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مقدمة املترجم

ــرة  ــن ك ــم م ــى الرغ ــف. وع ــن التعري ــيٌّ ع ــيولوجيا غن ــام السوس ــن أع ــٌم م ــو َعل ــر ه ــس في ماك

عهــا، فــإن أشــهرها هــو تحليلــه لعاقــة الروتســتانتية بالرأســالية يف كتابــه  مســاهاته السوســيولوجية وتنوُّ

ذائــع الصيــت »اإليتيقــا الربوتســتانتية وروح الرأســاملية«. لقــد كان هــمُّ فيــر هــو الســؤال اآليت: ملــاذا 

ــر  ــل تأث ــر إىل تحلي ــة عــن هــذا الســؤال، ســعى في ظهــرت الرأســالية يف الغــرب دون الــرق؟ ولإلجاب

األفــكار والقيــم الدينيــة يف املارســات االقتصاديــة، وخلــص إىل أن هنــاك عاقــًة بــن تطــور الرأســالية يف 

الغــرب تحديــًدا وقيــم الروتســتانتية الكالفينيــة. لكــن سوســيولوجيا فيــر لألديــان مل تقتــر عــى دراســة 

املســيحية الكالفينيــة، فقــد درس فيــر اليهوديــة، واألديــان الرقيــة، والهندوســية والكونفوشيوســية كذلــك، 

لكنــه لألســف مل يــدرس اإلســام بالشــكل الــكايف، فلــم يطــرح فيــر مــا ميكــن اعتبــاره سوســيولوجيا لإلســام، 

ــر وحــول الريعــة اإلســامية. وإمنــا طــرح بعــض التحليــات املتفرقــة حــول اإلســام املبكِّ

أمــا برايــان ترنــر، فهــو أحــد أبــرز علــاء اجتــاع الديــن املعارصيــن، ودراســته التــي بــن أيدينــا - والتــي 

م تحليــًا نقديًّــا  نـُـرت ألول مــرة عــاَم 1974، ثــم أعيــد نرهــا عــاَم 2010 - هــي تقريبـًـا أول دراســة تقــدِّ

لألفــكار التــي طرحهــا ماكــس فير عن اإلســام، ومــن هنا تنبــع أهميتها. وتتوزع الدراســة عى أربعة أقســام 

أساســية: يف القســم األول يعــرض املؤلــف أربــع أطروحــاٍت أو تأويــاٍت موجــودة يف حقــل السوســيولوجيا 

لنظريــة فيــر عــن اإليتيقــا الروتســتانتية. ويف القســم الثاين يعــرض أفكار فير عن اإلســام املبكِّــر والريعة. 

م نقــًدا لهــذه األفــكار. ويف القســم األخــر يبــنِّ كيــف أن اإلصاحين اإلســامين من  ويف القســم الثالــث يقــدِّ

مفكِّــري النهضــة قــد تبنَّــوا - يف محاوالتهــم للدفــاع عــن اإلســام وتفســر تقهقــره - حجًجــا فيريــة معيوبــة. 

بالرغــم مــن أن أطروحــة فيــر عــن الروتســتانتية والرأســالية قــد تعرضــت - بالطبــع - إلســاءات فهــٍم 

كثــرة، فــا ميكــن اعتبــار جميــع تأوياتهــا مجــرَّد إســاءات فهــم، وإمنــا مثــة أربــع أطروحــاٍت منهــا تدعمهــا 

ــا يخــص هــذه  ــر نفســها - في ــيولوجيا في ــأن سوس ــول ب ــن الق ــه ميك ــر نفســها، أي إن ــيولوجيا في سوس

ــن أربــع أطروحــاٍت وليــس أطروحــة واحــدة، أربــع أطروحــاٍت مختلفــة لدرجــة ال تســوغ  املســألة - تتضمَّ

لنــا جمعهــا مًعــا يف نظريــة واحــدة متكاملــة.

أمــا التأويــل األول لألطروحــة، فيقــول بــأن فيــر يــرى أن القيــم الروتســتانتية قــد أنتجــت الرأســالية 

ــت  ــد أنتج ــتانتية ق ــم الروتس ــرى أن القي ــر ال ي ــأن في ــاين ب ــل الث ــول التأوي ــا يق ــاطة. بين ــذا ببس هك

ــي تنشــأ  ــا مجــرَّد رشٍط أســايسٍّ ضمــن رشوٍط أخــرى ينبغــي توفرهــا ل ــرى أنه ــا هــو ي الرأســالية، وإمن
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الرأســالية. ويقــول التأويــل الثالــث بــأن فيــر مل يكــن مشــغواًل بإيجــاد عاقة ســببيَّة بســيطة ومبــارشة بن 

القيــم والواقــع االجتاعــي، وإمنــا كان مشــغواًل - عوًضــا عــن ذلــك - بالتفتيــش عــاَّ يســميه بـــ »التآلفــات 

االنتقائيــة« بــن القيــم والســرورات االجتاعيــة، أي عــن التوافــق واالنســجام املوجــود بــن قيــٍم بعينهــا 

)الروتســتانتية هنــا( وســروراٍت اجتاعيــة بعينهــا )الرأســالية هنــا(، بحيــث يبحــث كلٌّ منهــا عــن اآلخــر 

يف التاريــخ ويعــزِّز منــه. أمــا التأويــل الرابــع، فيقــول بــأن أطروحــة فيــر ليســت نقًضــا ملاركــس بقــدر مــا 

هــي تكميــل لــه، وذلــك بتقدميهــا نظريــًة لدوافــع األشــخاص وتأوياتهــم لألفعــال االجتاعيــة. فتفســرات 

األشــخاص للدوافــع تؤثــر يف الواقــع االجتاعــي )فيــر(، لكــن هــذه التفســرات نفســها ولغتهــا مرهونــة 

باألوضــاع االجتاعيــة واالقتصاديــة التــي يعيشــون فيهــا )ماركــس(. ومــن بــن هــذه التأويــات األربعــة، 

ــا، أمــا التأويــات الثاثــة األوىل فمعيوبــة متاًمــا أو حتــى خاطئــة ببســاطة. وحــده األخــر مدعــوم إمريقيًّ

يــرى فيــر أن اإلســام - بالرغــم مــن صلتــه باليهوديــة واملســيحية - مل يكــن ديًنــا خاصيًّــا بحــقٍّ مثلهــا، 

أي ديًنــا معنيًّــا بالخــاص الجــوَّاين الفــردي، وإمنــا هــو ديــن حــريب )قومــي، عــريب(، كان املحاربــون الحامــل 

االجتاعــي الرئيــس لــه. وبســبب ذلــك، أُعيــد تأويــل طلــب الخــاص - بواســطة فكــرة الجهــاد - ليصــر 

ــا لــألرض. وهــذه الطبيعــة الحربيــة لإلســام هــي التــي منعــت مــن نشــأة نزعــة زهديــة يف اإلســام  طلبً

ــور يف  ــد تط ــة، فق ــة الحربي ــذه الطبيع ــة إىل ه ــتانتية(. وباإلضاف ــيحية الروتس ــال يف املس ــو الح ــا ه )ك

ــِن  ــِن الحــريب والتدي ــن التدي ــامل. وهــذا الجمــع ب ــيٌّ أخــرويٌّ منقطــع عــن الع ــار صــويفٌّ باطن اإلســام تي

ــا لاقتصــاد اإلقطاعــي بــداًل مــن االقتصــاد الرأســايل. وعــاوة عــى  الصــويف هــو مــا جعــل اإلســام مامئً

هذيــن الســببن، مثــة ســبب ثالــث لعــدم تطــور الرأســالية يف اإلســام، وهــو افتقــار اإلســام لتقليــٍد قانــوينٍّ 

. أمــا الســبب الرابــع، فهــو البنيــة السياســية واالقتصاديــة األبويــة التــي حكمــت  عقــاينٍّ نظامــيٍّ ورســميٍّ

ــاره  ــن اعتب ــا ميك ــة األوىل - م ــباب الثاث ــده - دون األس ــو وح ــع، ه ــبب الراب ــذا الس ــام. وه ــخ اإلس تاري

تفســرًا مقبــواًل لغيــاب الرأســالية يف اإلســام، وهــو املتوافــق مــع التأويــل الرابــع ألطروحــة فيــر.

وبالرغــم مــن ضعــف التأويــات الثاثــة األوىل ألطروحــة فيــر والتفســرات الثاثــة املبنيَّــة عليهــا لعــدم 

ــر املســلمن عــن  تطــور الرأســالية يف اإلســام، فــإن اإلصاحيــن املســلمن عندمــا ســعوا إىل تفســر تأخُّ

ــاب  ــر )غي ــة ألطروحــة في ــات الواهي ــن التأوي ــر م ــة عــى واحــٍد أو أك ــا مبنيَّ الغــرب اســتخدموا حجًج

ــر املســلمن هــو االبتعــاد عــن اإلســام النقــيِّ املتوافق  اإليتيقــا الروتســتانتية(. حيــث كان جوابهــم عــن تأخُّ

ــا بروتســتانتية  ــى إيتيق ــروا ع ــا، ع ــذي اكتشــفوه حديثً ــيِّ ال ــة. ويف هــذا اإلســام النق ــع الحداث ــا م متاًم

دة للمــوارد، ومــن أشــكال التقــوى  تحــضُّ عــى الزهــد والكــدِّ والســعي، وتقلِّــل مــن شــأن الشــعائر املُبــدِّ

ــر مــن الدنيــا، وتدعــو املؤمنــن لانقطــاع عنهــا. التــي تحقِّ
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ـــن  ـــر بنيام ـــة فال ـــن أطروح ـــل ع ـــن أن نغف ـــالية والدي ـــن الرأس ث ع ـــدَّ ـــا نتح ـــعنا عندم ـــه ال يس وألن

ـــن عرًضـــا مبســـطًا ملقالـــة بنيامـــن  حـــول هـــذه املســـألة، فقـــد أضفـــت ملحًقـــا لهـــذه الدراســـة يتضمَّ

»الرأســـاملية باعتبارهـــا ديًنـــا«.  

   مقدمة

عــى مــدار النصــف األخــر مــن القــرن املنــرم، منــا يف أوروبــا تقليــد ثــريٌّ مــن الدراســات األكادمييــة 

الفيريَّــة التــي ركَّــزت عــى التحليــل املُفّصــل لبحــوث فيــر حــول العاقة بــن الديــن والرأســالية. وبطبيعة 

نــت هــذه الدراســات فحًصــا للمقارنــة التــي عقدهــا فيــر بــن تقليــد الزهــد الطُّهــراين  الحــال، قــد تضمَّ

)البيورتــاين( األورويب واإليتيقــا الصوفيــة )mystical( لألديــان اآلســيوية. وقــد كانــت إحــدى التبعــات التــي 

نجمــت عــن هــذا التقليــد السوســيولوجي املهيمــن هــي اإلهــال النســبي لتنــاول فيــر لإلســام)1(. وعــى 

ــا قبــل أن يُتمــم السوســيولوجيا التــي طرحهــا للديــن بدراســة  الرغــم مــن أن فيــر قــد رحــل عــن دنيان

ــر، وتعليقاتــه األكــر تفصيــًا عــى الريعــة اإلســامية  كاملــة لإلســام، فــإن تعليقاتــه عــى اإلســام املُبكِّ

ــٌة بالقــدر الــذي يكفيهــا لــي تكــون أهــًا لفحــٍص أكــر عنايــًة مــن الــذي تلقتــه حتــى يومنــا هــذا.  مهمَّ

وبصفتــه ديًنــا نبويًّــا ومســاواتيًّا وخاصيًّــا وذا قرابــة مــع اليهوديــة واملســيحية، يَُعــدُّ اإلســام محــكًّا مهــاًّ 

الختبــار أطروحــة فيــر عــن الزهــد والنشــاط االقتصــادي العقــاين. وقبــل االنــراف إىل مناقشــة حجــاج 

ــح التأويــات عديــدة األوجــه  فيــر عــن أن اإلســام مل يكــن ديًنــا خاصيًّــا، ســيكون مــن النافــع لنــا أن نوضِّ

املتعلِّقــة بتحليــل فيــر للديــن والرأســالية.

