرا جعل احلياة مستحيلة؟ ال يستعري الكاتب
انا صورة مبالغ فيها للشك ،صورة يقرتن فيها الشك ابهلوس املرضي ،صورة ال تنتمي ملوضوع املناقشة،
كي يربر حدته الداعية إىل ضرورة التسليم ببعض الغيبيات عل األقل؟
وبعد أن متت تصفية مسألة الغيبيات عل اذا النحو ،يف منوذج كالسيكي لضرورة التخلي عن العقل يف
نقطة ما ،استدابة لدوافع أو أعذار نفسية  -استحالة الشك ’’دوما‘‘ ،وضرورة احلفاظ عل السالمة
العقلية والنفسية  -ال تتبق من مسألة التواجه مع الغرب إال اختال ،املظاار السياسية واالقتصادية
واالجتماعية:
’’كما أخذان قشور النمو االقتصادي من الغرب وعدزان أو حرمنا من أخذ جواره ،فقلدان الغرب يف
االستهالك وليس يف تطوير أساليب اإلنتاج ،كذلك يف التنوير ،قلدان الغرب يف االستخفا ،بتقاليدان
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وتراثنا دون أن حناول استلهام اجلوار العقالين من تراثنا والبناء عليه ،كما فعلوا ام برتاثهم .قمنا بتمديد
من يهزأ برتاثنا وميدد كل ما أييت من الغرب ،دون أن نتبني أن التنوير احلقيقي ال يعين التنكر للرتاث بل
يعين النهوض به وحتريره من اخلزعبالت‘‘.
انا نصاد ،شططا آخر يف احلكم عل التنوير أبنه ال يسع إىل ’’استلهام اجلوار العقالين من تراثنا
والبناء عليه‘‘ ،عل الرغم من أن التنوير لدينا ال ينفي إمكانية التعايش بني العقالنية والدين ،بل إن
ذلك كان تناقضه املركزي .وإذا كنا قد رأينا أن تلك الفكرة غري صحيحة لدى التنوير ،فإهنا أيضا غري
صحيحة لدى اذا التيار املقاوم للتغريب.
لكن اذا التيار املقاوم للتغريب ربط بني مقوالت التيار التنويري  -كالعلمانية ،أو تغليب حكم العقل
مثال  -وبني العوامل التارخيية اليت أدت إىل ظهوراا يف الغرب وغياب اذه العوامل عندان .واختذت تلك
املالحظة دليال عل عدم صالحية مثل اذه املقوالت ألوضاعنا .وتطاول األمد بذلك النقاش دون أن
يتطرق عادة إىل تناول األساس املعريف  -العابر لألوضاع التارخيية  -الذي تنطوي عليه املقوالت
املذكورة ،ألهنا تتعلق مبوقف اإلنسان  -يف أي جمتمع كان ويف أي عصر كان  -من الوجود .وابلتايل،
أصبحنا إزاء جمتمع يواجه جمتمعا آخر ،ال إزاء أسئلة معرفية تُطر انا واناك ،وتقود طريقة الرد عليها إىل
مسار ثقايف خمصوص.
’’أين العالقة بني كون أمتك أقوى من أميت عسكراي ،أو أكثر رخاء أو أكثر تقدما يف العلم
والتكنولوجيا ،وبني ما إذا كان دينك أقرب إىل احلقيقة من ديين؟‘‘
كيف ميكن أن جييب معظم الناس عن اذا السؤال ،الذي يتناول املوضوع األثري للتحيز األانوي إىل حد
أنه يُساق انا كأمر مسلم به ال حيتاج حىت إىل أي نقاش؟ لكن ال اناك يف ميدان االعتقاد  -املنطبق
عل كل األداين  -جمال للحديث عن مدى االقرتاب من احلقيقة أو البعد عنها؟ وما او معيار القياس
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واالحتكام ،وكل اعتقاد يرتك العقل وراءه يف نقطة ما ،قربت اذه النقطة أو بعدت؟ كل متدين سيقول
بطبيعة احلال إن دينه او األقرب إىل احلقيقة .واو حر متاما يف ذلك ،فكل إنسان من حقه املطلق أن
يعتقد فيما يشاء .أما مسألة مدى القرب من احلقيقة أو البعد عنها ،فكيف ميكن يف جمال االعتقاد -
واو أمر ينطبق عل األداين كافة  -احلديث عن القرب من احلقيقة واي قائمة عل أشياء يُعتقد فيها

بتسليم ابطين ألهنا بطبيعتها خترج عن نطاق اإلثبات والنفي .واكذا نصبح أمام حمض تفضيل أانوي من

كل متدين لدينه ،دون أي أساس موضوعي حيتكم إليه .األساس املوضوعي  -إن وجد  -لن أييت من
داخل االعتقاد ،بل من جتربة الوجود .واملعيار ’’املوضوعي‘‘ ملدى االقرتاب من احلقيقة او احملتوى
العرفاين الكالين لكل دين .كل دين يكون أقرب إىل احلقيقة كلما زاد حمتواه العرفاين الكالين .ومن
حسن احلظ أن جتربة الوجود تقرأ كل األداين قراءة عرفانية كالنية ،وابلتايل ال تطر مثل اذه األسئلة
الطائفية .لكن اذا الرد ’’املوضوعي‘‘ ليس من اإلجاابت التقليدية  -أي االعتقادية واألانوية  -املمكنة
عن اذا السؤال.
’’ ...لغتك أرق أم لغيت؟ أدبك يف عصر ازدااره أمجل أو أقل مجاال من أديب يف عصر ازدااره؟
موسيقاك أكثر عل حتريك املشاعر أم موسيقاي؟ شعبك أخف دما أم أثقل ظال من شعيب؟ أسرع
بديهة أو أكثر فصاحة؟ معاملتك للمرأة أكثر إنسانية أم معامليت هلا؟ حبك لألطفال أقوى أم أضعف
من حيب هلم؟ ما العالقة بني القوة العسكرية أو الرخاء املادي أو التقدم العلمي أو التكنولوجي مبا إذا
كنت أسرع إىل الصفح مين؟ أكثر أم أقل استعدادا للعفو عند املقدرة؟ أو أقدر أم أقل قدرة عل ضبط
النفس عند الغضب؟  ...العالقة إذن بني درجة القوة أو الغلبة ،أو بني الرخاء املادي أو التقدم العلمي
أو التكنولوجي ،وبني التقدم أو التأخر يف سائر جوانب احلياة ،عالقة اي أبعد ما تكون عن الوضو
واحلسم‘‘.
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ويطر كل ذلك مع جتاال املسألة احملورية يف اتريخ الفكر الغريب احلديث :أن متايز العقل عن املطلق
االعتقادي ،مع جتااله للمطلق العياين أو جهله به ،قاده إىل التمايز عن كل مطلق ،وإىل النسبية واملادية
والعدمية والنفعية .وبعد ذلك ال يعود من الصعب مالحظة كل ما ينبثق عن ذلك من ظواار غري ُمرضية
فيطر السؤال عن مظاار تلك احلياة الغربية .واكذا حيدث انزاي صامت ال ضديج فيه ملناقشة املسألة

من املستوى املعريف إىل مستوى الظواار التارخيية ،فيدور احلديث مثال حول طبيعة التنمية وأمناط اإلنتاج
واالستهالك ،أو زايدة متوسط دخل الفرد ،إخل.
أنت انا إزاء نفور أانوي من فرض قيم أانوية أخرى عليها ،اذا او ملخص املوقف ،وليس نقد
املضمون األانوي اآلخر من منطلق الأانوي أصال كحل إنساين .لكن نسبية املواقف األانوية اذه ،جتعل
ما ختتاره أنت او ما أنسب لك والسالم ،ألنك تتخذ تفضيلك األانوي الناشئ عن تشكلك الثقايف
معيارا للحكم .فاالختيارات تبدو حتكمية بصورة ال مفر منها .وما دام األمر كذلك فلتكن رؤييت
التحكمية اي األفضل ال رؤية اآلخر .لكن ما حمتوى اذ األفضلية من احلقيقة؟ ما حمتوى املوقفني
كليهما من احلقيقة؟ أو ما مدى جتردمها كليهما منها؟
اذا املوقف قد يبدو مربرا من زاوية تدعيم بناء األان الفردية .وليس اناك ابلطبع ما يدعوين ألن أخضع
لغيبيات أان أخرى عل حساب غيبيايت أان .ابلعكس ،لعل يف اذا املوقف تعبريا عن قدر من نضج األان
واستكماهلا لركائز منواا وختلصها من االغرتاب إزاء تفضيالت األانوات األخرى .لكن نضج النفس
ال يتعلق فقط ،كما يعر ،كل دارس لعلم النفس ،بنمو األان إزاء األانوات األخرى ،بل يتعلق أيضا
إبدماج مضمون الالشعور يف حيز الوعي ،أو إبدماج الظل يف حيز الوعي ،كما ميكن أن يقول يونج.
وإدماج اذا الظل يعين انا ال رفض غيبيات اآلخر فحسب ،بل إخضاع الغيبيات الذاتية للنظر النقدي
أيضا .واذا جانب مفتقد متاما انا .ويغيب انا أيضا التساؤل عما إذا كان اناك أي معيار موضوعي
أستطيع أن أحكم به عل املواقف األانوية املختلفة؟ اذه كلها أسئلة غائبة متاما انا.
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او دفاع عن استقاللية منظور أانوي إزاء منظور أانوي آخر ،اذا او األساس الذي يستند إليه يف
اكتساب مشروعيه دعواه ،ال عن جتاوز األانوية أصال .او ينظر من زاوية معينة ليربز نسبية زاوية أخرى
مقابلة ،لكن يظل األمر زاوية يف مقابل زاوية أخرى ،ال نظرة معرفية شاملة .حنن انا أمام متايز أان إزاء
أخرى ،ال إزاء متايز معريف من منطلق إنساين .واو موقف مفهوم ،ما دمت مل تقف عل مصدر كل اذا
اخللل األانوي ،واو االنعزال عن املطلق الوجودي.
وعدم مواجهة جانب الظل لدى األان ليس جمرد نقص كمي يف الرؤية .بل او قصور نوعي يف تناول
أسئلة الوجود الكفيلة أبن حتل مأزق األان اليت تقاوم السيطرة ،وكذلك مأزق األان اليت حتاول فرض
السيطرة ،ألهنما كوجهي عملة واحدة ،يتدليان أبنواع ال حصر هلا عل كل املستوايت وداخل كل
اجملتمعات ويف كل العصور .ولذا فإن احلل اإلنساين حقا يظل ممتنعا.
’’كان سبب الفشل يف امليدانني [النهضة االقتصادية والتنوير] واحدا  ...واو أننا كنا حناول حتقيق
النهضة االقتصادية والتنوير يف ظل تبعية صارخة للغرب ،يف ظل االحتالل العسكري اترة ،مث يف ظل
التبعية االقتصادية والسياسية بعد انتهاء االحتالل .فلم يسمح لنا الغرب طوال املائة واخلمسني عاما
املاضية ،إال بتلك التنمية املشواة والعرجاء .كما أحس معظم مفكرينا ابلتخاذل أمام قوة الغرب ،فعدزوا
عن االاتداء إىل منوذج سوي للتنوير ‘‘...
’’كيف ميكن تصور املخرج مما حنن فيه دون أن حنصل ابتداء عل التحرر من التبعية السياسية والفكرية،
كشرط من شروط التحرر يف الدنيا والدين عل السواء؟‘‘
ال املخرج ’’مما حنن فيه‘‘ او حقا ’’التحرر من التبعية السياسية والفكرية‘‘ إزاء الغرب؟ رمبا كانت اذه
اي حدود التحرر إن حصرهتا ضمن املنظور األانوي ،الذي حتدثنا عنه سابقا ،تبعية أان إزاء أان أخرى.
لكن املخرج ’’مما حنن فيه‘‘ يرتبط ابملخرج مما الغرب فيه أيضا واو التحرر من االغرتاب الوجودي ،من
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التوام الوجودي األساسي :إما تصور املطلق كمفهوم ذاين وتصديقه اعتقاداي ،وإما إنكاره المتناعه عل
الذان واالاتداء مبطلق مادي .املأزق قائم يف كل من الشرق والغرب ،إن جاز لنا استخدام مثل اذه
األوصا .،فلدينا متايز منقوص (بني العقل واالعتقاد) انا ،يواجه متايزا شاردا اناك .والتبعية قائمة انا
واناك إزاء منط التشغيل الوحيد املتا يف اذه احلالة ،واو منط أتكيد األان ،أتكيد كل أان لنفسها ،يف
بيئة صراعية اغرتابية ال حيل مأزقها تقدم مادي وال سيطرة ثقافية.
إن املخرج ’’مما حنن فيه‘‘ ومما الغرب فيه او اخلروج من التبعية انا واناك لنمط أتكيد األان .من التوام
الوجودي األساسي إىل فضاء العرفان.
وإذا كان العرفان او املوقف الباطين من الوجود عل الصعيد الفردي ،فإن املوقف اخلارجي من الوجود
عل الصعيد اجلماعي او الكالنية .وعندما تصبح الكالنية اي املوقف الطبيعي من العامل واآلخرين
ينقلب الدافع اإلنساين احلايل للفعل من النقيض إىل النقيض .ال عل أساس طوابوي نظري ،بل عل
أساس جترييب قائم عل الثورة الوحيدة املمكنة :ثورة اخلروج من الوام الوجودي ،اخلروج إىل النور.

اُهتم التنويريون أبهنم يدعون إىل أمر  -العلمانية  -او وليد احلضارة الغربية فحسب ،يف تقليد ’’او يف
حقيقته مسخ لشخصية األمة وعبث برتاثها ،وتضحية بال مقابل أبغل وأعز ما فيها‘‘ .وكان اذا
االهتام موجها ال من التيار املقاوم للتغريب ،كما رأينا ،فحسب ،بل كان موجها أساسا من جانب تيار
اإلسالم السياسي.
ويتذكر ’’راجي‘‘ أن فؤاد زكراي قد نشر ،ردا عل ذلك االهتام ،حبثا ااما عنوانه ’’العلمانية ضرورة
حضارية‘‘( )104يفند فيه أام احلدج اليت أثريت ضد ’’ضرورة‘‘ العلمانية.
()104

انظر ’’الصحوة اإلسالمية يف ميزان العقل‘‘ ،دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع ،القاارة ابريس.1989 ،
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تصفح ’’راجي‘‘ البحث فوجد أن فؤاد زكراي يبدأ أوال إبيراد حدة من يدعون أهنا ضرورة أوروبية
فحسب ألهنم ينظرون إىل العلمانية عل أهنا’’ :جزء ال يتدزأ من التاريخ األورويب ،يرتبط ارتباطا عضواي
ابلظرو ،اخلاصة اليت مرت مبدتمع معني ،ومن مث فمن اخلطأ الفاد اقتالعها من تربتها األصلية وزرعها
يف تربة أخرى مل تكن يف أي وقت مهيأة الستقباهلا ،أو مضطرة إىل األخذ هبا  ...فاإلسالم مل يعر،
ايئة توازي اهليئة الكنسية الرمسية  ...ومل يعر ،اضطهادا للعلماء ،ومل يشهد حماوالت لعرقلة البحث
العلمي .ومن مث فإن األسباب اليت جعلت العلمانية مرحلة ضرورية يف التاريخ األورويب ال وجود هلا يف
التاريخ اإلسالمي السابق أو املعاصر‘‘.
ويرد فؤاد زكراي عل تلك احلدة فيقول’’ :رمبا مل يعر ،اإلسالم مؤسسة دينية مماثلة للمؤسسة البابوية
الكاثوليكية  ...ولكنه كان وال يزال يضم سلطة دينية قوية  ...وطوال التاريخ اإلسالمي كانت اذه
السلطة الدينية قائمة  ...إن الكتاب املعاصرين الناقدين للعلمانية ال ميلون من أتكيد التمييز بني وضع
املسيحية يف العامل الغريب ،الذي كان منقسما إىل سلطة زمنية وسلطة روحية ،ووضع اإلسالم الذي ال
يعر ،وضعا كهذا والذي يوحد بني ما او زمين (أي الدنيا) وما او روحي (أي الدين) .ولكن األمر
الذي يغفله اؤالء او أن كاثوليكية العصور الوسط يف أورواب كانت بدوراا شاملة للزمين والروحي ...
بل إن اسم الكاثوليكية ،لغواي ،يعرب عن معىن الشمول الذي ال خيرج عن نطاقه شيء [ ...و] كلمة
املسيح "اعط ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل" ،اليت يستشهد هبا كثري من خصوم العلمانية املعاصرين للتدليل
عل أن املسيحية كانت تؤكد ثنائية الدنيا والدين ،ومل تكن تسع إىل تنظيم شؤون الدنيا  ...اذه
الكلمة مل تكن تفسر عل اذا النحو يف العصور الوسط األوروبية ،ومل يكن املقصود منها عل
اإلطالق أن تتخل الكنيسة عن دعوهتا إىل اهليمنة الشاملة للدين .ومل تتمكن أورواب من حترير نفسها من
اذه اهليمنة إال بعد ذلك النضال املرير الذي خاضه مفكرواا وعلماؤاا وبعض رجال الدين فيها طوال
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فرتة ال تقل عن قرنني من الزمان  ...ومن مث فإن أحد األسباب اليت بررت ظهور العلمانية يف أورواب
ميكن أن ينطبق بدوره عل األوضاع السائدة يف العامل اإلسالمي ...
’’ لعل أشهر احلدج اليت يستند إليها خصوم العلمانية  ...اي  ...أن املؤسسة الدينية [يف أورواب] أثبتت
 ...عداوهتا السافرة للعلم احلديث  ...ومن مث فإن اجملتمع األورويب ،الذي خاض جتربة رائدة شديدة
اخلصوصية يف ميدان الكشف العلمي  ...كان لزاما عليه أن يعمل عل إفسا اجملال أمام التقدم العلمي
احلديث عن طريق احلد من سلطة الكنيسة وأتكيد مبدأ العلمانية  ...اذه احلدة ال تكتسب قيمتها إال
إذا أضيف إليها وجهها اآلخر ،واو أن احلضارة اإلسالمية مل تشهد اضطهادا للعلم عل أيدي رجال
الدين ،وأن العالقة بني العلم والدين فيها كانت عالقة تسامح وتفاام متبادل ،ومن مث فإن األسباب اليت
دعت إىل ظهور العلمانية يف أورواب ال وجود هلا يف عامل اإلسالم ...
’’فماذا يقول اؤالء عن احملن اليت أملت ابملعتزلة ،وابن رشد ،والسهروردي ،واحلالج ،عل سبيل املثال؟
أمل يكن رجال الدين ،بصورة أو أبخرى ،وراء االضطهاد الذي حل هبؤالء املفكرين؟ ...
’’قد يقال  ...إن األمور قد اختلفت يف العامل اإلسالمي احلديث .ولكن ماذا نقول عن االضطهاد
الذي أحلقه رجال الدين ،أو مؤسسة األزار ،بطه حسني ،وعلي عبد الرازق ،وحممد أمحد خلف هللا،
وكثري غريام من الباحثني واملفكرين؟ أليس اذا دليال عل أن الصدام بني املفكر والعامل وبني السلطة
الدينية ما زال عل أشده يف اجملتمع اإلسالمي يف صميم العصر احلديث؟‘‘
ويتذكر ’’راجي‘‘ أن العلمانيني املصريني عامة ،مع تركيزام عل ’’فصل الدين عن الدولة‘‘ إلبعاد
احتكار السلطة ابسم تفسري للدين تتسلط به فئة ما عل اجملتمع ،مل يتناولوا إال ملاما اجملتمع الغريب
احلديث إال بصورة شبه متديدية ابستثناء ما يتعلق رمبا بسياساته اخلارجية االستعمارية ،لكن رئي أن
ذلك تعبري عن سياسة طبقة متسلطة عل القطاع األكرب من اذا اجملتمع.
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أما ’’طبيعة‘‘ ذلك اجملتمع ذاته ودوافعه ورؤيته للعامل فكانت تكاد تكون غائبة متاما عن كتاابهتم .واكذا
ظلت ظواار مثل انتشار العدمية والنفعية واملادية تثري قلق التيار الديين الذي رأى احلل يف االعتصام
برؤيته االعتقادية التقليدية ،وتثري قلق التيار املقاوم للتغريب الذي أخذ حيلل وينقد اجملتمع الغريب ذاته.

