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ملخص

ــراءة  ــال ق ــن خ ــنِّي م ــكام الس ــم ال ــيادة يف عل ــاميًّا للس ــوًرا إس ــة تص ــذه الدراس م ه ــدِّ   تُق

متفحصــة لـ"ِغَيــاث األَُمــِم يف الِتَيــاِث الظُّلَــم"، العمــل الســيايس األبــرز أليب املعايل الجَوينــّي ]478ه/ 

ــّي استكشــاف  ــل كارل شــميت، يحــاول الجَوين ــوز املدرســة األشــعرية. ومث 1085م[ أحــد أهــم رم

ــا للمعايــري السياســية، إال أن  أســس الســلطة الســيادية مــن خــال النظــر يف حــاالت االســتثناء وفًق

د  ــدِّ ــي تُح ــتثناء الت ــة االس ــرى أن حال ــّي ي ــإن الجَوين ــميت. ف ــف ش ــس موق ــّي عك ــف الجوين موق

جوهــر الســيادة هــي غيــاب الســلطة الســيادية، وأن الغايــة النهائيــة للســيادة هــي تأمــن مجتمــع 

ــأن  ــة ب ــج الدراس ــّي، تُحاج ــد الجَوين ــامي عن ــزة« اإلس ــوم »املعج ــة مفه ــاين. وبدراس دي عق ــدُّ تع

ــد  ــديل فري ــد ج ــتند إىل نق ــيادية يس ــلطة الس ــة الس ــه لوظيف ــتمولوجي يف توصيف ــاس اإلبس األس

ــة االســتبداد املســتنري.  لنظري

الكلمات المفتاحية:
الجويني، االستثناء، اإلمامة، اإلسالم، التعددية، شميت، السيادة.
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مقدمة
   

يف نهايــة الفصــل األول مــن الاهــوت الســيايس، ينقــل كارل شــميت )2005: 15) هــذا االقتبــاس 

عــن كريكيغــارد:

»االســتثناء يــرح العــام ويــرح نفســه. وإذا أراد املــرء دراســة العــام بشــكل صحيــح فــا يحتــاج 

إال إىل البحــث حولــه عــن اســتثناء حقيقــي. إنــه يكشــف كل يشء بشــكل أكــر وضوًحــا مــا يفعلــه 

، ولكــن هنــاك اســتثناءات إذا مل يكــن مــن  العــام، والحديــث غــري املتناهــي عــن العــام يصبــح ممــاًّ

ــر  املمكــن تفســريها فــا ميكــن تفســري العــام كذلــك. نــادًرا مــا تُاَحــظ الصعوبــة؛ ألن العــام ال يُفكَّ

فيــه بشــغف بــل بســطحية مريحــة. واالســتثناء مــن ناحيــة أخــرى يفكــر يف العــام بشــغف حــاد«.

قصــد شــميت أن يكــون هــذا االقتبــاس مبثابــة نقــد للنظريــة الحديثــة للدولــة الليرباليــة، التــي 

عــي التغلــب عــى االســتبداد والحكــم املطلــق مــن خــال اطــراد العقانيــة الشــاملة. ومــع ذلــك،  تدَّ

فبدعــوى القضــاء عــى االســتبداد جــادل شــميت بــأن النظريــة الحديثــة للدولــة تحــاول االلتفــاف 

عــى القضيــة األســاس يف صلــب أي نظريــة سياســية: وهــي الســيادة. حيــث تؤكد الســلطة الســيادية 

، فقــد رصح  وجوديًّــا قدرتهــا عــى الحكــم ورشعيتهــا مــن خــال تحــدي املعايــري العقانيــة. ومــن ثـَـمَّ

ــتثناء«.  ر االس ــرِّ ــي تُق ــي »الت ــيادية ه ــلطة الس ــأن الس ــهور- ب ــو مش ــا ه ــميت )2005: 5) -ك ش

وبدورهــا، تتمتــع حالــة االســتثناء هــذه بطابــع الهــويت عميــق؛ ألنهــا تعكــس الطريقــة التــي متكَّنــت 

بهــا املعجــزة مــن تعليــق النظــام الطبيعــي لألشــياء. 

س،  ا مــن الكتــاب املقدَّ ويتَّبــع وصــف شــميت لـ»الاهــوت« و»املعجــزة« منظوًرا أساســيًّا مســتمدًّ

تخلــل الفلســفة السياســية الغربيــة منــذ أواخــر القــرن الســادس عــر وأوائــل القــرن الســابع عر))). 

ــة املحايــث مــن خــال  ــه املتعــايل يســود عــى عــامل الطبيعــة املادي ــإن اإلل ــا لهــذا املنظــور، ف وفًق

املعجــزة؛ فاملعجــزة هــي املحــل الــذي يتدخــل فيــه اإللــه امليتافيزيقي/مــا وراء التاريخــي، ويقهــر 

رفــة ملفهــوم الســيادة ومارســتها. حيــث تتدخــل  الســياق املادي/التاريخــي. وهــذه هــي الصفــة املعِّ

)))  يتضــح هــذا املنظــور يف مناقشــة هوبــز )994)م) للنبــوة واملعجــزات يف األقســام: الســادس والثاثــن، والســابع والثاثــن مــن الجــزء الثالــث 

مــن الليفيثــان، ويف طــرح ســبينوزا )))20م)، ال ســيا يف الفصــول 2 و5 و6 و7 مــن رســالة يف الاهــوت والسياســة.
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الســلطة الســيادية يف النظــام القانــوين للحكــم لتحكــم التاريــخ ميتافيزيقيًّــا؛ ويحــدث هــذا التدخــل 

ــميت  ــدي ش ــن منتق ــد م ــرية العدي ــة األخ ــذه النقط ــت ه ــد دفع ــة، وق ــفية للغاي ــة تعس  بطريق

االســتثناء  اختــزال حالــة  لتحليلــه، وال ميكــن  الديكتاتوريــة  اآلثــار  عــى  الضــوء  تســليط   إىل 

ــن الدســتور الســيادي  ــذي ال يتجــزأ م ــرح جــزء االســتبداد ال ــة ل )die Ausnahme) يف أي محاول

ــيايس  ــوت الس ــإن الاله ، ف ــمَّ ــن ثَ ــة. وم ــة أو املادي ــة العقاني ــث الغائي ــن حي ــيايس م ــم الس للحك

ــا  ــة االســتثناء. ووفًق ــط بحال ــرار االســتبدادي املرتب كمفهــوم ومامرســة بالنســبة لشــميت هــو الق

ــة للحكــم الســيايس.  ــي اللحظــة األصلي ــذا، فه له

وقــد طرحــُت يف هــذه الدراســة إجابــًة إســاميًة عــى توصيــف شــميت الَقــَدري للســيادة بوصفها 

ــم" العمــل الســيايس  ــاِث الظُّلَ ــِم يف الِتَي ديكتاتوريــة ال مفــر منهــا، مــن خــال تفحــص "ِغَيــاث األَُم

األبــرز ألحــد أهــم رمــوز املدرســة األشــعرية وهــو أبــو املعــايل الجَوينــّي )478ه/ 1085م). حيــث 

يطــور الجَوينــّي يف هــذا العمــل مقاربــة فريــدة مــن نوعهــا إىل حــد مــا ملســألة الســيادة )اإلمامــة)، 

وهــي مــا مييــزه عــن معظــم املفكريــن األشــاعرة والُســنَّة)2)، فبــدالً مــن مجــرد مناقشــة دور اإلمــام أو 

الراعــي الوظيفــي the functional guardian))) )4)، والــروط التــي يتعــنَّ عليــه الوفــاء بهــا، ومهامه 

ــرَّس الجــزء األول لألســئلة  ــة أجــزاء. ك ــه إىل ثاث ــّي كتاب ــم الجَوين ــاره، يُقسِّ ــري اختي ــة ومعاي اإللزامي

املألوفــة حــول رشعيــة اإلمــام، أمــا الجــزءان الثــاين والثالــث فيتســان بالتجديــد والبعــد عــن النمطية 

ــنية املعهــودة بشــأن الحكــم الرعــي )اإلمامــة). وأثبــُت أن الجَوينــّي قــد  مقارنــة باملصنفــات السُّ

ــا مــا تكــون مناقشــات الســيادة )اإلمامــة( يف املصنفــات الكاميــة لألشــاعرة وغريهــم مــن املفكريــن الُســّنة موجــزة، وتركــز عــى وجــوب  )2)  غالبً

اختيــار اإلمــام، والــروط الرضوريــة والكافيــة الختيــار اإلمــام، وانتقــاد اإلنــكار الشــيعي لرعيــة خافــة أول الخلفــاء الثاثــة يف اإلســام )أبــو بكــر 

وعمــر وعثــان) )اآلمــدي، 0)20، الغــزايل، 2)20). وقــد كــرَّس علــاء الســنة، الذيــن كتبــوا كتبًــا كاملــة حــول املوضــوع مثــل الجَوينــّي، كتبهــم 

ملناقشــات أكــر تفصيــًا حــول املوضوعــات الثاثــة الســابقة، مضيفــن أقســاًما حــول املناهــج وااللتزامــات الدينيــة املتعلقــة بالحكــم. لاطــاع 

عــى عمــل رئيــس لهــذا النــوع مــن التصنيــف، انظــر عــى ســبيل املثــال: كتــاب األحــكام الســلطانية أليب الحســن املــاوردي.

)))  استخدم املؤلف ترجمة »الراعي الوظيفي« يف محارضة له بالعربية.

ــذا  ــبب ه ــأرشح س ــريب. وس ــراث الغ ــيادة يف ال ــب الس ــن صاح ــزه ع ــي« لتميي ــي الوظيف ــام) بـــ »الراع ــح )اإلم ــة مصطل ــدت ترجم ــد قص )4)  لق

االختيــار الحًقــا يف املقالــة. يف مقــال حديــث ألوفعامــري أنجــم Ovamir Anjum، قــال إنــه مــن األفضــل وصــف اإلمــام عنــد الجَوينــّي بـ»الراعــي 

shepherd أو الَنّســاج weaver«. حيــث يوضــح أن الجَوينــّي يجمــع بــن مفهــوم عــربي للحاكــم كــراٍع وفكــرة أفاطونيــة للحاكــم كَنّســاج. ومــع 

ــا إىل أن اإلمــام كــراٍع هــو واحــد مــن النــاس؛ فوفًقــا للجَوينــّي ال يحــق لإلمــام التدخــل يف حياتهــم الخاصــة. وبحســب  ذلــك يُشــري أنجــم محقًّ

ــا كــا هــو  ــا وليــس إقليميًّ ــا يحمــي فقــط عقيــدة وســامة مجتمــع املســلمن، واألمــة التــي يتــم تعريفهــا إميانيًّ أنجــم فــإن اإلمــام بصفتــه راعيً

الحــال يف الدولــة القوميــة الحديثــة. وبالرغــم مــن أننــي أتفــق عموًمــا مــع وجهــة نظــر أنجــم، إال أننــي لــن أوافــق عــى أن اإلمــام مســؤول عــن 

حراســة الديــن. بــداًل مــن ذلــك، ســأناقش أن اإلمــام هــو الراعــي ملجموعــة مــن التفســريات التعدديــة التــي تســمح بــإدراج طــرق مختلفــة 

لفهــم العالقــة بــن فكــرة واجــب الوجــود والســياق التاريخــي. ووفًقــا لهــذا التفســري، فــإن األمــة ليســت محــددة بدقــة يف العقيــدة اإلســامية؛ 

فقــد يشــارك أتبــاع الديانــات املختلفــة يف املجتمــع بقــدر مــا يقعــون ضمــن حــدود هــذا الطيــف، كــا ســنرحه بشــكل كامــل يف املقــال. لهــذا 

 .shepherd لتجنــب النتائــج املرتبــة عــى اســتخدام كلمــة الراعــي »functional guardian الســبب، اخــرت وصــف اإلمــام بـ»الراعــي الوظيفــي
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ــري  ــاين ملعاي ــة الســيادة. ويُخصــص الجــزء الث ــروط رشعي ــط ب ــس فق ــم بجوهــر الســيادة ولي اهت

اختيــار بديــل الراعــي الوظيفــي عندمــا ال يســتويف أحــد رشوط الراعــي املثــايل املوضحــة يف الجــزء 

األول. أمــا الجــزء الثالــث فهــو مخصــص لسلســلة مــن أربــع حــاالت اســتثناء. وتحــدث الحالــة األوىل 

ــدث  ــتقلة. وتح ــكام املس ــع األح ــل م ــون للتعام ــاء املؤهل ــم العل ــدون، وه ــدم املجته ــا ينع عندم

الثانيــة عنــد انقــراض َحَملــة الريعــة )ناقــي املذاهــب) )الجوينــي، 2011م))5). ويف الحالــة الثالثــة، 

يغيــب العلــاء ويحفــظ العامــة مبــادئ )أصــول) الريعــة. وتحــدث الحالــة الرابعــة واألخــرية مــن 

ــوا غــري مدركــن حتــى ألصــول الريعــة)6).  ــرك العامــة ألنفســهم، ويكون حــاالت االســتثناء حــن يُ

ويؤكــد الجَوينــّي بشــكل خــاص أن هــذه الحــاالت االســتثنائية األربــع تُشــكِّل الغــرض الــذي ألجلــه 

وضــع الكتــاب )الديــب، 1988))7). يقــول الجَوينــّي يف الجــزء األخــري مــن الركــن الثــاين مــن الكتــاب، 

