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إشكالية
الثنائيات التاريخية

٩

زهرة السعيدية

كتب حممد ُعال مقا ًال بعنوان «الثنائيات يف القر�آن الكرمي وجوانب التدافع والتكامل» ،يف جملة «التفاهم»؛ ناق�ش فيه مناذج الثنائيات الوجودية التي
ترتبط بالكون والوجود ،والثنائيات االختيارية املرتبطة بنزوات ودوافع الإن�سان .كذلك حتدث الكاتب عن الثنائيات التي �صنعها التاريخ وتعاقب
احل�ضارات ،واقرتح �أخري ًا مبد�أ التكامل والدافع بني �أطراف الثنائيات املعقدة كثنائية الأ�صالة واملعا�صرة ،الواقع واملثالية ،التجديد والواقع ،حلل
�أزمة الفكر العربي.
و ُي�ق���ص��د ب��ال�ث�ن��ائ�ي��ات ه�ن��ا الأل �ف ��اظ وال � ��دالالت ال �ت��ي يرتبط
بع�ضها ببع�ض ملا يجمع بينهما من عالقات ومتقابالت؛ �سواء
كانت مادية �أو معنوية .ذكر الكاتب يف مقاله �أمثلة ال نهائية
على الثنائيات يف مكونات الكون ،منها :الذكر والأنثى ،اخلري
وال�شر ،النور والظالم ،الروح واملادة...وغريها .وقد اقرتح �أن
هذه الثنائيات تعترب املحدد الأ�سا�سي مل�سار التاريخ والتقدم
احل���ض��اري وذل��ك ب�سبب د�أب الب�شر على حت�صيل الأط ��راف
اخل ّ�يرة من ه��ذه املتقابالت «(ا آلخ ��رة ،اخل�ير ا إلمي��ان ،النور
 ،»)...وجتنب �أطرافها ال�سيئة » املتّ�سمة باملحدودية واالنقطاع
(الدنيا ،ال�شر ،الكفر ،الظالم  .»)...و ُيوا�صل الكاتب ويقول
�إن الإن�سان وطبيعته تتكون من كال طريف الثنائيات ،حيث ال
ميكن �أن يعي�ش حياة ي�سرية �إال �إذا ذاق مرارتها ،وال ميكن له
�أن يكون اجتماعياً �إال �إذا كان منفرداً ،وال �سعيداً �إال �إذا عانى
الهم والكرب .ما يق�صده الكاتب هنا �أن على الإن�سان �أن يعي�ش
ويجرب ال�شيء و�ضده حتى يقرتب من املثالية.
الثنائيات يف القر�آن
َّ
ويقول الكاتب �إن��ه مما ال �شك فيه �أن ال�ق��ر�آن يق ّر بالثنائية
يف العديد م��ن الآي ��ات ،منها «وم��ن ك��ل ��ش��ي ٍء خلقنا زوج�ين»،
فقد �صور القر�آن وجود الإن�سان وحياته وم�صريه بعد املوت يف
�إطار ثنائي �صارم ذي �شقني ال يقبل �أي عامل ثالث .نرى هذا
الت�صنيف يف كل تفا�صيل القر�آن بدءاً من ثنائية احلياة واملوت
م ��روراً بت�صنيف الب�شر �إىل فريقني ،فريق امل��ؤم�ن��ون الذين
يت�صفون �ضرور ًة بالرقة والعزة و�صفاء القلوب ،وفريق الكفار
الذين ي�صفهم القر�آن عادة بال�ضالل والذلة والق�سوة وموت
القلوب ،وبالطبع ثنائية اجلنة والنار يف احلياة ما بعد املوت.
الثنائيات يف القر�آن تنق�سم �إىل نوعني �أ�سا�سني؛ الأول �أ�سماه
ال �ك��ات��ب ال�ث�ن��ائ�ي��ات ال��وج��ودي��ة وه ��ي ال �ت��ي وج ��دت م��ع وج��ود
الإن�سان ال��ذي ال عالقة له يف �إحداثها وم��ن ه��ذه الثنائيات
منوذج اخلالق واملخلوق ،والإن�سان والطبيعة� ،أما النوع الثاين
فهو الثنائيات االختيارية وهي تتعلق بالإن�سان وقيمه .يقول
ال�ك��ات��ب �إن ن ��زوع الإن���س��ان وت��وج�ه��ات��ه «مل ت�سلم م��ن تق�سيم
ثنائي �صارم» ال ي�ستطيع معها �أن يوفق بني �أطرافها �أو يجمع
بينهما .منها الثنائيات ال�ت��ي تتعلق ب��الأخ�لاق مثل الكذب
وال�صدق ،وال�صواب واخلط�أ� .إ َّن الإ�شكالية يف هذا النوع من

