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في ضرورة الحوار وأدواته )الحوار اإلسالمي العلماني أنموذًجا(

مناف الحمد)1)

إدراك	ضرورة	الحوار	في	الفكر	الغربي	كان	نتيجة	عوامل	عدة	سياسية	وتاريخية	ومعرفية،	والذي	
ال	شك	فيه	أن	ما	سببه	العقل	األحادي	من	حروب	ودمار	كان	دافًعا	إلى	إعادة	النظر	في	حقيقة	التنوع،	
وصياغة	استجابة	معيارية	له	تتمثل	في	مفهوم	التسامح	الذي	ال	يكون	واقًعا	من	دون	اعتراف	بآخر	

متساَمح	معه.

إلى	الكون	من	عّده	آلة	مغلقة،	لقوانينها	صفة	الحتمية	التي	تتحكم	في	كّل	 كما	إن	تحول	النظرة	
مفاصل	الطبيعة	إلى	كون	أكثر	رحابة،	ال	يمكن	للفروض	التي	تحاول	كشف	قوانينه	أن	تكون	فروًضا	
علمية	ما	لم	تستبطن	قابلية	للتفنيد	في	انتقال	مرافق	لهذا	التحول	من	منطق	التبرير	االستقرائي	إلى	

منطق	التقدم	البوبري	كان	من	ضمن	ما	أكد	حتمية	انهيار	املنظومات	الفكرية	الشمولية.

	ففي	فضيحة	املنهج	االستقرائي	املتأتية	من	قفزته	التعميمية	ما	يجعل	منهج	بوبر	التقدمي	القائم	
ن	من	التحرك	في	فضاء	

ّ
على	قابلية	التفنيد	الكامنة	في	كل	فرض	علمي	لكي	يكون	فرًضا	علمًيا	ما	يمك

يسمح	بالتعددية	في	اآلراء،	وبالتخير	في	تحديد	املسارات.

	إن	هذا	التحول	في	النظرة	العلمية	قد	أفسح	املجال	لتفكيك	البنى	املنغلقة،	وتغليب	االحتمالية	
على	الحتمية.

وهي	احتمالية	أكدتها	ثورة	امليكانيكا	املوجية	ونسبية	آينشتاين،	ومبدأ	االرتياب	الهايزنبرغي	الذي	
إلى	قصور	عّدته	 الباحث،	وال	 إلى	قصور	 أصبح	االحتمال	بموجبه	من	طبيعة	األشياء،	وليس	عائًدا	

البحثية.

ومن	ضمن	التغيرات	التي	نبهت	على	تعددية	القيم	تعددية	موضوعية	ال	يمكنها	أن	تتعايش	من	دون	
حوار	بين	املختلفين	اكتشاف	أن	بين	الواحد	والصفر	قيًما	ال	نهائية،	وهو	ما	يسمى	اليوم	بـ	"املنطق	

)1)	كاتب	وباحث	سوري.
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الغائم"	الذي	ألغى	االستقطاب	الحاد	بين	الواحد	والصفر،	وما	يلزم	عنه	من	استقطاب	مماثل	بين	
حق	ال	يأتيه	الباطل،	وباطل	يرتد	-كلما	اضطرب	على	الحق-	زاهًقا.

وألن	الذات	لم	تعد	ذاًتا	ديكارتية	متمركزة	حول	نفسها،	وال	ذاًتا	متعالية	كانطية	مغرقة	في	تجريدها؛	
بفعل	إدراك	أنها	ال	يمكن	أن	توجد	من	دون	آخر؛	ألن	وهم	التأسيس	النهائي	للذات	عبر	حوار	مونولوجّي،	
أو	عبر	ترانسندنتالية	مشّرعة	قد	كشفته	نسبية	املعرفة	البشرية	وقصور	العقل	البشري	عن	إدراك	
أسباب	للظواهر	التي	تنداح	أفقًيا	وعمودًيا؛	األمر	الذي	لزم	عنه	أن	املعرفة	ال	تكون	إال	بيذاتية،	وأنها	

موسطة	بفعل	كالمّي	يستمّد	دالالته	من	تأويل	رموزه	الذي	تتحّمل	عبئه	الذوات	املتلقية.

ا	ملتفكهين،	وإنما	فعالية	تبقي	على	التوتر	الخالق	بين	الرؤى	املتباينة،	
ً
وبهذا	ال	يكون	الحوار	ترف

وبين	الوجود	والوجوب.

