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 فــي مفتتــح هــذا العــدد األوَِّل مــن 
دوريــة نمــاء لعلــوم الوحــي والدراســات 
مدفوعيــن  أنفســنا  نــرى  اإلنســانية، 
لبيــان جــواب أســئلة تأسيســية مهمــة؛ 
للبحــوث  ندلــف  أن  -وقبــل  إننــا  إذ 
ــا  ــي يحتويه ــات الت ــاالت والدراس والمق
عددنــا األول- يحســن بنــا أن نجيــب هنــا 

ــزي:  ــؤال المرك ــن الس ع

لـماذا دورية نماء؟
والذي يعترب مبثابة

)سؤال الدافعية واملرشوعية(. 

وعــادًة مــا تكــون أســئلٌة كهــذه شــديدَة 

ــن  ــه م ــك: فإنَّ ــل ذل ــن أج ــاعِ، وم االتس

األســئلة  هــذه  نُواجــه  أن  املُناِســب 

بأُخــرى تقــوم بــدور املحــارصة لهــذا 

د يف نطــاق معــن. االتســاع، حتــى يتحــدَّ

فهــل نقصد بســؤال الدافعيــة واملرشوعية 

ــا  ــرة(؟ أم إنَّن ــاء كــــ )فك ــة من ــا دوري هن

نقصــد املجلــة كــــ )مضامــن ومحتــوى(؟

الواقــع أنَّنــا نقصــد هنــا تحديــًدا: دوريــة 

منــاء كـ )فكــرة(، أي:

- لـــاذا نُطلــق نحــن يف مركــز منــاء هــذا 

القالــب الجديــد مــن قوابــل النــرش؟

أو بعبارة أخرى..

ماذا يعني لنا في مركز نماء إطالق هذه 
الدورية؟

ســأحاول أن أُِجيــَب عــن ذلــك بــيٍء 

ــاركًا الجــواب  ــن االختصــار الشــديد، ت م

ــة  ــاين مــن ســؤال الدافعي ــقِّ الث عــن الشِّ

واملرشوعيــة حــول الدوريــة كــــ )محتوى 

ومضامــن( إىل املقالــة االفتتاحيــة لرئيــس 

التحريــر الدكتــور عبــد الــرزاق بلعقــروز.

الســؤال  حــول  الجــواب  إىل  جئنــا  إذا 

الــذي حددنــاه؛ فــإنَّ ُمــربِّر وجــود هــذه 

ــوٍر:  ِة أُم ــدَّ ــص يف ِع ــة يتلخَّ الدوري

ــزاُل  ــا وال ن ــاء كُنَّ ــز من ــا يف مرك األول: أنَّن
لخطــوات  وآخــَر  حــٍن  بــن  نتطلَّــُع 

جديــدة تســرُ بنــا نحــو األمــام، مــن 

خــال إطــاق مشــاريع علميــة متنوعــة 

ــد  ــب، وق ــتغال أرح ــات اش ــح نطاق تفتت

نــرى أنَّ عــدًدا مــن تلــك الخطــوات قــد 

ــاريع ال  ــأنَّ املش ــُن ب ــا نُؤِم ــر، لكنَّن يتأخَّ
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تُولَــُد واقفــًة، بــل ال بُــدَّ لهــا أن تحبــو، ثم 

ــي  ــاول امل ــم تح ــف، ث ــم تق ــس، ث تجل

ــوض  ــتطيع الرك ــى تس ــيًئا، حت ــيًئا فش ش

ــباق. ــدان الس ــاز مي واجتي

فدوريــة منــاء بنــاء عــى ذلــك هــي عبارة 

تعبــرًا  جديــدة،  فكــرة  انطــاق  عــن 

ــد واالســتمرار  ــا عــى التجدي عــن إرصارن

ــل. والعم

ــوع مــن  ــرى أنَّ هــذا الن ــا ن ــًا: ألنَّن وثاني
ــاج املتخصــص يفتــح املجــال لعــدد  اإلنت

ًصــا ودقَّــًة  مــن األبحــاث األكــر تخصُّ

لتأخــذ حظَّهــا مــن النــرش والتــداول، وهو 

مــا يُشــكُِّل رافــًدا ُمهــاًّ وداعــًا للعمــل 

البحثــي، األمــر الــذي قــد ال يُتــاح عندمــا 

ــكل  ــات بش ــك املوضوع ــرش تل ــد ن يُقص

ــة  ــة الفئ ــا -نظــًرا ملحدودي ؛ ألنَّه مســتقلٍّ

النارشيــن  عنــد  تخضــع  املســتهدفة- 

والخســارة،  والربــح  الســوق  ملنطــق 

ــة؛  ــذه الدوري ــاه يف ه ــا تجاوزن ــو م وه

ــة  ــات الدقيق ــك املوضوع ــُب بتل إذ نُرحِّ

ــول  ــع حق ــق م ــي تتواف ــة الت والتخصصي

اشــتغال املجلــة إثــراء للبحــث وتجديــًدا 

ــه.  ــعًة ملجاالت ــه، وتوس ملوضوعات

وثالًثــا: إنَّ هــذا النــوع مــن اإلنتــاج يفتح 
املجــال لتتعــدد األطروحــات يف املوضــوع 

الواحــد، مــن خــال املشــاركة يف ملفاتــه 

ــة،  التــي تحمــل وحــدة موضوعيــة معين

ُد أفــق البحــث فيهــا،  وهــذا مــاَّ ســُيجدِّ

ويُعيــد إليهــا الــروح مــن جديــد، ســواء 

كان ذلــك مــن خــال تســاؤٍل أو فكــرٍة أو 

معلومــٍة أو تحليــٍل.

ــى  ــوًدا ع ــا معق ــل أملن ــا يجع ــذا م وه

ملفــات  إثــراء  يف  الباحثــن  مشــاركة 

ــا عنهــا يف  املجلــة، ســواء تلــك التــي أعلنَّ

هــذا العــدد، أو تلــك التــي ســُنعلن عنهــا 

ــز.  ــع املرك ــى موق ــر ع ــن وآخ ــن ح ب

ورابعــًا: إنَّ هــذا النــوع مــن اإلنتــاج 
يكتشــف  لــي  للمركــز  فرصــة  يُتيــح 

ــام  ــى أق ــه- ع ــت ذات ــح -يف الوق وينفت

بحثيــة جديــدة وجــادة؛ فــإنَّ عــدًدا ليس 

ــد  ــاب وج ــن والكُتَّ ــن الباحث ــل م بالقلي

ــن خــال هــذه األبحــاث  اًل م ــه أوَّ طريق

ــر  ــة أك ــة املتخصص ــاحات املعرفي واملس

مــن غرهــا، وقــد أثبــت لنــا العــدد األول 

مــن هــذه املجلــة صــدق ذلــك، وال ِزلنــا 

نطمــح ملشــاركة الكثــر مــن الباحثــن 
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ــه.  ــإذن الل ــداٍد ب ــن أع ــتقبل م ــا نس في

وِبنــاًء عــى مــا ســبق؛ وغرهــا مــن 

مــربرات، كانــت خلــف إرصارنــا عــى 

الوحــي  لعلــوم  منــاء  دوريــة  خــروج 

اللــه  ســائلن  اإلنســانية،  والدراســات 

والنجــاح.     والتوفيــق  الســداد 

ياسر المطرفي
مدير مركز نماء
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افتتاحية العدد ..
نحو إعادة الوصل بين علوم الوحي 

والدراسات اإلنسانية

عبد الرزاق بلعقروز، رئيس التحرير
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بسم اهلل الرحمن الرحيم، والصالة 
والسالم على الصادق األمين، 

وعلى آله وصحبه أجمعين: 

العالـــم  يف  املعرفــة  واقــع  أنَّ  شــكَّ  ال 

ــه إىل  ــذ ب ــٍد تأخ ــاج إىل ي ــامي يحت اإلس

صــورة جديــدة مــن التَّفكُّــر واملنهــج، 

صــورة تُعيــد ترتيــب العاقــة بــن العلــوم 

واملعــارف؛ مــن أجــل الوفــاء املــزدوج 

ــزات  ــة، وملنج ــن جه ــي م ــة الوح ملرجعي

الحقــول  شــتَّى  يف  اإلنســانية  املعرفــة 

ــان ذلــك  ــة مــن جهــة أخــرى، وبي العلمي

أنَّ الوحــي اإلســامي شــكَّل يف أنســاق 

منهجيًّــا  ناظــًا  اإلســامية  املعرفــة 

ــي  ــة الت ــود العلمي ــة الجه ــا، لكاف ومعرفيًّ

أنجزهــا علــاء اإلســام؛ حيــث كانــت 

ــى  ــى قــراءة، وتُتْ روح القــرآن الكريــم تُتْ

منهًجــا أيًضــا، والقصــد بالتِّــاوة املنهجيــة 

للقــرآن الكريــم:

التَّفكــر  يف  القرآنيــة  الرؤيــة  إعــال 

ــلوك، ورسيانهــا يف العلــوم  والبحــث والسُّ

التــي تفرَّعــت مــن هــدي الوحــي القرآين، 

املنهجيــة  بالتــاوة  موصولــة  وكانــت 

للقــرآن.

ــذا  ــد ه ــة عن ــذه الرؤي ــف ه ــم تتوقَّ ولـ

ــة؛  اخلي ــوم الدَّ ــن إنشــاء العل املســتوى م

يف  قوميًــا  منهًجــا  أيًضــا  كانــت  ــا  وإنَّ

العلــوم،  التَّعامــل املنهجــي مــع  فقــه 

إنَّ  إذ  اإلســام؛  علــاء  اكتشــفها  التــي 

ــم  ــدت إىل العالـ ــي وف ــل الت ــوم األوائ عل

ــاء اإلســام  ــا عل اإلســامي، تعاطــى معه

ــار  ــة، وكان معي ــة تداولي ــة تقريبي مبنهجي

ونســق  القــرآن،  روح  هــو  التَّعاطــي 

ــوة  ــا الق ــوا منه ــامي؛ فجلب ــج اإلس املنه

ــول  ــا بأص ــق، وربطوه ــة يف املنط املنهجي

الفقــه، وناهضــوا الفلســفات املعاديــة 

ــد  ــوم األخــاق، بع ــوا عل ب ــرائع، وقرَّ ـ للشَّ

التّجريديــة  الصفــات  أن حذفــوا منهــا 

مظانِّهــا  يف  بهــا  املرتبطــة  والنظريــة 

ــة  ــات ناجع ــت آلي ــذا أُقيم ــة، وبه األصلي

ــر،  ــوم الغ ــن عل ــتفادة م ــة االس يف كيفي

ومــدى الحاجــة إىل وســائلها املنهجيــة، يف 

التَّفكــر والســلوك. 

راســات  إنَّ مجلــة )منــاء لعلــوم الوحــي والدَّ

االنفصــال  واقــع  تــدرك  اإلنســانية(، 

الحاصــل بــن علــوم الرشيعــة وعلــوم 

اإلنســان، وتــدرك أنَّ هــذا االنفصــال هــو 

نتــاج ظــروف معرفيــة، وليــس مــن صميم 
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الـمـعـرفـــة اإلنـسانية، والـقـصـد بـذلـك:

أنَّ هــذا االنفصــال جــاء بصــورة إكراهيــة-

الــذي  الوضعــي  العقــل  مــع  تازميــة 

ــان،  ــي واإلنس ــن الوح ــال ب ــع االتص يقط

مجــاالت  إىل  االنفصــال  بهــذا  ويدفــع 

الــذي  التَّعليــم  مجــال  منهــا  أخــرى، 

ــة التــي يظهــر فيهــا  ــة الجلي ــدُّ األرضي يُع

االزدواج، أو الفجــوة املفتعلــة بــن العلــم 

ــي يف  ــار زمن ــي معي ــم تبنِّ ــن؛ إذ يت والدي

ــن النَّســق العلمــي والنَّســق  ــة ب املفاضل

اإلميــاين؛ فأنســاق العلــوم الرشعيــة، هــي 

معــارف تقليديــة تراثيــة، وأنســاق العلوم 

املعــارصة هــي النَّمــط املعــريف الحقيقــي 

حيــح، لكــن مــا لبثــت تطــورات  والصَّ

ــف  ــا زي ــوم املعــارصة أن كشــفت لن العل

هــذه التَّقابليــة، فالعلــم لـــم يُعــد يتمتَّــع 

ــابقة؛ ألنَّ رقعــة املجهــول  بالقيمــة السَّ

املعلــوم،  رقعــة  مــن  أوســع  أضحــت 

ــه  ــن محدوديت ــه ع ــان بنفس ــل أب والعق

الرؤيــة  طبيعــة  وانكشــفت  ونســبيته، 

العلانيــة الثاويــة خلف العلــوم، وهي يف 

حقيقتهــا رؤيــة مادية إىل العالـــم هيمنت 

عــى العقــول والنفــوس ردًحــا مــن الزمن، 

ــن أن  ــزة ع ــت عاج ــوم أضح ــا الي ولكنَّه

ــان. ــم واإلنس ــا للعالـ ــرًا كليًّ م تفس ــدِّ تق

إنَّ الرؤيــة املعرفيــة التــي تتبنَّاهــا مجلــة 

ــن  ــل ب ــذا الوص ــى ه ــس ع ــاء، تتأسَّ ن

ــارف  ــزات املع ــن منج ــي، وب ــوم الوح عل

الســليم  اإلدراك  يحصــل  يك  اإلنســانية؛ 

للواقــع، ويك تتــم االســتفادة مــن إنجازات 

الوحــي  نســق  يف  وإســكانها  العلــوم، 

ــة  كيب ــق التَّ ــل تحقي ــن أج ــامي؛ م اإلس

الخاقــة املبدعــة التــي تكامــل بــن علــوم 

ــان. ــوم اإلنس ــي وعل الوح

ــون  ــلم يك ــل املس ــإنَّ العق ــا: ف ــن هن م

قصــده يف التَّوجــه االنطــاق مــن الوحــي 

كقيــٍم ُعليــا حاكمــة، واالســتفادة مــن 

جهــود العلــاء املســلمن يف مجــاالت 

التاريــخ،  يف  أنشــؤوها  التــي  العلــوم 

واألخــذ مــن العلــوم املعــارصة يف حقولهــا 

االجتاعيــة واإلنســانية؛ مــن أجــل الفهــم 

العلمــي الســليم، ومــن أجــل صناعــة 

ــذي  ــة، اإلنســان ال ــة اإلمياني إنســان التبي

ــن  ــل م ــة، ويجع ــواقه الرُّوحي ُد أش ــدِّ يُج

الهــدى  وفــق  بالخــر  األرض  عــارة 

ــاح نرباًســا يهتــدي بــه؛ وبهــذا: فــإنَّ  والصَّ

ــدد،  ــامي متج ــر إس ــو فك ــاق نح االنط

يُكامــل بــن الوحــي وعلــوم اإلنســان، أو 

بــن الرشيعــة والحكمــة بلغــة الحكــاء، 
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يـكـون مـشـروطًـا بـالـعـنـاصـر الـمحركة 

ــة:  اآلتي

- كتــاب الوحــي: وصورتــه األُوىل هــي 

الـوحـي الـقـــرآين الـمـكـتـوب، وصـورتـه 

ــم الكــون املنظــور. الثانيــة هــي عالـ

- الـعـلـوم االجـتـمـاعـيـة واإلنـسـانـية 

وموضوعهــا الواقــع، ثـُـمَّ القيــم األخاقية 
جوانبــه  يف  اإلنســان  موضوعهــا  التــي 

ــة. الجســمية والنَّفســية والرُّوحي

ذلــك أنَّ الوحــي يف القــرآن املكتــوب، هــو 

أقــوى دافــع للعقل اإلنســاين يك يســتنهض 

َع يف التَّكامــل مــع  قدراتــه الكامنــة، ويـَـرْشَ

العلــوم، أو إنشــاء علــوم جديــدة، والوحي 

الثــاين -أي: الكــون- يكــون الفضــاء الــذي 

ــن أجــل  ــل املســلم، م ــه العق ــرَّك في يتح

ــنن املبثوثــة يف الطَّبيعــة،  اكتشــاف السُّ

ــاح  ــد الصَّ ــق مقاص ــا يحق ــخرها مب وتس

قصــده  ويكــون  واآلجــل،  العاجــل  يف 

ــي  ــاب الوح ــو كت ــل نح ــك العق يف تحري

ــم  ــه؛ ألنَّ أيَّ عل ــول إىل الل ــوين، الوص الك

ــون  ــم، يك ــامية إىل العالـ ــة اإلس يف الرؤي

قصــده النهــايئ: إثبــاَت أْن ال إلــه إال اللــه، 

ــإنَّ  ــا؛ ف ــًدا ومركَّبً ــع معقَّ ــاَّ كان الواق ولـ

األداة الحيويــة للعقــل املســلم مــن أجــل 

فهمــه وتدبــره: هــي توظيــف أدوات

ذلــك أنَّ الوحــي يف القــرآن املكتــوب، 

هــو أقــوى دافــع للعقــل اإلنســاين يك 

يســتنهض قدراتــه الكامنــة، ويــرَشَع 

ــاء  ــوم، أو إنش ــع العل ــل م يف التكام

علــوم جديــدة.

العلــوم  بهــا  دنــا  تُزوِّ التــي  املنهجيــة 

يكــون  التــي  واالجتاعيــة  اإلنســانية 

ــه  ــة مركبات ــع بكاف ــذا الواق ــا ه موضوعه

الثقافيــة والتاريخيــة واملعــارصة، هــذه 

األدوات ال تطبــق كــا جــرى تطبيقهــا 

ــن  ــا م ــة، وإنَّ ــة األصلي ــا املعرفي يف بيئته

زم إعــادة تركيبهــا، مبــا يجعلهــا فاعلــة  الــاَّ

ــًا  ــع اإلســامي فه ــم الواق ــا يف فه إيجابيًّ

أحســن وأكمــل، يك يكــون تنـــزيل الحكــم 

الرشعي بعدها تنـــزيًا صائبًا، ويســتجيب 

ــة يف  ــكات حيّ ــة كمش ــات الفعلي للحاج

املجتمعــات اإلســامية املعارصة املعيشــة، 

ــة  ــي القيم ــة ه ــة الرابع ــون الواجه وتك

األخاقيــة، أو املقاصــد األخاقيــة التــي 

تحفــظ لإلنســان ِقيَمــُه الُكــربى الحاكمــة: 

)التوحيــد، والتَّزكيــة، والعمــران(، ذلــك أنَّ 
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مقاصــد الترشيــع مبــا هــي جهــود باحثــة 

يف مصالــح العبــاد يف العاجــل واآلجــل، 

تُعــدُّ يف صميــم فلســفة القيــم اإلســامية، 

الفقهيــة  التَّرشيعــات  تربــط  فهــي 

ــي؛  ــد األخاق ــة بالبع ــرات املعرفي والتنظ

إنســان  تجديــد  تــروم  املــآل  ألنَّهــا يف 

التَّزكيــة، باعتبــاره األداة العمليــة التــي 

ــة،  كي ــة الزَّ ــه األخاقي ــا فطرت يســتعيد به

ــوغ النُّضــج  ويكــون إنســانًا ســاعيًا إىل بل

ــلوكه.  ــره وس ــال يف فك والك

يصــة املنهجيــة يف  وإذ تعيَّنــت هــذه الخصِّ

رؤيــة مجلــة )منــاء( بعامــة؛ فإنَّنــا نقــول: 

إنَّ املركبــة الفضائيــة التــي تنطلــق منهــا، 

ــا:  ــي تواليً ــل ه ــة أرج ــن أربع ــوَّن م تتك

والوحــي  املكتــوب،  القــرآين  )الوحــي 

الفقهيــة  والعلــوم  املخلــوق،  الكــوين 

ــة(؛  ــم األخاقي واإلنســانية، وفلســفة القي

ــة:  ــي، والثاني ــوم الوح ــج عل ــاألوىل: تُنت ف

تُنتــج العلــوم الطبيعيــة، والثالثــة: تكــون 

أداة منهجيــة لفهــم الواقــع، واالرتفــاع 

والرابعــة:  الوحــي،  مقتضيــات  إىل  بــه 

اإلنســان،  يف  الروحيــة  القــوة  ــي  تُنمِّ

وهــذه العنــارص تعمــل يف بنيــة ترابطيــة 

وتكامليــة، تكــون القيمــة الُعليــا فيهــا 

ٍّ حاكــم  للتوحيــد، كمعيــار وقانــون كُلِّ

عــى العنــارص املنهجيــة الثاثــة األخــرى. 

ألجــل هــذا: جــاء هــذا العــدد األول 

عــدًدا  يكــون  يك  )منــاء(،  مجلــة  مــن 

أهميــة  إىل  النَّظــر  وُملِفتًــا  فاتًحــا، 

علــوم  بــن  مــج  الدَّ وإعــادة  الوصــل، 

ى  ــدَّ ــوم اإلنســانية، كــا يتب الوحــي والعل

يف مجمــل النُّصــوص املبثوثــة، ونرجــو 

ــة املســلمة  ــة لألم ــادات الفكري ــن القي م

ولإلنســانية كلهــا، ومــن عمــوم الباحثــن 

واملثقفــن، أن ينخرطــوا معنــا يف هــذا 

املــرشوع الحضــاري الــذي يريــد أن يضــع 

قضايــا األمــة عــى محــكِّ هــذه املنهجيــة 

الجديــدة يف النَّظــر. 

فجــاء ملــف العــدد متنوًعــا يف مواضيعــه 

ــنَّ  ــع، لك ــذه املواضي ــه له ــة تناول وطريق

الخيــط املنهجــي الــذي يحتــوي هــذه 

النُّصــوص هــو خيــط منهجيــة الوصــل 

بــن علــوم الوحــي والعلــوم اإلنســانية؛ إذ 

نجــد البحــث األول لـــ )الحســان شــهيد(، 

ــوم  ــي والعل ــوم الوح ــوم بـــ: »عل واملوس

اإلنســانية.. قــراءة يف االتصــال والعاقة«، 

االنفصــال إشــكالية  أنَّ  إىل  فيــه  أشــار 
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يف  متنوًعــا  العــدد  ملــف  فجــاء 

مواضيعــه وطريقــة تناولــه لهــذه 

املواضيــع، لكــنَّ الخيــط املنهجــي 

ــوي هــذه النُّصــوص هــو  ــذي يحت ال

ــوم  ــن عل ــل ب ــة الوص ــط منهجي خي

اإلنســانية. والعلــوم  الوحــي 

ــانية،  ــوم اإلنس ــي والعل ــوم الوح ــن عل ب

لـــم تكــن مطروحــة يف الســياق العلمــي 

ــا ظهــرت بســبب االختــاالت  األصــل؛ وإنَّ

ــرت يف كَِا  ــي ظه ــة الت ــة واملعرفي املنهجي

شــهيد  الحســان  ويُطالعنــا  النَّســقن، 

ــع بالعقــل  ــي تدف ــة املســوغات الت بجمل

املســلم إىل أهميــة الوصــل بــن علــوم 

فثمــة  اإلنســانية،  والعلــوم  الوحــي 

القــراءة  هــي:  منهجيــة  مســوغات 

ومثــة  املجــايل،  والتَّناســب  املتبادلــة، 

مســوغات معرفيــة هــي: 

املكونــات،  ووصــل  التَّكامــل،  النَّظــر 

ومثــة مســوغات مقاصديــة وهــي: قانــون 

املصلحــة، والحكمــة املطلوبــة.

ــا بحــث )عبــد الحليــم مهــور باشــة(:  أمَّ

»دور التَّكامــل املعــريف بــن علــوم الوحي 

وعلــوم اإلنســان يف فهــم الواقــع«؛ فقــد 

لفــت فيــه النَّظــر إىل أهميــة التَّكامــل 

بــن علــوم الوحــي والعلــوم اإلنســانية 

ــبل املنهجيــة  الواقــع، والسُّ يف مقاربــة 

لارتقــاء بــه مــن صورتــه الواقعيــة إىل 

عــى  وقــف  حيــث  املثاليــة،  صورتــه 

ــع، وعــى  ــوم الواق ــوم الوحــي ومفه مفه

ــغلتها  ــي ش ــة الت ــزلة املعرفي ــة املنـ طبيع

الــتاث  يف  )اإلســامية(  الوحــي  علــوم 

اإلســامي، ثم طبيعة الســياقات التاريخية 

التــي تشــكَّلت يف ضوئهــا علــوم اإلنســان؛ 

املنهجيــة  التمهيــدات  بهــذه  ليتوجــه 

ــة  ــن جه ــية، م ــر حساس ــة األك إىل الحلق

طرحــه لســؤال: كيــف ُيكننــا الوصــل 

وعلــوم  اإلنســان  علــوم  بــن  معرفيًّــا 

ــامي؟  ــداويل اإلس ــال الت ــي يف املج الوح

بــن  املعــريف  التكامــل  يكُِّننــا  وهــل 

علــوم الوحــي وعلــوم اإلنســان مــن فهــم 

ــع؟ الواق

بحثــه:  يف  أدراوي(  )العيــايش  وأشــار 

فهــم  يف  ودوره  املعــارف  »تكامــل 

يــن«، إىل مفهــوم التكامــل املعــريف  الدِّ

وجــدواه، وإىل األســاس التكامــل للعلــوم 

واملعــارف، وإىل التفاعــل بــن املعــارف 
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ينيــة، ُمؤكِّــًدا عــى  البرشيــة واملعــارف الدِّ

أهميــة التوليــف املنهجــي بــن علــوم 

الوحــي، والعلــوم املتجــددة، تبًعــا لتجــدد 

ــذا  ــد العمــران، وبه ــاس وعوائ أحــوال النَّ

املنظــور يف الرؤيــة، يــرى )أدرواي(: أنَّ 

ــا، وأّي  ــب دوًم ــون صائ التكامــل هــو قان

، أو  محــاوالت تنظــر مــن زمــن معــنَّ

مــن حقبــة تاريخيــة لهــا منظومــة علــوم 

ــس  ــذي نقي ــار ال ــة، باعتبارهــا املعي معيَّن

عليــه غــره؛ كل ذلــك يُعيــق تطــور الفهم 

يَُحــدُّ  مثلــا  الدينــي،  للنَّــص  البــرشي 

ــتوى  ــى مس ــص ع ــذا الن ــة ه ــن فاعلي م

التجريــدي  واإلدراك  النظــري  التمثــل 

ــر  ــل مســتوى التجــل الواقعــي والتأث قب

العمــل.

يــن بــن رساي( يف بحثه  وكشــف )نــر الدِّ

الــذي حمــل عنــوان: »عاقــة الرؤيــة إىل 

العالـــم بالتَّكامــل املعــريف: مدونــة أيب 

ــة  ــن القيم ــا«، ع ــزايل أمنوذًج ــد الغ حام

العلــوم  نســيج  يف  للتوحيــد  املركزيــة 

اإلســامية، وأثرهــا يف تحقيــق التَّكامــل 

املعــريف، ُمشــرًا إىل جملــة عنــارص مهمــة، 

ــور أيب  ــن منظ ــوم م ــف العل ــا: تصني منه

حامــد الغــزايل، ومظاهــر حضــور الرؤيــة 

ــريف  ــل املع ــة يف التكام ــة التوحيدي الكوني

عنــد أيب حامــد الغــزايل، وأيًضــا: التكامــل 

بــن العلــم والعمــل، والتكامــل يف الفعــل 

غــرض  أنَّ  ويبــدو  الســيايس،  التبــوي 

األســتاذ مــن هــذه الحواريــة املعرفيــة 

النَّظــر  الغــزايل، لفــت  مــع أيب حامــد 

إمكانيــة  وإىل  مــن،  املتقدِّ مناهــج  إىل 

اســتثارها وتحيينهــا يف الــدرس التكامــل 

ــارص.  املع

ــــا الـــدراســــات الــفــكــريــــة مــن  أمَّ

خــــارج الـمـلـــف؛ فـجـــاءت مـتـنـوعـــة 

ومـنفـتـحـــة عـلـــى حــقـــول مـعـرفـيـة 

)هشــام  بدراســة  اســتهلت  متعــددة، 

املــي( املوســومة بــــ: »خطــاب اإلعــام 

اإلســامي: الـــآزق النظريــة واآلفــاق 

البحثيــة«، التــي عمــل فيهــا عــى تحليــل 

عليهــا  يقــوم  التــي  النظريــة  األســس 

مفهــوم اإلعــام اإلســامي، ومــا تُفــي 

ُمبيًِّنــا أنَّ  إليــه مــن مـــآزق منهجيــة، 

ــم يســتطع  ــام لـ مجهــود )أســلمة( اإلعـ

اإلبســتمولوجية  األســس  مــن  التحــرر 

ــس  ــك األس ــم أنَّ تل ــريب، رغ ــام الغ لإلع

الدينيــة  الحمولــة  إىل  أصلهــا  ترتــد يف 

املســيحية.
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ــا )طــارق عثــان( يف دراســته: »نـــزعة  أمَّ

ليــو  منظــور  مــن  الحداثــة  ســلفية: 

نقــد  أنَّ  يُبــنِّ  أن  فحــاول  شــراوس«، 

الحداثــة قــد ال ينــدرج بالــرورة يف إطــار 

أدبيــات فلســفة مــا بعــد الحداثــة، وذلــك 

باالشــتغال عــى الفيلســوف األلـــاين ليــو 

ــد  ــه ق ــص إىل أنَّ ــا؛ ليخل ــتاوس نوذًج ش

ــق  ــا إىل الحداثــة، يتعلَّ ــه نقــًدا أخاقيًّ وجَّ

بوجههــا الســيايس خصوًصــا، وهــو النقــد 

الــذي مثــل حصيلــة لنقــد شــتاوس لــكل 

ــة،  ــة، والعدمي ــة، والتاريخاني مــن الوضعي

ــة. ــة الليربالي والدميقراطي

ــص  ــا )ربيــع الجوهــري(، فقــد خصَّ أمَّ

دراســته: »الســينا والهويــة الوطنيــة: 

والجــايل«؛  األيديولوجــي  تداخــل  يف 

ليبحــث يف كيفيــة حــدوث تقطعــات مــا 

البنيــة اإلمربياليــة  بعــد كولونياليــة يف 

الـسـينـمـائـيـة ذات الـبـعـد الـهـويـاتـي 

املتجانــس واملســتمر، مــن خــال مقاربــة 

ــع  ــا م ــة يف عاقته ــة الوطني ــار الهوي مس

كيــف  وليُبــنِّ  واإلمربياليــة،  القوميــة 

يعمــل املخرجــون باختــاف مواقعهــم 

عــى تكييــف جالياتهــم خدمــة لطريقــة 

تقدميهــم الفيلمــي لهــذه التيــات.

يف حـيـــن يـعـمـــل )يـاسـيـن السالـمـي( 

فـــي دراسـتـــه: »مـوقـــف الـمـعـتـزلـــة 

بــن  الواقــع  العقــدي  االختــاف  مــن 

ــنُّ  ــة تب ــى محاول ــامية« ع ــرق اإلس الف

موقــف املعتزلــة مــن االختــاف العقــدي 

باالســتناد إىل مــا جــاء عنــد املعتزلــة 

أنفســهم يف كتبهــم مــن خــال جهــد 

تحليــل متميــز.

كــا يضــم هــذا العــدد حــواًرا حــول 

قضيــة التكامــل املعــريف مــع )فتحــي 

اإلقليمــي  املديــر  ملــكاوي(،  حســن 

للمعهــد العاملــي للفكر اإلســامي، األردن.

باإلضافــة إىل ترجمتــن لنصــن مهمــن، 

إدغــار  الفرنــي  للفيلســوف  األول: 

مــوران، وقــد ترجمــه العمــري حربــوش، 

طــال  لألنربولوجــيِّ  الثــاين:  والنــص 

محمــد، كريــم  ترجمــة  مــن  أســد، 

ملتقيــات  عــن  تقاريــر  إىل  باإلضافــة 

ــب. ــراجعات كت ــة، ومـ ــة دولـيـ عـلـمـيـ

عبد الرزاق بلعقروز
رئيس التحرير
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ــَب  ــامية مذاه ــة اإلس ــت األم ــد اختلف ق

وتباينــت  عقديــًة،  ونِحــًا  فقهيــًة، 

ــذا  ــن ه ــة م ــب وفرق ــف كل مذه مواق

االختــاف بــن ُمتســاهٍل وُمتشــدٍد، لكــن 

اســتقر األمــر عــى أنَّ اختــاف املذاهــب 

واملجتهــد  رحمــة،  اختــاف  الفقهيــة 

ــخ أنَّ  ــاٍل، وترس ــى كل ح ــور ع ــه مأج في

اختــاف الفــرق العقديــة اختــاف فتنــة، 

ــد،  ــال واح ــور يف ح ــه مأج ــد في واملجته

وهــو إصابتــه الحــق، أمــا إذا أخطــأ؛ فإنَّــه 

بحســب  الفســق،  أو  الكفــر  يســتحق 

ــا أفــى  ــا، وهــو م ــد فيه املســألة املجته

)*( باحــث يف ســلك الدكتــوراه مبؤسســة دار الحديــث 

الحســنية، وحــدة العقيــدة والقــرآن، الربــاط - 

ــد اإللكــروين:  املغــرب، الربي

yassineessalmi@gmail.com

موقف المعتزلة من االختالف العقدي الواقع 
بين الفرق اإلسالمية

- ياسين السالمي* -
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اعتبــار مذهبهــا هــو  نِحلــة إىل  بــكل 

ــه،  ــوز خاف ــذي ال يج ــق ال ــب الح مذه

مــاَّ نتــج عنــه تكفــر الفــرق بعضهــا 

منهــا  طائفــة  كلِّ  وتفســيق  بعًضــا، 

الطوائــَف األخــرى، ولـــم يســلم مــن هــذا 

األمــر حتــى بعــض الطوائــف التــي دعــت 

إىل النظــر العقــي، ونبــذ التقليــد، أعنــي: 

املعتزلــة.

لقــد أوىل املعتزلــة العقــل مكانــة رفيعــة، 

ــن،  ــول الدي ــتعاله يف أص ــوا إىل اس ودع

ــن  ــف، لك ــى املكل ــك ع ــوا ذل ــل أوجب ب

ــة  ــة اجتهادي ــى عملي ــي يبق ــر العق النظ

مــا  وهــو  ويخطــئ،  يصيــب صاحبهــا 

يعنــي أنَّ النظــر مظنــة اختــاف النظــار، 

ــر  ــة إىل النظ ــوة املعتزل ــى دع ــل معن فه

أنَّهــا دعــوة إىل االجتهــاد الــذي يـُـؤدِّي إىل 

ــك  ــر كذل ــم يكــن األم ــاف؟ وإذا لـ االخت

ــن  ــع ب ــاف الواق ــذا االخت ــم ه ــا حك ف

ــا  ــل وم النظــار مــن الفــرق اإلســامية؟ ب

حكــم املخالــف؟ هــل هــو فاســق أم 

كافــر؟ وإن حكــم عليــه بأحــد هذيــن 

ــأوِّل؟  ــه ُمت ــراَع أنَّ ــم يُ ــَم لـ ــن فلِ الوصف

أم إنَّ التأويــل واالجتهــاد ال مينــع مــن 

ــة؟  ــد املعتزل ــر عن التكف

ــا  ــب عنه ــي نجي ــك بعــض األســئلة الت تل

ــاء  ــا ج ــتناد إىل م ــة، باالس ــذه املقال يف ه

ــي  ــم الت ــهم يف كتبه ــة أنفس ــد املعتزل عن

وصلتنــا، يف محاولــة حثيثــة لتبــن موقــف 

املعتزلــة مــن االختــاف العقــدي، وذلــك 

ــة: مــن خــال املحــاور اآلتي

أوَّاًل: أصول الدين عند المعتزلة:
إنَّ الناظــر يف املذاهــب الكاميــة يجــد 

أنَّ كُلَّ فريــق مــن تلــك الفــرق يدعــي أنَّ 

فرقتــه هــي الفرقــة الناجيــة، وأنَّ الفــرق 

التــي ســواها كلهــا هلــى، كــا يجتهــد يف 

بيــان )أصــول الديــن( التــي يخالــف غــره 

ــم يجتهــد مــرة أخــرى يف البحــث  ــا، ث به

ــبتها  ــل ونس ــول، ب ــك األص ــة تل ــن أدل ع

إىل الصحابــة والتابعــن؛ كل ذلــك مــن 

ــه،  ــة ملذهب ــن مرشوعي ــث ع ــل البح أج

ــه املذاهــب األخــرى،  ــة إلقصائ ومرشوعي

وهــو مــا نجــده أيًضــا عنــد املعتزلــة 

ــهم. أنفس

ويكفينــا يف الداللــة عــى ذلــك أن ننظر يف 

كتــاب )بــاب ذكــر املعتزلــة وطبقاتهــم(؛ 

لنجــد مؤلفــه أحمــد بــن يحيــى املرتــى 

)تـُـويف 840هـــ( ينقــل عن أيب إســحاق بن 
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ــل  ــة »يتص ــند املعتزل ــه إنَّ س ــاش قول عي

إىل واصــل وعمــرو اتصــااًل ظاهــرًا شــاهرًا، 

وهــا أخــَذا عــن محمــد بــن عــي بــن أيب 

ــه بــن  ــد الل ــه أيب هاشــم عب طالــب، وابن

ــذي ربَّ واصــًا،  ــد هــو ال ــد، ومحم محم

وعلَّمــه حتــى تخــرج واســتحكم، ومحمــد 

أخــذ عــن أبيــه عــي بــن أيب طالــب عليــه 

الســام عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

وســلم«))(. ثــم ذكــر طبقــات املعتزلــة 

بــدًءا مــن الطبقــة األوىل التــي عــد فيهــا 

الخلفــاء األربعــة، ثــم التابعــن ... مــع أنَّ 

ــدأ إالَّ  ــم يب ــر لـ ــة األم ــزال يف حقيق االعت

مــع واصــل بــن عطــاء الــذي تُــويفِّ ســنة 

))3)هـ(! 

هــذا بالنســبة إىل دعــوى املعتزلة يف ســند 

ــإنَّ  ــا؛ ف ــا بالنســبة إىل أصوله ــا، أمَّ مذهبه

املشــهور أنَّ أصــول الديــن عنــد املعتزلــة 

والعــدل،  التوحيــد،  وهــي:  خمســة، 

والوعــد والوعيــد، واملنـــزلة بن املنـــزلتن، 

ــي عــن املنكــر.  ــر باملعــروف والنه واألم

غــر أنَّ هــذا الحــر ال يعنــي أنَّ مســائل 

))(  أحمــد بــن يحيــى، املرتــى، »بــاب ذكــر املعتزلــة 

وطبقاتهــم«، تحقيــق: تومــا آرنلــد، لنــدن، دار 

الــوراق )2008م(، )ص/ 0)(.

ــد  ــدة التــي هــي أصــول الديــن عن العقي

املعتزلــة خمســة فقــط؛ بــل يعنــي أنَّ 

هــذه الخمســة تشــتمل عــى أمهــات 

األصــول األخــرى؛ إذ مــا مــن أصــل دينــي 

إالَّ ويرجــع إىل أحــد هذه الخمســة، بل إنَّ 

القــايض عبــد الجبــار )تـُـويف 5)4هـــ( قــد 

قلــص هــذا العــدد يف )مختر الحســنى(، 

فجعــل أصــول الديــن أربعــة: )التوحيــد، 

والعــدل، والنبــوات، والرشائــع()2(؛ وجعــل 

مــا عــدا ذلــك -مــن الوعــد والوعيــد، 

واألســاء واألحــكام، واألمــر باملعــروف 

والنهــي عــن املنكــر- داخــًا يف الرشائــع. 

ــاب  ــك األصــول يف كت ــزل تل ــه اخت ــم إنَّ ث

التوحيــد  فقــط:  اثنــن  يف  »املغنــي« 

والعــدل، واعتــرب أنَّ النبــوات والرشائــع 

داخــان يف العــدل، فظهــر بذلــك أنَّ هــذا 

التعديــد ليــس حــًرا ألصــول الديــن؛ 

ــا هــو عمليــة إجرائيــة فقــط تحــر  وإنَّ

أصــول  أبــواب  نســميه  أن  ميكــن  مــا 

ــاب  ــت كل ب ــدرج تح ــث ين ــن؛ بحي الدي

ــا أصــول أخــرى.  منه

ــول  ــذاين، »رشح األص ــار، الهم ــد الجب ــر: عب )2(  ينظ

بــن  أحمــد  مانكديــم  تعليــق:  الخمســة«، 

لــه:  وقــدم  حققــه  هاشــم،  أيب  بــن  الحســن 

ــة،  ــة وهب ــرة، مكتب ــان، القاه ــم عث ــد الكري عب

.)(22 )ص/  )427)هـــ/2006م(، 
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ذلــك مــا يُؤكِّــده أحمــد بــن الحســن 

ــويف  ــم )تُ ــن أيب هاشــم امللقــب مبانكدي ب

األصــول  »رشح  تعليقــه  يف  425هـــ( 

الخمســة«، حيــث يذكــر عــدم إفــراد 

ــة  ــوات واإلمام ــار النب ــد الجب ــايض عب الق

بالذكــر يف جملــة أصــول الديــن، واعتذاره 

عــن ذلــك »بــأنَّ الخــاف يف ذلــك يدخــل 

تحــت هــذه األبــواب، فــا يجــب إفــراده 

بالذكــر«، ثــم يعقــب عليــه مانكديــم 

ــح؛  ــس بواض ــذر لي ــذا الع ــربًا »أنَّ ه ُمعت

فــإنَّ الخــاف يف الوعــد والوعيــد واملنـــزلة 

ــاَّ يدخــل يف  ــزلتن وغرهــا، م ــن املنـ ب

ــرد  ــا أف ــر، فه ــرده بالذك ــم أف ــدل، ث الع

مــا ذكرنــاه أيًضــا بالذكــر. والصحيــح أنَّــه 

ــي«، أو  ــا أورده يف »املغن ــى م ــر ع يقت

يــزاد عــى الخمــس ويذكــر بالًغــا مــا بلغ، 

ــك«))(. ــكام يف ذل ــري ال ــذا يج ــى ه فع

وبذلــك؛ فــإنَّ رأي مانكديــم يف تعديــد 

ــار بــن أمريــن  أصــول الديــن هــو االختي

ــا أن يقتــر عــى أصلــن اثنــن  اثنــن: إمَّ

كــا يف كتــاب »املغنــي«؛ أعنــي: التوحيــد 

والعــدل، باعتبــار كل األصــول األخــرى 

ــا أن يذكــر جميــع  ترجــع إليهــا. وإمَّ

))(  املرجع السابق، )ص/ 25)(.

أصــول الديــن بالًغــا مــا بلــغ العــدد، 

وبذلــك ســتكون أصــول الديــن أكــر مــن 

ــن  ــول الدي ــت أص ــواء أكان ــة. وس خمس

ــإنَّ  ــر؛ ف ــة أم أك ــة- خمس ــد املعتزل -عن

ــة  ــان تشــدد املعتزل ــا هــو بي ــذي يهمن ال

يف هــذه األصــول، وجعــل القــول بهــا هــو 

ســبيل النجــاة، وجعــل خافهــا موجبًــا 

للكفــر أو الفســق أو الخطــأ، كــا ســراه 

ــا. الحًق

املعتزلــة  ســيجعل  التشــديد  هــذا  إنَّ 

يوجبــون عــى النــاس اتبــاع أصولهــم؛ 

ــر  ــا، غ ــم إالَّ به ــان ال يت ــار أنَّ اإلمي العتب

ــل  ــًدا، ب ــم تقلي ــوا اتباعه ــم يرض ــم لـ أنَّه

أوجبــوا عــى كُلِّ مكلــف معرفــة تلــك 

األصــول عــن طريــق النظــر واالســتدالل، 

ــه يف: ــا نوضح ــو م وه

ثانيًا: واجب المكلف عند 
المعتزلة:

ــن  ــع املكلف ــى جمي ــة ع ــب املعتزل أوج

معرفــة أصــول الديــن بطريــق النظــر 

العالـــم  بــن  فرقــوا  ثــم  واالســتدالل، 

والعامــي، فجعلــوا فــرَض العالـــم معرفتَها 

العامــي  عــى  وأوجبــوا  بالتفصيــل، 

ــرف  ــم يع ــن لـ ــا إجــااًل؛ »ألنَّ َم معرفته
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ــة، وال عــى  هــذه األصــول ال عــى الجمل

التفصيــل، لـــم يتكامــل علمــه بالتوحيــد 

والعــدل«))(.

ومرجــع ذلــك -عندهــم- أنَّ أصــول الدين 

ال يقبــل فيهــا إالَّ العلــم، وطريــق العلــم 

ــا هــو النظــر واالســتدالل، دون غــره،  إنَّ

ولتوضيــح ذلــك نقــول:

إنَّ العاقــة بــن النظــر والعلــم -عنــد 

املعتزلــة- هــي عاقــة إنتــاج وتوليــد، 

يكــون النظــر فيهــا ُمولِّــًدا للعلــم، والعلــم 

ــر.  ــن النظ ــًدا ع مولَّ

وهـــذه املـصـطـلـحـــات تـخـتـــصُّ عـــند 

ــا: ــدَّ مــن بيانه ــصائص ال بُ ــة بـخـ املعتزل

النظر:
النظــَر  الجبــار  عبــد  القــايض  يعــرف 

فيقــول: بالفكــر 

»اعلــم أنَّ النظــر الــذي نريــد إثباتــه 

ــا هــو الفكــر«)2(.  هاهنــا إنَّ

))(  املرجع السابق، )ص/ 24)(.

)2(  عبــد الجبــار، الهمــذاين، كتــاب »املجمــوع يف 

ــي  ــه، عن ــن متوي ــه اب ــف«، جمع ــط بالتكلي املحي

ـا ملتبًســا  ولـــاَّ كان النظــر عمــًا قلبيًـّ

ــاد،  ــوب كاالعتق ــال القل ــن أفع ــره م بغ

واإلرادة؛ فقــد بــنَّ أنَّ النظــر يتميَّــز عنهــا 

ــا))(: ــة، منه ــكام خاص بأح

- أنَّ فيــه مــن املشــقة والتعــب مــا ليــس 

يف اإلرادة واالعتقــاد.

- أنَّه ال يتأتَّ إالَّ مع التجويز والشك.

ــه مزيــل للَّبــس إذا وقــع عــى وجــه  - أنَّ

مخصــوص.

ـه يؤثــر يف وقــوع االعتقــاد علــًا،  - أنَـّ

وال حــظَّ لغــره مــن املعــاين يف أن يصــر 

مولــًدا لاعتقــاد عــى وجــه يكــون علــًا. 

وبهــذا الوصــف األخــر يظهــر ســبب 

ــى  ــر ع ــاب النظ ــة يف إيج ــدد املعتزل تش

ــي  ــن -الت ــول الدي ــف؛ إذ إنَّ أص كل مكل

هــي اعتقــادات- ال بُــدَّ فيهــا مــن العلــم، 

والعلــم عنــد املعتزلــة تنحــر طريقــه يف 

النظــر. 

بتحقيقــه ونــرشه: يــان پــرس، بــروت، لبنــان، دار 

املــرشق، )999)م(، )3/ 99)(.

)3(  املرجع السابق، )3/ 99)، 200(.
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التولد:
ينســب إحــداث القــول بالتولــد إىل بــرش 

بــن املعتمــر )تُــويف 0)2هـــ( مؤســس 

ــب  ــداد؛ إذ بحس ــة ببغ ــة املعتزلي املدرس

ــدث  ــذي أح ــو ال ــه »ه ــتاين؛ فإنَّ الشهرس

القــول بالتولــد وأفــرط فيــه«))(، وقــد 

خالفــه يف ذلــك الجاحــظ )تـُـويف 255هـــ(، 

ومثامــة بن أرشس )تُويف 3)2هـــ(، والنظام 

)تـُـويف بــن )22- )23هـــ(، ووافقــه ســائر 

املعتزلــة يف القــول بالتولــد عــى الجملــة، 

ــل)2(. ــوا يف التفصي وإن اختلف

عبــد  القــايض  يقــول  معنــاه  ويف رشح 

الهذيــل  أبــو  الشــيخ  »وقــال  الجبــار: 

ــه-  ــه- وشــيوخنا -رحمهــم الل -رحمــه الل

ــراد  ــل اإلرادة وامل ــد يفع ــده: إنَّ العب بع

))(  عبــد الكريــم، الشهرســتاين، »امللــل والنحــل«، 

تصحيــح وتعليــق: أحمــد فهمــي محمــد، بــروت، 

لبنــان، دار الكتــب العلميــة، )3)4)هـــ/992)م(، 

.)56  /((

)2(  عبــد الجبــار، الهمــذاين، »املغنــي«، الجزء التاســع: 

التوليــد، تحقيــق: توفيــق الطويــل، وســعيد زايــد، 

ــإرشاف طــه حســن،  ــور، ب ــم مدك راجعــه: إبراهي

القومــي،  واإلرشــاد  الثقافــة  وزارة  القاهــرة، 

واألنبــاء  للتأليــف  العامــة  املريــة  املؤسســة 

والرجمــة،  للتأليــف  املريــة  الــدار  والنــرش، 

سلســلة تراثنــا، )د.ن(، )9/ )) - 2)(.

وســائر مــا يحــل يف جوارحــه مــن األكــوان 

ــد هــو  واالعتــادات وغرهــا، وأنَّ املتول

مــن فعــل اإلنســان، حــلَّ يف بعضــه أو يف 

غــره، وأنَّ املــوات ال يجــوز أن نثبــت لــه 

فعــًا؛ ال طبًعــا، وال اختيــاًرا«)3(.

ــن  ــد ع ــيء املتولِّ ــي أنَّ ال ــا يعن وهــو م

فعــل اإلنســان هــو أيًضــا مــن فعلــه، 

فعــل  لــه  ينســب  مثــًا،  فالضــارب 

الــرب، كــا ينســب لــه الفعــل املتولــد، 

ــم.  وهــو األلـ

املعتزلــة  أكــر  أنَّ  ذلــك  إىل  يضــاف 

ــق  ــون بطري ــد يك ــذا التولي ــرون أنَّ ه ي

»األســباب  أنَّ  عندهــم  إذ  اإليجــاب؛ 

ــب  ــمَّ وج ــن ثَ ــبباتها«)4(، وم ــة ملس موجب

أن يُنســب إىل فاعــل الســبب األول كل 

نتائجــه ومســببَاته، وهــو مــا يعنــي -فيــا 

ــج  ــر ينت ــل النظ ــألتنا- أنَّ فع ــص مس يخ

ــإنَّ  ــمَّ ف ــن ثَ ــد، وم ــق التولي ــم بطري العل

)3(  املرجع السابق، )9/ ))، 2)(.

»مقــاالت  كتــاب  األشــعري،  الحســن،  أبــو    )4(

اإلســامين«، عنــي بتصحيحــه: هلمــوت رتّــر، 

بــإرشاف املعهــد األملــاين للدراســات الرشقيــة، 

بــروت، لبنــان، مطبعــة املتوســط، نــرش: )كاوس 

.)4(2 )ص/  2005م(،   ( برلــن،  فــرالغ(  شــڤارتس 
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العلــم -عنــد املعتزلــة- ســيصبح فعــًا 

للناظــر؛ ألنَّــه مولَّــد عــن فعلــه )النظــر(.

العلم:
مــن  املعتزلــة معنــى  عنــد  العلــم  إنَّ 

جنــس االعتقــاد، غــر أنَّ هــذا االعتقــاد ال 

يكــون علــًا إالَّ برشطــن: األول: مطابقــة 

االعتقــاد للواقــع. والثــاين: ســكون النفس.

ــف،  ــاس التعري ــو أس ــاين ه ــرشط الث وال

ــة وغرهــم  ــن املعتزل وجوهــر الخــاف ب

يف حــد العلــم، بــل أصبــح العلــم عندهــم 

ال يعــرف إالَّ بــه؛ ومــن تعاريفــه مــا يعــرب 

عنــه القــايض بقولــه: »العلــم هــو املعنــى 

الــذي يقتــي ســكون نفس العالـــم إىل ما 

ــك ينفصــل مــن غــره، وإن  ــه، وبذل تناول

كان ذلــك املعنــى ال يختــص بهــذا الحكــم 

إالَّ إذا كان اعتقــاًدا، معتَقــده عــى مــا 

هــو بــه واقًعــا عــى وجــه مخصــوص«))(.

يجــده  »مــا  النفــس  ســكون  ومعنــى 

النظــر  »املغنــي«،  الهمــذاين،  الجبــار،  عبــد    )((

ــإرشاف  ــور، ب ــم مدك ــق: إبراهي ــارف، تحقي واملع

طــه حســن، القاهــرة، وزارة الثقافــة واإلرشــاد 

القومــي، املؤسســة املريــة العامــة للتأليــف 

للتأليــف  املريــة  الــدار  والنــرش،  واألنبــاء 

ــا، مطبعــة مــر، )د.ن(،  والرجمــة، سلســلة تراثن

.)(3  /(2(

التفرقــة  مــن  حالــه-  -مــن  اإلنســان 

ــد  ــاد عن ــن االعتق ــه م ــا يحصــل ل ــن م ب

املشــاهدة، وبــن مــا يحصــل لــه عــى غر 

هــذا الطريــق«)2(، وهــو مــا فــره بعــض 

املعتزلــة ببُعــد صاحبــه عن الشــكِّ إذا رام 

؛ فــإنَّ العلم  غــره أن يشــككه)3(. ومــن ثـَـمَّ

عنــد املعتزلــة اعتقــاد مخصــوص، مــع 

ــاد.   ــك االعتق رشط ســكون النفــس إىل ذل

غــر أنَّ الجاحــظ ســيعرض عــى هــذا 

ــل  ــي: ســكون النفــس- بدلي الــرشط -أعن

ــا قــد تســكن نفســه إىل  أنَّ الجاهــل أيًض

معتقــده وتطمــن إليــه، وقــد أجــاب 

ــا  ــًا: »وم ــار قائ ــد الجب ــايض عب ــه الق عن

ــن  ــه- م ــه الل ــان -رحم ــو عث ــاه أب ادع

أنَّ نفــس الجاهــل تســكن، فذلــك تقديــر 

مــن الجاهــل، ال أنَّــه، يف الحقيقــة، ســاكن 

ــس«)4(. النف

)2(  عبــد الجبــار، الهمــذاين، كتــاب »املجمــوع يف 

.)205  /3( ســابق،  مرجــع  بالتكليــف«،  املحيــط 

)3(  املرجع السابق، )3/ 205(.

الثاين  الجزء  »املغني«،  الهمذاين،  الجبار،  عبد    )4(

مدكور،  إبراهيم  تحقيق:  واملعارف،  النظر  عرش: 

بإرشاف طه حسن، القاهرة، وزارة الثقافة واإلرشاد 

القومي، املؤسسة املرية العامة للتأليف واألنباء 

سلسلة  والرجمة،  للتأليف  املرية  الدار  والنرش، 

تراثنا، )د.ن( مطبعة مر، )2)/ 37(.
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المنظور فيه:

يظهــر مــاَّ ســبق أنَّ العاقــة بــن النظــر 

والعلــم هــي عاقــة إنتــاج وتوليــد؛ إذ 

ــه،  ــب لحصول ــم، موج ــد للعل ــر مول النظ

لكــن العلــم ال يحصــل عــن كل نظــر، 

ــو  ــا عــن النظــر يف الدليــل؛ إذ ال يخل وإنَّ

أو  بالداللــة،  ـق  يتعلَـّ أن  مــن  النظــر 

األمــارة، أو الشــبهة))(:

فــإذا وقــع النظــر يف الدليــل، وقــد علمــه 

، أوجــب  الناظــر عــى الوجــه الــذي يــدلُّ

نظــرُه العلــَم، وإن لـــم يعلمه عــى الوجه 

الــذي يــدلُّ لـــم يُولِّــد هــذا النظــر شــيئًا، 

ومــا يعتقــده عنــد ذلــك هــو عــى ســبيل 

االبتــداء. 

ــا  ــا إذا وقــع النظــر يف األمــارة؛ فإنَّ وأمَّ

يدعــو علُمــه باألمــارة إىل غالــب الظــنِّ ال 

ــه. ــًدا ل عــى أن يكــون نظــره مول

ا إذا وقع يف شبهة: فأمَّ

فقــد يكــون بــأن يعتقــد املــرء أنَّهــا داللــة، 

))(  عبــد الجبــار، الهمــذاين، كتــاب »املجمــوع يف 

.)20(  /3( ســابق،  مرجــع  بالتكليــف«،  املحيــط 

ــون  ــل ال يك ــن الجه ــده م ــع عن ــا يق ف

ــًدا عــن النظــر. ُمتولِّ

ــا إذا لـــم يعتقــده داللــة بأن ســبق له  وأمَّ

العلــم بأنَّهــا شــبهة، فقــد يجــوز أن يكــون 

ــه  ــذي من ــه الوجــه ال نظــره؛ لينكشــف ل

ــا،  ــه بطانه ــف ل ــبهة أو لينكش ــار ش ص

أن  يجــوز  الوجهــن  وعــى كا هذيــن 

ــه عــن النظــر)2(.  ــم ل يحصــل العل

وخالصة األمر:

ــر يف  ــو النظ ــم، ه ــد للعل ــر املولِّ إنَّ النظ

ــا  ، وم ــدلُّ ــذي ي ــه ال ــى الوج ــل ع الدلي

ــا  ــب ظــن، وإمَّ ــا غال ــو إمَّ ــك، فه دون ذل

ــل.  جه

ولـــاَّ كانــت العقائــد الدينيــة مــاَّ يطلب 

ــى  ــة ع ــرض املعتزل ــد ف ــم فق ــه العل في

الجميــع النظــر واالســتدالل -مــع التفريق 

ــة-  ــب العام ــاء وواج ــب العل ــن واج ب

وهــو مــا ســينبني عليــه اختافهــم يف 

الحــق  اعتقــد  الــذي  العامــي  حكــم 

ــتدالل. ــر واس ــر نظ ــن غ ــًدا م تقلي

)2(  املرجع السابق، )3/ 204(.
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موقف المعتزلة من إيمان 
المقلد:

إنَّ حــر طريــق معرفــة اللــه -تعــاىل- يف 

النظــر، يُــؤدِّي مبــارشة إىل القــول بفســاد 

الطــرق األخــرى، ومــن ذلــك: طريــُق 

ــدم  ــداء بع ــا يشــعر ابت ــد، وهــو م التقلي

ــارف  ــر ع ــه غ ــد؛ ألنَّ ــان املقل ــة إمي صح

باللــه -تعــاىل- فينـــزل مرتبــة الجاهــل أو 

ــه -تعــاىل- والشــّك  ــل بالل الشــاّك، والجه

ــد  ــر عن ــال الكف ــن خص ــة م ــه، خصل في

املعتزلــة))(.

ــة حــن قــرروا وجــوب النظــر،  إنَّ املعتزل

فقــد رتَّبــوا عــى ذلــك آثــار اإليجــاب 

ــايض  ــه الق ــا يبين ــو م ــا؛ وه ــا وذمًّ مدًح

ــا  ــحَّ في ــد ص ــه: »وق ــار بقول ــد الجب عب

ــه  ــتحق ب ــه يس ــف أنَّ ــى املكل ــب ع يج

املــدح والثــواب، وباإلخــال بــه الــذم 

والعقــاب«)2(.

))(   أبــو القاســم، البســتي، كتــاب »البحــث عــن أدلة 

ــرد  ــة: ويلف ــق ومقدم التكفــر والتفســيق«، تحقي

ــا( -  ــا )أملاني ــه اشــميتكه، كولوني ــك، وزابين مادلون

بغــداد، منشــورات الجمــل، )2009م(، )ص/ 0)(.

مرجــع  »املغنــي«،  الهمــذاين،  الجبــار،  عبــد     )2(

.)444  /(2( ســابق، 

لكنَّــه لـــم يوضــح درجــة ذلــك الــذم 

املتعلــق بتــارك النظــر، هــل هــو مــن 

أو غرهــا. الفســق  أو  الكفــر  بــاب 

الــيء نفســه يقــع عنــد املاحمــي )تـُـويف 

املقلــد  ــا  »وأمَّ يقــول:  536هـــ( حيــث 

لإلســام؛ فقــد اختلفــوا يف تكفــره«)3(؛ 

فهــو يُشــر إىل أنَّ املســألة مختلــف فيهــا.

ويف الســياق نفســه يفصــل عبــد القاهــر 

البغــدادي )تـُـويف 429هـ( -من األشــاعرة- 

هــذا الخــاف نوًعــا مــن التفصيــل فيقول: 

»واختلــف الذيــن قالــوا منهــم: إنَّ املعرفة 

باللــه وكتبــه ورســله اكتســاب عــن نظــر 

ــًدا:  واســتدالل، فيمــن اعتقــد الحــق تقلي

ـه فاســق بركــه  فمنهــم َمــن قــال: إنَـّ

النظــر واالســتدالل، فالفاســق عندهــم ال 

ــه  مؤمــن وال كافــر. ومنهــم مــن زعــم أنَّ

كافــر لـــم تصــح توبتــه عــن كفــره لركــه 

بعــض فروضــه«)4(.

ــق  ــاب »الفائ ــن محمــد، املاحمي،كت )3(   محمــود ب

يف أصــول الديــن«، حققــه وقــدم لــه وعلــق عليــه: 

فيصــل بديــر عــون، القاهــرة، مطبعــة دار الكتــب 

)ص/  ))43)هـــ/0)20م(،  القوميــة،  والوثائــق 

.)602

)4(  عبــد القاهــر، البغــدادي، كتــاب »أصــول الديــن«، 

مطبعــة الدولــة، إســتانبول، )928)م(. )ص/ 254، 

.)255
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يوجــد  الرأيــن،  هذيــن  جانــب  وإىل 

رأي آخــر، وهــو القائــل بصحــة إميــان 

املقلــد، وهــو محــي عــن أيب إســحاق بــن 

الكعبــي)2(. القاســم  عيــاش))(، وأيب 

بــن  واقــع  الخــاف  أنَّ  إذن  يظهــر 

ــف  ــد وص ــد، وق ــم املقل ــة يف حك املعتزل

أبــو القاســم البســتي )تـُـويف 420هـــ( هذا 

الخــاف بـ)الشــديد()3(:

- فمنهم من ذهب إىل تكفره.

- ومنهم من ذهب إىل تفسيقه. 

ــول بصحــة  ــن ذهــب إىل الق ــم م - ومنه

ــه. إميان

مستند القائلين باإليمان:
والذيــن ذهبــوا إىل صحــة إميانــه، خالفــوا 

املعتزلــة يف مفهــوم العلــم؛ فأبــو القاســم 

ــا هــو اعتقــاد  الكعبــي اعتــرب أنَّ العلــم إنَّ

الــيء عــى مــا هــو بــه، وإن لـــم يكــن 

عــن دليــل، ولـــم يشــرط يف ذلــك ســكون 

))(  محمــود بــن محمــد، املاحمــي، كتــاب »الفائــق 

ــابق، )ص/ 35(. ــن«، مرجــع س يف أصــول الدي

)2(  أبــو القاســم، البســتي، البحــث عــن أدلــة التكفــر 

والتفســيق، مرجــع ســابق، )ص/ 32(.

)3(  املرجع السابق، )ص/ 33(.

النفــس، وبذلــك قــال بــأنَّ املقلــد للحــق 

معــذور ومصيــب)4(.

مستند القائلين بالتكفير:
ذهــب هــؤالء إىل أنَّ املعرفــة واجبــة، 

يشء  وال  واالســتدالل،  النظــر  بطريــق 

ــن  ــوا: إنَّ َم ــمَّ قال ــن ثَ ها، وِم يســدُّ مســدَّ

لـــم يــأِت بهــا فقــد كفــر، وصــورة ذلــك:

إنَّــه ال طريــق إىل معرفــة اللــه -تعــاىل- إالَّ 

ــتدالل.  النظر واالس

ينظــرون  ال  املقلــدة  العــوام  كان  وإذ 

وال يســتدلون؛ فإنَّهــم ال يعرفــون اللــه 

-تعــاىل- ومــن ثَــمَّ فهــم كفــار.

وقــد أشــار البســتي إىل أنَّ هــذا املذهــَب 

»حــر مذهــب أيب هاشــم وأصحابــه«)5(.

قيــاس  هــو  املذهــب  هــذا  ومســتند 

املقلــد عــى الجاهــل أو الشــاكِّ باللــه 

تعــاىل. يقــول البســتي: »ورمبــا يجــري 

ــرى  ــة مج ــة الواجب ــيوخنا زوال املعرف ش

الجهــل والشــك يف بــاب الكفــر، ويجعلون 

ــون  ــة يف ك ــة جه ــة الواجب ــاء املعرف انتف

)4(  املرجع السابق، )ص/ 32، 33(.

)5(  املرجع السابق، )ص/ 33(.



| 2829 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

مــن وجبــت عليــه كافــرًا عــى أصلهــم يف 

اســتحقاق الــذم«))(. 

موقف القاضي عبد الجبار من 
العامي:

)تُــويف  الجبــايئ  هاشــم  أبــا  أنَّ  رأينــا 

ــرك النظــر  ــل نتيجــة ت ــد جع )32هـــ( ق

هــي الكفــر، فهــل موقــف القــايض عبــد 

ــم؟ ــف أيب هاش ــس موق ــو نف ــار ه الجب

ــابًقا-  ــا س ــا رأين ــايض -في ــرر الق ــد ق لق

يــرى  ال  بذلــك  وهــو  التقليــد،  فســاد 

كفايتــه يف اإلميــان، ويف الوقت نفســه لـــم 

يغــُل غلــو أيب هاشــم الــذي نُقــل عنــه أنَّه 

: »الكافــر لــو اعتقــد جميــع  كان يقــول إنَّ

جميــع  واعتقــد  اإلســام،  ديــن  أركان 

كل  دليــل  وعــرف  هاشــم،  أيب  أصــول 

ــه  ــه؛ إالَّ أصــًا واحــًدا جهــل دليل أصــل ل

مــن أصــول العــدل والتوحيــد عنــده فهــو 

ــده«)2(. ــدوه كلهــم كفــرة عن ــر، ومقل كاف

إنَّ مــا يفهــم ابتــداء مــن كام أيب هاشــم 

ــق اإلســام -والعامــة  هــو أن يصــر معتن

))(  املرجع السابق، )ص/ 5)(.

)2(  عبــد القاهــر، البغــدادي، كتــاب »أصــول الديــن«، 

مرجــع ســابق، )ص/ 254، 255(.

ــة  ــه الكلم ــا تحمل ــن( مب ــا- )متكلم طبًع

ــر  مــن معنــى، بحيــث يســتطيعون تحري

جليلهــا  الكاميــة  املســائل  يف  الــكام 

ودقيقهــا، ويدفعــون الشــبه بالحجــج، 

ــومة  ــد املرس ــك بالقواع ــرون يف ذل ويناظ

ــن. ــذا الف له

غــر أنَّ القــايض عبــد الجبــار ســيخالفه يف 

ــل عــى  ــف التفصي ــربًا أنَّ تكلي ــك معت ذل

الجميــع تكليــف مبــا ال يُطــاق، فيقــول: 

كُلِّ  عــى  أنَّ  بذلــك  غرضنــا  »وليــس 

ُمكلَّــٍف أن يعــرف تفاصيــل هــذه األدلــة، 

ومــا به تحــل الشــبهة، وتدفــع األْســِولة)3(، 

ويحــرز مــن النقــوض، وأن يعــرف تحرير 

ــا  ــو قلن ــا ل ــل؛ ألنَّ ــذه الجم ــارة يف ه العب

ذلــك الخرجنــا كثــرًا مــن مكلفــي العــوام 

ــه  ــد ب ــا نري ــم. وإنَّ ــك له ــزوم ذل ــن ل م

مــا ال تتعــذر عــى العامــي معرفتــه مــن 

ــواب«)4(.  جمــل هــذه األب

وهــو  األمســولة،  املطبــوع:  ويف  األســئلة.  أي:    )3(

ظاهــر. تصحيــف 

)4(  عبــد الجبــار الهمــذاين، كتــاب »املجمــوع يف 

املحيــط بالتكليــف«، عنــي بتصحيحــه ونــرشه: 

ــد  ــروت، معه ــن اليســوعي، ب جــن يوســف هوب

اآلداب الرشقيــة، املطبعــة الكاثوليكيــة، )965)م(، 

.)(0  /((
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إنَّ القــايض عبــد الجبــار إذ يقــول بإيجاب 

ــر  ــه يق ــن؛ فإنَّ ــع املكلف النظــر عــل جمي

تختلــف  النظــر  هــذا  درجــات  بــأنَّ 

باختــاف الناظــر، وهــو بذلــك مييــز بــن 

العامــة، ويطلــق عليهــم )أهــل الُجمــل(، 

ــن  ــة، وب ــل األدل ــرون يف جم ــن ينظ الذي

العلــاء الذيــن ينظــرون يف التفاصيــل، 

ويجعــل لــكل صاحــب مرتبــة درجــة 

يقــدر عليهــا، ويف ذلــك يقــول: »الواجــب 

يف كل الديانــات عــى املكلــف أن يعرفــه 

بأدلتــه، فــإن كان مــن أهــل الُجمــل نظــر 

يف جمــل األدلــة))(، وإن كان مــن العلــاء 

نظــر فيهــا ويف تفصيلهــا، ثــم ينظــر فيــا 

يــرد مــن الشــبه، فــإن كانــت ال تقــدح يف 

األصــول وجــب عــى أصحــاب الجمــل)2( 

لـــم ينتهــوا لوجــه  التوقــف فيهــا إذا 

ــا،  ــوا عــى األصــول فيه ــا)3(، وأن يثبت حله

ويجــب عــى العلــاء أن يتشــاغلوا بحلها. 

الداللــة،  يف  قادحــة  كانــت  فــإن 

ــر  ــل نظ ــل الحم ــن أه ــإن كان م ــوع: ف ))(  يف املطب

يف حمــل األدلــة. وال معنــى لــه يف هــذا الســياق، 

والــذي يؤكــد اختيارنــا مقابلتــه بعــد هــذا الصنف 

بأهــل التفصيــل.

)2(  يف املطبوع: الحمل.

)3(  يف املطبوع: حدها.

النظــر  يســتأنفوا  أن  الجميــع  يلــزم 

 . )4 ( ل« الســتدال وا

بذلــك ميكــن القــول إنَّ القــايض عبــد 

ــار قــد حــاول التوفيــق بــن موقفــه  الجب

مــن إيجــاب النظــر، وبــن مراعــاة واقــع 

ــان  ــة إمي ــال بصح ــم، فق ــة وقدراته العام

العامــي املقلــد بــرشط أن يكــون قــد 

ــو  ــا ول ــة، وفهمه ــل األدل ــع عــى أوائ اطل

ــى  ــك يبق ــع ذل ــن م ــي. لك ــكل جم بش

موقفــه مــن إميــان املقلــد الــذي لـــم 

ينظــر ال يف جمــل األدلــة، وال يف تفصيلهــا 

ــا  غــر واضــح، واألنســب مبذهبــه هــذا: إمَّ

ــم ال  ــم ألنَّه ــف عنه ــع التكلي ــول برف الق

ــم أو  ــا بتكفره ــة، وإمَّ ــتدركون األدل يس

ــد  تفســيقهم؛ ألنَّهــم اســروحوا إىل التقلي

األدلــة،  يف  النظــر  مــن  متكنهــم  مــع 

والثــاين أظهــر؛ لقولــه يف بعــض النصــوص: 

هــذه  معرفــة  يلزمــه  أيًضــا  »العامــي 

ــم  ــة، وإن لـ ــبيل الجمل ــى س ــول ع األص

ــل؛  ــبيل التفصي ــى س ــا ع ــه معرفته يلزم

ألنَّ مــن لـــم يعــرف هــذه األصــول ال عى 

الجملــة وال عــى التفصيــل، لـــم يتكامــل 

)4(  عبــد الجبــار، الهمــذاين، »املغنــي«، مرجــع ســابق، 

.)533 /(2(
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فقولــه:  والعــدل«))(.  بالتوحيــد  علمــه 

»لـــم يتكامــل علمــه بالتوحيــد والعــدل« 

جملــة  مــن  العــوام  بإخــراج  مــؤذن 

ــن. املؤمن

لنــا  يظهــر  ســبق:  مــا  خــالل  مــن 

املطالبــة  يف  يتشــددون  املعتزلــة  أنَّ 

ــة،  ــة مركب ــم موافق ــم يف أصوله مبوافقته

تركــب مــن الجانــب املعــريف مــن جهــة، 

االســتداليل مــن جهــة  الجانــب  ومــن 

أخــرى، وهــو تشــدد أفــى ببعضهــم إىل 

تكفــر العامــي الــذي قلَّــد مذهبهــم مــن 

ــر. ــر نظ غ

يظهــر لنــا أنَّ املعتزلــة يتشــددون 

يف املطالبــة مبوافقتهــم يف أصولهــم 

موافقــة مركبــة، ترتكــب مــن الجانــب 

ــب  ــن الجان ــة، وم ــن جه ــريف م املع

ــرى. ــة أخ ــن جه ــتداليل م االس

املقلــد  ــيِّ  العامِّ حــاُل  هــذا  كان  وإذا 

للمعتزلــة؛ فلنــا أن نتصــور حكــم العامــي 

))(  عبــد الجبــار، الهمــذاين، »رشح األصول الخمســة«، 

مرجــع ســابق، )ص/ 24)(.

ــا بالنســبة إىل الناظــر  املقلــد لغرهــم!. أمَّ

النقطــة  نبينــه يف  املخالــف؛ فهــو مــا 

ــة. الثالث

 
ثالًثا: حكم الناظر المخالف:

رأينــا قبــل قليــل أنَّ املعتزلــة يذهبــون إىل 

إيجــاب النظــر العقــي عــى كل مكلــف، 

إالَّ  هــو  مــا  النظــر  أنَّ  املعلــوم  ومــن 

ــا  ــف نتائجه ــد تختل ــة، ق ــة اجتهادي عملي

ــار، فهــل يُفهــم مــن ذلــك  باختــاف النُّظَّ

أنَّ املعتزلــة مــن دعــاة االختــاف؟ أم 

إنَّ النظــر عنــد املعتزلــة ال يُــؤدِّي إىل 

االختــاف؟ وإن كان الشــأن كذلــك فلاذا 

يختلــف النُّظَّــار؟ ومــا حكــم َمــن خالــف 

ــاء عــى نظــره؟ ــة بن مذهــب املعتزل

جوابًــا عــى هــذه األســئلة نقــول ابتــداء: 

إنَّ املعتزلــة يرفضــون االختــاف العقــدي 

رفًضــا شــديًدا، بنــاًء عــى التمييز املشــهور 

بــن االجتهــاد يف أصــول الديــن واالجتهــاد 

يف فــروع الديــن؛ إذ أغلــب املتكلمــن 

أصــول  يف  االجتهــاد  مــن  املنــع  عــى 

الديــن، وهــو مــا يعنــي رفــض االختــاف 

العقــدي، وهــو مــا قــد بيَّنــه القــايض 

عبــد الجبــار يف مواضــع مــن كتبــه، ومــن 

ــواب  ــي« يف أب ــره -يف »املغن ــا ذك ــك م ذل
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ــا  ــن م ــق ب ــدل- يف التفري ــد والع التوحي

ــه تصويــب املذاهــب املختلفــة  يصــحُّ في

مــاَّ ال يصــح، حيــث عقــد فصــًا يف )بيان 

الــرشوط التــي معهــا يصــح تصويــب 

ــه: ــاَّ جــاء في ــة(، وم املذاهــب املختلف

ــاواًل  ــون متن ــه أن يك ــن حق ــم أنَّ م »اعل

ــه أن  ــن حق ــرك، وم ــل وال ــف الفع لتكلي

يكــون ذلــك الحكــم تابًعــا لغالــب الظــن، 

ومــن حــق غالــب الظــن أن يكــون تابًعــا 

ــون  ــه أن يك ــن حق ــة، وم ــارة صحيح ألم

التوصــل إىل العلــم واليقــن متعــذًرا))(؛ 

فــإذا اجتمعــت هــذه الرشائــط صــحَّ مــا 

ــاه. ذكرن

وقــد بيَّنَّــا مــن قبــل: أنَّ املذاهــب إذا 

كالتوحيــد  االعتقــاد  تتنــاول  كانــت 

والعــدل، ومــا يتصــل بهــا؛ فغــر جائــز أن 

يكــون الحــق إالَّ واحــًدا مــن ذلــك ...«)2(.

))(  يف املطبوع: متعذيا، وال معنى له.

الجــزء  »املغنــي«،  الهمــذاين،  الجبــار،  عبــد    )2(

الســابع عــرش: الرشعيــات، حــرر نصــه: أمــن 

الخــويل، بــإرشاف: طــه حســن، القاهــرة، وزارة 

الثقافــة واإلرشــاد القومــي، املؤسســة املريــة 

العامــة للتأليــف واألنبــاء والنــرش، الــدار املريــة 

ــة دار  ــا، مطبع ــة، سلســلة تراثن ــف والرجم للتألي

.)357  /(7( )382)هـــ/963)م(،  الكتــب، 

ومنــه يفهــم أنَّ القــايض عبــد الجبــار 

يذهــب إىل التفريــق بــن االجتهــاد يف 

ــاء  ــروع بن ــاد يف الف ــن االجته األصــول وب

ــن: عــى أمريــن مرابط

فيــه  يطلــب  مــا  بــن  التفريــق  أواًل: 
االعتقاد/العلــم، وبــن مــا يطلــب فيــه 

العمــل:

فــإذا كانــت فــروع الديــن ماَّ يطلــب فيه 

العمــل، وبتعبــر القــايض »تكليــف الفعل 

والــرك«، فهــذا مــاَّ ال ميتنــع »أن يختلــف 

التعبــد بــه بحســب الــرشوط واالجتهــاد، 

وال ميتنــع فيــا هــذا حالــه أن يكــون كل 

ــق  ــون الح ــا، وأن يك ــه ُمصيبً ــد في مجته

ــه  ــا هــذا حال ــه، ف ــا خالف ــيء وم يف ال

ــة،  ــه عــى هــذه الطريق ــد ب يجــوز التعب

ــا يصــح  ــي معه ــط الت ــص بالرشائ إذا اخت

ذلــك فيــه«)3(.

وخالًفــا لذلــك؛ فــإنَّ أصــول الديــن ال 

يجــوز »أن يكــون الحــق منهــا إالَّ واحــًدا 

ــا  ــه؛ ألنَّ هــذه األصــول إنَّ ــا خالف دون م

ورد التعبــد فيهــا باالعتقــادات التــي هــي 

)3(  عبــد الجبــار، الهمــذاين، »املغنــي«، مرجــع ســابق، 

.)355 /(7(
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ــذي  ــوم ال ــون املعل ــم ك ــوم، وأن يعل العل

ــي  ــات الت ــى الصف ــه ع ــم ب ــا العل كلفن

ــوُم ال يصــحُّ أن يكــون  هــو عليهــا. واملعل

ــإذا  ــن، ف ــن متنافيت ــى صفت ــه ع يف نفس

كان مختًصــا بصفــة مخصوصــة، فاعتقــاد 

ـه  ـه ليــس عليهــا، أو أنَـّ َمــن يعتقــد أنَـّ

عــى خافهــا يكــون جهــًا، وخــربه بذلــك 

عنــه يكــون كذبـًـا، وال يجــوز ورود التعبــد 

ــذه  ــت به ــد ثب ــذب ... فق ــل والك بالجه

الجملــة أنَّ الحــق مــن أصــول الديــن 

ــب  ــًدا، وأنَّ املذاه ــون واح ــب أن يك يج

يكــون  أن  املختلفــة يف ذلــك ال يصــحُّ 

ــا، وليــس هكــذا الرشعيــات  جميُعهــا حقًّ

.)((»...

ــائل  ــون املس ــاز أن تك ــرق ج ــذا الف وبه

الديــن-  فــروع  هــي  -التــي  العمليــة 

املختلفــن،  باألمريــن  فيهــا  ُمتعبَّــًدا 

االعتقاديــة  العلميــة  املســائل  بخــاف 

ــك  ــإنَّ ذل ــن- ف ــول الدي ــي أص ــي ه -الت

ــي أنَّ  ــا يعن ــاف فيه ــوز؛ ألنَّ االخت ال يج

ــو الحســن، البــري، »رشح العمــد«، تحقيــق  ))(  أب

ــو  ــي أب ــن ع ــد ب ــد الحمي ــور عب ــة: الدكت ودراس

زنيــد، القاهــرة، دار املطبعــة الســلفية، )0)4) 

الهمــذاين،  الجبــار،  وعبــد   .)246  /2( هـــ(، 

.)355  /(7( ســابق،  مرجــع  »املغنــي«، 

بعَضهــا ِعلــٌم، وبعَضهــا جهــٌل وكــذٌب، 

ــه  ــق في ــإنَّ الح ــه؛ ف ــذا حال ــا كان ه وم

واحــد وهــو العلــم.

ثانيــًا: التفريــق بــن مــا يقــع عــن دليــل 
ومــا يقــع عــن أمــارة:

ــق  ــابق يف التفري ــار الس ــة إىل املعي إضاف

الديــن،  وأصــول  الديــن  فــروع  بــن 

العمــي  بــن  التفريــق  يف  املتمثــل 

ــف  ــايض يُضي ــإنَّ الق ــا؛ ف ــي منه والعلم

معيــاًرا ثانيًــا، مرتبطـًـا بــاألول، وهــو تعلق 

ــع. ــم القط ــق العل ــن، وتعل ــل بالظ العم

ــا جــاز فيهــا تصويــب  إنَّ فــروع الديــن إنَّ

املجتهديــن لكونهــا قامئــة عــى غالــب 

ــتدالل  ــا االس ــي فيه ــك يكف ــن؛ ولذل الظ

ــد  ــة، وق ــة دون األدل ــارات الصحيح باألم

ــن  ــايض ب ــق الق ــا تفري ــا أن رأين ســبق لن

الدليــل واألمــارة والشــبهة، وبيانــه أنَّ 

ــا يطلــب فيهــا غالــب الظــنِّ  األمــارات إنَّ

ــًدا  ــن ُمولَّ ــذا الظ ــون ه ــر أن يك ــن غ م

ــن النظــر.  ع

ــا  ــن إنَّ ــإنَّ أصــول الدي ــك؛ ف ــاً لذل وخالف

يطلــب فيهــا القطــع -وقــد عــربَّ عنــه 
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هنــا بالعلــم واليقــن-، وذلــك ال يكــون إالَّ 

ــا أنَّ النظــر  ــد رأين ــل، وق بالنظــر يف الدلي

ــم. ــُد العل ــة- يُولِّ ــد املعتزل ــل -عن يف الدلي

ــى  ــة ع ــب املعتزل ــد أوج ؛ فق ــمَّ ــن ثَ وم

اللــه -تعــاىل- أن ينصــب األدلــة ليحســن 

عبــد  القــايض  عقــد  وقــد  التكليــف، 

ُ »أنَّــه -تعــاىل-  الجبــار يف ذلــك فصــًا يُبــنِّ

يجــب أن يكــون ممكًنــا للمكلَّــف بنصــب 

ـه »إذا صــحَّ أنَّ العلــم ال  األدلــة«))(؛ ألنَـّ

ــة  يصــحُّ أن يكتســب إالَّ بالنظــر يف الدالل

ـه  أنَـّ املعلومــة، فقــد صــار فقدهــا يف 

ر ذلــك مبنـــزلة فقــد اآلالت؛  يُوجــب تعــذُّ

أن  -ســبحانه-  عليــه  وجــب  فلذلــك 

ينصــب األدلــة حتــى يحســن أن يكلــف، 

كــا وجــب أن ميكن بــاآلالت وغرهــا«)2(.

وهــذا التأصيــل قــد أدَّى باملعتزلــة إىل 

الجــزء  »املغنــي«،  الهمــذاين،  الجبــار،  عبــد    )((

ــق: محمــد عــي  الحــادي عــرش: التكليــف، تحقي

النجــار، وعبــد الحليــم النجــار، مراجعــة: إبراهيــم 

مدكــور، بــإرشاف طــه حســن، القاهــرة، وزارة 

الثقافــة واإلرشــاد القومــي، املؤسســة املريــة 

العامــة للتأليــف واألنبــاء والنــرش، الــدار املريــة 

مطبعــة  تراثنــا،  سلســلة  والرجمــة،  للتأليــف 

عيــى البايب الحلبــي ورشكاه، )358)هـــ/965)م(، 

.)408  /(((

)2(  املرجع السابق، )))/ 409(.

القــول بــأنَّ اللــه -تعــاىل- قد نصــب يف كل 

مســألة مــن مســائل أصــول الديــن دليــًا 

قاطًعــا يُفــي إىل الحــقِّ يف االختــاف 

فيهــا؛ إذ إنَّــه -تعــاىل- كــا نصــب األدلــة 

ــرى،  ــان األخ ــاد األدي ــى فس ــة ع القطعي

ــب  ــاىل -يف املذاه ــام تع ــد أق ــك ق فكذل

اإلســامية- الداللــة عــى الحــق منهــا، 

ــؤدِّي  ــذي يُ ــاد ال ــإنَّ »االجته ؛ ف ــمَّ ومــن ثَ

ــًدا«)3(.  ــون فاس ــب أن يك ــه يج إىل خاف

ــة  ــا نصــوص رشعي ــإذا ورد يف مســألة م ف

ظنيــة، كاآليــات املتشــابهة؛ فــإنَّ الحاكــم 

ــا  ــَؤوَّل مب ــل، وخافُهــا يُ ــا هــو العق فيه

يقتضيــه العقــل »ألنَّ مــن ســبيل الكتــاب 

مــا  عــى  مرتبــن  يكونــا  أن  والســنة 

يقتضيــه العقــل، فــا يجــوز أن يكــون 

ــل. ــل العق ــع دلي ــا مين ــا م ــراد به امل

ــا يــدل عى  ومنــه إذا كان دليــل العقــل إنَّ

ــه،  ــا خالف ــد دون م ــب واح ــة مذه صح

ــا دون مــا  وجــب القطــع عــى كونــه حقًّ

ــنة  ــاب والس ــل الكت ــن نحم ــواه، ونح س

عــى موافقتــه؛ ألنَّ تجويــز خافــه يفســد 

ــع  ــد«، مرج ــري، »رشح العم ــن، الب ــو الحس )3(  أب

ســابق، )2/ 247(.
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طريــق العلــم بصحــة الكتاب والســنة«))(؛ 

ــا ُعلمــت -يف أول األمر-  إذ إنَّ صحتهــا إنَّ

بطريــق النظــر العقــي، فــإذا تــمَّ الطعــن 

ــا يف الــرشع. يف العقــل كان ذلــك طعًن

لــه املعتزلــة يف  إنَّ هــذا التأصيــل الــذي أصَّ

التفريــق بــن أصــول الديــن وفروعــه بنــاء 

ــي،  ــل الظن ــي والعم ــم القطع ــى العل ع

ســيُؤدِّي مبــارشة إىل القــول بــأنَّ املجتهــد 

ــن  ــد، وم ــن واح ــول الدي ــب يف أص املصي

ــض  ــي رف ــا يعن ــو م ــئ، وه ــداه مخط ع

ــض  ــه رف ــن، وب ــول الدي ــاد يف أص االجته

ــدي. ــاف العق االخت

ــة إىل  ــوة املعتزل ــم أنَّ دع ــمَّ يفه ــن ثَ وم

ــا هــي  النظــر العقــي يف أصــول الديــن إنَّ

ــذي  ــر ال ــدة بالنظ ــوة مقصــورة ومقي دع

ــل  ــي توص ــها الت ــج نفس ــؤدِّي إىل النتائ يُ

إليهــا املعتزلــة أنفســهم، وهــو مــا يفهــم 

منــه الدعــوة إىل التقليــد يف االســتدالل 

-مــع أنَّ املعتزلــة مــن أشــد معــاريض 

ــول: ــك نق ــان ذل ــد!- ولبي التقلي

إنَّ املعتزلــة حــن قالــوا بــأنَّ النظــر يَُولِّــد 

العلــم؛ فقــد جعلــوه ُمنتًجــا لــه عــى 

))(  املرجع السابق، )2/ 247(.

ــار  ؛ فــإنَّ النُّظَّ ــمَّ طريقــة واحــدة، ومــن ثَ

نتائــج  فــإنَّ  أعيانهــم؛  اختلفــت  وإن 

»ألنَّ  تختلــف؛  أن  ينبغــي  ال  أنظارهــم 

توليــد النظــِر العلــَم ال يختلــف«)2(.

ــاف  ــوع الخ ــهد بوق ــع يش ــا أنَّ الواق ومب

بــن النظــار؛ فقــد ذهــب البعــض إىل 

رفــض القــول بالتوليــد؛ إذ لــو صــحَّ القــول 

ــايض  ــن الق ــاف، لك ــع االخت ــَا وق ــه لَـ ب

الخطــأ  بــأنَّ  ذلــك  يــرد  الجبــار  عبــد 

ــا  ــه بالنظــر، وإنَّ ليــس يف التوليــد وعاقت

ــتوِف  ــم يس ــه لـ ــه؛ إذ إنَّ ــر نفس يف الناظ

ودون  دونــه  حالــت  أو  النظــر،  رشوط 

الحــق -يعنــي: مذهــب املعتزلــة- عوائــق 

ذاتيــة أو موضوعيــة، يبينهــا القــايض عبــد 

ــه: ــار بقول الجب

»فــإذا صــحَّ ذلــك وجــب متــى علمنــا يف 

املخالــف أنَّــه يعتقــد الخطــأ أن نعلــم أنَّه 

إن)3( لـــم ينظــر يف الداللــة، أو نظــر فيهــا 

ولـــم يعلمهــا عــى الوجــه الــذي يــدل.

هــذا لــو لـــم نعــرف حالهــم، فكيــف 

وعنــد  املناظــرة،  عنــد  نعلــم  ونحــن 

)2(  عبــد الجبــار، الهمــذاين، »املغنــي«، مرجــع ســابق، 

.)((9 /(2(

ال  الســياق  إذ  النســاخ؛  مــن  زيــادة  لعلَّهــا    )3(

. يقتضيهــا
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الشــبه  يف  ينظــرون  أنَّهــم  الكشــف، 

ويقصــدون بالنظــر نــرة مــا ســبقوا 

إليــه؟ 

ــون؛  ــا يخطئ ــي له ــة الت وهــذه هــي العل

ألنَّهــم إذا ســبقوا إىل اعتقــاد الباطــل إمــا 

ــا عــى جهــة  عــى جهــة التقليــد، وإمَّ

ــا ابتغــاء  االتفــاق والنشــوء عليــه، وإمَّ

الرياســة، أو الجتــاب منفعــة، أو دفــع 

ــون))(  ــا يطلب ــد إنَّ ــن بع ــم م ــرة، فه م

بالنظــر نــرة مــا ســبقوا إليــه، فيؤديهــم 

نظرهــم إىل مــا ميكــن أن ينــر بــه ذلــك، 

ــه  ــبه تعلق ــا يش ــق، وم ــه تعل ــه ب ــا ل وم

فيعتقــدون،  بالداللــة.  اعتقــدوه  مبــا 

ــة عــى  ــك الوجــه دالل ــك، أنَّ ذل ــد ذل عن

ــد  ــدوه، وهــو شــبهة. فيكــون ق ــا اعتق م

واالعتقــاد  األول  االعتقــاد  يف  أخطــأوا 

ــه  ــى وج ــع ع ــد وق ــم ق ــاين، ونظره الث

ــٌة مــن ســائر  ، وهــذه الطريقــة بيِّن يصــحُّ

املخالفــن، إذا فحصــت عــن أحوالهــم، 

وصــار ســبيلهم يف ذلــك ســبيل مــن ســبق 

اعتقــاد مذهــب وقصــد  إىل  الفقــه  يف 

ــه ذلــك.  مــن بعــد أن ينظــر مــا ينــر ب

))(  يف األصل يبطلون، والسياق بعكسه.

الديــن«)2(. أصــول  يف  القــول  فكذلــك 

ــباب  ــر أس ــص بذك ــذا الن ــردف ه ــم ي ث

ــب  ــا إىل التعص ــع يف مجمله ــرى ترج أخ

والهــوى، وعــدم القيــام بحــق النظــر، 

ــد  ــف -عن ــد املخال ــح املجته ــك يصب وبذل

ــتدالله،  ــره واس ــا يف نظ ــة- مخطئً املعتزل

ــه. ــل إلي ــا توص وفي

وهنــا تطــرح مســألة حكــم املجتهــد 

املخطــئ يف أصــول الديــن عنــد املعتزلــة، 

ــأن  ــأنه ش ــذور ش ــور مع ــو مأج ــل ه ه

لــه  الديــن؟ أم إنَّ  املجتهــد يف فــروع 

ــر؟  ــًا آخ حك

يجيبنــا القــايض عبــد الجبــار معقبًــا عــى 

ــا  ــا، فيقــول: »فأمَّ النصــوص املذكــورة آنًف

ــواب  ــن الص ــب ع ــن ذه ــكام يف أنَّ م ال

محجــوج غــر معــذور، وأن تأويلــه ال 

ــا مــن بعــُد  ــه؛ فســراه مرشوًح يغــر حال

ــع »املغنــي«  ــه«)3(. لكــن بتتب إن شــاء الل

لـــم نجــد رشح ذلــك، ولعلَّــه يكــون فيــا 

ــه. ــد مــن أجزائ فُق

)2(  عبــد الجبــار، الهمــذاين، »املغنــي«، مرجــع ســابق، 

.)(20 /(2(

)3(  املرجع السابق، )2)/ 22)(.
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وعموًمــا؛ فــإنَّ الجملــة املذكــورة يف هــذا 

لاعتــزال  املخالــف  بــأنَّ  تُفيــد  النــص 

محجــوٌج غــر معــذور، بنــاًء عــى مــا 

ــاد  ــن االجته ــز ب ــابًقا يف التميي ــاه س ذكرن

الفقهــي واالجتهــاد العقــدي؛ فــإذا كان 

كل مجتهــد يف الفقهيــات مصيبًــا مأجــوًرا؛ 

ــات ال  ــئ يف العقدي ــد املخط ــإنَّ املجته ف

ــًقا أو  ــرًا أو فاس ــون كاف ــا أن يك ــو إمَّ يخل

ــا. مخطئً

قبــول  عــدم  منــه  يفهــم  مــا  وهــو 

االختــاف العقــدي عنــد املعتزلــة، حتــى 

ــأواًل، مســتنًدا  ــف مت ــذا املخال ــو كان ه ل

إىل نظــر يف دليــل مــن األدلــة، التــي هــي 

ظواهــر الكتــاب والســنة، بنــاء عــى قــول 

القــايض الســابق: »وأنَّ تأويلــه ال يغــر 

تأوُّلــه-  -مــع  املخالــف  إنَّ  إذ  حالــه«؛ 

يصــحُّ تكفــره عــى مذهــب معتزلــة 

متــأول«))(  الكفــار  أكــر  »إذ  البــرة؛ 

ــان  ــي يف بي ــد املاحم ــد عق ــم، وق عنده

ــا بعنــوان: »بــاب يف أنَّ التأويــل  ذلــك بابً

))(  أحمــد بــن يحيــى بــن املرتــى املعتــزيل، كتــاب 

»القائــد يف تصحيــح العقائــد«، حققــه وقــدم لــه 

ــان، دار  ــروت، لبن ــادر، ب ــري ن ــر ن ــده: ألب وأع

املــرشق ش م م، )985)م(، )ص/ 36)(.

ــه:  ــول في ــار« يق ــن اإلكف ــع م ال مين

»اعلــم أنَّ التأويــل هــو أن يذهــب إليــه 

بظاهــر  لــه  ويحتــج  خطــأ)2(،  مذهبًــا 

الكتــاب والســنة، واختلفــوا يف ذلــك. 

فمنهــم مــن قــال: إن التأويــل ال مينــع 

ــن  ــع م ــأ، ومين ــب خط ــون املذه ــن ك م

ــن  ــع م ــربي: نن ــال العن ــه.  وق ــار ب اإلكف

ــا. ــأ أيًض ــه خط كون

ــا  ــع منه ــه ال مين ــى أنَّ ــدلُّ ع ــذي ي وال

ــه ال يخــرج املذهــب مــن كونــه خطــأ  أنَّ

وذنبًــا؛ ألنَّ الجهــل ال يتغــر بذلــك، وال 

ــًا، وال الخــرب عــن  ــه جه يخــرج مــن كون

ــد  ــل الفاس ــام التأوي ــا. وانض ــه كذبً كون

ــة،  ــد يف املعصي ــد يزي ــب الفاس إىل املذه

ــرك النظــر  وال يصــر للمكلــف عــذر يف ت

الصحيــح؛ ألنَّــه مكلــف بالبحــث يف األدلــة 

والتأويــل الصحيــح، فــا يجــوز أن ينتقــص 

ــك«)3(. ــه بذل عقاب

ــن  ــة م ــف املعتزل ــيكون موق ــك س وبذل

أكــر الفــرق املتأولــة هــو التكفــر، وهــو 

)2(  كذا، وال تخلو العبارة من ركاكة.

)3(  محمــود بــن محمــد، املاحمــي، كتــاب »الفائــق 

ــابق، )ص/ 605(. ــع س ــن«، مرج ــول الدي يف أص
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مــا نجــده رصيًحــا عنــد املعتزلة أنفســهم؛ 

فــإنَّ املاحمــي ينقــل عــن شــيوخ املعتزلة 

اإلســامية،  الفــرق  بعــض  تكفرهــم 

ــة))(. ــربة، والصفاتي ــبهة، واملج كاملش

ــه يقــر  ومبقابــل تكفــر هــذه الفــرق؛ فإنَّ

بعــدم تكفــر فــرق أخــرى كالخــوارج 

املوافقــة  لحصــول  وذلــك  واملرجئــة، 

بينهــم، إال يف أمــور يســرة لـــم يــدل 

ــا تســتوجب تكفرهــم،  ــل عــى أنَّه الدلي

ال  الــذي  الخطــأ  مــن  بذلــك  فتكــون 

يســتحق فســًقا وال كفــرًا)2(. 

وهــو مــا يفهــم منــه أنَّ املعتزلــة وإن 

يف  موافقتهــم  إىل  الدعــوة  يف  تشــددوا 

ــوا  ــم قبل ــًا؛ فإنَّه ــة وتفصي ــم جمل أصوله

ــا اجتهــاد  بعــض االختافــات، ال عــى أنَّه

ــور،  ــا خطــأ مغف ــا عــى أنَّه مأجــور، وإنَّ

ــن  ــة ب ــات الواقع ــك االختاف ــة تل وخاص

ــم  ــد يفه ــا ق ــو م ــهم، وه ــة أنفس املعتزل

منــه أن املعتزلــة يزِنــون مســائل الخــاف 

ــك  ــن ذل ــا كان م ــون م ــن؛ فيجعل مبيزان

ــي  ــروع الت ــاب الف ــن ب ــن األصحــاب م ب

))(  املرجع السابق، )ص/ 593، وما بعدها(.

)2(  املرجع السابق، )ص/ 603، 604(.

ال تكفــر وال تفســيق فيهــا، ومييــزون بــن 

األصــول الفــروع يف العقديــات، ثــم إذا 

وقــع الخــاف مــن الخصــوم، لـــم يفرقــوا 

ــكل  ــون ال ــل يجعل ــرع، ب ــل وف ــن أص ب

ــق،  ــوا إىل التفري ــإن ُدع ــدة، ف ــة واح رتب

ــزام. ــؤوا إىل اإلل لج

ــرق الســابقة  ــة للف ــر املعتزل ــل إنَّ تكف ب

أغلبــه إن لـــم نقــل كلــه قائــم عــى 

إلزامــات ال يلتزمهــا أصحابهــا، ومــن ذلــك 

ــة -وخاصــة األشــاعرة-  تكفرهــم الصفاتي

فــإنَّ تكفرهــم قائــم عــى إلــزام ال يلتزمه 

ــول: ــك أن نق ــان ذل األشــاعرة، وبي

األشــاعرة  ألزمــوا  قــد  املعتزلــة  إنَّ 

ــاىل- يف  ــه -تع ــواٍز لل ــم( م ــات )قدي بإثب

أنَّ  تصــوروا  وكأنَّهــم  واألزليــة،  الِقــدم 

التــي  -بالطريقــة  الصفــات  إثبــاِت  يف 

ــرى  ــياَء أخ ــاَت أش ــاعرة- إثب ــا األش رشحه

قامئــٍة بذاتهــا، وأنَّ يف فصــل الصفــة عــن 

الــذات إثباتـًـا لعــدة أغيــار، وبذلــك فإنَّهم 

سيقيســون إثبــات الصفــات عــى إثبــات 

القــدم  للــه يف  ُمشــارِكٍة  أخــرى  آلهــة 

ــمَّ ســيكفرون األشــاعرة  ــة، ومــن ثَ واألزلي

بتهمــة القــول بتعــدد القدمــاء، والخــروج 
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عــن )التوحيــد( الــذي هــو أصــل أصــول 

ــن. الدي

مــن  اإللــزام  هــذا  يف  مــا  يخفــى  وال 

ى األمــر  الخطــأ والتضليــل؛ بــل قــد تعــدَّ

إىل قيــاس مذهــب الكُّابيــة واألشــاعرة 

بقدمهــا،  والقــول  الصفــات  إثبــات  يف 

عــى كفــر النصــارى بالتثليــث، وَمــن 

ــات  ــر إذن أنَّ إثب ــم))(. يظه ــذا حذوه ح

األشــاعرة لصفــات قدميــة قــد فهــم منــه 

املعتزلــة إثبــات قدمــاء يــوازون آلهــة 

؛  ــمَّ ــن ثَ ــم النصــارى، وم ــن، وأقاني املرشك

فقــد ألزموهــم بهــذا الفهــم، ثــم حكمــوا 

عليهــم وعــى الكابيــة وســائر الصفاتيــة 

ــر.  بالكف

وواضــح أنَّ هــذا الفهــم ال يصــح مطلًقــا، 

وحتــى وإن ُســلِّم أنَّــه صحيــح يف نفســه؛ 

ــواًل  ــه ق ــات ال يلتزمون ــي الصف ــإنَّ مثبت ف

ــه  ــم ينفون ــم؛ فإنَّه ــرر عليه ــم، وإذا ق له

ــه بعــد  ــف يتهمــون ب ــي، فكي ــة النف غاي

ــرون بقــول ال يقولــون  ذلــك، وكيــف يُكفَّ

بــه؟

))(  أبــو القاســم، البســتي، كتــاب »البحــث عــن أدلــة 

التكفــر والتفســيق«، مرجــع ســابق، )ص/ 65(.

وقــد تنبَّــه إىل هــذا اإلشــكال أبــو القاســم 

البســتي-من معتزلــة الزيديــة- فرفــض 

ــن  ــق ب ــم عــى التفري ــج القائ هــذا املنه

املوالــف واملخالــف، فذكــر أوَّاًل بعــض 

ــا بعــض شــيوخ  ــع فيه ــي وق األخطــاء الت

ــًا: ــة قائ املعتزل

اللــه  أنَّ  اعتقــد  النظــام  أنَّ  تــرى  »أال 

-تعــاىل- ال يقــدر عــى مــا لــو فعلــه لــكان 

قبيًحــا... والشــيخ أبــو عــي وأصحابــه 

أنكــروا مــا عليــه القديــم، وقالــوا: يخالــف 

بصفــة  يخالــف  وال  صفاتــه،  بأحــكام 

ــد  ــول. وق ــذا الق ــتعظموا ه ــدة، واس زائ

قــال الشــيخ أبــو عبــد اللــه إنَّ للــه تعــاىل 

)أحــوااًل( بعــدد املعلومــات إن كانــت 

عــدة  ...«، وذكــر  يعــد  مــاَّ  األحــوال 

ــال: ــم ق ــة، ث أمثل

ــا لـــم نســتوِف مســائلهم ألنَّ ذلــك  »وإنَّ

يجــري مجــرى التشــنيع، فاكتفينــا بذلــك 

ويف  إالَّ  يذكــر  شــيخ  فــا  وإالَّ  املثــال، 

ــم تعــاىل،  ــه اعتقــاد متعلقــه القدي مذهب

وهــو عندنــا جهــل، فيلزمنــا تكفرهــم«)2(.

)2(  املرجع السابق، )ص/ 30(.
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مــع  يتعامــل  البســتي  أنَّ  إذن  يظهــر 

بهــذا  اإللــزام  مســألة  ومــع  الخــاف، 

لــو  أنَّهــا  يــرى  مبوضوعيــة،  الخــاف، 

ــع  ــزم تكفــر مشــايخه، وبالطب ــردت لل طُ

ــد  ــه بع ــه ينب ــر أنَّ ــم، غ ــه ال يكفره فإنَّ

ــه مثلــا لـــم يقــع الحكــم  ذلــك عــى أنَّ

ــم،  ــازم خافاته ــة ب ــر شــيوخ املعتزل بكف

فكذلــك ينبغــي القــول يف الفــرق األخــرى 

املخالفــة للمعتزلــة، وهــو مــا يعــرب عنــه 

ــابق: ــص- الس ــا الن ــه -مردفً بقول

قــد  وقلنــا:  تأوَّلنــا مذاهبهــم  »ومتــى 

عرفــوا اللــه يف الجملــة، وغلطُهــم يف غــر 

القديــم، أو رصفنــا خافهــم إىل عبــارة 

أمكــن ذكــر مثــل مــا يعتــذر بــه عنهــم يف 

ــن«))(.  ــن املخالف ــر م كث

وبــه فــإذا كان اإلميــان املجمــل باألصــول 

الكــربى، ال يــر معــه الخــاف يف الفــروع 

الــرَر الــذي يبلــغ حــدَّ الكفــر؛ فــإنَّ 

هــذا ينطبــق عــى جميــع املذاهــب، 

ــه دون  وال موجــب لتخصيــص مذهــٍب ب

بــن  الدائــر  الخــاف  أُوِّل  وإن  غــره. 

أصحــاب مذهــب واحــد عــى أنَّــه خــاف 

ــأس أن  ــا ب ــارة(، ف لفظــي )خــاف يف عب

))(  املرجع السابق، )ص/ 30، )3(.

ــع  ــا عــى الخــاف الواق ــك أيًض ــرد ذل يُط

ــرى. ــب األخ ــن املذاه ب

وبذلــك يكــون أبــو القاســم البســتي مــن 

املعتزلــة القائــل الذيــن ميكــن اعتبارهــم 

ــه  ــول تأويل ــف وقب ــا لعــذر املخال أنوذًج

وعــدم تكفــره، مقابــل كثــر مــن املعتزلــة 

العقــدي،  االختــاف  يرفضــون  الذيــن 

ويقصــون كثــرًا مــن الفــرق اإلســامية 

ــر. بالتكف

ــق  ــن إشــارة تتعل ــدَّ م ــم ال بُ ــل الخت وقب

ــرق اإلســامية  ــن الف ــن م ــم املخالف بحك

الذيــن وقــع تكفرهــم مــن قبــل املعتزلة؛ 

إذ كــا هــو معلــوم؛ فــإنَّ التكفــر حكــم 

ــه،  ــب علي ــة ترت ــار فقهي ــه آث ــي ل رشع

كاســتحال الــدم، ومنــع اإلرث واملناكحــة 

ــوة إىل  ــة إىل الدع ــب املعتزل ــل ذه ... فه

ــًا  ــم تأوي ــار؟ أم إن له ــك اآلث ــب تل ترتي

آخــر؟

يجيبنــا عــن ذلــك أحمــد بــن يحيــى 

فيقــول: املرتــى، 

ــا:  »مســألة: البلخــي عــن املعتزلــة جميًع

يجــب  كفــار  واملشــبهة  املجــربة  إنَّ 
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اســتتابتهم، وال يُصــى عليهــم، ونحــوه.

أبــو عــي، وقــايض القضــاة، وابــن مبــرش: 

لهــم حكــم املرتــد.

أحــد قــويل أيب هاشــم ومُثامــة: بــل حكــم 

الذمــي.

البلخــي: بــل حكــم املســلمن يف املعاملــة، 

ــا الــكام يف العقــاب ... وإنَّ

لزمــت  الكفــر  لهــم  ثبــت  إذا  لنــا: 

أحكامــه، فــإن تشــهدوا ثــم أظهــروا الجــرب 

فمرتــدون«))(. 

يظهــر بذلــك أنَّ عامــة املعتزلــة عــى 

القــول برتيــب أحــكام الكفــر عــى أهــل 

ــك إالَّ  ــم يتســاهل يف ذل ــك الفــرق، ولـ تل

البلخــي الــذي اعتــرب أنَّ التكفــر هنــا 

حكــم متعلــق باآلخــرة ال بالدنيــا، فصــار 

التكفــر عنــده مبنـــزلة التفســيق؛ إذ ال 

مينــع معاملــة املخالــف مبعاملــة أهــل 

اإلســام، كــا ال يقــول بنجاتــه يف اآلخــرة.

خاتمة:
رأينــا خــال هــذا العــرض أنَّ املعتزلــة قــد 

دوا يف أصولهــم التــي جعلوها أصول  تشــدَّ

الديــن، وقــد أوجبــوا عــى الجميــع العلــم 

ــد يف  ــاب »القائ ــى، املرتــى، كت ــن يحي ))(  أحمــد ب

ــابق، )ص/ 36)(. ــع س ــد«، مرج ــح العقائ تصحي

بهــا علــًا يُفــي إىل اليقــن والقطــع، 

ــل إالَّ  ــم ال يحص ــم عنده ــاَّ كان العل ولـ

بالنظــر العقــي؛ فقــد أوجبــوه أيًضــا مــن 

ــو  ــه؛ فه ــم الواجــب إالَّ ب ــا ال يت ــاب »م ب

ــاف  ــه اخت ــأ عن ــا نش ــو م ــب«، وه واج

ــى  ــد أف ــي املقل ــم العام ــم يف حك بينه

ــم  ــيقه. ولـ ــره، أو تفس ــم إىل تكف بأكره

يختلــف الحــال بالنســبة إىل املخالــف 

الــذي انبنــى خافــه عــى نظــر واســتدالل 

وتأويــل، فقــد ذهــب عامــة املعتزلــة 

الواقــع  العقــدي  االجتهــاد  رفــض  إىل 

ــد  ــض ق ــو رف ــامية، وه ــرق اإلس ــن الف ب

ــر مــن  ــف يف كث ــه تكفــر املخال ــج عن نت

ــة  ــر أنَّ دعــوة املعتزل ــه يظه ــان، وب األحي

إىل النظــر العقــي، والحكــم بإيجابهــا عى 

ــاد  ــوة إىل االجته ــف، ليســت دع كُلِّ مكل

ــد  ــوة إىل التقلي ــي دع ــا ه ــدي، وإنَّ العق

يف الدليــل، وهــو مــا يتعــارض مــع مبــدأ 

ــد!  ــاد التقلي ــول بفس ــة يف الق املعتزل

ومــن ثَمَّ لـــم يصــح ُمطلًقا اتخــاذ املعتزلة 

العقــي،  واالنفتــاح  للحريــة  أنوذًجــا 

و)محنــة خلــق القــرآن( املشــهورة دليــل 

ــك. عمــي واضــح عــى ذل

تم، والحمد لله.
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بعــد  مــا  فلســفات  يف  الناظــر  لعــلَّ 

ــكاد  ــكااًل، ال ي ــاًرا أو استش ــة، اعتب الحداث

ــة تحديــد  يعــزب عليــه يشء قــدر محاول

ــا، بحيــث يســتطيع  كنههــا تحديــًدا صارًم

أن يقــدم أجوبــة مقنعــة وناجــزة عــن 

أســئلة مــن قبيــل: مــا هــو تعريــف 

مــا بعــد الحداثــة؟ ومــا هــي األســس 

ــا هــو موضــوع  ــا؟ وم ــي تنهــض عليه الت

هــذا  يف  محاولــة  كل  إنَّ  اشــتغالها؟ 

فشــل  إىل  تنتهــي  مــا  غالبًــا  الســبيل 

مريــر، ورمبــا كان اســتعصاء مــا بعــد 

ــط  ــد والضب ــى التحدي ــذا ع ــة ه الحداث

هــو ســمتها األبــرز، وواحــدة مــن اثنتــن 

)*(  باحث ومرتجم مرصي. الربيد اإللكرتوين:

dr.tareq.osman@gmail.com       

نـزعة سلفية:- الحداثة من منظور
ليو شتراوس ..

»كتاب عن الحرب لكالوزفيتش كان هو كتاب السرير  بالنسبة إلى لينين 
وهتلر، ثم نتساءل: لـماذا كان هذا القرن ملعونًا!«.                )سيوران(              

- طارق عثمان* -
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يتفــق عليهــا الباحثــون يف هــذا الــرب 

ــة؛  ــا الثاني ــن))(. أمَّ ــف الراه ــن التفلس م

كمحاولــة لتحديــد مفهــوم مــا بعــد الحداثــة،   )((

ــد  ــا بع ــوم لـ ــد: »نحــو مفه انظــر البحــث الرائ

الحداثــة«، للناقــد األمريــي إيهــاب حســن، وهــو 

ــة  ــة، برتجم ــد الحداث ــا بع ــري م ــم ُمنظِّ ــن أه م

)عــدد:  )الكرمــل(،  مجلــة:  حديــدي،  صبحــي 

ــاب حســن:  )5(، وهــو بحــث منشــور ضمــن كت

»منعطــف مــا بعــد الحداثــة«. وأيًضــا انظــر: 

ترجمــة بــدر الديــن مصطفــى ملقــال حســن: 

»ســؤال مــا بعــد الحداثــة«، ضمــن كتابــه: »حالــة 

مــا بعــد الحداثــة: الفلســفة والفــن«، الهيئــة 

ــن النصــوص  ــرص. وم ــة، م ــة لقصــور الثقاف العام

األساســية، نــص جــان فرنســوا ليوتــار: »الوضــع مــا 

بعــد الحــدايث«، ت: أحمــد حســان، دار رشقيــات، 

القاهــرة. وأيًضــا نــص جيــاين فاتيمــو: »نهايــة 

منشــورات  الجيــويش،  فاطمــة  ت:  الحداثــة«، 

ــن  ــة ع ــا فكري ــة الســورية. وكبانورام وزارة الثقاف

ــرر(،  ــر )مح ــرت بروك ــع: بي ــة راج ــد الحداث ــا بع م

»الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة«، ت: عبــد الوهــاب 

ــي  ــو ظب ــايف، أب ــع الثق ــورات املجم ــوب، منش عل

ــن  ــفية، م ــر فلس ــلة دفات ــا سلس )995)م(. وأيًض

ــد  ــن عب ــام ب ــد الس ــبيا، وعب ــد س ــداد محم إع

توبيقــال  دار   ،)(5  ،(4  ،(3( األعــداد  العــايل، 

للنــر. ولنقــد ماركــي لـــا بعــد الحداثــة، انظر: 

ــون،  ــري إيجليت ــة«، ت ــد الحداث ــا بع ــام م »أوه

ترجمــة: منــى ســام، أو ترجمــة ثائــر ديــب. 

وأيًضــا، فريــدرك جيمســون، »مــا بعــد الحداثــة«، 

املتأخــرة«،  للرأســالية  الثقــايف  »املنطــق  أو 

ومــن  ديــوك.  جامعــة  منشــورات  ))99)م(، 

راجــع:  أيًضــا،  ماركــي  سوســيولوجي  منحــى 

فهــي طبيعــة العاقــة بــن الحداثــة ومــا 

بعــد الحداثــة؛ إذ مثــة اتفــاق عــى كونهــا 

ــة  ــد الحداث ــا بع ــا، م ــلبية متاًم ــة س عاق

ــة  ــة عنيف ــة، وهجم ــاء الحداث ــي هج ه

ــار  ــك بغــض النظــر عــن اعتب عليهــا، وذل

مــا بعــد الحداثــة مبثابــة قطيعــة تامــة مع 

ــة  ــة مرحل ــن بداي ــا ع ــة، أي إعانً الحداث

جديــدة، بعــد نهايــة مرحلــة الحداثــة. أو 

أنَّهــا هجــوم ونقــد عــى الحداثــة، ولكــن 

ــد  ــا بع ــها، ف ــة نفس ــل الحداث ــن داخ م

ــدة،  ــة جدي ــت مرحل ــا ليس ــة هن الحداث

ــن يف  ــة، ولك ــداد للحداث ــي امت ــا ه وإنَّ

ــف.  ــاٍس وعني ــد ق ــورة نق ص

ــل  ــا: ه ــا هن ــؤال يجابهن ــة س ــن، مَثَّ ولك

مــا بعــد الحداثــة هــي الصــورة األوىل 

مــا  النقــد  كان  رمبــا  الحداثــة؟  لنقــد 

واألكــر  األعنــف  هــو  الحــدايث  بعــد 

جذريــة، ولكنَّــه بالتأكيــد ليــس األول، 

ديفيــد هــاريف، »حالــة مــا بعــد الحداثــة: بحــث 

يف أصــول التغيــر الثقــايف«، ت: محمــد شــيا، 

فلســفي  ولنقــد  للرتجمــة.  العربيــة  املنظمــة 

ــع فاســفة  ــاس م ــق، انظــر ســجاالت هابرم معم

مــا بعــد الحداثــة، يف نصــه األســايس: »القــول 

الفلســفي للحداثــة«، ومقالتــه: »الحداثــة مرشوع 

لـــم يكتمــل«.
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ــظ  ــن ح ــًدا م ــا كان أب ــة م ــد الحداث فنق

ــا مثــة  مــا بعــد الحداثــة وحدهــا، وإنَّ

صــور أخــرى ســابقة عليهــا قــد اشــتبكت 

بعنــف مــع فكــر الحداثــة. فثمــة الحركــة 

ــا  ــاء رشًس ــل هج ــي متث ــة، الت الرومانتيكي

إلبيســتيمة )episteme( عــرص األنــوار، 

والتــي يعــد املنحــى األديب لهــا مجــرد 

هنــا  الجــذري،  النقــد  لــذاك  متظهــر 

مثــل:  كبــار  مفكريــن  أســاء  نقابــل 

ــك  فيكــو، هامــان، هــردر، وشــيلر))(. كذل

ميكننــا أن نجــد نقــًدا إبيســتيمولوجيًّا 

عــى  ســابًقا  للحداثــة،  وسوســيولوجيًّا 

نقــد مــا بعــد الحداثــة، عنــد مدرســة 

األوائــل:  روادهــا  مــع  فرانكفــورت، 

هوركاميــر، أدورنــو، وماركــوز))( عــى أيــة 

ــوار  ــر األن ــه بفك ــي وعاقت ــر الرومانتي ــن الفك ع  )((

راجــع: أشــعيا برلــن، »جــذور الرومانتيكيــة«، 

ــر، )))0)م(.  ــداول للن ــويدا، ج ــعود الس ت: س

وبرلــن واحــد مــن أهــم الباحثــن يف فكــر األنــوار 

ــوار. ــاد لألن ــر املض والفك

هــاو،  أالن  راجــع:  فرانكفــورت  مدرســة  عــن   )((

املركــز  ثائــر ديــب،  النقديــة«، ت:  »النظريــة 

مدرســة  ســليرت،  وفيــل  للرتجمــة.  القومــي 

»نشــأتها ومغزاهــا وجهــة نظــر  فرانكفــورت: 

ماركســية«، ت: خليــل كلفــت، املركــز القومــي 

ــورت،  ــة فرانكف ــور، مدرس ــوم بوتوم ــة. وت للرتجم

ت: ســعد هجــرس، أويــا للنــر.

حــال؛ فــإنَّ مــا أجــادل بــه هنــا، أنَّ نقــد 

الحداثــة مــا كان مقتــرًصا عــى فلســفات 

ــون  ــا كاد أن يك ــة، وإنَّ ــد الحداث ــا بع م

هــذا النقــد محايثًــا لصــرورة الحداثــة 

نفســها، فقــط مثــة مراحــل معينــة يتجــىَّ 

ــد  ــا »بع ــتد، وم ــد ويش ــذا النق ــا ه فيه

« مرحلــة أكــر راهنيــة وأشــد  الحداثــة إالَّ

ــل)3(. ــذه املراح ــن ه ــن ب ــوة م قس

يف هــذا الســياق تحديــًدا - أي: صــور 

ألفــق  تنتمــي  ال  التــي  الحداثــة  نقــد 

فلســفة مــا بعــد الحداثــة، نحــاول أن 

نتعــرض لنمــوذٍج لـــم يحــَظ بقــدر الئــٍق 

عــن  أتحــدث  عربيًّــا،  االســتقبال  مــن 

الفيلســوف األلـــاين األصــل ليــو شــرتاوس 

 .Leo Strauss

 شتراوس: طبيعة االشتغال الفلسفي:
ليــو شــرتاوس هــو فيلســوف يهــودي 

يف  وتُــويف  )899)م(،  يف  ولــد  أملــاين 

)973)م(، تتلمــذ عــى يــد فاســفة أملــان 

كبــار، كرائــد الكانطيــة املحدثــة أرنســت 

ــابقة  ــا والس ــية أيًض ــد القاس ــات النق ــن لحظ )3(  م

عــى مــا بعــد الحداثــة: )لحظــة الثــايث الشــكاك( 

بتعبــر بــول ريكــور: )ماركــس، وفرويد، ونيتشــه(. 

و)لحظــة مارتــن هايدجــر(.
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كاســرر، يف جامعــة هاربــورج، ثــم تتلمــذ 

مــن  كُلٍّ  عــى  فرايبــورج  جامعــة  يف 

صاحــب الفينومينولجيــا إدمونــد هورسل، 

ــة إىل  ــن النازي ــرَّ م ــر. ف ــن هايدج ومارت

املتحــدة  الواليــات  إىل  ومنهــا  لنــدن 

ــث ســيحمل جنســيتها))(،  ــة، حي األمريكي

ويســتقر بهــا حتــى يأتيــه أجلــه. اشــتغل 

شــرتاوس أســتاًذا للفلســفة يف عــدد مــن 

الجامعــات األمريكيــة، أهمهــا جامعــة 

شــيكاغو، والتــي ألَّــف خــال فــرتة عملــه 

ــم  ــا أه ــرج منه ــه، وتخ ــم أعال ــا أه فيه

ــه.  تامذت

ينــدرج اشــتغال شــرتاوس الفلســفي يف 

حقــل الفلســفة السياســية، فجــّل تآليفــه 

هــذا  يف  كانــت  الفلســفية  وســجاالته 

ــة: ــه املهم ــن تآليف ــل، فم الحق

)1( »الحق والتاريخ الطبيعي«.

)2( »يف الطغيان«.

