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اجلاهل َّية ..ونظريَّة الإجهاز التاريخي
نادية اللمك َّية

ُ
تنطلق قراءة الباحث التون�سي ُم َّمد الرحموين مبجلة الت�سامح يف مقاله «القبيلة والبداوة :العالقة بني املفاهيم اجلاهلية واخللدونية يف �ضوء القر�آن» ،من �س�ؤال
ثقايف يفر�ض نف�سه يف ظل تداخل املفاهيم وت�أثرها باخللفيات الثقافية للمجتمعات ،وارتباطها مبنهج الت�أ�صيل الذي يعتمده العلماء امل�ؤ ِّرخون؛ وهذا ال�س�ؤال هو:
كيف ميكن ت�أ�صيل املفاهيم وحتديد جماالتها بالنظر �إىل ظهورها الزمني من جهة وارتباطها العملي املجرد من جهة �أخرى؟
ولأ َّن الدين يف �شقه التوحيدي وجانبه الت�شريعي ُي ِّثل امل�ساحة التي تلتقي فيها جمموعة املدلوالت والإ�شكاالت ،حاول الكاتب املقاربة بني ت�شكل مفهومني؛ �أحدهما
ينطلق من جانب ديني وهو مفهوم «اجلاهلية» ،والآخر ينطلق من جانب اجتماعي وهو م�صطلح «القبيلة �أو البداوة» ،مُعتمِ دًا يف الأول على ما جاء من ذكرٍ للفظ يف
القر�آن الكرمي ،وموجهًا الثاين وفق ما ذكره ابن خلدون عن البداوة واحل�ضارة يف مقدمته.
بد�أ الكاتب ُمقاربته هذه بالبحث عن اجلذر «ج.هـ.ل»
يف معجم ل�سان ال�ع��رب ،ولأ َّن املعنى ال ��ذي ُيطالعنا به
اب��ن منظور مل�صطلح «اجلاهلية» ي�أتي يف �سياق (املفازة
�أو الأر���ض املجهولة �أو الناقة التي ال �سمة عليها) ،ر�أى
ال�ك��ات��ب ل��زا ًم��ا عليه �أن ي�ترك املعنى ال�ع��ام ُم� َّت�ج� ًه��ا �إىل
البحث عن اخل�صائ�ص التي ُت ِّيز اجلاهلية بح�سب ما
َ
الهدف من توجهه هذا هو
شريا �إىل �أ َّن
ُذكر يف الل�سان؛ م� ً
اجلمع بني املعنى ال�شائع له؛ وهو فرتة ما قبل الإ�سالم،
وب�ين امل�ع��اين الأخ ��رى للفظ .وي�ب��دو �أ َّن ال��رح�م��وين مل
ي�ستطع االنفكاك من �سطوة املعنى املتبادر �إىل الذهن
حتى قاده اال�ستنتاج �إىل �أن معنى اجلاهلية وهو «اجلهل
بالدين» يوازي معنى لفظ «الكفر»؛ بو�صف هذا الأخري
يعني جهال بالأحكام وال�شرائع ،وه��ذا ما َج َعل الكاتب
ينتقل مبا�شرة للبحث عن معنى اجلذر «ك.ف.ر» ،لكنَّ
املفاج�أة كانت يف املعنى ال��ذي حتمله كلمة «كافر» وهو:
«من ينزل � ً
أر�ضا بعيدة عن جمتمع النا�س»؛ �إذن فالرابط
يف الأ�سا�س بني اجلاهلية والكفر ال يتعلق بحالة املرء من
�إميان �أو عدم �إميان؛ بل بحالة زمانية وجغرافية؛ حيث
يكون النا�س يف فرتة زمنية ما ي�سكنون �أماكن بعيدة وال
ت�صلهم �أخبار ما حولهم.
وي�ستكمل الكاتب ُم َّددًا توجيهنا ب�أ�سلوب الربط بني
املعاين الذي ينتهجه يف مقاله؛ فبما �أ َّن اجلهل بالدين
مُرتبط بلفظ اجلاهلية ومرتبط بلفظ الكفر -وهما
«املكان البعيد عن جمتمع النا�س» -فهذا يجعل املدينة
باالفرتا�ض املعاك�س -بح�سب الكاتب -هي املكان الذي
ينت�شر فيه الدين ويقل فيه الع�صيان� .إ َّن هذا اال�ستنتاج
الذي ينتهي �إليه الرحموين يقوده �إىل البحث عما ي�ؤكد
هذا االفرتا�ض بالعودة �إىل لفظ اجلاهلية وم�شتقاته يف
القر�آن؛ وميكن �أن نق�سم ا�ستنتاجه يف جانبني:
 الأول� :إث �ب ��ات ع�لاق��ة ل�ف��ظ اجل��اه�ل�ي��ة ب��امل�ع�ن�ي�ين:«الأماكن البعيدة عن جمتمع النا�س» و»اجلهل بالدين».