كون	 حقيقة	 تمسخان	 املتعالية	 الذات	 وهم	 و	 املنعزلة،	 الذات	 وهم	 ألن	 ا؛	
ً
ترف ليس	 كذلك	 وهو	

تأويل	تضطلع	بمهمته	ذات	 الواقع	من	دون	 في	 	
ً

تنتج	خطاًبا	فاعال الذات	ال	تكون	من	دون	آخر،	وال	
أخرى،	ال	تعامل	كموضوع	للذات.

ل توجد الذات من دون آخر

	إن	الذات	ال	توجد	بمعزل	عن	اآلخرين،	وال	يمكن	تصور	وجودها	إال	بوجود	اآلخر؛	ألن	األنا	واألنت	
ليستا	اال	اشتقاقين	من	أنا	–	أنت	بمعنى	أن	الذات	ال	تستطيع	أن	تحدد	ذاتها	إال	بوجود	الـ	أنت.

وهو	ما	تؤكده	خاصية	الجنس	عند	اإلنسان،	فهو	ال	يكتمل	من	دون	آخر،	ولكنها	ال	تشبه	نظيرتها	
امليتافيزيقي	 الجذر	 من	خاللها	 ويدرك	 إنسانية،	 بصبغة	 تصطبغ	 اإلنسان	 عند	 ألنها	 الحيوان؛	 عند	

لوجوده.

ا	
ُ
تمثل	وسيط لم	 إذا	 للغة	خاصة	 بيذاتية؛	ألنه	ال	قيمة	معرفية	 إال	 تكون	 التي	ال	 اللغة	 وخاصية	

للتواصل	وتجسيد	الفكر؛	ألن	املعرفة	ال	تكون	كذلك	ما	لم	تكن	بيذاتية.

ال	 األخالقي	 الفاعل	 واستقاللية	 واملساواة	 الحرية	 لتجسيد	 القابل	 مفهومها	 في	 الديمقراطية	 إن	
ديمقراطية	 فهي	 مدنّي؛	 مجتمع	 على	 مؤسس	 عمومي	 فضاء	 في	 الحوار	 مبدأ	 دون	 من	 ناجزة	 تصبح	
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تداولية	يساهم	في	تشييدها	متحاورون	متخّففون	من	عبء	اإلكراهات،	ومتساوون	في	حظوظهم	في	
الفعل	التواصلّي،	يشكلون	الرأي	العام	واإلرادة	السياسية	في	عملية	حوارية	تتحرك	بين	شرعنة	اإلرادة	
متفًقا	عليها	من	جميع	 اتفاق	معايير	أخالقية	 إليه	من	 تتوصل	 ما	 عبر	مأسستها	من	جهة،	وتضمين	

األطراف	من	جهة	أخرى.

	من	فرديته	الطبيعية	إلى	شخصيته	األخالقية	
ً
وهي	بذلك	تجسد	انتقال	الفرد	إلى	طوره	األعلى	انتقاال

إلى	مواطنيته	املثقلة	بحقوقه	السياسية	واملدنية.

وما	أشرنا	اليه	من	تحوالت	الذات	التي	أفسحت	املجال	للحوار	بين	الذوات	يمكن	أن	نجد	له	بذوًرا	في	
التراث	اإلسالمي	في	تحّول	للذات	من	فرد	طبيعي	إلى	شخص	أخالقّي،	ولكننا	ال	نعثر	على	القفزة	األخيرة	
ا	للفرد	في	املنظومة	اإلسالمية	

ً
املتمثلة	في	املواطنة	بمدلولها	املعاصر،	فعلى	الرغم	من	أن	ثمة	حقوق

غير	أن	هذا	الفرد	يأتي	في	املرتبة	الثانية	بعد	الجماعة.

الفكر	 في	 االنشغال	 جعل	 ما	 وهو	 اإللهية،	 للذات	 ملك	 تملكه	 ما	 مع	 الذات	 أن	 عن	 	
ً

فضال هذا	
اإلسالمي	منصًبا	على	ذات	وصفات	هللا،	وليس	على	ذات	وصفات	اإلنسان.

وعندما	حاولت	هذه	الذات	-في	قصة	ابن	طفيل	وفي	فلسفة	ابن	باجة-	أن	تجد	ذاتها	بعد	تحوالت	
مثيرة	خالل	البحث	وجدتها	في	نفيها	وذوبانها	في	عالم	الشهود	الذي	أدركت	فيه	ذات	واجب	الوجود	من	

دون	توسط	استشكال	عقلي	أو	استدالل	منطقي.

