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هل ثمة سؤال فلسفي جذري يف الثقافة العربية اإلسالمية؟

  يوسف سالمة

ثمة سؤال مربك وشائع لدى املشتغلني يف الثقافة العربية، وهو ما ال نعني به أنه السؤال الوحيد 
الذي يستحق عناء حماولة اإلجابة عنه، بل نعني أنه واحد من بني أهم األسئلة التي ال بد من الرشوع 
يف حماولة اإلجابة عنها من ناحية، وأنه السؤال الرئيس )أو السؤال األم( الذي من شأن اإلجابة عنه 
أن يفيض إىل فتح املجال أمام تقديم إجابات عن األسئلة األخرى املرتبطة به واملعتمدة عليه، من ناحية 
أخرى. إن السؤال الذي نشري إليه هنا هو السؤال الفلسفي الذي يدل وجوده عىل درجة من النضج 
العقيل واالكتمل الثقايف هلذا الفرد أو ذاك أو هلذه األمة أو تلك، إذ ال يمكن السؤال الفلسفي األصيل 
أن يظهر إال من داخل بيئة حضارية وثقافية مالئمة. من هنا، كان حضور هذا السؤال أو غيابه كاشًفا 

عن املدى الذي وصل إليه النضج العقيل هلذه اجلمعة البرشية أو تلك.

يمكننا من طبيعة النشاط الثقايف أن نستخلص األسئلة واألجوبة التي متركز حوهلا النشاط الروحي 
هلذه اجلمعة أو تلك، وأن نحدد من ثم ما إن كان االهتمم املهيمن عىل هذه اجلمعة اهتمًما فلسفًيا أو 
دينًيا أو سياسًيا أو صوفًيا، وما إىل غري ذلك من االهتممات البرشية الرئيسة. بم أن طبيعة األسئلة التي 
يطرحها البرش تتوقف عىل نوع البيئة الروحية التي أنتجوا، بوصفها حمصلة ألنواع شتى من التفاعل 
يف ما بينهم، فإن من شأن الكشف عن القواعد الروحية الرئيسة التي تتأسس عليها املنتوجات الثقافية 
األشد رقًيا، لدى هذه األمة أو تلك، أن تضعنا فوًرا يف صميم الوعي ذاته. إن ما يعنينا هنا هو صورة 

الوعي وبنيته، يف حركيته وجدليته التي أبدعت هذا الناتج الثقايف الذي ينتج منها، يف الوقت ذاته. 

الوعي ليس ناجًتا لذاته فحسب، بل هو حمصلة عوامل كثرية، مثلم أنه فاعل يف هذه العوامل ومؤثر 
فيها، فالتأثري املتبادل حقيقة ال شك فيها. من ثم، يتعني علينا بصورة أو بأخرى تتبع حياة هذا الوعي، 
بم أن حياة  لتطوره.  التارخيية احلقيقية  املراحل  تارخيه ورسم  املاهوية يف  العنارص  بقصد استخالص 
الوعي حياة دائرية، أي ترتبط فيها البداية بالنهاية وتنعكس النهاية فيها عىل البداية، فإن أي حديث 
عن بداية أو هناية ال يكون مقصده شيًئا آخر غري التسهيل والتقريب. من املمكن أن نذكر أن أدونيس 
)الثابت  الدكتوراه  لنيل  رسالته  يف  السبعينيات،  يف  الدراسات  من  النوع  هذا  أمهية  إىل  تنبه  قد  مثاًل 
واملتحول(، غري أننا وإن كنا نتفق يف اهلدف، فربم كانت الطريق التي نسلكها إليه أكثر تشعًبا مما خيطر 
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أدونيس  بنى عليها  التي  تلك  قد تكون خمتلفة عن  إىل مقدمات  أول وهلة من جهة، ويستند  بالبال 
النتائج التي توصل إليها، من جهة أخرى.

العريب  الوعي  تاريخ  السابقة، يتعني علينا االنخراط يف حماولة الكشف عن  يف ضوء املالحظات 
الذي كان اندماجه يف اإلسالم نقطة حتول كربى، حتى إن هذا الوعي بات ينظر إىل نفسه عىل أنه وعٌي 
خاٍو، ما مل يكن اإلسالم مادته أو ما مل ينظر إىل اإلسالم عىل أنه جزء ال يتجزأ من مضمون هذا الوعي 
ذاته، فاإلسالم من حيث هو رشيعة ودين أعاد صوغ الوعي العريب الذي كان سائًدا قبل اإلسالم، غري 
أن هذه الصوغ اجلديد مل يصل بالوعي العريب إىل احلد الذي يفصله انفصااًل تاًما عن مضمونه العريب، 
أي املضمون الذي تكون يف ظل الرشوط التي تفرضها الصحراء عىل البدو املرتحلني، فاللحظة األوىل 

يف تاريخ هذا الوعي تأسست انطالًقا من التفاعل العميق بني الصحراء وساكنيها.