)3( »ما هي الفلسفة السياسية؟«.

املتحــدة،  الواليــات  كانــت هــذه هــي عــادة   )((

ــا  ــرة، ك ــول املهاج ــك العق ــس تل ــرم وتجن أن تك

ــرتاوس  ــدت، وش ــة أرن ــوز، وحن ــع مارك ــت م فعل

وغرهــم.

)4( »الفلســفة والقانــون: محــاوالت يف 

ــافه«. ــون وأس ــن ميم ــم اب فه

)5( »أفكار حول ميكيافيليل«.

)6( »سبينوزا ونقد الدين«.

)7( »الفلسفة السياسية لهوبز«.

السياســية«،  الفلســفة  »وتاريــخ   )8(

)محــرر مــع رفيقــه يف جامعــة شــيكاغو 

جوزيــف  السياســية  الفلســفة  أســتاذ 

املهمــة:  ســجاالته  ومــن  كروبــي(. 

ــع كارل  ــميت، وم ــع كارل ش ــجاله م )س

بوبــر()2(.

يعــد محــط  لـــم  رُبَّ حقــل فلســفي 

اشــتغال الكــرة مــن الفاســفة، ففــي 

ــث، ال  ــد الحدي ــا بع ــث وم ــن الحدي الزم

ــا بفلســفة السياســة،  نجــد اهتاًمــا خاصًّ

ــار مشــاركات  فقــط نجــد للفاســفة الكب

ــرتاوس،  ــوص ش ــة لنص ــات عربي ــرف ترج ))(  ال أع

فقــد  السياســية«،  الفلســفة  »تاريــخ  حاشــا 

ــام  ــه: إم ــد، وراجع ــيد أحم ــود س ــه: محم ترجم

عبــد الفتــاح إمــام، وصــدر يف جزأيــن عــن املركــز 

ترجمــت  وأيًضــا  القاهــرة.  للرتجمــة،  القومــي 

مقالتــه »موجــات الحداثــة« يف مجلــة: »فكــر 

ــة  ــة معمق ــة دراس ــك مث ــدد: )(. كذل ــد«، )ع ونق

ــاح،  ــح مصب ــبينوزا، لصال ــرتاوس الس ــد ش ــن نق ع

التنويــر موجــوًدا  ضمــن كتابــه: »مباحــث يف 

ومنشــوًدا«، الصــادر عــن جــداول، )))0)م(.
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ــم  ــش أعاله ــى هام ــل، ع ــذا الحق يف ه

األساســية))(. أو نجــد أعــاالً مســتقلة 

يف فلســفة السياســة، ولكنَّهــا قليلــة إذا 

ــت باألعــال املنتجــة يف حقــول  ــا قُورن م

ــرى))(. ــفية أخ فلس

والحــال: إنَّ شــرتاوس يُعــد مــن تلــك 

عــى  اهتامهــا  انصــب  التــي  القلــة 

التفلســف يف السياســة. وأزعــم أنَّ الــرط 

التاريخــي والسوســيو ســيايس الــذي تكوَّن 

ــر  ــدٍر غ ــهم بق ــا أس ــرتاوس، رمب ــه ش في

ــأن  ــل؛ ف ــذا الحق ــه إىل ه ــر يف توجه يس

ـا وأملانيًّــا يف حقبــة  يكــون املــرء يهوديًـّ

النازيــة، لهــو أرسع وصفــة للهــاك. عايــن 

ــذي  ــؤَس ال ــودي الب ــو اليه ــرتاوس وه ش

خلفتــه النازيــة عــى العالـــم أجمــع، ومن 

الــذي  الســيايس  بالعقــل  انشــغل  ثَــمَّ 

مُيكُِّنــه أن ينتــج هــذه املارســات املريبــة، 

فــراح يبحــث بعمــق؛ ليجــد أنَّ البــاء ال 

يتعلــق بالعقــل الســيايس الراهــن فقــط، 

ــق بالعقــل الســيايس للحداثــة  ــا يتعلَّ وإنَّ

انظــر مثــاً لنــص كانــط: مــروع للســام الدائــم   )((

ــة النقــد! ــة بثاثي مقارن

كأعــال: حنــه أرنــدت، جــون راولــز، مايــكل   )((

ســاندل، وســيا بــن حبيــب.

نفســها، خاصــة عندمــا درس هــذا العقــل 

الفلســفة  مــع  املقارنــة  خــال  مــن 

ــة  ــة: اليوناني ــل الحديث ــا قب ــية م السياس

والدينيــة )إســامية، ويهوديــة، خاصــة 

ــد  ــن ميمــون(، وعن ــارايب، واب فلســفة الف

مقاربــة  تــأيت  تحديــًدا  النقطــة  هــذه 

شــرتاوس للحداثــة)3(.

الحداثة: تحويل مجرى الفلسفة 
السياسية:

مــا هــي الحداثــة يف نظــر شــرتاوس؟ ومــا 

ــا؟ وما  املقاربــة األكــر نجاعــة لفهمهــا حقًّ

ــة؟  ــا الراهن ــس ألزمته ــبب الرئي ــو الس ه

ملاهيــة  تحديــده  يف  شــرتواس  ينطلــق 

ــراه  ــة مــن مفهــوم شــائع عنهــا، ي الحداث

ــه قــارص عــن إدراكهــا حــق  وجيًهــا، ولكنَّ

اإلدراك: الحداثــة هــي علمنــة اإلميــان 

)التــورايت تحديــًدا، فشــرتاوس  الدينــي 

هــذه هــي النقطــة نفســها التــي انطلقــت منهــا   )3(

أيًضــا حنــة أرنــدت، وهــي يهوديــة أملانيــة عاشــت 

ظــروف شــرتاوس نفســها، وقــد انصــبَّ اهتامهــا 

عــى مســألة التوتاليتاريــة. ترجمــت أهــم أعالهــا 

ــن  ــة ع ــس التوتاليتاري ــف، وأس ــة: يف العن للعربي

ــة  ــة العربي ــن املنظم ــورة ع ــاقي. ويف الث دار الس

ــرًا ترجــم تقريرهــا عــن محاكمــة  للرتجمــة. ومؤخَّ

إيخــان: »إيخــان يف القــدس: تقريــر حــول 

تفاهــة الــرش«، عــن ابــن النديــم للنــر.
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الِقيــم  عــى  اإلبقــاء  أي:  يهــودي(، 

واألفــكار، واألحاســيس الدينيــة، ولكــن 

ــاين  ــوى إمي ــن كُلِّ محت ــا م ــد تفريغه بع

دنيــوي  طابــع  ذات  لتصــر  متجــاوز؛ 

مــن  اإلميــان  نقــل جهــة  أي:  محــٍض. 

ــن الســاء إىل األرض،  ــا، وم اآلخــرة للدني

ــى  ــود املُبتَغ ــن يع ــئت: »ل ــل إن ش أو ق

ــا هــو تحقيــق  هــو الحيــاة يف الجنــة، وإنَّ

ــرق  ــا، وبط ــاة الدني ــذه الحي ــة يف ه الجن

بريــة محضــة«))(.

ولكــن هــذه املقاربــة ليســت مقنعــة 

لشــرتاوس بدرجــة كافيــة، فهــو يأخــذ 

اًل أنَّها ال تتســم بالدقــة املطلوبة،  عليهــا أوَّ

د لنا -مثــًا- أي: ِقيــم دينية متت  فــا تُحــدِّ

ــات  ــم االلتف ــم يت ــم لـ ــا، وأي: ِقي علمنته

إليهــا، ثـُـمَّ هــي ثانيــة ال تحــدد لنــا معنــى 

)1( Strauss, Leo, the three waves of moder-

nity, in: an introduction to political phi-

losophy: ten essays by Leo Strauss, Wayne 

state university press, 1989, P. 82.

- وقــد اســتفدُت مــن ترجمــة مروحــي الذهبــي 

الحداثــة  »موجــات  هــذه:  شــرتاوس  ملقالــة 

الثــاث«، واملنشــورة يف مجلــة: )فكــر ونقــد(، 

)997)م( أكتوبــر   ،)( )عــدد: 

ــط  ــدده فق ــا تح ــا، وإنَّ ــة إيجابً العلاني

بالســلب، بوصفهــا مجــرد انحــاء اإلميــان 

الدينــي، ثــم ثالًثــا هــي تضخــم مــن 

ــة  ــة املعلمن ــم الديني ــور القي ــرة حض فك

يف تحديــد الحداثــة، والحــال: أنَّ مــروع 

الحداثــة هــو مــروع وضعــي يف مبتــدأه 

ــة  ــم املعلمن ــرة الِقي ــم؛ فك ــاه. نع ومنته

ــذا  ــون ه ــا يك ــة كي ــون رضوري ــد تك ق

املــروع الوضعــي مقنًعــا، لكــن ال ِغنــى 

لنــا عــن الوقــوف عــى حقيقــة هــذا 

ــم  ــا أن نفه ــه أواًل إذا أردن ــروع نفس امل

ــا))(. ــة حقًّ الحداث

املــروع  هــذا  نفهــم  أن  علينــا  إذن: 

الوضعــي أواًل، ولكن أي مــروع تحديًدا؟ 

يتســاءل شــرتاوس، فــا يشء مييــز الحداثة 

أكــر مــن هــذا التنــوع الهائــل، والتغرات 

ــوع  ــرة يف مســارها، فالتن ــة املتوات الجذري

ا لدرجــة تجعــل املــرء يتشــكك  كبــر جــدًّ

يف إمــكان الحديــث عــن حداثــة واحــدة. 

كرونولوجــي  طريــق  انتهــاج  أنَّ  كــا 

)التحقيــب التاريخــي( لفهــم الحداثــة، 

ــة  ــن لحظ ــدأ م ــة تب ــرب الحداث ــأن نعت ب

)2( Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, P. 83.
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تاريخيــة بعينهــا، فيكــون مــا قبلهــا ال 

ينتمــي للزمــن الحديــث، وكل مــا بعدهــا 

زمًنــا حديثًــا، ال يســاعدنا كثــرًا؛ إذ مُيكــن 

ببســاطة أن يكــون يف الزمــن الحديــث 

ــرق  ــن))(. وكأنَّ الط ــر حداثي ــرون غ مفك

ت أمامنــا إذن؛ فــا  جميعهــا قــد ُســدَّ

للحداثــة  الســالبة  الدينيــة  املقاربــة 

ــج أو  ــاك بربنام ــا اإلمس ــا، وال ميكنن تكفين

ــو  ــذا ه ــه: ه ــول عن ــٍد لنق ــروع واح مب

برنامــج الحداثــة، ومــا طريقــة التحقيــب 

ــا،  ــة إليه ــن األزم ــروج م ــي إالَّ خ التاريخ

تُــرى وصفــة شــرتاوس  يــا  فــا هــي 

ــأزق؟ ــذا امل ــن ه ــروج م للخ

ــرى  ــددة ي ــة مح ــرتاوس إىل نقط ــأ ش يلج

ــة  أنَّهــا متثــل الخــط الفاصــل بــن الحداث

ومــا قبلهــا، إنَّهــا عمليــة التغيــر الجذريــة 

ــت عــى الفلســفة السياســية  ــي أجري الت

الكاســيكية. وشــرتاوس ال يجعــل مــن 

بــه  ُد  يُحــدِّ ُمرتكــزًا  الفلســفة  مقولــة 

ــا جعــل عمليــة  الحداثــة وفقــط، وإنَّ

التغيــر هــذه هــي مــدار نقــده للحداثــة، 

كــا جعلهــا الســبب الرئيــس لوصــول 

)1( Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, P. 83.

ــك؟  ــف ذل ــا. كي ــة أزمته ــة للحظ الحداث

كـانـت غـايـــة الـفـلـسـفـة الـسـيـاسـيـة 

ــي  ــام االجتاع ــد النظ ــيكية تحدي الكاس

والســيايس األكمــل، وتحديــد الصــواب 

ــي ينبغــي  ــم الت : الِقي ــمَّ والخطــأ، ومــن ثَ

ــايل: ــع؛ وبالت ــود يف املجتم أن تس

ــا  ــرًا ممكًن ــت هــذه الفلســفة أم ــد كان ق

للفلســفة  التصــور  هــذا  ـا.  ورضوريًـّ

السياســية هــو مــا تــمَّ رفضــه متاًمــا، 

الحديــث  الزمــن  يف  عنــه  واالســتغناء 

التاليــة: الحجــة  بواســطة 

ــي  ــتحيلة، ه ــية مس ــفة السياس إنَّ الفلس

ــا،  ــًا رفيًع ــون حل ــد يك ــم، ق ــة حل مبثاب

ولكنَّــه يبقــى حلــًا عــى أي حــال. ولكــن 

ملــاذا هــي حلــم؟ لحجــة مــن اثنتــن 

العلميــة،  املعرفــة  األوىل:  متداولتــن؛ 

والتــي تعتــرب الفلســفة السياســية نفســها 

ــكام  ــًدا باألح ــغل أب ــا، ال تنش ــا منه رضبً

فقــط  متعلقــة  هــي  ــا  وإنَّ القيميــة، 

الفلســفة  بينــا  العمليــة،  بالوقائــع 

ــى  ــة ع ــة العقلي ــروم الربهن ــية ت السياس

قــد  بذلــك  وهــي  القيميــة،  األحــكام 

حكمــت عــى نفســها بالنفــي مــن أرض 

املعرفــة العلميــة الحقــة.
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يراهــا  )والتــي  الثانيــة  الحجــة  ــا  أمَّ

شــرتاوس أكــر وجاهــة مــن األوىل(: فهــي 

تعــرتض عــى ســابقتها، بــأنَّ هــذا الفصــل 

الجــذري بــن الوقائــع والِقيــم، هــو فصــل 

ــة  ــر؛ ألنَّ كُلَّ معرف ــع األم ــم يف واق ُمتوهَّ

تحتــوي  بأخــرى  أو  بطريقــة  نظريــة 

معينــة؛  قيميــة  مبــادئ  عــى  بداهــة 

وبالتــايل: فليســت الفلســفة السياســية 

ــى  ــة ع ــا الربهن ــا تتغيَّ ــتحيلة لكونه مس

ــا ألنَّ مبــادئ التقييــم  مــا هــو قيمــي؛ وإنَّ

متغــرة تاريخيًّــا، وتختلــف مــن عــرص إىل 

: ال مُيكــن أن نجيــب عــن  آخــر. ومــن ثـَـمَّ

ــا  ــا كونيًّ ــأ جوابً ــواب والخط ــألة الص مس

مطلًقــا، كــا ال ميكــن تحديــد النظــام 

الســيايس واملجتمعــي الــذي يصلــح لــُكلِّ 

زمــن، كــا تحــاول الفلســفة السياســية أن 

ــل))(. تفع

السياســية  الفلســفة  فليســت 

الربهنــة  تتغيَّــا  لكونهــا  مســتحيلة 

ألنَّ  ــا  وإنَّ قيمــي؛  هــو  مــا  عــى 

مبــادئ التقييــم متغــرة تاريخيًّــا، 

آخــر. إىل  عــر  مــن  وتختلــف 

)1( Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, p P. 81 - 82.

ـق  تتعلَـّ األوىل  الحجــة  أنَّ  واضــح 

بالوضعيــة كإبيســتيمولوجيا ِعلمويــة ال 

ــا  ــي. بين ــان التجريب ــوى الربه ــرتم س تح

الحجــة الثانيــة تتعلَّق بالنـــزعة النســبوية 

ــل يف كل  ــدت األم ــي فق ــة، الت التاريخاني

ــرتاوس  ــب ش ــد ناص ــة، وق ــة مطلق معرف

كلتــا النـــزعتن: الوضعيــة والنســبوية كل 

العــداء، وأســال الكثــر مــن املــداد يف 

نقدهــا. 

الرفــض  هــذا  مــن  شــرتاوس  يجعــل 

للفلســفة السياســية )التــي تــروم تحديــد 

األكــر  املجتمعيــة  والنــاذج  القيــم 

كــااًل(، ســببًا يف أزمــة الحداثــة: فاإلنســان 

ــم يعــد  ــم لـ ــه يف عالَـ ــذف ب ــث قُ الحدي

يفهــم مــاذا يريــد فيــه عــى وجــه الدقــة، 

ولـــم يعــد يعتقــد أنَّ مبســتطاعه تحديــد 

مــا هــو خــر ومــا هــو رش، وهــذا تحديــًدا 

ه بــه الفلســفة السياســية،  مــا كانــت متــدُّ

التــي أعــرض عنهــا؛ ليســقط يف هــوة 

ــرار.  ــن ق ــا م ــا له ــي م ــة الت العدمي

يستشــعر شــرتاوس أنَّ إرجاعــه ألزمــة 

الفلســفة  عــن  التخــي  إىل  الحداثــة 

السياســية أمــٌر مشــكل؛ إذ كيــف تكــون 
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أزمــة الثقافــة الحديثــة بأجمعهــا راجعــة 

ــي واحــد: فلســفة  ملجــرد مبحــث أكادمي

السياســة؟ ولكنَّــه يف واقــع األمــر ال ينافــح 

عــن نظريتــه بعمــق، فقــط يجــادل بــأنَّ 

الفلســفة السياســية أكــرب مــن مجــرد 

فاســفة  فمعظــم  أكادميــي،  مبحــث 

أســاتذة  كانــوا  مــا  العظــام  السياســة 

جامعــات))(.

هــذه هــي إذن الحداثــة، وقــد تحــددت 

مــع  قطيعــة  بوصفهــا  شــرتاوس  عنــد 

الكاســيكية،  السياســية  الفلســفة 

والتأســيس ملنظــور آخــر لهــا، منظــور 

حــدايّث، فمــن يــا تــرى أولئــك الذيــن متت 

عــى أيديهــم عمليــة تحويــل مجــرى 

ــنوا  الفلســفة السياســية الكاســكية، ودشَّ

ــنوا  لفلســفة سياســية حداثيــة أو قــل دشَّ

الحداثــة؟ 

الحداثة: موجات ثالث:
ــة  اشــتُهر عــن شــرتاوس تقســيمه للحداث

ــا  ــكل منه ــة، ل ــات متتابع ــاث موج إىل ث

مفكروهــا الكبــار، املوجــة األوىل تضــم 

)1( Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, P. 83.

ــبينوزا،  ــز، واس ــي، وهوب أســاء: ماكيافيل

ولــوك. أمــا الثانيــة فتضــم أســاء: روســو، 

وكانــط، وهيجــل. بينــا الثالثــة تضــم 

ــن. ــر والوجودي ــه وهايدج ــاء: نيتش أس

)1( أصل البالء: )ماكيافيللي، 
وهوبز(:

تومــاس  اإلنجليــزي  الفيلســوف  ـُل  مُيثِـّ

إىل  بالنســبة  )588)-679)م(  هوبــز 

شــرتاوس الرجــل الــذي أنجــزت عــى يديه 

ــية  ــفة السياس ــع الفلس ــع م ــة القط مهم

الكاســيكية، ولكــن بحســب شــرتاوس، 

فــإنَّ إنجــاز هوبــز ملهمتــه هــذه مــا كان 

أبــًدا ليتــم مــن دون إنجــازات رجــل آخــر 

ســابق عليــه، وإليــه يــوكل كُلُّ البــاء عــى 

الحقيقــة، إنَّــه فيلســوف فلورنســا: نيقــوال 

)469)-7)5)م(.  ماكيافيلــي 

»ألنَّ قصــدي هــو أن أكتــب شــيئًا ُمفيــًدا 

ــه مــن  للذيــن هــم يعلمــون، يبــدو يل أنَّ

املائــم أن أذهــب عامــًدا إىل الحقيقــة 

الواقعيَّــة للمســألة بــداًل مــن تخيلهــا؛ ألنَّ 

كثريــن تخيَّلــوا جمهوريــات وإمــارات 

لـــم يروهــا، ولـــم يعرفــوا أنَّهــا موجــودة 

بالفعــل. إنَّ هنــاك بونًــا شاســًعا بــن 
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كيــف يعيــش املــرء، وكيــف ينبغــي عليــه 

أن يعيــش، حتــى إنَّ الــذي يرفــض مــا 

يفعلــه النــاس بالفعــل مفضــًا مــا ينبغــي 

عليهــم أن يفعلــوه هــو يســعى إىل حتفــه 

بــداًل مــن بقائــه؛ ألنَّ اإلنســان الــذي يريد 

أن يفعــل يف كل مســألة مــا هــو خــر 

ا ليســوا  ــدًّ ــن ج ــن كثري ســوف يحــزن ب

ــر  ــروري لألم ــن ال ــك: م ــاًرا؛ ولذل أخي

ــظ  ــه ويحاف ــم نفس ــد أن يدع ــذي يري ال

ــن  ــفَّ ع ــرًا، وأن يك ــون خ ــا أال يك عليه

ــة«.  ــتخدام الخري اس

ينقــل شــرتاوس هــذا النــص مــن الفصــل 

»األمــر«  الخامــس عــر مــن كتــاب 

كتبــه  الــذي  الفصــل  يف  ملاكيافيلــي، 

الفلســفة  تاريــخ  كتــاب  ضمــن  عنــه 

القطيعــة  مــدى  ليوضــح  السياســية))(؛ 

التــي أجراهــا فيلســوف فلورنســا مــع 

الكاســيكية:  السياســية  الفلســفة 

ــيكية  ــية الكاس ــت الفلســفة السياس  كان

ــم  ــام حك ــل نظ ــن أفض ــث ع ــروم البح ت

يتقصــد مارســة الفضيلــة، ودفــع النــاس 

ــد،  ــيد أحم ــود س ــي، ت: محم ــرتاوس، كروب ))(  ش

.)433  /(( )005)م(: 

إىل مــا ينبغــي أن يعيشــوا عليــه. إنَّهــا 

ــة نعــم، ومَثَّــة ســبيل وحيــد  ــزعة مثالي نـ

لتحققهــا بحســب الفاســفة الكاســيكين 

الصدفــة  إنَّهــا  وأرســطو(:  )أفاطــون 

)الحــظ(، التــي ستســمح يوًمــا مــا بتاقــي 

ــم  ــام الحك ــلطة، فنظ ــع الس ــفة م الفلس

األكمــل ليــس مبســتطاع؛ إالَّ لــو كان الناس 

الذيــن ســيحكمون بــه جاهزيــن هــم 

أيًضــا لــه أي مارســن للفضيلــة وســاعن 

نحــو الكــال، وإذا كان حــال النــاس عــى 

ــوة سياســية  ــة ق ــس مَثَّ ــك، فلي عكــس ذل

قــادرة عــى تغيــره، وحدهــا الصدفــة 

ســتفعل. هنــا وكــا يحلــو لشــرتاوس 

دوًمــا أن يقــرب بــن أثينــا والقــدس، 

أي: بــن التــوراة والفلســفة السياســية 

الكاســيكية، بغــض النظــر عــاَّ يبــدو 

ــا،  ــة بينه ــة وعميق ــات جذري ــن خاف م

يــرى أنَّ هــذه النظــرة تتــواءم مــع تصــور 

التــوراة لإلنســان يف الكــون ودور العنايــة 

اإللهيــة))(، بالنســبة إىل ماكيافيلــي هــذه 

األقــوال كاســيكية كانــت أو الهوتيــة هي 

مبثابــة تخيــات ورضوب مــن الوهــم، 

علينــا أن نتخــىَّ عنهــا متاًمــا وننشــغل 

)2( Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, P. 86.
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ــكان إذن  ــمَّ ال م ــن ثَ ــع نفســه، وم بالواق

لألخــاق والفضيلــة بوصفهــا غايــات 

ــو ســمحنا  ــا هــا )ل لنظــام الحكــم، وإنَّ

لهــا بالوجــود بيننــا( محــض وســائل لهذا 

النظــام الــذي يعتــرب وحــده هــو الغايــة. 

هــذه واحــدة، أي تلــك املتعلقــة بحيثيــة 

ــم.  ــام الحك ــة يف نظ ــاق والفضيل األخ

ــا الثانيــة؛ فتتعلــق بالــدور املزعــوم  أمَّ

الــذي أعطــاه الكاســيكيون للحــظ يف 

ــد  ــل، فق ــق النظــام الســيايس الكام تحقي

زاعــًا  ببســاطة  ماكيافيلــي  تجاوزهــا 

أنَّ »الحــظَّ كاملــرأة ال بُــدَّ -مــن حيــث 

هــي كذلــك- أن تُــرب وتُقهــر لــي 

تخضــع«))(، واملعنــى هو: طالـــا أنَّ آمالنا 

يف النظــام الســيايس جــد متواضعــة؛ إذ ال 

ــال،  ــة والك ــم باملثالي ــا يتَّس ــروم نظاًم ن

ــا  ــي أي م ــام واقع ــرد نظ ــو مج ــا ه وإنَّ

هــو ممكــن بالفعــل لنــا، فا حاجتنــا إذن 

إىل الصــدف واملعجــزات؟ كل مــا يف األمــر 

أنَّنــا نحتــاج لنظــام قــوي يُخضــع ويقهــر 

املجتمــع لــه متاًمــا كــا تُقهــر املــرأة 

)هــذا الــذي ســيتجىَّ الحًقــا مــع ليفياثان 

ــد،  ــيد أحم ــود س ــي، ت: محم ــرتاوس، كروب ))(  ش

.)434  /(( )005)م(: 

هوبــز( هنــا قــد تاقــى املثــايل والواقعــي، 

املرتجــى واملمكــن قــد صــارا شــيئًا واحًدا. 

ومواعــظ  تعاليــم  إذن  هــي  هــذه 

ماكيافيلــي ألمــر فلورونســا لورينـــزو دي 

ميدتــي. والتــي يعــرب عنهــا شــرتاوس 

باســتعارة توراتيــة طريفــة قائــًا: »إنَّ مــا 

تنبــأ بــه ماكيافيلــي هــو بالتــايل أن وحيًــا 

جديــًدا، وحيًــا بوصايــا عــر جديــدة، 

عــى وشــك أن يهبــط عــى مــوىس جديــد، 

الــذي ليــس ســوى ماكيافيلــي نفســه، 

والوصايــا العــر هــي تعاليمــه الجديــدة 

متاًمــا ألمــر جديــد متاًمــا يف دولــة جديــدة 

ــا!«))(. متاًم

تركــة  يــرث  هوبــز  تومــاس  هاهــو 

ــرب  ــان، وليع ــا نقص ــة ب ــي كامل ماكيافيل

بجــرأة وعنــف عــاَّ أســس لــه ســلفه 

بحســب  االحتشــام.  مــن  مــا  بقــدر 

ــاآليت:  ــام ب ــد ق ــز ق ــإنَّ هوب ــرتاوس؛ ف ش

)عدالــة،  طبيعــي  قانــون  مثــة  بينــا 

واجبــات، ســعي للكــال( تحتــل فيــه 

ــي  ــا ه ــذات مب ــرد لل ــظ املج ــة الحف قيم

شــرتاوس، كروبــي، ت: محمــود ســيد أحمــد،   )((

.)438  /(( )005)م(: 
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كذلــك مرتبــة دنيــا يف ســلم الغايــات؛ 

إذ بهوبــز يجعــل هــذه الغايــة الدنيــا 

ــس  ــي، ولي ــون الطبيع ــر القان ــي جوه ه

ــب  ــذا القل ــات. ه ــا غاي ــن بعده ــة م مث

ــب  ــره بحس ــيبلغ ذروة متظه ــي س القيم

ذلــك  بعــد  سيســمى  فيــا  شــرتاوس 

إنســان  حقــوق  اإلنســان«،  »حقــوق 

ــلَّ  ــق ح ــي، الح ــون طبيع ــن قان ــداًل م ب

محــل القانــون، واإلنســان حــلَّ محــل 

ــة  ــة والغاي ــارت العدال ــد ص ــة. ق الطبيع

إذن هــي حفــظ ذلــك اإلنســان بتحقيــق 

رغــد عيشــه وال أكــر))(. قــد تــمَّ تحديــد 

لحظــة تدشــن الحداثــة إذن مباكيافيلــي، 

وورثتــه الكبــار هوبــز واســبينوزا، فــا 

ــة عليهــا،  هــي خصيصــة اللحظــات التالي

ــة؟  ــة للحداث ــة والثالث ــن الثاني أي املوجت

)2( عودة في االتجاه الخطأ: 
)روسو وكانط(:

رُبَّ وجهــة نظــر الئقــة لــدى )أشــعيا 

جــان  أثــر  مــن  ـل  قلَـّ حينــا  برلــن( 

ــو )))7)-778)( يف الحركــة  جــاك روسُّ

الرومانتيكيــة، مبــا هــي انقــاب عــى فكر 

)1( Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, P. 89.

ه  الحداثــة واألنــوار، تفهمنــا ملــاذا عــدَّ

شــرتاوس رأس املوجــة الثانيــة للحداثة؛ إذ 

ــو يُفيــد بــادئ  إنَّ النظــر يف مقــوالت روسُّ

ـه يناصــب التنويــر العــداء))(،  الــرأي أنَـّ

ــور  ــى تط ــا ع ــا رشًس ــنَّ هجوًم ــث ش حي

ــه  ــًا من ــون جاع ــة والفن ــوم الحديث العل

ســببًا رئيًســا لفســاد اإلنســان أخاقيًّــا، 

ومجــذًرا للتفــاوت بــن البــر. إنَّهــا شــبه 

ــة، فــاذا ينقــم  دعــوة لألخــاق والفضيل

شــرتاوس عليــه إذن؟ إنَّ برلــن يدعونــا 

ــي  ــو؛ فه ــوالت روسُّ ــر مق ــرت بظاه أالَّ نغ

إن حقــق أمرهــا ليســت ســوى مقــوالت 

املوســوعين رواد األنــوار )ديــدرو، فولتــر، 

الهــدف  إىل  نظرنــا  إذا   )... هلفتيــوس 

أنَّ  األمــر  يف  مــا  كل  لكليهــا،  األخــر 

ــدو  ــو يب ــد اختلفــت، إنَّ روسُّ الوســائل ق

ــا وال أكــر)3(. عاطفيًّ

رصيًحــا  إعجابًــا  ــو  روسُّ يُبــدي  نعــم؛ 

ــه: خطــاب يف التفــاوت بــن البــر،  ))(  خاصــة يف نصِّ

والــذي قــال فولتــر بعدمــا قــرأه مخاطبًــا روســو: 

»لـــم يســتعمل أحــٌد ِفكــرَه بقــدر مــا اســتعملَته 

أنــَت؛ لــي تجعلنــا شــبيهني بالبهائــم. إنَّ اإلنســان 

يشــتهي عندمــا يقــرأُ بحثــك أن ميــي عــى أربــع 

قوائــم!«.

الســويدا، )))0)م(: ))))،  )3(  برلــن، ت: ســعود 

.)(((
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بسياســات املدينــة اليونانيــة، ولكنَّــه أبــًدا 

مــا تبنــى الفلســفة السياســية الكاســيكية 

ــرتاوس(. ــا ش ــي ميجده ــك الت )تل

ــة  ــمى )الحال ــا يُس ــو مب ــغل ه ــا انش وإنَّ

الطبيعيــة(، ووحدهــا مــا أســس عليــه 

ــو لـــم يُعــد  ــو نظــره الســيايس، فروسُّ روسُّ

االعتبــار للفضيلــة مبعناهــا الكاســيي، 

ومعيــار  لإلنســان  غايــة  بوصفهــا  أي: 

بتحقيــق  نفســه  شــغل  ــا  وإنَّ كالــه، 

ــبقه  ــن س ــم أنَّ كُلَّ َم ــذي يزع ــدف ال اله

مــن مفكــري السياســة قــد فشــلوا يف 

تحقيقــه )هوبــز، ولــوك تحديــًدا(: رد 

املســألة السياســية لحالــة الطبيعــة. 

الفكــرة هــي: اإلنســان ليــس سياســيًّا 

: فاملجتمــع املــدين  بطبعــه، ومــن ثَــمَّ

ــن  ــاص م ــة كان ال من ــة حتمي ــس بغاي لي

ــن  ــاق ب ــض اتف ــو مح ــا ه ــا، وإنَّ تحققه

النــاس لتدبــر أمورهــم بعدمــا فارقــوا 

)لســوء الحــظ( الحالــة الطبيعيــة؛ وعليــه: 

فــإنَّ كُلَّ القوانــن التــي ستســود املجتمــع 

ــة  ــس بأصلي ــال لي ــو ح ــذي ه ــدين )ال امل

ال بُــدَّ أن تكــون نابعــة حــرًصا مــن حالــة 

ــة(.  ــة األصلي الطبيع

الحالــة  هــذه  كانــت  كيــف  ولكــن، 

ــدايئ  ــان الب ــة اإلنس ــا حال ــة؟ إنَّه الطبيعي

ــل اإلنســان، مجــرد  ــا قب ــل: م ــا، أو قُ متاًم

حيــوان حــر وفاعــل ويتكلــم، يســعى 

لحفــظ ذاتــه وتوفــر حاجاتهــا األساســية 

غــره  عــى  ومشــفق  طيــب  وفقــط. 

يجــادل  كــا  محًضــا  رشيــرًا  )وليــس 

هوبــز( ال يعنــي هــذا أنَّــه أخاقــي، فقــط 

ــمه  ــر أن نس ــتحق األم ــر، ال يس ــو خ ه

ــه  ــه؛ ألنَّ ــه يفعل ــا يفعل ــي؛ ألنَّ م باألخاق

ــه، فقــط  ــه واجــب علي ــه، ال ألنَّ ــروق ل ي

هــو ال يــؤذي غــره. يف ظــل هــذا الحــال 

ــي، وال الســيايس  ــر االجتاع ــي غ الطبيع

الــكل سواســية متاًمــا، ليــس ألحــد أن 

يحكــم أحــًدا، أو يســتعبده. هــذا اإلنســان 

أساســيتن:  بصفتــن  يتســم  الطبيعــي 

تتمثَّــل األوىل يف كونــه ميتلــك إرادة حــرة 

متاًمــا. بينــا الثانيــة تتعلَّــق بكونــه ليــس 

ــا  ــر م ــًدا يظه ــا تحدي ــا، وهن ــانًا غائيًّ إنس

ينقمــه عليــه شــرتاوس؛ ال مــكان يف الحالة 

ــيي  ــى الكاس ــة باملعن ــة للفضيل الطبيعي

الــذي يدعــو إليــه شــرتاوس، أي: الســعي 

ــو، اإلنســان  نحــو الكــال. فبحســب روسُّ

الطبيعــي لـــم يســع إطاقـًـا ألن يكتســب 

شــيئًا مــن األشــياء التــي اكتســبها، وحدها 
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صــرورة التاريــخ هــي مــا أكســبه ذلــك، 

ومنهــا وضعيــة املجتمــع املــدين التــي 

قذفتــه الصــرورة فيهــا، وكان عليــه أن 

ــه. ــظ ذات ــا يحف ــا كي ــل معه يتعام

ففــي هــذه الوضعيــة الجديــدة، لـــم يعد 

اإلنســان كــا كان يف حالتــه الطبيعيــة 

وفقــط؛  نفســه  ومــع  لنفســه  يعيــش 

ــا مثــة اجتــاع إنســاين وتواصــل بــن  وإنَّ

ــر،  ــر يف أول األم ــايب وخ ــو إيج ــر ه الب

ــتقل  ــة س ــة الخاص ــبب امللكي ــن بس ولك

ــا  ــا ليحــل محله ــة تدريجيًّ هــذه اإليجابي

التنافــس والــرصاع؛ وبالتــايل: علينــا أن 

نوجــد حــاًّ لحفــظ املجتمــع الطــارئ عى 

حالــة الطبيعــة هــذه، الحــل بحســب 

ــو يتمثَّــل يف تنــازل كل شــخص متاًمــا  روسُّ

عــن حقوقــه وملكيتــه لصالــح الجاعــة، 

: ال يكــون الشــخص قــد ضحــى  -ومــن ثـَـمَّ

ــه الطبيعيــة لصالــح شــخص آخــر،  بحريت

فالــكل قــد تنــازل بالقــدر نفســه لصالــح 

ــي  ــك الت ــة تل ــة، أو اإلرادة العام الجاع

ســتحل محــل القانــون الطبيعــي املتعــايل 

بحســب شــرتاوس))(.

)1( Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, P. 91.

: هــو قــد حافــظ عــى حريــة  ــمَّ -ومــن ثَ

الطبيعــة فقــط بتغيــر شــكلها لتظهــر يف 

ــة اإلرادة العامــة.  هيئ

بحســب شــرتاوس؛ فــإنَّ فكــرة اإلرادة 

ــو  روسُّ التفــاف  متثــل  هــذه  العامــة 

الكاســكية،  الفلســفة  عــى  األســايس 

الفلســفة  صلــب  إنَّ  قلنــا:  كيــف؟ 

الكاســيكية هــو فكــرة الســعي نحــو مــا 

ــوة  ــه ه ــذي تفصل ــون، وال ــي أن يك ينبغ

ــا املوجــة  ــن. بين ــو كائ ــاَّ ه ســحيقة ع

األوىل )ماكيافيلــي وهوبــز( رأت أنَّ ردم 

هــذه الهــوة يكــون بإنـــزال مــا ينبغــي أن 

يكــون إىل مــا هــو كائــن بالفعــل وســاوت 

العامــة  اإلرادة  أنَّ  ــو  روسُّ رأى  بينهــا، 

ــذي  ــة هــذا ال ــق وكينون ــا تحق هــي متاًم

ــة  ــون))(. إذن اإلرادة العام ــي أن يك ينبغ

ــة.  ــي الفضيل ــارت ه ــل ص ــي ال تض الت

التــي  هــي  هــذه  العموميــة  مســألة 

ســيتبلور عليهــا قانــون كانــط ))74)- 

يف  ــو  روسُّ وريــث  األخاقــي،  804)م( 

هــذا الســياق تحديــًدا: كيــف نحكــم 

ــار  ــه ســليم وخــر؟ باختب ــون أنَّ عــى قان

)2( Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, P. 91.
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إمــكان تعميمــه، حينــا يصلــح القانــون 

ــًنا،  ــر حس ــا، يص ــا كونيًّ ــون تريًع أن يك

أو قــل بتعبــر شــرتاوس: »إنَّ الكونيــة 

تضمــن لنــا حســن املحتــوى«))(.

وعــودة إىل الطابــع الرومانتيــي املزعــوم 

أبــدى  قــد  شــراوس  فــإنَّ  لروســو؛ 

التاليــة:  املاحظــة 

ــا  ــى أنَّه ــا ع ــة دوًم ــت الحداث ــد فُهم لق

معارضــة العصــور القدميــة )وهنــا يكــون 

القروســطي يف نفــس جانــب الحديــث 

بحســب شــرتاوس(، هذه املعارضة ســوف 

يتــم تأويلهــا كمعارضــة بــن الكاســيي/

هــذا  والرومانتيي/الحديــث.  القديــم 

ظهــوًرا  األكــر  تعبــره  نجــد  التأويــل 

األملــاين  للشــاعر  )فاوســت(  ديــوان  يف 

ــبنجلر)3(  ــى إنَّ اش ــه())(، حت ــر )جوت الكب

الحــدايث،  اإلنســان  عــى  أطلــق  قــد 

يعــي  الــذي  ذاك  الفاوســتي،  اإلنســان 

)1( Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, P. 92

ــن  ــد الرحم ــة عب ــه للعام ــت جوت ــر فاوس ))(  انظ

بــدوي عــن دار املــدى.

املــؤرخ  936)م(   -  (880( شــبنجلر  أوزفالــد    )3(

ــت:  ــع الصي ــاب ذائ ــر، صاحــب الكت ــاين الكب األمل

الغربيــة«. »تدهــور الحضــارة 

ــم  ــع دائ ــث يف تطل ــان حدي ــه كإنس نفس

ــاه، أي  ــا هــو ناجــز ومتن ــكل م ــض ل ورف

رفــض لــكل مــا هــو كاســيي)4(، أي: إنَّــه 

ــة  ــون الحداث ــل تك ــذا التأوي ــى ه مبقت

والرومانتيكيــة شــيئًا واحــًدا: معارضــة 

الكاســيي القديــم. 

)3( الوعي بعدمية الحداثة: 
نيتشه:

عــن  شــرتاوس  حفظــه  قــد  درس  ربَّ 

شــيخه هايدجــر: نيتشــه لـــم يغــادر 

رغــم  وذلــك  بعــد)5(،  الحداثــة  أرض 

النقــد الجــذري والعنيــف الــذي كالــه 

ــتيمة  ــة إلبيس ــف القصي ــوف املواق فيلس

يكــون  ألن  يؤهلــه  والــذي  الحداثــة، 

ــال، أنَّ  ــة. والح ــد الحداث ــَا بع ــواًل لِـ رس

شــرتاوس يجعــل مــن هايدجــر نفســه 

امتــداًدا )أكــر طهوريــة( لنيتشــه. ويبــدو 

ــتاته  ــارد باس ــة تط ــل لعن ــه ميث أنَّ نيتش

)4( Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, P. 94.

ــإنَّ هايدجــر يقــول: إنَّ نيتشــه  يف واقــع األمــر؛ ف  )5(

لـــم يغــادر أرض امليتافيزيقــا بعــد، هــو آخــر 

ميتافيزيقــا  هــو  واملقصــود  امليتافيزيقيــن، 

الحداثــة  يفهــم  فهايدجــر  تحديــًدا،  الحداثــة 

نهايتهــا. نيتشــه  ميثــل  ميتافيزيقــا،  بوصفهــا 
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ــى إنَّ شــرتاوس  ــده، حت ــن جــاء بع كل م

نقــاده  قبــل  مــن  قــرئ  قــد  نفســه 

ــا، شــرتاوس بوصفــه  قــراءة نيتشــوية متاًم

ــل  ــدا ميث ــوي )دري ــن النيتش ــًا لليم ممث

اليســار النيتشــوي(، إنَّــه مجــرد نيتشــوي 

.)(( ُمتخــفٍّ

بحســب شــرتاوس؛ فــإنَّ الجديــد يف هــذه 

ــة ملوجــة روســو، يكمــن يف  املوجــة التالي

ــن؛ األول: أمري

تتمثــل يف اختــاف رؤيــة كل منهــا لحالة 

ــة  ــو يف الحال ــرى روسُّ ــا ي ــة؛ بين الطبيعي

الطبيعيــة الســابقة عــى املجتمــع املــدين 

والعقــل، حالــة انســجام مــع الطبيعــة 

ــة  وســلم وابتهــاج؛ إذ بنيتشــه يراهــا حال

رعــب وقلــق مريــر. ومــن هنــا فكاهــا 

ــعادة؛  ــل الس ــبيل لتحصي ــه ال س ــرى أنَّ ي

ــو ال خــاص مــن املجتمــع  فبحســب روسُّ

والعقانيــة التــي قذفتنــا الصــرورة فيها. 

ــودة إىل  ــطُّ للع ــة ق : ال إمكاني ــمَّ ــن ثَ وم

))(  انظر:

Levine, Peter, Nietzsche and the modern cri-

 sis of humanities, SUNY press, 1995, p P.

153 - 167

الحــال الطبيعــي األول، الــذي ال يكــفُّ 

ــور  ــا األم ــه. بين ــن إلي ــن الحن ــو ع روسُّ

ســواء عنــد نيتشــه، ليــس مثــة إالَّ املأســاة 

اآلن وقبــل اآلن وإىل األبــد))(.

نيتشــه  نقــد  يف  فيتمثــل  الثــاين:  ــا  أمَّ

لفلســفات التاريــخ، والتــي ميثــل هيجــل 

ــي  ــفات الت ــا الفلس ــا، إنَّه ــة نذجته لحظ

ـا يســر فيــه مــن  ترســم للتاريــخ خطًـّ

حتميــة،  بصــورة  األعــى  إىل  األدىن 

ــف،  ــكل عن ــه ب ــه نيتش ــا يعارض وذاك م

داعيًــا إىل تــرك الصــرورة لرباءتهــا؛ أي: 

أبــًدا  كانــت  مــا  التاريــخ  إنَّ صــرورة 

ــام  ــر بنظ ــا، وال تس ــة بعينه ــا غاي تحركه

إالَّ  التاريــخ  مــا  فقــط  بعينــه.  خطــي 

حاصــل تفاعــل إرادات القــوة، وعــودة 

ــد)3(. ــه إىل األب ــم عودت ــل، ث ــذا التفاع ه

يقــدم شــرتاوس يف هــذا الســياق مقارنــة 

طريفــة بــن نيتشــه وماركــس: بينــا 

نيتشــه ينتظر اإلنســان األعــى؛ إذ مباركس 

ينتظــر الربولوتاريــا التــي ســتطيح بالنظام 

)2( Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, P. 94.

)3( Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, p P. 95 - 96.
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الطبقــي. والفــرق الجوهــري بينهــا يف 

هــذه النقطــة أنَّ ماركــس يجعــل مجــيء 

حتميــة،  رضورة  طبقــي  الاَّ املجتمــع 

بينــا نيتشــه يجعــل مجــيء اإلنســان 

األعــى محــض اختيــار لنــا))(، وتكمــن 

مفارقــة هــذه املقارنــة يف طبيعــة التصــور 

املتناقضــة متاًمــا ملســألة التســوية بــن 

ــس.  ــه ومارك ــن نيتش ــد كل م ــر عن الب

عــى أي حــال: فــإنَّ شــرتاوس يُؤكِّــد عــى 

رضورة االحــرتاز مــن تأويــل نيتشــه تأويًا 

ــه  ــط بين ــم الرب ــا حــدث وت ــيًّا )ك سياس

ــه نيتشــه  ــا يقول ــة(؛ إذ كل م ــن النازي وب

عــن العمــل الســيايس يتســم بالعموميــة 

ــتخدام  ــكل اس : ف ــمَّ ــن ثَ ــوض، وم والغم

ســيايس لــه يعــد تحريًفــا لتعاليمــه))(. 

هــذه هــي إذن موجــات الحداثــة الثــات 

أنَّ  يــرى  والــذي  شــرتاوس،  بحســب 

املوجتــن األوىل والثانيــة قــد تجســدت 

ــة  ــن الدميـقـراطـيـ ــلٍّ م ــيًّا يف كـ سـيـاسـ

املوجــة  بينــا  والشــيوعية.  الليرباليــة، 

)1( Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, p P. 96 - 97.

)2( Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, P. 98.

الثالثــة قــد تجســدتا يف الفاشــيات)3(. لقــد 

ــة  ــم مقارب ــت إىل حــدود اآلن تقدي حاول

ليــو شــرتاوس ملفهــوم الحداثــة، ومراحــل 

تطورهــا التاريخــي. فــا هــي رؤيتــه 

ــا؟  ــة له النقدي

نقد الحداثة: في ضرورة العودة 
للقدامة:

ــرتاوس  ــد ش ــااًل نق ــدد إج ــا أن نح مُيكنن

ـه نقــد أخاقــي يف املقــام  للحداثــة بأنَـّ

األول، متعلــق بالوجــه الســيايس للحداثــة 

خاصــة، والــذي تبلــور يف قطعهــا مــع 

الكاســيكية،  السياســية  الفلســفة 

ــى  ــا ع ــا ميكنن ــة. ك ونســبويتها األخاقي

وجــه التفصيــل أن نحــدد املامح الرئيســة 

ــة،  ــآيت: الوضعي ــده ل ــد يف نق ــذا النق له

والتاريخانيــة، والعدميــة، والدميقراطيــة 

الوضعيــة؛  نقــد  عــن  ــا  أمَّ الليرباليــة. 

ــن التصــور الكاســيي  ــز ب فشــرتاوس مُييِّ

ــرى  ــذي ي ــث ال ــور الحدي ــم، والتص للعل

العلــم قــد تخــىَّ عــن ســؤال الغايــة، 

وصــار مقتــرًصا عــى ســؤال الســبب، أي: 

فقــدان األمــل يف تقديــم جــواب عــن 

)3( Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, P. 98.
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: االكتفــاء بالجواب  ســؤال ملــاذا؟ ومن ثـَـمَّ

تحــول  وبالتــايل:  كيــف؟  ســؤال  عــن 

العلــم إىل مجــرد أداة للســيطرة عــى 

الطبيعــة وتوظيفهــا )العقــل األدايت(. ثــم 

ينتقــد الوضعيــة مبــا هــي إبيســتيمولوجيا 

ــوم  ــون وهي ــع بيك ــورت م ــة تبل تجريبي

ــب،  ــة يف التجري ــن بدوغائي ــوك. تُوق ول

وترفــض بعنــف كل نظــر ميتافيزيقــي 

قــد يحايــث املعرفــة العلميــة، هــي تريــد 

العلــم منـــزًها متاًما عــن كل ميتافيزيقا))(، 

ــدأ فصــل  ــد نقــد شــرتاوس إىل مب ــم ميت ث

املعرفــة العلميــة عــن كل قيمــة، كــا 

ــا  ــن خــال م ــرب م ــس في ــع ماك ــور م تبل

ــًدا  ــاري. مؤك ــاد املعي ــدأ الحي ــميه مب يس

ــا  ــن له ــة ال ميك ــة العلمي ــى أنَّ املعرف ع

ــة.  ــن القيم ــرد م ــال أن تتج بح

ال يقصـــر شــرتاوس نطــاق عمــل الوضعية 

ــت  ــلفنا كان ــا أس ــا وك ــم، وإنَّ ــى العل ع

ــة هــي الحجــة الرئيســة  النظــرة الوضعي

والقــول  السياســية  الفلســفة  لرفــض 

جميــًا،  حلــًا  بوصفهــا  باســتحالتها، 

ــه يبقــى حلــًا عــى أيِّ حــال، ولــن  ولكنَّ

)1( Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, p P. 87 - 88.

التاريخانيــة،  نقــد  عــن  ــا  أمَّ يتحقــق. 

وهــي القــول بعــدم وجــود قيــم مطلقــة 

نســبية  فالقيــم  عــرص؛  لــكل  تصلــح 

هــذه  التاريخــي.  للــرط  وخاضعــة 

النظــرة تــرب مقولــة الحق/القانــون 

ــا مطلًقــا  الطبيعــي يف مقتــل، بوصفــه حقًّ

متجــاوزًا لــكل رشط تاريخــي. وأيًضــا هــي 

نظــرة تطيــح بالفلســفة السياســية متاًمــا، 

النظــام األمثــل  بوصفهــا ســعيًا إلدراك 

عــى اإلطــاق، وليبقــى الفعــل الســيايس 

ــو  ــذا ه ــة، وه ــن كل قيم ــرًَّدا م إذن ُمج

ــة  ــفة الحداث ــرتاوس لفلس ــد ش ــور نق مح

السياســية.

هــذه التاريخانيــة، هــي ما خلف النـــزعة 

أســقطت  التــي  الراديكاليــة  النســبوية 

ــا  ــا له ــي م ــة الت ــرب يف هــوة العدمي الغ

مــن قــرار، وهنــا يــأيت نقــد شــرتاوس 

ــكل  ــة ل ــة حتمي ــا نتيج ــة بوصفه للعدمي

مــن النظــرة الوضعيــة والنســبوية، حيــث 

يضيــع األمــل يف متييــز الخــر مــن الــر، 

بعدمــا ســقطت كل مرجعيــة قيميــة. 

الدميقراطيــة  يف  يــرى  ال  وشــرتاوس 

الليرباليــة ســوى تجســيد لهــذه العدميــة، 

وإن كان تجســيًدا أنيًقــا مقارنــة بصورتــه 
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الوحشــية األخــرى املتمثلــة يف النازيــة 

وغرهــا مــن الفاشــيات))(. 

ما الحلُّ إذن للخروج من هذه 
األزمة المريرة للحداثة؟ 

الحــل بحســب شــرتاوس يكمــن إجــااًل يف 

ــة لـــ )ســلفها(  أن تعــود الحضــارة الغربي

تفصيــًا  وهــو  والاهــويت،  الفلســفي 

ــن: ــل يف أمري يتمث

بــه  قــام  الــذي  الخلــل  إصــاح  اًل:  أوَّ

ــا بتأســيس  ــز حــن قام ــي وهوب ماكيافيل

السياســية  الفلســفة  مــع  القطيعــة 

ــة  ــودة الحقيقي ــك بالع ــيكية، وذل الكاس

إىل )تــراث( الفاســفة األوائــل ســقراط 

وابــن  والفــارايب  وأرســطو،  وأفاطــون 

ميمــون مــن بعدهــم.

ثــم ثانًيــا: يف إعــادة االعتبــار لفلســفة 

ــة  ــودة الثنائي ــك الع ــي. تل ــق الطبيع الح

هــي التــي ســتخرج الحداثــة مــن مــأزق 

ــه الســيد، »اضطــراب  ــد الل ــاه، عب ــد أب انظــر: ول  )((

ــة  ــة: جــدل الحداث ــم يف الفلســفة الحديث املفاهي

لــدى ليــو شــراوس نوذًجــا«، مجلــة: )التســامح(، 

)009)م(.

النســبية الــذي أفــى للعدمية.فالفلســفة 

السياســية ليســت أبــًدا كالفكــر الســيايس 

إىل  السياســة  حــول  الــذي  الحديــث، 

موضــوع تقنــي يعالجــه الخــرباء وحدهم، 

الواقــع  فهــم  وفقــط  منــه  الغــرض 

الســيايس؛ إذ إنَّهــا ال تــروم الفهــم وفقــط، 

ــا هــي توجــه الفعــل الســيايس نحــو  وإنَّ

النظــام الســيايس األكمــل الــذي يوفــر 

لإلنســان،  اجتاعيــة  وضعيــة  أفضــل 

مــن  ومتكنــه  العدالــة  فيهــا  تتحقــق 

ــفة  : ففلس ــمَّ ــن ثَ ــعادة. وم ــل الس تحصي

ــة مراقــب ومقــوم للفعــل  السياســة مبثاب

الســيايس، تدفعــه بعصــا القيــم دوًمــا 

ــى  ــًدا ع ــك ض ــة. وذل ــر والفضيل إىل الخ

ــذي أســقط  ــث ال الفكــر الســيايس الحدي

أي قيمــة مــن حســاباته.  كــا أنَّ العــودة 

ــر عــن  إىل الحــق الطبيعــي مبــا هــو تعب

ــد  ــذي ال يتقيَّ ــرتك، ال ــكي واملش ــر ال الخ

عــى  ويقــوم  تاريخيــة،  رشوط  بــأي 

تصــور أخاقــي شــامل، يتجــاوز القوانــن 

الحديثــة، التــي ليســت ســوى تواضــع 

بــن املرعــن ومحــض اتفــاق، بينــا 

الحــق الطبيعــي ليــس نتيجــة التفــاق 

ــا هــو كي ومطلــق))(. أو تواضــع، وإنَّ

م.ن.  )((
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تركة شتراوس: وزر المحافظين 
الجدد:

ــام  ــدر يف ع ــف ص ــاب طري ــرتاوس كت لش

وفــنُّ  »االضطهــاد  اســمه:  ))95)م( 

ــاد  ــن االضطه ــه ع ــة«، يتحــدث في الكتاب

الــذي قــد يتعــرض لــه ُمفكِّــٌر مــا، والــذي 

يُجــربه عــى أالَّ يفصــح عــن أفــكاره بــكل 

وضــوح وشــفافية، إنَّ الخــوف يعلمــه 

الســطور،  بــن  فيــا  أفــكاره  ينــر  أن 

وعــى  الباطنيــة،  الكتابــة  مــن  رضب 

مــا  اكتشــاف  يف  يجتهــدوا  أن  القــراء 

يواريــه الكاتــب يف ثنايــا مــا أفصــح عنــه. 

هـل كانـت كتابـات شـراوس مـن هـذا 

النـوع الغامـض؟ لقـد أثـر حول شـرتاوس 

يف  خاصـة  كثيـف،  جـدل  وفلسـفته 

الواليـات املتحـدة، ولعـلَّ القضيـة األبـرز 

يف هـذا الجـدل هـي حقيقة عاقتـه بتيار 

بطانـة  مثـل  الـذي  الجـدد  املحافظـن 

حكمـه  سـنوات  يف  االبـن  بـوش  جـورج 

أثـر  ومعلـوم  )000)-008)م(،  الثـاين 

اقـرتاب هـذا التيـار من دوائر صنـع القرار 

الخارجيـة  السياسـة  طبيعـة  األمريـي يف 

مـن  كبـر  بقـدر  اتسـمت  إذ  األمريكيـة؛ 

العدائيـة، وتسـببت يف شـنِّ حـرب مريـرة 

العـراق.  احتـال  ويف  أفغانسـتان،  عـى 

ــي،  ــي وإعام ــي أكادمي ــد أمري ــة تقلي مث

املحافظــن  بــن  بقــوة  الربــط  حــاول 

شــرتاوس،  ليــو  فلســفة  وبــن  الجــدد 

وتقدميــه كـــ )أٍب روحــي( لهــم، باالتــكاء 

ــد  ــار ق ــذا التي ــض رواد ه ــون بع ــى ك ع

تتلمــذ عــى يــد شــرتاوس يف جامعــة 

ــب  ــوم )صاح ــم: أالن بل ــيكاغو، أهمه ش

العقــل  »أفــول  الشــهر:  الكتــاب 

األمريــي«، وأســتاذ فرانســيس فوكوياما(، 

وإيرفنــج كريســتول، وبــول ولفوويتــز.

والحــال: أنَّ مــن تــوىلَّ كــرب هــذا التقليــد 

هــو الربوفيســور الكنديــة )مــن أصــل 

ودروري  دروري،  شــادية  مــرصي( 

بجامعــة  السياســية  للفلســفة  أســتاذة 

ريجاينــا الكنديــة، اهتمــت كثــرًا بشــؤون 

املحافظــن الجــدد، وقــد ألَّفــت كتابًــا 

ــو  ــرتاوس: »لي ــفة ش ــم بفلس ــن عاقته ع

ــي« )998)م(،  ــني األمري ــراوس واليم ش

كــا ألَّفــت قبــل ذلــك كتابًــا يف نقــد 

فلســفة شــرتاوس: »األفــكار السياســية 

أنَّ  ويبــدو  )988)م(،  شــراوس«  لليــو 

ــرة )األب  ــغلة بفك ــيدة درورري منش الس

ــا  ــا أيًض الخفــي( هــذه؛ فقــد ألفــت كتابً

ــر  ــدور الكب ــن ال ــف ع ــاول أن يكش يح

والخفــي الــذي لعبــه الفيلســوف الهيجي 
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ــفة  ــيس فلس ــف يف تأس ــندر كوجي ألكس

مــا بعــد الحداثــة: »ألكســندر كوجيــف: 

جــذور مــا بعــد الحداثــة السياســية« 

)994)م(.

ســمي  تقليــًدا  دروري  أسســت  لقــد 

فــرغ   ،Straussians )شرتاوســية(  بالـــ 

تقــدم  شــرتاوس،  ليــو  لنقــد  نفســه 

ــا  دروري شــرتاوس بوصفــه داعيــًة متخفيً

للدميقراطيــة  ومحاربًــا  للديكتاتوريــة، 

والقيــم الليرباليــة األمريكيــة، وتحملــه 

ــر  ــة غ ــدد كامل ــن الج ــب املحافظ مصائ

دروري  موقــف  أنَّ  والحــق:  منقوصــة. 

هــذا مــن شــرتاوس لـــم يتــم قبولــه بيــر 

يف األوســاط األكادمييــة، فقــد قوبــل هــو 

اآلخــر بدرجــات متفاوتــه مــن النقــد، 

وصــل األمــر التهامهــا بعــدم املوضوعيــة، 

وتحميــل أفــكار شــرتاوس مــا ال ميكــن أن 

تحتملــه، وأنَّهــا تؤســس لِـــَا ميكن وســمه 

 !Straussophobia )بــ )رهــاب شــرتاوس

ناشــطًا  يكــن  أنَّ شــرتاوس مل  والحــال: 

ــة،  ــوف سياس ــو فيلس ــا ه ــيًّا، وإنَّ سياس

يقــارب السياســة مــن ناحيــة فلســفية 

ــد  ــدد ق ــن الج ــون املحافظ ــة. وك محض

انتزعــوا بعــض أفــكاره مــن ســياقاتها 

ــن  ــة م ــا بدرج ــوا معه ــة، وتعامل العلمي

الســطحية، أو أولوهــا مبــا ال يصــح؛ فــإنَّ 

ــا  ــا روحيًّ ــه أبً ــًدا جعل ــوغ أب ــذا ال يس ه

لهــم، يتحمــل كل أوزارهــم. 

هــذه هــي إذن الحداثــة مــن منظــور 

مــن  لتقدميهــا  ســعينا  شــرتاوس،  ليــو 

ملفهــوم  شــرتاوس  رؤيــة  بيــان  خــال 

الحداثــة، ومقاربتــه الفلســفية السياســية 

لهــا، وببيــان تحقيبــه التاريخــي لهــا عــرب 

ثــاث موجــات متتاليــة، ثــم بيَّنَّــا املامــح 

الرئيســة لنقــد شــرتاوس للحداثــة، والــذي 

ــي  ــة الت ــبية القيمي ــول النس ــور ح يتمح

أودت بالحداثــة إىل العدمية. إنَّ شــرتاوس 

ال يــرى يف الليرباليــة الراهنــة ســوى صــورة 

ــيات، كاهــا تجســيد  ــة للفاش ــر أناق أك

ــة. ــذه العدمي له

ميثــل شــرتاوس نـــزعة ســلفية يف أفــق 

ــودة  ــه إىل الع ــة، بدعوت ــفة الغربي الفلس

القديــم،  الســيايس  الفلســفي  للــرتاث 

ــد  ــم أش ــويت، وينق ــرتاث الاه ــك ال وكذل

ــع  ــع م ــوة إىل القط ــى كل دع ــة ع النقم

ــرتاث. ــذا ال ه
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  ملخصٌ:

ــُح املقالــُة َعالقــاِت مفهــوِم الحــدِس  تُوضِّ

ال  الطبيعيــة،  اللغــات  يف  باملفارقــاِت 

ــل  ــة التعام ــة الرياضي ــت اللغ ــا حاول ك

ــص  ــا، والتخل ــة ينبغــي تفاديه معــه كأزم

كــورت  املنطقــي  مبربهنــة  إذ  منهــا؛ 

ــال  ــمَّ إدخ ــال ت ــدم االكت ــن ع ــودل ع غ

ــة،  ــة العلمي ــة يف املنظوم ــوم املفارق مفه

املقالــة:  مطالــب  أحــَد  فــإنَّ  وكذلــك 

داخــل  الحــدس  مبفهــوم  االعــراُف 

املنظومــات املعرفيــة، وِمــن أهــمِّ َمــن 

)*( ســلطان البنــوي: كاتــب وباحــث يف الفلســفة 

الســعودية. العربيــة  اململكــة  واللســانيات، جــدة، 

.)sas-a8@hotmail.com( 

الحدسُ والمفارقةَُ !
قراءٌة وصفيٌة ..

سلطان البنوي )*( 

ُ
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االعــراف  لهــذا  اســتعاالت  ابتكــر 

ــج  املعــريف: الفيلســوف النمســاوي لودفي

فتجنشــتن، فبــنَّ كيفيــة تشــكُّل ذوات 

وعقــول تكشــف عــن الخــربات اإلنســانية 

باملفارقــات  االعــراف  عــرب  املتعــددة، 

وال  الطبيعيــة،  اللغــات  يف  والحــدوس 

ــل  ــوم داخ ــر املفه ــة لتأط ــعى املقال تس

حــدِّ وتعريــف ماهــوي؛ لذلــك: فهــي 

والســياقات  الوصــف  عــرب  تقاربــه 

اإلنســانية.

كان الجــدل النظــري يف الفلســفة تاريخيًّــا 

يــدور يف أحــد متظهراتــه بــن )التيــار 

ــة كُلِّ  ــادي( يف محاول ــار امل ــايل، والتي املث

طــرٍف منهــا لفهــم وتفســر طبيعــة 

املعرفــة، وكيفيــة اكتســابها، والبحــث عــن 

يل الــذي تُبنــى عليــه األنســاق  الجــذر األوَّ

ــات. والنظري

غــر أنَّ التفلســف بطبيعتــه يستشــكل 

للخاصيــة  راجــع  وهــذا  ويفحــص، 

االنعكاســية فيــه؛ إذ الفكــر الفلســفي 

للكــال، وللوصــول  يف أصلــه محاولــة 

ــلزِم نفســه بســرب  ــه يُـ ــة؛ فإنَّ ــذه الغاي له

ــى يصــل  ــه، حت آفاقــه والنظــر يف تعرجات

بغيتــه، واالنعــكاس عــى الــذات ومــا 

يتعلــق بهــا وســيلته لذلــك، والكــال 

ــت  ــذي كان ــن ال هــو الوجــه اآلخــر لليق

تفــرق  عموًمــا  املثاليــة  الفلســفات 

ــوم  ــة؛ إذ عم ــفات املادي ــع الفلس ــه م في

الفلســفة املثاليــة تشــرك يف تثبيــت ذات 

أو ذوات يبتــدئ منهــا تفرعهــا إىل أنســاق 

هنــا  والذاتيــة  متعــددة،  ونظريــات 

باملعنــى الجوهــري املتعــايل الســابق عــى 

التجربــة، فاملثــل األفالطونيــة تكتســب 

ــة  ــا، ومحاول ــرب تعاليه ــة ع ــمة الذاتي الس

القــوة العقليــة لتذكــر تلــك املثــل أو 

التشــبه بهــا، غــر أنَّهــا تُســلِّم ابتــداًء 

بوجــود تلــك الــذوات املتعاليــة، وكذلــك 

نـــرى يف الُكليــات األرســطية التــي تحايث 

وأجنــاس  ألصنــاف  وتقســمه  الوجــود 

وأنــواع، ثــم تــدرك الوجــود عربهــا، ومــن 

خاللهــا، فتخلــط مــا يف األذهــان مــع 

ــة  ــة، ومحايث ــى الحقيق ــا يف الخــارج ع م

ــة  ــات الخارجي ــطي للمتعين ــكيل األرس ال

تعكــس صــورة الجـــزيئ عــى الــذات، 

ــرب  ــه ع ــكيل األرســطي ذاتيت فيكتســب ال

التصديــق  إذ  فيهــا؛  التصوريــة  القــوة 

عــى  الحــٌق  أمــر  للجزئيــات  املتعــنِّ 

تصورهــا، وكذلــك نالحــظ الســمة الذاتيــة 
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القبليــات  يف  الكانطيــة  الفلســفة  يف 

العقليــة، واملفاهيــم التحليليــة؛ إذ لو لـــم 

تكــن هنــاك ذات جوهريــة تحــوي تلــك 

ــلب  ــة لُس ــم التحليلي ــات واملفاهي القبلي

ــى  ــبقيته ع ــيل يف أس ــة القب ــا خاصي منه

التجربــة، والخاصيــة الالزمنيــة للمفاهيــم 

التحليليــة كذلــك، وسيلـــزم مــن ذلــك 

للفلســفة  املثاليــة  الســمة  نقــض 

ــاق  ــة األنس ــن يف كاف ــة، واملتمع الكانطي

ــة  ــدى أهمي ــدرك م ــة ي ــفية املثالي الفلس

ــه  ــا، فب ــبة إليه ــة))( بالنس ــوم الذاتي مفه

ــايل  ــايل، وبهــذا املث ــوم املث ــكَّل مفه يتش

أصالتهــا،  اإلنســانية  الــذات  تكتســب 

وتتعــاىل عــرب انعكاســها عــى نفســها، 

ــل الفاحــص نـــرى يف  لكنَّنــا حــن التأمُّ

للــذات  املتعــايل  التشــكل  هــذا  ثنايــا 

ــي  ــا، وه ــر إليه ــلمة يفتق ــانية مس اإلنس

أســبقية املعرفــة عــى فعــل التشــكُّل 

ذاتيــة  هنــاك  تكــون  فحتــى  الــذايت، 

يجــب أن تكــون هنــاك معرفــة بهــا؛ وإالَّ 

امتنعــت خاصيــة االنعــكاس عــى الــذات، 

فاألمــر الــذي ال يحــوي شــيئًا ليــس بــيء 

الذاتيــة هنــا باختــالف دالالتهــا مــن أرســطو   )((

ــرك  ــي مش ــط ... ه ــكارت وكان ــون إىل دي وأفالط

باالســم ال باملعنــى.

بطبيعتهــا،  واملعرفــة حاويــة  حقيقــي، 

ــة  ــا اعتباري ــذات بوصفه ت ال ــرِّ وإذا فُـ

ذهنيــة؛ فــإنَّ انتقالهــا مــن العــدم إىل 

اإلمــكان يُوجــب عليهــا اإلقــرار بأســبقية 

التصديــق عــى التصــور، وهــو مــا متتنــع 

اإلقــرار  املثاليــة  الفلســفات  أغلــب 

بعــدي،  فعــل  والتصديــق  بأســبقيته، 

وليــس قبليًــا البتــة؛ إذ إدراك املوجــود 

املتعــنِّ يف الخــارج يستلـــزم إدراكــه يف 

شــبكة مــن العالقــات واالرتباطــات، بينــا 

تقــر الفلســفة املثاليــة أنَّ االرتباطــات 

والعالقــات تــأيت داخــل الوجــود الخارجــي 

عالـــم  للمتعــايل  فليــس  املتعــايل؛  ال 

وجــودي ترتبــط فيــه املُثــل أو الُكليــات أو 

ــك  ــة؛ ولذل ــم التحليلي ــات واملفاهي القبلي

قالــوا يف الفلســفة اليونانيــة قدميًــا:

»الواحــد ال يصــدر منــه إالَّ واحــد«، فهــي 

إذن: كالنجــوم املتباعــدة عــن بعضهــا.

إذن: مبــا أنَّ مفهــوم الذاتيــة يــؤول إىل 

العــدم -إذا لـــم يســتطع االنتقــال منه إىل 

اإلمــكان، فضــاًل عــن االنتقــال إىل الوجــود 

الجهــل  إىل  يـــؤول  ـه  فإنَـّ الخارجــي-؛ 

ـق  يتعلَـّ املعــدوم  ألنَّ  حتــًا؛  املطلــق 

بالتصديــق، يتعلــق  حينــا  بالذهــن 
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ــؤول  ــة ي ــوم الذاتي ــا أنَّ مفه إذن: مب

إىل العــدم -إذا لـــم يســتطع االنتقال 

منــه إىل اإلمــكان، فضــًا عــن االنتقال 

ـه  فإنَـّ الخارجــي-؛  الوجــود  إىل 

يـــؤول إىل الجهــل املطلــق حتــًا.

ــمَّ  ــن ثَ ــن م ــك، وميك ــا بذل ــر ممكًن فيص

ــوم  ــإنَّ املفه ــك ف ــه؛ ولذل ــه وإدراك معرفت

الــذايت الــذي تـــرفعه الفلســفات املثاليــة 

ــه نظرياتهــا  ــة الوجــوب وتبتــدئ من ملرتب

وأنســاقها هــو يف حقيقتــه عدمــي ممتنع؛ 

الــذات  عــى  االنعــكاس  خاصيــة  إذ 

ــوم جوهــري  ــد مفه ــف عن تُوجــب التوق

يســتبعد الــدور والتسلســل، لكــن افتقــار 

الــذات املثاليــة لذلــك املفهــوم الجوهــري 

االنعــكاس مــن دون  -المتنــاع عمليــة 

ســابق معرفــة- يعــود بهــا إىل تفســر مــا 

ـه أمــر حقيقــي،  هــو عدمــي عــى أنَـّ

والعدمــي املمتنــع ليــس مفهوًمــا إدراكيًّــا 

عنــه،  والحديــث  فهمــه  ميكــن  حتــى 

ــا  ــة يف م ــفات املثالي ــع الفلس ــك تق وبذل

ــات  ــا؛ إذ حيثي ــه تاريخيًّ ــرد علي تحــاول ال

يف  للفلســفة  النســقي  النظــام  تشــكُّل 

التاريــخ اليونــاين ابتــدئ حينــا حــاور 

السفســطائين  وأرســطو  أفالطــون 

ــوي  ــقراطي املاه ــدَّ الس ــتخدمن الح مس

للفلســفات  الهائــل  التعــدد  لضبــط 

السفسطائية.

لقــد اختلــف التفلســف الـــادي عــن 

التفلســف املثــايل يف تعاملــه مــع مفهــوم 

كان  حينــا  إذ  اإلنســانية؛  الذاتيــة 

الفيلســوف املثــايل يتصــوَّر الجـــزيئ؛ فإنَّــه 

يســتدعيه عــرب املتعــايل، أو ينتهــي إليــه، 

ــدرك  ــادي ي ــوف الـ ــد الفيلس ــا نج بين

يُشــكِّل  ثــم  يل،  أوَّ كأمــر  املحسوســات 

مــن خــالل تداعــي األفــكار يف النفــس أو 

تجــاور األشــياء يف الخــارج انطباًعــا عنهــا، 

ــه  ــه أو مطابقت بغــض النظــر عــن موافقت

مــع الخــارج، وكــا يقــول الفيلســوف 

اإلســكتلندي التجريبــي ديفيــد هيــوم: 

للحيــاة  األكــرب  املرشــد  هــو  »التعــوُّد 

البرشيــة.

 إنَّــه املبــدأ الوحيــد الــذي يجعــل الخـــربة 

ــا  ــذي يجعلن ــده ال ــو وح ــا، وه ــة لن نافع

مــن  سلســلة  املســتقبل  يف  نـــتوقع، 

ــرت  ــي ظه ــك الت الحــوادث املشــابهة لتل

يف املــايض. ومــن دون تأثــر التعوُّد ســوف 

ــارج  ــة خ ــألة واقعي ــا كل مس ــل متاًم نجه
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مــا هــو ماثــل مبــارشة للذاكــرة والحــواس، 

ــق املســائل  ولــن نعــرف البتــة كيــف نُوفِـّ

ــتعمل  ــف نس ــات، وال كي ــبيل الغاي يف س

قَُوانـَـا الطبيعيــة إلحــداث أثــر مــن اآلثــار، 

وســيكون ذلــك نهايــة فـــورية لــكل فعــل 

وملعظــم النظــر«))(.

اإلســكتلندي  الفيلســوف  ـل  مثَـّ لقــد 

داخــل  فريـــًدا  مســاًرا  هيــوم  ديفيــد 

عنــده  فاملعرفــة  الـــادية،  الفلســفة 

ــرب  ــا ع ــال به ــالل االنفع ــن خ ــق م تُـشتـ

ــة؛ إذ التجــارب  ــربة الفردي ــة والخـ التجرب

د، فليــس هنــاك انضبــاط  ع وتتعــدَّ ــتنوَّ تـ

ــذات  ــت ال ــق إذا كان ــيق مطل كيل وتنس

اإلنســانية بالنســبة إليــه تـــتموج حســب 

وتجـــاور  الذهــن،  يف  األفــكار  تداعــي 

ــى  ــن تبق ــك ل ــة، وكذل ــياء يف الطبيع األش

املعرفــة حينهــا محـاولـــة إلدراك ماهيــات 

ثــم  الخــارج،  يف  ومستـــقرة  ثابـتـــة 

ــن  مطابقتهــا مــع مــا يف األذهــان كالقائل

بالجـــوهر الـــادي؛ إذ الذهــن عند هيوم 

أنَّهــا  غــر  كاألفــكار  انفعاليــة  حزمـــة 

ــث  ــة، »مبح ــوىس وهب ــة م ــوم، ترجم ــد هي ديفي  )((

الفــارايب  دار  بــروت،  البرشيــة«،  الفاهمــة  يف 

.)73 )ص/  )2008م(، 

ــفعالية  ــز عنهــا بوصفهــا صــوًرا انـ تـتايـ

ــاع الحــي  ــعة عــن االنطب ــفة نابـ ضـعيـ

ــده إذن يف  ــز عنـ ــبقها -فالتايـ ــذي سـ ال

ــك  ــكاره كذل ــوى ال يف النــوع-، وإلن املستـ

ــراض،  ــواهر واألعـ ــايل للجـ ــيم املث للتقس

ثــم إنَّ إرجــاع املعرفة عنـــده إىل انفـــعال 

الــذات اإلنســانية باملحسوســات، وتعــدد 

الــذوات  بتنــوع  االنفعــاالت  أوجــه 

هــذه  نظــام  حــر  يســتلزم  املدركــة 

األشــياء يف الباطــن دون الخارج ماَّ يلـــزم 

انكفــاء كل ذات بنفســها، بينــا أنَّنا نـــرى 

أنَّ فكــرة التنظيــم والتعالـــق بــن األشــياء 

ــاج  ــة تحت ــرة املقارنـ الـــأخوذة مــن فكـ

لفاعــل يُـــنشئها، واالحتيــاج للفاعل يلـــزم 

منــه إثبــات قــدرة عقليــة معينــة لــه 

مُتكُِّنــه مــن إصــدار األحــكام، فمــن دونــه 

ــات،  ــن االنطباع ــة ب ــع إدراك العلـيـَّ ميتن

والعلـيّـَــة حكــم يفتقــر لحاكــم وإالَّ لَـــَا 

اســتطاع الذهــن الحكــم بتنظيــم أمــٍر مــا 

أو االســتفادة منــه، واســتخدامه يف ســبيل 

غاياتـــه؛ إذ مــا أدراه مبوافقــة تنظيمــه 

ــال  ــه، ف ــي عن ــم الخارج ــي للتنظي الباطن

بـُـدَّ مــن وجــود قـَـدٍر مــن التشــابه بينهــا 

ــه  يجعــل للفاعــل إمكانيــة االســتفادة من

يف غاياتــه، وإحــداث آثــار عليهــا، ثــم إنَّ 
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تفســر الــذات بأنَّهــا مجــرد ُحــزَم انفعالية 

أحكامهــا،  يف  الثقــة  فقــدان  يســتلزم 

وتــاليش املعيــار يف قيـــاساتها، واضمحــالل 

االنفعــاالت  إذ  أنظمتهــا؛  يف  القواعــد 

ــمة  ــإنَّ ِس ؛ ف ــمَّ ــن ثَ ــتبدل، وم ــتغر وتـ تـ

ــل  ــة تتحل ــيَّتها اإلجرائي ــة يف عمومـ املعرف

وتنحــل، فاالنفعــال واالنطبــاع الحــي 

ليــس ضابطًــا معرفيًّــا حتــى يســتطيع 

ربــط الجـــزئيات الحســية ببعضهــا، ومــن 

اإلنســانية  الذاتيــة  مفهــوم  فــإنَّ  ؛  ثَــمَّ

يســتحيل إىل ذرات انفعاليــة فارغــة مــن 

املعنــى وفاقــدة للمحتــوى.

لقــد اعتُــرِب ديفيــد هيــوم أحــد أهــم 

ــدأ  ــي ب ــة الت مطــوري الفلســفة التجريبي

بتـــنسيقها وتدشــينها داخــل الفلســفة 

ــون  ــزي ج ــوف اإلنجلي ــثة الفيلس الحديـ

لــوك، وإن كانَــا يشتـــركان يف رفضهــا 

للقبليــات والـُمثـــل املتعاليــة عــن الخــربة 

غــر أنَّهــا يختلفــان عــن بعضهــا يف 

تفســر مفهــوم الذاتيــة؛ فهــي عنــد لــوك 

ــع  ــة ميتن ــوة عاقل ــدرِكة، وق ــودة ُمـ موج

ــن  ــل م ــده- مارســة الشــكِّ أو التأمُّ -عن

دونهــا؛ بينــا نــرى أنَّ الــذات عنــد هيــوم 

مجــرد ُحـــزمة انفعاليــة؛ فإنَّهــا عنــد لــوك 

تـــتشكل وتـــتطور عرب االســتبطان التأميل، 

حتــى تصطنــع لنفســها جوهــرًا ذاتيًّــا، غر 

أنَّهــا أيًضــا يشــركان يف القــول بفردانيتها 

اإلنســانية  الــذوات  عــن  واســتقالليتها 

ــل  ــاع التواص ــتلزم امتن ــاَّ يس ــرى، م األخ

بــن هــذه العوالِـــم الذاتيــة النقطــاع كل 

ذات عــن غرهــا، وانكفــاء كل وعــي عــى 

ــه. نفس

مــن خــالل هــذا الــرد املختــزل لكيفيــة 

بنــاء مفهــوم الــذات البرشيــة يف مســاري 

املاديــة  والفلســفة  املثاليــة  الفلســفة 

نالحــظ أنَّهــا تنتهيــان إىل إســقاط ذلــك 

البنــاء برمتــه، فبينــا يســعى املســار 

ـه  فإنَـّ املطلــق؛  عــرب  لتشــكيلها  املثــايل 

يدفــع بهــا إىل أن تكــون ذاتـًـا ميتافيزيقيــة 

تتلقــى الكليــات يف محايثـــتها للوجــود، أو 

تـتـــذكر الـُمثـــل يف محاكاتهــا للواقــع، أو 

متتنــع عــن الفعــل والنظــر حتــى تتــاس 

ــإنَّ  ــا؛ ف ــا أرشن ــربة، وك ــع الخ ــا م قبلياته

أو  التسلســل  إىل  ينتهــي  املســار  هــذا 

ــوم،  ــل أن يق ــقط قب ــيل، فيس ــدور القب ال

املســار  يف  نفســها  اإلشــكالية  ونــرى 

املــادي، فمفهــوم الــذات فيــه ينتهــي إىل 

ــذات  ــاع ال ــام؛ إذ إرج ــطار واالنقس االنش
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للُحـــزم االنفعاليــة يفقدهــا االنضبــاط 

واالتســاق، وهــا يحتاجــان لقــوة عقليــة 

حتــى يتــم إدراك اتســاق املحسوســات 

مــن عدمهــا، وإرجــاع الــذات يف تكوينهــا 

عــرب مدخــالت  االســتبطاين  التأمــل  إىل 

الحــواس يف النفــس يســتلزم انكفاءهــا 

عــن عوالِـــم  وانقطاعهــا  ذاتهــا،  عــى 

ــل  ــإنَّ املتأم ــك: ف ــذوات األخــرى؛ وبذل ال

املســارين؛  كاَِل  اســتبعاد  إىل  يخلــص 

فــاألول يعــود إىل العــدم املمتنــع، والثــاين 

يـــؤول إىل التشــظي والنســبوية العدميــة.

يرتبــط مفهــوم الحــدس باملفهــوم الــذايت 

ـل عنــًرا ُمِهــاًّ يف تكوينــه  ـه مُيثِـّ يف أنَـّ

وبنائــه، وال يلــزم مــن ذلــك انفصــال هــذا 

ــذوات  ــياقات ال ــن س ــاء ع ــن والبن التكوي

األخــرى؛ فالــذات تعــي نفســها عــرب غرها 

وهكــذا، ومحاولــة بنــاء نســق خــارج عــن 

ــع يف  ــت، ويق ــه إىل التهاف ــع ب ــك يرج ذل

اإلشــكالية التــي وقــع فيهــا كاَِل املســارين 

املثــايل واملــادي يف عــدم فهمهــا لعالقــة 

ــن  ــق اإلدراكي مفهومــي التصــور والتصدي

يف تكويــن الــذات اإلنســانية؛ »إذ ميَّــز 

اإلدراك  مــن  نوعــن  بــن  املثاليــون 

يف  املفاهيــم  )إدراك  التصــور  املعــريف: 

الذهــن(، والتصديــق )إدراك النســبة بــن 

مفهومــن(، وذهبــوا إىل االعتقــاد بوجــود 

اإلدراكــن«))(،  هذيــن  لبلــوغ  منهجــن 

ــق  ــوم التصدي ــن مفه ــاديون ب ــز الـ وميَّ

ــه  ــرأوا أنَّ ــوس، ف ــزيئ املحس ــوم الج ومفه

ميكــن إدراك الجزئيــات مســتقلة عــن كل 

ــده بغــره، وهــذا غــر ســليم؛  نســبة تقي

ــع  ــه ميتن ــة ب ــوف قامئ ــات املوص إذ »صف

ــارج«)2(،  ــه يف الخ ــة علي م ــون مقدَّ أن تك

وكذلــك فــإنَّ مــن »املعلــوم أنَّ الحقائــق 

تكــون  ال  عنَّــا  املســتغنية  الخارجيــة 

فرضنــا  إذا  فليــس  لتصوراتنــا،  تابعــة 

هــذا مقدًمــا، وهــذا مؤخــرًا، يكــون هــذا 

يف الخــارج كذلــك«)3(؛ وعليــه: فــإنَّ كاِلَ 

املســارين خلطـَـا مــا يف األذهــان مــع ما يف 

الخــارج؛ ولذلــك: نفهــم أنَّ بــن مفهومــي 

ــا،  ــا رشطيً التصديــق والتصــور دوًرا اقرانيً

ــب  ــم التخاط ــس، »عل ــيل يون ــد ع ــد محم محم  )((

علــاء  ملناهــج  لســانية  دراســة  اإلســامي«، 

املــدى  دار  بــروت،  النــص،  فهــم  يف  األصــول 

بتــرف.  ،)(28 )ص/  )2006م(،  اإلســالمي 

ابن تيمية، »الرد عىل املنطقيني«، بروت، مؤسسـة   )2(

)426)هــ/2005م(،  والتوزيـع  للطباعـة  الريـان 

.)((4 )ص/ 

بــروت،  الفتــاوى«،  »مجمــوع  تيميــة،  ابــن   )3(

.)99  /9( )423)هـــ/2002م(،  الرســالة  مؤسســة 



70

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

تكوينــه  يف  الطبيعيــة  اللغــة  تتدخــل 

وتفعيلــه داخــل الــذات اإلنســانية، وأدى 

إهدارهــم ألهميــة الســياق يف تكويــن 

ــم الوعــي  ــاء عالـ ــذات إىل اســتحالة بن ال

مســتقاًل ومنفــرًدا عــن عوالـــم الوعــي 

بنفســه  اإلنســان  وعــي  إذ  األخــرى؛ 

ــة  ــياق وخطاط ــاره إىل س ــة الفتق باإلضاف

أداة  إىل  أيًضــا  يفتقــر  ـه  فإنَـّ مناذجيــة؛ 

اللغــة التــي تربــط وتقيــم هــذا الســياق 

النموذجــي؛ ولذلــك: »فــإنَّ كل مــا مُيكــن 

إىل  عــزوه  مُيكــن  الكليــات،  إىل  عــزوه 

ــات،  ــزوه إىل الجزئي ــا نع ــل، وكل م الجم

: فــإنَّ  مُيكــن عــزوه إىل القــوالت، ومــن ثـَـمَّ

تفريــق اللســانين املُحَدثــن بــن الجمــل 

ــا هــو  ــد م ا لتحدي ــٌد جــدًّ ــوالت مفي والق

كيل ومــا هــو جزيئ يف بنيــة اللغــة، ولبيان 

كيــف ميكــن ربــط التصــورات الوجوديــة 

واملعرفيــة بالنظريــة الســياقية«))(، ولعــلَّ 

مــن إشــكاليات توهــم هــذا التباعــد بــن 

الــذوات اإلنســانية وافراض قيــام كل ذات 

بنفســها هــي أنَّ التحليــل اللغــوي يفــرض 

ــا  ــل أنَّه ــردات يظــنُّ العق تســميات للمف

مســتقلٌة ومنعزلــة بذاتهــا عــن ســياقاتها، 

ــب  ــم التخاط ــس، »عل ــيل يون ــد ع ــد محم محم  )((

اإلســامي«، مرجــع ســابق، )ص/ )3)(، بتــرف.

ــوى أنَّ  ــك، س ــا لذل ــا وفًق ــل معه فيتعام

ــت  ــف«)2(، وليس ــد للوص ــمية متهي »التس

ــة. ــل مالزم ــه، ب ُمســتقلًَّة عن

اإلنســاين  الوعــي  داخــل  الحــدس  إنَّ 

ــذوات األخــرى،  يتشــكل عــرب ســياقات ال

فهــو ينفــذ عــرب البـيـــذاتيات االجتاعيــة، 

اللغــة  تقــوم  كيــان  يف  يســتقر  حتــى 

ــدس  ــياقي، والح ــا الس ــه يف معاره ببنائ

بهــذا الوصــف مرتبــط بالوعــي الــذايت 

مــن حيــث إنَّــه يف أول مســتوياته وأدناها 

»راجــع إىل قيــاس التمثيــل«)3( أو كــا 

يصفــه روبــر بالنــي )الحــدس مــا قبــل 

الصــوري(، وعلــة اعتبــاره أدىن مســتوياته 

رغــم أهميتــه يف إعــادة فهم رقــي الحدس 

واندفاعــه يف فــرض وابتــكار املفاهيــم 

والســياقات راجعــة إىل أنَّ حــر مفهــوم 

فقــط  التمثيــيل  القيــاس  يف  الحــدس 

تســتلزم إغــالق النســق وتكميمــه، وهــو 

مــا يعــود بنــا إىل إشــكالية الــدْور القبــيل 

ــور،  ــرزاق بّن ــد ال لودفيــج فتجنشــتن، ترجمــة عب  )2(

»تحقيقــات فلســفية«، بــروت، املنظمــة العربيــة 

للرجمــة )2007م(، )ص/ 59)(.

ابــن تيميــة، »مجمــوع الفتــاوى«، مرجــع ســابق،   )3(

.)(4 /(0(
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ــاس  ــة التضمــن يف قي والتسلســل، فخاصي

ــا  ــع القضاي ــة لتفري ــل ليســت كافي التمثي

ــة للوعــي  عــن بعضهــا، فالــرورة البنائي

تســتلزم منــه خروجــه عنــه، واالرتقــاء بــه 

ــانية. ــربة اإلنس ــة والخ ــاالت املعرف يف مج

الحدس وأزمة األسس الرياضية:

ــاميًا  ــا س ــات منوذًج ــت الرياضي ــد كان لق

وضــع  يريــد  الــذي  العقــالين  للعلــم 

أســس املعرفــة البرشيــة داخــل نســق 

ملبــدأي  وفًقــا  ريــايض  إكســيوميتيك 

التــام، وعــدم التناقــض، ويتميَّـــز املدخل 

الريــايض لســرب إشــكالية مفهــوم الحــدس 

ــه أقــى املحــاوالت العلميــة لصورنــة  بأنَّ

بوصفــه  الحــدس  واســتبعاد  العقــل، 

خربة إنسـانـيـــة تُــكـتســـب مـــن خـارج 

الـعـقـــل الصــوري، ماَّ يُعيــد إىل األذهان 

مشــكلة الكليــات وكيفيــة إدراكهــا، و»إذا 

كانــت طبيعــة املوجــودات الرياضيــة قـــد 

نفســه  الوقــت  يف  كمشــكلة  طُرحــت 

تقريبًــا الــذي ُشـيـــدت فـيـــه الـريـاضـــة 

كـعـــلم عـقـــالين عـنـــد الـيـونـــان؛ فـــإنَّ 

مـشـكلـة أســـاس الـريـاضـة لــم تـطـرح 

إالَّ يف الـعـر الـحديـث«))( مـع بـدايـات 

ــن. ــرن العرشي الق

ــوب  ــاين جوتل ــي األلـ ــدأ املنطق ــد ب لق

املعــارصة  الفلســفة  تدشــن  فريغــه 

إرجــاع  محاولتــه  عــرب  للرياضيــات 

ــَا كان  ــا لِـ ــق خالفً ــات إىل املنط الرياضي

ًرا بعــد الفيلســوف األلـــاين إميانويل  ُمقــرَّ

كانــط الــذي أســس رياضياته عــى مفهوم 

الزمــن، ومقولــة الزمــن متثّـِــل إطــاًرا أوَّليًّــا 

قبليًّــا عنــد كانــط، فهــو يســتخرج الســمة 

مفهــوم  مــن  للرياضيــات  الركيبيــة 

الزمانيــة؛ إذ العــدد يف فلســفته مجــرد 

ــن،  ــدات يف الزم ــة للوح ــات متعاقب إضاف

وبذلــك تكــون الرياضيــات عنــده تحليلية 

عــى  ســابقة  يجعلهــا  مــاَّ  تركيبيــة، 

التجربــة، وتخــرب عنهــا أيًضــا، ولقــد خالفه 

فريغــه مبحاولتــه التأسيســية للرياضيــات؛ 

ــوم العــدد  ــه عــى مفه ــوم رياضيات إذ تق

الــذي يقــوم بــدوره عــى مفهــوم الفئــة، 

وليســت الوحــدات املتعاقبــة بالنســبة 

روبــر بالنــي، ترجمــة حســن عبــد الحميــد،   )((

»نظريــة املعرفــة العلميــة« )اإلبســتمولوجيا(، 

القاهــرة، رؤيــة للنــرش والتوزيــع، )4)20م(، )ص/ 

202(، بتــرف.
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ــى  ــد أوح ــة، ولق ــل فئوي ــة، ب ــه زماني إلي

الريــايض األلـــاين جــورج كانتــور لفريغــه 

بهــذا اإلرجــاع ملفهــوم العــدد إىل مفهــوم 

الفئــة. »إذ أدَّى مواصلــة كانتــور وتحليلــه 

أعــمِّ  فكــرة  إىل  العــدد  فكــرة  رد  إىل 

منهــا، وهــي فكــرة املجموعــة، فاألعــداد 

صغــرة  فئــة  إالَّ  ليســت  الصحيحــة 

الــالَّ  األساســية  األعــداد  مجموعــة  يف 

متناهيــة. ولقــد أوحــى التقــارب الواضــح 

الرياضيــات  املجموعــة يف  فكــريت  بــن 

والفئــة يف املنطــق بــردِّ علــم الحســاب إىل 

علــم أكــر منــه عموميــة هــو املنطــق«))(.

إذن؛ مــع قيــام النـــزعة اللوجيســتيقية 

التــي تــرى أنَّ »البحــث يف الرياضيــات 

الوصــول  ـل يف محاولــة  يتمثَـّ وأصولهــا 

األفــكار  مــن  ممكــن  عــدٍد  أقــلِّ  إىل 

والتعاريــف األساســية التــي تُـــعترب مبثابــة 

ــا ــمح لن ــث تس ــتقاق، وبحي ــول االش أص

باشــتقاق أو اســتنباط الرياضيــات بأرسهــا 

الحــدس  مفهــوم  واســتبعاد  منهــا«)2(، 

املرجع السابق، )ص/ 203(.  )((

ماهــر عبــد القــادر، »فلســفة العلــوم«، )املنطــق   )2(

الريــايض(، بــروت، دار النهضــة العربيــة للطباعــة 

والنــرش، )405)هـــ/985)م(، )3 / 52(.

كخــربة إنســانية مــن تدخلــه يف األنســاق 

كتــاب  يجعــل  مــا  وهــذا  الرياضيــة، 

ألفريــد وايتهيــد وبرترانــد راســل »مبــادئ 

ــكا«  ــا ماتياتي ــات«، أو »برنكيبي الرياضي

غايــة يف األهميــة؛ ألنَّــه محاولــة تطبيقيــة 

وفًقــا  الرياضيــات  تنســيق  إلعــادة 

للمنطــق الصــوري، ال وفًقــا للحــدس كــا 

يــرى الريــايض الفرنــي هــري بوانكاريــه، 

ــا يف  ــل فاصــاًل مرحليًّ ــك مُيثِّ فكتابهــا بذل

تأريــخ املنطــق الريــايض، ولقــد أدَّى هــذا 

ــن يف  ــم الرياضي ــال معظ ــة إله باإلضاف

ذلــك الوقــت للنـــزعة الحدســية التي كان 

يدعــو لهــا بوانكاريــه وكورنكــر إىل النظــر 

ــي  ــة الت نهائي ــات الالَّ ــة املجموع يف نظري

ــا فريجــه معــاره الفلســفي  ــس عليه أسَّ

ــود  ــا موج ــايئ فيه نه ــوم الالَّ ــى أنَّ مفه ع

خارجــي.

ــزي  ــي اإلنجلي ــام املنطق ــد كان الهت ولق

برترانــد راســل مبؤلفــات فريغــه ورؤيتــه 

لفرادتهــا املنطقيــة رغــم صعوبــة نســقها 

عليــه،  تأثــر  لهــا  ودراســته  الهنــديس 

فاســتفاد منهــا حتــى كشــف راســل بعــد 

الصعوبــات...  هــذه  »أول  عــن  ذلــك 

يت فيــا بعــد )متناقضــة  والتــي ُســـمِّ
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راســل(، وهــي تخــصُّ مشــكلة الفئــة 

التــي ليســت عضــًوا يف ذاتهــا«))(.

عنيفــة  هــزَّة  املفارقــة  هــذه  مثلــت 

جوتلــوب  الحديــث  املنطــق  لرائــد 

املؤســس  الريــايض  وللمنطــق  فريغــه 

عــى نظريــة كانتــور الخاصــة باملجاميــع، 

ــة  ــن الخاصي ــأت ع ــة نش ــذه املفارق وه

العامــة  القضيــة  )إشــارة  االنعكاســية 

لذاتهــا(، ويــرى راســل أنَّ هــذه املفارقــة 

ـا  ـا إضافيًـّ تســتلزم مجــااًل أو منطًــا دالليًـّ

أنتــج  والــذي  الفارغــة(،  )الفئــة  هــو 

الــالَّ معنــى كقيمــة منطقيــة فيــا بعــد، 

ويــرى أيًضــا أنَّ هــذه املفارقــة لــن تظهــر 

ــمة  ــي س ــة، فه ــة التام ــة الصوري يف اللغ

ــات  ــط؛ ألنَّ املفارق ــة فق ــات الطبيعي للغ

ــب  ــب حس ــة الركي ــة ناقص ــربز يف اللغ ت

ح بــأنَّ املفارقــات ليســت  رؤيتــه؛ »إذ رصَّ

قضايــا حقيقيــة؛ لكونهــا غــر ســليمة 

ــلَّ  ــدْور«)2(، ولع ــى ال ــوم ع ــب وتق الركي

يف  اللغــوي  »املنعطــف  حمــود،  جــال   )((

ــا(،  ــل منوذًج ــد راس ــارصة«، )برتران ــفة املع الفلس

األمــان،  دار  االختــالف،  منشــورات  الربــاط، 

.)22 )ص/  )432)هـــ/))20م(، 

)بحــث  واملنطــق«،  »اللغــة  الباهــي،  حســان   )2(

يف املفارقــات( بــروت، منشــورات ضفــاف، دار 

هــذا مــا نقــل راســل لفلســفته التحليليــة 

اللغويــة الذريــة الحًقــا، فالتحليــل عنــده 

لصورنــة اللغــة )فلــكل رمــز داللــة واحدة 

 . ) فقط

»ولقــد حــاول البعــض أمــام هــذه النتيجة 

ــوا ســبب هــذا  ــال أن يرجع ــة لآلم املخيب

التناقــض إىل أصلــه الكامــن يف مبــادئ 

نظريــة املجاميــع نفســها، وأن يرفضــوا 

بالتــايل هــذه النظريــة يف جملتهــا طالـــا 

أنَّهــا تقودنــا إىل نتائــج تتنــاىف مــع مبــادئ 

املنطــق. ويُفــرِّ هــري بوانكاريــه ســبب 

وقــوع الكانتوريــن يف التناقــض بإرجاعــه 

متناهــي الحــايل  إىل أنَّهــم نســوا أنَّ الالَّ

غــر موجــود«)3(.

ترجع مشكلة أزمة األسس في 
الرياضيات لعدة اعتبارات، منها:

ــات يف  ــود املفارق ــان وج ــيًّا، كـ - تـاريـخـ

النظريــات الفلســفية واألنســاق املعرفيــة 

األمــان، منشــورات االختــالف، )436)هـــ/5)20م(، 

)ص/ 60)(.

العلميــة«،  املعرفــة  »نظريــة  بالنــي،  روبــر   )3(

.)205 )ص/  ســابق،  مرجــع  )اإلبســتمولوجيا(، 
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ـه أزمــة  عنــد املناطقــة يُفــرَّ عــى أنَـّ

ــات  ــذه النظري ــا ه ــاين منه ــكلة تع ومش

االنهيــار  إىل  بهــا  تُــؤدِّي  األنســاق  أو 

ــل  ــاَّ جع ــا، م ــا ومفاهميه ــام ألفكاره الت

مجــرد  يعتربونهــا  قدميًــا  املناطقــة 

ــاط  ــة ال ارتب ــات لفظي ــات وتالعب مغالط

ــن  ــة، وم ــن النســقي للمعرف ــا بالتكوي له

ثَــمَّ تركــوا معالجتهــا والتعاطــي معهــا 

ــه يف  ــل مبفارقت ــد راس ــاء برتران ــى ج حت

ــار  ــت أنظ ــي، ولفت ــق املنطق ــة النس بني

عــن  للتوقــف  واملناطقــة  الرياضيــن 

ــي  ــب لفظ ــرد لع ــات مج ــار املفارق اعتب

ــا وإيجــاد  ــام لحله فقــط، فانتقــل االهت

ــاول  ــا ح ــا ك ــة به ــة خاص ــة معين نظري

راســل يف نظريتــه عــن األمنــاط وتراتبيتهــا 

ــه  ــة الفارغــة عنــده غــر أنَّ ومفهــوم الفئ

ــه،  ــرار من ــاول الف ــا ح ــس م ــع يف نف وق

فانفتــاح األمنــاط أدَّى لتسلســلها الــذي 

ــقي  ــالق النس ــوم اإلغ ــع مفه ــارض م يتع

يف النـــزعة اللوجيســتيقية الــذي يلتــزم 

مببــدأ الثالــث املرفــوع، وأيًضــا تُــؤدِّي 

والتسلســل  النســقي  التــام  جدليــة 

وهكــذا  واضــح،  تناقــض  إىل  النمطــي 

ســنعود للمفارقــة نفســها! مــا جعــل 

ــداًل  ــة ب ــي للمفارق ــاط تنته ــة األمن نظري

مــن حلهــا هــو أنَّهــا كانــت تتعامــل معهــا 

ــذي يجعــل  ــي ال ــا للمنطــق املاصدق وفًق

أمــرًا خارًجــا عــن نســقها ال  املفارقــة 

ــي  ــه الت ــُد األوج ــذا أح ــا، وه ــاًل فيه داخ

ــودل يف  ــورت غ ــة ك ــه مربهن ــا في خالفته

عــدم االكتــال، فهــو تعامــل مــع مفهــوم 

املفارقــة بإدخالهــا للمجــال التعريفــي 

للفكــر ال املجــال املاصدقــي الخارجــي أو 

االتســاق الداخــيل.

»فنحــن بالنســبة ملربهنــة عــدم االكتــال 

قابليتهــا  بعــدم  تقــر  قضيــة  أمــام 

الــذي يجعلهــا متاثــل  األمــر  للربهنــة، 

مفارقــة الكــذاب مــع اختالفهــا مــن 

ــوض الصــدق، فنحــن  ــف ع ــة التعري جه

نجــد أنفســنا أمــام قضيــة تثبــت بنفســها 

عــدم اشــتقاقها« مــن خاصيــة التضمــن يف 

املنطــق الرمــزي، أو مــن قبليــات ســابقة 

عــى الخــربة، وكذلــك أدَّى انتقــال مفهــوم 

ــه  ــي مع ــل والتعاط ــن التعام ــة م املفارق

وفًقــا للصــدق املنطقــي إىل التعريــف 

الــذايت للفكــر أن تــم إدخــال مفهــوم 

)الحــدس مــا بعــد الصــوري( يف الكشــف 

عــن حــدود الصورنــة املنطقيــة للمعرفــة 

وتجاوزهــا، ومــن ثـَـمَّ »نجــد أنفســنا أمــام 
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ــة  ــة يف صعوب ــن جه ــل م ــة تتمث ازدواجي

االســتغناء الــكيل عــن الحــدس، ومــن 

ــو  ــا ه ــن م ــايف ب ــام التن ــرى أم ــة أخ جه

ــديس«))(. ــو ح ــا ه ــوري وم ص

- مــن األســباب التــي أدَّت ألزمــة األســس 

ــدس  ــوم الح ــط مفه ــدم رب ــة ع الرياضي

ــالَّ نهــايئ عنــد جــورج كانتــور،  مبفهــوم ال

فقــد حــاول الكانتوريــون تكميــم مفهــوم 

ــة  ــة متعالي ــة صوري ــل لغ ــايئ داخ نه الالَّ

ــة مــن الخــربة والتجــارب اإلنســانية  خالي

ــة  ــا مختلف ــر أنواًع ــي تبتك ــددة الت املتع

»العقــل  إذ  الحــدوس؛  مــن  ومتنوعــة 

ــايل،  ــى املتع ــا باملعن ــا أو كليًّ ــس كونيًّ لي

مبعنــى أنَّــه ليــس جــزًءا مــن بنيــة الكــون.

ــارة عــن  ــه عب ؛ إذ إنَّ ــه كــوين وكيلِّ غــر أنَّ

ــة كُلُّ  ــورة كلي ــا بص ــرك فيه ــدرة تش مق

الكائنــات البرشيــة، ومــا يجعلها ُمقتَســمة 

ــي  ــركات الت ــك املش ــو تل ــرش ه ــن الب ب

أذهاننــا«)2(،  ــد  تجسُّ كيفيــة  تكمــن يف 

ــث يف  ــق«، )بح ــة واملنط ــي، »اللغ ــان الباه حس  )((

املفارقــات(، مرجــع ســابق، )ص/ 5)2(.

جــورج اليكــوف، ومــارك جونســون، ترجمــة عبــد   )2(

الحميــد جحفــة، »الفلســفة يف الجســد«، )الذهــن 

ــروت، دار  ــريب(، ب ــر الغ ــه للفك ــد وتحدي املتجس

ــد، )6)20م(، )ص/ 39(. ــاب الجدي الكت

يف  الطبيعيــة  اللغــات  تأثــر  وكـــيفية 

ــا. ذواتن

ــايض  ــق الري ــاوالت املنط ــد أدَّت مح - لق

الصطنــاع لغــة فوقيــة تامــة وواصفــة 

لتشــعب  املعرفــة  مجــاالت  لكافــة 

الكانتوريــة  املجاميــع  نظريــة  ــق  وتعمُّ

ــل  ــاَّ جع ــوري م ــق الص ــوم النس يف عم

ــة النســق  ــذ إىل كاف ــات تنف ــة املفارق أزم

مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى: إىل خلــق 

االزدواجيــة بــن مــا هــو صــوري ومــا 

هــو حــديس؛ ولذلــك: كان الفيلســوف 

لقــد أدَّت محــاوالت املنطق الريايض 

الصطنــاع لغــة فوقيــة تامــة وواصفة 

لكافــة مجــاالت املعرفــة لتشــعب 

ــق نظريــة املجاميــع الكانتورية  وتعمُّ

الصــوري. النســق  عمــوم  يف 

ــارض  ــتن يُع ــج فتجنش ــاوي لودفي النمس

اللغــة الصوريــة يف كتابــه »تحقيقــات 

ــة  ــات الطبيعي ــفية«؛ إذ رأى أنَّ اللغ فلس

بقدرتهــا عــى احتــواء املفارقات وتشــكيل 

الــذات الواعيــة عــرب الســياق اللغــوي 
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االجتاعــي، مــاَّ يجعــل الحــدس بوصفــه 

ــا -ســواء كان مــا قبــل صــوري أو مــا  وعيً

بعــده- يُكــوِّن نشــاطًا اجتاعيًّــا، أو شــكل 

حيــاة كــا يعــرب فتجنشــتن؛ ولذلــك: 

ــر أنَّ  ــد، غ ــن التقعي ــى بالوصــف ع اكتف

؛  هــذا الفهــم يكشــف عــن تســاؤل مهــمٍّ

داخــل  ســياقيًّا  املعنــى  كان  إذا  وهــو: 

لعبــة لغويــة مــا والحــدس خــربة إنســانية 

ــأن ينحــر  ــذا ب ــن ه ــزم م ــة أال يل معين

املعنــى يف تأمــل اســتبطاين داخــيل، وهــو 

مــا يــرد عليــه فتجنشــتن يف فلســفته 

الثانيــة؟ ســنجيب عــن هــذا اإلشــكال 

الحـــًقا بــإذن اللــه.

ــا أنَّ دراســة املناطقــة والرياضيــن  - ذكرن

إىل  تعــود  تاريخيًّــا  املفارقــة  ملفهــوم 

تحققهــا  يف  للمفارقــات  حرهــم 

املاصدقي، ســواء كان يف الوجــود الذهني، 

أو الوجــود الخارجــي؛ ولذلــك: التزمــوا 

ــوم املاصــدق  ــوم االتســاق؛ ألنَّ مفه مبفه

عليهــم  يفرضــه  الصــوري  املنطــق  يف 

مــن جهــة أنَّ املاصــدق مرتبــط مببــدأ 

الثالــث املرفــوع املشــتق مــن مبــدأ عــدم 

التناقــض الــذي يلزمهــم باتســاق القضايــا 

يف اللغــة الصوريــة، فليــس فيهــا غــر 

اإليجــاب والســلب يف نهايــة تحليلهــم 

ــدوره  ــع ب ــلب يرج ــاب والس ــا، واإليج له

إىل كونهــا تحصيــل حاصــل، ال تخــرب عــن 

يشء كــا بــنَّ ذلــك فتجنشــتن؛ ولذلــك: 

نفهــم اطِّــرَاد منهــج بوانكاريــه الحديس يف 

معارضتــه ملبــدأ الثالــث املرفــوع، وانتقــال 

االهتــام عنــد فتجنشــتن مــن اللغــة 

الصوريــة إىل اللغــات الطبيعيــة، »فــإذا 

كنــا نحــدد التناقــض يف كونــه إثبــات 

خاصيتــن متناقضتــن ملوضــوع واحــد؛ 

ــوري،  ــض الص ــى التناق ــق ع ــذا ينطب فه

وليــس عــى التناقــض الطبيعــي، فبعــض 

ــا  ــا منطقيًّ ــلم بتناقضه ــي نس ــا الت القضاي

تبــدو غــر ذلــك عــى مســتوى الخطــاب 

العبــارات  بعــض  إنَّ  بــل  الطبيعــي، 

املتناقضــة يف املنطــق تبــدو مفيــدة يف 

الطبيعــي، وهــو مــا  الخطــاب  ســياق 

اســتنتجه بعــض الذيــن دعــوا إىل اســتبعاد 

التناقــض مبفهومــه الكالســييك«))(، فمبــدأ 

عــدم التناقــض وفهمــه عــرب مبــدأ الثالــث 

وال  الحــدس،  مفهــوم  يحــر  املرفــوع 

ســياقات  يف  ويتطــور  ـى  يرقَـّ يجعلــه 

الخــربة اإلنســانية.

ــث يف  ــق«، )بح ــة واملنط ــي، »اللغ ــان الباه حس  )((

املفارقــات(، مرجــع ســابق، )ص/ 9)2(.
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ــعب  ــت لتش ــي دفع ــباب الت ــن األس - م

املـفـارقـــات يف الـعـقـالنـيـة الـريـاضـيـة 

بنيتهــا  يف  اعتادهــا  هــو  الصوريــة 

ــة  ــادئ املنطقي ــة للمب ــة -باإلضاف العميق

ــل  ــكيل عق ــة- عــى تش الثالثــة املعروف

كيل مطلــق تخضــع لــه العقــول األخــرى، 

ووقــوع املفارقــات يف العقالنيــة الصوريــة 

الواحديــة يدفعهــم للخــروج عنهــا؛ إذ 

تقاطــع  عــن  يُنبِّــئ  املفارقــة  مفهــوم 

مــاَّ  فيهــا  األخــرى  العقــول  عوالـــم 

ويفهــم  لــرى  املنطقــي  مــن  يســتلزم 

والفــروق  املعرفيــة  التقاطعــات  هــذه 

العقليــة يف كافــة األنســاق والنظريــات أن 

يخــرج مــن ردائــه الصــارم منطقيًّــا، وهــو 

مــا يهــدم عليــه نســقه الصــوري الواحدي، 

بيــد أنَّنــا بإدخــال مفهــوم الحــدس يف 

املعرفــة البرشيــة -كــا فعــل غــودل مــن 

ــه  ــال واعراف ــدم االكت ــة ع خــالل مربهن

العلميــة-  املنظومــة  داخــل  باملفارقــة 

ــر  ــة واألط ــدود الفكري ــن الح ــف ع نكش

النظريــة، وتجــاوز مــا ميكــن تجــاوزه، 

ــاوزه. ــن تج ــا ال ميك ــن م ــت ع والصم

تشــعب  إىل  أدَّت  التــي  العلــل  مــن   -

أنَّهــم  املفارقــات يف املنطــق الصــوري: 

تعاملــوا مــع الفكــر اإلنســاين بالنســق 

إىل  القضايــا  يرجــع  الــذي  املعجمــي 

مفــردات ُمنـتـــزعة مــن الخطاب اللســاين 

ــوي  ــاب لغ ــع خط ــل م ــن التعام ــداًل م ب

ــع الفكــر اإلنســاين  طبيعــي، فالتعامــل م

يوهــم  معجميــة  مفــردات  ـه  أنَـّ عــى 

ــا  ــض ال ك ــا لبع ــة بعضه ــن مبقابل الذه

هــي يف الحقيقــة متســاوقة ومتســايرة 

داخــل ســياقات ورسديــات تحــيك الخــربة 

ــكام  ــط واإلح ــعيها للضب ــانية يف س اإلنس

ــن  ــا م ــا وتتخطاه ــة، وتتجاوزه ــن جه م

مفهــوم  كفعــل  وهــذا  أخــرى،  جهــة 

الحــدس يف املعرفــة البرشيــة؛ إذ يدفعهــا 

ــن  ــة، وم ــن جه ــة م ــور ذهني ــرض ص لف

جهــة أخــرى يُعتــق املفاهيــم من األســوار 

ــل  ــم العق ــي تعص ــة الت ــة الرياضي واألبني

ــه! ــن فعل ع

لقــد اســتطردنا مــع مفهــوم املفارقــة 

املنطقــي  املدخــل  مــع  وارتباطهــا 

الريــايض حتــى نُبــنِّ أنَّ بنيــة مفهــوم 

التــي  املفارقــات  يف  تكمــن  الحــدس 

حــاول املناطقــة والرياضيــون اســتبعادها، 

فبهــا -أي: املفارقــات- نســتطيع مقاربتــه 

وتحليلــه؛ إذ مبفهــوم الــالَّ نهــايئ نُبــنِّ فعل 
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ــة  ــا، وباملفارق ــة وأثره ــة يف املعرف املفارق

ــا،  ــاوزي فيه ــل تج ــدس كفع ــف الح نص

ومــن األمــور التــي يتوافــق فيهــا مفهــوم 

أنَّهــا  الحــدس  مــع مفهــوم  املفارقــة 

ــو  ــا ه ــة، ك ــة ضبطي ــان ملاهي ال يرضخ

األمــر يف النســق املعجمــي، أو املنطــق 

بــط  للضَّ والتخطــي  فالتجــاوز  الــذري، 

والحــدِّ فعلهــا، والتفاعــل مــع املتغــرات 

عملهــا، فالخــربة واملعرفــة اإلنســانية 

ــج  ــن أو منه ــق مع ــة نس ــت حبيس ليس

، فــا نحــاول مقاربتــه وفهمــه  حــديٍّ

ـه ليــس ملفهــوم الحــدس تعريــف،  أنَـّ

بــل وصــف، فتعريــف الحــدس وإدخالــه 

يُفــرغ  صــوري  أو  مفهومــي  حــدٍّ  يف 

منــه حقيقتــه وكُنهــه؛ ولذلــك نقــارب 

ــا  ــة، ك ــوم املفارق الحــدس بوصــف مفه

حــاول الفيلســوف النمســاوي لودفيــج 

فتجنشــتن يف مقاربتــه ملفهــوم )األلعــاب 

اللغويــة( عــن طريــق مفارقــة كومــة 

ــده  ــة عن ــاب اللغوي ــس لأللع ــل، فلي الرم

ــي  ــٌح، فه ــٌف واض ــويٌّ أو تعري ــدٌّ ماه ح

ال تتموضــع يف قالــب واحــد، أو موقــع 

، بــل تتنــوع ويتشــابه بعضهــا مــع  ُمعــنَّ

ــاف  ــرق يف أوص ــاف، وتف ــض يف أوص بع

أخــرى، يقــول هانــس ســلوجا عــن ذلــك: 

ــة اللغــة( بالنســبة  ــح )لعب ــاز مصطل »ميت

مصطلــح  عــى  مبيزتــن  لفتجنشــتن 

يوحــي  كل يشء  وقبــل  أواًل  )النســق(، 

مصطلــح »لعبــة اللغــة« أنَّ اللغــة يجــب 

فهمهــا عــى أنَّهــا فاعليــة، ويكتــب فيــا 

ــف ألعــاب اللغــة مــن أفعــال  بعــد: تتأل

متواتــرة للعــب عــرب الزمــان، ومــن حيــث 

هــي كذلــك؛ فهــي ديناميــة وتتغــر عــى 

ــان...  ــول الزم ــى ط ــح ع األرج

ــا  ــة« أيًض ــة اللغ ــح »لعب ــي مصطل ويُوح

بــأنَّ هــذه الفاعليــات، مثــل األلعــاب 

األخــرى، تحكمهــا قواعــد وأن أخــصَّ مــا 

ــا  ــو قواعده ــة ه ــاب اللغ ــه ألع ــاز ب متت

القواعــد  الخاصــة، وهــذا ال يعنــي أنَّ 

ــاب  ــها يف كل ألع ــة نفس ــل بالطريق تعم

اللغــة«))(.

ــابهات  ــن التش ــرًا م ــرى كث ــل ي إنَّ املتأم

)الحــدس(  مفهــوم  بــن  والتقاطعــات 

ومفهــوم )اللعــب اللغــوي(، فالحــدس 

قــراءة  عــرب  ذهنيــة  صــورة  يكــوِّن 

إســاعيل،  صــالح  ترجمــة  ســلوجا،  هانــس   )((

فتجنشــتن، »سلســلة عقــول عظيمــة«، القاهــرة، 

.)(27 )ص/  )4)20م(،  للرجمــة،  القومــي  املركــز 
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اللعــب  داخــل  والرمــوز  العالمــات 

اللغــوي والســياق الســيميايئ؛ ألنَّــه يـُـؤدَّى 

داخــل منــط مــا لدفــع املفاهيــم خارجــه، 

ــدلُّ  ــذي ت بخــالف االســتنباط الصــوري ال

ــوم  ــرب مفه ــا ع ــن غره ــردة ع ــه املف في

ــة  ــن الحــدس يدخــل مرحل ــن، لك التضم

مفارقــة  عــن  يكشــف  حينــا  أعمــق 

ــا  ــة وترميزاته ــة الطبيعي ــاب يف اللغ تنس

ــة، فاملفارقــة تُشــكِّل لقــاًء بــن  االجتاعي

ــة  ــل لعب ــن داخ ــن متعايش ــن لغوي عامل

لغويــة، ومــا يفعلــه الحــدس هــو النفــوذ 

ــة؛  ــة اللغوي ــة يف اللعب ــذه املفارق ــرب ه ع

ــوذج  ــرى فنم ــة أخ ــة لغوي ــكيل لعب لتش

فكــري جديــد، لكنَّــه حتــى يســتطيع 

النفــوذ يحتــاج لتســمية بعــض مــاَّ يــراه 

يف ذلــك العالـــم، فيدنــو منــه وينكشــف 

لــه؛ إذ »التســمية متهيــد للوصــف«))(، 

ــا يف إشــكالية  ــا قلن ــا ك ــول هن ــا نق لكنَّن

ــاله إنَّ  ــق أع ــور والتصدي ــي التص مفهوم

ــف دوًرا  ــمية والوص ــي التس ــن مفهوم ب

ــا أيًضــا، فيســتحيل تســمية  ــا رشطيً اقرانيً

نــدرك  وحتــى  ندركــه،  لـــم  مــا  يشء 

نصفــه  فإنَّنــا  املجهــول؛  الــيء  ذلــك 

فلســفية«،  »تحقيقــات  فتجنشــتن،  لودفيــج   )((

.)(59 )ص/  ســابق،  مرجــع 

وهكــذا، ومفهــوم الوصــف تعبــر بيــذايت، 

ــة  ــة اللغ ــل لعب ــن داخ ــُت م ــل ينب وفع

التواصليــة؛ إذ نشــوء لعبــة لغويــة يفتقــر 

ــا كذلــك  ــه، ونجيــب هن إىل الغــر وتفاعل

عــن اإلشــكال الســابق الــذي أوردنــاه 

بهــذا  اإلشــكالية  تلــك  أعــاله الرتبــاط 

ــرى: إذا  ــة أخ ــو بصيغ ــر، وه ــع أك املوض

كان املعنــى الــذي يكشــفه الحــدس مــن 

نفــوذه يف لعبــة لغويــة ســياقيًّا، وهــو 

خــربة إنســانية متعينــة، أاَل يلــزم مــن هذا 

ــى يف تأمــل اســتبطاين  ــأن ينحــر املعن ب

داخــيل، وهــذا مــا يتعــارض مــع مفهــوم 

ــتن  ــفة فتجنش ــة يف فلس ــاب اللغوي األلع

ــة؟ الثاني

ــا  ن ــرُِد هــذا اإلشــكال يف الذهــِن إذا فرَّ يَ

ــوي  ــي تح ــة الت ــة الطبيعي ــاب اللغ اكتس

املفارقــات والحــدوس بالتأمل االســتبطاين، 

كــا حــاول فتجنشــتن يف فلســفته األوىل 

تفســر اكتســابها عــرب )األنــا وحديــة(، 

لكــن ارتبــاط الحــدس باملفارقــة يتعــارض 

)أنــا  يف  منحــًرا  املعنــى  كــْون  مــع 

وحديــة( تســتبطن املعــاين واملفاهيــم؛ 

ألنَّــه بذلــك يفــرض نســًقا فكريًّــا ال يقبــل 

املفارقــات فيــه، ويتعامــل معهــا عــى 
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ــا  ــص منه ــي التخل ــٌة ينبغ ــٌة وأزم ــا آف أنَّه

ال كــا تتعامــل معهــا نظريــة اللعــب 

اللغــوي، »ويســتنتج فتجنشــتن أنَّ القائل 

باألنــا وحديــة ليــس هــو الــذي اكتشــف 

ــل،  ــع والعق ــن الواق حقيقــة جديــدة ع

ــراء  ــذي أغــري إغ ــا هــو الشــخص ال وإمنَّ

ــه باســتعال صيغــة  ال ســبيل إىل مقاومت

ــر.  ــة للتعب معين

ويظهــر هذا اإلغــراء؛ ألنَّ طرائقنــا العادية 

يف الــكالم متســك العقــل عــى نحــو صــارم 

ــا يف  ــا أنَّن ــعر أحيانً ــد، ونش ــع واح يف وض

ضيــق مــن التفكــر بســبب هــذا القيــد))(؛ 

ــَا كان  ــا لِـ ــدس خالفً ــإنَّ الح ــك: ف ولذل

ـه إلهــام  عليــه مفهومــه القديــم يف أنَـّ

نــوراين إرشاقــي ال تــالزم فيــه مــع أشــكال 

ــو يف  ــل ه ــا، ب ــة وتجلياته ــاة البرشي الحي

حقيقتــه شــكل متجــدد لحيــاة اإلنســان، 

اللغــوي  اللعــب  جــذور  مــن  ٌع  وتفــرُّ

املتشــعب يف الســياقات الســميائية داخــل 

ــول فتجنشــتن:  ــك يق ــات؛ ولذل املجتمع

ــدو يل  ــف يب ــف كي ــيلَّ أن أص »إن كان ع

هانــس ســلوجا، »فتجنشــتني«، مرجــع ســابق،   )((

.)(3( )ص/ 

ــإنَّ هــذا الوصــف  ــد؛ ف ــا مــن بعي يشء م

ــن  ــا ميك ــح أدق إن أرشت إىل م ــن يصب ل

رؤيتــه يف ذلــك الــيء عندمــا ننظــر إليــه 

عــن كثــب«)2(.