في	 في	حظوظهم	 متساوين	 بين	 بحوار	 صلتها	 حيث	 من	 اإلسالمي	 التراث	 في	 سبًقا	 املناظرة	 وتمثل	
الكالم،	ومنضبطين	بقواعد	االحترام	لبعضهم،	وساعين	إلى	الوصول	إلى	حقيقة	تعلو	بأدلتها،	وليس	

إلى	مجرد	تسوية.

وهو:	 املحددات	 أحد	 من	حيث	شبه	 سبًقا	 الشاطبّي	 التي	وضعها	 التأويل	 محددات	 في	 نجد	 كما	
املعرفية	 "املوسوعة	 اسم	 "ايكو"	 عليها	 يطلق	 وما	 ايكو"	 "امبرتو	 بسيميائيات	 اللسان"	 "مسلمة	
ولغوية	 ثقافية	 ببنية	 محكوم	 متلّق	 دون	 من	 التأويل	 استحالة	 على	 تنطويان	 فكالهما	 والثقافية"؛	
ونفسية	واجتماعية	تجعله	يعيد	إنتاج	الخطاب	وفق	موسوعته	الثقافية	التي	قلنا	إنها	تطابق	تقريًبا	

مسلمة	اللسان	الشاطبية.

األمر	الذي	يعني	أن	خطوات	جادة	قد	تحققت	في	التراث؛	من	أجل	الوصول	إلى	حوار	بين	ذوات	
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بتوسط	الخطاب	اللغوّي،	وهو	ما	ال	نستطيع	أن	نحاكمه	بمقاييس	معاصرة،	وال	بمعايير	من	خارجه،	
وإنما	بالنظر	إلى	محددات	هذا	الفكر	وثوابته.	

الحوار اإلسالمّي العلمانّي

في	 الهائلة	 األحداث	 أسهمت	 كبرى	 معضلة	 املختلفة	 التيارات	 بين	 األيديولوجي	 التخندق	 كان	 ملا	
كشفها	أكثر،	إن	لم	تسهم	في	تكريسها	أيًضا،	فإن	الوصول	إلى	مشتركات	بين	املنتمين	إلى	تيارات	مختلفة	
-	يمثل	القطبين	املحوريين	لها	التياران	اإلسالمي	والعلماني	غير	ممكن	إال	عبر	حوار	جاد	يتطلب	أداتين	

أساسيتين:

األولى:	أن	يكون	اختيار	الوسائل	بدالة	الغايات	املتفق	عليها،	وهي	غايات	نظن	الوصول	إلى	ضبطها	
	كلما	كانت	غايات	عامة	تمّس	مصلحة	اإلنسان	من	حيث	هو.	وهو	ما	يسمى	باالستدالل	

ً
وتحديدها	سهال

الحواري	الذي	يختلف	عن	االستدالل	البرهاني	الذي	طاملا	أرهق	املتحاورين؛	ألنه	يناقش	قضايا	جدلية	
يحاول	كل	طرف	إثباتها	إثباًتا	قطعًيا،	ودون	ذلك	خرط	القتاد.

والثانية:	الوعي	باملغاير،	وهو	وعي	ال	يكتفي	باالنطالق	من	منظور	واحد،	وإنما	وضع	املحاور	نفسه	
في	وضع	محاوره،	وتفهم	موقفه	ومنطلقاته	للخروج	من	الوعي	بالذات	والوعي	باملغاير	إلى	وحدة	جدلية	
أرقى.	وهو	ما	يثمر	تقارًبا	في	املواقف	العملية	تجاه	مسائل	سياسية	ومجتمعية	واقتصادية	وثقافية	مثل	

طبيعة	النظام	السياسية،	واملوقف	تجاه	الحريات	العامة،	واملوقف	تجاه	فصل	السلطات	وغيرها.

وكما	أن	املطلوب	من	التيار	االسالمي	أن	يواكب	العصر	باستنزاف إمكانات	التشريع	كلها،	وتفجير	
التأصيل	 ممثليه	 من	 املطلوب	 أن	 وكما	 بالطبع،	 التأويل	 قواعد	 وفق	 النصوص	 تأويل	 إمكانات	 كل	
أن	 إدراك	 املطلوب	كذلك	 املصلحة،	فإن	 لنظرية	 ما	ذكرنا،	وعبر	استثمار	جديد	 لرؤى	جديدة	عبر	
هذا	الواقع	امتداد	ملاض	واستشراف	ملستقبل؛	ولهذا	فإن	التعاطي	مع	هذا	الواقع	يقت�سي	النظر	إلى	
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املا�سي	استصحاًبا)2)،	وإلى	الحاضر	استصالًحا)3)،	وإلى	املستقبل	سًدا	للذرائع)4).