ـــة: األول  ـــذه الدراس ـــتهل ه ـــا يف مس ـــز بينه ـــي التميي ـــاج ينبغ ـــن الحج ـــة م ـــوط متصل ـــة خط ـــة ثاث  مث

ــة مختلفـــة حـــول الصلـــة بـــن  أنـــه بوســـع املـــرء أن يلحـــظ - عـــى األقـــل - أربـــع أطروحـــاٍت فيريَـّ

ـــف  ـــاٍح لتألي ـــا بنج ـــع بينه ـــن الجم ـــع ال ميك ـــات األرب ـــذه األطروح ـــالية؛ وه ـــة والرأس ـــدات الديني املعتق

 ، ـــمَّ ـــن ثَ ـــة. وم ـــدات الديني ـــة( للمعتق ـــة )العلاني ـــة الدنيوي ـــة واحـــدة متســـقة حـــول األهمي ـــة فيريَّ نظري

ـــون  ـــن أن تك ـــدَّ م ـــر ال ب ـــيولوجيا في ـــار سوس ـــكًّا الختب ـــاره مح ـــام باعتب ـــر يف اإلس ـــة للنظ ـــإن أي محاول ف

ـــدًة. ومـــا أحاجـــج عنـــه هنـــا هـــو أن ثـــاث أطروحـــاٍت - عـــى األقـــل - مـــن أطروحـــات  عمليـــًة معقَّ

ـــدرس  ـــي ت ـــا األطروحـــة الرابعـــة الت ـــة. أم ـــًة فهـــي عدميـــة األهمي ـــٌة، وإن مل تكـــن خاطئ ـــع خاطئ ـــر األرب في

)1(  مثة استثناءات بالطبع ومن ضمنها:

Rodinson )1966(, Gellner )1963(, Zubaida )1972(, Bocock )1971(. 
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ـــم  ـــة)2(، فيمكـــن توظيفهـــا بوصفهـــا تفســـًرا ســـائًغا لبعـــض التطـــورات اإلســـامية. ث تبعـــات الســـيادة األبويّ

ـــته  ـــر يف دراس د في ـــدَّ ـــد ش ـــام، فق ـــن اإلس ـــة ع ـــه الواقعي ـــن أغاط ـــزٍِل ع ـــايل: مبع ـــن الت ـــا ع ـــأحاجج ثانًي س

ـــالية  ـــاب الرأس ـــر غي ـــو تفس ـــك ه ـــن وراء ذل ـــايس م ـــه األس ـــة. إذ كان همُّ ـــئلة الخاطئ ـــى األس ـــام ع لإلس

العقانيـــة خـــارج أوروبـــا، لكـــن املســـألة السوســـيولوجية األساســـية التـــي ينبغـــي باألحـــرى االنشـــغال 

ـــن  ـــم م . وبالرغ ـــيٍّ ـــكريٍّ وزراع ـــاٍم عس ـــدي إىل نظ ـــاد النق ـــن االقتص ـــام م ـــال اإلس ـــر انتق ـــي تفس ـــا ه به

ـــا أرادوا أن  ـــلمن عندم ـــن املس ـــإن اإلصاحي ـــرة، ف ـــة كب ـــا بدرج ـــن ناجًح ـــام مل يك ـــر لإلس ـــل في أن تحلي

ـــن  ـــيكون م ـــة. وس ـــة خاطئ ـــا فيريَّ ـــة - حجًج ـــا للمفارق ـــا - وي ـــتخدموا ضمنيًّ ـــام اس ـــر اإلس ـــروا تقهق يف

ـــتانتية. ـــا الروتس ـــن اإليتيق ـــر ع ـــة في ـــة أطروح ـــى صحَّ ـــًا ع ـــذا دلي ـــم ه ـــن موقفه ـــذ م ـــذاجة أن نتخ الس

   أطروحة فيبر

يوجــد اختــاٌف ُمعتــَر يف الــرأي بــن السوســيولوجين حــول تأويــل أطروحــة فيــر عــن اإليتيقــا 

ــر أو  ــيولوجيا في ــح لسوس ــم الري ــوء الفه ــبب س ــأ بس ــاف أن ينش ــذا االخت ــن له ــتانتية. وميك الروتس

ــن أطروحــاٍت مختلفــًة ليســت متســقًة بالــرورة. وبينــا  بســبب كــون سوســيولوجيا فيــر نفســها تتضمَّ

قــد حصــل بالطبــع ســوء فهــم لفيــر، إالَّ أنــه مــن املمكــن أيًضــا بيــان أن عــدًدا مــن النظريــات املتباينــة 

تنبثــق مــن سوســيولوجيا فيــر نفســها)3(. لكــن عندمــا يكــون املــرء بصــدد تاريــخ األفكار، فــإن اإلغــراء الذي 

يتعــرض لــه عــى الــدوام هــو رؤيــة االتســاق )غــر املوجــود( يف عمــل املفكِّــر، خاصــًة إذا كان سوســيولوجيًّا 

كبــرًا كــا هــو حــال ماكــس فيــر)4(. والحــال أن مثــة عــدًدا مــن الطــرق التــي ميكــن للمــرء أن يُــرز بهــا 

تلــك الحجــج املختلفــة التــي يتبنَّاهــا فيــر عــى نحــٍو متزامــٍن غالبًــا. هنــا ســيكون مــن النافــع لنــا أن نشــر 

ــث  ــة«، حي ــوم االجتامعي ــوط عــن الســببية يف العل ــر يف دراســته »تصــور مغل إىل حجــاج ألســدير ماكنت

الحــظ اآليت: يف محاوالتهــم لتوضيــح العاقــة بــن املعتقــدات واألفعــال، غالبًــا مــا انطلــق السوســيولوجيون 

)2(  patrimonial domination

منــط مــن أمنــاط  الســيادة )الســلطة( التقليديــة )مــا قبــل الحديثــة(. ســلطة األب عــى األرسة وقــد أســقطت عــى املجتمــع برمتــه، 

ــريب،  ــاع األورويب الغ ــة، واإلقط ــة الروماني ــة الكاثوليكي ــه: الكنيس ــن أمثلت ــه. وم ــو أرست ــعب ه ــو األب والش ــلطان ه ــك أو الس فاملل

ــتورية )م(. ــة الدس وامللكي

)3(  بعض رضوب سوء الفهم هذا مبسوطة ومنتقَدة يف:

Hill )1973(. 

)4(  بعض هذه املسائل متناولة يف:

Skinner )1969(. 
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مــن أطروحــة قويــة وانتهــوا بتســوية مــا. واألطروحــة القويــة هــي: املعتقــدات تابعــٌة لألفعــال )كــا يقــول 

ماركــس وباريتــو( أو املعتقــدات مســتقلٌة عــن األفعــال )كــا يقــول فيــر(. لكــن معظــم السوســيولوجين 

ينتهــي بهــم الحــال وقــد تخلــوا عــن رأيهــم األول؛ وهكــذا فــإن فيــر - يف رأي ماكنتــر - قــد انتهــى بــه 

ــج  ــاَل وتُنت ــداُت األفع ــج املعتق ــث تُنت ــل والجســد(، حي ــن العق ــة مبســطة« )ب ــي »تفاعلي الحــال إىل تبنِّ

األفعــاُل املعتقــداِت. وميكــن لنــا أن نســتخدم هــذا اإلطــار لبيــان أربــع أطروحــاٍت مختلفــة موجــودة يف 

ــة.  سوســيولوجيا الديــن الفيريَّ

التأويــل األول ألطروحــة اإليتيقــا الروتســتانتية )ولنــِر إليــه بـــ: إب( هــو أنهــا نظريــة مثاليــة للقيــم))(. 

ــة  ــة والــروط الكافي ــه بـــ: إبi( هــو أنهــا حجــاٌج حــول الــروط الروري ــِر إلي ــل الثــاين )ولن والتأوي

الازمــة لظهــور الرأســالية. ويتخــذ التأويــل الثالــث أو أطروحــة فيــر )ولنــِر إليــه بـــ: ف( النظرَة األوســع 

لسوســيولوجيا فيــر للحضــارات، مشــدًدا عــى أهميــة مفهــوم »الفهــم« يف فلســفة العلــم الفيريــة. وأخــرًا، 

د التأويــل الرابــع أو أطروحــة فيــر الثانيــة )ولنــِر إليــه بـــ: فi( عــى االســتمرارية بــن ماركــس وفير  يشــدِّ

ببيــان كيــف أن فيــر يلفــت االنتبــاه باســتمرار إىل الطــرق التــي تتشــكَّل بهــا املعتقــدات بواســطة ســياقاتها 

االقتصاديــة واالجتاعيــة. لقــد بــنَّ فيــر أن املؤسســات اإلســامية كانــت متعارضــًة مــع الرأســالية؛ ألن 

ــدات  ــت املعتق ــع كان ــة. بالطب ــيادة األبويَّ ــن الس ــٍل م ــٍخ طوي ــًة بتاري ــت محكوم ــات كان ــذه املؤسس ه

ــة. ولســوء الحــظ،  ــك - تابعــًة لهــذه الســيادة األبويَّ ــت - بالرغــم مــن ذل ــر، لكنهــا ظلَّ اإلســامية ذات أث

فقــد تبنَّــى فيــر هــذه األطروحــة األخــرة جنبًــا إىل جنــب مــع التأويــات األخــرى للتاريــخ اإلســامي، مــا 

جعــل موقفــه النظــري غــر ثابــت.

 إن املؤرخـن االجتاعيـن واالقتصاديـن هـم - عـى األرجـح - أوُل من عامل أطروحة اإليتيقا الروتسـتانتية 

باعتبارهـا نظريـًة قويـًة تقـول بأن املعتقـدات الكالفينية قـد أنتجت الرأسـالية الحديثة. فقد حـاول هيكتور 

روبرتسـون - عـى سـبيل املثـال - أن يدحـض ما اعتره نزعًة سـيكولوجيًة)6( عنـد فير ببيان أن الرأسـالية قد 

 .)Robertson, 193(: xiii( انبثقـت مـن »رشوط ماديـة« وليس من »بعـض البواعث الدينية«، كا يـرى فيـر

ة ماركـس رأًسـا عـى عقب  وكذلـك حاجـج هيـو تريفور-روبـر عـن أن فيـر وفرنـر سـومبارت قـد قلبـا ماديَـّ

)Trevor-Roper, 1967: 4(. ويف محاولتـه ألن يجـد دعـًا لــ )إب( - التـي تـرى أطروحـة فيـر نظريـة مثالية 

))(  امُلثل/األفكار تُنتج األحداث املادية وليس العكس )م(.

)6(  Psychologism 

امليل التأوييل لرد األحداث إىل أسباٍب ذاتيٍة ولتضخيم دور العامل النفيس يف إحداثها )م(.
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للقيـم - ادعـى سـيد حسـن العطاس أن سوسـيولوجين من حجـم تالكوت بارسـونز وبريم سـوركن ورينهارد 

بيندكـس قـد اعتـروا جميعهـم أن أطروحـة اإليتيقا الروتسـتانية هـي نظريـة مثاليـة )Alatas, 1963(. وعى 

الرغـم مـن أن بوسـع املـرء بيـان أن فيـر رأى أن املُثل غالبًا ما تكون ذات أهمية سـببيَّة، فإن املُشـكل األسـايس 

لهـذا التأويـل ألطروحـة فيـر )إب( هـو أن فيـر نفسـه ينكـر أنـه يتبنَّى نظريـًة كهـذه فيا يخـص الكالفينية. 

د فيـر عى أن نظريـًة تقول بأن الرأسـالية هي  ففـي كتابـه »اإليتيقـا الربوتسـتانتية وروح الرأسـاملية«، شـدَّ

نتـاج اإلصـاح الدينـي هـي »أطروحـة حمقـاء ودوجائيـة« )Weber, 196(a: 91(. ويدعـم ذلـك أيًضـا أن 

مسـاعدي فيـر يف جامعـة هايدلـرج قـد قالـوا بـأن فير قد أبـدى انزعاًجـا من التأويـات »املثاليـة« ألطروحة 

اإليتيقا الروتسـتانتية)7(.

أمــا السوســيولوجيون الذيــن أرادوا أن ينبــذوا هــذا التأويــل )إب(، فقــد زعمــوا عــادًة أن املقالــة األوىل 

ــر كُتــب عــى ســبيل التجريــب. ووفًقــا لهــذا املنظــور )إبi(، فــإن  يف كتــاب فيــر ليســت ســوى نــصٍّ مبكِّ

الزهــد هــو رشط رضوريٌّ وكاٍف لظهــور الرأســالية العقانيــة، لكــن ال بــدَّ مــن وضــع الزهــد إىل جانــب 

ــر  ــاب في ــه السوســيولوجيون إىل كت ، توجَّ ــمَّ عــدٍد مــن الــروط واملتغــرات الرئيســة األخــرى))(. ومــن ثَ

»تاريــخ االقتصــاد العــام« الــذي نجــد فيــه الــروط الروريــة لنشــأة الرأســالية الحديثــة، ومــن ضمنهــا 

أمنــاط التملُّــك الرأســالية واليــد العاملــة والقانــون العقــاين والســوق الحــرة. وباإلضافــة إىل ذلــك، فقــد 

ــة  ــق املقارن ــن طري ــار )إبi( ع ــة الختب ــه خطاطــة عامَّ ــر كان لدي ــن أن في ــان ع حوجــج يف بعــض األحي

بــن الثقافــات. ومــن هنــا الحــظ بارســونز أن فيــر بتحوُّلــه مــن منهــج البحــث عــن االتفاقــات إىل منهــج 

هــة كلهــا  البحــث عــن االختافــات، قــد انــرى للقيــام بـــ »سلســلة طموحــة مــن الدراســات املقارنــة املوجَّ

ــا ظاهــرًة  ــة بوصفه ــة الحديث ــة العقاني ــاذا ظهــرت الرأســالية الرجوازي للجــواب عــى هــذا الســؤال: مل

 )iــل )إب ــن أن هــذا التأوي ــم م ــط؟« )Parsons, 1949: (12(. وعــى الرغ ــث فق ــرب الحدي ــًة يف الغ ُمهيِمن

ينصــف سوســيولوجيا فيــر منظــوًرا إليهــا يف كليتهــا أكــر مــا يفعــل التأويــل األول )إب(، فإنــه يعــاين مــن 

مشــكلتَْن: األوىل أنــه مييــل إىل االفــراض أن فيــر يقبــل مبنهجيــة جــون ســتيوارت ِمــل يف الســببية)9(، ومــن 

)7(  قارن بتعقيبات فير عى هانز ديلروك يف:

Honigsheim )196(: 4((. 