وق ��د ا� �س �ت �خ��دم ال �ك��ات��ب امل �ق ��ارب ��ة ب�ي�ن ل�ف�ظ��ي ال�ق��ري��ة
واجل��اه�ل�ي��ة يف ال �ق ��ر�آن؛ ك��ون الأول ه��و اللفظ املعاك�س
ل�ل�م��دي�ن��ة م��ن ج �ه��ة ،ول �ك��ون��ه م��رت�ب�ط��ا ب��ال�ك�ف��ر وال�ظ�ل��م
الناجتني عن اجلهل بالدين من جه ٍة �أخرى ،غري �أ َّنه ال

ُيكن القطع بهذا اال�ستنتاج الذي تو�صل �إليه الكاتب؛
�إذ ي��رى ع��د ٌد م��ن الباحثني �أن املدينة وال�ق��ري��ة لفظان
م�ت�رادف ��ان ،ب��ل ر�أى بع�ضهم �أن ال�ق��ري��ة �أك�ب�ر جغرافيا
و�سكان ًيا م��ن امل��دي�ن��ة� .أ َّم ��ا اجل��ان��ب املتعلق ب ��إي��راد لفظ
القرية يف القر�آن �ضمن �سياق الكفر ،ف��إ َّن لفظ املدينة
ارتبط � ً
أي�ضا ب�سلوكٍ غري مُن�ضبط؛ ومن ذلك قول اهلل
تعاىلَ « :و َقا َل ن ِْ�س َو ٌة ِف ْالَدِ ي َن ِة ْام َر�أَ ُة ا ْل َعزِي ِز ُت َرا ِو ُد َف َتاهَا
عَن ن ْف�سِ هِ» ،وقوله �سبحانهَ « :و ِمنْ َح ْو َل ُكم منَ الأَ ْع َرابِ
ُم َنا ِف ُقو َن َومِ ن �أَهْ لِ ْالَدِ ي َن ِة َم َردُواْ َعلَى الن َفاقِ َال َت ْعلَ ُم ُه ْم».
 الثاين :حتديد خ�صائ�ص اجلاهلية بو�صفها «نعتا»لأفعالٍ حمددة.
ويف ه ��ذا اجل ��ان ��بُ ،ي �ح ��اول ال �ك��ات��ب �أن ي��رب��ط وج ��ود
النا�س يف �أماكن بعيدة وجهلهم بدعوة الأنبياء با�ستنتاج
معا�صي م��ن ن��وع:
�أن��ه العامل ال��ذي يجعلهم يرتكبون
َ
ال�ل��واط ،وال�ت�برج ،وقتل الأن�ب�ي��اء ،والظلم ،واحلمية...
وغريها؛ مُ�ستندًا يف ذلك �إىل ا�ستقراء الداللة يف الآيات
�أو الن�صو�ص الدينية ،ب��ل َح �دَا ب��ه اال�ستقراء �إىل جعل
«اجل��اه�ل�ي��ة» -وه ��ي تلك امل �ف��ازة �أو الأر� ��ض البعيدة عن
جمتمع النا�س -حتمل رم��ز ال�سجن ،كما ج��اء يف ق�صة
يو�سف عليه ال�سالم (الآي ��ة )100:ال��ذي تكتمل فرحته
بحدثني ي��رى الكاتب �أنهما مرتبطان؛ وهما :اخل��روج
من ال�سجن وجميء �أهله من البادية ،وا�ص ًفا هذا اخلروج
ب�أنه «يوازي خروج الإن�سان من اجلاهلية �إىل الإ�سالم»،
و�أظ��ن هذه النتيجة فيها تكلف من جانبني؛ �أم��ا الأول
فلكون ال�ب��ادي��ة التي عا�ش فيها �إخ ��وة يو�سف ك��ان فيها
�أبوه يعقوب عليه ال�سالم ،بل عا�ش فيها هو من قبل ،وال
نظن �أن يو�سف كان ليعد ذلك املكان �سج ًنا .ومن جانبٍ
�آخر ،ف�إن فرح �سيدنا يو�سف عليه ال�سالم هو فر ٌح باللقاء
ني من الفراق ال �سعاد ًة بخروج �أهله
واالجتماع بعد �سن ٍ
من البادية حتديدًا.