من املؤكد أن الصحراء إقليم جغرايف يفرض عىل ساكنيه رشوًطا معينة للحياة، غري أن الصحراء مع 
ذلك مل تكن بيئة جغرافية فحسب، بل كانت حافلة بأفكار وعقائد وأديان شتى، ال بالوثنية وحدها، 
مما جعل الفرصة متاحة أمام هذا الوعي الذي تشكل يف ظل رشوط أقرب إىل أن توصف بأهنا رشوط 
احلياة البدوية، فكان بذلك ناتج تفاعل معقد يف ما بني هذه الرشوط كلها، فضاًل عن عنارص كثرية 
ربم ال يمكننا أن نحصيها يف هذه العجالة. عىل الرغم من املهمة املعقدة التي نجد أنفسنا مدعّوين إىل 
مغامرة النهوض ببعض أعبائها، فإن نقطة البدء يف هذا العمل ال بد أن تنطلق من مالحظة االقرتان 

الشديد بني العريب وبيئته، باملعنى الواسع للكلمة ال املعنى اجلغرايف الفقري فحسب. 

العرب يف العموم شعب تعود أصوله إىل الصحراء واألنمط احلياتية التي تفرضها الصحراء عىل 
قاطنيها، ومن ثم ال يمكننا فهم ال الشخصية العربية وال استجابتها لتحديات قديمة وجديدة، من غري 
أن نضع يف احلسبان هذه احلقيقة، وهي أن العرب شعب من البدو يف األصل، ومن املؤكد أن لنمط 
احلياة البدوي نتائجه يف جمال طرائق التفكري وأساليب احلياة، يف الوقت نفسه. لقد فرضت الصحراء 
فيها  العيش  مشقة  عن  فضاًل  الطبيعية،  املوارد  ندرة  عن  نامجة  أكيدة  حقائق  البدو  من  سكاهنا  عىل 
وصعوبة التواصل البرشي يف داخلها، مما فرض عىل سكاهنا نوًعا من العزلة واالنكمش، فتحولت 
احلياة  كانت  أن  ذلك  نسبًيا، ونجم عن  العدد  قليلة  إىل جمموعات صغرية  فيها  البرشية  املجموعات 

القبلية نتيجة طبيعية لصعوبة التواصل يف ما بني هذه املجتمعات الصحراوية. 

القبائل إىل ما  املوارد وحتول  التواصل وندرة  بينها صعوبة  هكذا، تضافرت عوامل خمتلفة، ومن 
الكيانات، إلنتاج  كلها عن غريه من  العزلة  معزواًل  يكون  يكاد  ميكروسكوبًيا  كياًنا  يكون  أن  يشبه 
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القبلية  اهلوية  إىل  املتطرف  االنتمء  من  مزيج  وهو  العربية،  الصحراء  داخل  من  البدوية  احلياة  نمط 
واحلاجة إىل ختطي احلدود اجلغرافية للقبيلة، طلًبا ملا يف أيدي القبائل األخرى من ثروة، فكانت ظاهرة 
الغزو عنرًصا مكماًل، وإن كان مناقًضا، حلقيقة العزلة التي فرضتها الصحراء عىل القبائل العربية التي 
اختذت من الصحراء وطنًا. هكذا، جتذر يف الذهنية العربية تناقض حاد بني العزلة النامجة عن صعوبة 
التواصل بني البرش والرغبة يف الغزو وربم احلاجة إليه، بسبب ندرة املوارد الطبيعية الرضورية للحياة 
يف قلب هذه الصحراء املمتدة يف االجتاهات كلها التي عزلت العرب، من حيث املبدأ، عن غريهم من 
الشعوب، فضاًل عن عزهلا العرب بعضهم عن بعض، يف داخل إقليم جغرايف ال يمكننا وصفه بأنه بيئة 

صاحلة للحياة اإلنسانية، بمعنى أو آخر. 

صحرائه،  داخل  يف  العريب،  جعل  إليه  واحلاجة  الغزو  يف  والرغبة  القبلية  اهلوية  بني  التقابل  هذا 
شاعًرا بالتناقض والتمزق بني مطلبني كليهم رضوري حلياة العريب البدوي يف صحرائه. ذلك أن تنقل 
القبائل العربية وترحاهلا يف داخل الصحراء مل يكن ليغري يف األمر شيًئا، فالرقعة اجلغرافية التي تنتقل 
إليها هذه القبيلة أو تلك، طلًبا ألسباب احلياة، مل تكن لتغري من التناقض األصيل الذي جتذر بمرور 
الزمن، بني احلاجة إىل التقوقع يف داخل اهلوية القبلية واحلاجة إىل االستحواذ عىل اخلريات املادية التي 

كانت متاحة للقبائل األخرى. 

عىل الرغم من املحاوالت التي بذلت لطمس البعد العدواين يف ظاهرة الغزو، من خالل إقامة نوع 
من االقرتان بني البطولة والغزو، مع أهنم قيمتان متناقضتان من الناحية اخلُلقية، فقد ظل العريب يشعر 
إىل  واحلاجة  القبلية  اهلوية  بني  القائم  التقابل  عن  الناجم  التمزق  وبحدة  بينهم  التناقض  بعمق  دوًما 
الغزو، عىل الرغم من اجلهد الذي بذلته القبائل العربية من داخل صحرائها إلقامة نوع من املصاحلة، 
شبه  إخفاق  إىل  انتهى  ما  غالًبا  اجلهد  هذا  الضدين.  هذين  بني  التوافق  من  نوع  إقامة  األقل  عىل  أو 
تام، نظًرا لكوهنم يمثالن حاجة )وجودية( ال حلفظ اخلصائص الثقافية واألنثروبولوجية للشخصية 

فحسب، بل حلفظ البقاء الذي مل يكن له بد من أن يكون قاعدة هلذا الوجود ذاته.