))(   ملثال عى وجهة النظر هذه قارن بـ

Hansen )1963(. 

)9(  قوانــن ِمــل التجريبيــة الخمســة وهــي: منهــج االتفــاق: إذا ُوِجــدت العلة ُوِجــد املعلول؛ منهج االفــراق: إذا مل توجــد العلة مل يوجد 

املعلــول؛ منهــج الجمــع بــن االتفــاق واالفــراق: إذا ُوِجــدت العلــة ُوِجــد املعلــول وإذا مل توجــد العلة مل يوجــد املعلول؛ منهــج املتغرات 

املرافقــة: أي تغــرُّ يحــدث يف العلــة يحــدث يف املعلول؛ منهج املتبقي: علة اليشء ال تكون يف الوقت نفِســه علــًة ليشء آخر مختلف )م(.
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ــل اإلعــاء مــن شــأن الســببيَّة].  ــر [يف مقاب ــل مــن شــأن الفهــم يف سوســيولوجيا في ــل يقلِّ ــمَّ هــو تأوي ثَ

والثانيــة أنــه يفــرض أن أطروحــة اإليتيقــا الروتســتانتية ظلَّــت تلعــب دوًرا مركزيًّــا يف سوســيولوجيا فيــر 

املتأخــرة. لكــن الحــال هــو أن املســائل التــي يتناولهــا فيــر يف أعالــه املتأخــرة مثــل اليهوديــة القدميــة، 

وديــن الصــن، وديــن الهنــد، واملتعلِّقــة بالبروقراطيــة والســلطة األبويَّــة والتنظيــم القــروي، هــي مســائل 

ــرُّ  ــي التغ ــن مناح ــى م ــد كمنح ــكالية الزه ــتانتية. إن إش ــا الروتس ــوع اإليتيق ــن موض ــرٍ م ــع بكث أوس

االجتاعــي الراديــكايل، بالــكاد متــسُّ تحليــل فيــر للمجتمــع اآلســيوي)10(. 

ــْر الروابــط التاريخيــة املوجــودة  أمــا السوســيولوجيون الذيــن اعتــروا أن شــاغل فيــر الرئيــس كان َس

ــح - مــن خــال  بــن القيــم والواقــع االجتاعــي، فقــد نبــذوا الــرأي القائــل بــأن فيــر قــد حــاول أن يوضِّ

املقارنــات الثقافيــة - الــدور الســببي املركــزي للقيــم. فبحســب هــذا التأويــل الثالــث )ف(، مل يكــن مســعى 

فيــر هــو الكشــف عــن سلســلة ســببيَّة بالغــة التبســيط أيًّــا كانــت، وإمنــا كان مشــغواًل - عوًضــا عــن ذلــك 

ــدة املوجــودة بــن القيــم والســرورات االجتاعيــة.  - بتفصيــل القــول يف »التآلفــات« أو »التوافقــات« املعقَّ

فعــى ســبيل املثــال، حاجــج بيــر برجــر عــن أن انشــغال فيــر الرئيــس هــو مســألة »التآلــف االنتقــايئ«)11(، 

ــة بعينهــا، بعضهــا البعــض، يف مجــرى  أي الطــرق التــي »تلتمــس بهــا أفــكار بعينهــا وســرورات اجتاعي

َّاح الذيــن اعتــروا نظريــة  التاريــخ« )Berger, 1963: 9(0(. وباملثــل، انتقــد فردنــاد كوليجــار أولئــك الــرُّ

فيــر عــن الروتســتانتية والرأســالية مجــرَّد تفســرٍ ســببيٍّ للتطــور االقتصــادي. فوفًقــا لكوليجــار، فــإن فيــر 

 Kolegar, 1964:( قــد ســعى إىل توضيــح »التعزيــز املتبــادل« بــن اإليتيقــا االقتصاديــة واإليتيقــا الدينيــة

362(. إن فيــر ال يتبنَّــى رؤيــة وضعيَّــة أو هيوميَّــة)12( للســببيَّة، وإمنــا هــو يســعى - عوًضــا عــن ذلــك - إىل 

تفسر األفعال عن طريق اإلمساك مبعناها يف نفوس الذوات الفاعلة.  

ــر املنهجــي نفســه، لكــن هــذا  ــرَّرًة ملوقــف في ــًة ُم ــل )ف( يعطــي أهمي مــن الواضــح أن هــذا التأوي

التوكيــد عــى »التآلــف االنتقــايئ« عوًضــا عــن »الســبب اإلمريقــي« يعــاين مــن ثــاث مشــاكل. فــأواًل: هــو 

)10(  لرح لذلك انظر:

Otsuka )1966(. 

)11(  Elective affinity. 

مفهــوم كميــايئ األصــل: ال تصلــح كل مــادة كميائيــة للخلــط مــع أي مــادة أخــرى، وإمنــا مثــة مــواد بعينهــا هــي التــي ميكــن لهــا أن 

تُخلـَـط مًعــا للحصــول عــى املركبــات الكميائيــة. اســتخدمه جوتــه مبعنــى مجــازي، وجعلــه عنوانـًـا إلحــدى رواياتــه العاطفيــة، للداللــة 

عــى معــاين التآلــف، والتناغــم، واالنســجام، واالنجــذاب، واالرتبــاط، والتقــارب بــن شــخصن. ثــم اعتمــده فيــر بوصفــه مفهوًمــا يشــر 

إىل وجــود هــذا التآلــف واالرتبــاط بــن قيم/أفــكار بعينهــا )الروتســتانتية( ونظــٍم اجتاعيــة بعينهــا )الرأســالية( )م(. 

)12(  نسبة إىل ديفيد هيوم )م(.
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ة، وهــي أن فيــر قــد اتّبــع - عــى نحــٍو متســٍق - التوجيهــات املنهجيــة  يســلِّم مبســألة متنــازع فيهــا بشــدَّ

ــن  التــي وضعهــا بنفســه. فعــى ســبيل املثــال، فــإن منهــج »التفســر التأويــيل«)13( الــذي طــوَّره فيــر يتضمَّ

ــك، مل يتصــدَّ  ــن ومصطلحاتهــم. لكــن بالرغــم مــن ذل ــن االجتاعي ــم الفاعل ــل الفيلولوجــي ملفاهي التأوي

ــا« عــى نحــٍو ال  ــد كـــ »اإلســام« ميكــن اعتبــاره »ديًن فيــر قــطُّ للمســألة اآلتيــة: هــل نظــام معنــى معقَّ

نــة يف مصطلــح »إســام« هــو جــزٌء مــن  ديــة املعــاين املضمَّ لَبْــس فيــه؟ يف حــن أن كشــف اللثــام عــن تعدُّ

ــة األساســية لعــامل االجتــاع)14(. وثانًيــا: التفســرات السوســيولوجية املبنيَّــة عــى املعــاين الذاتيــة نــادًرا  املهمَّ

ــط هــذه املعــاين  ــة مــن دون رب ــة لألحــوال الذاتي ــات املعقول ــر مــن التوصيف ــا هــو أك ــا م م لن ــدِّ ــا تق م

ــة  ــات االجتاعي ــود إىل املوضوع ــة وتع ــذوات االجتاعي ــرك ال ــا ت ــة [أي إنه ــا االجتاعي ــاع أصحابه بأوض

يف نهايــة املطــاف] )قــارن مــع: Rex, 1971(. وأخــرًا: بإعطائــه األولويــة للســببية املعنويــة عــى حســاب 

الســببية اإلمريقيــة، يشــقُّ عــى هــذا التأويــل تخليــص فيــر مــن تهمــة »التفاعليــة الســطحية«))1(. لكــن 

ميكــن املحاججــة عــن أن فيــر قــد تفــادى هــذه املشــاكل بإظهــاره - مــن خــال أمثلــة معينــة - كيــف أن 

الجاعــات تلعــب دور حامــل القيــم واملعتقــدات، وكيــف أن »التآلفــات االنتقائيــة« تتطــور بــن األُســس 

االجتاعية-االقتصاديــة التــي تعيــش فيهــا هــذه الجاعــات وتشــكيلة بعينهــا مــن املعتقــدات. لكــن مثــل 

هــذا التأويــل لـــ »التآلــف االنتقــايئ« يشــبه بدرجــة كبــرة الرؤيــة املاركســية القائلــة بــأن املعتقــدات مجــرَّد 

بنيــة فوقيــة تتشــكَّل عــى أســاس البنيــة االقتصاديــة التحتيــة لعاقــات اإلنتــاج. 

ــأن فيــر  ــة ب أمــا التأويــل الرابــع )فi( ألطروحــة فيــر، فيبــدأ عــادًة بدحــض الفكــرة الســطحية القائل

كان يتجــادل مــع »شــبح كارل ماركــس« [ســاعيًا ملخالفــة األخــر]. فعــى ســبيل املثــال، زعــم هانــز جــرث 

ــة فيــر هــي - يف جــزء منهــا - إمتــام ملاديــة ماركــس االقتصاديــة »بواســطة  وتشــارلز رايــت ميلــز أن مهمَّ

ماديــة سياســية وعســكرية« )Gerth & Wright Mills, 1961: 47(. وزعــا أيًضــا أن فيــر كان كلــا ازداد 

)13(  سوســيولوجيا فيــر، ويف مقابــل السوســيولوجيا الوضعيــة )دوركايــم(، سوســيولوجيا تأويليــة، سوســيولوجيا فهــم، أي إنهــا تســعى 

إىل فهــم الظاهــرة االجتاعيــة مــن منظــور الــذوات االجتاعيــة، ومــن ثَــمَّ تســعى إىل فهــم املعــاين التــي يســبغها األشــخاص عــى 

معتقداتهــم وقيمهــم ومفاهيمهــم وأفعالهــم وتفاعاتهــم االجتاعيــة مــع بعضهــم البعــض ومــع املؤسســات االجتاعيــة )م(.

)14(  لتحليٍل ملعنى اإلسام، انظر:

Smith )1964(. 

 ،)symbolic interactionism( ــة ــة الرمزي ى بالتفاعلي ــا ســطحيًّا مــن املذهــب السوســيولوجي املســمَّ ــى رضبً ــه يتبنَّ ))1(  تهمــة أن

وهــو مذهــب ينهــض عــى الفرضيــات الثــاث التاليــة: يتــرف البــر حيــال األشــياء عــى أســاس معــاين هــذه األشــياء عندهــم؛ هــذه 

ل مــن خــال عمليــة تأويليــة يســتخدمها الشــخص  املعــاين تُســتَمدُّ مــن التفاعــل االجتاعــي بــن األفــراد؛ هــذه املعــاين تُضبــط وتُعــدَّ

يف تعاملــه مــع مــا ياقيــه مــن أشــياء )م(. 
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حنًقــا عــى السياســة األملانيــة زاد يف إعائــه مــن شــأن العوامــل »املاديــة«. وأننــا لــو تأملنــا يف محــارضة 

ــا يــري  فيــر العامــة يف فرايبــورج يف عــام 69)1 حــول الحضــارة القدميــة، ســنجد أن تيــاًرا ماركســيًّا ثابتً

ــدَّ  ــد أم ــر ق ــاوم عــن أن في ــان برنب ــل، حاجــج نورم ــر )Weber, 19(0(. وباملث ــب سوســيولوجيا في يف قل

 Birnbaum,( تحليــل ماركــس للمصالــح واأليديولوجيــات بسوســيولوجيا بصــرٍة للدوافع/النوايــا البريــة

3)19(. وبالرغــم مــن أن إعــادات النظــر يف أعــال ماركــس املخطوطــة، كـمخطوطــات باريــس وأســس 

ــدت فكرتنــا عــن العاقــة بــن ماركــس وفيــر، فــإن رأي فيــر يف الدوافــع  نقــد االقتصــاد الســيايس، قــد عقَّ

ــًة)16(. فمؤخــرًا، أشــار بــول والتــون إىل أن سوســيولوجيا فيــر متكِّننــا مــن دراســة »تبنــي  يظــل مســألًة مهمَّ

الفاعلــن االجتاعيــن أو الجاعــات لتفســراٍت أو وجهــات نظــٍر بعينهــا، وهــو األمــر الــذي ال يَُعــدُّ مجــرَّد 

تريــر للمصالــح أو تعميــة عليهــا، وإمنــا هــو قــوة دافعــة للفعــل نفســه« )Walton, 1971: 391(. ويتبــع 

قــول والتــون هــذا نظريــة رايــت ميلــز القائلــة بــأن الجاعــات متــارس الســيطرة االجتاعيــة - لغويًّــا - عــن 

طريــق عــزو األفعــال إىل دوافــع حســنة أو ســيئة )Wright Mills, 1940(. وقــد أشــار ميلــز إىل أن منظــوره 

هــذا متوافــٌق مــع تعريــف فيــر للدافــع بأنــه »شــبكة مــن التفســرات الذاتيَّــة [التــي تبــدو للفاعــل نفســه 

.)Weber, 1966: 9(( «[ــا للقيــام بالســلوك املعنــّي أو للمراقــب مــرًرا كافيً

والحــال أن نظريــة الدوافــع املتأصلــة يف فكــر فيــر واملَفّصلــة يف فكــر ميلــز ال تتعــارض مع تنــاول ماركس 

د األفعــال االجتاعيــة  لألفــكار واأليديولوجيــا. فليــس مثــة تناقــض يف أن نقــول بــأن تفســرات الدوافــع تحــدِّ

ــا )ماركــس(. فقــد  ــة بعينه ــة واجتاعي ــٌة بســياقاٍت اقتصادي ــز(، لكــن هــذه التفســرات مرهون )فير/ميل

اســتفرغ ميلــز وســَعُه لبيــان أن أوضاًعــا اجتاعيــة بعينهــا تســتبعد أنواًعــا بعينهــا مــن تفســرات الدوافــع. 