إن هــذه الحــاالت األربــع تكشــف عــن الغــرض األعظــم للكتــاب. يقــول: 

ه عــن األمئــة ذوي األمــر، فالقــول يف ذلــك يقــُع يف  »فــإِن َعــِري الزمــاُن عــن العلــامِء ُعــروَّ

ــا فيــه عــى مراتــب  الركــن الثالــث مــن الكتــاب، وهــو الغــرُض األعظــم، وســنوضُح مقصدنَ

ــاري  ــر يف مج ــا مل يج ــة م ــن رسِّ الرشيع ــدي م ــات، ونُب ــب واآلي ــأيت بالعجائ ــات، ون ودرج

ــي، 2011: 469(.  ــرات...« )الجوين الَخَط

يدعــي الجَوينــّي أنــه ســيطرح جانبًــا مــن جوانــب الريعــة اإلســامية ومارســتها مل يتــم التعــرف 

إليــه مــن قبــل مــن خــال دراســة حــاالت االســتثناء األربــع. ولكــن مــا العاقــة بــن حــاالت االســتثناء 

هــذه واملوضــوع املعلــن للكتــاب، أي جوهــر وأســاس الســيادة الرعيــة يف نظــام الحكــم اإلســامي؟ 

ــة يف  ــر جوهري ــاء أك ــاب العل ــتثنائية لغي ــة االس ــّي الحال ــرب الجَوين ــاذا يعت ــك، مل ــى ذل ــاوة ع ع

ــام)؟  ــي )اإلم ــي الوظيف ــاب الراع ــة غي ــة بحال ــة)))، مقارن ــن الريع ــب م ــن هــذا الجان الكشــف ع

)5) هــؤالء النقلــة ليســوا مثــل العامــة الذيــن ال علــم لهــم بالعلــوم اإلســامية، ومــن ثـَـمَّ فهــم محــض مقليديــن. وقــد تقبــل العامــة الفتــاوى دون أن 

يعرفــوا بالــرضورة نســبتها التريعيــة ratio legis. بــداًل مــن ذلــك، فهــؤالء هــم العلــاء الذيــن يدركــون منهجيــة املجتهديــن يف اســتنباط األحــكام 

يف املذهــب الــذي ينتمــون إليــه. إال أنهــم غــري قادريــن عــى مارســتها )الجوينــي، ))20).

)6) تجــدر اإلشــارة إىل أن الحالــة األخــرية لاســتثناء ال تُشــري إىل »حالــة الطبيعــة« مبفهــوم هوبــز أو لــوك. يبــدأ الجَوينــّي يف مفهومــه للسياســة مــن 

موقــف شــبه أرســطي. وهــو أن البــر بطبيعتهــم حيوانــات اجتاعيــة. وخــارج املدينــة هنــاك إمــا اآللهــة أو الوحــوش. ومــن ثـَـمَّ فــا حاجــة إىل 

عقــد للتغلــب عــى رش حالــة الطبيعــة. ويُعــزَّز هــذا الــرأي مــن منظــور كامــي مــن خــال الغيــاب التــام ملفاهيــم الخطيئــة األصليــة أو الــر 

الراديــكايل.

)7) يــرى عبــد العظيــم الديــب أن الجَوينــّي يبنــي رؤيتــه بأكملهــا للمجــال الســيايس عــى هــذه الحــاالت املتتاليــة مــن االســتثناء. حتــى أنــه يقــول 

إنــه ينبغــي قــراءة مناقشــة الجَوينــّي لــدور اإلمــام يف الجــزء األول يف ضــوء حــاالت االســتثناء هــذه ألنهــا تحــدد الــروط األساســية وســبب وجــود 

مهــام الراعــي الوظيفــي األساســية )الديــب، ))9)).

))) اُســتخدمت الريعــة مــن ِقبــل الجَوينــّي، بــكل مــن املعنــى العــام واملثــايل لتنظيــم اللــه للســلوك اإلنســاين، والطريقــة التــي يتــم بهــا تفســري هــذا 
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ــّي  ــد الجَوين ــوض تأكي ــذا الغم ــد ه ــن تعقي ــد م ــا يزي ــارشة. وم ــًة مب ــّي إجاب ــي الجَوين  ال يُعط

يف البــاب الخامــس)9) مــن الركــن األول مــن الكتــاب، واملخصــص لذكــر واجبــات وخصائــص 

ــاب اإلمامــة ليــس مقصــودي يف هــذا املجمــوع«  ــار الراعــي الوظيفــي، عــى أن: »كت ــري اختي  ومعاي

ــث تطــرح  ــة، حي ــذه املفارق ــًا له ــي، 2011: 290). فســتقدم هــذه الدراســة تفســريًا محتم )الجوين

أن الحــاالت األربــع لاســتثناء التــي نُوِقَشــت يف الركــن الثالــث مــن الكتــاب توفــر األســس 

اإلبســتيمولوجية لــدور الراعــي الوظيفــي والخطــوات العمليــة الصحيحــة التــي ينبغــي اتخاذهــا عنــد 

غيــاب الراعــي الوظيفــي الــذي تناولــه الجَوينــّي يف الركنــْن األول والثــاين مــن الكتاب. وتُشــري األســس 

اإلبســتمولوجية هنــا إىل املبــادئ العامــة وحــدود التفكــري املنطقــي التــي تكمــن وراء إنتــاج أحــكام 

الريعــة املعياريــة والتقريريــة. ويف الوقــت نفســه، تقــرر هــذه املبــادئ والحــدود صاحيــات ومهــام 

اإلمــام اإللزاميــة. ويف الختــام، ســأطرح أن مضمــون الســيادة بالنســبة للجَوينــّي هــو حايــة تعدديــة 

ــون  ــور ملضم ــذا التص ــد ه ــية. ويع ــة سياس ــزة ألي هيئ ــا ممي ــي يعتربه ــة الت ــات العقاني التوجه

ــكل  ــو يُش ــل. فه ــن قب ــف م ــه مل يُكتَش ــّي أن ــي الجَوين ــذي يدع ــة ال ــر الرشيع الســيادة هــو جوه

ــيادة  ــة، ودور الس ــس الرعي ــص وأس ــنية لخصائ ــم الس ــة، واملفاهي ــة الريع ــادة صياغ ــاس إع أس

ــة تعكــس مجموعــة  ــّي أن هــذه التوجهــات العقاني ــاب. ويعتقــد الجَوين يف الركــن األول مــن الكت

محــددة مــن الطــرق التــي ميــارس بهــا البــُر عقانيتهــم بوصفهــم فاعلــن عقانيــن. لذلــك، يجــب 

ــيادة يف  ــود الس ــبب وج ــه س ــم، بوصف ــة إىل حايته ــم الحاج ــم وفه ــاف خصائصه ــربز استكش أن ي

الحالــة االســتثنائية لغيــاب الســلطة الســيادية. هــذه هــي الطريقــة التــي ميكــن بهــا توضيــح أصــل 

جوهــر الســيادة. 

بهــذا املعنــى، فــإن الجَوينــّي يشــبه شــميت؛ يؤمــن بــأن حالــة االســتثناء تكشــف عــن الجوهــر 

ــا عكســيًا لحالــة االســتثناء  املفاهيمــي والعمــي للســيادة. ومــع ذلــك، فــإن الجَوينــّي يعتمــد وصًف

التــي عرَّفهــا شــميت. فبــدالً مــن متثيــل االســتثناء باعتبــاره التعبــري املطلــق للســلطة التــي تعلــق أي 

قواعــد ابســتمولوجية أو عقانيــة أو معايــري، يســتخدم الجَوينــّي حــاالت اســتثناء إلظهــار الكيفيــة 

التــي تحــدد بهــا القواعــُد اإلبســتمولوجية نطــاَق الســلطة ومارســتها. ويتضمــن الغــرض مــن املقارنة 

بــن شــميت والجَوينــّي شــقن. فمــن ناحيــة، تُســلِّط املقارنــة ضــوًءا جديــًدا عــى دفــاع الجَوينــّي 

الســنِّّي عــن األســاس العقــاين للتعدديــة والنظــام الســيايس. وهــذا املنظــور الجديــد مهــم بالنظــر 

  .(Hallaq, 20(0( املثل األعى واستخدامه عى نحو محدد ليكون مبثابة أساس لتحديد وحكم النظام السيايس يف سياق مناقشة السيادة

)9)  باب صفات اإلمام هو الباب الرابع وليس الخامس.

=
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إىل االهتــام املتزايــد بشــميت بصفتــه ناقــًدا رئيًســا لليرباليــة وأسســها اإلبســتمولوجية، باإلضافــة إىل 

االهتــام املتزايــد بالقــدر نفســه بالنظــر يف األســاس العقــاين للســيادة والنظــام القانــوين يف اإلســام. 

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن محاولــة تفســري اهتــام الجَوينــّي باالســتثناء يف مقابلــة شــميت مفيــدة 

ــم  ــام وعل ــة السياســية بشــكل ع ــن النظري ــة ب ــة يف العالق ــح املســاهمة اإلســالمية املحتمل لتوضي

ــة السياســية عــى وجــه  ــن مفهــوم املعجــزة والنظري ــة ب ــة، والعالق ــه امليتافيزيقي ــكالم وتصورات ال

الخصــوص. 

ــنية، حيــث  ــة املعرفــة السُّ ــّي يف نظري يستكشــف الجــزء األول مــن املقــال جــذور فكــر الجَوين

ــن  ــرب م ــة تق ــرد ُحجَّ ــس مج ــية ولي ــة سياس ــدم ُحجَّ ــتثناء يخ ــاالت االس ــوره لح ــري إىل أن تص يُش

 Intisar Rabb Cook( كــا جادلــت انتصــار رب ،legal minimalism نظريــة الحــد األدىن القانــوين

ــة االســتثناء  ــزة لحال ــص املمي ــح الخصائ ــال إىل توضي ــاين مــن املق et al, 2013). ويســعى الجــزء الث

عنــد الجَوينــّي، ومفهــوم الســيادة الــذي يواجــه شــميت. ثــم أنتقــل بعــد ذلــك إىل نقــد بــوين هونيــج 

Bonnie Honig األخــري لشــميت ومحاولتهــا بنــاء مفاهيــم بديلــة لاســتثناء والســيادة. وأُبــنِّ كيــف 

ــارة إىل  ــال باإلش ــم املق ــه هــي وشــميت. يُختت ــا قدمت ــّي ع ــد الجَوين ــتثناء عن ــة االس ــف حال تختل

ــة  ــة الدول ــر الدراســات حــول اإلســام ونظري الطريقــة التــي ميكــن أن تُســهم بهــا نتائجــه يف تطوي

ــة يف النظــرة اإلســامية للنظــام الســيايس ومفهــوم الســيادة بشــكل  بشــكل عــام، وطبيعــة العقاني

خــاص.

حالة االستثناء عند أبي المعالي الجَوينّي ومشكلة السيادة

ــم  ــديل للحك ــد الج ــس والنق ــل والح ــول العق ــر ح ــعري املبك ــاه األش ــة: االتج ــات أولي مالحظ

ــق: املطل

تأســس املذهــب األشــعري يف علــم الــكام عــى يــد أيب الحســن عــي بــن إســامعيل األشــعري 

ــنّي. وعــى مــدى  ــخ اإلســام السُّ ــة األكــر نفــوًذا يف تاري ــح املدرســة الكامي )324 ه/ 935م)، وأصب

ــة يف  ــع الرئيس ــدارس األرب ــبون إىل امل ــاء املنتس ــر الفقه ــام، انت ــف ع ــن أل ــر م ــدت ألك ــرة امت ف

الفقــه، والشــيوخ الصوفيــون، واملتكلمــون، وحتــى املــدارس الفلســفية، الذيــن اتبعــوا هــذا املذهــب 

يف الفكــر اإلســامي. وبينــا خضــع املذهــب األشــعري للعديــد مــن التحــوالت املهمــة يف تاريخــه، 

ــاظ  ــتمر يف الحف ــد اس ــفية، فق ــينا الفلس ــن س ــج اب ــن ُحج ــد م ــي للعدي ــه التدريج ــة قبول  خاص

 عــى مكانتــه الفكريــة البــارزة )الشــافعي، 2013). ويســعى هــذا املذهــب إليجــاد موقــف 

وســط بــن مذهــب املعتزلــة، واملذهــب الســلفي ألهــل الحديــث الــذي أسســه أحمــد بــن حنبــل 
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ــق مبســألة  ــا يتعل ــال، في ــدون، 2006). عــى ســبيل املث ــن خل )240 ه/ 855م) )الغــزايل، 2012- اب

صفــات اللــه، جــادل املعتزلــة بــأن العقــل ال ميكــن أن يتصــور اللــه عــى أنــه مركَّــب، ومــن ثـَـمَّ فــإن 

أي صفــة تُعــزَى إليــه هــي مجــرد معنــى ميكِّننــا نحــن البــر مــن إدراك أفعالــه، بينــا أكــد أهــل 

ــه، فينبغــي  ــه وصفات ــد العاقــة بــن ذات الل ــة لتحدي ــل عــن النبــي أي محاول ــه مل يُنَق الحديــث أن

ــمة )الغــزايل،  أن تؤخــذ صفــات اللــه بنصهــا. وقــد أدى منــع التأويــل هــذا إىل تأييــد مواقــف املُجسِّ

ــب  ــس املذه ــعري )324 ه/ 935 م) مؤس ــاعيل األش ــن إس ــي ب ــن ع ــو الحس ــذ أب 2012). واتخ

األشــعري موقًفــا وســطًا)10)، متقبــًا للِثقــل العقــاين لحجــة املعتزلــة، فرفــض أن تكــون صفــات اللــه 

زائــدة عــن الــذات أو جــزًءا منهــا. إال أنــه رفــض اتخــاذ خطــوة أخــرى إىل األمــام وتعامــل معهــا عــى 

أنهــا معــاٍن مجازيــة. ووفًقــا للمذهــب األشــعري، فــإن اللــه يتعــاىل عــى نطــاق املعرفــة العقانيــة 

ــإن أي أحــكام بشــأن  ــك، ف ــة. لذل ــكان واألشــياء املتناهي ــان وامل ــا املرتبطــة بحــدود الزم وتصنيفاته

العاقــة بــن ذات اللــه وصفاتــه هــي مجــرد تكهنــات محــددة مبســاحات املعرفــة العقانيــة. ومــن 

ثَــمَّ فقــد رأى األشــاعرة أن العاقــة بــن ذات اللــه وصفاتــه تختلــف عــن عاقــة الجوهــر وأعراضــه 

 .(1953  ,al-Ash‘arı(

ــة  ــة والســلفية؟ لإلجاب ــي يســتخدمها األشــاعرة يف نقــد العقاني ولكــن مــا األســس واألدوات الت

عــن هــذا الســؤال، ســأنظر باختصــار يف رســالة األشــعري الشــهرية، رســالة استحســان الخــوض يف علــم 

الــكام. ُخصصــت هــذه الرســالة لنقــد الســلفين الذيــن يعتــربون علــم الــكام بدعــة يجــب أن تُّحــرم. 