لســكب  الحــدس  مفهــوم  يســعى  ال 

أنســاق  يف  التعابــر  وتدقيــق  األلفــاظ 

املرجعيــة  تحديــد  أو  إكســيومتكية، 

ــا  ــة القضاي ــة يف الخــارج أو إحال املاصدقي

ــة  ــم علَّ ــذا نفه ــع، وبه ــة إىل الوقائ الذري

ــات  ــه »تحقيق ــاء فتجنشــتن يف كتاب اكتف

فلســفية« بالوصــف اللغــوي لألنشــطة 

املعرفيــة واألنظمــة الســميائية، فللوصــف 

الهائــل  التعــدد  اســتيعاب  إمكانيــة 

ــات  ــربات، وإدراك الفروق ــارف والخ للمع

األرسي  التشــابه  عــرب  والتناظــرات 

لأللعــاب اللغويــة، ومــن يقــرأ كتــاب 

ــوات  ــدد األص ــظ تع ــات« يالح »التحقيق

داخــل فقراتــه وبــن ســطوره، فهنــاك أكر 

ــدد  ــا، فتع ــا وعقليًّ ــن فتجنشــتن صوتيًّ م

األمنــاط  تعــدد  عــن  يُنبِّــئ  األصــوات 

ــه يتنقــل عــرب هــذه  ــة، ومــا يجعل العقلي

ــة  ــة والســياقات املختلف ــاط الفكري األمن

فلســفية«،  »تحقيقيــات  فتجنشــتن،  لودفيــج   )2(

.)230 )ص/  ســابق،  مرجــع 
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اعرافــه  يشء-  كل  وقبــل  -أوَّاًل  هــو 

مبفهومــي املفارقــات والحــدوس، فهــي 

ترّحــل الفكــر بــن عقليــات متايــزة، 

لكــن لجعــل هــذه العقــول تـُـؤدِّي نتاًجــا 

ــا ذا معنــى فــال بــدَّ مــن إجرائيتهــا،  فكريًّ

وأالَّ تـــؤول إىل ذاتيــة حقيقية، وإالَّ انفصم 

العقــل وتشــظَّى الحدس إىل مفــردات غر 

ــوى، والتعــدد الصــويت  ــى ومحت ذات معن

ــوم الوصــف يف  الزم عــريض إلدخــال مفه

ــا يف  ــا نحــاول هن ــة، ك ــة العلمي املنظوم

املنظومــة  الحــدس يف  إدخــال مفهــوم 

املعرفيــة؛ إذ كالهــا يلتقــي بعقليــات 

ــع يف  ــا ويتس ــى به ــة، فرق وذوات إجرائي

ــك: ــا؛ ولذل عوامله

نــدرك أنَّ وصفنــا ملفهوم الحــدس كفعالية 

إنتاجيــة  مــن  أيًضــا  تقــرب  وســرورة 

الفيلســوف  عنــد  الســميوز  مفهــوم 

األمريــيك شــارل س. بــورس مــن حيــث إنَّ 

ــارش  ــادي واملب ــا الع ــميوز يف معناه »الس

ســرورة متحركــة إلنتــاج الداللــة وتداولها 

إىل  ســتنتهي  ســرورة  واســتهالكها، 

الذوبــان يف فعــل يتقمــص مظهــر العــادة 

ــلوك  ــكال الس ــد وكل أش ــم والتقالي والقي

التــي تتحــول مــع الزمــن إىل معيــار يبنــى 

ــدُّ  ــق. ويُع ــر املتحق ــه العن ــى أساس ع

هــذا الفعــل مــن زاويــة الســميوز، عــادًة 

داخــل اإلنســان، وقانونـًـا داخــل املجتمــع، 

وبعبــارة أخــرى: إنَّ األمــر يتعلــق بالنظــر 

إىل الداللــة باعتبارهــا فعــاًل ينجــز داخــل 

ســرورة، ال معطــى جاهــزًا يوجــد بشــكل 

ــٌر  ــط كث ــة«))(، ويخل ــى املعرف ــابق ع س

ــرَّاء بــن النهائيــة الــدالالت عنــد  مــن الُق

ــع  ــدا م ــاك دري ــي ج ــوف الفرن الفيلس

مفهــوم الســميوز عنــد شــارل بــورس، 

ــا يف  ــرق بينه ــن الف ويكم

بــني  الُقــرَّاء  مــن  كثــرٌ  يخلــط 

النهائيــة الــدالالت عنــد الفيلســوف 

ــوم  ــع مفه ــدا م ــي جــاك دري الفرن

بــورس. شــارل  عنــد  الســميوز 

ــر  ــاظ بفك ــع األلف ــل م ــدا يتعام أنَّ دري

معجمــي ال ســياقي، كــا يفعلــه مفهــوم 

الســميوز، »فلــم يكــن بــورس يتصــوَّر 

إمكانيــة تحــول هــذه الفكــرة إىل عقيــدة 

والتأويــل«،  »الســميائيات  بنكــراد،  ســعيد   )((

املركــز  بــورس(،  ش.س.  لســميائيات  )مدخــل 

ــاء، )2005م(، )ص/  ــدار البيض ــريب، ال ــايف الع الثق

.)(73
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ــا،  ــرًا ممكًن ــالت أم ــن كل التأوي ــل م تجع

ذلــك أنَّــه هــو نفســه كان يتحــدث وهــو 

يربهــن عــى ال نهائيــة اإلحــاالت عــن 

إمكانيــة وضــع حــدٍّ لهــذه الســرورة مــن 

ــه  ــداويل ينتج ــل ت ــارة إىل فع ــالل اإلش خ

ــؤّولة«))(،  ــذات املـ ــه ال ــل ب الســياق وتقب

وكذلــك الحــدس ميكــن اســتخالص معنــاه 

ــانيًّا  ــاطًا إنس ــاًل ونش ــه فع ــراده بوصف وم

ــمَّ حــر  ــو ت ــداويل؛ إذ ل داخــل مجــال ت

الحــدس يف ال نهائيــة إحاليــة باملفهــوم 

ــراد،  ــى م ــه معن ــن ل ــم يك ــيك لـ التفكي

ــع  ــده امتن ــوب يري ــه مطل ــس ل ــن لي وم

عــن بنــاء ســياق، فللحــدس حيــاة يُقيمها.

خالصات استعارية:

 - لقــد اســتعرنا عــرب الــرد الســابق 

بعــض املفاهيــم الفلســفية واملصطلحــات 

املعرفيــة مــن فــروع علميــة متنوعــة 

ووصفــه،  الحــدس  مفهــوم  ملقاربــة 

ــا  والكشــف عــن إمكانياتــه وقدرتــه، وبيَّنَّ

تندمــج  إنســانية  ســرورة  الحــدس  أنَّ 

ــب  ــالل اللع ــن خ ــاين م ــي اإلنس يف الوع

اللغــوي، وإمكانيتــه عــى التنقــل بــن 

املرجع السابق، )ص/ 30)(.  )((

اإلجرائيــة  والــذوات  الوعــي  عوالـــم 

البتــكار معــان أخــرى، وأيًضــا لكشــف 

ــي  ــدس وه ــوم الح ــواص مفه ــدى خ أح

منهــا  ففيــه  االســتعارية(،  )الخاصيــة 

-كــا رأينــا أعــاله- انســيابيتها يف األلعــاب 

املفارقــات،  يف  واندفاعهــا  اللغويــة، 

العقــول،  بــن  التنقــل  يف  ورشــاقتها 

ــُري للناظــر  ــا يف أوجــه متكــرة ل وتقنُّعه

فاعليتهــا وآثارهــا، إنَّ الحــدس كاســتعارة 

يســتدعي األلفــاظ، »واأللفــاظ تســتدعي 

ــة،  ــة مبعرف ل ــأيت ُمحمَّ ــورة ت ــورة، والص ص

ــة تَنســخ األجــزاء  واالســتعارات التواُضعي

ــال- ــة يف املج ــذه املعرف ــن ه ــة م املالمئ

الهــدف، والحصيلــة هي معنى املســُكوك؛ 

وعليــه: فــإنَّ املســُكوك االســتعاري ليــس 

مجــرَّد تعبــر لغــوي عــن نســخ اســتعاري. 

إنَّــه التعبــر اللُّغــوي عــن صــورة، إضافــة 

إىل معرفــة حــول هــذه الصــورة«)2(.

- ذكرنــا ســابًقا فاعليــة الحــدس يف اخراقه 

للضبــط الصــوري، وتوغلــه يف املفارقــات، 

واخراعــه ملعــان ودالالت عــرب خاصيــة 

ــفة  ــون، »الفلس ــارك جونس ــوف، وم ــورج اليك ج  )2(

ــر  ــه للفك يف الجســد«، )الذهــن املتجســد وتحدي

الغــريب(، مرجــع ســابق، )ص/ 8))(.
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اللعــب اللغــوي فيــه، فهــو ال يكتفــي 

بالوصــول إىل مفــردة معينــة حتــى يدفــع 

بــه فعلــه إىل أخــرى بتكامــل ســياقي؛ 

وعليــه: فإنَّنــا »نستشــهد هنــا أساًســا 

باالســتعارة التــي تظهــر ُســبل تجــاوز 

املنطــق التقليــدي، فوضعهــا وخصوصيتها 

ــي  ــة الت ــادئ الثالث ــرق املب ــمحان بخ يس

قــام عليهــا املنطــق التقليدي. فبواســطتها 

ميكــن خــرق مبــدأ الهويــة؛ حيــث نســند 

لأللفــاظ معنــى يختلــف عــن املعنــى 

ــالح. ــه يف االصط ــت ل ــذي وضع ال

كــا تخــرق مبــدأ عــدم التناقــض يف حالــة 

تصورنــا لعالـــم غر متســق، عالـــم يصدق 

فيــه القــول ونقيضه.

وأخــرًا: تخــرق مبــدأ الثالــث املرفــوع 

ــث يأخــذ  ــام، حي ــم غــر ت ــا لعالـ بتصورن

بقضيــة ال تصــدق وال تكــذب فيــه«))(.

- للخاصيــة االســتعارية يف مفهــوم الحدس 

وصورنتهــا،  ضبطهــا  يصعــب  كثافــة 

فالتكثيــف يف اإلعــارة يُولِّــد الــدالالت عــرب 

ــه:  ــه؛ وعلي ــوي وتالزم ــداول اللغ الت

ــث يف  ــق«، )بح ــة واملنط ــي، »اللغ ــان الباه حس  )((

املفارقــات(، مرجــع ســابق، )ص/ 220(.

ــداويل إىل  ــال ت ــن مج ــتعارة م ــإنَّ االس ف

آخــر تكثــف الســياق املعــريف والصــور 

اإلدراكيــة يف حكايــة لفظيــة وحديــث 

ــالزم  ــه إىل ت ــدس من ــق الح ــوي ينطل لغ

ــاة  ــكل حي ــى يش ــدالالت حت ــاين وال املع

التــالزم  »ويف  الفتجنشــتيني،  باملفهــوم 

ــل  ــن يجع ــالزم طرف ــل، فت ــى التفاع معن

مــن املمكــن أن نســتدلَّ بــُكلٍّ منهــا 

عــى اآلخــر، فيســتدل املســتدل مبــا علمــه 

ــه«)2(،  ــذي ال يعلم ــر ال ــى اآلخ ــا ع منه

فالحــدس بوصفــه اســتعارة يجــيلِّ اللــوازم 

بــن الَحيَــوات اإلنســانية، ويُظهــر املعــاين 

املســترة، فاالســتعارة تزيــح ِســتار املعنى.

- قــد يظــنُّ بعــض القــراء أنَّ فاعليــة 

ــليًا  ــس س ــذا لي ــة، وه ــدس اعتباطي الح

البتــة؛ ألنَّ -كــا رشحنــا أعــاله- يف تحليلنــا 

ــايل واملســار املــادي  إلشــكالية املســار املث

ــق  ــور والتصدي ــي التص ــا أنَّ مفهوم ذكرن

يف حقيقــة عالقتهــا دْور اقــراين رشطــي، 

فــإذا كان الحــدس كذلــك باإلضافــة لكْونه 

وعيًــا بيذاتيًــا وتالزًمــا اســتعاريًا، المتنعــت 

ــص الفلســفي«،  ــزي، »االســتعارة والن ــق فائ توفي  )2(

دار الكتــاب الجديــد املتحــدة، بــروت، )6)20م(، 

.)250 )ص/ 
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لالعتباطيــة  ليســت  إذ  اعتباطيتــه؛ 

ــم إنَّ  ــارات، ث ــالزم وإع ــم ت ــن املفاهي ب

كشــكل  والحــدس  عشــوايئ؛  االعتبــاط 

ــَا  حيــاة ســياقي، واجتاعهــا ممتنــع لِـ

ــاد.  ــن تض ــا م بينه

بالتكافــؤ  الحــدس  مفهــوم  يهتــم  ال   -

واملعــاين  املصطلحــات  بــن  اللغــوي 

فالتكافــؤ  متاًمــا،  االســتعاري  كالفعــل 

يســتلزم منــه فصــل مفهــوم التســمية 

عــن مفهــوم الوصــف، وهــذا غــر دقيــق؛ 

ألنَّ »انحصــار دراســة االســتعارة يف فضــاء 

التســمية ال تَلقــى مجــال اتِّســاعها ...

ويف الحقيقــة؛ فــإنَّ الكثر مــن االقراضات 

لهــا االســتعارة تســمح بإرجاعهــا  التــي تُفعِّ

تنســجم  التــي  الكــربى  األصنــاف  إىل 

ــر  ــة، أي األك ــر منطي ــع الرابطــات األك م

ــى،  ــى إىل معن ــن معن ــس م اســتعااًل، لي

بــل مــن مجــال معنــى مــن قبيــل الجســد 

معنــى  مجــال  إىل  )مثــاًل(،  اإلنســاين 

ــر«))(. آخ

مراجعـة  الـويل،  محمـد  ترجمـة  ريكـور،  بـول   )((
وتقديـم جـورج زينـايت، »االسـتعارة الحيـة«، دار 
الكتـاب الجديـد املتحدة، بـروت، )6)20م(، )ص/ 

.)2(0

ختامًا :

الحــدس  مفهــوم  وصــف  إنَّ  نقــول: 

ــم  ــن مفاهي ــه م ــق ب ــا تعل ــه وم ولوازم

الــيء  أو  امليــرَّ  باألمــر  ليــس  ورؤى 

إىل كشــوف  يأخذنــا  فالوصــف   ، الهــنِّ

تــرى  أذهاننــا  تكــن  لـــم  وتطلعــات 

وضوحهــا وأهميتهــا، والحــدس كالوصــف، 

حتــى  نفســه،  مــع  ويتفاعــل  يتقــرب 

ينكشــف لذاتــه بخاصيــة االنعــكاس عــى 

ــة  ــا الذاتي ــى األن ــكاس ع ــر ال باالنع اآلخ

ــن  ــا م ــب وحدته ــي تكس ــة، فه الواحدي

غرهــا، ومتيــز فرادتهــا بتناظرهــا مــع 

اآلخريــن، وتتفاهــم وتتفاعــل عربهــا ومن 

خاللهــا، وليــس كــا كانــت املذاهــب 

-دامئًــا-  فهنــاك  القدميــة،  الفلســفية 

مــا نتطلــع ملعرفتــه وإدراكــه وتجليــة 

املعــريف  الــرد  يف  كان  وإذا  غموضــه، 

والوصــف الفكــري أعــاله بعــض الغمــوض 

واإلربــاك؛ فهــذا ليــس ألنَّنــا أردنــا وصًفــا 

ــة أو  ــة املنطقي ــعى الصوري ــا كمس خالًص

ــق  ــدرب والطري ــذا ال ــا، فه ــا مثاليًّ منوذًج

ــوم  ــه مفه ــرى في ــة ال ن ــا إىل درج يُضلِّلن

للمعــاين  تداوليــة  كفاعليــة  الحــدس 

وســميائية  للرمــوز  إنتاجيــة  وســرورة 



| 8485 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

أيًضــا  وألنَّنــا  للعالمــات،  اجتاعيــة 

ــا- أنَّ كل وصــف ملفهــوم  ســندرك -كغرن

ــوم آخــر،  ــه وصــف مفه ــا، يســتلزم من م

وعــرب هــذه املقاربــة الوصفيــة تتجــىَّ 

هــذه اللــوازم داخــل ســياقات ومســارات، 

باســتعاالتها  الحــديس  الوعــي  فرقــى 

وتقنياتهــا.

وهكــذا مُيكــن للفكــر اإلنســاين أن يبتكــر 

مناهــج وأدوات علميــة تســاعده وتقربــه 

مــن حقائــق الحيــاة وِعرَبهــا، وال ينحــر 

الحــدس يف كشــف مــا يجعــل العلــوم 

ــه  ــه، بــل إنَّ واملعــارف عــى مــا هــي علي

ــى  ــا حت ــد تركيبه ــا ويعي ينقدهــا ويُقيِّمه

يُرجــع لهــا حياتهــا، وينبــض فيها الدهشــة 

ــا  ــل، ويتجــاوز به ــن قب ــم تكــن م كأن لـ

العوائــق العلميــة والعقبــات املعرفيــة، 

ويبعــث فيهــا أسًســا أكــر عمًقــا وأوســع 

رؤيــة.

ــم  ــادة فه ــؤ وإع ــة التنب وللحــدس إمكاني

ــا؛ إذ  ــريف م ــام مع ــة لنظ ــرشوط املمكن ال

ظهــور تناقــض يف املعايــر أو النــاذج 

يســتدعي ويسـتـوجـــب اسـتـحـضـــاره 

لـلـتـجـــاوز والتغيــر، واســتحضار الحدس 

ال ميكــن فهمــه إالَّ كحفــر وتجــلٍّ لحــارض 

املعرفــة والفكــر، وللحــدس أيًضــا إمكانيــة 

النظــم  يف  ـر  يُنظِـّ عمــيلٍّ  عقــٍل  خلــق 

إذ  االجتاعيــة؛  والراتبيــات  القيميــة 

ـا  نظريًـّ وجًهــا  ليــس  الحــدس  مفهــوم 

خالًصــا ال ارتبــاط لــه بَحيَــوات النــاس 

إذ  الدينيــة؛  أو  األخالقيــة  أو  العمليــة، 

النُّظــم  هــذه  يف  املفارقــات  حضــور 

واألنســاق يعنــي تدخــاًل ألمــر يتجاوزهــا، 

والحــدس بوصفــه مفارقــة يقــارب ذلــك.

الوعــي فعــل، والحــدس فاعليــة، وكالهــا 

ــق  ــه يتعلَّ ــول بأنَّ ــى للق ــاين، وال معن إنس

ــك،  ــو صــحَّ ذل ــل؛ إذ ل ــر فع بالذهــن بغ

لــكان بدرجــة العقــول العــرشة العرفانيــة، 

الفلســفية جمــود  بنيتــه  والعرفــان يف 

ــن  ــزم م ــه يل ــيل؛ ألنَّ ــل عق ــري، وكس فك

الناظــر عــدم النظــر، وهــذا توهــم للفصل 

بــن أمريــن هــا يف الحقيقــة يشء واحــد، 

وألنَّــه أيًضــا يدعــو إىل التســليم بأفــكار ال 

ــي  ــا، إنَّ الوع ــة به ــاة البرشي ــة للحي عالق

يتــاس  مــا  أفعــال؛ ألنَّ كل  والحــدس 

مــع اإلنســان، يحولــه مبــارشة إىل قــدرات 

ســياقات،  ابتــكار  مــن  مُتكُِّنــه  وقــوى 

ــاة. ــق حي ــاذج، وخل ــاع من واصطن
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تتعامــل األفــام التقليديــة ذات التوجــه 

ــدأ  ــاس مب ــى أس ــايل ع ــي واإلمربي القوم

ــاء  ــل بن ــن أج ــك م ــي، وذل ــل البين الفص

ــة  ــهام ازدواجي ــن أساس ــن متناقض فضاءي

ــض  ــر، األبي ــذات واآلخ ــر، ال ــر وال الخ

واألســود، املســتعِمر املتحــر واملســتعَمر 

ــخ. ــف.. إل املتخل

الكولونياليــة  بعــد  مــا  أفــام  وتقــوم 

ــس  ــك تجان ــدأ تفكي ــى مب ــك ع ــع ذل م

الفيلمــي  الــرد  ذات  واســتمرارية 

الطائعيــون  فاملخرجــون  الكولونيــايل؛ 

)*( مخــرج ســيناميئ مغــريب، وباحــث دكتــوراه يف 

ــد  ــينام. الربي ــة الس ــة نظري ــاق مراجع ــال آف مج

اإللكــروين:

 jawhari_339@hotmail.com 

السينما والهوية الوطنية: في تداخل 
األيديولوجي والجمالي

)االستمرارية التربوية والتشذر األدائي كتجٍل فيلمي من خالل بنية الهوية 
الوطنية(.

- ربيع الجوهري* -
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أمثــال )جــون لــوك غــودار( يحاولــون 

تفتيــت هــذا التقديــم املمتــد واملتجانــس 

واملســتمر مــن خــال اقــراح تشــذر مــن 

شــأنه أن يــرخ التجانــس داخــل الــرد، 

الفضــاءات،  ويف  الشــخصيات،  وبــن 

 : لتكســر واقــع أحــادي النظــرة، ومــن ثـَـمَّ

النيــل مــن البعــد اإلمربيــايل املهيمــن.

لكــن يعــارض العديــد مــن املخرجــن 

ــن( هــذا  ــن )مــا بعــد كولونيالي املعارصي

ــدث  ــم يح ــب رؤيته ــه حس ــرح؛ ألنَّ الط

ــر  ــا، فاألم ــينام وجمهوره ــن الس ــوة ب ه

ال يختلــف بالنســبة إليهــم كثــرًا عــن 

املخطــط اإلمربيــايل الهــادف إىل إبعــاد 

العامــة عــن الســينام التــي يــرون أنَّ 

دورهــا -الــذي يجــب أن يعــود إليهــا- 

هــو تكســر البنيــة اإلمربياليــة وتعطيلهــا، 

بــدل إبــداع ســينام متشــظية، ومنفصلــة 

بــا جمهــور، وال تواصــل وال تفاعــل.

أحــاول عــرب هــذه الصفحــات إذن أن 

ــا  ــات م ــة حــدوث تقطع أبحــث يف كيفي

البنيــة اإلمربياليــة  بعــد كولونياليــة يف 

الســينامئية ذات البعــد الهويايت املتجانس 

واملســتمر، مــن خــال مقاربــة مســار 

الهويــة الوطنيــة يف عاقتهــا مــع القوميــة 

واإلمربياليــة، وكيــف يعمــل املخرجــون 

تكييــف  عــى  مواقعهــم  باختــاف 

تقدميهــم  لطريقــة  جاملياتهــم خدمــة 

الفيلمــي لهــذه التيــامت.

العامليــة  الحــرب  قبــل  مــا  أفــام  إنَّ 

-والكاســيكية منهــا خصوًصــا- تســتهدف 

التأثــر يف إدراك الجمهــور مــن خــال 

بنــاء جســور التواصــل لربــط املرســل/

املخــرج مــع املتلقي/جمهــوره؛ إذ تعتمــد 

التقليــدي  البعــد  عــى  أســاليبها  يف 

ــة النظــرة؛  ــع املتجانســة األحادي واملواضي

ألنَّ هدفهــا التأثــر يف املشــاهد وتشــكيل 

طريقــة وعيــه وردود فعلــه إزاء مختلــف 

القضايــا االجتامعيــة والسياســية.

هكــذا تنقــل األفــام الكاســيكية تصورات 

عــن مفهــوم: )الهويــة الوطنيــة، والِعــرق، 

ــان  ــتعائية لإلنس ــرة االس ــن، والنظ والدي

ومتواصــل  خطــي  رسد  عــرب  األبيــض( 

ــة  ــدة عضوي ــس يف وح ــتمر ومتجان ومس

كاختيــار جــاميل، فكان الركيــب )املونتاج( 

مادتهــا الحيويــة يف تحقيق ذلــك كله، ويف 

ــاء رسد متامســك وتصاعــدي ومســتمر  بن

مييــز األفــام الكاســيكية الحركيــة هــذه. 
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كــام أنَّ هــذه األفــام تتكيــف مع إشــارات 

ورمــوز وعامــات وقواعــد))( ليــس فقــط 

ــا،  ــة متعــارف عليه ــداع معــاٍن تقليدي إلب

ولكــن أيًضــا لربــط مــا تتضمنــه تلــك 

ــوع معــن  املعــاين -املقصــود إرســالها- بن

مــن الجمهــور. 

ــى  ــد ع ــن التأكي ــدَّ م ــا كان ال بُ ــن هن م

ــا  ــط ارتباطً ــذي يرتب ــدي ال العامــل التقلي

ــن  ــة الصــورة عــى الرغــم م ــا بحرك وثيًق

عليــه،  املتعــارف  التــداويل  البعــد  أنَّ 

بطبيعتــه  مســتقرًا  ليــس  واملقصــود 

املتغــرة لتغــر أمنــاط العيــش والثقافــات. 
ولهــذا الســبب يبقــى الركيــب أو املونتاج 

الوســيلة األفضــل لضــامن منطــق الوحــدة 

الــردي  الســياق  داخــل  العضويــة 

الكاســييك؛ ليقــدم املعــاين االجتامعيــة 

والسياســية والثقافيــة. 

ــال للركيب الكاســييك  هنــاك إذن دوٌر فعَّ

يف الســامح للمتلقــي باملشــاركة يف صنــع 

وحــدة املوضــوع عــرب عامــل التأثــر وشــد 

يضمــن  مــا  وهــذا  والتتبــع،  االنتبــاه 
انســجام املتلقــي مــع تجانــس الــرد 

)1( Rohdie, Sam. «Totem and Movies». Mov-

ies and Methods 1 )1984(. P. 470.

للرتكيــب  ــال  فعَّ دوٌر  إذن  هنــاك 

للمتلقــي  الســاح  يف  الكالســييك 

باملشــاركة يف صنــع وحــدة املوضــوع 

عــر عامــل التأثــر وشــد االنتبــاه 

والتتبــع.

ــة  ــامن بالخطي ــاء يتس ــن وفض ــل زم داخ

واملوحدتــن  الرابطتــن  والتصاعديــة))( 

لــكل العنــارص الرديــة املتشــابكة. مييــز 

هــذا التوجــه الهيــكيل حركــة الصــورة 

ويرفــض ثبوتهــا وبطأهــا والغــوص داخــل 

زمنهــا، بــل يســاهم يف توليــد العديــد مــن 

ــي  ــاس واالتجاهــات الســينامئية الت األجن

تعمــل كلهــا داخــل ســياق حركــة الصــورة 

تلــك، فهــذا عموًمــا مــا يجســد النمــوذج 

ــوي والخطــي والكاســييك والنفــي  البني

التحليــيل والتاريخــاين والدعــايئ والشــعبي 

وأجنــاس  مناهــج  مــن  ذلــك  إىل  ومــا 

تســتمد مــن املدرســة البنيويــة قوتهــا 

ــتغالها.  ــال اش ومج

)2( Balazs, Bela. Theory of the Film )Charac-

ter and Growth of a New Art(. Trans. Ed-

ith Bone. London: Dennis Dobson LTD, 

1952. P. 53.
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الخيــار  التقليديــة  الجامليــات  تضمــن 

ــات  ــذي يرتكــز عــى الخطاب التواصــيل ال

األيديولوجيــة: فوحــدة املوضــوع كوجهــة 

عــى  املخــرج  تســاعد  جامليــة  نظــر 

تقديــم موضوعاتــه وإيحاءاتــه وإشــاراته 

بطريقــة فعالــة ومؤثــرة وجذابــة. وإذا 

كان هــذا الخيــار الجــاميل يلبــي حاجيــات 

ــإنَّ مفهــوم االسرســال  الــرد الســببي؛ ف

ـا، بــل وممتــًدا يف الزمــن  يصبــح تلقائيًـّ

والفضــاء))(، وذلــك مبســاعدة الركيــب 

ــب  ــا ذه ــب م ــدي. وحس ــي التقلي الخط

ــإنَّ هــذه األفــام  ــوز(؛ ف ــل دول ــه )جي إلي

تعتمــد عــى تقديــم فعلــن مبنحيــن 

مثــل  متداخــان،  لكنَّهــام  مختلفــن، 

يتبعــان  فهــام  والــر،  الخــر  بعــدي 

ســببي  بنــاء  وفــق  رسديــة  مســارات 

منطقــي ومستســاغ لــإلدراك البــري، 

يضمــن يف طياتــه )بُعــد املبــارزة والرصاع( 

ــه أن  بــن مــا يعتــرب خــرًا ومــا يفــرض ب

يكــون رشًّا.

يف فيلــم )ميــاد أمــة( مثــًا، يربــط املخرج 

ــث())( مشــهد تحــرك  ــو جريفي )دي دابلي

)1( Ibid.

)2( The Birth of a Nation. D. W. Griffith, Ep-

och Producing, 1915. Film.

عشــرة )الكيــو كاكــس())()*(، )ذات التوجــه 

ــن  ــن متناقض ــم بنوع ــرصي( بخيوله العن

ــوع  ــات مشــهدية: يتحــدد الن مــن متتالي

األول يف تقديــم األفارقــة األمريكيــن عــى 

ــرًا  ــل خط ــة( متث ــات متوحش ــم )كيان أنَّه

عــى اإلنســان األبيــض، يف حــن يعمــد 

الثــاين مــن هــذه املتتاليــة إىل  النــوع 

ــا  ــى أنَّه ــاء ع ــخصيات البيض ــم الش تقدي

ــة.  ــة وبطولي ــة وهوياتي ــخصيات وطني ش

املتتاليــة  تلتقــي  املطــاف،  نهايــة  يف 

املشــهدية املتعلقــة باألفارقــة األمريكيــن 

املخصصــة  األخــرى  باملتتاليــة  األرشار 

للبيــض الخريــن األبطــال فتكــون نقطــة 

ــص  ــة تخلي ــي عملي ــًدا ه ــاء تحدي االلتق

 )(960  -  (940( أمريكيــة  عنرصيــة  منظمــة    )*(

ــان  ــى اإلنس ــض ع ــان األبي ــوق اإلنس ــن بتف تؤم

ــل  األســود، وقــد اشــتُهرت مبامرســة العنــف وبقت

ــب  ــا جابي ــدي أعضاؤه ــن. يرت ــة األمريكي األفارق

بيضــاء مزينــة بصلبــان كرمــز للمســيحية وللبعــد 

)تطهــر(  إىل  ويهدفــون  للمنظمــة.  الدينــي 

الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــن الِعــرق األســود 

حفاظًــا عــى العــرق األبيــض؛ ولهــذا الســبب: 

كانــوا ضــد حــراك )حركــة الحقــوق املدنيــة(، 

والتــي اســتطاعت أن تجلــب حــق التصويــت 

للســود األمريــكان ســنة )965)م(.
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املتطرفــن  قبضــة  مــن  بيــض  رهائــن 

هــذا  دولــوز(  )جيــل  يفــر  الســود. 

النــوع مــن الركيــب بالركيــب التوليفــي؛ 

ــاهد يف  ــر املش ــى تطوي ــد ع ــه يعتم ألنَّ

متتاليتــن متناقضتــن، ويســر بهــام إىل 

ــام))(. تهــدف  ــط بينه ــة ترب ــة نهائي مرحل

واملســتغلة  املسرســلة  الخطيــة  هــذه 

للركيــب التوليفــي، كــام متليــه التقنيــات 

مبطنــة  معــاٍن  نقــل  إىل  الكاســيكية 

ــا  وظاهــرة يف آٍن واحــد، تخــدم يف عمقه

والتوســعية.  االســتعامرية  املصالــح 

بــدوره  ويصــف )روبــرت روزنســتون( 

ــايل  ــييك اإلمربي ــتمرار الكاس ــوم االس مفه

عــى أنَّــه نــوع مــن )الرديــات الكــربى( 

ــن أن  ــا ميك ــون م ــأ األمريكي ــًا: «أنش قائ

التاريخيــة،  القياســية  املعايــر  نســميه 

وذلــك لتطبيقهــا فيلميًّــا. اشــتغلت كذلــك 

ــاة  ــرض معان ــة( بع ــة )امليلودرامي الواقعي

األبطــال والبطــات مــع األرشار يف خضــم 

وتقــدم يف  تاريخيــة ضخمــة،  أحــداث 

ســياقات أخــرى رصاع رجال ونســاء، حيث 

)1( Deleuze, Gilles. Cinema 1 The Movement 

- Image. Trans. Hugh Tomlison and Bar-

bara Habberjam. London: The Athlone 

Press, 1986.

ــا  ــة تأثره ــة كيفي ــم الفردي ــر قصصه تظه

ــرب  ــك ع ــة، وذل ــداث التاريخي ــك األح بتل

كنايــات تعمــل عــى تجســيد موضوعــات 

تاريخيــة كــربى يف قصــص رسديــة. فكيــف 

-مثــًا- يعقــل أن يســتغل االنتهازيــون 

الشــامليون العبيــد لقمــع االســتياء عــى 

ــم بفضــل  ــم يت ــذي لـ ــر ال ــوب، األم الجن

شــجاعة عشــرة الكيوكاكــس»))(.

ــم  ــتون( إذن فه ــرت روزنس ــاول )روب يح

اإلمربياليــة  األفــام  تشــكيل  طريقــة 

الحــروب  تجــاه  الســيايس  للوعــي 

والرصاعــات بــن الــدول أو الجامعــات 

العرقيــة. ومــن هنــا يتقوقــع )جريفيــث( 

ــدم  ــاٍل يق ــري متع ــف عنصـ ــل موق داخ

ــال  ــم أبط ــى أنَّه ــض ع ــتئصالين البي االس

ــاد  ــة الب ــتعدون لحامي ــم مس ــى أنَّه وع

واألمــة وامللــة والديــن مــن الســود األرشار 

ــم الحضــارة البيضــاء؛ إذ  ــن ملعالـ املدمري

حســب )جريفيــث(، فــإنَّ هــؤالء هــم 

فقــط كيانــات وحشــية يســتدعي أمرهــم 

األبيــض  لإلنســان  العاجــل  التدخــل 

)2( Rosenstone, Robert A. History on Film 

Film on History. London, Pearson Educa-

tion Limited, 2006, P. 14.



| 9091 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

ــل  ــم، ب ــاء رشه ــيلة التق ــم كوس ه ليَُحرِّ

عــادة مــا وصفــت األفــام الكاســيكية 

عــى  األمريكيــن  األفارقــة  املسرســلة 

أنَّهــم غرائبيــون ومتخلفــون وعنيفــون. 

يصــف )فرانـــز فانــون( هــذا التمثيــل 

اإلمربيــايل األبيــض عــى أنَّــه فكــر إقصــايئ؛ 

إذ يفــر كيــف أنَّ األبيــض ال يــرى يف 

األســود ســوى «حلقــة ربــط بــن القــردة 

واإلنســان، املقصــود هنــا باإلنســان طبًعــا 

ــرة»))(. ــض الب ــرص أبي هــو العن

تقــوم األفــام اإلمربياليــة عمــًدا ببنــاء 

لغــر  منوذجيــة  أيديولوجيــة  صــورة 

املنتمــن إىل البــرة البيضــاء بينــام تعمــد 

الــذات مبقومــات بطوليــة  إىل تصويــر 

ــر  ــة لآلخ ــورة النمطي ــن الص ــا ع لتمييزه

الغرائبــي.

مبــا أنَّ هــذا التمثيــل الخطــي يهــدف إىل 

ــات  ــات ضــد مجموع تشــكيل أيديولوجي

ــراق  ــات وأع ــن جامع ــة م ــرى مختلف أخ

)1( Fanon, Frantz. Black Skin, White Msks. 

Trans. Charles Lam. London: Plutopress, 

2008: P. 18.

االدعــايئ  الــرد  يدعــم  ـه  فإنَـّ وأفــراد؛ 

)املعتمــد عــى الربوباغانــدا( مامَّ نســتنتج 

مــن خالــه إمــكان توليــد بعــد كولونيــايل 

مــن مفهــوم القوميــة إذا مــا أصبحــت 

هــذه األخــرة عنيفــة وعدوانيــة، وإن كان 

ــوي))(. عــى املســتوى املعن

يتضــح هــذا البعــد القومــي اإلقصــايئ 

ملخرجتــه  اإلرادة(  )انتصــار  فيلــم  يف 

يــروج  كان  الــذي  ريفنســتال(  )لينــي 

ــا  ــا له ــة بحثً ــة النازي ــا لأليديولوجي دعائيًّ

ــال داخــل فضــاء الــرصاع  عــن موقــع فعَّ

الســيايس العاملــي آنــذاك. األمــر هنــا 

املفهــوم   )problematize( يستشــكل 

تُفــرَّ  ال  إذ  األفــام؛  لهــذه  الوصفــي 

ــل  ــد، ب ــور واح ــن منظ ــرة م ــذه األخ ه

تختلــف الــرؤى حولهــا باختــاف املواقــع 

النازيــن،  إىل  فبالنســبة  السياســية: 

ــة  ــدة وتعليمي ــام محاي ــذه األف ــرب ه تعت

ــا  أمَّ ووطنيــة،  وإقناعيــة  وتواصليــة 

ــه  ــا بالتوج ــًا- فيتهمونه ــيون -مث املاركس

)2( Anderson, Benedict. Imagined Com-

munities, Reflections on the Origin and 

Spread of Nationalism. London, New 

York: Verso, 1991, P. 56.
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ــويهه  ــع وتش ــر الواق ــو تزوي ــادف نح اله

بغيــة اســتغاله سياســيًّا. 

مــن  إذن  الدعايــة  مفهــوم  إىل  ينظــر 

مــن  يجعــل  وهــذا  مختلفــة،  زوايــا 

األفــام  هــذه  يف  الوطنيــة  مفهــوم 

حقيقتــه  تختلــف  )متخيَّــًا(  مفهوًمــا 

ــن  ــة إىل أخــرى، وم ــه مــن جامع وتعريف

َ عنــه  فــرٍد إىل آخــر، وهــذا متاًمــا مــا عــربَّ

باملجتمعــات  أندرســن(  )بينيديكــت 

املتخيلــة. يســتمد )أندرســن( فكرتــه هذه 

مــن حقــل الســيميائيات الــذي يخلص إىل 

)النتيجــة(، أو العاقــة االعتباطيــة بــن 

الــدال واملدلــول، فالنتيجــة االعتباطيــة يف 

ســياقنا هــذا هــي املفهــوم امللتبــس ذاتــه 

ــال  ــن خ ــه إالَّ م ــدد كينونت ــذي ال تح ال

التعــارف االجتامعــي االعتباطــي واملتغــر 

مــن مجموعــة إىل أخــرى.

لكــن )أمبرتــو إيكــو( يذهــب أبعــد مــن 

ــوم  ــة مفه ــن اعتباطي ــث ع ــرد الحدي مج

ــرى  ــو ي ــة، فه ــة والهوياتي ــام الوطني األف

أنَّ الصــورة الســينامئية ال ترجــم إالَّ ُجــزًءا 

ضيًِّقــا مــن الحقيقــة، فصــورة حصــان 

مثــًا )ال تعنــي حصانـًـا عــى أرض الواقــع، 

ولكــن تختــزل الحصــان إىل حصــان أبيــض 

اللــون يقــف هنــاك لــراه مــن خــال 

زاويــة معينــة())(، فهــذه الصــورة حســب 

إيكــو تختــزل الحصــان الحقيقــي يف نــوع 

ــد؛ إذ  ــة وأصــل واح ــون وزاوي وشــكل ول

هنــاك إقصــاء ألنــواع وأشــكال وألــوان 

ــوم  ــا مبفه ــرى. ارتباطً ــول أخ ــا وأص وزواي

التمثيــل أو التقديــم عنــد )إيكــو(، تقــدم 

األفــام الوطنيــة عــدة معــاٍن هــي فعالــة 

بالنســبة إليهــا، لكنَّهــا إقصائيــة ومختزلــة 

بالنســبة إىل اآلخــر.

إيزنشــتاين(  )ســرغي  املُخــرُج  يتفــرَّد 

بــرأي يتهــم فيــه أفــام مــا قبــل الحــرب 

ــث(  ــام )جريفي ــا أف ــا فيه الكاســيكية مب

بأنهــا تستســلم لنـــزعة )عرضيــة( ال تخدم 

مــن  بالرغــم  الربجوازيــة  املصالــح  إالَّ 

ــتاين(،  ــبة إىل )إيزنش ــا())(. بالنس )خطيته

)1( Eco, Umberto. “Articulations of the Cin-

ematic Code”. Nicholas, Bill. Movies and 

Methods. Berkeley, Los Angeles, London: 

University of California Press, 1984, P. 596.

)2( Deleuze, Gilles. Cinema 1 The Movement 

- Image. Trans. Hugh Tomlison and Bar-

bara Habberjam. London: The Athlone 

Press, 1986, P. 32.
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ــد النظــر يف  يجــب عــى الســينام أن تُعي

الديالكتيــك  فلســفة  تتبــع  وأن  ذاتهــا، 

مناســبة  وحيــدة  كطريقــة  املاركــي، 

والهويــة.  القوميــة  مفهــوم  ملقاربــة 

ففــي فيلمــه »املدمــرة بومتكــن«، يضــع 

إيزنشــتاين عنــارص فيلمــه من شــخصيات 

وأحــداث وأفضيــة يف عاقــات ديالكتيكيــة 

لتقديــم  فعالــة  كطريقــة  )متضــادة( 

أحــداث )905)م( بروســيا. 

يعطــي العديــد مــن النقــاد والباحثــن 

ــات  ــال اللقط ــم مث ــرب العالَـ ــن ع واملهني

ــود كنمــوذج واضــح  ــل أُس ــاث لتامثي الث

الديالكتيــيك  )إيزنشــتاين(  لركيــب 

)الجــديل(، بالرغــم من أنَّ هنــاك مخرجن 

)بودوفكــن(،  مثــل  آخريــن  روســين 

ــوف( ذهبــا أبعــد يف اســتعاملهام  و)فيت

للركيــب الديالكتيــيك هــذا))(.

)إيزنشــتاين(  يعــرض  حــاٍل:  كُلِّ  عــى 

ثــم  نائــم،  أســد  لتمثــال  أوىل  لقطــة 

أخــرى لتمثــال أســد بــدأ يصحــو، ولقطــة 

أخــرة لتمثــال أســد يزمجــر. إنَّ التناقــض 

الحاصــل بــن اللقطــة األوىل التــي تعــرض 

النــوم مــع اللقطــة األخــرة التــي تعــرض 

)1( Ibid, P. 40.

)املعنــى(؛  يعطــي  مــا  هــو  الزمجــرة 

ــذي يُوحــي داخــل هــذا  وهــو املعنــى ال

عــى  والدياليكتيــيك  الــداليل  الســياق 

الســواء بصحــوة الشــعب الــرويس وبدايــة 

ــورة.  الث

يُقابــل )إيزنشــتاين( لقطتــن داخــل عاقة 

ــروس  ــز لل ــة ترم ــاء كناي ــة لبن دياليكتيكي

خضوعهــم(  )بعــد  اســتيقظوا  الذيــن 

للقيــام بالثــورة ضــد التيــار الرأســاميل 

ــن. املهيم

ُد )دولــوز(  وعــالوة عــى ذلــك: يُحــدِّ

هــذا  تخــصُّ  رئيســة  أنــواع  أربعــة 

تحديــًدا:  وهــي  الفكــري،  الركيــب 

الركيــب الكمــي، والنوعــي، واملكثــف، 

والديناميــيك )الحــريك())(. فيــام يخــصُّ 

الركيــب الكمــي، يعتمــد )إيزنشــتاين( 

عــى وضــع عنــرص أحــادي يف تقابــل 

مــع الكــرة؛ إذ قابــل الســفينة )بومتكــن( 

ــرة،  ــُل الك كوحــدة واحــدة بأســطول مُيثِّ

وقــد وضــع اليابســة مقابــل البحــر يف 

والظلــامت  النوعــي،  الركيــب  إطــاِر 

ــرًا:  ــف، وأخ ــب مكث ــور كركي ــل الن مقاب

)2( Ibid, P. 33.
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يضــع لقطــات متحركــة يف اتجــاه األعــى 

األســفل؛  نحــو  تتجــه  أخــرى  مقابــل 

ــاعدت  ــريك. س ــب الح ــص إىل الركي ليخل

عمليــة التقابــل الجــديل هــذه املخرجــن 

ســيناميئ  تيــار  بلــورة  عــى  الــروس 

خطيــة  إطــار  يف  وذلــك  أيديولوجــي، 

تواصليــة وتفاعليــة مــع الشــعب. فالبنــاء 

ــورة  ــرد والص ــتوى ال ــى مس ــديل ع الج

حمــل دالالت الجــدل الفكــري نفســه 

ملحــاكاة الــرصاع الســيايس واأليديولوجــي 

املتعلــق بهويــة الدولــة وقوميتهــا. 

وحــدة  عــن  )إيزنشــتاين(  يتنــازل  ال 

كوســيلة  بهــا  يؤمــن  التــي  املوضــوع 

تضمــن اســتمرارية التواصــل وخطيتــه 

الفكــر  هــو  الــذي  )املعنــى(  إليصــال 

ــرِّس بعــد التواصــل  ــذي يُك املاركــي، وال

ــاهد/املتلقي  ــط املش ــل رب ــن أج ــذا م ه

ــامن  ــة. ولض ــيوعية والثوري ــج الش بالربام

هــذا الغــرض األيديولوجــي، عــى وحــدة 

أن  باألحــرى:  أو  ترضــخ،  أن  املوضــوع 

الدياليكتيكيــة،  املقاربــة  تســتوعب 

ــه  ــك يف كتاب ــتاين( ذل ــن )إيزنش ــام أعل ك

)إشــكاليات اإلخــراج( بقولــه: «نحــن نربر 

ــة ونعتمدهــا؛  ــة الجاملي الوحــدة العضوي

ألنَّ مفهــوم وحــدة املوضــوع اســتخدم 

بالطريقــة نفســها مــن طــرف )إنجلــز( يف 

كتابــه )جدليــات الطبيعــة(»))(. 

وهــذا دليلنــا -إىل جانــب تحليــل أســلوبه 

)إيزنشــتاين(  إميــان  عــى  الفيلمــي- 

بهيكليــة الــرد واسرســاله واســتمراره 

ــه إنَّ  ــه، فالبنســبة إلي ــه وتواصليت وخطيت

الــرد الهيــكيل هــو مــا يبــدع )املعنــى(؛ 

بإعطــاء  تســمح  الهيكلــة  ألنَّ  وذلــك 

منــاذج محــددة لإلشــارة إىل ظواهــر عامــة 

والعكــس صحيــح. ويســتمد هــذا التوجــه 

ــه  ــده الفكــري مــامَّ ذهــب إلي ــك بُع كذل

)الــكل(  )لينــن(، وعــربَّ عنــه مبفهــوم 

ــاص  ــن الخ ــتمرة ب ــة املس ــدد للعاق املح

ــتاين(، إذا  ــبة إىل )إيزنش ــام))(. بالنس والع

عــرف املشــتغل يف حقــل الســينام كيفيــة 

بنــاء عاقــة )الــكل( املقصــودة واملوجهــة 

ــال  ــه إيص ــة، مُيكن ــون الجدلي ــا لقان وفًق

)معنــى( الشــيوعية باملُتلقــي. والطريقــة 

هــي  )إيزنشــتاين(  حســب  الفعالــة 

)1( Eisenstein, Sergei. Problems of Film Di-

rection. Honolulu, Hawaii: University 

Press of the Pcific, 2004, P. 2.

)2( Ibid.
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اســتخدام الركيــب الفكــري باعتبــاره أداة 

ضامنــة لتوليــف كل الوحــدات الفيلميــة 

ــة.  ــة التواصلي والردي

ــوى  ــة قص ــتاين( إذن أهمي ــويل )إيزنش ي

ــارص  ــة العن ــاب بقي ــى حس ــب ع للركي

الفيلميــة األخــرى مبــا فيهــا التمثيــل، 

فتنظيــم األحــداث بالنســبة إليــه ينبغــي 

ــار العاقــات الســببية،  أن يأخــذ يف االعتب

ومبــا أنَّ )إيزنشــتاين( يُؤمــن بــأنَّ الركيــب 

هــو إعــادة كتابــة ثانيــة للســيناريو، فهــذا 

يُحيلنــا لِـــاَم يعــرف حاليًّــا مبنهجيــة )ســيد 

فيلــد( يف كتابة الســيناريو، وهــي منهجية 

تعتمــد عــى تنظيــم األحــداث وتوزيعهــا 

ــذ  ــة تتخ ــر مفصل ــا ملعاي ــبيكها وفًق وتش

و)الحركيــة(  الشــعوري(،  )التأثــر  مــن 

أســاليبها لجــذب املتلقــي، غــر أنَّ )ســيد 

ــد  ــن البع ــم م ــرِّر هــذا التنظي ــد( يُح فيل

الشــيوعي الدياليكتيــيك؛ ليســتوعب بُعــًدا 

ــاه  ــع االتج ــيًا م ــا متاش ــا ليبراليًّ اجتامعيًّ

ــبث  ــتاين( يتش ــن )إيزنش ــودي، لك الهولي

واأليديولوجــي:  الدياليكتيــيك  بالبُعــد 

«يجــب عــى أفامنــا أن تلتــزم الــرد 

فقــط  وليــس  العاطفــة،  يف  الضــارب 

الحقائــق املنطقيــة. الركيــب إذن هــو 

الســاح األقــوى لتحقيــق هذه الغايــة»))(.

مــا يــربر اهتــامم )إيزنشــتاين( باإلحســاس 

واملشــاعر هــو تشــبثه بالهــدف التواصــيل 

املخرجــن  جــل  لــه  يســعى  الــذي 

املاركســين طيلــة مرحلــة مــا قبــل الحرب 

ــتاين( يف  ــد )إيزنش ــة. يزي ــة الثاني العاملي

تأكيــد تصــوره هــذا عندمــا يوضــح كيــف 

أنَّ «األىس يُثــر حامًســا ومشــاعر عميقــة، 

ولتحقيــق هــذه النتيجــة يجــب أن يُبنــى 

العنيفــة،  الحركــة  مبــدأ  عــى  الفيلــم 

املســتمر»))(،  النوعــي  التغيــر  وعــى 

ولقــد دعــم العديــد مــن الدارســن توجــه 

ــال،  ــبيل املث ــى س ــذا: ع ــتاين( ه )إيزنش

ــيك(  ــك( و)شلوفس ــن )أوبري ــد كل م يُؤكِّ

)املدمــرة  فيلــم  تفــوق  ســبب  أنَّ 

ــم  ــى فيل ــتاين( ع ــن(، لــــ )إيزنش بومتك

)الحــادي عــر( لـــــ )فرتــوف( هــو كــون 

ــة  ــدة العضوي ــد الوح ــر يفتق ــذا األخ ه

وبفقدانــه لهــا أضــاع الجاذبيــة، التــي مــن 

دونهــا ال وجــود لتواصــل مــع الجمهــور. 

بالنســبة إليهــام تعتــرب الهيكلــة املســتمرة 

القــوي  الدافــع  والفضــاء  الزمــن  يف 

)1( Ibid, P. 10.

)2( Ibid, P. 6.
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ــا  ــن دونه ــة، وم إلحــداث الفرجــة الفعال

يحكــم عــى الفيلــم بالطيــش واالنحــراف 

ــم  ــل لفيل ــام حص ــا ك ــة متاًم ــن الجدي ع

ــام  ــن أنَّه ــم م ــر(؛ إذ بالرغ ــادي ع )الح

ــام ال  ــر أنَّه ــه، غ ــامل صورت ــان بج يعرف

يعتــربان ذلــك كافيًــا لتحفيــز )مشــاعر 

جذابــة())(.

ــه  ــتاين( أنَّ اتجاه ــرب )إيزنش ــن يعت يف ح

األبعــاد  يفــكك  هــذا  الديالكتيــيك 

ــتعايئ؛  ــاميل االس ــر الرأس ــة للفك االدعائي

فــإنَّ أفامــه تنحــرص حســب آخريــن 

ــدا(؛ إذ  ــة )الربوباغان ــة الدعاي ــن آلي ضم

التواصليــة  الجامليــات  تســتخدم  إنَّهــا 

املختلفــة مثــل وحــدة املوضــوع والــرد 

ــاس  ــري واإلحس ــب الفك ــي والركي الخط

لرســم مامــح سياســية جديــدة ولتشــكيل 

ضــد  وعســكرتها  الشــعوب  مواقــف 

الرأســاملية. 

األفــام  تبقــى  األســاس:  هــذا  وعــى 

الوطنيــة ذات النـــزعة القوميــة مؤشــكلة؛ 

أبعــاًدا ظرفيــة وســياقية  ألنَّهــا تتخــذ 

)1( Obrik and Shklovsky. “The Lef Arena”. 

Movies and Methods 1, 1984, P. 15.

متغــرة. هــذا إذا مــا اعتمدنــا نظريــة 

)التخيــل( عنــد )أندرســن(، ودعمناهــا 

بنظريــة النســبية العامــة عند )إنشــتاين(. 

تبقــى األفــالم الوطنيــة ذات النـــزعة 

تتخــذ  ألنَّهــا  مؤشــكلة؛  القوميــة 

أبعــاًدا ظرفيــة وســياقية متغــرة.

الثقافــات  يف  وقــٌع  النظريــات  فلهــذه 

ــؤال  ــح الس ــك أصب ــا؛ ولذل ــة حاليًّ الغربي

يتجــاوز  أن  مُيكــن  كيــف  هــو:  امللــح 

النظــرة  األُحــادي  البُعــد  الســيناميئ 

إلنتــاج  املســتمر  التواصــيل  الخطــي 

صــورة تعبريــة تعيــد تفكيــك الخيــارات 

للفكــر  كان  إذ  الجامليــة؟   اإلمربياليــة 

هــذا  داخــل  كبــر  نصيــب  الوجــودي 

النقــاش الســيناميئ؛ فمنــذ تــداول الفكــر 

ــة  ــرب العاملي ــة الح ــد نهاي ــودي بع الوج

املنبثقــة  االتجاهــات  الثانيــة، حاولــت 

منــه إيجــاد وســائل مغايــرة لاســتمرارية 

الشــعوري ووحــدة  والتأثــر  والخطيــة 

املوضــوع ليــربز املخــرج الفرنــي )جــان-

ــاه  ــى االتج ــن ع ــودار( املتمردي ــوك غ ل

الخطــي. الكاســييك 
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ــذر(  ــاه )الـتـشـ ــودار( بـاتـجـ ــن )غـ آمـ

خــط  ويكــر  البنيــة  يجــزئ  الــذي 

عــى  الشــخصيات  ويقــدم  األحــداث، 

دونيتهــم وواقعيتهــم املتفككــة عكــس 

ــات  ــب الردي ــه مذاه ــاءت ب ــا ج كل م

اإلمربياليــة الكــربى مــن مفهــوم البطولــة 

واإلثــارة.  والتميــز 

يعتمد نهج )غودار( في 
السينما على تقديم المفارقات 

والشخصيات غير المثالية 
بداًل من بناء مسارات خطية، 
ولتحقيق ذلك يرسم )غودار( 

أربعة أنواع وصفية: 
املوضوعــي(  )الوصــف  اســم  يطلــق 

ــدوره  ــذي ينقســم ب ــوع األول ال عــى الن

)الوصــف  هــام:  صغريــن  فرعــن  إىل 

ــاء(، و)الـوصـــف  ــي لـألشـيـ الـمـوضـوعـ

ـق  يتعلَـّ إذ  للموضوعــات(؛  املوضوعــي 

الفــرع األول بــكل مــا لــه صلــة باألفضيــة 

ــات  ــازل واملح ــل املن ــوارات مث واإلكسس

التجاريــة والكتــب وغرهــا، بينــام يتعلَّــق 

ــا  القســم الثــاين بتقديــم الشــخصيات. أمَّ

النــوع الثــاين؛ فيطلــق عليــه )غــودار( 

اســم )الوصــف الــذايت( الــذي ينقســم 

كذلــك إىل فرعــن اثنــن: )الوصــف الــذايت 

ــيس  ــدم األحاس ــذي يُق ــات( ال للموضوع

واملشــاعر، و)الوصــف الــذايت لألشــياء( 

الــذي يتعامــل مــع مواقــع التصويــر، 

بــــ  الثالــث  القســم  غــودار  ويســمي 

)البحــث عــن الهيــاكل(، وهــو يجمــع 

بــن القســمن الرئيســن الســابقن، لكــن 

ال يفهــم مــن الهيكلــة التــي يقصدهــا 

البنــاء  تُســاير  أنَّهــا  عــى  )غــودار( 

ــس  ــى العك ــل ع ــي، ب ــييك الخط الكاس

متاًمــا؛ إذ تجمــع القســمن املذكوريــن 

ــة  ــة خطي ــتدعي أي عاق ــة ال تس بطريق

أو ســببية، باألحــرى هــي تســبب تشــذًرا 

ورشًخــا بالنســبة إىل البنــاء التقليــدي؛ 

ــة وال اســتمرارية  ــم وال تصاعدي ــا تناغ ف

ــا  ــودار(، أمَّ ــد )غ ــداث عن ــة لألح منطقي

الهــدف؛ فهــو وصــف معقــد ملشــاعر 

ــداث  ــخصيات واألح ــه الش ــان، وكن اإلنس

واإلكسســوارات. واألماكــن 

يــرى )غــودار( أنَّ املجتمعــات ال تعكــس 

أي تناغــم أو خطيــة أو اســتمرارية؛ إذ 

تســر املجتمعــات اإلنســانية يف نظــره 

عــى منــوال قيــم االســتهاك اليوميــة، 

ــب  ــودار( باملذه ــر )غ ــف تأث ــامَّ يكش م
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ــلم  ــم يَس ــه لـ ــم أنَّ ــذي رغ املاركــي، وال

مــن املُســاءلة شــأن التوجهــات البنيويــة؛ 

إالَّ أنَّ العديــد مــن املجدديــن والحداثيــن 

ــبثون  ــي( يتش ــودار( و)بازولين ــال )غ أمث

تصوراتهــم  ركيــزة  ويجعلونــه  بــه، 

النــوع  إىل  بالنســبة  ــا  أمَّ الســينامئية. 

الرابــع، فيســميه )غــودار( بــــ )الحيــاة(، 

كل  تنصهــر(  ال  )لكــن  تتجمــع  حيــث 

ــة  ــع الحقيق ــر لصن ــواع الســالفة الذك األن

العميقــة املتشــذرة يف كينونتهــا))(.

اتجاهــه  يف  عموًمــا  )غــودار(  يبحــث 

ــن  ــدة( ع ــة الجدي ــروف بــــ )املوج املع

ــد  ــه ال يُري ــة مفككــة ومجــزأة؛ ألنَّ حقيق

ــال  ــن خ ــه م ــر في ــد، أو التأث ــاع أح إقن

أفامــه، هــو يريــد يف املقابــل أن يســتفز 

املتلقــي ويســائله وينتقــده ويزعجــه متاًما 

ــة  ــة التواصلي ــة الخطي ــام البني عكــس أف

ــرض  ــه بغ ــرب إمتاع ــي ع ــرة يف املتلق املؤث

فيلمــه  يف  )غــودار(  يتجــاوز  أدلجتــه. 

األحــادي  التمثيــل  الصغــر(  )الجنــدي 

القوميــة  مفهومــي  تجــاه  النظــرة 

)1( Godard, Jean - Luc. Godard on Godard. 

Trans. Tom Milne. New York: Da Capo 

Press, 1972, P. 241 - 242.

والثــورة؛ وذلــك لبنــاء موقــف عــادي 

و)ســفيل( تجــاه العنــف الــذي قــد تولــده 

ومعارضتهــا  القوميــة  األيديولوجيــة 

)غــودار(  فيعمــد  الثوريــة،  السياســية 

ــي  ــية الت ــات السياس ــك املامرس إىل تفكي

تهــدف إىل تشــكيل وبلــورة الــرأي العــام؛ 

أجنــدة  لخدمــة  اســتغاله  وبالتــايل: 

ــي  ــة الت ــة، فاملســارات الدنيوي أيديولوجي

ــن  ــييك ع ــة الكاس ــوم البطول ــد مفه تبع

ــدي الصغــر(  ــو( يف )الجن شــخصية )برون

ــد.  مــه كعســكري هــارب مــن التجني تُقدِّ

ــا ال  ــخًصا عاديًّ ــه ش ــو( نفس ــد )برون يج

ــس للمشــاركة  يؤمــن بالقوميــة، وال يتحمَّ

أراد  فرنــي  مصــور  فهــو  الجيــش،  يف 

ــان  ــدم اإلمي ــة وع ــق الفرداني ــلك طري س

ــه وجــد نفســه  ــرة، غــر أنَّ باألفــكار الكب

اغتيــال  عمليــة  تنفيــذ  عــى  ُمجــربًا 

ــة  ــر الوطني ــة التحري ــي جبه ــد داعم ألح

ــرات الفرنســية،  ــح املخاب ــة لصال الجزائري

لكــن حبيبتــه )فرونيــكا( التــي تتعاطــف 

ــذه  ــال ه ــاهم يف إفش ــة ستس ــع الجبه م

املهمــة  هــذه  تعطيــل  ويف  املهمــة، 

رشخ وتشــذر يف الخطيــة األيديولوجيــة 

ــن: االســتعامر الفرنــي  ــن املتقابل للجانب
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وخطابــه اإلمربيــايل، واملقاومــة الجزائريــة 

وخطابهــا األيديولوجــي؛ ألنَّ كا الجانبــن 

ــف  ــببان يف العن ــودار(- يتس ــب )غ -حس

ــاء. ــة الدم وإراق

نحــن إذن أمــام خطــاب ســيناميئ جديــد 

ال يســلك البنــاء الــردي املبنــي عــى 

ازدواجيــة )الــذات( املتحــرة، و)اآلخــر( 

املتخلــف، لكــن يعمــد هــذا الخطــاب 

ودونيتــه  بســلبياته  الــكل  تقديــم  إىل 

هــو  هــذا  وكل  السياســية،  وأطامعــه 

ــد  ــاب ذي البع ــذير الخط ــن تش ــوع م ن

ــه.  ــارض ل ــي املع ــايل أو ذاك القوم اإلمربي

ــدي  ــم )الجن ــض يف فيل ــا أســود وال أبي ف

ــة  ــب ذاتي ــاك جوان ــن هن ــر(، ولك الصغ

وشــخصية وظرفيــة، وأحيانًــا ال شــيئية 

ــكك حســب  ــد ف ــة. لق ــة ومتفكك وعدمي

)غــودار( إذن مفهــوم )العنــف(، وبــن 

يكتســب  املفهــوم  هــذا  أنَّ  كيــف 

)املروعيــة( إذا مــا صــدر مــن طــرف 

املخابــرات الفرنســية، لكــن العنف نفســه 

ــا إذا مــا تبنتــه املجموعــات  يصبــح إرهابً

املقاومــة لاســتعامر مثــل جبهــة التحريــر 

ــه  ــت نفس ــة، ويف الوق ــة الجزائري الوطني

ــة  ــات املقاوم ــودار( مجموع ــربئ )غ ال ي

كحــل  العنــف  اســتخدام  مــن  هــذه 

يكــون  وبهــذا  االســتعامر،  لقضايــا 

)غــودار( قــد انخــرط يف الفلســفة مــا 

بعــد الكولونياليــة التــي تدحــض أســلوب 

وشــمولية  الكاســييك  البينــي  الفصــل 

ســينام مــا قبــل الحــرب العامليــة الثانيــة 

األيديولوجيــة.  الخطيــة  وتعميــامت 

يذهــب )غــودار( إىل أبعــد مــن ذلــك 

عندمــا يعــرض مامرســات دونية ومدنســة 

ــاميل  ــاره الج ــق خي ــن طري ــة، وع ونفعي

هــذا يكــر الحــدود الكاســيكية الفاصلة 

و)العنــف(،  )القوميــة(  مفهــوم  بــن 

وبــن  و)العنــف(،  )اإلمربياليــة(  وبــن 

)الحــب( و)الخيانــة( ... لـــم تعــد كل 

ــة  ــاحات منعزل ــات إذن مس ــذه الثنائي ه

بــل  البعــض؛  بعضهــا  مــع  ومتناقضــة 

ــن هــذه  اســتطاع )غــودار( أن يداخــل ب

املســاحات مــامَّ أدَّى إىل بــروز )فضــاء 

ــث( ببعــٍد غامــض ومعطــل ومســائل  ثال

االســتعامري  للخطــاب  واحــد  آٍن  يف 

النظــرة))(. األحــادي  واأليديولوجــي 

)1( Bhabha, Homi. “Dissemination: Time, Narra-

tive and the Margins of the Modern Nation”. 

Contemporary Social Theory, 1999, P. 215.
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)الجنــدي  فيلــم  يف  الجــاميل  فالخيــار 

هــذه  تأكيــد  عــى  يعمــل  الصغــر( 

ــار  ــة واملدنســة. واختي ــات الدوني الجاملي

)غــودار( لإلضاءة الطبيعيــة، كان مقصوًدا 

نظــره  مــن  املتخيــل  الفيلــم  ليقــرب 

بينهــام. الحواجــز  ويكــر  الوثائقــي 

يريــد )غــودار( مــن وراء كل هــذا أن 

مــن  بنــوع  يشــعر  املشــاهد  يجعــل 

الواقعيــة بــداًل مــن تخديــره باإلبهــار 

الرأســاملية  زيــَف  املزيــف  البــرصي 

اتجاهــه.  للشــعوب حســب  املســتغلة 

صــوًرا  يُقــدم  هــذا  )غــودار(  ففيلــم 

مزعجــة تتجــاوز أفــام الواقعيــة الجديدة 

اإليطاليــة، مــن خــال الذهــاب بالدالالت 

ــه. ــارف علي ــن املتع ــد م ــة أبع الجاملي

الســينام  عرفتهــا  كــام  الجامليــات  إنَّ 

تخــدم خطيــة  العامليــة  الحــرب  قبــل 

التأثــر  الهــادف إىل  هوليــوود والــرد 

ــاملية،  ــزعة الرأس ــة للنـ ــي خدم يف املتلق

وهــذا بالضبــط مــا يعتقــده )غــودار( 

عندمــا يتشــبث -مثــًا- باختيــار الكامــرا 

املهتــزة وباإلضــاءة الطبيعيــة والصــورة 

الــاَّ رسديــة، وأحيانـًـا بالتقطيــع )القافــز(، 

.jump cut

أفامــه  تظهــر  أن  )غــودار(  يتعمــد 

وكأنَّهــا أفــام هــواة لتعطيــل الجامليــات 

ذي  البــرصي  اإلبهــار  ذات  التواصليــة 

ــودار(  ــدف )غ ــة، ويه ــات الضخم امليزاني

لتجربــة  التأســيس  إىل  التوجــه  بهــذا 

املفارقــات  إبــراز  عــى  تعمــل  الــة  فعَّ

التــي  والتشــذرات  واالنكســارات 

الرديــة  باالســتمرارية  إلحاقهــا  يريــد 

األحاديــة  املتجانســة  واأليديولوجيــات 

ــودار(  ــراه )غ ــام ي ــع ك ــرة.  إنَّ الواق النظ

ــٍد واحــد؛ بــل يســتدعي  ال ينحــرص يف بُع

إيحاءاتــه  لتفكيــك  وجوديــة  أســئلة 

األحاديــة  الخطابــات  خلــف  املبطنــة 

ــة  ــص القومي ــق يخ ــى ضي ــكلة ملعن املش

ــى  ــة؛ يتج ــورة واملقاوم ــة والث واإلمربيالي

هــذا البعــد الوجــودي بشــكل واضــح يف 

ــخصية  ــف ش ــذي يص ــد ال ــهد الفري املش

)برونــو(، وهــو يلتقــط صــوًرا )لفرونيــكا( 

ــاة  ــى الحي ــول معن ــام ح ــاء حديثه يف أثن

ــك  ــة، وكل ذل ــب والخيان ــان والح واإلنس

يحــدث يف جــو مثــر جنســيًّا عــى األقــل 

)برونــو(. إىل  بالنســبة 
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يجمــد )غــودار( الزمــن يف هــذا املشــهد 

ليوســع  فيــه  ويغــوص  بــل  ويوقفــه، 

مســاحة الفلســفة والعوالـــم النفســية 

ــا  ــاء، إنَّه ــع للفض ــد الراب ــة والبع الداخلي

خلفيتــه  نقــل  يف  )غــودار(  طريقــة 

الوجوديــة بطريقــة رتيبــة مــن خــال 

وعــرب  ويائســة  مفككــة  شــخصيات 

أحــداث دنيويــة منفصلــة، هكــذا يخاطب 

)فرونيــكا(  املشــهد  هــذا  يف  )برونــو( 

ــن  ــة، لك ــل الحقيق ــر ميث ــًا: «التصوي قائ

أربعــا  الحقيقــة  الســينام متثــل هــذه 

وعريــن مــرة يف الثانيــة»))(؛ ليكــر مــن 

خالــه )غــودار( حاجــز الواقــع واملتخيــل، 

مهنيــة  ســينامئية  معلومــة  وليقحــم 

تخــص رشيــط )الســيلولويد( يف حــوار 

ويذكرنــا  ووجــودي.  ونفــي  فلســفي 

هــذا النــوع مــن املعالجــة بنـــزعة )ألبــر 

كامــي( الوجوديــة، لكــن مــن جهــة أخرى 

ورغــم تعطيــل هــذه الجملــة الســتمرارية 

ــمُّ  ــه تن ــت نفس ــا يف الوق ــوار؛ إالَّ أنَّه الح

عــن مــدى إميــان )غــودار( بــدور الســينام 

)الواقــع(  تتجــاوز  أن  ميكــن  كوســيلة 

أعــراف  مــن  يتضمنــه  ومــا  نفســه، 

وتــداوالت.

))(  من فيلم )الجندي الصغر(، لغودار.

يعتقــد )غودار( أنَّ الســينام هــي الوحيدة 

التــي ميكــن أن تتجــى يف عوالـــم رباعيــة 

ــة؛ ألنَّ الســينام  ــع وجودي ــاد مبواضي األبع

تعــرض )الــاَّ مــريئ(؛ ينتــرص )غــودار( 

ــه يف ذلــك مــدى  للعمــق الــداليل، وال يهمُّ

اســتيعاب املتلقــي لذلــك العمــق رباعــي 

ــعادته  ــد س ــم يج ــو، ث ــن ه ــاد، وم األبع

ــة  ــا الخطي ــل به ــي يعط ــة الت يف الطريق

الكاســيكية والرديــات الكــربى )مثــل 

القوميــة والهويــة واإلمربياليــة(، فصــاغ 

بذلــك اســمه مــع تقنيــة )القطــع القافــز( 

التــي ســيعتمدها يف أفــام أخــرى أخرجها 

ــدي الصغــر(.  بعــد فيلمــه )الجن

ومهنيــن  نقــاد  دفــاع  مــن  وبالرغــم 

-الفرنســين منهــم خصوًصــا- عن أســلوب 

الصــورة الــاَّ رسديــة لــــ )غــودار(؛ إالَّ أنَّ 

)فرنانــدو ســوالناس(، و)أكتافيــو جيتينو( 

حــان مــن  أصــدَرا بيانًــا ســينامئيًّا يُوضِّ

خالــه عــدم جــدوى الســينام الطائعيــة 

والــاَّ رسديــة والحداثية؛ فبالنســبة إليهام: 

ــة إالَّ  ــمولية اإلمربيالي ــاد ش ــن انتق ال ميك

ــا بالســينام التواصليــة التــي تأخــذ  إذا آمنَّ

فالســينام  جمهورهــا،  االعتبــار  بعــن 

حســب مــا يدافعــان عنــه هــي الطريقــة 
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الوعــي  لتشــكيل  املضمونــة  الوحيــدة 

واإلدراك واملواقــف الســلبية ضــد القمــع 

املشــاركة  الجمهــور  فعــى  الرأســاميل. 

ــع  ــم يف )صن إىل جانــب مــا يعرضــه الفيل

املعنــى(؛ ألنَّ الفيلــم الناجــح حســبهام 

هــو الــذي يكــون الجمهــور جــزًءا أساســيًّا 

ــه. من

)ســوالناس(،  مــن  كُلٌّ  يــرى  وهنــا 

ــزأ  ــزء ال يتج ــور ج ــو( أنَّ الجمه و)جيتين

مــن العاملــن يف الفيلــم مــن ممثلــن 

وتقنيــن: «الشــخص الــذي يشــاهد الفيلم 

لـــم يعــد يف رتبــة املشــاهد، بــل هــو عى 

األوىل  الوهلــة  إذ مــن  العكــس متاًمــا؛ 

ــرض  ــة الع ــوج قاع ــا ول ــرر فيه ــي يق الت

الســيناميئ، ومــا إن يتبــوأ مقعــده لخــوض 

املســاهمة  يف  يبــدأ  حتــى  املخاطــرة، 

بتجربتــه املعيشــة، فيصبــح أهــم مــن 

ــى الشاشــة  ــرون ع ــن يظه ــن الذي املمثل

أنفســهم»))(، هكــذا يــويل )ســوالناس( 

باملتلقــي؛  بالًغــا  اهتامًمــا  و)جيتينــو( 

ــن  ــن م ــة وال للممثل ــود للفرج إذ ال وج

)1( Solanas, Fernando and Octavio Getino. 

“Towards a Third Cinema”. Movie and 

Methods 2, 1984, P. 61.

ــم  ــن دون إرشاك تجاربه دون حضــور وم

الغنيــة واملوحيــة لتكمــل مــا يصبــو إليــه 

فيلــم )الســينام الثالثــة())()*(. 

النمــط  و)جيتينــو(  )ســوالناس(  يتهــم 

الســيناميئ الطائعــي الحــدايث بأنَّــه منــط 

مســتغل مــن طــرف األنظمــة الرأســاملية؛ 

ألنَّــه ال يفكك الفكــر اإلمربيايل، بــل يُعزِّزه 

ــة  ــوم )النخبوي ــه ملفه ــال صناعت ــن خ م

الســينامئية( التــي صنعتهــا الربجوازيــة 

عــى  للســيطرة  كوســيلة  لتســتخدمها 

موجــه  )معنــى(  وتشــكيل  املقاومــة 

ومســيطر عليــه يحــرف دالالت )العنــف( 

ــة))(. حســب مــا يخــدم أجنــدة الربجوازي

ـه يف الوقــت الــذي تــزور  ويؤكــدان أنَـّ

واملعــاين  الــدالالت  الرأســاملية  فيــه 

ــورة  ــة والث ــة بالقومي ــينامئية املتعلق الس

)*(  الســينام الثالثــة، أو الســينام الربازيليــة الجديــدة، 

بـ)فرنانــدو  ترتبــط  ســينامئية  حركــة  هــي 

ســوالناس(، وتقطــع يف الوقــت نفســه مــع الــذوق 

األوروبيــة  الســينام  ومــع  األمريــيك  التجــاري 

آثــار  لنـــزع  وتســعى  الســوفياتية،  والســينام 

االســتعامر األيديولوجــي، وإيجــاد أشــكال تعبريــة 

تعــرب عــن الثقافــة الشــعبية الوطنيــة.

)3( Ibid, P. 49.
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إلحــداث فجوة بــن )الرفاق(/املشــاهدين 

ــلم  ــة، يستس ــام الطائعي ــي األف ومخرج

النخبويــة  للموجــة  املخرجــون  هــؤالء 

اإلقصائيــة ليصبحــوا مكبلــن غــر قادريــن 

عــى الذهــاب أبعــد مــامَّ تســمح بــه 

ــا عــى املســتوى  القواعــد الرأســاملية. أمَّ

ــو(  ــوالناس( و)جيتين ــرص )س ــي، في التقن

عــى الحريــة التامــة يف طريقــة التصويــر؛ 

ألنَّ مــا يهــم بالنســبة إليهــام هــو إيصــال 

أفــام  عليهــا  تشــتغل  التــي  التيــامت 

ــة(،  ــينام الثالث ــة أو )الس ــرب الفدائي الح

كــام اشــتُهرت بذلــك، بغــضِّ النظــر عــن 

كيفيــة تصويرهــا. )الســينام الثالثــة( هــي 

إذن ســينام تحــرر نفســها مــن األســاليب 

النخبويــة الــاَّ رسديــة واملتشــذرة بالرغــم 

مــن توجههــا املاركــي، متاًمــا كــام تعفــي 

ــذي  ــييك ال ــلوب الكاس ــن األس ــها م نفس

يعتمــد عــى امليزانيــات الضخمــة واإلبهار 

البــرصي. فتوظــف اعتــامًدا عــى تصوراتها 

كامــرات غــر احرافيــة مــع معــدات جــد 

بســيطة ويف متنــاول العامــة مــن النــاس؛ 

ألنَّ مــا يهــم هــو تصويــر الواقــع املقموع، 

ــة  ــو عــى هــذه الجاملي ــة تعل فــا جاملي

التــي تربــط االتصــال املبــارش والقــوي 

املاركســية  دروس  وتلقنــه  باملتلقــي 

مخرجــي  مــن  العديــد  إنَّ  واملقاومــة. 

ــة( يصــورون مشــاهدهم  )الســينام الثالث

ويف  حقيقيــة،  شــوارع  يف  عجــل  عــى 

أي  مســتخدمن  مريحــة  غــر  ظــروف 

معــدات كانــت، بــل ال يطلــب الكثــر 

وكأنَّهــم  بالتصويــر،  ترخيًصــا  منهــم 

يرقــون اللقطــات عــى عجــل، املهــم هو 

أن ينتقــدوا الرأســاملية ويقربوا املاركســية 

مــن املتلقــي. ومــن هنــا نكتشــف كيــف 

تصالحــت فلســفة )الســينام الثالثــة( مــع 

وحــدة املوضــوع والخطيــة واالســتمرارية 

الكاســيكية، وكيــف أنَّهــا رفضــت التشــذر 

املقــرح مــن طــرف األفــام النخبويــة 

الحداثيــة والطائعيــة. 

ظهــرت )الســينام الثالثة( كجنس ســيناميئ 

ــا  ــط م ــه داخــل الخلي ــد إيجــاد مكان يري

بعــد الحــدايث الــاَّ متناهــي مــن توجهــات 

ونـــزعات منهــا مــا يؤمــن بالنظريــة ومنها 

مــا يعلــن موتهــا، ومــع ذلــك ال ميكــن يل 

ــة(  الجــزم املطلــق بكــون )الســينام الثالث

جــزًءا من النـــزعة الـــام بعــد حداثية؛ ألنَّ 

املاركســين أمثــال )تــري إيغلــن( وغــره 

ال يــرون يف مــا بعــد الحداثــة إالَّ رأســاملية 

ــي  ــة الت ــا التعددي ــة، وم متنكــرة ومتخفي
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تنــادي بهــا مــا بعــد الحداثــة إالَّ وســيلة 

لرفــع ســقف االســتهاك والحصــول عــى 

املجموعــات  داخــل  جديــدة  أســواق 

واألقليــات املقموعــة. ويف الوقــت نفســه 

ــع  ــة( تتقاط ــينام الثالث ــد )الس ــك أج كذل

التوجــه مــا بعــد  إىل حــدٍّ كبــر مــع 

لهــذه  ســينامئيًّا  الداعــم  الكولونيــايل 

ــة. ــات املقموع األقلي

ــن تكســر  ــوع آخــر م ــام ن نحــن إذن أم

الحــدود الــذي يحــدث )فضــاءات ثالثــة( 

لكــن  مختلفــة  أبعــاد  فيهــا  تنصهــر 

متعايشــة. يعلــن )ســوالناس( و)جيتينــو( 

بنفســيهام هــذا التوجــه الجامــع بــن 

مــن  آخــر  نــوع  أمــام  إذن  نحــن 

يحــدث  الــذي  الحــدود  تكســر 

)فضــاءات ثالثــة( تنصهــر فيهــا أبعاد 

متعايشــة. لكــن  مختلفــة 

مــا  والنظريــة  املاركســية  الفلســفة 

)نســبيًّا(  املنضويــة  الكولونياليــة  بعــد 

تحــت النـــزعة مــا بعــد الحداثيــة. يف 

فيلمهــام )ســاعة الجحيــم( ميــرران معــاين 

املاركسية واالســـتعامرية الجديدة والثورة 

اســتعامل  طريــق  عــن  والرأســاملية 

ــور  ــن الص ــط م ــة وخلي ــات حقيقي لقط

غــر االحرافيــة واملهتــزة إلظهــار إذالل 

ــة  ــم اإلمربيالي ــن الناجــم عــن ظل املواطن

الفيلــم  ليكــون  الرأســاملية،  ووريثتهــا 

ــا  ــدر م ــة بق ــدف إىل الفرج ــك ال يه بذل

يهــدف إىل إقنــاع النــاس بحتميــة الثــورة، 

وهــذا يف حــد ذاتــه يســتمد فكرتــه مــن 

مــا بعــد كولونياليــة )فانــون(. 

ــو(  ــوالناس( و)جيتين ــن )س ــار كل م يخت

إلظهــار  )رســائلهام(  مبــارشة  بطريقــة 

مــن  للتخلــص  الوحيــدة  الوســيلة  أنَّ 

الــذل هــي الثــورة ضــد التيــار املفــروض 

ــم  ــة. يعــرض فيل ــكا الاتيني قــًرا يف أمري

األوىل  الوهلــة  مــن  الجحيــم(  )ســاعة 

ــة )الحــرب(  ــف أنَّ دالل ــق كي عــرب التعلي

أصبحــت غامضــة وملتبســة؛ إذ تعنــي 

بالنســبة إىل الطبقــة الحاكمــة )قمــع( 

القانــون،  الفوضويــن والخارجــن عــن 

ــض  ــا( يناه ــراكًا ليبراليًّ ــي )ح ــام تعن بين

الرأســاملية التــي عــاىن منهــا الشــعب إبان 

االســتعامر اإلســباين، ومــا زال يعــاين منهــا 

اآلن زمــن االســتعامرية الجديــدة املتمثلــة 

ــا  ــة. أمَّ ــة واألمريكي ــة اإلنجليزي يف الهيمن
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عــى املســتوى الركيبــي، فتذكرنــا طريقــة 

بالركيــب  الجحيــم(  )ســاعة  تركيــب 

ــتاين(  ــد )إيزنش ــيك عن ــري الديالكتي الفك

وهــو  بومتكــن(،  )املدمــرة  فيلمــه  يف 

مــا يثبــت تشــبث املاركســين داخــل 

ــد بالبعــد التواصــيل  هــذا الســياق الجدي

ــينام.  للس

ــزء  ــو( يف الج ــوالناس( و)جيتين ــدم )س يق

بـــ  عنونــاه  الــذي  الفيلــم  مــن  األول 

)االســتعامرية الجديــدة والعنــف( لقطــة 

مــن زاويــة عاليــة تصــف ســر قطــار 

برعــة فــوق قنطــرة، كــام توضــح اللقطة 

نفســها هرولــة أطفــال فقــراء بجانــب 

القطــار ليلتقطــوا مــا يرميــه لهــم الــركاب 

مــن فتــات الطعــام، ولقــد ســاهم اختيــار 

األطفــال  عــرض  يف  العلويــة  الزاويــة 

مــن  املشــاهد  يحــس  كــام  مقزمــن، 

ــأنَّ األطفــال عــى  ــة ب خــال هــذه الزاوي

ــار  ــن القنطــرة، فاختي وشــك الســقوط م

املخرجــن هــذا ال يتطلــب عنــاًء كبــرًا من 

ـه  طــرف املتلقــي لفهمــه وإدراكــه؛ ألنَـّ

ــذي  ــي ال ــيل الخط ــد التواص ــاير البع يُس

تدعــو إليــه )الســينام الثالثــة(. تنقــل 

ــن  ــارشة التباي ــة مب ــة بطريق ــذه اللقط ه

ــة  ــكا الاتيني ــع أمري ــل مجتم ــاد داخ الح

ــدة،  ــاين ذل االســتعامرية الجدي ــذي يع ال

فاملخرجــان يُقدمــان عاملــن مختلفــن يف 

ــذي  ــة ال ــم الربجوازي لقطــة واحــدة، عالـ

يرمــز إليــه القطــار وعالـــم الفقــراء الــذي 

ــار،  ــي للقط ــاء الخارج ــه الفض ــز إلي يرم

فالقطــار ميثــل الراحــة والرعــة والتقــدم 

يعيشــون  الخــارج  يف  األطفــال  بينــام 

القطــار  خطــورة  بــن  خطــرًا  وضًعــا 

القريــب منهــم وخطــورة القنطــرة التــي 

ــة.  ــا يف أي لحظ ــقطون منه ــد يس ق

ــا كوضــع  ــح متاًم وضعهــم هــذا غــر مري

يهيمــن  مجتمــع  الكادحــة يف  الطبقــة 

عليــه االســتعامريون الجــدد، املمثلــون 

يف أصحــاب املصالــح مــن الطبقــة الغنيــة 

ــة. ــفة اإلمربيالي ــع الفلس ــة م املتواطئ

ويف لقطــة أخــرى، تظهــر طفلــة غنيــة 

ــخ  ــي تنف ــار وه ــذة القط ــن ناف ــل م تط

فقاعــات العلكــة مســلية نفســها يف غرور، 

ويف هــذا تناقــض جــاميل رائــع بــن الفتــاة 

ــة  ــد التخم ــبعت ح ــي ش ــة الت املحظوظ

وهــي اآلن تلهــو بعلكتهــا وبــن األطفــال 

ــون  ــم يلتقط ــار وه ــارج القط ــاع خ الجي
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ــة،  ــم الفارغ ــلء بطونه ــام مل ــات الطع فت

ــدرج املخرجــان لقطــة رجــل آخــر  ــل ي ب

داخــل القطــار وهــو يقــرأ الصحيفــة، وال 

ــدع  ــار! تب ــارج القط ــع خ ــا يق ــدري م ي

ــن  ــا م ــا نوًع ــام بينه ــات في ــذه اللقط ه

العاقــات الديالكتيكيــة املشــابهة للركيب 

ــدم  ــل يق ــتاين(، ب ــد )إيزنش ــري عن الفك

ــار  ــد مشــهد القط ــارشة بع ــان مب املخرج

هــذا مشــهًدا يصــف بنايــات شــاهقة 

ــابقة يف  ــة الس ــض الزاوي ــة تناق ــن زاوي م

اختــارا  املــرة  هــذه  الســابق،  املشــهد 

زاويــة منخفضــة تظهــر جــربوت البنايات، 

وكأنَّهــا ستســقط عــى رؤوس املشــاهدين 

النخبويــة  الهيمنــة  قــدر  ســقط  كــام 

ــراء. ــوم الفق ــى رؤوس عم ــة ع الربجوازي

يدخل إذن كل من )ســوالناس( و)جيتينو( 

اللقطــات واملشــاهد يف عاقــات متضــادة 

ــي  ــل يبن ــن، ب ــن متضارب ــزا إىل عامل لرم

العالـــم  وهــو  العاملــن  هذيــن  أحــد 

الربجــوازي أمجــاده عــى حطــام العالـــم 

ــى  ــة؛ فاملعن ــة الربوليتاري ــفيل للطبق الس

ــن  ــى إالَّ م ــياق ال يتج ــذا الس ــل ه داخ

خــال إظهــار التبايــن والتناقــض بــن 

الطبقتــن االجتامعيتــن. 

الكولونياليــة  بعــد  مــا  أفــام  تجمــع 

ــه  ــت إلي ــا ذهب ــوال م املعــارصة عــى من

ــد  ــا بع ــامت م ــن تي ــة( ب )الســينام الثالث

الحداثــة واملحــددة يف )الهويــة الوطنيــة( 

األقليــات(  و)ثقافــات  و)التعدديــة( 

و)معارضــة الكولونياليــة والكولونياليــة 

الخطــي  الــرد  وبــن  الجديــدة(، 

الكاســييك املبنــي عــى وحــدة املوضــوع؛ 

فهــذا الجمــع بــن تقنيــات كاســيكية 

وموضوعــات مــا بعــد حداثية هــو ما مييز 

ــة يف بحثهــا  الســينام مــا بعــد الكولونيالي

عــن ذاتهــا املتمــردة. ففيلــم )عمــر( مثــًا 

ــا  ــروي أحداثً ــعد ي ــاين أيب أس ــه ه ملخرج

وفًقــا للبنــاء الــردي املســتمر، غــر أنَّــه 

ينقــل التشــذر مــن املحيــط الــردي 

ــايت  ــط املوضوع ــه باملحي ــي ليلحق والتقن

ــذه  ــذر ه ــة التش ــم إزاح ــداليل. ولفه وال

عــامَّ هــو تقنــي، يجــب تحليــل شــخصية 

البســيط.  الخبــاز  الفلســطيني،  عمــر 

يحــاول عمــر يوميًّــا تســلق جــدار الفصــل 

ــي  ــة الت ــه نادي ــاء حبيبت ــتعامري للق االس

تعيــش وراء الســور. فاملخــرج أبــو أســعد 

مســتمر  رسد  داخــل  الفضــاء  يــرخ 

ليوصــل معــاين التفرقــة التــي يســببها 

االختيــار  بهــذا  فيقــرح  االســتعامر، 
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الجــاميل مســتويات أخــرى مــن التشــذر، 

ميكــن  كيــف  إىل  بذلــك  يُشــر  وهــو 

ــون  ــرض أن تك ــن املف ــي م ــة الت للقومي

متامســكة ومتجانســة ومامنعــة أن ترخ 

ــة والظــروف  وتعطــل عــن طريــق الخيان

القاســية التــي يفرضهــا االســتعامر. 

نجــد روح هــذا الطــرح يف فكــر )هومــي 

ــا  ــايل، فحســب م ــا بعــد الكولوني ــا( م باب

ذهــب إليــه )بابــا(، يحــدث التعطيــل 

املســتهدف الســتمرارية تجانــس املفهــوم 

يف  )االزدواجيــة(  مــن  نوًعــا  القومــي 

يحملــون  فالنــاس  األهــايل.  مامرســات 

ــا  ــا هوياتيًّ ــعورهم مراثً ــم وش يف أذهانه

ودينيًّــا وتاريخيًّــا وعرقيًّا وثقافيًّا، ويســمي 

)بابــا( هــذا املــراث الحــارض يف عمــق 

الشــعوب بالبعــد الربــوي )البيداغوجــي( 

الــذي يتعــرض إىل التشــذر عندمــا يصبــح 

ــدف  ــة ته ــة لصــرورة داللي ــاس: «عين الن

إىل تعديــل ملفهــوم )شــعب وأمــة(، وذلك 

ــارصة»))(. ــش مع ــادئ عي ــم مب لتقدي

)1( Bhabha, Homi. “Dissemination: Time, 

Narrative and the Margins of the Modern 

Nation”. Contemporary Social Theory, 

1999, P. 214.

ويتدخــل  يعــدل  التطبيقــي  فالواقــع 

ــا  ــاء ثالثً ــكل فض ــوي ليش ــد الرب يف البع

يجمــع فيــه النــاس بــن معتقداتهــم التــي 

ــة  ــوم الُهوي ــم كمفه ــن آبائه ــا م تعلموه

ــوة  ــة مفروضــة بق ــن مامرســات يومي وب

واقــع جديــد، ســواء كان اســتعامريًّا أو 

ظرفيًّــا. يُســمي )بابــا( هــذا التعديــل 

املعطــل لاســتمرارية الربويــة بالبعــد 

األدايئ، والعاقــة الرابطــة بــن مــا هــو 

ــزت  ــا مي ــي م ــو أدايئ ه ــا ه ــوي، وم ترب

بعــد  مــا  أفــام  موضوعــات  معظــم 

ــن  ــوع م ــى بن ــي تتعاط ــة الت الكولونيالي

ــة،  ــة الوطني ــع الُهوي النســبية مــع مواضي

عــى  أضفــى  النســبي  الطــرح  وهــذا 

ــدايث  ــد الح ــا بع ــا م ــام بعده ــذه األف ه

بالرغــم مــن تشــبثها بالــرد الكاســييك، 

ــزعة  ــعب النـ ــدى تش ــا م ــذا إذا علمن ه

ــب  ــتوعبة ملذه ــة املس ــد الحداثي ــا بع م

الكولونياليــة  بعــد  ومــا  )الفيمينيــزم(، 

ــات.  ــة وثقافــات األقلي ــة الامنطي والنظري

يذهــب أبــو أســعد أبعــد مــن مجــرد 

باالســتمرارية  األدايئ  التشــذر  إلحــاق 

عــى  القبــض  تــم  فعندمــا  الربويــة، 

عمــر بســبب تورطــه يف قتــل جنــدي 

إرسائيــيل، يجــد نفســه يف مــأزق حقيقــي 
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حينــام يجــرب مــن طــرف اإلرسائيليــن 

عــى التنــازل عــن مثاليتــه القوميــة وعــن 

حبــه ونبلــه )البعــد الربــوي(، فيجــد 

عمــر نفســه أمــام واقــع اســتعامري قــاس 

يأمــره بخيانــة أصدقائــه وقضيتــه )البعــد 

عمــر  مقاومــة  مــن  بالرغــم  األدايئ(. 

للبعــد األدايئ هــذا؛ إالَّ أنَّــه يُواجــه خيانــة 

ــة  ــرب بالوطني ــذي ي ــد ال ــه أمج صديق

ــا يشء إذن  ــط، ف ــرض الحائ ــة ع واملثالي

ــاره  متجانــس أو مســتمر داخــل رسد اخت

ــتمرًا.  ــا ومس ــون متجانًس ــعد ليك ــو أس أب

فمفهــوم الوطنيــة أصبــح عنــد أيب أســعد 

وهــذا  و)غامًضــا(،  )متخيــًا(  مفهوًمــا 

نــوع مــن الرجمــة الفنيــة لفكــرة تكســر 

البعــد األدايئ للبعــد الربــوي، بــل تجــاوز 

إيصالــه  طريقــة  ذلــك يف  أســعد  أبــو 

لــدور البعــد األدايئ الــذي أصبــح يف فيلــم 

)عمــر( غامًضــا بــدوره يف مفارقــة تحــدث 

نوًعــا مــن ســخرية األقــدار والشــعور غــر 

ــد للخــوف مــن املســتقبل. املســتقر املول

ــب إىل  ــدي يذه ــاوز والتع ــذا التج إنَّ ه

ــن  ــل ب ــرد تفاع ــن مج ــد م ــو أبع ــا ه م

إىل  املــؤدي  والربــوي  األدايئ  البعديــن 

إحــداث مســاحة ثالثــة هجينــة، األمــر يف 

ــدع مســاحة رابعــة  ــم )عمــر( إذن يب فيل

غــر ملموســة بطبيعتهــا لكنهــا متداخلــة 

مــع املســاحة األوىل وهــي البعــد الربــوي 

والقوميــة،  الهويــة  لــدالالت  الحامــل 

الواقــع  الثانيــة وهــي  ومــع املســاحة 

االســتعامري، ومــع املســاحة الثالثــة حيث 

تتاقــح املســاحتان األوىل والثانيــة لتوليــد 

هجــن قــد يكــون إيجابيًّــا أو ســلبيًّا، ومــع 

التــي يتحــول فيهــا  الرابعــة  املســاحة 

اآلخــر املســتعَمر إىل أداة أكــر فاعليــة 

مــن  االســتعامر  مخططــات  لتنفيــذ 

املســتعِمر نفســه.

)تدمــر  بعــد  إذن هــو  الرابــع  البعــد 

الفضــاء  تفاعليــة  و)تفجــر  الــذات( 

ــوض  ــد غم ــا(، وتولي ــوم باب ــث مبفه الثال

وتحلــل. وتفــكك  وتيــه  مقصــود 

يعيــد أبــو أســعد طريقــة عــرض )غــودار( 

ملفهــوم )العنــف( يف فيلمــه )الجنــدي 

معــاين  كل  بــه  فيلحــق  الصغــر(، 

الغمــوض واملفارقــة، كيــف ال وهــو كــام 

ورد يف )عمــر( يتبنــاه كا الطرفــن ويأخــذ 

معــاين متناقضــة عــى حســب املوقــع 

الســيايس واأليديولوجــي واالنتــامء، لكــنَّ 
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ــوض  ــل الغم ــف إىل عام ــعد يضي ــا أس أب

هــذا عامــل )تدمــر الــذات( يف بعــد 

رابــع، وبذلــك يؤســس لحــوار جديــد 

داخــل النظريــة مــا بعــد الكولونياليــة 

وهــي توكيــل املســتعَمر ليحــل محــل 

ــتعِمر  ــر املس ــوض أن يدم ــتعِمر، وع املس

املســتعَمر، يدمــر املســتعَمر ذاتــه بذاتــه 

فيــام اصطلــح عليــه مــن بعــض مــا بعــد 

ــذايت(.  ــتراق ال ــن بــــ )االس الحداثي

راجعــت  الحداثــة،  بعــد  مــا  زمــن  يف 

مبــا  الكولونياليــة  بعــد  مــا  األفــام 

ــة  ــة معالج ــوود طريق ــام هولي ــا أف فيه

ــوق  ــات تف ــيكية ملوضوع ــينام الكاس الس

اإلنســان األبيــض والعنرصيــة واإلمربياليــة 

ــم  ــكك فيل ــًا ف ــة؛ فمث ــة والهوي والقومي

ــل  ــل( ملخرجــه )جوي )حــان الوقــت للقت

شــوماخار( املفهــوم العنــرصي للتفــوق 

ــل  ــام، مث ــام كان يصــدر يف أف ــض ك األبي

)ميــاد أمــة( لــــ )جريفيــث(، فلــم تعــد 

عشــرة )الكيــو كاكــس( تحظــى بالتقديم 

البطــويل؛ ألنَّ املخرجــن املعارصيــن أمثال 

ــبية  ــون بالنس ــوا يؤمن ــوماخار( أصبح )ش

الثقافيــة،  والهجنــة  الثالــث  والفضــاء 

فيعــرض )شــوماخار( مقاربــة مشــابهة 

خصوًصــا  أســعد  وأيب  )غــودار(  لــــ 

عندمــا يصــف العنــف كمامرســة تتعــدد 

تعاريفهــا وتتناقــض. ففــي فيلمــه تحــرق 

عشــرة )الكيوكاكــس( منــازل األفارقــة 

ــن  ــض املتعاطف ــازل البي ــن ومن األمريكي

معهــم، كــام تقتــل الســود والبيــض عــى 

ــوماخار(  ــان )ش ــد إمي ــامَّ يؤك ــواء، م الس

بفكــرة الفضــاء الثالــث ونســبية املقاربــة. 

يهــدف هــذا النــوع مــن التقديــم إىل 

ــة  ــة( بطريق ــف( و)العنرصي ــرض )العن ع

تقــرب مــن املوضوعيــة، فاللــون والعــرق 

الســوي،  لإلنســان  أهميــة  ميثــان  ال 

ــه إالَّ  ــن أن ميثل ــف( ال ميك ــام أنَّ )العن ك

اإلنســان العنــرصي، العنــف ال يصــدر إالَّ 

عــن االنتــامء لعقليــة إقصائيــة متطرفــة. 

ملســار  هــذه  ومبقاربتــي  الختــام:  يف 

الُهويــة الوطنيــة يف عاقتهــا مــع القوميــة 

واإلمربياليــة، وكيــف يعمــل املخرجــون 

تكييــف  عــى  مواقعهــم  باختــاف 

تقدميهــم  لطريقــة  جاملياتهــم خدمــة 

ــص إىل أنَّ  ــامت، أخل ــذه التي ــي له الفيلم

أفــام مــا بعــد الكولونياليــة تعمــل عــى 

تفكيــك وتشــذير االســتمرارية واالنســجام 
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الجــاميل واملوضوعــايت املقدمــن يف األفــام 

اإلقصائيــة ذات البعــد اإلمربيــايل: فــإذا 

الحداثيــة قــد عطلــت  كانــت األفــام 

الخطيــة ووحــدة املوضــوع والبطوليــة 

والفصــل البينــي بــن الخــر والــر؛ فــإنَّ 

أفــام مــا بعــد الكولونياليــة املنضويــة 

تحــت النـــزعة مــا بعــد الحداثيــة تتهــم 

أفــام الحداثــة هــذه بالذاتيــة والنخبويــة 

ــو  ــى ه ــدف يبق ــة؛ ألنَّ اله ــاَّ تواصلي وال

إيصــال معــاين الــذل واإلهانــة اللذيــن 

ســببهام فكــر االســتعامر واالســتعامرية 

ــا  ــام م ــتطاعت أف ــذا اس ــدة، هك الجدي

تشــذرات  إحــداث  الكولونياليــة  بعــد 

بالبنيــة الفيلميــة اإلقصائيــة مرتــن، مــرة 

ــرة  ــرد الكاســييك وم ــا فككــت ال عندم

ثانيــة عندمــا فككــت موضوعــات األفــام 

الكاســيكية املبنيــة عــى الفصــل البينــي 

ــبية  ــن بالنس ــدة تؤم ــينام جدي ــدع س لتب

تجــاه قضايا االســتعامر والقوميــة والُهوية 

واملقاومــة، وبعبــارة أخــرى فككــت أفــام 

مــا بعــد الكولونياليــة كل انســجامات 

ــا  ــب حاليًّ ــل تواك ــربى، ب ــات الك الردي

ــدة  ــتعامرية الجدي ــر االس ــاوالت تنك مح

فيــام  األهــايل  هويــة  قنــاع  وارتدائهــا 

ــذايت(.  ــح يعــرف بـــ )االســتراق ال أصب

فيلموغرافية الدراسة: 

- The Birth of a Nation. D. W. 

Griffith, EpochProducing, 1915. 

Film.

- Triumph of the Will. Leni Riefen-

stahl, Reichsparteitag-Film, 1935, 

Film.

- BattleshipPotemkin. Sergei Eisen-

stein, Mosfilm, 1925. Film.

- The Eleventh. Dziga Vertov, Kult-

kino, 1928. Film.

- The LittleSoldier. Jean-Luc God-

ard, George de Beauregard, 1963, 

Film.

- La Hora de los Hornos. Fernan-

do Solanas, Octavio Getino, 1968, 

Film. 

- Omar. Hany Abu-Assad, 2013, 

film.

- A Time to Kill. Joel Schumacher, 

Regency Enterprises, 1996, Film.
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ملخصٌ:

يُعالِــُج البحــُث الحــايل أهميَّــَة النظــِر 

ــي  ــِة الت ــِط التنمي ــِل يف إدارِة خط املُتكاِم

ــِب  ــاِت التدري ــاِح سياس ــى نج ــُد ع تعتم

 ُ ــنِّ ــا، ويُب ــع م ــي يف مجتم ــِم املهن والتعلي

نَــاِت االجتامعيَّــِة  خطــورَة إهــامِل املُكوِّ

والثقافيَّــِة الداعمــِة لتحــوٍُّل َســلٍس إىل 

النتائــِج املتوقَّعــِة مــن خطــِط التنميــِة 

بُــدَّ  املــأرِب: ال  تلــك، ولتحقيــِق هــذا 

االقتصــاد  ـاِت  يَـّ تحدِّ إىل  النظــر  مــن 

ــط  ــة خط ــا، وصياغ ــي ككل وفهمه العامل

ــم  ــب والتعلي ــات التدري ــة وسياس التنمي

املهنــي املرتبطــة بهــا يف ضــوء إيجابيــات 

وســلبيات تلــك التحديــات. وألنَّ البحــث 

هل يمكن صناعة مجتمع ذي »مهارات 
عالية« من خالل سياسة التعليم والتدريب 
المهني؟..    نظرة في مخاطر التنمية ُأحادية النظر ..

 عبد اهلل بن سعيد الشهري
                                                                                  نقله إلى العربية:

                                                                             د. محمود القسطاوي

ُ
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بتفــادي  أكــر  بشــكل  معنــيٌّ  الحــايل 

تكــرار الســلبيات التــي انتهجتهــا دوٌل 

ــى إبــراز مزالــق النظــر  أُخــرى؛ فإنَّــه توخَّ

ــار  ــوي املُش ــط التنم ــادي يف التخطي األُح

إليــه وتداعياتــه عــى ثقافــة املجتمــع 

 . ككل

 

ــع  ــاء مجتم ــة إنش ــألُة إمكاني ــرُح مس تط

ــة  ــال سياس ــن خ ــة م ــارات عالي ذي مه

ذات   )VET( مهنــي  وتدريــب  تعليــم 

ــاؤالِت  ــن التس ــَد م ــدة العدي ــاءة جي كف

ــث  ــد الحدي ــائكِة، أوَّاًل: عن ــا الش والقضاي

ــل  ــة، ه ــارات عالي ــع ذي مه ــن مجتم ع

نحتــاج أيًضــا إىل تنــاول مفهــوم )رأس 

ــا  ــك؛ ف ــي(؟ إن كان كذل ــال االجتامع امل

التاريــخ  بــدور  العنايــة  مــن  إذن  بُــدَّ 

والثقافــة، كــام فعــل)Elias( يف كتابــه 

ــد  ــب العدي «، إىل جان ــرُّ ــة التَّح »عملي

مــن العوامــل األخــرى، التــي تتجــاوز 

جهــود الدولــة املبــارشة واآلنيــة. مــن 

أنَّ  نــرى  ذلــك:  عــى  الحيَّــة  األمثلــة 

الغــرب  يف  الطويلــة  التحــر  عمليــة 

ــة  ــم الثقافي اشــتملت عــى بعــض املعالِـ

أحدثــت  التــي  الرئيســة  واالجتامعيــة 

تحــوُّاًل كبــرًا يف رحلتــه مــن العصــور 

الوســطى إىل عــر التكنولوجيــا الحيويــة 

ــام 2000م(، )ص/  ــارص. ])Elias(: )ع املع

230([، ولكــن مــا يجــب اإلشــارة إليــه 

هنــا: هــو أنَّ تلــك التغــرات خرجــت 

مــن رحــم الغــرب، ووقعــت هندســتها يف 

ــريب.  م الغ ــدُّ ــب التق قل

ــرات  ــك التغي ــأت تل ــرى: نش ــارة أخ بعب

وغــر  املنضبطــة  الجدليــة  بــن  مــن 

بالطبيعــة  املنضبطــة لعاقــة املجتمــع 

مســتويات  وعــى  مختلفــة،  صــور  يف 

متعــددة. 

ــن  ــن ب ــرات م ــك التغي ــأت تل  نش

الجدليــة املنضبطــة وغــر املنضبطــة 

لعالقــة املجتمــع بالطبيعــة يف صــور 

مختلفــة، وعــى مســتويات متعددة. 

ــة منضبطــة«  ــح »جدلي ــه مبصطل مــا أعني

أنَّ  هــو   )Controlled Dialectic(

حــدٍّ  إىل  نجحــت  الغربيــة  الشــعوب 

بعيــد يف فــرض طابعهــا الخــاص عــى 

التناقــض  جعــل  مبــا  التحــوُّل،  مســار 

ــة  ــة واالقتصادي ــا االجتامعي ــن مكوناته ب

املحليــة يف أدىن مســتوياته؛ وإن كانــت ال 
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ــو مــن أزمــات حــادة نظــرًا لطبيعــة  تخل

ــاملية  ــة الرأس ــة بالثقاف ــب املتصل العواق

يُشــر  بينــام  1996م([،  )عــام   :)Bell([

ــة« إىل  ــر املنضبط ــة غ ــح »الجدلي مصطل

والقــوى  الطبيعيــة،  الظــروف  مجمــل 

وتحكــم  إلدراك  املتجــاوزة  الكامنــة 

أغلــب األفــراد الواقعــن تحــت تأثــر 

تلــك الظــروف، فتشــمل خضــوع إرادة 

مجتمعــات مــا لــروط اقتصادية ليســت 

ــن  ــض ب ــل التناق ــا يجع ــا، مب ــن صنعه م

يف  واالقتصاديــة  االجتامعيــة  مكوناتهــا 

أعــى مســتوياته، أي: عكــس األول. كذلك 

ــدَّ  ــر املنضبطــة أن متت ــة غ ــن للجدلي ميك

للمجــال التاريخــي، فتتنــاول -عــى ســبيل 

املثــال- تأثــر »املذهــب الروتســتانتي« يف 

 Max( تطــور النظــام الرأســاميل ]فرضيــة

ــع  ــرب م ــال الغ ــر اتص Weber([)1(، وتأث

ــام  ــامية ])O’Brien(: )ع ــارة اإلس الحض

ــار أنَّ  ــك باعتب 1999م(، )ص/ 387([، وذل

ــان واســعا النطــاق، يصــدق  ــن حدث هذي

ــاوزان  ــرورتهام متج ــام يف س ــام أنَّه عليه

األمــة  أفــراد  أغلــب  وتحكــم  إلدراك 

حتــى وصــف بعــض النقــاد اإلصــاح اللُّوثــري   )1(

ــه اإلصــاح الــذي أينــع عكــس مــا كان يصبــو  بأنَّ

ــه. إلي

الغربيــة آنــذاك، ومــع ذلــك كانــا ســببًا يف 

تغيــر وجــه القــارة األوروبيــة عــى نحــو 

ــذري. ج

ــا أيَّ  ــب متاًم لكــن؛ هــل ينبغــي أن نتجن

اعتبــار للصــورة الكبــرة للمشــهد، وأن 

نقنــع بالجانــب اإلقليمــي للقصــة؟ أي 

الجانــب الطيِّــع اليســر للعمليــة املتمثــل 

ــاذج اإلدارة  ــن من ــر م ــدد كب يف وجــود ع

مــة لهــذا  ونظريــات إدارة األعــامل املصمَّ

ــرض؟  الغ

القيــام  ــل  نُفضِّ قــد  الحالــة:  هــذه  يف 

ــن  ــرة ع ــات املتوف ــح للدراس ــل مس بعم

تشــكيل  ومنــاذج  ـم،  التعلُـّ مؤسســات 

ــات  ــامل، ونظري ــة األع ــارات، وأنظم امله

التعلــم، والخــروج مــن ذلــك كلِّــه بتصــور 

ــي  ــم والتدريــب املهن عــن سياســة التعلي

يُفــرض أن تكــون متكاملــة -مــع تجاهــل 

جميــع العوامــل األخــرى مهــام كانــت 

يكــون  تأثرهــا-  يف  وحاســمة  مهمــة 

الهــدف منهــا: هــو خلــق مجتمــع ذي 

مهــارات عاليــة مســتقر ومتــن. لتلخيــص 

هــذا الجــزء، لدينــا خيــاران واســعان: 

الخــاص  الكبــر  املســار  نتبــع  أن  ــا  إمَّ
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التقــدم  مجــال  يف  الغربيــة  بالتجربــة 

ــب العمــل عــى  االقتصــادي، وهــذا يتطلَّ

ــن  ــل، ومُيك ــل األج ــم طوي ــروع ضخ م

ــد  ــن بع ــه، ولك ــخة من ــاج نس ــادة إنت إع

فــرة طويلــة، أو أن نختــار ســلوك طريــق 

مامثــل لذلــك الــذي ســارت عليــه النمــور 

ــذي  ــق ال اآلســيوية األربعــة، وهــو الطري

-عــى الرغــم مــن أنَّــه لـــم يكــن طريًقــا 

طبيعيًّــا وتلقائيًّــا لهــؤالء النمــور باملقارنــة 

مــع أقرانهــم الغربيــن- اســتطاع أن ينقــل 

النمــور األربعــة إىل آفــاق غــر مســبوقة 

ــادي. ــو االقتص ــن النم م

ــيوية،  ــة واآلس ــن الغربي ــا التجربت يف كِلت

ــة  ــارات املوجه ــن امله ــروع تكوي كان م

نحــو الســوق هــو محــور سياســاتهام، غر 

ــة اســتغرق األمــر  ــة الغربي ــه يف التجرب أنَّ

ــور  ــرون يك تتط ــة ق ــن ثاث ــرب م ــا يق م

الدافــع  كان  بينــام  وتنضــج،  التجربــة 

ــة اآلســيوية سياســة حاســمة  وراء التجرب

ــديدة  ــة ش ــن خط ــة، ضم ــا الدول تقوده

اإلحــكام، ويتــم تنفيذهــا بدقــة، واإلرشاف 

عليهــا يف إطــار فــرة زمنيــة اســتمرت 

 :)Nolan([ عقــود.  ســبعة  مــن  ألقــل 

)عــام 2001م(، )ص/ 15([.

أعتقــد أنَّ أيَّ محاولــة لخلــق مجتمــع 

تســتلزم  والتــي  عاليــة،  مهــارات  ذي 

ــتوى  ــى املس ــر ع ــداث تغي ــوح إح بوض

ــن خــال سياســات  ــع، م ــي الواس الجمع

وحدهــا،  املهنــي  والتدريــب  التعليــم 

مهــام كانــت منهجيــة ومدروســة بجديــة، 

ــل؛  ــا بالفش ــوم عليه ــة محك ــي محاول ه

فاملجتمــع الــذي نحــن بصــدده قــد ينشــأُ 

رغــم ذلــك ويظــلُّ عــى قيــد الحيــاة 

املــدى  عــى  ولكــن  الوقــت،  لبعــض 

ــار بعــض  ــد األخــذ يف االعتب ــل، عن الطوي

ــيتدهور،  ــرى، س ــية األخ ــل األساس العوام

وينهــار، أو عــى األقــل: يف نهايــة املطــاف 

ســيقع يف أتــون معضلــة كبــرة مهــام 

ــوازن  ــة »ت ــل معضل ــت الظــروف، مث كان

 .)LSE( املنخفضــة«  املهــارات 

فيــام تبقــى مــن هــذا البحــث، ســأوضح 

وســأقوم  األمــر،  ذلــك  يف  الســبب 

باســتعراض بعــض العوامــل الرئيســة التي 

 )ecosystem( »ــي ــام البيئ ــكِّل »النظ تُش

اســتخدمه  الــذي  للمصطلــح  -طبًقــا 

1999م(-  )عــام  كتابــه  يف   )Finegold(

واملســؤولة عــن إيجــاد مجتمــع قــوي ذي 

ــة. ــارات عالي مه



| 114115 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

يف البدايــة: قــد يكــون مــن املفيــد القيــام 

ــًدى  ــل: »إىل أيِّ م ــك الســؤال القائ بتفكي

»مهــارات  ذي  مجتمــع  إنشــاء  مُيكــن 

عاليــة« مــن خــال اســتخدام سياســة 

ــارة:  ــي؟«. فعب ــب املهن ــم والتدري التعلي

ــر إيل  ــي« تُش ــب املهن ــم والتدري »التعلي

ــيئن:  ش

)1( التعليم.

)2( التدريب املهني. 

ــن  ــن م ــن اثن ــدث ع ــن نتح ــك: نح لذل

األنشــطة األساســية )التعليــم، والتدريب( 

أرجــاء  كافــة  يف  إجــامع  يوجــد  التــي 

ــة  ــام. وكلم ــة تأثره ــى أهمي ــة ع الدول

»مجتمــع« عنــد الحديــث عــن »مجتمــع 

ذي مهــارات عاليــة« تُنبِّــه عــى املســتوى 

الجامعــي، وتُشــر إىل مجتمــع ســكاين 

بــري، ويف املصطلحــات الُعرفيــة املألوفة 

ــراد يعيشــون  ــن األف ــوع م تشــر إىل جم

ــا عبــارة »مهــارات  مًعــا يف بلــد معــن. أمَّ

عاليــة«؛ فتشــر بدورهــا إىل مجموعــة من 

املواهــب والقــدرات التــي يتطلَّبهــا ســوق 

العمــل للعمــل بكفــاءة يف الصناعــات 

مجــال  مثــل  واالقتصــادات،  املتقدمــة 

والتكنولوجيــا  املعلومــات،  تكنولوجيــا 

 Kraak([ الحيويــة، وتصنيــع الطائــرات

et al(: )عــام 2006م(، )ص/ 9([. 

ــو  ــم وه ــوع امله ــأيت إىل املوض ــرًا: ن وأخ

ــى  ــة ع ــع سياس ــن وض ــة«. مُيك »السياس

ــة  ــي مجموع ــر لتلب ــكيل الكب ــاق ال النط

ضخمــة مــن االحتياجــات، كــام مُيكــن 

ــي أو  ــتوى الوطن ــى املس ــك ع ــل ذل عم

ــة  ــك السياس ــع تل ــن وض ــاري، أو ميك الق

عــى نطــاق صغــر ملعالجــة املشــاكل 

بإحــدى  الخاصــة  املطالــب  وتلبيــة 

الصناعــات املعينــة، مثلــام هــو الحــال 

بالنســبة للــركات الفرديــة واملؤسســات، 

أو حتــى بالنســبة إىل بعــض األســواق، 

ــواق  ــات، واألس ــا املعلوم ــل تكنولوجي مث

ــن  ــة، ولك ــات الصيدالني ــة باملنتج الخاص

ــق بـــ  ــايل تتعل ــياق الح ــة يف الس السياس

الــذي  املهنــي«  والتدريــب  »التعليــم 

الــة  فعَّ سياســة  أي  أنَّ  ضمًنــا  تعنــي 

كفيلــة  املهنيــن  والتدريــب  للتعليــم 

عاليــة  مهــارات  ذي  مجتمــع  بإيجــاد 

يتصــف باملتانــة والدميومــة. ومــن املتوقع 

ــداث  ــى إح ــة ع ــك السياس ــل تل أن تعم

تغيــر عى املســتوى الجامعــي )أي: إيجاد 
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املجتمــع املســتهدف( مــن خــال تقديــم 

ــو  ــة(، وه ــة )ال املنخفض ــارات العالي امله

ــك هــدف يتوقــف عــى أســبقية  مــع ذل

ــع.  ــاق واس ــى نط ــن ع ــة التمك ثقاف

إن كان التحليــل األخــر صحيًحــا؛ فــإينِّ 

أميــُل إىل االختــاف معــه، وذلــك لســبب 

أنَّنــا موجــودون  : وهــو  وحيــد وُمهــمٍّ

ــج  ــة بـــ »مزي ــتوجب العناي ــر يس يف ع

مــن الظــروف« ])Kraak et al(: )عــام 

يف  نطمــع  كُنَّــا  إن   ،])1 )ص/  2006م(، 

ــَي  اقتصــاد مــن شــأنه أن يســتوعَب ويُلبِّ

ــة،  ــارات عالي احتياجــات مجتمــع ذي مه

ــتمرار. ــود واالس ــٍل للوج قاب

مــن بــن الظــروف العديــدة التــي تُشــكِّل 

ــي رشط  ــة، وه ــأيت الثقاف ــج ت ــك املزي ذل

. لهــذا: أزُعــم أنَّ الطابــع األســايس  أســايسٌّ

املهنــي  والتدريــب  التعليــم  ألنظمــة 

واملجتمعــات التــي تُولِّدهــا -ســواء كانــت 

مجتمعــات ذات مهــارات منخفضــة، أو 

ــو  ــات تخل ــي مجتمع ــا حت ــة، أو رمب عالي

مــن املهــارات- يتشــكَّل إىل حــدٍّ كبــرٍ 

ــو  ــة بنم ــة املحيط ــة الثقافي ــل البيئ بفع

ــة.  ــك األنظم تل

ومــن الصعــب للغايــة -إن لـــم يكــن 

مــن املســتحيل- تصــوُّر كلٍّ مــن سياســة 

التعليــم والتدريــب املهنــي واملجتمــع 

الــذي تكــون ســامته املميِّــزة معزولــة 

ــا عــن -أو ال تســمح بنفــاذ- أيٍّ مــن  متاًم

 Ken( ــا لـــ ــة. ووفًق ــة الخفي ــوى الثقاف ق

Wilber(، ينتــج هــذا مــن إدراك أنَّــه: »ال 

توجــد الثقافــة يف الفــراغ بشــكل منفصل، 

ــامذج  ــردي بالن ــي الف ــط الوع ــام يرتب فك

املاديــة الواقعيــة )مثــل الدمــاغ(، كذلــك 

ــامذج  ــة بالن ــات الثقافي ــط كل املكون ترتب

املؤسســية الظاهريــة املاديــة«. ])عــام 

.])63 )ص/  2000م(، 

كَِا الطرفــن -القامئــن عــى وضــع وإدارة 

املهنــي  والتدريــب  التعليــم  سياســة 

املرجــوة مــن جهــة، واملســتفيدين منهــا، 

أو املســتهدفن بهــا، أو األفــراد مــن الجهة 

ــن املنتســبن  ــع م األخــرى- هــم يف الواق

إىل ذات الثقافــة املهيمنــة يف مجتمعهــم. 

الجميــع  إنَّ  إذن:  القــول  نافلــة  فمــن 

التفكــر  مــن  مشــركة  أمنــاط  لديهــم 

ــؤازرة  ــون م ــا أن تك ــي: إمَّ ــرف الت والت

ــة، أو ال.  ــارات عالي ــكيل مه ــم وتش للتعل

نتيجــة لذلــك: يتطــور مــع مــرور الوقــت 
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نظــام معــريف شــبه مغلــق، وفًقــا الصطاح 

)Gregory Bateson(، حتــى تصبــح أيُّ 

محاولــة لابتعــاد عــن بــؤرة جــذب هــذا 

ــركة  ــاط مش ــم أمن ــع لديه إنَّ الجمي

ــا  ــي: إمَّ ــرف الت ــر والت ــن التفك م

ــم وتشــكيل  أن تكــون مــؤازرة للتعل

ــة، أو ال.  ــارات عالي مه

النظــام ُعرضــًة للفشــل أكــر مــن النجــاح. 