ففــي أوضــاٍع اجتاعيــة علانيــة - عــى ســبيل املثــال - فــإن التفســرات الدينيــة للدوافــع إمــا أن تكــون 

ة يف تصــوُّر وضــعٍ اجتاعــيٍّ يغــدو فيــه اســتخدام لغــة  غــر مامئــة أو غــر متاحــة أصــًا. ولــن نجــد مشــقَّ

ــت  ــا اضمحل ــن بعدم ــه الزم ــا علي ــا عف ــرًا الغيً ــا أم ــر فيه ــة والتأث ــال االجتاعي ــف األفع ــة يف توصي ديني

ــة  ــس أن الثقاف ــر، رأى مارك ــل في ــة. ومث ــب الديني ــا النُّخ ــع به ــت تتمتَّ ــي كان ــة الت ــلطة االجتاعي الس

الدينيــة للنظــام االقطاعــي غــدت عدميــة األهميــة متاًمــا يف ظــل النظــام الرأســايل؛ إذ تطــورت تفســراٌت 

ودوافــُع جديــدة مامئــة للعاقــات االجتاعيــة الرأســالية تلقائيًّــا مــن دون أيــة حمــاٍت إلحاديَّــة )قــارن 

مــع: Lobkowicz, 1964(. ولــن يكــون مــن العســر أن نــؤول تحليــل فيــر للدوافــع الزهديــة َوفــق هــذا 

ــة بواســطة  ــة تشــكُّل الدوافــع الزهدي املعنــى. ففيــر نفســه قــد قــال إن مــن الــروري أن نــدرس كيفي

)16(  هذا التعقد - يف معظمه - مروح يف:

Giddens )1970(. 
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ــإن  ، ف ــمَّ ــن ثَ ــة« )Weber, 1966: 1(3(. وم ــاع االقتصادي ــًة األوض ــة، خاص ــاع االجتاعي ــل األوض »مجم

د عــى اآليت: لــي نفــر األفعــال االجتاعيــة علينــا أن نفهــم  التأويــل الرابــع ألطروحــة فيــر )فi( يشــدِّ

مهــا األشــخاص - ســواء كانــوا الفاعلــن أنفســهم  معانيهــا الذاتيــة [أي التفســرات والتوصيفــات التــي يقدِّ

أو املراقبــن لهــم - لهــذه األفعــال]، لكــن اللغــة التــي يســتخدمها األشــخاص يف هــذا التفســر والتوصيــف 

تكــون محــددًة بواســطة األوضــاع االجتاعيــة واالقتصاديــة.

   توصيف فيبر لإلسالم

افتتــح فيــر توصيفــه لإلســام بالقــول بــأن اإلســام املــيَّ كان ديًنــا توحيديًّــا مبنيًّــا عــى نبــوَّة أخاقيَّــة 

دة ســلًفا؛ كان مــن املمكــن  ــحر. ونظــرًا ألن اللــه كيلُّ القــدرة والعلــم، وألن أقــدار البــر محــدَّ رفضــت السِّ

للنزعــة الزهديــة أن تنشــأ يف اإلســام بوصفهــا حــاًّ لـــ »قلــق خــايص« محتمــل. ويحاجــج فيــر عــن أن 

نشــأة هــذه النزعــة قــد أُعيقــت بســبب فئتـَـْن اجتاعتـَـْن: فئــة املحاربــن التــي كانــت الحامــل االجتاعــي 

الرئيــس لإلســام، وفئــة املتصوفــة التــي طــورت رضبـًـا باطنيًّــا وروحيًّــا مــن التديــن. وبتكييــف القــرآن مــع 

املصالــح االجتاعيــة واالقتصاديــة لنمــط العيــش الحــريب، أُعيــد تأويــل طلــب الخــاص - مــن خــال فكــرة 

الجهــاد - ليصــر طلبـًـا لــألرض. لقــد تحــوَّل اإلســام إىل »ديــن حــريب قومــي عــريب«. ومل يتطــور قــطُّ مفهــوم 

ــن التحــوُّل  ــًة م ــر أهمي ــة أك ــوس الرَّانيَّ ــك بالطق ــٍل؛ إذ أضحــى التمسُّ ــٍو كام الخــاص الجــوَّاين عــى نح

ــر بإعــان الــوالء للــه وللنبــي، مــع االلتــزام ببعــض  الدينــي الجــوَّاين. يقــول فيــر: »لقــد ريض اإلســام املبكِّ

ــا للدخــول فيــه« )Weber, 196(b: 72(. ويخلــص فيــر إىل  األوامــر العمليــة والشــعائرية، بوصفهــا أساًس

ة يف التوحيــد اليهودي-املســيحي، فإنــه »مل يكــن قــطُّ ديًنــا خاصيًّــا  أنــه بالرغــم مــن جــذور اإلســام املمتــدَّ

« )املرجــع نفســه: 263(. بحــقٍّ

لقــد حوَّلــت الفئــة املحاربــة الســعي الدينــي إىل مغامــرة إقليميــة، وكانــت الزهديــة اإلســامية ُمتمثِّلــًة 

أساًســا يف بســاطة هــذه الطبقــة املحاربــة ورصامتهــا. لكــن اإلســام قــد طــوَّر - مــع ذلــك - ســبيًا خاصيًّــا 

حقيقيًّــا لــه غايــاٌت دينيــة يف األســاس، لكنــه كان صوفيًّــا وأخرويًّــا. ويــرى فيــر أن الصوفيــة اإلســامية رضٌب 

ــق طقوســهم  ــا، عــن طري ــي فتحه ــاد الت ــن اإلســام مــن الوصــول إىل أهــايل الب ــن مكَّ شــعبيٌّ مــن التدي

ــًة يف  ــيًة ماجن ــحريًة وطقس ــاٍت س ــة مكون ــة الصوفي ــت الباطني ــك أدخل ــيل. وبذل ــزي املح ــم الرم ونظامه

ــل الصــويف  ــن الحــريب والتقبُّ ــن منــِط التدي ــة. وهــذا الجمــع ب ــه التوحيدي فــت مــن رصامت اإلســام، وخفَّ

للعــامل هــو الــذي أنتــج يف اإلســام كلَّ »الســات املميــزة للــروح اإلقطاعيــة: القبــول التــام بالــرق والقنانــة 

د الزوجــات ... البســاطة الشــديدة لألوامــر الدينيــة والبســاطة األشــد لألوامــر األخاقيــة« )املرجــع  وتعــدُّ
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ــي  ــة الت ــة االجتاعي ــر الرافع ــة، مل يســتطع اإلســام أن يوفِّ ــا الديني نفســه: 264(. وبســبب هــذه اإليتيق

ميكــن بهــا رفــع الــرق األوســط املســلم مــن الركــود اإلقطاعــي. ويف هــذا املســتوى مــن الحجــاج، مــن 

ا أن نتــأول كام فيــر عــى النحــو التــايل: مــا يطرحــه فيــر هــو أن اإلســام مل ينتــج الرأســالية؛  اليســر جــدًّ

ألن ثقافتــه غــر متوافقــة مــع روح الرأســالية )إب(. لكــن يف املقابــل، ميكــن للمــرء أن يخلــص إىل أن فيــر 

يــرى أنــه قــد ُوِجــَد تآلــف انتقــايئٌّ بــن حاجــات جاعــة محاربــة والقيــم العســكرية التــي نشــأت عــن 

ــا  ــر، فعندم ــك بكث ــًدا مــن ذل ــر تعقي ــر أك ــع الحــال أن حجــاج في اإلســام األول النقــي )ف(. لكــن واق

انــرف فيــر إىل تحليــل الريعــة اإلســامية، تبــنَّ أن حجاجــه مبنــيٌّ عــى القــول بــأن مثــة سلســلًة مــن 

.)iالــروط الروريــة ينبغــي توفرهــا لــي تنشــأ الرأســالية )فيــر، إب

ـــا عـــى حســـب  ـــن اعتباطيًّ ـــنِّ القوان ـــن َس ـــز ب ـــون، يوجـــد متيي ـــر للقان ـــن سوســـيولوجيا في ـــب م يف القل

ــة  ــة األوىل، أي حالـ ــة. يف الحالـ ـ ــن العامَّ ــن القوانـ ــا مـ ة منطقيًّـ ــتقَّ ــة املشـ ــكام القضائيـ ــة واألحـ الحاجـ

ـــة، وإمنـــا يحكمـــون يف كل قضيـــة عـــى أســـاس  القوانـــن الاعقانيـــة، ال يتبـــع املرعـــون مبـــادئ عامَّ

ـــم يف  ـــذي يحك ـــايض ال ـــو الق ـــك ه ـــى ذل ـــي( ع ـــي )النموذج ـــال البارديجم ـــا. واملث ـــة متاًم ـــل اعتباطي عوام

ـــايض إىل  ـــكام الق ـــن أح ـــج ع ـــذي ينت ـــون ال ـــر القان ـــة. ويفتق ـــخصية وخصوصي ـــس ش ـــى أُس ـــة ع كل قضي

ـــا  ـــك نظاًم ـــام ميتل ـــإن اإلس ـــة، ف ـــب الفقهي ـــاف املذاه ـــن اخت ـــم م ـــى الرغ ـــن ع ـــات. لك ـــة والثب العمومي

ـــون املوضوعـــي العقـــاين. وهـــذا  ـــًا يف الريعـــة، التـــي يدرجهـــا فيـــر يف صنـــف القان ـــا متمث ـــا عامًّ تريعيًّ

ـــداٍت  ـــِة معتق ـــا أو منظوم ـــيٍّ أو أيديولوجي ـــن وحـــٍي إله ة م ـــادئ املشـــتقَّ ـــع املب ـــن يتب ـــن القوان ـــف م الصن

ـــة«،  ـــوق قانوني ـــد »ف ـــت قواع ـــد كان ـــة، فق ـــد الريع ـــصُّ قواع ـــا يخ ـــزاة. وفي ـــرف الغ ـــن ط ـــٍة م مفروض

ـــكام  ـــت أح ـــا كان ـــه. وبين ـــي وأفعال ـــوال النب ـــي وأق ـــي اإلله ـــن الوح ـــاس م ة يف األس ـــتقَّ ـــا مش ـــى أنه مبعن

ـــٍو  ـــى نح ـــا ع ه ـــهولة مدُّ ـــن بس ـــًة، وال ميك ـــة أصال ـــر مرن ـــة غ ـــكام الريع ـــت أح ـــة، كان ـــر ثابت ـــايض غ الق

ـــت  ـــام، عومل ـــن اإلس ـــة األوىل م ـــرون الثاث ـــد الق ة. وبع ـــتجدَّ ـــاع املس ـــا واألوض ـــي القضاي ـــيٍّ لتغط منهج

ـــة،  ـــة واملارس ـــن النظري ـــوٍة ب ـــور فج ـــا أدى إىل ظه ـــو م ـــًة، وه ـــًة ومكتمل ـــًة تام ـــا مدون ـــة باعتباره الريع

وهـــي الفجـــوة التـــي ُجـــرت بواســـطة مـــا يُعـــرف بالحيـــل الفقهيـــة: »حيـــث كان ال بـــدَّ مـــن دعـــم 

ـــة،  ـــا يف كل حال ـــول عليه ـــا الحص ـــن دوًم ـــن املمك ـــي كان م ـــاوى، الت ـــطة الفت ـــتحدثة بواس ـــكام املس األح

ـــرة  ـــة املث ـــات الرعي ـــطة التحاي ـــرى، أو بواس ـــاٍن أخ ـــل يف أحي ـــان وبالتحاي ـــض األحي ـــة يف بع ـــن نيَّ بحس

للجـــدل املوجـــودة يف مختلـــف املذاهـــب الفقهيـــة املعتمـــدة« )Rheinstein, 1964: 241(.)17( وبنـــاًء 

)17(  Rheinstein )ed.(, Max Weber on Law in Economy and Society )translated by Edward Shils and Max Rheinstein(.
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ـــٍد  ـــود تقلي ـــو وج ـــالية، وه ـــوء الرأس ـــر إىل رشٍط رضوريٍّ لنش ـــد افتق ـــام ق ـــأن اإلس ـــول ب ـــن الق ـــه، ميك علي

  .)iـــر، إب ـــة في ـــاين ألطروح ـــل الث ـــٍد )التأوي ـــيٍّ معتم ـــوينٍّ نظام قان

إن التأويــل السوســيولوجي الــدارج ألقــوال فيــر يف القانــون هــو أنــه يتبنَّــى أطروحــًة قويــًة )إبi( تقــول 

بــأن القانــون النظامــي العقــاين هــو رشط رضوريٌّ لنشــأة الرأســالية العقانيــة، ومــن ثـَـمَّ فــإن التفســرات 

االقتصاديــة الرفــة لنشــأة الرأســالية ليســت كافيــًة. وعــى الرغــم مــن تبنِّيــه لهــذه األطروحــة القويــة، 