ويف ختــام الرســالة، قــال األشــعري )1953: 131): 

»وهــذه املســائل وإن مل يكــن يف كل واحــدة منهــا نــص عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه 

ــه تعــاىل والســنة واجتهادهــم.  ــه نــص مــن كتــاب الل وســلم، فإنهــم رّدوهــا وقاســوها عــى مــا في

فهــذه أحــكام حــوادث الفــروع رّدوهــا إىل أحــكام الريعــة التــي هــي فــروع ال تُســتَدرك أحكامهــا 

إال مــن جهــة الســمع والرســل. فأمــا حــوادث تحــدث يف األصــول يف تعيــن مســائل، فينبغــي لــكل 

ــا بالعقــل والحــس والبديهــة وغــري  ــة األصــول املتفــق عليه ــا إىل جمل ــرد حكمه عاقــل مســلم أن ي

ذلــك؛ ألن حكــم مســائل الــرع التــي طريقهــا الســمع أن تكــون مــردودة إىل أصــول الــرع التــي 

طريقهــا الســمع. وحكــم مســائل العقليــات واملحسوســات أن يــرد كل يشء مــن ذلــك إىل بابــه وال 

تخلــط العقليــات بالســمعيات وال الســمعيات بالعقليــات«.

يف هــذه الفقــرة، أرىس األشــعري نقطتــن نقديتــن مهمتــن. أواًل: إنــه مُييِّــز بوضــوح بــن األحــكام 

والقواعــد التــي ينبغــي الرجــوع فيهــا إىل الســمع وبــن األســئلة املتعلقــة بأصــول الديــن. ولكــن مــا 

)0)) اعتُِمد هذا املوقف وأُِعيد بناؤه من ِقبل الجَوينّي وكل املتكلمن األشاعرة تقريبًا. 
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هــي هــذه األصــول؟ أصــول الديــن، كــا رشحهــا ابــن خلــدون يف مقدمتــه، مُتثِّــل نظــام امليتافيزيقــا 

يف اإلســام )ابــن خلــدون، 2006، ج3)، هــذا النظــام يتضمــن رشوط قبــول مصــَدرّي الســمع )القــرآن 

والســنة). ثانًيــا: يــرى األشــعري أنــه عندمــا تُثــار أســئلة تتعلــق بهــذه األصــول ال ميكــن ردهــا إىل أي 

مصــدر ســمعي. فــإذا رُدَّت إىل الســمع يتولــد دور؛ ألننــا ســنطلب مــن الســمع تقديــم إجابــات بشــأن 

إمكانيــة قبــول هــذا الســمع يف املقــام األول. ولكــن مــا املصــادر التــي يجــب عــى املتكلمــن الرجــوع 

إليهــا لإلجابــة عــن ســؤال حــول هــذه األصــول؟ يجيــب األشــعري بأنــه يوجــد ثاثــة: العقــل والحــس 

والحــدس )Ibn Furak, 1987))11). ولكــن كيــف تتآلــف هــذه املصــادر؟

ــاب  ــدأ كت ــي. ويب ــر العق ــن رضورة النظ ــل ع ــا بفص ــعري تقريبً ــات األش ــم مصنف ــدأ معظ وتب

"اإلرشــاد" وهــو مصنــف مختــر للجَوينــّي يف علــم الــكام مقارنــة بكتابــه الضخــم الشــامل، بقســم 

ماثــل يؤكــد أن النظــر العقــي يجــب أن يكــون أســاس اإلميــان. إال أن الجَوينــّي يرفــض رأي املعتزلــة 

الــذي يوجــب النظــر عقــًا. بــل يذهــب إىل أنــه غالبًــا مــا يُعــرَف بهــذا الواجــب عــن طريــق الحــدس 

ــا أن النظــر العقــي واجــب.  ــدرك مــن خاله ــا املــرء ويُ ــة ينظــر إليه أو عــن طريــق مشــكلة عملي

ولكــن إذا كان املــرء غافــًا عــن هــذه األفــكار، كــا يقــول الجَوينــّي، فلــن يتمكــن مــن إدراك وجــوب 

ــا لكــن ليــس عــى أســاس الســمع وال مــن  ــّي النظــر العقــي واجبً ــا، يعتــرب الجَوين النظــر. مــن هن

خــال اإلدراك العقــاين الــرضوري بــل عــى أســاس القــدرة )التمكــن) )الجوينــي، 2001). مــا يعنــي 

أن أي إنســان قــادر عــى النظــر ســوف يــدرك أن عــى املــرء االســتفادة مــن العقــل مــن أجــل البحــث 

عــن الحقيقــة ومعرفــة العــامل. ولكــن مــا منهــج وحــدود اســتخدام العقــل يف فكــر الجَوينــّي عــى 

وجــه الخصــوص، ويف املذهــب األشــعري بشــكل عــام؟ وبقــدر مــا يتعلــق األمــر باملنهــج املتبــع، فــإن 

كاًّ مــن الجَوينــّي واألشــعري يتفقــان عــى االســتخدام الجــديل للعقــل. ووفًقــا للجَوينــّي واألشــعري، 

ميكــن ألي شــخص أن يصــل إىل فكــرة جميــع املثاليــات بالطريقــة نفســها التــي يبــدأ بهــا املحــاور 

ــًا.  ــة عق ــا ببســاطة بديهي ــة؛ إنه ــرة العدال ــول فك ــال، بقب ــبيل املث ــة، عــى س األفاطــوين الجمهوري

لكــن بعــد قبــول فكــرة اللــه، يبــدأ الشــخص -مثــل املحــاور األفاطــوين- محادثــة جدليــة حــول هــذا 

ــن يف املجتمــع. ويكــون الحــدس هــو املصــدر األول ألي مشــارك  ــايل مــع أعضــاء آخري الوجــود املث

ــا  ــا نفــرض اآلن أن هــذا املحــاور األشــعري يواجــه محــاوًرا معتزليًّ يف هــذا الجــدل التشــاريك. دعن

يجــادل يف املوقــف املبــنَّ أعــاه: الحجــة القائلــة بــأن اللــه ال ميكــن أن يكــون لــه صفــات. وســيقوم 

ــايل: كيــف ميكــن  ــرد عــى الســؤال الت ــة، بال ــات التجريبي املحــاور األشــعري مــن وجهــة نظــر البيان

)))) يُشري الحدس أو »البديهة« إىل املبادئ التي يتم التيقن بها عن طريق العقل رضوريًّا أي دون تفكري أو أدلة.
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أن يعلــم اللــه ويتــرف بنــاًء عــى علــم كامــل إذا مل يكــن لديــه هــذا العلــم؟ عــى ســبيل املثــال، 

يجــب أن يكــون لــدى النجــار علــم بالنجــارة حتــى يتمكــن مــن االســتفادة مــن هــذا العلــم والترف 

بنــاًء عليــه. فيســتخدم املحــاور األشــعري أمثلــة حدســية مضــادة للربهــان العقــي للمحــاور املعتــزيل. 

ــد  ــربه العدي ــا يعت ــة م ــي للمعتزل ــف العق ــبه املوق ــعري، يش ــّي واألش ــور الجَوين ــن منظ ــك، م لذل

 ،Hieddegger وهايدجــر Husserl خاصــة هــورسل ،phenomenologists مــن الفينومينولوجيــن

 (Lebenswelt( أو عــامل الحيــاة (das Allta¨gliche( موقًفــا نظريًّــا أو تأمليًّــا يُغلــف الحيــاة اليوميــة

يف تعبــري هــورسل. ولقبــول املوقــف املعتــزيل عــى املــرء أن يتتبــع منطــق الربهــان العقــي. ويتبــع 

هــذا النــوع مــن التفكــري الربهــاين عــدًدا مــن الخطــوات االســتداللية املتواليــة التــي تبــدأ مبُعطــى: 

يجــب أن تكــون هنــاك علــة أوىل للعــامل. وينتهــي بوحــدة اللــه وعــدم قابليتــه للرتكيــب. 

ــه مــن املســتحيل عقــًا  ــدرك املحــاور املعتــزيل أن ومبجــرد االنتهــاء مــن كل هــذه الخطــوات، يُ

االدعــاء بــأن ذات اللــه هــي صفــة ُمفرضــة، كالعلــم الكامــل مثــًا؛ ألنــه إذا كان هــذا هــو الحــال، فإن 

العديــد مــن األســئلة املعقــدة مــن شــأنها الراجــع عــن التقــدم املنطقــي الــذي يــؤدي إىل فكــرة اللــه 

يف املقــام األول. فعــى ســبيل املثــال، هــل يعنــي ذلــك أن ذات اللــه مل تكــن كاملــة وأنــه مل يتحقــق 

ــه الــذي أدى إىل اكتســاب  ــا: مــا الســبب وراء فعــل الل الكــال إال بعــد إضافــة هــذه الصفــة؟ ثانًي

هــذه الصفــة؟ لهــذا، يجــب علينــا أن نضمــن عقــًا أن هــذه الصفــات هــي معــاٍن ميكــن التوصــل مــن 

خالهــا إىل ذات اللــه عــن طريــق العقــل. فعندمــا نقــول إن اللــه عليــم، فإننــا ال نعنــي أن اللــه لديــه 

علــم، ولكنــه يعلــم بحكــم الكــال، ومبــا أن كونــه عليــًا هــو كــال، فيمكــن التوصــل إىل ذاتــه مــن 

ــادي يف أي مجتمــع  ــّي واألشــعري أن اإلنســان الع ــإدراك الجَوين ــه )Martin et al., 1997). وب خال

ــا أنــه مــن الشــدة وعــدم الواقعيــة أن نتوقــع  ــًدا هــذه الطريقــة العقليــة الربهانيــة، َرأَيَ ال يتبــع أب

مــرور النــاس بهــذا. ومــع ذلــك، فقــد قــدم املتكلمــون األشــاعرة إجابــة غــري واضحــة إىل حــد مــا. 

فقــد اتفقــوا مــع املتكلمــن املعتزلــة يف أن اللــه ليــس لــه صفــة العلــم بوصفهــا صفــة منفصلــة عــن 

الــذات. لكنهــم رفضــوا اعتبــار هــذه الصفــات مجــرد مجــازات. ويف رأيــي، هــذه اإلجابــة املنطويــة 

ــا مــن جانــب املذهــب األشــعري لحايــة التعدديــة يف  عــى تناقــض ظاهــري هــي مــا مُيثــل التزاًم

ــة  ــة املعتزل ــه لحج ــوة مؤازرت ــك بق ــد ذل ــاين، ويؤك ــعري عق ــاور األش ــة. فاملح ــريات العقاني التفس

 pyrrhonist ــريوين ــكك الب ــل املتش ــك مث ــه يف ذل ــه. إال أن مثل ــات الل ــناد صف ــتحالة إس ــأن اس بش

ــة  ــة مــن خــال أمثل ــف بشــكل منهجــي الخــربة الحدســية اليومي ــد، فاملحــاور األشــعري يُوظِّ الجي

مخالفــة ميكنهــا دحــض أو عــى األقــل إثــارة الشــك يف أي ادعــاء للمعتزلــة يتجــاوز األفــكار البديهيــة 

ــاءات  ــن االدع ــام يف اســتخدام خــربة الحــدس للحــد م ــذا االهت ــار أن وراء ه ــن اعتب ــًا. ويكم عق
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ــاك  ــه ميكــن أن يكــون هن ــّي واألشــعري أن ــدرك املفكــران الجَوين ــة، ي ــة. مــن ناحي ــة املطلق العقلي

ــا  تفســريات عقانيــة صحيحــة بالقــدر نفســه للمفهــوم ذاتــه، خاصــة إذا كان هــذا املفهــوم مفهوًم

ــا مصــدًرا  ــة بوصفه ــا بالبديه ــة أخــرى، يعــرف املذهــب األشــعري تجريبيًّ ــن ناحي ــا. وم ميتافيزيقيً