ــام 1979م(، )ص/ 48([.  ])Bateson(: )ع

ــابقة، أرى أنَّ  ــارات الس ــر إىل االعتب بالنظ

)عــام   :)Peter and Papadopoulos([

2000م(، )ص/ 11([ يدفعــان بــذكاء نحــو 

إثبــات هــذا األمــر، وذلــك بالتأكيــد عــى 

رضورة »التعامــل مــع املعايــر والقيــم 

عــن  فضــًا  املجتمــع،  يف  املوجــودة 

املظاهــر الريحــة التــي تُشــكِّل الطبقــة 

ثقافــة  لتحقيــق  للثقافــة«؛  الخارجيــة 

سياســة  خــال  مــن  املُجــِدي  ـم  التعلُـّ

التعليــم والتدريــب املهنــي عــى مســتوى 

وطني.

وإللـقـــاء مـزيـــد مــن الـضـــوء عى هـــذا 

ــامين  ــموذج األلـ ــوق النـ ــب، نـسـ الجـانـ

ــف الناجــح  ــدرة عــى التكيُّ ــال؛ فالق كمث

للنظــام األلـــامين يف تشــكيل املهــارات 

)عــام   :)Green & Sakamoto([

2001م(، )ص/ 88([ تديــن بكثــر مــن 

الفضــل إىل الثقافــة املوجــودة التــي تُروُِّج 

ــة،  ــام املؤانســة االجتامعيــة التلقائي لنظ

ولنمــو الراكــة نحــو مجتمــع التعلــم 

])Kearns(: )عــام 2000م(، )ص/ 18([. 

أنَّ  إالَّ  النمــوذج مشــجًعا؛  هــذا  يبــدو 

البعــض قــد يعــرض عليــه ويستشــهد 

للنمــور  االقتصــادي  النمــو  بنمــوذج 

األربعــة، والــذي يبــدو )غــر طبيعــي( إىل 

حــدٍّ مــا، للتقليــل مــن دور الثقافــة بعيــد 

ــول  ــام يق ــر، وإالَّ -ك ــق األث ــد، وعمي األم

البعــض عــى ســبيل الجــدل االفــرايض-: 

كيــف ســيمكننا اعتبــار املعجــزة اآلســيوية 

ــيوية  ــة اآلس ــت الثقاف ــزة(؟ إن كان )معج

ــا،  ــًدا نهضــة مدفوعــة ذاتيًّ لـــم تشــهد أب

كالتــي حدثــت يف الغــرب، وإذا لـــم يُوجد 

يف ذاكرتهــا الثقافيــة الظــروف الخاصــة 

واملُهيئــة للتقــدم االقتصــادي كتلــك التــي 

ــام  ــم الغــريب، عندهــا -ك ــت يف العالَـ كان

يُوجــد  ال  املعارضــن-  حجــة  تســتطرد 

ــة  ــع بالثقاف ــي للدف ــبب منطق ــاك س هن
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الســائد!  ــح  املرجِّ العنــر  باعتبارهــا 

تهــا،  عنــد التســليم بهــذه الحجــة عــى ِعاَّ

نجــد أنَّهــا تشــكل مفارقــة. 

ردي على تلك الحجة يتكون من 
شقين: 

األول: هــو أنَّ اقتصــادات النمــور األربعــة 
كان لهــا ثقافاتهــا الخاصــة، ولكنَّهــا كانــت 

ــة«  ــة«، و»فوري ــة«، و»آني ــات طارئ »ثقاف

ــئ  ــة املفاج ــور األربع ــا إدراك النم أثاره

ــه يتعــنَّ  يف فــرة مــا بعــد االســتعامر بأنَّ

عليهم منافســة العالـــم الغريب، أو اللحاق 

بــه عــى األقــل. لقــد كانــت ثقافــة وقتيــة 

ــف  ــدة املوق ــدت ولي ا، ُوِج ــدًّ ــة ج مكثف

ألداء وظيفــة معينــة ومركَّــزة.  فعــى 

يرجــع  الــذي  الغــرب  مــن  النقيــض 

وتدريبــه  تعليمــه  نُظُــم  يف  باألســاس 

ــطة  ــادي إىل األنش ــوه االقتص ــي ومن املهن

والثقافيــة  والسياســية  االجتامعيــة 

املوقــف  شــهد  املختلفــة،  املحليــة 

اآلســيوي أنظمــة تعليــم وتدريــب مهنــي 

ــة التــي تيقظــت  وضعتهــا وقادتهــا الدول

ــل  ــن العوام ــدد م ــاف لع ــة املط يف نهاي

وكان  والشــائكة،  الضاغطــة  الخارجيــة 

ــا، أو  ــا غريبً ــل أحيانً ــك العوام ــض تل بع

مناقًضــا للجــو الثقــايف العــام الــذي اتســم 

تقليــدي«  اجتامعــي  »صفــاء  وقتهابـــ 

ــول  ــه. يق ــع وعنايت ــة املجتم ــل رعاي مح

])Nolan(: )عــام 2001م([ مقارنًــا بــن 

ــد يف  ــن الصــن والهن ــة وب ــور األربع النم

هــذا الصــدد: »شــهدت النمــور األربعــة 

مُنُــوًّا رسيًعــا، وذلــك بفضــل  الصغــرة 

مجموعــة مــن اإلجــراءات التــي اتخذتهــا 

ــارش،  ــر مب ــارش أو غ ــكل مب ــة، بش الدول

إىل جانــب االســتفادة مــن املوقــع الجيــد، 

هــة للخــارج، يف الوقــت  والسياســات املوجَّ

الــذي كانــت بلــدان أخــرى، مثــل الهنــد 

والصــن، تتجه نحــو الداخــل«. )ص/ 15(.

لقــد كان تأثــر مراعــاة البُعــد الثقــايف 

املحــيلِّ بالنســبة إىل لصن والهنــد جبَّاًرا يف 

إبقائهــام متجهتــن نحــو الداخــل أكر من 

ــادي  ــو االقتص ــا النم ــة. أمَّ ــور األربع النم

الرسيــع للنمــور األربعــة؛ فقــد ســبقه 

ــدة ارتآهــا  ــة عدي ــازالت ثقافي ــه تن ورافق

املســؤولون وُصنَّــاع القــرار لترسيــع وتــرة 

ــادي)1(.  ــو االقتص النم

مثــال يف دولــة خليجيــة  لاســتطراد  يحــرين   )1(

ت عطلــة نهايــة األســبوع مــن الخميــس  غــرَّ
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مـقـابـلـــة  2011م(  )عـــام  أُجـريـــت 

االجتامعــي  الناشــط  مــع  شــخصية 

التايانــدي )SulakSivaraksa(، أجراهــا 

برنامــج  يف   )Stephen Sackur( معــه 

 ،)BBC( قنــاة  عــى   )HARDtalk(

ــام  ــي -ك ــه الت ــى بعــض آرائ ــوف ع للوق

ــن  ــد م ــت العدي ــول )Sackur(- جذب يق

املؤيديــن حــول العالَـــم. 

النمــو  تقييــم  إعــادة  آراؤه  شــملت 

االجتامعــي، ال مــن حيــث الناتــج املحــيل 

مــن حيــث  ولكــن   ،)GDP( اإلجــاميل

الســعادة االجتامعيــة والرضــا النفــي. 

ــده يف  ــوف عن ــتحق الوق ــاك يشء يس هن

هــذه الدعــوة العلنيــة للعــودة إىل قيمــة 

تقليدية من إحدى الشــخصيات اآلســيوية 

املؤثــرة. فرغــم أنَّ رأيــه لـــم يتجــاوز حيــز 

الفكــرة؛ إالَّ أنَّــه يطالــب بــيء قــد نُــِي 

يف خضــم الســعي املســتري نحــو النمــو 

االقتصــادي. هــذا العنــر املنــي، وهــو 

ــة.  ــة ثقافي ــا، ذو طبيع ــد هن ــت القصي بي

والجمعــة إىل الجمعــة والســبت، بحجــة تحســن 

ــن  الوضــع االقتصــادي. )لكــن مــا الــذي تحسَّ

ــن  ــد -أي ــادي للبل ــع االقتص ــو الوض ــل، أه بالفع

املــؤرشات؟- أم الوضــع االقتصــادي ملســتفيدين 

معينــن؟!(.

تجــاوزه  أو  العنــر،  هــذا  إهــامَل  إنَّ 

ــا مبالغــة-  ــٌل -وب ــة كفي ــو بحســن ني ول

بجلــب كــوارث اجتامعيــة مدمــرة، حتــى 

ــة  ــو الثقاف ــامع ودارس ــراُء االجت ــكَّ خ ص

ــرف  ــا يُع ــا خاصًّ ــة مصطلًح ــذه العاقب له

 ،)Cultural Lag( »بـــ »التخلــف الثقــايف

ــة  ــرِّ عــن الصدمــة الهائل وهــو وضــع يُع

التــي يتلقاهــا مجتمــع مــا مــن جــرَّاء 

فــرض سياســة منــو اقتصــادي مرهقــة 

ومفاجئــة يُتوقــع منــه مواكبتهــا فــوًرا 

وباســتمرار. ])Kendall(: )عــام 2007م(، 

.])53 )ص/ 

ــة  ــى الحج ــرد عل ــن ال ــي م ــق الثان الش
ــا  ــة ذاته ــذه الثقاف ــو أنَّ ه ــابقة: ه الس
ــا-  ــحَّ وصفه ــوارئ إن ص ــة الط -أي: ثقاف

تســببت يف عــدد مــن األعــراض الجانبيــة 

 Ashton et([ قــال  وكــام  املســتقبلية. 

الثاثــة  النمــور  2002م([  )عــام   :)al

)ســنغافورة، وتايــوان، وكوريــا الجنوبيــة( 

تواجــه مخاطــر تتحــدى الــدور التقليــدي 

التــي  املهــارات  تشــكيل  لسياســات 

ــة والخاصــة باالقتصــادات  ــا الدول تقوده

بالنســبة  العــايل.  اآلداء  ذات  اآلســيوية 

ســبيل  عــى  الجنوبيــة(،  )كوريــا  إىل 
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)عـــام   :)Ashton([ يـقـــول  املـثـــال، 

2002م(، )ص/ 25([ ورفاقــه: إنَّــه يف ظــلِّ 

ــة  ــاَّ مركزي ــق ال ــة لتحقي ــوط الجمَّ الضغ

ــوزارة  ــل ل ــاك دور أق ــة، »هن والدميقراطي

عماقــة، حيــث تكــون الحكومــة مضطــرة 

لاعتــامد بشــكل أكــر عــى الســوق مــن 

أجــل تنســيق العــرض والطلــب عــى 

التعليــم والتدريــب«. 

مــن  النقيــض  وعــى  أخــرى:  بعبــارة 

الغربيــة،  الحالــة  تطــورات  مجمــل 

ــن  ــيء م ــة ب ــة الكوري ــت السياس ضحَّ

نفســها  وأســلمت  املحليــة،  الثقافــة 

ــات الســوق اســتعجااًل للنمــو، وهــو  آللي

مــا ال نريــد لسياســاتنا أن تقــع فيــه. 

مــن الــروري اإلشــارة هنــا إىل مــا أظنُّــه 

العامــل الجوهــري يف تحديــد جــدوى 

ــال؛  أي نظــام تعليــم وتدريــب مهنــي فعَّ

ــارات  ــع ذي مه ــة مجتم ــايل: إمكاني وبالت

امتــداًدا  يشــكل  وثابــت  متــن  عاليــة 

سلًســا لذلــك النظــام. لقــد ســعيت يف 

أحــد أبحــايث حــول تحريــر مفهــوم الثقافة 

إىل وضــع تعريــف للثقافــة أكــر وضوًحــا 

التعريــف  ذلــك  ســبق  وقــد  ونضًجــا، 

تقييــم للتعريفــات الشــائعة املســتخدمة 

التــي ورد ذكرهــا يف معــرض الحديــث عن 

الدراســات الســابقة؛ وبالتــايل: حاولــت 

قصــارى جهــدي التوفيــق بــن التعاريــف 

بعــض  وتقديــم  الحاليــة،  املوجــودة 

الحقائــق املفقــودة بهــا، ودمــج املفاهيــم 

ــف. ــذه التعاري ــن ه ــة ب ذات الصل

ــد  ــة يف تحدي ــة دور الثقاف ــل مناقش وقب

والتدريــب  التعليــم  سياســة  جــدوى 

ــي تهــدف إىل إنشــاء مجتمــع  ــي الت املهن

ذي مهــارات عاليــة، يجــدر أوَّاًل أن نقــوم 

الثقافــة يف  فنقــول  الثقافــة،  بتعريــف 

ــاط  ــي: »أمن ــار ه ــف املخت ــوء التعري ض

ــدٌة وال واعيــة عــى األغلــب مــن  ُمعقَّ

األفكار، واملشــاعر، والســلوكيات تُكتســب 

وتُنقــل باألســاس عــن طريــق الرمــوز، 

ــوة  ــب الق ــاط جوان ــذه األمن ــكِّل ه وتُش

ــزة )اإلنجــازات(، وجوانــب الضعــف  املميِّ

ــة  ــات بري ــات( لجامع ــزة )اإلخفاق املميِّ

يف مجتمــع مــا«.

منــاذج  وجــود  افــراض  ميكــن  إذن؛ 

ثقافيــة ســائدة داخــل كل مجتمــع، هــذه 

ــوة،  ــع مواطــن الق ــا أن تصن ــامذج: إمَّ الن

أو الضعــف املميــزة لهــذا املجتمــع. 
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إذن؛ ميكــن افــراض وجــود منــاذج 

ــع،  ــائدة داخــل كل مجتم ــة س ثقافي

تصنــع  أن  ــا  إمَّ النــاذج:  هــذه 

مواطــن القــوة، أو الضعــف املميــزة 

لهــذا املجتمــع. 

عــى ســبيل املثــال: يف املجتمــع الــذي 

يوجــد فيــه تناقضــات كبــرة بــن النــامذج 

الثقافيــة املطبقــة الســائدة يف األماكــن 

ــة يف  ــطة اليومي ــل ويف األنش ــارج العم خ

ــة  ــة اإلداري ــامذج املثالي ــن الن ــة، وب جه

واألنشــطة التجاريــة يف املؤسســات داخــل 

العمــل، ال بُــدَّ ألي نظــام شــامل للتعليــم 

ٌر لــه أن  والتدريــب املهنــي، إذا كان ُمقــدَّ

ينجــح، أن يقــوم بكل يشء ممكــن لتقليل 

ــا القضــاء  حجــم وتأثــر هــذه الفجــوة. أمَّ

النهــايئ عــى هــذا التناقــض إىل األبــد؛ 

فمســتحيل مــن وجهــة نظــري، وذلــك 

ألنَّــه -كــام أوضحــت ســابًقا فيــام يتصــل 

بالجدليــة املنضبطــة وغــر املنضبطــة- 

ســيظل النشــاط البــري الواعــي بشــكل 

الخفيــة  النوائــب  مواجهــة  يف  دائــم 

ــترة  ــه املس ــي، وضغوط ــع االجتامع للواق

ــول:  ــا الق ــوز لن ــل يج ــة، ب ــر املتوقع وغ

ــن  ــب م ــزايئ الصع ــب الج ــذا الجان إنَّ ه

الواقــع االجتامعــي -لنســتطرد قليــًا- هــو 

ــل  ــط والعم ــر للتخطي ــع الب ــذي يدف ال

يتوقــف  دونــه  ومــن  معينــة،  بطــرق 

ــى  ــان ع ــاة اإلنس ــن حي ــر م ــزء األك الج

ــف.  نحــو مخي

عـنـد اسـتـعـراض الـدراسـات الـمـتـوفـرة 

الـمــرتــبـطــــة بــالــمــوضــــوع، نـجـد 

Trompenaars & Hampden-([ أنَّ 

Turner(: )ص/ 157([ قــد أقــرَّا أيًضــا 

ــوِّق للتناقــض -كــام  ــر الضــار واملُع بالتأث

ــب  ــة واملطال ــات املحلي ــن الثقاف ــاال- ب ق

ــد  ــركات. وق ــات ال ــا ثقاف ــي تطرحه الت

أملــح ])Ashtone and Francis(: )عــام 

ــال  ــل خ ــر مامث ــا إىل خط 1996م([ أيًض

تقييمهــام لـــ »مبــدأ التوافــق«، حيــث 

ــن  ــدِّ م ــة للح ــات املثبط ــا االتجاه ناقَش

التناقــض، وَعِمــَا عــى إحــداث »التوافــق 

بــن منــاذج العاقــة التــي يرعاهــا التعليــم 

ــال  ــة ألداء فعَّ زم ــامذج الاَّ النظامــي، والن

ــاميل«. )ص/ 19(.  ــل الرأس ــوق العم يف س

: أنَّ مشــكلة التناقــض هــذه ذات  والحــقُّ

ــح  ــا توضي ــن إذا أردن ــب، ولك ــع ُمركَّ طاب

الــرر األبــرز الــذي تُحِدثــه؛ فســنجد أنَّــه 
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اتســاع الفجــوة بــن تطلعات الدولــة التي 

ــب  ــم والتدري ــات التعلي ــل يف سياس تتمث

ــن  ــة، وب ــات االقتصادي ــي، واإلصاح املهن

ألفــراد  الشــخصية  الوجوديــة  الحاجــة 

املجتمــع مــن أجــل التعبــر عــن ذواتهــم 

 Trompenaars&([ .وتحقيقها يف الواقــع

1997م(،  )عــام   :)Hampden-Turner

.])175 )ص/ 

ــاملة  ــة ش ــى ثقاف ــاظ ع ــل الحف ــن أج م

املبــادئ  مــع-  -وتتوافــق  إىل  تُــؤدِّي 

ــة  ــه اقتصــاد وأنظم ــي توجِّ ــية الت األساس

التعليــم والتدريــب املهنــي الخاصــة بتلك 

 Three( طــرق  ثاثــة  هنــاك  الثقافــة، 

Roads( لتحقيــق هــذا الغــرض ميكــن 

اقراحهــا هنــا.

الطريــق األول: هــو أن يبــدأ التغيــر مــن 
أعــى، ثــم ينتقــل إىل أســفل؛ ليشــمل 

وأفــراد  الرئيســة،  املؤسســات  جميــع 

املجتمــع عــى اختافهــم. 

يتــمَّ  أن  فهــو  الثانــي:  الطريــق  أمــا 
التفــاوض حــول التغيــر بــن أصحــاب 

املصلحــة عــى مســتوى القاعــدة، )أي: 

العمــل،  ســوق  الشــعبية،  القاعــدة 

القــرار  وصانعــي  وغرهــا(،  النقابــات، 

)أي  القمــة،  يف  املوجوديــن  الرئيســن 

-باختصــار-: ممثــيل الدولــة(، عــى الرغــم 

مــن صعوبــة تصــور ذلــك يف اقتصــاد 

ــات  ــاد الوالي ــل اقتص ــة مث ــرر للغاي متح

ــلُّ ســلطة  ــث تق ــة، حي املتحــدة األمريكي

متثُّلهــا  مــن خــال  التقليديــة  الدولــة 

املختلفــة.  الكيانــات  مــن  مزيــج  يف 

2002م([.  )عــام   :)Lloyd& Payne([

أمــا الطريــق الثالــث: فهــو وضــع خارطــة 
الطبقــة  أفــراد  بــن  للتغيــر  طريــق 

عــى  املصلحــة  وأصحــاب  الُوســطى 

مســتوى القاعــدة، وهــذا عكــس الطريــق 

األول تقريبًــا. تكمــن املشــكلة هنــا يف 

أنَّــه يــكاد يكــون مــن املســتحيل تعميــم 

ــاره  ــة باعتب ــارات الثاث ــذه الخي ــد ه أح

الســبيل األفضــل دامئـًـا لبنــاء االســراتيجية 

املنشــودة. ومــع ذلــك، عــى املــرء أن 

يختــار. مــا ميكــن اقراحــه يف هــذه الحالة 

هــو البحــث عــن العامــل األكــر حســاًم 

لهــذه املســألة يف الوقــت الراهــن، ويف 

ــع  ــرى أنَّ النظــر يف الطاب ــة ن هــذه الحال

الحــايل لاقتصــاد العاملــي هــو أول وآكــد 
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األشــياء التــي يجــب القيــام بهــا قبــل 

ــورة. ــرق املذك ــن الط ــار أي م اختي

ومبــا أنَّــه يتعــذر يف البحــث الحــايل وضــع 

األســس التــي ميكــن أن تقــوم بتغيــر 

مبــا  بأكملــه،  الثقافــات  إحــدى  نظــام 

ــوز،  ــادات، والرم ــن، والع ــن الدي ــه م في

ــن أن  ــث ميك ــم، بحي ــدات، والقي واملعتق

يتقبــل ويرعــى بشــكل ســلس ثقافــة 

فرعيــة أخــرى مــن شــأنها أن تســاعد عــى 

إيجــاد مجتمــع ذي مهــارات تعلــم عاليــة، 

ــز  ــو الركي ــيل ه ــل العم ــيكون البدي فس

عــى مناقشــة مجمــل األوضــاع التــي 

ــى  ــل ع ــا تعم ــر أنَّه ــكل كب ــد بش يُعتَق

ــة،  ــة فرعي ــز- نشــوء ثقاف ــد -أو تعزي تولُّ

مجتمــع  وجــود  انعــدام  فيهــا  يكــون 

قــوي ذي مهــارات عاليــة أمــرًا ُمســتبعًدا 

ــة.  للغاي

والتحقــق مــن صحــة وجاهــة ومعقوليــة 

ــمُّ  ــر: يت ــكل أك ــر بش ــل األخ ــذا البدي ه

ــة  ــة دول منظم ــل تجرب ــال تأمُّ ــن خ م

التعــاون والتنميــة الخمــس )OECD( يف 

ــة  ــال »لسياس ــا الفع ــا، وتطبيقه اعتامده

هــي  والتــي  الحيــاة«،  مــدى  ـم  التعلُـّ

ــم والتدريــب  ــة »ثقافــة التعلُّ اليــوم مبثاب

 :)Peter & Papadopoulos([ .»الجديدة

)عــام 2000م(، )ص/ 10([.

مــن ســامت االقتصــاد العاملــي الحــايل أنَّــه 

ــى  ــز ع ــن الركي ــد م ــع املزي ــُه لوض يتَِّج

إحيــاء اتجاهــات التعلــم، واالتجاهــات 

االقتصاديــة التــي كان يُعتَقــد يف الســابق 

وال  االقتصــادي،  للنمــو  ُمعاديــة  أنَّهــا 

ــدى  ــه عــى م ــام صوَّرت ــو( ك ســيام )النم

الليراليــة  األمريكيــة  الكتابــات  عقــود 

حــول الــركات الرأســاملية. 

يف اعتقــادي: ال ينبغــي النظــر إىل سياســة 

يف   )Third Way( الثالــث«  »الطريــق 

رد  فقــط  باعتبارهــا  املتحــدة  اململكــة 

فعــل خــاص بالوضــع الراهــن يف )إنجلرا( 

ــة إلصــاح  يف مواجهــة التغيــرات املطلوب

االقتصــاد املحــيل، ولكــن ينبغــي أيًضــا 

ــا يكتســب  النظــر إليهــا باعتبارهــا اتجاًه

ــة املختلفــة  زخــاًم يف االقتصــادات الوطني

يف جميــع أنحــاء العالَـــم.

فمــع تركيزهــا الواضــح عــى نظــام شــامل 

ــة،  ــة االجتامعي ــامن العدال ــه ض ــمُّ في يت
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طاملــا  الــذي  الحيــوي  البعــد  )وهــو 

ــر  ــة والفك ــة التقليدي ــه الدميقراطي أهملت

اإلبــداع  ضــامن  جانــب  إىل  الليــرايل( 

 Lloyd&([ .والتحــرك االقتصــادي املــرن

Payne(: )عــام 2002م([، تظهــر ثقافــة 

املعنــى  لتطابــق  الثالــث«  »الطريــق 

املقــرح  الثــاين«  »الطريــق  لـــ  العــام 

فــرض  يتحــاىش  طريــق  وهــو  أعــاه، 

أعــى،  مــن  املجتمــع  عــى  التغيــر 

ـه ال يُســلم املجتمــع لتقلبــات  كــام أنَـّ

ــق  يُحقِّ ــا  وإمنَّ الثابتــة،  غــر  األســواق 

بــن  التفــاوض  عــر  املنشــود  التغيــر 

الدولــة والتابعــن لهــا، )أو أفرادهــا( عــى 

كافــة املســتويات املؤسســية والفرديــة 

املؤثــرة. وأودُّ هنــا أيًضــا أن أغتنــم هــذه 

الفرصــة للقــول بــأنَّ اتجــاه »الطريــق 

الثالــث« متوافــٌق أيًضــا بشــكل عــامٍّ مــع 

ــه  النمــوذج اإلســامي »مــن حيــث دعوت

الواضحــة للُمســاءلة السياســية والعدالــة 

 :)Chapra([ .»االجتامعيــة واالقتصاديــة

)عــام 2000م(، )ص/ 22([، وهــي فرصــة 

ســانحة للتكهُّــن مبــا إن كان كا النظامــن 

صالحــن إلحــداث نقطــة تحــوُّل جذريــة 

خاصــة  العاملــي،  االقتصــاد  طبيعــة  يف 

مــع قــدرة هذيــن النظامــن عــى تأمــن 

وتعميــم التــوازن الــذي طــال انتظــاره 

بــن كل مــن حريــة الســوق واالحتياجــات 

االجتامعيــة والنمــو االقتصــادي.

إذن ال تكمــن الفائــدة الحقيقيــة لسياســة 

ــة  ــا املنصبَّ ــث« يف طبيعته ــق الثال »الطري

عــى أوروبــا، بــل يف داللــة النهــج األوســع 

الــذي تعــر عنــه ويف اآلثــار املرتبــة عــى 

ــي هــذا النهــج. تبنِّ

والســمة الجديــدة )نســبيًّا( واألساســية 

ــدال«:  ــمة »االعت ــي س ــج ه ــذا النه يف ه

ــن  ــة، ولك ــر الليرالي ــض مظاه ــود بع وج

واالهتــامم  املطلقــة،  الليراليــة  ليــس 

ــود  ــايل: وج ــة؛ )وبالت ــة االجتامعي بالعدال

يشء مــن االشــراكية التــي تخفــف شــيئًا 

ــواء الرأســاملية(، وأخــرًا: وجــود  ــن غل م

قبــل  مــن  والتنظيــم  الرقابــة  بعــض 

ــة.  الدول

ــه  ــم في ــذي يت ــدل، ال ــج املعت ــذا النه ه

»اإلمســاك بالعصــا مــن املنتصــف« -كــام 

ــرص  ــن ف ــد م ــريب- يزي ــل الع ــول املث يق

القيــام باملنــاورة بشــكل أفضــل يف أوقــات 

ــئ. ــر املفاج ــات والتغي األزم
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ونقــدم هنــا هــذا التشــبيه: إنَّ َمــن يقــف 

ــه للوصــول  ــرة تكــون فرصت يف وســط دائ

إىل أي نقطــة عــى املحيــط يف الوقــت 

ــن »تقطعــت بــه  املناســب أكــر بكثــر ممَّ

ــد أي نقطــة عــى الحــواف. الســبل« عن

يف الصفحــات الســابقة -يك نُلخِّص النقاش 

ــُت إىل  ــى اآلن-: ذهب ــه حت ــا ب ــذي قمن ال

ــوي  ــأنَّ فــرص إنشــاء مجتمــع ق القــول ب

ذي مهــارات عاليــة تتضاعــف إذا -وفقــط 

إذا- تــمَّ النظــر إىل البُعــد الثقــايف، وأُِخــذ 

ــن  ــل املُكلَّف ــن قب ــدِّ م ــل الج ــى محم ع

القوميــة  السياســة  ووضــع  بتخطيــط 

وذكــرُت  املهنــي،  والتدريــب  للتعليــم 

يف  الثقافــة  تغيــر  محاولــة  أنَّ  أيًضــا: 

املســتوى الــكيل أمــٌر غــر معقــول أو 

غــر منطقــي، نظــرًا ألنَّ ديناميكياتهــا 

ــة غــر املنضبطــة  خاضعــة لقــوى الجدلي

أكــر مــن خضوعهــا للتحكــم البــري 

الواعــي؛ ولــذا: فــإنَّ البديــل املناســب 

هــو تخطيــط سياســة التعليــم والتدريــب 

ــال ببذر  املهنــي، بحيــث تقــوم بشــكل فعَّ

ــاعدة  ــة مس ــة فرعي ــذور ثقاف ــة ب وتنمي

)عــى املســتوى الجــزيئ(، وهــذه الثقافــة 

الفرعيــة هــي التــي تعمــل بشــكل واقعي 

عــى اســتمرار املــروع الوطنــي للتعلــم 

مــدى الحيــاة الذي بدوره يخلــق الظروف 

الازمــة إلنتــاج ثقافــة التعلــم والتدريــب، 

ــن رأس املــال االجتامعــي النشــط:  وتكوي

والسياســات،  والشــبكات،  املؤسســات، 

ــراد  ــن أف ــي مُتكِّ ــر الت ــات، واملعاي والعاق

املجتمــع مــن »العمــل مًعــا، وخلــق روح 

 Peter &([ .»الــراكات التــآزر، وبنــاء 

Papadopoulos(: )عــام 2000م(، )ص/ 

 .])14

عــى وجــه العمــوم، هــذه املجموعــة مــن 

األوضــاع واملتطلبــات الازمــة لتحقيــق 

أقــى قــدٍر مــن فــرص خلــق ثقافــة 

التعلــم والتدريــب تــأيت كنتيجــة طبيعيــة 

يف  االجتامعيــة«  »الحيــاة  أنَّ  لحقيقــة 

ــايس  ــدف األس ــي اله ــا: ه ــط معانيه أبس

نظــام  جــدوى  تحديــد  يف  واألســمى 

ــال،  الفعَّ املهنــي  والتدريــب  التعليــم 

ــه هــو  ــس من ــذي يكــون الهــدف الرئي ال

خلــق -أو بشــكل أســايس: اإلســهام يف 

خلــق- مجتمــع ذي مهــارات عاليــة. 

 :)Richard Whitely([ يقــول  وكــام 

)عــام 1999م(: ميكــن لبعــض العوامــل 

االجتامعيــة غــر الرســمية، مثــل »دور 

ــات  ــات والهوي ــة«، والخلفي ــات القراب ِص
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بشــكل  تقــوم  أن  املشــركة  العرقيــة 

أســايس بتوصيــف الطابــع الرســمي لنظــم 

التدريــب يف بلــد معــن. 

األفــق  تلــوح يف  عاملــي:  منظــور  مــن 

خطــورة،  األكــر  التحديــات  بعــض 

ــل  ــات، والعوام ــة التبع ــث إنَّ منظوم حي

املقصــودة  الخارجيــة، والعواقــب غــر 

التــي تُؤثِّــر يف أنظمــة التعليــم والتدريــب 

ــزداد  ــم ت ــاء العالَـ ــع أنح ــي يف جمي املهن

أكــر تعقيــًدا اآلن أكــر مــن أي وقــت 

أنَّ  ُوِجــد  املثــال:  ســبيل  عــى  مــى. 

وتزايــد  الرسيــع،  التكنولوجــي  التغــر 

املنافســة الدوليــة يعمــان عــى إحــداث 

التغيــر املســتمر ألنظمــة املؤسســات. 

])Felstead& Ashton(: )عــام 2000م(، 

)ص/ 5([؛ وبالتــايل: تكــون الحكومــات 

التعليــم  سياســات  ملراجعــة  مضطــرة 

والتدريــب املهنــي الخاصــة بهــا عــى 

مــدار الســاعة، أو -إذا اســتلزم األمــر- 

القيــام بإلغائهــا حتــى قبــل أن تكــون 

تلــك السياســات قــد حققــت النتائــج 

العوامــل  هــذه  كل  رغــم  املرجــوة. 

املضنيــة، ال بـُـدَّ مــن وجــود سياســة معينة 

واســراتيجية لتنفيذهــا عــى أرض الواقــع.

ــي  ــة الت ــام للحج ــار الع ــتمراًرا للمس واس

يف  يكفــي  ســابق،  وقــت  يف  بدأناهــا 

البحــث الحــايل الركيــز عــى مــا أراه 

األساســية  واألنشــطة  الخطــوات  أهــم 

ألي مــروع يتعلَّــق بالتعليــم والتدريــب 

املهنــي يهــدف إىل خلــق مجتمــع ذي 

مهــارات عاليــة. 

ــأنَّ أي مجتمــع قــوي ذي  ــدي اعتقــاد ب ل

مهــارات عاليــة لــن يتحقــق إالَّ مــن خال 

ــاول  ــي تتن ــب مهن ــم وتدري ــة تعلي سياس

ــل  ــن العوام ــة م ــال مجموع ــكل فعَّ بش

فالعوامــل  مًعــا،  الداخليــة  الخارجيــة 

ــت  ــا يف وق ــام أرشن ــمل -ك ــة تش الخارجي

العامليــة،  الســوق  طبيعــة  ســابق-: 

السياســية  الجغرافيــة  واملعطيــات 

)جيوسياســية(، والقــوى املحركــة لاقتصاد 

الــكيل، بينــام تشــمل العوامــل الداخليــة: 

ــكان،  ــاد، والس ــة، واالقتص ــة املحلي الثقاف

ــة،  ــات الداخلي ــل، والسياس ــوق العم وس

ــة املؤسســات الرئيســية، وخاصــة  وطبيع

ــاد.  ــب يف الب ــم والتدري ــات التعل مؤسس

تفشــل  حــن  كبــرة  مشــكلة  تنشــأ 

سياســة التعليــم والتدريــب املهنــي يف 

مراقبــة اآلليــات املهمــة التــي تحكــم 
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طبيعــة التفاعــل بــن العوامــل الداخليــة 

ــف  ــؤااًل: كي ــرح س ــا نط ــة. وهن والخارجي

يكــون ذلــك ممكًنــا؟ ولإلجابــة عــى هــذا 

)ســنغافورة(.  مثــال  نســوق  الســؤال، 

يف  الدولــة  لثقافــة  املُميِّــز  الطابــع  إنَّ 

)ســنغافورة(، والــذي يُعــدُّ إرثًــا موضوًعــا 

بشــكل مؤقــت إلحــكام القبضــة عــى 

بدايــات النمــو االقتصــادي، يــرزح مؤخــرًا 

ــاد  ــبب »اقتص ــوط بس ــدة ضغ ــت ع تح

 Keating([ ،»العالَـــم الذي يزداد تعقيــًدا

.])22 )ص/  2002م(،  )عــام   :)et al

أن  مُيكــن  التــي  األمثلــة  أحــد  هــذا 

ــكل  ــة بش ــا متغلغل ــة فيه ــح السياس تصب

عميــق يف الشــؤون الداخليــة، ولكنَّهــا 

ــل التحديــات الكبــرة التــي تفرضهــا  تُغِف

العوامــل الخارجيــة. ويف هــذا دليــل أيًضــا 

عــى وجهــة نظــري الســابقة التــي تُؤكِّــد 

ــة االقتصــاد العاملــي  عــى أنَّ أخــذ طبيع

يف االعتبــار لــه أهميــة قصــوى يف تكويــن 

خاصــة  وطنيــة  سياســة  أي  طبيعــة 

ــا  ــاُط به ــي يُن ــب املهن ــم والتدري بالتعلي

ــد الســوق مبجموعــة مــن املهــارات  تزوي

املطلوبــة. ولكــن باإلضافــة إىل مــا قلنــاه: 

التــي  املطالــب  أنَّ  إىل  اإلشــارة  يجــب 

تفرضهــا طبيعــة االقتصاد العاملــي ال تعني 

التخــيل عــن املســاعي الداخليــة إلحــداث 

تغيــر مــن الداخــل، واســتراد أنظمــة 

العمــل والتدريــب األجنبيــة الشــاملة قــد 

ــوال،  ــع يف كل األح ــل الناج ــون الح ال يك

فعــى الرغــم مــن أنَّ »هنــاك الكثــر 

ــة  ــال دراس ــن خ ــه م ــن تعلُم ــام ميك م

للبلــدان  والخــرات  التجــارب  أفضــل 

األخــرى«، كــام يقــول ])Turbin(: )عــام 

ــع  ــه »يف واق 2001م(، )ص/ 109([؛ إالَّ أنَّ

ــارب  ــذه التج ــاخ ه ــب انس ــر، يصع األم

والسياســات مــن الظــروف االجتامعيــة 

األوســع املحيطــة بهــا ومــن مثــة يصعــب 

ــة  ــها يف بيئ ــج نفس ــى النتائ ــول ع الحص

ــة«. مختلف

ــن  ــدث عـ ــن نـتـحـ ــرى، حيـ ــرة أخـ مــ

 native( »املــحــــاوالت الـــداخـــلـيـــة«

الداخــل«  مــن  و»التغيــر   ،)attempts

مــن  بُــدَّ  ال   ،)change from within(

مهتمــن  فقــط  لســنا  إنَّنــا  القــول: 

يف  املتمثــل  الســلويك«  »املســتوى  بـــ 

املروعــات املحليــة التــي تُــرف عليهــا 

املهنــي  والتدريــب  التعليــم  سياســة 

الوطنيــة، )أو حتــى محفظــة اســتثامر 
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املشــاريع الكــرى التــي تديرهــا الدولــة(، 

األكــر  الثقــايف  بالســياق  أيًضــا  ــا  وإمنَّ

املحيــط  وبالتاريــخ  نطاقًــا،  واألوســع 

واملؤثــر يف روح أي سياســة بهــذا الحجــم. 

هــذه  إىل  االنتبــاه  والســبب يف رضورة 

ــم  ــو أنَّ التعل ــدوام ه ــى ال ــة ع املاحظ

بريــة  ســلوكية  كمظاهــر  والتدريــب 

يف املقــام األول ال يجــب النظــر إليهــام 

ــن أشــكال  ــام شــكل م ــام بأنَّه أو تعريفه

املنتجــات أو الخدمــات.

النهائيــة للتعلــم  صحيــح أنَّ املحصلــة 

والتدريــب قــد تتبلــور يف نهايــة املطــاف 

يف شــكل مــادي -أي: يف شــكل منتجــات- 

-أي:  العمــل  أنظمــة  مــن  وبعــض 

ــات والســامت  الخدمــات-، ولكــن العملي

معرفيــة  هــي  طبيعتهــام  مُتيِّــز  التــي 

وعاطفيــة. 

وهــذه الحقيقــة تُشــكِّل بعــض اآلثــار 

الجوهريــة التــي حتــاًم لهــا تداعيــات 

عــى طبيعــة ومســار أي سياســة خاصــة 

ــدف إىل  ــي ته ــب املهن ــم والتدري بالتعلي

املحتملــة  املتغــرات  النظــر يف جميــع 

ــع  ــاد مجتم ــة إيج ــر يف إمكاني ــي تؤث الت

ذي مهــارات عاليــة. هنــاك دراســة حديثة 

 :)Cunha and Heckman([ بهــا  قــام 

»تكنولوجيــا  بعنــوان  2007م([،  )عــام 

 Technology of( املهــارات«،  تشــكيل 

Skill Formation( تُظِهــر إمكانيــة هــذا 

ــر.  األم

فقــد أصبــح مــن الثابــت عــى نحــو 

ُمطَّــرِد لـــم يحــدث مــن قبــل: أنَّ التجربة 

والخــرة اإلنســانية -عــى األقــل باعتبارهــا 

اإلمكانيــات  مــن  ينتهــي  ال  مخزونًــا 

املعرفيــة وغــر املعرفيــة- هــي يشء معقد 

ــؤدِّي  ــة، وهــذا بحســب اعتقــادي يُ للغاي

إىل إثــراء طبيعــة البــر الذكيــة الفريــدة 

ــذي  ــه ال ــر ذات ــو األم ــر، وه ــكل كب بش

ــد ألن  ــن بعي ــذ زم ــن( من ــر )داروي اْضط

يتســاءل ويكتــب: »... هــذه االخراعــات 

العديــدة، التــي بفضلهــا ارتقــى اإلنســان 

مــن أدىن وأبســط األحــوال ووصــل إىل 

نتائــج  هــي  الكبــر،  التفــوق  مرحلــة 

ــى املاحظــة،  ــه ع ــارشة لتطــور قدرات مب

ــل؛  ــل، والعق ــول، والتخي ــر، والفض والتذك

ولهــذا: ال أســتطيع فهــم كيــف أن الســيد 

ــي  ــاء الطبيع ــأنَّ »االنتق ــول ب »واالس« يق

اســتطاع أن يهــب اإلنســان البــدايئ ذلــك 
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ــل  ــى عق ــًا ع ــوق قلي ــذي يتف ــل ال العق

ــام 2004م(، )ص/ 68([. ــرد« ...«. ])ع الق

للدراســات  العديــدة  النتائــج  تُظِهــر 

بــن  التقليــدي  الفصــل  أنَّ  الحديثــة 

الطبيعــة والتنشــئة قــد فقــد الكثــر مــن 

مصداقيتــه مــع ظهــور النــامذج التــي 

تُؤيِّــد اإلمكانــات البريــة املعرفيــة وغــر 

املعرفيــة التــي يُنظــر إليهــا باعتبارهــا 

 Cunha and([ وحــدة تفاعليــة متكاملــة

ــام 2007م(، )ص/ 32([.  Heckman(: )ع

والســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا هــو: 

ــط  ــر والخط ــذا األم ــن ه ــة ب ــا العاق م

عــى  تُركِّــز  التــي  التعليمية/التدريبيــة 

االســراتيجية، وتســتند إىل السياســة مــن 

ــارات  أجــل إنشــاء مجتمــع قــوي ذي مه

ــة؟  عالي

الجواب على هذا السؤال ذو 
شقين: 

الشــق األول: يجــب التذكــر بالصلــة بــن 
ــر واســع النطــاق  ــاش الحــايل، والتأث النق

للثقافــة التــي تضــم مجموعــة كبــرة 

مــن العوامــل املتنوعــة، بــدًءا مــن امليــول 

النفســية )مثــل: عادات التعلــم، واملواقف 

التوجهــات  إىل  ووصــواًل  الشــخصية(، 

املؤسســية، )مثــل: وضع السياســات، نظم 

ــة،  ــر االجتامعي ــامل/اإلدارة (، واملعاي األع

ــة.  ــم الديني والقي

ــو  أمــا الشــق الثانــي -وهــو األهــم-: فه
ــح  ــراف الري ــد حــان لاع ــت ق أنَّ الوق

ــواء  ــل -س ــة الطف ــم لتنمي ــر الحاس باألث

يف الســياقات االجتامعيــة ككل، أو عــر 

القنــوات املؤسســية الرســمية- يف املحصلة 

النهائيــة التــي تنتــج بصــورة رئيســة عــن 

ــوق  ــارات وس ــكيل امله ــن تش ــل ب التفاع

ــل واالقتصــاد.  العم

واملتغــر الــذي يهمنــي هنــا بالدرجــة 

املهــارات،  تشــكيل  متغــر  هــو  األوىل: 

جديــرة  معينــة  نظــر  وجهــة  ومــن 

باالهتــامم هــذا املتغــر تحديــًدا هــو: 

الطفــل«. »تنميــة 

أهميــة  أنَّ  نجــد  الصــدد،  هــذا  يف 

 Cunha and([ الدراســة التــي أجراهــا

Heckman(: )عــام 2007م([ ذات داللــة 

تهــام  خاصــة هنــا، فاملســار العــام لُحجَّ

ــه متشــيًا  ــة: إنَّ ــة القائل ــن الفرضي ــدأ م يب
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ــرى،  ــات األخ ــن الدراس ــة م ــع مجموع م

وخياراتهــم  األطفــال  تطلعــات  تتأثــر 

»األرسة،  بـــ  كبــر  بشــكل  التعليميــة 

واالقتصاديــة  االجتامعيــة  واملــوارد 

والتعليميــة والثقافيــة«، وهــي مجموعــة 

مــن العوامــل املرابطــة التــي تقــوم عــى 

املــدى الطويــل بتوجيــه الفــرد الكتســاب 

ه ألن يتكــوَّن لديــه  مهــارات معينــة وتُِعــدُّ

ميــل نحــو بعــض املِهــن أو املســارات 

 Mullar&  ([ أخــرى.  دون  التعليميــة 

 ،)136 )ص/  2008م(،  )عــام   :)Jacob

)عــام   ،)Cunha and Heckman(و

 .])35 )ص/  2007م(، 

باالعتــامد عــى األدلــة املتوفــرة، يــرى 

مرحلــة  كل  يف  األفــراد  أنَّ  الباحثــان: 

عمريــة يتكــون لديهــم مجموعــة مــن 

املهــارات تــراوح بــن القــدرات املعرفيــة 

 ،)IQ( )املحضــة )مثــل حاصــل الــذكاء

والقــدرات غــر املعرفيــة، )مثــل: الدافــع، 

وضبــط النفــس، والنفــور مــن املخاطــرة(. 

 Cuhna( هــذه املهــارات، كــام الحــظ

and Heckman(: »تســتخدم مــع معاير 

ســوق  يف  مختلفــة  مهــام  يف  مختلفــة 

ــكل  ــة بش ــاة االجتامعي ــل، ويف الحي العم

 :)Cuhna and Heckman([ عــام«. 

.])35 )ص/  2007م(،  )عــام 

يف  املكتســبة  »املهــارات  كانــت  ولـــامَّ 

مراحــل  إىل  تســتمر  املراحــل  إحــدى 

املهــارات  مخــزون  وكان  مســتقبلية«، 

املراحــل  إحــدى  يف  األعــى  املعرفيــة 

يزيــد بشــكل كبــر مخــزون املهــارات 

 Cuhna and([ املعرفيــة يف مرحلــة تاليــة

ــام 2007م(، )ص/ 35([؛  Heckman(: )ع

لتطويــر  دعمهــام  عــن  املؤلفــان  عــرَّ 

تكنولوجيــا، )أي: سياســة واســراتيجية( 

التــي  املبكــرة  الطفولــة  يف  االســتثامر 

ال تتوقــف عنــد املراحــل األوىل، لكــن 

ــدة  ــة قاع ــم وتقوي ــا يف دع ــتمر أيًض تس

البلــوغ،  ســن  مرحلــة  إىل  االســتثامر 

وذلــك يك يكــون االســتثامر يف املرحلــة 

 Cuhna and([ .ــًدا ــا ومفي ــرة منتًج املبك

ــام 2007م(، )ص/ 35([. Heckman(: )ع

هــذه  ملثــل  الباحثــن  دعــم  ويســتند 

التكنولوجيــا عــى إدراك أنَّ »املهــارات 

هــي أدوات التعزيــز والتقويــة الذاتيــة 

ذكــرا  وقــد  التهجينــي«،  واإلخصــاب 

 emotional( »مثــال »األمــن العاطفــي
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security( الــذي يعمــل تحصيلــه املبكــر 

-وفًقــا لعــدة دراســات- عــى »تعزيــز 

ميــل الطفــل نحــو البحــث واالستكشــاف، 

للمهــارات  النشــط  التعلــم  وزيــادة 

 :)Cuhna and Heckman([ .»ــة املعرفي

)عــام 2007م(، )ص/ 35([، مــع تحفظــي 

ــا إىل هذا  النســبي عــى أنَّ الباحثــن توصَّ

ــي  ــات الت ــال الدراس ــن خ ــتنتاج م االس

ــات.  ــواع الحيوان ــض أن ــى بع ــت ع أجري

ــا،  ــة هن ــه أهمي ــذي ل ــتنتاج ال ــن االس لك

الخلفيــة  إليــه يف مقابــل  يُنظــر  حــن 

التــي تناولناهــا يف  العريضــة  الثقافيــة 

ــم  وقــت ســابق، هــو أنَّ سياســات التعلي

النظــر  يجــب  ال  املهنــي  والتدريــب 

ــة ســهلة  ــد اآلن باعتبارهــا مهم ــا بع إليه

ومبــارشة، األمــر الــذي مــن شــأنه أن 

ــام  ــاون يف القي ــي والته ــؤدِّي إىل الراخ يُ

باملســؤولية، ســواء عــن قصــد، أو غــر 

ــد.  قص

وُصنَّــاع  الحكومــات  عــى  اآلن  يجــب 

القــرار الرئيســن -أكــر مــن أي وقــت 

الواقــع  تعقيــدات  يأخــذوا  أن  مــى- 

االجتامعــي والطبيعــي يف االعتبــار، وأن 

التعلــم  تجعــل  بطريقــة  يســتوعبوها 

والتدريــب يُؤدِّيــان إىل النمــو االجتامعــي، 

التقــدم  ال  مًعــا،  االقتصــادي  والتقــدم 

فحســب.  االقتصــادي 

حــدِّ  إىل  الذهــاب  مُيكــن  الواقــع:  يف 

ــح عــى درجــة  ــم أصب ــأنَّ العالَـ ــول ب الق

مــن التعقيــد والتأثــر الشــديد بالظــروف 

املتناهيــة يف الدقــة، حتــى إنَّ أيَّ محاولــة 

ثابــت ذي مهــارات  لتشــكيل مجتمــع 

عاليــة من خــال سياســة تعليــم وتدريب 

ــرب إىل  ــٌر أق ــم أم ــة املعالـ ــي واضح مهن

الحلــم منــه إىل الهــدف القابــل للتحقيــق، 

ــتحيًا.  ــس مس ــه لي ولكنَّ
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ــه  ــل امُلوجَّ ــى العق ــا ع ــن معروًض مل  يك

بالوحــي عــر التاريــخ ســؤال العالقــة 

بينــه وبــن العلــوم اإلنســانية كــا يعــرض 

ــببن: ــل لس ــى األق ــوم، ع الي

ــاه: أنَّ هــذا العقــل  األول معرفــي: ومعن
لـــم يكــن يف حاجــة إىل تلــك العلــوم 

)*( باحــث مغــريب يف الفكــر اإلســالمي والفلســفة، 

أســتاذ محــارض ســابق بجامعــة محمــد األول، 

ــد  ــور، الري ــات، الناض ــددة التخصص ــة املتع الكلي

chahidelhassen@gmail.com اإللكــروين: 

علوم الوحي والدراسات اإلنسانية..
آفاق الوصل وتحدياته..

الحسان شهيد )*( 

تمهيد

في سؤال الدراسة
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ــا  ــه كان يســتوعبها ويتمثله باألســاس؛ ألنَّ

ولـــم  الرشعيــة،  األحــكام  ترصيــف  يف 

ــوازي  ــكيل امل ــتقالل ال ــك االس ــَظ بذل تح

واملفــارق لعلــوم الوحــي.

والثاني منهجي:

لـــم يشــتّد  العلــوم  ومفــاُده أنَّ تلــك 

ُعوُدهــا املعــريف واملنهجــي؛ إالَّ بعــد حــن 

مــن الدهــر عــى ضمــور املنتــج املعــريف 

ــي. ــوم الوح لعل

لذلــك؛ فــإنَّ أصــل االحتيــاج املتبــادل بــن 

علــوم الوحــي والعلــوم اإلنســانية، له أكرث 

مــن مســوغ يف وضــع اإلنســان املعــارص، 

اإلنســانية  الحيــاة  تعقــد  إىل  بالنظــر 

ــة  مــن جهــة وظهــور االختــالالت املنهجي

واملعرفيــة، ســواٌء يف علــوم الوحــي أو 

ــران  ــا بالعم ــانية، يف عالقته ــوم اإلنس العل

ــة.  ــه االجتاعي ــاين ومصلحت اإلنس

ــانية  ــوم اإلنس ــن العل ــا ع ــث هن فالحدي

ــا يجــري  يف عالقتهــا بعلــوم الوحــي إنَّ

ــرة  ــختها األخ ــوم يف نس ــك العل ــى تل ع

واملتجــددة. 

المبحث األول
مسوغات وصل علوم الوحي 

بالعلوم اإلنسانية

أواًل: مسوغات منهجية:

المسوغ األول: في القراءة المتبادلة:

يصلــح اعتبــار القراءة أساًســا يف التأســيس 

املتصلــة  العلــوم  بــن  تجمــع  لعالقــة 

ــون  ــة بالك ــن املتصل ــا م ــي وغره بالوح

تبــدأ  األوىل  ألنَّ  واإلنســان؛  والوجــود 

ــة  ــة املطلق ــراءة املعرفي أنظارهــا مــن الق

للوحــي اإللهــي، أي: النصــوص الشـــرعية 

املتصلــة  القــراءة  وهــي  املســطورة، 

باألبعــاد التوحيديــة يف فهــم النصــوص 

األحــكام،  ومتثــل  املعــاين  والتــاس 

ــات  ــد رشف ــاد عن ــك األبع ــي كل تل وتنته

الثانيــة، املفتوحــة عــى القــراءة العلميــة 

واإلنســان،  والكــون  للوجــود  النســبية 

ــة،  ــانية العقلي ــداف اإلنس ــة باأله املتصل

ــذا  ــث، إنَّ ه ــر والبح ــة يف النظ والطبيعي

األبعــاد  يجعــل  القــراءة  يف  التكامــل 

املعرفيــة ثابتــة الــورود يف النظــر العقــيل 

اإلنســان  لعالقــة  الطبيعــي،  والفقــه 
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ــد  بالوحــي يف هــذا الوجــود))(، وكــا تُؤكِّ

أحكاًمــا  القــرآن  يف  املســطورة  اآليــات 

ــذه  ــإنَّ ه ــائل؛ ف ــض املس ــة يف بع قطعي

ــحُّ يف طلــب اآليــات  اآليــات املســطورة تُلِ

املنظــورة وتتبعهــا يف األنفــس واآلفــاق))(؛ 

لذلــك: فــإنَّ الغايــة مــن البحــث يف علــوم 

الوحــي ال تخــرج عــن خدمــة العقيــدة))( 

باعتبارهــا القصــد األســمى »ومــا تــمَّ 

اإلســالمية  الذهنيــة  بتكــون  إالَّ  ذلــك 

عــى مبــدأ التوحيــد املعــريف املتــأيت مــن 

ــدرات  ــلك ق ــذي س ــاين، ال ــد اإلمي التوحي

واحــد«))(،  املعرفيــة يف خــط  اإلنســان 

انظــر العــراوي، عبــد الرحمــن، »آليــات التداخل   )((

ــد الباراديغــم املنهجــي  املعــريف القــرآين وتجدي

والتنـــزييل يف العلــوم اإلســامية«، نــدوة: العلــوم 

اإلســالمية أزمــة تنـــزيل أم أزمــة منهج، منشــورات 

سلســلة  املغــرب،  لعلــاء  املحمديــة  الرابطــة 

نــدوات، )ع. )(، )ط. )(، الربــاط، )ص/ )7)(.

التكامــل  »منهجيــة  ملــكاوي،  فتحــي، حســن   )((

املعــريف، مقدمــات يف املنهجية اإلســامية«، املعهد 

العاملــي للفكــر اإلســالمي، هرنــدن، فرجينيــا، و. م. 

أ، طبعــة املغــرب، )))))هـــ/))0)م(، )ص/ 6))(.

العــوم  يف  البحــث  منهــج  محمــد،  الدســوقي،   )((

اإلســالمية، دار األوزاعــي، )ط. )(، ))0))/)98)(، 

.)((8 )ص/ 

عبــد املجيــد، عمــر النجــار، »اإلميــان والعمــران«،   )((

ــد  ــن املعه ــدر ع ــة(، تص ــالمية املعرف ــة: )إس مجل

عــى  اإلنســان  العقــل  اقتصــار  فــكان 

ــرى،  ــراءة األخ ــن دون الق ــدى القراءت إح

ــة  ــكيل والشــامل لحقيق ــم ال ــا للفه ُمعيًق

ــه  ــد الفق ــيفرط يف فوائ ــا س ــود، ك الوج

الــكيل لحقائــق الوحــي.

المسوغ الثاني: في التناسب المجالي:
ــداء الــروري واألســاس  مــن حيــث االبت

العلمــي، ال مُيكــن النظــر يف علــوم الوحــي 

إالَّ أن يكــون مرتبطًــا بتفاصيــل حيــاة 

وتحقيــق  معاشــهم  وإصــالح  النــاس 

املجتمعيــة  وقضاياهــا  ســعادتهم، 

يالمــس  حتــى  اإلنســانية،  وظواهرهــا 

صحيــح النظــر وصوابــه، فــكان مــن أهــم 

الــرشوط امللزمــة -مثــاًل- للفقيــه املجتهــد 

ــه بواقــع  ــوازل واملســتجدات معرفت يف الن

املكلفــن بحالهــم ومآلهــم، فالفقيه عالِـــم 

نفــس وعالِـــم اجتــاع بالــرورة، بحيــث 

بنــاًء  إالَّ  واالجتهــاد  اإلفتــاء  مُيكنــه  ال 

ــف،  ــدى املكل ــية ل ــات نفس ــى معطي ع

ــم  ــع، وبحك ــل املجتم ــة داخ أو اجتاعي

مخالطتــه وتتبعــه ألوضــاع النــاس وفقهــه 

ــالمية  ــة اإلس ــم؛ ألنَّ العقلي ــام لحاالته الع

العاملــي للفكــر اإلســالمي، )ع. 8(، )س. )(، )ذو 

ــل997)م(، )ص/ 65(. ــة 7)))هـ/أبري الحج
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ــت  ــذي تفتق تشــكَّلت بفضــل الوحــي ال

ــة أو  ــواء الطبيعي ــوم س ــي العل ــه باق عن

ــه ال  اإلنســانية))(، ومــن جهــة أخــرى؛ فإنَّ

يوجــد بالنســبة إىل االجتاعيــن رضورة 

ــانية  ــوم اإلنس ــح أنَّ العل ــة لتوضي حقيقي

ُم إســهاًما ُمهاًّ للدراســات اإلســالمية،  تُقــدِّ

واملســألة يف نظرهــم هــي: مــا هــو نــوع 

ــوم  ــذي ميكــن أن تقدمــه العل اإلســهام ال

ــه))(؟  ــا ال تقدم ــل وم ــانية، ب اإلنس

ــوم  ــن عل ــب ب ــاس التناس ــدو أنَّ أس ويب

الوحــي وعلــوم االجتــاع اإلنســاين لــه 

ــعب  ــا أنَّ تش ــل، ك ــوي وفاع ــور ق حض

وتطــور  وتفرعهــا  االجتهــاد  مســائل 

فــرض  الكثــرة؛  العلميــة  التخصصــات 

»الباراديغــم  الجابــري، إدريــس نغــش،  انظــر   )((

ــه  ــة وخصائص ــه الثقافي ــامي، قيم ــي اإلس العلم

اإلبســتيمية«، نــدوة: العلــوم اإلســالمية أزمــة 

الرابطــة  منشــورات  منهــج،  أزمــة  أم  تنـــزيل 

املحمديــة لعلــاء املغــرب، سلســلة نــدوات، )ع. 

.)(05 )ص/  )))0)م(،  الربــاط،   ،)( )ط.   ،)(

اإلنســانيات  »إســهام  فاردنــرك،  جــاك،  انظــر   )((

ــامية«،  ــات اإلس ــة يف الدراس ــوم االجتامعي والعل

ــر  ــو بك ــداد: أب ــالم، إع ــا اإلس ــن أنرثوبولوجي ضم

أحمــد باقــادر، دار الهادي، مركز دراســات فلســفة 

الديــن، بغــداد، )ط. )(، )6)))هـــ/005)م(، )ص/ 

.)(7(  ،(7(

عــى مبــدأ االجتهــاد االنتقــال مــن الفــرد 

ــات  ــن تخصص ــة م ــات املكون إىل املؤسس

ــة  ــات علمي ــا تخصص ــا فيه ــددة، مب متع

إنســانية لتيســر ســبل النظــر الفقهــي 

الجــزيئ الخــاص والــكيل العــام.

ثانيًا: مسوغات معرفية:

المسوغ األول: في النظر التكاملي:
ــة  ــة املختص ــر العلمي ــت الدوائ إذا أجمع

االجتهــاد  إىل  اللجــوء  رضورة  عــى 

الفقهــي،  املســتوى  عــى  املؤســي 

والبحــث عــن األحــكام الرشعيــة املناســبة 

ــه  ــة الفق ــإنَّ حاج ــددة؛ ف ــع املتج للوقائ

املؤســي  التكامــل  ذلــك  إىل  املعــارص 

إىل  بالنظــر  أوىل،  بــاب  مــن  أضحــت 

يف  التقعيــدي  املجــال  ذلــك  خطــورة 

تقويــة االجتهــاد الفقهــي، وتأهيلــه، وألنَّ 

الوقــت املعــارص أصبــح زمــن التخصصات 

عــى  املعتمــدة  واملتعــددة،  الدقيقــة 

املناهــج العلميــة التحقيقيــة؛ فــإنَّ علــوم 

الوحــي محتاجــة أكــرث مــن غرهــا إىل 

االســتفادة مــن تلــك العلــوم))(؛ ألنَّهــا 

ــتئناف  ــة إىل اس ــعيد، »يف الحاج ــبار، س ــر ش انظ  )((

ــد  ــاد والتجدي ــدوة: االجته ــامية«، ن ــوم اإلس العل
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ــا  متــس مواقــع الوجــود البــرشي التصافه

ــارشة  ــا املب ــة، وارتباطاته ــمة العلمي بالس

هــذا  أنَّ  ريــب  وال  اإلنســاين،  بالواقــع 

ــي  ــد جاع ــاج إىل جه ــه يحت ــر تحقيق أم

متضافــر عليــه))(.

لذلــك: فــإنَّ األصــل يف هــذا الضابــط 

العلمــي واملنهجــي هــو عالِـــم الفقــه 

باقــي  علــاء  مــن  وغــره  وأصولــه، 

معــه  يشــكلون  الذيــن  التخصصــات 

مؤسســة تجديديــة؛ يســتمد منهــم العون 

يف تأســيس القواعــد واملبــادئ عــى نحــو 

ســليم؛ يراعــي الخصوصيــات الثقافيــة 

واالجتاعيــة واملتغــرات الطارئــة العارضة 

لإلنســان املعــارص، وهــذا ال يُشــكُِّل أبــًدا 

تعارًضــا مــع ضابــط التخصــص، »فالواقــع 

ــرًا يف  ًرا كب ــوُّ ــرف تط ــوم يع ــارص الي املع

العلــوم بقســميها اإلنســاين والطبيعــي، 

يف الرشيعــة اإلســالمية، والتحديــات املعــارصة، 

)رقــم. )(، مركــز الدراســات والبحــوث اإلنســانية 

واالجتاعيــة بوجــدة، )ط. )(، )))))هـ/))0)م(، 

.)(7( )ص/ 

ــد  ــود. »تجدي ــب مول ــو الطي ــري، أب ــر: الرسي انظ  )((

علــم أصــول الفقــه«. بــروت، لبنــان، دار الكتــب 

العلميــة، الطبعــة األوىل، )6)))هـ/005)م(. )ص/ 

.)((9

والفقيــه يف أمــس الحاجــة إىل معرفــة 

هــذه العلــوم يف بنــاء فتاويــه واجتهاداته، 

وإذا اســتعصت عليــه هــذه املعرفــة كان 

ــاء  ــه االســتعانة بالعل ــن الواجــب علي م

املتمكنــن مبجــال تخصصهــم«))(، كــا أنَّ 

حضــور باقــي التخصصــات التــي تشــكل 

ــا هــو  مؤسســة التجديــد الفقهــي، إنَّ

حضــور عــون واســتعانة واســتمداد، يف 

إطــار التكامــل العلمــي بــن علــم الفقــه 

ــتوى  ــى مس ــرى، ع ــوم األخ ــي العل وباق

ــن  ــن م ــإنَّ التمكُّ ــل. »ف ــد والتأصي التقعي

ــا هــو بواســطة معــارف محتــاج  ذلــك إنَّ

ــا  ــن هن ــة أوَّاًل، وم ــم الرشيع ــا يف فه إليه

كان خادًمــا لــأول ويف اســتنباط األحــكام 

ــم إالَّ يف  ــرة الفه ــر مث ــن ال تظه ــا، لك ثانيً

ــا،  ــا ثانيً ــل رشطً ــك: جع ــتنباط؛ فلذل االس

ــا كان األول هــو الســبب يف بلــوغ  وإنَّ

ـه املقصــود والثــاين  املرتبــة؛ ألنَـّ هــذه 

وســيلة، لكــن هــذه املعــارف تــارة يكــون 

اإلنســان عالـــًا بهــا ُمجتهــًدا فيهــا، وتــارة 

ــا مــن االطــالع  ــا لهــا ُمتمكًِّن يكــون حافظً

عــى مقاصدهــا غــر بالــغ رتبــة االجتهــاد 

ــص«، إىل  ــاد يف الن ــن االجته ــد، »م ــر، محم بنعم  )((

االجتهــاد يف الواقــع، دار الكتــب العلميــة، )ط. )(، 

)009)م(، )ص/ )))(.
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فيهــا، وتــارة يكــون غــر حافــظ وال عــارف 

إالَّ أنَّــه عالِـــٌم بغايتهــا«))(.

* المسوغ الثاني: في وصل المكونات:

ــن هــذا املبحــث  ــة ب ــة وثيق ــاك عالق هن

والــذي يســبقه، مــن حيــث االســتعانة 

التكامليــة يف االجتهــاد  العلــوم  بباقــي 

الفقهــي، ومــدى اكتــال الرؤيــة لــدى 

املؤسســة التجديديــة لعالَـــم الواقــع؛ بكل 

ــه،  ــه وتفاصيل ــه ودقائق ــه وتغرات تجليات

األمــر الــذي ييــرس فقــه وإدراك املداخــل 

التجديــد،  اعتبــار ســالمة  األساســية يف 

وتحقيــق مقاصــده وغاياتــه يف مواقــع 

 ، الوجــود البــرشي. »فالواقــع قــد تغــرَّ

والفتــوى مبناها عــى إدراك النص وإدراك 

الواقــع والوصــل بينهــا؛ ولــذا: يجــب 

ــن علــم األصــول، وهــو علــم  أن يتضمَّ

ــع  ــم الواق ــد أداة فه ــن املجته ــم ع يتكل

الجديــد، وهــذا ليــس موجــوًدا يف أصــول 

الفقــه املــوروث والــذي كان يتعامــل مــع 

واقــع ثابــت«))(؛ لذلــك: فعــى املؤسســة 

»املوافقات«، ))/ 99(.  )((

جمعــة، عــيل، »تجديــد علــم أصــول الفقــه،   )((

الواقــع واملقــرح«، مجلــة: )املســلم املعــارص(، )ع. 

.)(5 )ص/   ،)((6  ،((5

ــع يف  ــي أن تض ــاد الفقه ــة لالجته املؤهل

االعتبــار حقيقــة هــذا الضابــط الواقعــي، 

ــان  ــك اإلنس ــا يف ذل ــرى مب ــه الك بتجليات

ــون. والك

فاإلنســان ومــا طــرأ عليــه مــن تغيــر 

واحتياجاتــه  رضوراتــه  مســتوى  عــى 

وكالياتــه، ومــا أصبــح عليــه مــن تعقــد 

عالقاتــه االجتاعيــة مــع اآلخريــن وتطــور 

واملتشــابكة.  الرسيعــة  حياتــه  وتــرة 

ــاط  ــق املن ــايس لتحقي ــل أس ــذا مدخ وه

ــول  ــة، يق ــاالت املتعين ــق الح ــاص وف الخ

الريســوين:

ــن  ــن م ــي يتمك ــد ل ــه املجته »إنَّ الفقي

يف  أو  العــام  ســواء  املنــاط،  تحقيــق 

مســتواه الخــاص، ال بُــدَّ لــه أن يكــون 

ــه  ــذي في ــع، ال ــرًا بصــرًا بالواق ــا خب عارفً

أن  لــه  بُــدَّ  وال  يفتــي،  وفيــه  يجتهــد 

يســتحره ويأخــذه بعــن االعتبــار وهــو 

يجتهــد ويفتــي«))(، ثــم ألنَّ إنتــاج املعرفة 

الســليمة يتطلــب الجمــع بــن الذاتيــات 

الريســوين، أحمــد، »االجتهــاد: النــص، الواقــع،   )((

بــاروت،  جــال  محمــد  مــع  املصلحــة«، 

 ،)( )ط.  الفكــر،  دار  جديــد،  لقــرن  حــوارات 

.)(0 )ص/  )0)))هـــ/000)م(، 
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يف الرصــد واملوضوعيــات يف التحليــل))(، 

ــك مكــون الكــون برصــد املتغــرات  وكذل

الواضحــة عــى العالقــات الدوليــة، وفقــه 

التطــورات اإلثنيــة والعرقيــة والدينيــة، 

السياســية  التكتــالت  حضــور  ومــدى 

الحكوميــة  واملنظــات  واالجتاعيــة 

ــة  ــات األهلي ــة، واملجتمع ــر الحكومي وغ

واملدنيــة والتوجهــات العقديــة الجديــدة 

والوثنيــة  الدينيــة  تالوينهــا؛  بــكل 

والطبيعيــة، »ذلــك أنَّ أحــوال العالَـــم 

واألمــم وعوائدهــم ونحلهــم ال تــدوم عى 

ــا  وتــرة واحــدة ومنهــاج مســتقر، وإنَّ

هــو اختــالف األيــام واألزمنــة وانتقــال 

مــن حــال إىل حــال، وكــا يكــون ذلــك يف 

ــك  ــات واألمصــار، فكذل األشــخاص واألوق

يقــع يف اآلفــاق واألقطــار واألزمنــة«))(.

ثالًثا: مسوغات غائية:

المسوغ األول: في قانون المصلحة:
تنتهــي األبعــاد املقاصديــة لعلــوم الوحــي 

إىل تحقيــق املصالــح اإلنســانية يف متثالتهــا 

املعرفــة  »نظريــة  مصطفــى،  النشــار،  انظــر:   )((

ــرة، )ط. )(،  ــارف، القاه ــطو«، دار املع ــد أرس عن

.)(7 )ص/  )995)م(، 

ابن خلدون، »املقدمة«، )ص/ 0)5(.  )((

الدنيويــة، واعتبارهــا ضمــن ســعاداتها 

يف  التاريخــي  التطــور  وإنَّ  األخرويــة، 

توســيع  يتطلــب  اإلنســانية  عالقاتــه 

األنظــار املعرفيــة مبــا يفيــد تلــك املقاصــد 

ــا مــن  ويحقــق تلــك األبعــاد، فــكان لزاًم

ــاب البحــث املصلحــي توســيع البحــث  ب

ليشــمل االســتمداد مــن العلــوم األخــرى؛ 

املســعفة واملســاعدة عــى االقــراب مــن 

تلــك املقاصــد، وال ميكــن إعــدام تلــك 

ــوم  ــن العل ــار م ــد الجمــة يف االعتب الفوائ

االجتاعيــة؛ الراســخة واملجربــة واملحققة 

ــها. ــاد نفس ــح واألبع للمصال

ــة املعتــرة تنســجم  ثــم ألنَّ تلــك املنهجي

مــع رؤيــة البحــث عــن الحكمــة الضالــة 

أنَّ ُوِجــدت لإلفــادة منهــا.

ــي  ــرض قيمت ــا، يف ــة هن ــون املصلح وقان

عــى  القامئتــن  واإلصــالح  الصــالح 

ــد  ــم ال يفي ــار اإلنســاين؛ ألنَّ كُلَّ عل االعتب

يف  عونًــا  يكــون  ال  أو  إنســانيًّا  صالًحــا 

ذلــك، فإهالــه أوىل مــن إعالــه؛ إذ ال 

ــي  ــي ه ــروح الت ــة إالَّ بال ــة للمعرف علمي

مــن نتائجهــا، والتــي وحدهــا تعطيهــا 

ــى  ــا ع ــزى تطبيقه ــان ومغ ــى اإلنس معن
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األشــياء))(؛ لذلــك: لـــم يفــرط املســلمون 

يف أيِّ علــم افرضــت لــه تلــك املزيــة، بــل 

أسســوا لذلــك قاعــدة إمتــام الواجــب، 

وهــي املعروفــة عندهــم بعبــارة:

فهــو  بــه؛  إالَّ  الواجــب  يتــمُّ  ال  »مــا 

جــب«. وا

المسوغ الثاني: في الحكمة المطلوبة:

ــن  ــادة م ــات اإلف ــزم بإمكان ــب الج يصع

العلــوم الكونيــة اإلنســانية يف صورتهــا 

املتعينــة املعــارصة عــى وجــه الكليــة 

واإلطــالق، وذلــك ألســباب كثــرة تتلخــص 

يف عنــارص عديــدة ومتداخلــة:

ــلوكة يف  ــات املس ــل املنهجي ــا: تداخ أوله

البحــث باملوضوعيــات املعلومــة، 

ــوم  ــة العل ــليم بغراب ــدم التس ــا: ع وثانيه

ــداء،  ــي ابت ــوم الوح ــن عل ــانية ع اإلنس

)1( René Maheu: la civilisation de luniversel, 

laffont, paris, 1966.

التكنولوجيــا: نقــل  املنجــرة،  املهــدي  عــن   نقــاًل 

والثقافــة العلــم  نــدوة:  ورهانــات،   إشــكاالت 

 أيــة عالقــة، مجموعــة بحــث يف العلــم والثقافــة،

20  ،19 )ص/  )1996م(،  .)وجــدة، 

ــج اإلنســانية  ــا: مــدى صحــة النتائ وثالثه

وصالحيــات انتقالهــا إىل الحقل اإلســالمي؛ 

ــى  ــك، يبق ــن ذل ــم م ــى الرغ ــه ع إالَّ أنَّ

النظــر مســلًا عــى األســاس العقــدي 

بالحكمــة  األحقيــة  يف  والترشيعــي 

ضمــن املنظومــات املغايــرة، مــا أمكنــت 

حقيقتهــا وثبــت وجودهــا؛ لذلــك:

العلمــي  الحضــور  تقــادم  أنَّ  نعتــر 

للعلــوم  والقــوة  بالفعــل  واملنهجــي 

ــا  ــالمي، يدفعن ــدرس اإلس ــانية يف ال اإلنس

إىل طلــب االســتمداد مــن تجليــات تطــور 

ــوم االجتاعيــة، عــى أقــل تقديــر  العل

أساســها؛  مــن  اإلنســانية  العلــوم  دون 

العلــاء  ابتــداء  أسســه  مــا  منهــا  ألنَّ 

العمــراين  االجتــاع  كعلــم  املســلمون، 

وعلــم التاريــخ مــع ابــن خلــدون.

كــا ال ينبغــي إغفــال الجانــب التــوازين يف 

االســتمداد العلمي خصوًصــا، »الذي يأخذ 

مــن املناهــج األصوليــة بقــدر الحاجــة 

إليهــا، وصــواًل للفهــم املنضبــط لنصــوص 

القــرآن الكريــم والســنة الصحيحــة، فيــا 

يتصــل بشــؤون اإلنســان واملجتمــع، كــا 

ــة  ــوم االجتاعي ــج العل ــن مناه ــذ م يأخ
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الحديثــة بقــدر الحاجــة إليهــا فيــا يتصل 

بفقــه الواقــع االجتاعــي واإلنســاين دون 

تجــاوز أو صــدود«))(.

المبحث الثاني
علوم الوحي والعلوم 

اإلنسانية: إمكانات الوصل 
وتحدياته

إنَّ منتهــى القصــد املعــريف لعلــوم الوحــي 

ــن  ــه ع ــث ل ــان؛ بالبح ــالح اإلنس ــو ص ه

األحــكام الرشعيــة التــي تناســب وجــوده 

ــا تأسيًســا ابتدائيًّــا للوضعيــات  الفعــيل؛ إمَّ

ــا اجتهــاًدا  الثابتــة يف قواعــد رشعيــة، وإمَّ

املتغــرة  الطارئــة  للحــاالت  اســتثنائيًّا 

يف فتــاوى اجتهاديــة، وإنَّ هنــاك مــن 

يف  إليهــا  املحتــاج  اإلنســانية  العلــوم 

يلتفــت إىل  الصــورة األوىل، ومنهــا مــا 

خدماتهــا يف الصــورة الثانيــة، فعلــوم فهــم 

الوحــي والنــص ال تفتقــر إالَّ إىل علــوم 

كاللســانيات  بالفهــم  اللصيقــة  اآللــة 

والتأويليــات واملنطقيــات وغرهــا، مــع 

»التأصيــل  رجــب،  الرحمــن  عبــد  إبراهيــم   )((

عالـــم  دار  االجتامعيــة«،  للعلــوم  اإلســامي 

)6)))هـــ/996)م(،   ،)( )ط.  الريــاض،  الكتــب، 

.)(99 )ص/ 

ــا  رضورة االحتيــاط يف اســثارها))(، وأمَّ

علــوم تنـــزيل النــص وتطبيقه فــال تعارض 

االســتفادة مــن العلــوم اإلنســانية ذات 

البعــد النفــي والربــوي واالجتاعــي، 

الخادمــة لفقــه الحــال اإلنســاين ومآالتــه. 

ويصــحُّ هــذا األمــر بــن العلــوم معكوًســا 

ــتمداد. ــداد واالس ــي اإلم ــن جانب م

د إمكانــات أوجــه العالقــة بــن  وتتعــدَّ

ــاين،  ــل اإلنس ــوم الحق ــي وعل ــوم الوح عل

املختلفــة،  وأطيافــه  تالوينــه  بشــتى 

ــات  ــة والغاي ــرؤى التصوري ــر إىل ال بالنظ

ــان  ــة اإلنس ــة، يف خدم ــة الطموح املعرفي

ــا، وألنَّ  ــا جميًع ــون لديه ــه بالك يف عالقت

وصــل  عــى  العلــوم  تلــك  كل  قيــام 

داخــيل مشــخص يف األســاليب منهًجــا، ويف 

املعــارف علــًا، ويف الغايــات مقصــًدا، ويف 

القضايــا موضوًعــا، مــع حضــور معيقــات 

املذكــورة  املســتويات  مــن  وتحديــات 

ــل  ــذا الوص ــات ه ــإنَّ خصوصي ــها؛ ف نفس

املقتــى  الخارجــي تقــوم عــى ذلــك 

ــواين، طــه جابــر، »تجديــد املعرفــة  انظــر: العل  )((

)دار  مجلــة:  واآلفــاق«،  املفهــوم  اإلســامية: 

الحديــث الحســنية(، )ع. 6)(، )9)))هـ/999)م(، 

.)((8 )ص/ 
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ــاء عــى رضورات الفصــل  ــيل، وبن التفصي

ــات. ــك املكون ــن تل ب

أواًل: في إمكان الوصل المنهجي 
وتحدياته:

يُعــدُّ الفصــل بــن ما هــو منهجــي وعلمي 

معــريف يف العلــوم املختلفــة مــن أكــر 

التحديــات العظمــى، املتداولــة اعتبــاًرا 

يف األوســاط العلميــة واإلبســتمولوجية، 

ــه اآليل  ــى الوج ــك ع ــة ذل ــس لصعوب لي

ــا للرابط الوثيــق والتازج  والرتيبــي، وإنَّ

ــح املنهــج  ــث يصب العضــوي بينهــا، بحي

لصيًقــا بالنتائــج وتبًعــا للموضــوع، ولكــن 

ــا،  ــن الفصــل بينه ــا م ــك ال مينعن كُلُّ ذل

كلــا وجدنــا إمكانيــة حقيقيــة ومجديــة 

يف ترســيخ ذلــك التكامــل، ومبــا ال يشــعرنا 

بعــوده عــى علــوم الوحــي بالــرر.

وحينــا تحــاول علــوم الوحــي أن تقتســم 

ــا؛  ــوم اإلنســانية بعــض مناهجه ــع العل م

ال يعنــي بالــرورة أنَّهــا لـــم تســتثمر 

فيهــا تلــك املســالك املنهجيــة، أو أنَّهــا 

ــد تكــون  ــل ق ــك، ب كانــت متأخــرة يف ذل

ــا  ــه هن ــا ننب ــك، إنَّ ــباقة إىل ذل ــي الس ه

ــاليب  ــا أس ــات باعتباره ــذه اآللي ــى ه ع

يف فقــه الظواهــر اإلنســانية والنفســية 

خصوًصــا، لتيســر فهــم الواقــع وفقــه 

تلــك  ضــوء  عــى  الرشعيــة  النصــوص 

الوقائــع؛ ألنَّ النــص صامــت يف أصلــه مــن 

حيــت التنـــزيل، حتــى تســتنطقه الوقائع 

ــا. ــه القضاي وتحرك

)1( المنهج التجريبي:

يبقــى للتجربــة بعدهــا اإلنســاين عــر 

التاريــخ يف فقــه الظواهــر واملســائل التــي 

عايشــها اإلنســان عــر مراحلــه، وقــد 

وظفهــا علــم االجتــاع تأسيًســا مــع ابــن 

خلــدون؛ الــذي أورد يف مقدمتــه كالًمــا 

ــة؛ إذ  ــا للتجرب ــبه تعريًف ــى يش ــه معن في

ــول: يق

»التجربــة تحصــل يف املــرات املتعــددة 

بالتكــرار ليحصــل عنها العلــم أو الظن«))(، 

ــص  ــة اخت ــة منهجي ــة آلي وليســت التجرب

بهــا النظــر العلمــي يف املعــارف الطبيعيــة 

والكونيــة فحســب، حتــى ال ميكــن اإلفادة 

منهــا يف قضايــا االجتــاع اإلنســاين، بحجــة 

»املقدمة«، )ص/ )57(.  )((
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وتعقدهــا  املعرفيــة  نتائجهــا  اختــالف 

وتوســعها))(من حقــل الطبيعــة إىل مجــال 

ــرة  ــة املتوات ــت التجرب ــان، وإذا كان اإلنس

يف صفحــات التاريــخ واملتكــررة يف صنائــع 

اإلنســان، واملعروفــة يف ســنن الكــون تنتج 

حكــًا علميًّــا؛ فإنَّهــا يف شــأن الصنائــع 

تفيــد  الكاملــة  والحضــارة  اإلنســانية، 

عقــاًل حســب رأي ابــن خلــدون »فوجــب 

لذلــك أن يكــون كلُّ نــوع مــن العلــم 

ــًدا، والصنائــع  والنظــر يفيدهــا عقــاًل فري

ــًدا يحصــل عنهــا وعــن ملكتهــا قانــون  أب

علمــي مســتفاد مــن تلــك امللكــة؛ فلهــذا 

ــاًل  ــد عق ــة تفي ــة يف التجرب ــت الحنك كان

ــاًل«))(. ــد عق ــة تفي والحضــارة الكامل

التجريبــي  الفكــر  ينــدرج  مــا  وكثــرًا 

عنــد ابــن خلــدون ضمــن مســتنداته 

االســتداللية عــى القوانــن العلميــة، كــا 

ــالف أحــوال  هــو الشــأن يف مســألة »اخت

العمــران يف الخصــب والجــوع، ومــا ينشــأ 

»الدراســات  جــورج،  تومــا  خــوري،  انظــر:   )((

تدريســها«،  وطــرق  املتجــددة،  االجتامعيــة 

املؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــرش والتوزيــع، 

)ط. )(، بــروت، لبنــان، )08))هـــ/988)م(، )ص/ 

.)60

املصدر نفسه، )ص/ 75)(.  )((

ــرش  ــدان الب ــار يف أب ــن اآلث ــك م ــن ذل ع

وأخالقهــم«))(، يقــول عــن أهــل األقاليــم 

ــم  ــى، وأبدانه ــم أصف ــة: »فألوانه املعتدل

أنقــى، وأشــكالهم أتم، وأحســن وأخالقهم 

أبعــد مــن االنحــراف وأذهانهــم أثقــب يف 

املعــارف واإلدراكات، هــذا أمــر تشــهد لــه 

التجربــة يف كل جيــل منهــم«))(. وقــال 

أيًضــا يف فصــل خــاص باالحتــكار: »ومــاَّ 

اشــتُهر عنــد ذوي البــرص والتجربــة يف 

األمصــار أنَّ احتــكار الــزرع لتحــن أوقــات 

الغــالء مشــؤوم، وأنَّــه يعــود عــى فائدتــه 

ــرسان«)5(. ــف والخ بالتل

االعتقــادي  الحضــور  هنــا  ونالحــظ 

التجربــة  نتائــج  يف  الوحــي  بتمثــالت 

عنــد ابــن خلــدون؛ لذلــك: فــإنَّ التكامــل 

املنهجــي يف مســلك التجريــة كان حــارًضا 

قبــل  اإلســالمي  الفكــر  يف  مــدة  منــذ 

املعــارصة، وإىل  السوســيولوجيا  تطويــر 

ذلــك نلحــظ أحــد األصوليــن يســتند 

ــم  ــة )العل ــيس لكلي ــة يف التأس إىل التجرب

املعتــر رشًعــا مــا بعــث عــى العمــل 

نفسه، )ص/ 97(.  )((

»املقدمة«، )ص/ 97(.  )((

نفسه، )ص/ 0))(.  )5(
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املانــع صاحبــه مــن اتبــاع هــواه(، فيقــول 

ردًّا عــى أحــد االعراضــات: »إنَّ الرســوخ 

يف العلــم يأىب للعالـــم أن يخالفــه، وبدليل 

التجربــة العاديــة؛ ألنَّ مــا صــار كالوصــف 

الثابــت ال يتــرصف صاحبــه إالَّ عــى وفقــه 

اعتيــاًدا«))(.

للمنهجيــة  مُيكــن  الســياق  هــذا  ويف 

القضايــا  اســتثارها ضمــن  التجريبيــة 

ضمــن  نتائجهــا  واعتبــار  اإلنســانية))(، 

منظومــة االجتهــاد والتأســيس لقواعــد 

ونافعــة  مفيــدة  علميــة  ومبــادئ 

للمجتمــع؛ ألنَّ »املناهــج املســتعملة يف 

ــها  ــتصبح نفس ــة س ــكاالت االجتاعي اإلش

التــي تســتخدم يف جميــع العلــوم املقارنــة 

ــارة  ــي اإلش ــا ينبغ ــن م ــية«))(، لك والنفس

إليــه هــو أنَّ علــوم الوحــي متتلــك توجيًها 

ــا، ينبغــي االســتناد إليــه يف تحقيــق  خاصًّ

ــي،  ــث االجتاع ــع البح ــوازاة م ــراد م امل

»املوافقات«، ))/ 50(.  )((

ــم،  ــادر، »الفلســفة والعل ــد الق ــته، عب ــر: بش انظ  )((

مــن كانــط ونيوتــن إىل الوضعيــة وحــدود املعرفــة 

اإلنســانية«، دار الطليعــة، بــروت، لبنــان، )ط. )(، 

))00)م(، )ص/ 9))(.

)3( Le problème de la sociologie; george sim-

mel, édition du sandre, paris, P. 5.

يقــول محمــد أمزيــان: »وعــى ســبيل 

أنَّ  الكتــاب  أحــد  ذكــر  فقــد  املثــال؛ 

يتأكَّــد  أن  أراد  إذا  االجتــاع  عالِـــم 

-مثــاًل- مــن جــدوى االختــالط يف ميــدان 

ــد  ــالط ق ــذا االخت ــأى أنَّ ه ــم، وارت التعلي

ــي  ــن حــوادث الشــذوذ الجن يخفــف م

إىل  يلجــأ  عنــه،  املرتبــة  واالنحرافــات 

ــق  ــة يطب ــة أو قري ــة معين ــار مدين اختي

فيهــا هــذه التجربــة، وذلــك بــأن يقبــل يف 

هــذه املدرســة مــن الجنســن ثــم يراقــب 

بعــد ذلــك نتائــج التجربــة، فــإذا نجحــت 

ــظ  ــه، واملالح ــع كل ــى املجتم ــت ع عمم

إليهــا هــذه  تنتهــي  التــي  النتائــج  أنَّ 

ــة  ــن الوجه ــا م ــا إليه ــارب إذا نظرن التج

مــن  أنَّهــا محسوســة  نجــد  اإلســالمية 

البدايــة، وليســت للباحــث االجتاعــي 

ــات  ــا باألخالقي ــر، لتعلقه ــا رأي معت فيه

العامــة التــي يجــب احرامهــا«))(.

)2( في منهجية االستقراء: 
تُعتــر قاعــدة االســتقراء إحــدى الدعائــم 

الكــرى التــي قــام عليهــا العمــران العلمي 

لعلــوم الوحــي خصوًصــا، وقــد اعتمدهــا 

محمــد أمزيــان، »منهــج البحــث االجتامعــي بــن   )((

ــة«، )ص/ 97)(. ــة واملعياري الوضعي
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بحســبانها  والتاريــخ،  االجتــاع  علــاء 

األنســب يف البحــث واألجــدى يف الوصــول 

ــث القطــع  ــن حي ــج املرجــوة م إىل النتائ

ــي  ــواب. وه ــدق والص ــة أو الص والعلمي

القاعــدة التــي وظفهــا أغلــب املؤسســن 

للعلــوم األصوليــة))( يف التأســيس لكلياتهم 

ــا  ــر م ــر غ ــذا الشــاطبي يذك الكــرى، فه

ــتقراء،  ــى مســائله االس ــه ع ــرة أنَّ دليل م

كقوله:»والثالــث: أنَّ االســتقراء دلَّ عى أن 

...«))(، »وهــذا النظــر يعضــده االســتقراء 

أيًضــا ...«))(، »هــذا األصــل وجــد منــه 

ــتقراء  ــا االس ــل«))(، »أوَّله ــتقراء جم باالس

...«)5(، »... منهــا االســتقراء ...«)6(.

وقــد عــرَّف الغــزايل االســتقراء يف »معيــار 

ــم يف  ــع الحك ــو أن تتب ــه »ه ــم« بأنَّ العل

ألصــول  الناظمــة  التأسيســية  العلــوم  أقصــد   )((

ــه،  ــول الفق ــوم: أص ــة، كعل ــوم األوىل العلمي العل

وأصــول  النحــو،  وأصــول  الحديــث،  وأصــول 

ذلــك. ونحــو  العقيــدة، 

»املوافقات«، ))/ ))(.  )((

املصدر نفسه، ))/ )))(.  )((

نفسه، ))/ )0)(.  )((

نفسه، ))/ )))(.  )5(

نفسه، ))/ 8))(.  )6(

جزئيــات كثــرة، داخلــة تحــت معنى كيل، 

حتــى إذا وجــدت حكًا يف تلــك الجزئيات 

بــه«)7(،  الجــزيئ  ذلــك  عــى  حكمــت 

فاالســتقراء عــى هــذا املعنــى، يعمــل 

عــى ربــط النتائــج باألســباب، وذلــك 

بتحديــد القوانــن التــي تضبــط هــذه 

ــط  ــة واملخط ــا الداخلي ــر وبنياته الظواه

النظــري الــذي يســاعدنا عــى متهيدهــا)8(، 

ــتقراء  ــف االس ــح تعاري ــن أوض ــلَّ م ولع

ذاك الــذي أودعــه اإلمــام الشــاطبي يف 

ــه هــو: »تصفــح جزئيــات  ــه بقول موافقات

ــا حكــم  ــت مــن جهته ــى ليثب ــك املعن ذل

ــا ظنــي، وهــو  ــا قطعــي وإمَّ عــام، إمَّ

ــة  ــوم العقلي ــد أهــل العل ــر ُمســلَّم عن أم

ــه  ــم االســتقراء حكــم ب ــإذا ت ــة، ف والنقلي

يف كل حكــم تقــدر«)9(.

كــا عرفــه محمــد أمزيــان بأنَّــه املســلك 

الحقيقــة  إثبــات  يف  »يســتخدم  الــذي 

»معيار العلم«، )ص/ 5))(.  )7(

انظر:   )8(

- Poirier, Rene, Remarques Sur La Proba-

bilite Des Induction, Paris, Librairie Phi-

losophique, 1931, P. 35. 

»املوافقات«، ))/ )))(.  )9(
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العلميــة ويعتمــد عــى االنتقــال مــن 

الــكل عــى  البعــض إىل  الحكــم عــى 

مبالحظــة  وذلــك  التعميــم،  ســبيل 

ــا  ــا كل ــراد التجــارب عليه ــات وإي الجزئي

أمكــن ذلــك، ثــم االرتقــاء إىل نتائــج عامــة 

إىل  تضيــف جديــًدا  قوانــن  يف صــورة 

العلميــة«))(. املعرفــة 

نســتدل  االســتقرايئ  فالدليــل  وعليــه؛ 

بــه عــى مــا نعرفــه حقيقــة يف حالــة 

أو حــاالت جزئيــة؛ ليصبــح حقيقــة يف 

مــن  لــأوىل،  املشــابهة  الحــاالت  كل 

ــذا  ــوغة له ــات املس ــض العالق ــالل بع خ

التشــابه))(؛ فهــو »تلــك العمليــة التــي 

ــة  ــن معرف ــال م ــا االنتق ــطتها ميكنن بواس

الوقائــع إىل القوانــن التــي تخضــع لها«))(.

الوضعيــة  بــن  االجتامعــي  البحــث  »منهــج   )((

عبــد  أيًضــا:  انظــر   .)(70 )ص/  واملعياريــة«، 

الرحمــن، حبنكــة امليــداين، »ضوابــط املعرفــة 

.)(9( )ص/  واملناظــرة«،  االســتدالل  وأصــول 

انظر:   )((

- Mill, Stuart, Systeme De Logique, Paris, 

Librairie Philosophique… Pierre Mard-

age, Ed 1988, P. 324. 

)3( j. lachelier, du fondement de l induction et 

outres, texts. ed, fayarrd, 1992. P. 9.

وانظر أيًضا: 

ــر  ــث والنظ ــفة البح ــل يف فلس وإنَّ املتأم

عنــد األصوليــن مــن خــالل كتاباتهــم 

العلميــة، ســيتضح لــه بجــالء، أنَّهــا قامئــة 

يف أساســها عــى بعــد منهجــي رصف، 

ــن  ــة ضم ــة خاص ــتُهرت مدرس ــى اش حت

مبدرســة  عرفــت  األصوليــة  املــدارس 

قواعدهــم  بنــوا  الذيــن  املتكلمــن؛ 

األصوليــة عــى منهــج اســتقراء النصــوص 

الرشعيــة وتتبــع الفــروع الفقهيــة.

البحــث  فلســفة  يف  املتأمــل  وإنَّ 

ــن مــن خــال  ــد األصولي والنظــر عن

لــه  ســيتضح  العلميــة،  كتاباتهــم 

ــا قامئــة يف أساســها عــى  بجــاء، أنَّه

بعــد منهجــي رصف.

التاريخيــة  املعرفــة  يخــص  فيــا  ــا  أمَّ

االختصــاص  طبيعــة  فــإنَّ  وفلســفتها؛ 

ــا،  ــر األحــداث وكرثته التاريخــي مــن توات

عــر أزمنــة متكــررة يســتدعي رضورة 

اســتحضار البعــد االســتقرايئ والتواتــري 

يقــول  وتعليلهــا،  األحــداث  قــراءة  يف 

- Jacques francau, La Pensee Scientifique, 

Ed, Labor, Bruxelles, 1968. P. 54.
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ابــن خلــدون: »ولـــاَّ طالعــت كتــب 

القــوم، وســرت غــور األمــس واليــوم؛ 

ــة  نبهــت عــن القريحــة مــن ســنة الغفل

ــن نفــي،  ــف م ــوم، وســمت التصني والن

ــأت  ــوم، فأنش ــن الّس ــس أحس ــا املفل وأن

يف التاريــخ كتابًــا رفعــت بــه عــن أحــوال 

الناشــئة مــن األجيــال حجابـًـا ، وفصلتــه يف 

األخبــار واالعتبــار بابـًـا بابـًـا، وأبديــت فيــه 

ألوليــة الــدول والعمــران علاًل وأســبابًا«))(، 

وليــس يف إمــكان مــؤرخ مهتــم باألحــداث 

التاريخيــة، وإدراك تلــك العلــل واألســباب 

كابــن  البــرشي  العمــران  يف  املؤثــرة 

خلــدون، إالَّ بتتبــع األحــداث واســتقرائها 

واالعتبــار بهــا بابـًـا بابًا، كا أنَّ اســتخالصه 

لتلــك الكليــات الكــرى والفوائــد العامــة، 

ــات  ــا بالجزئي ــتدالل عليه ــمَّ االس ــن ث وم

ــتغاله  ــى اش ــح ع ــل واض ــة لدلي الواقعي

ــن. ــتقرايئ الب االس

ــة  ــر إىل أنَّ موج ــا أن أُش ــي هن وال يفوتن

العلميــة،  املناهــج  يف  النظــر  إعــادة 

والثــورة الفكريــة، اللتــن عرفهــا البحــث 

ــا  ــد أفرزت ــرة، ق ــة األخ ــي يف اآلون العلم

تصــورات جديــدة حــول منهــج النظــر 

»املقدمة«، )ص/ 6(.  )((

باالســتقراء، الــذي أصبــح لــدى بعــض 

الرغبــة  يلبــي  ال  املنهجيــة  املذاهــب 

ــيلة  ــس وس ــه، ولي ــة يف كل رضوب القطعي

ــي أو  ــم قطع ــى عل ــول ع ــة للحص يقيني

مضبــوط))(؛ ألنَّــه يف نظــر أصحابــه يتميــز 

بخصائــص))( منهــا: 

اًل: أنَّ نتائــج اســتدالله ليســت بالرورة  أوَّ

صحيحــة، ثانًيــا: أنَّــه ال ينطلــق بالــرورة 

منطقيــة،  مقدمــات  أو  مقدمــة  مــن 

ــك، فمشــكل الشــك يف  ــن ذل ــا م وانطالقً

ــر؛  ــض اآلخ ــد البع ــن عن ــتقراء ممك االس

ـه مــن الواضــح أنَّ النــاس مييــزون  ألنَـّ

ــب يف  ــر صائ ــب أو غ ــو صائ ــا ه ــن م ب

فــإنَّ  وعليــه:  االســتقرائية))(؛  الغايــات 

البعــض يعتقــد أن عمليــة االســتقراء تتــم 

انظر:   )((

- Antoine Arnould et Pierre Nicole, La 

Logique ou Lart De Penser, Paris, Librai-

rie Philosophique J, Vrin, 2ed, P. 259.

)3( Pranab, Kumar Sen, Logic Indution, Hu-

manities Press Atlantic Highlands, Ed 

1980, P. 98.

انظر:  )((

Hacking, Ian, The Emergence, Of Prob-

ability, Cambridge university press, Ed, 

1984, P. 176.
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ــة  ــت نهائي ــة ليس ــتحضار مراقب ــر اس ع

ــم الوصــول  ــَا هــو اســتثنايئ، وال يت إالَّ لِـ

بهــا إىل الحقيقــة يف املعرفــة العلميــة 

ــر  ــاالت غ ــاء))(، أو الح ــاء األخط إالَّ بإقص

ــام.  ــدأ الع ــع املب ــجمة م املنس

التزمــه  الــذي  املذهــب  هــذا  أنَّ  إالَّ 

األصوليــون، يُشــكِّل مثــار جــدل واســع يف 

األوســاط العلميــة واملنطقيــة التــي تعتــر 

ــي،  ــره منطق ــتقراء جوه ــكل االس أنَّ مش

ــة  ــه صل أكــرث مــاَّ هــو مشــكل نفــي ل

بالثقــة؛ إذ »كيــف يســوغ اعتبــار الحقيقة 

القائلــة بــأنَّ وجــود انتظــام مــن الحــاالت 

تســتمر  أنَّهــا  عــى  دليــل  املالحظــة 

ــون  ــات الظن ــوم؟«))(؛ ألنَّ غلب ــى العم ع

الخطــاب  أصــول  فهــم  يف  معتــرة))( 

ــك يتصــور االســتقراء  الرشعــي. ألجــل ذل

يف بعــض األحيــان بأنَّــه »ال ميكــن عرضــه 

انظر:  )((

Robert Blanch, L induction Sientifique Et 

Les Lois Naturelles, 2Ed, 1975, P. 9.

)2( Sydney Choemker, “Properties, Causa-

tion, And Projectibility”, Proceedings Of 

Conference At The Gueen’s College, Ed, 

Clarender Press, Oxford, 1980, P. 293.

»املوافقات«، ))/ )5)(.  )((

معفــى مــن الخطــأ؛ ألنَّ االســتنتاجات 

االســتقرائية ال ميكــن إظهارهــا عــى أنَّهــا 

قطًعــا،  صحيحــة  خالصــات  إىل  تعــود 

ــر  ــة أي تصوي رغــم أنَّ املقدمــات املنطقي

كلهــا  الخاصــة  الوقائــع  أو  األحــداث 

ــزايل  ــام الغ ــار اإلم ــد أش ــة«))(، وق صحيح

ــا تحــدث  ــل هــذا التســويغ، حين إىل مث

ــت  ــال: »فثب ــا، فق ــتقراء عموًم ــن االس ع

ــا رجــع إىل  بهــذا أنَّ االســتقراء إذا كان تامًّ

النظــم األول، وصلــح للقطعيــات وإن لـــم 

ــا لـــم يصلــح إالَّ للفقهيــات؛ ألنَّه  يكــن تامًّ

مهــا وجــد األكــرث عــى نــط غلــب عــى 

الظــن أنَّ اآلخــر كذلــك«)5(، فغلبــة الظــنِّ 

عنــد الغــزايل، تــدرج يف الــكيل مــا هــو غر 

مســتقرأ ضمــن املســتقرأ منهــا مادامــت 

الجزئيــات األكرثيــة مســتقرأة ومتتبعــة يف 

مظانهــا، وهــذا التصــور للمســألة يخالــف 

ــل  ــأنَّ »التحلي ــل ب ــرأي القائ ــه ال يف أساس

الشــكيل لقواعــد االحتــال االســتقرايئ 

)4( Jennifer Trusted, Logic Of Scientific In-

ference, An Introduction, British Library, 

First Published, GB, P. 6.

علــم  يف  »امُلســتصفى  الغــزايل،  حامــد،  أبــو   )5(

ــايف.  ــد الش ــالم عب ــد الس ــق: عب ــول«. تحقي األص

بــروت، لبنــان: دار الكتــب العلميــة، )ط. )(، 

.)(( )ص/  )))))هـــ/)99)م(، 
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ــد  ــى تحدي ــا ع ــدِّ ذاته ــادرة يف ح ــر ق غ

أوجــه الربــط بــن تلــك القواعــد املــررة 

ــب  ــتقرايئ«))(، فالظــنُّ الغال ــل االس للتعلي

راجــح يف بلــوغ اليقــن والقطــع لديــه. 

)3( قانون السببية:

الظواهــر  الســببية يف  العالقــة  تشــكل 

ــا أحــد  ــن أســبابها ونتائجه ــة ب االجتاعي

أهــم املســالك البحثيــة يف فقــه تلــك 

الظواهــر ودراســتها، وقــد كانــت مجمــل 

ــراتهم،  ــيولوجين يف تفس ــاد السوس اعت

ــى  ــٍذ ع ــب حينئ ــم: »فيج ــول دوركاي يق

َمــن يحــاول تفســر إحــدى الظواهــر 

مــن  كل  عــن  يبحــث  أن  االجتاعيــة 

الســبب الفعــال، الــذي يدعــو إىل وجــود 

هــذه الظاهــرة والوظيفــة التــي تؤديهــا، 

عــى  األمريــن  هذيــن  مــن  كل  عــن 

حــدة«))(، وإنَّ هــذه املســلكية ليســت 

ألنَّهــا  العلمــي؛  البيــان  منــه يف  بدًعــا 

عنــد  العلميــة  األصــول  أحــد  شــكلت 

)1( Georg, Henrik, Van, Wright, The Logical 

Problem, 2Ed, 1957, Green Wood Press, 

Publishers, Westerport, P. 89.

علــم  يف  املنهــج  »قواعــد  دوركايــم،  إمييــل،   )((

ــم، ))97)م(،  ــود قاس ــة: محم ــامع«، ترجم االجت

.)(0( )ص/  املرصيــة،  النهضــة  مكتبــة 

الفقهــاء واألصوليــن يف املجــال اإلســالمي، 

كــا عنــد املؤرخــن أمثــال ابــن خلــدون 

ــة  ــج املبني ــة النتائ ــول يف معرف ــذي يق ال

عــى األســباب املتعينــة املعلومــة »إنَّ 

ــذي يخــرج  ــن األمــور هــو ال التناســب ب

ــا هــو  مجهولهــا مــن معلومهــا، وهــذا إنَّ

أو  الوجــود  يف  الحاصلــة  الواقعــات  يف 

ــا الكائنــات املســتقبلة إذا لـــم  العلــم، وأمَّ

تعلــم أســباب وقوعهــا، وال يثبــت لهــا 

ــا، فهــو غيــب ال ميكــن  خــر صــادق عنه

معرفتــه«))(.

ــبًا  ــببي متناس ــر الس ــذا التفس ــدو ه ويب

مــع النظــر يف علــوم الوحــي، التي تســتند 

الســببية واعتبارهــا قانونًــا  إىل قاعــدة 

اســتحضار  رضورة  مــع  ـرًِدا،  ُمطَـّ ــا  عامًّ

يف  تغييبــه  وعــدم  الغيبــي،  املعطــى 

النتائــج، يقــول الشــاطبي -رحمــه اللــه-: 

»فالســبب ال بـُـدَّ أن يكــون ســببًا ملســبب؛ 

يكــن ســببًا،  لـــم  وإالَّ  ـه معقولــه،  ألنَـّ

فااللتفــات إىل املســبب مــن هــذا الوجــه 

ــه  ــادة الل ــى ع ــن مقت ــارج ع ــس بخ لي

يف خلقــه، وال هــو منــاف لكــون الســبب 

ــدرة  ــإنَّ ق ــاىل؛ ف ــه تع ــدرة الل ــا بق واقًع

»املقدمة«، )ص/ )))(.  )((
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ــد  ــد وجــود الســبب وعن ــر عن ــه تظه الل

عدمــه، فــال ينفــي وجــود الســبب كونــه 

ــوم  ــور العل ــا تط ــبب«))(. أمَّ ــا للمس خالًق

توظيفهــا  بفــرط  الحديثــة  اإلنســانية 

للقوانــن الطبيعيــة املاديــة؛ فإنَّهــا غالــت 

يف تفســر الظواهــر اإلنســانية، بإقصــاء 

تــام لــكل مــا هــو غيبــي أو روحــي، يقول 

ــم:  ــل دوركاي إمي

ا أن يبــدأ املــرء  »ومــن الطبيعــي جــدًّ

ــن الســبب يف وجــود إحــدى  بالبحــث ع

تحديــد  يحــاول  أن  قبــل  الظواهــر، 

النتائــج التــي ترتــب عليهــا، ومــاَّ يــدلُّ 

ــق  ــة للمنط ــذه الطريق ــة ه ــى مطابق ع

أشــد املطابقــة، هــو أنَّ حــل املشــكلة 

األوىل يســاعدنا يف كثــر مــن األحيــان 

ــع  ــة، ويف الواق ــكلة الثاني ــل املش ــى ح ع

تتصــف العالقــة الوثيقــة التــي توجــد بــن 

الســبب ونتيجتــه بهــذا الطابع؛ الذي لـــم 

ــو  ــا، وه ــا كافيً ــه اعرافً ــاس ب ــرف الن يع

ــة  ــة«))(، ولكــن املعرف ــة متبادل ــا عالق أنَّه

»املوافقات«، ))/ 7))(.  )((

علــم  يف  املنهــج  »قواعــد  دوركايــم،  إمييــل،   )((

ــم، ))97)م(،  ــود قاس ــة: محم ــامع«، ترجم االجت

.)(0( )ص/  املرصيــة،  النهضــة  مكتبــة 

ــة  ــة خاص ــا قيم ــي له ــوم الوح ــدى عل ل

ــن  ــة؛ ألنَّ الدي ــر املادي ــاوز التفاس يف تج

أويل وحاســم  لكنَّــه  للمعرفــة،  مصــدر 

ــب وشــؤونه))(. ــر بالغي ــق األم حــن يتعل

)4( منهج البحث التاريخي:
يقــوم النظــر االجتاعــي وحتــى النفــي 

عــى  والقضايــا  للظواهــر  رصــده  يف 

البحــث يف تاريخهــا، ورصــد مــدى التطــور 

وأفــواًل،  صعــوًدا  بنياتهــا  يف  الحاصــل 

ــك  ــن ذل ــئة ع ــات الناش وتفســر االختالف

التحــول فيهــا، وهــذا مــن شــأنه أن يُفيــد 

االجتهاديــة  الرشعيــة وخاصــة  العلــوم 

كالفقــه واألصــول، يف التأســيس للقواعــد 

العلميــة والكليــات املعتــرة يف االجتهــاد، 

ــث  ــن حي ــم أو م ــث الِقي ــن حي ــواء م س

ــان. ــكان واإلنس ــان وامل الزم

فمثــاًل ســن الــزواج تغــرَّ وفــق البيانــات 

السوســيولوجية مــن قــرون ماضيــة حتــى 

الواقــع املعــارص، فلــم يعــد العقــد األول 

ــة  ــا بني ــا وممكًن ــاة متاًح ــر الفت ــن عم م

ــت  ــزواج يف الوق ــى ال ــدرة ع ــا، وق ووعيً

انظــر: إليــاس، بلــكا، »الغيــب والعقــل«، املعهــد   )((

العاملــي للفكــر اإلســالمي، هرنــدن، فرجنيــا، وم أ، 

)ط )(، )9)))هـــ/008)م(، )ص/ 50)(.
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مــى،  زمــن  يف  كان  كــا  املعــارص، 

اســتثار  يلزمــه  الفقيــه  أو  واملجتهــد 

مثــل  التاريخيــة يف  البحثيــة  املنهجيــة 

ــون  ــى يك ــانية، حت ــا اإلنس ــذه القضاي ه

ــة مــن األمــر يف إطــالق الحكــم  عــى بين

الرشعــي املناســب، وِقــس عــى ذلــك كُلَّ 

املســائل األخــرى التــي تتطلــب رصــًدا 

ــا. ــا تاريخيًّ وقياًس

ويف مثــل هــذه القضايــا يقــول دوركايــم: 

»وقــد اعتقــد هــؤالء حينــا نهجــوا هــذا 

ـه مــن املمكــن القــول بــأنَّ  النهــج أنَـّ

الدينيــة، أو أي نــوع  العقائــد  ضعــف 

يكــون  أن  إالَّ  ميكــن  ال  التقاليــد،  مــن 

ظاهــرة عابــرة يف حيــاة الشــعوب؛ وذلــك 

ــر  ــر إالَّ يف آخ ــف ال يظه ــذا الضع ألنَّ ه

ــو  ــة، وه ــا التاريخي ــن مراحله ــة م مرحل

ــداء  ــي مبجــرد ابت ــي يختف ــر إالَّ ل ال يظه

تطــور اجتاعــي جديــد«))(.

إنَّ تـفـســـر الـظـواهـــر والبحــث لهــا 

ــرض  ــي بالغ ــة تف ــات متعين ــن معالج ع

علــم  يف  املنهــج  »قواعــد  دوركايــم،  إمييــل،   )((

ــم، ))97)م(،  ــود قاس ــة: محم ــامع«، ترجم االجت

.)(7( )ص/  املرصيــة،  النهضــة  مكتبــة 

املطلــوب اجتاعيًّــا، ومــا تعلــق بــه يلــزم 

بحثهــا يف ضــوء ســياقها التاريخــي عــادة 

ــت  ــا ثب ــا، وم ــا ومتغراته ــد تطوره ورص

فيهــا مــن أصــول، حتــى تكــون الدراســة 

أشــمل وأوعــب؛ لذلــك فــإنَّ »التاريــخ 

يعتــر املــادة الخــام التــي يســتقي منهــا 

علــم االجتــاع معلوماتــه لفهــم الظواهــر 

لوجــود عالقــات  الحاليــة،  االجتاعيــة 

بــن  اإلنســانية  األنــاط  بــن  ســببية 

املــايض والحــارض. فالتاريــخ يقــوم بــأدوار 

متنوعــة بالنســبة إىل علــم االجتــاع، فهــو 

مــن جهــة يقــدم الوثائــق التاريخيــة حول 

القضايــا املطروحــة، ومــن جهــة ثانيــة 

يعتــر مبثابــة املختــر الــذي يســتطيع فيــه 

ــداث  ــتقرئ األح ــاع أن يس ــم االجت عالـ

اإلنســانية، والتغــرات التــي طــرأت عليهــا 

ــا«))(. ــرة فيه ــل املؤث والعوام

)5( القياسات:
أنــواع  بــن  الجوهريــة  الفــروق  رغــم 

القياســات املســتثمرة يف العلــوم املختلفة؛ 

إالَّ أنَّ الوصــف القيــايس املعتــر بينهــا 

ــا جزئيًّــا  يتحــدد يف كونــه عمــاًل قياســيًّا إمَّ

الوضعيــة  بــن  االجتامعــي  البحــث  »منهــج   )((

.)(76 )ص/  أمزيــان،  محمــد  واملعياريــة«، 
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ــاس  ــر يف القي ــق النظ ــا؛ ألنَّ تحقي أو كليًّ

املعتــر يف كل علــم يحارصنــا ويشــوش 

علينــا يف تحديــد األوليــة يف االســتثار، 

لكــن املؤكــد أنَّ االشــتغال القيــايس يحر 

بشــكل قــوي باعتبــاره أداة يســتعان بهــا 

املطالــب  عــى  واالســتدالل  البيــان  يف 

املختصــة عنــد الفقهــاء واألصوليــن، كــا 

عنــد علــاء االجتــاع بشــتى أصنافــه 

ــامه. وأقس

وقبــل التجســر النظــري املنهجــي للعالقة 

بــن هذيــن الصنفــن مــن العلــاء، فقــد 

رصــدت تلــك العالقــة بــن علــاء األصــول 

ــر  ــض أنَّ أث ــر البع ــى اعت ــة، حت واملناطق

املنهــج األرســطي يف العــرب كان مهــاًّ 

ا، فقــد ســاعدهم عــى بنــاء العلــوم  جــدًّ

ــر أنَّ  ــة))(، غ ــى املالحظ ــد ع ــي تعتم الت

انظر:  )((

Dugat, Gustaf, Histoir Des philosophes 

Musulmans Et Des Theologiques De 

)632/1258(, Ed, Oriental Press Amester-

dam, 1973, P. 320. 

بــل بالــغ رشــار مالــزر إىل حــد القول بـــ »أنَّ الفاســفة 

املســلمن يعتــرون الفلســفة اإلغريقيــة كخزينــة 

كنـــز حقيقــة الكون«:

Malzer, Richard, L’evel de Philosophie Is-

lamique, Societe nationale D’edition ET 

ــه  ــه؛ ألنَّ ــى إطالق ــس ع ــول لي ــذا الق ه

ــتقراء  ــقاط االس ــم إس ــك لت ــو كان كذل ل

عنــد  البحــث  مناهــج  مــن  الناقــص 

يعتــره  لـــم  الــذي  اإلســالم،  مفكــري 

أرســطو مــن ضمــن القواعــد العلميــة يف 

ــق. ــة الحقائ معرف

وبــرصف النظــر عــن هــذا التوصيــف 

املبالــغ فيــه؛ فــإنَّ مــا مُيكــن تســميته 

ــاء  ــه الفقه ــتند إلي ــاس املنهجــي اس بالقي

واألصوليــون بشــكل واضــح يف اســتداللهم 

عــى الحجيــة القطعيــة لدليــل االســتقراء 

الفقهيــة،  األصــول  عــن  الكشــف  يف 

كاإلجــاع والقيــاس واملصالــح املرســلة 

ــع ونحوهــا، يف  واالستحســان وســد الذرائ

ــل املتعــن، وكــذا االســتدالل  ــاب الدلي غي

عــى قطعيــة املقاصــد الكليــة؛ ليتحصــل 

لهــم القطــع يف املســألة بشــكل مناســب 

ومجــٍد؛ لذلــك: نجــد اإلمــام الشــاطبي 

قــد انتبــه إىل دليــل االســتقراء قياًســا عــى 

De Diffusion; Alger, Oran P. 21, 22.

وهــو األمــر الــذي مــا يــزال يلقــن حتــى يف األوســاط 

ــاًل:  ــة. انظــر مث التعليميــة األجنبي

- Histoire de la philosophie, emile brehier, 

librairie felix, paris, p. 412.
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املعرفــة التواتريــة يف الخــر، فــإذا كان 

التواتــر يفيــد القطــع يف األخبــار؛ فــإنَّ 

ــوص  ــوي للنص ــي واملعن ــتقراء اللفظ االس

والجزئيــات لــه اإلفــادة نفســها التحادها 

يف علــة اإلعــال نفســها، وهــي إنتــاج 

ــاطبي:  ــول الش ــة، يق ــة القطعي املعرف

ــر  »وعــى هــذا الســبيل أفــاد خــر التوات

العلــم؛ إذ لــو اعتــر فيــه آحــاد املخريــن، 

عــى  منهــم  واحــد  كل  إخبــار  لــكان 

فــرض عدالتــه مفيــًدا للظــن، فــال يكــون 

اجتاعهــم يعــود بزيــادة عــى إفــادة 

ــت  ــة ليس ــاع خاصي ــن لالجت ــن، لك الظ

لالفــراق، فخــر واحــد مفيــد للظــن مثــاًل، 

فــإذا انضــاف إليــه آخــر قــوي الظــن، 

وهكــذا خــر آخــر وآخــر، حتــى يحصــل 

يحتمــل  ال  الــذي  القطــع  بالجميــع 

النقيــض، فكذلــك هــذا؛ إذ ال فــرق بينهــا 

ــذي  ــى ال ــم باملعن ــادة العل ــة إف ــن جه م

تضمنتــه األخبــار«))(.

انتقــاده  وجــه  نفســه  الســياق  ويف 

األخــذ  يف  تهاونــوا  الذيــن  لأصوليــن 

يقطعــوا  حتــى  االســتقراء،  بدليــل 

ببعــض األدلــة األصوليــة كاإلجــاع مثــاًل، 

»املوافقات«، ))/ 9)، 0)(.  )((

ولــو قاســوا اســتقراء النصــوص الدالــة 

عــى  املعنــى وصحتــه،  قطعيــة  عــى 

ــوي يف القطــع  ــر املعن ــم بالتوات احتجاجه

باألخبــار، لحصــل لهــم القطــع يف حجيــة 

التشــابه  ذلــك  عــى  بنــاء  اإلجــاع، 

ــا: »وقــد أدَّى عــدم  املســلي، فقــال منبًه

ــه إىل  ــا قبل االلتفــات إىل هــذا األصــل وم

ــون  ــن إىل أن ك أن ذهــب بعــض األصولي

ــم  ــي ال قطعــي؛ إذ لـ اإلجــاع حجــة ظن

مــا  بانفرادهــا  األدلــة  آحــاد  يف  يجــد 

ــك إىل مخالفــة  ــده القطــع، فــأداه ذل يفي

ــده«))(. ــن بع ــة وم ــن األم ــه م ــن قبل م

والقيــاس عنــد علــاء التاريــخ أيًضــا، 

اعتــر إحــدى األدوات األساســية يف النظــر 

فهــذا  العمــراين؛  واالعتبــار  التاريخــي 

ــاده للمؤرخــن  ــه انتق ــدون يوج ــن خل اب

مغالــط  يف  وقعــوا  الذيــن  األثبــات 

ومــزالت بنــاء عــى إغفالهــم القيــاس 

أقــدام  ـت  زلَـّ يقــول: »فقــد  واالعتبــار 

كثــر مــن األثبــات واملؤرخــن الحفــاظ يف 

ــت  ــث واآلراء، وعلق ــذه األحادي ــل ه مث

مــن  الكافــة  ونقلهــا عنهــم  أفكارهــم 

ضعفــة النظــر والغفلــة عــن القيــاس«))(. 

»املوافقات«، ))/ 8)(.  )((

»املقدمة«، )ص/ ))(.  )((
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ــل  ــن قب ــاس م ــتناد إىل القي ــال االس وإغف

املؤرخــن يف رواياتهــم يوقعهــم يف املغالط 

ــا  ــار إذا اعتمــد فيه ــة؛ »ألنَّ األخب ال محال

عــى مجــرد النقــل، ولـــم تحكــم أصــول 

وطبيعــة  السياســة،  وقواعــد  العــادة 

العمــران واألحــوال يف االجتــاع اإلنســاين، 

بالشــاهد  منهــا  الغائــب  قيــس  وال 

ــن  ــم يؤم ــا لـ ــب، فرمب ــارض بالذاه والح

فيهــا مــن العثــور ومزلــة القــدم، والحيــد 

ــدق«))(.  ــادة الص ــن ج ع

ــة  ــوم اإلنـسـانـيـ ــمدت الـعـلـ ــد اعـتـ وق

ــم النفــس  ــم االجتــاع وعل األخــرى، كعل

ــط  ــن خــالل رب ــاس، م ــدة القي ــى قاع ع

الحــاالت اإلنســانية والنفســية بغرهــا، 

الشــراكها يف العلــة الواحــدة أو الســبب 

وذلــك  الواحــد،  املقتــى  أو  الواحــد 

لتلــك  والتفســر  التشــخيص  إطــار  يف 

ــل  ــاس يف مث ــؤال القي ــن س ــاالت، لك الح

هــذه الحــاالت يجعلنــا نتســاءل عن مدى 

قطعيــة التفســر املوحــد لتلــك الظواهــر، 

والتشــخيص املشــابه اللذيــن يفضيــان إىل 

ــدى  ــن م ــة، وع ــن جه ــة م ــج مطابق نتائ

ــة  ــات املنقول ــول واملعالج ــة الحل صالحي

»املقدمة«، )ص/ 0)(.  )((

ــة مشــابهة يف الفضــاء  ــة إىل حال مــن حال

املجتمعــي أو املجــال النفــي، بالنظــر 

ــن  ــار املــزدوج واملتعــدد للتكوي إىل االعتب

والنفــي،  واملــادي  الروحــي  اإلنســاين 

ــي  ــة الت ــة والعلمي ــا املادي ــس القضاي عك

أثبتــت صالحيــة القياســات يف حقولهــا 

ــة. املعرفي

ثانيًا: في إمكان الوصل 
الموضوعي وتحدياته:

الوحــي  علــوم  إعــال  تقتــي رضورة 

ــه  ــرور الفق ــي؛ م ــاد الفقه ــن االجته ضم

اإلنســان  لطبيعــة  حقيقــي  بــإدراك 

املكلــف، وحاالتــه ونـــزعاته الفرديــة عى 

املســتوى الجــزيئ ونـــزعاته الجاعيــة عى 

الصعيــد الــكيل؛ ألنَّ مــن مهاتــه ترصيف 

ــم  ــد العل ــة بع ــة العملي ــكام الرشعي األح

بهــا؛ مــن األدلــة التفصيليــة وفــق مواقــع 

الوجــود التكليفــي لإلنســان، وتلــك مهمــة 

تحليليــة للواقــع املعيــش، إذا أراد املجتهد 

ــن األداء  ــكام م ــوص واألح ــب النص تقري

التكليفي، ويف هــذا البيان اإلدرايك تتقاطع 

ــا  ــتوى موضوعاته ــى مس ــرة ع ــوم كث عل

ومحالهــا فوجــب اســتحضارها، واســتدعاء 

لتيــرس  العلميــة  ونتائجهــا  أســاليبها 
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تلــك املهــات، فــا هــي تجليــات ذلــك 

ــل؟ ــع أو التكام التقاط

- فقه النفس اإلنسانية: 
ــة  ــروع الرشيع ــب بف ــف املخاط إنَّ املكل

املســتندة إىل أصولهــا وأدلتهــا يشــكل 

أحــد األقطــاب الكــرى يف تنـــزيل األحكام 

الرشعيــة، كــا أنَّــه محــل ذلــك التنـــزيل 

ــه: ــه؛ وعلي ومناط

ــة  ــه األهمي ــب بإيالئ ــد مطال ــإنَّ املجته ف

القصــوى يف االعتبــار الفقهــي واالجتهــادي 

الفقهــي  النظــر  والســتكال  عموًمــا، 

الخصوصيــات  إدراك  باملجتهــد  حــري 

اإلدراكيــة والنفســية والربيــة لإلنســان 

ــف املشــمول  ــى غــر املكل ــف، وحت املكل

بخطــاب التكليــف لــدى املكلــف املســلم؛ 

ــم  ــن أه ــوي، وم ــار الدع ــق االعتب أي وف

ذلــك  يف  املســاهمة  املعــارصة  العلــوم 

ــس. ــم النف عل

ــى  ــة ع ــاته العلمي ــوم يف دراس ــذي يق ال

ــه  ــن مردوديت ــورت م ــة ط ــج علمي مناه

يف فقــه النفــس البرشيــة، كالتجريبيــة 

امليدانيــة،  واالســتقراءات  النفســية 

وميكــن  االجتاعيــة،  واالســتطالعات 

وأصوليــن-  -فقهــاء  الرشيعــة  لعلــاء 

العلميــة  التجــارب  هــذه  اســتلهام 

فقــه  يف  بهــا  واالســتعانة  واملنهجيــة 

ــاء القواعــد األصوليــة  حــال اإلنســان، وبن

املناســبة لــه يف تخريــج الحكــم الرشعــي 

ــه  ــيحقق مصلحت ــذي س ــه، وال ــم ل املالئ

التــي أرادهــا لــه الشــارع، وكــذا يف إدراك 

مــا ميكــن أن يــؤول إليــه يف ترصفاتــه 

التكليفيــة. 

