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الإ�سالم والثورة فـي �أعني احلداثيني
ب�سام الكلباين

على ال َّرغم من �إعجابي ال�شديد بالفيل�سوف الفرن�سي مي�شيل فوكو؛ �إال �أ َّنني �أتف ُق مع �أحمد خري�س يف ترجمته وقراءته ملقاربة فوكو للإ�سالم ب�أ َّنها
مل ت َّت�سم بذلك البُعد الأكادميي ،بل َّ
بال�ضحالة وال�سطحية ،و�إذ �إ َّنني ال �أ�ستغرب ذلك ،وقد �أج ُدين �أب ِّرر الف�شل �أو عدم الر�ضا يف مُقاربته للإ�سالم؛
ْ
اعرت�ضت َغيرْ ه؛
ف�شوبنهور �أي�ضاً مل يُوفق يف َغوْ�صه يف جتربة اال�ست�شراق هذه ،ويكمُن اخللل يف �أ َّن هنالك معوِّقات تعرت�ض مُقاربة فوكو للإ�سالم كما
لكن الت�سا�ؤل الذي وَجَ ب �أن يُطرح على َّ
انطالقاً من ال�سياقات الن�صية والتاريخية لقراءة �إ�سالمية �شاملة ملفهوم فل�سفة الإ�سالمَّ ،
الطاولة حَ وْل ماهية
تلك املعوِّقات التي ُتواجه �أيَّ م�ست�شرق ِّ
ومنظر وقارئ للإ�سالم من منهج جغرايف مخُ تلف متاماً عمَّا كان فيه.
و�إذا م��ا �أق��م��ن��ا درا���س��ة احل���وار ال���ذي قدمه
ف���وك���و ،وت��ت��ب��ع��ه م���ن خ�ل�ال ال���ث���ورة الإي��ران��ي��ة
واعتبارها ومي�ضاً للحداثة مبعطى �شمويل،
و�أقمنا ُحجة الت�شخي�ص والتقييم والتقدير؛
لوجدنا �أنَّ �أول تلك املعوقات هو كون الإ�سالم
يمُ��ث��ل �آخ���ري���ة خ��ارج��ي��ة �أو ُم��ط��ل��ق��ة بالن�سبة
ل��ل��ث��ق��اف��ة ال���غ���رب���ي���ة ،ع��ل��ى خ��ل�اف م���ا ع��رف��ت��ه
الأخ���ي��رة م���ن �آخ���ري���ة داخ���ل���ي���ة؛ ف������إن �أق�����ص��ي
املجنون �أو املري�ض العقلي �أو املجرم جغرافياً،
و ُز َّج ب��ه��م يف م�ست�شفى امل��ج��ان�ين وامل�����ص َّ��ح��ات
العقلية ورمبا ال�سجن؛ فالغاية من ذلك هي
�إعادة هيكلتهم ليندجموا ثقافيا واجتماعياً �أو
على الأقل للحد من �آخريتهم.
�أم���ا ث���اين ت��ل��ك امل��ع��وق��ات ،ف��ك��م��ا �أ����ش���ار �إل��ي��ه
�إدوارد �سعيد يف َك ْون احلديث عن ال�شرق البد
�أن ُيف�ضي �إىل ممُ احكة امل�ؤ�س�سة اال�ست�شراقية
التي ُيوحي التفريق الذي �أقامته بني ال�شرق
وال��غ��رب بتلك الثنائيات القائمة ب�ين اخلري
وال�����ش��ر ،وب�ين امل��رك��ز وال��ه��ام�����ش ب��� ُ��ص�� ْورة تبدو
ف��ي��ه��ا ه��ام�����ش��ي��ة ال��ه��ام�����ش ���س��ب��ب��اً يف ال��ت��م��ك�ين
ملركزية املركز.