للمعرفــة الازمــة، فيكــون مــن املخالــف للبديهــة االدعــاء بــأن العــامل يعلــم دون علــم. لذلــك، فــإن 

ــا عــن  ــزه متاًم ــم مبعنــى معــن يتن ــه عل ــه لدي اســتنتاجهم النهــايئ -كــا ذكــرت ســابًقا- هــو أن الل

ــا  ــدس تُعلمن ــربة الح ــإن خ ــه، ف ــزه الل ــل إىل إدراك تن ــدنا العق ــا يرش ــدر م ــاين. وبق ــوم اإلنس املفه

ــن األفضــل التمســك باملنطــق الجــديل  ــه. وم ــة الل ــاء إيجــايب عــن طبيع ــه ميكــن تصــور أي ادع أن

الــذي يحتفــل بالعقــل ويرحــب بــه، مــع اإلرصار عــى الحــد مــن االدعــاءات العقانيــة عــن طريــق 

 transcendental البديهيــات التجريبيــة. وبينــا يتشــابه هــذا املوقــف مــع حجــة كانــط املتعاليــة

يف نقــد العقــل الخالــص بأنــه ينبغــي عــى املــرء قــر رشعيــة مزاعــم املعرفــة عــى حــدود التجربــة، 

إال أنــه يتعــارض بشــكل مبــارش مــع افراضــه لاســتقال العقــاين للفاعــل بنــاًء عــى علــة كونيــة. وال 

يــؤدي عــدم الرضــاء األشــعري عــن التصــورات املنطقيــة إىل إميــان عقائــدي قائــم عــى مــا يدعــوه 

هايرنيــش جاكــويب Heinrich Jacobi يف مناظراتــه، ومــوىس مندلســون Moses Mendelssohn يف 

دراســة وحــدة الوجــود Pantheismusstreit، ب »salto mortale« أو القفــز فــوق العقــل. يدعــو 

هــذا املوقــف إىل اســتخدام العقــل ولكنــه يُشــدد عــى أهميــة التحقــق مــن هــذا االســتخدام للحاية 

مــن الوقــوع يف املثاليــة املطلقــة. ولكــن مــا اإلطــار الســيايس الــذي ميكــن أن يســتوعب ذلــك االلتــزام 

اإلبســتمولوجي؟ هــذا مــا ميهــد الطريــق للنظــر يف موقــف الجَوينــّي مــن الســيادة.

دور »الراعــي الوظيفــي« فــي غيــاث األمــم: الدفــاع عــن 
العقالنيــة التعدديــة 

ــم الجَوينــّي كتابــه إىل ثاثــة أجــزاء رئيســة.  يف الجــزء األول: يُحــدد أســاس الســيادة الرعية،  يُقسِّ

بــدًءا بــرح رشوط اختيــار الراعــي الوظيفــي )اإلمــام). وينتقــد الشــيعة الدعائهــم نصيَّة تعيــن اإلمام 

بالقــرآن أو الســنة. ويــرى أن الحاكــم الرعــي يجــب أن يحــدده االختيــار مــن قبــل أولئــك الذيــن 

تتوافــر فيهــم املعرفــة، مــع إعطــاء الــروط الدقيقــة لتحديــد مــن تتوافــر فيــه املعرفــة )الجوينــي، 

ــا كبــريًا مــن الجــزء األول ملناقشــة خصائــص الراعــي الوظيفــي  ــص الجَوينــّي نصيبً 2011). ثــم يُخصِّ

املثــايل. وأبرزهــا رضورة اســتيفاء رشوط االجتهــاد)2)). وهــو ينــص عــى هــذا الــرط، بحيــث يكــون 

)2))  يذكــر أوفعامــري أنجــم أن الجَوينــّي ينــص عــى رضورة وصــول اإلمــام إىل مســتوى االجتهــاد، مــن أجــل ضــان اســتقال الراعــي الوظيفــي. 

يُشــري االســتقال هنــا -كــا أرغــب يف رشحــه أكــر- إىل قــدرة الراعــي الوظيفــي عــى اتخــاذ موقــف محايــد تجــاه مختلــف املذاهــب الكاميــة 

 .(Anjum, 20(6( والفقهيــة التــي مُتثــل بدورهــا أمناطًــا مختلفــة مــن التفســري العقــاين ملصــدري اإلســام: القــرآن والســنة
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الراعــي الوظيفــي قــادًرا عــى فهــم العلــاء املجتهديــن يف عــره والتفاعــل معهــم. كــا يســتطيع 

املجتهــدون بدورهــم، كــا تُشــري انتصــار راب يف رشح موقــف الجَوينــّي، أن يتوصلــوا إىل »اإلجابــات 

ــق  ــث تطبي ــن حي ــن م ــوى ولك ــث املحت ــن حي ــم ال م ــه إليه ــؤال يَُوج ــى أي س ــة« ردًّا ع الصحيح

ــّي  ــد الجَوين ــا يؤك ــن -ك ــن للمجتهدي ــاد )))Cook et al., 20). ميك ــة لاجته ــة الصحيح املنهجي

ومعظــم علــاء الفقــه املســلمن- أن يصلــوا إىل مواقــف مختلفــة فيــا يتعلــق باملشــكلة نفســها يف 

ضــوء املنهجيــات التــي يســتخدمها كل مذهــب مــن مذاهــب الريعــة اإلســامية األربعــة املقبولــة 

ــدون، 2006).  ــن خل ــامية )Hallaq, 2009، اب ــة اإلس ــة للريع ــة الرئيس ــول األربع ــري األص يف تفس

ويســمح هــذا اإلطــار التعــددي بحساســية معتــربة لاختافــات الفرديــة واألعــراف. وحتــى يتمكــن 

الراعــي الوظيفــي مــن تأمــن هــذه التعدديــة اإلبســتمولوجية، يجــب أن يكــون عــى درايــة جيــدة 

باألســس اإلبســتمولوجية واملبــادئ التأويليــة للمذاهــب املختلفــة )))Hallaq, 2009, 20). فتتمثــل 

رشعيــة الراعــي الوظيفــي يف كونــه املدافــع املختــار عــن التعدديــة العقانيــة يف النظــام الســيايس.

د الجَوينــّي بشــكل مبــديئ دور الراعــي الوظيفــي. إنــه يحــدد اثنــن مــن األدوار  بعــد ذلــك، يُحــدِّ

ــإن املهمــة ذات شــقن.  ــن، ف ــق بالدي ــا يتعل ــا. في الرئيســة لإلمــام: حراســة الديــن وسياســة الدني

األوىل: تتعلــق بأصــول الديــن. والثانيــة: تتعلــق بفروعــه. بالنســبة لــأوىل: تتمثــل مهمــة اإلمــام يف 

م الجَوينــّي نقــًدا  حايــة العامــة مــن االنــزالق إىل اتجاهــات الفكــر الخاطئــة. يف هــذا الصــدد، يُقــدِّ

ــة  ــربه حال ــا اعت ــايس، مل ــة العب ــون )218ه/833م) الخليف ــد املأم ــه ينتق ــام. إن ــريًا لاهت ــا مث تاريخيًّ

ــه يعــارض إثقــال  ــل ألن ــة، ب ــة الفكري ــّي يعــارض الحري ــة يف عــره، ليــس ألن الجَوين ســيولة فكري

العامــة بافراضــات فكريــة تنتهــك حــدود املتعــارف عليــه common sense. وكــا أوضحــت ســابًقا، 

فــإن أحــد األمثلــة الجيــدة لهــذه االفرتاضــات الفكريــة هــو األصــول العقالنيــة الخمســة التــي نــص 

عليهــا املتكلمــون املعتزلــة والتــي يجــب عــى كل مســلم تأييدهــا. فيــا يتعلــق بفــروع الديــن، أي 

مارســات الديــن املحــددة يف الريعــة اإلســامية، فــريى الجَوينــّي وجــوب اقتصــار اهتــام الراعــي 

الوظيفــي عــى املســائل اللوجســتية العامــة املتعلقــة بتســهيل هــذه املارســات. ويؤكــد الجَوينــّي أن 

الراعــي الوظيفــي يجــب أال يدعــم مذهبًــا فقهيًّــا عــى حســاب آخــر، اتباًعــا لســنة النبــي محمــد ملسو هيلع هللا ىلص، 

، فــإن دور الراعــي الوظيفــي هــو تأمــن مجــال  »اختــاف أمتــي رحمــة« )الجوينــي، 2011). وم ثـَـمَّ

يتيــح لــكل فاعــل ســيايس العيــش وفًقــا ألحــكام املنهجيــة الرعيــة التــي يرغــب يف تبنيهــا. ويتمثــل 

جوهــر حجــة الجَوينــّي يف الجــزء األول يف التأكيــد عــى أن الراعــي الوظيفــي ال يتمتع بســلطة مطلقة 

وأن دوره يتمثــل يف تأمــن مجــال عــام للفاعلــن السياســين ذوي التوجهــات العقانيــة املختلفــة. ال 
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تتألــف الســلطة الســيادية مــن اتبــاع قاعــدة عقانيــة مفــردة وال يف تقريــر اســتثناء لهــذه القاعــدة، 

كــا يطــرح شــميت؛ بــل تتألــف مــن الدفــاع عــن عــدد محــدود مــن املعايــري العقانيــة املُفرََضــة. 

حاالت استثناء متعددة وجوهر سيادة الراعي الوظيفي 
ــدم وجــود  ــا ينع ــتثناء، عندم ــة االس ــّي حال ــش الجَوين ــم، يناق ــاث األم ــن غي ــاين م يف الجــزء الث

شــخص ميكــن أن يــؤدي دور الراعــي الوظيفــي يف تأمــن ظــروف مجتمــع إســامي تعــددي مائــم. 

ويــرى أنــه يف مثــل هــذه الحالــة يجــب أن يتبــع كل فاعــل ســيايس مجتهــدي املذهــب الــذي يؤيــده 

)الجوينــي، 2011). يف الجــزء الثالــث، ينتقــل الجَوينــّي إىل أربــع حــاالت متتاليــة مــن االســتثناء. أولهــا 

الخلــو التــام عــن املجتهديــن. بعــد تحديــد الــروط التــي ينبغــي عــى املجتهــد اســتيفاؤها بعنايــة، 

ينتقــل إىل بروتوكــوالت اتباعهــم. ويطــرح ســؤااًل مثــريًا لاهتــام: إذا ســعى شــخص مــا إىل الحصــول 

عــى رأي فقهــي تابــع ملذهــب، وقــد قــام إمــام هــذا املذهــب، ليكــن الشــافعي ]ت: 204 ه/820م) 

عــى ســبيل املثــال، بتقديــم رأي فقهــي يخالــف مجتهــدي عــره، مــاذا ينبغــي عــى هــذا الشــخص 

ــد  ــه املجته ــه ل ــذي قدم ــرأي ال ــع ال ــى هــذا الشــخص أن يتب ــأن ع ــّي ب ــب الجَوين ــل؟ يجي أن يفع

ــن  ــي، 2011). ولك ــه )الجوين ــي ومتغريات ــع التاريخ ــا بالوض ــر وعيً ــري أك ــذا األخ ــره؛ ألن ه يف ع

مــاذا لــو مل يكــن هنــاك مجتهــدون والعلــامء الوحيــدون الباقــون هــم نقلــة املذاهــب الفقهيــة؟ 

باالنتقــال إىل الحالــة الثانيــة لاســتثناء، يجيــب الجَوينــّي بأنــه يف هــذه الحالــة يجــب أن يعتمــد عضو 

النظــام الســيايس عــى علــاء الفقــه. ويف حــن أن اللجــوء إىل مجتهــد ســيكون أكــر فاعليــة؛ ألنــه 

مؤهــل الســتخدام أســاليب االســتنباط الفقهــي وتطبيقهــا عــى الســياق التاريخــي للمســتفتي، يؤكــد 

الجَوينــّي أن كتــب األمئــة املتقدمــن تزخــر بالقضايــا التــي ميكــن اســتخدامها كأســاس للحكــم عــى 

أي حالــة جديــدة بطريــق القيــاس. كــا ميكــن تضمــن القضيــة الجديــدة بالفعــل يف نــص مــن القرآن 

أو الســنة الــذي يســتند إليــه رأي املجتهــد املؤِســس للمذهــب. يف كلتــا الحالتــن، لــدى الفقيــه الناقــل 

املراجــع الكافيــة يف متنــاول اليــد ملعالجــة أي قضيــة جديــدة قــد يواجههــا )الجوينــي، 2011). ينتقــل 

الجَوينــّي إىل املســتوى الثالــث مــن االســتثناء، حيــث ال يوجــد مفتــون يتبعــون مذهــب فقهــي معــن 

ويعرفــون آراءه عــن ظهــر قلــب. يف هــذه الحالــة، يقــول الجَوينــّي إن كل شــخص مســلم يجــب أن 

يكــون لديــه إحســاس مبقاصــد الريعــة إىل جانــب عــدد مــن القواعــد األساســية لاســتنباط الفقهــي 

ــا أن صحابــة النبــي  ــا، يشــري الجَوينــّي إىل الفــرة التكوينيــة لإلســام، موضًح )الجوينــي، 2011). هن

ــا إىل اســتخدام الحــوار الجــديل العقــاين. بعــد ذلــك، يُخصــص الجَوينــّي حــوايل  كانــوا يلجــأون دامئً

60 صفحــة ملناقشــة األمثلــة املختلفــة لاســتخدام الجــديل ألصــول الريعــة. يف جميــع هــذه األمثلــة، 

يصبــح تأكيــد األشــعري عــى االعتبــار العقــاين الجــديل والتزامــه بنقــد جميــع أشــكال املثاليــة واضًحا. 
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فمثــًا، يذكــر حكــم تحريــم أكل امليتــة إال للــرضورة التــي قــد تُهلــك اإلنســان. ثــم يفــرض الحالــة 

التاليــة: مــاذا لــو كان مجتمــع بأكملــه يتضــور جوًعــا وكان الطعــام الوحيــد املتــاح هــو امليتــة؟ مــاذا 

ــه نظــرًا لكــون الــرضر الناجــم  ــّي عــى الفــور بأن ــة؟ يجيــب الجَوين ســيكون الحكــم يف هــذه الحال

عــن فقــدان مجتمــع بأكملــه أكــرب مــن ذلــك الــذي ينجــم عــن وفــاة فــرد، يجــب الســاح بتنــاول 

امليتــة يف الحالــة األخــرية كــا هــو الحــال يف الحالــة الســابقة. أخــريًا، يتنــاول الجَوينــّي الحالــة الرابعــة 

ــل  ــه يف مث ــه إن ــّي بقول ــرد الجَوين ــا ي ــى إدراك ألصــول الريعــة. هن ــث ال يوجــد حت لاســتثناء حي

هــذه الظــروف، حتــى لــو كان النــاس يف هــذا املجتمــع يؤمنــون بالتوحيــد ونبــوة النبــي، فســيعفون 

مــن أي تكليــف. وسيســتخدمون عقولهــم للتوصــل إىل حقيقــة أن هنــاك إلًهــا، كائًنــا مثاليًّــا بالكامــل، 

ويحاولــون الحفــاظ عــى وجودهــم مــن خــال البحــث عــن املنفعــة وتجنــب األذى. 