فقــد أقــرَّ فيــر أنــه يف حالــة القوانــن اإلنجليزيــة التــي ســنَّها القضــاة، مل يعــق غيــاُب نظــاٍم قانــوينٍّ خــاٍل 

ــت أحــكام قضــاة الحفــاظ عــى الســلم  ــرا، كان ــة. ففــي إنجل َر الرأســالية اإلنجليزي مــن الثغــرات تطــوُّ

ــأن أحــكام  ــًا ب ــر قائ ــع في ــا«. وتاب ــٌل يف أوروب ــا مثي ــس له »تشــبه أحــكام القضــاة املســلمن بدرجــة لي

ــمَّ  ــن ثَ ــة، وم ــات الرجوازي ــق الطبق ــن شــأنها أن تقــف حجــر عــرة يف طري ــد كان م هــؤالء القضــاة »ق

ــا القضــايئ،  ــل نظامه ــم ال بفض ــن األُم ــا ب ــا رأســاليًّا في ــت تفوقً ق ــد حقَّ ــرا ق ــأن إنجل ــول ب ــعنا الق يس

وإمنــا بالرغــم مــن نظامهــا القضــايئ عوًضــا عــن ذلــك« )Rheinstein, 1964: 230-231(. لكــن رأســالية 

إنجلــرا قــد تجــاوزت هــذا العائــق لســببَْن بحســب فيــر: أولهــام هــو أن املحامــن ورجــال األعــال كانــوا 

منحدريــن مــن الطبقــة االجتاعيــة نفِســها ويتشــاركون املصالــح نفســها؛ وثانيهــام هــو متتُّــع املحامــن - 

، ميكــن القــول بــأن فيــر كان  ــا - بقــدٍر معتــٍر مــن االســتقالية السياســية. ومــن ثـَـمَّ بوصفهــم كيانًــا مهنيًّ

يحاجــج - عــى مــا يبــدو - عــن أن األمــر املهــمَّ للعاقــات التعاقديــة الرأســالية مل يكــن مضمــون القانــون، 

وإمنــا مأسســة القانــون وســياقه االجتاعــي. وباملثــل، ميكــن القــول بــأن تغــرُّ أحــكام القضــاة املســلمن 

وتصلُّــب الريعــة ناتجــان عــن منــط الحكــم األبــوي وليــس عــن الثقافــة اإلســامية بحــدِّ ذاتهــا. إن قــراءًة 

لــت الطبقــات الرجوازيــة  متأنِّيــًة لفيــر تقودنــا إىل هــذا التأويــل األخــر ألطروحتــه )فi(. ففــي حــن فضَّ

ــل الحــكَّام الرقيــون األبويــون أحــكاَم القضــاة املوضوعيــة التــي  الغربيــة القانــون النظامــي العقــاين، فضَّ

وجدوهــا »تخدمهــم عــى نحــٍو أفضــل«، مبــا أنهــا كانــت متثِّــل »االعتباطيــة املطلقــة وعــدم الثبــات عــى 

األرجــح« )املرجــع نفســه: 229(. 

ــل  ــر لتحلي ــٍل أخ ــا إىل تأوي ــذه، يقودن ــر ه ــة النظ ــن وجه ــون م ــع القان ــر م ــل في ــر إىل تعام إن النظ

ـت لقــروٍن  فيــر لإلســام، وهــو اآليت: مل يولــد اإلســام التصنيــَع الرأســايل؛ ألن البــاد املســلمة ظلَـّ

ــوي  ــإن االقتصــاد األب ، ف ــمَّ ــن ثَ ــة. وم ــواٌت أجنبي ــا ق ــة تســيطر عليه ــة أبويَّ ــًة بواســطة بروقراطي محكوم

والبنيــة السياســية األبويــة هــا مــا يفــرِّ غيــاب الــروح الرأســالية والقانــون العقــاين واملــدن املســتقلة. 

ــاب  ــر هــو تفســر غي ــذي شــغل في ــك، فبالرغــم مــن أن اإلشــكال النظــري األســايس ال ــة إىل ذل وباإلضاف

الرأســالية خــارج أوروبــا، فقــد تبــنَّ لــه أن إحــدى املســائل الكــرى يف تاريــخ اإلســام هــي تفســر الركــود 
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ــذا  ــردَّ ه ــر أن ي ــاول في ــد ح ــر. وق ــع ع ــر والتاس ــاين ع ــْن الث ــن القرنَ ــرة ب ــاد يف الف ــبي لاقتص النس

ت األمــور لــي يهيمــن النظــام االقتصــادي  الركــود إىل صعوبــات متويــل القــوات العســكرية: »لقــد تيــرَّ

اإلقطاعــي عندمــا ُخصصــت عوائــد الرائــب عــى األرض واألنفــس للجنــود الســاجقة واملاليــك. فملكيــة 

ــي  ــوين للســكَّان دافع ــان القان ــدام األم ــأن انع ــن ش ــة املطــاف ... وم ــم يف نهاي ــت إليه ــد انتقل األرايض ق

الرائــب يف مواجهــة الجنــود الذيــن أوكلــت إليهــم جبايــة هــذه الرائــب أن يصيــب التجــارة واالقتصــاد 

النقــدي - تبًعــا لذلــك - بالشــلل. وواقــع األمــر أن اقتصــاد الســوق الرقــي قــد اضمحــلَّ أو عــى األقــل 

أُصيــب بالركــود منــذ حقبــة الســاجقة [0)11-0)10 تقريبًــا]» )Weber, 196(: 1016(. ورافــق اضمحــال 

ــة والعاقــات  االقتصــاد النقــدي هــذا اعتباطيــة متزايــدة يف القانــون وحقــوق ملكيَّــة األرايض وامللكيَّــة بعامَّ

ــلطانية«  ــح »الس ــت مصطل ــية تح ــاع السياس ــذه األوض ــر ه ــع في ــص، يض ــاب التلخي ــن ب ــة. وم املدني

)sultanism( الــذي يصــف االعتباطيــة الرفــة للحاكــم األبــوي. وألن التملُّــك أضحــى غــر متيقــٍن منــه، 

ــل الســلطان. وقــد شــجَّعت  ــار الحــوارض يف الوقــف، الــذي كان يف مأمــٍن - نســبيًّا - مــن تدخُّ اســتثمر تجَّ

هــذه االســتثارات عــى تجميــد رأس املــال عــى نحــٍو شــامٍل، وهــو األمــر الــذي »يتطابــق متاًمــا مــع روح 

ــبي« )املرجــع نفســه:  االقتصــاد القديــم الــذي اســتخدم الــروة املراكمــة كمصــدر لإليجــار ال كرأســال تكسُّ

1097(. ومبــا أن املــدن مل تكــن ســوى معســكراٍت لقــوات الســلطة األبويــة، ومبــا أن تدخــات النظــام األبوي 

قــد ثبَّطــت االســتثار يف التجــارة والصناعــات الحرفيــة؛ مل يتطــور يف اإلســام منــُط العيــش الرجــوازي وال 

، يخلــص فيــر إىل أن إقطاعيــة اإلســام اإلمراطــوري كانــت »تــزدري النفعيــة  اإليتيقــا الرجوازيــة. ومــن ثـَـمَّ

هــا جشــًعا منحطًّــا« )نفســه: 1106(. ووفًقــا لهــذا التأويــل )فi(، تكــون  التجاريــة الرجوازيــة بعمــٍق وتعدُّ

ــا - يف الطريقــة التــي تــرف بهــا املســلمون يف نشــاطاتهم  القيــم والدوافــع اإلســامية قــد أثــرت - يقيًن

االقتصاديــة والسياســية واالجتاعيــة، لكــن يف الوقــت نفِســه ال ميكننــا فهــم األســباب التــي أدت إىل وجــود 

هــذه القيــم والدوافــع إالَّ مــن خــال دراســة األوضــاع االقتصاديــة واالجتاعيــة )الحكــم األبــوي واإلقطــاع( 

دت التاريــخ اإلســامي.  التــي حــدَّ

   نقد تحليل فيبر لإلسالم

ـــة  ـــى طبق ـــاده ع ـــن اعت ـــت ع ـــد نتج ـــام ق ـــة« لإلس ـــا اإلقطاعي ـــأن »اإليتيق ـــة ب ـــر القائل ـــة في إن نظري

ـــا إىل واقـــع  ـــة إذا مـــا نظرن ـــة خاطئ ـــه )إب أو ف(، هـــي نظري ـــا ل مـــن املحاربـــن بوصفهـــم حامـــًا اجتاعيًّ

ـــا ويعـــرف أهلـــه القـــراءة والكتابـــة. وكانـــت  ـــا وتجاريًّ ـــا حريًّ األمـــر. فقـــد كان اإلســـام - يف األســـاس - ديًن

مكـــة ذات موقـــعٍ اســـراتيجيٍّ عـــى خطـــوط التجـــارة بـــن البحـــر املتوســـط واملحيـــط الهنـــدي، واكتســـبت 
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ـــل  ـــة. وعم ـــة يف املنطق ـــا التجاري ـــل قوته ـــًة بفض ـــيًة مهيمن ـــًة سياس ـــد - مكان ـــي محمَّ ـــة النب ـــش - قبيل قري

النبـــي نفســـه تاجـــرًا مـــع القوافـــل التـــي كانـــت تنقـــل الســـلع البيزنطيـــة إىل الســـوق املـــيِّ. حتـــى 

القـــرآن نفســـه قـــد اســـتعمل مصطلحـــاٍت تجاريـــًة))1(. وإذا كان مثـــة رصاع متواصـــل يف اإلســـام بـــن 

دت  ـــدَّ ـــد ه ـــا. فق ـــا أيًض ـــراع اقتصاديًّ ـــذا ال ـــد كان ه ـــراء، فق ـــِم الصح ـــة وقي ـــة املهيمن ـــوى الحري التق

ـــت  ـــًة كان ـــام ثقاف م اإلس ـــدَّ ـــار. وق ـــى التجَّ ـــاٍت ع ـــت جباي ـــارة، وفرض ـــوَط التج ـــة خط ـــل الصحراوي القبائ

ـــار  ـــة انتص ـــام مبثاب ـــك كان اإلس ـــد. وبذل ـــر واح ـــن يف مع ـــار الحري ـــدو والتجَّ ـــد الب ـــى توحي ـــادرًة ع ق

ـــة. ـــرس والنراني ـــى الف ـــرب ع ـــاًرا للع ـــا كان انتص ـــر م ـــراء أك ـــى الصح ـــة ع للمدين

ــًة ودقَّــًة. فمعظــم املختصــن أقــروا بــأن الريعــة  أمــا وصــف فيــر للريعــة اإلســامية، فهــو أكــر صحَّ

ــا ســمح بوجــود فجــوٍة بــن املثــال واملارســة)19(. وال ميكــن مــلء هــذه الفجــوة إالَّ  كانــت »قانونًــا« مثاليًّ

بواســطة مارســاٍت وحيــٍل فقهيــة بالغــة التعقيــد. ال تْكُمــن املشــكلة - إذن - يف توصيــف فيــر للريعــة 

ــر اإلســام  ــف يف تفســره لتأخُّ ــا إدراج هــذا التوصي ــي ميكــن به ــة الت ــن يف الطريق ــا تْكُم اإلســامية، وإمن

ــأن  ــول ب ــة تق ــة اإلســامية ضمــن نظري ــرأي عــن الريع ــن الســهل إدراج هــذا ال ــس م االقتصــادي. فلي

القانــون العقــاين رشٌط رضوريٌّ لتطــوُّر الرأســالية )إبi(. فقــد بــنَّ فيــر ســلًفا أن الرأســالية اإلنجليزيــة 

، فالقانــون العقــاين  قــد تطــورت عــى الرغــم مــن نظامهــا القانــوين املبنــيِّ عــى أحــكام القضــاة. ومــن ثـَـمَّ

مــن شــأنه أن يســاعد عــى تطــوُّر الرأســالية، لكنــه ليــس رشطـًـا رضوريًّــا لهــا. وعــاوة عــى ذلــك، خلــص 

 .)20( صــن إىل أن تصلُّــب الريعــة اإلســامية وتحرميهــا للربــا مل ميثِّــل عائًقــا أمــام التجــارة قــطُّ بعــض املتخصِّ

ــتياء  ــة اس ــل يف إمكاني ــد املتمثِّ ــي التهدي ــة ه ــاة التجاري ــه الحي ــت تواج ــي كان ــة الت ــكلة الحقيق فاملش

الحــكَّام األُبويــن عــى املمتلــكات والبضائــع بغــرض دفــع الرواتــب لجنودهــم.

، يبــدو أن هنــاك دعــًا إمريقيًّــا للتأويــل األخــر ألطروحــة فيــر )فi(، القائــل بــأن اضمحــال  ومــن ثـَـمَّ

االقتصــاد النقــدي يف اإلســام ينبغــي ردُّه إىل البنيــة السياســية األبويــة. فبيــا ُوِجــدت تفســراٌت مختلفــة 

ــة  ــه مث ــا، إالَّ أن ــة وغره ــة الدميوغرافي ــة واألزم ــارة الدولي ــة التج ــن ناحي ــام م ــال اإلس ــدة الضمح عدي

))1(  لتحليٍل لهذه املصطلحات، انظر:

Torrey )1(92(. 