�إذن؛ وب �ع ��د ا� �س �ت �ق��راء م�ع�ن��ى اجل��اه �ل �ي��ة يف ال� �ق ��ر�آن،
ً
مرتبطا باجلهل بالألوهية وخ�صائ�صها� ،أو
وال��ذي كان
مبمار�سة �سلوك غ�ير من�ضبط ي َّت�ضح لنا �أ َّن الإ��س�لام
ا�ستخدم الكلمة بداللة خا�صة؛ فبح�سب ر�أي الباحثني
ً
مرتبطا قبل ظهور الإ�سالم
ف��إن لفظ «اجلاهلية» ك��ان

ب��امل�ع�ن�ي�ين :اجل�ه��ل ��ض��د ال � ِع �ل��م ،واجل �ه��ل ��ض��د احلِ � ْل��م؛
الأمر الذي يجعلنا نفكر مل ًّيا قبل ا�ستخدام هذا اللفظ
يف و�صف احلقبة ال�سابقة لظهور الإ�سالم؛ لأنَّ املدلول
الديني لهذا اللفظ ي�صور لنا حيا ًة ي�سودها ال�ضالل
يف ك��ل م�ن��اح��ي امل�ج�ت�م��ع .ه��ذه ال���ص��ورة ت�ت�ك� َّرر م��ع اب��ن
خلدون ،الذي ر�أى الكاتب �أنه ا�ستخدم ذلك االقرتان
بني لفظي احل�ضر والبدوُ ،م�شيدًا بالأول وجمه ًرا على
ال�ث��اين؛ لينت�صر لفكرة �أنَّ ال�ع�م��ران وال�ت�ق��دم ارتبطا
باحلوا�ضر عرب �إثبات ال�ضد للبوادي التي مل يكن لها
من ذلك ن�صيب.
ل�ق��د ق� �دَّم ل�ن��ا اب ��ن خ �ل��دون خ���ص��ائ����ص رئ�ي���س�ي��ة لأه��ل
ال�ب��ادي��ة يف ق��ول��ه« :و�أه ��ل ال�ب��دو لتفردهم ع��ن املجتمع،
وتوح�شهم يف ال�ضواحي ،و ُبعدهم عن احلامية ،وانتباذهم
ع��ن الأ� �س��وار والأب ��واب ،قائمون باملدافعة ع��ن �أنف�سهم،
ال يكلونها �إىل �سواهم ،وال يثقون فيها بغريهم» .هذه
اخل�صائ�ص جمعها الكاتب حتت مظلة «الع�صبية»؛ حيث
تغيب �إدارة الدولة ،ويغب الدين املنظم لل�سلوك ،وتغيب
الأخ ��وة ح�ين حت�ضر احلمية ،وه��ي ذات�ه��ا ال�صفات التي
�أطلقها القر�آن على �أهل «اجلاهلية»؛ مما يجعل اللفظني
يقرتبان من بع�ضهما عند نقطة مظلمة جدا!
هكذا �إذن يعود الكاتب لي�ؤ ِّكد الفكرة التي �أ�شرنا �إليها؛
اب��ن خ�ل��دون ك��ان مُهت ًّما بالت�أ�سي�س خل�صائ�ص املدينة
واحلا�ضرة .ولأن «ال�ضد ُيظهر ح�سنه ال�ضد» ،ا�ستخدم
ال �ب��ادي��ة رم��اي��ا ُت�ل�ق��ى ع�ل�ي�ه��ا ال���س�ه��ام ،ف ��أع �ل��ى م��ن ��ش��أن
احلا�ضرة ،بل جعلها «الطموح التاريخي للبدوي» .وال
يقف ا�ستنتاج الكاتب عند هذا احلد ،بل يجد يف اخللفية
الدينية والثقافية لكلمة «اجلاهلية» يف فكر ابن خلدون
�أث� � ًرا فيما ك�ت��ب ،و�أن ال�ع�لاق��ة ب�ين اجل��اه�ل�ي��ة وال�ب��ادي��ة
تتالزم يف مقدمته حتى ي�صبح اجلاهلي هو البدوي ذاته.
� ...إنَّ ال �ت �ح � ُّول ال �ت��اري �خ��ي امل �� �ص�يري ي���س�ت�ل��زم �إذن
�إجها ًرا لكل ما �سبقه ،هكذا يلخ�ص الرحموين ال�سمات
ال�ه��ائ�م��ة ح ��ول ل�ف�ظ��ي اجل��اه�ل�ي��ة والإ� � �س �ل�ام ،ول�ف�ظ��ي
احلا�ضرة والبادية من جه ٍة �أخ ��رى ،وه��و بذلك يربر
موقف القر�آن الكرمي من اجلاهلية ،ويعلل موقف ابن
خلدون من البادية.
nkha008@gmail.com