ــاب ألمــر  ــّي )2011: 558): »إين وضعــُت هــذا الكت ــث، يقــول الجَوين ــة الجــزء الثال وقــرب نهاي

ــا...« وميكــن  ــاس عــن طلبه ــَة الن ــا، ورغب ــُت انحــال الريعــة وانقــراض حملته ــإين تخيل ــم، ف عظي

ــل  ــا الخطــوط العريضــة ملســار العم ــى أنه ــتثناء هــذه ع ــّي لحــاالت االس تفســري مناقشــة الجَوين

ــر ســابًقا، يــر الجَوينــّي  الــرضوري يف أســوأ الحــاالت. إال أين أود تقديــم تفســري مختلــف. كــا ذُكِ

عــى أن تحديــد صفــات ودور الراعــي الوظيفــي ليــس هــو القصــد الرئيــس لعملــه. فبــداًل مــن ذلــك، 

ــي، 2011). ويُشــري هــذا االدعــاء  يهــدف هــذا العمــل إىل الكشــف عــن جوهــر الرشيعــة )الجوين

ذاتــه إىل وجــود عاقــة بــن افــراض حــاالت اســتثنائية متتاليــة لغيــاب الراعــي ثــم حملــة الريعــة 

ــي  ــي هــو راع ــي الوظيف ــإن الراع ــّي، ف ــا للجَوين ــاب. فوفًق ــة الســيادة موضــوع الكت وجوهــر قضي

ــة ولكــن مــن خــال  ــة أو القومي ــة اإلقليمي ــم تعريــف هــذه األمــة مــن الناحي ــا؛ وال يت أمــة بعينه

اإلميــان املشــرك ومارســة الريعــة. ويــرى الجَوينــّي أن مناقشــة الكيفيــة التــي تكشــف بهــا حــاالت 

االســتثناء هــذه عــن جوهــر الريعــة، الــذي مل يتــم استكشــافه بشــكل صحيــح قبلــه، ترتبــط ارتباطـًـا 

ــط الســيادة بحــاالت االســتثناء هــذه؟  ــاب، وهــو الســيادة. ولكــن كيــف ترتب ــا مبوضــوع الكت وثيًق

الجــواب أن حــاالت االســتثناء تكشــف عــن األســس اإلبســتمولوجية للســيادة. وســأوضح التجانــس 

بــن هــذه األســس اإلبســتمولوجية واملنظــور األشــعري حــول التعدديــة العقانيــة املوصوفــة ســابًقا.

مــن املفيــد هنــا إجــراء تفرقــة أوليــة بــن الجَوينــّي وشــميت اســتعداًدا ملناقشــة أشــمل للعاقــة 

ــرى  ــميت، ي ــع ش ــذري م ــض ج ــن. يف تناق ــدى كا املفكري ــوت ل ــة والاه ــيادة والعقاني ــن الس ب

ــزال يف قلــب  ــة للســيادة ال ميثلهــا االســتبداد غــري القابــل لاخت ن ــة االســتثناء املكوِّ ــّي أن حال الجَوين

ــة  ــل الطبيع ــيادة. وتتمث ــر الس ــو جوه ــتبداد ه ــذا االس ــميت، ه ــبة لش ــيايس. وبالنس ــم الس الحك

ــق  ــيايس، وتعلي ــام الس ــق يف النظ ــكل مطل ــل بش ــى التدخ ــا ع ــيادة يف قدرته ــك الس ــة لتل الاهوتي
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ــوين  ، تكــون الســلطة الســيادية داخــل وخــارج النظــام القان ــمَّ ــة الطــوارئ. ومــن ثَ ــون يف حال  القان

)Agamben, (99(; Schmitt, 2005). صــورة الجَوينــّي عكــس ذلــك متاًمــا. فــإن حالة حالة االســتثناء 

ــام  ــاب الت ــل الغي ــيًّا يف ظ ــًا سياس ــلم حاك ــيايس املس ــل الس ــكل الفاع ــع أن يش ــا يُتوق ــع عندم تق

للراعــي الوظيفــي الــذي يحمــي مجتمــع التعدديــة العقانيــة أو حتــى العلــاء الذيــن ميثلــون منــاذج 

الســتخدام العقــل. ومــن خــال النظــر يف هــذه الحالــة االســتثنائية املطلقــة، يكشــف الجَوينــّي عــن 

ســمة مــن ســات الريعــة، يقــول بأنــه مل يكتشــفها أحــد مــن قبــل. هــذا الجوهــر هــو الطبيعــة 

التعدديــة العقانيــة لتفســري املقصــد العــام للريعــة، واالســتدالل عــى صلتهــا بســياقات تاريخيــة 

محــددة. ووفًقــا لهــذا الجوهــر، يتمثــل دور الراعــي الوظيفــي -والــذي بــدوره هــو جوهــر الســيادة- 

ــة،  ــذه التعددي ــة. وه ــة العقاني ــذه التعددي ــل ه ــة ملث ــة والفكري ــروف االجتاعي ــة الظ يف حاي

ــا ممثــًا  ــا صلبً عــى عكــس ادعــاءات الدولــة الحديثــة، ال يُتوقــع أن يتبــع الفــرد فيهــا إطــاًرا منطقيًّ

مبقاييــس محــددة جيــًدا للتفكــري املــادي أو الرانســندنتايل )كــام هــو الحــال عنــد هوبــز وكانــط عــى 

التــوايل(. بــداًل مــن ذلــك، فــإن كل فاعــل يف هــذا املجتمــع، بنــاًء عــى توجهاتــه الخاصــة، ســيختار 

مذهبًــا فقهيًّــا ذي نظــام تفســريي يتناســب معــه. تظهــر املرونــة والشــمولية يف إســهامات املجتهديــن 

داخــل كل مذهــب والتــي تتضمــن مجموعــة مــن االســتخدامات املمكنــة للعقــل مــن قبــل أعضــاء 

النظــام الســيايس. يتمثــل دور الراعــي الوظيفــي يف تأمــن الظــروف الرضوريــة والكافيــة لهــذا املجتمع 

التعــددي العقــاين. وال يعنــي هــذا أن اإلمــام مجــرد حاكــم ليــربايل. بــل إن مســاحة الحريــة املمنوحة 

ألفــراد الدولــة اإلســامية محــدودة بســبب االعــراف العقاين/املنطقــي بفكــرة واجــب الوجــود الــذي 

ميثــل مجمــوع كل املثاليــات. ويُشــكِّل اإلميــان بهــذه املســلات -باإلضافــة إىل املحاولــة املســتمرة مــن 

ِقبــل الجاعــات الفرعيــة لبنــاء تصــورات عمليــة وأخاقيــة وجاليــة وفًقــا ملربراتهــا الخاصــة- اتجــاَه 

الفاعلــن العقانيــن يف هــذا املجتمــع. وسيســمح لنــا فحــص هــذه املســلات القياســية بفهــم ســبب 

اعتبــار حالــة االســتثناء عنــد الجَوينــّي نقيًضــا لحالــة شــميت. كــا أنــه ســيُظهر كيــف يختلــف ذلــك 

عــن افراضــات االســتقال العقــاين التــي قدمهــا العديــد مــن الليرباليــن الكانطيــن. 

الراعي الوظيفي عند األشعري والجَوينّي: شرعية ارتدادية
ــا للعاقــة بــن حــاالت االســتثناء عنــد الجَوينــّي الــواردة يف  يقــدم هــذا القســم تفســريًا ارتداديًّ

الجــزء الثالــث، ومفهــوم الســيادة الــذي ناقشــته يف القســم الســابق فيــا يتعلــق بحايــة وحفــظ 

التفســري العقــاين التعــددي للريعــة. أزعــُم أن حــاالت االســتثناء املتتاليــة مُتثــل مراحــل تطوريــة 

ــذه  ــة ه ــق بحاي ــا يتعل ــيادة في ــر الس ــت جوه ــي تُثِب ــل الت ــة للعق ــة التعددي ــة للمارس متعاقب

ــو  ــى نح ــل ع ــف تعم ــأوضح كي ــّي، س ــد الجَوين ــتثناء عن ــاالت االس ــب ح ــس ترتي ــة. بعك التعددي

ــة.  ــة العقاني ــراٍع للتعددي ــة الســيادة ك ــى مارس ــة ع ــاء الرعي ــدادي regressive إلضف ارت
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املرحلــة األوىل التــي مُتثلهــا حالــة االســتثناء النهائيــة تتمثــل يف االســتخدام األويل للعقــل، يف هــذه 

ــب  ــود واج ــل بوج ــية/األصل القائ ــرة األساس ــا إىل الفك ــيون جدليًّ ــون السياس ــل الفاعل ــة، يص الحال

الوجــود. وهــذه هــي املرحلــة األوىل مــن اســتخدام العقــل يف الجــدل الكامــي األشــعري واملعتــزيل 

ــن أن  ــي ميك ــة الت ــم الكوني ــورات والقي ــوع كل التص ــل مجم ــود ميث ــذا الوج ــي، 2011). ه )الجوين

تحكــم مجتمًعــا معيًنــا. يــأيت املســتوى الثــاين مــن األســاس الســيايس للنظــام التعــددي العقــاين بعــد 

االعــراف بأنــه ال ميكــن القيــام بتأكيــد عقــاين أو عقائــدي حــول طبيعــة هــذه التصــورات الكونيــة أو 

عاقتهــا بالعــامل. يف هــذه املرحلــة، هنــاك حاجــة إلطــار ميكنــه التوســط يف هــذه التصــورات الكونيــة 

لخصائــص الحالــة التاريخيــة لإلنســان. إنهــا حاجــة إلطــار ميكــن أن يحافــظ عى التــوازن بــن التحديد 

التــام والنســبية الكليــة، ومبــا أن الجَوينــّي مل يقبــل أي تكهنــات عقانيــة أو مطالبــات ثقافيــة نســبية، 

فإنــه يرحــب بقبــول الوحــي بوصفــه مصــدًرا. لكــن هــذا الوحــي ال ميكــن أن يكــون عقيــدة أو مذهبًا 

شــامًا كــا يعــرب عنــه رولــز Rawls، بــل يجــب أن يكــون إطــاًرا للتفــاوض حــول الكــوين املتعــايل مــع 

مــا هــو محــدد تاريخيًّــا، فيولِّــد أحكاًمــا عمليــة )Hallaq, 2009). هــذه هــي حالــة االســتثناء التــي 

تحــدث عندمــا ينقــرض العلــامء وعندمــا يــدرك الفاعلــون السياســيون أصــول الرشيعــة فقــط. 