ويتمثل ثالث امل��ع��وق��ات يف ك��ون م��ادة فوكو
الوثائقية ح��ول الإ���س�لام ب�سيطة ج���داً .ومن
جهة �أخ���رى؛ ف���إنَّ �أك�ثر ما ك��ان ي ِع ْيب الكاتب
ه��و �شوفينيته املفرطة جت��اه املنهج وامل��راج��ع
الأك���ادمي���ي���ة ،ف��ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن غِ ��� َن���ى م��ادت��ه
الأك���ادمي���ي���ة� ،إال �أ َّن���ه���ا غ��ل��ب��ت ع��ل��ي��ه��ا امل�����ص��ادر
الفرن�سية التي َج َعلها الركيزة الأ�سا�سية يف
بحوثه ،ويف مقاربته للإ�سالم ب�شكل خا�ص.
كما يمُ ثل مفهوم ت��رادف ال�سلطة يف الفكر
الفرن�سي احلديث راب��ع تلك املعوقات؛ فعلى
ال���رغ���م م���ن َك����� ْون ال�����س��ل��ط��ة ل���دى ف��وك��و �أك�ث�ر
ت��ع��ق��ي��داً م��ن امل���زاوج���ة بينها وب�ي�ن ال�����ش��ر� ،إال
�أنَّني �أ�ستغرب �أن ظل �شغوفاً ب�أمنوذج الإن�سان
املنبوذ ال��ذي يقلق ال��وح��دة ال�سعيدة للدولة،
وي���ق���� ُّ���ض م�����ض��ج��ع��ه��ا ل����ي ً
��ل�ا؛ م����ن خ��ل��ال ت��ل��ك
الن�شاطات الي�سارية الثورية؛ فحينما يعجب
ف��وك��و ب���ال���ث���ورة الإي���ران���ي���ة وي��ج��ع��ل��ه��ا ال�����س��ب��ب
الأ�سمى من �إعجابه بالإ�سالم ،ف�إنَّ ذلك خلري
دليل على �ضحالة املنظور الأك��ادمي��ي ملفهوم
ال�سلطة وال�شر ،وال يجوز �أن جتعل معياراً �أو
مرجعاً كونياً.

ومتتاز درا�سة �ستوث مبحاولة الربط بني
ان�����ش��غ��ال ف��وك��و ب��ال��ث��ورة الإ���س�لام��ي��ة يف �إي���ران
ون��ظ��ري��ت��ه ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ،ك��م��ا ظ���ه���رتْ يف ك��ت��اب��ه
املتوجب
“املراقبة واملعاقبة”� ،إال �أ َّن���ه م��ن
َّ
تبنِّي منظور �أكرث دينامية يف تثمني ت�أويالت
الإ���س�لام ،غري ذلك اجلهد ال��ذي قام به فوكو
من خالل �إر�ساله لتلك التقارير ال�صحفية من
�إيران ك�شاهد عيان؛ حيث �إنَّ عم ً
ال كهذا �أخرج
فوكو من �سياق الن�صو�ص الفل�سفية امل�ألوفة،
وحت َّول �إىل عمل ُيثري الف�ضول والت�سا�ؤل .تلك
اخل��ط��اب��ات وامل��را���س�لات ال�صحفية الفل�سفية
لي�ست ملحقاً �صحفياً وح�سب ،بل نتا ٌج خلطاب
فل�سفي عرب ال�صحافة تفرد بها فوكو متاماً
كتلك الن�صو�ص التي قدَّمها لدرا�سته لن�ص
كانط يف كتابه “ما هو التنوير؟».
وا�ضح �إبان الثورة الإيرانية �أنَّ فوكو
ما هو
ٌ
رغم �إعجابه ال�شديد بها� ،إال �أ َّن��ه بدا م�تردداً
يف تثمينه للدور الذي لعبه الإ�سالم يف انبعاث
الروحية ال�سيا�سية ،رغم �إميانه ب���أنَّ الإ�سالم
ق��د ���ش�� َّك��ل ذات��ي��ة م��ت��ف��ردة خ�لاق��ة ع��ل��ى خ�لاف
النظرة التقليدية لال�ست�شراق الكال�سيكي.