من البني أن هذه القاعدة ما قامت إال عىل هذين البعدين املتناقضني اللذين ما كان للعريب من داخل 
صحرائه أن يستبعد أحدمها، فقد اكتشف بصورة شعورية أو الشعورية أن حفظ بقائه متوقف عىل 
االنقسام املستمر بني هذين الضدين، ومن ثم بدت التضحية بأحدمها تضحية بالوجود نفسه. عندما 
يتعلق األمر بحفظ البقاء، فإننا نكون يف قلب احلياة نفسها، واحلياة بم تنطوي عليه من أبعاد، أي من 
رغبات وشهوات وتطلعات وحب السيادة والقوة ونفور من الضعف والعبودية، هي القيمة الرئيسة 
التي يرغب اإلنسان يف احلفاظ عليها. من هنا، فثمة اقرتان جوهري بني احلياة والوجود من ناحية، 
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وبني اخلوف واملوت من ناحية أخرى، وما من شك يف أن اإلنسان، فرًدا ومجاعًة، مّيال إىل حفظ احلياة 
واستمرار البقاء أو الوجود، مما يدفع به إىل سلوك ما من شأنه أن حيفظ وجوده ويدفع عنه العدم. من 
هنا، يصبح اخلوف عىل احلياة هو املحرك الرئيس لفاعلية اإلنسان التي تستهدف حفظ بقائه ووجوده. 

قد  احلياة،  عن  للدفاع  اإلجيابية  الصورة  هو  الذي  البقاء  حفظ  أن  افرتاض  يمكننا  املعنى،  هبذا 
استند إىل عنرص أعمق وأبعد غوًرا، وهو يتمثل يف خوف الفرد واجلمعة من داخل الصحراء العربية 
األضداد  فيها  تفجرت  التي  الرئيسة  البؤرة  بمنزلة  اخلوف  يكون  ثم،  من  وبقائهم.  وجودمها  بشأن 
واملتناقضات من داخل الوعي العريب يف حلظة التأسيس تلك. من املمكن افرتاض أن حلظة اخلوف 
هذه مل تزل متثل عنرًصا رئيًسا وقاعدة خلفية تصدر منها األضداد والتناقضات التي أدت الدور األكرب 
اهلل  أمام  مرتعًدا  نفسه  جيد  العريب  زال  فم  ومستقبله،  وحارضه  ماضيه  وحتديد  الوعي  هذا  صوغ  يف 
والسلطة والتقاليد، وبكلمة: إن األنا مرتعد الفرائص أمام أي صورة من صور اآلخر، أو حيال أي 

من تعيناته يف الفكر والواقع.  

أما قيمة البطولة ذاهتا، فقد كانت بمنزلة احلجاب األيديولوجي الذي يوفر تسويًغا خلقًيا الستمرار 
هذا التناقض بني اهلوية القبلية الضيقة واحلاجة إىل الغزو. من ثم، اختذت هذه القيمة اخللقية التسويغية 
)قيمة البطولة( صورتني متكاملتني ال انفصال إلحدامها عن األخرى، فالدفاع عن القبيلة ووجودها 
وممتلكاهتا صورة من صور البطولة التي طاملا تغنت هبا اآلداب التي كانت سائدة يف احلياة العربية قبل 
اإلسالم. إن غزو قبيلة ما كان الصورة املتممة للصورة األوىل، وقد بدا ذلك جلًيا يف ما أبداه العرب 
من احرتام أبطاهلم، عند إغارة قبيلة ما عىل أخرى واالستحواذ عىل ممتلكاهتا وسبي رجاهلا ونسائها. 
هكذا، فإن البطولة يف صورتيها، السلبية املتمثلة يف الدفاع عن القبيلة واإلجيابية املتمثلة يف اهلجوم عىل 
القبائل األخرى وغزوها، ارتقت الذهنية العربية هبا لتنشئ منها قيمة خلقية أدت دوًرا كبرًيا يف الدفاع 

عن التناقض القائم يف صميم احلياة البدوية، بل حتى حفظه والدفاع عنه من الناحية اخللقية. 

هبذا املعنى، يمكننا النظر إىل فكرة البطولة بطريقة خمتلفة االختالف كله، عم هو معروف وسائد 
يف نظرة العرب إىل أبطاهلم ومفهومهم حول البطولة. إهنا تلك النظرة املبسطة التي توحد بني البطولة 
هو  الذي  »الكل«  سبيل  يف  بحياته  والتضحية  للموت  الفارس  واستعداد  البطولة  وبني  والشجاعة، 
القبيلة التي ينتمي إليها هذا البطل أو ذلك الفارس. لعل االقرتان بني البطولة والفروسية يشري إىل 
االرتباط العميق بني الشجاعة من ناحية، والقوة البدنية واملهارة احلربية من ناحية أخرى. يف احلالتني، 
ستظل البطولة ستاًرا أيديولوجًيا خيفي هذا التناقض القائم بني االنتمء إىل اهلوية القبلية واحلاجة إىل 