لكــن الفاعلــن السياســين يف املجتمــع يدركــون أن هنــاك طرقـًـا مختلفــة للتفــاوض عــى العاقات 

بــن التصــورات العامــة والوضــع التاريخــي املعــن مــن أجــل الوصــول إىل أحــكام عملية. فمثــًا، كيف 

د الرحمــة يف الخــاف نفســه؟ كيــف ميكــن التوفيــق  ســتعرَّف العدالــة يف كل موقــف؟ كيــف ســتحدَّ

بينهــا؟ يف هــذه املرحلــة، هنــاك حاجــة إىل العلــاء الذيــن ميكنهــم إســقاط القواعــد العامــة عمليًّــا 

عــى حــوادث معينــة. هــذه هــي حالــة وجــود فقهــاء ناقلــن مــع انعــدام املجتهديــن. ومــع اســتمرار 

هــذه العمليــة لتطبيــق التصــورات العامــة عــى مواقــف وســياقات معينــة، تنشــأ الحاجــة إىل وجــود 

فئــات مــن األفــراد لديهــم القــدرة عــى الخــروج بتصــورات تفســريية جديــدة يف كل فــرة تاريخيــة 

ــة محــددة. يف هــذه  متثــل بدورهــا مناهــج مختلفــة لتنســيق األفــكار العامــة مــع مواقــف تاريخي

املرحلــة يــربز العلــاء املجتهــدون. هــؤالء العلــاء بعكــس الفقهــاء الناقلــن؛ فــإن لديهــم القــدرة 

عــى استكشــاف األســس اإلبســتمولوجية للمناهــج املختلفــة لتطبيــق القواعــد الكليــة عــى مواقــف 

، فإنهــا توفــر األســاس النظــري الــذي يحتاجــه الفقهــاء الناقلــون للقيــام مبهمتهــم.  معينــة. ومــن ثـَـمَّ

ــي تظهــر  ــة الت ــربز الحاجــة لوجــود حــارس لهــذا النظــام الســيايس، وهــذه هــي الحال أخــريًا، ت

ــّي  ــد الجَوين ــتثناء عن ــدادي لحــاالت االس ــاء االرت ــي. يكشــف البن ــي الوظيف ــا الحاجــة إىل الراع فيه

عــن تطــور طبيعــي ملارســة العقــل، مــن خالهــا اعــُرِف بالحاجــة إىل الســيادة التــي تؤمــن ظــروف 

ــادر  ــت مص ــة ليس ــل التطوري ــذه املراح ــة. ه ــة رضوري ــا حاج ــددي بوصفه ــيايس التع ــام الس النظ
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للتمثيــل املبــارش والتعاقــد الليفياثــاين بتعبــري هوبــز. فهــي باألحــرى مظاهــر ومحفــزات للتعبــري عــن 

االســتخدامات املختلفــة للعقــل.

المعجزة وعلم الكالم وحالة االسـتثناء: نظرة الجَوينّي اإلسـالمية 
في مقابل انتقادات هونيج اليهودية لسـيادة شميت

الجَوينّي وشميت: حاالت االستثناء املعكوسة

يقول شميت يف الالهوت السيايس )2005: 20): 

»إن املفاهيــم النظريــة الحديثــة املهمــة للدولــة كلهــا مفاهيــم الهوتيــة ُمعلمَنــة. وذلــك ليــس 

فحســب بســبب تطورهــا التاريخــي حيــث نُقلــت املفاهيــم مــن الاهــوت إىل نظريــة الدولــة، فيصبح 

ع القديــر، ولكــن أيًضــا بســبب بنيتهــا املنهجيــة التــي يجــب  مثــًا اللــه القــادر عــى كل يشء املــرِّ

معرفتهــا مــن أجــل االعتبــار السوســيولوجي لهــذه املفاهيــم. واالســتثناء يف علــم التريــع هــو ماثــل 

للمعجــزة يف الاهــوت. وال ميكننــا تقديــر الطريقــة التــي تطــورت عربهــا األفــكار الفلســفية للدولــة 

يف القــرون املاضيــة إال مــن خــال وعينــا بهــذا التاثــل... انتــرت فكــرة الدولــة الدســتورية الحديثــة 

جنبًــا إىل جنــب مــع عقيــدة  الربوبيــة، فقــام الهــوت الربوبيــة ونظامهــا امليتافيزيقــي بطــرد املعجــزة 

مــن العــامل. ومل يكتفيــا برفــض تجــاوزات قوانــن الطبيعــة مــن خــال االســتثناء الناجــم عــن التدخــل 

املبــارش، كاملوجــود يف فكــرة املعجــزة، بــل أيًضــا رفضــا التدخــل املبــارش للحاكــم الســيادي يف نظــام 

قانــوين صالــح.«

بالنســبة لشــميت، فــإن الفعــل »الاهــويت« الــذي ظــل منــذ مــا قبــل الحداثــة إىل الحداثــة يتألف 

أساًســا مــن »التمــزق« الناتــج عــن التدخــل التعســفي للقــوة اإللهيــة داخــل التاريــخ وخارجــه. مــن 

ــن خــال  ــا م ــة تخفيفه ــة الليربالي ــي تحــاول الدول ــة الت ــا، ياحــظ شــميت أن الســيادة الحديث هن

التريــع اإلجــرايئ، تقبــع داخــل النظــام الدســتوري وخارجــه. لكــن كيــف ميكــن مقارنــة هــذا مــع 

تصــور الجَوينــّي للنظــام الســيايس؟

ــيادية  ــلطة الس ــريًا للس ــس نظ ــّي لي ــد الجَوين ــي عن ــي الوظيف ــإن الراع ــابًقا، ف ــح س ــا توض وك

عنــد شــميت. هــذه األخــرية تُعطــل الكيــان الســيايس املنظــم الــذي يتبــع قوانــن رســمية متاســكة 

يفــرض وجودهــا بالفعــل. وميكــن أن تكــون هــذه القوانــن الرســمية إمــا قوانــن عقانيــة ووضعيــة 

مثــل تلــك الخاصــة بدولــة التنويــر الليرباليــة أو ميكــن أن تكــون نظاًمــا دينيًّــا وقانونيًّــا يســتلزم قانونـًـا 

ــة  ــة للسياس ــورة الكاثوليكي ــا للص ــاين، اتباًع ــون اإلنس ــي والقان ــون اإلله ــه القان ــارك في ــا يش طبيعيًّ

ــا لألكوينــي، يعــد القانــون املقــدس هــو القانــون اإللهــي،  عنــد األكوينــي)Aquinas, (996). فوفًق
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ــل واســتمرار انتظــام  ــك، ويكمــل كل منهــا اآلخــر لتمثي ــون املل ــاين هــو قان ــون العل ــدُّ القان ويَُع

ــة  ــد نظري ــن تصم ــيايس، ل ــام الس ــة النظ ــول طبيع ــراض ح ــذا االف ــدون ه ــي. وب ــون الطبيع القان

شــميت للســيادة. وعــى النقيــض مــن ذلــك، يــرى الجَوينــّي أن جوهــر ســيادة الراعــي الوظيفــي هــو 

حايــة التعدديــة العقانيــة التــي تُشــكل املجتمــع الســيايس. بهــذا املعنــى، يكــون الراعــي الوظيفــي 

موجــوًدا دامئـًـا داخــل النظــام الســيايس. لكــن النظــام الســيايس تعــددي، فــا يعتمــد عــى إطــار صارم 

للعقانيــة املعياريــة. ومــن ثـَـمَّ فــإن الراعــي الوظيفــي ليــس فاعــل شــميت املعطــل؛ بــل هــو ميــر 

التعدديــة غــري القابلــة لاختــزال. 

يف هــذا املجتمــع التعــددي، مــن املتوقــع أن يســتخدم كل فاعــل ســيايس عقلــه الجــديل لتصــور 

ــه. مبجــرد أن يتحقــق اإلميــان العقــاين األســايس  ــا، وهــو الل املفهــوم املتعــايل املركــزي للميتافيزيقي

بنــاًء عــى هــذه املارســة العقانيــة البســيطة، يصبــح دور العقــل ابتــداًء مــن هــذه النقطــة فصاعــًدا 

دوًرا أساســيًّا، فيمكــن دحــض كل حجــة عقانيــة بحجــة عقانيــة أخــرى عــى قــدم املســاواة. وألن 

جميــع قوانــن الطبيعــة مروطــة أو عاديــة؛ فهــي ال تعتــرب أبــًدا بطبيعتهــا صحيحــة. عــاوة عــى 

ذلــك، فــإن جميــع الفتــاوى أو اآلراء الفقهيــة مروطــة تاريخيًّــا بقــدر مــا متثــل تطبيــق الحكــم العام 

عــى رشوط العــر. تبًعــا لذلــك، فــإن الحجــج والتفســريات التــي تتجنــب املواقــف املطلقــة، ســواء 

كانــت مــن منظــور مثــايل أو مــادي، لهــا قيمــة معياريــة أكــر مــن الحجــج التــي تتطلــب اعتبــارات 

إبســتمولوجية محــددة ســلًفا. ويتحــدد االلتــزام اإلبســتمولوجي يف النظــام الســيايس اإلســامي مــن 

خــال ثاثــة عوامــل. يشــتمل العامــل األول عــى املقاصــد الكليــة التــي حددتهــا الريعــة؛ والتــي 

ــح  ــة للمصال ــه تصــورات كلي ــع أســاء الل ــل م ــن، وهــي متث ــا مــن خــال أصــول الدي ــرَّف إليه يُتع

العامــة التــي تحــدد اآلثــار العمليــة لهــذه القيــم داخــل الســياق. ويضــم العامــل الثــاين مجموعــة 

ــة  ــتوعب يف أربع ــوع يُس ــذا التن ــإن ه ــلمن، ف ــبة للمس ــة. بالنس ــات العملي ــن التوجه ــة م متنوع

مذاهــب فقهيــة كــا تبــن. ومــع ذلــك، مُينــح غــري املســلمن الحــق يف أن يكــون لهــم توجــه عمــي 

خــاص بهــم، إىل جانــب أن أنظمــة التفســري التــي يعتمدونهــا تحــرم معايــري التعدديــة العقانيــة. أمــا 

العامــل الثالــث فهــو أحــد الجوانــب التــي أُضيَفــت الحًقــا بواســطة الغــزايل تلميــذ الجَوينــّي، وهــو 

الــذوق الجــايل الــذي يُــزكَّ مــن خــال انضبــاط النفــس. ويقــدم العلــاء )مبــا يف ذلــك املتكلمــون 

ــري التفســريية  ــم األســاس العقــاين نفســه واملعاي ــاء) تفســرياتهم مــن خــال تنظي ــون والفقه واملفت

الكامنــة يف االســتخدام التعــددي للعقــل ضمــن ســياقات مختلفــة. مــن هنــا، اعتــرب الجَوينــّي حالــة 

ــا، هــي املحــدد الرئيــي الستكشــافه  ــاء متاًم ــع مســتويات العل ــا جمي ــب فيه ــي تغي االســتثناء الت

مشــكلة الســيادة يف اإلســام؛ ألنــه يكشــف عــن الشــكل األســايس لإلعــال التعــددي للعقــل، الــذي 

ــة يف  ــات الفردي ــدد التوجه ــرًا لتع ــة الرئيســة للســلطة الســيادية. ونظ ــه هــي الوظيف ــح رعايت تصب
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إعــال العقــل، فــإن تنســيقها وفًقــا للعوامــل الثاثــة املذكــورة يتطلــب الجهــد الفكــري للمتكلمــن 

والجهــد التنظيمــي للفقهــاء. ويف غيــاب هــؤالء املتكلمــن والفقهــاء، يكــون مــن املتوقــع أن يتمتــع 

األفــراد بحــد أدىن مــن القــدرة الفكريــة والعمليــة عــى إعــال العقــل. يف مثــل هــذه الحالــة، يصبــح 

اللجــوء إىل العقــل واجبًــا، وإىل القواعــد العامــة التــي تحقــق درجــة مــن االنتظــام تعمــل فعليًّــا عــى 

بنــاء النظــام الســيايس املســلم. بعبــارة أخــرى، فخافًــا الفــراض شــميت بشــأنه كعــبء رتيــب عــى 

ــا  ــدُّ أساًس ــّي- يَُع ــا للجَوين ــإن االنتظــام العقــاين -وفًق ــة للســلطة، ف املارســة االســتبدادية الوجودي

ــا للنظــام الســيايس الــذي يتكشــف بوصفــه أساًســا الســيادة.  محوريًّ

نظرة الجَوينّي في مقابل نقد بوني هونيج لشميت
ــوم  ــًا ملفه ــج بدي ــرض هوني ــة، تع ــون والدميقراطي ــة والقان ــوارئ: املفارق ــة الط ــا سياس يف كتابه

ــج تعريــف شــميت األوديبــي  ــة االســتثناء. تنتقــد هوني ــن الســيادة وحال ــة ب شــميت حــول العاق

ــا بواســطة ســلطة  ــق القانــون قانونيًّ ــة االســتثناء. . . حيــث يُعلَّ Oedipal للســيادة مــن حيــث حال

ســيادية. . .‹‹ )Honig, 2011: 87)، مــا يــؤدي إىل الحالــة ». . . التــي نحــن فيهــا، أو باألحــرى، 

 ،(87 :2011 ,Honig( ››. . .الســلطة الســيادية ال تخضــع للقانــون وال تتحــرر منــه بــل كاهــا مًعــا

وتقــدم هونيــج مفهوًمــا بديــًا للســيادة يســتند أيًضــا إىل حالــة االســتثناء. ويعتــر مفهــوم هونيــج 

ــة للتفكــري يف الســيادة:  ــل محاول البدي

». . . كمجموعــة مــن الدوائــر، توجــد أنظمــة مروطــة مــن قــوى متنوعــة، مثــل ُحبيبــات الرمــل 

ــة  ــاج وإعــان حال ــم إنت ــا. . . يت ــم يف مكانه ــا تراك ــان بساســة وأحيانً ــي تعمــل يف بعــض األحي الت

.(87 :2011 ,Honig( »ــتثناء االس

تلجــأ هونيــج إىل تصــور روزنزويــج Rosenzweig للمعجــزة لتحديــد حالــة االســتثناء التــي قــد 

توفــر أســس مفهــوم الســيادة التــي تســعى إليهــا. 