إضافـة إىل ذلـك: فإنَّ علـم النفس البرشي 

بإمكانـه التعرف بوسـائله وآلياتـه العملية 

قـدرات  مـدى  معرفـة  عـى  املنهجيـة 

اإلنسـان، واسـتطاعته يف ترصيـف األحكام 

الرشعيـة التكليفيـة، والقدرة واالسـتطاعة 

االعتبـار  يف  األساسـية  الـرشوط  أحـد 

التكليفـي، فـإذا قلنا مثاًل: »املشـقة تجلب 

أصوليـة،  قاعـدة  باعتبارهـا  التيسـر« 

لبدايـة  مـدركًا  يكـون  أن  فللمجتهـد 

املعـارص  الوقـت  ويف  ونهايتهـا،  املشـقة 

الجوانـب  يف  املشـاق  أبعـاد  تنحـرص  ال 

املاديـة الجسـدية، بـل ميكن لهـا أن تلحق 

الجوانـب النفسـية ومـا شـاكل وجودهـا؛ 

مـن أمـراض نفسـية خطـرة، قـد تتجـاوز 

آثارهـا مـن حيـث مشـقة اآلثـار الناجمـة 
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عن مشـقة األمراض العضويـة. كا تتعدد 

بعلـم  املختصـة  واملطالـب  املوضوعـات 

بـكل  النفـي  شـقه  يف  سـواء  اإلنسـان؛ 

فروعـه املتناسـلة يف الوقـت املعـارص؛ من 

أمـراض كاالكتئـاب والوسـواس القهـري أو 

الجنـون أو مـا يسـمى مبـرض الزهاميـر؛ أو 

حـاالت إنسـانية طارئـة كالنسـيان والعجز 

وانعـدام القـدرة، وهـذه كلهـا مواصفـات 

أمـراض أو حـاالت تخـص طبيعـة املكلف 

التكاليـف  وفـق  ترصفـه،  ودرجـات 

التكليـف  يف  الرشيعـة  تراعيهـا  الرشعيـة 

الرشعـي، وكـا يحتاج الفقيـه إىل معرفتها 

حالـة حالـة، ومرًضـا مرًضا، عليـه مراعاتها 

تقعيـد  يف  األصـويل  اختصاصـه  باعتبـار 

القواعـد أو ترسـيخ االسـتثناءات الرشعيـة 

يف تنــزيل تلـك القواعـد.

وتلــك نــاذج فحســب، مــن املباحــث 

ــا  ــل م ــا يف تكمي ــتعانة به ــوب االس املرغ

ميكــن اعتبــاره نقًصــا يف الوقــت املعــارص، 

تقــاس عليهــا حــاالت وأمــراض أخــرى يف 

ــان  ــه اإلنس ــة بفق ــوم املختص ــي العل باق

ــوي  ــس ترب ــم نف ــن عل ــف ككل؛ م املكل

علــم  وكل  مــادي،  وطــب  وتعليمــي 

التكليــف  منــاط  باإلنســان  صلــة  لــه 

ــد وصــواب  ــاء القواع ــه يف بن ــد الفقي يفي

مســتوى  عــى  وتفعيلهــا  االجتهــادات 

لتنـزيل. ا

- فهم وتفسير الظواهر االجتماعية:

إنَّ الـبـحـث يف الـظـواهـر االجـتـمـاعـيـة 

ــوم ذات الصلــة  ــط العل ــل عــى رب يحي

الوجــود  مبواقــع  باالجتهــاد  املبــارشة 

غرضــه  إحيــاء  يتــم  حتــى  البــرشي، 

لذلــك:  األول؛  اإلنشــاء  مــن  ومقصــده 

ــا  ــانية م ــوم اإلنس ــن العل ــاك م ــإنَّ هن ف

ــة بالقصــد التبعــي لإلســهام  هــي مطلوب

ــا، وخاصــة  ــا املنوطــة به يف إنجــاز مهامه

ــم االجتــاع  ــوم اإلنســانية منهــا كعل العل

اإلنســاين وعلــم النفــس بتعــدد شــعبها. 

ــاع  ــم االجت ــن عل ــتفادة م ــن االس وميك

مــن خــالل مناهجــه العلميــة املســتثمرة 

ــتقراء  ــج االس ــج؛ كمنه يف التأســيس للنتائ

والقضايــا  للحــاالت  واالقتفــاء  والتتبــع 

املعروضــة اجتاعيًّــا، وكــذا مــن التجــارب 

الســننية واالجتاعيــة يف معرفــة الخيــوط 

واملالحــظ  املقدمــات  بــن  الرابطــة 

والنتائــج، هــذه كلهــا آليــات منهجيــة 

ــا، أواًل  ــن نتائجه ــد أن يســتفيد م للمجته

األحــكام  واســتنباط  القواعــد  بنــاء  يف 
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آلياتهــا  مــن  أيًضــا  ويفيــد  املالمئــة، 

النصــوص  عــى  وتطبيقهــا  ومســالكها 

واملناســبة؛  الجــواز  بحســب  الرشعيــة 

والتصــورات  األحــكام  »منظومــة  ألنَّ 

املســتنبطة مــن الوحــي باعتبــاره مصــدًرا 

معرفيًّــا غــر كافيــة لتأســيس الفعــل، 

وذلــك لســببن:

تتألــف  املذكــورة  املنظومــة  أنَّ  األول: 

ــإنَّ  ــايل: ف ــة؛ وبالت ــة كلي مــن قواعــد عام

ــة  ــة وخاص ــاالت جزئي ــى ح ــزيلها ع تنـ

ــد،  ــر والتحدي ــن النظ ــًدا م ــب مزي يتطل

مــن  مزيــًدا  بــدوره  يســتدعي  وهــذا 

البحــث والدراســة لفهــم طبيعــة وآليــات 

الفعــل الفــردي والتفاعــل الجاعــي.

الثــاين: أنَّ تطبيــق القواعــد الكلية يتطلب 

والظــروف  القامئــة  الحيثيــات  إدراك 

هــذه  تطبيــق  أنَّ  ذلــك  املســتجدة؛ 

األحــكام يتوقــف عــى تطابــق رشوط 

الفعــل النظريــة وظروفــه العمليــة«))(.

 وال شــكَّ أنَّ اســتثار املعرفــة االجتاعيــة 

صــايف، لــؤي، »نحــو منهجيــة أصوليــة للدراســات   )((

االجتامعيــة«، مجلــة: )إســالمية املعرفــة(، )ع. )(، 

)س. )(، )6)))هـــ/995)م(، )ص/ 8)(.

فقــه  صميــم  مــن  هــو  واإلنســانية 

ــا أساســيًّا يف  الواقــع؛ الــذي نعتــره ضابطً

النظــر االجتهــادي؛ لذلــك: فــإنَّ »الغــرب 

الرنامــج  وتغــر  الواقــع  تغــر  عندمــا 

ــوم  ــن العل ــة م ــأت مجموع ــي نش اليوم

أداة  باعتبارهــا  االجتاعيــة واإلنســانية 

إلدراك الواقــع، لكنَّهــا نشــأت مــن نــوذج 

ــريف  ــوذج املع ــن النم ــف ع ــريف مختل مع

اإلســالمي، ومــن هنــا أردنــا أن نبنــي 

ــوم  ــه العل ــالميًّا يوج ــا إس ــا معرفيًّ نوذًج

االجتاعيــة واإلنســانية، ويعالــج مســائلها 

ــن  ــويل م ــتفيد األص ــم يس ــا، ث ومواضيعه

ــن  ــة م ــة املنبثق ــوم االجتاعي ــذه العل ه

النمــوذج املعــريف اإلســالمي، باعتبارهــا 

ــا مــن رشوطــه إلدراك  أداة يف يــده ورشطً

الواقــع«))(.

كــا أنَّــه يف إمــكان الفقيــه اعتــاد بعــض 

ــة  ــة املنتج ــانية والعمراني ــد اإلنس القواع

ــة،  ــده األصولي ــق قواع ــا يف تطبي اجتاعيًّ

ــي  ــة الت ــراف االجتاعي ــض األع ــذا بع وك

القواعــد  تشــغيل  اعتبارهــا يف  ينبغــي 

األصوليــة، وتطبيــق األحــكام الرشعيــة 

جمعــة، عــيل، »تجديــد علــم أصــول الفقــه«،   )((

.)(6  ،(5 )ص/  ســابق،  مرجــع 
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عرفًــا  املعــروف  قاعــدة  عــى  بنــاء 

كاملــرشوط رشطـًـا، وكــذا التقاليــد القبليــة 

ــك.  ــو ذل ــة ونح واالجتاعي

ــاد إىل أدوات  ــم االجته ــاج عل ــإذن: يحت ف

ــه يف  ــل الفقي ــرس عم ــرى تي ــة أخ معرفي

ــه  ــس ل ــو »لي ــع، فه ــع الواق ــل م التواص

أداة جيــدة يف ذلــك، ولكــن ليــس لــه 

ــل  ــذي توص ــم ال ــن الحك ــل ب أداة للوص

إليــه وكيفيــة تنفيــذه يف الواقــع املعيــش، 

فهاتــان النقطتــان تحتاجــان إىل أدوات، 

وهــذه األدوات هــي عبــارة عــن مســائل 

ــي ال  ــانية الت ــة واإلنس ــوم االجتاعي العل

ميكــن أن نأخذهــا عــى عالتهــا؛ ألنَّهــا 

ــر  ــر غ ــريف آخ ــوذج مع ــن ن ــة م منبثق

ــه«))(.  ــن ب ــذي نؤم ــريف ال ــوذج املع النم

ــانية  ــة واإلنس ــوم االجتاعي ــا أنَّ العل ك

تســاعد عــى تشــغيل القواعــد األصوليــة 

ــبة  ــة املناس ــكام الرشعي ــتنباط األح يف اس

ــالل  ــن خ ــك م ــن، وذل ــة للمكلف واملالمئ

موضوعــات العالقــات املشــركة ذاتهــا؛ 

اإلنســانية  التغــرات  رصــد  كمســألة 

التــي تؤثــر يف تحــول ســلم األولويــات 

املرجع سابق، )ص/ 6)(.  )((

ــات يف  ــانية، والروري ــالت اإلنس يف التمث

املصالــح اإلنســانية التــي ينبغــي لأصــويل 

للقواعــد  التقعيــد  يف  اســتحضارها 

ــل  ــى األق ــرة ع ــادئ املتغ ــر للمب والتقري

يف مرحلــة متعينــة.

علــم  بــن  الدامــج  الســياق  ويف هــذا 

أصــول الفقــه والعلــوم االجتاعيــة يقــول 

ندعــو  الدكتــور عــيل جمعــة: »نحــن 

علــم  يفيــد  أن  املتبادلــة:  لالســتفادة 

وأن  الجديــدة،  املناهــج  مــن  األصــول 

تفيــد العلــوم االجتاعيــة واإلنســانية مــن 

منهــج أصــول الفقــه نفســه، باعتبــاره 

منهًجــا يبحــث عــن مصــادر البحــث، 

ــة  ــذه العقلي ــه ورشوط الباحــث به وطرق

التــي تبحــث عــن الحجيــة، والتوثيــق 

ــي  ــي، والقطع ــاة الظن ــع مراع ــم م والفه

املقاصــد  وكذلــك  منهــا،  كل  ومرتبــة 

ــا  ــح، وقضاي ــارض والرجي ــآالت والتع وامل

ــك  اإللحــاق، وكيــف يســتفاد مــن كل ذل

ــة واإلنســانية، وهــو  ــوم االجتاعي يف العل

ــم  ــك العل ــر ذل ــه تطوي ــينتج عن ــر س أم

حــن يكــون قابــاًل للهجــرة إىل عقــول 

علــاء تلــك العلــوم«))(.

املرجع سابق، )ص/ 0)(.  )((
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إىل جانــب ذلــك؛ فــإنَّ القواعــد العلميــة 

الرشعــي  الخطــاب  لفقــه  املقعــدة 

وتنـــزيله، كــا أنَّهــا تخاطــب املكلــف 

الفــرد؛ فإنَّهــا تخاطــب املكلفــن عــى 

ــر  ــع ككل، األم ــة واملجتم ــة الجاع صيغ

االســتعانة  إىل  األصــويل  يدعــو  الــذي 

باملقدمــات العلميــة والنتائج اإلنســانية يف 

تشــغيل األدلــة األصوليــة، وتنـــزيلها عــى 

مواقــع الوجــود البــرشي. والقــرآن الكريــم 

طافــح باآليــات التــي تتحــدث عــن البعــد 

اإلنســان،  يف  واالجتاعــي  الجاعــي 

وذلــك  الكــرى،  للقضايــا  معالجتــه  يف 

ــتند إىل  ــة تس ــرية عقالني ــاليب تفس بأس

الشــواهد التاريخيــة االســتقرائية وقواعــد 

علميــة و»القــرآن كأول مرجــع للحضــارة 

ـه: اإلســالمية؛ فإنَـّ

))( تـبـنـــى مـنـهـًجـا وضـعـيًّا وعـقـالنـيًّا 

ــك  ــة، وذل ــة والواقعي ــتند إىل املالحظ يس

ــه  ــرح حجج ــر ويف ط ــره للظواه يف تفس

ــس البــرشي. للجن

))( أكــد مبــارشة أو باإلشــارة يف نحــو 

ســدس آياتــه األهميــة القصــوى للمعرفــة 

ــرش. ــي الب ــم لبن والعل

))( تحاىش استعال الحجج أو التفسرات 

غر  إلقناع  -مثاًل-  محاوالته  يف  الفلسفية 

املؤمنن بوجود اإلله الواحد«))(، فال بُدَّ إذن، 

واملنهجي  املعريف  الرصيد  هذا  وصل  من 

داخل  االجتاعي  العلمي  باإلنتاج  القرآين 

منه  تستفيد  حتى  البرشية.  املجتمعات 

إرساء  الوحي يف  بعلوم  االجتهادي  العمل 

قواعد تراعي تلك املتغرات.

ويســهم فقــه تلــك التغــرات االجتاعيــة 

يف إدراك العلــل العلميــة أو التاريخيــة 

التحــوالت  تلــك  وراء  كانــت  التــي 

واألســباب املؤثــرة فيهــا، مــاَّ ســيفيد 

ــة،  ــل الرشعي ــل بالعل ــك العل ــط تل يف رب

والتأســيس لقواعــد مناســبة للتغــرات 

ــرث  ــل أك ــة التعلي ــة. »ألنَّ عملي االجتاعي

أهميــة لفهــم النصــوص املتعلقــة بالفعــل 

ألنَّهــا  نظــرًا  والســيايس،  االجتاعــي 

تســاعدنا عــى التحــرر مــن الخصوصيــات 

آيــات  ولعــلَّ  والتاريخيــة،  اإلنســانية 

دنــا بأمثلــة  القتــال يف القــرآن الكريــم تُزوِّ

ــة  ــوص القرآني ــن النص ــط ب ــة بالراب مهم

والظــروف اإلنســانية؛ إذ يجــد القــارئ 

محمــد الــذوادي، »املقاربــة العمرانيــة الخلدونيــة   )((

للتغــر االجتامعــي«، عالـــم الفكــر، )املجلــد: 9)(، 

ــبتمر، 0)0)م(، )ص/ )7)(. )ع. )(، )يوليو/س
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لكتــاب اللــه توجيهــات تحــض املســلمن 

ــا  ــم، بين ــال أعدائه ــادرة إىل قت ــى املب ع

ــالم  ــار الس ــرى باختي ــات أخ ــم آي تأمره

فــإنَّ  لذلــك  األعــداء؛  إليــه  جنــح  إذا 

القتــال  لغايــات  واضــح  فهــم  تطويــر 

ــل  ــة تعلي ــب عملي ــالم يتطل ورشوط الس

القتــال«))(.  آليــات  ودقيقــة  منضبطــة 

وإذا تحدثنــا عــى الجانــب االجتاعــي يف 

ــن  ــاع م ــم االجت ــاعدنا عل األرسة، فسيس

خــالل الدراســات املنجــزة حــول األســباب 

الداعيــة إىل الطــالق مثــاًل وآثــاره يف وضــع 

أســس علميــة أصوليــة، يعتمــد عليهــا 

يف إصــدار الفتــاوى املراعيــة للمقاصــد 

الرشعيــة واألحــكام املناســبة املرتبطــة 

بالشــأن األرسي للتقليــل مــن ذلــك، وكــذا 

املبحوثــة حــول أســباب العــزوف عــن 

الــزواج، أو ظاهــرة شــيوع الزنــا واملحــارم 

االجتاعيــة األخــرى، وكــذا إنجــاز بحــوث 

ــور  ــارة القب ــة كزي حــول الظواهــر البدعي

ذاكــرة  وانتشــار  والشــعوذة  والســحر 

ــل  ــع والعق ــا يف املجتم ــم وتأثراته املواس

منــه  يســتفيد  ذلــك  كل  الجمعــي، 

صــايف، لــؤي، »نحــو منهجيــة أصوليــة للدراســات   )((

االجتامعيــة«، مجلــة: )إســالمية املعرفــة(، )ع. )(، 

)س. )(، )6)))هـــ/995)م(، )ص/ 8)(.

ــرات  ــداد مذك ــوين يف إع ــد أو القان املجته

قانونيــة وترشيعيــة تراعــي خطــورة تلــك 

ــه  ــليم ونقائ ــن الس ــى التدي ــر ع الظواه

ــلم. ــدى املس ل

فهــذه أمثلــة فقــط؛ يقــاس عليهــا غرهــا 

ــة يف  ــد ال محال ــي تفي ــر الت ــن الظواه م

تجديــد النظــر االجتهــادي مــن خــالل 

جوانــب التكميــل والتطعيــم. وال شــكَّ 

أنَّ العلــوم اإلنســانية مبســحها االجتاعــي 

واملكثــف لعــدد مــن الظواهــر اإلنســانية 

ــي  ــتحدثة، أو الت ــة أو املس ــواء الحادث س

هــي قابلــة للحــدوث من شــأنه أن يســهم 

يف تنبيــه القامئــن عــى الشــأن االجتهــادي 

أو الفقهــي عــى اســتحضارها يف البحــث 

أو  واملناســبة،  املالمئــة  األحــكام  عــن 

التفكــر املســتقبيل يف بنــاء فقــه ذرائعــي 

ــع والحــدوث.  ــة التوق للحــد مــن مرتقب

- رصد منظومة القيم:

االجـتـمـاعـيـــة  الـمـطـالـــب  مـــن  إنَّ 

ــة  ــات علمي ــراء دراس ــيولوجية إج السوس

اإلنســاين  بالفعــل  لصيقــة  ملوضوعــات 

وأهمهــا القيــم اإلنســانية، مــن حيــث 

أنواعهــا وأجناســها والنافــع فيهــا والضــار 
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فيهــا، وإذا كانــت مــن فوائــد علميــة 

هــذا  يف  الوحــي  علــوم  عــى  تعــود 

ــج  ــك النتائ ــتحضار تل ــي اس ــاه، فه االتج

ــا  العلميــة يف عمليــات اإلصــالح وخصوًص

املناهــج التغيريــة؛ ألنَّ ذلــك يشــكل جزًءا 

قويًّــا مــن الواقــع الــذي يعيشــه اإلنســان 

ــة  ــات املعرفي ــك الخالص ــا أنَّ تل ككل، ك

ــاء نظــر  ــوم الوحــي يف بن تعــن أهــل عل

اجتهــادي جديــد يتوافــق مــع الواقــع 

القيمــي، مــع احــرام القيــم األخــرى لــدى 

ــوق  ــة والحق ــم الحري ــلم، كقي ــر املس غ

ــد  ــي ق ــة، الت ــة والفني ــانية التعبري اإلنس

يكــون بينهــا وبــن املجــال اإلســالمي بــون 

شاســع، والعلــوم اإلنســانية هــي العلــوم 

األكــرث إشــاعة لإلحســاس بتلــك القيــم 

الجاليــة يف املجتمــع))(، وهنــا نســتحر 

االختــالف القيمــي العريــض بــن املجتمــع 

املســلم وغــره مــن املجتمعــات األخــرى، 

يعيــش  التــي  واألمريكيــة  كاألوروبيــة 

رضورة  حيــث  مــن  املســلمون،  فيهــا 

العلــوم  الثــاث،  »الثقافــات  كيغــان،  جــروم،   )((

الطبيعيــة واالجتامعيــة واإلنســانيات يف القــرن 

ــد  ــق محم ــة: صدي ــن«، ترجم ــادي والعرشي الح

جوهــر، سلســلة عالـــم املعرفــة، املجلــس الوطنــي 

للثقافــة والفنــون واآلداب، الكويــت، )ع. 08)(، 

.)(87 )ص/  )))0)م(، 

االعتبــار الحقيقــي لذلــك االختــالف يف 

ــلمن. ــر املس ــان لغ ــوة والبي ــه الدع فق

وعديــدة هــي القيــم اإلنســانية التــي 

أو  االجتاعيــة  الدراســات  لهــا  متنــح 

مــن  ســواء  تكامليًّــا؛  بعــًدا  اإلســالمية 

التقييــم،  البحــث أو  حيــث الرصــد أو 

ــل  ــا داخ ــورة غيابه ــى خط ــه ع أو التنبي

التــي  األخطــار  أو  البــرشي،  املجتمــع 

ــى  ــرشي ع ــوع الب ــها بالن ــدق يف مس تح

الســياق  هــذا  ويف  الخصــوص،  وجــه 

وخصوًصــا  العلــوم  يف  النظــر  يتطلــب 

اإلنســانية منهــا أن يتعلــم العلــاء كيــف 

ــم،  ــة يف العل ــات األخالقي ــون الحيثي يدرك

ــا  ــاك افراًض ــا))(؛ ألنَّ هن ــروا فيه وأن يفك

خطــأً لــدى الباحثــن بــأنَّ علــم االجتــاع 

ــع  ــاع يق ــم االجت ــة، إنَّ عل ــم القيم عدي

داخــل دائــرة القيــم))( كقيــم العــدل بــن 

ديفيــد ب. رزنيــك، »أخاقيــات العلــم«، ترجمــة:   )((

عبــد النــور عبــد املنعــم، سلســلة عالـــم املعرفــة، 

واآلداب،  والفنــون  للثقافــة  الوطنــي  املجلــس 

.)((9 )ص/  )005)م(،   ،)((6 )ع.  الكويــت، 

ــوم  ــاث العل ــق أبح ــر، »تطبي ــد ليس ــر: ديفي انظ  )((

ــارصة،  ــم املع ــة يف حــل مشــكات األم االجتامعي

مشــكات ومــآزق«، مجلــة: )العلــوم االجتاعية(، 

مجلــس النــرش العلمــي، الكويــت، )املجلــد: 0)(، 

)ع. )(، ))00)م(، )ص/ )))(.
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ــك األرسة  ــن ومتاس ــة واألم ــاس والحري الن

ــر. ــك كث ــر ذل ــة وغ والربي

- فقه األعراف والتقاليد:
االجتاعيــة  لأعــراف  أصبــح  لقــد 

ــوي يف  ــار الق ــانية االعتب ــد اإلنس والتقالي

وترصيًفــا  تفعيــاًل  الفقهيــة  املنظومــة 

حتــى  وتأصيــاًل،  تقعيــًدا  واألصوليــة 

املعتــرة  القواعــد  ضمــن  اعتــرت 

يف  واحرامهــا  اســتحضارها  والواجــب 

يتســنَّى  وحتــى  االجتهــادي،  النظــر 

ــة  ــات املنهجي ــك املقتضي ــول إىل تل الوص

واالعتباريــة يف النظــر االجتهادي، أصبحت 

مــن االعتبــارات الواجبــة واملؤكــدة قــراءة 

الواقــع اإلنســاين قــراءة تبــن عــن األعراف 

الحقيقيــة املرشوطــة يف االجتــاع البرشي، 

واملعتــرة يف التواصــل اإلنســاين، لتحصيــل 

ســالمة النظــر يف اعتبــار مــا هــو رضوري 

ال يعــود عــى رضوري آخــر بالنفــي أو 

باإللغــاء، وملعرفــة مــا هــو حاجــي أو 

تحســيني كــايل ال يخــرم حاجيًّــا إنســانيًّا 

أو كاليًّــا.

مــن  لهــا  اإلنســانية  العلــوم  ولعــلَّ 

الوســائل واملناهــج التــي برعــت يف رصــد 

تلــك األعــراف، ومتييزهــا عــاَّ هــو دينــي 

وتلــك أهــم األســس التــي قــام عليهــا 

علــم االجتــاع الغــريب))(، مــع القيــام 

أنَّ  كــا  اجتاعــي،  مســح  بعمليــات 

العلــوم التاريخيــة تفيــد أيًضــا يف بنــاء 

تسلســل تاريخــي لتلــك األعــراف، ومــدى 

ثبــات قوتهــا عــر األزمــان التاريخيــة، 

وقــد أصــل العلــاء املســلمون ضمــن 

نظرياتهــم األصوليــة قواعــد عرفيــة مثــل 

رشطًــا«،  كاملــرشوط  عرفًــا  »املعــروف 

مــن  ونحوهــا  محكمــة«،  »والعــادة 

األصــول العرفيــة والعاديــة.

ثالًثا: في إمكان الوصل 
المقاصدي وتحدياته:

إنَّ مبلــغ غايــة العلــوم عموًمــا واإلنســانية 

التحديــد-  وجــد  -عــى  واالجتاعيــة 

ــة  ــق اإلنســانية بغي الكشــف عــن الحقائ

ــح  ــة للمصال ــف املعالجــات الخادم توصي

اإلنســانية، وتـحســـن نـــط حـيـاتـــه 

جــان، بــول ويليــم، »األديــان يف علــم االجتــامع«،   )((

الجامعيــة  املؤسســة  بــدران،  بســمة  ترجمــة: 

للدراســات والنــرش والتوزيــع، )ط. )(، بــروت، 

.)9 )ص/  )))))هـــ/)00)م(،  لبنــان، 
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مقاصــد  وتلــك  الدنيــا،  يف  املعيشــية 

وغايــات ال تتنــاىف مــع جميــع التشــكيالت 

الثقافيــة والحضاريــة املتنوعــة يف الكــون؛ 

ألنَّ »معطيــات الــدرس اإلبســتمولوجي 

املعــارص توقفــت عنــد حاجة اإلنســان إىل 

مــلء النفــس باملعنــى والقيمــة، والبحــث 

عــن رؤى أخــرى متكنــه مــن تبنــي مفهوم 

للعلــم ال يختــزل يف النمــوذج املعــريف 

ــا يبحــث مجــدًدا يف حقيقــة  املــادي، وإنَّ

النفــس اإلنســانية«))(؛ لذلــك نــرى رضورة 

االهتــام بتحصيــل الغايــات »التــي يجب 

ــح  ــم، ليصب ــا للعل ــم يف تحديدن أن تتحك

ــا لهــذا التصــور: هــو املعرفــة  العلــم وفًق

ــم الطبيعــة  العلميــة التــي تــدرس عالـ

وعالـــم اإلنســان وعالـــم االعتقاد«))(، ولو 

عــى اختــالف مناهجهــا، واســتثار ذلــك 

ــة، أو ألحــكام  يف التأســيس لقواعــد علمي

اجتهاديــة، أو قانونيــة تخــدم اإلنســان يف 

مســتقبل حــارضه.

األخاقيــة  »القيــم  بلعقــروز،  الــرزاق،  عبــد   )((

والعلــوم االجتامعيــة، نحــو إبتســتمولوجية القيــم 

الحاكمــة«، مجلــة: )إســالمية املعرفــة(، )س. 0)(، 

)ع. 80(، )ربيــع 6)))هـــ/5)0)م(، )ص/ 97(.

الباهــي، حســان، »جــدل العقــل واألخــاق يف   )((

العلــم«، أفريقيــا الــرشق، )ط. )(، )009)م(، )ص/ 

.)75

)1( فقه مستقبل اإلنسان:
ــخ  ــلمن بالتاري ــاء املس ــة عل ــدر عناي بق

اإلنســاين وحــارضه كانــت لهــم عنايــة 

أو  الفــردي  ســواء  مبســتقبله  خاصــة 

ــي  ــاد الفقه ــى يف االجته ــي، وحت الجاع

كان لــه نصيــب بــن يف هــذا االتجــاه، 

ــدة  ــاء بقاع ــك الفقه ــن ذل ــر ع ــد ع وق

إليــه  ســتؤول  مــا  أي  املــآل،  اعتبــار 

ــول  ــي، يق ــرصف التكليف ــد الت ــور بع األم

يف  »النظــر  الشــاطبي:  إســحاق  أبــو 

ــا،  ــود رشًع ــر مقص ــال معت ــآالت األفع م

مخالفــة،  أو  موافقــة  األفعــال  كانــت 

ــد ال يحكــم عــى فعــل  ــك أنَّ املجته وذل

مــن األفعــال الصــادرة عــن املكلفــن؛ 

ــدام أو باإلحجــام إالَّ بعــد نظــره إىل  باإلق

ــك: ــك الفعــل«))(؛ لذل ــه ذل ــؤول إلي مــا ي

ــه مســتقبل اإلنســان يف مجــال  ــر فق اعت

التكاليــف الرشعيــة أحــَد األســس املهمــة 

بشــكل  وتخريجهــا  األحــكام  بنــاء  يف 

ــة  ــد الرشعي ــع املقاص ــق م ــليم؛ يتواف س

ســواء يف العاجــل أو اآلجــل.

ــن  ــرًا ع ــد كث ــم ال يبع ــب مه ــذا جان وه

ى حاليًّــا  املباحــث العلميــة لِـــَا يُســمَّ

املرجع السابق، ))/ 0))(.  )((
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بعلــم املســتقبل أو املســتقبليات، فــال 

ضــر؛ بــل مــن الواجــب اهتــام األصولين 

ــص  ــل النق ــم، وتكمي ــذا العل ــاء به الفقه

الحاصــل يف القواعــد املعتــرة؛ مــن حيــث 

املعتمــدة يف رصــد مســتقبل  اآلليــات 

أحوالــه،  إليــه  اإلنســان، ومــا ســتؤول 

ــة لســنن  ــط األحــكام الفقهي ــى تنضب حت

ــتغال  ــإنَّ اش ــذا ف ــة؛ وله ــد الرشعي املقاص

الفقــه اإلســالمي باملســتقبليات ســيدفعه 

إىل االهتــام بالكليــات والقضايــا الكــرى، 

»عــوض االنشــغال بالجزئيــات وأحكامهــا 

فقــط، أيًضــا يســمح اســتيعاب الدراســات 

املســتقبلية يف الفقــه اإلســالمي؛ بفروعــه 

املختلفــة بالبحــث الواعــي واملنضبــط يف 

ــرشف  ــرى، وت ــرات ك ــهد تغ ــا تش قضاي

ــدة«))(. ــة جدي ــول يف مرحل ــى الدخ ع

األمــر  عليــه  تطــور  مــا  أنَّ  ريــب  وال 

ودراســات  علميــة  إحصائيــات  مــن 

منطقيــة عقليــة مفيــد يف رصــد تلــك 

عــى  لإلنســان  املســتقبلية  التطــورات 

أو  البيئيــة  ســواء  األصعــدة؛  جميــع 

ــد  ــه واملقاص ــوم الفق ــد عل ــاس، »تجدي ــكا، إلي بل  )((

يف ضــوء املســتقبل«، مجلــة: )التســامح(،)ع. 0)(، 

)8)))هـــ/007)م(، )ص/ 55)(.

ــة،  ــة أو السياســية أو االقتصادي االجتاعي

كل هــذه املجــاالت أعملــت فيهــا بعــض 

املناهــج العلميــة الواجــب اســتثارها يف 

االســتدالل الفقهــي واإلعــال األصــويل، 

املعرفــة  مــن  رضب  املســتقبل  وفقــه 

الخاصــة بالتوقعــات املمكــن حدوثهــا، 

ــه  ــر مصالح ــى تدب ــان ع ــل اإلنس فيعم

الخاصــة والعامــة وفــق تلــك التوقعــات، 

أو  االجتهــادي  املســتوى  عــى  ســواء 

غــره، يقــول املهــدي املنجــرة وهــو أحــد 

املســتقبليات:  علــم  املختصــن يف 

»إنَّ دور املســتقبلية ال يكمــن يف إصــدار 

نبــوءات؛ إذ يتجــىَّ هدفهــا يف تحديــد 

ــوب  ــتقبل مرغ ــل مس ــات، وتخي االتجاه

لتحويلــه  اســراتيجيات  واقــراح  فيــه، 

ـق  يتعلَـّ فاألمــر  ممكــن،  مســتقبل  إىل 

بتســليط األضــواء عــى االختيــارات قصــد 

مســاعدة صانعــي القــرارات للتوجــه نحــو 

األهــداف الطويلــة املــدى، مــع اطالعهــم 

عــى التدابــر الواجــب اتخاذهــا يف الحــن 

ــا«))(. ــول إليه ــد الوص قص

الحضاريــة األوىل،  »الحــرب  املهــدي،  املنجــرة،   )((

مســتقبل املــايض ومــايض املســتقبل«، عيــون، 

.)(77 )ص/  ))99)م(،   ،)( )ط.  البيضــاء،  الــدار 
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ــزيل الفقهــي املســتند  وإنَّ مجــاالت التنـ

إىل األدلــة والقواعــد األصوليــة الصحيحــة 

تتعــدد بتوســع مجــاالت الحياة اإلنســانية 

العمليــة يف مواقــع وجــوده؛ وعليــه: فــإنَّ 

ــم  ــا عل ــي يطوله ــاالت الت ــك املج كل تل

املســتقبل حــري بالفقيــه االســتفادة منــه 

يف معالجتهــا، وتحريــر النظــر الفقهــي 

فيهــا، ســواء كانــت اقتصاديــة مبعرفــة 

التوقعــات االقتصاديــة لإلنســان؛ فــرًدا 

ككل،  العالـــم  أو  دولــة  أو  جاعــة  أو 

ــص  ــة تخ ــكام رشعي ــر بأح ــق األم إذا تعل

اإلنســانية جمعــاء؛ أو كانــت سياســية 

مبحاولــة إدراك وفهــم محتــوى الدراســات 

التغــرات  شــأن  يف  املنجــزة  العلميــة 

السياســية الطارئــة، وخلــق تكييف رشعي 

يتناســب واملرحلــة السياســية املعتــرة؛ 

ــة  ــد أهمي ــوف عن ــة بالوق ــت بيئي أو كان

ــظ  ــع حف ــابكة م ــا املتش ــة وعالقاته البيئ

النفــوس البرشيــة، ومــدى منحهــا األوليــة 

يف الترشيــع املقاصــدي، حتــى ال يقــع 

اإلنســانية؛  الحيــاة  ثبــات  االختــالل يف 

مليًّــا يف  بالتأمــل  اجتاعيــة  كانــت  أو 

ســواء  الطارئــة  االجتاعيــة  التغــرات 

عــى مســتوى الفــرد ومعرفــة رضورياتــه 

ــا  ــانية؛ وأيًض ــه اإلنس ــة واحتياجات الواقعي

ــات  ــتوى األرسة، كإدراك التوقع ــى مس ع

ــاًل،  ــالق مث ــبة الط ــد نس ــة يف رص األرسي

وظاهــرة العنوســة، وأطفــال الشــوارع 

ــاط  ــه ارتب ــاَّ ل ــك م ــى، ونحــو ذل واليتام

بــاألرسة، وبنــاء قواعــد أصوليــة معتمــدة 

ــل  ــا يف أص ــك، ولن ــن ذل ــف م يف التخفي

ســد الذرائــع واملصلحــة املرســلة االعتبــار 

ــا  ــدد ك ــذا الص ــد يف ه ــب واألكي املناس

ــن. ــد األصولي ــت عن ثب

وبنــاء عــى هــذا كلــه؛ فــإنَّ الوحــي 

يشــكل دافًعــا أساســيًّا يف توجيــه األنظــار 

اإلنســانية  أو  الفقهيــة  العلميــة ســواء 

ــان يف  ــتقبل اإلنس ــه مس ــة إىل فق الواقعي

خضــم قضايــاه ومشــاكله، يقــول أمزيــان: 

»إنَّ الوحــي لــه أهميــة فائقــة يف توجيــه 

املســتقبلية،  املســلم  الباحــث  نظــرة 

دافعــة  قــوة  يعطيــه  التوجيــه  وهــذا 

ليجــدد األمــل يف نفــوس األمــة مبســتقبلها 

ويعيــد إليهــا روح الحركــة واالنطــالق، 

ــى أنَّ  ــل ع ــه دلي ــت نفس ــو يف الوق وه

الحيــاة رصاع وأنَّ الخنــوع والركــون ليســا 

ســبيل التغيــر، وأنَّ اللــه ال يغــر مــا بقــوم 

وا مــا بأنفســهم، فالوحــي  حتــى يُغــرِّ
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حافــز إىل التغيــر، ورؤيــة مســتقبلية، 

ولكــن اإلنســان نفســه هــو الــذي ينجــز 

خطــوات هــذا املســتقبل«))(، كــا يعتــر 

أحــد الباحثــن املهتمــن بفقــه املســتقبل 

أنَّ االجتهــاد الفقهــي ســيجد منافــع عــدة 

ــي  ــب البحث ــذا الجان ــة به ــالء العناي يف إي

ــول: ــث يق ــل، حي الغف

ــي املعــارص سيســتفيد  ــل الفقه »إنَّ العق

بــدوره أشــياء كثــرة لــو اتصل بالدراســات 

ــا  ــض مواضعه ــاض يف بع ــتقبلية وخ املس

ال  االجتهــاد  عمليــة  إنَّ  وإشــكاالتها، 

ــارض  ــط وال الح ــايض فق ــى امل ــب ع تنص

فقــط؛ بــل إنَّهــا تشــمل املســتقبل أيًضــا، 

وكثــر مــن األســئلة الفقهيــة ترتبــط زمنيًّــا 

باملســتقبل، ومــا قاعــدة ســد الذرائــع 

ــار  ــل اعتب ــن أص ــة ع ــا -املتفرع أو فتحه

املــآالت- إالَّ مثــال واضــح يُؤكِّــد هــذا 

ــا  ــان اآليت وم ــي إىل الزم ــات الفقه االلتف

ــداث«))(. ــع وأح ــن وقائ ــه م يحوي

االجتامعــي  البحــث  »منهــج  أمزيــان،  محمــد   )((

ــة واملعياريــة«، مرجــع ســابق، )ص/  بــن الوضعي

.)(97

بلــكا، إليــاس، »تجديــد علــوم الفقــه واملقاصــد يف   )((

ــامح(، )ع. 0)(،  ــة: )التس ــتقبل«، مجل ــوء املس ض

)8)))هـــ/007)م(، )ص/ )5)(.

)2( تشخيص األحداث وتعليلها:
إنَّ الحديــث عــن التعليــل هنــا ليــس مــا 

قيــل عــن الســببية هنــاك، لحصــول فــرق 

دقيــق بينهــا، فــإذا كان الســبب هــو 

العامــل األســايس يف حــدوث الظاهــرة، 

ــبٌّ  ــه ُمنَص ــث عن ــإنَّ البح : ف ــمَّ ــن ثَ وم

حــول التفســر الســببي لهــا؛ فــإنَّ العلــة 

هنــا هــي مــا بعــد الســببية؛ أي: البحــث 

ومــدى  الحــدث،  صدقيــة  مــدى  يف 

إمكانيــة ربــط ســبب الظاهــرة بنتيجتهــا. 

وقــد أبــدع ابــن خلــدون قبــل غــره مــن 

املهتمــن بالعلــوم التاريخيــة واالجتاعيــة 

يف مســألة تعليــل األحــداث التاريخيــة 

ــول:  ــه، يق ــالل مقدمت ــن خ م

رفعــت  كتابًــا  التاريــخ  يف  »فأنشــأت 

ــال  ــن األجي ــئة م ــوال الناش ــن أح ــه ع ب

حجابًــا، وفصلتــه يف األخبــار واالعتبــار 

ــدول  ــة ال ــه ألولي ــت في ــا، وأبدي ــا بابً بابً

والعمــران علــاًل وأســبابًا، وبنيتــه عــى 

ــرب يف  ــروا املغ ــن عم ــم الذي ــار األم أخب

هــذه األعــذار، وملــؤوا أكنــاف الضواحــي 

منــه واألمصــار، ومــا كان لهــم مــن الــدول 

الطــوال أو القصــار، ومــن ســلف لهــم 
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مــن امللــوك واألنصــار«))(، ويضيــف ُمبيًِّنــا 

ــت  ــة، »فهذب ــف املقدم ــن تألي قصــده م

ــا، وقربتــه ألفهــام العلــاء  مناحيــه تهذيبً

والخاصــة تقريبًــا، وســلكت يف ترتيبــه 

ــن  ــه م ــا، واخرعت ــلًكا غريبً ــه مس وتبويب

ــة  ــا، وطريق ــا عجيبً ــي مذهبً ــن املناح ب

مبتدعــة وأســلوبًا، ورشحــت فيــه مــن 

أحــوال العمــران والتمــدن، ومــا يعــرض يف 

االجتــاع اإلنســاين مــن العــوارض الذاتيــة 

وأســبابها  الكوائــن  بعلــل  مينعــك  مــا 

ويعرفــك كيــف دخــل أهــل الــدول مــن 

ــدك  ــد ي ــزع مــن التقلي ــى تنـ ــا حت أبوابه

وتقــف عــى أحــوال مــا قبلــك مــن األيــام 

ــدك«))(. ــا بع ــال وم واألجي

ــخ  ــه املــؤرخ والناقــد لفلســفة التاري وينب

واملغالــط؛  األخطــاء  إىل  خلــدون  ابــن 

ــالل  ــن خ ــون م ــا املؤرخ ــع فيه ــي وق الت

ــل  ــواب أو تعلي ــري الص ــل، دون تح النق

لصدقيتهــا، يقــول:

ــن  ــع للمؤرخــن واملفرسي ــا وق ــرًا م »وكث

الحكايــات  يف  املغالــط  النقــل  وأمئــة 

»املقدمة«، )ص/ 0)(.  )((

املصدر نفسه، )ص/ 0)(.  )((

ــا عــى مجــرد  ــع؛ العتادهــم فيه والوقائ

ـا أو ســميًنا، لـــم يعرضوهــا  النقــل غثًـّ

بأشــباهها،  قاســوها  عــى أصولهــا، وال 

وال ســروها مبعيــار الحكمــة والوقــوف 

ــم النظــر  ــات، وتحكي ــع الكائن عــى طبائ

والبصــرة يف األخبــار، فضلّــوا عــن الحــق، 

وتاهــوا يف بيــداء الوهــم والغلــط«))(.

التاريــخ  علــم  خلــدون  ابــن  ويربــط 

بتعليــل األحــداث وقراءتهــا يف شــموليتها 

ــك ال  ــن دون ذل ــه م ــا؛ ألنَّ ــكل جزئياته ل

يســتطيع املــؤرخ فقــه املعــاين والعلــل 

ــخ  ــة؛ فالتاري ــع التاريخي ــرة يف الوقائ املؤث

ــة،  ــد السياس ــم »بقواع ــه عل ــبة إلي بالنس

وطبائــع املوجــودات، واختــالف األمــم 

ــر واألخــالق  ــاع واألعصــار، ويف السِّ والبق

وســائر  واملذاهــب  والنحــل  والعوائــد 

األحــوال، واإلحاطــة بالحــارض مــن ذلــك، 

ــن  ــب، م ــن الغائ ــه وب ــا بين ــة م وماثل

ــون مــا بينهــا مــن الخــالف،  الوفــاق أو ب

وتعليــل املتفــق منهــا واملختلــف، والقيــام 

الــدول وامللــل، ومبــادئ  عــى أصــول 

ظهورهــا، وأســباب حدوثهــا، ودواعــي 

كونهــا، وأحــوال القامئــن بهــا وأخبارهــم؛ 

نفسه، )ص/ 0)(.  )((
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كل  ألســباب  مســتوعبًا  يكــون  حتــى 

حــادث، واقًفــا عــى أصــول كل خــر. 

وحينئــٍذ يعــرض الخــر املنقــول عــى 

ــإْن  ــد واألصــول، ف ــن القواع ــده م ــا عن م

وافقهــا وجــرى عــى مقتضاهــا كان؛ وإالَّ 

زيفــه واســتغنى عنــه«))(.

)3( فقه اإلصالح والتغيير:
تــروم املعرفــة السوســيولوجية، وحتــى 

ــة  ــوم اللصيق ــي العل ــيكولوجية، وباق الس

مصالحــه،  تحقيــق  اإلنســان  بحيــاة 

ــة،  ــه الوجودي ــق بخدمات ــا يلي ــار م واعتب

مــا  التــي  الفرديــة  النـــزعات  أنَّ  إالَّ 

فتئــت تطغــى عــى فلســفات البحــث 

االجتاعــي واإلنســاين، جعلــت العقــل 

ــة  ــفة الجمعي ــازع إىل الفلس ــاين الن اإلنس

واملجموعاتيــة يشــكك يف قدرتهــا عــى 

إســداء تلــك الخدمــات، وتحســن الوضــع 

البرشيــة.  واملجموعــات  االجتاعــي 

التســليم  مــن هــذا الجانــب يصعــب 

ــن  ــى املنهجــي ب ــريف وحت باالشــراك املع

علــوم الوحــي وتلــك العلــوم، أو اســتثار 

املجــال؛  هــذا  يف  املعرفيــة  مكوناتهــا 

نفسه، )ص/ ))(.  )((

ألنَّهــا مبنيــة عــى التكويــن الجاعــي 

والفلســفة الجمعيــة يف تفســر الظواهــر، 

ــع  ــول تعــود بالنف ــا عــن حل والبحــث له

عــى املجتمــع ككل.

وال شــكَّ أنَّ البحــث يف قضايــا اإلنســان 

معقــد مبــدى تعقــد الظاهــرة اإلنســانية، 

ــات  ــتحضار كل املعطي ــب اس ــاَّ يتوج م

العارضــة يف باقــي العلــوم؛ ألنَّ »اإلنســان 

ســوى  الواقــع  يف  ليــس  االجتاعــي 

الظاهــرة األكــرث تعقيــًدا يف الطبيعــة، 

قضايــا  يف  البحــث  أنَّ  شــكَّ  وال 

تعقــد  مبــدى  معقــد  اإلنســان 

الظاهــرة اإلنســانية، مــامَّ يتوجــب 

اســتحضار كل املعطيــات العارضــة يف 

العلــوم. باقــي 

ــن  ــة م ــوح بدرج ــز بوض ــه تتمي ومعرفت

يف  نظامــه،  يف  أكيــدًة  تكــون  التعقيــد 

للتغيــر توجــد  العمليــة  نهايــة هــذه 

املعرفــة كظاهــرة اجتاعيــة«))(، لكــن يف 

بيــار ماشــري، كونــت، »الفلســفة والعلــوم«،   )((

الجامعيــة  املؤسســة  أدهــم،  ســامي  ترجمــة: 
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املقابــل، إنَّ كل ذلــك ال مينــع مــن اإلفــادة 

مــن تلــك العلــوم يف تحقيــق املصالــح 

ــة  ــة وثيق ــا صل ــي ال تربطه ــة؛ الت الفردي

باملجتمــع، أو التــي يحتاجهــا اإلنســان 

عــى ســبيل االنفــراد، كتحقيــق النظــر 

وتركيــز البحــث عــى بعــض الظواهــر 

الفرديــة الخاصــة، كاألزمــات النفســية 

ورصــد املعطيــات حولهــا مــن حيــث 

ــاة  ــا يف الحي النســب واالنتشــار، وتأثراته

ــوص إىل  : الخل ــمَّ ــن ثَ ــرد، وم ــة للف العادي

ــا.  ــة له ــول مالمئ حل

ويف هذا الصدد يقول محمد أمزيان:

مــن  ميــّل  لـــم  نفســه  دوركايــم  »إنَّ 

ــل  ــة تتمث ــه إصالحي ــأنَّ مهمت ــح ب الترصي

يف اســتبعاد املثــل الدينيــة لتحــل محلهــا 

يؤمــن  دوركايــم  إنَّ  العلانيــة،  املثــل 

وصولــه  ويعتقــد  األخالقــي  بالتقــدم 

منظومــة  إىل  االجتاعيــة  دراســاته  يف 

جديــدة، ميكــن أن تكــون صحتهــا مؤيــدة 

بالعلــم«))(.

للدراســات للنــرش والتوزيــع، بــروت، لبنــان، )ط. 

)(، )))))هـــ/)99)م(، )ص/ )))(.

محمــد أمزيــان، »منهــج البحــث االجتامعــي بــن   )((

ــة«، )ص/ 6))(. ــة واملعياري الوضعي

خاتمة:
حاولــت الدراســة النظــر يف أهــم القضايــا 

الرئيســة ملقاربــة طبيعــة العالقــة بــن 

اإلنســانية،  والعلــوم  الوحــي  علــوم 

فبــدأت بالبحــث يف املســوغات املنهجيــة 

ــك الوصــل التكامــيل، محــددة إيَّاهــا  لذل

يف مســوغن: يف القــراءة املتبادلــة، ويف 

معرفيــة  وأخــرى  املجــايل،  التناســب 

متمثلــة يف النظــر التكامــيل، ثــم يف تكامل 

األركان، وأخــرى غائيــة تتمظهــر يف قانــون 

ــة. ــة املطلوب ــدو يف الحكم ــة وتب املصلح

ــألة  ــث يف مس ــق بالبح ــا يتعل ــا يف م وأمَّ

ــوم الوحــي  ــة عل ــات عالق حــدود وإمكان

تحققهــا  ومــدى  اإلنســانية  بعلــوم 

وتنجيزهــا عمليًّــا، فقــد قســمتها الدراســة 

إىل ثاثــة مباحــث:

املنهجيــة.  العالقــة  إمــكان  يف  األول: 

ــة.  ــة املوضوعي ــكان العالق ــاين: يف إم والث

ــة.  والثالــث: يف إمــكان العالقــة املقاصدي

ــا الكــرى التــي  كانــت تلــك أهــم القضاي

املطلوبــة  باألغــراض  وفيــة  أحســبها 

الدراســة. املقصــودة مــن  والغايــات 
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 أوًل: مفتتح إشكالي:

املعــريف  الــراث  يف  الناظــر  ــل  يُحصِّ

العلــوم  أنَّ  مفاُدهــا  فكــرًة،  اإلســامي 

واملعــارف التــي يزخــر بهــا هــذا األخــر، 

ــي  ــص الدين ــا إىل الن ــت يف مجمله خضع

)القــرآن  الربــاين  الوحــي  يف  ممثــًا 

ــنَّة(، حيــث تحــول الوحــي مبصدريــه  والسُّ

ــذي حكــم  إىل اإلطــار اإلبســتيمولوجي ال

واملفاهيميــة،  املعرفيــة  تشــكياتها  كل 

تلــك  فانقســمت  املنهاجيــة؛  وأدواتهــا 

املعــارف إىل عــدة فــروع: 

)*( أســتاذ فلســفة التاريــخ بجامعــة ســطيف، الجزائــر، 

 halim-bacha@hotmail.fr :الربيد اإللكــروين

دور التكامل المعرفي بين علوم الوحي 
وعلوم اإلنسان في فهم الواقع

د. عبد الحليم مهور باشة )*( 
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ــاؤه  ــربى عل ــذي ان ــكام، ال ــم ال ًل: عل أوَّ

للدفــاع عــن صحيــح العقيــدة باســتخدام 

وظيفتــه  ومتثَّلــت  العقــاين،  املنطــق 

الحضاريــة  الــذات  تعزيــز  الرئيســة يف 

ــا  ــي جلبته ــات، الت ــن االنحراف ــة م الديني

العلــوم الدخيلــة واملنقولــة مــن فضــاءات 

معرفيــة وحضاريــة خارجيــة، تقــع معظم 

القضايــا التــي ركبــت عليهــا تلــك العلــوم 

يف تنــاٍف كيل مــع صحيــح مــا كان علــاء 

الديــن قــد عرفــوا بــه العقيــدة الدينيــة.

ــن  ــع ب ــي تق ــي، الت ــوم الوح ــا: عل وثانًي

يف  واآلخــر:  ثابــت،  أحدهــا:  طرفــن: 

ُيثِّلــه  األول:  الطــرف  دائــم،  تحــول 

الوحــي الربــاين بنصوصــه الثابتــة )القــرآن 

ــنَّة(، فظهــرت علــوم القــرآن )تفســر  والسُّ

ــم  ــنة )عل ــوم الس ــم(، وعل ــرآن الكري الق

الحديــث(، والطــرف الثــاين: ُيثِّــل الواقــع 

تفاعاتهــم  يف  األفــراد  يحيــاه  الــذي 

تولــد  املنطلــق،  هــذا  ومــن  اليوميــة، 

الفقــه وأصولــه، الــذي يهتــم بإســقاط 

ــكام  ــتنباط األح ــع الس ــى الواق ــص ع الن

عديــد  إىل  بــدوره  وتشــظى  الرشعيــة، 

ــا  ــت ردًح ــي ظل ــب، الت ــروع واملذاه الف

ــب عــى كل اإلشــكاالت  ــن الزمــن تجي م

ــك  ــلم يف تل ــان املس ــرض اإلنس ــي تع الت

التاريخيــة. املجتمعــات 

وتأسســت الفلســفة اإلســامية متوســطة 

الوحــي، كحقــل  الــكام وعلــوم  علــم 

معــريف فرعــي ثالــث يف هــذا الــراث، 

والنفــس  العقــل  مبوضوعــات  يعنــى 

واألخــاق، وخــاض فاســفته يف عديــد 

والطبيعيــات،  كاإللهيــات  القضايــا 

وأســهمت الفلســفة اإلســامية إســهاًما 

عظيــًا يف توليــد املنهــج التجريبــي، الــذي 

املعــريف  الحقــل  أول خطواتــه يف  حبَــا 

الحقــل  يف  نضجــه  وأكمــل  اإلســامي، 

املعــريف الغــريب، بعــد أن أفلــت الحضــارة 

ــا  ــخ ك ــا التاري ــم عليه ــامية، وحك اإلس

حكــم عــى األمــم والحضــارات التــي 

بالــزوال والفنــاء. ســبقتها 

إنَّ هــذا التقســيم الثــايث الــذي بيَّنَّــاه 

ــة  ــول املعرفي ــك الحق ــع تل ــابًقا، ال يض س

ــض،  ــا البع ــع بعضه ــاد م ــة يف تض الفرعي

ــم  ــريف يحك ــل املع ــل أنَّ التداخ ــل األص ب

العاقــة بينهــا، حيــث كلُّ علــم كانــت 

ــا  ــة يقدمه ــة ومعرفي ــة منهجي ــه وظيف ل

للعلــم الــذي يليــه، ضمــن دائــرة حلقيــة 
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تضــع كل علــم يف خدمــة العلــم القريــب 

ــامي. ــداويل اإلس ــال الت ــه يف املج من

ومــن هــذا املنطلــق، يعــود اليــوم الزخــم 

إىل طــرح التســاؤالت حــول وظيفــة علــوم 

الوحــي والعلــوم الفقهيــة، التــي تولــدت 

مــن رحــم الواقــع االجتاعــي واالقتصادي 

والســيايس للمجتمعات اإلســامية، يف تلك 

ــم  ــدوى عل ــن ج ــة، وع ــة التاريخي املرحل

الــكام ومناظراتــه الشــهرة، فبــن رأي داع 

إىل إعــادة الوصــل بهــذه العلــوم الراثيــة، 

ــا، بســبب  ــن رأي داع إىل الفصــل عنه وب

التغــرات التــي طــرأت عــى واقــع األمــة 

العربيــة واإلســامية؛ فــإنَّ هذه اإلشــكالية 

ــرة  ــات مغاي ــا أو منهجي ــتدعي منهًج تس

اإلبســتيمولوجي  التأســيس  إعــادة  يف 

للمجــال التــداويل اإلســامي، وال يعنــي 

هــدم املعرفــة الراثيــة وإحــداث قطيعــة 

معرفيــة نهائيــة معهــا، كــا دعــت إىل 

االســترشاقية،  الدراســات  بعــض  ذلــك 

التــي حاولــت أن تكشــف عــن تاريخانيــة 

نتائجهــا  فناقضــت  الراثيــة،  النصــوص 

منطلقاتهــا ومقدماتهــا، ويف املقابــل، ال 

يعنــي أن تظــلَّ عقولنــا ســجينة للبنيــات 

املعرفيــة واملنهجيــة للــراث، كــا تدعــي 

ــل  ــارصة، ب ــة املع ــارات الديني ــض التي بع

األمــر يحتــاج إىل ســلك طرائــق جديــدة، 

ومناهــج فكريــة حديثــة، متكننــا مــن 

املعــريف  تراثنــا  مــن  العمليــة  اإلفــادة 

ــراث الغــريب  ــادة مــن ال الحضــاري، واإلف

يف  العلــوم  عرفــت  الــذي  املعــارص، 

حقلــه الكثــر مــن التطــور عــى مســتوى 

النظريــات واملفاهيــم واألدوات اإلجرائية.

ــتعان  ــي اس ــوم الت ــة العل ــأيت يف مقدم وي

بهــا الغــرب لضبــط مجتمعاتــه وتوجيههــا 

نحــو مقاصــد محــددة، مــا يعــرف بعلــوم 

ــرت يف  ــي ظه ــوم الت ــك العل ــان، تل اإلنس

أواخــر القــرن الثامــن عــرش، بعــد أن 

إىل  وســعت  الفلســفة،  عــن  انفصلــت 

ــا  ــانية، وإخضاعه ــر اإلنس ــة الظواه دراس

يف  كمثياتهــا  والبحــث  املاحظــة  إىل 

العلــوم الطبيعيــة، وحققــت تلــك العلــوم 

العديــد مــن النجاحــات املعرفيــة، وحلــت 

الكثــر مــن املشــكات االجتاعيــة التــي 

ــا حــن نقلــت  عرفتهــا األمــم الغربيــة، أمَّ

إىل املجتمعــات اإلســامية دومنــا إخضاعها 

ــة  ــة التقريــب التــداويل، تلــك اآللي لعملي

الراثيــة التــي وظفهــا العلــاء املســلمون 

ــم  ــن األم ــدة م ــوم الواف ــب العل يف تقري

ــم  ــا لـ ــا؛ فإنَّه ــي عارصوه ــة الت الحضاري
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ــت يف  ــل دخل ــاري، ب ــا الحض ــؤِت أكله ت

استشــكاالت عميقــة مــع علــوم الوحــي، 

بســبب  بالواقــع،  أيًضــا  تعنــى  التــي 

والشــحنات  األيديولوجيــة  الحمــوالت 

الثقافيــة التــي أرشبــت بهــا مفاهيــم 

ــل  ــة الفص ــوم، كمقول ــذه العل وأدوات ه

بــن العلــم واإليــان؛ لــذا: لـــم تســهم يف 

رصــد حركــة الواقــع االجتاعي اإلســامي، 

تفســرات  تقــدم  أن  اســتطاعت  وال 

هــو  فعلتــه  مــا  وجــل  لــه،  منطقيــة 

ــة  ــرة يف مجــاالت تخصصي دراســات متناث

ــا.  ــريف بينه ــط مع ال راب

ــوم  ــن عل ــم تتمكَّ ــرى: لـ ــة أخ ــن جه وم

املعــارص،  الواقــع  فهــم  مــن  الوحــي 

فائقــة،  بســيولة  يتميَّــز  أصبــح  الــذي 

ويعــرف تغــرات ال نهائيــة، جلبــت تلــك 

التغــرات معهــا العديــد مــن القضايــا، 

التــي ال قبــل للعقــل الفقهــي الــرايث بهــا، 

فأصبحــت حاجــة هــذه العلــوم إىل علــوم 

اإلنســان أكــر مــن تــرف فكــري، بــل 

رضورة منهجيــة، متليهــا تعقيــدات الواقــع 

مبختلــف أشــكاله السياســية والثقافيــة 

واالجتاعيــة واالقتصاديــة، ومــن هــذا 

املنظــور، يصبــح التكامــل املعــريف بــن 

ــا  ــان، مطلبً ــوم اإلنس ــي وعل ــوم الوح عل

الواقــع والســعي إىل  منهجيًّــا يف فهــم 

الرصــد  بعمليــة  نكتفــي  فــا  تغيــره؛ 

تغيــر  عــى  العمــل  بقــدر  للظواهــر، 

اتجاهاتهــا وإيقاعاتهــا؛ ألنَّ املجتمعــات 

اإلســامية محكومــة باإلطــار األخاقــي 

اإلســامي، الــذي يحــدد الغايــات النهائيــة 

لإلنســان يف هــذا الكــون الفســيح.

وتأسيسًا على هذا المفتتح 
الستشكالي، نسعى في هذه 

المداخلة إلى اإلجابة على 
التساؤلت التالية:

ومــا  الوحــي؟  علــوم  مفهــوم  مــا   )1(

اإلنســان؟ علــوم  مفهــوم 

ــي  ــة الت ــزلة املعرفي ــة املنـ ــا طبيع )2( م

شــغلتها علــوم الوحــي )اإلســامية( يف 

الــراث اإلســامي؟

)3( مــا هــي الســياقات التاريخيــة الــذي 

تشــكلت يف ضوئهــا علــوم اإلنســان؟

ــن  ــا ب ــل معرفيًّ ــا الوص ــف يكنن )4( وكي

علــوم اإلنســان وعلــوم الوحــي يف املجــال 

ــداويل اإلســامي؟ الت

)5( وهل ُيكُِّننا التكامل املعريف بن علوم 

الوحي وعلوم اإلنسان من فهم الواقع؟
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ثانيًا: منـزلة علوم الشريعة 
)الوحي( في التراث اإلسالمي:

يف البدايــة، وقبــل أن نتطــرق إىل مفهــوم 

ــن  ــث ع ــب أن نبح ــة، يج ــوم الرشيع عل

ــي شــغلتها  ــزلة الت املوضــع املعــريف واملنـ

هــذه العلــوم يف الــراث اإلســامي، فمــن 

ــا  ــي قدمه ــات الت ــض التصنيف ــال بع خ

بعــض الفاســفة وعلــاء الــكام، نكشــف 

الــذي  اإلبســتيمولوجي  املوقــع  عــن 

شــغلته هــذه العلــوم يف املجــال التــداويل 

اإلســامي، فمــن املعلــوم أنَّ أول مــن 

قــدم تصنيًفــا للعلــوم، وإن نحــى فيــه 

منحــى أرســطيًا؛ إالَّ أنَّــه ُعــدَّ أول محاولــة 

بذلــت يف هــذا االتجــاه، هــو تصنيــف 

ــارايب )260، 339هـــ( يف  ــد الف ــوم عن العل

كتابــه »إحصــاء العلــوم«، حيــث أشــار إىل 

أنَّ العلــوم تنقســم إىل)1(:

اللغــة،  وفروعهــا:  اللســان  علــوم   )1(

والقــراءة.  والشــعر،  والنحــو، 

ــد  ــوم عن ــب العل ــج ترتي ــيل، »منه ــن ع ــر ب طاه  )1(

مجلــة:  عــام(،  )تصنيــف  اإلســام«  مفكــري 

 ،)5 )عــدد:  والدراســات(،  للبحــوث  )الواحــات 

.)245 )ص/  )2009م(، 

مثانيــة:  وفرعوهــا  املنطــق  علــوم   )2(

أربعــة يف صــور القيــاس وصــور املقــوالت 

والقضايــا والقيــاس والربهــان، وأربعــة 

منهــا يف مادتــه وهــي الجدل والسفســطة 

ــة. ــعر والخطاب والش

التعاليــم:  علــم  أو  الرياضيــات   )3(

والهندســة،  العــدد،  ســبعة:  وفروعهــا 

واملوســيقى،  والنجــوم،  واملناظــر، 

والحيــل. واالمتثــال 

ــا  أمَّ واإللهيــة:  الطبيعيــة  العلــوم   )4(

الطبيعيــة؛ فهــي علــوم الطبيعــة التــي 

ذكرهــا أرســطو، وهــي علــم الحيــوان 

والنبــات والجــاد واإلنســان والنفــس، 

ثــم علــوم مــا بعــد الطبيعــة ومــا فوقهــا.

ــم  ــم الفقــه وعل ــم املــدين وعل )5( والعل

ــكام. ال

ــذي  ــف ال ــذا التصني ــارئ له ــظ الق ويلح

ــرًا  ــف كث ــه ال يختل ــارايب، أنَّ ــده الف اعتم

كــا ذكرنــا عــن التصنيــف األرســطي 

للعلــوم، واملاحظــة األخــرى، خلــوه مــن 

النـــزعة التفاضليــة أو التقوييــة، التــي 
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تضــع علوًمــا بعينهــا أعــى رتبــة مــن 

الناحيــة املعرفيــة عــن علــوم أخــرى، 

ــك  ــداويل نفســه، وكذل داخــل املجــال الت

يــدلُّ هــذا التصنيــف عــى موضوعيــة 

اســتخدمه  الــذي  املنهجــي  املعيــار 

فنلحــظ  العلــوم،  تصنيــف  الفــارايب يف 

عــى  بينهــا  فيــا  تتايــز  العلــوم  أنَّ 

ــه،  ــتغل علي ــذي تش ــوع ال ــاس املوض أس

فنجــد علــوم الطبيعــة التــي موضوعاتهــا 

ــي  ــة الت ــوم الباغ ــة، وعل ــر الطبيع ظواه

ــن التــي  ــوم الدي موضوعاتهــا اللغــة، وعل

تتخــذ مــن النــص الربــاين مصــدًرا معرفيًّــا 

ــا.  له

توالــت بعــد هــذا التصنيــف الــذي قدمــه 

الفــارايب العديــد مــن محــاوالت تصنيــف 

العلــوم يف الــراث اإلســامي، معتمــدة 

تقريبًــا املعيــار املنهجــي نفســه، ال يســعنا 

املقــام لذكرهــا هنــا، إىل أن ظهــر تصنيــف 

صاحبــه  فيــه  نحــى  للعلــوم،  معــريف 

عمليــة  يف  وتقابليًــا  تفاضليًــا  منحــى 

ــدون:  ــن خل ــول اب ــث يق ــف، حي التصني

»اعلــم أنَّ العلــوم التــي يخــوض فيهــا 

ــًا  ــار تحصي ــا يف األمص ــرش ويتداولونه الب

صنــف  صنفــن:  عــى  هــي  وتعليــًا 

ــره،  ــه بفك ــدي إلي ــان يهت ــي لإلنس طبيع

ــه«)1(. ــن وضع ــذ عم ــيل يأخ ــف نق وصن

خلــدون،  ابــن  كام  مــن  ونستشــف 

التصنيــف  هــذا  بعــد  توالــت 

ــن  ــد م ــارايب العدي ــه الف ــذي قدم ال

محــاولت تصنيــف العلــوم يف الرتاث 

ــار  ــا املعي اإلســامي، معتمــدة تقريًب

املنهجــي نفســه.

أنَّ العلــوم التــي يخــوض فيهــا البــرش، 

وأخــرى  عقليــة،  علــوم  إىل  تنقســم 

ــل هــو  ــرب العق ــث يعت ــة؛ حي ــوم نقلي عل

تصنيــف  عمليــة  يف  املنهجــي  املعيــار 

العلــوم، »فــاألول هــي العلــوم الحكميــة 

ــف  ــن أن يق ــي يك الفلســفية، وهــي الت

عليهــا اإلنســان بطبيعــة فكــره، ويهتــدي 

ــا  ــة إىل موضوعاته ــه البرشي ــا مبدارك إليه

ووجــوب  براهينهــا  واتحــاد  ومســائلها 

تعليمهــا حتــى يقفــه نظــره وبحثــه عــى 

ابــن  »مقدمــة  خلــدون،  بــن  الرحمــن  عبــد   )1(

محمــد  وتقديــم:  ورشح  ضبــط  خلــدون«، 

العــريب،  الكتــاب  دار  بــروت،  اإلســكندراين، 

.)404 )ص/  )2004م(، 
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الصــواب مــن الخطــأ مــن حيــث هــو 

إنســان ذو فكــر«)1(، »والثــاين هــي العلوم 

ــة، وهــي كلهــا مســتندة  ــة الوضعي النقلي

وال  الرشعــي،  الواضــع  عــن  الخــرب  إىل 

مجــال للعقــل فيهــا إالَّ يف إلحــاق الفــروع 

مــن مســائلها باألصــول؛ ألنَّ الجزئيــات 

تحــت  تنــدرج  ال  املتعاقبــة  الحادثــة 

النقــل الــكيل مبجــرد وضعــه، فتحتــاج إىل 

اإللحــاق بوجــه قيــايس«)2(.

ــوم  ــن عل ــز ب ــذا التميي ــن ه ــا م وانطاقً

يولدهــا العقــل اإلنســاين، وعلــوم يولدهــا 

ــمت  ــاين؛ انقس ــي الرب ــن الوح ــل م العق

املجــال  يف  صارمــة  ثنائيــة  إىل  العلــوم 

التــداويل اإلســامي، وأصبحــت العلــوم 

ــة  ــا وضعي ــر منه ــة أك ــة تقابلي يف وضعي

تكامليــة، ومــا يؤخــذ عــى هــذا التصنيف 

»ثنائيــة  إىل:  إشــارته  هــو  الخلــدوين 

ــات  ــن املتقاب ــي م ــل، وه ــل والنق العق

ــي  ــيئًا يف الوع ــيئًا فش ــخت ش ــي ترس الت

ــي  ــن األشــياء الت اإلســامي، وأصبحــت م

نرددهــا عــى أنَّهــا ُمســلَّات ال تقبــل 

ــا  النقــاش واملراجعــة، وكان املعقــول خاليً

املرجع السابق، )ص/ 403(.  )1(

املرجع السابق، )ص/ 403(.  )2(

مــن الــاَّ معقــول بالرغــم مــن أنَّــه قائــٌم 

عــى مجموعــة مــن املســلات التــي 

تفتقــد إىل الدليــل العقــيل، وكانــت علــوم 

الــرشع ومــا لحــق بهــا مــن علــوم نقليــة 

ــا«)3(. ــل فيه ــظ للعق ال ح

ــة عــى  ــة والديني ــوم الفقهي ــي بالعل اعتن

حســاب العلــوم الطبيعيــة واإلنســانية، 

ــة  ــع األزمن ــا م ــل البحــث فيه ــي أهم الت

ــامية،  ــارة اإلس ــر الحض ــن عم ــرة م األخ

بــن  التعســفي  الفصــل  هــذا  وأدَّى 

ــا،  ــوم إىل جمودهــا وتحجــر مناهجه العل

ولـــم يتمكــن العقــل اإلســامي مــن توليد 

علــوم ومعــارف جديــدة، وعــى هــذا 

ــر اإلســامي إىل  ــة الفك التقســيم »ملنهجي

أصــول أساســية تتعلــق بنصــوص الكتــاب 

ــا  ــا مــن قضاي ــى عليه ــا يبن والســنة، وم

القيــاس واإلجــاع، وإىل أصــول فرعيــة 

وثانويــة تتعلــق بشــؤون االجتهــاد والنظر 

يف الحيــاة االجتاعيــة ووقائعهــا، نجــد 

ــت  ــك الوق ــذ ذل ــة من ــوم واملعرف أنَّ العل

ــانية  ــوم اإلنس ــل العل ــر، »تأصي ــن ن ــد ب محم  )3(

أن  الزدواجيــة  لهــذه  آن  أََمــا  والجتاعيــة: 

ــامية املعرفــة(، بــروت،  تنتهــي؟«، مجلــة: )إس

ــدد: 42(،  ــر اإلســامي، )الع ــي للفك ــد العامل املعه

.)107 )ص/  )2006م(، 
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تــم بناؤهــا وتقســيمها إىل علــوم رشعيــة 

ــة«)1(. ــر رشعي ــوم غ وعل

العديــد  الرشعيــة  مفهــوم  ويحمــل 

الــدالالت يف املخيــال االجتاعــي  مــن 

إلصاقهــا  يتــم  فالرشعيــة  اإلســامي، 

النصــوص  عــن  تتولــد  التــي  بالعلــوم 

ــه  ــه وعلوم ــا الفق ــر هن ــة، ويح الرباني

ميزتــن: يكســبه  مــاَّ  وأصولــه، 

األوىل: أنَّ هــذه العلــوم وحدهــا تكتســب 

صفــة العلميــة واملوضوعيــة، األمــر الــذي 

يجعلهــا تتطابــق مــع الرشيعــة الربانيــة، 

ــن  ــًعا ب ــا شاس ــاك فرقً ــم أنَّ هن ــع العل م

ــدة  ــوم املتول ــن العل ــاين وب ــي الرب الوح

عنــه، والثانيــة: نفــي دائــرة الرشعيــة 

ــوم التــي يولدهــا العقــل  ــة العل عــن بقي

اإلســامي؛ وبالتــايل: يتــم النظــر إليهــا 

ــة، وهــو األمــر  ــة وازدرائي ــة احتقاري برؤي

العلــوم  بــن  االنفصــام  إىل  أدَّى  الــذي 

بــداًل مــن التكامــل بينهــا، وبذلــك أصبــح 

»العقــل املســلم والفكــر املســلم حبيــس 

العقــل  »أزمــة  ســليان،  أبــو  الحميــد  عبــد   )1(

للفكــر  العاملــي  املعهــد  بــروت،  املســلم«، 

.)70 )ص/  )2009م(،   ،)2 )ط.  اإلســامي، 

منهــج وعلــم جــزيئ وصفــي غــر قــادر، يف 

كثــر مــن الحــاالت، عــى النــاء وماحقة 

الواقــع والتغــرات يف أوضــاع النفــوس 

والكائنــات والبيئــات املختلفــة وتفاعاتهــا 

يف  ومتطلباتهــا  وإمكاناتهــا  وحاجاتهــا 

ــكان«)2(. ــان وامل الزم

وكرســت املناهــج الربويــة والجامعيــة 

املعــارصة هــذا االنفصــام بــن العلــوم 

يف العالَـــم العــريب واإلســامي، حيــث تــم 

الفصــل بشــكل نهــايئ بــن علــوم مدنيــة 

وعلــوم دينيــة، وأصبحــت املنظومــات 

التعليــم،  لثنائيــة  خاضعــة  الربويــة 

ــم إىل: التــي يقصــد بهــا تقســيم التعلي

»مسـارين متوازيـن، لكل منها فلسـفته، 

وطرائقـه،  وموضوعاتـه،  ومناهجـه 

وأسـاليب تدرسيه، واسـراتيجيات تقويه، 

أمـا املسـار األول فيهتـم بالتعليـم الدينـي 

ى عنـد الغرب علـوم الاهوت  أو مـا يُسـمَّ

بالتعليـم  فيأخـذ  الثـاين  املسـار  ـا  وأمَّ  ،...

املـدين )الحيـاة(، ومـا لـه صلـة بهـا مـن 

والحيـوان  والنبـات  اإلنسـان  مجـاالت 

والباطـن...«)3(. والظواهـر  والكـون 

املرجع السابق، )ص/ 80(.  )2(

التعليــم  »ثنائيــة  الخوالــدة،  أحمــد  نــارص   )3(



180

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

ــة  ــفة التعليمي ــذه الفلس ــيخ ه ــم ترس وت

الثنائيــة يف املدارس والجامعات يف العالَـــم 

العــريب واإلســامي، التــي أدَّت إىل انقســام 

ــارات  ــامية إىل تي ــة واإلس ــب العربي النخ

إســامية وأخــرى علانيــة؛ لذلــك: أصبــح 

مطلــب النظــر يف هــذه الثنائيــة يكتــي 

أكــر مــن داللــة، وكــا يقــول الفاروقــي:

)األمــة( يف  تواجــه  مهمــة  أعظــم  »إنَّ 

القــرن الخامــس عــرش الهجــري هــي 

حــل مشــكلة التعليــم، وليــس هنــاك 

ــم  ــا لـ ــة م ــي لألم ــث حقيق ــل يف بع أم

ــد النظــام التعليمــي وإصــاح  ــم تجدي يت

أخطائــه، والحــق أنَّ مــا نحتــاج إليــه 

ــا هــو إعــادة تشــكيل النظــام مــن  إمنَّ

التعليــم  الثنائيــة يف  إنَّ هــذه  جديــد. 

إىل  وتقســيمه  اإلســامي  العالـــم[  ]يف 

يجــب  و)علــاين(  )إســامي(  نظامــن 

األبــد. إىل  عليهــا  ويقــى  تــزال  أن 

ــا يف  ــان ويتكام ــج النظام ــب أن يدم يج

ــام  ــروح اإلس ــبَّع ب ــد وأن يش ــام واح نظ

ــاب:  ــاد اإلســامية يف كت ــاره يف الب ــي وآث الجامع

التكامــل املعــريف، أثــره يف التعليــم الجامعــي 

رائــد جميــل  الحضاريــة«، تحريــر:  ورضورتــه 

للفكــر  العاملــي  املعهــد  بــروت،  عكاشــة، 

.)751 )ص/  )2012م(،   ،)1 )ط.  اإلســامي، 

ليصبــح جــزًءا وظيفيًّــا ال يتجــزَّأ مــن 

)الفكــري(«)1(. برنامجــه 

ــا: الســياق التاريخــي لنشــأة  ثالًث
وتطــور علــوم اإلنســان: 

تعتــرب نشــأة علــوم اإلنســان مــن الناحيــة 

التاريخيــة حديثــة نســبيًّا إذا مــا قارنــا 

أنَّ  رغــم  الطبيعيــة،  بالعلــوم  نشــأتها 

التفكــر يف دراســة اإلنســان ونفســيته 

وســلوكياته نجدهــا يف التفكــر الفلســفي 

يف  أفاطــون  تنــاول  حيــث  اليونــاين، 

النظــام  طبيعــة  »الجمهوريــة«  كتابــه 

الســيايس املثــايل، وقســم أرســطو النفــس 

اإلنســانية إىل مراتــب عديــدة، وأســس 

ــرشي يف  ــران الب ــم العم ــدون عل ــن خل اب

مقدمتــه الشــهرة، وهــو يُعــدُّ مبثابــة علــم 

ــت  ــا املعــارص، وانفصل ــاع مبفهومن االجت

هــذه العلــوم عــن الفلســفة يف املنتصــف 

الثــاين مــن القــرن الثامــن عــرش، وتحديــًدا 

ــا  ــي أدَّت ك ــية الت ــورة الفرنس ــد الث بع

ــة  ــاد مقول ــو إىل مي ــال فوك ــول ميش يق

إســاعيل راجــي الفاروقــي، »أســلمة املعرفــة،   )1(

ــازات«،  ــل - اإلنج ــة العم ــة - خط ــادئ العام املب

ــع،  بــروت، دار الهــادي للطباعــة والنــرش والتوزي

.)22 )ص/  )1995م(،   ،)1 )ط. 
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ــة. ــث والدراس ــوع للبح ــان كموض اإلنس

ــا مــا يُثــر الجــدل بــن الباحثــن يف  أمَّ

طبيعــة هــذه العلــوم، فهــو إشــكالية 

تعريفهــا والتخصصــات العلميــة التــي 

تدخــل ضمنهــا، واستشــكال العاقــة بــن 

ــة،  ــوم االجتاعي ــانية والعل ــوم اإلنس العل

ــق  ــذ بالتطاب ــض إىل األخ ــد البع وإن عم

بينهــا، )فعندمــا نســأل ابــن خلــدون 

ماركــس،  وكارل  كونــت،  وأوغســت 

وكــدروف وبياجــي وفوكــو، عــاَّ هــي 

العلــوم اإلنســانية؛ فــإنَّ الجــواب لــن 

يكــون واحــًدا، واملبــدأ العــام املفــر لهذا 

ــات  ــو أنَّ التصنيف ــح، وه ــاف واض االخت

التــي قدمهــا هــؤالء املفكــرون أو الرؤيــة 

التــي اقرحوهــا للعلــوم اإلنســانية متعلقة 

من جهــة أوىل بالوضعية اإلبســتيمولوجية 

العامــة ملجمــوع املعــارف اإلنســانية عنــد 

ــه  ــه أو اقراح ــر لتصنيف ــم كل مفك تقدي

ــة  ــن جه ــة م ــا متعلق ــا أنه ــه، ك لرؤيت

ثانيــة، باملوقــف اإلبســتيمولوجي لــكل 

املعــارص  املعــارف  نســق  مــن  مفكــر 

ــه«)1(. ل

مـحـمـــد وقــيـــدي، »الـعـلـــوم اإلنـسـانـيـــة   )1(

واأليديولوجيــا«، بــروت، دار الكتــب العلميــة، 

.)5 )ص/  )2011م(، 

اإلبســتيمولوجية  الــرؤى  هــذه  وفــق 

املختلفــة بــن الباحثــن؛ فإنَّنــا ســنجد 

العديــد مــن التعاريــف واملفاهيــم ملاهية 

جــون  عليهــا  أطلــق  اإلنســان،  علــوم 

ســتيوارت ميــل مفهــوم األخاقيــة متييــزًا 

لهــا عــن العلــوم الطبيعيــة، »لقــد نحــت 

جــون ســتيويرات ميــل مصطلــح العلــوم 

األخاقيــة Moral Science الــذي يقابلــه 

 Geisteswissen schafien مصطلــح 

ــك  ــى تل ــدل ع ــي ي ــة ل ــة األملاني يف اللغ

ــرًا يف القــرن  ــي منــت منــًوا كب ــوم الت العل

ــة  ــن مجموع ــزت ع ــرش ومتاي ــع ع التاس

العلــوم الطبيعيــة«)2(.

ــوم اإلنســان،  ــك عل ــم تطــورت بعــد ذل ث

وانفصلــت عن الفلســفة كليًّا، وانقســمت 

املوضــوع  ويعتــرب  الفــروع،  عديــد  إىل 

الــذي تدرســه العلــوم اإلنســانية أحــد 

املعايــر األساســية يف متايزهــا عــن العلــوم 

ــان  ــوم اإلنس ــم عل ــث تهت ــة، حي الطبيعي

والعالـــم  اإلنســاين  الســلوك  بدراســة 

للدراســات  »منهــج جديــد  ريكــان،  هـــ. ب.   )2(

ــة فلســفية«، ترجمــة وتقديــم:  اإلنســانية، محاول

عبــد املعطــي محمــد، محمــد عــيل محمــد، )ط. 

1(، )1979م(، بــروت، مكتبــة مســكاري، )ص/ 

.)10
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االجتاعــي الــذي يقــع فيــه، بينــا تهتــم 

ــة،  ــر الطبيعي ــة بالظواه ــوم الطبيعي العل

»فيعتــرب اإلنســان موضــوع الدراســة لهــا 

خصائصهــا ومميزاتهــا العلميــة، والهــدف 

مــن هــذه الدراســات التــي تجــرى يف 

ــة  ــوم اإلنســانية هــو معرف ــف العل مختل

ــه،  ــة أفعال ــى ودالل وفهــم اإلنســان ومعن

كانــت  التــي  العلــوم  وتشــتمل هــذه 

ــم  ــوم اإلنســان، ث تســمى يف الســابق بعل

الحًقــا بالعلــوم االجتاعيــة ...«)1(.

ــا إشــكالية التصنيــف وطبيعــة الفــروع  أمَّ

علــوم  عليهــا  تنطــوي  التــي  العلميــة 

اإلنســان، فمــن الباحثــن مــن أدرج علــم 

ــام  ــم اإلع ــا، وعل ــخ، واألنربولوجي التاري

واالتصــال، ضمن دائــرة العلوم اإلنســانية، 

بينــا تضــم العلــوم االجتاعيــة: علــم 

االجتــاع، وعلــم النفــس، واالقتصــاد، علم 

الجغرافيــا، وهنــاك ِمــن الباحثــن َمــن 

يعتــرب أنَّ علــوم اإلنســان هــي نفســها 

يوجــد  ال  ـه  وأنَـّ االجتاعيــة،  العلــوم 

ــة البحــث العلمــي يف  ــس أنجــرس، »منهجي موري  )1(

ــة:  ــة«، ترجم ــات عملي ــانية، تدريب ــوم اإلنس العل

بوزيــد صحــراوي وآخريــن، الجزائــر، دار القصبــة 

للنــرش، )2004م(، )ص/ 58(.

ــا،  ــق بينه ــتيمولوجي عمي ــاف إبس اخت

يكــن عــى أساســه الفصــل بينهــا، كــا 

يف عمليــة الفصــل بــن العلــوم الطبيعيــة 

والعلــوم اإلنســانية.

: »الكثرين  تــرى ُينــى طريــف الخــويل أنَّ

ــراوس-  ــي س ــود ليف ــهم: كل ــى رأس -وع

 Humain مصطلحــي  بــن  يطابقــون 

ولكــن   ،science، science social

مصطلــح Humain social، الــذي بــدا 

ــه  ــدو أنَّ ــرة يب ــنوات األخ ــود يف الس يس

أصــوب؛ ألنَّ اإلنســان، وإن كان ال يتواجــد 

املوضــوع  ـه  فإنَـّ جمعيــة؛  صــور  يف  إالَّ 

ــد  ــي ترت ــة الت املحــوري والوحــدة النهائي

إليهــا الدراســة يف كل حــاٍل«)2(.

العلــوم  املعطــي  عبــد  عــيل  ويعــرف 

بقولــه: اإلنســانية 

ـه  »تلــك التــي تــدرك العالـــم عــى أنَـّ

ينطــوي عــى معــاٍن، وتكــون معرفتنــا 

بتلــك املعــاين، وهــذا يعنــي أنَّ علــوم 

األفــكار  إىل  النفــاذ  تحــاول  اإلنســان 

العلــوم  »مشــكلة  الخــويل،  طريــف  ينــي   )2(

اإلنســانية تفتيهــا وإمكانيــة حلهــا«، القاهــرة، دار 

.)10 )ص/  )1990م(،  والتوزيــع،  للنــرش  الثقافــة 
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التــي  واملقاصــد  واملعــاين  واملشــاعر 

تقــف وراء الواقــع أو التغــرات املختلفــة 

كيفيًّــا«)1(. إدراكًا  وإدراكهــا 

ــد مــن املفاهيــم  ــاك العدي يف األخــر: هن

ملصطلــح علــوم اإلنســان نقتــر عــى 

ــاه يف الســابق، ونتخــذ املفهــوم  مــا أوردن

اإلجــرايئ التــايل للعلــوم اإلنســانية يف هذه 

ًل: نأخــذ باملبــدأ القائــل بــأنَّ  الدراســة، أوَّ

ــانية  ــوم اإلنس ــة والعل ــوم االجتاعي العل

املوضوعــات،  حيــث  مــن  متطابقــان 

اإلنســان  حــول  كلهــا  تتمحــور  التــي 

ــا:  ــي، وثانًي ــود االجتاع ــه يف الوج وأفعال

نأخــذ باملوقــف الــذي يقــر بالفــروق 

التأكيــد  اإلبســتيمولوجية بينهــا، مــع 

عــى االشــراك يف العديــد مــن املســلات 

باإلنســان  تتعلــق  التــي  واالفراضــات، 

وعواملــه االجتاعيــة، واالختــاف عــى 

مســتوى املنهجيــات العلميــة، التــي يأخــذ 

بهــا كل تخصــص ينتمــي إىل تلــك العلــوم.

عــيل عبــد املعطــي، »البحــث عــن منهــج العلــوم   )1(

ــانية،  ــوم اإلنس ــا العل ــاب: قضاي ــانية، يف كت اإلنس

ــدان، وزارة  ــف زي ــداد: يوس ــج«، إع ــا املنه قضاي

الثقافــة، الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، القاهــرة، 

ب. د، )ص/ 16(.

رابعــًا: مفهــوم الواقــع والواقعي 
فــي العلــم والفلســفة والفقه:

مــن  العديــد  الواقــع  مفهــوم  يُثــر 

االستشــكاالت يف مجــال البحــث العلمــي، 

عديــد  إىل  االستشــكال  هــذا  ويتــد 

التخصصــات العلميــة واملعرفيــة، ويحــر 

-دامئـًـا- مفهــوم الواقــع مقرنًا بالدراســات 

الحســية واإلمربيقيــة يف املناهــج العلميــة، 

ــار  ــأى املباحــث الفلســفية مــن إيث وال تن

التســاؤالت حــول الواقــع، رغــم أنَّهــا مــن 

املعــارف اإلنســانية التــي تعنــى بالبحــث 

يف النظــري واملجــرد مــن التفكر اإلنســاين، 

ويطــرح التســاؤل التــايل: هــل الواقــع 

مســتقل متاًمــا عــن الــذات اإلنســانية؟ أم 

أن الواقــع ال وجــود خارجــي لــه بقــدر مــا 

ــا؟ ــذات واقعه ــل ال تتمث

اعتــرب جــون ســرل أنَّ الواقــع عبــارة عــن 

عالـــم خارجــي مســتقل متاًمــا عــن الذات 

اإلنســانية، فيقــول: إنَّ »هنــاك عالـــًا 

ـا موجــوًدا مســتقًا عنَّــا، وأود أن  واقعيًـّ

أســميه )الواقعيــة الخارجيــة(، واقعيــة 

ـه يُؤكِّــد وجــود العالـــم الواقعــي،  ألنَـّ

ــرى  ــواع أخ ــن أن ــا ع ــة لتمييزه وخارجي

مــن الواقعيــة، مثــل واقعيــة املوضوعــات 
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ــة  ــع األخاقي ــة الوقائ ــة، أو واقعي الرياضي

ويكننــا  األخاقيــة()1(،  )الواقعيــة 

هــذا  إدراك  الحــواس  طريــق  عــن 

: ــث إنَّ ــده، حي ــي وتحدي ــم الواقع العالـ

ــتقًا  ــد مس ــا يوج ــًا واقعيًّ ــاك عالـ »هن

بالكامــل وعلــة نحــو مطلــق عــن جميــع 

ومشــاعرنا  أفكارنــا  وجميــع  متثاتنــا 

ــا ...  ــا ونصوصن ــا، وخطابن ــا ولغاتن وآرائن

ــن الوضــوح،  ــة م ــى درجــة عالي ــخ، ع إل

بــل يف الحقيقــة رشط جوهــري للعقانية، 

ــة ...«)2(. ــى للمعقولي ــل حت ب

إىل  التجريبيــة  الفلســفات  وتنحــى 

اعتبــار الواقــع الخارجــي مبثابــة موضــوع 

العلــوم، حيــث »إذا طرحنــا داخــل اتجــاه 

املوضــوع، الســؤال: مــا هــو املوضــوع من 

 )fait( ــة ــة: الواقع ــون اإلجاب ــم؟ تك العل

 )donne( هــي املوضــوع، ومتثــل املعطــى

ــي،  ــى وصف ــث، وذات معن ــدم للباح املق

يعنــي مســتقلة عــن العقــل، وتــدرك 

واملجتمــع،  واللغــة  »العقــل  ســرل،  جــون   )1(

ــم الواقعــي«، ترجمــة: ســعيد  الفلســفة يف العالـ

الغامنــي، الجزائــر، منشــورات االختــاف، )ط. 1(، 

.)29 )ص/  )2006م(، 

املرجع السابق، )ص/ 30(.  )2(

الفكــرة  هــذه  وامتــدت  بالحــواس«)3(، 

ــوم  ــن العل ــرع م ــاع كف ــم االجت إىل عل

: أنَّ دوركايــم  إميــل  فــرى  اإلنســانية، 

ــدر  ــرب ق ــارت أك ــي أث ــا الت ــن القضاي »م

القائلــة  القضيــة  االعراضــات،  مــن 

بوجــوب اعتبــار الوقائــع املجتمعيــة عــى 

أنَّهــا أشــياء، ومعنــى ذلــك أنَّنــا نقــول، يف 

ــياء  ــة أش ــع املجتمعي ــأنَّ الوقائ ــع، ب الواق

ــأن  ــرة ب ــا جدي ــول إنَّه ــا نق ــة، ولكنَّن مادي

ــع الطبيعــة  توصــف بأنَّهــا أشــياء كالوقائ

ــا«)4(. متاًم

يف املقابــل، تــرى الفلســفات العقانيــة 

أنَّ العالَـــم الواقعــي ال وجــود لــه خــارج 

يقــول  كــا  اإلنســاين،  العقــل  دائــرة 

ــا  ــا هــو واقعــي عقــيل وم هيجــل، كل م

ــايل:  ــرورة؛ وبالت ــي بال ــيل واقع ــو عق ه

»عندمــا نســر مــع املذهــب التجريبي إىل 

نتائجــه املنطقيــة ســوف نجــد أنَّــه ينكــر 

عالـــم مــا فــوق الحي ... بصفــة عامة، أو 

ينكــر عــى األقــل أيــة معرفــة بــه يكــن 

ــدارس يف  ــات وامل ــم، »التجاه ــه إبراهي ــد الل عب  )3(

علــم الجتــاع«، الــدار البيضــاء، املغــرب، املركــز 

الثقــايف العــريب، )ط. 1(، )2005م(، )ص/ 55(.

املرجع السابق، )ص/ 60(.  )4(
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أن تعــرف طبيعتــه، والســبب أنَّ وقائعــه 

للفكــر  يــرك  وال  املتناهــي،  دائــرة  يف 

ــد،  ــه عــى التجري ــة قــدرة ســوى قدرت أي

ــة«)1(. ــة الصوري ــة، والكلي والهوي

ــع والواقعــي يف  ــوم الواق ــر مفه ــا يث بين

ــن التســاؤالت  ــد م ــوم اإلنســان العدي عل

عــن طبيعــة وكيفيــة الوعــي بالواقــع، 

وبتضاريســه وتجلياتــه االجتاعيــة، حيث 

أشــارت العديــد مــن الدراســات إىل وجود 

عوامــل تحجــب الواقــع عن املشــتغلن يف 

هــذه العلــوم، ومنهــا األيديولوجيــا التــي 

تعمــل عــى تزييــف الوعي بالواقــع، وأول 

مــن أشــار إىل هــذه القضيــة ماركــس 

تصــور  »فارتبــط  كتاباتــه،  يف مختلــف 

ماركــس مبفهــوم األيديولوجيــا يف مؤلفاتــه 

األوىل، بنقــده أوَّاًل للمحتــوى الــذي تبنــاه 

اليســار الهيجــيل عــن فلســفة األنــوار، 

ــا  ــي م ــا ه ــح أنَّ األيديولوجي ــث وض حي

وتزييــف  تشــويه  إنَّهــا  واقًعــا،  ليــس 

للواقــع، وبــن أنَّ اليســار الهيجــيل كان 

ــوم الفلســفية«، ترجمــة  هيجــل، »موســوعة العل  )1(

ــد: 1(،  ــام، )مجل ــاح إم ــد الفت ــام عب ــق: إم وتعلي

ــع،  ــر للطباعــة والنــرش والتوزي بــروت، دار التنوي

.)139 )ص/  )2007م(،   ،)3 )ط. 

يف أثنــاء نقــده للنظــام الســيايس والثقــايف 

اليســار  فاســفة  أنَّ  يعتــرب  أملانيــا،  يف 

ويبنــون  للواقــع،  اهتاًمــا  يعــرون  ال 

ــم  ــا، إنَّه ــا أيديولوجيً ــك ضجيًج ــدل ذل ب

يشــوهون الواقــع ...«)2(.

يتــم  النقــدي،  املنظــور  هــذا  وفــق 

ــة يف  ــة والذاتي ــكالية املوضوعي ــاول إش تن

دراســة الواقــع يف علــوم اإلنســان، حيــث 

ــل  ــى وجــود عوام ــا ع ــد دامئً ــم التأكي يت

خارجيــة، تتعلــق مــن جهــة بالبيئــات 

البحثيــة، وعوامــل داخلية تتعلــق بالتحيز 

األيديولوجــي للباحثــن مــن جهــة أخــرى، 

مــاَّ يعنــي إنتاج معــارف ال تعكس الواقع 

بــكل تفاصيلــه، بقــدر مــا تنتــج معرفــة، 

متثــل تعبراتهــا تحيــزات الــذات تجــاه 

ــة،  ــة وحضاري ــة وثقافي ــات قيمي منظوم

الوضعيــة  االتجاهــات  ســعي  ورغــم 

والتطوريــة وامليكانيكيــة يف علوم اإلنســان 

إلكســاب العلميــة واملوضوعيــة يف دراســة 

ــا  ــه دامئً ــان؛ إالَّ أنَّ ــوم اإلنس ــع يف عل الواق

كــال عبــد اللطيــف، »يف األيديولوجيــا واملعرفــة:   )2(

العــريب(،  )املســتقبل  مجلــة:  عــام«،  مدخــل 

بــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، )عــدد: 

.)61 )ص/  )2010م(،   ،)381
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ــاد  ــة األبع ــا املعرفي ــن نصوصه تنبعــث م

الذاتويــة ملنتجيهــا، وتكشــف لقارئيهــا 

واالختــزال  واالنحيــاز  التحيــز  عمــق 

املعــريف الــذي يبديــه الباحثــون تجــاه 

موضوعاتهــم.

إذن، يتميــز الواقــع مــن جهــة أخــرى 

مبجموعــة خصائــص، تجعلــه يختلــف عن 

الوقائــع الطبيعيــة، حيــث يتميــز الواقــع 

املســتمر  والتغــر  بالتبديــل  اإلنســاين 

ــة، مــاَّ يصعــب عــى  ــا نهاي ــق ب والتدف

ــح  ــه، وتصب ــض علي ــة القب ــن عملي الباحث

كل معرفــة تنتــج حــول هــذا الواقــع، 

ــذا  ــا ه ــرب به ــي يخ ــرات الت ــا التغ تنفيه

ــان  ــي اإلي ــة فه ــا )املوضوعي ــر، أمَّ األخ

ــا  ــوًدا مادِّيًّ ــة وج ــات املعرف ــأنَّ ملوضوع ب

ــل  ــق تظ ــع، وأنَّ الحقائ ــا يف الواق خارجيًّ

مســتقلة عــن قائليهــا ومدركيهــا، وأنَّ مثــة 

حقائــق عامــة يكــن التأكــد مــن صدقهــا 

أو كذبهــا، وأنَّ الذهــن يســتطيع أن يصــل 

القامئــة  الواقعيــة  الحقيقــة  إدراك  إىل 

ــة،  ــس املدرك ــن النف ــتقلة ع ــا، مس بذاته

إدراكًا كامــًا ...، هــذا إن واجــه الواقــع 

مــن دون فرضيــات فلســفية أو أهــواء 

ــة ...«)1(.  ــزات أيديولوجي ــبقة أو تحي مس

تعــرض هــذا املفهــوم ملوضوعيــة الواقــع 

يف علــوم اإلنســان إىل نقــد حــاد مــن 

ــل  ــن املشــتغلن يف حق ــد م طــرف العدي

الفلســفة، وصاغــوا الفرضيــة الذاهبــة إىل 

اســتحالة تحقيــق املوضوعيــة، بــل يجــب 

دمــج الــذات مــع موضوعهــا، وأطلــق 

الوعــي  الوعــي:  هــذا  عــى  هــورسل 

املعرفــة  »تبــدأ  حيــث  الفينمولوجــي، 

الطبيعيــة مــع التجريــب وتقيــم فيهــا كا 

تتفــق البحــوث املمكنــة بكامــل تعينــه يف 

ــة  ــميه معرف ــذي نس ــري ال ــف النظ املوق

ــمَّ  ــم، ومــن ثَ طبيعــة واحــدة هــي العالـ

ــة، هــي يف  فعلــوم هــذه املواقــف األصلي

جملتهــا علــوم العالـــم، ومــا ظلَّــت هــذه 

العلــوم هــي املســيطرة؛ فــإنَّ مفهــوم 

الفعــيل  والوجــود  الحقيقــي  الوجــود 

أعنــي الوجــود الواقــع؛ إذ إنَّ كل مــا هــو 

ــم«)2(. ــي إىل وحــدة العالـ ــع ينته واق

معرفيــة  »دراســات  املســري،  الوهــاب  عبــد   )1(

يف الحداثــة الغربيــة«، القاهــرة، دار الــرشوق، 

.)358 )ص/  )2006م(، 

إدموند هورسل، »أفكار ممهدة لعلم الظاهريات   )2(

الخالص وللفلسفة الظاهراتية«، نقله إىل العربية: 

للنرش  جداول  بروت،  املرزوقي،  يعرب  أبو 

والتوزيع، )ط. 1(، )2011م(، )ص/ 29(.
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ــوم  ــال عل ــل يف مج ــل، إنَّ املتأم يف املقاب

مفهــوم  انحســار  يلحــظ  الرشيعــة 

الواقــع والواقعــي يف مختلــف الدراســات 

والحقــول التخصصيــة، رغــم أنَّ بعــض 

الفــروع غــر ملزمــة بهــذا املفهــوم كعلوم 

الحديــث والتفســر، يف حــن أنَّ حقــل 

الفقــه مــن املفــرض أن يحــر بقــوة فيــه 

مفهــوم الواقــع، غــر أنَّنــا نــكاد نجــزم أن 

ــع إالَّ  ــور الواق ــكاد يتص ــرع ال ي ــذا الف ه

التنــاول،  عــى بســاطته وســطحيته يف 

ونجــد يف الكتــب الراثيــة مثــًا عنــد ابــن 

قيــم الجوزيــة يف مناولتــه لكيفيــة إصــدار 

الفتــاوى مــن أرضيــة الواقــع، قولــه: »وال 

ــوى  ــن الفت ــم م ــي أو الحاك ــن املفت يتمكَّ

والحكــم بالحــق إالَّ بنوعــن مــن الفهــم:

ــه،  ــه في ــع، والفق ــم للواق ــا: فه - أحده

واســتنباط علــم حقيقــة مــا وقــع بالقرائن 

واألمــارات والعامــات، حتــى يحيــط بهــا 

علــًا.

- والنــوع الثــاين: فهــم الواجــب يف الواقع، 

ــه  ــذي حكــم ب ــه ال وهــو فهــم حكــم الل

يف كتابــه، أو عــى لســان رســوله يف هــذا 

الواقــع«)1(.

رب  عن  املوقعني  »إعام  الجوزية،  قيم  ابن   )1(

العاملني«، بروت، دار الكتب العلمية، )1991م(.

األبحــاث  مــن  العديــد  وتجمــع 

أن  الرشيعــة  علــوم  يف  والدراســات 

مــن  يتكــون  الفقــه  علــم  موضــوع 

:)2 ( يــن جزأ

الرشعيــة  باألحــكام  العلــم  أحدهــا: 

االعتقاديــة  فاألحــكام  العمليــة، 

كالوحدانيــة ورســالة الرســل وتبليغهــم 

رســائل ربهــم، والعلــم باليــوم اآلخــر ومــا 

يكــون فيــه، كل هذا ال يدخــل يف مضمون 

كلمــة الفقــه باملعنــى االصطاحــي.

ــكل  ــة ل ــة التفصيلي ــم باألدل ثانيهــا: العل

ــًا أنَّ  ــا، فــإذا ذكــر مث ــة مــن القضاي قضي

بيــع الســلم ال بُــدَّ فيــه مــن تســليم رأس 

ــى  ــل ع ــام الدلي ــد أق ــت العق ــال وق امل

ذلــك، مــن الكتــاب أو الســنة أو مــن 

ــة. ــاوى الصحاب فت

ونســتنبط مــن هــذا التعريــف لعلــم 

الفقــه، أنَّ الفقيــه أو رجــل الديــن يعــود 

)الوحــي( الســتخراج حكــم  النــص  إىل 

مــا؛ وبالتــايل يغيــب الواقــع وتجلياتــه 

محمــد أبــو زهــرة، »أصــول الفقــه«، القاهــرة، دار   )2(

الفكــر العــريب، )2006م(، )ص/ 9(.
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ــا، ويف زمننــا الراهــن،  يف علــم الفقــه متاًم

ــن بعــض  ــع م ــه الواق ــم اســتحداث فق ت

وتــم  والفقهــاء،  واملفكريــن  العلــاء 

ـه: » دون متطيــط أو  تعريفــه عــى أنَـّ

تفريــط: معرفــة حكــم اللــه -ســبحانه 

ــى  ــوله -ص ــنة رس ــه وس ــاىل- يف كتاب وتع

ــك عــى  ــق ذل ــه وســلم- وتطبي ــه علي الل

الوقائــع الحــارضة واملســائل املعــارصة«)1(، 

وتتكاثــر التعاريــف بهــذا الشــكل وتركــز 

ــي  ــار الوح ــى رضورة اعتب ــا ع يف غالبيته

املصــدر الرئيــس لفهــم الواقــع، ولكــن 

تغيــب يف الغالــب األعــم مفــردة الواقــع، 

أو كيفيــة وعــي الفقيــه أو عالـــم الديــن 

بالواقــع، وهنــا تتحــول هــذه املفهومــات 

للواقــع إىل مجــرد متنيــات لكيفيــة دراســة 

ــهل  ــيطة يس ــردة بس ــه مف ــع، وكأنَّ الواق

دمجهــا يف املعرفــة ويســهل الوعــي بهــا.

ونجــد يف الــراث اإلســامي، املتكلمــن 

والفاســفة قــد اشــتغلوا عــى الواقــع، 

وقدمــوا تعريًفــا للواقــع عــى أنَّــه الــيء 

ــد،  ــد الحمي ــن عب ــيل ب ــن ع ــن ب ــن حس ــيل ب ع  )1(

»فقــه الواقــع بــني النظريــة والتطبيــق، فلســطني، 

والتوزيــع،  والنــرش  للطباعــة  النــور  رشكــة 

.)24 )ص/  )1412هـــ(، 

املطابــق لذاتــه، »ورغــم اتفــاق املتكلمــن 

ـه  والفاســفة عــى تعريــف الواقــع بأنَـّ

ظرفــه  يف  نفســه  الــيء  عليــه  مــا 

إالَّ  املــدرك؛  إدراك  عــن  النظــر  بغــض 

ــه  ــرًا يف مدلول ــا كب ــوا اختافً ــم اختلف أنَّه

واملقصــود بــه، ومنشــأ اختافهــم اشــتباه 

ــل  ــن قبي ــم هــل هــي م ــات عليه املقدم

ــبه  ــل الش ــن قبي ــان، أم م ــة والربه الحج

توســيع  يف  تنازلهــم  وكــذا  والهذيــان، 

أو تضييــق الــذي يكــون عليــه الــيء 

ــات يف  ــم االختاف ــه«)2(، ورغ ــه علي بنفس

الــدالالت التــي أعطيــت ملفــردة الواقــع؛ 

ــة،  ــوص الراثي ــذه النص ــدارس له إالَّ أنَّ ال

ــزًا  ــغل حيِّ ــع ش ــوم الواق ــظ أنَّ مفه يلح

ــع  ــم تتب ــن لـ ــة، لك ــا املفاهيمي يف بنيته

هــذه املحــاوالت التــي بذلهــا املتكلمــون 

والفاســفة يف املجــال التــداويل اإلســامي 

أبحــاث تعمــق داللــة مفهــوم الواقــع، 

بســبب االنحطــاط والجمــود مــن جهــة، 

ــاء  ــن الفقه وبســب الفصــل التعســفي ب

ــل  ــي، »التأصي ــد يبه ــن محم ــارس ســعيد ب ــو ي أب  )2(

يف  دكتــوراه  رســالة  الواقــع«،  لفقــه  الرشعــي 

الفقــه، )ص/ 169(. انظــر املوقــع: أصــول 

http://alqasimy.com/Files/books/alfekh/

alfekh_almokaran/fekh_alwaki3/fekh_

alwaki3
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ورجــال الديــن والفاســفة واملتكلمــن 

ــرى. ــة أخ ــن جه م

مناهــج  والفاســفة  املتكلمــون  وضــع 

ــة  ــوا كيفي ــة لدراســة الواقــع، وبين منطقي

االســتدالل عليــه، فحتــى وإن اشــرطوا 

ــق  ــن طري ــع ع ــة الواق ــون معرف »أن تك

العيــان أو الربهــان لجــأ إليــه املتكلمــون؛ 

ألنَّــك ال يكــن أن تحكــم بــأن هــذا الــذي 

أدركتــه هــو )الواقــع( إالَّ إذا كان إدراكًا 

مطابًقــا لِـــَا يف نفــس األمــر، وهــذه 

ــا  ــدَّ له ــع ال بُ ــن إدراك الواق ــة ب املطابقي

ــك إالَّ  ــه، وليــس ذل مــن طريــق تعــرف ب

ــان  ــان أو الربه ــن العي ــه م ــع ب ــا يقط م

ــا غرهــا مــن أنــواع  عنــد املتكلمــن، وأمَّ

ــتطاع  ــة، ال يس ــون ظني ــد تك اإلدراك؛ فق

ذلــك  مخالفــة  احتــال  تجويــز  نفــي 

ــإلدراك«)1(. ــع ل الواق

ــد  ــارصة يف تحدي ــادات املع ــن االجته وم

إىل  الداعيــة  وخاصــة  الواقــع،  مفهــوم 

ــم  ــي يف عل ــص فرع ــع، كتخص ــه الواق فق

الفقــه؛ فإنَّنــا نجــد محــاوالت كلهــا تركــز 

عــى األحــكام الرشعيــة، وال تُبــنِّ طرائــق 

املرجع السابق، )ص/ 199(.  )1(

أحــد  يــرى  فمثــًا  بالواقــع،  الوعــي 

الباحثــن أنَّ املتأمــل يف عمليــة معرفــة 

ــن: ــام مرحلت ــه أم ــد نفس ــع يج الواق

ــذي يشــرك  ــع ال ــة إدراك الواق )1( مرحل

فيــه مــع غــره ممــن أدرك ذلــك الواقــع.

)2( مرحلــة فهــم مــا أدركــه مــن الواقــع 

ــه  ــا جعل ــع م ــك بتتب ــا، وذل ــًا رشعيًّ فه

ــزل  ــواء نـ ــي، س ــم الرشع ــات للحك معرف

ــع أم  ــن الواق ــه م ــا فهم ــى م ــم ع الحك

لـــم ينـزله.

ــع  ــة الواق ــق هــذا التصــور إضاف ــم وف يت

الفقــه، دومنــا تحديــد واضــح  لكلمــة 

االجتاعــي  بالواقــع  الوعــي  لكيفيــة 

اإلســامية؛  لألمــة  والثقــايف  والســيايس 

ألنَّنــا نـــزعم أنَّ املنطلــق الصحيــح، يجــب 

ــع  ــة تجم ــة تركيبي ــق منهجي ــم وف أن يت

والرشعــي  الدينــي  النــص  فهــم  بــن 

واســتيعابه، ثــم فهــم الواقــع مــن خــال 

علــوم اإلنســان املعــارصة، وهنــا: تتــم 

عمليــة إنـــزال األحــكام الفقهيــة عــى 

باســتمرار،  واملتغــر  املتجــدد  الواقــع 

فالواقــع كــا يقــول حنفــي: »لــه مقوماته 

مــن ذاتــه يف بنيتــه االجتاعيــة، ووســائل 



190

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

ــاه  ــه؛ ألنَّ االتج ــة عاقات ــه، وطبيع إنتاج

ــواء  ــه س ــع كل ــو الواق ــرش ه ــي للب النف

مــن قبــل جــزء مــن تصورهــم للواقــع، بل 

ــة  ــع أبني ــه، فالواق ــع ذات ــن الواق ــزء م ج

بــل إنَّ  وســلوك، مواقــف واتجاهــات، 

ــه ســواء  االتجــاه النفــي هــو الواقــع كل

ــع أو  ــة للواق ــر املكون ــل الجاه ــن قب م

ــه  ــذي تتحــدد رؤيت ــل ال ــل املحل ــن قب م

للواقــع باتجــاه نفــي مهــا قيــل يف 

والحيــاد«)1(. املوضوعيــة 

خامسًا: نحو وصل معرفي بين 
علوم الوحي وعلوم اإلنسان في 

المجال التداولي اإلسالمي:

 )1( في حاجة علوم اإلنسان إلى علوم 
الوحي في بناء مناهجها المعرفية:

كــا ذكرنــا يف الســابق: إنَّ علــوم اإلنســان 

املعــريف  الحقــل  يف  وتطــورت  نشــأت 

ــرش  ــن ع ــرن الثام ــر الق ــريب، يف أواخ الغ

بعــد انفصالهــا عــن الفلســفة، وتعنــى 

هــذه العلــوم بدراســة الســلوك اإلنســاين 

حســن حنفــي، »الــرتاث والتجديــد«، موقفنــا   )1(

مــن الــراث القديــم، بــروت، املؤسســة الجامعيــة 

ــع، )ط. 4(، )1992م(،  للدراســات والنــرش والتوزي

.)53  ،52 )ص/ 

ــر  ــي، غ ــع االجتاع ــه يف الواق وامتدادات

أنَّ هــذه العلــوم ونتيجــة لخصوصيتهــا 

عــن  اختافهــا  ونتيجــة  اإلبســتيمية، 

ــا إن  ــا م ــة؛ فإنَّه ــة أو املادي ــوم البحت العل

نقلــت إىل العالـــم العــريب واإلســامي لـــم 

ــزات  ــبب التحي ــريف، بس ــا املع ــؤِت أكله ت

التــي  والقيميــة  والحضاريــة  الثقافيــة 

النظريــة واملنهجيــة،  أعمدتهــا  تشــكل 

ــة  ــة الحديث ــوم االجتاعي ــج العل »فمناه

ونظرياتهــا واملســلات األساســية التــي 

تقــوم عليهــا تلــك العلــوم يف صورتهــا 

الراهنــة، تتضمــن كثــرًا مــاَّ يتعــارض أو 

يتناقــض مــع التصــور اإلســامي الصحيــح 

لإلنســان واملجتمــع والوجــود«)2(.

ــد مــن  ــق، ســعى العدي مــن هــذا املنطل

الباحثــن لتأصيــل إســامي لهــذه العلــوم، 

ــاره  ــه- باعتب فدعــا الفاروقــي -رحمــه الل

أول مــن أســس لهــذا التوجــه يف العالـــم 

العــريب واإلســامي إىل أســلمة العلــوم 

الصفــة  إضفــاء  وســاها  االجتاعيــة، 

إبراهيــم رجــب، »معالـــم التأصيــل اإلســامي   )2(

للعلــوم الجتاعيــة«، مجلــة: )إســامية املعرفــة(، 

اإلســامي،  للفكــر  العاملــي  املعهــد  بــروت، 

.)58 )ص/   ،)3 )العــدد: 
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االجتاعيــة  العلــوم  عــى  اإلســامية 

وحــدد مجموعــة خطــوات لتحقيــق ذلــك 

تتمثــل يف:

)1( الزم وحتمــي عــى جميــع الدراســات، 

ســواء كانــت تتصــل بالفــرد أو الجاعــة، 

باإلنســان أو بالطبيعــة، بالديــن أو بالعلم، 

أن تعيــد تنظيــم نفســها تحــت لــواء 

مبــدأ التوحيــد ... وأنَّ جميــع املعرفــة 

املوضوعيــة عــن العالـــم تعــد مبثابــة 

التعبــر عــن معرفــة إلرادتــه وتدبــره 

البــرش  نوايــا  جميــع  وأنَّ  وحكمتــه، 

ــب  ــره، ويج ــه وأم ــرر بإذن ــم تتق ونضاله

ــره، أي:  ــزام بأم ــا لالت ــه جميعه أن تتوج

االلتــزام بالنمــط اإللهــي الــذي أوحــى به، 

ــرش. ــاء للب ــعادة والهن ــب الس ــى تجل حت

اإلنســان  تــدرس  التــي  العلــوم   )2(

ــر أنَّ  ــب أن تق ــرش يج ــع الب ــه م وعاقات

اإلنســان يحيــا يف ملكــوت يحكمــه اللــه، 

يف كل مــن الناحيــة الغيبيــة والقيميــة، 

أي: املجــال الــذي نســتطيع أن نــدرك 

النمــط  مــن  العليــا  املســتويات  فيــه 

ــوم  ــك العل ــى تل ــب أن تعن ــي، ويج اإلله

اللــه عــى األرض، أي: خافــة  بخافــة 

اإلنســان، ونظــرًا ألن خافــة اإلنســان تعــد 

ــوم التــي  ــة بالــرورة؛ فــإنَّ العل اجتاعي

ــة. ــوم األم ــمى عل ــها تس ــب أن تدرس يج

باألمــة ال يجــب  الخاصــة  العلــوم   )3(

إهــدار مكانها بواســطة العلــوم الطبيعية؛ 

ــة نفســها  فــإنَّ كليهــا يحــوز عــى املرتب

يف املعرفــة اإلنســانية، والفــارق بينهــا 

وليــس  الدراســة،  موضــوع  يف  يكمــن 

إىل  يهــدف  وكاهــا  امليثودولجيــا،  يف 

أحدهــا:  اإللهــي،  النمــط  اكتشــاف 

املاديــة،  األشــياء  نطــاق  يف  يشــتقه 

البرشيــة،  الشــؤون  نطــاق  واآلخــر: يف 

ــن يســتدعي  ــك النمــط يف كا املجال وذل

ومناهــج  أســاليب  إيجــاد  بالــرورة 

مختلفــة.

)4( يدعــي الغــرب أنَّ علومــه االجتاعيــة 

ــدة،  ــا محاي ــة؛ ألنَّه ــة العلمي ــم بصف تتس

وتتعمــد تفــادي األحــكام والتفصيــات 

ــا  ــق باعتباره ــل الحقائ ــانية، وتعام اإلنس

حقائــق وتركهــا تتحــدث عــن نفســها ...؛ 

فإنَّــه ليــس مثــة إدراك نظــري ألي حقيقــة 

وعاقاتهــا  طبيعتهــا  إدراك  دون  مــن 

ــة.  القيمي
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)5( وأخــرًا: إنَّ إضفــاء الصفــة اإلســامية 

عــى العلــوم االجتاعيــة يجــب أن يعمــل 

عــى إظهــار عاقــة الحقيقــة موضــع 

تلــك  أو  الوجــه  ذلــك  مــع  الدراســة 

الناحيــة مــن النمــط اإللهــي املتصلــة 

بهــا، ونظــرًا ألنَّ النمــط اإللهــي يعــد 

املعيــار الــذي يجــب أن تعمــل الحقيقــة 

ــه؛ فــإنَّ تحليــل األمــر الواقــع  عــى إحال

ــب أن  ــا يج ــل ع ــًدا أن يغف ــب أب ال يج

ــياء)1(.  ــه األش ــون علي تك

تعــد هــذه الخطــوات املنهجيــة التــي 

العلــوم  ألســلمة  الفاروقــي  صاغهــا 

يف  بذلــت  محاولــة  أول  االجتاعيــة، 

هــذا االتجــاه، ثــم قــام العديــد مــن 

الخطــوات  هــذه  بتعميــق  الباحثــن 

علــوم  أزمــة  أنَّ  رأوا  حيــث  املنهجيــة؛ 

اإلنســان ال تتعلــق بــاألدوات املنهجيــة 

خالهــا  مــن  نــدرس  التــي  اإلجرائيــة 

ــا ترتبــط أزماتهــا  الواقــع االجتاعــي، وإمنَّ

)املقدمــات  اإلبســتيمولوجية  باألســس 

إســاعيل الفاروقــي، »صياغــة العلــوم الجتاعية   )1(

صياغــة إســامية«، بــروت، املعهــد العاملــي للفكر 

اإلســامي، فرجينيــا، الواليــات املتحــدة األمريكيــة، 

)1995م(، )ص/ 28، 29(.