بالدين	االسالمي	 العربي	 الواقع	 ارتباط	 الفكر	اإلسالمي	يدعي	شرعية	مشتقة	من	واقع	 وإذا	كان	
	
ً

	ال	سبيل	لفصله،	فإن	هذه	الشرعية	ال	تكون	ناجزة	ما	لم	يتفاعل	هذا	الفكر	مع	الواقع	تفاعال
ً
ا
ً
ارتباط

ص	الواقع	في	جميع	أبعاده،	ثم	يبحث	عن	علل	األحكام	الشرعية،	ويسقط	الحكم	على	
ّ
دينامًيا	يشخ

تغايًرا	 الحالي	 الواقع	 تغاير	 اقتضاء	حتمًيا	حقيقة	 يقتضيه	 ما	 وهو	 فيه،	 الحلول	 يقبل	 الذي	 املحّل	
جذرًيا	عن	الواقع	الذي	استنبطت	فيه	اآلراء	الفقهية	السابقة.	

هذه	العملية	التي	يسميها	األصوليون	"تحقيق	املناط"	تكافئ	في	املنطق	مفهوم	التصديق،	كما	أن	
تخريج	املناط	)استخراج	العلة(	وتنقيحه	)تعيين	السبب	الذي	أناط	به	الشارع	الحكم	من	بين	األوصاف	
املذكورة	في	النص(	يكافئان	مفهوم	التصور. وهذه	دعوة	إلى	استخدام	جديد	لتحقيق	املناط	الذي	ال	

يبحث	عن	أصل،	وإنما	يكتفي	باالستناد	إلى	علة	تتحول	الى	أصل.

فإن	 املعاصرة،	 الدول	واملجتمعات	 واقع	 أنه	يستمد	شرعيته	من	 يدعي	 العلماني	 التيار	 كان	 وإذا	
هذا	الواقع	ال	يكون	مصدًرا	للشرعية	ما	لم	يجِر	تتبع	سيرورته	التاريخية	التي	حولت	إمكان	العلمنة	
إلى	واقع	على	حساب	ممكنات	أخرى؛	وألن	هذا	املمكن	قد	تحقق	في	سياق	تاريخي	له	حيثياته،	فإن	
رفعه	إلى	مستوى	القيم	املطلقة	يصبح	دعوى	تحتاج	إلى	إثبات،	وال	يكفي	كونها	واقًعا	مهيمًنا	إلثبات	
كونيتها	وإطالقها	إثباًتا	قطعًيا،	فليست	العلمنة	منبّتة	الصلة	بواقع	تشكلها	التاريخّي،	ولهذا	فهي	ليست	

أصولية	متعالية. 

)2)	االستصحاب	في	أصول	الفقه	اإلسالمي	هو	الحكم	بثبوت	أمر	أو	نفيه	في	الزمن	الحاضر	أو	املستقبل،	بناء	على	ثبوته	أو	عدمه	في	

الزمان	املا�سي	لعدم	قيام	دليل	على	تغييره.	وواضح	ارتباطه	باملا�سي.

الشرع	 معين	من	 دليل	 له	 يشهد	 لم	 ولكن	 الشرع	ومقاصده،	 يالئم	تصرفات	 الذي	 الوصف	 املرسلة	هو	 املصلحة	 أو	 )3)	االستصالح	

باالعتبار	أو	اإللغاء.،	ويحصل	من	ربط	الحكم	به	جلب	مصلحة	أو	دفع	مفسدة.	وواضح	ارتباط	االستصالح	بالحاضر.

)4)	سد	الذرائع	في	اصطالح	األصوليين	هو	منع	كل	ما	يتوصل	به	إلى	ال�سيء	املمنوع	املشتمل	على	مفسدة	أو	مضرة.	وواضح	أنه	ينظر	

الى	املآل.
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هل فصل الدين عن الدولة ضرورة؟

ضرورة	 إلى	 السؤال	 في	 املقصودة	 الضرورة	 تقسيم	 خالل	 من	 السؤال	 هذا	 عن	 الجواب	 يمكن	
منطقية،	وضرورة	واقعية.