د هونيــج تفــرد  ولكــن مــا مفهــوم املعجــزة، ومــن ثـَـمَّ االســتثناء الــذي يقدمــه روزنزويــج؟ تُحــدِّ

مفهــوم روزنزويــج للمعجــزة مــن حيــث االختــاف بــن املنظــورات الاهوتيــة والفلســفية املســيحية 

واليهوديــة يف مشــهد جمهوريــة فاميــار Weimar الفكــري. كان كل مــن شــميت وروزنزويــج قلقــن 

بشــأن إبعــاد عقيــدة الربوبيــة التنويريــة عــن معجــزة عــن العــامل البــري )Honig, 2011). لكــن 

عــى أن ». . . املعجــزة التــي يُصــوَّر عليهــا االســتثناء  شــميت، باالعتــاد عــى الاهــوت املســيحي، ادَّ

ــمَّ تُظهــر القــوة اإللهيــة والســيادة«  هــي قــوة انقطاعيــة تعلــق الرشعيــة العاديــة للعــامل، ومــن ثَ

)Honig, 2011: 94). عــى النقيــض مــن ذلــك، تزعــم هونيــج أنــه بالنســبة لروزنزويــغ ». . . هــذا 
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ــة وهــو املشــكلة  ــا وتفســريًا لســلطة ســيادية عاري ــا انقطاًع ــط هــو تفســري املعجــزة بوصفه بالضب

التــي يجــب حلهــا« )Honig, 2011: 94). ويؤكــد مفهــوم كهــذا دعــوى الربوبيــة العقانيــة فقــط. 

فيجــب أن يحــل مفهــوم للمعجــزة أكــر جوهريــة محــل تلــك الفكــرة املتعاليــة لاســتثناء بشــكل 

جــذري. يجــب أن يُبَحــث انقطــاٌع جــذري. وميكــن فقــط ملفهوم بديــل كهــذا أن يســتجيب النتقادات 

التألــه الليــربايل العقــاين الــذي يخفــي اســتبداد القــرارات واألحــكام السياســية والقانونيــة مــن خــال 

ــج بــن  ــز روزنزوي إجــراءات رســمية. وتلجــأ هونيــج إىل تحليــل إريــك ســانترن Eric Santner لتميي

 Meribah ــة الشــعوذة والتنجيــم، والســحر، واملعجــزة يف تحليــل روزنزويــج لوضــع مــوىس يف َمريبَ

]موضــع وفــاة النبــي مــوىس بحســب الكتــاب املقــدس[. تقــول هونيــج )2011: 99): »ُمِنــع مــوىس 

مــن دخــول أرض امليعــاد بســبب حادثــة َمريبَــة. ســيموت يف مــوآب Moab، قــادًرا عــى رؤيــة األرض 

ــب مــوىس  ــاذا ُعوِق ــن دخــول األرض«. ولكــن مل ــن يتمكــن م ــه ل ــل، لكن ــة الجب ــن قم ــودة م املوع

بشــدة؟ تقــول هونيــج متتبعــة ســانترن: إنــه وفًقــا لروزنزويــغ، فــإن تــرف مــوىس يف هــذا الحــادث 

ــة،  ــا. فتقــول )Honig, 2011: 100): »لقــد اســتخدم القــوة ال الحيل كان بوصفــه ســاحرًا وليــس نبيًّ

ــزة. . .  ــحر ال املعج ــاحر، وأدى الس ــي إىل الس ــن النب ــوى م ــد ه ــاب« لق ــن الخط ــداًل م ــدي ب واألي

ولكــن هنــاك مــا هــو أكــر..« فقــد رسق مــوىس املشــهد مــن اللــه، ُمظهــرًا نفســه بغــرور، ليخــرج 

 املــاء بعصــاه بــداًل مــن أن يتكلــم ثــم شــهد مــع بنــي إرسائيــل عمــل اللــه بطريقــة تعــزز ذاتــه«. 

، انتهت هونيج )2011: 102) إىل أن إخفاق موىس مل يكن:  )Honig, 2011: 100). ومن ثَمَّ

ــخاص  ــم، كأش ــر إليه ــب أن يُنظ ــا يج ــاس ك ــر الن ــه مل ي ــن ألن ــه. . . ولك ــى الل ــه ع " . . . ألن

ــن  ــم حامل ــوة بوصفه ــح واســتقبال النب ــن عــى من ــم، كأشــخاص أحــرار قادري ــم أرضه ــت له أُعطي

ــاة«. ألكــر مــن مجــرد حي

تعتــرب املعجــزة مــن جهــة كونهــا اســتثناء هنــا، هــي التنــوع غــري القابــل لاختــزال ملاديــة الحيــاة. 

واالختــاف والتنــوع هــا جوهــر متييــز التجســيد املــادي، ومــا مييــزه منــذ أفاطــون عــن التشــابه 

مــع األفــكار أو األشــكال العقانيــة. ويقــوم مفهومــا شــميت وأجامبــن للســيادة املرتبطــان باملعجــزة 

املســيحية للتجســد، بتمييــز الولــع األفاطــوين عــن التشــابه الــذي ال توفــره إال األشــكال العقانيــة 

ــن  ــع قوان ــربايل مــن املفــرض أن يتب ــري اللي ــإن النظــام الســيايس التنوي ــا لشــميت، ف ــة. ووفًق الكلي

العقــل، التــي متثــل الجوهــر العقــاين الــذي يُحــدد االســتقالية اإلنســانية ألعضــاء هــذا النظــام. لكــن 

األحــكام السياســية والقــرارات القانونيــة تتهــرب مــن جميــع أُطــر االنتظــام الرســمي. فهنــاك اســتبداد 

متأصــل يف قلــب كل قرار/حكــم ســيايس. ومتثــل الســيادة يف نهايــة املطــاف هــذا االســتبداد؛ ألنهــا 

تتمتــع بالقــدرة عــى تعليــق جميــع القوانــن وحتــى الدســتور، وثـَـمَّ جعــل حالــة االســتثناء ممكنــة. 
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ــميت.  ــب ش ــة، بحس ــة الديكتاتوري ــيادية حتمي ــلطُة الس ــر الس ــتثناء، تُظِه ــة االس ــال حال ــن خ فم

وليســت الديكتاتوريــة مجــرد اســتبداد، إنهــا قــدرة الــكي املحــَدد بواســطة الســلطة الســيادية عــى 

تأطــري الواقــع املــادي للســياق التاريخــي بالطريقــة التــي تتجنــب بهــا أي وصــف بالفقــر العقــاين. 

وفًقــا لذلــك، تقتبــس هونيــج )2011: 107) نقــد وليــام كونــويل William Conolly املــادي ملفهومــي 

أجامبــن وشــميت للســيادة:

»ومــع ذلــك، ال متتلــك السياســة والثقافــة منطًقــا ضيًقــا كــا يوحــي أجامبــن. إنهــا أكــر تناثــرًا 

وتعقيــًدا وعمًقــا مــن ذلــك. وتضمــن كثافــة ماديــة الثقافــة عــدم توافقاهــا بدقــة مــع أي تصميــم أو 

شــكل أو منــط للســببية الفعالــة أو مــع أي مجموعــة محــددة مــن املفارقــات«.

ــات  ــع تطلع ــوة لجمي ــه دع ــتثناء بوصف ــا لاس ــج، مفهوًم ــا روزنزوي ــا يفهمه ــر املعجــزة، ك توف

ــج )2011: 108):  ــول هوني ــيادة. تق ــات ذوي الس وتوقع

»إذا كان االســتثناء يشــبه معجــزة روزنزويــج ال معجــزة شــميت، فــإن املعجــزة ال تعمــل بوصفهــا 

ــك  ــد والتاس ــدًرا للتوح ــفل، وال مص ــى إىل أس ــن أع ــيادية م ــلطة الس ــااًل للس ــرض، وال مث ــوة ف ق

ــأن  ــر ب ــا تخاط ــول: إنه ــل أن نق ــن األفض ــا م ــي.. أو رمب ــام الطبيع ــا يف النظ ــيّن، وال انقطاًع السياس

تكــون ليــس فقــط كل هــذا ولكــن أيًضــا؛ ألنهــا أيًضــا دعــوة يحتــاج إليهــا أصحــاب الســيادة ليكونــوا 

مختلفــن بشــكل صحيــح وموجهــن بشــكل صحيــح. وإال فســيتضح أن القــرار الســيادي يف أي لحظــة 

مل يكــن معجــزة. . .«.

يتحــدى مفهــوم االســتثناء هــذا ثنائيــة االســتثناء واملعيــار التــي يفرضهــا شــميت وأجامبــن. إنــه 

يتيــح لـ»االســتثناء أن يعــود إىل االســتثناء« بقــدر مــا يدعــو املســتويات الكثيفــة للثقافــة املاديــة إىل 

ــه  ــج ل ــإن مفهــوم االســتثناء املســتوحى مــن روزنزوي ــارة أخــرى، ف ــا ســلطة. وبعب التــرف بوصفه

ــن صاحــب الســيادة مــن الســيادة. ففــي حــن أن كاًّ مــن شــميت  توجــه دميقراطــي جــذري مُيكِّ

ــادي،  ــرة الع ــرق ق ــي تخ ــة الت ــاة الواقعي ــلطة الحي ــو س ــتثناء ه ــيقبان أن االس ــغ س وروزنزوي

فبالنســبة لروزنزويــغ، االســتثناء يتحــدى ثنائيــة االســتثناء واملعيــار، فيــؤدي إىل حالــة اســتثناء دامئــة. 

ــار  ــا املعي ــث تخــرق الســلطة الســيادية إلهيًّ ــى اللحظــي الســتثناء شــميت، حي ــر املعن وهــذا يغاي

لتبديــد الوهــم املتمثــل يف انتظــام قائــم عــى أســاس عقــاين وتؤســس لنظــام شــامل تفرضــه بشــكل 

تعســفي عــى املاديــة التاريخيــة. فاالســتثناء الــذي أســس الســيادة عنــد هونيــج هــو حالــة اســتثناء 

مســتدامة تســمح للقــوى الثابتــة ألعضــاء النظــام الســيايس بإعــادة تعريف الســيادة وإعادة تشــكيلها 

وتوجيههــا. ولكــن كيــف ميكــن أن تتبلــور التطلعــات املختلفــة، والرغبــات املتنوعــة ألكــر مــن مجــرد 

ــزال تنتظــر  ــا ت ــة م ــة« أخــرى منظم ــام للســيادة؟ هــل ســتخلق ببســاطة »عادي ــاة يف إطــار ع حي
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اخراقهــا مــن قبــل اســتثناء آخــر؟ إذا كان هــذا هــو الحــال، ألــن يــرد شــميت )2005: 66) ببســاطة 

عــى هونيــج بإجابتــه عــن فوضويــة باكونــن Bakunin؟ 

»أي مزاعــم التخــاذ قــرار هــي رش؛ ألن الحــق يخــرج مــن تلقــاء نفســه إذا مل يتــم إزعــاج حضورية 

الحيــاة عــرب ادعــاءات كهــذه. وهــذا النقيــض الجــذري يجــربه بالطبــع عــى اتخــاذ قــرار ضــد اتخــاذ 

ــرن التاســع  ــن -أهــم فوضــوي يف الق ــث كان عــى باكون ــة حي ــة غريب ــؤدي إىل مفارق ــا ي ــرار، م الق

عــر- أن يصبــح نظريًّــا الهــويتّ معارضــة الاهــوت، وباملارســة دكتاتــور معارضــة الدكتاتوريــة«.

كيــف ميكــن أن يُقــاَرن مفهــوم الجَوينــّي مبفهــوم هونيــج؟ وفًقــا للجَوينــّي والراجــح عنــد املذهب 

األشــعري، فــا ميكــن ادعــاء يشء مؤكــد بشــأن الطبيعــة، كان هــذا ردهــم عــى االحتجــاج مببــدأ العلة 

الســببية عنــد الفاســفة وبعــض متكلمــي املعتزلــة. ولعــل أشــهر مثــال عــى ذلــك، هــو مثــال الغــزايل 

يف تهافــت الفاســفة حــول النــار واحــراق القطــن. فالعاقــة الســببية بــن الحريــق والقطــن املحــرق 

ببســاطة مروطــٌة؛ وتســتند هــذه العاقــة املروطــة عــى العــادة املطــردة )al-Ghazalı, 2000). يف 

هــذا الســياق، يقــدم اآلمــدي الحجــة التاليــة: »لــو قــدرت صحتــه، وأن وقــوع اآلثــار الحادثــة مــالزم 

لحــركات الكواكــب واألفــالك فغــري الزم أن تكــون هــي عللهــا واألســباب املوجبــة لهــا...« )اآلمــدي: 

ــة، كــا هــو  ــون طبيعــي؛ ألن الطبيعــة احتالي 2010). مــن وجهــة النظــر األشــعرية، ال يوجــد قان

الحــال يف ميكانيــكا الكــم الحديثــة. فاملعجــزة هــي مجــرد انقطــاع للعــادة ملــا هــو ممكــن بالفعــل. 