يف اذه األجواء يُصدر عبد الوااب املسريي موسوعته ’’العلمانية اجلزئية والعلمانية الشاملة‘‘( )105اليت
يكرسها لبحث اذه الظاارة.

تناول ’’راجي‘‘ الكتاب من مكتبته وأخذ يتصفحه ،واكتشف أنه كان قد اقتبس منه بعض
االستشهادات اليت تلخص أفكاره الرئيسية برتتيب منطقي .قرأ ’’راجي‘‘ تلك املقتطفات ،مث قام إىل
الكومبيوتر وفتحه وبدأ يكتب:
’’عزيزي ’’حمب‘‘ أرسل إليك يف الوثيقة املرفقة هبذه الرسالة تلخيصا موجزا  -لكنه ليس خمال فيما أرجو
 للرؤية األساسية لكتاب عبد الوااب املسريي ’’العلمانية اجلزئية والعلمانية الشاملة‘‘.’’ال أشك يف أنك تعر ،أين أتطلع ملعرفة رأيك فيها .‘‘...
فتح ’’حمب‘‘ الوثيقة ،ووضع جبانبه قلما وورقة سيدون عليها ما يعن له من مالحظات ،وأخذ يقرأ:
يقول املسريي إن’’ :مصطلح العلمانية  ...يشري  ...إىل متصل من املدلوالت يف أقص أطرافه ما
نسميه "العلمانية اجلزئية" ،ويف الطر ،اآلخر ما نسميه "العلمانية الشاملة" .وتتمازج املدلوالت فيما
بينهما  ...العلمانية اجلزئية :رؤية جزئية للواقع ال تتعامل مع أبعاده الكلية والنهائية (املعرفية) ،ومن مث ال
تتسم ابلشمول .وتذاب  ...إىل ضرورة فصل الدين عن عامل السياسة ورمبا االقتصاد ،واو ما يُعرب عنه
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بعبارة "فصل الدين عن الدولة"  ...وتلزم الصمت بشأن اجملاالت األخرى من احلياة  ...ولذا ال تتفرع
عنها منظومات معرفية أو أخالقية [ ...فهي] ال تنكر ابلضرورة وجود مطلقات وكليات أخالقية
وإنسانية ورمبا دينية ،أو وجود ماورائيات وميتافيزيقا[ ...و] ال تسقط  ...يف الواحدية الطبيعية/املادية،
بل ترتك لإلنسان حيزه اإلنساين يتحرك فيه (إن شاء).
أما ’’العلمانية الشاملة [فإهنا] رؤية شاملة للعامل ذات بعد معريف (كلي وهنائي) حتاول بكل صرامة حتديد
عالقة الدين واملطلقات واملاورائيات (امليتافيزيقية) بكل جماالت احلياة .واي رؤية عقالنية مادية ،تدور يف
إطار املرجعية الكامنة والواحدية املادية ،اليت ترى أن مركز الكون كامن فيه ،غري مفارق أو متداوز له
(فالعلمانية الشاملة وحدة وجود مادية)  ...وتتفرع عن اذه الرؤية منظومات معرفية (احلواس والواقع
املادي مصدر املعرفة  .)...كما تتفرع عنها رؤية أخالقية (املعرفة املادية املصدر الوحيد لألخالق)،
وأخرى اترخيية (التاريخ يتبع مسارا واحدا) ،ورؤية لإلنسان ( ...جزء ال يتدزأ من الطبيعة/املادة  ...غري
قادر عل  ...االختيار األخالقي احلر)  ...ليست جمرد فصل الدين أو الكهنوت ،أو اذه القيمة أو
تلك عن الدولة أو عما يسم "احلياة العامة"  ...وإمنا تعين فصل كل القيم الدينية واألخالقية واإلنسانية
(املتداوزة لقوانني احلركة واحلواس) عن العامل ،عن كل من اإلنسان  ...والطبيعة ونزع القداسة عنهما،
حبيث يصبح العامل مادة نسبية ال قداسة هلا ،يوظفها اإلنسان األقوى لصاحله .ومن انا ،نذاب إىل أن
العلمانية الشاملة اي اإلمربايلية ...
’’"وحدة الوجود" تعين القول أبن مركز العامل (املبدأ الواحد) حال وكامن فيه ،واو يتبدى يف صيغتني
خمتلفتني ظاارا ،بينما مها يف واقع األمر صيغة واحدة  -رغم اختال ،التسميات اليت تطلق عل كل
منهما.
(أ)

يف املنظومات احللولية الكمونية الروحية (وحدة الوجود الروحية) ،يسم املبدأ الواحد
"اإلله" ،ولكنه إله حيل يف خملوقاته وميتزج مث يتوحد معها ويذوب فيها متاما ،حبيث ال يصري
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له وجود دوهنا وال يصري هلا وجود دونه  ...فهو إله امسا ،ولكنه او الطبيعة/املادة فعال .وقد
طور ايدل اذه الصياغة فتحدث عن "الرو املطلق" أو "رو التاريخ" فهو يبدو وكأنه
يتحدث عن أمور روحية مثالية ،ولكنه يف واقع األمر يتحدث عن عناصر مادية حمسوسة.
(ب) يف املنظومات احللولية الكمونية املادية (وحدة الوجود املادية) ،يتم االستغناء متاما عن أية لغة
روحية أو مثالية ،ويسم املبدأ الواحد "قوانني الطبيعة" أو "القوانني العلمية" أو "القوانني
املادية" أو "قانون احلركة (ولذا فنحن نسميها "حلولية بدون إله") .ويكون اذا القانون قانوان
شامال ميكن تفسري كل الظواار  -ومن بينها الظاارة اإلنسانية  -من خالله.
’’ورغم االختال ،الظاار بني وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود املادية فإن بنيتهما واحدة ،إذ
تتسمان ابلواحدية ومبحو الثنائيات املقدرة عل التداوز .وحنن نذاب إىل أن وحدة الوجود املادية
اي ذاهتا العلمانية الشاملة ...
’’والفرق بني ما نسميه "العلمانية اجلزئية" وما نسميه "العلمانية الشاملة" او  ...الفرق بني مراحل
اترخيية لنموذج واحد فالعلمانية  ...تظهر من خالل حلقات متتابعة [عل ايئة] متتالية مناذجية  ...يف
املراحل األوىل من اذه املتتالية تسود العلمانية اجلزئية ،حينما يكون جماهلا مقصورا عل اجملالني
االقتصادي والسياسي ،وحني تكون اناك بقااي مطلقات مسيحية وإنسانية ،وحني تتسم الدولة ووسائل
اإلعالم وقطاع اللذة ابلضعف والعدز عن اقتحام (أو استعمار) كل جماالت احلياة  ...ولكن يف املراحل
األخرية ،ومع تزايد قوة الدولة ووسائل اإلعالم وقطاع اللذة ،ومتكنها من الوصول إىل الفرد وإحكام
القبضة عليه من الداخل واخلارج ،ومع اتساع جمال عمليات العلمنة وضمور املطلقات واختفائها،
وهتميش اإلنسان ،وسيادة النسبية األخالقية ،مث النسبية املعرفية  ...تظهر العلمانية الشاملة ...
’’"التوحيد" او اإلميان أبن املبدأ الواحد  ...او "اإلله" ،خالق الطبيعة والتاريخ [؟] ،واو الذي حيركهم
ويزودام ابلغاية ويضفي املعىن عل الوجود .ولكنه مع اذا مفارق ملخلوقاته مجيعا .ال حيل يف أي منها،
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وال يتوحد معها .واو ما يعين أن النظم التوحيدية تولد ثنائية أساسية ،تبدأ بثنائية اخلالق واملخلوق ،اليت
يرتدد صدااا يف ثنائية اإلنسان والطبيعة يف كل الثنائيات األخرى يف الكون .وبذلك ال تسقط العقائد
التوحيدية يف الواحدية ...
’’واناك من يطر سؤاال شديد األمهية واخلطورة واو :ال االنتقال من العلمانية اجلزئية إىل العلمانية
الشاملة مسألة حتمية؟ وال مثل اذا االنتقال أمر "ممكن ومتيسر" يف عاملنا العريب اإلسالمي ،مبرياثنا
الديين واألخالقي الطويل والعميق؟ وال او أمر مرغوب فيه؟ ...
’’اإلنسان الفرد ال يتبىن  -ابلضرورة  -النموذج السائد يف جمتمعه بقضه وقضيضه .فمعظم البشر
يعيشون حياهتم مستخدمني أكثر من منوذج وأكثر من مرجعية ،بعضها قد يكون متناقضا متاما مع
البعض اآلخر (والبشر قادرون دائما عل التعايش مع التناقض!) [ ...لكن] بعض األفراد يتبنون مناذج
علمانية شاملة ،ويستخدمون مع ذلك ديباجات جزئية عن وعي وبدااء مقصود ،ألن الناس ينفرون
بفطرهتم اإلنسانية من العلمانية الشاملة بسبب وحشيتها وعدميتها ...
’’ويذاب كثري من الباحثني إىل أن املشروع التحديثي  ...يف إطار العقالنية الشاملة مشروع غريب
ابلدرجة األوىل .ومن مث ،يرون أن عل من يريد التحديث استرياد النماذج الغربية .كما أن اناك  -عل
العكس من ذلك  -من يذاب إىل القول أبن [ذلك] املشروع  ...إذا كان غربيا ،فنحن ...
"بروحانياتنا وإسالمنا" حمصنون  ...ضده [ ...اذا] النموذج التفسريي الكامن يف كلتا الرؤيتني  ...يرى
أن املعرفة كلها مكتسبة (أو مستوردة) من اخلارج ،وأن املعرفة احلديثة عل وجه اخلصوص مكتسبة من
الغرب ،وينكر أن بعض جوانب املعرفة األساسية (حديثا وقدميا) تولد داخل عقل اإلنسان ...
’’وال ميكن إنكار أن للنموذج التحديثي العقالين املادي العلماين الشامل جذورا غربية واضحة  ...وأنه
انتقل من العامل الغريب إىل بقية العامل ،بل اكتسحه اكتساحا ،ألسباب خاصة ابحلضارة الغربية (...
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االمربايلية  ...غياب القوى األخرى املضادة  .)...ولكن نرى أن أحد أام أسباب جناحه عل املستوى
العاملي او أن جذوره كامنة يف النفس البشرية نفسها .وأنه تعبري عن منط متكرر ونزوع إنساين كوين،
واو النزوع اجلنيين ورغبة اجلزء يف الذوابن يف الكل واإلنسان يف الطبيعة/املادة والعودة إىل الرحم
(الكوين) .وجيب أن ندرك العلمانية يف إطاراا اذا فهي ليست مقصورة عل الزمان واملكان الغربيني ...
[ما او إذن اذا النزوع اجلنيين؟] ’’"النزعة اجلنينية (أو الرِّمحية)" مصطلح قمنا بصياغته لنصف نزعة
نتصور أهنا أصلية كامنة يف النفس البشرية ،واي نزعة حنو رفض كل احلدود وإزالة املسافة اليت تفصل بني
اإلنسان وما حوله ،حىت يصبح كائنا ال حدود له  ...حيث يتحد الدال ابملدلول ،والشكل ابملضمون،
والصورة ابلفكرة ،واملقدس ابملدنس ،وتذوب اجلواار الفردية يف جوار كوين واحد  ...فاحلالة اجلنينية اي
الواحدية ابمتياز ...
’’[واذه] "الواحدية الكونية" اي الرؤية القائلة أبن مركز الكون كامن فيه ،وأن اإلله واإلنسان والطبيعة
يشكلون وحدة عضوية واحدة ،وأن مثة جوارا واحدا يف الكون رغم كل التنوع الظاار ،وأن اإلنسان
واإلله جزء من دورات الطبيعة والكون ال يتداوزاهنا .واذه الرؤية تشكل اإلطار املعريف الشامل للدايانت
الوثنية القدمية " ...الواحدية املادية" اي ذاهتا الواحدية الكونية .فهي توحد اإلنسان ابلكون مع استبعاد
اإلله متاما .واذه الرؤية تشكل اإلطار املعريف لكل األيديولوجيات العلمانية الشاملة احلديثة .واي ال
ختتلف يف أساسياهتا عن الواحدية الكونية القدمية ،فكالمها يرى أن مثة جوارا واحدا يف الكون ينفي
وجود احليز اإلنساين والثنائية النامجة عن وجوده ...
’’وعامل الواحدية املادية يستبعد من منظوماته املعرفية واألخالقية أي عنصر من عناصر التداوز (اإلله -
القيم اإلنسانية واألخالقية املطلقة  -الغائيات املتداوزة حلركة املادة) ،وينظر للعامل من خالل قانون
طبيعي مادي واحد  ...ومن مث فالرؤية الواحدية املادية توحد بني اإلنسان والطبيعة ،وتستبعد املقدسات
والغائيات (اإلهلية واإلنسانية) كافة ...
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’’يف اذا اإلطار تصبح املعرفة مسألة تستند إىل احلواس وحسب ،ويصبح العامل الطبيعي او املصدر
الوحيد أو األساسي للمنظومات املعرفية واألخالقية ،وتُرد األخالق إىل االعتبارات املادية (االقتصادية
واالجتماعية والسياسية) ،وتنفصل احلقائق املادية متاما عن القيمة ،وتصبح احلقائق املادية  ...املتغرية اي
وحداا املرجعية املعرفية واألخالقية املقبولة ،وتصبح سائر األمور (املعرفية واألخالقية) نسبية ،صاحلة
للتوظيف واالستخدام ...
’’"التداوز والتعايل" او أن يتعاىل الشيء ويرق حىت جياوز كل حد معلوم أو مقام معرو ،،إىل أن
يصل إىل قمة التداوز ،فيصبح منزاا عن الزمان واملكان وعامل الطبيعة/املادة ،ويصبح مطلقا متداوزا
للنسيب .والكمون واحللول عكس التداوز .ويف النظم التوحيدية يوجد املركز خارج عامل الطبيعة/املادة
متداوزا هلا ،أما يف النظم احللولية فإن املركز يوجد كامنا (حاال) فيها ،ال ميكنه جتاوزاا ...
’’"الثنائية" مصطلح يقابل "الواحدية" واي اإلميان بوجود أكثر من مبدأ وأكثر من جوار يف العامل .ويف
إطار املرجعية الكامنة واحللولية الكمونية ،فإن مركز الكون يكون كامنا فيه  ...وختتفي الثنائية املبدئية،
ثنائية املتداوز املتعايل واحلال الكامن ،وختتفي معها كل الثنائيات األخرى لنصل إىل عامل الواحدية املادية
والكمون الكامل  ...مذاب احللول أو الكمون  ...ينكر إمكانية التداوز ...
’’نذاب إىل أن اإلنسان تتنازعه نزعتان كامنتان فيه :النزعة اجلنينية حنو إزالة احلدود واحليز اإلنساين
واهلوية اإلنسانية والذات املتعينة ،وحمو الذاكرة التارخيية ،والذوابن يف الطبيعة/املادة ،واهلرب من املسئولية
األخالقية ،واملقدرة عل التداوز  ..من انحية .ومن انحية أخرى ،النزعة الرابنية حنو جتاوز الطبيعة/املادة
وتقبل احلدود واملسئولية وعبء الوعي ،وأتكيد اهلوية اإلنسانية وتركيبتها .والنزعة الرابنية اي تعبري عن
أنه يوجد داخل اإلنسان عنصر غري مادي غري طبيعي ال ميكن رده إىل الطبيعة/املادة ،نسميه "القبس
اإلهلي" ،واو ذلك النور الذي يبثه اإلله الواحد املتداوز يف صدور الناس (بل يف الكون أبسره) ،فيمنحه
تركيبته الالمتنااية ،ويولد يف اإلنسان العقل الذي يدرك من خالله أنه ليس إهلا ،وأنه ليس الكل ،وأنه
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مكلف حبمل األمانة ،وأن عليه أعباء أخالقية وإنسانية تشكل حدودا وإطارا له .ولكن اذه احلدود اي
نفسها اليت متيزه ،فهي تفصله عن كل من اإلله والكائنات الطبيعية ،ومتيزه عن اذه الكائنات بعقله
ووعيه واملسئولية املنوطة به .فكأن احلدود اي حيزه اإلنساين الذي ميكن له أن حيقق فيه إمكانياته أو
جيهضها .واو احليز الذي يتحول فيه اإلنسان إىل كائن اجتماعي قادر عل أن يرجئ رغباته ،ويعلي
غرائزه ،وال يطلق لشهواته العنان حىت ميكنه أن يعيش مع اآلخرين ويتواصل معهم ،وأن ينتج أشكاال
حضارية إنسانية تتداوز عامل الطبيعة/املادية وعامل املثريات واالستداابت العصبية واجلسدية املباشرة ...
’’واإلنسان الرابين  -مثرة النزعة الرابنية  -يقف عل طر ،النقيض من اإلنسان الطبيعي/املادي  -مثرة
النزعة اجلنينية  -فهو له اوية حمددة يكتسبها من خالل احلدود املفروضة عليه ،ولكنه ال يتمركز حول
ذاته ،ويف إطار املرجعية املتداوزة ميكنه أتكيد إنسانيته ال ابلعودة إىل ذاته الضيقة (الطبيعية) والرغبة يف
التحكم يف الكون ،وإمنا ابإلشارة إىل النقطة املرجعية املتداوزة .واو أيضا ال يفقد ذاته وال يتمركز حول
املوضوع (الطبيعة/املادة) ،أي أنه ال يتأرجح بني الواحدية والثنائية الصلبة ،وال بني الصالبة والسيولة.
فوجود املركز املتداوز ضمان ألن حيتفظ هبويته وذاته ،ولئال يغوص يف محأة املادة أو يذعن لقوانينها
وحتمياهتا ...
’’يالحظ أن املبدأ الواحد ومركز الكون حيل يف بداية األمر يف كل من اإلنسان والطبيعة بدرجة متساوية.
وتنتج عن اذا احلل املزدوج  ...ثنائية اإلنسان يف مقابل الطبيعة/املادة  ...ولكن يف غياب أية معايري
متداوزة لإلنسان  ...يكتشف اإلنسان أن الطبيعة (املادة)  ...تقف  ...متمركزة حول نفسها ،أي أهنا
تصبح مرجعية ذاهتا ،مكتفية بذاهتا ال تشري إال إىل نفسها ،ال تكرتث ابإلنسان  ...من الطبيعي بعد
ذلك أن حيدث صراع بني املركزين (اإلنسان والطبيعة) ،ومن مث  ...تنحل الثنائية  ...إىل واحدية مادية
 ...يتحقق اإلنسان من أن ذاته طبيعية/مادية ،وأن قوانني العقل (الذي مييزه عن بقية الكائنات) اي
نفسها قوانني الطبيعة/املادة ،وأنه ابستبعاد املاوراء  ...تصبح الطبيعة/املادة وقوانينها اي املصدر الوحيد
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ملعايريه ومنظوماته املعرفية واألخالقية واجلماعية  ...ولذا فإن متركز اإلنسان حول ذاته الطبيعية يؤدي إىل
التمركز حول املوضوع الطبيعي ،أي قوانني الطبيعة/املادة  ...فتزول الثنائية  ...وتسود الواحدية  ...ومن
مث ،ينفصل [اإلنسان] عن أية معيارية أو غائية خارجة عنه (سواء أكانت دينية أم أخالقية أم إنسانية)
ويتحرر منها  ...وتنتقل اذه العملية من جماالت احلياة العامة إىل حياة اإلنسان اخلاصة (األسرة -
أوقات الفراغ) ،ومن خارجه (السوق  -املصنع) إىل داخل ذاته أيضا (أحالمه  -مثالياته)  ...يتم النظر
إليه منعزال عن كلتيه اإلنسانية  ...فهو إنسان اقتصادي خاضع للحركيات االقتصادية ،أو إنسان
جسماين خاضع لقوانني الغريزة ،ال يسأل أسئلة كلية هنائية ،وإن جال يف صدره شيء منها فإنه جييب
عنها إجاابت مادية  ...يصبح اإلنسان  ....خاضعا لكياانت مركبة أكرب منه  ...اذه الكياانت اجملردة
(السوق  -التاريخ  -اجلسد  -الدولة) عادة ما تكتسب أبعادا مادية  ...ميكن تسمية اذه الكياانت
اجملردة "املطلق العلماين" ،واي كياانت هتيمن عل اإلنسان متاما  ...يصبح جمرد عناصر موضوعية ...
غري شخصية ،متماثلة إىل حد كبري ،فيسهل التعامل معها  ...ودراستها والتحكم فيها وإخضاعها
ل نماذج حتليلية  ...وقواعد إجرائية ذات طابع مادي كمي عام (واذا او الرتشيد املادي للحياة) ...
ميكن القول أبن العلمنة اي "الرتشيد املادي" ،أي إعادة صياغة الواقع املادي واإلنساين يف إطار منوذج
الطبيعة/املادة ،ابلشكل الذي حيقق التقدم املادي (وحسب) ،مع استبعاد كل االعتبارات الدينية
واألخالقية واإلنسانية  ...يف خمتلف جماالت احلياة ،حبيث يصبح كل جمال خاضعا للقوانني (املادية)
الكامنة فيه ،حىت يتحول الواقع إىل مادة استعمالية ،ويتحول اإلنسان إىل كائن وظيفي أحادي البعد ...
تتصاعد عمليات الرتشيد املادي ،ويتم تطبيقها عل مستوى العامل بدرجات متزايدة  ...واو ما يؤدي
إىل تزايد تساقط احلدود واخلصوصية ،ويصبح العامل كله مادة استعمالية  ...وبذلك يتم تفكيك اإلنسان
متاما ،ورده إىل الطبيعة/املادة ‘‘...
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انته ’’حمب‘‘ من قراءته اليت كان يقطعها بتدوين مالحظات سريعة عل ورقة جبانبه ،مث شرع يرد عل
’’راجي‘‘.
’’عزيزي ’’راجي‘‘:
تثري االستشهادات املقتطفة من كتاب املسريي خواطر مجة .لكين سأكتفي يف اذه الرسالة مبالحظات
أساسية أولية ،معوال عل ما انقشناه يف حواراتنا السابقة .ومن املؤكد أننا نستطيع أن نتناوهلا مبزيد من
التفصيل يف لقاءاتنا املقبلة ،إن استشعران حاجة لذلك:
 - 1يف حدود ما فهمت ،يساوي املسريي أوال بني وحدة الوجود املادية ووحدة الوجود الروحية ،ألهنما
ترفضان كلتامها التداوز والتعايل؛ ويساوي اثنيا بني وحدة الوجود بنوعيها اذين وبني الواحدية املادية.
وأنت تعر ،أننا درجنا يف مناقشاتنا عل أال نُعىن كثريا أبي اعتبارات نظرية ال أساس جتريبيا هلا،
إذ نصبح عندئذ بصدد حبث مقوالت ذانية تساق اكذا عل عالهتا دون أي أساس وقائعي هلا.
وأتصور أن فكرة مدى متاثل أو تعارض وحدة الوجود املادية والروحية مسألة نظرية ال تتعلق بوقائع جتريبية
ولذا سأستأذنك يف تنحيتها جانبا ،ولو مؤقتا.
 - 2لكن األمر املهم يف اذا املقام او تسوية املسريي بني وحدة الوجود املادية وبني الواحدية املادية.
وأتصور ،من زاوية جتريبية ،أن اناك فرقا بني االثنتني ،حىت وإن اتفقت النظراتن يف تفسري الظواار كافة
برداا إىل مبدأ مادي واحد هنائي .فوحدة الوجود املادية يُفرتض أن تقوم عل شعور من يؤمن هبا
بوحدته مع الوجود كله وابنتمائه لكل مادي ،ال مبدرد تفسريه كل األمور مببدأ مادي ،كما او احلال مع
الواحدية املادية .لكنك إن نظرت إىل املتمسكني ابملوقف العقلي املادي لرأيت أهنم حىت مع تفسريام
الوجود عل أنه قائم عل جوار واحد  -او املادة  -يُرد إليه كل شيء ويُفسر من خالله كل شيء،

