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إذا كان الحرص على تسمٌة األشٌاء بشكل صحٌح هً أقصى ما ٌطمح إلٌه الفكر بعد أن كفت الحقٌقة عن 
أن تشكل مطمحا جدٌا، فإن الحكٌم الصٌنً كونفوشٌوس قد تمكن فعال من ادراك مهمة الفكر األساسٌة، 

" الشًء الضروري الوحٌد الذي البد منه هو أن تصحح األسماء"حٌنما أشار فً لحظة اشراق إلى أن 
وعلى اثره مٌز كانط بٌن الشًء فً ذاته وبٌنه كمدرك عند االنسان، وبالتالً تنحصر مهمة الفكر فً 

". هو الشًء"االقتراب من االجابة حول سؤال محدد هو كٌف نفهم الشًء ال كٌف 
 

وألن التسمٌة هً االشتغال األساسً للمفكر الذي بإمكانه أن ٌكون نبٌا أو مصلحا اجتماعٌا تارة أو 
فٌلسوفا تارة أخرى، وكذلك ألن اللغة لٌست مجرد قالب ٌحتوي التصورات التً هً المادة المشكلة للفكر 

بل هً أٌضا مكون أساسً ٌساهم فً تشكٌله وبلورته فإن أقصى ما ٌمكن أن ٌصل إلٌه هو أن ٌكون 
منتجا ثقافٌا، وبالتالً سٌتسم بالضرورة بطبٌعة نسبٌة، وهو األمر الذي من شأنه أن ٌؤدي إلى أفهام 

متعددة لألشٌاء التً ستشمل األدٌان واألٌدٌولوجٌات الفكرٌة وكل ما شكل على امتداد التارٌخ موضوعا 
مفصلٌا ومركزٌا للفكر، هذه النتٌجة ستبلورها أٌضا الفكرة التً باتت من المسلمات والتً أحدثت 

انزٌاحات واهتزازات واسعة وهً التً تقول بأن ثمة ارتباط ٌشمل كل حقول المعرفة وأن الفهم ما هو إال 
. عملٌة تفاعل وتالقح معرفً تدمج فً داخلها المدركات الذهنٌة لألشٌاء

 
هل أمكن لثقافة ما أو رؤٌة دٌنٌة أن : هل ٌمكن للثقافة والحال كذلك أن تتعالى على التارٌخ؟ بعبارة أوضح

تعمم ذاتها على مجتمعات متغاٌرة لتظفر بالتالً بالكونٌة والالتارٌخٌة بوصفها الثقافة أو الرؤٌة الدٌنٌة 
الوحٌدة العابرة للتارٌخ؟ إن أي اجابة على هذا السؤال لن تخل من محاذٌر واشكاالت، فإذا كانت الثقافة 
ترتكز على التصورات الدٌنٌة فإنها ستبدو حتما متعالٌة ومطلقة ألنها مستمدة من مرجعٌة فوق تارٌخٌة 
هً مرجعٌة الوحً، ولكن هذا االشكال الذي تتمترس حوله كل األصولٌات الدٌنٌة سٌفقد نجاعته عندما 

ٌتأتى لنا التمٌٌز بٌن ما ٌعرف بالحقائق الدٌنٌة وبٌن تصوراتها الثقافٌة التً ٌشكلها الفهم البشري للنص 
وفً " الشًء المدرك عند االنسان"وبٌن " الشًء فً ذاته"وهو نفسه التمٌٌز الذي لمح له كانط بٌن 

المقابل ال ٌبدو هذا االشكال مطروحا أساسا عند من ٌجازف بمقاربة األدٌان كظواهر ثقافٌة خاضعة حتما 
. للتارٌخ والنسبٌة

سٌتٌح لنا كل ما تقدم امكانٌة الكشف عن دمج اعتباطً بٌن مفاهٌم متماٌزة، األمر الذي حذر منه 
كونفوشٌوس كما رأٌنا، فإذا كانت األصولٌة الدٌنٌة تخلط بٌن الزمنً والروحً، فإنها كذلك تقوم بخلط ال 
ٌقل اعتباطٌة بٌن الدٌنً والروحً، وهو فً أحسن األحوال ٌنم عن قصور معرفً إذا لم ٌكن ناتجا عن 