)19(  للمزيد عن وضعية الريعة هذه، انظر:

Schacht )1964(; Coulson )1964, 196((. 

)20(  لقــد أكَّــد رودينســون )1966( عــى هــذه الفكــرة. وبعــض مناحــي تحريــم الربــا تجدونهــا يف تعليــق شــاخت عــى »الربــا« يف 

موســوعة اإلســام )1936(.  
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ة بصعوبات  نظريــة متبنَّــاة عــى نطــاٍق واســعٍ تقــول بــأن فشــل مؤسســات الحكــم يف اإلســام مربــوٌط بشــدَّ

التمويــل العســكري)21(. وهنــاك حكمــة رشقيــة قدميــة تقــول: »ال يوجــد حاكــم مــن دون جنــود، وال يوجــد 

ــن دون  ــة م ــاٌء للرعيَّ ــد رخ ــة، وال يوج ــاء الرعيَّ ــن دون رخ ــود م ــد نق ــود، وال يوج ــن دون نق ــود م جن

ــظ  ــا أن تحاف ــون أن الســلطنة عليه ــاء العثاني عــدل« )Inalcik, 1964: 43(. وبـــ »العــدل« قصــد الفقه

عــى املســاواة بــن نصفــي املجتمــع: العســكر )الجنــود واملوظفــن املدنيــن والعلــاء(، والرعيَّــة )دافعــي 

الرائــب مــن املســلمن وغــر املســلمن(. ومــا أدى إىل تفــكُّك نســيج املجتمــع اإلســامي - تحديــًدا تحــت 

الحكــم العثــاين - هــو عجــز الســلطنة عــن ضــان أن كل طبقــة اجتاعيــة تنفــذ وظائفهــا االجتاعيــة، 

وعجزهــا عــن القيــام بالقســط بينهــا. 

ـــرت الحـــرب  ـــد وفَّ ـــوة الســـلطنة. فق ـــًدا - يف األســـاس - عـــى نجـــاح الحـــرب وق ـــد كان العـــدل معتم وق

الغنائـــَم واألرايض التـــي تدفـــع منهـــا الســـلطنة األجـــور والعطايـــا. فمـــن دون أراٍض جديـــدة، تغـــدو جبايـــة 

ــع بالتأثـــر الســـيايس وللربـــح. ومـــن دون ســـلطنة قويـــة،  الرائـــب والرشـــوة وســـائَل أساســـيًة للتمتُـّ

ـــل  ـــا. إن الفش ـــن مقصده ـــلُّ ع ـــا وتض ـــة وجهتَه ـــة العثاني ـــدة للدول ـــة املعقَّ ـــة البروقراطي ـــد املاكين تفق

ـــت  ـــد للجيش؛كان ـــاءة املتزاي ـــدام الكف ـــة، وانع ـــاة العامَّ ـــن الحي ـــلطنة م ـــحاب الس ـــام، وانس ـــر اإلس يف ن

كلهـــا مناحـــَي متواشـــجًة لاضمحـــال االجتاعـــي. وعندمـــا بلغـــت اإلمراطوريـــة العثانيـــة حدودهـــا 

ـــن  ـــود العاطل ـــع أجـــور الجن ـــة لدف ـــوارد الازم ـــر امل ـــي توف ـــة - ل ـــام 70)1، اضطـــرت الدول ـــعية يف ع التوسُّ

- إىل تـــرك اإلقطاعـــات اإلمراطوريـــة لجبـــاة الرائـــب املعروفـــن بامللتزمـــن. واضمحلـــت الســـباهية 

ـــباهي  ـــا ألن الس ـــن أيًض ـــادق؛ لك ـــد للبن ـــتخدام املتزاي ـــبب االس ـــألرايض( بس ـــة ل ـــان املتملك ـــة الفرس )طبق

ـــن.  ـــر للملتزم ـــة وتؤجَّ ـــة الدول ـــل إىل خزان ـــه تنتق ـــة أراضي ـــت ملكيَّ ـــث، كان ـــه وري ـــن ل ـــات ومل يك إذا م

ومـــع اضمحـــال الســـباهية، أضحـــى الفاحـــون تحـــت رحمـــة طبقـــة امللتزمـــن الجشـــعة الصاعـــدة. 

ـــار مـــع فشـــل املؤسســـات الحاكمـــة،  وكـــا اضمحلـــت الســـباهية، اضمحلـــت طبقـــة الفاحـــن والتجَّ

ـــه  ـــات. وبوصف ـــاب يف اإلقطاعي ـــار مرهـــويب الجن ـــراء الصغ ـــن واألم ـــان املحلي ـــوة األعي ـــت ق ـــمَّ تنام ـــن ثَ وم

ـــان، وال عـــى طـــرد  ـــة يف البلق ـــادًرا عـــى القضـــاء عـــى الحـــركات القومي ـــيًّا، مل يكـــن اإلســـام ق ـــا سياس كيانً

ـــة)22(. ـــه الخاصَّ ـــه وتجارت ـــر صناعت ـــى تطوي ـــن، وال ع ـــتعمرين األوروبي املس

)21(  تجدون منظورات شتَّى عن االضمحال اإلسامي يف:

Gibb and Browen )1960, vol. 1, part 1(; Inalcik )1973(; Cahen )1970(; Saunders )1963(. 

ار غر العثانين هم الذين سيطروا عى التجارة. قارن مع: )22(   اليهود واليونانيون واألرمن والتجَّ

Stoianovich )1960(. 
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كل هــذه التطــورات التــي مــرَّ بهــا اإلســام، قــد أرجعهــا فيــر إىل تناقضــات »الســلطانية« واختاالتهــا 

.)iبوصفهــا نظاًمــا سياســيًّا )ف

   اإليتيقا البروتستانتية واإلصالحيون املدافعون عن اإلسالم

ــا للتطــورات االجتاعيــة  م كلٌّ منهــا تفســرًا مختلًف ــن سوســيولوجيا فيــر أربــع أطروحــاٍت، تقــدِّ تتضمَّ

ــي  ــة )فi( الت ــة الرابع ــن أن األطروح ــت ع ــد حاجج ــوص. وق ــه الخص ــى وج ــالية ع ــورات الرأس والتط

تــردُّ اضمحــال املجتمــع اإلســامي إىل تناقضــاٍت عســكرية-اقتصادية بعينهــا، هــي وحدهــا التــي تدعمهــا 

ــرة  األبحــاث الحديثــة. أمــا األطروحــات الثــاث األخــرى )إب، إبi، ف(، فتعــاين مــن التباســاٍت نظريــٍة مدمِّ

ْور أو هــي منافيــة للحقائــق ببســاطة. إذن، فمــن املفــارق أن يعمــد اإلصاحيــون املســلمون  أو مــن الــدَّ

وا ألنفســهم الفشــَل الظاهــر للحضــارة  ــي يفــرِّ ــيٍّ - ل ــو بشــكٍل ضمن ــة - ول إىل اســتخدام حجــٍج فيريَّ

ــع  ــْن بالدواف ــة )إب، إبi( املتعلقتَ ــْن األوىل والثاني ــى األطروحتَ ــة ع ــج املبنيَّ ــًدا الحج ــامية، وتحدي اإلس

ــة عــى األطروحــة الرابعــة )فi( املتعلِّقــة باألوضــاع البنيويــة.  الزهديــة، وليــس الحجــج املبنيَّ

ــع أوروبــا االســتعاري مشــكلًة ثيوديســيًة)23( حــادًة عنــد املســلمن: إذا كان اإلســام هــو  لقــد خلــق توسُّ

الديــن الحــق، فكيــف ميكــن للكفــار أن يكونــوا مبثــل هــذا النجــاح يف الدنيــا؟ واإلجابــة اإلســامية عــى هذا 

الســؤال - التــي تشــاركتها معظــم الحــركات اإلصاحيــة عــى اختــاف مشــاربها - هــي اآلتيــة: »املســيحيون 

 Hourani,( »ــا ــم ليســوا مســلمن حقًّ ــاء؛ ألنه ــا. واملســلمون ضعف ــم ليســوا مســيحين حقًّ ــاء؛ ألنه أقوي

«، ينبغــي تخليــص اإلســام مــن الراكــات الخارجيــة  129 :1962(. ولــي يصــر املســلمون »مســلمن بحــقٍّ

التــي أُدخلــت عليــه، واكتشــاف اإلســام األصــيل النقــي، الــذي يتوافــق متاًمــا مــع العلــم الحديــث. وهــذا 

ــدو  ، فالع ــمَّ ــن ثَ ــامل. وم ــة إىل هــذا الع ه ــة، ونشــيطة، ومتوجِّ ــا زهديَّ ــى إيتيق ــس ع ــي مؤسَّ اإلســام النق

ــي لإلســام النقــيِّ وللمجتمــع الحديــث يف الوقــت نفِســه هــي مجموعــة املواقــف القدريــة  الحقيق

والســلبية والصوفيــة التــي أُدخلــت إىل اإلســام بواســطة املتصوفــة واملرابطــن األمازيــغ والجاعــات ذات 

الصلــة. بالطبــع، كان نقــد التصــوف أحــد مشــاغل اإلســام األرثودوكــيس عــى مــر القــرون، لكــن الرفــض 

ــة  ــٍد: التصــوف يســتنزف املــوارد وغــر متوافــٍق مــع الزهدي د عــى منًحــى جدي املعــارص للتصــوف يشــدِّ

ــاٍق واســعٍ، خاصــًة يف شــال  ــى نط ــد ع ــد انتُِق ــد ق ــاء واملوال ــات األولي ــى مقام ــاق ع ــة. فاإلنف والفاعلي

إفريقيــا. وغــدا التوكيــد عــى أهميــة االنخــراط النشــط يف هــذا العــامل موضوًعــا أساســيًّا لإلصــاح اإلســامي 

)23(  الثيوديســا - كــا هــو معلــوم - هــي محاوالت ترير وجود الر يف العامل بالرغم من وجــود الله مطلق القدرة ومطلق الخرية )م(. 
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ــن األفغــاين  ــا كجــال الدي ــا نجــد إصاحيًّ يف مواجهــة ســكونية التصــوف وانقطاعــه عــن العــامل. مــن هن

ــى  ــْوٍم َحتَّ ــا ِبَق ُ َم ــرِّ ــَه اَل يَُغ ــه: }إِنَّ الل ــة إلي ــة املُحبَّب ــة القرآني )79)1-39)1( ال ميــلُّ مــن تكــرار هــذه اآلي

د عــى أن أحــد مبــادئ  ُوا َمــا ِبأَنُفِســِهْم{ )قــارن مــع: )Keddie, 196(. وباملثــل، نجــد رشــيد رضــا يشــدِّ يَُغــرِّ

اإلســام األساســية هــو الســعي إىل تحســن األوضــاع املاديــة للمســلمن. 

ــات  ــتانتية )إب، إبi( واملوضوع ــر للروتس ــل في ــن تحلي ــام ب ــرًة لاهت ــابهاٍت مث ــد تش ــذا نج وهك

ــة  س ــا املقدَّ ــا يف نصوصه ــة بحث ــتانتية الطهراني ــي والروتس ــام النق ــامي. فاإلس ــاح اإلس ــية لإلص األساس

عــن إيتيقــا خاليــٍة مــن أي زيــاداٍت شــعائرية صوفيــة. وكانــت نتيجــة هــذا البحــث هــي مجموعــة مــن 

القواعــد التــي تأمــر بالزهــد والفاعليــة واملســؤولية. لكــن الربــط بــن الزهــد الطهــراين يف أوروبــا والحداثــة 

اإلســامية يف الــرق األوســط هــو ربــط ســطحيٌّ وغــر أصيــل. ولعــل الفــرق األهــمَّ بينهــا هــو الســياق 

االجتاعــي الــذي متوضعــت فيــه »الطهرانيــة« اإلســامية. فقــد كان اإلصــاح اإلســامي اســتجابًة - دفاعيــة 

؛ لقــد كان محاولــًة للــرد عــى شــعوٍر بالدونيــة واإلحبــاط ناتــٍج  ــا - لخطــٍر عســكريٍّ وثقــايفٍّ خارجــيٍّ غالبً

ــة  ــتعار )الوهابي ــى االس ــابقة ع ــامية س ــة« إس ــود »طهراني ــن وج ــم م ــريب. وبالرغ ــتعار الغ ــن االس ع

والحنبليــة(، فــإن اإلصــاح اإلســامي يف الحقبــة الحديثــة مل يكــن تطــوًرا مســتقاًّ بقــدر مــا كان محاولــًة 

لرعنــة التبعــات االجتاعيــة للرأســالية. وتُرجمــت املصطلحــات اإلســامية األساســية - بــكل أريحيــة - إىل 

مصطلحــاٍت أوروبيــة، دومنــا احــرام كبــر الشــتقاق هــذه املصطلحــات وتأثيلهــا: »فمصطلــح العمــران عنــد 

ــا إىل مصطلــح »الحضــارة« عنــد جيــزوت، وتحــوَّل مصطلــح املصلحــة عنــد  ابــن خلــدون تحــوَّل تدريجيًّ

فقهــاء املالكيــة وابــن تيميــة إىل مصطلــح »املنفعــة« عنــد جــون ســتيوارت ِمــل، وتحــوَّل مصطلــح اإلجــاع 

 .)24()Hourani, 1962: 344( »...ــة ــة الدميقراطي ــام« يف النظري ــرأي الع ــح »ال ــه إىل مصطل ــول الفق يف أص

ــك ألن  ــة؛ وذل ــدًة وليســت أصلي ــا ُمقلَّ ــت إيتيق ــإن »إيتيقــا« اإلســام »الروتســتانتية« كان ــه، ف ــاًء علي وبن

ــة. لقــد تاءمــت  ــد األوروبي ــوا التقالي ــن أو ترب ــد أوروبي ــد تعلَّمــوا عــى ي ــة اإلســامية ق ــادة الحداث ق

نظريــة فيــر عــن اإليتيقــا الروتســتانتية )إب، إبi( مــع التحديــث اإلســامي ببســاطة؛ ألن املســلمن قــد 

تبنَّــوا املنظــور األورويب عــن كيفيــة تحقيــق التطــور الرأســايل. لقــد تبنَّــى اإلصاحيــون - كاألفغــاين وعبــده 

ــتانتي  ــاح الروتس ــن اإلص ــج ع ــد نت ــا ق ــي يف أوروب م االجتاع ــدُّ ــأن التق ــل ب ــرأي القائ ــا - ال ــيد رض ورش

)خاصــًة كــا هــو ُمعــرَّ عنــه بواســطة جيــزوت يف كتابــه: التاريــخ العــام للحضــارة يف أوروبــا(. ليــس مــن 

املفاجــئ إذن أن األفغــاين قــد اعتــر نفســه لوثــر اإلســام. 