الغزو أو العدوان. 
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أن  الفناء، يف حني  يعني  التنازل عن أحدمها  أن  البدوي من حياته يف الصحراء  العريب  لقد تعلم 
واستمرار  البقاء  حلفظ  رضورًيا  رشًطا  دوًما  مّثل  والعقالنيته  صعوبته  من  الرغم  عىل  بينهم  اجلمع 
له  أو بطاًل تعرتف  الفرد عادًيا  للفرد واجلمعة، عىل حد سواء. ال فرق يف ذلك بني أن يكون  احلياة 
التي تروى حول  لنا األقاصيص  به عىل غريه من األفراد. هذا ما يفرس  القبيلة بمنزلة خاصة تسمو 
سري األبطال املستخلصة من النـزاعات واحلروب بني القبائل العربية يف داخل صحرائها، فهي تلك 

احلروب التي مثلت أحد الرشوط الرضورية لبقاء العريب فرًدا ومجاعًة يف قيد احلياة. 

الضدين  بني  الرتكيب  من  نوع  أي  حتقيق  يف  يفكر  مل  البدوي  العريب  أن  اآلن  حتى  قلناه  مما  تبني 
التمويه  اجته إىل رضب من  بداًل من ذلك  إنه  بل  البقاء،  قاعدة حفظ  نظره  اللذين مثال يف  الرئيسني 
األيديولوجي الالشعوري الذي جعله ال يشعر حتى باحلاجة إىل أي مسعى يبذله يف اجتاه الرتكيب 
بني هذين الضدين. من غري شك، مل يكن الرتكيب بني هذين الضدين ممكنًا من داخل رشائط احلياة 
البدوية، بل مل يكن حتى التفكري يف الرتكيب أمًرا ممكنًا. يعود ذلك إىل سبب رئيس يتمثل يف استحالة 
اجلمع  عىل  يقوم  توفيًقا  بينهم  التوفيق  استحالة  بل  فحسب،  الضدين  بني  يركب  ما  عىل  ال  العثور 

واإلضافة أيًضا. 

الناجم عن هذا  والشقاء  التمزق  مرارة هذا  يستشعر بصورة الشعورية  البدوي  العريب  كان  لقد 
التناقض، ولكنه مل يكن مدفوًعا إىل األمر. هذا يعني أنه كان مضطًرا إىل مواجهة هذا الشعور املأسوي 
والتمزق الروحي والتعايش معهم، نظًرا إىل كوهنم قاعدة حياته وحفظ بقائه. لكنه مع ذلك مل يكف 
طوال تارخيه عن التفكري يف قهر هذا التناقض وذاك التمزق اللذين طبعا حياته بطابعهم العميق، وإن مل 
ينجح دارسو األدب اجلاهيل إال نادًرا يف الكشف عن هذا الطابع املأسوي يف حياة العريب يف باديته. من 
هنا، ظل هذا مطلًبا الشعورًيا يفرض نفسه عىل الوعي العريب من داخل تلك األحوال املعيشة، ويتمثل 
يف التوفيق بني هذين الضدين، أو إن شئت فقل: بني الصور الالمتناهية هلذه األضداد والتناقضات 
التي اخرتقت حياة العريب ومثلت، يف الوقت نفسه، قاعدة حفظ بقائه يف األحوال كلها تقريًبا. ربم كان 
من املمكن رد اجلهد املستمر الذي يصل بالثقافة العربية واإلسالمية يف أطوارها كلها إىل التوفيق بني 
األضداد واملتناقضات، حتى هذه اللحظة املؤسسة يف تاريخ الذهنية العربية كله، عىل وجه التقريب. 

يمكننا رد الصور املختلفة ملحاوالت التوفيق بني الدين والفلسفة، أو بني العلم والفلسفة أو بني 
العقل والنقل أو بني الثقافة اليونانية والثقافة اإلسالمية، إىل هذه اللحظة املؤسسة، وهي حلظة التناقض 
الذي كان اجتمعًيا يف حياة العريب البدوي، ولكنه مل يلبث يف األطوار الالحقة من حياة العرب أن اختذ 
صوًرا جديدة، وحتول مطلب التوفيق بمقتضاها من كونه مطلًبا اجتمعًيا وحياتًيا، يف حياة العرب قبل 
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اإلسالم، إىل مطلب ثقايف وحضاري وذهني متثل يف اإلحساس بالتناقضات العميقة التي شعر العرب 
بوجودها فلجؤوا إىل التوفيق بني جوانبها املختلفة، ثم مل يلبث هذا التناقض أن ظهر يف صورة تناقض 
بني العقل والنقل، وهو ما يمكن العثور عليه يف داخل علم الكالم اإلسالمي والفلسفة اإلسالمية. 
لقد كان التوفيق بني األضداد هو امللجأ األخري مرة أخرى، ثم مل يلبث هذا التناقض أن اختذ صورة 
واليونانية،  اإلسالمية  الثقافتني  بني  التناقض  اإلطالق  أبرز صوره عىل  وكان  وذهني،  ثقايف  تناقض 
وكان امللجأ األخري يف هذه املرة أيًضا التوفيق بني هاتني الثقافتني من الفالسفة، يف حني بدا التوفيق 

بينهم أمًرا مستحياًل، من وجهة نظر أصحاب املؤسسة الدينية واملسيطرين عليها. 