باإليجاب،	وإن	لدينا	 أما	من	حيث	هي	ضرورة	منطقية،	فنظّن	أن	الجواب	عن	السؤال	سيكون	
حجة	نحسبها	قاطعة	نوجزها	في	ما	يأتي:

من	 نّدعيه	 ما	 على	 للبرهنة	 تفنيدها	 يكفي	 التي	 السيا�سي	 لإلسالم	 األساسية	 املقوالت	 إحدى	 إن	
ضرورة	منطقية	لعملية	الفصل	هي	استحالة	اشتقاق	املعرفة	األخالقية	إال	من	املعرفة	الدينية،	وال	

يستطيع	أحد	أن	ينكر	أنها	أصل	من	أصول	االسالم	السيا�سّي	على	اختالف	تياراته	وأشكاله.

وتفكيك	األصل	األول	من	أصول	املعرفة	الدينية	كفيل	بكشف	عوار	هذه	املقولة	وعدم	تماسكها؛	
كلّي	 العلم،	 كلّي	 القدرة،	 كلّي	 واحد	 خالق	 وجود	 أساس	 على	 يقوم	 الدينية	 للمعرفة	 االول	 فاألصل	
-	قدرة	لدى	العقل	البشري	-الذي	يدعي	متبنو	

ً
اإلرادة،	كلّي	الخير،	وهذه	الصفة	األخيرة	تفترض	–ضمنا

األطروحة	التي	نناقشها	أنه	واسطتهم	الى	املعرفة	الدينية	- على	تمييز	الخير	من	الشر	أو	ميزاًنا	يزين	به	
الخير	من	الشر،	وإال	فما	أدراه	أن	هذا	الخالق	الواحد	ليس	خالًقا	شريًرا؟.

وال	ينفع	في	اإلجابة	عن	هذا	السؤال	القول: إن	ما	يأمر	به	الخالق	هو	الخير،	وما	ينهى	عنه	هو	الشر؛	
ألن	هذا	يستلزم	طاعته	حتى	لو	أمر	بقتل	أبرياء	أو	بخيانة	صديق،	كما	ال	ينفع	القول: إن	أوامره	هذه	
تنطوي	على	خير	آجل	غير	مدرك	من	قبل	اإلنسان؛	ألن	هذا	يعيدنا	إلى	سؤالنا	األول	عن	كيفية	تمييزنا	

لخيرّيته	الكلّية	املّدعاة	من	دون	امتالكنا	ميزاًنا	نزين	بواسطته	الخير	من	الشر.

	للوصول	إلى	املعرفة	الدينية؛ 
ً
نخلص	من	هذه	املناقشة	إلى	أن	املعرفة	األخالقية	ال	بّد	منها	منطقيا

فهي	سابقة	عليها	وليست	مشتقة	منها..

ا،	وبيان	ذلك	أن	هذا	الفصل	يتوخى	
ً
أما	الضرورة	الواقعية،	فإن	الجواب	باإليجاب	سيكون	مشروط

عدم	فرض	رؤية	شاملة	على	من	ال	يؤمن	بها،	وعدم	التحيز	ضد	مكون	من	املكونات،	وعدم	انتهاك	حرية	
أي	فرد.

للدين،	 العقدي	 إنسانية	عليا،	وبفصل	عن	املحتوى	 تبرير	قانون	ديني	مشتًقا	من	قيم	 فاذا	كان	
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	للوصول	إلى	العموم،	وإذا	كان	هذا	ال	ينتقص	من	قيمة	أي	مكّون،	وإذا	لم	ينتهك	
ً

بحيث	يصبح	قابال
حرية	أساسية	ترتبط	بقدرة	الفرد	على	ممارسة	قدراته	األخالقية	الجوهرية.

نقول: إذا	تحققت	هذه	الشروط،	فإن	عدم	الفصل	بين	الدولة	والدين	يصبح	ممكًنا.

إنسانية	ليست	مشتقة	من	نص	دينّي	يق�سي	بحظره،	فإن	 إذا	برر	حظر	اإلجهاض	بقيمة	 	
ً

فمثال
وجود	نص	دينّي	عندها	يتفق	مع	هذا	الحظر	ال	يمنع	من	فرض	قانون	بالحظر،	وإذا	كان	وضع	الصليب	
في	الساحات	العامة	ال	يشعر	غير	املسيحّي	بأنه	على	هامش	الوطن،	وأنه	غير	متساٍو	مع	غيره،	فال	ضير	
في	وضع	الدولة	رموًزا	كهذه	في	األماكن	العامة، وإذا	كان	فرض	الذبح	الحالل	حسب	الطريقة	اإلسالمية	
ال	ينتهك	حرية	مرتبطة	بقدرة	غير	املسلم	على	ممارسة	قدراته	الجوهرية	وتحديد	مسار	حياته،	فال	

مانع	أن	تفرض	الدولة	هذه	الطريقة	في	الذبح.