�إال �أنَّ ال�������س����ؤال ال����ذي ك���ان ي��ط��رح دوم�����اً من
امل�ست�شرقني التقليديني �إبان الثورة الإيرانية
ع��ل��ى �سبيل امل���ث���ال :ه��ل ك���ان الإ����س�ل�ام ميثلتقليداً را���س��خ��اً يف مقاومته للطغيان� ،أم �أن��ه
م�صد ٌر ليوتيوبيا حازمة ومتطلعة؟ فوكو كان
ح��ذراً ج��داً م��ن �إث���ارة ���س���ؤال كهذا ع�بر ثنائية
احلداثة والتقليد ،وما ي�ستدعيه ذلك بديهياً
من احتدام وتوتر �سيا�سي.
 ...ق��د ي��ك��ون منطق ًّيا ج���داً �أنَّ ر�أى فوكو
ومي�ضاً للحداثة من خ�لال الثورة الإيرانية
خ�صو�صاً بتعريفه املتعاطف للثورة ب�شكل عام
يحتم على كونه قد �أعجب مبا يدور يف طياتها
متجاه ً
ال جانباً �آخر مظلما ،فتعريفه للثورة
ب���أن��ه��ا “نهو�ض �أم���ة ب�أكملها ���ض��د �أي �سلطة
ت�ضطهدها” لهو تعريف كال�سيكي ال يتما�شى
م��ع ن�صو�صه احل��داث��ي��ة ب��ت��ات��اً ،ك��م��ا �أنَّ �شغفه
ب��ال��ث��ورة ق��د جعله يتجاهل واق��ع��اً م���أ���س��اوي��اً ال
مي��د للحداثة وال��ث��ورة والدميقراطية ب�صلة
ع��ل��ى الإط���ل��اق ،ف��ح��ي��ن��م��ا ي��ب��ذل ف��وك��و ج��ه��داً
كبرياً يف تغطية الثورة ،ويظهر مدى �إعجابه
ب��ه��ا ،متجاه ً
ال �أنَّ ث���ورة كتلك مل تكن تطيح
ب��ن��ظ��ام ،و�إمن�����ا ه���ي م��رح��ل��ة ت��ن��اق��ل ���ش��خ��و���ص
فقط؛ فالهيئة املحيرِّ ة للزعيم الروحي املوقر
يتو�سط املن�صة ،واجلموع تهتف با�سمه؛
وهو
َّ
باعتباره حمررها وحامي حماها ،يف حني �أنه
كان قابعاً لأكرث من عقد يف حميطه الباري�سي
و�شعبه ي��ع�� ِّول عليه يف ت�أ�سي�س �إم�براط��وري��ة
ك�سرى مبقومات �إ�سالمية.
مل ي��ك��ن ف���وك���و ل��ي��ف��ه��م ال�����دور ال����ذي لعبه
الإ���س�لام يف يقظة ال���روح ه��ذه؛ ف��ج ُّ��ل �إعجابه
ك����ان م���ن م��ن��ظ��ور ح���داث���ي يف ك����ون ���ش��ع��ب قد
ث��ار �ضد الطغيان� ،إال �أ َّن���ه ق��د �أن�����ص��ف ال��ث��ورة
الإي��ران��ي��ة م��ن ت��وج��ه ح��داث��ي مخُ��ت��ل��ف مت��ام��اً
عن ال�سياق الإ�سالمي ملقاربته ،نقر�أ“ :ن�ش�أت
ب�لاد الفر�س من فجر التاريخ ،ثم ا�ستودعت
الإ���س�لام مناهجها اخل��ا���ص��ة ،وع��م��ل �إداري��وه��ا
ك�����واد َر ل��ل��خ�لاف��ة الإ���س�لام��ي��ة ،وم���ن الإ���س�لام
نف�سه ا�ستخل�صت دي��ن��اً َم�� َن��ح معتنقيه م��وارد
يتوجب
غام�ضة ملقاومة �سلطة الدولة؛ فهل
َّ
علينا �أن ن��رى ع�بر ن�شدان حكومة �إ�سالمية
ت�صاحلاً �أو تناق�ضاً �أم �أننا على �أعتاب حتديث
ما؟”.
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