يف هذا املجال، حسبنا الرتكيز عىل حتليل نموذج واحد من هذه األضداد أو التناقضات، ونعني به 
العريب  الوعي  الثانية املؤسسة يف  اللحظة  إليه بوصفه  النظر  الذي يمكننا  الظاهر والباطن  التضاد بني 
لسائر األضداد والتناقضات التي شكلت مضمون هذا الوعي يف املراحل التارخيية الالحقة. ذلك أن 
هذا التضاد أو ذلك التناقض هو أهم تناقض داخيل عجزت به الثقافة اإلسالمية حتى اليوم عن العثور 
عىل أي مركب يتجاوز احلدين املتناقضني إىل حد أشمل منهم وأقل تناقًضا. أعني التناقض بني الظاهر 
والباطن يف فهم الرشيعة ورشح مقاصدها، أو التناقض القائم بني التفسري والتأويل الذي فرق املسلمني 

حتى اليوم وقسمهم إىل ما يشبه األمم املتناقضة واملتصارعة، عىل الرغم من انتمئهم إىل أمة واحدة. 

يف النهاية، يستمد هذا التضاد أمهيته من كونه ظل ماثاًل يف صميم الوعي اإلسالمي، بل إنه مل يربح 
هذا الوعي منذ والدته وحتى اليوم، وأعني بذلك التناقض بني الظاهر والباطن. يف ضوء النتائج التي 
يؤدي بنا التحليل إليها، نصبح قادرين عىل النظر يف ما كان من شأنه أن يعوق والدة السؤال الفلسفي 
الدقيق لكلمة فلسفة وبوصفها نشاًطا روحًيا مستقاًل االستقالل كله عن  العربية، باملعنى  الثقافة  يف 

احلقول األخرى، وخاصة احلقل األيديولوجي. 

إذا كان التناقض الذي عجز البدو عن الوصول إىل تركيب مالئم بني حديه، وأعني هنا التناقض 
بعد  املسلمني  التناقض نفسه رسعان ما ظهر يف حياة  الغزو، فإن هذا  القبلية واحلاجة إىل  اهلوية  بني 
النزاع عىل  النبي بفرتة وجيزة جًدا، ولكنه اختذ هذه املرة صورة اجتمعية جديدة، وهي صورة  وفاة 
السلطة السياسية. لقد وقع التناقض وحدث التقابل، عندما أرص أهل الظاهر عىل موقفهم من السلطة 
السياسية، ومتسك أهل الباطن أيًضا بفهمهم وتصورهم عن السلطة السياسية وأولوياهتم حياهلا. عرّب 
العسكرية  النزعات  من  المتناهية،  تكون  تكاد  ذاته يف صور  االجتمعي عن  السيايس  التناقض  هذا 
فريق  أقام عليها كل  التي  املتباينة  الفلسفية  املذهبية واالحتجاجات  الدينية والرصاعات  واخلالفات 

حججه املؤيدة ملا ذهب إليه من رأي واختيار. 
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النتيجة هي أن هذا التناقض األول الذي ظهر يف داخل اإلسالم )التناقض بني الظاهر والباطن( 
قد وقع يف داخل الذهنية البدوية نفسها، بمعنى أن اإلسالم وإن نجح يف تغيري كثري من العنارص يف 
حياة العرب، فإنه مع ذلك مل ينجح أبًدا يف تغيري الذهنية العربية التي تأسست وتأصلت يف داخل احلياة 
بعقولنا وطرائق تفكرينا،  اليوم ذهنيتان متحكمتان  تزاال حتى  ما  ثقافًة وذهنيًة  أّصلت  التي  البدوية 
نحن العرب. إن التناقض االجتمعي الذي كان سائًدا قبل اإلسالم اختذ صورة اجتمعية جديدة متثلت 
أن  غري  من  السلطة،  عىل  االستحواذ  حق  عىل  الربهنة  وافتعال  السياسية  السلطة  حول  التناقض  يف 

ينجح أحد ما يف اقرتاح تركيب مالئم يرفع الضدين ويرتقي باحلياة إىل صورة أفضل. 

هكذا، ظل العناد املتبادل العالقة الوحيدة املتحكمة يف الضدين واملسيطرة عليهم، بل غابت صور 
التفاعل بني األضداد، وبخاصة الصور اإلجيابية، وبداًل من ذلك سيطرت عىل هذا التضاد صور سلبية 
ال حرص هلا وغالًبا ما انتهت إىل القتال واحلرب أو، يف أحسن األحوال، إىل أن تعصب كل طرف لرأيه 
ومتسك كل ضد بموقفه. لقد كانت نتيجة ذلك أن ُترجم التناقض االجتمعي الذي سيطر عىل حياة 
العرب قبل اإلسالم )التناقض بني اهلوية القبلية واحلاجة إىل الغزو( إىل صورة جديدة من التناقض 
جديدة، وهي  اجتمعية  إىل صورة  نفسه  التناقض  فتحول  السلطة،  التناقض حول  االجتمعي، وهو 

الصورة السياسية. 