أما	إذا	كان	منع	الحجاب	في	املدارس	سبًبا	في	إرسال	رسالة	إلى	املسلمين	بأن	ممارستهم	لدينهم	ال	
تحظى	باحترام	متساٍو، فإن	تبرير	هذا	املنع	بأن	الحجاب	ليس	مركزًيا	في	منظومة	املسلمين	يصبح	تبريًرا	
غير	كاٍف،	وخصوًصا	أن	الحفر	عميًقا	في	العقلية	التي	تتبنى	هذا	التسويغ	يمكن	أن	يف�سي	إلى	اكتشاف	
يتطابق	 الذي	 الدين	 بجوهر	 لها	 وال	صلة	 ثانوية،	 الدينية	 املمارسات	 تعد	 كالفينية	 رؤية	 في	 تجذرها	

جوهره	مع	اإليمان	فحسب.

وال	يخفى	أن	هذه	النتيجة	تعني	تحيًزا	إلى	وجهة	نظر	دينية	معينة	من	حيث	تحاول	أن	تتلطى	خلف	
الحيادية	بين	األديان.

ونريد	من	هذا	أن	نقول:	إن	الفصل	بين	الدين	والدولة	الذي	تحول	إلى	أقنوم	ال	يجرؤ	العلمانيون	
	عن	شروط	موجبة	تجعله	ضرورًيا.

ً
	عن	مناقشته	ورفضه	ليس	منفصال

ً
على	االقتراب	منه	فضال

وخصوًصا	عندما	نربط	إمكانية	تحقق	هذه	الشروط	بإمكانية	مفتوحة	للحوار	في	فضاء	عمومي	
	عمومًيا	ديمقراطًيا	يتخذ	من	الحق	في	االعتراض	إجراء	للتعبير	عن	أي	رأي	

ً
يمثل	فيه	املواطنون	عقال

يمكن	أن	يحّض	على	إعادة	النظر	في	مدى	تحقق	هذه	الشروط.

ال	 أما	الطرف	االسالمّي،	فإن	ما	نظنه	قادًرا	على	تمهيد	الحوار	معه	بغية	الوصول	إلى	مشتركات، 
راح	تقديسه	ملنظومته،	وال	بمحاولة	فرض	قيم	عليه	يعّدها	غير	ملزمة	له؛	ألنها	

ّ
يكون	بمطالبته	باط
من	خارج	سياقه،
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ولكن	عبر	تليين	صالبة	املبدأ	املركزي	الذي	تمثل	عقيدة	التوحيد	والنّص	املركزّي	ركنيه؛	ألن	صالبة	
املبدأ	املركزي	هي	العقبة	في	طريق	أي	تواصل	مع	اآلخر.

تليين صالبة املبدأ املركزّي

ولعل	املبدأ	املركزي	في	املنظومة	الالهوتية،	و	الذي	يغلق	سقف	الجدل	الخالق؛	ألنه	ال	يتيح	للحوار	
التسامح	مع	 أمام	 وإنما	 املفتوح	فحسب،	 الحوار	 أمام	 ليس	 كأداء	 بعيدة	عقبة	 إلى	مديات	 أن	يصل	

اآلخر.

وفي	املنظومة	اإلسالمية	يمثل	هذا	املبدأ	هللا	والنص	املقدس، وإن	تليين	صالبة	املبدأ	املركزي	يمكن	
أن	يسهم	في	جعله	أقل	مقاومة	لفتح	آفاق	الحوار.

 و	ال	نجانب	الصواب	إذا	قلنا:	إن	هذا	املبدأ	املركزي	عقبة	كأداء	في	طريق	الحوار	الديمقراطي؛	ألن	

أحد	أكثر	تعريفات	الديمقراطية	تعبيًرا	عن	فحواها	هو	أنها	مكان	للغياب:	غياب	القائد	بعد	حضوره،	
وغياب	الحزب	الحاكم	بعد	حضوره،	فالغياب	فيها	هو	الثابت،	والحضور	هو	العارض.

	ديالكتيكًيا	مع	الواقع	قد	
ً
وألن	هذا	املبدأ	املركزي	ع�سّي	على	التغييب،	فإن	محاولة	جدله	جدال

	لتليين	صالبته.
ً

يكون	سبيال

لعّل	في	محاولة	سبر	عمق	محاوالت	تجسيده	ما	يساعد	في	تفكيكه،	وسلب	صفة	املركزية	التي	تسبغ	
عليه.