واملنطلقــات( التــي تتأســس عليهــا هــذه 

الدهــراين  النمــوذج  فيعتــرب  العلــوم، 

نظرياتهــا  ألغلــب  الرئيــس  املنطلــق 

ومناهجهــا ومفاهيمهــا، حيــث إنَّ »هــذه 

التــي  واالجتاعيــة  اإلنســانية  العلــوم 

ــًا  ــن عل ــوم خارطتهــا عرشي تجــاوزت الي

ــوم النفــس واإلنســان واالجتــاع  مــن عل

ــام  ــة واإلع ــاد والسياس ــة واالقتص والربي

ــا  ــا وقواعده ــى توجيهاته ــا مبقت وغره

الثقافيــة  لتأثراتهــا  ووفًقــا  املختلفــة، 

ــا  ــارص مه ــان املع ــة اإلنس ــوغ عقلي تص

كان دينــه، وهــي كلهــا مــن دون اســتثناء 

مــن مولــدات العقــل الغــريب، صاغهــا 

فلســفته  يائــم  مبــا  مقدماتهــا  وبنــى 

الكــون  ونظرتــه املركبــة واملعقــدة إىل 

.)2(»... والحيــاة  واإلنســان 

ويتمثَّــل املنطلــق األســايس لعملية أســلمة 

علــوم اإلنســان يف كيفيــة الجمــع بــن 

ــع  ــون »الواق ــراءة الك ــي وق ــراءة الوح ق

االجتاعــي كجــزء مــن هــذا الكــون«، 

قــراءة  يف  الوحــي  تصطحــب  »قــراءة 

طــه جابــر العلــواين، »نحــو منهجيــة معرفيــة   )2(

)ص/  )2009م(،  الفكــر،  دار  ســوريا،  قرآنيــة«، 

.)218
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الكــون وفهمــه واكتشــاف ســننه، وقــراءة 

ــات  ــم آي ــون يف فه ــنن الك ــب س تصطح

الوحــي، وغايــة قــراءة الوحي التنـــزّل من 

ــق  ــن املطل ــط ب ــزيئ والرب ــكيل إىل الج ال

والنســبي بقــدر مــا تتيحــه قــدرات البــرش 

العقليــة النســبية يف فهــم تنـــزالت الــكيل 

وربطــه بالواقــع املتغــر الجــزيئ، وقــراءة 

الكــون متثــل عروًجــا مــن الجــزيئ النســبي 

باتجــاه املطلــق وفــق القــدرات البرشيــة 

فهــم  عــى  أيًضــا  الجزئيــة  النســبية 

الظواهــر«)1(.

وهنــا: تكــون عمليــة الوصــل املعــريف 

وعلــوم  الوحــي  علــوم  بــن  رضوريــة 

اإلنســان، فمــن املعلــوم أنَّ علــوم الوحــي 

تولــدت عــن قــراءة النــص، لكــن تــم رفــع 

ــص  ــن الن ــدت ع ــي تول ــوم الت ــك العل تل

ــي. ــة الوح ــاين إىل مرتب الرب

إنَّ الباحــث املســلم يف علــوم اإلنســان، 

ــم،  ــة إســامية إىل العالـ ينطلــق مــن رؤي

دراســة  يف  يتجاوزهــا  أن  لــه  يكــن  ال 

ــور  ــذا التص ــن ه ــة، وم ــر املختلف الظواه

ــامين  ــن اإلس ــن الباحث ــد م ــاغ العدي ص

املرجع السابق، )ص/ 236(.  )1(

الظواهــر  لدراســة  منهجيــة  مداخــل 

اإلنســانية مــن منطلــق منهجــي أصــويل، 

الفتــاح  عبــد  الديــن  ســيف  فاقــرح 

لدراســة  معــريف  كنمــوذج  املقاصــد 

اعتــرب  حيــث  االجتاعيــة،  الظواهــر 

منوذًجــا  »يثــل  املقاصــد:  مدخــل  أنَّ 

ــا متكامــًا مبــا يشــر إليــه املدخــل  معرفيًّ

مــن رؤيــة كليــة وعمليــات منهجيــة، 

ــة،  ــن أدوات بحثي ــك م ــرزه كذل ــا يف ومب

وغايــة أمــر اهتامنــا يف هــذا البحــث 

ــا يشــر إىل  مبســألة األدوات املنهجيــة، إمنَّ

إمكانيــة هــذا النموذج يف تأســيس أدوات 

منهاجيــة يف دراســة الظواهــر االجتاعيــة 

هــذا  توظيــف  يكننــا   ... واإلنســانية 

املدخــل كأداة منهاجيــة لدراســة الظواهر 

التــي تتعلــق بالســاحة الحضاريــة وكافــة 

تفاعاتهــا وأصــول عمرانهــا«)2(.

وهنــاك مــن دعــا إىل اســتخدام منهــج 

ــث  ــة، حي ــوم الربي ــه يف عل ــول الفق أص

»إنَّ كتــب مناهــج البحــث يف العلــوم 

ــاح، »املنهجيــة وأدواتهــا  ــد الفت ســيف الديــن عب  )2(

املنهجيــة  كتــاب:  يف  إســامي  منظــور  مــن 

اإلســامية«، )ج. 2(، بــروت، دار الســام للطابعــة 

.)661 )ص/  )2010م(،   ،)1 )ط.  والتوزيــع،  والنــرش 
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االجتاعيــة، ومنهــا الربيــة قــد تجاهلــت 

بالكامــل املنهــج األصــويل، كأحــد املناهــج 

التــي ينبغــي أن يوظفهــا الباحــث املســلم 

يف دراســته االجتاعيــة، ومنهــا الدراســات 

الربويــة، بــل أكاد أجــزم أنَّ هــذا املنهــج 

ــات  ــه الدراس ــرد ل ــدَّ أن تف ــويل ال بُ األص

لتوضيــح أهــم معاملــه، وكيــف يكــن 

ــا  ــانية ومنه ــوم اإلنس ــتخدامه يف العل اس

الربيــة ...«)1(.

مــن الباحثــن مــن اعتــرب أنَّ مقاصــد 

أهمــل  التــي  العلــوم  مــن  الرشيعــة 

االجتاعيــة،  العلــوم  يف  اســتخدامها 

بنــاء  يف  نوظفهــا  أن  رضورة  واقــرح 

)واملقاصــد  العلــوم،  مناهــج  فلســفة 

الرشعيــة تعــد مــن العلــوم التــي أهملــت 

... وقــد ذهــب بهــا ابــن عاشــور خطــوة 

ــه الشــاطبي والعــز  أبعــد مــاَّ وصــل إلي

بــن عبــد الســام، حيــث حــاول أن يجــدد 

ــتوى  ــى مس ــس ع ــة لي ــد الرشعي املقاص

ــتوى كل  ــى مس ــا ع ــة ككل؛ وإمنَّ الرشيع

علــم مــن علومهــا، وهــذا إذا طبقنــاه 

ــد الرحمــن النقيــب، »النمــوذج التفســري يف  عب  )1(

الرتبيــة، يف كتــاب: املنهجيــة اإلســامية«، مرجــع 

ســابق، )ص/ 983(.

ــا  ــه يضبــط لن ــة؛ فإنَّ ــوم االجتاعي يف العل

فلســفة هــذا العلــم ومقاصــده...«)2(.

)2( فــي حاجــة علــوم الوحــي إلــى علــوم 
اإلنســان فــي فهــم معرفــي للواقــع:

أزمــة  مــن  اإلســامية  العلــوم  تُعــاين 

أزمــة  إنَّ  حيــث  ومتداخلــة،  مركبــة 

ــج،  ــة منه ــي: »أزم ــامية ه ــوم اإلس العل

وأزمــة تنـــزيل، وأزمــة تفعيــل، وأزمــة 

الغائيــة  يف  وأزمــة  مســار،  تصحيــح 

إذا  تتمكــن  فلــن  ولذلــك:  واملقاصــد؛ 

ــاء  ــن إعط ــك م ــا تل ــى حالته ــت ع بقي

املطلوبــة  الرؤيــة  املعــارص  املســلم 

ــيله«)3(. ــه وتـشـكـ ــاء عـقـلـ ــادة بـنـ إلع

تُعــاين علــوم الوحــي أو العلــوم اإلســامية 

مــن أزمــة منهجيــة حــادة، تقــع عــى 

علــوم  أزمــة  مــن  النقيــض  طــرف 

جمعــة، عــيل، »قضيــة تجديــد أصــول الفقــه، يف   )2(

كتــاب: قضايــا املنهجيــة يف العلــوم اإلســامية 

للطابعــة  الســام  دار  بــروت،  والجتاعيــة«، 

.)372 )ص/  )2010م(،   ،)1 )ط.  والتوزيــع،  والنــرش 

طــه جابــر العــواين، »العلــوم اإلســامية أزمــة   )3(

العلــوم  كتــاب:  يف  تنـــزيل؟  أزمــة  أم  منهــج 

تنـــزيل؟«،  أزمــة  أم  منهــج،  أزمــة  اإلســامية 

تقديــم: أحمــد عبــادي، تحريــر: عبــد الســام 

طويــل، اململكــة املغربيــة: دار مــدارك للنــرش، 

.)20 )ص/  )2011م(،   ،)1 )ط. 
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مــن  تعــاين  العلــوم  فهــذه  اإلنســان، 

إشــكالية التجديــد عــى مســتوى املناهــج 

التــي  والتغــرات  الواقــع  الســتيعاب 

ــاين  ــوم تع ــذه العل ــت ه ــا، أصبح يعرفه

مــن أزمــة منهجيــة خانقــة، أطلــق عيهــا 

ــم  ــايب القائ ــج الخط ــي املنه ــن حنف حس

عــى إعطــاء األوليــة للنــص عــى التاريــخ، 

ونعــت منهجيتهــا باملراهقــة الفكريــة، 

يف)1(: وتتجــى 

ــل: إْن كان  ــل الحاص ــرار وتحصي )1( التك

مــن الصعــب تســمية هــذه الخاصيــة 

ــرًا  ــود كث ــل تس ــى األق ــا ع ــا؛ فإنَّه منهًج

مــن الدراســات وتغلــب عــى عقليــة 

كثــر مــن الباحثــن، وهــي تكــرار مضمون 

بــأي  اإلدالء  دون  املدروســة  النصــوص 

فهــم أو تفســر لهــا، أي أْن تنقــل بصــورة 

ــات  ــزة املوضوع ــهبة أو موج ــرى مس أخ

التقليديــة، كــا هــي معروضــة يف الــراث 

القديــم، وكــا تفعــل الــرشوح القديــة ... 

ــف  ــه ال يضي ــن؛ فإنَّ ــرار املعارصي ــا تك أمَّ

شــيئًا، وال يفعــل أكــر مــن رشح القديــم 

حســن حنفــي، »الــرتاث والتجديــد، موقفنــا مــن   )1(

ــا  ــابق، )ص/ 96، وم ــع س ــم«، مرج ــرتاث القدي ال

ــا(. بعده

ــم  ــن العل ــرة م ــزاء كث ــاك أج ــع أن هن م

لـــم تــن مثــل اإلنســان يف علــم التوحيــد 

ويف الفلســفة.

ــزعة  ــر النـ ــاع: وتظه ــظ والدف )2( التقري

أو  للــراث  تقريظًــا  أيًضــا  الخطابيــة 

ــه،  ملصــدره، ثــم الدفــاع عنــه والدعــوة ل

ــر  ــن التربي ــط ب ــة خل ــاع يف الحقيق والدف

والتفكــر، فهــو يقبــل موضوعــه، ثــم 

يضعــه  أن  دون  عنــه  ويدافــع  يــربره 

ــة أي  ــاول معرف ــاؤل وأن يح ــع تس موض

بنــاء نظــري لــه أو أي أســس عقليــة 

يقــوم عليهــا ... والدفــاع غيــاب لــكل 

ــاع  ــوروث، الدف ــة للم ــر نقدي ــة نظ وجه

ــيادة  ــع، وس ــاع للواق ــع، وضي هــدم للواق

لانفعــال.

ــاع  ــؤدِّي الدف ــرات: يُ ــدل واملهات )3( الج

ــك  ــرات؛ ذل ــدل واملهات ــظ إىل الج والتقري

ألنَّ التقريــظ والدفاع يؤديــان إىل املقارنة، 

ــا بــن الباحثــن أنفســهم  ــم الهجــوم إمَّ ث

أو بينهــم وبــن باحثــن مــن حضــارة 

والدفــاع  التقريــظ  كان  فــإن  أخــرى، 

ــا مــن وجــود فكــر للموضــوع؛ فــإنَّ  بقاي
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هــذه القضايــا متحــى كليــة يف الجــدل 

واملهاتــرات.

كان  إذا  املــدى:  القصــر  الحــدس   )4(

الخطابيــة  النـــزعة  تســمية  باإلمــكان 

أن  اســتطاعت  ألنَّهــا  فذلــك  منهًجــا؛ 

تتحــول إىل منهــج يف الدراســة قائــم عــى 

الحــدس القصــر املــدى يف االتجاهــات 

ــدس  ــد بالح ــة، ويقص ــة الحالي التجديدي

بعــض  ياحظــه  مــا  املــدى  القصــر 

الباحثــن مــن حقائــق يف الــراث توصــف 

ابتــداء مــن نشــأتها بالوحــي، وهــو قصــر 

املــدى ألنَّ لـــه نظــرات متفرقــة هنــا 

ــري  ــاء نظ ــع يف بن ــاك دون أن تتجم وهن

ــل. كام

تعــرب هــذه الخطــوات املنهجيــة الخطابية 

ــارص  ــامي املع ــل اإلس ــا العق ــي يتبعه الت

ــن  ــة، ع ــة والديني ــه الفقهي ــاء علوم يف بن

خلــل عميــق وأزمــة تفكــر منهجيــة، 

تدخــل الفقيــه يف رشنقــة األرس التاريخــي 

ــويت،  ــتاب الاه ــطوة االس ــوي، وس املاض

ــة،  ــة الراثي ــبث باملرجعي ــويت يتش فالاه

باعتبارهــا )الشــاهد( عى التنـــزيل اإللهي 

واملرتبطــة بالتطبيــق املعصــوم، شــارطًا 

ميتافيزيقــي  عقــيل  اجتهــاد  كل  عــى 

الحــق ال مجــرد االلتــزام بتلــك املرجعيــة 

االلتــزام  أيًضــا  ولكــن  فقــط؛  الراثيــة 

بالــرشوط التــي وضعتهــا تلــك املرجعيــة 

الراثيــة لاجتهــاد نفســه، أي: االجتهــاد يف 

ــو  ــف فه ــاد يف الكي ــس االجته ــم، ولي الك

اجتهــاد تراكمــي، متصــل بالدرجــة وليــس 

مفارقـًـا بالنوعيــة ويقــوم عــى )القيــاس(، 

وهنــا تقــع كافــة مــدارس االتبــاع والنقــل 

ــد«)1(. والتقلي

الــذي  النقــدي  املنطلــق  هــذا  ومــن 

الراثيــة،  املنهجيــة  اآلليــات  طــال 

علــوم  يف  التجديــد  إشــكالية  طرحــت 

علــوم  رأســها يف  عــى  ويــأيت  الــراث، 

ــاره  ــه، باعتب ــول الفق ــج أص ــي منه الوح

ــذي اســتوىف الــرشط التأســيي  املنهــج ال

ــامي،  ــراث اإلس ــي يف ال ــريف واملنهج املع

ــاز،  ــامية بامتي ــة إس ــة عقلي ــد صناع وع

ــادر  ــث مص ــى ببح ــم الــذي يعن »فالعل

األحــكام وحجيتهــا ومراتبهــا يف االســتدالل 

محمــد أبــو القاســم حــاج حمــد، »إبســتمولوجية   )1(

املعرفــة الكونيــة، إســامية املعرفــة واملنهــج«، 

ــع،  بــروت، دار الهــادي للطباعــة والنــرش والتوزي

)2004م(، )ص/ 39(.  ،)1 )ط. 
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بهــا، ورشوط هــذا االســتدالل، ويرســم 

ــد  ــتخرج القواع ــتنباط ويس ــج االس مناه

املعينــة عــى ذلــك، والتــي يلتــزم بهــا 

املجتهــد عنــد تعرفــه عــى األحــكام مــن 

أصــول  علــم  هــو  التفصيليــة؛  أدلتهــا 

الفقــه ...«)1(، »واعتبــار األصــول بالنســبة 

ــبة إىل  ــق بالنس ــار املنط ــه كاعتب إىل الفق

الفلســفة يبــدو واضًحــا متاًمــا إذا مــا 

بحثنــا يف علــم األصــول نفســه، عــاوة 

عــى أنَّ التعاريــف الكثــرة التــي وضعهــا 

األصوليــون تبــن ذلــك بوضــوح، فأصــول 

ــن  ــه م ــرق الفق ــوع ط ــو مجم ــه ه الفق

حيــث إنَّهــا عــى ســبيل اإلجــال وكيفيــة 

ــة املســتدل بهــا«)2(. االســتدالل بهــا وحال

ــم  ــغلها عل ــي ش ــة الت ــزلة املعرفي إنَّ املنـ

ــة  ــاره األداة املنهجي ــه، باعتب ــول الفق أص

توليــد  يف  الفقيــه  يســتخدمها  التــي 

بريقهــا يف  فقــدت  الرشعيــة،  األحــكام 

عصــور الجمــود واالنحطــاط، ودخلــت 

عبــد الكريــم زيــدان، »الوجيــز يف أصــول الفقــه«،   )1(

بــروت، مؤسســة الرســالة، )2001م(، )ص/ 7(.

ــري  ــد مفك ــامي النشــار، »مناهــج البحــث عن س  )2(

اإلســام، واكتشــاف املنهــج العلمــي يف العــامل 

اإلســامي«، بــروت، دار النهضــة العربيــة، )ط. 

.)79 )ص/  )1984م(،   ،)3

عليــه آفــات التحصيــل التكــراري والحشــو 

والــرشح عــى الــرشح، فتضاءلــت أهميته 

يف عصــور التقليــد؛ »وتحــول إىل علــم 

نظـــري بحــت، تــكاد تنعدم الحاجــة إليه، 

التأليــف  أنَّ جنــوح منهــج  إضافــة إىل 

ــار  ــو اختص ــن- نح ــر املتأخري ــدى أك -ل

العبــارة وتعقيدهــا، جعــل أصــول الفقــه 

مــن العلــوم العاليــة الصعبــة، وحــال دون 

ــن«)3(. ــة للدارس ــة األصولي ــدوث امللك ح

ومــن هــذه الوضعيــة املعرفيــة التــي 

أصبــح يشــغلها علــم املناهــج واملقــررات 

الباحثــن  بعــض  دعــا  الدراســية، 

إىل  ينتمــون  الذيــن  مــن  واملفكريــن 

ــا،  ــامية أو خارجه ــات اإلس ــل الدراس حق

ــه،  ــج أصــول الفق ــد منه إىل رضورة تجدي

ليســتوعب املنجــزات املنهجيــة املعــارصة، 

ورضورة انفتاحــه عــى علــوم اإلنســان 

التــي تطــورت يف الحقــل الغــريب، وذلــك 

بغيــة مواكبــة التطــورات التــي يخــرب بهــا 

الواقــع االجتاعــي للمجتمعــات العربيــة، 

»فلقــد أدَّى تطويــر املنهجيــة النصيــة عى 

ــه«،  ــول الفق ــد يف أص ــم، »التجدي ــة بوحات جميل  )3(

)العــدد:  لبنــان،  املعــارص(،  )املســلم  مجلــة: 

.)84 )ص/  )2007م(،   ،)126/125
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حســاب املنهجيــة التاريخيــة إىل خلــل 

، خاصــة يف مجــاالت  نظــري وتصــوري بــنِّ

البحــث التــي تتطلــب معرفــة دقيقــة 

االجتاعــي  والتنظيــم  املجتمــع  ببنيــة 

والســيايس واإلســامي«)1(.

علــوم  عــى  الــروري  مــن  أصبــح 

بعلــوم  معارفهــا  تصــل  أن  الفقــه 

متتلــك  التــي  العلــوم  تلــك  اإلنســان، 

عــى املســتوى اإلجــرايئ العديــد مــن 

األدوات لســرب أغــوار الواقــع، ودراســة 

إيقاعاتــه وحركيتــه، فمــن املعلــوم أن: 

ــي  ــد الت ــع القواع ــذي وض ــويل -ال »األص

تقــود خطــوات الفقيــه، ســواء كانــت 

اســتنبطت مــن الجزئيــات الفقهيــة، أو 

الوصــول  إىل  وقــادت  قبلهــا  وضعــت 

ــا- ال يســتطيع أن يتجاهــل املعــارف  إليه

الســلوكية واالجتاعيــة والعقليــة، بــل 

والطبيعيــة؛ ولذلــك: وجدنــا جملــة كبــرة 

مــن القواعــد األصوليــة مبنيــة عــى هــذه 

لــؤي الصــايف، »نحــو منهجيــة أصوليــة للدراســات   )1(

ــروت،  ــة«، ب ــامية املعرف ــة إس ــة، مجل الجتاعي

ــدد: 1(،  ــامي، )الع ــر اإلس ــي للفك ــد العامل املعه

.)41 )ص/  )1995م(، 

ــات  ــن املعض ــارف«)2(. وم ــوم واملع العل

الفكريــة التــي يعــاين منهــا الفقــه يف 

زمننــا الراهــن، معضلــة فهــم الواقــع، 

ــه،  ــة حول ــكام الرشعي ــدار األح ــل إص قب

يف  تتمثــل  اإلســامي  الفقــه  »فمهمــة 

معالجــة واقــع قائــم ال فــرض واقــع آخــر 

ــع إىل  ــول، ترج ــد وأص ــم قواع ــر باس غاب

ــك: ــرون؛ ولذل ــرشة ق ــن ع ــر م أك

ــج البحــث الفقهــي  ــد يف منه كان التجدي

النــاس،  يعيشــه  الــذي  الواقــع  رضورة 

حتــى يكــون تعامــل الفقــه مــع هــذا 

ـرًا ...«)3(. الواقــع حيًّــا وُمؤثِـّ

ولـــم تعــد الوقائــع بســيطة كــا يف الزمن 

املــايض؛ بــل أصبــح الواقــع شــديد التعقيد 

والتداخــل، ال يكــن ملــن ال يتلــك أدوات 

منهجية معارصة من معرفته، 

طــه حابــر العلــواين، »تراثنــا اإلســامي واملعــارف   )2(

إســامية  مجلــة  والجتاعيــة،  اإلنســانية 

للفكــر  العاملــي  املعهــد  بــروت،  املعرفــة«، 

.)9  ،8 )ص/  )2006م(،   ،)42 )العــدد:  اإلســامي، 

ــة  ــد لدراس ــج جدي ــو منه ــوقي، »نح ــد دس محم  )3(

علــم أصــول الفقــه«، مجلــة: )إســامية املعرفــة(، 

اإلســامي،  للفكــر  العاملــي  املعهــد  بــروت، 

.)127 )ص/  )1995م(،   ،)3 )العــدد:   ،)1 )الســنة: 
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التــي  الفكريــة  املعضــات  ومــن 

يعــاين منهــا الفقــه يف زمننــا الراهــن، 

ــل إصــدار  ــع، قب ــم الواق ــة فه معضل

ــه. ــة حول ــكام الرشعي األح

واإلشــكالية ال تتعلــق فقــط بالجانــب 

ــص؛  ــن الن ــي م ــم الرشع ــدي للحك التولي

ــا يف إشــكالية الوعي بالواقــع، »فهناك  وإمنَّ

ــي  ــم التكليف ــن الحك ــة ب ــاالت الصل مج

ــه  والواقــع، يف عــدة مراحــل يقــف الفقي

واملجتهــد أمــام الواقــع، حيــث يســتدعي 

أصــول  لقواعــد  الصحيــح  اإلعــال 

الفقــه، بالتعــرف عــى الواقــع، فــأول 

املجتهــد  تعــرف  هــي  املراحــل  هــذه 

عــى الواقعــة محــل االجتهــاد، وهــذه 

ــة بســيطة  ــم تعــد معامل الواقعــة اآلن لـ

وإمنــا أصبحــت ظواهــر معقــدة ال بـُـدَّ أن 

يســتعن مبختلــف املناهــج حتــى يتعــرف 

عمليــات  صميــم  مــن  وهــذا  عليهــا، 

ــل  ــم التوص ــي يت ــي الت ــث االجتاع البح

إليهــا مبناهــج علــم االجتــاع«)1(.

ــه«،  ــول الفق ــد أص ــة تجدي ــيل، »قضي ــة، ع جمع  )1(

مرجــع ســابق، )ص/ 372(.

سادسًا: التكامل المعرفي بين 
علوم الوحي وعلوم اإلنسان في 

فهم الواقع:

نشــر يف البدايــة إىل خاصيــة منهجيــة 

ــامي،  ــداويل اإلس ــال الت ــا املج ــع به انطب

التداخــل  يف  الخاصيــة  تلــك  وتتمثــل 

املعــريف بــن العلــوم يف املارســة العلميــة 

الراثيــة، ويُشــر التداخــل إىل أنَّ كل علــم 

ـا مــع العلــم  يتداخــل معرفيًّــا ومنهجيًـّ

ــاَّ  ــداويل، م ــال الت ــه يف املج ــب من القري

املعــريف  التكامــل  مــن  نوًعــا  يحقــق 

ومتثــل  املعــارص،  مبفهومنــا  بينهــا 

)اآلليــة( إحــدى أدوات هــذا التداخــل 

ــة(  ــون )اآللي ــب أن تك ــريف، »وال عج املع

يف تعريــف الــراث وصًفــا يقــوم بالعلــم، 

فيقــال )العلــم اآليل( يف صيغــة املفــرد، أو 

)علــوم اآللــة( يف صيغــة الجمــع، والعلــم 

اآليل هــو عبــارة عــن العلم الــذي ال يكون 

مقصــوًدا لذاتــه، أو قــل، ليــس هــو غايــة 

ــن  ــب إالَّ م ــث ال يطل ــه بحي ــد ذات يف ح

ــره«)2(. ــل غ أج

ــم  ــج يف تقوي ــد املنه ــن، »تجدي ــد الرحم ــه عب ط  )2(

الــرتاث«، الــدار البيضــاء، املغــرب، املركــز الثقــايف 

العــريب، )ط. 2(، )1993م(، )ص/ 84(.
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إىل  منهجيــة  كأداة  )اآلليــة(  وتنقســم 

ــى  ــا معن ــة، أم ــة عام ــة وآلي ــة خاص آلي

ــة  ــون اآللي ــو أن: »تك ــم؛ فه ــة األع اآللي

خاصيــة إضافيــة تلحــق كل علــم يشــرك 

يف تحصيــل غــره، فيكــون كل علــم داخــل 

ــة مــن آالتــه، فــإذا  علــم آخــر مبنـــزلة آل

كان دخــول الحســاب يف الفقــه يجعــل 

منــه آلــة لــه، فــإنَّ دخــول الفقــه يف 

ــه ...«)1(. ــة ل ــه آل ــل الفق ــوف يجع التص

ويتجــىَّ هــذا الســتيعاب لآلليــة األعــم 

يف رســوخ ثاثــة أوصــاف يف املارســة 

ــي: ــة، وه الرتاثي

)1( الخدمــة: ونقصــد بالخدمــة صفــة 

بــه املنفعــة يشء  الــيء مبــا يحصــل 

آخــر، وإذا وصــف العلــم بكونــه )خادًمــا( 

لغــره، معنــى ذلــك أنَّ هــذا العلــم قائــم 

للغــر بأمــر مــن شــأنه أن يســتفيد منــه 

ويكــون هــذا الغــر يف املارســة الراثيــة، 

ــا علــًا مــن العلــوم النقليــة أو العقلية. إمَّ

اآلليــة  الصبغــة  تظهــر  العمــل:   )2(

ــة)2(: ــة التالي ــوه الثاث ــن الوج ــل م للعم

املرجع السابق، )ص/ 84(.  )1(

املرجع السابق، )ص/ 85، 86(.  )2(

)1-2( تعلــق اآلليــات بكيفيــات العمــل: 

كل مــا كان آلــة لغــره يكــون ُمتعلًِّقــا 

بكيفيــات عملــه، وهــذا االقــران بــن 

)الكيفيــات( و)العمــل( يــدلُّ عــى أنَّ 

اآلليــة لهــا خاصيــة عمليــة.

ال  والــرش:  الخــر  بــني  التمييــز   )2-2(

القيــام  عــى  اآلليــة  وظيفــة  تقتــر 

بالتمييــز بــن الكــذب والصــدق، كــا هــو 

ــا كذلــك  الشــأن يف العلــوم النظريــة، وإمنَّ

ــر. ــرش والخ ــن ال ــز ب التميي

ــة  ــل: إنَّ اآللي ــم بالعم ــق العل )3-2( تعل

ـق بالعمــل مــن جهــة  يف العلــوم تتعلَـّ

انبنائهــا عــى اإلجــراءات، ومــن جهــة 

تقويهــا للســلوك، ثــم مــن جهــة إقامتهــا 

ــل. ــى العم ــم ع للعل

)3( املنهـج: املقصـود باملنهـج، كـا هـو 

التـي  واألسـاليب  الطـرق  جملـة  واضـح، 

يتوصـل بهـا إىل نتائج معينـة، وقد أدركت 

املارسـة الراثية الخاصيـة املنهجية للعلم 

ـا ... وتشـمل املنهجيـة املنطقية  إدراكًا تامًّ

التـي  واألدوات  املقـوالت  كل  الـراث  يف 

تدخـل يف بنـاء االسـتدالالت.
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تأسيًســا عــى خاصيــة )اآلليــة( التــي 

متيــزت بهــا املارســة املنهجيــة يف الــراث 

اإلســامي، والتــي تبــن طرائــق التداخــل 

املعــريف بــن العلــوم يف الــراث اإلســامي، 

الخاصيــة،  هــذه  نوظــف  أن  يكننــا 

لتأســيس إبســتيمولوجي لتكامــل معــريف 

معــارص، يضمــن التداخــل بــن علــوم 

اإلنســان وعلــوم الوحــي وعــى وجــه 

التحديــد مــع علــوم الفقــه، باعتبــاره 

مــن أكــر التخصصــات العلميــة التــي 

مــع  وتشــرك  الواقــع،  مبســألة  تعنــى 

علــوم اإلنســان يف دراســته؛ ألنَّنــا اطلعنــا 

ــي  ــاث الت ــات واألبح ــض الدراس ــى بع ع

ــان  ــوم اإلنس ــن عل ــل ب ــت إىل التكام دع

ــق يف  ــم توف ــا لـ ــي؛ إالَّ أنَّه ــوم الوح وعل

ذلــك، بســبب تخطيهــا ملرحلــة التأســيس 

النظــري اإلبســتيمي للتكامــل إىل مرحلــة 

املعــريف،  للتكامــل  اإلجــرايئ  التفكــر 

ــه يف هــذه الدراســة،  ــروم إلي ــا ن ــا م بين

ــة  ــي لعملي ــريف ومنهج ــيس مع ــو تأس ه

ــن  ــد الرحم ــه عب ــارة ط ــل أو بعب التكام

املحــددات  فنأخــذ  املعــريف،  التداخــل 

ــة(،  ــة )اآللي ــابًقا لعملي ــا س ــي ذكرناه الت

ــا.  ــقط عليه ونس

)1( علوم اإلنسان تحقق آلية 
الخدمة لعلم أصول الفقه:

إنَّ مــن أعظــم الخدمــات التــي يكــن أن 

ــي،  ــوم الوح ــان لعل ــوم اإلنس ــا عل تقدمه

تتمثــل برأينــا يف عمليــة فهــم الواقــع؛ 

ــد  ألنَّ كل املحــاوالت التــي بذلــت لتجدي

ــا  ــأيت يف مقدمته ــي ي ــوم، والت ــذه العل ه

ــم  ــة فه ــى كيفي ــزت ع ــه، رك ــم الفق عل

واســتيعاب معطيــات الواقــع وتضاريســه، 

ا  »فالعلــوم الرشعيــة قــد تســتفيد جــدًّ

مــن املعطيــات امليدانيــة التــي تنتــج 

عــن دراســة الواقــع مــن طــرف العلــاء 

االجتاعيــن دراســة موضوعيــة )نســبيًّا(، 

ــدة  ــات قاع ــذه املعطي ــح ه ــث تصب بحي

إلصــدار األحــكام الفقهيــة مثــًا عــن بينــة 

ــة«)1(. ودراي

مــن  والفقهــاء  العلــاء  مــن  وهنــاك 

ذهــب إىل أنَّ فهــم الواقــع املعــارص رشط 

ــة، ومبــا  رضوري إلصــدار األحــكام الرشعي

العلــوم  تكامــل  »نحــو  عشــوي،  مصطفــى   )1(

الجتاعيــة والعلــوم الرشعيــة«، مجلــة التجديــد، 

 ،)2 )العــدد:  اإلســامية،  الجامعــة  ماليزيــا، 

.)79 )ص/  )1997م(، 
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اإلنســان  أننــا يف زمــن طــورت علــوم 

مناهــج يف فهــم الواقــع، فلِــَم ال يتــم 

ــده؟  ــع وتحدي ــم الواق ــتخدامها يف فه اس

»فالبعــد عــن الواقــع املعــارص الــذي 

ــا  ــه قضاي ــج عن ــرة، نت ــرات كث ــرف تغ ع

جديــدة، وقــد اســتحدثت علــوم ومناهــج 

للتعامــل مــع هــذا الواقع، الذي اســتأثرت 

بدراســته العلــوم اإلنســانية واالجتاعيــة، 

ومبــا أنَّ وظيفــة املجتهــد هــي اســتنباط 

ــع؛  ــزيله عــى الواق الحكــم الرشعــي وتنـ

محــل  معرفــة  آليــات  تحصيــل  فــإنَّ 

ــة  ــا يف العملي ــا رضوريًّ الحكــم يعــد رشطً

املوافقــة  تتحقــق  لــي  االجتهاديــة، 

ــه«)1(. ــم ومحل ــن الحك ــة ب الدقيق

)2( علوم الوحي تحقق آلية 
الخدمة لعلوم اإلنسان:

كــا ذكرنــا يف الســابق: إنَّ علــوم اإلنســان 

التــي تشــكلت يف الحقــل املعــريف الغــريب 

تــداويل،  تقريــب  عمليــة  إىل  تحتــاج 

ــا املجــال  ــي اختــص به ــة الت ــك العملي تل

التــداويل اإلســامي، حيــث »ال ســبيل إىل 

أصــول  علــم  يف  »التجديــد  بوحاتــم،  جميلــة   )1(

.)78 )ص/  ســابق،  مرجــع  الفقــه«، 

ــة بغــر الوقــوف  معرفــة املارســة الراثي

عــى التقريــب التــداويل الــذي يتميــز 

ــول  ــة املنق ــرق معالج ــن ط ــره م ــن غ ع

باســتناده إىل رشائــط مخصوصــة، يفــي 

بوظائــف  اإلرضار  إىل  اســتيفائها  عــدم 

املجــال التــداويل، فضــًا عــن اســتناده إىل 

ــددة«)2(. ــة مح ــات صوري آلي

مــن  املعــارصة  اإلنســان  علــوم  تعتــرب 

تــداويل  مجــال  مــن  املنقولــة  العلــوم 

تقريــب  عمليــة  إىل  فتحتــاج  مغايــر، 

تــداويل، كــا فعــل علاؤنــا يف الــراث مع 

ــات  ــن اآللي ــاق، وم ــم األخ ــق وعل املنط

الصوريــة التــي وضعوهــا، تــأيت أول آليــة 

ممثلــة يف اآلليــة العقديــة، مبعنــى أالَّ 

ــة  ــدة عقدي ــول قاع ــم املنق ــك العل ينته

للمجــال التــداويل اإلســامي.

عمليــة  فــإنَّ  الزاويــة:  هــذه  ومــن 

التقريــب التــداويل لعلــوم اإلنســان، ال 

ــي يكــن  ــة الت ــا اإلجرائي ــق مناهجه تتعل

أن توظفهــا علــوم الوحــي يف فهــم الواقع؛ 

ــا يف املنطلقــات اإلســبتيمولوجية التي  وإمنَّ

ــم  ــج يف تقوي ــد املنه ــن، »تجدي ــد الرحم ــه عب ط  )2(

الــرتاث«، مرجــع ســابق، )ص/ 273(.
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ــوم  ــا، فمــن املعل ــا نظرياته تتأســس عليه

ــلمة  ــى مس ــت ع ــوم، قام ــذه العل أنَّ ه

الفصــل بــن الديــن والعلــم؛ وبالتــايل: 

ــا  ــا طابعه ــزع عنه ــروري أن ننـ ــن ال م

الوضعــي واملــادي، وكــا يقــول حــاج 

ــة،  ــاالت املادي ــن اإلح ــا م ــد تحريره حم

ــاط  ــكَّ االرتب ــي ف ــة تعن ــلمة املعرف »فأس

بــن اإلنجــاز العلمــي الحضــاري البــرشي، 

واإلحــاالت الفلســفية الوضعيــة بأشــكالها 

املختلفــة، وإعــادة توظيــف هــذه العلــوم 

ضمــن ناظــم منهجــي ومعــريف دينــي غــر 

ــا اســتيعاب وتجــاوز يــؤدي  وضعــي، فهن

ــف«)1(. ــوم مختل إىل مفه

علــوم  ســتقدم  املنطلــق،  هــذا  ومــن 

الفقــه  علــوم  رأســها  وعــى  الوحــي 

ــن  ــان، م ــوم اإلنس ــة للعل ــه خدم وأصول

أجــل تصحيــح املنطلقــات اإلبســتيمية 

التكوينيــة،  مســاراتها  تشــكل  التــي 

أبعــاد  أنَّ  يف  مريــة  مــن  ليــس  ـه  »إنَـّ

املعرفــة اإلنســانية االجتاعيــة للوحــي 

ــة  ــرة التوجيهي ــن الدائ ــقيه م ــي بش اإلله

محمــد أبــو القاســم حــاج حمــد، »إبســتيمولوجية   )1(

املعرفــة الكونيــة، إســامية املعرفــة واملنهــج«، 

ــابق، )ص/ 31(. ــع س مرج

والغايــات  للمنطلقــات  والتأسيســية 

ــا  ــا وقلًق ــا روحيًّ ــا فراًغ ــداف، أورثه واأله

نفســيًّا عميًقــا ورؤيــة ماديــة طبيعيــة 

للحياة واإلنســان والكــون والوجــود...«)2(.

ــوم  ــة عل ــي يف خدم ــوم الوح ــهم عل وتس

اإلنســان عــن طريــق وصلهــا بالوحــي 

بشــقيه، باعتبــاره أحــد املصــادر املعرفيــة 

بعــض  عليهــا  تبنــى  أن  يكــن  التــي 

االفراضــات البحثيــة، »فشــمولية الوحــي 

واســتيعابه ملختلف النشــاطات اإلنســانية 

منهــا والروحيــة مــن شــأنه أن يفتــح 

آفاقًــا واســعة أمــام العلــوم اإلنســانية 

ليخرجهــا مــن إطارهــا املــادي الضيــق 

الــذي وجــدت فيــه، والــذي انتهــت معــه 

إىل االختــزال اإلنســاين يف جوانبــه املاديــة 

مــع إغفــال لجوانبــه الروحيــة والنفســية 

والعنــارص الجاليــة«)3(.

قطــب مصطفــى ســنو، »التكامــل بــني الفكــر   )2(

ــر(،  ــة: )تفك ــث«، مجل ــج البح ــدي ومناه املقاص

الســودان، معهــد إســامية املعرفــة، )2001م(، 

.)16 )ص/ 

محمــد أمزيــان، »نقــد مناهــج العلــوم اإلنســانية،   )3(

ــا املنهجيــة يف العلــوم اإلســامية  يف كتــاب: قضاي

والجتاعيــة«، مرجــع ســابق، )ص/ 222(.
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)3( آلية )المنهج(، علوم اإلنسان 
تسهم في تطوير منهج علوم 

الفقه في فهم الواقع:
إنَّ املناهــج التــي تتبعهــا الدراســات يف 

علــوم اإلنســان تعنــى بدراســة الواقــع 

وكل متظهراتــه وتشــكاته يف الســياقات 

املختلفــة، ولقــد تطــورت هــذه املناهــج 

يف الحقــل املعــريف الغــريب بشــكل جعلهــا 

ــك املجتمعــات،  ــع تل ــم واق تســهم يف فه

والتحكــم يف الكثــر مــن الظواهــر وحــل 

االجتاعيــة؛  املشــكات  مــن  العديــد 

لذلــك: فالقــوة املعرفيــة لعلــوم اإلنســان 

ــدر  ــتيمية بق ــا اإلبس ــن بناءاته ــأيت م ال ت

والعــودة  الواقــع  فهــم  مــن  انطاقهــا 

ــاوزًا. ــتيعابًا وتج ــًا واس ــه، تحلي إلي

الفقــه  علــوم  مناهــج  وصــل  تــمَّ  إذا 

ــة عــى  ــات القامئ ــذه املنهجي ــه به وأصول

ــتقرايئ،  ــج اس ــق منه ــع، وف ــة الواق دراس

بــداًل مــن املناهــج االســتنباطية التــي 

يوظفهــا منهــج أصــول الفقــه يف فهــم 

النــص الدينــي، فمعرفــة املقاصــد منهجيًّــا 

ــا  ــاد مبنيً ــون االجته ــي يك ــي، »ل ال تكف

ــا  وإمنَّ منهــا،  للغايــة  محقًقــا  عليهــا 

فقــه  إىل  هــذا-  -مــع  األمــر  يحتــاج 

الواقــع ومابســاته، ويشــمل هــذا الفقــه 

ــن  ــع م ــه هــذا الواق ــا ينطــوي علي كل م

مشــكات اجتاعيــة واقتصاديــة وفكريــة 

بالواقــع  ســنصلها  فإنَّنــا  ونفســية«)1(؛ 

املوضوعــي، »وال بـُـدَّ أن نقــف وقفــة مــع 

ــاة؛ ألنَّ  ــع الحي ــه بواق ــه تصل أصــول الفق

قضايــا األصــول يف أدبنــا الفقهــي أصبحت 

ــوالت  ــدت مق ــى غ ــًدا، حت ــذ تجري تؤخ

ــة«)2(. ــا البت ــد فقًه ــكاد تل ــة ال ت عقيم

إنَّ الفقــه يف الــراث اإلســامي أجــاب عــن 

حاجــات ومتطلبــات تلــك األزمنــة، »يف 

ــا  ــا ليــس عــن واقعن ــا فقًه العصــور أورثن

اآلن؛ إذ هــو مــن الواقــع الــذي جابــه أبــا 

حنيفــة أو مالــًكا أو الشــافعي، وبهــذا 

األمــر أمــى الفكــر اإلســامي اليــوم فكــرًا 

تجريديًّــا، فكــرًا خــرج مــن التاريــخ جملــة 

ــوي ال يــس  ــكان عل واحــدة، وظــل يف م

ــامي  ــه اإلس ــن يف واٍد والفق ــع فنح الواق

يف واٍد آخــر«)3(؛ لذلــك: فــإنَّ الطريقــة 

املرجع السابق، )ص/ 133(.  )1(

حســن الــرايب، »قضايــا التجديــد نحــو منهــج   )2(

أصــويل«، الســودان، معهــد البحــوث والدراســات 

.)7 االجتاعيــة، ب. ن، )ص/ 

املرجع السابق، )ص/ 24(.  )3(
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يف  تســتخدم  التــي  للبحــث  املنظمــة 

دراســة الظواهــر االجتاعيــة مــن التصور 

اإلســامي »لإلنســان واملجتمــع والوجــود 

عــى وجــه يجمــع بــن املناهــج األصوليــة 

نصــوص  مــن  االســتنباط  يف  املعتمــدة 

البحــث  ومناهــج  والســنة،  الكتــاب 

الواقعيــة )امليدانيــة( املعــارصة بصــورة 

إىل  حاجــة  يف  فالفقيــه  متكاملــة«)1(، 

توظيــف »وإدراك األنربولوجــي واللغــات 

ورمبــا  واملجتمــع،  املجتمعــات  وعلــم 

االجتــاع  وعلــم  واالقتصــاد  السياســة 

ــة  ــواع املعرف ــن أن ــوع م ــي، وأي ن الدين

االجتاعيــة، وقــد يلجــأ الفقيــه إىل بعــض 

وعلائهــا  وخربائهــا  الطبيعيــة  العلــوم 

حســب الحاجــة ومــا يســتجد عليهــا«)2(.

لذلــك: نــرى مــن لــوازم االجتهــاد اليــوم، 

للواقــع  الشــامل  املعــريف  »االســتيعاب 

مــن  كلــه  يتــأىت  ال  وهــذا  اإلنســاين، 

مجــرد املعايشــة والنـــزول إىل الســاحة ... 

التأصيــل  »معالـــم  رجــب،  إبراهيــم  طيــب   )1(

ــابق،  ــع س ــة«، مرج ــوم الجتاعي ــامي للعل اإلس

.)64 )ص/ 

طــه جابــر العلــواين، »تراثنــا اإلســامي واملعــارف   )2(

ــابق، )ص/ 8(. ــة«، مرجــع س اإلنســانية والجتاعي

والتــزود قبلــه بآليــات فهــم الواقــع، مــن 

العلــوم االجتاعيــة التي توقفــت يف حياة 

املســلمن منــذ زمــن، والتحقــق بهــذه 

الــرشوط الازمــة لعمليــة االجتهــاد، أدى 

إىل انفصــال أصحــاب املــرشوع اإلســامي 

ــاة«)3(. ــع الحي ــن واق ع

)4( آلية )المنهج(، علوم الوحي 
تسهم في تطوير مناهج علوم 

اإلنسان:

ــر مناهــج  ــوم الوحــي يف تطوي تســهم عل

علــوم اإلنســان، مــن خــال تزويدهــا 

بعديــد الفرضيــات البحثيــة، التــي يكــن 

أن تســاعد الباحثــن يف دراســة الظواهــر 

االجتاعيــة واإلنســانية، وكذلــك تنــوع 

ــرب  ــث يعت ــة، حي ــا املعرفي ــن مصادره م

الوحــي أحــد املصــادر املعرفيــة، التــي 

ــان  ــوم اإلنس ــا عل ــئ عليه ــن أن تتك يك

اعتــاد  »رضورة  معارفهــا،  صياغــة  يف 

الشــق  يف  للمعرفــة  مصــدًرا  الوحــي 

املوضوعــي للعلــوم، ذلــك أنَّنــا نعلــم أنَّــه 

عمــر عبيــد حســنة، مقدمــة كتــاب: »يف فقــه   )3(

التديــن، فهــًا وتنـــزيًا«، عبــد املجيد النجــار، دار 

ــة، )1410هـــ(،)1/ 8(. ــب القطري الكت
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قــد وردت إشــارات واضحــة وحاســمة يف 

ــق  ــرار حقائ ــنَّة يف مجــال إق القــرآن والسُّ

ــي  ــق املوضوع ــة أي يف الش ــة معين علمي

ذلــك  عــى  كثــرة  واألمثلــة  للعلــوم، 

فيــا يعــرب عنــه اإلســاميون بالســنن 

... )ســنن الكــون واملجتمــع والنفــس... 

ــل  ــن أن نقب ــدَّ م ــا ال بُ ــن هن ــخ(، وم إل

ــة يف  ــدر للمعرف ــارات مص ــذه اإلش أن ه

هــذا الشــق املوضوعــي يف كل علــم مــن 

ــل  ــب أن نفصِّ ــن يج ــوم، ولك ــذه العل ه

هنــا بعــض الــيء، فالقــول بأنَّهــا مصــدر 

للمعرفــة لــن يفيــد كثــرًا يف تقــدم العلــم 

ــا يجــب وضعهــا يف موضعهــا  نفســه، وإمنَّ

ــن  ــل إىل القوان ــي توص ــج الت ــن املناه م

العلميــة التــي تنقــل هــذه اإلشــارات إىل 

اســتنباط قوانــن منهــا يكــن اســتخدامها 

يف حياتنــا العمليــة«)1(.

ــول  ــوم أص ــدي لعل ــر املقاص ــاعد الفك س

ــوم  ــن العل ــادة الوصــل ب ــه عــى إع الفق

وتجــاوز  واحــدة،  بنائيــة  وحــدة  يف 

تلــك الثنائيــة التــي تفصلهــا إىل علــوم 

الفقــه  أصــول  »علــم  عطيــة،  الديــن  جــال   )1(

والعلــوم الجتاعيــة«، مجلــة: )املســلم املعــارص(، 

.)5 )ص/  )2012م(،   ،)146  ،145 )العــدد: 

»تعــد  حيــث  نقليــة،  وعلــوم  عقليــة 

فكــرة املقاصــد اإلطــار الفكــري الــذي 

يكــن أن تتجــى فيــه وحــدة العلــوم 

اإلســامية بحكــم قدرتهــا عــى تجــاوز 

ــخ  ــذي ترس ــدي، ال ــيم التقلي ــك التقس ذل

يف األذهــان، بــن العلــوم التــي اســتأثرت 

بصفــة الرشعيــة؛ ألنَّهــا تهتــم بالبحــث 

عليهــا  يطلــق  فأصبــح  النصــوص،  يف 

ــي  ــوم األخــرى الت ــة، والعل ــوم الديني العل

اهتمــت باإلنســان واملجتمــع والطبيعــة، 

ــة؛ ألنَّهــا تبحــث  ــا دنيوي فأصبحــت علوًم

يف اإلنســان وعاقتــه مبحيطــه االجتاعــي 

والطبيعــي«)2(.

هنــاك العديــد مــن اآلليــات املنهجيــة 

الفقــه،  أصــول  منهــج  طورهــا  التــي 

الظواهــر  دراســة  يف  توظيفهــا  يكــن 

ــادرة عــى  اإلنســانية، »ومــن األدوات الق

تحقيــق هــذا األمــر: االستحســان األصــويل 

ومناهــج  واالســتصحاب،  واالســتصاح 

ومفهــوم  املوافقــة  )مفهــوم  املفاهيــم 

محمــد بــن نــر، »املقاصــد الرشعيــة بــني حيويــة   )2(

الفكــرة ومحدوديــة الفعاليــة«، مجلــة: )إســامية 

للفكــر  العاملــي  املعهــد  بــروت،  املعرفــة(، 

.)61 )2007م(، )ص/   ،)49 )العــدد:  اإلســامي، 
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املخالفــة(، والــدالالت ...، فهــذه املناهــج 

يكن اســتخدامها يف الدراســات اإلنســانية 

واالجتاعيــة املعــارصة مــن أجــل التوصل 

ــة  ــر االجتاعي ــر الظواه ــن تفس إىل حس

ــة التــي  ــة والقانوني والنفســية واالقتصادي

ــة«)1(. ــرد والجاع ــاة الف ــى حي ــرأ ع تط

خاتمة:

إنَّ أهم النتائج التي توصلنا إليها في 
هذه الدراسة، نوجزها في:

ابــن  عنــد  العلــوم  تصنيــف  أدَّى   )1(

خلــدون إىل علــوم نقليــة وعلــوم عقليــة 

التــداويل  املجــال  يف  ثنائيــة  توالــد  إىل 

ــت  ــي وضع ــة الت ــك الثنائي ــامي، تل اإلس

فتولــدت  الوحــي،  مقابــل  يف  العقــل 

عنهــا أزمــة إبســتيمية حــادة عصفــت 

تخصصاتهــا،  مبختلــف  الوحــي  بعلــوم 

نتيجــة عــدم قدرتهــا عــى االســتفادة مــن 

ــي ولدهــا العقــل  ــة الت املنجــزات املعرفي

اإلنســاين، فبقيــت حبيســة املارســات 

ــة  ــت األنظم ــة، وكرس ــة التقليدي املنهجي

قطــب مصطفــى ســنو، »التكامــل بــني الفكــر   )1(

العلــوم  يف  البحــث  ومناهــج  املقاصــدي 

.)20 )ص/  ســابق،  مرجــع  اإلنســانية«، 

التعليميــة يف العــامل العــريب واإلســامي 

هــذه الثنائيــة، وشــطرت النظــم التعليمية 

إىل نصفــن، تعليــم مدينــي وآخــر دينــي، 

إعــادة  الــروري  اليــوم مــن  فأصبــح 

الوصــل بينهــا إلحــداث نقلــة نوعيــة يف 

ــوم. ــذه العل ــج ه مناه

)2( نشــأت علــوم اإلنســان يف الحقــل 

ــم بدراســة  ــا تهت ــا علوًم ــريب باعتباره الغ

الســلوك اإلنســاين وعاقاتــه وتفاعاتــه 

العلــوم  هــذه  ووظفــت  االجتاعيــة، 

ــة  ــة لدراس ــج العلمي ــن املناه ــد م العدي

مــن حــل  اإلنســاين، ومتكنــت  الواقــع 

املجتمعــات  مشــكات  مــن  العديــد 

هــذه  نقلــت  إن  مــا  لكــن  الغربيــة، 

فلــم  واإلســامي،  العــريب  إىل  العلــوم 

ــان  ــبب طغي ــا؛ بس ــا معرفيًّ ــر نتائجه تثم

والثقافيــة  األيديولوجيــة  املنظــورات 

ــا،  ــا ونظرياته ــى مفاهيمه ــة ع والحضاري

ــض  ــع يف تناق ــي تق ــورات الت ــك املنظ تل

ــود،  ــامية للوج ــة اإلس ــع الرؤي ــارخ م ص

فســعى العديــد مــن الباحثــن إلخراجهــا 

مــن أزمتهــا بطــرح بديــل منهجــي أطلــق 

ــوم. ــذه العل ــل اإلســامي له ــه التأصي علي
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التــي  اإلبســتيمية  األزمــة  ــا  أمَّ  )3(

تعــاين منهــا علــوم الرشيعــة )الوحــي( 

ــع  ــتيعابها للواق ــكالية اس ى يف إش ــدَّ فتتب

ــان  ــوم اإلنس ــاين عل ــن تع ــن، يف ح الراه

ــي  ــتيمولوجية الت ــات اإلبس ــن املنطلق م

ونظرياتهــا  فرضياتهــا  عليهــا  تتأســس 

ومفاهيمهــا، ومــن هنــا: يصبــح التكامــل 

وعلــوم  اإلنســان  علــوم  بــن  حتميًــا 

ــعي إىل  ــا، والس ــاوز أزماته ــي لتج الوح

االنضبــاط باملارســة املنهجيــة اإلســامية، 

ــي  ــع االجتاع ــم الواق ــن فه ــن م لنتمك

واإلســامية. العربيــة  للمجتمعــات 

)4( تســهم علــوم الوحــي يف حــل األزمــة 

ــن  ــان، م ــوم اإلنس ــا عل ــاين منه ــي تع الت

جهــة بناء منطلقاتهــا ومقدماتهــا املعرفية 

اإلســامية  الرؤيــة  واملنهجيــة يف ضــوء 

التوحيديــة، عــن طريــق توظيــف الوحــي 

كمصــدر رئيــس مــن مصــادر املعرفــة، 

ويف املقابــل، تســهم علــوم اإلنســان يف 

ــا  ــاين منه ــي تع ــة الت ــة املعرفي حــل األزم

علــوم الوحــي، بســبب هيمنــة املنهجيــة 

ــا  ــاَّ حرمه ــتها، م ــى مارس ــة ع التقليدي

مــن التفاعــل مــع الواقــع املعــارص، فعــن 

ــوم اإلنســان  ــق توظيــف مناهــج عل طري

تُجــدد هــذه العلــوم، خاصــة منهــج أصول 

دراســة  يف  اإلجرائيــة  أدواتهــا  الفقــه، 

الظواهــر اإلنســانية، وتتمكَّــن مــن إنـــزال 

ــع الراهــن،  ــة عــى الواق ــا الفقهي أحكامه

ــايض. ــع امل ــل واق ــى متث ال ع

علــوم  بــن  املعــريف  التكامــل  إنَّ   )5(

اإلنســان وعلــوم الوحــي، تحقيًقــا ملنهجية 

)اآلليــة( التــي اختــص بها املجــال التداول، 

يســهم يف تحقيــق آليــة الخدمــة، أي علوم 

اإلنســان تخــدم علــم أصــول الفقــه الــذي 

يقــع يف الدائــرة القريبــة إليهــا يف املجــال 

التــداويل، وعلــوم الوحــي تســهم عــن 

طريــق توجيهاتهــا العقائديــة يف التقريــب 

التــداويل لعلــوم اإلنســان، وتفــك االرتباط 

التــي  العقديــة  األســس  وبــن  بينهــا 

تبلــورت يف ظالهــا يف الحقــل الغــريب، 

ويــؤدي التداخــل املعــريف بــن علــوم 

الفقــه وعلــوم اإلنســان إىل االســتيعاب 

ــم  ــن فه ــة؛ فنتمكــن م ــادل للمنهجي املتب

الواقــع بشــكل معــريف ومنهجــي، ويحقــق 

ــادة  ــريف إع ــل املع ــذا التكام ــر ه يف األخ

الوصــل بــن علــوم العقــل وعلــوم النقــل، 

ــوم يف  ــد لوحــدة العل ويؤســس مــن جدي

ــامي. ــداويل اإلس ــال الت املج
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تمهيد

 إنَّ املطلـــع عـــى الفكـــر اإلســـامي، 

ــه فكـــر  قدميـــه وحديثـــه، ياحـــظ أنَـّ

ـــه-  ـــه ومتظهرات يشـــكو -يف بعـــض اتجاهات

خلـــًا معرفيًّـــا ومنهجيًّـــا يف اآلن نفســـه، 

ســـواء عـــى مســـتوى الرؤيـــة التـــي 

يصـــدر عنهـــا والتـــي تـــرى أنَّ هـــذا الفكـــر 

ـــث ال  ـــه بحي ـــم بذات ـــه قائ ـــٍف بنفس مكت

يحتـــاج إىل غـــره وال يفتقـــر إىل مـــا 

ســـواه، أو عـــى مســـتوى طريقـــة تعاطيـــه 

مـــع املعـــارف غـــر اإلســـامية والعلـــوم 

التقنــي  شــهادة  تحضــر  مركــز  مــرز،  أســتاذ   )*(

الريــد:  املغــرب،  شفشــاون،   ،)BTS( العــايل 

draouielayachi@yahoo.com

تكامل المعارف ودوره في فهم الدين

د. العياشي إدراوي )*( 
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يف  تقـــوم  طريقـــة  وهـــي  األجنبيـــة، 

ــرد،  ــض والـ ــى الرفـ ــم عـ ــب األعـ الغالـ

ـــور  ـــا يتص ـــا -ك ـــاء؛ ألنَّه ـــض واإلقص والنق

ـــه وال  ـــن جنس ـــت م ـــأ- ليس ـــض خط البع

أنَّ  بحجـــة  مـــع مرجعيتـــه،  تتوافـــق 

االنفتـــاح عليهـــا قـــد يـــرُّ بالديـــن 

ــة  ــدة والرشيعـ ــد العقيـ ــه، ويفسـ وأهلـ

ـــك  ـــى ذل ـــدلُّ ع ـــا ت ـــواء، ك ـــدٍّ س ـــى ح ع

جملـــة مـــن املواقـــف املناهضـــة للمنطـــق 

اإلســـام  تاريـــخ  عـــر  والفلســـفة 

الطويل))(.

الســياق:  هــذا  الرحمــن يف  عبــد  طــه  يقــول   )((

»لقــد اعُتــر املنطــق فضــوًل مــن القــول، أو 

ــا للشــناعات، أو  ــا عــن الســليقة، أو مرتًع خروًج

ــا  ــب، وخوًض ــًا بالغي ــل رج ــبهات، ب ــة للش مظن

ــه  ــل تحرمي ــه، ب ــع تكريه ــل، ووق ــج الباط يف لج

ــح، أو  ــه بالتجري ــَي أصحاب ــا ابُت ــه، ك ومصادرت

التهــام، أو اإليقــاع، بــل باملتابعــة واملعاقبــة. ول 

ــة  ــق واملناطق ــدي للمنط ــذا التص ــار ه ــت آث زال

ــه  ــن ل ــن املعارض ــد كان م ــن، وق ــذا الزم إىل ه

كبــار املحدثــن والفقهــاء واألصوليــن واملتكلمــن 

واللغويــن مــن أمثــال: الشــافعي، وأيب ســعيد 

األشــعري،  الحســن  وأيب  والباقــاين،  الســرايف، 

والقــايض عبــد الجبــار، والجبــايئ، وأيب املعــايل 

ــن  ــة، واب ــن تيمي ــاح، واب ــن الص ــي، واب الجوين

قيــم الجوزيــة، والســيوطي، وغرهــم كثــر«. 

ــم  ــد املنهــج يف تقوي ــد الرحمــن، »تجدي طــه، عب

ــدار البيضــاء،  ــراث، املركــز الثقــايف العــريب«، ال ال

.)3(5 )ص/  )2005م(،   ،)2 )ط.  بــروت، 

وبالتــايل: فــإنَّ )الديــن ال يُفهــم إال بعلــوم 

ــه إال  ــر نصوص ــام ال تُف ــن( و)اإلس الدي

ــكل  ــذي ش ــر ال ــه(. األم ــه ومعارف بعلوم

ــه  ــر نفس ــذا الفك ــور ه ــام تط ــا أم عائًق

مــن  جملــة  عرقــل  كــا  جهــة،  مــن 

العلــوم اإلســامية الحاضنــة لــه مــن جهــة 

أخــرى؛ ألنَّهــا وقفــت عنــد مســتوى أبــت 

ــت  ــاه رفض ــارت يف اتج ــاوزه، وس أن تتج

ــوه. ــر نح ــر الس أن تغ

كل  يتعــارض  األمــر  هــذا  أنَّ  وال شــكَّ 

التعــارض مــع جوهــر رســالة اإلســام، 

التــي هــي رســالة كونيــة عامليــة قوامهــا 

االنفتــاح عــى مختلــف الشــعوب واألمــم، 

والنحــل،  امللــل  شــتى  مــع  والتفاعــل 

الحضــارات  جميــع  مــع  والتواصــل 

والثقافــات مــن دون اســتعاء وال إقصــاء، 

ودون تبعيــة وال خضــوع. مــن هنــا؛ فــإنَّ 

الســقوط يف التعامــل مــع الديــن وقضاياه 

مــن منطلــق )نســق معــريف مغلــق( هــو 

ــه  ــن نفس ــفة الدي ــف فلس ــار يخال اختي

مــن حيــث شــمولية رســالته وإنســانيتها 

االنكفــاء  منهــج  أنَّ  ذلــك  واســتيعابها. 

واالنغــاق هــذا لـــم يتعــاط مــع »الوحــي 

باعتبــاره  للمعرفــة  املؤســس  النــص 
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املعرفــة،  هــذه  عــى  بالحــق  شــاهًدا 

ــا تعامــل معــه باعتبــاره شــواهد  وإنَّ

ــدأت  ــه وب ــت خارج ــة تأسس ــرر معرف ت

التاريخــي  التــداول  وبفعــل  بالتدريــج 

تحتــل مكانــه«))(.

ــام تحــاول هــذه  ــق الع ضمــن هــذا األف

ــي  ــور االنغاق ــذا التص ــض ه ــة نق املقال

للمعرفــة، القائــم أساًســا عــى الفصــل بني 

العلــوم واملعــارف وإبعادهــا عــن بعضهــا 

ــور  ــن تص ــاع ع ــل الدف ــض، يف مقاب البع

بديــل مقتضــاه أنَّ املعــارف محكومــة 

وليســت  والتفاعــل،  التكامــل  مبنطــق 

قامئــة عــى أســاس التباعــد والتنافــر، 

ومــن ثــمَّ االســتدالل عــى مــدى أهميــة 

هــذا النظــر التكامــي يف فهــم الوحــي 

ــزيل. وتلقــي نصــوص التنـ

فــي مفهــوم التكامــل المعرفــي 
وجــدواه:

قبــل مبــارشة تحديــد داللــة التكامــل 

ــوم  ــز يف العل ــن مظاهــر التحي ســعيد، شــبار، »م  )((

ــامية  ــوم اإلس ــاب: »العل ــن كت ــامية«، ضم اإلس

منشــورات  تنـــزيل«،  أزمــة  أم  منهــج،  أزمــة 

ــرب )0)20م(،  ــاء، املغ ــة للعل الرابطــة املحمدي

.)26( )ص/ 

املعــريف يحســن التأكيــد عــى مســلمة 

أساســية مفادهــا أنَّ التمييز يف االســتمداد 

ــا وعقــًا وواقًعا،  بــني مصــادر املعرفــة، نصًّ

ــي إىل  ــر يُف ــا دون اآلخ ــاد بعضه باعت

مذهبيــة  ورصاعــات  فكريــة  نـــزعات 

ــة  ــج معرف ــاَّ ينت ــر م ــة)2( أك وأيديولوجي

متكاملــة وفكــرًا متزنًــا، )وهــذا ســبب 

ــزاع  ــاف والنـ ــة والخ ــباب الفرق ــن أس م

ــامي  ــر اإلس ــارات الفك ــف وتي ــني طوائ ب

ذات النـــزوع النــي الحــريف، أو العقــاين 

ا،  جــدًّ الواقعــي  الدهــري  أو  الــرف، 

ــادم  ــار إىل أنَّ التص ــذا اإلط ــه يف ه ــن التنبي يحس  )2(

ــف  ــام وعن ــن خص ــه م ــب علي ــا يرتتَّ ــريف وم املع

ــع  ــرًَّرا بدواف ــا- ُم ــون -دامئً ــره ال يك وإقصــاء وغ

ــا هــو يف حقيقتــه تصــارع عى  فكريــة رصفــة، وإنَّ

ــن مســالك  ــاع ع ــة مخصوصــة، ودف ــاط حياتي أن

ــرزاق بلعقــروز  ــد ال ــة محــددة. يقــول عب وجودي

يف هــذا املعنــى: »وراء أنظمــة املعرفــة وروح 

ومقولتــه،  املنطــق  وأجهــزة  العلمــي  املنهــج 

ــراتيجيات  ــذه الس ــه ه ــر علي ــا تظه ــف م وخل

والتخطيطــات مــن ترفــع عــن الصــرورة، تختبــئ 

فيزيولوجيــة  مطالــب  باألقــوى  أو  تقييــات، 

للحفــاظ عــى نــوع معــن مــن الحيــاة يف رشوط 

الــرزاق،  عبــد  يراجــع  مخصوصــة«.  وجوديــة 

بلعقــروز، املعرفــة واالرتيــاب؛ املســاءلة االرتيابيــة 

وامتداداتهــا يف  نيتشــه،  عنــد  املعرفــة  لقيمــة 

املعــارف،  منتــدى  املعــارص،  الفلســفي  الفكــر 

.)((4 )ص/  )3)20م(،  بــروت، 
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ومثلهــا الباطنــي املغــايل. وهكــذا فاألصــل 

ـا مــن هدايــة  يف املعرفــة أن تنــاَل حظًـّ

ـا مــن اجتهــاد  وإرشــاد الوحــي، وحظًـّ

حاجــات  مــن  ـا  وحظًـّ العقــل،  ونــور 

ــك وحدهــا  ــع. فتل ــوازل العــر والواق ون

والتطــور،  لاســتمرار  القابلــة  املعرفــة 

املتزنــة  العقــول  ذوي  عنــد  واملقبولــة 

الســليمة«))(. والرائــر 

مصــادر  بتكامــل  ـه  أنَـّ هــذا  ومعنــى 

املعرفــة تتكامــل العلــوم واملعــارف؛ إذ 

ــدور  ــه وت ــق من ــوم تنبث ــكل مصــدر عل ل

ــا،  ــاًء وتأسيًس ــا، وبن ــا وتوضيًح ــه بيانً حول

واألصــل فيهــا التداخــل والتكامــل لوحــدة 

الغايــة واملصــدر، وليــس التنافــر والتصارع 

تُطــل  واالنحبــاس يف دوائــر خاصــة ال 

ــذا  ــا. وه ــل معه ــا وال تتواص ــى غره ع

ــر  ــرة الفك ــا )يف دائ ــدث تاريخيًّ ــذي ح ال

اإلســامي تحديــًدا( مــن حيــث التأطــر يف 

ــا هــو  ــف، إنَّ ــرق والطوائ املذاهــب والف

ــي  ــة الت ــام الخاص ــزات واألفه ــن التحي م

جعلــت كل طائفــة تســتقل عــن األخــرى 

ســعيد، شــبار، »منهجيــة الســتمداد التكامــي   )((

ــة حــراء، الســنة الرابعــة،  ملعــارف الوحــي«، مجل

.)(3 )ص/  (2009م(،   ،)(6 )العــدد: 

دون القــدرة عــى التفاعــل والتكامــل 

كان  فلقــد  هــذا  إىل  وإضافــة  معهــا. 

ــا  ــز بعضه ــوم ومتيي ــف العل ــل تصني لعام

ــرف  ــا والتع ــض )تســهيًا لتلقينه ــن بع ع

عــى أحكامهــا( بالــغ األثــر كذلــك يف هــذا 

ــار  ــذا االعتب ــول ه ــث تح ــاع، بحي االنقط

املنهجــي إىل واقــع موضوعــي يصعــب 

والتــداول  باملارســة  عنــه  االنفــكاك 

التاريخــي، خصوًصــا بــني العلــوم املســاة 

)عقليــة ونقليــة(، و)عباديــة وعاديــة(، 

ــك.  ــابه ذل ــا ش ــة(، وم ــة ورشيع و)حكم

أشــكااًل  ليأخــذ  التمييــز  وتطــور هــذا 

ــارص يف  ــث واملع ــا الحدي ــرى يف فكرن أخ

)حديث/قديــم(،  قبيــل  مــن  ثنائيــات 

ــه ال  ــدين(، وكأنَّ ــي(، )ديني/م )رشعي/عق

ــر)2(. ــا باآلخ ــة ألحده عاق

وهــذا مــاَّ جعل مجــاالت العلــم واملعرفة 

شــبيهة بجــزر معــزول بعضهــا عــن بعض، 

ال تربطهــا رابطــة وال تصــل بينهــا أيــة 

ــا  ــن يف عاقته ــوم الدي ــة عل ــة وخاص صل

بعلــوم اإلنســان مــن حيــث هــا صنفــان 

ــل  ــن طوي ــني لزم ــاَّ محكوم ــان ظ معرفي

ــوم  ــز يف العل ــن مظاهــر التحي ســعيد، شــبار، »م  )2(

اإلســامية«، مرجــع ســابق، )ص/ 263(.
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مبنطــق الصــدام والتنافــر وليــس مبنطــق 

التكامــل والرتابــط مبــا هــو األســاس الــذي 

ينبغــي أن تُبنــى عليــه مختلــف املعــارف، 

مــن  العلــوم.  جميــع  وفقــه  وتُــرىس 

منطلــق أنَّ األصــل يف املعرفــة -كائنــة مــا 

كانــت- هــو االختــاف والتنــوع، مثلــا أنَّ 

األصــل يف العلــم، كائًنــا مــا كان، االنفتــاح 

والتفاعــل وليــس االنغــاق والجمــود؛ وإالَّ 

تحــول إىل أداة إلنتــاج ثقافــة التقليــد 

ــاع  ــر االتب ــة فك ــة لصناع واالجــرتار، أو آل

واالســتهاك. والحــال أنَّ الثقافــة ال تكــون 

ثقافــة حقــة، مثلــا ال يكــون الفكــر فكــرًا 

ًدا  بحــق إالَّ إذا كان مجتهــًدا مبدًعــا، ُمتجدِّ

ــا  ــى تحققه ــور ال يُرج ــا أم ــدًدا. وكله مج

إالَّ يف إطــار تقــارب العلــوم املتعــددة، 

ــة. ــل املعــارف املتنوع وتكام

وإذا تبــنيَّ هــذا تبــنيَّ معــه كذلــك أنَّ 

قضيــة  هــي  املعــريف  التكامــل  قضيــة 

فكريــة ومنهجيــة يف اآلن نفســه، ذلك أنَّها 

ــط  ــا ترتب ــري مثل ــط بالنشــاط الفك ترتب

باملارســة البحثيــة وطــرق التعامــل مــع 

األفــكار. ومــن هنــا: فــإنَّ مفهــوم التكامل 

ــه، عــى  ــدلُّ علي ــا ي ، مــن ضمــن م ــدلُّ ي

حاجــة العلــوم إىل بعضهــا البعــض يف نــو 

العلــم وتقدمــه مــن جهــة، أو يف تطبيقــه 

جهــة  مــن  عمليًــا  مبادئــه  وتوظيــف 

ــة.  ثاني

، مــن  فــإنَّ مفهــوم التكامــل يــدلُّ

ــه، عــى حاجــة  ــدلُّ علي ضمــن مــا ي

ــو  ــض يف من ــا البع ــوم إىل بعضه العل

العلــم وتقدمــه مــن جهــة، أو يف 

تطبيقــه وتوظيــف مبادئــه عملًيــا 

ــة.  ــة ثاني ــن جه م

هنــاك  أنَّ  يبــدو  هــذا  عــى  وبنــاء 

ــل  ــة التكام ــن لعملي ــل- بعدي ــى األق -ع

ــا وبعــًدا اســتهاكيًا؛  املعــريف: بعــًدا إنتاجيً

فالتكامــل يف البعــد اإلنتاجــي هــو صــورة 

مــن صــور اإلبــداع الفكــري الــذي يحتــاج 

ــني  ــًا التكامــل ب إىل قــدرات خاصــة. فمث

اإلنســانية  والعلــوم  الوحــي  معــارف 

واالجتاعيــة يف صياغاتهــا الغربيــة يحتاج 

يســتلهم  الــذي  الباحــث  العالـــم  إىل 

ــة اللــه -ســبحانه- يف فهــم مقاصــد  هداي

تنـــزيلها  وكيفيــة  واألحــكام  النصــوص 

عــى الوقائــع واألحــداث ضمــن إطــار 

البعــد  ــا  أمَّ ثقــايف وحضــاري معــارص. 
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االســتهايك مــن عمليــة التكامــل املعــريف 

فيتعلــق بتوظيــف األبنيــة الفكريــة التــي 

ــم الظواهــر  ــل يف فه ــا التكام ــوم عليه يق

أو القضايــا موضــوع الدراســة، ومتييــز 

العنــارص املميــزة للمعرفــة يف إطارهــا 

ــة  ــل هــذه املعرف ــي، وتســهيل نق التكام

إىل الغــر))(. 

ــة  ــل دالل ــًدا عــن الخــوض يف تفاصي وبعي

مفهــوم التكامــل املعــريف والقيــام برتجيــح 

إىل  نبــادر  أخــرى  عــى  اســتعاالت 

القــول إنَّ مــا يعنيــه املفهــوم يف الســياق 

ــة  ــه هــو التكامــل يف ثاث ــذي نحــن في ال

ــة؛ ــتويات متازم مس

ــة  ــدري املعرف ــني مص ــل ب ــا: التكام أوله

األساســيني: )الوجــود، والوحــي(،

املعرفــة:  أدايت  بــني  التكامــل  والثــاين: 

والحــس(، )العقــل، 

ــا الثالــث: فهــو التكامــل بــني األدوات  أمَّ

والوســائل. وهــذا الفهــم مرتبــط تحديــًدا 

التكامــل  »منهجيــة  ملــكاوي،  فتحــي، حســن   )((

اإلســامية«،  املنهجيــة  يف  مقدمــات  املعــريف: 

املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي، طبعــة خاصــة 

الربــاط،  بريــس،  طــوب،  مطبعــة  باملغــرب، 

.)28  -  20 )ص/  )2)20م(،  املغــرب، 

بالجمــع بــني القراءتــني: )قــراءة الوحــي، 

)قــراءة  لَنُقــل:  أو  الوجــود(،  وقــراءة 

الكتــاب  وقــراءة  املســطور،  الكتــاب 

املنظــور()2(.

وال يخفــى أنَّ هــذا االختيــار التكامــي 

قــد يكــون موحــًدا للمجهــود الفكــري 

لــرشط  ومحقًقــا  ناحيــة،  مــن  لألمــة 

كســبها االجتهــادي واإلبداعــي مــن ناحيــة 

ــى  ــذا املعن ــوريس يف ه ــول الن ــرى. يق أخ

معــرًا عــن امتــزاج نظــره العقــي بيقينــه 

الحــي:  الواقــع  ومشــهودات  القلبــي 

»أَعلــم أنَّ عقــي قــد يرافــق قلبــي يف 

ســره، فيعطــي القلــب مشــهوده الذوقــي 

ليــد العقــل، فيــرزه العقــل عــى عادتــه 

ــذا: فهــو  ــن التمثيــي«؛ ل يف صــورة املرَه

يــرى »أنَّ أعظــم ســبب ســلب منَّــا الراحة 

ــن ســعادة  ــن م ــا، وحــرم الكثري يف الدني

اآلخــرة، وَحَجــب شــمس اإلســام وكَســفها 

هــو ســوء الفهــم وتََوهــم مناقضة اإلســام 

ومخالفتــه لحقائــق العلــوم«)3(، وتعارضــه 

ــوم العقــل. مــع مــا يســمى بعل

املرجع السابق، )ص/ 290(.  )2(

ســعيد، شــبار، »منهجيــة الســتمداد التكامــي   )3(

ملعــارف الوحــي«، مرجــع ســابق، )ص/ 3)(.
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في األساس التكاملي للعلوم 
والمعارف:

ــوم  إنَّ مــن كبــر األخطــاء تصــور أنَّ العل

يف املنظــور اإلســامي تقتــر فقــط عــى 

مــا يســمى العلــوم الرشعيــة أو علــوم 

ــي  ــص الدين ــى الن ــدور ع ــاَّ ي ــرشع م ال

واســتنباطًا،  وتفســرًا  وتوثيًقــا  تدويًنــا 

ــوم  ــرف الي ــا يُع ــك م ــمل كذل ــا يش وإنَّ

بالعلــوم اإلنســانية والعلــوم الطبيعيــة 

والعلــوم التطبيقيــة العمليــة والعلــوم 

هــذه  و»دراســة  وغرهــا.  االجتاعيــة 

العلــوم مــن منظــور إســامي ليســت 

مســتنبطة بالــرورة مــن نصــوص الوحي، 

بــل هي علــوم للطبائــع والوقائــع يف ضوء 

ــية  ــة والنفس ــة واالجتاعي ــنن الكوني الس

التــي أودعهــا اللــه يف األشــياء واألحــداث 

ــا تبــدو الحاجــة  والظواهــر«))(، ومــن هن

ــف  ــة ملختل ماســة إىل )إعــال نظــرة كلي

ظواهــر الكــون والحيــاة تــذوب معهــا 

تلــك الحواجــز الظاهريــة بــني فــروع 

ــوم  ــل العل ــث تح ــة، بحي ــم املختلف العل

العلــوم  محــل  واملتكاملــة  املتداخلــة 

كلهــا  إنَّهــا  بــل  واملنفصلــة،  املتنافــرة 

التكامــل  »منهجيــة  ملــكاوي،  فتحــي، حســن   )((

.)295 )ص/  ســابق،  مرجــع  املعــريف«، 

ميكــن أن تنــدرج يف بنــاء نســقي واحــد... 

التكامليــة  خاصيتــي  أهميــة  وتكمــن 

حقيقــة  تؤكــدان  أنَّهــا  يف  والنســقية 

أن املعرفــة البرشيــة تســر وتتطــور يف 

انســجام رائــع نحــو املزيــد مــن التجريــد 

ــر  ــص الفك ــن خصائ ــا م ــم، وه والتعمي

اإلنســاين التوحيــدي الــذي شــمله منهــج 

اإلســام يف الحيــاة والعقيــدة«)2(.

ومــن هــذه الزاويــة يتبــنيَّ أنَّ املدخــل 

التكامــل  إقامــة  يتضمــن  التوحيــدي 

والتداخــل بــني الوحــي اإللهــي يف الكتابني 

ــاىش  ــذي تت ــر ال املســطور واملنظــور األم

معــه العديــد مــن مشــكات التقابــل بــني 

ــل. ــل والنق العق

ــل  ــة التكام ــا إقام ــك أساًس ــن ذل ويتضمَّ

بــني علــوم الوحــي كــا يفهمهــا اإلنســان، 

الكــون  مجــال  يف  املكتســبة  والعلــوم 

الطبيعــي واالجتاعــي والنفــي بوصفهــا 

والتمكــني  االســتخاف  رضورات  مــن 

أحمــد، فــؤاد باشــا، »فلســفة العلــوم بنظــرة   )2(

إســامية«، املكتبــة املريــة، القاهــرة، )ط. )(، 

.)47 )ص/  )984)م(، 
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يف الكــون والعمــران البــرشي))(. وفــق 

هــذه الرؤيــة التوحيديــة يــرى إســاعيل 

الوحــي  وال  العقــل  ال  ـه  أنَـّ الفاروقــي 

يســيطر أحدهــا عــى اآلخــر. فلــو قــدم 

ــز  ــذي ميي ــدأ ال ــه ينتفــي املب الوحــي؛ فإنَّ

ــا مــن نصــوص الوحــي عــن نــص  نصًّ

ــن  ــي ع ــا الوح ــني يقدمه ــر، أو فكرت آخ

موضــوع واحــد. وعندهــا ال يســهل حــل 

مــا يبــدو مــن تناقــٍض أو عدم انســجام يف 

ــا مــا  فهمنــا لنصــوص الوحــي. ولكــن نصًّ

مــن نصــوص الوحــي رمبــا يبــدو مناقًضــا 

الفحــص  نتائــج  لبعــض  أي:  للعقــل، 

العقــي. واإلدراك 

الديــن  فــإنَّ  ذلــك؛  يحــدث  وعندمــا 

ــس  ــا عــى أنَّ التناقــض لي اإلســامي يدلن

ــا  ــل الباحــث إمَّ ــك يحي ــة، لذل هــو النهاي

ملراجعــة فهمــه للوحــي، أو لنتائــج بحثــه 

ــه؛  ــاء علي ــا، وبن ــن مًع ــي، أو لألمري العق

ــد يتطلــب مــن قــارئ  ــدأ التوحي ــإنَّ مب ف

الوحــي أن يجــرب قــراءة أخــرى لهــذا 

الوحــي يف مســألة التناقــض تزيــل اللبــس 

وتوضــح املعنــى، فــإذا حصــل ذلــك فــإنَّ 

التكامــل  »منهجيــة  ملــكاوي،  فتحــي، حســن   )((

.)50 )ص/  ســابق،  مرجــع  املعــريف«، 

مراجعــة  أنَّ  ذلــك  يُحســم.  التناقــض 

بنــاء  تؤثــر يف  الفهــم رمبــا  أو  العقــل 

االنســجام ليــس بــني نصــوص الوحــي 

ــا بــني تفســر اإلنســان وفهمه  نفســها، وإنَّ

ــذا  ــجام ه ــاء االنس ــوص، وبن ــذه النص له

يجعــل فهمنــا للوحــي يتفــق مــع البنيــات 

املتجمعــة واملكتشــفة عــن طريــق العقل؛ 

ولهــذا: فــإنَّ اإلنســان املســلم عندمــا ير 

عــى وحــدة نوعــي مصــادر املعرفــة، 

ــدر  ــا بالق ــون متصًف ــل، يك الوحــي والعق

ــن  ــة م ــة)2(، عقاني ــن العقاني ــكايف م ال

ــه، عــى حــد  ــوع مخصــوص تجعــل من ن

تعبــر عبــد الــرزاق بلعقــروز، )إنســانًا 

ــفي  ــي والفلس ــني الدين ــا( -باملعني تعارفيًّ

الرؤيــة  عــى  »يتأســس  لكونــه  مًعــا- 

الكونيــة التوحيديــة مبــا هــي مبــدأ لتوليد 

ــة،  ــات األخاقي ــد املنظوم ــة وتولي املعرف

املارســات  يف  التشــعبات  وســائر 

ملراجعــة  أداة  أيًضــا  وهــي  الثقافيــة. 

ونقــد املــآالت التــي انتهــت إليهــا ثقافــة 

الوجــودي  فاإلمــكان  األخــر.  اإلنســان 

ينبنــي  املعــريف  املســتوى  يف  املتــوازن 

إســاعيل، الفاروقــي، »التوحيــد ومضامينــه عــى   )2(

دار  عمــر،  الســيد  ترجمــة:  والحيــاة«،  الفكــر 

الكويــت، )0)20م(، )ص/ 44(. العلميــة،  البحــوث 
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عــى إعــادة ضبــط العاقــة املمزقــة بــني 

مصــادر املعرفــة الثاثــة: الوحــي والعقــل 

التوافــق  بتحقيــق  وذلــك  والتجربــة، 

ــة  ــادر املعرف ــني مص ــوازن ب ــريف والت املع

والنســبية«))(. املطلقــة 

ـه ليــس  مــن هــذا املنطلــق يتأكــد أنَـّ

ــن اإلســامي  ــاَّ يعرضــه الدي ــة يشء م مث

عــن طريــق النقــل أو الحديــث إالَّ وهــو 

قابــل للفهــم عــن طريــق العقــل والنظــر؛ 

وبالتــايل: ليــس هنــاك يشء يكمــن فــوق 

اســرتاتيجية الفهــم اإلنســاين. ولعــلَّ مــن 

جملــة األزمــات التــي أصابــت النظــام 

ــه  ــارص أنَّ ــريب املع ــر الع ــريف يف الفك املع

األمــور  عــى طــرح  قــادًرا  يعــد  لـــم 

بشــكل منهجــي ســليم ومتــوازن يســمح 

ــة مــا بــني النــص  ــراز أصال ــه بإمــكان إب ل

ــة واإلنســانية  ــوم االجتاعي الدينــي والعل

وغرهــا مــن عنــارص التكامــل املعــريف 

ومظاهــر التفاعــل العلمــي والتداخــل 

ــدر  ــا عــى ق ــريس منهًج ــي تُ املنهجــي الت

الفعــل  »نظريــة  بلعقــروز،  الــرزاق،  عبــد   )((

ــل التواصــي إىل  ــن العق ــا؛ م التواصــي وحدوده

ــدد:  ــة(، )الع ــة: )الكلم ــاريف«، مجل ــان التع اإلنس

.)87 )ص/  0)20م(،  )ربيــع   ،)67

مــن املرونــة والحركيــة ميــده )الفكــر 

ــه  ــي متكن ــوة الت ــباب الق ــامي( بأس اإلس

ــة  مــن جمــع شــتات الظواهــر االجتاعي

ــراءة  ــه لق ــة، ويؤهل واإلنســانية والطبيعي

ــون،  ــا للك ــة للوحــي ك ــة صحيح منهجي

يلــم بهــا هــذا الشــتات مــن خــال الدمج 

ــم الشــهادة، أو  ــم الغيــب وعالـ بــني عالـ

ــم.  ــن والعل ــني الوحــي والوجــود، والدي ب

الزمانيــة  األبعــاد  جمــع  خــال  ومــن 

قــراءة  بــني  يؤلــف  لنظــام  واملكانيــة 

الكتــاب  وقــراءة  املســطور  الكتــاب 

ــدركًا  ــه م ــي تجعل ــراءة الت ــور، الق املنش

املعرفــة  ملصــادر  ومحــدًدا  ومســتوعبًا 

وحــدود مجاالتهــا، وعاقاتهــا وبنياتهــا 

ومراتبهــا ومختلــف أبعادهــا.

وهــذا مــن شــأنه أن يقيــم نظاًمــا معرفيًّــا 

منســجم البنــاء، متوافــق العنــارص، شــامًا 

للوحــي واإلنســان والكــون بحيــث يشــكل 

يف النهايــة نســًقا معرفيًّا مؤلًفــا من عنارص 

هويــة  وتعطــي  بينهــا  فيــا  تتكامــل 

ـا،  وحضاريًـّ ومعرفيًّــا  ـا  وجوديًـّ متميــزة 

ــو  ــق ه ــه النس ــود مع ــو ال يع ــى نح ع

ــل  ــارص، ب ــذه العن ــري له ــوع الق املجم

تُولــد هــذه العنــارص -نتيجــة تكاملهــا 
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ــارص  ــا- عن ــا وتفاعله وانســجامها وتوافقه

ــدة ال ميكــن متييزهــا مــن النظــر يف  جدي

ــا يحصــل فهمهــا  ــارص فحســب، وإنَّ العن

ــذي يضمهــا))(. ــاء املعــريف ال يف إطــار البن

إنَّ العاقــة إذن بــني األســس املعرفيــة 

واألســس الوجوديــة تحتــم فهــم الحقيقــة 

والتعاطــي معهــا عــى أســاس مــن توافــق 

املعــارف وتناظــر مجاالتهــا ومســالكها. 

ــن،  ــا الدي ــي محوره ــة( الت فـــ )الوجودي

وهــذه املعرفــة، هــا أســاس الوحــدة 

اإلســامية؛  الرؤيــة  وفــق  النموذجيــة 

ولهــذا: فمــن طبيعــة النظــام املعــريف أنَّــه 

د مكانــة العقــل والحــس، إىل جانــب  حــدَّ

الوحــي، بغــرض االهتــداء إىل الحقيقــة 

ــع بالتــايل  يف أكمــل صورهــا وأمثلهــا، ومَن

ــة  الفكــر اإلســامي مــن الوقــوع يف تجزئ

مصــادر املعرفــة املســتندة إىل فرضيــة 

التناقــض النهــايئ بينهــا)2(. وليــس مــن 

ــام  ــذا املق ــد يف ه ــة يف يشء التأكي املبالغ

»النظــام املعــريف يف  العزيــز، بوالشــعر،  عبــد   )((

النظامــن اإلســامي والغــريب«، منتــدى املعــارف، 

لبنــان، )ط. )(، )4)20م(، )ص/ 2)، 3)(. بــروت، 

أحمــد داود، أغلــو، »تحليــل مقــارن للنــاذج   )2(

املعرفيــة اإلســامية والغربيــة«، مجلــة: )إســامية 

 ،)22 )العــدد:  السادســة،  الســنة  املعرفــة(، 

.)(28  ،(27 )ص/  2000م(،  )خريــف 

عــى أنَّــه لـــم يعــد خفيًّــا اليــوم أنَّ الثورة 

حتمــت  املعــارصة  العلميــة  املعرفيــة 

عــى العقــل الحديــث أن يســر يف اتجــاه 

ــن  ــريف، وم ــام املع ــة النظ ــة تركيب مراجع

عــى  التشــديد  نحــو  االنعطــاف  ثــمَّ 

حاجــة العلــم إىل الديــن يف تفســر بعــض 

وبداياتــه،  الزمــن  كمســألة  الظواهــر 

واملــكان وأصلــه، وباملقابــل إبــراز حاجــة 

ــموليًّا  ــًا ش ــه فه ــم لفهم ــن إىل العل الدي

ــجام ال  ــط وانس ــا، يف تراب ــقيًّا وواقعيًّ نس

انفصــام بينهــا. مبــا يعنــي أنَّ هنــاك 

النظــري  الفكــر  لربــط  ُملحــة  رضورة 

باملحســوس،  والتجريــدي  بالعمــي، 

ــفي  ــوي بالس ــي، والعل ــي بالواقع والعق

واإلنســاين  بالفيزيقــي،  وامليتافيزيقــي 

بالطبيعــي، ومــا إىل هــذا)3(.

المعــارف  بيــن  التفاعــل  فــي 
الدينيــة: والمعــارف  البشــرية 
مــن الحقائــق الراســخة يف فلســفة العلوم 

ــة  ــارص املعرف ــة أنَّ عن ــا الحديث يف صيغته

البرشيــة املختلفــة هــي يف تفاعل مســتمر 

وبينهــا ارتبــاط وثيــق. بحيــث إذا ظهــرت 

ــابق، )ص/  ــع الس ــعر، املرج ــز، بوالش ــد العزي عب  )3(

.)(38
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ــر يف  ــا تؤث ــة؛ فإنَّه ــة مهم ــم نقط يف العل

وأشــباهها.  والفلســفة  املعرفــة  علــم 

ــًا-  ــفي -مث ــم الفلس ــور الفه ــا أنَّ تط ك

ــدل فهــم اإلنســان والكــون عــى حــدٍّ  يب

ــمَّ  ــن ث ــر. وم ــا آخ ــا وجًه ــواء ومينحه س

تأخــذ املعرفــة الدينيــة معنــى جديــًدا 

كــا  هــذا،  ومعنــى  مغايــرة.  وصــورة 

ــة  ــم رسوش »أنَّ الحقيق ــد الكري ــرى عب ي

البســيطة التــي تُولـَـد يف زاويــة مــا تتقــدم 

املعرفــة،  جغرافيــا  كُلَّ  فتغــر  بتَــأٍن، 

وتلــزم بالتــايل املعــارف األخــرى أن تغــر 

االعتبــار  وبهــذا  ومواقعهــا.  أمكنتهــا 

يبــدو أن توســع املعرفــة ليــس توســًعا 

ــوي  ــع بني ــو توس ــا ه ــط، وإنَّ ــا فق يًّ كمِّ

بحيــث كُلُّ قضيــة حديثــة الــورود تدعــو 

ــدور  ــوم ب ــرى لتق ــارف األخ ــع املع جمي

الحكــم بالنســبة إليهــا، وتعلــن قربهــا 

ــه  ــذا أنَّ ــؤدى ه ــا«))(. وم ــا منه أو بعده

ــمح  ــدة تس ــة جدي ــة معلوم ــد أيَّ ال توج

ببقــاء نســق املعلومــات الســابق عــى 

حالــه، أو تُبقــي عــى النســق املعــريف 

ــا  ــه. وإنَّ ــه وانتظام ــو يف مضمون ــا ه ك

يف  والبســط  »القبــض  رسوش،  الكريــم،  عبــد   )((

الرشيعــة«، دار الجديــد، بروت، لبنــان، )2000م(، 

.)83 )ص/ 

ــاء كــا  ــا ميــس البن ــرًا عميًق تحــدث تغي

ــد أنَّ كل  ــاَّ يؤك ــوى. م ــون واملحت املضم

كشــف جديــد هــو قرينــة جديــدة تتيــح 

تفســر املوضــوع القديــم تفســرًا جديــًدا، 

وتطــرح إمــكان النظــر إليــه مــن منظــور 

مغايــر. لهــذا ميكــن، عــى ســبيل املثــال ال 

الحــر، تفســر مثلــث العلــم والفلســفة 

والديــن، أو املعــارف العلميــة والفلســفية 

والدينيــة مبجموعــة مــن املرايــا املتقابلــة، 

ــر  ــا تظه ــس يف إحداه ــورة تنعك وكل ص

ــل يف  ــا أنَّ أي خل ــا يف األخــرى، مثل لزوًم

ــا  ــة يف املراي ــر ال محال ــا يؤث ــدة منه واح

ــة)2(. الباقي

تأسيًســا عــى هــذا؛ ميكــن القــول إنَّ 

ــا  ــه مطمئًن ــد نفس ــارص يج ــان املع اإلنس

ــه  ــني معرفت ــًا- ب ــم الحاصــل -مث »للتناغ

ومعرفتــه  اإلناســة(،  )علــم  باإلنســان 

بالطبيعــة واألنروبولوجيــا وعلــم األحيــاء 

ــك  ــني كل ذل ــجام ب ــب، ولانس ــن جان م

وبــني علــم معرفته وميتافيزيقــاه ومعرفته 

الدينيــة مــن جانــب آخــر. وهــذه العلــوم 

جميعهــا أضــاع ملتعــدد األضــاع، بــل 

ــدة.  ــرة واح ــواس يف دائ أق

املرجع السابق، )ص/ 82(.  )2(
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فاإلنســان اليــوم ال يســتطيع أن يفهــم 

الديــن فهــًا مناقًضــا لعلم اإلناســة، أو أن 

يفهــم اإلنســان عــى نحــو يخــدش علــم 

ــايل: ال  ــه؛ وبالت ــن ب ــذي يؤم ــة ال الطبيع

ميكــن االطمئنــان بتاتـًـا إىل العلــم الدينــي 

ملــن لـــم تتضح عنــده بعد علــوم الطبيعة 

ولهــذا:  واإلبســتمولوجيا«))(؛  واإلناســة 

املفريــن واملتكلمــني والفقهــاء  نجــد 

يحرصــون، أشــد مــا يكــون الحــرص، عــى 

ــم  ــع معارفه ــي م ــم الدين ــة إدراكه موازن

األخــرى وماءمتــه معها ليتناســق الكل يف 

وحــدة منســجمة، فــا يظهــر أي عيــب أو 

خلــل يف حصــون معارفهــم ومعلوماتهــم. 

ــا تجــددت معلوماتهــم  ــه كل ــد أنَّ واألكي

واتســعت معارفهــم يصــر فهمهــم للديــن 

ــا؛ وعليــه:  أكــر مرونــة وانفتاًحــا وعمًق

باســتمرار  تحــاول  الدينيــة  »فاملعرفــة 

أن تنســجم مــع النظريــات العامــة يف 

ــة  ــة والطبيع ــم اإلناس ــة وعل ــم املعرف عل

والفلــك واللغــة وغرهــا. وهــي نظريــات 

عــى قــدر كبــر مــن العمــق بحيــث 

تغــذي ليــس فقــط أســاس فهــم الديــن، 

ــا كذلــك أســاس الفلســفة والعلــم  وإنَّ

أن  بُــدَّ  ال  ولهــذا؛  وغــره.  والعرفــان 

املرجع السابق، )ص/ 86(.  )((

يكــون لــدى اإلنســان اليــوم إدراك خــاص 

للكــون واملعرفــة واللغــة والفكــر وغرهــا 

دون  فمــن  الديــن.  لفهــم  كمقدمــات 

هــذه املقدمــات األساســية ال يتــأتَّ قبــول 

ــن جهــة،  ــا م ـا مثبتً ــواًل عقليًـّ الديــن قب

ويصبــح فهــم النصــوص الدينيــة أمــرًا 

ــرى«)2(. ــة أخ ــن جه ــاقًّا م ــرًا  وش عس

اإلنســان  لــدى  يكــون  أن  بُــدَّ  ل 

اليــوم إدراك خــاص للكــون واملعرفــة 

ــات  ــر وغرهــا كمقدم ــة والفك واللغ

ــن. ــم الدي لفه

إنَّ املعــارف غــر الدينيــة إذن يف هــذا 

اإلطــار يبقــى دورُهــا أساســيًّا وحاســًا يف 

ــن.  ــن الدي ــان م ــات اإلنس ــد توقع تحدي

ذلــك أنَّــه كلــا تطــورت املعــارف البرشية 

نبهــت هــذا اإلنســان إىل أن توقعاتــه تلك 

مــن الديــن كانــت خطــأ، وتوقعاتــه هــذه 

منــه هــي يف محلهــا. 

ومــن هنــا: فــإنَّ تطــور املعــارف البرشيــة 

عامــة يــؤدي إىل تطــور ماثــل يف املعرفــة 

املرجع السابق، )ص/ )4(.  )2(
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أو  فهــًا  كان  فــا  وبالتــايل:  الدينيــة؛ 

تفســرًا قــد شــكل مرجًعــا وأصــًا يف زمــن 

التطــور  مــا، يصــر -وفــق مقتضيــات 

والتجــدد- محتاًجــا للمراجعــة والتعديــل، 

بــل للتجــاوز والتعطيــل أحيانًــا. ذلــك 

للمبــاين  اإلنســان  فهــم  دام  مــا  ـه  أنَـّ

ــون يف  ــة الك ــة، وملعرف ــة واملعرفي املنطقي

ــا دام أنَّ  ــتمرين، وم ــل مس ــول وتكام تح

فــروع العلــم البــرشي مرتابطــة متفاعلــة 

-كــا ســبق البيــان- وتعكــس إحداهــا يف 

األخــرى تنوعــات كثــرة؛ فــإنَّ املعرفــة 

الدينيــة ســتكون تبًعــا لهــذا يف تحــول 

ــم  وتكامــل غــر منقطعــني، وســيزداد فه

ــا. ــاعة وعمًق ــن شس ــان للدي اإلنس

الدينــي  الفهــم  فــإنَّ  وبهــذا االعتبــار؛ 

هــو نتيجــة لرتكيــب ركنــني رئيســني عــى 

ــاب والســنة(،  ــن داخــي )الكت ــل: رك األق

البرشيــة(؛  )املعــارف  خارجــي  وركــن 

ولهــذا فهــو نســبي آين متحــول، يتكامــل 

بتكامــل املعــارف البرشيــة ويضطــرب 

بتنافرهــا.

وال يُظــن هاهنــا أنَّ ثبــات بعــض املعــارف 

عــى  دليــًا  يقــوم  أن  ميكــن  الدينيــة 

اســتغناء هــذه املعــارف عــن املبــادئ 

الخارجيــة، فاألمــر عــى خــاف ذلــك ألنَّ 

ثباتهــا -كــا تغراتهــا- مســتند إىل الخــارج 

متوقــف عليــه. ومــن هــذا املنطلــق؛ فــإنَّ 

الثبــات أو التحــول كليهــا نســبيان آنيان؛ 

ــن  ــة م ــة الديني ــة املعرف ــإنَّ تغذي ــذا: ف ل

ــة ال  ــة، يف كل حــال، ثابت املعــارف البرشي

ــع))(. ــة ال تنقط ــزول، ودامئ ت

بني  مستمرًا  حواًرا  هناك  أنَّ  هذا  معنى 

نوعي املعرفة بحيث تضع العلوم اإلنسانية 

بشكل منظم أسئلًة أمام الرشيعة وتطلب 

إجابات عنها. وهذه األسئلة ال تولد األجوبة 

ا يحصل ذلك  عى نحو منطقي مبارش، وإنَّ

النظر  وتوجيه  البحث  تحريك  خال  من 

الرشعي صوبها، وألنَّها منظمة؛ فإنَّها تغني 

لألسئلة  فإنَّ  هنا:  ومن  وتنسقها؛  األجوبة 

وتنسيقيًا.  توليديًا  أساسيني:  تأثرين 

عن  إجابتها  عدم  أو  بإجابتها  والرشيعة 

هذه األسئلة تكشف عن مضمونها وغناها 

واملعرفة  جديدة.  بصورة  نفسها  وتظهر 

من  املجموعة  هذه  هي  التي  الدينية 

مع  ومضمونًا،  بناء  نفسها،  تائم  األسئلة 

األسئلة املطروحة، من ناحية.

املرجع السابق، )ص/ 264(.  )((
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ومــن ناحيــة أخــرى؛ فــإنَّ أســئلة كل 

ــر،  ــك الع ــوم ذل ــدة عل ــي ولي ــر ه ع

أحــد  بــال  عــى  تطــرأ  أن  ميكــن  وال 

واســتوائه  علميًّــا  العــر  نضــج  قبــل 

معرفيًّــا. ومبــا أنَّ العلــوم تتجــدد فــإنَّ 

األســئلة وبعدهــا األجوبــة تتجــدد أيًضــا، 

ــدد  ــة يف تج ــة الديني ــل املعرف ــاَّ يجع م

ــن  ــل م ــم. ويتحص ــب دائ ــتمر، وتقل مس

يغتنــي  الدينــي  الفهــم  أنَّ  كلــه  هــذا 

ــة  ــارف البرشي ــتناًدا إىل املع ــق اس ويتعم

والعلــوم اإلنســانية))( التــي تؤثــر فيــه 

ــه.  ــا ب ــا تأثره ــوق رمب ــة تف بدرج

لكــن مــا ينبغــي التشــديد عليــه يف هــذا 

ــني  ــط والتفاعــل الحاصل النطــاق أنَّ الرتاب

بــني املعــارف غــر الدينيــة وفهــم نصــوص 

ــر  ــاه أنَّ الوحــي مفتق ــس معن الوحــي لي

أو  كالــه،  ليحــوز  العلــوم  هــذه  إىل 

ــن  ــاج إىل ما/م ــه يحت ــص يف ذات ــه ناق أنَّ

ــم  ــود أنَّ الفه ــا املقص ــه، وإنَّ ــد نقص يس

ــتناد  ــي االس ــي يقت ــذا الوح اإلنســاين له

ــة،  ــوم مختلف ــددة، وعل ــارف متع إىل مع

ــأنها املســاعدة  ــن ش ــة م ــائل متنوع ووس

نحــوه  والســمو  إليــه  االرتقــاء  عــى 

املرجع السابق، )ص/ 68(.  )((

ــذي  ــى أنَّ ال ــًا وإدراكًا. مبعن تفســرًا وفه

الحالــة هــو  ينمــو ويتجــدد يف هــذه 

الفهــم املوصــول بالوحــي، وليــس الوحــي 

ــه. يف ذات

بتعبــر آخــر: إنَّ الهــدف األســمى مــن 

عــى  الديــن  نصــوص  مــع  التعاطــي 

ــا  ــارف وترابطه ــل املع ــن تكام ــاس م أس

مــع  املتفاعــل  العقــل(  )توســيع  هــو 

النــص الــذي يُفــي إىل قــراءات حداثيــة 

متجــددة ومبدعــة. وهــو مــا يســميه 

طــه عبــد الرحمــن بــــ »خطــة التعقيــل 

املبدعــة التــي هــي عبــارة عــن التعامــل 

ــن(  ــوص الدي ــة )نص ــات القرآني ــع اآلي م

التــي  والبحــث  النظــر  وســائل  بــكل 

توفرهــا املنهجيــات والنظريــات الحديثــة 

ــراءات  ــل«)2(، أي: ق ــيًعا لنطــاق العق توس

قامئــة عــى »دعامــة الفكــر املحــرر عــى 

رشوط املناهــج العقليــة واملعايــر العلمية 

ــر  ــة التحج ــا آف ــذي يقيه ــتجدة، وال املس

ــدد«)3(.  ــى التج ــدرة ع ــا الق ــن له ويؤم

ــة: املدخــل إىل  ــد الرحمــن، »روح الحداث طــه عب  )2(

الثقــايف  املركــز  الحداثــة اإلســامية«،  تأســيس 

.)(99 )ص/  )2006م(،   ،)( )ط.  العــريب، 

ــد  ــي وتجدي ــل الدين ــن، »العم ــد الرحم ــه عب ط  )3(



| 222223 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

وهــذا التجــدد مرتبــط وال شــكَّ باختــاف 

األزمــان ومتايز األدوات املعرفية ومســتوى 

ــاع واالقتصــاد  ــص االجت ــر وخصائ التفك

وغــر ذلــك ماَّ لــه أثــر مبــارش يف التطور. 

ومــن هنــا فــكل ســيقرأ التنـــزيل ضمــن 

هــذه املســتويات واملشــاكل واإلشــكاالت 

التــي تخصــه، فيجــد فيــه أشــياء لـــم 

ــم  ــياء لـ ــه أش ــم من ــره، ويفه ــا غ يجده

يفهمهــا ســواه. ويعنــي ذلــك أنَّ التنـــزيل 

ــه  ــة يف ذات ــاة، كينون ــة الحي ــل صف يحم

وســرورة وصــرورة لغــره. وهــذا واحــد 

مــن أوجــه ثبــات النــص ذكــرًا ولغــة، 

ــخ.  ــع التاري ــه م ــوى وجدل ــة املحت وحرك

اإلنســان  إشــكالية  فــإنَّ   : ثــمَّ ومــن 

محــددان  املعــريف  ونظامــه  عــره  يف 

أساســيان للقــراءة املســتمرة، املعــارصة 

العــر  بــني  الجــدل  -دامئًــا- مبقتــى 

ــزيل يف االجتــاع مــن جهــة، وبــني  والتنـ

آليــات العقــل ومقتضيــات تجــدد املعرفة 

ــرى))(. ــة أخ ــن جه م

العقــل«، املركــز الثقايف العــريب، )ط. 3(، )2000م(، 

)ص/ 9(.

الدينيــة«،  املعرفــة  »أزمــة  العبــدويل،  تهامــي   )((

األكادمييــة الثقافيــة العربيــة اآلســيوية ودار البلــد، 

)ط. 2(، دمشــق، ســوريا، )2005م(، )ص/ 85)(.

وتجديــد الوحــي بهــذا الفهــم يعنــي -من 

جملــة مــا يعنــي- )اإلضافــة( عــى أســاس 

أنَّ التنـــزيل ال تنقــي عجائبــه، وال يحيط 

بــه عقــل بــرشي، مهــا اتســع ونــا، 

مبعانيــه كلهــا. بــل إنَّ معانيــه الخفيــة 

أكــر مــن دالالتــه الظاهــرة. واللــه -تعاىل- 

ــب  ــغ وتراكي ــزله بصي ــة أنـ ــة بالغ بحكم

كثــرة، وزاخــرًا  تجعلــه حــااًل ملعــاٍن 

ــك-  ــا لذل ــًا -تبًع ــة، وقاب ــدالالت متنوع ب

ــاء  ــدة. وعــى هــذا فالعل ــراءات عدي لق

يضيفــون يف التفســر أحكاًمــا جديــدة 

ــات  ــم آي ــك بتحكي ــه، وذل ــتفادة من مس

القــرآن يف الحــوادث النازلــة واملســتجدات 

واملعامــات  العبــادات  يف  العريــة 

ويف  ونحوهــا.  والسياســات  واألقضيــة 

إضافتــه  عــى  يحرصــون  مــا  مقدمــة 

يف العــر الراهــن الربــط بــني اآليــات 

ــرشي  ــل الب ــفه العق ــا اكتش ــة وم القرآني

ــان  ــة، وبي ــة وطبيعي ــوم تجريبي ــن عل م

ــة،  ــي والتجرب ــني الوح ــق ب ــدى التواف م

تجليــة  عــى  يحرصــون  منهــم  وكثــر 

الحقائــق العلميــة يف الطــب والبيولوجيــا 

والفلــك وغرهــا ليُجعــل القــرآن مصــدًرا 

لهــذه العلــوم وحاكــًا عليهــا وليــس تابًعا 

ــد  ــد عن ــوم التجدي ــإنَّ مفه ــه؛ ف ــا. ومن له
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الصنــف مــن املجتهديــن يســر  هــذا 

ــم  ــرآن الكري ــاز الق ــان إعج ــاه بي يف اتج

يف  كــا  الكونيــة،  العلــوم  مجــال  يف 

ــة  ــة واالجتاعي ــوم االقتصادي ــال العل مج

والترشيعيــة والسياســية وغرهــا))(.

البــاب  هــذا  الدالــة يف  األمثلــة  ومــن 

ــر  ــني النظ ــل يف تحي ــة التكام ــى أهمي ع

مــع  تاؤًمــا  أكــر  وجعلــه  الوحــي  يف 

ــني  ــع ب ــكان الجم ــان وامل ــرات الزم متغ

ــم وقــراءة الوحــي للوصــول  قــراءة العالـ

إىل معرفــة تُناســب منطــق العــر وواقــع 

ــه -تعــاىل-:  ــًا بخصــوص قول الحــال. فمث

ــا  ــَل ِفيَه ــدَّ اأْلَْرَض َوَجَع ــِذي َم ــَو الَّ »َوُه

َرَواِسَ َوأَنَْهــاًرا َوِمــْن كُلِّ الثََّمــَراِت َجَعــَل 

ــَل النََّهــاَر  ــْنِ يُْغــِي اللَّْي ِفيَهــا َزْوَجــْنِ اثَْن

يََتَفكَّــُروَن«  لَِقــْوٍم  َليَــاٍت  لِــَك  َذٰ يِف  إِنَّ 

)الرعــد: 3(.

هــذه  »يف  تفســره:  يف  الــرازي  قــال 

ــرة  ــم أنَّ األرض ك ــن زع ــى م ــة رد ع اآلي

ــدي  ــن الراون ــه اب ــا زعم ــل م ــم نق ...«، ث

وغــره بشــأن تركيــب األرض وحركتهــا، 

بــن  القــرآن  »تجديــد  عيــى،  حــاج  محمــد   )((

ــة  ــن«، مقال ــاء الحداثي ــن والعل ــاء الرباني العل

www.islahway.com اإلنرتنــت:  شــبكة  عــى 

وَعقــب عــى ذلــك بقولــه: »والــذي عليــه 

املســلمون وأهــل الكتــاب القــول بوقــوف 

وأن حركتهــا  ومدهــا،  وســكونها  األرض 

ــا«)2(. ــة تُصيبه ــادة بزلزل ــون يف الع تك

فاملاحــظ يف هــذا الســياق أنَّ الــرازي 

اعتمــد يف فهمــه لآليــة عــى ما كان ســائًدا 

مــن معرفــة عــن شــكل األرض وتكوينهــا 

وحركتهــا، وَســفه رأَي الراونــدي وغــره 

لقولهــم بكرويــة األرض وحركتهــا. واســتند 

يف فهمــه هــذا بأنَّــه الفهــم الســائد عنــد 

ــم  ــن نعل ــاب، ونح ــل الكت ــلمني وأه املس

اليــوم علــًا يقينيًــا أنَّ شــكل األرض كروي 

ــا  ــول محوره ــدور ح ــا ت ــوي(، وأنَّه )بيض

ــرأيس مــن الغــرب إىل الــرشق مــرة كل  ال

أربــع وعرشيــن ســاعة، وأنَّهــا تــدور حــول 

الشــمس مــرة كل ســنة شمســية.

وكثــر مــن معرفتنــا هــذه أضحــت معرفة 

ــك:  ــك؛ ولذل ــا أي ش ــة ال يخالجه تجريبي

فإنَّنــا نعــذر الــرازي وغــره مــن املفريــن 

ــة  ــة كروي ــم معرف ــر له ــم يتي ــن لـ الذي

القرطبــي، أبــو عبــد اللــه بــن محمــد األنصــاري،   )2(

»الجامــع ألحــكام القــرآن«، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت، )988)م(، )ج9(، )ص/ 84)(.
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ومــن  عصورهــم.  يف  وحركتهــا  األرض 

وتفســرهم  فهمهــم  يف  نخالفهــم  ثــمَّ 

لبعــض اآليــات القرآنيــة يف ضــوء معرفتنــا 

املعــارصة التــي هــي أقــرب إىل واقــع 

األمــر مــاَّ فهــم الرجــل ومــن اعتمــد 

ــه. ــم يف فهم عليه

ــة  ــة القرآني ــى اآلي ــذا أنَّ معن ــى ه ومعن

ــن  ــه م ــي ب ــا توح ــا، وم ــم منه ــا يُفه وم

املعنــى  يف  ينحــر  ال  ومعرفــة  علــم 

اللغــوي لأللفــاظ الــذي كان ســائًدا يف 

عــر معــني، وال يتوقــف عنــد حــدود 

املعرفــة التــي كانــت متاحــة للمفــر 

ــا يتســع هــذا املعنــى  يف عــره، وإنَّ

يف  يتوقــف  جديــد  فهــم  يف  ليدخــل 

جــزء كبــر منــه عــى تطــور العلــوم 

واتســاع دائرتهــا وانفتاحهــا عــى بعضهــا 

ــر انســجاًما  ــون أك ــايل: يك البعــض؛ وبالت

ــن  ــارصة ع ــة املع ــا التجريبي ــع معرفتن م

األشــياء والطبــاع والوقائــع))(، وعــى هــذا 

األســاس؛ فــإنَّ قــراءة نصــوص الديــن عــى 

ــارف  ــوم واملع ــل العل ــدأ تكام ــاس مب أس

ــن  ــة الدي ــن رقع ــق م ــا »ال يُضي وتطوره

التكامــل  منهجيــة  ملــكاوي،  حســن  فتحــي،   )((

.)2(5 )ص/  ســابق،  مرجــع  املعــريف، 

بــل  البعــض-  يتصــور  -كــا  وفهمــه 

ــره،  ــن تأث يزيدهــا توســًعا، وال ينقــص م

بــل يزيــده قــوة، وبيــان ذلــك أنَّ العلــوم 

لـــاَّ كانــت داخلــة يف بنيــة الدين نفســها 

كانــت األطــوار التــي تتقلــب فيهــا والتــي 

ــن  ــح يف الدي ــابَقها تفت ــا س يَفضــل الحُقه

وترقــى  غــر مســبوقة  معرفيــة  آفاقًــا 

بفهمنــا لــه درجــات عــى قــدر هــذه 

األطــوار، بــل إنَّهــا تتعــدى ذلــك إىل كونهــا 

تجــدد قدرتنــا عــى التَديــن وتَُنــوع ســبل 

ــا«)2(. ــه لدين تحقق

القراءة المجددة بين حقيقة 
ثبات الدين ومقتضى تغير 

المعرفة الدينية:
ــذه  ــياق ه ــًدا يف س ــا تحدي ــا يعنين إنَّ م

ــم  ــد يف )فه ــكال التقلي ــو إش ــة ه املعادل

الديــن(، واالرتــكان إىل مــا قاله الســابقون 

ملقتضيــات  -اســتجابة  املوضــوع  يف 

عرهــم وحاجــات زمانهــم- للبحــث عــن 

أجوبــة ألســئلة عرنــا، الكثــرة املتكوثــرة، 

التغيــر  ماءمــة  عــى  قــدرة  دونــا 

طــه، عبــد الرحمــن، »ســؤال العمــل«، املركــز   )2(

الثقــايف العــريب، الــدار البيضــاء، بــروت، )2)20م(، 

.)30( )ص/ 
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االجتاعــي والحضــاري مــع )رسمديــة 

الديــن(، أو متكــن مــن تفاعــل جديــد 

مــع )النــص الدينــي(، وقراءتــه قــراءة 

حديثــة مغايــرة عــن تلــك التــي مارســها 

ــَا  ــا لِـ ــًا ُمبايًن ــه تأوي ــون، وتأويل األقدم

فعلــه الســابقون، وإدراكــه إدراكًا مختلًفــا 

لِـــَا صنعــه املاضــون، وكأنَّ ذلكــم النــص 

وإمكاناتــه  الدالليــة،  طاقاتــه  اســتنفذ 

التأويليــة مــع الجيــل الــذي عايــش فــرتة 

نـــزوله أو بعدهــا بقليــل؛ لــذا: ال حقيقــة 

إالَّ مــا أقــروه وال باطــل إالَّ مــا بينــوه، وال 

جــواب، بعدهــم، إالَّ مبــا أجابــوا بــه حتــى 

ــابقة  ــة( س ــم )القدمي ــت أجوبته وإن كان

)املعــارصة  وإشــكاالتنا  أســئلتنا  عــى 

الحديثــة())(. 

»لــكل  فـــ  ليــس كذلــك  ذلــك  إنَّ  كا، 

أنَّ  كــا  تخصــه،  التــي  أســئلته  زمــان 

واجــب كل أمــة، كائنــة مــا كانــت، أن 

ــد  ــا ق ــئلة ... وم ــذه األس ــن ه ــب ع تجي

أنَّ  هــو  البعــض  أذهــان  عــن  يغيــب 

ــى  ــى ترق ــق حت ــة بح ــون أم ــة ال تك األم

العيــايش، إدراوي، »ســؤال التجديــد بــن الفلســفة   )((

واللغــة«، أفريقيــا لــرشق، الــدار البيضــاء، املغــرب، 

)3)20م(، )ص/ 24(.

بالجــواب عــن أســئلة زمانهــا إىل رتبــة 

االســتقال بــه؛ إذ ليــس لهــا مــن امتــاك 

ناصيــة هــذا الزمــان مــن ســبيل إالَّ هــذا 

ــه إىل  ــار ملك ــتقل، وإالَّ ص ــواب املس الج

ــا  ــب مب ــة ســواها، فتضطــر إىل أن تجي أم

تجيــب بــه هــذه«)2(، ويشــتد مطلــب 

ــا  ــؤال عرن ــارص لس ــن رد مع ــث ع البح

ــة  ــان( األم ــا أنَّ )زم ــرف يقيًن ــا يع عندم

اإلســامية والديــن اإلســامي ليــس لــه 

نظــر وال يشــاكله مثــال، لكونــه ال يتحــدد 

ــر يف  ــة، وال ينح ــة النبوي ــن البعث يف زم

الفــرتة التــي بعدهــا وال يقــف عنــد التــي 

ــن  ــا نح ــتغرق زمانن ــا يس ــا، وإنَّ بعده

وأزمنــة مــن بعدنــا بحكــم أنَّ الديــن 

الــذي جعــل هــذه األمــة إســامية وطبــع 

هو)اإلســام  دينــي،  بطابــع  حضارتهــا 

يبقــى  ديــن  و»كل  الخاتــم(،  الديــن 

الزمــان زمانــه إىل أن يُنســخ بديــن غــره، 

ــوخ«)3(. ــر منس ــخ غ ــن ناس ــام دي واإلس

إذا تبــنيَّ هــذا تبيَّنــت معــه، أكــر مــن ذي 

يف  اإلســامي  »الحــق  الرحمــن،  عبــد  طــه   )2(

الختــاف الفكــري«، املركــز الثقــايف العــريب، الــدار 

.)(5 )ص/  )2005م(،   ،)( )ط.  بــروت،  البيضــاء، 

ــد  ــه، عب ــم ط ــابق، )ص/ 5)، 6)(. ث ــع الس املرج  )3(

الرحمــن، »روح الحداثــة«، املركــز الثقــايف العــريب، 

الــدار البيضــاء، )ط. )(، )2006م(، )ص/ 93)(.
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ــراءة  ــادة ق ــة إىل إع ــة امللح ــل، الحاج قب

ــَا  ــة( قــراءة مبدعــة لِـ )النصــوص الديني

يواكــب التحــوالت الحادثــة يف كل مجــال، 

جانــب،  مــن  اتجــاه،  كل  يف  الحاصلــة 

مســتجيبة ملنطــق العــر وطبيعــة النــاس 

مــن جانــب آخــر. فمــن الثابــت أنَّ لــكل 

عهــد منطقــه الخــاص املتميــز عــاَّ ســواه، 

ومتطلباتــه املحــددة املغايرة لِـــَا ليســت 

هــي، وأهلــه املوســومني مبيســم عهدهــم. 