إن التناقض االجتمعي قبل اإلسالم، بني اهلوية القبلية واحلاجة إىل الغزو، تم متوهيه أيديولوجًيا 
بفكرة البطولة التي قصد منها خلع طابع خلقي عىل هذا الرصاع والكشف عن أن االعرتاف املتبادل 
بني األضداد كان أمًرا غري ممكن. كذلك هي احلال يف التناقض اجلديد من داخل اإلسالم ذاته، حول 
السلطة السياسية، فقد استرت وراء غطاء أيديولوجي مركب من مفهومي الظاهر والباطن، فوراء هذين 
املفهومني اختفى مفهومان رئيسان، ومها الكفر واإليمن. من وراء هذه العنارص جمتمعة، برز رصاع 
عميق بني احلياة واملوت عىل السلطة السياسية واالستحواذ عىل مقدرات احلياة االجتمعية ملصلحة 

هذا الطرف أو ذاك. 

ال خيفى عىل املدقق ما يسرته هذان املفهومان من احلقائق والوقائع، وإذا اكتفينا بالنظر إليهم من 
حيث مها مفهومان ال أكثر بدت املسألة مسألة نزاع كالمي بني املتكلمني، أو عىل األكثر مسألة نزاع 
متعمقة  فلسفية  أبعاد  من  عليه  يضفونه  بم  للنص،  أعمق  فهًم  حيققون  أهنم  يرون  أناس  بني  فلسفي 
وأفكار دينية مبتكرة ليس من الرضوري أن تكون قائمة يف النص ذاته، وذلك راجع إىل طبيعة التأويل 
نفسه، وبني أناس يتمسكون بحرفية النص ويغالون يف احلرفية، حتى أوشكوا حذف النص نفسه من 
الذي مثلته  الغطاء األيديولوجي  غري أن يستبقوا منه شيًئا غري حروفه. ذلك وجه واحد من وجوه 
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نزعتا الظاهر والباطن، وقد هنضتا بعبء وظيفة أيديولوجية تبطن أكثر مما تظهر وتظهر أكثر مما تبطن، 
الباطن ذاته قد  به، مثلم أن  الظاهر نفسه قد انطوى عىل باطن غري مرصح  القول إن  بل من املمكن 

انطوى عىل ظاهر عزف اآلخذون به عن الترصيح وحتويله إىل ظاهر مفهوم لدى من يريد الفهم. 

بوسعنا أن نكشف عن وظيفة أيديولوجية أخرى ال نجاوزها إىل غريها، يف هذا املقام. ذلك أن 
هذين املفهومني حييل كل منهم عىل رضب من االحتقار املتبادل بني القائلني بالظاهر والقائلني بالباطن، 
فالقائلون بالظاهر يعتدون بوضوح بأقواهلم وبساطة حججهم، يف مقابل التواء ألفاظ الباطنيني ومتويه 
حججهم واستعصاء كالمهم عىل الفهم، مما ينجم عنه التباس يف النية واملقصد. يف املقابل، تنم كلمة 
الباطن عىل ازدراء عميق للظاهر، فالظاهر بسيط وساذج وفج، يف مقابل عمق الباطن املصطبغ بصبغة 
فلسفية عميقة، يف مقابل سطحية الظاهر وتفاهته. هكذا، ظل هذا التقابل بني هذين الضدين سائًدا 
من غري أن يفكر املشتبكون حتى يف غطاء أيديولوجي يسرت هذا التناقض وخيفف من غلوائه، ويكون 
من شأنه أن يقيم نوًعا من التمويه األيديولوجي الذي ال ينتج أي نوع من الوحدة وراء التضاد الظاهر، 

حتى إن كانت وحدة زائفة. 

عىل الرغم من أن أهل الظاهر والباطن قد عجزوا ال عن إنتاج الرتكيب بني هذين احلدين املتناقضني 
فحسب، بل عن جمرد التفكري يف التوفيق بينهم أيًضا، فقد استمر هذا التناقض يف إعادة إنتاج ذاته يف 
كله.  اإلسالمي  التاريخ  طوال  واخلاصة  العامة  بني  التناقض  صورة  أمهها  من  ولعل  جديدة،  صور 
يضاف إىل ذلك مجلة التناقضات التي أرشنا إليها، وهي التناقض بني العقل والنقل، والتناقض بني 
الرشيعة واحلقيقة أو بني الثقافتني اليونانية واإلسالمية. إذا ما دققنا يف طبيعة التناقض الرئيس أو األم 
الظاهر  بني  التناقض  وأعني  اإلسالمية،  احلياة  يف  تالًيا  ظهرت  التي  التناقضات  عليه  تتأسس  الذي 
يف  واحدة  نظرية  إىل  مواقفهم  يف  يستندون  كانوا  الباطن  وأهل  الظاهر  أهل  أن  فسنتبني  والباطن، 
احلقيقة. بالطبع، فإن هذه النظرية الواحدة كانت بمنزلة االفرتاض املسبق أو الضمني الذي يتأسس 

عليه التقابل بني الظاهر والباطن. 