فبينما	تنوس	التصورات	في	الثقافة	اإلسالمية	الشعبية	بين	التصور	النقّي	للتوحيد،	وبين	الوصول	
	في	محاوالت	تجسيده.

ّ
في	بعض	األحيان	إلى	الوثنية،	تعاني	الثقافة	العاملة	من	تشظ

تطبق	 التي	 اإلسالمية	 الدولة	 إقامة	 في	 إال	 يتجّسد	 ال	 العاملة	 الثقافة	 هذه	 أهل	 بعض	 عند	 فهو	
الشرع،	وتقيم	حدود	هللا.

وعند	آخرين	يتجّسد	في	عالقة	روحية	عمودية	بين	الفرد	وخالقه،	تطّهر	روح	املخلوق	من	أدرانها،	
وترتقي	بها	في	مراقي	الفالح.
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ل	بناء	املجتمع	التقّي	الورع	النهج	الوحيد	الصالح	لتجسيد	هذا	املبدأ.
ّ
وعند	غيرهم	يمث

إنه	مفّتت	عند	من	يريدون	فرضه،	وهوما	يحيل	إرادة	فرض	تصور	معين	له	إلى	سلوك	استبدادي	
ينتهجه	أشخاص	لهم	فهوم	مختلفة	لكيفية	تجسيده.

مع	 بجدله	 املبدأ(	 لديهم	 ى	
ّ
يتشظ من	 أول	 هم	 )الذين	 اإلسالميين	 لدى	 مركزيته	 لنزع	 ناظم	 وضُع	

الواقع،	وفق	ما	يتيحه	املمكن	الذي	يتيحه	السياق	التاريخي،	وجدله	كعنصر	إجرائي	)على	األقّل(	مع	
تليين	 تكفالن	 اللتان	 األداتان	 هما	 مجتمعهم،	 ثقافة	 في	 بمكانته	 ا	

ً
اعتراف اإلسالميين؛	 غير	 منظومات	

صالبته،	وتوزيعه،	وجعله	أكثر	قابلية	للتناغم	مع	الديمقراطية،	بدل	أن	يكون	سقًفا	واطًئا	يكبح	ما	
تتطلبه	من	جدل	خالق.

فهو	لن	يمسخ	مكان	الغياب	بحضور	غير	منقطع؛	ألنه	سيكون	ذا	تجليات	متنوعة	ذات	طابع	نسبي	
بصدورها	عن	فهوم	بشر	نسبية،	ويلزم	عن	ذلك	عدم	قدرتها	على	التشبث	بالحضور،	واضطرارها	إلى	
ا	بينها،	وليس	مفروًضا	من	

ً
قبول	الغياب،	وسيكون	)باالعتراف	بمكانته	لدى	األطراف	املختلفة(	مشترك

أحدها	على	اآلخر.

أما	تفكيك	صالبة	النص	املقدس،	فإن	للتوفيق	بين	املتغايرين	وسيلة	يمكن	تجليتها	أكثر	إذا	اتفقنا	
النص	 تسييل	صالبة	 تحاول	 ألنها	 للتوفيق؛	 تصلح  وسيلة	 آنًفا،  ذكرناه	 الذي	 املناط  تحقيق	 أن	 على	
املقدس	الذي	يستخدمه	الكثيرون	متراًسا	لصد	القيم	الحداثوية	املطلوبة،	وإفقاد	الذات	القدرة	على	
بمتغيرات	مختلفة	عن	متغيرات	 واقع	مغاير	 تفسيرية	من	 في	غياهب	منظومات	 التحقق	عبر	سجنها	

الحاضر	التي	ال	يمكن	استشراف	املستقبل	إال	عبر	سبرها	سبًرا	عميًقا،	ومقاربتها	مقاربة	منهجية.

وهي	تستطيع	فعل	ذلك؛	ألنها	تحول	العلة	إلى	أصل.

وإذا	كانت	الذات	-كما	قدمنا-	ال	يمكن	لها	أن	توجد	من	دون	تأويل	لخطابها	عبر	آخر	سواء	أكان	
فرًدا	أم	مجموعة،	فإننا	نزعم	أن	للنص	املقدس	قابلية	لالنفتاح	على	إمكانيات	تأويل	هائلة؛	ألن	الفعل	
اللغوي	فيه	-حسب	أصوليين	مهمين-	يخترق	االحتمال	جميع	مستوياته	ما	عدا	مستوى	واحًدا،	وهذه	

املستويات:

-	النّص	هو	ما	كان	لفظه	دليله،	وبتعبير	آخر	هو	رجحان	من	دون	احتمال.
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-	والظاهر	رجحان	مع	احتمال.