كــا يغــدو مطلــب الكــف عــن القــراءة 

ــان  ــه أذه ــَا أنتجت ــة لِـ ــدة املقدس املقل

ماضيــة عــى ســبيل فهمهــا )للديــن(، 

مفروًضــا،  أمــرًا  لنصوصــه  وتأويلهــا 

املبدعــة، وتأســيس  للقــراءة  كمداخــل 

رؤيــة جديــدة قوامهــا التجــاوز املوجــب 

واالجتهــاد املثمــر؛ أي االجتهــاد الــذي 

يواكــب التطــورات العلميــة واملعرفيــة 

مــن جانــب ويســاير تغــرات الواقــع 

والحيــاة مــن جانــب آخــر، كل ذلــك وفق 

رؤيــة تكامليــة تفاعليــة. وليــس كــا 

ــًا- يف مجــال )االجتهــاد  هــو حاصــل -مث

ــم يعــد -يف كثــر مــن  الفقهــي( الــذي لـ

مناحيــه- مســايرًا لحركيــة الواقــع املعارص 

وحيــاة النــاس الجديــدة بســبب عــدم 

انفتاحــه عــى العلــوم الحديثــة وتعاطيــه 

ــي.  ــي تكام ــو تفاع ــى نح ــا ع معه

ــامي يف  ــه اإلس ــاح الفق ــإنَّ نج ــذا: ف وله

ــة مرهــون  ــه الرفيع ــى مكانت ــاظ ع الحف

بقدرتــه عــى التكيــف مــع واقعيــات 

ــزات  ــوم ومنج ــتجدات العل ــان ومس الزم

ــدوده  ــاؤه يف ح ــا بق ــة، أمَّ ــارف عام املع

الضيقــة املوروثــة فســيجعله مجــرد تنظر 

علمــي قليــل األهميــة، ضعيــف الفاعليــة 

يف حيــاة املســلمني، كــا يجعلــه علــًا 

ــه  ــا يصف ــه، ك ــى ذات ــا ع ــًدا منغلًق جام

البعــض اليــوم. ذلــك ألنَّ الفقــه صــار 

يف  اإلســامي  الفقــه  نجــاح  فــإنَّ 

الرفيعــة  مكانتــه  عــى  الحفــاظ 

التكيــف  عــى  بقدرتــه  مرهــون 

ــان ومســتجدات  ــات الزم ــع واقعي م

ــة. ــارف عام ــزات املع ــوم ومنج العل

-أكــر مــن أي وقــت مــى- محتاًجــا 

ــانية  ــوم، إنس ــن عل ــه م ــط ب ــا يحي إىل م

ــة يف  ــكاالت الطارئ ــم اإلش ــة، لفه وطبيعي

مختلــف املجــاالت والــرد عليهــا الــرد 
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الجــواب  عليهــا  والجــواب  املناســب، 

املقنــع. ولنــا يف قضايــا االستنســاخ وتغيــر 

الجنــس والتــرع باألعضــاء البرشيــة، ومــا 

ــة.  ــح األمثل ــابهها أوض ش

ومــن هنــا: فــإنَّ االجتهــاد الفقهــي يصــح 

ــد  ــة عــى الجدي ــق الســنن الكلي يف تطبي

الحقيقــي  واملجتهــد  الحــوادث.  مــن 

هــو الــذي يــدرك هــذا األمــر بعمــق، 

ويســتوعب كيفيــة تغــر املوضوعــات مــع 

تغــر الزمــان واملــكان مــاَّ يوجــب تغيــرًا 

ــا يف أحكامهــا اســتناًدا إىل تأويــات  موازيً

لنصــوص  مغايــرة  وقــراءات  جديــدة 

ــًدا عــن تقديــس االجتهــادات  الديــن بعي

البرشيــة الســابقة والبقــاء داخــل دوائرها 

وحدودهــا))(. 

متبــر،  ناظــر  عــى  يخفــى  ال  فمــاَّ 

ــرور  ــع م ــه م ــق أنَّ ــث محق ــع باح ومتاب

الزمــن أضحــت املعرفــة اإلنســانية للديــن 

مقدســة  نصــوص  هــي  حيــث  -مــن 

الفقــه: دراســة  أصــول  »تجديــد  امليــاد،  زيك،   )((

ــز  ــن«، املرك ــاولت املعارصي ــة ملح ــة نقدي تحليلي

ــاء، )3)20م(، )ص/  ــدار البيض ــريب، ال ــايف الع الثق

.)(23

القــرآن الكريــم وأحاديــث  متمثلــة يف 

الرســول -صــى عليــه وســلم- معرفــة 

)بالتبعيــة(. أي: غــدت  أيًضــا  مقدســة 

ــة )اإلنســانية( غــر املقدســة  ــك املعرف تل

أصــًا حائــزة صفتهــا تلــك )القداســة( 

مــاَّ  الديــن،  مبوضــوع  ارتباطهــا  مــن 

جعلهــا عصيــة عــى النقــد، خارجــة عــن 

ــة  ــك، محصن ــن الش ــدة ع ــاءلة، بعي املس

ضــد )النســبية( التــي هــي خاصيتهــا 

املميــزة لهــا وجوهرهــا الثابــت فيهــا. 

مــاَّ يعنــي أن هنــاك )رفًعــا( لجملــة 

ــادات  ــل اجته ــة كمحاصي ــوص برشي نص

ــن( إىل  ــة )للدي ــات ذاتي ــخصية، وتأوي ش

املرتبــة نفســها التــي تتبوأهــا )النصــوص 

الدينيــة الجوهريــة(، احرتاًمــا وتبجيــًا، 

ــا. ــا وحفظً صونً

وهــذا ُمحــال؛ ألنَّ )قدســية النــص الدينــي 

األصــل( مســتمدة مــن مصــدره املقــدس، 

ــى  ــاء، ع ــداء وانته ــق ابت ــه املطل وتعالي

نقيــض )النــص الفــرع( الناشــئ مــن فهــم 

بــرشي لنــص متعــاٍل. ومــن ثــمَّ لــن يكون 

هــذا )النص-الفهــم(؛ إالَّ ناقًصــا نســبيًّا 

ــت  ــا كان ــن/ َم ــة. وَم ــن القداس ــا م عاريًّ
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طبيعتــه عــى ذلــك النحــو إال ووجــب أن 

ــل  ــاش؛ ب ــد ومحــل نق ــون موضــع نق يك

وتجــاوز وتخــط.

ــا  ــنيَّ مب ــبق إذن، يتب ــا س ــى م ــيًا ع  تأس

ال يــدع مجــااًل للشــكِّ »أنَّ الديــن غــر 

املعرفــة الدينيــة، ومــا دامــت كل نظريــة 

إبســتمولوجية واقعيــة ال بُــدَّ أن متايــز 

ـه إذا  بــني الــيء والعلــم بالــيء؛ فإنَـّ

الدينيــة عبــارة عــن  كانــت الرشيعــة 

مجموعــة أفــكار وأصــول وفــروع أُنـــزلت 

ــلم-  ــه وس ــه علي ــى الل ــي -ص ــى النب ع

لــن تكــون املعرفــة الدينيــة إالَّ الفهــم 

ــرش  ــه الب ــذي يحمل ــن ال ــج واملقن املمنه

ــارف  ــي املع ــي كباق ــة، وه ــن الرشيع ع

يف  التاريخيــة  الجاعيــة  هويتهــا  لهــا 

مقــام التحقــق«))(. 

ومفــاد هــذا أنَّ )املعرفــة الدينيــة( شــأنها 

ــا يف  ــي املعــارف ميكــن مقاربته شــأن باق

مقامــني اثنــني، األول مقــام الـــ )يجــب(، 

ــة  ــل املعرف ــة تكام ــة نظري ــي، »خاص آرش، نراق  )((

ــة«،  ــري للرشيع ــط النظ ــض والبس ــة: القب الديني

مجلــة: )قضايــا إســامية معــارصة(، )العــدد: 5)(، 

.)250 )ص/  ))200م(، 

أو   ) )إنَّ الـــ  والثــاين  )التعريــف(،  أو 

ــف  ــام التعري ــة يف مق )التحقــق(، واملعرف

كاملــة خالصــة صادقــة أي: إنَّهــا عــى 

الشــكل الــذي يجــب أن تكــون عليــه، 

ــا أنتجــه  ــق، أي: م ــام التحق ــا يف مق لكنَّه

ــي،  ــع الخارج ــد اآلن يف الواق ــاء لح العل

ومــا أضحــى موضوًعــا للتحصيــل العلمي، 

ــى  ــتملة ع ــة ومش ــة ناقص ــي ال محال فه

ــا لهــذا )فاملعرفــة الدينيــة(  أخطــاء، وتبًع

ــق  ــام التحق ــا يف مق ــارف له ــائر املع كس

ليســت  إنَّهــا  أي  جاعيــة(؛  )هويــة 

ــه، دون ســواه،  ــرد بعين ــد ف موجــودة عن

ــا هــي موزعــة عــى الــكل ومنتــرشة  وإنَّ

بــني الجميــع. كــا أنَّ لهــا يف اآلن نفســه 

ــن  ــراد م ــس امل ــة(؛ إذ لي ــة تاريخي )هوي

لــدى  يوجــد  مــا  الجاعيــة  الهويــة 

ا تنســحب  جاعــة املعارصيــن فقــط، وإنَّ

ــخ  ــوال التاري ــم ط ــن كان له ــى كل م ع

يف  وإســهامات  ومشــاركات  ماحظــات 

معرفــة خاصــة. إنَّ املعرفــة الدينيــة، تبًعــا 

لهــذا، جهــد إنســاين ممنهــج ومقنــن، 

ــه فهــم  ــخ، القصــد من وســيال عــر التاري

ــا الرشيعــة الحقــة  الرشيعــة )الديــن(، أمَّ

ــارع)2(. ــد الش ــت إالَّ عن ــة فليس الخالص

املرجع السابق، )ص/ )25(.  )2(
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االعتقــاد  إىل  يدفــع  وذاك،  هــذا  كل 

ــات  ــلمون تحدي ــب املس ــي يكس ــه ل أنَّ

التجديــد والتحديــث ليــس عليهــم أن 

يغــروا دينهــم الثابــت املقــدس املحفوظ؛ 

ــن  ــا العمــل عــى ماءمــة فهــم الدي وإنَّ

مــع املتغــرات التــي تطــرأ عــى العالـــم 

ــة  ــر تنمي ــن مظاه ــر م الخارجــي، كمظه

املعــارف الدينيــة، بحيــث إذا كان الديــن 

ــه  ــاين ل ــم اإلنس ــر فالفه ــه ال يتغ يف ذات

واملعرفــة املرتبطــة بــه واجــب تغيرهــا 

وتطويرهــا وتجديدهــا. وهــذا النمــط 

ــروع  ــن ف ــا م ــس إالَّ فرًع ــة لي ــن املعرف م

أنَّهــا  كــا  كلهــا.  اإلنســانية  املعرفــة 

ليســت )إلهيــة( مقدســة مــن منطلــق 

املوضــوع الدينــي الــذي تعالجــه؛ لــذا: ال 

ــا  ــوال خلطه ــن األح ــال م ــأي ح ــوز ب يج

ــره. ــه وجوه ــو يف أصل ــا ه ــن( ك )بالدي

إنَّ املعرفــة الدينيــة هــي نتــاج جهــد 

العلــاء يف دراســاتهم للنــواة غــر املتغــرة 

العلــاء  وهــؤالء  اإلســام،  لنصــوص 

مناهــج  باســتعال  النصــوص  يؤولــون 

النحــو  قواعــد  مــن  تنطلــق  متنوعــة 

ومــن  االســتداليل،  املنطــق  إىل  العــريب 

الهرمنوطيقيــا  إىل  األرســطية  الفلســفة 

الدينيــة  فاملعرفــة  لذلــك:  الحديثــة؛ 

تختلــف باختــاف هــذه املناهــج كــا 

بالظــروف  كبــر  حــدٍّ  إىل  ـر  تتأثَـّ أنَّهــا 

ــم،  ــد أو عالـ ــرة كل مجته ــة ونظ املحيط

وفضــًا عــن توظيــف مناهــج خاصــة 

لدراســة الديــن فــإنَّ عالـــم الديــن ميتلــك 

ــا للعالـــم وللطبيعــة وملكانــة  فهــًا خاصًّ

اإلنســان فيهــا. ويتحــدد ذلــك ليــس 

ــا  ــط وإنَّ ــن فق ــن خــال دراســته للدي م

ــة  ــوم الطبيعي ــه لتطــور العل ــا، بفهم أيًض

ــا لهــذا فنظــرة  واإلنســانية وغرهــا. وتبًع

وتحليــل وتأويــل عالـــم مــن القــرون 

الوســطى، عــى ســبيل املثــال، ســتبدو 

ـا عــن نظــرة ومقاربــة  مختلفــة جذريًـّ

يفــي  الــذي  األمــر  معــارص،  عالـــم 

-لزوًمــا- إىل تأويــات مختلفــة للديــن 

ومــن مغايــر مــن املعرفــة الدينيــة))(.

ــا أنَّ  ــه أيًض وإذا تحقــق هــذا تحقــق مع

املعرفــة الدينيــة -كــا ســبق البيــان- 

مثلــا  الزمــان  عــر  وتتحــول  تتطــور 

والء، وكيــي، »الحــوار حــول الديــن والسياســة يف   )((

ــد الكريــم رسوش«،  ــران: الفكــر الســياس لعب إي

سلســلة اإلســام واإلنســانية، دار الفنــك، الــدار 

البيضــاء، املغــرب، )999)م(، )ص/ 29، 30(.
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ــابق  ــل س ــل تأوي ــمل مح ــم أش ــل فه يح

ترتبــط  التأويــات  كل  أنَّ  بيــد  ضيــق. 

بالعــر الــذي يعيــش فيــه علــاء الديــن، 

وكذلــك بدرجــة تطــور العلــوم اإلنســانية 

والدراســات الدينيــة يف كل عهــد. »فمحال 

القــرآين  النــص  دراســة  عــى  اإلقبــال 

مســتقاة  وآليــات  مؤهــات  دون  مــن 

مــن خــارج القــرآن، وهــذه املؤهــات 

التــي تتحــدد مــن خــال تصــور العلــاء 

الذهنــي للعالـــم تُظهــر أنَّ أي فهم الدين 

مرتبــط بالزمــان موصــول بالعــر. ذلــك 

مثــًا[  ]املعــارصة  الدينيــة  املعرفــة  أنَّ 

ــوم  ــوم الي ــق عل ــال تطبي ــن خ ــاغ م تص

عــى دراســة جوهــر )النصــوص الدينيــة( 

ونســبية  رسمــدي،  فهــو  الديــن  ــا  أمَّ

املعرفــة الدينيــة ال تنســحب عــى الديــن 

ذاتــه«))(. 

وفــق هــذا التصــور يصــر االســتقصاء 

)للمــوروث  العقــاين  والنقــد  الفكــري 

املعــريف الدينــي( أمريــن الزمــني )إلعــادة 

بنــاء( تأويــات مســلمي اليــوم للنصــوص 

الدينيــة وفــق الفهــم الجديــد للعالـــم؛ إذ 

ــن  ــدة م ــوم، وال فائ ــوم الي ــة لعل ال قيم

املرجع السابق، )ص/ )3(.  )((

ــل  ــم والتحلي ــر وآالت الفه ــج الع مناه

املصاحبــة لهــا إذا لـــم توظــف يف خدمــة 

التفكــر  وتطويــر  الدينيــة(،  )املســألة 

ــد؛  ــي يف كل منحــى وعــى أي صعي الدين

ألنَّنــا أمــة ال تُعــرف بــيء مثلــا تُعــرف 

ــز بــيء قــدر متيزهــا  بإســامها، وال تتمي

ـه أســاس تطورهــا وجوهــر  بدينهــا. إنَـّ

تحديثهــا بــرشط التفاعــل اإلبداعــي مــع 

نصوصــه والتعاطــي اإليجــايب مــع روحــه، 

متحقًقــا  )وجــوًدا(  بــه  العلــم  وليــس 

شــامًخا(  )هرًمــا  بــه  واإلميــان  فقــط، 

بالتيــارات  قامئًــا فحســب كــا نؤمــن 

الفكريــة املتعــددة والتوجهــات املعرفيــة 

ــرة.  ــروع العلميــة املتكوث ــة، والف املتابين

كا، )إنَّ العلــم مــن أجــل العلــم )الــيء 

عــن  وضــال  انحــراف  أداة  لذاتــه( 

النباهــة اإلنســانية والنباهــة االجتاعيــة. 

إنَّ  الســياق:  هــذا  يف  هايدجــر  يقــول 

العلــم والحضــارة مثــرة ظــروف مرتاكمــة 

ــا عــن  عديــدة أصبــح اإلنســان فيهــا غريبً

نفســه؛ أي: راح ضحيــة للعلــم والفــن 

ــيء  ــة ال ــى أنَّ أهمي ــارة«)2( مبعن والحض

عــي، رشيعتــي، »النباهــة والســتحار«، ترجمــة:   )2(

هــادي، الســيد ياســني، دار األمــر، بــروت، لبنــان، 

)ط. 2(، )2007م(، )ص/ 37)(.
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ــدر  ــرز وتنمــو بق ــا ت ــا كان- إنَّ ــا م -كائًن

ــان  ــني باإلنس ــه املوصولت ــه وفاعليت عطائ

يف  وليــس  املتفطــن،  العاقــل  الواعــي 

ــة ابتعــاد هــذا اإلنســان عــن نفســه  حال

واســتغراقه يف يشء آخــر.

من األحادية المنهجية إلى 
التكامل المنهجي:

ويبقــى أنَّ هــذا األمــر ســيبدو صعبًــا، 

ــج  ــور منه ــاب تص ــتحيًا، يف غي ــل مس ب

محــدد يف التعاطــي مــع نصــوص الديــن؛ 

قــراءة وفهــًا وتأويــًا، ولرمبــا يــزداد األمر 

ــج  ــك إىل منه ــكال ذل ــم إي ــة إذا ت صعوب

ــى  ــواه ع ــادًرا دون س ــاره ق ــد باعتب وحي

الصحيحــة  القــراءة  مبتطلبــات  الوفــاء 

للنــص الدينــي، مبــا يعنــي أنَّ الطريــق 

األنســب لفهــم هــذا النــص ال يتــأت عــر 

)أحاديــة منهجيــة( تتيــح النظــر إليــه مــن 

زاويــة مخصوصــة، ووفــق رؤيــة محــددة 

ــواها. كا،  ــا س ــي م ــا وتلغ ــي بذاته تكتف

إنَّ طبيعــة نصــوص الوحــي -كــا ســبقت 

اإلشــارة- تقتــي التعامــل معهــا مــن 

منطلــق االختيــار التكامــي وعــى أســاس 

النظــرة الشــمولية، ســواء يف ذلــك تكامــل 

املناهــج  تكامــل  أو  والعلــوم  املعــارف 

والوســائل. فليــس مثــة رضورة معرفيــة 

الختــزال التعــدد املنهجــي أو إلغائــه عــى 

الدينيــة؛ ألنَّ  النصــوص  مســتوى فهــم 

املنهــج املوحــد -كائًنــا مــا كان- مهــا أويت 

ــة  ــة معرفي ــة أو كفاي ــة إجرائي ــن فعالي م

بالفهــم  إمســاكه  يدعــي  أن  ميكــن  ال 

الشــامل واملتكامــل للنــص. بــل إنَّ أقــى 

مــا يدعيــه املنهــج -يف إطــار تعريفــه 

ــى  ــدرة ع ــو الق ــه- ه ــد ووظيفت وتحدي

ــة،  ــة الديني ــن الحقيق ــب م معالجــة جان

، وإذا  ــس إالَّ ــا، لي ــن معارفه ــة م أو معرف

املعــارف  دائــرة  يف  كذلــك  ذلــك  كان 

ــة  ــة املوصول ــك باملعرف ــا بال ــة، ف البرشي

ــي هــي متعــددة يف  بخطــاب الوحــي الت

ــا. ــرة يف حقيقته ــا، متكوث أبعاده

وبنــاء عــى هــذا؛ فــإنَّ العمــل عــى 

دراســة  إطــار  يف  منهجــي(  )توحيــد 

ال  إشــكاليته-  -رغــم  الديــن  نصــوص 

ــني  ــن ب ــا م ــج م ــار منه ــر اختي ــم ع يت

إقصــاء  مقابــل  يف  املعتمــدة  املناهــج 

املناهــج األخــرى؛ ألنَّ ذلــك يُفــي إىل 

رؤيــة معرفيــة مجتــزأة وناقصــة إزاء تلــك 

ذاتــه.  الديــن  وإزاء  نفســها  النصــوص 

فــاذا مثــًا لــو أردنــا أن نفهم القــرآن من 
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ــؤدي  خــال املنهــج األصــويل فقــط؟ أال ي

ــبعة  ــة مش ــة ديني ــاق رؤي ــك إىل انبث ذل

ــدي  ــب العقائ ــاء الجان ــع إقص ــا، م فقهيًّ

ــفي  ــاين والـفـلـسـ ــي والـعـرفـ واألخـاقـ

وغــره! والســيايس  واالجتاعــي 

ومــن هنــا: فــإنَّ املدخــل املائــم لتأســيس 

منهــج الئق بنصــوص الدين هــو االنطاق 

مــن رؤيــة شــمولية تكامليــة وليســت 

تجزيئيــة تفاضليــة، أي: مــن تصــور )عــر-

منهاجــي( تلتقــي ضمنــه مكونــات مناهج 

قوامهــا  بعاقــات  محكومــة  عديــدة 

الرتابــط والتفاعــل، والتداخــل والتكامــل، 

بحيــث تخضــع لقواعــد معياريــة واحــدة 

فــا يكــون الرتكيــب فيــه )املنهــج( باعثًــا 

ــا عــى  عــى التضــارب والتعــارض، وإنَّ

ــايل:  االتســاق واإلحاطــة والشــمول؛ وبالت

الرتكيبيــة  املنهجيــة  هــذه  يف  يتحقــق 

التكامليــة لفهــم النــص الدينــي االتســاق 

اللغــة  فهــم  أدوات  بــني  والتكامــل 

والفلســفة والعرفــان واألخــاق والسياســة 

ــكَّ  ــك، وال ش ــر ذل ــخ وغ ــكام والتاري وال

أن تفعيــل مثــل هــذا املنهــج املتقــدم 

يســتدعي تخفيــف الخصومــة املنهجية يف 

الثنائيــات املتقابلــة بــني املبــاين واآلليــات 

والنقــي،  العقــي  بــني  والوســائل؛ 

اإلخبــاري واألصــويل، الكامــي والفلســفي، 

الظاهــري والباطنــي، التقليــدي والحدايث، 

ــذا. ــابه ه ــا ش وم

والحاصــل مــاَّ تقــدم أنَّ توحيــد املناهــج 

ال يقــوم عــى االختــزال واإللغــاء، بــل 

ــني  ــس ب ــع املتجان ــمول والجم ــى الش ع

ــاذب  ــا لتج ــة وإخضاعه ــارص املتقابل العن

وتفاعــل متبــادل يفــي إىل إخــراج مــا ال 

يتســق منهــا مــع املنهــج الشــامل، ويُبقــي 

عــى مــا هــو متجانــس مــع الســياق 

العــام ومنتظــم فيــه، أي: »إنَّ توحيــد 

الدينــي  النــص  املنهــج يف إطــار فهــم 

يقتــي تعــدًدا يف بنيتــه ومكوناتــه إذا 

ــه أداء دور إطاقــي وشــمويل  ــد ل ــا أُري م

ــه الواســعة، ومــن  ــن بصورت يف فهــم الدي

متعــددة  أجــزاء  ذو  كُل  هــو  حيــث 

ورســالة واحــدة؛ إذ ال بُــدَّ للمنهــج يف 

هــذه الحالــة أن يجمــع يف اآلن نفســه 

بــني شــمولية َوحَدويــة، وتعدديــة بُعدية، 

بقــدر مــا يجمــع الديــن ذاتــه بــني تعــدد 

يف مجــاالت املعــارف ومســتويات العاقــة 

مــع اإلنســان والكــون، فالشــمول يف هــذا 
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الزم  ورشط  رضوريــة  مقدمــة  املجــال 

لحصــول فهــم رؤيــوي متكامــل حــول 

الديــن«))(.

* خاتمة:
يتحصــل مــاَّ ســبق أنَّ النظــر يف خطــاب 

الوحــي ونصــوص الديــن مــن منطلــق 

تكامــل املعــارف وتوافــق العلــوم يجعــل 

النصــوص  لتلــك  اإلنســان  تلقــي  مــن 

والخطابــات أمــرًا ال تََكلــف فيــه وال عنــاء، 

ــا  ــوًما مب ــا موس ــه له ــل فهم ــا يجع مثل

يكفــي مــن العمــق والشــمول، ومبــا يلــزم 

ــم  ــك أنَّ الفه ــة؛ ذل ــة واملرون ــن الحيوي م

والتفاعــل  الوحــي  لنصــوص  اإلنســاين 

ــا يتــم  معهــا -وفــق املنظــور التكامــي- إنَّ

يف إطــار مقاصدهــا العامــة وأبعادهــا 

الكليــة التــي تشــمل عوالـــم اإلنســان 

ــب،  ــن جان ــواء، م ــد س ــى ح ــون ع والك

ــر،  ــب آخ ــن جان ــم(، م ــم )أي: الفه ويت

ــن  ــد م ــة( تســعى نحــو املزي كــــ )فعالي

االكتشــافات،  مــن  واملزيــد  الحقائــق 

عــى ضــوء مــا يســتجد يف دوائــر العلــوم 

حبيــب، فيــاض، »مقاربــات يف فهــم الديــن«،   )((

ــروت،  ــي، ب ــر الدين ــة الفك ــز الحضــارة لتنمي مرك

.)23  ،22 )ص/  )2008م(،   ،)( )ط.  لبنــان، 

املختلفــة، وحقــول املعــارف املتعــددة 

التــي منهــا تُســتَمد النظريــاُت واملناهــُج، 

ــن  ــن م ــي مُتَك ــُم الت ــائُل واملفاهي والوس

الحيــة  القــراءة  الدينــي  النــص  قــراءة 

واألزمــان،  العصــور  بتجــدد  املتجــددة 

ــل املواكــب  ــه التأوي وتســاعد عــى تأويل

لِـــَا يطــرأ مــن تحــوالت وتغــرات يف 

ــاس  ــى أس ــن، ع ــاالت وامليادي ــتى املج ش

أنَّــه النــص الجامــع الشــامل: »َمــا َفرَّطَْنــا 

ــرة:  ــورة البق ٍء«، )س ــن َشْ ــاِب ِم يِف الِْكَت

38(، الــذي ال تنكشــف حقائُقــه ويتيــر 

تأويلـُـه إالَّ ملــن أُويتَ علــًا واســًعا )مطلــق 

ــه(. ــًا بعين ــس عل ــم ولي العل

ــوم  ــإنَّ االقتصــار عــى عل ــذا؛ ف ــا له وتبًع

بعينهــا يف التعاطــي مــع خطــاب الوحــي، 

لــه  محــدد  فهــم  عــى  الثبــات  كــا 

باعتبــاره الفهــم الكامــل، أو الوقــوف عنــد 

زمــن مخصــوص بوصفــه زمــن التفســرات 

الصحيحــة والقــراءات الســليمة، كل ذلــك 

للنــص  البــرشي  الفهــم  تطــور  يُعيــق 

ــذا  ــة ه ــن فاعلي ــد م ــا يَُح ــي مثل الدين

النــص عــى مســتوى التمثــل النظــري 

واإلدراك التجريــدي قبــل مســتوى التجي 

ــي.  ــر العم ــي والتأث الواقع
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  تمهيدٌ:

بعــد حالــة التــأزم اإلبســتيمي يف العلــوم 

املنهجيــة  وقصــور  عموًمــا،  اإلنســانية 

التقليديــة يف الجامعات اإلســامية أضحت 

منهجيــة التكامــل بــن العلــوم واملعــارف 

امليثودولوجيــا  يف  أهميــة  ذات  رضورة 

ــد  ــد دعــاة التجدي املعــارصة، ال ســيام عن

أنَّ  املعــارص؛ غــر  الفكــر اإلســامي  يف 

املنهجيــة  يف  املعــريف  التوجــه  هــذا 

ــل  ــًدا يف تحصي ــن مقل ــم يك ــارصة لـ املع

يف  ذكيــة  إجرائيــة  تقنيــة  أو  منهجيــة 

)*( أســتاذ الفلســفة بجامعــة المــن دباغــن، ســطيف، 

الجزائــر، الربيــد اإللكــروين:

 benserai20@gmail.com

عالقة الرؤية إلى العالـم بالتكامل المعرفي 
)مدونة الغزالي أنموذجـًا(

نصر الدين بن سراي )*( 

234
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التعامــل مــع العلــوم الوافــدة أو األصيلــة، 

املعــريف  التداخــل  عمليــُة  كانــت  بــل 

ــارف  ــك املع ــن تل الداخــي والخارجــي ب

املعرفيــة  بالســليقة  مامرســة  عمليــَة 

النــامذج  ومــن  اإلســامي،  الــراث  يف 

الظاهــرة لذلــك مــا نجــده بوضــوح يف 

ــة،  ــن تيمي ــزايل واب ــد الغ ــة أيب حام مدون

حيــث حــاول الغــزايل تقريــب العلــوم 

ــامي،  ــداويل اإلس ــال التَّ ــدة إىل املج الواف

هــذه املنهجيــة -أي: منهجيــة التَّكامــل 

ــامي  ــر اإلس ــعى الفك ــي يس ــريف- الت املع

ــا هــي وليــدة رؤيــة  املعــارص لتفعيلهــا، إنَّ

ــة  ــم، حيــث متــارس هــذه الرؤي إىل العالـ

دوًرا مهــاًم يف تلــك املامرســة؛ إذ تعــد 

ــا يف تصــور فكــرة التكامــل  ناظــاًم منهجيًّ

ــة  ــا مبني ــوم؛ باعتباره ــف العل ــن مختل ب

ترشــد  التــي  التوحيــد  منظومــة  عــى 

واملعرفيــة، وترســم  العلميــة  املامرســة 

لهــا الغايــة والهــدف، كــام أنَّ مســألة 

التكامــل املعــريف املســتوحاة مــن الرؤيــة 

ــة وشــيجة  ــة، ذات صل ــة التوحيدي الكوني

التكامــل  ومامرســة  الكونيــة  بالرؤيــة 

الرؤيــة  يف  متضمــن  منهجــي  كإجــراء 

العقديــة التوحيديــة التــي تــروُم اإلبــداَع 

واالبتــكار؛ فالرابــط املنهجــي يف التداخــل 

تضبطــه  والخارجــي  الداخــي  املعــريف 

ــُه نحــو التوجــه  ــة وتُبَْوِصلُ ــة الكوني الرؤي

املعــريف الــذي يخــدم اإلنســانية؛ ومقاربــة 

أيب حامــد الغــزايل يف محاولــة تقريــب 

املنطــق وغــره مــن املعــارف إىل املجــال 

ــتحق أن  ــة تس ــامي مقارب ــداويل اإلس الت

تســرعي انتبــاه الباحثــن يف هــذا الحقــل؛ 

ــم  ــة لتقدي ــذه الدراس ــعى ه ــك: تس لذل

قــراءة لتلــك املامرســة املنهجيــة لــدى 

ــن؛ تســتهدف األوىل:  ــن وجهت ــزايل م الغ

تبــنُّ التداخــل املعــريف الخارجــي مــع 

ــم  ــة توسُّ ــروم الثاني ــدة، وت ــوم الواف العل

التداخــل املعــريف الداخــي يف املعــارف 

ــاؤالت  ــث التس ــعيًا إىل بح ــامية؛ س اإلس

اآلتيــة: مــا هــو مفهــوم التكامــل املعــريف 

وحــدة  عاقــة  ومــا  الغــزايل؟  عنــد 

املعــريف  بالتكامــل  العالـــم  إىل  الرؤيــة 

ــب  ــم جوان ــي أه ــا ه ــزايل؟ وم ــد الغ عن

ومظاهــر التكامــل املعــريف لــدى الغــزايل؟ 

كيــف ميكننــا أن نفيــد مــن هــذه املقاربــة 

يف الراهــن الــذي يواكــب األزمــة املعرفيــة 

الحاليــة يف الفكــر اإلســامي املعــارص؟ 

وإىل أي مــدى ميكــن أن نفعــل هــذه 

الرؤيــة يف املقاربــة بــن العلــوم اإلســامية 

ــارف؟  ــن املع ــا م وغره
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ــل  ــم والتكام ــى العالـ ــة إل الرؤي
المعرفــي:

ال شــكَّ أنَّ هنــاك صلــة وشــيجة بن وحدة 

الرؤيــة إىل العالـــم والتكامــل املعــريف، 

ــة ال  ــك الرؤي ــد مــن تل فهــذا األخــر يتول

محالــة، وال شــكَّ أنَّ الرؤيــة التــي يتبناهــا 

ــة  ــة وحياني ــة توحيدي ــي رؤي ــزايل ه الغ

كونيــة؛ أســاس اســتمدادها مــن اللــه 

ووحيــه )الكتــاب املســطور( و)الكــون 

املنظــور(؛ إذ إنَّ معرفــة اللــه هــي أســاس 

كل معرفــة لــدى الغــزايل، وفكــرة التوحيد 

كامــل  يف  تتغلغــل  املســلمن(  )عنــد 

ــتغرق  ــد يس ــاين: »فالتوحي ــود اإلنس الوج

كل جوانــب الوجــود والحياة وعى أســاس 

هــذه النظــرة الواقعيــة الشــاملة لعقائــد 

ــرآن ...  ــاين الق ــا مع ــام تحدده ــام ك اإلس

ــاًم  ــان يتغلغــل حاك ــى اإلمي نجــد أنَّ معن

كل وجــود املســلم، كــام ينبغــي أن يتمثل 

يف كل لحظــة وملحــة مــن حياتــه، فعقائــد 

ــد  ــد: أن يعب ــى التوحي ــوم ع ــام تق اإلس

اللــه أن يحقــق عقيدتــه ويزكيهــا متفاعــًا 

ــى  ــه. وتتج ــود وناموس ــع الوج ــع واق م

العقيــدة يف املجــال الســيايس: إفــراد اللــه 

ــال  ــدة يف املج ــر العقي ــة. وتظه بالحاكمي

االقتصــادي: إقــرار يف شــأن املــال مبالكيــة 

اللــه وخافــة البــر. وتبــدو العقيــدة يف 

املجــال العلمــي: توحيــًدا لرصيــح العقــل 

ــن  ــاد م ــبيل االزدي ــل يف س ــح النق وصحي

معرفــة اللــه وكشــف حقيقــة الوحــدة يف 

ــون«))(.  الك

التوجــه  تحقيــق  هــي  -إذن-  فالغايــة 

هــذا  يف  مركــزًا  باعتبــاره  الخالــق  إىل 

ــق  ــو تحقي ــدف األســمى ه الوجــود واله

معنــى العبــادة يف حيــاة اإلنســان، وال 

فالغايــة -إذن- هــي تحقيــق التوجــه 

ــذا  ــزًا يف ه ــاره مرك ــق باعتب إىل الخال

هــو  األســمى  والهــدف  الوجــود 

تحقيــق معنــى العبــادة يف حيــاة 

اإلنســان.

يكــون النشــاط اإلنســاين متصًفــا بهــذا 

الوصــف محقًقــا لهــذه الغايــة -التــي 

ــة الوجــود  ــا هــي غاي ــرآن أنَّه يحــدد الق

أبــو األعــى املــودودي، »اإلميــان باللــه«، تقديــم:   )((

محمــد عبــد الحكيــم خيــال، دار الخافــة للطباعة 

والنــر، )ص/ 6، 7(.
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اإلنســاين- إالَّ حــن يتــم هــذا النشــاط 

وفــق املنهــج الربــاين، إنَّ هــذه الحقيقــة 

تصحيــح  يف  فقــط  أهميتهــا  تكمــن  ال 

التصــور اإلميــاين، وإنَّ كان هــذا التصحيــح 

ــاة  ــة الحي ــة؛ فقيم ــة ضخم ــه غاي يف ذات

تصبــح  ترتفــع حــن  ذاتهــا  اإلنســانية 

الكينونــة  للــه، وتتــوازن  كلهــا عبــادة 

تؤمــن  فهــي  وذلــك،  بهــذا  اإلنســانية 

ــوم  ــر املعل ــر، وهــي تتدب ــول الكب باملجه

اللــه يف  الكبــر))(، فالتوحيــد ومركزيــة 

الرؤيــة الكونيــة التوحيديــة )تعــرف كلهــا 

أو تنّكــر كلهــا( يتكامــل فيهــا الوجــود 

ــك  ــددة، ذل ــه املتع ــكل جوانب ــاين ب اإلنس

أنَّ التوحيــد: »يعــرب عــن بنــاء الفطــرة 

يف الوجــود اإلنســاين والكــوين ويتضــح 

ــر  ــان أك ــاة واإلنس ــق بالحي ــكل لصي بش

ــا  ــة وم ــق الغائي ــو منطل ــواه وه ــن س م

يتعلــق بــه يف بنــاء النظــرة وســنن الكــون 

مــن مفاهيــم التوحيديــة يف غائيــة الخلــق 

وتكامليتــه«))(.

مرص  اإلسالمي«،  التصور  »خصائص  قطب،  سيد   )((

القاهرة دار الروق، )ط. 6(، )ص/ ))) - )))(.

ــة  ــة الكوني ــليامن، »الرؤي ــو س ــد، أب ــد الحمي عب  )((

ــق األســاس لإلصــالح  ــة، املنطل ــة القرآني الحضاري

اإلنســاين«، دار الســام للطباعــة والنــر، )ط. )(، 

.)58 )ص/ 

ــه  ــتمد رؤيت ــزايل يس ــا أنَّ الغ ــد قدمن وق

القــرآن  املقــدس  النــص  الكونيــة مــن 

ــا إلهيًــا مهيمًنــا،  الكريــم باعتبــاره نصًّ

دون  مــن  تكتمــل  ال  الرؤيــة  »وألنَّ 

وضــوح هــذا الجانــب اإلنســاين املهــم 

ــة  ــة القرآني ــة الكوني ــب الرؤي ــن جوان م

يتبــدى وجــه آخــر  الحضاريــة، وهنــا 

لروعــة الرؤيــة القرآنيــة الكونيــة، يكشــف 

ــدي التكامــي الكــوين  عــن البعــد التوحي

اآلخــر  يتبــدى  حيــث  الرؤيــة  لهــذه 

ــًا  ــا تكام ــدى األن ــا، ويتب ــع األن ــًا م تكام

الرؤيــة  يف  ذلــك  وكل  آخــر،  كل  مــع 

دوائــر  عــن  عبــارة  الكونيــة  القرآنيــة 

متداخلــة يف نســيج حضــاري توحيــدي... 

يقــوم عــى الغائيــة والتكامــل والتناســق 

والتفاعــل«))(، ويتضــح لنــا مــامَّ ســبق أنَّ 

الرؤيــة التوحيديــة الكونيــة التــي قــال بها 

ــي  ــة ه ــه الوحياني ــب رؤيت ــزايل حس الغ

ــع  ــن واق ــرب ع ــة تع ــة أو ثاقب ــة صائب رؤي

الوجــود أو الواقــع املوجــود وعــن الحيــاة 

ــجام  ــم وانس ــانية يف تناغ ــرة اإلنس والفط

بــل ترشــدها، وكذلــك تنطلــق مــن فكــرة 

عبــد الحميــد أبــو ســليامن، »الرؤيــة الكونيــة   )((

الحضاريــة القرآنيــة..«، املرجــع الســابق، )ص/ 

.)6(
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مركزيــة اللــه )الــذات اإللهيــة املطلقــة(، 

الرؤيــة  التوحيــد تنطلــق  ومــن مبــدأ 

التوحــد  »مبــدأ  إىل  الغزاليــة  القرآنيــة 

الكــون  عاقــات  فهــم  يف  والتكامــل 

ــانية  ــرة إنس ــاء فط ــث اإلخ ــاة حي والحي

ــة واإلعــامر مســؤولية  ــة واألخاقي والغائي

ســلوكية اجتامعيــة إنســانية، وأنَّ بنــاء 

الكــون والحيــاة واإلنســان وحــدة يف تنوع 

ــدة«))(،  ــل يف وح ــوع متكام ــل وتن متكام

ولعــلَّ طبيعــة الرؤيــة اإلســامية »تتميــز 

ــا  بالتكامليــة إىل معرفــة للوجــود ككل، أمَّ

بالنســبة إىل املعرفــة والعلــم؛ فــإنَّ طبيعة 

الديــن  بــن  تفصــل  ال  اإلســام  رؤيــة 

ــط  ــم وترب ــاق والعل ــن األخ ــم وب والعل

ــة  ــة تكاملي ــوم بطريق ــف العل ــن مختل ب

تســتند إىل رؤيــة كونيــة توحيديــة إىل 

ــي يف  ــور اإلله ــام أنَّ الحض ــم«))(، ك العالـ

ــك  ــازم لتل ــم م ــة للعل ــة التوحيدي الرؤي

ــا  الرؤيــة، يقــول مهــدي كلشــني: »إنَّ

عبــد الحميــد أبــو ســليامن، »الرؤيــة الكونيــة   )((

الحضاريــة القرآنيــة..«، املرجــع الســابق، )ص/ 

.)6(

زيك امليــاد، »التكامــل املعــريف بــن العلــوم يف   )((

رؤيــة علــاء الطبيعيــات املســلمن املعارصيــن«، 

مقــال، )ص/ 7(:

http://www.kalem.net/v1/rpt=9150art

يف  اإللهيــة  الرؤيــة  تحكيــم  إىل  ندعــو 

يتحــرك  أي  العلمــي،  البحــث  أجــواء 

ــه  العلــم عــن موقــف يذعــن بوجــود الل

ــه،  ــظ ل ــون وحاف ــق للك ــبحانه- كخال -س

ــم الوجــود  ــة ال تختــزل عل ويف إطــار رؤي

يف املــادة وترفــض مــا يجــرد الكــون عــن 

ــاق،  ــام أخ ــود نظ ــن بوج ــه، وتؤم هدفي

ــلبية  ــم الس ــات العل ــب تبع ــك لتجن وذل

أنَّ  ناحــظ  حيــث  معطياتــه،  وتعزيــز 

ــا العلــامين تعــرض عــن  ــة باتجاهه املعرف

ــم باملــادة فقــط ... ــه -ســبحانه- وتهت الل

العالـــم  بــن  بالعاقــة  يرتبــط  وفيــام 

والديــن تعتقــد أنَّ العالـــم يقــع يف مرتبــة 

ــا أي  ــه أساًس ــن وهــو ال يوازي ــة للدي تالي

ــن يف املســتوى  ــم يقــع بعــد الدي إنَّ العل

الطــويل وليــس إىل جانبــه يف مســتوى 

ــل  ــي ميث ــاط العلم ــام أنَّ النش ــريض، ك ع

ــات خاصــة«))(. ــم بآلي ــة تت مامرســة ديني

»إحيــاء  كتابــه  الغــزايل  اســتهل  لقــد 

ــم(،  ــاب عــن العل ــن« بـــ )ب ــوم الدي العل

مهــدي كلشــني، »مــن العلــم العلــاين إىل العلــم   )((

ــايئ،  ــد الط ــة: رسم ــادي، ترجم ــي«، دار اله الدين

ــادي، )ص/ 8، 7(. ــارة العب ــة: س مراجع



240

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

ــة  ــم بداي ــل العل ــأن يجع ــِف ب ــم يكت لـ

ــواب  ــه أول األب ــه بكون ــل خصَّ ــول »ب الق

العلــم عنــد  إنَّ  للعبــادات،  املخصصــة 

بــل  عبــادة،  أي  عــى  مقــدم  الغــزايل 

هــو عبــادة، واإلنســان يعتــرب متعبــًدا 

ــرط  ــه ب ــم ويحصل ــب العل ــاعة يطل س

خلــوص النيــة«))(، وال شــكَّ أنَّ العلــوم 

أم  وحيانيــة،  أكانــت  ســواء  واملعــارف 

ــرًا  ــا وأنَّ كث ــام بينه ــل في مكتســبة تتفاع

ــامم  ــم اهت ــامء املســلمن كان له ــن عل م

منهــم  إدراكًا  العلــوم؛  أكــر  بتحصيــل 

ــل إنَّ  ــا، ب ــة له ــرة التكاملي ــة النظ ألهمي

هــذه النظــرة كانــت إحــدى مميــزات 

الــراث اإلســامي، كــام أشــار إىل ذلــك 

ــه ال  ــه: »كــام أنَّ ــد الرحمــن بقول طــه عب

ــا  ــوم بعضه ــذه العل ــر ه ــدع يف أن تؤث ب

يف بعــض فتنتقــل عــى ســبيل املثــال 

ــم  ــق إىل عل ــن املنط ــل م ــاف الدلي أوص

الــكام، ثــم منهــا إىل علــم األصــول فــإىل 

ــاف  ــذه األوص ــون ه ــة، وتتل ــم الباغ عل

ــم  ــوم، ث ــذه العل ــن ه ــم م ــون كل عل بل

تنتقــل هــذه األوصــاف بألوانهــا املختلفــة 

ــن يف القــرن  ــوم الدي ــاء عل ــم، »إحي ســعاد الحكي  )((

العرشيــن«، مــرص، القاهــرة، دار الــروق، )ط.)(، 

)004)م(، )ص/ )5(.

مــن علــم إىل آخــر كأن يعــرض الدليــل يف 

علــم املنطــق بلــون علــم الــكام أو علــم 

ــوان املختلفــة  األصــول، وقــد تجتمــع األل

للدليــل يف العلــم الواحــد ومــا هــذا وذلك 

ــزع  ــريب ينـ ــامي الع ــراث اإلس إالَّ ألنَّ ال

نـــزعة تكامليــة ظاهــرة يــكاد ينفــرد بهــا 

عــن غــره«))(، وإذا كانــت هــذه الســمة 

ــزايل  ــإنَّ الغ ــامي؛ ف ــراث اإلس ــارزة لل الب

قــد كان لــه فيهــا بالــغ األثــر مــن خــال 

ــن  ــي م ــة الت ــة الوحياني ــه التوحيدي رؤيت

ــرة  ــا: النظ ــا أو نتائجه ــة آثاره طبيع

فــإنَّ الغــزايل قــد كان لــه فيهــا بالــغ 

األثــر مــن خــالل رؤيتــه التوحيديــة 

الوحيانيــة التــي مــن طبيعــة آثارهــا 

أو نتائجهــا.

األبحــاث  تلــك  مــن خــال  التكامليــة 

ــة،  ــث اآلتي ــا يف املباح ــرق إليه ــي نتط الت

يقــول عبــد الغنــي عبــود يف هــذا الصــدد: 

ــق  ــن منطل ــه ... م ــا قال ــال م ــزايل ق »الغ

أو  وامليــزان  »اللســان  الرحمــن،  عبــد  طــه   )((

التكوثــر العقــي«، بــروت، املركــز الثقــايف العــريب، 

.)((( )ص/  )998)م(، 
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ــًا  ــرى تكام ــث ي ــص، حي ــادي الخال املتف

بــن ملــكات اإلنســان ومواهبــه وال يراهــا 

مناطــق منفصلــة، كــام يــرى تكامــًا بــن 

هــذه امللــكات اإلنســانية مجتمعــة وبــن 

النظــام الكــوين«))(، ومــا ذلــك إالَّ انســجام 

ــة  ــه العقدي ــع نظرت ــل م ــم وتكام وتناغ

لإلنســان والكــون والعالـــم والطبيعــة،

أي: إنَّ النظــرة العقديــة التوحيديــة هــي 

الناظــم يف هذه املنهجيــة التكاملية، »وإذا 

ــد  ــلمن ق ــر املس ــن غ ــرون م كان املفك

نحــوا هــذا املعنــى فلقــد جاء ذلــك تحت 

وطــأة الحاجــة إىل مثــل هــذا التكامــل ... 

وفــرق كبــر بــن آراء يذهــب إليهــا القائل 

ــل  ــا القائ ــب إليه ــا وآراء يذه ــا مؤمًن به

ــض  ــى النقي ــا ... أي ع ــرًا إليه ــا مضط به

وبذلــك  حقيقــة«))(،  بــه  يؤمــن  مــامَّ 

تكــون العقيــدة التوحيديــة اإلســامية 

ــدأ  ــة فمب ــرة التكاملي ــدة للنظ ــي املول ه

ــارة  ــارص الحض ــد يؤثــر يف كل عن التوحي

اإلســامية »ويقيــم بينهــا روابــط محــددة 

عبــد الغنــي عبــود، »الفكــر الرتبــوي عنــد الغــزايل   )((

كــا يبــدو مــن رســالة أيُّهــا الولــد«، دار الفكــر، 

)ط. )(، القاهــرة، ))98)م(، )ص/ 75(.

أيــوب دخــل اللــه، »الرتبيــة اإلســالمية عنــد   )((

بــروت،  الفكريــة،  املكتبــة  الغــزايل«،  اإلمــام 

.)((7 )ص/  )996)م(،   ،)( )ط.  صيــدا، 

ــي  ــمول الت ــة والش ــادة الصياغ ــم إع وتت

ــارص  ــن عن ــرص م ــام يف عن ــا اإلس يحدثه

ــا  حضارتــه بدرجــة تــراوح يف العمــق ... أمَّ

التحويــل الجــذري فهــو املتعلــق بالتأثــر 

عــى وظيفتــه؛ ألنَّ وظيفــة العنــرص هــي 

ــك  ــن ذل ــه وب ــة بين ــكل العاق ــي تش الت

ــاء  ــبب يف إنش ــو الس ــذا ه ــر، وه الجوه

ــوم  ــار عل ــد، واعتب ــم التوحي املســلمن عل

ــا وراء  ــوم م ــة وعل ــم املعرف ــق وعل املنط

ــا  ــه«))(، وملَّ ــا ل ــاق فروًع ــة واألخ الطبيع

يكــن االعــراف بوحدانيتــه وتوحيــده، 

بوحــدة  االعــراف  يتــم  فبالــرورة 

صفــة  والحقيقــة  فالحــق  الحقيقــة، 

تقتضيهــا حقيقــة التوحيــد، لقــد بــنَّ 

الفاروقــي كيــف أنَّ مبــدأ التوحيــد يقــوم 

ــدة  ــي وح ــا يقت ــدأ منهجيًّ ــه مب -بوصف

الحقيقــة- عــى ثاثــة مبــادئ فرعيــة 

ــي يكتســبها  ــة الت ــق بطبيعــة املعرف تتعل

ــا؛ ــن مصادره ــان م اإلنس

يوافــق  ال  مــا  جميــع  رفــض  األول: 

، لحقيقــة ا

الثاين: إنكار التناقض،

والثالــث: االنفتــاح عــى األدلــة الجديــدة، 

إســامعيل الفاروقــي، »التوحيــد«، ترجمــة: الســيد   )((

ــر )د ط(، )ص/ 55(. عم
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ــوم  ــن مفه ــدأ م ــأ التكامــل يب »إنَّ منش

الرؤيــة الوجوديــة، ووضعهــا محــل الرؤية 

التوحيــد  بقيمــة  ورشطهــا  الكونيــة، 

وقيميًّــا،  ميتافيزيقيًــا  مبــدأ  بوصفــه 

ونفســيًّا«))(،  وجامليًّــا،  واجتامعيًّــا، 

اللــه وخليفتــه  فاإلنســان هــو ممثــل 

ويحمــل أمانــة ومســؤولية ثقيلــة يف هــذا 

الوجــود »فاالعتقــاد بــأنَّ اللــه يف الوجــود 

مينحنــي رؤيــة شــاملة كونيــة نــرى فيهــا 

الطبيعــة ذات نظــام واٍع بذاتــه والتوحيــد 

ــة ووحــدة  ــه وحــدة الحقيق يتشــعب من

التاريــخ، والنــوع اإلنســاين يطوي مســرته 

مــن كونــه طيًنــا إىل اللــه يف التاريــخ، 

ومــن هنــا: فــإنَّ التاريــخ هــو رضورة 

ــرة  ــام أنَّ الس ــم ك ــان إىل عل ــوع اإلنس ن

هــي رضورة الفــرد اإلنســاين إىل علــم«))(.

إنَّ الرؤيــة التوحيديــة الكونيــة هــي التــي 

ــريف  ــل املع ــرة يف التكام ــك النظ ــد تل تول

واملعــارف  العلــوم  يف  ككل  للوجــود 

ــون  ــام الك ــان، فنظ ــأها اإلنس ــي أنش الت

إسـامعيل الفاروقي، »جوهر الحضارة اإلسـالمية«،   )((

)989)م(،  والتوزيـع،  للنـر  الزيتونـة  الجزائـر، 

)ص/ 9، ومـا بعدهـا(.

عــي رشيعــي، »العــودة إىل الــذات«، ترجمــة:   )((

ــراء،  ــرة، دار الزه ــتا، القاه ــوقي ش ــم الدس إبراهي

.)67  -  (6( )ص/  ))99)م(،   ،)( )ط. 

املوجــد  ألنَّ  متناســق؛  متكامــل  كلــه 

لــه واحــد، واإلنســان هــو سلســلة يف 

ــة  ــة واملنتظم ــودات املتكامل ــذه املوج ه

ــذه  ــع ه ــجام م ــل واالنس ــارس التكام مي

الكونيــة. الســمفونية 

التكامل المعرفي عند الغزالي:
لقــد أرشنــا فيــام ســبق إىل أنَّ الرؤيــة إىل 

العالـــم -والتــي هــي عنــد الغــزايل الرؤية 

املولــدة  هــي  الكونيــة-  التوحيديــة 

رؤيــة  وتتجســد  التكامليــة،  للنظــرة 

العالـــم التوحيديــة يف عمليــة الربــط بــن 

ــا  ــي يتحــدث عنه ــة الت ــاالت املعرفي املج

لحــدود  وجــود  فــا  الكريــم،  القــرآن 

ــة  ــل إنَّ فكــرة الحــدود الفاصل ــة؛ ب فاصل

فكــرة وهميــة تختفــي الحــدود عنــد 

يف  املوحــد  املســلم  الفــرد  اهتاممــات 

حياتــه؛ فآيــات القــرآن الكريــم تصــل 

ــم  ــب بعالـ ــم الغي ــرة وعالـ ــا باآلخ الدني

الشــهادة وهكــذا، واألهــم مــن ذلــك هــو 

بيــان الوحــدة والتكامــل بــن املصــادر 

أبــو  عالــج  كــام  وغاياتهــا،  املعرفيــة 

حامــد الغــزايل مســألة »الوحــدة البنائيــة 

اآليــات  )أن(  عــى  وأكــد  املعرفــة،  يف 

ــي تتحــدث عــن أنَّ النجــوم  ــة الت القرآني
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ال تفهــم إالَّ مبعونــة علــم الفلــك، واآليــات 

التــي تتعلــق بالصحــة ال تفهــم إالَّ بعلــم 

الطــب«))(، يقــول الغــزايل: »ثــم إنَّ هــذه 

ــا  ــم نعده ــا لـ ــا وم ــا عددناه ــوم م العل

ليســت أوائلهــا خارجــة عــن القــرآن؛ فإنَّها 

ــن  ــد م ــر واح ــن بح ــة م ــا مغرف جميعه

ــال...  ــاىل وهــو بحــر األفع ــه تع بحــار الل

ــر  ــو بح ــاىل- وه ــه -تع ــال الل ــن أفع فم

األفعــال -مثــًا- الشــفاء واملــرض...

إالَّ  يعرفــه  ال  الواحــد  الفعــل  وهــذا 

ومــن  بكاملــه...  الطــب  عــرف  مــن 

ــة الشــمس والقمــر  ــر معرف ــه تقدي أفعال

ومنازلهــام بحســبان ... وال يعــرف حقيقــة 

الشــمس والقمــر والحســبان وخســوفهام 

ــور  ــة تك ــار وكيفي ــل يف النه ــوج اللي وول

عــرف  مــن  إالَّ  اآلخــر  عــى  أحدهــام 

هيئــات تركيــب الســموات واألرض وهــو 

علــم برأســه«))(، وهكــذا يدعــو الغزايل إىل  

)cintagrality( تكامــل املعرفــة، يقــول: 

التكامــل  »منهجيــة  ملــكاوي،  حســن  فتحــي   )((

اإلســالمية«،  املنهجيــة  يف  مقدمــات  املعــريف، 

 ،)( )ط.  اإلســامي،  للفكــر  العاملــي  املعهــد 

.)5( )ص/  )))0)م(، 

الغــزايل، »جواهــر القــرآن ودرره«، بــروت، دار   )((

.)(7  ،(6 )ص/  )988)م(،  الجيــل، 

ــون  ــن فن ــا م ــدع فنًّ ــم أال ي ــى املتعل »ع

العلــم ونوًعــا مــن أنواعــه إالَّ وينظــر فيــه 

ــده  ــه ومقص ــى غايت ــه ع ــع ب ــرًا يطل نظ

وطريقتــه، ثــم إن ســاعده العمــر وواتتــه 

األســباب طلــب التبحــر فيــه، فــإنَّ العلــوم 

ــض  ــا ببع ــة بعضه ــة مرابط ــا متعاون كله

ويســتفيد منــه يف الحــال حتــى ال يكــون 

ـا لذلــك العلــم بســبب الجهــل  معاديًـّ

بــه«))(، ويقــول الغــزايل عــن ســبب تأليفه 

لإلحيــاء وإلصــاح العلــوم اإلســامية التــي 

ابتدعهــا املســلمون ضمــن دائــرة العلــوم 

اندرســت  حيــث  والوضعيــة،  النقديــة 

العلــوم: »وخيــل أن ال علــم إالَّ فتــوى 

حكومــة تســتعن بــه القضــاة عــى فصــل 

الخصــام عنــد تهــاوش الطغــام، أو جــدل 

ــة  ــاة إىل الغلب ــب املباه ــه طال ــدرع ب يت

واإلفحــام، أو ســجع مزخــرف يتوســل بــه 

ــوام... ــتدراج الع ــظ إىل اس الواع

إنَّ العلــم الــذي ســامه اللــه -ســبحانه- يف 

كتابــه فقًهــا وحكمــًة وعلــاًم وضيــاًء ونوًرا 

وهدايــًة ورُشــًدا، قــد أصبــح بــن الخلــق 

الغــزايل، »ميــزان العمــل«، تحقيــق: أحمــد شــمس   )((

ــة، )000)م(،  ــب العلمي ــروت، دار الكت ــن، ب الدي

)ص/ 09)(.
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ـا وصــار نســيًا منســيًّا ... ولـــامَّ  مطويًـّ

ــا  ــاًم وخطبً ــن مل ــام يف الدي ــذا ثل كان ه

ــذا  ــر ه ــتغال بتحري ــت االش ــاًم، رأي مدله

ــن،  ــوم الدي ــاًء لعل ــاًم، وإحي ــاب مه الكت

ــن،  ــة املتقدم ــج األمئ ــن مناه ــًفا ع وكش

ــد  ــة عن ــوم النافع ــا ملباهــي العل وإيضاًح

ــك  ــن«))(، وكذل ــلف الصالح ــن والس النبي

مــا وجهــه الغــزايل مــن نصيحــة يف ميــزان 

ــم  ــى املتعل ــا: »ع ــول فيه ــل؛ إذ يق العم

ــل  ــة، ب ــم دفع ــون العل ــوض يف فن أال يخ

ــم  ــم فاأله ــدأ باأله ــب فيب ــي الرتي يراع

ــن  ــى يســتويف الف ــن حت وال يخــوض يف ف

ــا  ــة ترتيبً ــوم مرتب ــإنَّ العل ــه؛ ف ــذي قبل ال

بعــض  إىل  طريــق  وبعضهــا  ـا  رضوريًـّ

الرتيــب  ذلــك  راعــى  مــن  واملوفــق 

اإلمــام  يكــون  وبذلــك  والتــدرج«))(، 

الغــزايل ممتلــًكا ملنهــج علمــي منظــم 

ومتكامــل يف املعرفــة مــن حيــث تلقيهــا 

ــى  ــارف ع ــر إىل املع ــا ويف النظ وتحصيله

ــل  ــا، والتكام ــاف أشــكالها ومصادره اخت

الغــزايل، »إحيــاء علــوم الديــن«، )ج. )(، بــروت،   )((

دار املعرفــة، دت، )ص/ )(.

الدكتــور  حققــه:  العمــل«،  »ميــزان  الغــزايل،   )((

ــارف، دت، )ط. )(، )ص/  ــا، دار املع ــليامن دني س

.)(4  -  9(  -  48

عنــد الغــزايل ال يعنــي التخصــص يف جميع 

ــزود  ــا يعنــي أن يت ــن املعرفــة، وإنَّ ميادي

املتعلــم بثقافــة عامــة، متــده بتكامــل 

ــب  ــج جوان ــك يغطــي املنه معــريف، وبذل

املعرفــة، وكلُّ ذلــك مســتوحى مــن تلــك 

واملعــارف  للعلــوم  التكامليــة  النظــرة 

الرؤيــة  خــال  مــن  تولــدت  التــي 

التوحيديــة للعقيــدة اإلســامية، فاألســاس 

أيًضــا وحــدة  منــه  تنبثــق  التوحيــدي 

النظــر إىل العالـــم أو إىل »النظــام الكــوين 

ـه يتكــوَّن مــن قوانــن وســنن  عــى أنَـّ

تــري يف مجــال الطبيعــة ... كــام تنبعــث 

منــه وحــدة النظــر إىل الخليقــة عــى أنَّ 

ــا  ــذي جعــل له ــا ال مصدرهــا هــو خالقه

غايــة مــن خلقهــا ... كــام ينعكــس هــذا 

ــاة  ــدة الحي ــر إىل وح ــى النظ ــاس ع األس

ووحــدة املعرفــة ووحــدة اإلنســانية حيث 

يكــون املنشــأ واحــًدا »ُهَو الَّــِذي أَنَْشــأَكُْم 

 ،)98 )األنعــام:  َواِحــَدٍة«  نَْفــٍس  ِمــْن 

ــل  ــن )العق ــة يف كل م ــة املعروف فالثنائي

ــل  ــل(، )العق ــل والنق ــدان(، )العق والوج

ــروح  ــب(، )ال والوحــي(، )الشــهادة والغي

ــة  ــة(، )الفردي ــة واملادي ــادة(، )املثالي وامل

والجامعيــة(، )الدنيــا واآلخــرة( قــد ينظــر 

إليهــا يف بعــض االتجاهــات الفكريــة عــى 
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أنَّهــا متضــادة ال تجتمــع ...  ولكــن يف 

النظــرة التوحيديــة تراهــا بعــن التعــادل 

والتــوازن والتكامــل«))(. 

ــق  ــة بالتصنيــف ومبث ــه عاق والتكامــل ل

مــن الرؤيــة التوحيديــة اإلســامية، وهــو 

ــار وهــي  ــى العــدل والخي الوســطية مبعن

ــل  ــذا التكام ــبب ه ــبت بس ــة اكتس قيم

ــة  ــات وبســبب املصري ــن طــريف الثنائي ب

ــار  ــزايل انتش ــذا أدرك الغ ــة، وك التوحيدي

األشــياء  وحقائــق  ملفاهيــم  التحريــف 

ــد،  ــوم التوحي ــامية كمفه ــة اإلس يف الرؤي

العلــم،  ومفهــوم  الفقــه،  ومفهــوم 

ــادة  ــى إع ــل ع ــة، فعم ــوم الحكم ومفه

بنــاء وتصحيــح املفاهيــم، وذلــك بربطهــا 

ــا  ــرآين، ومقاصده ــي الق ــا الحقيق مبعناه

ــة:  األصلي

مظاهر الرؤية والتكامل 
المعرفي عند الغزالي:

)1( تصنيف العلوم من منطق الغزالي:

شــلتانج عبــود، »الثقافــة اإلســالمية بــن التغريــب   )((

والتأهيــل«، دار الهــادي، )ط. )(، ))00)م(، )ص/ 

.)(8(

لقــد ارتبــط مفهــوم العلــم عند املســلمن 

ــتعراض  ــوم، واس ــف العل ــكالية تصني بإش

تصنيفــات العلــوم يخضــع يف تصورنــا إىل 

أســس فلســفية معينــة: إبســتمولوجية 

)وجوديــة(  وأنطولوجيــة  )معرفيــة( 

فقــد  )قيمية-أخاقيــة(،  وأكســيولوجية 

ظهــرت تصنيفــات متباينــة، ِمــن أصحابها، 

م العلــوم الرعيــة عــى  فهنــاك َمــن قــدَّ

العلــوم العقليــة، وبالتــايل أنكــروا دور 

هــذه األخــرة، ومنهــم مــن قــال بتكاملها، 

ــلمن  ــفة املس ــن فاس ــره م ــزايل كغ والغ

بحــث يف مجــال العلــوم واملعرفــة، ووقف 

عــى أرسار كل علــم، ومــن هنــا جــاء 

تصنيفــه للعلــوم، فكيــف كان تصنيفــه 

ــارف؟ ــوم واملع للعل

الــذي  األســاس  أو  اآلليــة  هــي  ومــا 

ذلــك؟ يف  اعتمــده 

هــل كان تصنيفــه مبنطــق التفاضــل أو 

التكامــل؟ أم كليهــام؟

ليــس مــن الســهل حــرص كل إشــارات 

للعلــوم؛  بتصنيفــه  املتعلقــة  الغــزايل 

ــوم،  ــددة للعل ــات متع ــدم تصنيف ــد ق فق
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ــع  ــر م ــاب إىل آخ ــن كت ــرت م ــا تغ ورمب

تطــور وتنــوع كتاباتــه واختــاف غايتهــا، 

ــاب  ــات يف كت ــذه التصنيف ــد ه ــد أح نج

العلــم أول أجــزاء »إحيــاء علــوم الديــن« 

ــة«،  ــالة اللدني ــر يف »الرس ــد آخ ــام نج ك

تنــاول  عــى  الباحثــون  اقتــرص  وقــد 

هذيــن التصنيفــن، كــام نجــد تصنيًفــا يف 

»مقاصــد الفالســفة«، وآخــر يف »تهافــت 

ــاس  ــزًا ذا أس ــا متمي ــفة«، وتصنيًف الفالس

اإلميــاين  األســاس  هــو  متاًمــا  مختلــف 

الباطنــي الــذايت الذوقــي يف »املنقــذ مــن 

الضــالل« متنــاواًل فيــه تجربتــه الروحيــة، 

ــذا  ــا آخــر يف جواهــر القــرآن))(؛ ل وتصنيًف

ســنقف عنــد أهــم مركزيــن عــى تصنيفه 

ــا: ــه منه ــوم وموقف للعل

إنَّ العلــم عنــد الغــزايل ال يُطلــب لكــامل 

النفــس، أو لبلــوغ الســعادة يف الدنيــا 

كــام هــو الشــأن عنــد الفاســفة، بــل هــو 

ــل  ــن أص ــرة، »وم ــاة اآلخ ــون بالحي مره

هــذه الغايــة ترتــب العلــوم بتفضيــل 

ــب  ــا ال تطل ــوم الدني ــرة، فعل ــوم اآلخ عل

ــوم  ــف العل ــة، »تصني ــم عطي ــد الحلي ــد عب أحم  )((

عنــد العــرب«، دار النــرص للنــر والتوزيــع، )ص/ 

.)(9(  ،(9(

إالَّ بقــدر مــا تحقــق لإلنســان ســعادته يف 

اآلخــرة«))(، ويستشــهد الغــزايل عــى ذلــك 

ــه عليــه وســلم-:  بقــول النبــي -صــى الل

»طَلَــُب الِْعلْــِم َفِريَضــٌة َعــَى كُلِّ ُمْســلٍِم«، 

وبنــاء عــى هــذا الحديــث مييــز بــن 

العلــوم متييــزًا أصوليًّــا يقــوم عــى نوعــن 

مــن الفــرض))(:

ــرض  ــذي يف ــم ال ــو العل ــن: ه ــرض الع ف

وهــو  اســتثناء،  دون  مســلم  كل  عــى 

يقــوم  التــي  الخمســة  األركان  معرفــة 

عليهــا اإلســام)4(؛ وبالتــايل: فهــو يحــدد لنا 

معنــى العلــم الــذي هــو فــرض عــن، بأنَّه 

ــن  ــب، فم ــل الواج ــة العم ــم بكيفي العل

علــم العلــم الواجــب ووقــت وجوبــه 

فقــد علــم العلــم الــذي هــو فــرض عــن.

فــرض كفايــة: لــي يحــدد الغــزايل العلــم 

الــذي هــو فــرض كفايــة يعــرض لنــا لوحة 

دراســة  التاريخــي،  »الخطــاب  أومليــل،  عــي   )((

ملنهجيــة ابــن خلــدون«، )ط. )(، الــدار البيضــاء، 

الجديــدة، )984)م(، )ص/ 56(. الفــاج  مصلحــة 

املرجع نفسه، )ص/ 56(.  )((

الغــزايل، »إحيــاء علــوم الديــن«، علــق عليــه: طــه   )4(

رؤوف ســعد، القاهــرة، مكتبــة صفــا، )ط. )(، 

.)(8  ،(7  /(( ))00)م(، 
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ــمها إىل  ــوم، ويقس ــام العل ــة ألقس متكامل

ــة  ــة؛ فالرعي ــر رشعي ــة وغ ــوم رشعي عل

هــي: »مــا اســتفيد مــن األنبيــاء -صلــوات 

ــل  ــم وســامه- وال يرشــد العق ــه عليه الل

ــا  ــب محمــودة))(، أمَّ ــه وهــي يف الغال إلي

العلــوم غــر الرعيــة؛ فإنَّهــا تنقســم إىل:

)1( علــوم محمــودة: مــا ترتبــط بــه مــن 

مصالــح أمــور الدنيــا كالطــب والحســاب، 

ــة  وهــي تنقســم إىل مــا هــو فــرض كفاي

وإىل مــا هــو فضيلــة وليــس بفريضــة، 

بفــرض  املقصــود  أنَّ  الغــزايل  ويذكــر 

ــن  ــه م ــم ال يســتغنى عن ــة كل عل الكفاي

ــًا- فهــو  ــا كالطــب -مث قــوام أمــور الدني

ــدان كــام أنَّ الحســاب  رضوري لبقــاء األب

ــن. رضوري يف املعامــات وقســمة املوازي

ــا مــا يُعــدُّ فضيلــة ال فريضــة فالتعمــق  أمَّ

يف دقائــق الحســاب وحقائــق الطــب، 

ــا مــا يعــد مباًحــا فالعلــم باألشــعار  أمَّ

ــا يجــري مجــراه))(. ــار وم ــخ األخب وتواري

كالـســـحر  مـذمــومــــة:  عـلـــوم   )2(

والتلبيســات  والشــعوذة  والطلســامت 

الغزايل، املصدر السابق، ))/ 9)، 0)(.  )((

الغزايل، املصدر السابق، )ص/ 0)(.  )((

وكل علــم ضــار ومــا مــن شــأنه أن يحــول 

ــواله. ــد وم ــن العب ب

ثــم مــا يلبــث الغــزايل أن يقــدم لنــا 

تصنيًفــا آخــر أشــمل وأوســع عــى أســاس 

صنفــن هــام: العلــوم الرعيــة، والعلــوم 

ــة))(. العقلي

)1( العلــوم الشــرعية: وهــي األســاس 
ـه  أنَـّ إالَّ  كلهــا محمــودة؛  فهــي  عنــده 

ــة،  ــا رشعي ــا يظــن أنَّه ــا م ــس به ــد يلتب ق

وتكــون مذمومــة فتنقســم إىل املحمــودة 

واملذمومــة وتنقســم املحمــودة إىل أربعــة 

أرضب)4(:

أي:  التوحيــد،  علــم  وهــي  األصــول: 

الكتــاب والســنة وإجــامع األمــة وآثــار 

والحيــاة  املــوت  وأحــوال  الصحابــة)5(، 

والقيامــة والحــر والحســاب، وهــو الذي 

الغزايل، املصدر السابق، )ص/ 0)(.  )((

ــوم  ــف العل ــة، »تصني ــم عطي ــد الحلي ــد عب أحم  )4(

عنــد العــرب«، دار النــرص للنــر والتوزيــع )دت(، 

.)(04 )ص/ 

الغــزايل، »إحيــاء علــوم الديــن«، املصــدر الســابق،   )5(

.)(0 /((
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ال تنجــو نفــوس العبــاد إالَّ بــه، وال تتخلص 

مــن خــوف املعــاد إالَّ بــه))(؛ وعليــه:

فــإنَّ علــم التوحيــد عنــد الغــزايل يتضمــن 

األخــر  وهــذا  القــرآن،  تفســر  علــم 

ــى  ــي ع ــوم وينبغ ــن أعظــم العل ــدُّ م يُع

ــم  ــذا العل ــامر ه ــوض غ ــن أراد أن يخ َم

اإلملــام بعلــوم اللغــة، وفــن النحــو، يقــول 

الغــزايل: »وَمــن أراد أن يتكلــم يف تفســر 

يف  ويصيــب  األخبــار،  وتأويــل  القــرآن 

ــم  ــل عل ــه أوَّاًل تحصي كامــه؛ فيجــب علي

اللغــة، والتبحــر يف فــنِّ النحــو، والرســوخ 

يف ميــدان اإلعــراب والتــرصف يف أصنــاف 

ُســلَّم  اللغــة  علــم  فــإنَّ  الترصيــف؛ 

ومرقــاة إىل جميــع العلــوم ومــن مل يعلــم 

ــل  ــه إىل تحصي ــم اللغــة، فــا ســبيل ل عل

العلــوم«))(، ومــن العلــم الرعــي مــا 

ــا  ــم إمَّ ــك أنَّ العل ــروع، ذل ــم الف ــو عل ه

ــا،  ــا أن يكــون عمليًّ ــا، وإمَّ أن يكــون علميًّ

وعلــم  العلمــي،  هــو  األصــول  وعلــم 

الغــزايل، »الرســالة اللدنيــة«، ضمــن مجموعــة   )((

رســائل اإلمــام الغــزايل، طبعــة منقحــة ومصححــة، 

التوفيقيــة،  املكتبــة  محمــد،  أحمــد  إبراهيــم 

القاهــرة، مــرص، دت، )ص/ )))(.

الغــزايل، »الرســالة اللدنيــة«، املصــدر الســابق،   )((

.)(48 )ص/ 

الفــروع هــو العــــمي، وهــذا العلــم 

ــوق: ــة حق ــى ثالث ــتمل ع ــي يش العم

ًل: حــق عــى العبــاد: متمثــل يف )أركان  أوَّ

ــاة،  ــهارة، الصــ ــثل: الطــ ــادات مــ العب

والزكــاة(.

ثانًيا: حق العباد ويشتمل عى وجهن: 

أحدهــا: يتمثــل يف املعاملــة بــن النــاس، 

كالبـــــيع والركــة والهبــة والقرض.

 والثــاين: يتمثــل يف املعاقــدة، مثــل النكاح 

والطــاق والعتــق، ويطلــق الغــزايل عــى 

هذيــن الوجهــن اســم علــم الفقــه الــذي 

هــو: علــم رشيــف مفيــد عــام رضوري ال 

ــرورة  ــوم ال ــه لعم ــاس عن ــتغني الن يس

إليــه))(.

ثالًثــا: حــق النفــس »وهــو علــم األخــاق، 

ــا  ــة ويجــب رفضه ــا مذموم واألخــاق إمَّ

ــا محمــودة يجــب تحصيلها  وقطعهــا، وإمَّ

وتحليـــة النفــس بهــا، واألخــاق املذمومة 

واألوصــاف املحمــودة مشــهورة يف كتــاب 

ــه  ــه علي ــار الرســول -صــى الل ــه وأخب الل

املصدر السابق، )ص/ 46)(.  )((
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ــا دخــل  ــق بواحــد منه ــن تخل وســلم- م

الجنــة«))(، وغايــة األخــاق هــي الســعادة 

ــول  ــرة يق ــاة اآلخ ــق إالَّ يف الحي وال تتحق

ــزايل: الغ

ــة  ــي األخروي ــة ه ــعادة الحقيقي »إنَّ الس

ــا مجــازًا،  ومــا عداهــا ســميت ســعادة إمَّ

ــا خلطًــا كالســعادة الدنيويــة التــي ال  وإمَّ

ــا، ولكــن  ــا صدقً تعــن عــى اآلخــرة، وإمَّ

االســم عــى األخرويــة أصــدق، وذلــك كل 

مــا يوصــل إىل الســعادة األخرويــة ويعــن 

عليهــا؛ فــإنَّ املوصــل إىل الخــر والســعادة 

قــد ســمي خــرًا وســعادة«))(.

)2( العلــوم العقليــة: يــرى الغــزايل أنَّ 
العلــم العقــي علــم معضــل مشــكل يقــع 

فيــه الخطــأ والصــواب، وهــو موضــوع يف 

ثــاث مراتــب))(:

الحســاب  ومنهــا  الرياضيــات:   )1(

وهــي  والهندســة  العــدد  يف  وينظــر 

املصدر السابق، )ص/ 46)(.  )((

الغزايل، »ميزان العمل«، )ص/ 64)(.  )((

الغــزايل، »الرســالة اللدنيــة«، املصــدر الســابق،   )((

.)(47 )ص/ 

علــم املقاديــر واألشــكال والهيئــة، ويــرى 

ــن؛  ــات بالدي ــة للرياضي ــزايل أن ال صل الغ

إىل  ســبيل  ال  برهانيــة  أمــور  هــي  إذ 

ومعرفتهــا)4(. فهمهــا  بعــد  مجاحدتهــا 

ــم  ــو حك ــه ه ــارة إلي ــي اإلش ــامَّ ينبغ وم

العلــوم  عــى هــذه  الصائــب  الغــزايل 

ا  عــدًّ يتناولهــا  لـــم  »فهــو  الرياضيــة، 

نظــر  يقــدم وجهــة  ولكنَّــه  وإحصــاًء، 

ــه  ــو أنَّ ــا ه ــه عليه ــا وحكم ــة إليه خاص

فهمهــا  بعــد  مجاحدتهــا  إىل  ســبيل  ال 

ــا وهــو حكــم عقــي واٍع، إالَّ أنَّ  ومعرفته

النظــر فيــه يظهــر ماحظتــن هامتــن 

أبداهــام الغــزايل«)5(؛ األوىل: يقــول فيهــا: 

مــن  يتعجــب  فيهــا  ينظــر  مــن  »إنَّ 

دقائقهــا ومــن ظهــور براهينهــا فيحســن 

الفاســفة  يف  اعتقــاده  ذلــك  بســبب 

فيحســب أنَّ جميــع علومهــم يف الوضوح، 

ــو  ــا(، ويقــول ل ــة الربهــان )مثله ويف وثاق

ــا -بعــد ســامعه بكفرهــم-  كان الديــن حقًّ

ــل  ــة جمي ــالل«، طبع ــن الض ــذ م ــزايل، »املنق الغ  )4(

صليبــا، وكامــل عيــاد، )ص/ 00)(.

ــوم  ــف العل ــة، »تصني ــم عطي ــد الحلي ــد عب أحم  )5(

عنــد العــرب«، املرجــع الســابق، )ص/ )))(.
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ــم يف  ــؤالء تدقيقه ــى ه ــى ع ــاَم اختف لَـ

ــك  ــق بذل ــة: تتعلَّ ــم«))(، والثاني هــذا العل

املوقــف الســلبي، حيــث يتــم رفــض هذه 

ــول:  ــام، يق ــم اإلس ــوم باس العل

»ولقــد جنــى عــى الديــن جنايــة عظيمــة 

مــن ظــن أنَّ اإلســام ينــرص بإنــكار هــذه 

ــوم، وليــس يف الــرع تعــرض لهــذه  العل

ــذه  ــات وال يف ه ــي أو اإلثب ــوم بالنف العل

ــذا  ــة؛ وله ــور الديني ــرض لألم ــوم تع العل

فالهندســة والحســاب مباحــان وليــس 

هنــاك داع إلنكارهــام«))(، بــل حاصــل 

مــا يعيبــه الغــزايل عــى الرياضيــات هــو 

خوضهــا أو اســتعاملها يف املســائل اإللهيــة 

مــامَّ يجعلهــا علــاًم ظنيًّــا ونســبيًّا ال يقينيًّا.

ــات  )2( املنطقيــات: وهــي مثــل الرياضي

منهــا  يشء  يتعلــق  ال  بعدهــا،  وتــأيت 

ــر  ــو النظ ــل ه ــا، ب ــا أو إثباتً ــن نفيً بالدي

يف األدلــة واملقاييــس ورشوط مقدمــات 

الربهــان وكيفيــة تركيبهــا، ويعــرف الغزايل 

ـه »النظــر يف طــرق األدلــة  املنطــق بأنَـّ

الغــزايل، »املنقــذ مــن الضــالل«، مــرص القاهــرة،   )((

الفتــح، )ط. )(، )009)م(، )ص/ 00)، )0)(. دار 

الغزايل، املصدر السابق، )ص/ )0)(.  )((

الربهــان  مقدمــات  واملقاييــس ورشوط 

وكيفيــة تركيبهــا، ورشوط الحــد الصحيــح 

ــزايل  ــد حــاول الغ ــه«))(، وق ــة ترتيب وكيفي

تأســيس املنطــق عــى أســس قرآنيــة، 

املصطلحــات  باســتبدال  قــام  حيــث 

ومــن  قرآنيــة،  مبصطلحــات  املنطقيــة 

وقــد حــاول الغــزايل تأســيس املنطــق 

قــام  قرآنيــة، حيــث  أســس  عــى 

املنطقيــة  املصطلحــات  باســتبدال 

مبصطلحــات قرآنيــة.

أوردهــا  التــي  القرآنيــة  املصطلحــات 

املقتبــس مــن  املســتقيم(  )القســطاس 

ــق،  ــم املنط ــى عل ــو دال ع ــرآن، وه الق

املســتقيم  القســطاس  هــذا  فيكــون 

ــن  ــوال م ــا األق ــز به ــي ميي ــة الت هــو اآلل

كذبهــا)4(، ولقــد اســتخرج الغزايل األقيســة 

الرطــي  الثاثــة:  بأشــكالها  الحمليــة 

الغــزايل، »املنقــذ مــن الضــالل«، املصــدر الســابق،   )((

)ص/ )0)(.

ــم  ــج يف تقوي ــد املنه ــن، »تجدي ــد الرحم ــه عب ط  )4(

الــرتاث«، املركــز الثقــايف العــريب بــروت، )ط. )(، 

.)(4(  ،(40 )ص/ 
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بصورتيــه: )املتصلــة، واملنفصلــة(، مــن 

ــبًا إىل نفســه الســبق  ــرآين، ناس ــص الق الن

إىل هــذا االســتخراج، ونجــد مثــال ذلــك يف 

اســتخراجه للقيــاس الحمــي مــن الــرب 

يســميه  الــذي  األول  للشــكل  األول 

»َفــإِنَّ  اآليــة:  فنــص  األكــرب(،  )امليــزان 

ــْمِس ِمــَن الْـــَمرْشِِق، َفــأِْت  اللــَه يَــأِْت ِبالشَّ

ــِذي كََفــَر«  ِبَهــا ِمــَن الْـــَمْغرِِب؛ َفُبِهــَت الَّ

.)(56 )البقــرة: 

فكانــت بنيــة القيــاس: كل مــن يقــدر عى 

إطــاع الشــمس؛ فهــو العلــة، وإلهــي هــو 

ــادر عــى هــذا اإلطــاع= فإلهــي إذن  الق

هــو اإللــه، دون النمــرود.

عقديــة  الدينيــة  املعــارف  جميــع  إنَّ 

أو علميــة، إلهيــة أو معاديــة، ال مييــز 

الحــق فيهــا مــن الباطــل وال يســتيقن 

مــن العلــم املســتفاد منهــا إالَّ باســتخدام 

فيكــون  الخمســة،  املوازيــن  هــذه 

املنطــق إذن هــو الوســيلة التــي يتوصــل 

الرعــي.  العلــم  تحصيــل  إىل  بهــا 

ولــي يتســنَّى للغــزايل متــام التقريــب 

فقــد  تشــغيله؛  متــام  أي  العقــدي 

ــه  ــى الفق ــق ع ــيس املنط ــد إىل تأس عم

ويتمثــل هــذا التأســيس يف العمليــات 

املصطلحــات  )إبــدال  وهــي  الثــاث 

ــة(،  ــكان املصطلحــات املنطقي ــة م الفقهي

ــف  ــة عــى مختل ــة الفقهي ــراد األمثل و)إي

املوازيــن  )رد  ثــم  املنطــق(،  مكونــات 

الفقهيــة())(. االســتدالالت  إىل  العقليــة 

ــفة؛  ــى الفاس ــزايل ع ــه الغ ــا يعيب ــا م أمَّ

فهــو اســتخدام املنطــق يف مجــال العلــوم 

ــة. اإللهي

ــى  ــزايل ع ــا الغ ــات: ويعرفه )3( الطبيعي

أنَّهــا العلــم الــذي يــدرس أجســام العالـــم 

مــن حيــث حركتهــا وســكونها وتغيرهــا، 

ــًا:  ــب قائ ــزايل يعق ــا الغ ــد أن فصله وبع

بالباطــل،  مشــوب  فيهــا  الحــق  »إنَّ 

والصــواب مشــتبه بالخطــأ، فــا ميكــن 

ــوب«))(. ــب ومغل ــا بغال ــم عليه الحك

ـه ليــس مــن  ويُؤكِّــد الغــزايل عــى أنَـّ

ــم إالَّ يف مســائل  ــك العل ــكار ذل رشطــه إن

معينــة.

املرجع السابق، ))4 - )4 - 4)(.  )((

الغــزايل، »مقاصــد الفالســفة«، دار املعــارف مبــرص،   )((

ــا، ))96)م(، )ص/  ــور ســليامن دني تحقيــق: الدكت

.)((
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ــن إحــدى  ــرب الدي ــزايل يعت ــامَّ كان الغ ولـ

املرجعيــات القيميــة يف تقويــم العلــوم 

ــم  واملعــارف ونقدهــا؛ فقــد قــرر أنَّ العل

والفلــك  التريــع  فيــه  مبــا  الطبيعــي 

جمــة  فائــدة  ذو  والحيــوان،  والطــب 

لإلنســان، والديــن ال ينكــر ذلــك بــل هــو 

يقــرر بأنَّهــا تفيــد يف معرفــة أنَّ الطبيعــة 

مســخرة للــه، وال تســر ذاتهــا بذاتهــا بــل 

ــا))(. ــة خالقه ــن جه ــتعملة م ــي مس ه

)4( اإللهيــات: يعرفهــا الغــزايل عــى أنَّهــا:

»النظــر يف املوجــود، ثــم تقســيمه إىل 

ــع  ــر يف املتاب ــم النظ ــن، ث ــب وممك واج

ــره  ــه وأم ــه وأفعال ــع صفات ــه وجمي وذات

ظهــور  وترتــب  وقضائــه  وحكمــه، 

املوجــودات عنــه، ثــم النظــر يف العلويــات 

والجواهــر املفــردة والعقــول املفارقــة، 

والنفــوس الكامنــة، ثــم النظــر يف أحــوال 

املائكــة والشــياطن، وينتهــي إىل علــم 

وأحــوال  املعجــزات  وأمــر  الســنوات 

الكرامــات«))(.

الغــزايل، »املنقــذ مــن الضــالل«، املصــدر الســابق،   )((

)ص/ 05)، 06)(.

الغــزايل، »الرســالة اللدنيــة«، املصــدر الســابق،   )((

.)(48  ،(47 )ص/ 

ويقــف عندهــا الغــزايل وقفــة طويلــة 

ــام  ــطهم »ف ــر أغاليـ ــا -بحســبه- أك ففيه

ــا  ــى م ــن ع ــاء بالرباه ــى الوف ــوا ع قدم

رشحــوه يف املنطــق؛ ولذلــك كــر االختاف 

ــه  ــا غلطــوا في بينهــم، ويرجــع الغــزايل م

إىل عريــن مســألة يكفرهــم يف ثاثــة 

ــرة«))(. ــبع ع ــم يف س ــا ويبدعه منه

حــدِّ  يف  اإللهيــات  يرفــض  ال  والغــزايل 

ــا؛  ــل فيه ــض خــوض العق ــل يرف ــا، ب ذاته

»إذ يجــري أنَّ منهاجــه وبرهانــه غــر 

ــن  ــة م ــر خالي ــا وغ ــى إتقانه ــادرة ع ق

التناقــض«)4(. 

بعــد تقســيم الغــزايل العلــوم إىل رشعيــة 

ــياًم  ــمها تقس ــا يقس ــده أيًض ــة نج وعقلي

ــن  ــب م ــم مرك ــذا القس ــن ه ــر، ولك آخ

أهــل  علــم  هــو  الســابقن،  العلمــن 

التصــوف ويســميه علــم طريــق اآلخــرة، 

وعلــم  مكاشــفة  علــم  إىل  ويقســمه 

حامــد  أيب  عنــد  والتصــوف  معاملــة، 

ــوم  ــف العل ــة، »تصني ــم عطي ــد الحلي ــد عب أحم  )((

عنــد العــرب«، املرجــع الســابق، )ص/ )))(.

ــل  ــة جمي ــالل«، طبع ــن الض ــذ م ــزايل، »املنق الغ  )4(

صليبــا، وكامــل عيــاد، )ص/ 06)، 07)(.
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الغــزايل علــم نظــري وعمــي: طريقــة تتم 

ــاب  ــة- أرب ــم -الصوفي ــل، فه ــم وعم بعل

ــم  ــا علومه ــوال، أمَّ أحــوال ال أصحــاب أق

فيقســمها إىل قســمن هــام:

)1( عـلـم المـكـاشفة:

»وهــو عبــارة عــن نــور يظهــر يف القلــب 

صفاتــه  مــن  وتزكيتــه  تطهــره  عنــد 

علــم  أنَّ  الغــزايل  ويــرى  املذمومــة، 

املكاشــفة يفيــد اليقــن فبواســطته يرتفــع 

يف  جليــة  لــه  تتضــح  حتــى  الغطــاء 

ــري  ــا يج ــور اتضاًح ــذه األم ــق يف ه الح

فيــه،  يشــكُّ  ال  الــذي  العيــان  مجــرى 

جوهــر  يف  موجــود  املكاشــفة  وعلــم 

ــي  ــا الت ــاذورات الدني ــوال ق ــان ل كل إنس

تدنــس القلــب، وهــذا العالـــم يختــص به 

املقربــون«))(. الصديقــون 

)2( عـلـم المـعـاملة:

وهــو علــم أحــوال القلــب املحمــودة 

ــاء،  ــوف، والرج ــكر، والخ ــرب، والش »كالص

))( الغــزايل، »إحيــاء علــوم الديــن«، املصــدر الســابق، 

.)(9 ،(8 /((

والرضــا، والزهــد، والتقــوى، والطاعــة، 

ــاىل  ــه تع ــة الحســنة لل والســخاء، واملعرف

ــن  ــان، وحس ــوال، واإلحس ــع األح يف جمي

الظــن، وحســن الخلــق، وحســن املعارشة، 

كـــ:  واملذمومــة  واإلخــاص،  والصــدق، 

خــوف الفقــر، وســخط املقــدور، والغــل، 

وطلــب  والغــش،  والحســد،  والحقــد، 

طــول  وحــب  الثنــاء،  وحــب  العلــو، 

البقــاء يف الدنيــا للتمتــع، والكــرب، والريــاء، 

واألنفــة، والعــداوة، والبغضــاء، والطمــع، 

والبخــل«))(.

ــة  ــوم مرتب ــم اآلخــرة هــو أرشف العل وعل

عنــد الغــزايل، وهــذا نظــرًا لــرف مثرتــه 

يقــول الغــزايل:

وعلــم اآلخــرة هــو أرشف العلــوم 

مرتبــة عنــد الغــزايل، وهــذا نظــًرا 

لــرشف مثرتــه.

»إنَّ شـــرف الـعـــلم يُـــدرك بشـــيئن؛ 

واآلخــر:  مثرتــه،  بــرف  أحدهــا: 

الغــزايل، »إحيــاء علــوم الديــن«، املرجــع الســابق،   )((

.)(9 ،(8 /((
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الديــن  كعلــم  وذلــك  داللتــه  بوثاقــة 

ــن  ــم الدي ــرة عل ــإنَّ مث ــب؛ ف ــم الط وعل

لهــا،  آخــر  ال  التــي  األبديــة  الحيــاة 

فــكان أرشف مــن علــم الطــب الــذي 

مثرتــه حيــاة البــدن إىل غايــة املــوت، 

ــا الحســاب إذا أضفتــه إىل الطــب  وأمَّ

ــه؛ ــار وثاقــة داللت فالحســاب أرشف باعتب

فــإنَّ العلــوم بهــا رضوريــة غــر متوقعــة 

ــب  ــب، والط ــاف الط ــة بخ ــى التجرب ع

أرشفــه باعتبــار مثرتــه؛ فــإنَّ صحــة البــدن 

املقاديــر،  كميــة  معرفــة  مــن  أرشف 

والنظــر إىل رشف الثمــرة األوىل مــن النظر 

إىل وثاقــة الدليــل، فــأرشف العلــوم مثــرة 

العلــم باللــه ومائكتــه وكتبه ورســله، وما 

ــة«))(. ــعادة األبدي ــه الس ــإنَّ مثرت ــن ف يع

رغــم هــذا التصنيــف املتعدد للعلــوم عند 

ــه يقــر يف األخــر بتكاملهــا،  الغــزايل إالَّ أنَّ

فــا ِغنــى ألحــد العلمــن عــن اآلخــر 

وهــذه الفكــرة مســتوحاة مــن رؤيتــه 

ــل  ــال التكام ــدور يف مج ــي ت ــم الت للعالـ

ــة  ــة املعرف ــل وواحدي ــرع والعق ــن ال ب

ــة، كــام يتضــح املنحــى القيمــي  والحقيق

الغــزايل، »ميــزان العمــل«، املرجــع الســابق، )ص/   )((

.)(5( ،(5(

رغم هــذا التصنيــف املتعــدد للعلوم 

ــه يقــر يف األخــر  ــد الغــزايل إلَّ أنَّ عن

ــى ألحــد العلمــن  ــال ِغن ــا، ف بتكامله

عــن اآلخــر وهــذه الفكــرة مســتوحاة 

ــدور يف  ــي ت ــم الت ــه للعالـ مــن رؤيت

مجــال التكامــل بــن الــرشع والعقــل 

ــة والحقيقــة. ــة املعرف وواحدي

يقـــرب  مـــامَّ  للتصنيـــف  األخاقـــي 

األســـاس  أصحـــاب  وبـــن  بينـــه 

ــط  ــام يربـ ــوم، »كـ ــيولوجي للعلـ األكسـ

ــي  ــيولوجي القيمـ ــاس األكسـ ــن األسـ بـ

فـــإذا  األصـــويل،  الدينـــي  واألســـاس 

كانـــت مصطلحـــات: فضيلـــة -مطلوبـــة 

أصـــل  ذريعـــة،  وســـيلة،  لذاتهـــا-، 

ــإنَّ  ــة؛ فـ ــات أخاقيـ ــعادة مصطلحـ السـ

الهـــدف منهـــا ســـعادة الدنيـــا واآلخـــرة 

فيجعـــل  اللـــه«))(،  مـــن  والقـــرب 

ــارضة يف  ــه حـ ــه ووحدانيتـ ــة اللـ مركزيـ

ـــد  ـــه بالقص ـــوم والتوج ـــى العل ـــم ع الحك

والتحصيـــل إىل اللـــه باعتبـــاره أصـــل 

ـــزايل: ـــد الغ ـــة عن ـــة التوحيدي ـــك الرؤي تل

ــوم  ــف العل ــة، »تصني ــم عطي ــد الحلي ــد عب أحم  )((

عنــد العــرب«، املرجــع الســابق، )ص/ )0)(.
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»ورغــم اختــاف نوعيــة العلــوم مــن كل 

ــزايل  ــدى الغ ــات ل ــن التصنيف ــف م تصني

إالَّ أنَّهــا ال تنســخ بعضهــا بعًضــا؛ بــل 

تتكامــل ســويًّا مــن أجــل تأكيــد األســاس 

ــه«))(،  ــوم علي ــذي تق ــويل ال ــي األص الدين

كــام يُؤكِّــد الغــزايل عــى األســاس الدينــي 

ــة  ــث طريق ــف، ســواء مــن حي يف التصني

التحصيــل للعلــم، أم طبيعــة وماهيــة 

يف جليًّــا  ذلــك  يظهــر  كــام  العلــم، 

مــن  و»املنقــذ  اللدنيــة«  »الرســالة 

لضــالل«. ا

ــيًّا  ــا أساس ــزًا محوريًّ ــد مرك ــل التوحي يحت

يضــع  فالغــزايل  العلــوم،  تقســيم  يف 

النظريــة  املعرفــة  يف  كفــرع  التوحيــد 

ــن  ــاًم م ــا قس ــدِّ ذاته ــف يف ح ــي تؤل الت

العلــوم العقليــة، كــام يضعــه أيًضــا كنــوع 

ــن  ــة، وم ــوم الديني ــول يف العل ــن األص م

ــة  ــة والديني ــوم العقلي ــرى أنَّ العل ــا ن هن

تلتقــي وتتَّحــد يف التوحيــد وتكــون كافــة 

العلــوم األخــرى، ومــا يتفــرع عنهــا مجــرد 

ــزايل  ــد الغ ــد عن ــا؛ فالتوحي ــات له مقدم

العلــوم،  ووحــدة  التصنيــف  يف  ناظــم 

ــوم  ــف العل ــة، »تصني ــم عطي ــد الحلي ــد عب أحم  )((

عنــد العــرب«، املرجــع الســابق، )ص/ )))(.

أيًضــا  الســعادة  والتكامــل يف تحصيــل 

يقــوم عــى أساســن مــن أســس املعرفــة؛ 

ــتمدة  ــة املس ــلوم الشـرعيـ ــا: الـعـ أوله

مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، 

املســتمدة  العقليــة  العلــوم  وثانيهــا: 

مــن العقــل، ولكــن هذيــن املصدريــن 

هــام  بــل  الواقــع  يف  منفصلــن  ليســا 

يتطابــق  يــكاد  تكامــًا  متكامــان 

ــا، ويف هــذا يقــول الغــزايل:  تطابًقــا تامًّ

»اعلــم أنَّ العالـــم قســامن؛ أحدهــا: 

ــوم  ــر العل ــي، وأك ــر: عق ــي، واآلخ رشع

وأكــر  عاملهــا،  عنــد  عقليــة  الرعيــة 

ــا«،  ــد عارفه ــة عن ــة رشعي ــوم العقلي العل

»َوَمــْن لَـــْم يَْجَعــِل اللــُه لـَـُه نـُـوًرا َفــَا لـَـُه 

ِمــْن نـُـوٍر« )النــور: 40())(.

ــزايل  ــيم الغ ــح تقس ــط يوض ــذا مخط وه

ــوم)3(: للعل

الغــزايل، »الرســالة اللدنيــة«، املصــدر الســابق،   )((

.)(44 )ص/ 

الغـزايل«،  عنـد  »اإلنسـان  عثـامن،  عيـى  عـي   )((

تعريـب: خـري حـامد، مكتبـة األنجلـو املرصيـة، 

.)7( )ص/  دت. 
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)2( العلم والعمل في منهجية 
التكامل:

لـــم تكــن نظــرة الغــزايل إىل مســألة القول 

عــى  تقــوم  تجزيئيــة  نظــرة  والعمــل 

ــي،  ــي والعم ــول العلم ــن الق ــل ب الفص

بــل عــى العكــس مــن ذلــك متاًمــا؛ فقــد 

تكاملــت لديــه العلــوم الدينيــة كلهــا 

كالتوحيــد والتصــوف والفقــه، وكذلــك 

تكاملــت عنــده العلــوم الدينيــة، واملهــن 

ــوم  ــب مفه ــوم -حس ــة؛ ألنَّ العل الدنيوي

الغــزايل-))( كلهــا تكمــل بعضهــا بعًضــا 

ــه لوحــدة الحقيقــة أال وهــي  وفــق رؤيت

التوحيــد كناظــٍم مهيمــن، كــام قدمنــا 

ذلــك يف بحــث تصنيــف العلــوم؛ فالحــق 

العمــي ال يتجــىَّ فقــط عــى املســتويات 

الدينــي  واإلميــان  النظريــة  املعرفيــة 

مســتوى  عــى  أي:  الصــويف،  والوجــد 

األقــوال العلميــة والعقديــة والكشــفية 

عــى  أيًضــا  يتجــىَّ  بــل  فحســب، 

ــة يف متظهــرات،  مســتوى الفعــل واملعامل

ــن  ــورة م ــلٍّ يف ص ــك متج ــرى أنَّ ذل وس

ماجــد عرســان الكيــاين، »هكــذا ظهــر جيــل   )((

صــالح الديــن، وهكــذا عــادت القــدس«، دار 

.)((7 )ص/  ))00)م(،   ،)( )ط.  للنــر،  العلــم 

التداخــل املعــريف بــن العلــوم ســواء أكان 

أم خارجيًّــا؛  داخليًّــا  املعــريف  التداخــل 

فرتبــط القــول العلمــي بالعمــي مــن 

ــن  خــال تداخــل الفقــه واألخــاق والدي

والربيــة وغرهــا، فالجمــع بــن العلــم 

الحــق  كلمــة  فيــه  تحتــل  والعمــل 

ــربى يف  ــة ك ــايت أهمي ــي أو املعام األخاق

معالجــة الغــزايل إلشــكالية الحــق، وإن 

كان تعبــر الحــق النظــري أو الكشــفي 

ـه  أنَـّ ولــو  العمــي،  الحــق  مــن  أرشف 

ــة كل  ــو غاي ــل ه ــن أنَّ العم ــا يعل أحيانً

تفكــر وإميــان بالحــق، وكــام هــو الحــال 

يف الحــق العمــي، كان كــامل اإلنســان 

ــره  ــزايل يف تفك ــاق الغ ــة انط ــو نقط ه

الغــايئ والعمــي يف الحــق))(.

ــه أرســطو وهــو الكــامل  ــام ذهــب إلي ك

ــن  ــط ع ــه فق ــرب في ــث يع ــوري؛ حي الص

ــا هــو كــامل مــن نــوع آخــر،  املاهيــة، وإنَّ

حيــث يجتمــع فيــه العلــم والعمــل، وبــن 

ــول  ــادق يق ــل الص ــق والعم ــول والح الق

محمــد املصباحــي، »مفهــوم الحــق عند الغــزايل«،   )((

مجلــة: )أبــو حامــد الغــزايل(، يف الذكــرى األدبيــة 

املجمــع  طبعــة   ،)(0(  /(( لوفاتــه،  التاســعة 

راجعــه  والفنــون،  واآلداب  للعلــوم  التونــي 

ــية. ــة منس ــداد عرف مق
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الغــزايل: »إنَّ الفــوز والنجــاة ال تكــون إالَّ 

ــر  ــد ذك ــا«))(، وق ــل جميًع ــم والعم بالعل

يف كتابــه »ميــزان العمــل« أنَّ طريــق 

الســعادة هــو العلــم والعمــل))(، وأنَّ بنــد 

ــة  ــم والعمــل هــام املوصــان إىل جن العل

إالَّ بعلــم،  املــأوى، فالعمــل ال يتصــور 

والعلــم هــو أصــل األصــول))(، وبذلــك 

يكــون مثــة ارتبــاط قــوي بــن فكــرة 

وأنَّ  الغــزايل،  عنــد  والعمــي  العلمــي 

التشــطر والفصــل بينهــام وهــٌم متخيــل 

ــام  ــل الفصــل بينه ــة، ب ــه البت ــى ل ال معن

يف الرؤيــة التوحيديــة ال ميكــن أن يتصــور، 

وســيتجى لنــا ذلــك مــن خــال العنــارص 

ــريف  ــل املع ــألة التداخ ــاول مس ــي تتن الت

الداخــي والتداخــل املعــريف الخارجــي 

ــزايل. ــد الغ ــوم عن ــن العل ب

)3-1( التكامل المعرفي 
الداخلي:

هــو عبــارة عــن تفاعــل العلــوم اإلســامية 

بعضهــا مــع بعــض وحصــول اندمــاج 

الغــزايل، »ميــزان العمــل«، املصــدر الســابق، )ص/   )((

.)(90

املصدر السابق، )ص/ 94)(.  )((

املصدر السابق، )ص/ 8))(.  )((

ــد  ــام يقــول طــه عب ــا، ويف هــذا املق بينه

ــام  ــامء اإلس ــف عل ــم يكت ــن: »فل الرحم

بينهــا،  فيــام  العلــوم  بتــدرج  بالقــول 

بــل أقــروا مبروعيــة تفاعــل العلــوم 

ــات  ــابك العاق ــض وتش ــع بع ــا م بعضه

ــع  ــل م ــة تتفاع ــا، فاملباحــث الكامي بينه

كــام  والفلســفية،  اللغويــة  املباحــث 

تتفاعــل املباحــث املنطقيــة مــع املباحــث 

اللغويــة واألصوليــة وهكــذا، وقــد ســاهم 

ــون  ــوم والفن ــراء العل هــذا التفاعــل يف إث

بعضهــا لبعــض ويف توجيــه بعضهــا مســار 

ــل  ــك التفاع ــل أدَّى ذل ــر؛ ب ــض اآلخ البع

إىل امتــزاج مصطلحــات العلــم الواحــد 

مبصطلحــات غــره مــن العلــوم«)4(، وفيــا 

ــل: ــذا التفاع ــر ه ــم مظاه ــي أه ي

)3-1-1( تكامل التوحيد والفقه 
والتصوف في عمل إبداعي:

ــع  ــخ التري ــب تاري ــى كت ــع ع إنَّ املطل

اإلســامية  العلــوم  أنَّ  يجــد  اإلســامي 

القــرآن؛ بــل  أو الرعيــة، كان روحهــا 

القــرآن،  يــدور  حيــث  تــدور  كانــت 

ــم  ــج يف تقوي ــد املنه ــن، »تجدي ــد الرحم ــه عب ط  )4(

ــايف العــريب،  ــز الثق ــدار البيضــاء، املرك ــرتاث«، ال ال

.)90 )ص/  )994)م(، 
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فكتــاب اللــه هــو روح هــذه العلــوم 

مــا  ولكــن  اســتخرجت،  ومنــه  كلهــا 

لبــث أن تغــر الحــال وبــدأت العلــوم 

أكــر  وأصبحــت  فشــيئًا  شــيئًا  تبتعــد 

تخصًصــا، فظهــر كل علــم عــى حــدة، 

الفقــه وأصــول الفقــه، وعلــوم اللغــة، 

الرجــال... والباغــة والحديــث، وعلــم 

رايــة  حامــي  هــم  الصوفيــة  فأصبــح 

الفقهــاء  حمــل  حــن  يف  األخــاق 

واألصوليــون رايــة افعــل وال تفعــل ويجب 

وال يجــب، مبتعديــن عــن روح القــرآن 

ــه قوانــن وضعيــة  ومقصــده؛ فالفقــه كأنَّ

مجــردة عــن قصدهــا وغايتهــا التــي هــي 

مصلحــة اإلنســان أو باألحــرى محبــة الله، 

فقــد كان الفعــل يف الصــدر األول يف فعــل 

مبنيًــا  املنهيــات  واجتنــاب  املأمــورات 

عــى عاقــة التوحيــد واملحبــة بــن العبــد 

ــل  ــا أه ــرد به ــة تف ــذه الطريق ــه، ه ورب

باســتخراج  الفقهــاء  واهتــم  التصــوف، 

القيــاس والبحــث عــن العلــة، ومــا لبــث 

ــل وعــن روح  ــه أن تجــرَّد عــن الدلي الفق

ــك: ــري ب ــد الخ ــول محم ــرآن، يق الق

»الــدور الخامــس يف العهــد الــذي دخلــت 

فيــه املســائل الفقهيــة يف دور الجــدل 

وتحقيــق املســائل املتلقــاة مــن األمئــة 

واملســائل  الكبــرة  املؤلفــات  وظهــور 

الكثــرة وينتهــي هــذا العهــد بانتهــاء 

الطــن  زاد  بــل  العباســية«))(،  الدولــة 

بلــة كــرة مجالــس املناظــرة والجــدل 

هــو  لذلــك  الدافــع  وكان  والخصــام، 

»إرضــاء شــهوة األمــراء، وإن كان كثــر 

ــم  ــأن غرضه ــهم ب ــون أنفس ــم يخدع منه

ــل  ــر عل ــرع وتقري ــق ال ــتنباط دقائ اس

ــد  ــوى وق ــول الفت ــد أص ــب ومتهي املذاه

قــرر ذلــك أبــو حامــد الغــزايل، فقــد كان 

مــن رؤســائهم، ومــن أحــد ألســنتهم وِمن 

أدقهــم يف النظــر، ثــم انكشــف لــه الغطاء 

ــهرة  ــة والش ــر الخاب ــذه املظاه ــرك ه ف

الكاذبــة ورجــع إىل اللــه، كــام ذكــر اإلمــام 

ــى  ــوم يلبســون ع ــزايل أي هــؤالء الق الغ

أنفســهم بقولهــم إنَّ التعــاون عــى طلــب 

الحــق مــن الديــن«))(، وألجــل ذلــك؛ فقــد 

ــا  ــزايل رشوطً ــد الغ ــو حام ــام أب ــر اإلم ذك

تعقــد يف  أن  منهــا:  للمناظــرة وجعــل 

الــر أفضــل مــن العلــن، فالحقــد ال 

الترشيــع  »تاريــخ  بــك،  الخــري  محمــد   )((

اإلســالمي«، دار الذكــر، )ط. 8(، )967)م(، )ص/ 

. )4

محمــد الخــري بــك، »تاريــخ الترشيــع«، املرجــع   )((

الســابق، )ص/ 88)(.
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يــكاد املناظــر يخلــو منــه، وكذلــك الغيبــة 

ــام  ــاس، ك ــورات الن ــاع ع والتجســس واتب

عــرات  يطلــب  ينفــك  ال  املناظــر  أنَّ 

أقرانــه ويعدهــا ذخــرة لنفســه، وكــذا 

النفــاق واالســتكبار عــن الحــق وكراهيتــه، 

وغــر ذلــك مــن األوصــاف واألحــوال 

ــدت  ــرون، فابتع ــك الق ــادت تل ــي س الت

ــوم وانفصلــت عــن روحهــا أال وهــو  العل

ــذا  ــي له ــبحانه- املوح ــه -س ــرآن والل الق

الغــزايل  تنبَّــه  ولقــد  والبيــان،  الهــدى 

لهــذه الحالــة الخطــرة التــي آلــت إليهــا 

العلــوم الدينيــة التــي أصبحــت جافــة 

بعيــدة كل البعــد عــن روح الريعــة 

ــا  ــام قلن ــا ك ــا، كأنَّه ــمحة ومقاصده الس

هــدف  كان  ولقــد  وضعيــة،  قوانــن 

ــا  ــن قيمته ــوم الدي ــد لعل ــزايل أن يعي الغ

ــزايل  ــه الغ ــذي وصف ــاج ال ــاز املنه »وامت

ـه تخطــى  بأنَـّ املناهــج املعــارصة  عــن 

ــم  ــة، فل ــا املذهبي ــي أفرزته ــة الت الجزئي

يقتــرص ذلــك املنهــاج عــى علــوم الفقــه 

ــت  ــا تكامل ــي حددهــا املذهــب، وإنَّ الت

فيــه العلــوم الدينيــة كلهــا كالتوحيــد 

ــه  والتصــوف والفقــه«))( مــن خــال كتاب

ــابق، )ص/  ــع الس ــاين، املرج ــان الكي ــد عرس ماج  )((

.)((7

»إحيــاء علــوم الديــن«، تقــول ســعاد 

الحكيــم: »وإنَّنــي حــن أنظــر إىل الغــزايل 

وإىل تجربتــه الوجدانيــة واملعرفيــة أرى 

يف بدايــة حياتــه تشــظي ذاتــه حــول 

حقــول املعــارف اإلســامية نظــرًا لقناعتــه 

العقليــة ... كــام تلمــس ذلــك مــن تآليفــه 

والــكام  واألصــول  الفقــه  يف  املتواليــة 

والفلســفة ... ثــم يف النهايــة ال أرى والدته 

واحــًدا بعــد تشــظيه، وإدراكــه لواحديتــه 

بعــد تذوقــه لواحديــة اإلســام بالنــور 

ــوم  ــاء عل ــدره ... إنَّ إحي ــذوف يف ص املق

الديــن يف عالـــم املعرفــة هــو املــوازي 

ــن  ــة م ــزايل الوجداني ــوالدة الغ العلمــي ل

التشــظي والشــك؛ لذلــك جــاء جامًعــا 

ــا لـــام نعــم بــه  لعلــوم اإلســام، وترجامنً

الغــزايل مــن وحــدة داخليــة مؤسســة 

عــى  ال  والركيــب  التعدديــة  عــى 

تبســيط يلغــي كل آخــر«))(، بــل اســتطاع 

الغــزايل ومبهــارة علميــة عاليــة أن يلملــم 

ــوم  ــة وعل ــوم الرصفي ــاء وعل ــوم الفقه عل

يف  والفاســفة  واملحدثــن  املتكلمــن 

كتــاب واحــد، بــل صــار كتــاب إحيــاء 

علــوم الديــن مرجًعــا حتــى لــدى الفــرق 

ــًا- يف  ــردد الشــيعة -مث ــا ي ــة، ف املخالف

سعاد الحكيم، املرجع السابق، )ص/ 8، 9(.  )((
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االستشــهاد بهــذا الكتــاب واإلشــارة إليــه، 

ــد أعــاد محســن الفيــض وهــو أشــهر  وق

تاميــذ املــا صــدرا الشــرازي نســخ هــذا 

ــا للفكــر الشــيعي،  الكتــاب وجعلــه مامئً

ــاء())(. ــة البيض ــه بـ)املحج وعنون

كــام ميكــن تصنيفــه يف الئحــة الكتــب 

التــي ال متــوت))(، وقــد ضــم هــذا الكتــاب 

املعــريف  التداخــل  صــور  مــن  صــورة 

الداخــي بــن العلــوم ففــي ثنايــاه »علــم 

ــاد  ــامع واالقتص ــاق واالجت ــس واألخ النف

إىل جانــب العلــوم اإلســامية مــن عقيــدة 

ــوف...  ــر وتص ــه وتفس وفق

ــة  ــوم املختلف ــك ال تجــد هــذه العل إالَّ أنَّ

ــراد -أي:  ــه عــى انف ــورة في املتنوعــة منث

ــاغ  ــا ص ــطرة - إنَّ ــة أو منش ــر متكامل غ

ــا متناســقة  ــب وأركانً ــا جوان ــزايل منه الغ

ومتمـــاسكة لبـــنيان علـــمي واحـــد، أقام 

مـــنه مجمًعــا للحقائــق اإلســامية الكاملة 

ــالمية«،  ــفة اإلس ــخ الفلس ــان، »تاري ــري كورب ه  )((

ترجمــة:  الصــدر،  مــوىس  لــه:  م  وقــدَّ راجعــه 

ــر  ــدات للن ــي، عوي ــن قبي ــروة وحس ــر م نص

))00)م(. طبعــة:  لبنــان،  بــروت،  والتوزيــع، 

سعاد الحكيم، املرجع السابق، )ص/ 9(.  )((

ــت  ــد كانـ ــا«))(، فق ــد عليه ــي ال مزي الت

نظرتــه -الغــزايل- يف كتابــه »اإلحيــاء« 

تجســد معنــى التكامــل وفكــرة الواحديــة 

التوحيــد،  املعــريف هــو  التــي ناظمهــا 

وهــذا التكامــل التداخــي ال يوجــد كتــاب 

فيــه حســب علمــي، مجســًدا لــه يف هــذه 

ــاء«. ــاب »اإلحي ــل كت الصــورة مث

)3-1-2(  التكامل في الفعل التربوي 
والسياسي :

)أ(: التكامــل يف الفعــل الرتبــوي عنــد 

الغــزايل:

املــؤرشات  بجميــع  ترتبــط  الربيــة  إنَّ 

املوجهــة التــي يــراد منهــا أن تصــوغ كيان 

اإلنســان وتــريب ســلوكه يف كل نواحــي 

أم عاطفيــة،  الحيــاة: جســدية كانــت، 

أم اجتامعيــة، أم فكريــة، أم فهميــة، أم 

أخاقيــة، أم روحيــة، فالربيــة تشــمل كل 

املنظــامت والعوامــل واألســاليب والطــرق 

الفعاليــات  نطــاق  يف  تدخــل  التــي 

التهذيبيــة)4(.

»شخصيات  البوطي،  رمضان  سعيد  محمد   )((

استوقفتني«، دار الفكر، )ط. 6(، )006)م(، )ص/ 

.)((5

محمــد فاضــل الجــاميل، »آفــاق الرتبيــة الحديثــة   )4(

للنــر  الفرنســية  الــدار  الناميــة«،  البــالد  يف 
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ولقــد جمــع الغــزايل مــا بــن طريــق 

التزكيــة  وطريــق  و»التعليــم  الربيــة 

مســتفيًدا  ذلــك  يف  فأبــدع  والتصفيــة، 

ــث  ــم وأحادي ــرآن الكري ــاء يف الق ــامَّ ج م

الرســول -صــى اللــه عليــه وســلم- وعلوم 

ــر  ــامء املســلمن وغ ــن عل ــبقه م ــن س م

املســلمن مبــا يخــدم رســالة التوحيــد«))(، 

ــت  ــث تكامل ــاد؛ حي ــك وأف ــاد يف ذل فأج

عنــده وســائل الربيــة وغاياتهــا وأوصافهــا 

مــن خــال مــا جــاء يف رســالة »أيُّهــا 

ــن«  ــوم الدي ــاء عل ــاب »إحي ــد«، وكت الول

ــرج  ــم تخ ــي لـ ــب الت ــن الكت ــا م وغره

إميانًــا  الســابقن  الكتابــن  عــامَّ ورد يف 

منــه بأهميــة الربيــة يف بنــاء اإلنســان 

واملجتمــع اإلســامي، وقــد أشــاد الغــزايل 

كإشــادته  والعلــم  التعليــم  بأهميــة 

ــرز  ــن أب ــم م ــرب العل ــي يعت ــة الت بالربي

ــا عــى  أسســها وركائزهــا؛ إذ يقــول معلًق

حديــث النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم-:

»فضــل العالـــم عــى العابــد كفضــي عى 

تونس، )967)م(، )ص/ 7))م(.

أيــوب دخــل اللــه، »الرتبيــة اإلســالمية عنــد   )((

بــروت،  العرصيــة،  املكتبــة  الغــزايل«،  اإلمــام 

.)((9 )ص/  )996)م(،   ،)( )ط.  صيــدا، 

»فانظــر  أصحــايب«))(:  مــن  رجــل  أدىن 

لدرجــة  مقارنًــا  العلــم  جعــل  كيــف 

النبــوة وكيــف حــط رتبــة العمــل املجــرد 

عــن العلــم، وإن كان العابــد ال يخلــو 

عــن العلــم بالعبــادة التــي واظــب عليهــا 

ولــواله لـــم تكــن عبــادة؟«))(، ومــن دالئل 

ــة الربيــة يف نظــر الغــزايل: »كونهــا  أهمي

وســيلة النتقــال العلــم مــن جيــل إىل 

ــا  جيــل؛ ألنَّ أحــًدا لـــم يولــد عالـــاًم، وإنَّ

ــار لقيمــة  ــم، ويف هــذا إظه ــم بالتعل العل

لوالهــم  الذيــن  والعلــامء  الربيــة  دور 

ــم  ــم: أي إنَّه ــل البهائ ــان مث ــار اإلنس لص

حــد  مــن  النــاس  يخرجــون  بالتعليــم 

البهيميــة إىل حــد اإلنســانية«)4(. والغــزايل 

ال يكتفــي بــأن يجعــل الربيــة رضورة 

ــة؛  ــا رضورة اجتامعي ــل يجعله فرديــة، ب

ألنَّ حاجــة املجتمــع اإلســامي إىل الربيــة 

ليســت بأقـــــل أهميــة من حاجة الــــفرد 

ــاىل-:  ــه -تع ــول الل ــا، يق ــلم إليه املس

أخرجــه الرمــذي، مــن حديــث أيب أمامــة، وقــال:   )((

ــح«. »حســن صحي

الغزايل، »إحياء علوم الدين«، ))/ ))(.  )((

أيــوب دخــل اللــه، »الرتبيــة اإلســالمية عنــد   )4(

بــروت،  الفكريــة،  املكتبــة  الغــزايل«،  اإلمــام 

.)(4( )ص/  الســابق،  املرجــع   ،)( )ط.  صيــدا، 
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»َفلَــْوَل نََفــَر ِمــْن كُلِّ ِفرَْقــٍة ِمْنُهــْم طَائَِفــٌة 

 ،)((( )التوبــة:  يــِن«  الدِّ يِف  ُهــوا  لَِيَتَفقَّ

املــراد بهــا: التعليــم واإلرشــاد، وقولــه 

-عــز وجــل-: »َوإِْذ أََخــَذ اللــُه ِميَثــاَق 

الَِّذيــَن أُوتُــوا الِْكَتــاَب لَُتَبيُِّننَّــُه لِلنَّــاِس 

َوَل تَكُْتُمونَــُه« )آل عمــران: 47)(، هــو 

إيجــــاب للتـــــعليم))(، واستشــهد الغزايل 

بكثــر مــن اآليــات يف كـــتابه »اإلحـــياء« 

عــى أهـــمية الـــربية والتعليــم.

ــا أهميــة وأهــداف الربيــة؛ فيقــول  أمَّ

فيهــا الغــزايل:

»ونحــن نبتغــي مــن العلــم تبليــغ النفــس 

كاملهــا، لتســعد بكاملهــا مبتهجــة مبــا لهــا 

مــن البهــاء والجــامل أبــد الدهــر«))(، 

ــد«  ــا الول ــالته »أيُّه ــا يف رس ــول أيًض ويق

بالعلــم  العمــل  رضورة  عــى  مشــدًدا 

والتــي تجمعهــا الربيــة: »فلــو قــرأ جربيل 

مائــة ألــف مســألة علميــة وتعلمهــا ولـــم 

ــل ... ــده إالَّ بالعم ــا ال تفي ــل به يعم

ــت  ــنة وجمع ــة س ــم مائ ــرأت العل ــو ق ل

تــكـــون مســــتعًدا  ألـــف كـتـــاب ال 

الغزايل، »إحياء علوم الدين«، ))/ 4)(.  )((

الغزايل، »ميزان العمل«، )ص/ 0))(.  )((

... بالعمــل  إالَّ  -تعــاىل-  اللــه  لرحمــة 

ــد  ــم تج ــل لـ ــم تعم ــا لـ ــد م ــا الول أيُّه

ــل  ــا عم ــم ب ــد العل ــا الول ــر ... أيُّه األج

ــون«))(،  ــم ال يك ــا عل ــل ب ــون، والعم جن

العلــم،  عــى  يحــض  نجــده  وهكــذا 

ثــم يربــط رضورة العلــم حتــى تصــل 

أن  يلبــث  مــا  ثــم  لكاملهــا،  النفــس 

»ويف  بالعمــل  النفــس  كــامل  يجعــل 

ـه يســعى لبنــاء  أنَـّ هــذا تأكيــد عــى 

شــخصية متكاملــة تنمــو يف كافــة األبعــاد 

والجوانــب الروحيــة والنفســية والعقليــة 

ــة والجســمية بشــكل مرابــط  واالجتامعي

ومنســق، شــخصية تعــرف«)4(، حيــث إنَّ 

»االعتــدال يف األخــاق هــو صفــة النفــس 

وامليــل عــن االعتــدال ســقم ومــرض فيهــا، 

ــو  ــدن ه ــزاج الب ــدال يف م ــام أنَّ االعت ك

ــدال مــرض  ــل عــن االعت ــه، واملي صحــة ل

الــذات  فيــه«)5(، وقــد يتحقــق كــامل 

اإلنســانية يف صورتــه الباطنــة والظاهــرة، 

ــة أركان ال  ــاك أربع ــزايل: أنَّ هن ــرى الغ ي

ــة  ــن مجموع ــد« ضم ــا الول ــالة أيُّه ــزايل، »رس الغ  )((

رســائل اإلمــام الغــزايل، )ص/ 5)) - 86) – 87)(.