فإن ذلك ال يقرتن لديهم بتلك الوحدة الشعورية مع الوجود ،مبا يُربر اعتبار الرؤية السائدة يف ’’العلمانية
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الشاملة‘‘ وحدة وجود مادية .األصدق  -أي األكثر انطباقا عل للمشاادات التدريبية واألكثر تعبريا
عنها  -او وصف تلك الرؤية أبهنا واحدية مادية ال وحدة وجود مادية .فالواقعة التدريبية الشعورية
األوىل تتمثل حتديدا ،رغم تفسري كل شيء برده إىل جوار واحد او املادة ،يف االنفصال اجلواري القائم
داخل نفس اإلنسان الواقعي وشعوره وتفكريه بينه وبني العامل ،فهو ينظر إىل نفسه ككيان قائم بذاته إزاء
الوجود اخلارجي .ولذا فإن جتربته الشعورية األوىل اي النقصان الوجودي ،ال الوحدة الوجودية.
 - 2مث تساق انا فكرة ’’اإلله‘‘ و ’’اخلالق‘‘ ،ال من حيث إهنا واقعة ذانية اجتماعية تُبحث ،بل
ابعتباراا حقيقة معرفية تطر كحقيقة اعتقادية دون تدليل بوصفها من البديهيات اليت ال حتتاج إىل
تعليل .مث يبين الكاتب عليها فكرة ذانية اثنية تقوم عل االنفصال بني ذلك ’’اخلالق‘‘ والعامل يف ثنائية
أوىل تتفرع عنها كل الثنائيات األخرى ،يف بديهية أخرى .ويرتب الكاتب عل ذلك ضمنا أفضلية اذه
الثنائية عل الواحدية ،مع تغافل كل املعضالت الالاوتية املرتتبة عل تلك الثنائية االعتقادية والناشئة
عن وجود مصدرين للمشيئة والقدرة ،إن أثبتهما معا لتربير الوعد والوعيد والثواب والعقاب تكون
قد ضحيت ابلتوحيد ،وإن نفيت أحدمها إلنقاذ التوحيد تكون قد ضحيت ابلعدل وقوضت الثواب
والعقاب واجلنة والنار ،أي قوضت األساس الالاويت لالعتقاد.
 - 3لكننا إذا واصلنا ،من جهة أخرى ،استقراء ما تدل عليه ’’جتربة الوجود‘‘ الفعلية ،لوجدان أن
الواحدية والثنائية ال تتنافيان حتما .فتدربة الوجود تدل عل أن الواحدية اي اجلوار النهائي يف ذاته وأن
الثنائية اي املظهر اخلارجي املتحول ،كلتامها قائمتان معا يف آن واحد .وعليه يصبح احللول والتعايل
قائمان معا أيضا يف آن واحد .ذلك ما تدل عليه ’’جتربة‘‘ الوجود بشكل عملي ملموس ،ال كمدرد
مفهوم ذاين يساق .واذا او التعبري عن التوحيد احلقيقي ،القائم عل مصدر وحيد للمشيئة والقدرة.
وعليه ،تصبح الواحدية اي واحدية الوعي املتعايل واحلال ،واحدية اجلوار وثنائية الظاار .ويصبح إدراك
تلك احلقيقة ،أو املفارقة ،او ابب حل املأزق بني العقل واالعتقاد.
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 - 4تسري جتربة الوجود مع الواحدية املادية شوطا فقط من الطريق .نعم ،إن إدراك العامل املادي يتم فقط
من خالل احلواس والعقل .ذلك او الشوط الذي قد ’’يبدو‘‘ يف اذه احلدود مشرتكا .ولكن جتربة
الوجود تضيف أمرين اامني :أوال أن ذلك العامل ’’يبدو‘‘ ماداي يف الظاار فقط ،أما جواره فهو الوعي
ذاته .واثنيا ،أن اجلوار املتعايل يُدرك أبداة فوق حسية وفوق عقلية (مبعىن أهنا تتضمنهما يف تركيبة أعل )
اي أداة احلضور الواعي ،فالوعي يدرك جوار ذاته بذاته او نفسه .وتصبح احلقيقة األساسية اي اجلوار

املتعايل الذي يتدل كظاار متغري .وذلك احلل املستمد من جتربة الوجود يتيح ألصحاب الرؤية املادية
جتاوز حمدودية ما تدل عليه احلواس والعقل؛ ويتيح ألصحاب الرؤية االعتقادية جتاوز الفراغ املعريف الذي
ميلؤه االعتقاد مبفهوم ذاين عن اخلالق .اكذا حتل جتربة الوجود املأزق القائم بني العقل واالعتقاد.
 - 5حماولة رد وحدة الوجود املادية  -والواحدية املادية ابلتايل  -إىل نزوع جنيين كامن يف النفس
اإلنسانية يقوم عل رغبة الفرد يف التوحد بكل ما حوله ،او جمرد فكرة ذانية تنفيها الواقعة الشعورية
البشرية األساسية األوىل املتمثلة يف االنفصال بني األان والعامل .عالوة عل أن التدربة التارخيية املتطاولة
تبني أن ذلك النزوع  -إن ُوِّجد جدال  -مل يندح يف القضاء عل الواقعة الشعورية األوىل واي االغرتاب
والنقصان الوجودي .رمبا كانت تلك الفكرة (النزوع اجلنيين إىل االرتباط ابلكل) رد فعل عل إحساس
اإلنسان املمض ابنفصاله عن العامل وعن اآلخرين وعما حوله .لكن مكابدة اإلنسان الشعورية هلذا
االنفصال او احلقيقة التدريبية األوىل ،وليس فكرة النزوع اجلنيين ،اليت قد تظهر أحياان يف تعبري فين أو
ديين أو فكري انا أو اناك ،لكنها ليست جتربة شعورية واقعية وأساسية عل أي حال .دعك من أن
اذا النزوع  -حىت لو سلمت بوجوده جدال  -مل يندح أبي مقدار يف جتسري ذلك االنفصال الوجودي
الرايب بني اإلنسان والعامل.
 - 7يف مواجهة اذا ’’النزوع اجلنيين‘‘ إىل التوحد ابلكل يقوم  -يف نظر املسريي  -منوذج ’’اإلنسان
الرابين‘‘ ،أي املؤمن بثنائية اخلالق واملخلوق اعتقاداي .ونصل انا إىل النقطة املعينة اليت حيدث عنداا،