الثنائيات ه��ي �أن امليل �إىل �أح��د �أط��راف�ه��ا يعترب �أم ��را ن�سبيا
يتعلق ببيئة الإن�سان وثقافته وامل�ب��ادئ التي ن�ش�أ عليها ،فما
�أعتربه �أن��ا �صوابا ومنطقيا قد يعتربه الآخ��ر باطال .لذلك
يقرتح الكاتب �أن تكون املرجعية الدينية هي املحدد الأ�سا�سي
لقيم الإن�سان واختياراته.
الثنائيات التاريخية
ن�ش�أت الثنائيات التاريخية على غ��رار الثنائيات الوجودية
وال�ث�ن��ائ�ي��ات االخ�ت�ي��اري��ة ،نتيجة «ع��وام��ل وظ ��روف ح�ضارية
ومعرفية» ،ك��ان �سببها ت�صادم التوجهات والأف �ك��ار املختلفة
واالح�ت�ك��اك ب��احل���ض��ارات والفل�سفات الأخ ��رى� .أ�سهمت هذه
العوامل يف �إذكاء ال�صراع بني هذه املت�ضادات التاريخية ،من
قبيل ال��دي��ن وال�ع�ل��م ،ال��دي��ن وال��دول��ة ،الأ��ص��ال��ة وامل�ع��ا��ص��رة،
الإ�سالم والعلمانية .يقول الكاتب �إن الفكر العربي احلديث
قد �أفرط يف زج هذه الثنائيات يف خمتلف جماالت املعرفة �إىل
درجة �أ�صبحت فيها احلياة الفكرية مك�سوة ب�صبغة متطرفة
ال ترى من ال�صورة الكلية �إىل ج��زءا ب�سيطا ،ونتج عن ذلك
�أن �أ�صبح العلم مث ً
ال مناق�ضا للدين ،والنقل مناق�ضا للعقل،
والعلمانية مناق�ضة للإ�سالم وما �إىل ذل��ك .يوا�صل الكاتب
وي�ق��ول �إن االنف�صال ب�ين ه��ذه الثنائيات ل��ن يجد ل��ه معنى
�إال يف الفكر الذي «جتز�أت معارفه» ،ويقرتح �أن يكون هنالك
منهج قومي تتكامل فيه هذه الثنائيات حتى نتمكن من بناء
معرفة علمية وعملية.
عوامل ظهور الثنائيات التاريخية
هُ ناك ثالث حلظات �أ�سا�سية �أدت ب�صورة مبا�شرة وغري مبا�شرة
�إىل ظهور هذه الثنائيات يف الفكر الإ�سالمي ،كان �أولها موت
النبي حممد وانقطاع �أخبار ال�سماء؛ مما ا�ضطر ال�صحابة
�إىل البحث عن طرق �أخ��رى حلل الإ�شكاليات التي واجهوها
فعمدوا �إىل الر�أي وهو «اختيار ُحكم بناء على القواعد العامة
ل�ل��دي��ن» ،ح��دث��ت بعدها خ�لاف��ات و�أح ��داث تاريخية فظهرت
حينها ثنائية الأثر والر�أي.
�أم ��ا اللحظة ال�ث��ان�ي��ة ،ف�ق��د ظ�ه��رت م��ع ب��داي��ة االح�ت�ك��اك مع
الرتاث اليوناين الذي حدث يف القرن الثالث الهجري حينما
ب��د�أت حركة ترجمة الفل�سفة والعلوم اليونانية يف االزده��ار،
وانت�شرت �إىل خمتلف املدن الإ�سالمية على �أي��دي الفال�سفة