ويبتعــد هــذا املوقــف عــى الفــور عــن رهبــة املعجــزة. إذا كان املعيــار واملمكنــات مروطــن بالفعل 

ــه املتعــايل يف إطــار  ــل الل ــا مــن قب ــإن انقطاعهــم أو تعليقهــم ال يســتلزم تدخــًا مدهًش ــا، ف مطلًق

الســلطة األساســية. مبعنــى آخــر، فاملعجــزة التــي تحتفــي بهــا القــوة املتعاليــة ليســت تدخــًا عنيًفــا 

يف النظــام املــازم للعــامل. تتضــح هــذه النقطــة متاًمــا يف رشح الجَوينــّي لـ»الوجــه الــذي تــدل املعجــزة 

مــن خالــه عــى صــدق الرســول«. يؤكــد الجَوينــّي أن الوجــه الــذي تُثبــت بــه املعجــزة صــدق النبــي 

يشــبه ذلــك الــذي يثبــت فيــه الدليــل العقــاين نتيجــة معينــة)13). باألحــرى، فــإن املعجــزة تــدل عــى 

ــريًا  ــااًل مث ــّي )2001: 325) مث ــق دعواهــا. ويقــدم الجَوين ــؤدي إىل تصدي ــا ت ــوة بقــدر م صــدق النب

لاهتــام لتوضيــح وجهــة نظــره: 

»إذا تصــدر ملــك للنــاس... وانتصــب واحــد مــن خــواص امللــك، وقــال: معــارش األشــهاد! قــد حــلَّ 

ــة  ــة العقلي ــة األدل ــدل عــى صــدق النبــي، حســب دالل ــه، أن املعجــزة ال ت ــال: »اعلمــوا أرشــدكم الل ــك، حيــث ق ــي عكــس ذل ــد الجوين ))))  أكَّ

عــى مدلوالتهــا. فــإن الدليــل العقــي يتعلــق مبدلولــه بعينــه، وال يقــدر يف العقــل وقوعــه غــري دال عليــه، وليــس كذلــك ســبيل املعجــزات«. 

ــي، )200). )الجوين
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ــا يف  بكــم أمــر عظيــم... وأنــا رســول امللــك إليكــم، ومؤمتنــه لديكــم.. فــإن كنــُت أيهــا امللــك صادقً

دعــواي، فخالــف عادتــك... وانتصــب يف صــدرك وبهــوك، ثــم اقعــد، ففعــل امللــك ذلــك عــى وفــق 

مــا ادعــاه ومطابقــة هــواه، فيســتيقن الحــارضون عــى الــرضورة تصديــق امللــك إيــاه...«.

ــه  ــي تكتمــل حجت ــه ل ــة، بأن ــًا للمتكلمــن املعتزل ــك رًدا محتم ــّي بعــد ذل ــش الجَوين ــم يناق ث

، ال يكــون اللــه قديــرًا كامــل القدرة؛  ينبغــي أن يفــرض وجــوب التــزام اللــه بقوانــن العقــل. ومــن ثـَـمَّ

حيــث إن عليــه أن يتبــع قواعــد األخــاق التــي نكتشــفها بعقانيــة. ويجيــب الجَوينــّي ))200: 26)): 

»مــن شــهد مجلــس امللــك يف الصــورة املفروضــة، علــم عــى الــرضورة تصديــق امللــك مــن يدعــي 

الرســالة، وإن مل يخطــر ملعظــم الحارضيــن نظــر وعــرب وتفكــر يف أن امللــك ال يغــوي رعيتــه«.

إن منطــق املعجــزة عنــد الجَوينــّي ومعظــم املتكلمــن األشــاعرة يعكــس بوضــوح االلتــزام بكبــح 

ــق الدهشــة  ــوَة عــن طري ــت املعجــزُة النب ــن ســابًقا. ال تُثب ــة، كــام تب ــة املثالي االدعــاءات العقالني

التــي تلهمهــا بقــدر مــا تقطــع مــع القاعــدة. فتدعــو املعجــزة إىل تصديــق نبــوة النبــي. ولهــذا أكــد 

ــة ألي  ــة املوضوعي ــن يف الطبيع ــل الســحر ال يكم ــن املعجــزة وفع ــس ب ــز الرئي ــّي أن التميي الجَوين

منهــا. كــا ال يكمــن االختــاف بينهــا يف املوقــف الســيادي للنبــي، كــا جــاء يف تحليــل هونيــج 

لروزنويــج. فالفــرق بــن فعــل الســحر واملعجــزة يكمــن يف ســياق كلٍّ منهــا. وتحــدث هــذه األخــرية 

يف ســياق تحــّد يطرحــه النبــي عــى شــعبه إلظهــار نبوتــه. 

ولكــن كيــف يتناســب مفهــوم املعجــزة مــع تصــور الجَوينــّي للســيادة وحــاالت االســتثناء التــي 

ذكرتهــا يف القســم الســابق؟ لقــد ناقشــت األقســام الســابقة رؤيــة الجَوينــّي حــول كــون الدفــاع عــن 

ــب  ــا هــو جوهــر ســيادة الراعــي الوظيفــي. وهــذا هــو الجان ــاظ عليه ــة والحف ــة العقاني التعددي

الجديــد مــن تفســري ومارســة الريعــة الــذي اكتشــفه مــن خــال افــراض حالــة اســتثناء بغيابــه. 

وكــا أوضحــت، فــإن افــرتاض الجَوينــّي واملتكلمــن األشــاعرة هــو أن البــرش القادريــن عــى التفكــري 

سيســتخدمون عقولهــم ويرشعــون يف نظــر عقــالين مــن شــأنه أن يقودهــم إىل االعتقــاد يف اللــه أو 

واجــب الوجــود. وسيســتمر البــر بعــد ذلــك بوصفهــم فاعلــن عقانيــن يف اســتخدام عقولهــم لفهم 

طبيعــة هــذا اإللــه. ومــا دامــوا سيســتمرون يف اســتخدام عقولهــم فســرييدون أيًضــا معرفــة العاقــة 

ــة  ــة كيفي ــون يف معرف ــون العقاني ــارة أخــرى، ســوف يرغــب الفاعل ــم. بعب ــه وحياته ــن هــذا اإلل ب

ارتبــاط هــذا املوجــود املتعــايل بالبنيــة األساســية -الطبيعيــة واالجتاعيــة واإلنســانية- لعاملهــم. مــن 

خــال النظــر يف حجــج مضــادة مختلفــة والتدقيــق الصحيــح يف االدعــاءات العقانيــة عــن طريــق 

الحــدس، فــإن هــؤالء الفاعلــن سيشــكون يف أي عقيــدة تــرح مثــل هــذه العاقــة، ســواء كانــت 
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، فــإن هجــوم املتكلمــن األشــاعرة عــى العقالنيــن والســلفين عــى حد  عقانيــة أو ســلفية، ومــن ثـَـمَّ

ســواء غــري ُمــرٍض. وســيبحث هــؤالء الفاعلــون العقالنيــون عن عقيــدة ميكــن أن تقدم طريقــة لربط 

الكليــات املتعاليــة بالســياق التاريخــي دون الوقــوع يف دعــاوى اســتبدادية ذات ميــول إقصائيــة. 

ــا  ــه أو الريعــة للســلوك اإلنســاين. وهن ــم الل ــدأ هــو تنظي ــإن هــذا املب ــّي، ف وبالنســبة إىل الجَوين

ــة، دوًرا  ــة العقاني ــتوعب التعددي ــا يس ــا نظاًم ــة بوصفه ــت الريع ــي تثب ــزة الت ــح دور املعج يصب

م منوذًجــا النتصــار املتعــايل عــى املحايــث  حاســًا. ووفًقــا ملــا قالــه الجَوينــّي، فــإن املعجــزة ال تُقــدِّ

مــن خــال تدخــل اإللــه الســيادي كــا يف نظريــة شــميت. كــا ال تدعــو ببســاطة إىل ثــورة يف القــوة 

محــدود، حيــث تــرى هونيــج يف تصــور روزنزويــغ للمعجزة واالســتثناء.  املحايثــة ضــد أفــق التعــايل الاَّ

فاملعجــزة عنــد روزنزويــغ بوصفهــا دليــًا عــى النظــام التعــددي العقــاين لـــلريعة، هــي: إطــار 

تفســريي يســمح بعــدة أمنــاط عقالنيــة لربــط املتعــايل باملحايــث دون فــرض واحــد عــى اآلخــر. 

ومــن ثـَـمَّ فهــي مرتبطــة دامئـًـا بالســياق الــذي يســتخدم فيــه البــر عقولهــم، الــذي يحتــوي بــدوره 

ــا.  عــى طيــف محــدد. وهــو ليــس نســبيًّا محايثًــا وال مطلًقــا متعاليً

خاتمة

كشــفت دراســة غيــاث األمــم للجَوينــّي عــن منظــور ُســنّي حــول الســيادة يســتند إىل تصــور 

خــاص لالســتثناء واملعجــزة. ووفًقــا لهــذا املنظــور، فــإن ســيادة الراعــي الوظيفــي )اإلمــام( تتمثــل 

يف حاميــة الطيــف التعــددي للتأويــل العقــالين يف املجتمــع. وتُعــرَّف حــدود هــذا الطيــف التأويــي 

مــن خــال محاولــة فهــم الطــرق التــي ميكــن تفســري فكــرة واجــب الوجــود مــن خالهــا، بوصفهــا 

مجمــوع كل الكــاالت، عــى نحــو عقــاين. ويُشــكِّل هــذا الفهــم لجوهــر الســيادة املقصــد النهــايئ 

ــارَس تطــور اســتخدام العقــل مــن املســتوى األســايس يف البدايــة،  ــّي. ومُي للرشيعــة، يف فكــر الجَوين

ــون مجموعــة  ــن ميثل ــاء التعــددي، الذي ــا مــن خــال مجتمــع العل ــادر عقانيًّ بواســطة كل فــرد ق

ــار أن  ــة إلعــال العقــل، تكشــف أســاس النظــام الســيايس، وهــو اعتب معقــدة مــن الطــرق املمكن

الواجــب الرئيــس للراعــي الوظيفــي هــو الحايــة. وقــد افــرض الجَوينــّي حــاالت اســتثناء متتاليــة 

لتوضيــح هــذا األســاس، وليُظِهــر كيــف يُضفــي الرعيــة عــى مفهومــه لجوهــر الســيادة. 

ــة  ــة الليربالي ــن مثالي ــطًا ب ــًا وس ــّي بدي ــد الجَوين ــيادة عن ــوم الس ــري ملفه ــذا التفس ــدم ه ويق

ــًدا- واســتبداد ديكتاتوريــة شــميت. عــاوة عــى  الكاســيكية -وتعتــرب النســخة الكانطيــة مثــااًل جي

ذلــك، فإنــه ال يتعــرض لخطــر الســقوط يف النســبية املاديــة كــا يفعــل منــوذج هونيــج. فبــداًل مــن 

اإلرصار عــى شــكل أحــادي مــن أشــكال العقــل الــكي بوصفــه أساًســا للحكــم األخاقــي والســيايس 
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ــا متعــددة لكنهــا محــدودة إلعــال العقــل. ويعتــرب  كــا يفعــل كانــط، فــإن الجَوينــّي يناقــش طرقً

ــب  ــن واج ــز ب ــريف للتميي ــو اإلدراك املع ــة ه ــات املختلف ــذه العقاني ــن ه ــرك ب ــاس املش أن األس

الوجــود )اللــه) وممكنــات الوجــود. وال يــؤدي هــذا بالــرضورة إىل إعــادة بنــاء نظــام طبيعــي مــن 

العصــور الوســطى عــى أســاس الهــويت. عــى العكــس مــن ذلــك، كان الجَوينــّي ومعظــم املفكريــن 

األشــاعرة يعارضــون مثــل هــذه الهيــاكل التوضيحيــة املنهجيــة للميتافيزيقيــا والسياســة. وإن إدراك 

هــذا التمييــز هــو مجــرد أســاس معــريف يســمح مبنطقيــة جدليــة عمليــة ونظريــة متعــددة لفهــم 

العاقــة بــن الواجــب واملمكــن. وأود أن أزعــم أن هــذا النمــوذج مــن التعدديــة العقانيــة لــه ميــزة 

رئيســة مقارنــًة بالنمــوذج التواصــي للرباغاتيــات املتعاليــة لهابرمــاس Habermas. يف مقالتــه املؤثرة 

»الديــن يف املجــال العــام«، فــإن هابرمــاس )2006) يــرى أن التقــدم يف العلــوم والعقــل التقنــي يجب 

ــا بعــد ميتافيزيقــي. وحــن  ــة يف مجتمــع عقــاين م أن يكــون األســاس املشــرك للحــوارات العقاني

يناقــش الجَوينــّي هابرمــاس، ســيعترب هــذا معيــاًرا متطلبًــا وغــري واقعــي مثــل املعايــري التــي وضعهــا 

معــارصوه )علــاء املعتزلــة) بشــأن اإلميــان. فيبــدو أن إدراك التمييــز املعــريف بــن الواجــب واملمكــن 

مطلــب أكــر عقانيــة ليســتوفيه العامــة. وأخــريًا، ال ميكــن اعتبــار هــذا النظــام الســيايس التعــددي 

العقــاين، حيــث تُتضمــن الســيادة فقــط يف الحفــاظ عــى ظروف وجــوده وحريــة مارســته، متوافقة 

، فــإن هــذه الدراســة تدعــم جزئيًّــا -مــن  مــع املعنــى الهوبــزي الحديــث لســيادة اللفياثــان. ومــن ثـَـمَّ

منظورهــا الخــاص- رؤيــة وائــل حــاق يف عملــه األخــري »الدولــة املســتحيلة«، التــي تتمثــل يف كــون 

النظــام الُســنّي القانــوين والســيايس ال ميكــن تركيبــه يف إطــار الدولــة الحديثــة. كــا تتفــق الدراســة 

مــع األدبيــات املتزايــدة حــول الطبيعــة العقانيــة للحكــم الســيايس اإلســامي عــى وجــه الخصــوص، 

وأهميــة التأويــل العقــاين للمفهــوم اإلســامي للنظــام الســيايس بشــكل عــام. إنهــا توضــح طبيعتهــا 

املميــزة مقارنــة بالنــاذج الحديثــة للليرباليــة العقانيــة.
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