-	واملؤول	رجوح	مع	احتمال.

-	واملجمل	احتمال	مع	تساو.

واضح	أن	االحتمال	قاسم	مشترك	بين	هذه	األقسام	-ما	عدا	القسم	األول،	وهو	املسّمى	)النص(-	
وهو	في	نظر	جمهور	يعتّد	به	من	العلماء	نادر	وقليل	العدد،	واملؤّول	من	النصوص	يقسم	إلى:

-تأويل	قريب	إذا	كان	دليله	قادًرا	على	تحويل	املرجوح	في	نفسه	راجًحا.

-وتأويل	بعيد	إذا	كان	دليله	ضعيًفا،	وعلى	الرغم	من	اعتماده	في	قوته	وضعفه	على	توسط	الدليل-	
للقبول	 قابلة	 وتظل	 وقدراته،	 املؤول	 مخزون	 بحسب	 تتفاوت	 األدلة	 ألن	 مفتوًحا؛	 الفضاء	 يبقي	

والرفض.

	إن	تمييع	صالبة	النص	املركزي	عبر	استخدام	أدوات	من	داخل	املنظومة،	ال	بفرض	أدوات	من	
منظومة	مغايرة	يمكن	أن	يجعل	الحوار	مع	املغاير	ممكًنا	أكثر.	



العدد التاسع - أيلول/ سبتمبر 2019املقالت غير املحكمة

33

خاتمة

كذلك	 نحسبها	 وال	 عادلة،	 مطالبة	 منظومته	 قدسية	 بنزع	 اإلسالمي	 الطرف	 مطالبة	 أن	 نظن	 ال	
مطالبة	واقعية؛	ألنها	قد	تجهض	الحوار	منذ	البداية،	ولكن	مقاربة	املبدأ	املركزي	املتمثل	في	عقيدة	
التوحيد	والنص	املقدس	باستخدام	أدوات	تناسبه،	وليس	بقسره	على	قبول	أدوات	مخارجة	له	يمكن	

	مفضًيا	إلى	تحقيق	مقدمات	الحوار.
ً

أن	يكون	سبيال

العلمانّي	 العقل	 محّل	 بإحالله	 الهابرماسية	 الحوار	 إتيقا	 تطالب	 الذي	 العمومي	 للعقل	 أن	 كما	
قدرة	على	جعل	الحوار	ممكًنا	أكثر؛	ألنه	يمكن	أن	يحقق	نفس	النتائج	املتوخاة	واملتمثلة	في	إقصاء	
املعتقدات	الشمولية	عن	الفضاء	السيا�سّي،	ولكن	من	دون	االستناد	إلى	عقائد	شاملة	يرزح	تحت	عبئها	

العقل	العلماني	الذي	ال	يمكن	إنكار	أن	كثيًرا	من	شعاراته	ذات	حمولة	دينية	خضعت	للعلمنة.

	
ً
ولعل	في	نزول	الذات	في	الفكر	الغربي	من	عليائها	األنطولوجي	إلى	ماهيتها	اإلبستمولوجية،	وصوال
إلى	عّدها	عرًضا	بال	نواة	ما	يتيح	ملتبني	العلمانية	الصلبة	أن	يقبلوا	-على	األقل-	إمكانية	تمييع	هذه	
كما	 العلمية	 الرؤية	 انتقال	 في	حقيقة	 ولعل	 إلى	عقائد	شاملة،	 يركن	 ال	 عبر	حوار	سيا�سي	 الصالبة	
الهايزنبرغية	ما	هو	 إلى	نسبيتها	اآلينشتانية،	وريبيتها	 ذكرنا-	من	أحاديتها	وإطالقية	قوانينها	النيوتنية	
كواقع	 باالحتمالية	 يقبل	 وإنما	 واحد،	 اتجاه	 في	 يتحرك	 وال	 مسبقات،	 يفرض	 ال	 عقل	 بصنع	 كفيل	
موضوعّي،	ال	كقصور	ذاتّي،	وبناء	عليه	ال	يكون	ثمة	مناص	من	فرض	الحوار	كضرورة	بين	رؤى	نسبية	

ال	تستطيع	أي	منها	ادعاء	امتالك	الواقع.