199

لدى كل كاتب اعتقادي ،حتول فكري صامت نتيدة دافع نفسي ،نصل إىل فكرة االعتقاد املأخوذ كأنه
بديهة مسلم هبا .واو أمر ال يقره العقل بدااة ،وإال ملا كانت اناك حاجة إىل االعتقاد أصال.
واإلشكال انبع من عدز العقل عن الوصول إىل املطلق ’’الروحي‘‘ ،إن جاز أن نطلق عليه اذا االسم،
ألنه ال يدرك بعني احلواس وال بعني العقل .أمام اذا اإلشكال ،أو اذا العدز ،ال يكون أمام العقل
إال تفسري كل شيء تفسريا ماداي ما دام أنه ال يستطيع أن يرى أمامه إال املادة ،ما دام ال يستطيع أن
ُخيضع املطلق الروحي للحس والذان .أنت يف احلقيقة أمام حل ’’عقلي‘‘ أو ذاين (حمدود كما رأينا)
ملأزق معريف ،فهل عندك هلذا املأزق حل ’’عقلي‘‘ آخر ،أم أن كل ما تقرتحه او االعتقاد وكف ؟
 - 8ولذلك فإن القول أبن وحدة الوجود املادية ،والواحدية املادية ،أتيت استدابة لنزوع جنيين ما إىل
االرتباط ابلكل ،ينطوي عل مغالطة معرفية .ألن اذه النتيدة ،أي الواحدية املادية ،تصبح اي احلل
العقلي الوحيد املتا  ،إن شاء املرء أن يكون خملصا ملا يقوله العقل وحده ،دون احلاجة مطلقا لوجود
نزوع جنيين أو غريه .وما حماولة احلديث عن النزوع اجلنيين والنزوع الرابين ،مع تفضيل الثاين ضمنيا دون
مناقشة أو تعليل ،إال حماولة لتقبيح االختيار العقلي وجتميل االختيار االعتقادي ،وذلك دون تناول
مربرات التخلي عن العقل .حماولة االنتصار لالختيار االعتقادي ،الذي ال ميكن بدااة تربيره عقال وإال
ملا كان اناك احتياج إىل االعتقاد أساسا ،فيها إغفال لكون االختيار العقلي  -عل ماديته احملتمة
واملعيبة  -أكثر تقدما من الناحية املعرفية من املوقف االعتقادي .أكثر تقدما ألنه ،رغم قصوره البني،
يتضمن قدرا أكرب من الصحة ’’املثبتة‘‘ ،وابلتايل فإنه أكثر تقدما  -عل الصعيد املعريف  -من املوقف
االعتقادي .قد تكون الرغبة يف نفي أفضلية اذا التقدم النسيب للموقف العقلي اي اليت أجلأت الكاتب
إىل اعتبار أن األمر كله يعزى إىل نزوعني كامنني يف النفس البشرية :نزوع جنيين ونزوع رابين .واكذا
يبدو لوالة أن األمر يتعلق بنزوعني متساويني ،مث ال يلبث الكاتب أن يقول كال ،إن النزوع الرابين أرق
من النزوع اجلنيين ألنه يرتبط ابملسؤولية األخالقية لإلنسان ،مع التغافل عن اجلوار النفعي لكال النوعني
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من األخالق :األخالق االعتقادية واألخالق املادية .اذا االنتصار للموقف االعتقادي قائم ببساطة
عل مغالطة معرفية وعل تفضيل ذاين ذايت.
 - 9ويُالحظ أن ’’االعتقاد‘‘ ،الذي يتبناه ’’اإلنسان الرابين‘‘ يُرِّسخ ،او اآلخر ،اذا االنفصال
بتأكيده عل وجود جوارين منفصلني ابتداء انفصاال اتما ال سبيل إىل جتاوزه أبي شكل .واذا االعتقاد
يزعم أيضا أنه ُحي ِّمل اإلنسان مسؤولية أخالقية عن أفعاله ،مع جتاال أهنا تظل أخالقا نفعية بدوراا يف
هناية املطا .،ال الواحدية املادية وال الثنائية الدينية جنحتا يف حل مأزق اذا االنفصال .ما يربط املوقفني
أكثر مما يفرقهما ،فهما يقومان ،إضافة إىل ذلك االنفصال واالغرتاب الوجودي ،عل منط أتكيد األان.
واالعتقاد يقوم عل ثنائية جوارين :هللا/املطلق  -الطبيعة/اإلنسان .أما املادية فتقوم عل واحدية اجلوار
املادي ،حيث يصبح الوعي جمرد انعكاس للمادة .اااتن الرؤيتان مها جمرد تفسريين نظريني يعاجلان
املوقف من اذا النقصان الوجودي املؤمل ،ال رؤيتني انبعتني من جتربة واقعية .إحدامها تعاجله بتعميم الرؤية
املادية عل كل موقف ميكن أن يتخذ من العامل ،دون أن تندح  -إذا احتكمنا لواقع املشاادة التدريبية
 يف جتسري اهلوة القائمة بني اإلنسان والعامل .أما الثانية ،فتسلم هبذا االنفصال ،وتسع لتداوز البؤسالذي خيلقه خبضوع املبدأ املخلوق للمبدأ اخلالق ،فتصبح هنبا لكل التناقضات الالاوتية اليت مرت علينا،
دون أن تندح اي األخرى يف جتسري اوة ذلك االنفصال نفسه ،وال ما يقرتن به ابلتايل من شقاء
وصراع.
 - 10فاملسألة تعود دوما إىل أن املآل املادي للغرب او نتيدة مأزق معريف قاد حتما  -يف غياب
العرفان  -إىل مسار ثقايف خمصوص :او الرؤية املادية ،النفعية والعدمية والعبثية .ال جمال إلدانة اذا
املوقف ابللدوء إىل االعتقاد ،الذي او ابلقياس إليها  -أي ابلقياس إىل الرؤية املادية ،عل كل مآسيها
وكوارثها ونكباهتا  -خطوة إىل الوراء ألنه ،يف غياب العرفان أيضا ،يتضمن قدرا أقل من احلقيقة املثبتة.
ومرة أخرى ،يتضح أن ما تدل عليه ’’جتربة الوجود‘‘ ،اليت تدلك عل املطلق العياين التدرييب أبداة فوق
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عقلية اي احلضور الواعي ،او ما يتيح لنا حل تلك اإلشكاالت احلل املتسق معرفيا ،واملنسدم مع
املشاادات التدريبية الواقعية ،واملختربة صالحيته حلل االغرتاب الوجودي عل الصعيد الشعوري.
املسريي يصور األمر عل أنه أمر نزوعني يف نفس اإلنسان ال عل أنه احلالن املتاحان ملأزق معريف:
املأزق بني العقل واالعتقاد .فال حل للمأزق بني االعتقاد والعقل إال يف مستوى معريف أرق او العرفان.
 - 11وإن استأنفنا أتمل ما تدل عليه ’’جتربة‘‘ الوجود ،لرأينا  -إن جاز التعبري  -أن هللا يتدل
كثالث حقائق :فهناك أوال اجلانب املتعايل واملفارق واملتداوز ،واثنيا اجلانب الكامن واحلال والظاار،
واثلثا اجلانب الذي خيص عالقة اجلانب الظاار ابجلانب املتعايل (أو ثنائية اإلنسان وهللا) الذي يفسر
مثال التدارب التصوفية يف األداين املختلفة .وابلتايل فإن املفارقة الكربى اي أن جتربة الوجود حتقق
الوحدة بني ما يشري إليه النزوع اجلنيين والنزوع الرابين كليهما ،حىت وإن كانت ال تقر اذين املفهومني
الفتقارمها إىل أساس جترييب ولكوهنما جمرد مفهومني يساقان لتربير موقف فكري مسبق .لكن جتربة
الوجود حتقق ما يصبوان إليه ،ال استدابة لدافع نفسي أو احتياج داخلي ،بل ألن اذا او ما تشري إليه
وقائع ’’التدربة‘‘ .وما يصبوان إليه او وحدة الكل مع اجلزء ،دون أن يلغي ذلك عالقة الظاار النسيب
ابملتعايل املطلق.
 - 12مث الحظ أمرا آخر يف منته األمهية :أن كل اذا التشريح النقدي للعلمانية ،الذي يربر إصدار
موسوعة ضخمة عنها ،ال يقرتن بذرة نقد للموقف االعتقادي ومثالبه ،مبا يوحي أبنك أمام رؤية أانوية
تواجه رؤية أانوية أخرى تقاومها وحتاول االنتصار لدوافعها األانوية اخلاصة .واو أمر مفهوم يف حدود
عدم خضوع أان لتصورات أان أخرى .لكن األمر غري املقبول معرفيا عل األقل او أن ذلك يقرتن
بصمت شبه اتم عن اجلوانب الالشعورية والالعقلية املقرتنة حتما ابالختيار االعتقادي ،بل بتربير
صالحية االرتباط هبا ضمنا ابلصمت أحياان أو ابلدفاع الصريح عن الغيبيات يف ذاهتا أحياان أخرى.
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 - 13لذلك فإن التيار املقاوم للتغريب ،برغم كل حماوالته األكثر تقدما عن حماوالت التيار الديين يف
نقد العلمانية وكل حماوالته األكثر تقدما من التيار العلماين يف التعامل مع قضااي العصر ألنه أكثر إدراكا
ملثالب النموذج احلضاري الغريب ،يظل راني استعصاء حل التناقض بني العقل واالعتقاد :ولذا تظل
حماولته مصطنعة وال تتناسب مع املشاادات املستمدة من الواقع ،وأمهها واقعة االنفصال الشعوري عن
الوجود ،وال حتل املشكلة معرفيا ألهنا تستسلم يف نقطة معينة لالعتقاد من خالل االستدابة ملا تسميه
نزوعا رابنيا تضفي عليه قيمة أخالقية أعل مدعاة ال غري ،مث ال تناقشه او ذاته مبآزقه عل اإلطالق.
 - 14حياول أصحاب املوقف االعتقادي اإلحياء أبن االختيار االعتقادي أفضل من االختيار املادي
الذي يستبعد القيم واألخالق ،إال األخالق املادية النفعية .لكنهم يتغافلون عن املضمون النفعي
لألخالق املادية واالعتقادية كلتيهما ،وعن قيام كال االختيارين عل منط التشغيل النفسي املسم ’’منط
أتكيد األان‘‘ ،سبب الشقاء الفردي والصراع اجلماعي ،الذي تناولناه مرارا يف حواران .فاجلوار النفعي
لتلك األخالق قائم يف احلالني ،كل ما مييز بينهما او سبيل التماس النفع ال غري .ويتخذ اذا النفع غالبا
شكال ماداي يف كال احلالني ،يف هناية املطا .،جتربة الوجود تدل عل أن األخالق احلقة اي تعبري
تلقائي  -غري نفعي  -عن الوعي ابلواقع ،واي الرؤية الوحيدة املستمدة من التدربة القادرة عل تفكيك
منط أتكيد األان.
 - 15مع تصوير األمر عل أنه نزوع يف مواجهة نزوع ،مث ترقية أحدمها عل اآلخر ،وعدم تناول املأزق
املعريف الذي قاد إىل تغليب املوقف االعتقادي أو املوقف العقلي ،وعدم تناول املضمون الغييب يف املوقف
االعتقادي أو معضالته أبدىن قدر من النقد ،يلو أننا نعود  -كما عودان التيار املقاوم للتغريب  -إىل
أان يف مواجهة أان أخرى .إىل أان ال تدرك جوانب الظل يف تكوينها اي ،وتنظر إىل األمر من منظور
التواجه فقط مع األان األخرى اليت تسع  -يف اذه احلالة  -إىل السيطرة عليها بوسائل القوة املختلفة
من مادية أو معنوية .ترفض األان األوىل اخلضوع ،واو أمر أكثر من مشروع بطبيعة احلال .وترصد كل
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سلبيات األان األخرى ،واو أيضا أمر أكثر من مشروع بطبيعة احلال .لكنها برفضها معاجلة املسألة
معاجلة معرفية أعمق ،تتغافل عن البنية العميقة اليت توحداا ابألان اليت تتواجه معها .وتلك البنية العميقة
اي ما اصطلحنا يف حواراتنا عل تسميته ’’منط أتكيد األان‘‘ .واكذا تساق مثالب اجملتمع الغريب،
ال بوصفها مسارا أفض إليه مأزق معريف وابلتايل ميكن تركه أو تصويبه إذا ما سادت رؤية معرفية أخرى
أكثر صحة ،بل بوصفها مسارا أفض إليه نزوع مادي ما ،كاختيار واع أو غري واع .كأنك أقرب إىل
مواجهة نزوع شرير يف ذاته .وملا كان اجملتمع الغريب او األقوى الذي يسع إىل بسط سيطرته ،فإن األان
األخرى تتخذ ،بشكل شبه تلقائي ،موضع الضحية الضعيفة اليت يتم التالعب بعقلها عل أيدي وسائل
إعالم جبارة وحيل قطاع اللذة اهلائل اإلمكانيات ،ومؤامرات أجهزة تعكف عل إخضاعها بكل ما
أوتيت من وسائل .كل ذلك قد يكون صحيحا ،ولكنه جزء فقط من الصورة يقدم عل أنه كل الصورة.
قد يكون صحيحا لكنه جزئي إىل حد بعيد.
فكل ’’أان‘‘ يف العامل ،بشرقه وغربه ،ال تنشغل طول الوقت بغري اذه ’’املؤامرات‘‘ اليت تتيح هلا أتكيد
نفسها ،وليس يف اذا األمر جديد يثري الداشة أو االستغراب .لكن األمر اهلام أن اذا القصور املعريف
السالف الذكر ال يتيح للشخص املقاوم للتغريب أن يتداوز كثريا موقع اذه الضحية املسكينة ،عل
األقل حبكم عالقات القوة السائدة .فهو ال يرى أن قيام منط تشغيله وأدائه عل أتكيد األان ،يعين أنه
هنب لنفس الدوافع اليت حترك األان األخرى املسيطرة ،ولكنه ميارسها من موقع آخر ال غري ،قد يكون
أكثر ضعفا عل مستوى ما ،لكنه يتبدى بذات األشكال حاملا تتبدل عالقات القوة اليت متارس اذه
األان من خالهلا تفاعلها مع الواقع .ولكننا ال نسوق انا اذا األمر لتدريد موقفها من حمتواه الذي يدعي
رقيا خيلو منه فحسب ،بل ألن يف إدراك تلك احلقيقة ،حل ملعضلة التعامل الصحيح مع الواقع ،عل
جانب األان الضعيفة وجانب األان القوية عل حد سواء .او حل معريف إنساين إذن.
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وما يوحد ُمرِّوج اللذة ابملستديب هلا او منط أتكيد األان اذا نفسه .ليست املسألة يف جمرد تالعب
شرير ابلعقول بقدر ما إن ذلك التالعب قائم وانجح بقدر استناده إىل بنية مماثلة قائمة يف أذاان
اجلموع ،بقدر االستدابة له من اجلموع ،أو بقدر التطلع إليه حىت كنموذج حيتذى من الندا
االقتصادي أو للندا يف احلياة بوجه عام.
ابلنسبة للحل عل جانب األان األضعف ،فاملسألة بسيطة :ال مقدار من التالعب العقول أو من اإلغراء
ابللذة بقادر عل اخرتاق اختيار داخلي حمسوم .عدم حسم ذلك االختيار سببه أن الطر ،اخلاضع
للتالعب أو اإلغراء يشاطر الطر ،اآلخر دوافعه .فهل تستطيع مثال شركات السدائر ،واي كياانت
مالية اائلة متعددة اجلنسيات ،مهما وظفت من أموال واستخدمت من حيل أن تقنع من حسم داخليا
رأيه بضرر السدائر ابللدوء إىل تدخينها؟ أو فلنتصور مثال أن شركة لتصنيع حلم اخلنزير قررت أن تغزو
السوق املصرية ورصدت لذلك ميزانية ضخمة ،ال ترى أهنا مهما أنفقت وتالعبت أو أغرت بقادرة
عل أن تضع فيها موطأ قدم؟ ملاذا؟ ألن كل وسائل تلك القوة لن تصمد يف مواجهة اختيار داخلي
حمسوم.
أما احلل عل جانب األان األقوى ،فاملسألة بسيطة أيضا :ال مقدار من ’’األشياء‘‘ اخلارجية بقادر عل
سد النقصان الوجودي ،سبب كل الشقاء الفردي واملعاانة اجلماعية .احلل او يف االكتمال الوجودي
الذي يدل عليه احلضور الواعي .واذا أيضا اختيار داخلي تتضاءل أمامه أي قوة خارجية .لكن كي
تستطيع أن تسوق مثل اذه احللول ،جيب أن تنطلق ال من أرضية أانوية بل من أرضية معرفية وإنسانية.
 - 16واناك تلك املالحظة األخرية :ملا كانت العلمانية اي ،كما يقول املسريي’’ ،حلقات متتابعة
[من] متتالية مناذجية‘‘ فإن اناك خوفا وتوجسا  -يف صفو ،التيار املقاوم للتغريب بوجه عام ويف
صفو ،التيار الديين بوجه خاص  -من أن تؤدي املطالبة بفصل الدين عن الدولة ،الذي يعرب ضمن
اذه احلدود عن العلمانية اجلزئية ذات احملتوى السياسي االقتصادي ال غري ،إىل االنتقال الحقا إىل
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العلمانية الشاملة اليت تعىن فصل املقدس عن احلياة .ويذكرك اذا التوجس بتوجس التيار العلماين املقابل
من الصياغة االعتقادية للسياسة واحلياة .وال حاجة للتذكري ،بعد كل ما قلنا ،من أن معرفة طبيعة
احلضور الواعي ترى أن املقدس ُمب يت يف قلب احلياة.
واكذا تسود الرو املصرية أزمة وجودية عميقة ومؤملة :أزمة مع املوقف من تراثها ،وأزمة مع املوقف من
عاملها ،وأزمة مع ما تستلهمه من قيم لدى تصور مستقبلها.
اذه اي ’’راجي‘‘ بعض اخلواطر اليت أاثرهتا رسالتك ،ورمبا أمكننا أن نتابع نقاشها يف لقائنا املقبل.