)24(   عن اإلصاح اإلسامي يف آسيا انظر:

Wertheim )1961(. 
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   الخاتمة

حاولــُت يف هــذا التحقيــق لــرأي فيــر يف اإلســام أن أبــنِّ أن مبقدورنــا - عــى نحــٍو معقــوٍل - أن نعــر 

عــى أربــع أطروحــاٍت مختلفــة يف سوســيولوجيا فيــر للحضــارة. وعــى أســاس األبحــاث والنقاشــات النظرية 

املعــارصة، ميكننــا نبــذ ثــاث أطروحــاٍت منهــا؛ ألنهــا خاطئــة أو ضعيفــة نظريًّــا. أمــا األطروحــة الرابعة وهي 

ــه مل يســتطع  ــا؛ ألن ــا عــى أوروب ــة املطــاف ألن يعتمــد اقتصاديًّ أن اإلســام قــد اضمحــل واضطــر يف نهاي

عــاَج ضعــٍف متأصــٍل فيــا يســميه فيــر بنظــام الحكــم الســلطاين أو »الســلطانية«، فيمكــن قبولهــا. ويف 

ــرة، لكــن وجــود هــذه املعتقــدات  ــا مؤث هــذه األطروحــة، تظــلُّ املعتقــدات اإلســامية تُعامــل عــى أنه

. وعندمــا  بعينهــا - عوًضــا عــن معتقــداٍت أخــرى - يـُـرَدُّ إىل البنيــة االجتاعيــة واالقتصاديــة للنظــام األبــويِّ

حــاول اإلصاحيــون املســلمون فهــَم اضمحالهــم االقتصــادي، اعتمــدوا يف أغلــب األحيــان عــى نظريــات 

الدوافــع الزهديــة، لكــن هــذا ال ميكــن اعتبــاره دليــًا عــى أن الزهــد هــو رشط رضوريٌّ لتطــوُّر الرأســالية. 

إن أيديولوجيــا الكــدِّ يف العمــل يف اإلســام الحديــث ليســت - يف املقــام األول - ســوى مســتورد كولونيــايل.
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   ملحق للمترجم

فالتر بنيامين ودين الرأسمالية

ــا قصــرًا وشــهرًا وشــيًّقا وعســرًا  ضمــن مخطوطــات فالــر بنيامــن التــي نُــرت بعــد وفاتــه، نجــد نصًّ

وُمكثًفــا للغايــة، يحمــل العنــوان التــايل )الــذي اســتعاره بنيامــن مــن صديقــه إرنســت بلــوخ عــى األرجــح، 

بحســب مايــكل لــوي(: »الرأســالية بوصفهــا ديًنــا«. عندمــا تقــع أعيننــا عــى كلمتــي »رأســالية« و«دين« 

يف جملــة واحــدة، عــادًة مــا يتبــادر إىل أذهاننــا عى الفور اســم ماكــس فير وعملــه »اإليتيقا الربوتســتانتية 

وروح الرأســاملية«. فالسوســيولوجي األملــاين الــذي كان مشــغواًل بالتفتيــش عــن التفاعــات بــن األفــكار 

الدينيــة واألمنــاط االقتصاديــة، وتحديــًدا عــن تأثــر األوىل يف الثانيــة، قد وجــد أن أصول الرأســالية موجودٌة 

ــا لتطــوُّر الرأســالية، وأن الرأســالية هــي  ــة(، وأن الروتســتانتية كانــت رشطً يف الروتســتانتية )الكالفيني

بروتســتانتية ُمعلمنــة. والحــال أن بنيامــن ينطلــق بالفعــل مــن أطروحــة فيــر هــذه، لكنــه ال يقنــع بهــا 

أبــًدا، فهــي ليســت راديكاليــة بالقــدر الــذي يرضيــه، ومــن ثـَـمَّ يقلبهــا رأًســا عــى عقــب: فبحســبه، ليســت 

 ، الرأســالية مبنيــًة عــى الديــن - كــا يحاجــج فيــر - وإمنــا هــي نفســها ظاهــرة دينيــة عــى نحــٍو جوهــريٍّ

إن بنيــة الرأســالية هــي بنيــة دينيــة رصاحــة، إنهــا ديــن ببســاطة، ديــن الحداثــة، الــذي تطــور يف الغــرب 

كطفيــيل عــى املســيحية برمتهــا )وليــس عــى الكالفينيــة فحســب كــا يــرى فيــر(. »إن تاريــخ املســيحية« 

ــالية«. ــا: الرأس ــال عليه ــذي اعت ــيل ال ــخ الطفي ــوى تاري ــل - س ــة التحلي ــس - يف نهاي ــن »لي ــول بنيام يق

م  ــدِّ ــف، مل يق ــة. لألس ــٍج كافي ــويغ، إىل حج ــاج إىل تس ــة تحت ــن الراديكالي ــدر م ــذا الق ــرة به ــن فك  لك

بنيامــن هــذا التســويغ وال هــذه الحجــج، وذلــك للســبب نفِســه الــذي منعــه مــن أن يكمــل هــذا النــص 

أو يكتبــه مــن األســاس، مبــا أنــه ليــس أكــر مــن شــذرة، ماحظــة، ُعــر عليهــا بــن أوراقــه: يقــول بنيامــن 

إن أي محاولــة لتبيــن البنيــة الدينيــة للرأســالية مــن شــأنها أن تفتــح علينــا أبــواَب جــدٍل ال ِقبــل لنــا بــه، 

، مــن شــأنها أن تدخلنــا يف التيــه. وِعلـّـة ذلــك هــي أننــا  ه بحــدٍّ ــم ال ميكــن تقديــره بقــدٍر وال حــدُّ جــدل معمَّ

عالقــون يف الفــخ ذاتِــه الــذي نريــد أن نبيِّنــه ونفهمــه، أن الرأســالية هــي املــاء التــي نســبح فيــه، ومــن 

ثـَـمَّ رأى بنيامــن أنــه مــن املتعــذر يف هــذا الزمــن )1921 حيــث كتــب هــذا النــص( الكشــف عــن بنيتهــا 

ــة ســيكون أكــر إمكانًــا يف قــادم األيــام. الدينيــة بالتفصيــل، لكنــه توقَّــع أن إنجــاز هــذه املهمَّ

ــة الكشــف الكامــل عــن البنيــة الدينيــة للرأســالية، يــرى  لكــن عــى الرغــم مــن صعوبــة إنجــاز مهمَّ

ــة: ــة، وهــي اآلتي د بعــض الخصائــص الرئيســة لهــذه البني ــا أن نحــدِّ ــزال مبقدورن ــه ال ي بنيامــن أن
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ــدي، شــعائري، بــل رمبــا الديــن األشــد تعبُّديــًة وشــعائريًة مــن بــن جميــع  أواًل: الرأســالية ديــن تعبُّ

األديــان التــي ُوِجــدت عــى اإلطــاق. فالرأســالية ديــٌن عمــيلٌّ متامــا، ديــن أفعــال ال أقــوال، ديــن قائــم 

عــى العبــادة حــًرا، ديــن خــاٍل مــن أيــة عقيــدة أو مذهــب أو الهــوت. مــا الــذي يتعــنَّ عــى املــرء فعلــه 

ــا، وال أن يؤمــن  ــا معيًن ــا الهوتيًّ - إذن - إذا مــا أراد أن يعتنــق هــذا الديــن؟ ليــس عليــه أن يتلقــى تدريبً

مبعتقــداٍت مــا، أو يحفــظ تعاليــَم مــا، وإمنــا عليــه أن يدخــل يف العبــادة رأًســا )أن يبيــع الســلع ويشــريها، 

أن يُضــارب يف البورصــة، أن يســتثمر يف رأســاله، أن يبــدأ مروعــه التجــاري... إلــخ(. فوحدهــا األفعــال 

ة مــن أي مصــدٍر  لهــا قيمــة يف هــذا الديــن، وقيمتهــا هــذه قيمــة محايثــة متاًمــا، مبعنــى أنهــا غــر مســتمدَّ

ســوى نفســها، عــى عكــس عبــادات وشــعائر األديــان التعبُّديــة األخــرى، التــي تســتمدُّ قيمتهــا مــن إلــه 

د صامويــل فيــر - ليــس هــو مصــدر املعنــى يف الديــن الرأســايل،  )متعــاٍل( خــارج عنهــا. فاإللــه - كــا يشــدِّ

وإمنــا العبــادة املســتقلة متاًمــا عــن اإللــه هــي املصــدر الوحيــد لــكل معنــى.

ــادة  ــكل هــذه العب ــد ب ــذي يُعب ــن ذا ال ــه الرأســالية؟ م ــْن هــو إل ــُه فَم ــٍن إلُه ــكل دي لكــن إذا كان ل

املفرطــة؟ مــن اليســر تخمــُن اســم هــذا اإللــه، إنــه املــال: واملــال هنــا ليــس إلًهــا مجازيًّــا، وإمنــا هــو إلــه 

ــه  ــق )إل ــد اإلغري ــو أو هــادس عن ى ببلوت ــان. هــو املســمَّ ــه األوث ، ملمــوس، ومتعــن، أُقيمــت ل ــيٌّ حقيق

ى بـــ mammon يف  املــال والــراء، ولكنــه - وال عجــب - إلــه العــامل الســفيل والجحيــم كذلــك(. وهــو املســمَّ

اليهوديــة واملســيحية القروســطية. نقــرأ يف اإلنجيــل: »يــا أيهــا اإلنســان ال ميكنــك أن تخــدم ســيديْن. فإمــا 

أن تُبغــض أحدهــا وتحــبَّ اآلخــر، أو أن تخلــص ألحدهــا وتــزدري اآلخــر. ال ميكنــك أن تعبــد اللــه واملــال 

مًعــا« )متَّــى، اإلصحــاح 6، آيــة 24(. ليــس املــال - َوفــق هــذه اآليــة - مجــرَّد إلــه ضمــن آلهــة أخــرى قــد 

تُعبــد مــن دون اللــه، وإمنــا هــو النِّــدُّ الوحيــد لــه، وحــده املــال ينــازع اللــه يف ســيادته، ومــن ثـَـمَّ ال يســع 

اإلنســان أن يخدمهــا مًعــا، يعبدهــا مًعــا، وإمنــا يتعــنَّ عليــه أن يختــار بينهــا. ويف القــرآن، يقــول واحــٌد 

ــْه{ )الحاقــة، آيــة )2(. ويف الحديــث، نجــد النبــي  ــي َمالِيَ ــى َعنِّ ــا أَْغَن مــن أصحــاب الجحيــم متحــًرا: }َم

يقــول: »تعــس عبــد الدينــار والدرهــم« )صحيــح البخــاري(.