هذه احلقيقة املشرتكة بني اخلصمني، أو هذا االفرتاض املسبق الذي يتأسس عليه التقابل بني الظاهر 
والباطن، يتمثل يف أن كال اخلصمني يسلم بوجود حقيقة ثابتة راسخة مستقرة ال سبيل إىل تغيريها. من 
ثم، تصبح مهمة املتفلسف، سواء أكان ظاهرًيا أم باطنًيا، اكتشاف هذه احلقيقة. معنى ذلك أن أهل الظاهر 
والباطن يلتقون عىل أرض واحدة من غري أن يكونوا قادرين عىل اكتشاف هذه الواقعة. األرض املشرتكة 
التي يلتقون عليها هي التسليم بأن احلقيقة مستقلة عن اإلرادة والعقل اإلنسانيني، وأن مهمة العقل أو 

الفلسفة تنحرص يف اكتشاف هذه احلقيقة وبلورهتا وجعلها متميزة، لدى من يؤمنون هبا عىل األقل. 
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أصبحا  وقد  خارجهم،  قائمة  متقابالن  ضدان  أهنم  مع  والباطن  الظاهر  حقيقة  أصبحت  هكذا، 
يرتكزان بصورة أو بأخرى إىل هذه احلقيقة الواحدة. إًذا، فإن التقابل بينهم والتناقض الذي يفرقهم 
ظاهريان ويمثالن ادعاًء ومهًيا يستمد حياته من سوء فهم جيمع بني الطرفني اللذين مارساه، من غري 
أن يكونا عىل وعي بأهنم يتفقان بصورة أكرب مما خيتلفان. أول صورة هلذه احلقيقة الواحدة املشرتكة 
أن هتتدي  الفذة وحدها  العقول  الصريورة، ويمكن  تطاهلا  أبدية ال  أزلية  أن هناك حقيقة  بينهم هي 
إليها، أو باألحرى أن تكتشفها. هنا، تصبح مهمة الفيلسوف منحرصة يف استخدام العقل للوصول 
إىل هذه احلقيقة، وبعبارة أخرى: ال مهمة للعقل إال أن ينشغل باكتشاف الطرق املؤدية إىل تلك القارة 

املجهولة يف العقل، مع أن اليقني بوجودها مطلق وقاطع. 

التعبري عن احلقيقة  يتم  التي  أو  إليها  املؤدية  املذاهب  البحث عنها وتتنوع  تتعدد أساليب  هكذا، 
من خالهلا، من غري أن تكون احلقيقة ذاهتا موضع اختالف أو تكون قابلة للتعدد واالختالف، من 
فيلسوف إىل آخر أو من عقل إىل آخر. احلقيقة ثاوية وراء كل يشء، عىل هيئة معطى مستقل االستقالل 
كله عن األنا الذي نبحث عنه. ترتاءى احلقيقة للجميع، ولكن اجلميع جممع عىل أن ثمة يشء ينبغي 
الوصول إليه، ومن ثم التطابق معه تطابًقا تاًما. من هنا، شاع تعريف إسالمي للحقيقة، ومن قبله يف 
علم الكالم وتبنته الفلسفة أيًضا، حتى يف أرقى صورة وصلت إليها عند ابن رشد، وهو ما تم تبنيه 
وقبوله من قبل يف إطار التناقض القائم بني الظاهر والباطن. بمقتىض هذا التعريف، أصبحت احلقيقة 

تشري إىل »تطابق ما يف األذهان مع ما يف األعيان«.

  من الواضح هنا أننا إزاء ترمجة للحقيقة الدينية إىل حقيقة فلسفية، فاحلقيقة الدينية تذهب إىل أن 
احلق أو احلقيقة ما مها إال تطابق ما يف القلوب مع الواقع أو مع ما يف األعيان. بعبارة أخرى: تقرر 
احلقيقة الدينية أن احلقيقة ال تزيد عىل كوهنا تطابق اإليمن مع األعيان أو انطباق احلقائق القلبية عىل 
احلقائق الواقعية. نعني هنا بالواقعية احلقيقة، من حيث هي واقع له استقالله عن القلب أو اإليمن، 
يف حني أن اإليمن احلق تنحرص مهمته يف أن يكون متطابًقا مع هذه احلقيقة، بمقتىض هذا التصور عىل 
األقل. هكذا، يتبني لنا أن احلقيقة الفلسفية وفق ما تصورها املسلمون ال تزيد عىل كوهنا حقيقة دينية، 
بعد أن موهت بحجب أيديولوجية وأغلفة منطقية ومباحث طبيعية أو نفسية، وما إىل غري ذلك من 

املباحث الفلسفية املعروفة يف تاريخ الفلسفة اإلسالمية. 

إًذا، فاحلقيقة معطى أويل يسبق أي بحث عنها، وال يمثل البحث عنها إال نوًعا من االهتداء إليها، وهو 
يفرتض يف هناية املطاف أن يصبح العقل أو القلب، وليس ثمة فرق كبري بني األمرين، أسرًيا هلا وخاضًعا 
ملقتضياهتا. هكذا، يصبح البحث عن احلقيقة مكافًئا هبوط العقل إىل مستوى العامل الذي ال بد أن تكون 
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مع  والتطابق  والقائم  املعطى  العامل  مستوى  إىل  النزول  أو  اهلبوط  هي  العقل  فمهمة  فيه،  ثاوية  احلقيقة 
مقتضياته ومتطلباته. لقد أدت الفلسفة اإلسالمية دورها كاماًل، بل عىل أحسن وجه أيًضا. 