وتذكر ’’راجي‘‘ أنه كان قد قرأ سردا دقيقا ملنشأ اذا التململ مث التصدع بقلم طارق البشري .أخذ
’’راجي‘‘ الكتاب( )106وبدأ يقرأ:
’’ميكن القول أبن صلة اإلسالم

()107

بنظام احلياة كانت اي املفهوم السائد حىت بداايت القرن التاسع

عشر  ...مث  ...ظهرت العلمانية مع بداايت النهضة اليت قام هبا مع طالئع القرن التاسع عشر وحىت
منتصفه  ...حممد علي  ...الذي مل يقتصر [إصالحه] عل اجليش ،إمنا امتد إىل االقتصاد ،وجماالت
اإلنتاج وتنظيمه ،وأتسيس البنية التحتية ،وإىل أداء الدولة ،وبناء مؤسسات اإلدارة واحلكم [ ...ولكن
مع مراعاة] جانبني أساسني ،مها :سيادة الشريعة اإلسالمية كإطار مرجعي لنظام احلقوق ،وفكرة االنتماء
السياسي للدماعة اإلسالمية ...
( )106طارق البشري ،احلوار اإلسالمي العلماين ،دار الشروق ،القاارة ،ط ،2006 ،3ص  - 8ص .42
( )107املرجع السابق ،ص  ’’ :8أقصد ابإلسالم منهدا ينظر إىل اإلسالم بوصفه أصل الشرعية ،ومعيار االحتكام ،واإلطار املرجوع إليه يف النظم
االجتماعية والسياسية وأمناط السلوك؛ بينما العلمانية  -يف ظين  -اي إسقاط اذا األمر ،والصدور عن غري اإلسالم وغري الدين يف إقامة النظم ،ورسم
العالقات وأمناط السلوك‘‘.
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’’ [أما] املصرية كانتماء سياسي [ ...فهي] ال تعتمد يف األساس عل الدين .اذه املصرية السياسية،
شبت بسبب فشل مشروع حممد علي ،وليس بسبب جناحه .ويتصل بذلك  ...ظهور النخبة احلاكمة
اجلديدة املنفتحة عل الغرب ،وظهور املؤسسات التعليمية احلديثة اليت تدرس علوم الصنائع وفنوهنا ...
يف إطار العزلة املصرية واهليمنة الغربية الوافدة من بعد حممد علي  ...كل ذلك  ...كان من عناصر تكون
املوقف العلماين يف اجملتمع املصري .واو موقف مل يصنعه حممد علي ،ومل يكن قيامه ضمن مشروعه
السياسي  ...لقد بدأ اذا التكوين املصري يف إطار مشروع إحيائي عثماين ،فلما انكسر املشروع
بتدخل األوروبيني ،بق املكون املصري يصنع صنيعه يف اذا اإلطار املضروب من العزلة [عن إطار
إسالمي جامع] ...
’’فحركة اجلامعة السياسية املصرية ،بوصفها أوضح رموز العلمانية السياسية ،اذه احلركة مل تبدأ بدعوة
إليها وفقا ملفهوم نظري معني ،ومل يدع هلا يف ذلك الوقت حزب وال مفكر معني بوصفها جامعا قوميا،
إمنا جاءت كأثر ترتب يف املدى الطويل عل إجراءات متصري قواعد للديش وأجهزة الدولة ،يف ظرو،
سقوط حممد علي واحنصار مصر بفعل السياسات األوروبية يف حدوداا اإلقليمية[ .و] جرت عل مدى
القرن التاسع عشر ،بغري عراك مع العقيدة اإلسالمية ،وال مع املفهوم الشامل هلذه العقيدة ...
’’بدأت احملاكاة احلقيقية للغرب  ...يف مصر من عهد الوايل حممد سعيد يف عام  ،1856ومتكنت يف
عهد خلفه اخلديوي إمساعيل من عام  1863إىل عام ... 1879
’’أخذ النفوذ الغريب يتغلغل  ...يف كل جماالت النشاط االجتماعي والسياسي واالقتصادي  ...بطرق
شىت :رجال مغامرون ،ومؤسسات اقتصادية من بنوك وبيوت إقراض ورااانت  ...وعاقدو صفقات،
ومروجو بضائع ،وندماء للحكام ،وقروض أجنبية ،وبعثات تبشري [ ...تسع ] لتكوين أقليات حملية
تنسلخ عن الكنائس الشرقية ،لتدين ابلوالء للغرب وكنائسه ...
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’’مث احملاكاة يف وسائل العيش ،ويف طراز املسكن ،وعادات احلياة  ...بينما اجتهت بعثات النصف الثاين
من ذلك القرن إىل العلوم اإلنسانية ،وخباصة ما يتعلق ابآلداب وما يتعلق إبعادة تربية الوجدان وصياغة
العقول والرؤى احلضارية ...
’’يف اذه الفرتة كنا حناكي مناذج ،ومل نكن حناكي فكرا وعقائد .لذلك كانت احملاكاة (رغم علو موجتها)
مدانة ،وال تثبت أمام النقد والتقومي  ...ألن معايري االحتكام السائدة يف اجملتمع واألطر املرجعية فيه
بقيت كما اي تصدر عن اإلسالم عقيدة وفكرا وسلوكا  ...وحىت ما أخذانه من نظم الغرب يف
السياسة واإلدارة واالقتصاد ،إمنا أخذانه أساليب ومناذج ،وليس فكرا ومعتقدا .أخذان النموذج التنظيمي
وقتها جمردا من النظرايت السياسية واالجتماعية اليت البسته عند أصل شرعته ابلغرب ...
’’أما احلركات الوطنية املقاومة لالستعمار األورويب ونفوذه ،فقد كانت يف تلك الفرتة ال تزال تصدر يف
األساس عن الفكرية اإلسالمية ،وعن معايري االحتكام والشرعية القائمة عل أسس من اذه الفكرية ،أاي
كانت النماذج التنظيمية اليت  ...استعارهتا من النظم األوروبية يف نطاق حمدود ،ويف جمال النماذج
التنظيمية فقط ،ومع إخضاع اذه النماذج  ...لألسس العامة للشرعية اإلسالمية ...
’’[لكن] يف خواتيم القرن [التاسع عشر] وفواتيح  ...القرن [العشرين] ،بدأ الفكر الغريب يروج ،ممثال يف
نظرايته السياسية واالجتماعية والفلسفية .ومل يعد األمر أمر تنظيم أو أسلوب يؤخذ  ...ولكنه صار ...
أساسا نظراي وعقليا ووجدانيا متكامال ،صار صياغة جديدة غربية للعقل والوجدان  ...مل يعد األمر أمر
حماكاة يف رسم نبنيه ،أو يف ثوب أو أسلوب عمل نرتمسه ،أو منوذج تنظيم نؤسسه ،ولكنه صار إنشاء
ألرض حضارية فكرية جديدة  ...ومعايري جديدة للتقومي واالحتكام ،وأمس يكون قاعدة للشرعية
ومنااج الفكر ...
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’’الفكر الغريب ،كنظرايت سياسية واجتماعية ،وكمعايري لالحتكام ،وكمصدر للشريعة ،بدأ ينغرس ...
وبدأ ينمو  ...بني أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ،ولكن  ...يف نطاق الشرائح
االجتماعية والبيئات والقوى السياسية ذات االتصال ابملصاحل األوروبية ،واستمرت احلركات الوطنية
والرؤى االجتماعية تصدر عن األصول اإلسالمية يف السياسة وغرياا .واستمر ما أتخذه  ...من الغرب
 ...اقتباسا لنماذج تنظيمية  ...مثل النظام النيايب الدستوري ،وأشكال نظم شركات األموال يف النشاط
االقتصادي  ...أما فيما عدا اذه النماذج ،فقد بقيت التكوينات الفكرية والصياغات الوجدانية ورؤى
املستقبل وتصورات املدينة الفاضلة لإلنسان ومعايري التحاكم يف السلوك والتعامل والتداول  ...استمرت
كلها إسالمية ...
’’[لكن] مع هناية احلرب العاملية األوىل  ...دخلت بالدان  ...مرحلة جديدة ،ليست مسبوقة يف التاريخ
اإلسالمي والعريب ،من حيث اخلصائص وأنواع املخاطر احملدقة [ ...فقد] أهنت [احلرب] آخر ما تبق
من مؤسسات تقليدية يف وجه التوغل االستعماري الغريب  ...وابهنيار اذه املؤسسات  ...كمل للغرب
متام عبوره إىل بالدان ...
’’لقد كانت عناصر التغريب  ...قد اختمرت  ...جيل املدارس احلديثة  ...توىل رسم خصائص النهضة
وحتديد أسس قيام املدينة الفاضلة  ...أي رسم إطار املشروع احلضاري املطلوب حتقيقه [ ...و] كانت
املؤسسات احلديثة اليت انزرعت يف البيئة االجتماعية قد استطاعت أن متد جذوراا يف الرتبة  ...وصيغت
ابلعمل فيها عقول وعادات عمل وأساليب نشاط ...
’’ومن جهة أخرى ،فقد أسفرت احلرب عن ازمية الدولة العثمانية ،آخر دول اخلالفة اإلسالمية ...
وانبعثت حركة املقاومة كحركة تركية ،أكدت الطابع العلماين هلا فور انتصاراا ،وفصلت الدين عن الدولة
اناك يف سنة  ... 1922مث ألغت اخلالفة يف سنة .1924
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’’ ويف مصر ،أنتج ذلك أخطر ما أنتج ،واو أن تيار الوطنية اإلسالمية الذي كان احلزب الوطين ميثله
عل عهدي مصطف كامل وحممد فريد ،مل يعد جيد مجاعة أو كياان مجاعيا يدعو لربط حركته املصرية
[به] ،فانفلتت احلركة املصرية الوطنية من العقال اإلسالمي اجلامع  ...وكانت مصر يف وضع ثوري ضد
احلماية الربيطانية واالحتالل العسكري الربيطاين ،وانفدرت احلركة الشعبية  ...ضد االستعمار ،وكل
الظرو ،السابقة رجحت انطباع احلركة الوطنية ابلطابع اإلقليمي( ،)108ومالت هبا للصبغة العلمانية ...
’’اكذا ظهر يف بالدان ألول مرة تيار علماين وطين  ...مل يرفع أي من اذه احلركات شعارا علمانيا
جهريا ،إال ما كان من أمر تركيا عل عهد كمال أاتتورك .بل لعل اذه احلركات كانت حريصة يف البداية
عل استمالة الشعور الديين السياسي .أمنا أمكن وصفها ابلعلمانية ،ألهنا من حيث املمارسة العملية
نزعت اذا املنزع ،وابتعدت عن التوجهات اإلسالمية يف صوراا التطبيقية ...
’’ اكذا ظهر يف السياسة والفكر  ...تيار " ...الوطنية العلمانية"  ...كان وطنيا ألنه  ...ينشد حترر
بالده من سيطرة احلكم الغريب عليها .ولكنه يرسم لبالده املستقلة  ...أن تكون عل صورة جمتمعات
الغرب ...
’’ظهر لدى اذا اجليل مشروع للنهضة املستقبلية ،ال أقول إنه معارض لإلسالم ،ولكنين أقول أنه يتبىن
معايري االحتكام الغربية ،ويرتسم األنساق االجتماعية الغربية ،ويقرراا ،وجيري عل حماكاهتا يف التنفيذ.
وذلك كله بعيدا عن معايري الشرعية اإلسالمية ومعايري االحتكام املتصلة هبا .واألخطر من ذلك كله ،أنه
جرى ضرب املؤسسات التقليدية  ...وقامت املؤسسات اآلخذة من الغرب يف كل جمال .كل ذلك
نشااده سواء يف القضاء والقوانني أو يف نظم النقاابت واحلر ،والطوائف أو نظم الوقف أو نظم األسرة
املمتدة  ...إخل .وبضرب املؤسسات يتناثر األفراد أفرادا أو شراذم ...

()108

يقصد الكاتب ،عل األرجح ،بلفظ ’’اإلقليمي‘‘ انا معىن ’’احمللي‘‘.
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’’ويف اذ السياق الزمين ،يالحظ أن دعاة العلمانية واملذااب الغربية ،مل يعودوا أمثال شبلي مشيل وفر
أنطون وآل منر ،بل صاروا أمثال طه حسني ،وعلي عبد الرازق يف كتابه الشهري ،وحممود عزمي ...
ومنصور فهمي  ...أعىن من ذلك ،أن املنهج الفكري الذي يعارض اتصال اإلسالم بنظام احلياة
وابلدولة ،كان قد انزرع يف البيئة  ...وحتولت الثورات إىل نظم سياسية ،واحلركات الوطنية إىل مؤسسات
حزبية تعمل  ...يف ظل نظم سياسية منفصلة عن الشرعية اإلسالمية ...
’’مل تعد العلمانية  ...موظفة فقط للصاحل األورويب ،مبعناه السياسي واالقتصادي ،إمنا آل قسم منها إىل
مكافحة تلك املصاحل ،واذا ما أكسب اذا القسم شرعية الوجود يف البيئة اإلسالمية والعربية ...
’’يف اذا السياق ،بدأت الدعوة اإلسالمية تتبلور يف منااج وأبنية تنظيمية  ...تؤكد عل  ...ترسيخ
الفكرة اإلسالمية  ...بدأت مجعيات الشبان املسلمني يف مصر يف عام [ ... 1927و] كانت ...
احللقة األوىل يف ظهور تيار احلركة اإلسالمية  ...إذ وقفت عل مشار ،العلم السياسي اإلسالمي،
والمسته دون أن تتوغل فيه .وكان من أبرز تنظيمات تيار احلركة اإلسالمية الذي بدأ يف اذه الفرتة او
مجاعة اإلخوان املسلمني ،وقد بدأت نشاطها احملدود يف عام  ،1928مث استلفتت األنظار  ...بتقدمها
املطرد  ...وخباصة منذ عام ... 1936
’’كانت احلركة الرئيسية يف فكر تيار احلركة اإلسالمية الذي ظهر وانتشر منذ الثالثينات ،اي ما ميكن
التعبري عنه بلفظ (مشول اإلسالم) .أي الدعوة لإلسالم الشامل لكل أوضاع الكون واجملتمع والفرد،
ولإلسالم اجلامع أطرا ،احلياة املهيمن عل شئون البشر :عقيدة ،وشريعة ،وسلوكا .وابلعقيدة تتحدد
لإلنسان نظرته إىل الكون وموقع اإلنسان من اذا الكون .وابلشريعة تتحدد له أسس نظرته إىل اجملتمع
وموقع الفرد واجلماعة والتوازن الواجب بني احلقوق والواجبات الفردية واجلماعية .وابلسلوك تتحدد أسس
النظرة إىل األفراد واجلماعات وأساليب التعامل مع الغري ...
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’’والتأكيد عل اذا املعىن الشامل ،او ما متثلت به احلركة اإلسالمية ملا حدث يف الواقع السياسي
واالجتماعي ،عندما اجتهت حركة اجملتمع إىل إضمار اإلسالم وحصره يف نطاق العالقة الباطنية بني الفرد
وربه ،ويف تقييد اإلسالم يف حدود العبادات فقط ،وإقصائه عن أن يكون حاكما لنظام اجملتمع ولعالقاته
 ...ومشول اإلسالم خاصة أصيلة فيه ،واي خاصة مالصقة ال تبارحه ،وال يعود اإلسالم مكتمال بغرياا
...
’’ومن انا ،ميكن مالحظة أن احلركة اإلسالمية ظهرت يف ذلك الوقت كدعوة السرتداد األرض املفقودة،
أو األرض املغزوة ،ابملعىن الفقهي واحلضاري السياسي .لذلك ،ظهرت كدعوة (ملطلق اإلسالم) ...
’’كانت اذه  ...املرة األوىل اليت تقوم فيها حركات إسالمية تدعو إىل نفاذ اإلسالم بني املسلمني .وكان
ذلك بسبب  ...أن نظما قدمت بني املسلمني وفدت من اخلارج وعملت عل إقصاء اإلسالم كمصدر
للشرعية واالحتكام يف اجملتمع .وأدى ذلك إىل إقصاء (بعض) اإلسالم من العقول .فظهرت احلركات
اإلسالمية  ...الداعية إىل مطلق اإلسالم كنظام للحياة  ...واو يشري إىل أنه ُوجد يف جمتمعاتنا اذا
األخدود السحيق الذي يفصل بني قوتني أساسيتني :تيار اإلسالمية السياسية ،وتيار العلمانية  ...وهبذا
حتقق شق طويل يصدع اجملتمع كله من رأسه إىل القدم ،بني إسالمية موروثة وعلمانية وافدة .وحتققت
الظاارة اليت نسميها ( ...االزدواج)  ...وهبا وبدفقات التحديث الوافد العلماين وايمنتها ،انشرخ قلب
املواطن وعقله مجيعا ،أي انفصمت نفسه يف التعليم ويف القيم ويف أمناط السلوك والعادات .وانشطر
اجملتمع أشطرا بني مؤسسات القضاءين الشرعي والوضعي ،والقوانني الشرعية والوضعية الفرنسية ،واملعااد
الدينية واملدارس احلديثة ،وإحياء املدن القدمية واإلفرجنية ،والنخب السياسية واالجتماعية ذات املنزع
األورويب ومجااري شعبية ذات منزع إسالمي  ...هبذا انشقت احلركة الوطنية املقاومة لالستعمار أنصافا،
وانشقت احلركة السياسية واملطالبة بتقييد سلطات احلكم املطلق أشطارا ...
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’’إن كل عقيدة تبدأ مبسلمات  ...املميز األساسي لنظام احلياة يف اإلسالم عن أي نظم السياسة
واالجتماع الغربية كلها ،يقوم يف أن اإلسالم عقدية إميانية تبدأ ابإلميان ابلغيب  ...فال انفصال بني
السماء واألرض  ...كما تبدأ من حيث إن حياة اإلنسان ممتدة ،تشمل دنياه وأخراه ،وتصل هبذا إىل
حتمية الرتابط بني السماء واألرض  ...وبني الدنيا واآلخرة يف حياة البشر .واذا ما يعترب املسلمة األوىل
لإلسالم عقدية ونظاما ،أي او عقدة البدء.
’’أما ابلنسبة للنظم السياسية واالجتماعية الغربية ،مثل الليربالية والرأمسالية واالشرتاكية ،فإن  ...مسلمتها
األوىل ،وعقدة البدء اليت تشرتك فيها كلها ... ،اي أهنا يف أي جماالت نظم احلكم واالقتصاد وإدارة
اجملتمع ،إمنا تقيم نظاما دنيواي خالصا ،ونظاما وضعيا حبتا .واي نظم تستند إىل فكرة عقدية أساسها
انفصال األرض عن السماء ،وانفصال احلياة الدنيا عما عس أن يكون يف اآلخرة  ...اي تصورات
خمتلفة لنظم اجتماعية يضمها أصل عقدي واحد وموقف نظري واحد ،او النظر العلماين للحياة الذي
يفصل اذه النظم عن أصل العقيدة الدينية ...
’’ومع ما اكتسبته العلمانية من شرعية بتبنيها املطلب األساسي للحركة الوطنية  ...قام نوع من
االستغناء عن الصياغات اإلسالمية لقضااي اإلصال والنهوض ،واالستغناء من مث عن االلتزام بضوابط
الشرعية اإلسالمية يف اذا الشأن .وقام نوع من االكتفاء ابلصياغات الغربية لقضااي اإلصال ...
’’وخالصة اذه النقطة ،أن اإلنسان يف شعوبنا اإلسالمية والعربية صار مقسوما إىل قسمني يف وعيه
حباضره وبتارخيه املعاصر .‘‘...