قناعة مسبقة أو رؤٌة أٌدٌولوجٌة، ذلك ألن الدٌنً والروحً متماٌزان ولٌسا شٌئا واحدا، فاالختالف الذي 
ٌفصل بٌنهما مماثل لذلك الذي ٌفصل الزمنً والروحً، وهو األمر الذي سٌتٌح لنا مقاربة مغاٌرة الشكالٌة 

.  العلمانٌة
 

باتت مقولة رائجة جدا تلك التً تمٌل إلى اعتبار أن الحركات الدٌنٌة هً حركات اجتماعٌة فً األساس، 
هو رد فعل حول - ومعه كل األنبٌاء واألدٌان كما ٌتراءى لً–ٌشٌر هوبرت غرٌمة إلى أن االسالم 

– األوضاع السٌئة التً كانت تحٌط بالواقع االجتماعً فً القرن السابع، فهو لم ٌظهر بصفته نظام دٌنً 
بقدر ما كان ٌمثل انتفاضة عارمة تستهدف الحد من األوضاع السٌئة المتفاقمة آنذاك، - أو لنقل روحً

ومع أن المستشرق األلمانً تٌودور نولدكه الذي أخضع القرآن الكرٌم للنقد التارٌخً العلمً قد شكك فً 
. القٌمة المعرفٌة لهذا الرأي، إال أن الشًء األكٌد هو أن كل األدٌان بشكل ما تتسم بهذه الصفة
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: عدة تمظهرات أو أبعاد- واالسالم بشكل خاص وهو الذي ٌهمنا هنا-إن لغالبٌة األدٌان 

 
البعد االجتماعً الناجم عن الطابع القومً الذي سٌضطلع فً كل دٌن على حدة بتأسٌس هوٌة الجماعة، - 

وهذا ما جعل المفكر االٌرانً مصطفى ملكٌان ٌتجاسر بالدعوة إلى االكتفاء بالتصورات والمعانً والقٌم 
الدٌنٌة التً بإمكانها أن تعمم لتصبح قابلة الجتٌاز حاجز الثقافة بعد تجاوز تلك التً تتسم بالمحلٌة فً 
الظاهرة الدٌنٌة، فقد الحظ أن لكل دٌن ثمة قاعدة قارة تمثل الجانب المحلً الذي كانت مهمته تشكٌل 

جماعة، على األقل ٌمكننا أن نشٌر إلى اللغة أو البنٌة المٌثولوجٌة فهذه األشٌاء ال ٌمكن االختالف حول 
.  محلٌتها وبالتالً طابعها االجتماعً

 
الطقوس والشعائر، وهو جانب ٌحمل وظٌفة اجتماعٌة، ولذلك فهو ٌتفرع عن سابقه خاصة إذا ما نظرنا - 

إلٌه من زاوٌة البعد الوظٌفً للعمل الطقسً المشحون دٌنٌا، فهو أساسا ٌقوم بدمج متواصل ومستمر 
وفً هذا االطار ٌكمن . أي لمزٌد من التماسك واالنسجام واأللفة: للفرد من خالل آلٌة التماهً بالجماعة

أٌضا البعد األخالقً وعلٌنا هنا أن نذكر نٌتشة الذي دعا بشكل ال لبس فٌه إلى نسبٌة األخالق التً تنظم 
.  كل العالقات االجتماعٌة

 
 

ولكنه كجانب عرضً فً األدٌان ! سٌتجلى أخٌرا البعد الروحً، وهو الذي بإمكانه وحده أن ٌعبر التارٌخ- 
ٌمثل احدى المستوٌات المضافة الحقا، فاالسالم مثال لم ٌصطبغ بشحنة روحٌة قبل أن ٌتوسع على حساب 

الثقافات األخرى التً سارعت وفً استراتٌجٌة ثقافٌة معروفة تماما إلى ادماج ذاتها داخل بنٌة الدٌن 
الجدٌد، وهذا شًء ٌدل على روحٌة متألقة تستوعب الجدٌد والتً بدونها ما كان لالسالم أن ٌتمدد على 

. حساب حضارات وثقافات عرٌقة لٌشٌد بناءه الحضاري أو الثقافً الخاص
 

إن اكتساح تلك المساحة الشاسعة لثقافات متعددة أدى إلى اضافة بعد روحً خصب، فالتصوف كفعالٌة 
روحٌة لم ٌتشكل إال عقب التفاعل الثقافً المثمر مع الوافد الهندي والفارسً، ولٌس المقصود من 