ــا أساســيًّا - وفًقــا لبنيامــن - يف صــورة النقــد، يف أوراق البنكنــوت، التــي  ويتجــىَّ إلــه الرأســالية تجليً

لــة متاًمــا كــا كان لــكل  تعــادل صــور القديســن يف األديــان األخــرى، فلــكل دولــٍة أوراقهــا النقديــة املبجَّ

لــن. ويف كتابــه »شــارع ذو اتجــاه واحــد«، يلفــت بنيامــن انتباهنــا إىل قــدر  ــٍة صــوُر قديســيها املبجَّ دول

الزخرفــة )الباروكيــة( املوجــودة يف أوراق البنكنــوت، زخرفــة أيقونيــة وظيفتهــا إظهــار »روح قــدس مهابــة 

الرأســالية وهولهــا«، إنهــا »واجهــة الجحيــم«: لــو كان الجحيــم بنايــًة، فــإن زخرفــة البنكنــوت هــي واجهــُة 

هــذه البناية.)بنــاًء عــى فكــرة بنيامــن هــذه، ينبغــي أالَّ نـُـيسء تأويــل عبــارة in God we trust املنقوشــة 
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ــه  ــذا اإلل ــو ه ــود ه ــا املقص ــال، وإمن ــه متع ــا أي إل ــه هن ــود باإلل ــس املقص ــي؛ فلي ــدوالر األمري ــى ال ع

 .) in this god we trust :ــًة للعبــارة هــي إذن بالــذات: الــدوالر. قــد تكــون الصيغــة األكــر دقَّ

ـــا  ـــرى له ـــة األخ ـــان التعبُّدي ـــادات يف األدي ـــة: العب ـــي اآلتي ـــالية، فه ـــن الرأس ـــة لدي ـــة الثاني ـــا الخاصي أم

مواقيـــُت معيَّنـــة تُقـــى فيهـــا، يـــؤدي املـــرء صاتـــه مثـــًا يف ســـاعة معيَّنـــة مـــن النهـــار، أو يحـــر 

اســـه يف يـــوم معـــنَّ مـــن األســـبوع، أو يشـــارك يف طقســـه يف يـــوم معـــنَّ مـــن الســـنة، وفيـــا خـــا  قدَّ

ـــي هـــذا  ـــن الرأســـالية: فف ـــع دي ـــا م ـــرَّ متاًم ـــد تغ ـــادة. لكـــن هـــذا الوضـــع ق ـــات ال توجـــد عب هـــذه األوق

ـــد  ـــك أن الفرد/العب ـــي ذل ـــة، ال يعن ـــُت معيَّن ـــا( مواقي ـــالية هن ـــة الرأس ـــادة )أي املارس ـــس للعب ـــن لي الدي

ـــد مقصـــورًة عـــى  ـــادة مل تُع ـــي أن العب ـــا يعن ـــه، وإمن ـــو ل ـــا يحل ـــه وقت ـــؤدي عبادات ـــدا بوســـعه أن ي ـــد غ ق

ـــد  ـــادة، مل تُع ـــوى العب ـــة س ـــد مث ـــت. مل يُع ـــول الوق ـــًة ط ـــًة، مفروض ـــارت رسمدي ـــا ص ـــه، وإمن ـــٍت بعين وق

ـــام  ـــارت األي ـــا ص ـــادة، وإمن ـــن العب ـــة م ـــة« خالي ـــام »عادي ـــادة، وأي ـــة للعب ص ـــة« مخصَّ س ـــام »مقدَّ ـــد أي توج

ســـة: أســـبوع الرأســـالية كلـــه »جمعـــة«/ »ســـبت«/ »أحـــد«، كل يـــوم هـــو يـــوم »عيـــد«  كلهـــا مقدَّ

ـــالية  ـــادة يف الرأس ـــق، والعب ـــد مطل ـــالية عب ـــد يف الرأس ـــوس. إن العب ـــا طق ـــوم ب ـــد ي ـــايل، وال يوج رأس

ــن  ــا بنيامـ ــا يصفهـ ــة، كـ ــة وال رحمـ ــا هدنـ ــادة sans trêve et sans merci ، بـ ــة، عبـ ــادة مطلقـ عبـ

ـــع ويشـــري ويكـــدح ويضـــارب ويســـتثمر...( طـــوال  ـــد )يبي ـــر(، وعـــى الفـــرد أن يتعبَّ )مســـتعرًا مـــن بودل

ـــاة األفـــراد مـــن  الوقـــت، فاملارســـات الرأســـالية ال تعـــرف التوقـــف وال االنقطـــاع، إنهـــا تســـيطر عـــى حي

ـــب الرأســـالية مـــن  ـــم، تطل ـــد الدائ ـــوي. وعـــاوة عـــى التعبُّ ـــكل ل ـــر ماي ـــد إىل اللحـــد، عـــى حـــدِّ تعب امله

ـــى  ـــس الرأســـايل بأق ـــد أن يشـــارك يف الطق ـــى العب ـــادة، ع ـــذه العب ـــراد أن يســـتفرغوا وســـعهم يف ه األف

ـــا بالحـــاس )إىل  ـــا حـــارًضا ملتهبً ـــد قلبً ـــا تري ـــة، وإمن ـــادة ســـاهية غافل ـــرىض بعب ـــا ال ت ـــر، إنه درجـــات التوتُّ

ـــر(.  ـــذا التوتُّ ـــرَّاء ه ـــن ج ـــا م ـــا م ـــا يوًم ـــكت« متاًم أن »يس

أمـــا الخاصيـــة األخـــرة، فهـــي اآلتيـــة: فكـــرة العبـــادة يف األديـــان األخـــرى هـــي »تكفـــر« الذنـــوب، 

ـــعور  ـــن الش ـــص م ـــي يتخلَّ ـــم، ل ـــْوم والتأثي ا لل ـــتحقًّ ـــود مس ـــي ال يع ـــه، ل ـــى عن ـــي يُعف ـــد ل ـــرء يتعبَّ فامل

بالذنـــب. لكـــن مـــع الرأســـالية مل تُعـــد العبـــادة - وألول مـــرة يف التاريـــخ - ســـبيًا لتكفـــر الذنـــوب، وإمنـــا 

ـــى  ـــتثمر )حت ـــن يس ـــع أن بنيام ـــن. والواق ي ـــب، للدَّ ـــْوم، للذن ـــة لل ـــا - منتج ـــس متاًم ـــى العك ـــت - ع أضح

ـــة؛ إذ  ـــة schuld األملاني ـــاس الشـــيطاين« لكلم ـــه بــــ »االلتب ـــا يصف ـــا في ـــا رأســـاليًّا( هن نســـتخدم مصطلًح

ـــادي  ـــن يف شـــكليه امل ي ـــن الدَّ ـــرِّ ع ـــا تُع ـــه، إنه ـــت نفِس ـــن« debt يف الوق ـــب« guilt و«َدي ـــي »ذن ـــا تعن إنه

ـــه  ـــا لنيتش ـــا متاًم ـــن« هن ـــن »مدي ـــي ) بنيام ـــن ميتافيزيق ـــوى َدي ـــس س ـــب لي ـــا أن الذن ـــي، مب وامليتافيزيق

ـــان األخـــرى  ـــا األخـــاق(. إذن، فبينـــا تعمـــل جميـــع األدي ـــان عـــن هـــذا االلتبـــاس يف جنيالوجي أول مـــن أب
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ـــه  ـــم« أتباع ـــى »تأثي ـــل ع ـــذي يعم ـــد ال ـــن الوحي ـــي الدي ـــالية ه ـــإن الرأس ـــا، ف ـــص« أتباعه ـــى »تخلي ع

ـــون. ـــاج الذنوب/الدي ـــارة إلنت ـــة جب ـــا ماكين ـــم، إنه وإدانته

ـــم يف  يـــن معمَّ د بنيامـــن عـــى أن الذنب/الدَّ لكـــن مـــن هـــو املذنب/املديـــون هنـــا بالضبـــط؟ يشـــدِّ

ـــون  ـــع مذنبون/مدين ـــر(، إن الجمي ـــاليًّا آخ ـــا رأس ـــتخدم مصطلًح ـــى نس ـــومل« حت ـــل »مع ـــالية )أو قُ الرأس

« وغـــر مجتهـــد  هنـــا: الفقـــر مديـــون بالطبـــع مبـــا أنـــه ال ميلـــك مـــا يكفيـــه، ومذنـــب ألنـــه »مقـــرِّ

ـــون  ـــل يف أن يك ـــد فش ـــكايف، لق ـــذكاء ال ـــه بال ـــتثمر مال ـــكايف، مل يس ـــدر ال ـــدح بالق ـــو مل يك ـــة؛ فه يف الطاع

ـــو مشـــاريع،  ـــه ال يكـــفُّ عـــن الدخـــول يف مشـــاريع تل ـــا. والغنـــي الرأســـايل مديـــون هـــو اآلخـــر مبـــا أن غنيًّ

ـــًة ويـــرًة يف حـــن أن  ـــه مين ـــذر أموال ـــار، يب ـــه مســـتهلك جبَّ ـــب مبـــا أن ـــك، ومذن ـــو بن ـــك تل ـــا مـــن بن مقرًض

ـــون/ ـــه مدي ـــدة. الكوكـــب كل ـــا يف مشـــاريع جدي ـــك، وضخه ـــا عـــن ذل ـــا عوًض ـــه هـــو مراكمته الواجـــب علي

مذنـــب إذن يف الرأســـالية. لكـــن الحـــال أن راديكاليـــة بنيامـــن ال تقـــف عنـــد هـــذا الحـــد: فليـــس الكـــون 

ـــع  ـــو وض ـــا ه ـــؤال اآليت: م ـــا إىل الس ـــا يجرن ـــو م ـــا. وه ـــه أيًض ـــا خالق ـــب، وإمن ـــو املديون/املذن ـــده ه وح

ـــالية  ـــن، إن الرأس ـــا تأنس ـــت، وإمن ـــه مل مي ـــإن اإلل ـــن، ف ـــا لبنيام ـــالية؟ وفًق ـــن الرأس ـــال يف دي ـــه املتع اإلل

ـــدا  ـــا غ ـــت، وإمن ـــه مل مي ـــه، ولكن ـــن تعالي ـــه م ـــقط اإلل ـــد س ـــان: »لق ـــه إىل إنس ـــا حوَّلت ـــه وإمن ـــل اإلل مل تقت

ـــن  ـــن لع ـــو م ـــو اآلخـــر. أليـــس ه ـــا ه ـــا ومديونً ـــد غـــدا مذنبً ـــه«؛ لق ـــاركًا لإلنســـان يف املصـــر نفِس مش

ـــا للمنطـــق  ـــو - طبًق ـــمَّ فه ـــه ورضـــاه. ومبـــن ثَ ـــة نعمت ـــى هـــو آي ـــا أن الغن ـــراء؟ طامل ـــم فق ـــا أنه ـــراء مب الفق

ـــر  ـــر األرض. إن الفق ـــر، عـــى ظه ـــراء، أي معظـــم الب ـــي( - املســـؤول عـــن وضـــع  الفق الرأســـايل )الكالفن

ـــراء. ـــه الفق ـــب مخلوقات ـــو ذن ـــا ه ـــا ك ـــه، متاًم ـــه، إمث ـــو ذنب ه

بعدمـــا صـــار الجميـــع مذنبًـــا ومديونًـــا، مبـــا فيهـــم اإللـــه لنفســـه، مـــا الـــذي يتبقـــى لإلنســـان يف 

ظـــل الرأســـالية؟ ال يشء ســـوى اليـــأس التـــام، القنـــوط. الرأســـالية ديـــن غـــر معنـــيٍّ بخـــاص أي 

أحـــد، إنهـــا ال تـــروم ســـوى نفســـها، ليـــس لهـــا غايـــة ســـوى تأبيـــد نفســـها، أن متتلـــك النهايـــة، أن 

ـــام  ـــأس الت ـــا يف الي ـــم أفواًج ـــا بإدخاله ـــر، وإمن ـــداء الب ـــغولة بافت ـــر مش ـــا غ ـــة. إنه ـــي النهاي ـــر ه تص

ـــة  ـــا واجه ـــالية - بأنه ـــدس الرأس ـــوت - روح ق ـــن أوراق البنكن ـــف بنيام ـــد وص ـــك. لق ـــن ذل ـــا ع عوًض

ــا اإللهيـــة - أن واجهـــة الجحيـــم  ــا - يف الكوميديـ ــا أالَّ ننـــى أن دانتـــي قـــد أخرنـ الجحيـــم، وعلينـ

ـــكل  ـــا ماي ـــوا« )ويذكِّرن ـــا، أاََل فلتقنط ـــون هن ـــا الداخل ـــا أيه ـــة: »ي ـــارة الفظيع ـــذه العب ـــا ه ـــوب عليه مكت

ـــى  ـــارة نفســـها ع ـــذه العب ـــب ه ـــد كت ـــأن الرأســـايل ق ـــر - ب ـــو اآلخ ـــا - ه ـــد أخرن ـــس ق ـــأن مارك ـــوي ب ل

ـــالية  ـــع الرأس ـــل يف مصن ـــادات العم ـــب إرش ـــه. إن كتي ـــل دخول ـــٍل قب ـــا كل عام ـــع، ليقرأه ـــة املصن بواب

ال يحتـــوي إالَّ عـــى كلمـــة واحـــدة: القنـــوط(.
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ــا لــه: فاإللــه املتعــال   مل يُعــد لإلنســان - إذن - أي أمــٍل يف الخــاص، فــإىل مــن بالضبــط قــد يلجــأ طلبً

)ســابًقا( قــد غــدا - ضمــن ديــن الرأســالية - يف حاجــة للخــاص هــو اآلخــر مبــا أنــه مديــوٌن ومذنــٌب متاًمــا 

كــا هــو اإلنســان، أمــا إلــه الرأســالية - أي املــال - فهــو ال يعبــأ بالطبــع بــأي أحــٍد ليــس معــه مــال، عــى 

حــدِّ تعبــر مايــكل لــوي. ومل يُعــد لــه - عــاوة عــى ذلــك - أي أمــٍل يف الخــاص مــن الرأســالية نفســها، 

فهــي تبــدو قـَـَدًرا ال يـُـرَد وال يــزول، بــل إن تخيُّــل زوال العــامل نفســه أهــوُن علينــا مــن تخيُّــل زوالهــا هــي، 

كــا ياحــظ فريــدرك جيمســون )ويكــرِّر جيجــك(. فهــل ميكــن للمــرء أن يكفــر بالرأســالية؟ إنهــا الديــن 

الوحيــد الــذي ال ميكــن الخــروج منــه عــى مــا يبــدو.
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