وضع ’’راجي‘‘ الكتاب ،وأخذ يفكر يف أن التيار املقاوم للتغريب ،واملنااض بشكل ما ابلتايل
للعلمانية ،بصر ،النظر عن تدرجها بني اجلزئية والشمولية ،أيخذ املوروث االعتقادي عل عالته ،دون
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أي تناول نقدي لتاريخ مشول اإلسالم ومطلق اإلسالم اذا قبل سقوط اخلالفة ،عل كل ما به من
استبداد وفساد ،ودون مناقشة مدى جدارته املعرفية من زاوية أسئلة الوجود ومن زاوية أتسيس االجتماع.
واو ابلتايل يصبح ُمعِّربا ،يف هناية املطا ،،عن رؤية أانوية يف مواجهة رؤية أانوية أخرى ،بعيدا عن أي

حل إنساين خياطب األان املسيطرة واألان املعرضة للسيطرة ،ألنه يدل عل سبيل اخلروج من الوعي

األانوي أصال ،كما تقرت جتربة الوجود.
يتحدث عن مشول اإلسالم ومطلق اإلسالم دون أن يتناول ما ينطوي عليه ذلك من معضالت.
ويتحدث عن عدم انفصال السماء عن األرض كمسلمات بديهية ،وينقل املسألة من جمرد استلهام القيم
الروحية يف تنظيم الشؤون الدنيوية مثال إىل تطبيق األحكام واالجتهادات دون أن جييب عن السؤال
املعضل الذي حتطمت عليه كل مشروعات اإلسالم السياسي واو :من املنوط به حتديد جوار ما تريده
السماء بعد انقضاء زمن الوحي والرسالة؟
وكان ذلك توسيعا إضافيا لذلك الصدع واالنشطار واالنفصام يف ’’قلب املواطن وعقله مجيعا‘‘.

كان ’’حمب عرفان‘‘ يعر ،واو يتده ملقابلة صديقه أن ’’راجي سالم‘‘ يريد مناقشة مغزى اذا
التوجس املزمن بني الدينيني والعلمانيني ،فظل يقلب األمر يف رأسه حىت رآه جالسا عل مائدهتما
املعهودة يف املقه القدمي.
تناول ’’راجي‘‘ كوب الشاي يتذوق مشروبه األثري مث ابدر ’’حمب‘‘ قائال:
 دعنا نتقص اليوم أسباب اذا الصدع العميق يف الرو املصرية ،اذا االنفصام الغائر ...اعتدل ’’حمب‘‘ يف جلسته ،مث قال:
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 مصدر اإلشكال او أن اناك تعارضا متأصال بني العقل واإلميان ،واحلل الوحيد له املرضي حقااو العرفان .لكن يف غياب اذا العرفان ،تقود كل السبل إىل مآزق ال حل هلا!
 ال ميكن إذن حل التعارض بني العقل واالعتقاد حال مرضيا ... نعم ،ال ميكن حله حال مرضيا عل نفس املستوى .ألن أي إجابة ستختاراا ستكون قاصرة،وأي اجتاه ستمضي فيه سيكون مسدودا .فالعقل يرفض بطبيعته التسليم أبحكام ال يصل إليها
بقواه الذاتية ،ولذا فإنه لن يتوقف ،إن تُركت له احلرية ،عند حدود معلومة بل سيُق ِّدم يف حلظة
معينة عل االصطدام ابالعتقاد املبىن ،حبكم تعريفه ذاته ،عل التسليم أبشياء ال سبيل إىل إثباهتا
مهما صدقت احملاولة ...
 واذا األمر سيقود العقل إىل التخلي عن االعتقاد ،إن أراد أن يظل خملصا ملا يراه بقواه الذاتيةوحداا ...
 واو ما حدث بوجه عام يف الغرب .ففي غياب العرفان ،أفض ذلك ال إىل إنكار املطلقاالعتقادي فحسب ،بل إىل إنكار أي مطلق روحي يف هناية املطا .،ومع التغافل عن احلضور
الواعي ،تلك األداة فوق احلسية وفوق العقلية اليت يدرك هبا املطلق ذاته بذاته ،فقد العامل أساسه
الروحي ،وأصبح العامل أرضا جرداء مسطحة ال عمق هلا .كان اذا او املظهر الذي اختذه التمايز
بني العقل واالعتقاد يف الغرب :التمايز الشارد ،الشارد عن املطلق ...
 أما لدينا ،فإن اذا التمايز مل يصل إىل مداه ،واكتف العقل إما ابالنكماش واجلمود داخل ساحةاالعتقاد ،أو ابلسعي ،يف أفضل األحول ،إىل توسيع نطاق أتثريه دون اخلروج من اذه الساحة
نفسها ،فيما أمسيناه التمايز املنقوص .واكذا ظل إشكال النهضة ،إن جاز لنا أن نسميه اكذا،
يتمثل يف اذا التواجه بني التمايز املنقوص والتمايز الشارد .وجه لألزمة انا يواجه وجها آخر هلا
اناك ...
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 واذا ما الحظناه عندما قلنا إن التمايز بني العقل واالعتقاد ال ميكن أن حيل عل نفساملستوى .كل إجابة ذانية تكون عندئذ قاصرة ابلضرورة وتفضي إىل مأزق ال حل له ،عل
مستواه او ...
 كنا قد بدأان ابلتساؤل عن مصدر ذلك التوجس .... ملا كانت الدعوة االعتقادية تقوم ،يف النهاية ،عل فكرة ذانية ،وملا كانت أي فكرة ذانية ميكنأن تنقضها يف أي حلظة فكرة ذانية مضادة ،أصبح االعتقاد مقرتان دوما ابخلو ،والتشكك،
الضمين اخلفي أو الصريح الظاار ،وكذلك مبعاداة أي شيء أو أي طر ،ميكن أن يهز دعائم
اذا االعتقاد ’’امللصم‘‘ .ولذا يقرتن اذا التوجس يف كثري من األحيان ابلتسلط التعويضي
واإلكراه والعنف ...
 أنت إذن أمام إجابتني كلتيهما غري مرضية ... نعم ،املوقف االعتقادي خطأ أساسي من قضااي الوجود ،ألنه إجابة ذات دافع نفسي عن سؤالمفتعل .إجابة ذات دافع نفسي ألنه ،مع امتناع املطلق االعتقادي عل احلواس والعقل ،ال يكون
االعتقاد مربرا إال بدافع غري عقلي ...
 سؤال مفتعل؟ نعم ،ألن السؤال األول ،املنطقي والطبيعي ،ليس :من خلق العامل؟ بل ما اي حقيقة اذا الشيءالواعي الذي يدرك العامل؟ فأنت ال ميكن أن تصل إىل تقييم سليم ألي فكرة قبل أن تفهم الوعي
الذي يدركها .تلك ببساطة اي طبائع األمور .وذلك ما جيعل السؤال األول ليس :من خلق
العامل ،بل ما اي طبيعة اذا الوعي الذي يدرك العامل ويتساءل عن العامل ذاته وعما إذا كان للعامل
خالق خلقه ،أم أنه قدمي؟
صمت ’’حمب‘‘ براة ،ليمهد النتقاله إىل نقطة جديدة مث أضا:،
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 واحلقيقة أن اذا السؤال ليس سؤاال بديهيا اكذا يف أوليته ،بل او نتيدة لواقعة سابقة عليه،لواقعة اي سبب كل املآزق التالية :وتلك الواقعة اي :تقلص  -أو تكلس  -الوعي ضمن مركز
رؤية حمدد :ضمن مركز أانوي معني ،ضمن نطاق حمدود ينظر إىل العامل .اذا او اخلطأ األول
الذي تنبع منه سائر األخطاء .اذا االنفصال ’’األول‘‘ او سبب النقصان الوجودي األصلي،
وسبب االغرتاب الوجودي ،وسبب بداية البحث عن سبل التداوز ،وعن طر أسئلة من قبيل:
من الذي أوجدين؟ من الذي أوجد العامل؟ ال العامل قدمي أم حمدث؟ سببه او اذا االنفصال.
فعندما تنظر إىل نفسك كشيء تنظر إىل هللا أيضا كشيء .يف حالة النظر للعامل من خالل الوعي
الكلي ال جمال لطر مثل اذه األسئلة ،وإن حدث وطرحتُ ،وجدت هلا إجابة آنية يف نور
التدربة املباشرة .وعندئذ يصبح اخللق ال سرا مستغلقا ،ال فكرة اعتقادية ،بل حقيقة وجودية
تدرك يف كل حلظة ،يصبح معدزة متدددة أبدا ...
حاول ’’راجي‘‘ أال يضيع منهما حبل احلديث فقال:
 اذا التمايز أخذ ،عل أي حال ،شكل اإلجابة عن سؤال ال العامل قدمي أم حمدث؟ وإن كانحمداث فمن خلقه؟ وقد رأينا من قبل أنه ال ميكن اإلجابة عن سؤال من خلق العامل ابلتعويل
ال عل العقل النظري وال عل العقل العملي ...
 نعم ،لكننا ،نستطيع ،مع ذلك ،أن نقف يف اإلجابتني املمكنتني عن اذا السؤال  -ومها :هللاخلق العامل؛ والعامل قدمي مل خيلقه أحد  -عل جانب خاطئ وجانب أقل خطأ ،إن جاز التعبري.
 جانب خطأ وجانب أقل خطأ يف كلتا اإلجابتني؟ نعم ،يف اإلجابة األوىل’’ :هللا خلق العامل‘‘ ،اجلانب اخلطأ او نسبة صفة الوجود إىل مفهومذاين ال إىل واقع جترييب معاين؛ واجلانب األقل خطأ او احلدس  -يف أفضل األحوال  -أبن
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اناك مطلقا أوجد العامل .لكن يف غياب العرفان يظل اذا احلدس دائرا يف فلك االعتقاد ،ولذلك
فإن له أيضا نصيبه من اخلطأ ...
سكت ’’حمب‘‘ حلظة ،كعادته عندما يريد أن يطل من زاوية جديدة ،مث قال:
 غري أن اذا اجلانب األقل خطأ يف املوقف األول  -أي احلدس بوجود مطلق ،جمرد احلدس -قاد البعض ،ونقصد املتصوفة أي الذين بذلوا جهدا روحيا خارقا وأتملوا املسألة خارج الطرق
املألوفة ،إىل التعر ،عل املطلق ،وإن صيغت رؤيتهم له بتنويعات شىت مستمدة من خلفياهتم
االعتقادية املتنوعة ...
 واإلجابة الثانية؟ أما اإلجابة الثانية’’ :العامل قدمي مل خيلقه أحد‘‘ ،فدانب اخلطأ فيها او أن غياب العرفان قادااإىل إنكار ال املطلق االعتقادي وحده املمتنع عن العقل ،بل كل مطلق روحي مما قاداا إىل رؤية
مادية نفعية عدمية للوجود ،أي إىل شكل آخر من أشكال االغرتاب والنقصان الوجوديني .ولعله
شكل أشد قسوة الفتقاره ملصدر عزاء غييب أو أخروي ،حىت وإن بدا ذلك املوقف أكثر واقعية
أو شداعة ،أو أقل افتعاال عل األقل ...
 وما اجلانب األقل خطأ فيها؟ وجانبها األقل خطأ او أهنا مل تعول عل اعتقاد ال ميكن إثباته ابألداة اليت جلأ إليها السؤال وايالعقل النظري .وعليه ،فإن احلل ليس اإلميان وال النكران ،بل العرفان .فالفكرة ،أاي كان نصيبها
من الصواب ،ال ميكن أن حتل حمل الوعي الذي تظهر فيه :وذلك او املطلق الوحيد .وأنت
تريد ،من خالل تساؤلك ،أن تستدل عل حقيقة واقعة ال عل فكرة أو مفهوم.
استعاد ’’راجي‘‘ دوره كممسك خبيط احلديث ،وقال:
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 أخذ اذا التوجس يتضاعف لدينا ،إذن ،بل ويتحول إىل صدع وانفصام مع التأثر أبمناط عيشجتردت من التقيد ابالعتبارات االعتقادية مث انتقلت من ميدان االجتماع إىل ميداين االقتصاد
والسياسة  -خاصة مع الربيق اخلاص لفكرة احلرية والنظم الدميقراطية ابلقياس إىل األشكال
الرتاثية لتأسيس االجتماع  -فلم يكن اناك مفر من أن ’’تغزو‘‘ ال أرضك فقط ،بل وأيضا
فضاءك الثقايف والروحي ذاته .وكان اذا مأزقا حقيقيا ...
 وأال يدعوان اذا إىل أن نكون أكثر تساحما مع مفكرينا؟ ألن التخلي عن ’’املطلق‘‘ حيول احلياةإىل مادية نفعية وعدمية عبثية ،كما ميكننا تبني ذلك من أمناط العيش الغربية ،يف بعض جوانبها
عل األقل .لقد جلأوا إىل التوفيق نعم ،بل وحىت إىل التلفيق إن شئت ،عل كل ما يف اذا من
افتعال واصطناع وقلق ،وذلك لعدم وجود بديل أفضل .فرمبا كان اذا او ،يف غياب العرفان،
أفضل خيار متا  ،من زاوية ما ...
 اذه زاوية جديدة يف النظر إليهم! مل يكن توجسهم كله مرضيا ،بل كان فيه جانب صحي ،إن جاز استخدام اذا التعبري انا .ألنهكان توجسا من مظاار مادية وعدمية ونفعية ال تنبئ أبهنا حل ُمرض .رمبا كان يف اذا التوجس

ااجس حدسي صحي ،عل األقل حىت حني .ليس كل التقلص يف رفض الغرب إذن تقلص
نكوصي ،ألنه تقلص إزاء ختيل احلياة دون مطلق روحي .كان اخليار املتا إذن ،أمام معظم رواد
النهضة ،او حدود التطويع واالنفتا  ،ومدى االستدابة الحتياجات الواقع .وانا ام يتفاوتون

تفاوات واسعا .كل مسرية هنضتنا أسرية اذه اإلشكالية حىت اآلن ...
 اآلن نرى ابلفعل أن كل إجابة تساق يف إطار حتقيق التمايز بني العقل واالعتقاد ،يف غيابالعرفان ،تظل قاصرة ابلضرورة ،انا واناك ...
سادت حلظة صمت أخرى ،مث قال ’’راجي‘‘:
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 دعين أتناول املسألة اآلن من زاوية أخرى .أال ميكن أن تتحول اذه الرؤية املستمدة من جتربةالوجود إىل فكرة اعتقادية اي األخرى؟
 إن حتولت اذه الرؤية إىل نظام فكري جامد أصبحت  -من زاوية جتربة الوجود اآلنية احلية -أقرب إىل الثرثرة الذانية .فاملهم يف جتربة الوجود او جتربة السالم العميق .اذا او عطراا الذي
يسري يف كل شيء .فتلك الرؤية ال ميكن أن تصبح اعتقادا جديدا تستملكه األان بدعوى
احلكمة مثال .ال جمال لالستمالك انا .إن مل تكن اذه الرؤية وليدة اإلدراك املباشر يف كل حلظة
يف وعي كل إنسان ،ستكون كسابقاهتا اليت ترقد بسالم يف طيات املاضي ...
تناول ’’حمب‘‘ مشروبه ،اادائ ،مث قال متأمال:
 ليكن شعار التدربة الدينية :دع ما للنسيب للنسيب وما للمطلق للمطلق .النسيب مير ويندثر ،أمااملطلق فهو الباقي أبدا .دع النسيب يرقد يف سالم ،وارتبط ابملطلق احلي أبدا .ال حاجة إىل
الدخول يف جمادالت حول الداللة التارخيية للنسيب ،دع ما للنسيب للنسيب يطويه الزمن
يف ثناايه ...
جاء النادل مبشروبني آخرين ،وبينما أخذ ’’راجي‘‘ يقلب أوراق النعناع يف كوبه قال:
 لقد خلصنا اي ’’حمب‘‘ إىل أن قصة ’’هنضتنا‘‘ تتخلص يف ’’التمايز املنقوص الذي يواجه متايزاشاردا‘‘ .أقصد ابلطبع التمايز بني العقل واالعتقاد .غري أن اذا التمايز املنقوص قد أخذ لدينا
عدة أشكال تنوعت بتنوع تياراتنا الفكرية الرئيسية :التيار الديين بقسميه التقليدي والسياسي،
وجمموعة املفكرين الذين يطلق عليهم عادة اسم ’’رواد النهضة‘‘ ،والتيار التنويري العلماين ،مث
أخريا ذلك التيار الذي ميكن أن نسميه اصطالحا التيار املقاوم للتغريب ،مع مالحظة أنك قد
تتبني قدرا من التداخل بني كل اذه االجتااات أو بعضها.
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 دعنا أنخذام واحدا واحدا إذن ...قام الصديقان ليتمشيا يف شوارع مدينتهما ،يف يوم العطلة اذا الذي يقل فيه الزحام فتذكرمها املدينة
حباهلا قبل عقود.
واصل ’’راجي‘‘ حوارمها قائال:
 لنبدأ إذن ابلتيار الديين .عل املستوى املعريف ،كان رد فعل التيار الديين عل االحتكاك ابلغربوإلغاء اخلالفة انفعاليا وخطابيا بوجه عام ،وذلك حبكم نفور االعتقاد ذي الطابع التقليدي من
التوسع يف التأويل العقالين ...
 نعم ،فاحلل التقليدي الشائع ،عندما يوضع االعتقاد أمام معضالته الفكرية ،او اختاذ موقفبرامجايت حياول أن ينتشل االعتقاد من اخلضوع للعقل ،كأن يقال مثال إن االعتقاد ال يتعلق
ابلعقل وإمنا ابلوجدان ،فال يكون اناك جمال لالحتكام بشأنه إىل معيار عقلي .أو كأن يستعان
يف إنقاذه حبلول لفظية حمضة للمعضالت الالاوتية ...
 وكان ميكن أن يبق اذا األمر عل حاله اذا ما دامت اهليمنة االعتقادية املهيمنة تندح يفإمخاد األسئلة العقلية وترويج احللول اللفظية البالغية .لكن مع بداية االتصال ابحلضارة الغربية،
بدأ ينمو التوجس واحلذر واخلو ،والتشبث ابملاضي ،مع استشعار تداعيات التمايز الذي ُحيتم
إفسا جمال أوسع للحرية العقلية .إذ ال ميكنك أن تنعزل عن مسار العامل ...
 وبسبب موقف التيار الديين اذا من العقل ،مل يكن له إسهام فكري يذكر عل املستوىاملعريف ...
 إال أن أخطر ردود فعل ذلك التيار سيتدل  ،ال عل املستوى املعريف ،بل عل املستوىاالجتماعي السياسي ،وسيتخذ شكال ارتداداي حياول أن حياكي به التأسيس االعتقادي األصلي.
فما كان أسهل عليه أن ينظر حوله فال يبصر ،مع التحول الذي أخذ يطرأ عل اجملتمع املصري
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احلديث’’ ،مشول اإلسالم‘‘ القدمي .وما كان أسهل عليه أن ينعت اذا اجملتمع عندئذ ابجلاالية،
بقدر أو يآخر .وترتبت عل ذلك التشخيص األول النتيدة املنطقية الوحيدة واي :ضرورة
القضاء عل جاالية جمتمع يتخل تدرجييا ،يف رأيه ،عن مقومات إسالميته ،وإقامة الدولة
اإلسالمية مث اخلالفة من جديد .واكذا أخذ تيار اإلسالم السياسي يُسند لنفسه الدور ذاته
الذي أنيط ابلنخبة اإلسالمية األوىل يف دولة املدينة .كل تنويعات ذلك التيار ،من دعوية
إصالحية أو جهادية عنفية ،جتد نقطة انطالقها يف تلك الفكرة األوىل .واذا ما يفسر حتوهلا يف
االجتااني :من الدعوة إىل اجلهاد والعكس ،وفقا لعالقات القوة أساسا ...
 وردا عل ادوم تيار اإلسالم السياسي الذي حياول تكرار منوذج دولة املدينة حمتكرا لنفسه دورالنخبة األوىل ،نشبت بينه وبني االجتاه التنويري أو العلماين معارك طاحنة تتعلق بتفسري النصوص
والوقائع ،وذلك لتفنيد تشخيص اإلسالم السياسي حلالة اجملتمع احلديث :أي أنه جمتمع جاالي،
وحيتاج ابلتايل إىل أتسيس جديد قائم عل ’’مشول اإلسالم‘‘ عل أيدي خنبة جديدة يناط هبا
بعثه من جديد ،وحتتكر اي وحداا حتديد التفسري الصحيح!
 وأال تالحظ اي ’’راجي‘‘ أن رواد النهضة ،وورثتهم من مفكري التيار التنويري العلماين ،قد جلأواانا إىل ذات احليلة اليت طاملا استعان هبا التيار الديين أمام املعضالت الالاوتية ،أال واي ابتكار
حل لفظي يُعتقد أنه كفيل حبل اإلشكال .وكان احلل اللفظي العلماين انا او القول أبن دولة
النيب مل تكن دولة سياسية بل كانت جمرد زعامة دينية ،وأن اإلسالم ال يعر ،الدولة أصال ،يف