يف  تنحرص  العقل  مهمة  بأن  سلمت  ذلك  وبعد  إيمن،  إىل  والتفكري  قلب  إىل  العقل  ترمجت  لقد 
التطابق مع هذه احلقيقة التي أنتجها اإليمن أصاًل، ثم ريض العقل عن طيب خاطر بالتحول من عقل 
ناقد إىل عقل قابل أو متقبل أو راض أو قانع، فتنازل بذلك عن أهم خصائصه، وأعني بذلك احلرية 
والنقد. هنا، ربم نكون قد سقنا من املقدمات وأسسنا من املعايري ما يكفي لإلجابة عن السؤال الذي 
العربية  الثقافة  داخل  من  جذري  فلسفي  سؤال  يؤسس  مل  ملاذا  وهو:  املقالة،  هذه  بداية  يف  طرحناه 
اإلسالمية. عىل الرغم من أننا قد قدمنا إجابتنا عن هذا السؤال بصورة ضمنية، فإننا نحاول اآلن أن 

نصوغها بصورة أكثر وضوًحا. 

لقد محل العقل الفلسفي، أو إن شئت فقل الوعي الفلسفي، مزاعم اإليمن الديني أو لنقل العقل 
الديني، عىل الرغم من أي تناقض يشوب تعبرينا األخري، عىل حممل اجلد. لقد نجم عن ذلك أن تقاعد 
العقل الفلسفي بصورة مبكرة أو هو باألحرى سلب نفسه من حيث هو عقل، وحتول من ثم إىل ما 
بداًل من أن يسلط  ذاتًيا غنائًيا يطرب لذكر حقائق اإليمن وُيرّس هبا،  يشبه أن يكون عقاًل رومانسًيا 
طاقته النقدية عىل احلقيقة من حيث هي معطى، أو باألحرى عىل الوقائع من حيث هي معطى، ولو 
فعل العقل ذلك لدخل يف مواجهة رصحية مع عامله ونوع من املواجهة مع هذا العامل، األمر الذي أدى 
به ربم إىل أن يفكك عامله ويعيد إنتاجه، عىل هيئة حقيقة من صنعه وعمله. ذلك أن العقل لو فعل ذلك 
لعكس حركته بالكامل، ولتغريت عالقته باملعطيات أو بالعامل تغرًيا تاًما، فالعقل عندما يفكك العامل 
ويعيد إنتاجه، بم يتطابق مع مقتضيات العقل ومتطلباته، فإنه يرتقي بالعامل إىل مستوى ذاته، بداًل من 

أن يّتضع إىل مستوى العامل، ونخال الفارق بني املنهجني والرؤيتني أوضح من أن يوضح. 

عندما أبى العقل إال أن حيمل مزاعم اإليمن عىل حممل اجلد، ونؤكد أن ذلك قد تم بصورة الشعورية، 
فإنه حتول من وظيفته النقدية إىل أداء وظيفة أخرى خمتلفة االختالف كله عم هو قمني بالعقل أن يكون. 
نعني بذلك أن العقل قد حتول من الشك والنقد، بوصفهم مضمونني جوهريني للعقل، إىل مضمون 
آخر خمتلف االختالف كله عن مضمونه احلقيقي. هذا املضمون املستعار هو اليقني أو اإليقان، وهذه 
فلسفي  ذلك سؤال  بعد  يمكن  هل  األصالة.  يسبق  الذي  القبيل  اإليمن  أو  الديني  العقل  وظيفة  هي 
جذري منطلق من تقدير العقل لذاته أن يكون ممكنًا؟ لئن كان جوابنا بالنفي عىل هذا السؤال، انطالًقا 
من مجيع ما سقناه أعاله، فإن هذا ال يمنع من إضافة رؤية أخرية من شأهنا أن تعزز إجابتنا السلبية هذه 

عن أهم سؤال يمكن أن يطرح عىل بساط البحث، من داخل الرتاث العريب واإلسالمي. 
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لنتأمل يف ظاهر الرشح الذي اختذ منه كبار الفالسفة املسلمني مهمة هلم، إذ يبدو أهنم نظروا إىل 
الفلسفة اليونانية عىل أهنا احلق الرصيح الذي ال حق وراءه وال بعده. من هنا، يتأتى لنا تفسري األمهية 
أهنا  الفلسفة هلم عىل  فقد بدت هذه  اليونانية،  للفلسفة  التي حظي هبا الرشح اإلسالمي  االستثنائية 
علم هنائي أو دين مطلق. يف احلالتني، فإن املرء ال يستطيع إال أن يكون شارًحا عندما ينظر إىل النص 
اليوناين عىل أنه منطٍو عىل احلقيقة املطلقة. األمر الذي جيعل العالقة بني الشارح والفلسفة اليونانية 
عالقة املفرس بالنص املقدس، وعند هذا احلد ال يعود من املمكن للسؤال الفلسفي أن يظهر متخًذا 
صورة فلسفية جذرية، بل عند هذا احلد ال مسوغ لوجود الفلسفة أو التحدث عنها، بصورة جدية. 
ذلك أن مهمة رشح النص اليوناين أو رشح النص اإلسالمي املقدس تصبح ذات أولوية مطلقة أمام 
ما عداها كله من املهام. يف ضوء ذلك، يصبح الشاغل الفلسفي أقل أمهية أو إن شئت فقل أقل إحلاًحا 
يف العقل الذي يعتقد، وإن ضمنًا، بأن احلقيقة معطاة بصورة جاهزة، يف صورة نص فلسفي يوناين أو 

نص إسالمي مقدس. 