التصوف هنا تلك االنعكاسات والتجلٌات الشعبٌة التً قادت إلى ظهور الدروشة، وإنما المقصود حصرا 
ذلك التصور المعرفً المنبجس من داخل الذات والناجم عن فهم حلولً متحاٌث أو متداخل للماورائٌات 

.  ولكن األهم هو انفتاحه على التأوٌل بما أن الغٌب لٌس سوى مرآة للشهود
 

سأجازف هنا لكً أصل إلى نتٌجة هً أن األدٌان فً تمظهرها البدئً لم تكن سوى رؤى ثقافٌة محكومة 
بلحظاتها التارٌخٌة التأسٌسٌة، بهذا المعنى ٌصبح الدٌن زمنٌا تطاله النسبٌة التارٌخٌة، أما التصور السائد 

حول الظواهر الدٌنٌة بوصفها عابرة للتارٌخ فإنما ٌقوم أساسا على مغالطة تارٌخٌة ناجمة عن اخفاق 
": تسمٌة األشٌاء"كبٌر فً 

تتسم بأهمٌة مضاعفة فً النص القرآنً، فحضورها الالفت الذي تكرر فً مشتقات - مثال–فكرة االٌمان 

 مرة، ٌؤكد تلك األهمٌة التً أوالها النص القرآنً لهذه الكلمة، ولكن بما أن رسم النص 947عدٌدة نحو 
ٌكاد ٌدخل فً المجال االجتهادي وبما أن هذا المجال الزال مفتوحا على شتى االحتماالت فإن أي مغامرة 

وبالتالً ٌكون " أمن"معرفٌة قد تمنح النص بمجمله مدلوال مغاٌرا، فماذا لو اشتقت كلمة اٌمان من الجذر 
بفتح المٌم الثانٌة ولٌس بكسرها وهو المعنى الذي ٌدل على الثقة ولٌس بالضرورة " مؤَمنون"الجمع 

التصدٌق، للكلمة إذن مدلول اجتماعً أو بعبارة أخرى هو أقرب ما ٌكون لفكرة العقد االجتماعً وعلى 
ذلك جاءت كل المضامٌن التً تؤكد لحمة جماعة المؤمنٌن وتماسكهم وإخائهم وكل األحكام والواجبات 

واستئصالها من " العقائد"التً تدور حول فكرة التعاقد االجتماعً، هذا ال ٌعنً إلغاء البعد التصدٌقً 
.  مفهوم االٌمان فً االسالم ولكنها ستظل تراوح مكانها كعالمات تؤكد المنحى االجتماعً وال تتعداه

 
ولذلك لٌس مستغربا أن ٌرى المستشرق البرٌطانً برنارد لوٌس أن االسالم ال ٌفصل الدٌن عن السٌاسة 



 أٌلول التً هزت العالم 11م كمحاولة لتفسٌر أحداث 2002والصادر عام " ماذا حدث"وذلك فً كتابه 
وصوبت األنظار لتلك االختالجات السائدة فً الوسط االسالمً الذي ٌجفل وٌرتاب من أي محاولة للعلمنة، 
ولكنه فً تصوري لم ٌجانب الصواب حٌنما تجاهل كل المحاوالت الفكرٌة الرائدة منذ علً عبد الرزاق فً 

وصوال إلى كل المثقفٌن العرب الذٌن لم ٌذخروا جهدا فً اثبات العكس، " أصول الحكم فً االسالم"كتابه 
فاالسالم فً تجربته البدئٌة قد دمج فعال بٌن الذروتٌن السٌاسٌة والدٌنٌة ولذلك ستبدو كل المحاوالت 
الفكرٌة التً تسعى الثبات النفً ال طائل من ورائها، ولكن ومع ذلك فإن العلمنة ستظل ترواح مكانها 

كمطلب اسالمً معاصر بغٌة اضفاء دٌنامٌكٌة أكثر علٌه وبالتالً لكً ٌتمكن من احتالل مكانة الئقة فً 
: اللحظة التارٌخٌة المعاصرة، وفً هذا االطار سٌقتصر الجهد المعرفً على اثبات شًء واحد فقط هو

 .تارٌخٌة التجربة التأسٌسٌة لالسالم

 