إنكار للواقعة البديهية :واي أن إسالم املدينة كان دينا ودولة معا .عدم جتاوزام لإلطار
االعتقادي جعلهم ال يدركون أن التفرقة بني السلطة الدينية املفروضة بقوة الوحي أو املفروضة
بقوة السال  ،اذه التفرقة ال أمهية هلا إال من زاوية االعتقاد .إما من زاوية االجتماع ،فأنت إزاء
سلطة دينية يف هناية املطا... ،
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 مسألة مشروعية ممارستها من الناحية االعتقادية بقيت اي املسألة موضع النزاع بني اإلسالمالسياسي والعلمانيني .إذ قال العلمانيون :أبي حيق تنتحل فئة ما لنفسها صفة أهنا صاحبة
التفسري الوحيد الصحيح وابلتايل تكون الوحيدة املؤالة ألن تطبقه من خالل السيطرة عل
السلطة؟
 واذا االعرتاض ،الذي سيكون يف هناية املطا ،او الصخرة اليت ستتحطم عليها جتربة اإلسالمالسياسي يف احلكم ،لئن كان قد ق وض مشروعية اذا الشكل من احلكم من الناحية التطبيقية
التفصيلية ،فإنه أبق عليها مصونة ال متس من الناحية التأسيسية واملعرفية .وما مل يُقفل ابب
املشروعية املعرفية هلذا التأسيس االعتقادي لالجتماع ،فسيظل مفتوحا أمام جتدد دعاوى اإلسالم
السياسي املطالبة بتدديد التأسيس االعتقادي مبنطق ’’مشول اإلسالم‘‘ .وانا نبصر تداخل
املستويني املعريف والسياسي :فالتمايز املنقوص لالجتاه العلماين قاده إىل اإلبقاء عل االعتقاد
كموقف صائب ،أو كموقف ممكن عل األقل ،من الوجود .ومن مث مل يكن بوسعه أن ينتقد
التأسيس االعتقادي األصلي لالجتماع  -الذي مل يكن إال لرتمجة لذلك املوقف املعريف يف حيز
االجتماع  -وإال كان يعين ذلك انتقاد دولة املدينة ذاهتا .فما املهرب من اذا املأزق سوى القول
أبن تلك الدولة مل تكن دولة سياسية بل كانت زعامة دينية ،وتلك قد انقضت بوفاة النيب.
وابلتايل فإن أي تفسري الحق يكون جمرد اجتهاد ال عصمة فيه وال احتكار له .فبأي صفة تزعم
فئة ما صحة التفسري الصائب الوحيد .وكان اذا او كعب أخيل يف موقف اإلسالم السياسي
الذي استهدفه ادوم العلمانيني .فعندئذ يصبح تشخيص اإلسالم السياسي جلاالية اجملتمع أو
كفره جمرد وجهة نظر فئوية ،تقوم إزاءاا تفسريات أخرى أقوم سدادا وأكثر عددا .لكن ذلك
املوقف العلماين ظل ينظر إىل املسألة ،كما ترى ،نظرة اعتقادية .ظل ينقد مشروعية اإلسالم
السياسي نقدا أتويليا من عل ذات األرضية االعتقادية .وبذلك كان للتيار العلماين بدوره كعب
أخيل اخلاص به :واو جتاال أن التأسيس األصلي  -أي أتسيس دولة النيب يف املدينة  -كان
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أتسيسا اعتقاداي ،إن أردت أن يكون منصفا يف قراءة التاريخ .لكن بدا كأن كل تيار يتحدث
من وجهة نظر هلا مربراهتا ،لكنها ال تطال جوار حدة الطر ،اآلخر .وكل ذلك كان يساام يف
تعميق الصدع ...
 كانت الصياغة االعتقادية لالجتماع ،كما الحظنا من قبل ،اي النقطة املعماة اليت ال تطاهلاأبصارام ،تتدنبها عن وعي أو عن الوعي .ولذلك فإن ُجل االنتقادات اليت وجهها العلمانيون
إىل تيار اإلسالم السياسي كانت تقوم عل أنه يسيء تفسري النصوص أو الوقائع .وكان ذلك

يعين ضمنا أن تفسري اإلسالم السياسي لو كان صحيحا لكانت مطالبة مشروعة بدوراا.
لو كان اذا اجملتمع جااليا ،افرتاضا أو جدال ،جلاز أو لوجب أتسيسه إسالميا ابلوسائل
املالئمة اليت تتفاوت دعوة وعنفا ،وفقا للتفسريات .كان اناك إقرار ضمين إذن جبواز التأسيس
االعتقادي لالجتماع ...
 كان رواد النهضة ،وورثتهم من التنويرين والعلمانيني يسعون إىل حتقيق التوافق ،ضمن حدودمعينة ،بني تراثهم الديين وبني معطيات العصر واحتياجات اجملتمع .لكنهم ظلوا ،بتمايزام
املنقوص ،حيتفظون بقدم يف احلداثة وبقدم يف ما قبل احلداثة ،مبعىن ما .وكان ارتباطهم بعامل ما
قبل احلداثة اذا يعين ضمنا أهنم مل يقطعوا عالقتهم مبضمونه االعتقادي ،ومن مث أصبحوا
معرضني دوما هلدوم التيارات ما قبل احلداثية ،واي تيارات كانت تتناول أفكارام من منطلق
اعتقادي ال غري ،وليس من منطلق أتويلي عقالين .وكان اذا يعين ضمنا ابلتايل تربير فكرة
’’االعتقاد‘‘ ذاهتا ،بكل ما ينطوي عليه ذلك من تفسريات للدين تتفاوت اعتداال وتطرفا .وكان
اذا يعين أيضا تربير فكرة ’’التكفري‘‘ بدوراا ،سال املعتقدين األمض  ،ألهنا املقابل الطبيعي
لفكرة ’’االعتقاد‘‘ ذاهتا  -نقطة البداية املفرتضة املأخوذة كأمر مسلم به .فما دام االعتقاد يُنظر
إليه بوصفه الفضيلة الكربى اليت يتأسس عليها االجتماع ،فإن نقيضه  -أي عدم االعتقاد -
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يصبح منطقا او النقيصة الكربى اليت يُنبذ  -ماداي أو معنواي  -من خيالفها من حيز االجتماع،

من حيز اجلدارة ابالنتماء إىل اذا الشكل من االجتماع ...

 مما يربز ،كما قلنا مرارا ،الصلة العضوية بني احلرية الفكرية واحلرايت األخرى كلها ...كان الصديقان يقرتابن من شوارع وسط املدينة اليت ما زالت جدراهنا حتمل آاثر فورات الوعي
واصطداماته ،فأضا ،اذا عل حوارمها داللة خاصة.
قال ’’حمب‘‘:
 نعم ،كان تداخل املستويني املعريف والسياسي يعين أن التمايز الذي حدث عل املستوى املعريفبني العقل واالعتقاد ،يف حداثة الغرب ،ال بد أن يصاحبه حتما متايز مناظر عل املستوى
السياسي .ومتثل اذا التمايز املناظر يف متايز الفرد عن اجملموع ...
 ومتايز الفرد عن اجملموع ،يعين أن الفرد مساو ألي فرد آخر أمام القاعدة اليت يفرتض أن يرتكزعليها االجتماع ،أي أمام القانون ،مكفولة له حريته يف الفكر والقول والفعل .وفكرة احلرية اذه
انشئة عن تساوي األفراد اجلواري إزاء جمموع ليس له احلق يف فرض رأيه عليه .وكانت اذه نقله
اائلة يف تطور أتسيس االجتماع البشري .متايز العقل اذا ليس إذن ابإلجناز اهلني
أو البسيط ...
 ولكن إذا كان متايز العقل عن املطلق االعتقادي يف الغرب انطوى عل التمايز عن كل مطلق،أي عل عدم إبصار احلضور الواعي ،أو العرفان ،فإن التمايز املناظر له عل املستوى السياسي،
أي متايز الفرد عن اجملموع ،قد انطوى بدوره عل عدم إبصار وحدة اجلوار األساسية اليت تربط
اذا الفرد ابجملموع ،عل عدم إبصار الكالنية .أي إن التمايز يف الغرب كان شاردا عن املطلق
وكان شاردا أيضا عن الكالنية ،عن العرفانية والكالنية معا يف آن واحد .فاإلنسان إن مل يبصر
مطلقيته لن يبصر كالنيته .فتداخل املستويني املعريف والسياسي ليس تعسفا نظراي ،وعندما

225

نتحدث عن العرفانية والكالنية كوجهني لفهم واحد ال نتحدث عن أمرين ُمجعا معا صدفة
وانتقاء ،بل عن جانبني أساسني من بنية الواقع ذاته :فالعرفانية اي املوقف من الوجود ،أما
الكالنية فهي املوقف من املوجودات .املوقف األول تعبري عن احلكمة ،أو احلق ،واملوقف الثاين
تعبري عن احلب ،أو اخلري .أما ما يندم عن تلك الرؤية من فعل فهو تعبري عن اجلمال .اكذا
يتحقق احلق واخلري واجلمال .ومل يكن من قبيل الصدفة أن يرى أفالطون ،وغريه من فالسفة كل
بطريقته ،أن احلق واخلري واجلمال قيم أساسية مرتابطة تنبع منها كل القيم األخرى ...
 تنبع منها القيم األخرى؟ نعم فقد ربط بعض الفالسفة كذلك بني تلك القيم وبني اجملاالت األساسية لإلنتاج الفكريلإلنسان .فاحلق يناظر العلم كما يناظر ،إن شئت التوسع والتعميم ،الفلسفة واحلكمة والدين.
واخلري يناظر األخالق كما يناظر ،إن شئت التوسع والتعميم ،القانون .واجلمال يناظر الفن كما
يناظر ،إن شئت التوسع والتعميم ،قضااي الضمري الفردي ...
عرج الصديقان عل مقه حديث يف وسط املدينة يسرتحيان فيه قليال ،وما لبث ’’حمب‘‘ أن استأنف
احلديث قائال:
 ولكن لنعد إىل مسألة متايز الفرد عن اجملموع .فلئن كان من الصحيح أن متايز الفرد عن اجملموعقد حقق ،من جهة ،فكرة احلرية الفردية واجلماعية الشديدة األمهية ،فإنه قد أضعف من جهة
أخرى رابطة الفرد ابجملموع ،مما زاد من إحساس الفرد ابلوحدة واالنفصال والتباعد عن الروابط
اإلنسانية احلميمة .وعندما تقرتن اذه العزلة بسيادة املادية وشيوع العدمية ،فإن ذلك يصنع مزجيا
مؤرقا حبق!
 -أي أننا مل نكن إزاء متايز صحي بني الفرد واجملموع!
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 كال ،فمع انفصال اإلنسان عن العامل ،وتصوره أن العامل املادي او كل ما انالك ،وتقلصالسعي يف العامل إىل البحث عن املتعة واملنفعة ،أصبح كل فرد أشبه ابجلزيرة املعزولة ،وأصبح
يتعامل مع اذا اجملموع تعامال أانواي ،عل الصعيدين الفردي واجلماعي .املشكلة مع حداثة
الغرب ليست فقط يف إغفال املطلق ،ليست يف إغفال العرفانية ،بل يف إغفال الكالنية أيضا.
وعربت اذه الرؤية عن نفسها يف استمرار منط التشغيل النفسي الذي أمسيناه ’’منط أتكيد
األان‘‘ ،لكن اذه األان كانت تعيش يف عامل مادي مسطح خال من العمق والسحر واملعىن،
فأصبح سعي اذه األان منحصرا أساسا يف البحث عن املنفعة واملتعة ،وانعكس ذلك عل كل
مستوايت التفاعل مع العامل فرداي ومجاعيا .التمايز احلداثي كان متايزا أانواي متاما خلق أزمة
اإلنسان الغريب احلديث ...
 وكان ال بد هلذا الشكل من اإلدراك أن ينعكس عل أمناط اإلنتاج واالستهالك وعلالتكنولوجيا والعالقة ابلبيئة ،ومن قبل كل ذلك عل أشكال اإلنتاج الفكري والثقايف والفين بل
والعلمي ،وأن يسري كل ذلك يف مسام اجملتمع مجيعا .لكن ذلك ال ينطبق عل الغرب وحده،
بل ينطبق ،يف الواقع ،عل كل أشكال االجتماع البشري املعروفة ...
 لكنك أصبحت انا إزاء جمموع يتألف من أانوات متشظية ذات رؤية مادية نفعية .وإن تساءلتوماذا كان اذا اجملموع يريد أن يفعل حبياته؟ ما الذي كان يوجه سعيه يف احلياة وحيدد فهمه
للسعادة أو الشقاء؟ مل جتد إال الفهم النفعي املادي األانوي وحتويل العامل واآلخر إىل مادة
انتفاعية ...
 اذا جانب من الصورة بال جدال ،ولكنه ليس كل الصورة .فكيف نتغافل ،مثال ،عن التضامناالجتماعي إزاء العوز واملرض .إن اذا أمر ال يفتأ يثري االعداب حبق .وال تنس أن ما بعد
احلداثة ،يف صوراا اإلجيابية عل األقل ،قد أنصفت املنظورات املهمشة واملضطهدة وأبرزت
ابلتايل ضرورة التضامن بني اجلميع ...
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 معك حق اي ’’راجي‘‘ اذا جانب آخر من الصورة .ولكن مظاار الشعور ابلوحدة ،رغم اذاالتضامن االجتماعي ،تبدو خميفة أحياان ...
 وينقلنا اذا إىل النقد الذي وجهه التيار املقاوم للتغريب لدينا إىل حداثة الغرب وإىل املفكرينالتنويريني لدينا ...
سادت حلظة صمت متهد النتقال احلديث إىل زاوية جديدة ،مث قال ’’حمب‘‘:
 كان مع اذا التيار حق يف جانب كبري من نقده للتنويريني الذين ارتبط معظمهم ارتباطا غرينقدي بلحظة صعود احلداثة :حلظة متايز العقل عن االعتقاد ...
 كان ارتباطهم هبذه اللحظة خيدم معركتهم ويعينهم أبسلحتها يف حرهبم ،مستمدين منها شيئا مناملؤازرة يف منااضة دعاة الدولة الدينية والتفسري اجلامد للدين ...
 ولكنهم كما تغافلوا عن التأسيس االعتقادي لالجتماع يف اإلسالم تغافلوا أيضا عن حلظة ابوطاحلداثة :حلظة حتول التمايز عن املطلق االعتقادي إىل متايز عن كل مطلق ،وعن املطلق العياين،
أو التدرييب ،وتغافلوا كذلك عن حلظة متايز الفرد عن اجملموع دون أن يدرك وحدته اجلوارية معه.
فلم يعتنوا بوجه عام بتوجيه نقد فكري حقيقي للعلمانية الغربية ...
وانا تدخل ’’راجي‘‘ حبماسة قائال:
 ولئن كان التيار املقاوم للتغريب قد استدرك اذا األمر ،فإنه تغافل ،من جهة أخرى ،عن نقدالرتاث ،وجتاال األسئلة املعرفية األساسية مما قاد ضمنا إىل تربير االعتقاد ،بل وتسويغ اإلميان
ابلغيبيات ألهنا غيبياتنا حنن ما دام لآلخرين غيبياهتم ام بدورام ،دون تناول معريف للمعضلة
املطروحة أصال .لقد انتقد ذلك التيار حلظة ابوط احلداثة ومآهلا .ولكنه مل يتعرض للحاجة إىل
متايز العقل عن االعتقاد أصال يف الشرق .وكان ذلك يعين ضمنا إقرار عدم التمايز ،أو ترك
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األمور عل حاهلا ،أو ترك اذا الصمت ليمأله صخب التيار الديين .ومل يوجه أيضا نقدا يذكر
ألشكال التأسيس االعتقادي التارخيية ،فكان ذلك يعين ضمنا اإلقرار هبا أو إبمكان اللدوء إليها
جمددا فيما يعر ،ابسم ’’مشول اإلسالم‘‘ أو ’’إطالقية اإلسالم‘‘ .ومل يوجه كذلك نقدا يذكر
للغيبيات عندان ومل يلتفتوا إىل التناقض املتأصل وغري القابل للحل بني العقل واالعتقاد .غري
القابل للحل ،بطبيعة احلال ،إال عن طريق العرفان ...
 واملزعج يف موقف التيار املقاوم للتغريب من العلمانية أهنم ال يتناولوهنا ابعتباراا تعبريا عن مأزققاد إليه قصور االعتقاد عن اإلجابة عن أسئلة الوجود ،تعبريا عن وصول الفكر إىل طريق مسدود
مدفوعا بتيارات قوية ال سبيل أمامه إال اخلضوع هلا والتصر ،كما لو كان ذلك او الواقع
الوحيد .مل تكن الرؤية املادية العلمانية اختيارا ق بليا واعيا ابملضي طوعا صوب اذا الطريق
املسدود ،مع وجود طريق آخر رحب فسيح ال يلو لنهايته مدى وال أفق .كال .إن اذا الطريق
اآلخر مل يكن ،يف غياب العرفان ،موجودا لقصور االعتقاد حتديدا عن رمسه .فاالعتقاد مل يرسم
طريقا فسيحا بل بىن سدنا من األواام .وعندما فرت احلداثة من ذلك السدن وجدت نفسها
أسرية مأزق ال مهرب منه .ومفكرو التيار املقاوم للتغريب ال يتناولون ما الذي دفع إىل ذلك
املأزق.
 وأحياان تشعر لدى قراءتك هلم كأن اناك اختيارا شريرا مبيتا برتك الطريق الفسيح واملضي عمداصوب اذا املأزق! كأنك إزاء اختيار ق بلي شرير ،ال أن الذي أجلأ أصال إىل ذلك املأزق او أن
الطر اآلخر املقابل كان جمرد طر اعتقادي ال وزن له عل صعيد املعرفة ...
دخل املقه فوج من الشباب فاشتد الصخب .لكن ’’راجي‘‘ حاول متابعة احلديث:
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 إذن اذا التوتر الدائم بني التقليديني والعصريني كان يعرب عن التمسك جبانب أو يآخر منمعادلة كال طرفيها انقص وقاصر وغري مرض .كل منهما يتمسك جبزء من الصورة مثمنا مزاايه
ومتوجسا من خماطر اجلزء اآلخر ...
 ومراعاة اذا املأزق ستدعلنا أكثر فهما ملواقف الطرفني وأكثر تقديرا لعدزمها عن التفاام ،ألنما يستمسك به كل طر ،أشد االستمساك ال جييب عن شواغل الطر ،اآلخر ،وألن كل
طر ،مهما خلصت نواايه ال جيد عند الطر ،اآلخر ما يرضي احتياجاته العقلية من جانب،
واحتياجاته الروحية من جانب آخر .وكالمها يف النهاية غري راض وكالمها يف النهاية راني القلق
الوجودي مبقادير متفاوتة .وكالمها راني الوام الوجودي األساسي :االنفصال احلاسم بني املطلق
والنسيب ...
 يبدو أن ال حل مرضيا متاما ال انا وال اناك  ...يبدو أن اذا احلل يتطلب فكرة موجهةخمتلفة ...