وتالمذتهم ،وتو�سعت حتى �شملت جم��االت �شتى ،ويف �أثناء
ذلك حدثت «�صراعات �سيا�سية واجتماعية وحركية كالمية
(ن�سبة �إىل علم الكالم) خ�صو�صاً يف جانبه العقلي» ،وب��د�أت
مالمح احل�ضور اليوناين بالظهور جلياً يف الفكر الإ�سالمي،
حيث اهتم الفال�سفة امل�سلمون كثرياً بتو�ضيح مواقع االتفاق
واالخ �ت�ل�اف م��ع ال�ف�ل���س�ف��ة ال�ي��ون��ان�ي��ة ،وق ��د �أع �ج��ب ال�ف�ق�ه��اء
باملنطق «�إىل حد �شرحه بالآيات القر�آنية والأحاديث النبوية».
ب ��رزت حينها ث�ن��ائ�ي��ة ال�ع�ق��ل وال �ن �ق��ل� ،أو احل�ك�م��ة وال�شريعة
و�أه��م معاملها هي حماولة ابن ر�شد يف املوافقة بني ال�شريعة
والفل�سفة يف ك�ت��اب «ف���ص��ل امل �ق��ال وت�ق��ري��ر م��ا ب�ين ال�شريعة
واحلكمة من ات�صال» ،ثم ظهر بعدها العديد من الكتابات
التي تناق�ش هذه الثنائية.
ب �ع��د احل ��داث ��ة الأوروب � �ي� ��ة وم ��ا ان �ط ��وت ع�ل�ي��ه م ��ن م�ن�ج��زات
ع�ل�م�ي��ة وت �ك �ن��ول��وج �ي��ة وع �� �س �ك��ري��ة ،وك ��ذل ��ك � �س �ق��وط ال �ع��امل
العربي �ضحية للإمربيالية و��ص��دام جمتمعاتنا التقليدية
م��ع الأف �ك��ار احل��داث�ي��ة .ظ�ه��رت ثنائيات ال�ت�راث والتحديث،
الأ� �ص ��ال ��ة وامل �ع��ا� �ص��رة وال�ع�ل�م��ان�ي��ة والإ�� �س �ل�ام ال �ت��ي �أدت �إىل
�إ�شكاليات و�صراعات فكرية حتى هذه اللحظة .يعتب الكاتب
على حم ��اوالت بع�ض املفكرين ال�ع��رب يف ا��س�ت�يراد التجارب
الأورب �ي��ة ال�ت��ي عا�شتها تلك ال ��دول خ�لال ال�ق��رون الو�سطى
نتيجة ال�صراع بني الدين والدولة دون وجود «م�سوغ تاريخي
�أو م�برر �سيا�سي» يف العامل الإ�سالمي .ال �أتفق �شخ�صياً مع
وجهة نظر الكاتب يف هذا ال�ش�أن ،فهذا ال�صراع بني الفريق
ال ��ذي ي��دع��و �إىل الأ� �ص��ال��ة وامل�ح��اف�ظ��ة وال�ف��ري��ق ال ��ذي يدعو
�إىل التجديد قد يكون نتيجة طبيعية ومرحلة ال ب ّد منها يف
طريق الو�صول �إىل التكامل والتدافع (�إذا ك��ان ذل��ك ممكناً
من الأ�سا�س) .وكذلك ال �أتفق مع الكاتب يف �أن ال�صراع بني
الدين والدولة ظهر يف العامل الإ�سالمي مع �صدمة احلداثة
الأوروب�ي��ة ،فقد عرف الإ�سالم هذه ال�صدام منذ زمن طويل
ج��داً حينما وىل معاوية اب��ن �أب��ي �سفيان نف�سه على ال�سلطة
ال�سيا�سية .ما ميكن قوله �أخرياً هو �أن اقرتاح حممد �أركون
ب �ـ»�إع��داد نظرية �شاملة ل�ل��رواب��ط ب�ين ال��دي��ن وال�سيا�سة من
خ�لال ال�ن�م��وذج الإ��س�لام��ي» ه��و احل��ل الأك�ث�ر عملية ملع�ضلة
الثنائيات التاريخية.
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