مع ازدحام املقه واشتداد الصخب ،اقرت ’’راجي‘‘ عل صديقه أن يستأنفا سريمها يف ادأة الشوارع
النادرة اذه .وما لبثا أن اكتشفا أن خطواهتما قد قادهتما إىل ذلك امليدان الذي طاملا تصارعت فيه تلك
التيارات اليت يتحدثون عنها اآلن .قال ’’راجي‘‘:
 والسؤال الذي يطر نفسه اآلن او :كيف ميكن لتدربة الوجود أن حتل اذا املأزق؟ وكيفتستديب لشواغل كل التيارات املتعارضة؟ وال بوسعها أن تشكل أرضية لرأب اذا الصدع
العميق بينها؟
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وكان ’’راجي‘‘ يفكر ،واو يطر اذا السؤال ،فيما إذا كان بوسع ’’جتربة الوجود‘‘ ،اليت بدا أهنا تقدم
حلوال منطقية لكثري من املآزق املعرفية ،أن تشكل ساحة أو ميداان تتالق فيه اذه التيارات اليت يشتد
بينها االستقطاب .وما لبث أن جاءته إجابة ’’حمب‘‘:
 من خالل جتربة الوجود ،تتداوز االختيار بني االعتقاد والعقل عن طريق العرفان ،وتتداوزاالختيار بني الفرد واجملموع عن طريق إدراك الفرد لوحدته اجلوارية الكالنية مع اجملموع ،وعن
طريق ختلي اجملموع تدرجييا عن قيم اهليمنة ،مع التمسك العضوي بقيم التضامن حبكم تلك
الوحدة نفسها .وبذلك يتحول الغرض من الوجود من منظور مادي نفعي إىل منظور كالين قائم
عل احملبة والتضامن .أي أن القيم األساسية املوجهة لالجتماع تتغري تغريا جذراي .وبذلك فإن
جتربة الوجود جتيب عن تساؤالت  -بل وعن أعمق أشواق وأام شواغل  -االجتااات املختلفة
مع تطوير مواقفها املعرفية اليت مل تستطع أن تليب احتياجاهتا الروحية أو أن حتل شواغلها الفكرية.
أام ما يف جتربة الوجود أهنا ليست نظرية تساق لإلميان هبا ،بل اي ’’جتربة عملية‘‘ تفتح أمام
كل اجتاه منافذ للتطور ،وتدله عل كيفية حتقيق أعمق أشواقه اليت مل يتمكن من حتقيقها ضمن
إطاره الفكري القدمي .فالصدع لن يلتئم إال حبل املآزق املعرفية الكامنة يف مواقف األطرا،
املختلفة .وملا كان احلل غري متا عل نفس املستوى ،فإن ذلك يعين أن عل اذه األطرا ،أن
تتطور ،حلل املأزق اخلاص بكل منها .واذا املنظور املعريف اجلديد سيتيح تلقائيا جتسري الفدوة
اليت تفصلها عن االجتاه اآلخر ،وسيقود تلقائيا إىل االنتقال للضفة األخرى ...
 دعنا نرى إذن كيف سيتحقق اذا ... تستطيع جتربة الوجود ،أوال ،أن تزود التيار الديين التقليدي ابطمئنان يقيين إىل وجود املطلق،ذلك أهنا ال تنطلق من دوافع نفسية قابلة للتبدل وال ترتكن إىل مفاايم ذانية قابلة للدحض،
بل تنطلق من واقع عياين يستطيع كل فرد أن خيتربه إن شاء يف أعمق نقاط وجوده .واذه اي
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أجل خدمة ميكن أن تقدم لإلسالم ،وألي دين يف احلقيقة .مث أن جتربة الوجود تستطيع أن حتل
له املعضالت الالاوتية الناشئة عن إشكال العدل والتوحيد .وتستطيع أن حتل املعضالت الفقهية
الناشئة عن صحة النصوص والوقائع وصالحيتها التارخيية أو العابرة للتاريخ احملدد ،وما إىل ذلك
من مسائل ...
 فمع اتساع نطاق البحث والتمحيص وسقوط جدران التخصص وسهولة الوصول للمعار،املختلفة ،لن تستطيع املقوالت القدمية أن تصمد طويال أمام الفكر النقدي ...
 وجتربة الوجود تستطيع أن تفعل ذلك ألهنا متيز يف النص الديين بني ما يشري إىل املطلق وما يشريإىل النسيب ،بني ما يتعلق ابلزمن السرمدي املتعايل وما يتعلق ابلزمن املتتايل .واذا التمييز ليس،
كما أتيح لنا أن نقول من قبل ،ليس وليد تفضيل نظري أو حتيز فكري ،بل او تعبري عن طبائع
األمور .اذا عل الصعيد العرفاين .أما عل الصعيد الكالين ،فإن جتربة الوجود تكشف عن أن
املقدس كامن يف نسيج احلياة ذاهتا .واذه ركيزة تتيح له حتقيق مشول الدين ،لكن ليس عل
األسس االعتقادية أو الفئوية أو األانوية القدمية ...
 وتستطيع جتربة الوجود أن حتل له املأزق الذي يصادفه لدى أتسيس االجتماع .فهو يبصر ،منانحية ،أن التأسيس األصلي لإلسالم كان أتسيسا اعتقاداي ،ويستشعر ،من انحية أخرى ،حىت
وإن مل يعلن ذلك صراحة ،صحة االعرتاض العلماين الذي يشكك يف مدى أحقيته او  -أي
اإلسالم السياسي  -يف انتحال مشروعية التفسري الصحيح الوحيد الذي يريد أن يستند إليه يف
ممارسة السلطة عل اجلميع .فإن كان اذا التيار صادقا حقا مع دوافعه يف صياغة اجملتمع وفق
إرادة هللا ،وال يتخذ من تفسريه وسيلة متارس بواسطتها خنبة فئوية أخرى احلكم ،أمكنه أن يقبل
ابحلل الذي تسوقه جتربة الوجود .فصياغة اجملتمع عل حنو ما يريده املطلق ،ال يعين أن حتكم
خنبة حمددة ذات مرجعية اعتقادية أتويلية معينة ،بل أن حتكم ’’قيم‘‘ املطلق .واذه القيم ليست
قيما اعتقادية ،بل اي قيم عرفانية كالنية تسود بقدر حتققها احلر يف إدراك كل فرد ...
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 وماذا عس جتربة الوجود أن تقدم للتيار العلماين؟ أما التيار العلماين ،فتستطيع جتربة الوجود أن تزوده ابطمئنان إىل إمكان إطالق العنان للعقل إىلأقص مداه يف طر األسئلة الوجودية ،دون التقيد ،كما فعل مثال املعتزلة أو الرشديون وأمثاهلم،
بقيود عدم جتاوز االعتقاد ودون خشية فقدان املطلق .وتستطيع أن تزوده ابطمئنان إىل إفسا
اجملال للعقل إىل أبعد مدى ،مع قبوله الطوعي ابندراجه الطبيعي ضمن أداة فوق عقلية ،اي
احلضور الواعي .تستطيع أن تزوده ابطمئنان يقيين إىل وجود املطلق عل أساس جترييب ُمشبِّع

ومرض للرو العلمية .ويف ذلك حل ملشكلة العالقة بني الدين والعلم .وتستطيع جتربة الوجود أن
ُ
تنقذ التيار العلماين من العبثية والعدمية وتسطح العامل .مث اي تطمئنه إىل أن االجتماع ميكن

أتسيسه ال أتسيسا اعتقاداي بل أتسيسا عرفانيا كالنيا .وتستطيع جتربة الوجود إنقاذه من تسطح
العامل ومن حتول العامل إىل مادة ال رو هلا .وتستطيع بث السحر يف العامل من جديد ،وحتويلة من
أرض يباب جرداء إىل فضاء مقدس ساحر ومعدز ...
 وميكننا أن نقول ابلتايل أن جتربة الوجود تسطيع أن تطمئن التيار املقاوم للتغريب ،الناقد للدانبالسليب يف احلداثة ،إىل احلل العرفاين للتمايز بني العقل واالعتقاد ،وإىل احلل الكالين للتمايز بني
الفرد واجملموع ،مبا يندينا من مثالب احلداثة الغربية .فاملقدس انا او قلب العامل ،ال املادة،
وال النفعية املادية .مث أن جتربة الوجود اي القادرة عل تفكيك منط أتكيد األان ،ال عل أساس
وعظي سطحي ،بل عل أساس إجراء حتول عميق يف الفهم واإلدراك والسلوك املصحح لذاته
من خالل التفاعل مع الواقع .ومن خالل طمأنته إىل إمكانية مواجهة قوة قطاع اللذة الذي طاملا
نع آاثره املدمرة ،بطمأنته إىل أن مصدر السعادة احلقيقي يكمن يف اكتشا ،الذات احلقيقية
ال يف تقصي متع خارجية يُتصور أهنا قادرة عل سد النقصان الوجودي .وتستطيع أن تطمئنه
إىل أن آليات التالعب ابلعقول/املؤامرات ،مهما بلغت قوهتا ،ال تصمد أمام إنسان ال ميكن أن
ينظر إىل نفسه عل أساس فئوي أو أانوي فردي أو مجعي .مث أهنا تطمئنه إىل أن بوسعه أن ينقد
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الرتاث دون أن يعين ذلك التخلي عن ’’ثوابته احلضارية‘‘ ،إن او راع مضموهنا العرفاين
الكالين .ال أن يتمسك ذلك التمسك األانوي ابلغيبيات الذاتية ،جملرد أهنا ذاتية .وتستطيع أن
تطمئنه إىل أن ابلوسع ،فوق كل ذلك ،حتسني األحوال اخلارجية الظاارية ،ليس ألن هلا قيمة
هنائية يف ذاهتا ،بل ألهنا تصبح تعبريا تلقائيا عن الفعل احلر ،املتحرر من اواجس األان ،عن
اجلمال والتضامن واخلري ...
كان الصديقان قد اخرتقا اآلن امليدان واجتها إىل النيل القريب .الرؤية انا منبسطة واألفق مرئي ،والنيل
يتهادى يف مسريته اليت ال تنقطع من اجلنوب إىل الشمال يف دورة من دورات الطبيعة تذكرك ابرتباطك
ابلعامل الواسع.
قال ’’راجي‘‘:
 الصدع قائم أيضا ال بني التيارات الدينية والعلمانية داخل العامل العريب أو اإلسالمي فقط ،بل اوقائم أيضا داخل كل ثقافة .من اذا املنطق تطر جتربة الوجود حال إنسانيا ،ال يقسم العامل
تقسيما أانواي ،أان فردية أو مجاعية يف مقابل أان فردية أو مجاعية أخرى :أاي كانت اويتها الطبقية
أو القومية أو العرقية أو الثقافية .كما تتيح جتاوز تلك الثنائية املقيتة ،ثنائية اجلاين والضحية ،اليت
يرتدد صدااا يف أفكار ومقوالت التيار املقاوم للتغريب ،لصاحل حل إنساين كالين جامع ...
 وأنت عندما تتحدث عن ختطي منط أتكيد األان فإنك تفتح اباب ’’إنسانيا‘‘ لتخطي قصورالدميقراطية ،ورمبا لإلبداع اجلماعي لشكل جديد من االجتماع ولتسيريه ،ولتخطي االقتصاد
القائم عل الربح ،ولتخطي السياسة القائمة عل التالعب والسيطرة ،ولتعميم تلك النوازع
اجتماعيا مبا يكفل هلا قاعدة تزكيها دوما وتدعمها .فاملنهج املقرت يفتح أمام البشرية كلها ،عل
أساس معريف وارتكازا عل

حتول حقيقي جواري ،ال خطايب وال نظري وال طوابوي

وال تفويضي ،بل عملي تطبيقي مباشر خيص كل فرد ،جماال إلبداع أشكال جديدة من احلكم
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واالقتصاد واالجتماع .اي حماولة لفتح اجملال أمام أتسيس عرفاين كالين .وجتربة الوجود تضع
بدوراا يف قلب العامل مطلقا ،لكنه ليس مطلقا اعتقاداي أو ماداي ،بل مطلقا عيانيا ،أو جتريبيا،
يشكل جوار اإلنسان .فال املطلق اعتقادي ،وال اإلنسان وجود مستقل يعرب عن جمرد حقيقة
مادية .فإذا كانت الفكرة املوجهة األوىل يف الدين اي املطلق االعتقادي ،وإذا كانت الفكرة
املوجهة األوىل يف الغرب اي املطلق املادي ،فإن الفكرة املوجهة األوىل يف جتربة الوجود اي
املطلق الروحي العياين التدرييب .وإذا كانت الفكرة املوجهة األوىل يف أي حضارة تنعكس عل
مستوايهتا وجوانبها مجيعا ،فإن تغري الفكرة املوجهة األوىل عل اذا النحو ،يعين أهنا ستنعكس
أيضا عل كل مستوايت وجوانب احلضارة من فردية واجتماعية واقتصادية وسياسية .وتلك اي
الثورة احلقيقية الوحيدة .واي إىل جانب ذلك حتقق املصاحلة املراوغة ال بني اإلسالميني
والعلمانيني فحسب ،بل أيضا بني االجتاه الديين واالجتاه املادي بوجه عام عل الصعيد
اإلنساين .ولنقل إهنا حتقق املصاحلة بني العقل والرو فيأيت الفعل تعبريا عن احلق واخلري واجلمال.
وتلك اي الثورة احلقيقية الوحيدة ...