أيــوب دخــل اللــه، »الرتبيــة اإلســالمية عنــد   )4(

.)(44 )ص/  الغــزايل«،  اإلمــام 

الغزايل، »إحياء علوم الدين«، ))/ 7)(.  )5(
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بُــدَّ أن تجتمــع حتــى يتــم حســن الخلــق 

ــي: ــة، وه والربي

وقــوة  العلــم  وقــوة  الغضــب  قــوة 

الشــهوة، وقــوة العــدل ... وهــذا االعتدال 

يحصــل بوجهــن؛ أحدهــا: بجــود إلهــي 

وكــامل فطــري، والوجــه الثــاين: اكتســاب 

هــذه األخــاق باملجاهــدة))(، والشــخصية 

التــي ســعى الغــزايل إىل تحقيقهــا -والتــي 

تتمكــن  لــن  اإلنســاين-  الكــامل  متثــل 

مــن بلــوغ ســعادة اآلخــرة يف القــرب 

مــن اللــه ســبحانه وتعــاىل إالَّ بعــد أن 

ــن  ــا ع ــت ســعادة الدني ــد حقق ــون ق تك

ــه  ــوم ب ــام تق ــة في ــب الني ــق تصوي طري

مــن األعــامل والعــادات، وهــذا مــا يفــي 

بــه إىل تلميــذه عندمــا يخاطبــه قائــًا 

له))(:»كــم مــن ليــال أحييتهــا بتكــرار 

ــب وحرمــت عــى  ــة الكت ــم ومطالع العل

نفســك النــوم، ال أعلــم مــن كان الباعــث 

ــا وجــذب  ــرض الدني ــل ع ــه إن كان ني في

حطامهــا وتحصيــل مناصبهــا واملباهــاة 

الغــزايل، »إحيــاء علــوم الديــن«، املصــدر الســابق،   )((

.)(4 /((

أيــوب دخــل اللــه، »الرتبيــة اإلســالمية عنــد   )((

.)(45 )ص/  الغــزايل«،  اإلمــام 

ــم  ــك، ث ــل ل ــال فوي ــران واألمث ــى األق ع

ــاء  ــه إحي ــدك في ــك، وإن كان قص ــل ل وي

رشيعــة النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- 

وتهذيــب أخاقــك وكــر النفــس األمــارة 

بالســوء، فطــوىب لــك، ثــم طــوىب لــك، 

ــال: ــن ق ــدق م ــد ص وق

سـهـر الــعــيــون لـغـيـر وجـهك ضـائع 

* * *
وبــكاؤهن لـغـيـر فــقــدك بـــاطــل))(

ــى  ــا ع ــردي، أمَّ ــتوى الف ــى املس ــذا ع ه

املســتوى الجامعــي ففــي رســالة »األدب 

يضــع  أن  الغــزايل  يحــاول  الديــن«  يف 

ًرا كامــًا لــآداب التــي ال بُــدَّ أن  تصــوُّ

ــول:  ــامي يق ــع اإلس ــا املجتم ــف به يتص

»إنَّ أكمــل األخــاق وأعاهــا وأحســن 

األفعــال وأبهاهــا، هــو األدب يف الديــن 

ــل رب  ــن فع ــن م ــه املؤم ــرب ب ــا يق وم

واملرســلن  النبيــن  وأخــاق  العاملــن، 

ــرآن،  ــاىل- يف الق ــه -تع ــا الل ــد أدمجن وق

مبــا أرادنــا فيــه البيــان«)4(، كــام يركــز 

ــد«، ضمــن مجموعــة  ــا الول الغــزايل، »رســالة أيُّه  )((

رســائل الغــزايل، )ص/ 76)(.

الغــزايل، »رســالة أدب الديــن«، ضمــن مجموعــة   )4(

ــابق، )ص/ ))4(. ــدر الس ــزايل، املص ــائل الغ رس
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ــاء  ــه »إحي ــه -خاصــة كتاب الغــزايل يف كتب

علــوم الديــن« يف بــاب األخــاق والعدالــة 

يتحــدث  التــي  األبــواب  مــن  وغرهــا 

حســن  عــن  الحديــث  عــى  فيهــا- 

الخلــق »الــذي يوجــب التحــاب والتآلــف 

والتوافــق كــام أنَّ ســوء الخلــق يثمــر 

التباغــض والتدابــر والتفاســد، ويذكرنــا 

الغــزايل إبــان ســعيه لتحقيــق أهدافــه 

املتمثلــة يف بنــاء الشــخصية اإلســامية 

املتكاملــة«))(، ويف هــذا الصــدد يقــول 

عــي عيــى عثــامن: »إنَّ النمــو نحــو 

ــن  ــر م ــب الكث ــل يتطل ــجام الكام االنس

ــة  ــة عميق ــب معرف ــام يتطل ــة، ك التجرب

وشــاملة بالطبيعــة اإلنســانية؛ ولــذا: 

ــة خاصــة بالنســبة إىل  فمــن املهــم أهمي

اإلنســان الــذي يتطلــع إىل مثــل هــذه 

الشــخصية  أرسار  يــدرس  أن  املعرفــة 

اإلنســانية وخفاياهــا وأن يتفهــم تركيبهــا 

يتضمــن هــذه  مــا  يعــرف  أن  وعليــه 

وخصائــص  صفــات  مــن  الشــخصية 

ــه  ــق معرفت ــن طري ــتطيع ع ــول يس ومي

لهــا معرفــة مواضيــع النبــل فيهــا ومعرفــة 

أن  وعليــه  والدمــار،  العيــب  مواضيــع 

أيــوب دخــل اللــه، »الرتبيــة اإلســالمية عنــد   )((

.)(48 )ص/  الغــزايل«،  اإلمــام 

يعــرف مــا هــي الشــهوات والنـــزعات 

وتتملكهــا  عليهــا  تســيطر  قــد  التــي 

والدوافــع التــي تســتطيع التأثــر عــى 

اتجاههــا، وكيــف ميكــن ضبــط كافــة 

والرغبــات والدوافــع  الشــهوات  هــذه 

 

فمــن املهــم أهميــة خاصــة بالنســبة 

ــل  ــع إىل مث ــذي يتطل ــان ال إىل اإلنس

أرسار  يــدرس  أن  املعرفــة  هــذه 

الشــخصية اإلنســانية وخفاياهــا وأن 

ــا . ــم تركيبه يتفه

بصــورة  عملهــا  لتــؤدي  وتطهرهــا 

مــن  إالَّ  يتحقــق  ســليمة«))(، وهــذا ال 

خــال التــوازن، وهــو »تــوازن بــن طاقــة 

ــروح،  ــة ال ــل وطاق ــة العق ــم وطاق الجس

وتــوازن بــن الواقــع املحـــسوس واإلميــان 

الحــواس،  تدركــه  ال  الــذي  بالغيــب 

ــزعة  ــة والنـ ــزعة الفردي ــن النـ ــوازن ب ت

ــة  ــم االقتصادي ــوازن يف النظ ــة، ت الجامعي

واالجتامعيــة والسياســية، تــوازن يف كل 

ــًة  ــْم أُمَّ ــَك َجَعلَْناكُ ــاة »َوكََذلِ يشء يف الحي

ــزايل«،  ــد الغ ــان عن ــامن، »اإلنس ــى عث ــي عي ع  )((

.)((5 )ص/ 
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كل  يف  وســطًا  )البقــرة:)4)(،  َوَســطًا« 

يشء، متوازنــن يف كل مــا تقومــون بــه 

مــن نشــاط«))(.

أنَّ  الربويــة  الغــزايل  فلســفة  يف  نجــد 

ــل،  ــانية تتكام ــخصية اإلنس ــب الش جوان

تصــور  مــع  هــذا  تصــوره  ويتفــق 

اإلســام لوحــدة اإلنســان الفــرد ووحــدة 

هــذا  كــون  جانــب  وإىل  اإلنســانية، 

التصــور يجمــع بــن الربيــة الروحيــة 

والجســمية وكذلــك بــن تربيــة الفــرد 

العقــل  تربيــة  وكذلــك  والجامعــة 

ــة  ــاملة متكامل ــرة ش ــو نظ ــم؛ فه بالتعلي

مســتوحاة مــن األصــول اإلســامية ليســت 

جزئيــة، بــل هــي منهــج شــامل ومتكامــل.

)يجــرد  مبــارك  زيك  أنَّ  الغريــب  مــن 

الغــزايل مــن أيــة غايــة اجتامعيــة())(، 

بــأنَّ  الغــزايل  قالــه  مــا  إىل  مســتنًدا 

الســعادة الحقيقيــة هــي األخرويــة، ومــا 

ــا مجــازًا،  إمَّ عداهــا ســميت ســعادة، 

ــي  ــة الت ــعادة الدنيوي ــا، كالس ــا غلطً وإمَّ

ــة اإلســالمية«، دار  ــج الرتبي ــد قطــب، »منه محم  )((

الــروق، )ط. 4)(، ))99)م(، ))/ 7)، 8)(.

زيك مبــارك، »األخــالق عنــد الغــزايل«، املرجــع   )((

.)(7( )ص/  الســابق، 

أنَّ زيك  ويبــدو  اآلخــرة.  تعــن عــى  ال 

مبــارك يبالــغ يف موقفــه مــن الغــزايل، كــام 

ــارف مقــي الربجــس:  ــك ع يشــر إىل ذل

»فليــس مــن الســهل أن نطلــق هــذا 

ــف  ــراه يف مواق ــزايل ون ــى الغ ــم ع الحك

ــاليب  ــن أس ــى تحس ــث ع ــة يح مختلف

ويحــدد  الحيــاة،  هــذه  يف  التعايــش 

ــرًا  ــم أط ــاس وتعاطفه ــن الن ــات ب العاق

معـــينة؛ فهــو الــذي كتــب يف اآلداب بـــام 

ــلناه لتحاشــينا حــدوث غضــب  ــو امتثــ ل

أحدنــا مــن اآلخــر، ولعطفنــا عــى الصغــر 

... والجتنبنــا حصــول الحساســية يف كثــر 

ــة يف  ــداوالت الجاري ــات، والت ــن العاق م

ــاب  ــرأ كت ــو ق ــل ل ــة«))(، ب ــا اليومي حياتن

لَـــاَم  بإنصــاف  املغروريــن«  »أصنــاف 

تــرع يف إخــاف ذلــك الحكــم عــى 

الــذي  الغــزايل  لــدى  الربــوي  العقــل 

اعتــربه زيك مبــارك مجــرًدا مــن الغايــة 

االجتامعيــة، بــل عــى العكــس مــن ذلــك 

متاًمــا، فالعقــل الربــوي لــدى الغــزايل 

فعــل متكامــل شــامل؛ ألنَّــه قــد اســتوحاه 

واســتلهمه مــن أصــول الربيــة اإلســامية 

عــارف مفــي الرجبــس، »التوجيــه اإلســالمي   )((

األندلــس  دار  الغــزايل«،  فلســفة  يف  للنــشء 

.)(4( )ص/  ))98)م(،   ،)( )ط.  لبنــان،  بــروت، 
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الكريــم  القــرآن  روح  مــن  املســتوحاة 

بــل  والتشــطر،  التجــزيء  يــأىب  الــذي 

ــرد  ــل كف ــان ككٍل متكام ــر إىل اإلنس ينظ

وجامعــة وأمــة، فأســلوب الربيــة القرآنية 

التوحيديــة متتــاز: بالتَّكامــل والشــمول 

ــة  ــة واإليجابي ــات والرباني ــوازن والثب والت

والواقعيــة؛ ألنَّهــا مولــدة مــن الرؤيــة 

التصــور  مــن  أو  التوحيديــة،  الكونيــة 

ســائر  عــن  ينفــرد  »الــذي  اإلســامي 

ــتقلة  ــخصيته املس ــول ش ــورات وتح التص

وطبيعتــه الخاصــة، التي ال تتلبــس بتصور 

آخــر وال تســتمد مــن تصــور آخــر وهــذه 

الخصائــص أو املميــزات تتعــدد وتتــوزع، 

لكنَّهــا تتضــام وتتجمــع عنــد خاصيــة 

واحــدة، هــي التــي تنبثــق منهــا وترجــع 

إليهــا ســائر الخصائــص، إنَّهــا خاصيــة 

الربانيــة«))(، التوحيــد باعتبــاره ناظــامً 

ومهيمًنــا عــى جميــع التصــورات.

)ب(: التكامــل يف الفعــل الســيايس عنــد 

الغــزايل: 

لعــلَّ الغزايل لـــم يكــن من أولئــك العلامء 

الذيــن ذكرهــم ابــن عمــر -ريض اللــه 

اإلســالمي  التصــور  »خصائــص  قطــب،  ســيد   )((

.)4( )ص/  الســابق،  املرجــع  ومقوماتــه«، 

عنهــام- فقــد روي يف »صحيــح البخــاري«، 

عــن ابــن عمــر أنَّــه قيــل لــه: »إنَّــا ندخــل 

عــى ســاطيننا، فنقــول لهــم بخــاف مــا 

نتكلــم إذا خرجنــا مــن عندهــم، قــال: كنَّا 

نعــد هــذا نفاقـًـا«))(؛ ولذلــك: فقــد اهتــم 

ــراء  ــكام واألم ــح للح ــذل النص ــزايل بب الغ

ولـــم يكــن نصحــه موجًهــا للجمهــور 

فحســب؛ أي: إنَّ الغــزايل كان منعــزاًل عــن 

ـه كان  أحــداث السياســة لصغــره، أو إنَـّ

ــل  ــة، ب ــن والسياس ــن الدي ــًا ب ــرى فص ي

عــى العكــس مــن ذلــك متاًمــا، بــل الديــن 

يكمــل التدبــر والسياســة، فركــز الغــزايل 

الذيــن  والــوزراء  للســاطن  »نصحــه 

ــر  ــاَم ذك ــلمن، وطالـ ــر املس ــم أم بأيديه

أنَّ صــاح األمــة ال يتــمُّ إالَّ بصــاح هاتــن 

الفئتــن: أهــل العلــم والفكــر. وأهــل 

الصنفــان  فهــام  والســلطة،  السياســة 

اللــذان إذا صلحــا صلح الناس، وإذا فســدا 

فســد النــاس، وطالـــام حــى قــول بعــض 

الســلف: لــو كان يل دعــوة مســتجابة 

لدعوتهــا للســلطان؛ فــإنَّ اللــه يصلــح 

ــم  ــاس مينعه ــرًا، والن ــا كث ــه خلًق بصاح

ــر  ــق امل ــول الح ــح وق ــداء النص ــن إس م

أمــران: الخــوف والطمــع، وهــو يف حياتــه 

»صحيح البخاري«، حديث رقم: )6756(.  )((
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الجديــدة ليــس عنــده مــا يخــاف عليــه، 

ــد  ــه، وق ــع في ــا يطم ــم م ــس عنده ولي

ــب  ــرص، وح ــرة الح ــه جم ــت يف قلب خب

الدنيــا  أن جعــل  بعــد  املــال والجــاه، 

ــه، واتخــذ  ــا لســفره ال محــًا إلقامت طريًق

ــا«))(. ــا ال يعمره ــرة يعربه ــا قنط منه

نقــض  مــا  أول  أنَّ  الغــزايل  أدرك  وقــد 

ــم  ــق بالحك ــا يتعلَّ ــام م ــرى اإلس ــن ع م

يف  جهــوده  مــن  فــكان  والسياســة، 

املســبوك  »التــر  كتــاب  املجــال  هــذا 

فيــه  أورد  فقــد  امللــوك«،  نصيحــة  يف 

ــة  ــدل وسياس ــة الع ــر أهمي ــاًرا تظه أخب

ــهًدا  ــوزراء، مستش ــة ال ــلطان وسياس الس

والــروم  فــارس  الحكومــات يف  بتاريــخ 

وبتاريــخ الخلفــاء. وهــذا الكتــاب يشــكل 

منطلقــات معينــة لتحديــد مفهــوم اإلدارة 

الحكوميــة، كــام يتصورهــا الغــزايل«))(.

هــذا باإلضافــة إىل كتابــه »رس العاملــن 

وكشــف مــا بــن الداريــن«، وتكشــف 

مادحيــه  بــن  »الغــزايل  القرضــاوي،  يوســف   )((

.)94  ،9( )ص/  الســابق،  املرجــع  وناقديــه«، 

ماجــد عرســان الكيــاين، »هكــذا ظهــر جيــل   )((

صــالح الديــن، وهكــذا عــادت القــدس«، املرجــع 

.)(40 )ص/  الســابق، 

لنــا األبحــاث يف هــذا امليــدان أنَّ للغــزايل 

اطاًعــا واســًعا وخــربات عميقــة يف ميــدان 

ــب  ــي ترت ــار الت ــة »واآلث اإلدارة والسياس

عــى حســن اإلدارة أو ســوئها، كذلــك 

بحــث الغــزايل يف تقــدم العلــوم وتجددها 

يصيــب  الــذي  الثقــايف  التطــور  ... ويف 

ــر  ــكان وغ ــان وامل ــرب الزم ــات ع املجتمع

ــت  ــة ســواء أكان ــن أصــول الربي ــك م ذل

تربويــة«))(،  أم  عقائديــة  أم  اجتامعيــة 

املســبوك«  »التــر  رســالته  يف  ونجــده 

ــاطن،  ــوك والس ــد املل ــا ألح ــُه نصًح يوجِّ

والنصيحــة  العــدل  يربــط  يفتــأ  فــام 

أو  آيــات  أو  بآثــار  بالديــن مستشــهًدا 

أحاديــث: »والســلطان العــادل مــن عــدل 

بــن العبــاد، وحــذر مــن الجــور والفســاد، 

ــه  ــى ملك ــؤم ال يبق ــامل ش ــلطان الظ والس

ــه  ــه علي ــى الل ــي -ص ــدوم؛ ألنَّ النب وال ي

ــول: ــلم- يق وس

»الْـــُملُْك يَْبَقــى َمــَع الْكُْفــِر َوَل يَْبَقــى 

ــوس  ــخ أنَّ املج ــِم«، ويف التواري ــَع الظُّلْ َم

ــنة،  ــة آالف س ــم أربع ــر العالـ ــوا أم ملك

ماجــد عرســان الكيــاين، »هكــذا ظهــر جيــل   )((

صــالح الديــن، وهكــذا عــادت القــدس«، املرجــع 

.)(40 )ص/  الســابق، 
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ــا دامــت  وكانــت اململكــة فيهــم، وإنَّ

ــم  ــة، وحفظه ــم يف الرعي ــة بعدله اململك

كانــوا  مــا  وإنَّهــم  بالســوية،  األمــور 

يــرون الظلــم والجــور يف دينهــم وملتهــم 

جائــزًا، وعمــروا بعدلهــم البــاد وأنصفــوا 

البــاد«))(. ويف تفســر هــذه اآليــة:

ــن: 8(،  ــِميزَاِن« )الرحم ــْوا يِف الْـ »أَلَّ تَطَْغ

قــال: أراد بهــا العــدل، فقــال: يــا ابــن آدم 

اعــدل، كــام تحــب أن يعــدل فيــك))(.

نجــده أيًضــا يعتــرب أنَّ الديــن وامللــك 

متكامــان وال مجــال للفصــل بينهــام كــام 

هــو األمــر اآلن يف ظاهــرة العلمنــة التــي 

تدعــو إىل فصــل الديــن عــن السياســة 

ــان  ــك توأم ــن واملل ــزايل: »الدي ــول الغ يق

مثــل أخويــن ولــدا مــن بطــن واحــد، 

ــوى،  ــب اله ــك أن يتجنَّ ــى املل ــب ع فيج

والبدعــة واملنكــر والشــبهة وكل مــا يرجع 

ــم أنَّ  بنقصــان الــرع ... ويجــب أن يعل

الغــزايل، »التــر املســبوك يف نصيحــة امللــوك«،   )((

راجعــه: ســايس خــر، مكتبــة الكليــات األزهريــة، 

.)50  ،49 )ص/ 

الغــزايل، »التــر املســبوك«، املصــدر نفســه، )ص/   )((

.)55

صــاح النــاس يف حســن ســرة امللــك«))(، 

ونصــح الغــزايل الســاطن ببحــث أســامه 

)بــاب أمــر األمــراء باملعــروف ونهيهم عن 

املنكــر(، وتجــدر اإلشــارة أنَّ الغــزايل كان 

ــة،  ــاتهم االقتصادي ــد سياس ــديًدا يف نق ش

العلــامء  تحريــض  عنيًفــا يف  كان  وقــد 

موقــف  األمــراء  مــن  الوقــوف  عــى 

ــاء  ــك إرس ــتهدفًا بذل ــي، مس ــر الناه اآلم

أنَّ  بهــا، وهــي  التــي يؤمــن  القاعــدة 

السياســة تــدور يف فلــك العقيــدة وليــس 

العكــس)4(، وحشــد يف ســبيل ذلــك األدلــة 

ــنَّة كــام ذكرهــا الســلف  مــن القــرآن والسُّ

الثــوري  ســفيان  فهــذا  الخلفــاء،  مــع 

يكتــب إىل هــارون الرشــيد: الــذي ســلب 

ــزايل  ــد الغ ــذا نج ــان)5(. وهك حــاوة اإلمي

يربــط الفعــل الســيايس بالقيمــة الدينيــة 

باعتبارهــا هــي املهيمنــة والناظمــة يف 

ــم  ــة الحاك ــية، ويف عاق ــة السياس املامرس

تكتمــل  السياســة  أنَّ  ونجــد  بالرعيــة، 

الغــزايل، »التــر املســبوك«، املصــدر نفســه، )ص/   )((

.)56

ماجــد عرســان الكيــاين، »هكــذا ظهــر جيــل   )4(

صــالح الديــن، وهكــذا عــادت القــدس«، املرجــع 

.)(4( )ص/  الســابق، 

الغــزايل، »إحيــاء علــوم الديــن«، املصــدر الســابق،   )5(

.)(77 /((
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بالديــن، وأنَّ الديــن مهيمــن عــى الفعــل 

الســيايس، وأنَّ العاقــة بينهــام هــي عاقة 

تكامــل مــن جهــة واحــدة، الديــن يكمــل 

ا بالنســبة إىل اســتعامل القوة  السياســة، أمَّ

كقيمــة؛ فإنَّــه يربطهــا بقيمتــن أساســيتن 

هــام: )اإلميــان، والعــدل(، ربــط تأســيس 

ومقاصــد وغايــات ومامرســة، فالحاكــم 

املؤمــن  الحاكــم  هــو  عنــده  القــوي 

بأصــول اإلميــان وفروعــه مبــا يتطلبــه مــن 

أداء الفرائــض وتجنــب املحــارم، والعــدل 

الرعيــة وبعضهــا والكــف  بينــه وبــن 

عــن ظلمهــا وعــن التعامــل بالظلــم بــن 

ــوة  ــط الق ــم يرب ــزايل لـ ــا ... فالغ أفراده

بالواقــع إالَّ بقــدر إصاحهــا لــه باملامرســة 

ــام  ــادل، ك ــتبد الع ــس باملس ــة، ولي العادل

ــده))(. ــد عب ــام محم ــب اإلم ذه

وهكــذا نجــد أنَّ الفعــل الســيايس داخــل 

وأنَّ  بالديــن،  مرتبــط  الغــزايل  تصــور 

ــت  ــن ليس ــة والدي ــن السياس ــة ب العاق

عاقــة انفصــال، بــل إنَّ الديــن يكمــل 

السياســة ويرشــدها ويهذبهــا؛ ألنَّ الديــن 

والنظــام  »القيــم  مصطفــى محمــود منجــود،   )((

املعــريف يف الفكــر الســيايس، رؤيــة مقارنــة يف 

.)(7(  ،(7( )ص/  وميكافيلــي«،  الغــزايل  إســهامي 

هــو املالــك للقيــم؛ والسياســة ال تســتمد 

قيمتهــا مــن نفســها، بــل تســتمدها مــن 

ـه مــن عنــد  الديــن نفســه باعتبــار أنَـّ

ــر بالعــدل واإلحســان  ــذي يأم املتعــايل ال

ــن إذن  ــدوان، فالدي ــم والع ــرم الظل ويج

ــزايل،  ــور الغ ــق تص ــة، وف ــل للسياس مكم

وخافًــا للنظــم العلامنيــة املعــارصة التــي 

ــة،  ــن السياس ــن ع ــل الدي ــو إىل فص تدع

فتصبــح السياســة هــي فــن الكــذب، 

واملراوغــة، والخــداع.

للسياســة،  مكمــل  إذن  فالديــن 

وفــق تصــور الغــزايل، وخالًفــا للنظــم 

العلانيــة املعــارصة التــي تدعــو إىل 

ــة. ــن السياس ــن ع ــل الدي فص

)3-2(: التكامل المعرفي الخارجي:
 املقصــود بالتكامــل املعــريف الخارجــي 

»هــو تفاعــل العلــوم اإلســامية مــع غرها 

مــن العلــوم املنقولــة، يونانيــة كانــت، أم 

فارســية، أم هنديــة، أم غرهــا«))( مــن 

ــم  ــج يف تقوي ــد املنه ــن، »تجدي ــد الرحم ــه عب ط  )((

الــرتاث«، املركــز الثقــايف العــريب، بــروت، )ط. )(، 

.)9( )ص/ 
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ــوع  ــذا الن ــامي، وه ــراث اإلس ــارج ال خ

مــن التداخــل »يجعلنــا يف مكــب الثقافــة 

ــة وهــو  ويســاعدنا عــى إخصــاب املعرف

ــم«))(. ــق إنســانية العل ــيلة لتحقي وس

)أ( املنطق وأصول الفقه:

لـــم يكــن الغــزايل أرســطيًّا مثــل ابــن 

رشــد عنــد تقدميــه للمنطــق، »بــل ألبســه 

حلــة محليــة إســامية يف التســميات، ويف 

اســتخراج أصولــه مــن القــرآن«))(، بــل 

حــاول أن يدخلــه إىل املجــال التــداويل 

ــذي  ــن رشــد ال اإلســامي عــى خــاف اب

عدنــان  يقــول  أرســطو،  يف  متاهــى 

إبراهيــم: »ابــن رشــد كان عبــًدا عنــد 

ــد  ــد عن ــلوب العب ث بأس ــدَّ ــطو، وتح أرس

ســيده، قــال ابــن رشــد عــن أرســطو: 

ــه كلــام تأملــت هــذا الرجــل  ســبحان الل

خلقــه  اللــه  أنَّ  علمــت  أرســطو-  -يف 

ليثبــت بــه كــامل النــوع اإلنســاين«))(.

محمد هامم، املرجع السابق، )ص/ )9(.  )((

املنطــق:  »أســلمة  عنيــات،  الكريــم  عبــد   )((

الغــزايل«،  يــدي  بــن  األرســطي  األورغانــون 

)ص/  )))0)م(،   ،)( )ط.  االختــاف،  منشــورات 

. )((4

عدنـان إبراهيم، »الغـزايل الباحث عـن الحقيقة«،   )((

مكتبـة عدنـان إبراهيـم، )دت(، )ص/ 65(.

ــه  ــزايل يف تعامل ــد الغ ــو حام ــد كان أب لق

ــا كيــف يســتفيد منــه،  مــع املنطــق عارفً

ــر  ــل تنك ــطيًّا، ب ــزايل أرس ــن الغ ــم يك ولـ

التــداويل  ملجالــه  وانتــرص  )ألرســطو(، 

مســألة  يف  خاصــة  اإلســامي،  الثقــايف 

ــة  ــا يف مبحــث الرؤي من الســببية، كــام قدَّ

ــزايل. عنــد الغ

ــا حتــى  ــا أو أرغانونً يبقــى املنطــق منطًق

مــن حيــث التســمية، وقــد حولــه الغــزايل 

إىل املجــال التــداويل اإلســامي ليجعلــه 

فيــام بعــد متداخــًا مــع العلــوم األخــرى، 

فنجده يســميه محــك النظر، والقســطاس 

ألنَّ  ذلــك  العلــم؛  ومعيــار  املســتقيم، 

ــتطاعوا  ــامية اس ــارة اإلس ــري الحض مفك

لعــب دور )البــدر يف الليلــة الظلــامء( 

بالنظــر إىل أنَّهــم هضمــوا الفكــر الوافــد 

ــن  ــا ميك ــم م ــرآن الكري ــن الق ــوا م ونهل

نهلــه، فأنتجــوا فكــرًا ســاميًا وراقيًــا، وكان 

مبثابــة نقطــة انطــاق الحضــارة األوروبية 

مــن األندلــس بخاصــة، والغــزايل ميثــل 

ــذ؛  ــر الف ــوذج املفك ــة ن ــذه الحقب يف ه

يف  واألصــويل  الفقــه،  يف  الفقيــه  فهــو 

ــكام،  ــم ال ــم يف عل ــم األصــول، واملتكل عل

والصــويف يف علــم التصــوف، والفيلســوف 
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يف الفلســفة، فهــو املوســوعي بــا منــازع؛ 

ــر  ــن الكث ــع ب ــى الجم ــه ع ــرًا لقدرت نظ

مــن األطــراف التــي تجعــل اإلنســان ُملــامًّ 

بــكل مــا يحتاجــه يف حياتــه كمســلم 

مطبــق ومفكــر، ولعــلَّ نظــرة فاحصــة 

للغــزايل،  املوســوعي  الفكــري  لإلنتــاج 

تجعلنــا نعتقــد بصحــة الــرأي القائــل بــأنَّ 

»الغــزايل ميثــل نــوذج املفكــر املتفــرد يف 

ــر  ــيكية بالنظ ــامية الكاس ــارة اإلس الحض

إىل قدرتــه الخارقــة عــى اإلملــام بــكل 

املواضيــع املطروحــة للمباحثــة يف عــرصه 

إىل جانــب اســتطاعته اصطنــاع نســق 

يربــط بــن العنــارص الكثــرة دون وقوعــه 

ــر«))(. ــي ظاه ــدع مذهب يف تص

إنَّ ســبب نبــوغ الغــزايل ال يرجــع لكونــه 

فقيًهــا أو أصوليًّــا أو متكلــاًم أو صوفيًّــا 

أو فيلســوفًا؛ بــل إىل تعاملــه اإليجــايب 

التكامــي والشــجاع مــع العلــوم الوافــدة؛ 

ــذ  ــا مأخ ــا ويأخذه ــلم له ــم يستس إذ لـ

املنبهــر الخاضــع، بــل »قابلهــا بعقــل 

صــاٍف متــزن وقــادر واشــتغل عليهــا فهــاًم 

واســتيعابًا ومتحيًصــا، ثــم نقــًدا وتعديــًا، 

عبــد الكريــم عنيــات، »أســلمة املنطــق«، املرجــع   )((

ــابق، )ص/ 5))(. الس

فالشــخصية الغزالية لـــم يلحقهــا الذوبان 

الثقافــة  مــن  القــوي  اإلشــعاع  جــراء 

اليونانيــة الوافــدة، والحــق يُقــال إنَّ هــذه 

الثقافــة أرست وأبهــرت كل مــن اطلــع 

عليهــا نظــرًا لتنوعهــا وثرائهــا وعمقهــا 

ــو  ــام أب ــد اإلم ــد اعتم ــا«))(. لق وعقانيته

حامــد الغــزايل ثنائيــة: الفهم واالســتيعاب 

ــق  ــه العمي ــر اطاع ــاوز، ويظه ــم التج ث

والصحيــح عــى منطــق أرســطو يف تعامله 

مــع هــذا النمط عــى أنَّــه صــوري ومادي 

ــم  ــه يهت ــوري؛ ألنَّ ــو ص ــد، فه يف آٍن واح

بشــكل الرباهــن وهيئتهــا فارغــة مــن كل 

مضمــون متعــن أو متعــدد، وهــو مــادي 

ــه لحفــظ الفعــل يف  ـه ُموجَّ أيًضــا؛ ألنَـّ

أثنــاء تطبيقاتــه الجزئيــة ســواء أكان ذلــك 

ــول.  ــدان األص ــه أم مي ــدان الفق يف مي

ــورة  ــن الص ــز ب ــن التمي ــزايل ع ــرب الغ يع

بيــان  مــن خــال  التفكــر  واملــادة يف 

مــادة الربهــان يف أحــد فصــول املســتصفى 

ــد يف  ــن املقاص ــاين م ــل الث ــًا: »الفص قائ

بيــان مــادة الربهــان وهــي املقدمــات 

الجاريــة مــن الربهــان مجــرى الثــوب مــن 

عبــد الكريــم عنيــات، »أســلمة املنطــق«، املرجــع   )((

ــابق، )ص/ 6))(. الس
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ــإنَّ  ــر؛ ف ــن الري ــب م ــص، والخش القمي

مــا ذكرنــاه يجــري مجــرى الخياطــة مــن 

القميــص وشــكل الرير مــن الريــر«))(، 

ــع  ــس تضل ــي تعك ــة الت ــألة الثاني واملس

ــذا  ــاد به ــه الح ــق ووعي ــزايل يف املنط الغ

العلــم ونظرتــه الفنيــة أو التقنيــة لــه 

ــا(، و)محــكًّا(،  ــاًرا(، و)ميزانً ــاره )معي اعتب

ــة  ــة إالَّ دالل ــه املنطقي ــن كتب ــا عناوي وم

عــى هــذه النظــرة؛ فقــد ســمى املنطــق 

بـــ: )معيــار العلــم(، و)محــك النظــر(، 

واشــتق  املســتقيم(،  و)القســطاس 

ــة  ــه التوحيدي ــن رؤيت ــن م ــك العناوي تل

القرآنيــة؛ إذ نجدهــا حــارضة معــه يف كل 

ــة  ــه اإلســامية والفلســفية واملنطقي أبحاث

والعرفانيــة.

ــل  ــل أن يدخ ــزايل قب ــث الغ ــا يلب ــم م ث

ــة  ــداويل يف الثقاف ــال الت ــق إىل املج املنط

ــوم األخــرى  اإلســامية ليتكامــل مــع العل

ــه لــه ســهام  أن يتجــاوزه بعــد أن يوجِّ

النقــد يف بعــض قضايــاه ويعــدل منــه 

مــا يعــدل، »إنَّ توصــل الغــزايل إىل مــا 

األصــول«،  علــم  مــن  »املســتصفى  الغــزايل،   )((

مؤسســة الرســالة، )ط. )(، )997)م(، تحقيــق: 

.)9(  /(( األشــقر،  ســليامن  محمــد 

ــطي  ــق األرس ــن أنَّ املنط ــه م ــل إلي توص

ــاين ليــس مــن التــي هــي حيــث  أو اليون

ــذا  ــق ه ــه وف ــطوية؛ فإنَّ ــات أو أرس غاي

ال ميكــن أن نصنفــه يف طائفــة الفقهــاء 

ــرة  ــق بج ــوا املنط ــن رفض ــن الذي امللتزم

قلــم وبكلمــة لســان فقــط ... بــل يعكــس 

ــه  ــرًا لتوقع ــا نظ ــا وإحراج ــاة وتأم معان

وضعيــة  ميثــل  الــذي  املعهــود  غــر 

جديــدة يف الفكــر اإلســامي يف القــرن 

ــي تفــي  الخامــس واملناهــج واألدوات الت

بتطلعاتــه وغاياتــه، كــام أنَّ الطريقــة التي 

اســتعملها الغــزايل توصــف بأنَّهــا منــاورة 

بارعــة وضعهــا لتضليــل الفقهــاء، كــام أنَّ 

ــرآن  ــن الق ــق م ــل للمنط ــة التأصي عملي

ــة«))(،  ــفة واملناطق ــد الفاس ــت ض توجه

بعــد هــذه املنهجيــة التــي اســتعملها 

الغــزايل وهــي الفهــم، يدخــل الغــزايل 

إىل  التعديــل  هــذا  كل  بعــد  املنطــق 

ليتكامــل  اإلســامي،  التــداويل  املجــال 

مــع العلــوم اإلســامية األخــرى، وللغــزايل 

قصــب الســبق يف هــذا »لـــم يقتــرص 

ــفة،  ــى الفاس ــق ع ــول املنط ــف قب موق

ناجــي حســن جــودة، »املعرفــة الصوفيــة دراســة   )((

فلســفية يف مشــكالت املعرفــة«، دار الهــادي، )ط. 

)(، )006)م(، )ص/ 48، 49(.
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الــكام  دائــريت  ليشــمل  تعــداه  بــل 

ــرب  ــه، فتجــد أنَّ الغــزايل اعت وأصــول الفق

املنطقيــات مــن العلــوم التــي ال تتناقــض 

مــع الديــن؛ ألنَّــه ليــس يف الــرع تعــرض 

لهــذه العلــوم بالنفــي واإلثبــات وال يف 

هــذه العلــوم تعــرض لألمــور الدينيــة«))(. 

ــازج  ــزايل امل ــرب الغ ــار: »ويعت ــول النش يق

ــلمن، ال  ــوم املس ــق بعل ــي للمنط الحقيق

ــهلة  ــة س ــب منطقي ــن كت ــع م ــاَم وض لِـ

العبــارة، بــل لتلــك املقدمــة املنطقيــة 

التــي وضعهــا يف أول كتابه »املســتصفى«، 

يحيــط  ال  مــن  أنَّ  فيهــا  ذكــر  التــي 

ــذ  ــا ... ومن ــه قطًع ــة بعلوم ــا ثق ــا؛ ف به

ــون املتكلمــون  ــدأ األصولي ــك الحــن ب ذل

يتأثــرون باملنطــق األرســطايس، ويفــردون 

ــا لِـــاَم أســموه  يف أول كتبهــم فصــًا خاصًّ

)املقدمــات  أو  الكاميــة(،  )املقدمــات 

الدخيلــة(«))(، مــع تحفظنــا عــى كام 

األرســطايس  املنطــق  قولــه  يف  النشــار 

فاملنطــق -كــام قدمنــا- لـــم يعــد أرســطيًّا 

ناجــي حســن جــودة، »املعرفــة الصوفيــة دراســة   )((

فلســفية يف مشــكالت املعرفــة«، دار الهــادي، )ط. 

)(، )006)م(، )ص/ 48، 49(.

عـي سـامي النشـار، »مناهج البحـث عند مفكري   )((

اإلسـالم«، دار النهضة العربيـة، )984)م(، )ط. )(، 

)ص/ 90(.

الغــزايل  فبصمــة  الغــزايل  مــع  حاليًّــا 

ــة  ــك خاص ــل ذل ــن تأم ــه مل ــرة علي ظاه

التــي  والكتــب  التســمية  حيــث  مــن 

دونهــا، والتــي تــدلُّ عــى أنَّ الغــزايل قــد 

ــن  ــم م ــذي يفه ــاوزه، وال ــتوعبه وتج اس

ــل  ــن أدخ ــزايل أول م ــار أنَّ الغ كام النش

ــه  ــه وجعل ــول الفق ــم أص ــق إىل عل املنط

ــن أن  ــك ميك ــم وبذل ــذا العل ــة له مقدم

ــة  ــتعمل منهجي ــن اس ــه أول م ــول إنَّ نق

للتكامــل التداخــي الخارجــي بــن العلــوم 

وأدمجهــا  األصيلــة  والعلــوم  الوافــدة 

واســتفاد منهــا داخــل املجــال التــداويل يف 

الثقافــة اإلســامية يف ذلــك الوقــت، عــى 

خــاف ابــن رشــد، حيــث إنَّ هــذا األخــر 

-ابــن رشــد- لـــم يكــن ميلــك هــذه اآللية، 

ــم يســتوعبها يف بعــض  ــه لـ ــى إنَّ ــل حت ب

ــل ويف  ــا، ب ــزايل فيه ــد الغ ــان، وانتق األحي

ــا  ــده يبعده ــرى نج ــان األخ ــض األحي بع

ــف.  ــف والتألي ــة التصني ــن منهجي ع

فبعــد أن نــصَّ الغــزايل عــى رضورة أن 

يعلــم األصــويل القواعــد املنطقيــة ســنذكر 

اآلن الطريقــة التــي اتبعهــا اإلمــام الغــزايل 

يف إثبــات ذلــك، تعتمــد يف حاصلهــا عــى 

ـا أو  أنَّ العلــوم ترتــب ترتيبًــا تصاعديًـّ
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تنازليًّــا، وأنَّ العلــم األدىن يعتمــد عــى 

ــم األعــى  ــم األعــى واملقصــود بالعل العل

ــم األدىن  ــة، وبالعل ــم األكــر كلي ــا العل هن

العلــم األكــر تخصيًصــا وتفضيــًا، فالعلوم 

ــو  ــا ه ــا، وكل م ــا وتصاعديًّ ــب تنازليًّ ترت

أخــص يعتمــد عــى مــا هــو أعــم))(.

ثــم مــا يلبــث أن يدخــل املنطــق يف أصول 

الفقــه كمقدمــة لهــذا العلــم، ثــم يــرصح 

بــأنَّ هــذا العلــم -املنطــق- لــه مدخليــة 

لــكل العلــوم يقــول: »نذكــر يف هــذه 

ــا يف  ــول وانحصاره ــدارك العق ــة م املقدم

ــر رشط الحــد  ــان(، ونذك )الحــد( و)الربه

الحقيقــي  الربهــان  ورشط  الحقيقــي 

مــامَّ  أوجــز  منهــاج  عــى  وأقســامهام 

النظــر«،  »محــك  كتــاب  يف  ذكرنــاه 

وكتــاب »معيــار العلــم«، وليســت هــذه 

املقدمــة مــن جملــة علــم األصــول وال من 

مقدماتــه الخاصــة بــه، بــل هــي مقدمــة 

العلــوم كلهــا ومــن ال يحيــط بهــا فــا ثقة 

ــًا))(.  ــه أص ــه بعلوم ل

ــة  ــة نقدي ــق جول ــم املنط ــودة، »تدعي ــعيد ف س  )((

ــن«،  ــن املتقدم ــم املنطــق م ــع املعارضــن لعل م

.)(( م(، )ص/   (00((  ،)( )ط.  الــرازي،  دار 

الغزايل، »املستصفى«، املصدر السابق، )ص/ 45(.  )((

ففــي وضــع هــذه املقدمــة املنطقيــة 

ــم أصــول الفقــه إشــارة مــن الغــزايل  لعل

إىل أنَّ العلــوم تتكامــل فيــام بينهــا خاصــة 

ــق  ــو املنط ــذي ه ــد ال ــم الواف ــن العل ب

ــم أصــول  ــذي هــو عل ــم األصــي ال والعل

ــة يف  ــذه املنهجي ــن ه ــد ضم ــه، وق الفق

ــب أنَّ  ــن الغري ــتصفى«، وم ــه »املس كتاب

ــذا  ــص ه ــوم بتلخي ــن رشــد يق نجــد اب

ــروري يف  ــامه »ال ــاب س ــاب يف كت الكت

أصــول الفقــه«، ويقــوم بحــذف تلــك 

يكتفــي  وال  بــل  املنطقيــة،  املقدمــة 

ــع الغــزايل  ــك؛ بــل يعــرض عــى صني بذل

لكتــاب  كمقدمــة  املنطــق  جعــل  يف 

ــل  ــر إىل الفص ــه يش ــتصفى«، وكأنَّ »املس

بينهــام  التكامــل  وعــدم  العلــوم  بــن 

م  يقــول ابــن رشــد: »وأبــو حامــد قــدَّ

ــه  ــم أنَّ ــة زع ــة منطقي ــك مقدم ــل ذل قب

أداه إىل القــول بذلــك نظــر املتكلمــن 

ــة،  يف هــذه الصناعــة يف أمــور مــا منطقي

ــك،  ــر ذل ــم وغ ــذا العالـ ــم يف ه كنظره

ونحــن فلنــرك كل يشء إىل موضعــه؛ فــإنَّ 

مــن رام أن يتعلَّــم أشــياء أكــر مــن واحــٍد 

يف وقــت واحــٍد لـــم ميكنــه أن يتعلــم وال 

واحــًدا منهــا«))(، ولعــلَّ هــذه النظــرة 

أبــو الوليــد محمــد بــن رشــد الحفيــد، »الــروري   )((
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ــن  ــه م ــا موقف ــد لن ــد تؤك ــن رش ــن اب م

عــدم التكامــل، يقــول طــه عبــد الرحمــن:

ــرأي يف  ــادئ ال ــر بب ــكاد ننظ ــا ن ــا م »إنَّن

إنتــاج ابــن رشــد مــن أجــل متحيــص 

فرضيتنــا يف التداخــل الخارجــي؛ حتــى 

يتبــنَّ أنَّ ظاهــر نصــوص هذا الفيلســوف، 

ورصيــح مواقفــه يشــهدان عــى أنَّــه أبعد 

ــل  ــول بالتداخ ــن الق ــام ع ــري اإلس مفك

املعــريف وأقربهــم إىل العمــل بنقيضــه 

وهــو )الفصــل(، أو قــل )الجــزء(، بحيــث 

ــن  ــدو صاحــب الفضــل عــى املعارصي يب

يف القــول بالنظــارة التجزيئيــة إىل الــراث، 

»املســتصفى«،  باختصــار كتــاب  فقــام 

لكــن ابن رشــد أىب إالَّ أن يحذفها -املقدمة 

ــر  ــتصفى«- غ ــاب »املس ــة يف كت املنطقي

ملتفــت إىل الطريــق العلمــي الجديــد 

أبعــد  يجعــل  والــذي  تفتحــه،  الــذي 

العلــوم النظريــة املنقولــة عــن مجــال 

العلــوم  أقــرب  يف  تندمــج  التــداول 

النظريــة األصليــة إىل هــذا املجــال«))(.

يف أصــول الفقــه«، أو »مختــر املســتصفى«، 

الغــرب  دار  العلــوي،  الديــن  جــامل  تحقيــق: 

.)8  ،7 )ص/  )994)م(،   ،)( )ط.  اإلســامي، 

ــم  ــج يف تقوي ــد املنه ــن، »تجدي ــد الرحم ــه عب ط  )((

الــرتاث«، املركــز الثقــايف العــريب، )ط. )(، )ص/ 

.)((0

ــا  ــرب صفًح ــر أن ي ــد آث ــن رش ــن اب لك

عــن كل هــذا وأن يرجــع املنطــق إىل حالة 

ــرد  ــه، فيف ــول الفق ــن أص ــاع ع يف االنقط

لــه مختــرًصا مســتقًا يــرده إىل نطاقــه 

ــذي هــو الفلســفة. ــاين ال املعــريف اليون

مــن جهــة أخــرى نلمــس تداخــًا معرفيًّــا 

نفســه،  الوقــت  يف  وخارجيًّــا  داخليًّــا 

»املنقــذ  الغــزايل:  كتــاب  خــال  مــن 

مــن الضــالل واملوصــل إىل ذي العــزة 

مــن  موقفــه  فيــه  يتبــنَّ  والجــالل« 

ــة الســائدة يف عــرصه  املنظومــات املعرفي

ــام  ــه في وهــو موقــف نقــدي اســتفاد من

يف  ونظريتــه  املعرفــة  مجــال  يف  بعــد 

ــا  ــس منهًج ــث أراد أن يؤس ــة؛ حي املعرف

ــتفادة  ــال االس ــن خ ــريف م ــل املع للتكام

ــح  ــة، فيفت ــات املعرفي ــك املنظوم ــن تل م

بذلــك أفًقــا للتكامــل مــن خــال مصــادر 

املعرفــة، يقــول الغــزايل مبيًنــا موقفــه 

مــن تلــك املنظومــات املعرفيــة الســائدة 

ــن  ــاف الطالب ــرصت أصن ــرصه: »انح يف ع

ــرق: ــع ف ــدي يف أرب عن

أنَّهــم  يدعــون  وهــم  املتكلمــون:   )1(

أهــل الــرأي والنظــر.
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أنَّهــم  يزعمــون  وهــم  الباطنيــة:   )2(

ــون  ــم واملخـصـوصـ ــاب الـتـعـلـيـ أصـحـ

املعصــوم. اإلمــام  باالقتبــاس مــن 

)3( الفالســفة: وهــم يزعمــون أنَّهــم أهــل 

ــق والربهان. املنط

)4( الصوفيــة: وهــم يدعــون أنَّهم خواص 

الحرة، وأهل املشــاهدة واملكاشــفة. 

ــدو هــذه  ــت يف نفــي: الحــق ال يع فقل

األصنــاف األربعــة، فهــؤالء هم الســالكون 

ســبل طلــب الحــق ... فابتــدرت لســلوك 

هــذه الطــرق، واســتقصاء مــا عنــد هــذه 

ــا:  ــكام، ومثنًي ــم ال ــا: بعل ــرق، مبتدئً الف

بتعليــم  ومثلًثــا:  الفلســفة،  بطريــق 

ــة«))(. ــرق الصوفي ــا: بط ــن، ومربًع الباط

ثــم يُبــنِّ الغــزايل موقفــه مــن كل طائفــة 

عــى حــدة:

ــذا  ــزايل ه ــل الغ ــكالم: حص ــم ال )1( عل

ــم  ــه كعالـ ــرز في ــه وب ــف في ــم وصن العل

منظــر ومتعلــم نظــار، يقــول: »فصادفتــه 

ــا مبقصــوده مــواف مبقصــودي،  علــاًم وفيًّ

العقيــدة  حفــظ  منــه  املقصــود  ــا  إنَّ

الغــزايل، »املنقــذ مــن الضــالل«، طبعــه بتدقيــق   )((

ج صليبــا، ك عيــاد، )ص/ 90(.

وحراســتها مــن تشــويش أهــل البــدع«))(، 

ــنِّ  ثــم بعــد أن يعــرض علــم الــكام، ويُب

ــه  ــذي يلي ــم ال ــرض العل ــه يع ــه من موقف

ــفة. ــو الفلس وه

ــفة  ــزايل الفلس ــاول الغ ــفة: يتن )2( الفلس

علومهــم  وأقســام  الفاســفة  وأصنــاف 

وذلــك بعــد التبحــر يف هــذه العلــوم 

ــات،  ــى الدرج ــى أع ــا ع ــول فيه والحص

ــو  ــا، وه ــم عليه ــتطيع أن يحك ــى يس حت

أقســام))(؛  ثاثــة  إىل  الفاســفة  يقســم 

القســم األول: الدهريــون؛ وهــم طائفــة 

مــن األقدمــن جحــدوا الصانــع املدبــر 

الـعـالــــم القـــادر، وهـــم الزنادقــة)4(.

ــروا  ــوم أك ــون؛ وهــم ق ــاين: الطبيعي والث

أعضــاء  تريــح  علــم  يف  الخــوض  يف 

الحيوانــات، فــرأوا فيهــا مــن عجائــب 

صنــع اللــه -تعــاىل- وبدائــع حكمتــه، مــامَّ 

الغــزايل، »املنقــذ مــن الضــالل«، املرجــع الســابق،   )((

)ص/ )9(.

ــوم  ــف العل ــة، »تصني ــم عطي ــد الحلي ــد عب أحم  )((

عنــد العــرب«، )ص/ 0))(.

الغــزايل، »املنقــذ مــن الضــالل«، املرجــع الســابق،   )4(

)ص/ 97، 98(.
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ــم،  اضطــروا معــه لاعــراف بفاطــر حكي

وال يطابــع التريــح وعجائــب منافــع 

األعضــاء مطلــع إالَّ ويحصــل لــه هــذا 

ــي  ــر الباق ــامل تدب ــروري لك ــم ال العل

لبنيــة الحيــوان وال ســيام بنيــة اإلنســان))(.

املتأخــرون  والثالــث: اإللهيــون؛ وهــم 

منهــم مثــل ســقراط وأفاطــون وأرســطو، 

وهــذب  املنطــق  لهــم  رتــب  الــذي 

ردوا  بجملتهـــم  العلــــوم، وهــم  لهــم 

عــى الصنفــن األولــن مــن الدهريــة 

والطبيعيــة، وكفــى اللــه املؤمنــن القتــال 

بتقاتلهــم، وعــن هــؤالء نقــل الفــارايب 

ــم  ــم عليه ــم، والحك ــينا وأمثاله ــن س واب

ــب  ــم يج ــام: قس ــة أقس ــم إىل ثاث ينقس

التكفــر بــه، وقســم يجــب التبديــع فيــه، 

وثالــث يجــب إنــكاره أصــًا. 

وهــو يقســم العلوم الفلســفية))( إىل ســتة 

ــة،  ــوم الرياضي ــوايل: العل ــى الت ــام ع أقس

والطـبـيعيـــة، واإللـهيـــة، والسيـــاسية، 

ــيل  ــا بالتفصـ ــعرض لـهـ ــية، ويـ والخـلقـ

ــوم يف  ــن هــذه العل ــه م ــا موقف ــد بيَّنَّ وق

الغزايل، املصدر السابق، )ص/ 98(.  )((

الغزايل، املصدر السابق، )ص/ 99(.  )((

ــزايل. ــد الغ ــوم عن ــف العل ــث تصني مبح

)3( مذهــب الباطنيــة: ويســميه مذهــب 

ــث  ــة تبع ــي طائف ــه: وه ــم وعائلت التعلي

وتشــاع بــن الخلــق تحدثهــم مبعرفــة 

معنــى األمــور مــن جهــة اإلمــام املعصــوم 

القائــم بالحــق، وقــد تناولهــم الغــزايل يف 

عــدد مــن الكتــب، مثــل: »املســتظهري«، 

»وحـجـــة الـبـيـــان«، و»الـقـسـطـــاس 

ــا  ــم هن ــو يتـنــاولـهـ ــم«، وهـ املستـقـيـ

بالبيــان))(. حيــث إنَّ هــؤالء ليــس معهــم 

ــامت  ــن ظل ــي م ــفاء املنج ــن الش يشء م

اآلراء، بــل هــم عاجــزون عــن إقامــة 

الربهــان عــى تعيــن اإلمــام وتحديــد 

يقــول  منــه،  تعلمــوه  الــذي  العلــم 

ــا عندهــم يشء  ــأنَّ »حاصــل م الغــزايل: ب

ركيــك مــن فلســفة فيثاغــورس يتضــح يف 

ــام  ــا« فل ــوان الصف ــائل إخ ــم »رس كتابه

خـربنـاهـــم نفـضـنـــا الـيـــد عـنـهـــم«)4(.

ــول الغــزايل: »وحاصــل  ــة: يق )4( الصوفي

ــزه  ــس والتنـ ــات النف ــع عقب ــم قط عمله

عــن أخاقهــا املذمومــة وصفاتهــا الخبيثــة 

ــوم  ــف العل ــة، »تصني ــم عطي ــد الحلي ــد عب أحم  )((

عنــد العــرب«، )ص/ )))(.

ــا  الغــزايل، »املنقــذ مــن الضــالل«، )ص/ 00)، وم  )4(

ــا(. بعده
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القلــب  تخليــة  إىل  بهــا  وصــل  حتــى 

ــه«))(،  ــر الل ــه بذك ــه وتحليت ــر الل ــن غ ع

وبعــد أن ذكــر الغــزايل مصــادره الصوفيــة 

ــي هــي  املرجــع النفســه، )ص/ 0))(، الت

»قــوت القلــوب«، يقــول: »اطلعــت عــى 

ــا  ــت م ــة وحصل ــم العلمي ــه مقاصده كن

ميكــن أن يحصــل مــن كام مشــايخهم 

عــن طريــق التعلــم والســامع، فظهــر أنَّ 

ــول  ــن الوص ــا ال ميك ــم م ــصَّ خواصه أخ

إليــه بالتعليــم، بــل بالــذوق، فهــم أربــاب 

علمــت  أقــوال...  أصحــاب  ال  أحــوال، 

الســالكون  هــم  الصوفيــة  أنَّ  يقيًنــا 

لطريــق اللــه -تعــاىل- خاصــة وأنَّ ســرتهم 

أصــوب  وطريقتهــم  الســر،  أحســن 

 ... األخــاق  أزىك  وأخاقهــم  الطــرق 

صاحبــه  يزيــد  الحقيقــي  فالعلــم 

خشــية وخوفًــا ورجــاًء، وذلــك يحــول 

ــل  ــذا يص ــايص«))(، وهك ــن املع ــه وب بين

ــة التصــوف  ــان حقيق ــا إىل بي ــزايل هن الغ

ــم نظــري وعمــي: »هــذه هــي  ــه عل بأنَّ

ــم يف الســلوك  ــة ومنهجه ــة الصوفي طريق

التــي  الغايــة  والعمــل، وعلمهــم هــو 

املرجع النفسه، )ص/ 0))(.  )((

الغــزايل، »املنقــذ مــن الضــالل«، )ص/ )))، ومــا   )((

ــا(. بعده

ــرض  ــذا الع ــد ه ــزايل«))(. بع ــا الغ يريده

للمنظومــات الفكريــة الســائدة يف وقــت 

االطــاع  بعــد  منهــا  وموقفــه  الغــزايل 

حيــث  منظومــة؛  كل  عــى  الواســع 

ـه بهــذا الصنيــع، يؤســس  نجــده، وكأنَـّ

ــف يســتفيد  ــة كي ــل، ومعرف ــا للتكام أفًق

ــدة  ــوم الواف ــة والعل ــوم األصيل ــن العل م

والعلــوم املمزوجــة بــن األصيلــة والوافدة 

ويســتفيد منهــا ويؤســس منهًجــا متكامًا، 

كــام يظهــر مــن نظريتــه يف املعرفــة التــي 

ــام،  ــل واإلله ــس والعق ــى الح ــها ع أسس

حيــث اســتفاد مــن كل منظومــة فكريــة 

مــا رآه مناســبًا وصحيًحــا. ولعــلَّ ابن رشــد 

ــدم  ــط وع ــزايل بالخل ــتوعب الغ ــم يس لـ

ــة واحــدة،  ــة معرفي ــات عــى منظوم الثب

ولـــم يكــن يــدري أنَّ الغــزايل يحــاول أن 

يجمــع ليؤســس منهًجــا متكامــًا يتخلَّــص 

مــن التجزئــة والتفريــق الــذي أصــاب 

فريــق  كل  وأصبــح  عــرصه  يف  العلــوم 

ــده.  ــق عن ــي الح يدع

ـه رام أن  يقــول ابــن رشــد: »وذلــك أنَـّ

يكــر أهــل العلــم بذلــك، ولكنَّــه كــر 

ــوم  ــف العل ــة، »تصني ــم عطي ــد الحلي ــد عب أحم  )((

عنــد العــرب«، املرجــع الســابق، )ص/ 4))(.
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أهــل  كــرة  دون  مــن  الفســاد  بذلــك 

العلــم وتطــرق بذلــك قــوم إىل قلــب 

الحكمــة وقــوم إىل قلــب الريعــة وقــوم 

إىل الجمــع بينهــام، ويشــبه أن يكــون هذا 

أحــد مقاصــده بكتبــه، والدليــل عــى أنَّــه 

ــزم  ــم يلت ــه لـ ــه الفطــر أنَّ ــك تنبي رام بذل

ــا مــن املذاهــب يف كتبــه، بــل هــو  مذهبً

ــة  ــاعرة أشــعري ومــع الصوفي مــع األشـــ

ــام  ــوف، ك ــع الفاســفة فيلس ــويف وم ص

ــل: قي

يــومــًا يــمـان إذا لقــيــت ذا يــمــن 

* * *
 وإن لــقــيــت مــعــديـا فـعـدنـان«)1(

وهكــذا يتهــم ابــن رشــد الغــزايل بأنَّــه ال 

يركــن إىل منصــب معــن ناســيًا أنَّ الغــزايل 

يحــاول أن يجعــل العلــوم تتكامــل يف 

ــه  ــال موقف ــن خ ــض م ــا وال تتناق بعضه

ــذ«.  ــه »املنق ــه كتاب ــذي ضمن ــدي ال النق

»فصــل املقــال وتقريــر مــا بــن  ابــن رشــد،   )((

تقديــم  التصــال«،  مــن  والحكمــة  الرشيعــة 

ــول  ــتاذ جل ــيخ، واألس ــران الش ــو عم ــق: أب وتعلي

والتوزيــع،  للنــر  الوطنيــة  الركــة  بــدوي، 

.)5( )ص/  ))98)م(،  الجزائــر، 

ولعــل ابن رشــد ال يؤمــن بفكــرة التكامل، 

بــل يؤمــن بتجــزؤ العلــوم وانفصالهــا عــن 

بعضهــا البعــض، يقــول طه عبــد الرحمن:

 

ــا ابــن رشــد، فــا يعنيــه مســلك الــرد،  »أمَّ

ــل بــن الريعــة  ــا كل همــه أن يقاب وإنَّ

ناموًســا  للريعــة  فيثبــت  والحكمــة، 

ــى  ــزًا، حت ــا متمي ــة قانونً ــا وللحكم خاصًّ

املذكــور  بكتابــه  التســميات  أوىل  إنَّ 

-يعنــي: »فصــل املقــال«- هــي: فصــل 

املقــال فيــام بــن الحكمــة والريعــة مــن 

االنفصــال -بــدل االتصــال- وال يجــد ابــن 

رشــد الحاجــة إىل التمهيــد، لتقريــر هــذا 

االنفصــال بإبطــال الحجــج التــي يســتدل 

بهــا خصومــه عــى دعاويهــم يف التداخــل، 

ــكام  ــا يأخــذ يف بســط ال ــه عندم ــام أنَّ ك

يف هــذا االنفصــال ال يــرى رضورة يف دفــع 

اعراضــات أهــل التداخــل املحتملــة عــى 

ــرر  ــه وإن ق ــال؛ إالَّ أنَّ ــه يف االنفص دعاوي

ــه  ــة؛ فإنَّ ــة والحكم ــن الريع ــة ب املقابل

ــام:  ــام، وه ــن رضبيه ــا ب ــح تأرجًح تأرج

هــذا  وبعــد  واملصارفــة«))(،  املطابقــة 

ــن  ــزايل م ــد الغ ــو حام ــون أب ــرض يك الع

ــع  ــج«، املرج ــد املنه ــن، »تجدي ــد الرحم ــه عب ط  )((

.)((( )ص/  الســابق، 
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القائلــن بالتكامــل بــن العلــوم، ســواء 

أكانــت أصيلــة، أم وافــدة، ولعــلَّ الغــزايل 

أول عالـــم ومفكــر إســامي اســتخدم 

ــل. ــة للتكام ــة املعرفي ــذه املنهجي ه

وبعــد هــذا العــرض يكــون أبــو حامد 

الغــزايل مــن القائلــن بالتكامــل بــن 

العلــوم، ســواء أكانــت أصيلــة، أم 

وافــدة، ولعــلَّ الغــزايل أول عالـــم 

هــذه  اســتخدم  إســالمي  ومفكــر 

املنهجيــة املعرفيــة للتكامــل.

خاتمة:

يف الختــام نخلــص إىل جملــة مــن النتائــج 

نجملهــا فيــا يــي: 

لفكــرة  منهجــي  ناظــم  التوحيــد   )((

والعلــوم. املعــارف  بــن  التكامــل 

))( الرؤيــة إىل العالـــم أحــد أهم األســس 

املعرفيــة  املنهجيــة  إىل  ترشــدنا  التــي 

للتعامــل مــع كل املوجــودات.

))( منهجيــة التكامــل املعــريف منبثقــة 

مــن الرؤيــة الكونيــة التوحيديــة.

الذيــن  أبــرز  مــن  الغــزايل  يعــد   )4(

بــن  التكامــل  منهجيــة  اســتخدموا 

املعــارف والعلــوم ســواء أكان تداخــًا 

ــه  ــال أعامل ــن خ ــا، م ــا أم داخليًّ خارجيًّ

ــاب  ــوم الديــن«، وكت ــاء عل ــاب »إحي ككت

العلــوم«. »فاتحــة 

باعتبــار  املعرفــة  واحديــة  فكــرة   )5(

واحديــة الوجــود حســب الرؤيــة الكونيــة 

التوحيديــة هــي أحــد أبــرز ركائــز فكــرة 

ــم للحكمــة  ــه هــو املله التكامــل؛ ألنَّ الل

ــكل موجــود. ل

)6( تكامــل العلــم والعمــل يف جميــع 

ــى  ــس ع ــزايل مؤس ــف الغ ــب تآلي جوان

أســس وحيانيــة يف قــول اللــه -جــل وعــز: 

الَِحــاِت«،  الصَّ َوَعِملُــوا  آَمُنــوا  »الَِّذيــَن 

ــم  ــن العل ــي ع ــاء العم ــتبعاد اإلرج واس

واملعرفــة؛ إذ يعــد أحــد أســباب انحطــاط 

الفكــر اإلســامي عــى فــرة ممتــدة عــى 

ــة. ــرون متواصل ق

الغــزايل  رؤيــة  تفعيــل  إمكانيــة   )7(

يف  املســتويات  جميــع  عــى  املعرفيــة 

عرصنــا هــذا، مــع االســتئناس مبــا قدمتــه 

املعــارف  مــع  للتعامــل  مــن منهجيــة 

والعلــوم.
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ــد أن نعــرف عــن  الســؤال األول: نري
ًل، ونُعــرِّف جمهــور  شــخصكم الكريــم أوَّ

أي  عــن  الغنــي  وأنتــم  بكــم،  القــراء 

تعريــف، وثانًيــا كيــف تــررون جمعكــم 

يف التَّكويــن بــن العلــوم الطبيعيــة وبــن 

ــارشة  ــورة مب ــم بص ــم أو انتقالك اتجاهك

ــوم  ــن عل ــل ب ــاز التَّكام ــة إىل إنج وفاعل

ــان؟ ــوم اإلنس ــي وعل الوح

أَُعــدُّ نفــي معلــًا أردنيًّــا، عملــت يف 

الرتبــوي،  واإلرشاف  املــدريس  التعليــم 

املناهــج  وتطويــر  املعلمــن  وإعــداد 

وتأليــف الكتــب املدرســية، ثــم يف التعليم 

الرتبويــة.  العلــوم  كليــة  يف  الجامعــي 

يكــن  لـــم  تعليميــة  بيئــة  يف  نشــأت 

حوار مع الدكتور فتحي حسن ملكاوي..
المدير اإلقليمي للمعهد العالمي للفكر اإلسالمي األردن

حاوره الدكتور عبد الرزاق بلعقروز..
رئيس التحرير 
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اختيــار التخصــص يف الدراســة الثانوية، أو 

ــا كان  الجامعيــة مــن شــأن الطالــب، وإنَّ

قــراًرا إداريًّــا يُبنــى عــى نتائــج التَّحصيــل 

الشــخيص  املســتوى  وعــى  الــدرايس. 

كنــت أقبــل مــا يتــاح يل، مــن بــاب: »إذا 

ــون«؛  ــا يك ــأرد م ــد؛ ف ــا تري ــن م ــم يك لـ

ولذلــك: كنــت أَقبــل مبــا يتــاح عــى أيــة 

حــاٍل. ولـــاَّ كانــت دراســتي الجامعيــة يف 

ــا  ــا منًح ــكا، كله ــا وأمري ــوريا وبريطاني س

ــدَّ كذلــك مــن قبــول  دراســية، فــكان ال بُ

ــية. ــة الدرس ــه املنح ــت تتيح ــا كان م

الكيميــاء  يف  األكادمييــة  فدراســايت 

دمشــق،  جامعــة  يف  أوَّاًل  والجيولوجيــا 

وتدريــس العلــوم يف جامعــة ردينــغ يف 

يف  الرتبــوي  النفــس  وعلــم  بريطانيــا، 

مناهــج  وتدريــس  األردنيــة،  الجامعــة 

ــة،  ــات املتحــدة األمريكي ــوم يف الوالي العل

كلهــا مــاَّ كان محــدًدا ســلًفا دون اختيــار 

غــر هــذه التخصصــات. 

بعــض  هنــاك  كان  فقــد  ذلــك؛  ومــع 

ــدرايس،  ــج ال ــار يف الربنام ــش االختي هوام

حيــث كنــت أختــار مــن املــواد مــا أشــعر 

أنَّنــي بحاجــة إليــه، عــى الرغــم مــن أنَّــه 

قــد يكــون االختيــار األصعــب، وأنَّنــي 

ــوب.  ــو مطل ــا ه ــى م ــادة ع ــذت زي أخ

كــا حصــل عــى ســبيل املثــال يف برنامــج 

الدكتــوراه يف الواليــات املتحــدة، فالربنامج 

ــي  ــار تخصــص فرع ــن اختي ــا يتضم أساًس

ــة  ــذت باإلضاف ــي أخ ــج، لكنَّن ــو املناه ه

ــج  ــا: مناه ــن، ه ــن آخري ــه تخصص إلي

البحــث وفلســفة العلــوم، واخــرتت أن 

يف  الفرعــي  التخصــص  امتحــان  أقــدم 

يف  وكان  العلــوم  فلســفة  يف  الدكتــوراه 

ــم أكــن  ــة بالنســبة إيل، ولـ ــة الصعوب غاي

ــه.  ــرًا إلي مضط

العلـوم الطبيعيـة والعلـوم  فالجمـع بـن 

الربامـج  اإلنسـانية واالجتاعيـة يف هـذه 

كان يف األسـاس نتيجـة للربنامـج الـّدرايس 

لـت املنـح الّدراسـية مـن أجله،  الـذي حصَّ

الفئـات  بـن  الربـط  إىل  أميـل  وكنـت 

الثالث مـن العلوم: الطبيعية، واإلنسـانية، 

والرشعيـة، مدفوًعـا بعـدد مـن األسـباب، 

منهـا: صلة العلـوم اإلنسـانية واالجتاعية 

بالواقـع االجتاعـي لألمـة، وهـو مـا كنت 

ه  أشـعر منـذ فـرتة مبكـرة مـن حيـايت بأنَـّ

واقـع ال يـُر.
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يف  املتخصصــن  مــن  كثــرًا  أنَّ  ومنهــا: 

ــا كانوا دون املســتوى  العلــوم الرشعيــة إنَّ

فيــه.  أراهــم  أن  أمتنــى  كنــت  الــذي 

وكنــت قــرأت تقســيم ابــن حــزم للعلــوم 

عــى ســبعة أقســام جمعهــا يف فئتــن: 

فئــة خاصــة باألمــة وهــي الديــن واللغــة 

والتاريــخ، ولــكل أمــة خصوصياتهــا يف 

ــة  ــوم األربع ــة، والعل ــوم الثالث هــذه العل

ــن األمــم. األخــرى هــي مشــركة ب

ــوم  ــا املرح ــا وجدن ــي م ــة األوىل ه والفئ

ــة. ــاء األم ــوم بن ــميها عل ــي يس الفاروق

ــره  ــذي ي ــي ال ــي الدين ــا كان الوع ورمب

وقــت  يف  -ســبحانه-  بفضلــه  يل،  اللــه 

مبكــر، قبــل مرحلــة التخصــص، عامــاًل 

ــا  مهــاًّ يف ربــط املــادة العلميــة التــي كنَّ

ــن  ــا م ــح لن ــا أتي ــدارس مب ــا يف امل نتعلمه

الفهــم الدينــي، وال أنــى تأثــر عبــارة 

اإلهــداء التــي جــاءت يف كتــاب الكيميــاء 

ــام  ــرش وخت ــادي ع ــف الح ــدريس للص امل

اإلهــداء بآيــة قرآنيــة، كان لهــا وقــع كبــر 

ــبحانه-:  ــه -س ــي قول ــس، وه يف النف

ــاِق َويِف أَنُْفِســِهْم  ــا يِف اْلَف ــُرِيِهْم آيَاتَِن »َس

ـُه الَْحــقُّ أََولَـــْم  َ لَُهــْم أَنَـّ َحتَّــٰى يََتَبــنَّ

ٍء َشــِهيٌد«  ــُه َعــَىٰ كُلِّ َشْ ــَك أَنَّ ــِف ِبَربِّ يَكْ

)فصلــت: ٥٣(، وكان هــذا التأثــر يتعمــق 

مــع مزيــد مــن تعلــم العلــوم، فــكل مــا 

نــراه مــن بدائــع العلــم يف أشــياء الكــون 

وظواهــره وأحداثــه أو يف ظواهــر النفــس 

ــا هــي آيــات تبــنِّ أنَّ اللــه  واملجتمــع إنَّ

هــو الحــق.

يف  العمليــة  الحيــاة  بــدأت  وعندمــا 

تدريــس العلــوم الطبيعية )عــام 1966م(، 

كان منهــج التعليــم الــذي ارتحــت إليــه، 

ثــم أســهمت يف جعلــه منهًجــا يف تأليــف 

عضــًوا  عملــت  عندمــا  العلــوم  كتــب 

للكيميــاء يف مديريــة املناهــج يف وزارة 

الرتبيــة والتعليــم، كان هــذا املنهــج يربــط 

املــادة العلميــة بأربعــة أمــور: تاريــخ 

املوضــوع، وعلائــه، وتطبيقاتــه العمليــة، 

ــي.  ــر الدين ــه يف الفك وموقع

الســؤال الثانــي: مثــة اهتــام منكــم 
ــا  ــريف؛ م ــل املع ــروع التَّكام ــت، مب لف

هــي أصــول هــذا املــروع يف الــراث 

املعــريف اإلســامي؟ وإىل أي مــدى ميكــن 

الســتفادة املنهجيــة مــن هــذا املــوروث 

ــن؟ ــريف الراه ــاء املع يف البن
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التكامــل املعــريف كان واضًحــا  مفهــوم 

عنــدي وحــارًضا يف مارســتي للتعليــم 

مصطلًحــا  يصبــح  أن  قبــل  ـم،  والتعلُـّ

والكتابــة. الحديــث  يف  يســتعمل 

وأكــر مــا كنــت أشــعر بــرورة هــذا 

املفهــوم هــو يف تدريــس مناهــج البحــث 

يف معاهــد إعــداد وتدريــب املعلمــن، 

يف  ثــم  والســبعينيات،  الســتينيات  يف 

الثانينيــات  يف  الجامعــي  التدريــس 

والتســعينيات.

ــن  ــق م ــع فري ــارك م ــت أش ــا كن وعندم

ــع يف  ــر مرج ــن يف تطوي ــاء والباحث العل

ــار  ــت أنَّ اإلط ــالمية، أدرك ــة اإلس املنهجي

)املنهجيــة  أســميناه  لِـــَا  املرجعــي 

اإلســالمية( هــو التكامــل املعــريف؛ لذلــك: 

ــوان:  ــة بعن ــن املنهجي ــايب ع ــدرت كت أص

»منهجيــة التكامــل املعــريف: مقدمــات يف 

املنهجيــة اإلســامية«.

ولـــم أجــد صعوبــة يف التأصيــل لهــذا 

ــت  ــرتاث؛ إذ كن ــح يف ال ــوم واملصطل املفه

قــد كتبــت قبــل ذلــك بحوثـًـا استشــهدت 

ــل: ــن مث ــددة م ــوص متع ــا بنص فيه

البــن  والنقــل«  العقــل  تناقــض  »درء 

الريعــة  بــن  و»التصــال  تيميــة، 

إىل  والحاجــة  رشــد،  البــن  والحكمــة« 

العلــم بالطــب والفلــك وغرهــا مــن 

العلــوم لفهــم آيــات القــرآن الكريــم ذات 

الصلــة بهــذه العلــوم عنــد أيب حامــد 

الغــزايل، والــرازي الــذي رأى أنَّ دراســة 

ــبحانه-:  ــه -س ــر لقول ــي تفس ــك ه الفل

ــَاِء َفْوَقُهــْم كَْيــَف  »أَفلَــْم يَْنظُــُروا إِىَل السَّ

ــُروجٍ *  ــْن ُف ــا ِم ــا لََه بََنْيَناَهــا َوَزيَّنَّاَهــا َوَم

َواأْلَْرَض َمَدْدنَاَهــا َوأَلَْقْيَنــا ِفيَهــا َرَواِسَ 

 * بَِهيــجٍ  َزْوجٍ  كُلِّ  ِمــْن  ِفيَهــا  َوأَنَْبْتَنــا 

ــٍب« )ق:  ــٍد ُمِني ــكُلِّ َعْب ــَرى لِ ــِرًَة َوِذكْ تَْب

6 - 8(، وحتــى عندمــا أصبحــت تعبــرات 

التكامــل مثــل الجمــع بــن القراءتــن، 

واآليــات املنظــورة واآليــات املســطورة 

يف  تشــيع  التعبــرات  مــن  وغرهــا 

الكتابــات الحديثــة لـــم يكــن ذلــك عندي 

إالَّ إعــادة صياغــة لِـــَا كتبــه ابــن القيــم 

يف كتــاب »الفوائــد« حــن فــر قولــه 

-ســبحانه-: »َســُرِيِهْم آيَاتَِنــا يِف اْلَفــاِق 

َويِف أَنُْفِســِهْم«، بقولــه: »فأخــرب أنَّــه ال بـُـدَّ 

أن يريهــم مــن آياتــه املشــهودة مــا يُبــنِّ 

ــق«. ــوة ح ــه املتل ــم أنَّ آيات له
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وظني أنَّ مســألة االســتفادة مــن املوروث 

يف البنــاء املعــريف الراهــن ال ينبغــي أن 

نصــوص  عــن  الكشــف  عــى  تســتند 

ــا يف  ــب؛ وإنَّ ــوروث فحس ــل يف امل التكام

تفعيــل فكــرة التكامــل املعــريف يف صياغــة 

املعــارصة  التعليــم والتدريــب  مناهــج 

كذلــك، ويف التنويــه بقيمــة هــذا التفعيــل 

ــل  ــري والتفاع ــتيعاب الفك ودوره يف االس

ــي. ــق العم ــي والتطبي النف

ــم  ــم يف كتابك ــث: أرشت ــؤال الثال الس
ــاط  ــريف« أنَّ أمن ــل املع ــة التكام »منهجي

املعرفــة الغربيــة، أضحــت تســعى إىل 

الثقافــات  أو  الثقافتــن  بــن  الجمــع 

واإلنســانية  الطَّبيعيــة  وهــي  الثــاث، 

والجتاعيــة، فــا هــي مظاهــر األزمة يف 

املنظومــة املعرفيــة الغربيــة فيــا يخــصُّ 

انفصــال املعــارف؟ وهــل هــذه الجهــود 

كافيــة مــن منظــور منهجيــة التكامــل 

يف  تقّدمونــه  الــذي  باملعنــى  املعــريف 

إنتاجاتكــم؟

الســياق  يف  املعــريف  التكامــل  مفهــوم 

الغلــو  الغــريب جــاء كــردِّ فعــل عــى 

يف التخصصــات الدقيقــة التــي ولــدت 

ثقافــات منفصلــة يصعــب إقامة حــوارات 

بينهــا، وجــاءت كذلــك نتيجــة الحاجــة إىل 

ــو،  ــور والنم ــكار التط ــة ألف ــة الكلي الرؤي

الرأســايل،  االقتصــاد  يقتضيهــا  التــي 

املتداخلــة  املوضوعــات  فتولــدت 

والتخصصــات التــي تحــاول إقامــة تكامــل 

بــن موضوعــات العلــم، وبــن خــربات 

التنميــة.  متطلبــات  وبــن  العلــاء، 

وبقــدر مــا أســهمت التطبيقــات العمليــة 

امتــالك  يف  املعــريف  التكامــل  ملفهــوم 

ــي؛ إالَّ  ــدم الصناع ــة، والتق ــوة والهيمن الق

أنَّهــا عجــزت عــن إدراك البعــد اإلنســاين 

ــارص،  ــان املع ــاة اإلنس ــي. فحي واالجتاع

أفقدتــه التمتــع بوعــود الحداثــة، وأصبــح 

ــة،  ــاًل لفلســفات مــا بعــد الحداث أكــر مي

ومــا ترتكــز عليــه مــن مفاهيــم التقويــض 

والتفكيــك والعدميــة والفــوىض.

ونســتطيع يف هــذا الســياق أن نتذكــر 

ــارس  ــوره كان مي ــريب يف تط ــر الغ أنَّ الفك

يف معظــم الوقــت لعبــة االنتقــال مــن 

كانــت  فقــد  يناقضــه،  مــا  إىل  الــيء 

مرحلــة الحداثــة قطيعــة مــع مــا ســبقها، 

ــة فضائــل ال تنكــر؛ فــإنَّ  ومــع أنَّ للحداث

أخــذت  الحداثــة  بعــد  مــا  فلســفات 
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ــف  ــذ منتص ــيا من ــوة، وال س ــرش بق تنت

القــرن العرشيــن؛ لتحــاول إنجــاز قطيعــة 

ــن  ــرتدد ب ــذا ال ــة. ه ــع الحداث ــرى م أخ

مختلــف  يف  يــؤدي  كان  املتناقضــات 

اإلنســاين  البعــد  تغييــب  إىل  املراحــل 

دوائــر  عــن  واألخالقــي  واالجتاعــي 

صنــع القــرار الســيايس واالقتصــادي، ومــا 

طاغيــة،  إعالميــة  آالت  مــن  ميتلكونــه 

تحــارص أصــوات النـــزعة اإلنســانية وتحد 

مــن أثرهــا يف الثقافــة الســائدة. 

ولذلــك: فــإنَّ مــا أرشنــا إليــه مــن نصــوص 

حــول  الغربيــة  املعرفيــة  املنظومــة  يف 

مفاهيــم التكامــل رغــم قوتهــا وشــدة 

الحاجــة إليهــا، ال يتوقــع لهــا أن تولــد 

ــذه  ــي يف ه ــتوى العم ــى املس ــًا ع زخ

املرحلــة مــن الهيمنــة الغربيــة وســعارها 

يف التنافــس االقتصــادي والعســكري.

الســؤال الرابــع: كيــف تتصــوَّرون 
ــة  ــتتباعاته املنهجي ــل واس ــر الفص مخاط

مــا بــن علــوم الوحــي وعلــوم اإلنســان؟

نـت بذور العلـوم اإلنسـانية واالجتاعية 

يف املجتمـع اإلسـالمي يف حضـن معـارف 

الوحـي بصورتهـا التقليديـة، وعـى الرغـم 

مـن تطور بعـض املباحث بصـورة اقرتبت 

بعـض مباحـث  التخصـص، ال سـيا  مـن 

والسـيايس  والنفـي  الرتبـوي  الفكـر 

مشـدودة  بقيـت  أنَّهـا  إالَّ  واالقتصـادي؛ 

بقـوة إىل علـوم الوحـي، وهـذه عـى كُلِّ 

حـال كانـت منهجيـة العقـل املسـلم التي 

تؤمـن بالتكامـل بـن العقـل والنقـل.

لكــن ذلــك التطــور تأثــر ســلبًا بصــور مــن 

والفرقــي،  املذهبــي  والتشــدد  الــراع 

الــذي كان أشــد ميــاًل يف معظــم األحيــان 

إىل املحافظــة عــى املــوروث الفكــري، 

والــرتدد يف االنفتــاح والتجديــد يف تفســر 

ــوص. النص

وجــاءت االنطالقــة األوروبيــة يف هــذه 

بثــورة فكريــة عميقــة ولــدت  الفــرتة 

املعــريف،  والتطــور  النمــو  مــن  زخــًا 

مــا  القــوة  عوامــل  مــن  وأنتجــت 

ســيطرت بــه عــى معظــم أنحــاء العالـــم 

اإلســالمي، ووجــد الفكــر اإلســالمي نفســه 

يف مواجهــة علــوم متخصصــة بنيــت عــى 

ــوم الوحــي، وهــي بعــد  ــع عل ــة م قطيع

ــاء. ــوم األقوي ــك عل ذل
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وتوزعــت ردود الفعــل مــا بــن محافظــة 

شــديدة عــى علــوم الــرتاث، تحــذر مــن 

ــرب،  ــا الغ ــي أنتجه ــة الت ــوم الحديث العل

أمــاًل يف إعــادة إنتــاج التجربــة التاريخيــة 

وبــن  املعــارص؛  الواقــع  يف  اإلســالمية 

انطــالق جامــح يف أخــذ علــوم الغــرب 

أي  ونبــذ  وُمرهــا،  بحلوهــا  الحديثــة 

مرجعيــة غرهــا.

منظــري  وجــود  مــن  الرغــم  وعــى 

الوســطية، ودعــاة الجمــع بــن علــوم 

وظهــور  الحديثــة  والعلــوم  الوحــي 

مفاهيــم ومصطلحــات التأصيل واألســلمة 

ونجــاح  وغرهــا،  املعــريف  والتكامــل 

ــدة؛  ــاذج الجي ــاء بعــض الن هــؤالء يف بن

فــإنَّ قــوى العوملــة وقيودهــا وإكراهاتهــا 

وإلحــاح متطلباتهــا املتجــددة، وغيــاب 

اســتقاللية القــرار ألصحــاب النفــوذ يف 

املجتمعــات اإلســالمية، وأفــكار التوجــس 

مــن كل توجــه إســالمي، ال تــزال تعيق أي 

انطالقــة قويــة تــري النــاس قيمــة األفــكار 

ــي  ــذي يبن ــريف ال ــل املع ــة بالتكام الخاص

شــخصية  ويشــكل  التعليــم  منظومــة 

اإلنســان يف فكــره وســلوكه، ويعيــد بنــاء 

املجتمــع القــادر عــى االنطــالق يف تجربة 

حضاريــة تســتوعب املفيــد مــن إنجــازات 

اإلنســان املعــارص وتوجههــا بقيــم الوحــي 

ــاين. الرب

ــس: تُعــدُّ منظومــة  ــؤال الخام الس
القيــم الُعليــا، إطــاًرا منهجيًّــا جامًعــا 

ألْوُجــه النَّشــاط اإلنســاين برمتــه، ورؤيــة 

ــن أن  ــل ميك ــة، فه ــم مخصوص إىل العالـ

ــا  ــا منهجيًّ ــة أساًس ــكَّل هــذه املنظوم تَُش

الوحــي  علــوم  بــن  التَّكامــل  إلعــادة 

وعلــوم اإلنســان؟

ــا يف  ــار إليه ــا املش ــم الُعلي ــة القي منظوم

الســؤال كانــت فصــاًل مــن فصــول كتــاب 

»منهجيــة التكامــل املعــريف«، باعتبــار أنَّ 

ــدأ مــن  ــة يعــد مب إعــال هــذه املنظوم

ــة التكامــل املعــريف.  ــادئ منهجي مب

الثالثــة:  املنظومــة  هــذه  وعنــارص 

تكــون  والعمــران  والتزكيــة  التوحيــد 

يف  الديــن  مقاصــد  لتحقيــق  مرجعيــة 

حقائــق  عــن  تعبــر  وهــي  مجملهــا، 

اللــه  جعلهــا  كــا  ووقائعهــا،  األمــور 

منظومــة  وكونهــا  ســبحانه،  الواحــد 

ــن  ــا ب ــة في ــة الوثيق ــد الصل ــي تأكي يعن
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العنــارص الثالثــة وتكامــل هــذه العنــارص 

يف تغطيــة املجــال الــذي تعمــل فيــه، 

فالتوحيــد رأس األمــر يف التفكر اإلســالمي 

ــول  ــا يق ــة، ك ــة الديني ــر التجرب وجوه

الشــهيد إســاعيل الفاروقــي، وأســاس 

البنــاء يف الحضــارة اإلســالمية، وتزكيــة 

قلــب اإلنســان ومشــاعره وامتــداد هــذه 

التزكيــة إىل معامالتــه وأنــاط ســلوكه، 

عنــران يتضافــران يف متثالتهــا العمليــة 

يف بنــاء املجتمــع وعمرانــه الحضــاري، 

وتحقيــق االســتخالف البــرشي، وبذلــك 

ــن  ــل ب ــط والتكام ــص الرتاب ــر خصائ تظه

ــة؛  ــا املعرفي ــة يف جوانبه ــارص املنظوم عن

فالتوحيــد يعنــى ببنــاء النظــام العــام 

ــة  ــة، والتزكي ــه املعرفي ــاد وتفرعات لالعتق

هــي التمثل العمي للشــخصية اإلنســانية 

وتفرعاتهــا النفســية والعقليــة، والعمــران 

هــو الصــورة العامــة للنظــام االجتاعــي 

واالقتصاديــة  السياســية  وتفرعاتــه 

وتطبيقاتهــا العمليــة يف الصناعــة والتنمية 

ــارص  ــن عن ــس ب ــل لي ــر، فالتكام والتطوي

جمعهــا  يف  ــا  وإنَّ فحســب؛  املنظومــة 

ــا  ــة، ومــا يتخلله ــاة البرشي لجوانــب الحي

مــن صــور النشــاط اإلنســاين، النظــري 

والعمــي. 

الســؤال الســادس: وكيــف ميكــن 
ــا  ــة باعتباره أن ننظــر إىل هــذه املنظوم

مدخــًا أساســيًّا إلصــاح الفكــر واملنهــج؟ 

ــو  ــاس ه ــج يف األس ــر واملنه ــالح الفك إص

نهايــة  يف  لكنَّــه  نظــري،  معــريف  بنــاء 

املطــاف واقــع عمــي ال بُــدَّ أن تظهــر 

البــرشي. الســلوك  نتيجتــه يف 

اإلصــالح  أهميــة  تظهــر  هنــا  ومــن 

ــور  ــليم. والص ــاس الس ــى األس ــاؤه ع وبن

الحيــاة  يف  البــرشي  للنشــاط  العمليــة 

ليســت مجــرد مارســات عشــوائية اعتــاد 

ــة  ــا دون إرادة وحري ــام به ــان القي اإلنس

ــا هــي اختيــار مبنــي  يف االختيــار، وإنَّ

عــى فهــم نتائــج الســلوك، ويتــم ضمــن 

ــج.  ــك النتائ ــق تل ــه لتحقي ــر تضبط معاي

الرؤيــة  يف  الُعليــا  القيــم  فمنظومــة 

املعرفيــة اإلســالمية هــي صــورة لفهــم 

ــادة  ــدة وعب ــه عقي اإلنســان املســلم لدين

ــو  ــاًل- ه ــد -مث ــاة؛ فالتوحي ــا للحي ونظاًم

ــل يف  ــذي يتمث ــالم ال ــن األول يف اإلس الرك

ــا  ــة علي ــون قيم ــك يك ــهادتن، وبذل الش

ــا ســائر األركان  ــوَّم به ــا، وتتق ــوم عليه تق
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األخــرى، وتكــون األركان األخــرى وســيلة 

للتزكيــة والتطهــر والرتقيــة التــي يحتاجها 

اإلنســان فــرًدا وجاعــة، فالصــالة -مثــاًل- 

ــر،  ــاء واملنك ــن الفحش ــي ع ــيلة للنه وس

ــة  ــر الجاع ــيلة لتطه ــزكاة وس ــاء ال وإيت

للرتقــي يف  وتزكيتهــا، والصيــام وســيلة 

ليشــهد  الحــج  وأداء  التقــوى،  مراتــب 

ــذا. ــم، وهك ــع له ــاس مناف الن

وإذا كانــت القيــم الُعليــا معايــر لضبــط 

فرعيــة،  قيــم  مــن  عنهــا  ينبثــق  مــا 

يف  الدنيــا  يف  اإلنســان  حيــاة  فســنجد 

بينهــا؛  فيــا  متَّســقة  كافــة  مجاالتــه 

النبثاقهــا مــن املصــدر نفســه، والتســاقها 

ــود  ــا ي ــه يف م ــواقه وآمال ــع أش ــك م كذل

الحصــول عليــه يف اآلخــرة. 

الــذي يبــدأ بإصــالح  فاإلصــالح العــام 

الفكــر واملنهــج ال بُــدَّ أن يعتمــد عــى 

ــا  ــل في ــدرك التكام ــة وي ــذه املنظوم ه

بــن عنارصهــا. وإذا أمكــن صياغــة مناهج 

هــذه  أســاس  عــى  والتعليــم  الرتبيــة 

نتائجهــا  فســتظهر  القيميــة  املنظومــة 

لشــخصية  والعقــي  النفــي  البنــاء  يف 

اإلنســان، الصالــح املصلــح. 
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الندوة الدولية )قراءة الوحي: خطاب البداية(

تقرير: حنان منصور )*( 

  

- موضوع الندوة: قراءة الوحي: خطاب البداية.
- الجهــة المنظمــة: مركــز الدراســات والبحــوث اإلنســانية واالجتامعيــة، وجــدة، 

املغــرب.

- تاريخ الندوة: الجمعة والسبت )24/23 أكتوبر2015م(.

ــة  ــات التراثي ــن المقارب ــي بي ــراءة الوح ــوم بـــ »ق ــي املوس ــروع البحث ــار امل يف إط

والمشــاريع المعاصــرة: لحظــة التأمــل والمراجعــة« الذي يهــدف إىل مقاربــة الخطابات 
التــي اهتمــت بخطــاب الوحــي، باختــاف توجهاتهــا وتنــوع مناهجهــا للوقــوف عــى 

املســلامت التــي حــددت آفاقهــا املعرفيــة ورســمت مســاطرها املنهجيــة عــر مختلــف 

مراحــل تشــكل هــذه الخطابــات؛ نظَّــم مركــز الدراســات والبحــوث اإلســامية بوجــدة 

ــك يومــي الجمعــة  ــة«، وذل ــراءة الوحــي: خطــاب البداي ــة يف موضــوع: »ق ــدوة دولي ن

والســبت )24/23 أكتوبــر 2015م(، وقــد شــارك يف النــدوة أكــر مــن عريــن متخصًصــا، 

عــر ســت جلســات علميــة عــى مــدى يومــن.

)*( طالبة باحثة بالسلك العايل املعمق مبؤسسة دار الحديث الحسنية، الرباط، املغرب، الريد اإللكرتوين: 

hanane0mansor@gmail.com 
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وقد غطت األوراق المقدمة المحاور التالية:

- بناء خطاب قراءة الوحي: )البناء، واإلشكاالت(.

- إشكالية الشفوية والكتابية يف بناء خطاب بداية قراءة الوحي.

- خطــاب بدايــة قــراءة الوحــي والحديــث النبــوي: طبيعــة العاقــات والنتائــج املرتتبــة 
عنهــا.

- طبيعة الرؤية اللغوية يف خطاب بداية قراءة الوحي.

- موضوعــات مركزيــة فــي خطــاب بدايــة قــراءة الوحــي: أســاب النـــزول، اإلرسائيليــات، 
الوضــع، والنســخ.

- أعالم بداية خطاب الوحي: التفرد، والتميز.

ــراءة الوحــي يف الخطــاب االســتراقي: الطبيعــة،  ــة الوحــي: ق ــات خطــاب بداي - تجلي
ــم. والتقوي

- خطاب بداية قراءة الوحي في الخطاب الحداثي: الطبيعة والتقويم.

ويف ما ييل عرض تسلسيل للجلسات وأهم ما جاءت به األوراق البحثية من أفكار 

ومناهج ونتائج.
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الجلسة االفتتاحية

ــات  ــات بيّن ــة بآي ــذه الجلس ــت ه افتتح

مــن الذكــر الحكيــم، ثــم كلــامت الجهــات 

األســتاذ  فقــدم  النــدوة؛  يف  املســاهمة 

ــات  ــز الدراس ــس مرك ــار رئي ــمري بودين س

ــة كلمــة  والبحــوث اإلنســانية واالجتامعي

م األســتاذ محمــد مصلــح  املركــز، وقــدَّ

كلمــة املجلــس العلمــي املحــي لوجــدة، 

وقــدم األســتاذ يحيــى رمضــان كلمــة 

ــول  ــامت ح ــة. ودارت الكل ــة املنظم اللج

ودوافــع  النــدوة  مبوضــوع  اإلشــادة 

والحاجــة  املرحلــة  هــذه  يف  اختيــاره 

العلميــة واملعرفيــة لــه، إضافــة إىل بعــض 

والتنظيــم  باإلعــداد  املتعلقــة  األمــور 

وشــكر لــكل املســاهمن فيــه. ثــم تلتهــا 

محارضتــان افتتاحيتــان كــام يــي:

- المحاضرة األولى: مقاصد سور 
القرآن الكريم؛ تأصياًل وتطبيًقا لألستاذ 

أحمد أبو زيد))):
مبحــددات  ورقتــه  املحــارض  افتتــح 

محمــد  بجامعــة  القرآنيــة  الدراســات  أســتاذ   )1(

الربــاط. الخامــس، 

ــد  ــن مقاص ــة ب ــنَّ العاق ــة وب مفاهيمي

القــرآن ومقاصــد الســورة وموضوعهــا، 

باعتبارهــا عاقة عموم وخصــوص، وانتقل 

إىل الحديــث عــن وحــدة الســورة، حيــث 

ــرآن  ــن الق ــل م ــور املفص ــار إىل أنَّ س أش

الكريــم -مــن ســورة الحجــرات إىل ســورة 

ق- ذات موضــوع واحــد، بخــاف الطــوال 

فــكل ســورة متثــل وحــدة متنوعــة. وقــد 

كان النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- 

يقــرأ  فــكان  الصــورة،  بوحــدة  واعيًــا 

الســورة والســورتن يف الصــاة، كــام ُروي 

عنــه يف مجموعــة مــن األحاديــث )ســورة 

البقــرة وآل عمــران( إالَّ أنَّ الغالــب عــى 

قــراءة النــاس هــو القــراءة التجزيئيــة 

ــن  التــي رســختها الصناعــة الفقيهــة، وممَّ

بــنَّ وحــدة الســورة: الــرازي، الــذي اعتــر 

ــن  ــدة م ــورة الواح ــات يف الس ــم اآلي نظ

ــل  أوجــه اإلعجــاز؛ حيــث ذكــر أنَّ مــن تأمَّ

يف لطائــف ســورة البقــرة: نظــم الســورة 

وبدائــع ترتيبهــا؛ علــم أنَّ القــرآن كــام أنَّــه 

معجــز بســبب فصاحــة األلفــاظ وصحــة 

ترتيبــه  بســبب  معجــز  فهــو  معانيــه 

ونظمــه كذلــك. ثــم أضــاف مــا أورده 

الشــاطبي الــذي اعتــر الســورة كاًمــا 

واحــًدا مهــام تعــددت قضاياهــا، يتعلــق 
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ــى  ــا، وترتام ــا بأوله ــا وآخره ــا بآخره أوله

ــى  ــد. وأن ال غن ــرض واح ــا إىل غ بجملته

ملتفهــم نظــم الســورة عــن اســتيفاء النظر 

بالقــراءة  املقصــود  وهــو  جميعهــا،  يف 

املقاصديــة التــي ال تقــف عنــد الجزئيــات 

ــا. ــن بعضه ــة ع ــات منفصل واآلي

ثم أورد مجموعة من األدلة على وحدة 
السورة وهي: 

- هــو  اســم الســورة: اللــه -عــزَّ وجــلَّ

بالســور،  القــرآن  أجــزاء  الــذي ســمى 

وأجــزاء الســورة باآليــات، والســورة تحيط 

ــة. ــور باملدين ــط الس ــام يحي ــات ك باآلي

الســور  يف  اآليــات  ترتيــب  توقيفيــة   -

ــز وجــل- وإن  ــه -ع ــه الل ــل ب ــذي تكف ال

نـزلـــت اآليــات يف فـتـــرات مـتـبـاعـــدة.

- التحــدي الــذي وقــع بالســورة دليــل 

عــى أنَّ أوجــه اإلعجــاز يف القــرآن الكريــم 

ينبغــي أن تلتمــس مــن أولهــا إىل آخرهــا.

ــات  ــوع اآلي ــا إىل أنَّ تن ــل بعده ــم انتق ث

والقضايــا يف الســورة الواحــدة ال يخرجهــا 

مــن الوحــدة، والــذي بــرع يف هــذا األمــر 

ــه أنَّ  ــل عن ــذي نق ــرازي ال هــو الفخــر ال

أكــر لطائــف القــرآن الكريــم يف الرتتيبات 

)ترتيــب اآليــات والروابــط املعنويــة يف مــا 

ــذا  ــد يف ه ــع مفي ــرازي مرج ــا(، وال بينه

البــاب. فقــد ذكــر الــرازي أنَّ عــادة اللــه 

ــى  ــت ع ــم وقع ــرآن الكري ــب الق يف ترتي

أحســن الوجــوه؛ حيــث يذكــر شــيئًا مــن 

األحــكام، ثــم يذكــر بعدهــا آيــات كثــرية 

يف الوعــد والوعيــد والرتغيــب والرتهيــب، 

ــاء  ويخلــط بهــا آيــات دالــة عــى كري

ــه،  ــة إلهيت ــه، وعظم ــال قدرت ــه، وج الل

ثــم يعــود إىل األحــكام، والقــارئ العــادي 

ه انتقــااًل مــن موضــوع إىل آخــر،  يعــدُّ

ــن  ــو أحس ــك؛ فه ــت كذل ــة ليس والحقيق

وجــوه الرتتيــب وأقربهــا إىل التأثــري يف 

ــة إىل أنَّ  ــك راجع ــة يف ذل ــوب، والعل القل

التكليــف باألعــامل الشــاقة ال يقــع يف 

موقــع القبــول إالَّ إذا كان مقرونـًـا بالوعــد 

ــد. والوعي

ــات  ــع مقام ــم كام يف أرف ــرآن الكري والق

الباغــة وصفــه اللــه -عــز وجل- بالحســن 

والجــامل وهــذا مــن وســائل التأثــري، ومن 

صفاتــه تأديــة املعــاين باألســاليب العاليــة 

الرفيعــة )اإلشــارة، والكنايــة، والتوريــة 

وغريهــا ...(، والوصــول إىل وحــدة الســورة 

ــاد يف  ــذكاء. واالجته ــة وال ــب الفطان يتطل
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هــذا البــاب يحتــاج إىل تأصيــل، والتأصيل 

الصحابــة  كام  إىل  العــودة  يف  يكمــن 

وفهمهــم للقــرآن الكريــم، وهــو املقصــود 

بالجانــب التطبيقــي، ومــن األمثلــة التــي 

أوردهــا عــى ذلــك مــا حصــل لعمــر 

ــي  ــر الت ــورة الن ــع س ــاب م ــن الخط ب

تســمى ســورة التوديــع، والحديــث ذكــره 

البخــاري، وهــو أصــل يف جــواز تأويــل 

ــارات،  ــن اإلش ــه م ــم من ــا يفه ــرآن مب الق

كــام قــال ابــن حجــر، ويتمكَّــن مــن ذلــك 

ــم. مــن رســخت قدمــه يف العل

ويفهــم منــه أنَّ مقصــود الســورة هــو 

اإلشــارة  عليــه  تــدلُّ  الــذي  املعنــى 

ــة، أو  ــس األصولي ــة، ولي ــارة الباغي )اإلش

الصوفيــة( دون الوقــوف عــى ظواهــر 

النصــوص يف مقابــل املوضــوع الــذي تــدلُّ 

عليــه الســورة بنصهــا. واإلشــارات اعترهــا 

ابــن تيميــة مــن بــاب االعتبــار والقيــاس 

وإلحــاق مــا ليــس مبنصــوص مثــل االعتبار 

الفقهــاء،  يســتعمله  الــذي  والقيــاس 

ــة. وقــد ســمى ابــن  وهــي حســنة مقبول

تيميــة أصحــاب هــذا املذهــب بـ)أربــاب 

ــة  ــم مدرس ــت له ــا كان ــارات(، ورمب اإلش

وجــب البحــث عنهــا، والذيــن يتحدثــون 

ــن  ــن اب ــا ع ــم كله ــارة رواياته ــن اإلش ع

عبــاس، كــام أنَّ التدبــر معنــاه طلــب مــا 

ــارات  ــذه اإلش ــل ه ــن مث ــكام م وراء ال

ــوخ.  ــم ورس ــاج إىل عل ويحت

هــذه  عــى  التطبيقيــة  األمثلــة  ومــن 

اإلشــارات التــي هــي مقاصــد الســور، 

مــا ذكــره الطاهــر بــن عاشــور يف تفســري 

كلمــة )تقويــم( يف ســورة التــن حيــث إنَّ 

املفرسيــن قبلــه يفرسونهــا باعتبــار صــورة 

اإلنســان، وهــذا لـــم يعجبــه فأعطــى 

معنــى جديــًدا للتقويــم باعتبــار الصــورة 

والعقــل،  )اإلدراك،  لإلنســان  الداخليــة 

ألنَّ  الداخــي(؛  والرتكيــب  واالســتعداد، 

الــذي  هــو  قــال  كــام  التفســري  هــذا 

يناســب مقصــد الســورة، فأفــاد ذلــك أنَّ 

معرفــة مقصــد الســورة ينفــع يف ترجيــح 

ــري. ــى تفس ــري ع تفس

ــل،  ــورة الفي ــر يف س ــااًل آخ ــدم مث ــم ق ث

ومفتاحهــا يف فاتحتها، حيــث إنَّ املخاطب 

ــلم-  ــه وس ــى علي ــه -ص ــول الل ــو رس ه

ويفهــم منهــا أنَّ اللــه -جــلَّ وعــا- حمــى 

بيتــه ألنَّــه رشيــف، والرســول -صــى اللــه 

ــه  ــو -علي ــه، فه ــلم- أرشف من ــه وس علي
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ــة  ــظ، وكلم ــام- أوىل بالحف ــاة والس الص

ــة  ــة والرعاي ــى العناي ــد معن ــرب( تفي )ال

التامــة. ومثلهــا ســورة الفجــر، حيــث 

تكــرر فيهــا القســم، وهــو مــن اللــه 

- عظيــم، والحقيقــة التــي  -عــزَّ وجــلَّ

يقســم عليهــا يف الســورة هــي قصــة عــاد 

ومثــود وفرعــون، وفيهــا إشــارة إىل أعــداء 

الرســول -صــى اللــه عليــه وســلم- وركــز 

عــى مظاهــر قــوة هــذه األقــوام، وانتقــل 

إىل إبطــال شــبهة ال تــزال إىل اليــوم وهــي 

أنَّ قيمــة املــال يف الدنيــا ال تصلــح إذا 

ــا  ــورة كله ــان، فالس ــا إمي ــن معه ــم يك لـ

ــه  ــى الل ــول -ص ــت الرس ــد تثبي يف مقص

عليــه وســلم- أمــام هــذا التقابــل باملــال 

والقــوة، ثــم ختــم املحــارض مبثــال ســورة 

القــدر، فهــي تتحــدث عــن ليلــة القــدر، 

ــرآن  ــان رشف الق ــو بي ــود ه ــن املقص لك

بــه يف كل  االهتــامم  الكريــم، وإحيــاء 

الســنة، بحيــث جعــل الشــهر إلحيــاء 

النفــوس،  يف  وعظمتــه  القــرآن  مكانــة 

ــدر  ــة الق ــارة؛ فليل ــم اإلش ــاس تفه وبالقي

ــزول  ــاين لنـ ــت هــي الظــرف الزم إذا كان

القــرآن، وإذا كان رشف الظــرف والوقــت 

ــروف؟ ــك باملظ ــام بال ــو ذاك، ف ه

- المحاضرة الثانية:
المحددات المرجعية والمنهاجية في 
القرآن الكريم لألستاذ سعيد شبار))): 

املقصــود بهــذه املحــددات هــو محددات 

مــن القــرآن نفســه مــن بيــان الســنة 

ــن  ــة م ــة املنبثق ــة املتداول ــن املرجعي وم

ــنَّة، أي: إنَّنــا أمــام أرضب مــن  القــرآن والسُّ

ــرآن  ــول الق ــى أص ــدة ع ــراءة املعتم الق

ــنَّة وهــي داخليــة وفــرق بينهــا وبــن  والسُّ

ــا القــراءة الحداثية  قــراءة مــن الخــارج. أمَّ

ــة  ــراءة حداثي ــاك ق ــرآن، فليســت هن للق

كاملــة قدمــت إنجــازًا واعيًا تفســريًا وبيانًا 

باســتثناء محاولــة محمــد عابــد الجابــري، 

ــا معهــا،  ــة وإن اختلفن ــر تراثي وهــي تعت

وليســت مــن القــراءات الحداثيــة، وهــي 

قريبــة مــن مدرســة التفســري باملأثــور 

ولــو نظــر مــن جانــب فلســفي يف القــرآن 

لخــرج بــيء جديــد مــن القــرآن.  واعتــر 

املحــارض أنَّ املشــكلة ليســت مــع القــراءة 

ــا مــع أرضب مــن القــراءات  الحداثيــة إنَّ

الرتاثيــة التــي وضعــت وســائط وضوابــط، 

ــرآن،  ــب الق ــى طال ــت ع ــج ضيق ومناه

حتــى أصبــح القــرآن ال يــرى إالَّ مــن 

أســتاذ الفكــر اإلســامي بجامعــة مــوالي ســليامن،   )1(

بنــي مــال.
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ــن خــال  ــكاد تحــدد م خــال وســائط ت

األفــق الــذي يتحــدد بالطائفــة أو الفرقــة 

ــخ.  أواملذهــب أو الحــزب ... إل

املنهاجيــة  املحــددات  عــن  والحديــث 

يســتدعي النظر يف ســياقات تنـــزل القرآن 

الســابقة، والخطــاب  القــراءات  ضمــن 

القــرآين لــه خصائــص لـــم تكــن لخطابات 

الوحــي الســابقة للقــرآن -ليســت مصدقة 

إىل  وتســتند  خامتــة  وال  مهيمنــة  وال 

معجــزات يؤيــد بهــا األنبيــاء خطاباتهــم- 

وكونــه خامتًــا وممتــًدا يف الزمــان واملــكان 

ــرة ومبحــددات  ــه خصائــص مغاي جعــل ل

ــي  ــاب أفق ــو خط ــدة؛ فه ــة جدي منهاجي

مســتوعب  مطلــق  عموديًــا،  وليــس 

للزمــان واملــكان، وخطــاب نهايــة الوحــي 

كان نفســه هــو املعجــزة ولـــم يحتــج إىل 

غريهــا، لكــن هــذه املحددات لـــم توظف 

ــر  ــة »كث ــب، ومقول ــام يج ــري ك يف التفس

ــت«  ــى احرتق ــت حت ــوم نضج ــن العل م

الدائــرة  العلــوم  يف  واألصــل   ، تصــحُّ ال 

ــداع، وهــذه  ــد واإلب عــى الوحــي التجدي

ــل  ــى تعطي ــة ع ــت إالَّ دالل ــة ليس املقول

ــة عــى التكــرار والجمــود  العقــل أو كناي

الــذي اعــرتى كثــريًا مــن العلــوم، وعلــوم 

ــداع إالَّ  ــا اإلب ــب عنه ــها يغي ــرآن نفس الق

ــامء  ــة عــى بعــض العل ــًا وتظــل عال قلي

ــي يف  ــان«، والزرك ــيوطي يف »اإلتق )الس

»الربهــان« ...( مــع قليــل مــن التجديــد، 

فكيــف ميكــن لكتــاب ال تنقــي عجائبــه 

ــكل زمــان ومــكان أن ال تكــون  ــح ل وصال

ــة؟ ــة التجديدي ــذه اإلمكاني ــه ه في

عــن  للحديــث  الدكتــور  انتقــل  ثــم 

التــي  للقــرآن  اإلعجازيــة  الخصائــص 

تحــدث عنهــا العلــامء قدميًــا وهــي قريبة 

القــرآن  يف  املنهاجيــة  املحــددات  مــن 

ــا اإلعجــاز اللغــوي،  ــا، منه وتتكامــل معه

ــاين، والتريعــي، والعلمــي وغريهــا  والبي

مــن أوجــه اإلعجــاز، لكنَّهــا ليســت كافيــة 

ــرآن كحجــة شــاهدة  ــة الق وحدهــا إلقام

وعــى  العلــم،  وعــى  النــاس،  عــى 

املعرفــة، وعــى العــر.

وذكــر أيًضــا جهــود البعــض يف الســنن 

األنفــس واملجتمــع، حيــث  اإللهيــة يف 

ذهــب أحدهــم إىل إحصــاء أكــر مــن 

أربعــن ســنة نفســية اجتامعيــة يف القــرآن 

فيــه  نظاًمــا  القــرآن  باعتبــار  الكريــم، 

ســنن وقوانــن ضابطــة لحيــاة النــاس، 
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ومنهــم مــن كتــب أيًضــا عــن الخصائــص 

العامــة للقــرآن الكريــم وهــي املهيمنة يف 

ــة، الشــمولية،  ــة اإلســامية )الرباني الثقاف

الواقعيــة، الوســطية ...(.

وبعــض االجتهــادات نحــت نحــو الحديث 

عــن محــاور كــرى للقــرآن الكريــم، كــام 

فعــل الغــزايل يف املحــاور الخمســة، وكــام 

ــا أســامه  ــواين يف م ــر العل ــل طــه جاب فع

املقاصــد العليــا الحاكمــة، وهــي نــوع 

مــن إعــادة محاولــة بنــاء وترتيــب املعــاين 

والــدالالت القرآنيــة: مــا هــي أصولهــا 

ــا  ــا وتجلياته ــا هــي فروعه ــة؟ وم الحاكم

الخادمــة لهــذه األصــول؟ وضبــط األصــول 

فعــل  كــام  الضبــط  بهــذا  والفــروع 

ــات نحــت إىل الجانــب  الشــاطبي، والكلي

الُحكمــي وبعضهــم يريــد إضافــة الجانــب 

القيمــي واالجتامعــي واملعــريف. ثــم عــرج 

ــدد  ــذي يح ــي ال ــري املوضوع ــى التفس ع

موضوعــات معينــة ويعرضهــا مــن خــال 

ــات.  اآلي

املحــددات  واعتــر اإلضافــة تكمــن يف 

املنهاجيــة، والكتابــات فيهــا قليلــة ونــادرة 

عنهــا،  الحديــث  يُثــار  أن  إىل  وتحتــاج 

وحولهــا باعتبارهــا ذات أصــول قرآنيــة 

ــراءة  ــا يف ق ــم تنظيمه ــاج إىل أن يت وتحت

ــد، بحيــث إنَّ توظيــف  القــرآن مــن جدي

هــذه املحــددات والســنن والخصائــص 

ــم  ــة وتقدي ــلوبية والكلي ــة واألس اإلعجازي

قــراءة لهــا وزنهــا يف الحضــور العلمــي 

والقيمــي يف املجتمــع يجعلنــا يف غنيــة 

عــن اســتعارة قــراءات لــدى اآلخريــن 

الفــارق  مــع  القــرآن  عــى  وتطبيقهــا 

النصــوص  بنيــات  الختــاف  الكبــري 

ــة  ــن جه ــا، واملحــددات هــي م وطبيعته

ــن  ــة ومســتوعبة، وم ــة جامع أصــول كلي

جهــة أخــرى لهــا قــدرة إجرائيــة وظيفيــة 

د منهاجــي مــن بنــاء  متكِّــن كُلَّ محــدَّ

ــن  ــل معــن، وم ــة يف مجــال أو حق نظري

ــيل: ــا ي ــور م ــا الدكت ــي قدمه ــة الت األمثل

قدرتهــا عــى التصويــب وعــى النقــد 

وعــى املراجعــة، ســواء مــن داخــل الرتاث 

أو مــن خارجــه، وبهــا ميكــن تجــاوز النظر 

التجزيئــي واالنتقــايئ للنــص؛ فالســورة 

ــدة، وكل  ــه وح ــرآن كل ــدة والق ــا وح كله

لفــظ أو مفهــوم أو آية أو ســورة يف القرآن 

لهــا عاقــة إمــداد واســتمداد وال تســتقل 

عــن غريهــا، وال تفهــم الوحــدة الصغــرى 

إالَّ ضمــن نســق الوحــدات التــي بعدهــا 

وضمــن مجمــوع القــرآن. 
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النظــر املخــل مبراتــب األحــكام، الــذي 

نتــج عــن التعامــل يف مراحــل متأخــرة 

مــع نصــوص القــرآن، وكل مظاهــر الغلــو 

ــل  ــاك الحاص ــة إىل االرتب ــن راجع يف الدي

األحــكام  مراتــب  احــرتام  عــدم  يف 

بحيــث تصــري الكليــات جزئيــات، وتأخــذ 

ومفهــوم  الكليــات،  مرتبــة  الجزئيــات 

ــا يف  ــم حره ــن يت ــها ح ــكام نفس األح

آيــات األحــكام باعتبــار أنَّهــا تكليــف 

ــس  ــرآن لي ــدي، والق ــب التعب أي يف الجان

ــكام  ــط، وأح ــة فق ــكام تكليفي ــاب أح كت

وأحــكام  العمــران  وأحــكام  اإلنســان 

الكــون تــم تعطيلهــا باعتبــار أنَّهــا ليســت 

ــرآن  ــان، وكل الق ــة لإلنس ــا تكليفي أحكاًم

ــا دعــوة إىل فعــل أو دعــوة إىل  أحــكام، إمَّ

تــرك. والقصــص القــرآين يف القــرآن ليــس 

ــا لاعتبــار،  للمتعــة، أو الــرتف الفكــري إنَّ

لحكــم  تعطيــل  لــه  األمــة  وتعطيــل 

تكليفــي.

النظر غير المستحضر للواقع وتنـزيل 
األحكام:

النظــر غــري املســتحرض لـــآالت التنـــزيل، 

ــذا  ــن ه ــارع م ــد الش ــق ملقاص أو التحق

التنـزيل.

ــض  ــر بع ــه بذك ــور محارضت ــم الدكت وخت

املحــددات التــي ميكــن إعاملهــا، بعضهــا 

منصــوص يف القــرآن: )محــدد الحفــظ، 

اإلكــامل  والهيمنــة،  التصديــق  الختــم، 

واإلمتــام ...(، وبعضها مســتنبطة: )الوحدة 

ــن  ــة ب ــم، املعادل ــرآن الكري ــة للق البنائي

ــطور ...(،  ــاب املس ــور والكت ــون املنظ الك

ــات  ــن املروي ــري م ــة كث ــأنها إزال ــن ش وم

واألفــكار، والتجديــد الحقيقــي يكــون إًذا 

ــث أن يحــرك  ــم أو الباح ــتطاع العالـ اس

مســاحة جديــدة مــن القــرآن الكريــم 

وروح  اإلنســان  واقــع  معهــا  ــل  يفعِّ

اإلنســان.

الجلسة العلمية األولى

مداخلة األستاذ منعم السنون))):
العلوم المركزية المؤطرة لقراءة بداية 

خطاب الوحي:
ميَّــز الدكتــور بــن تعريفات أهل التفســري 

والعلــوم التــي تدخــل يف عمليــة التفســري 

ــع تقســيمها إىل  ــق وموســع، م ــن مضي ب

األصــي )مباحــث اللغــة، مباحــث علــوم 

املجلــس العلمــي املحــي إلقليــم مــوالي يعقــوب،   )1(

فــاس.
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القــرآن(، والتبعــي )الفقــه، الــكام، أصــول 

 ،)... الفلــك  الهندســة،  الطــب،  الفقــه، 

ــية  ــا أساس ــا علوًم ــة تجعله ــمة ثاثي قس

للعمليــة التفســريية، وعلــوم أدوات يف 

العمليــة التفســريية، ثم علــوم موضوعات 

يف العمليــة التفســريية، وهــذه العلــوم 

ــن  ــى درجــة واحــدة، وميك ــن ع ــم تك لـ

مســتوى  مســتوين:  باعتبــار  دراســتها 

االشــتغال عــى النــص )علــوم عــى ســبيل 

 ،)... االستشــهاد  التكميــل،  االســتئناس، 

ــز  ــا أنج ــى م ــتغال ع ــتوى االش ــم مس ث

عــى النــص، وهــو علــم أصــول التفســري، 

ــوم، وقــدم مجموعــة  ــه مــن عل ومــا تحت

ــري،  ــول التفس ــم أص ــات لعل ــن التعريف م

مــن رضوب  الفقهيــة رضب  والتفاســري 

الكريــم، واستشــهد  بالقــرآن  االهتــامم 

بنصــوص متنوعــة للمفرسيــن مــن خــال 

الوقــوف عــى مثالــن؛ األول: كان مــع 

ــف  ــذي وظَّ ــرازي يف تفســريه ال الفخــر ال

مجموعــة مــن العلــوم، والــذي عــاب 

ــه توســعه يف بعــض العلــوم،  البعــض علي

ينكــر  ال  الــذي  الشــاطبي  اإلمــام  ثــم 

ــا  مســألة التفســري العلمــي للقــرآن، إنَّ

املقصــود هــو ضبــط املســألة مبــا يناســب 

الســياق واملنهــج، وكل مــا ال يجنــى منــه 

مثــرة فليــس عليــه عمــل. ويف األخــري ذكــر 

أنَّ العلــوم املســهمة يف الــدرس التفســريي 

ميكــن تقســيمها إىل ثاثــة مســتويات: 

للــدرس  املؤطــرة  املركزيــة  العلــوم 

للــدرس  مازمــة  وقواعــد  التفســريي، 

وعلــوم  واللغــة،  كاألصــول  التفســريي 

ــم  ــدرس التفســريي، عل ــة لل أخــرى موازي

الــكام مثــًا، واملنهــج األمثــل يف توظيفهــا 

ــدال دون إفــراط، أو  هــو التوســط واالعت

ــط. تفري

مداخلة األستاذ الجياللي سبيع))): 
مدارس قراءة الوحي في عهد التابعين: 

البداية واإلشكاالت:
تعــرض البحــث إىل الحديــث عــن بدايات 

الثــاث  التفســريية  املــدارس  تأســيس 

والعــراق(،  واملدينــة  مكــة  )مدرســة 

وبعــض أعامهــا وســامتها، ثــم اإلشــكاالت 

وختــم  مدرســة  كل  رافقــت  التــي 

ــي  ــج وصف ــق منه ــج وف ــات ونتائ بخاص

اســتقرايئ. تحليــي 

وحــاول أن يبــن أثــر الصحبــة يف تلــك 

ــه  ــد الل ــوذج عب ــال ن ــن خ ــدارس م امل

نيابة الرتبية الوطنية، بركان.  )1(
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ــة.  ــة الكوف ــس مدرس ــعود مؤس ــن مس ب

ــص يف  ــوب التمحي ــتاذ إىل وج ــا األس ودع

لحقــت  التــي  والتجريحــات  الطعــون 

ــدارس. ــك امل ــامل تل ــض أع بع

ويف نقطــة ثالثــة، ذكــر أن يصــري التفســري 

بدخــول  الزمــان  مــرور  مــع  ضخــاًم 

، كــام فعــل  مواقــف جديــدة وال شــكَّ

ــذي بلغــت  ــاس وال ــن عب مجاهــد مــع اب

رواياتــه يف تفســري الطــري ســتة آالف 

ومائــة وتســعة أقــوال.

تفســري  قيمــة  بــن  رابعــة  نقطــة  ويف 

ــحَّ  ــة إذا ص ــر حج ــذي يعت ــن، وال التابع

ورؤيــة يســتفاد منهــا، ومــامَّ يقــع يف 

تفســريهم تــورع أجائهــم عــن القــول يف 

الكتــاب العزيــز وإحجامهــم عن التفســري، 

ويجــب وضــع هــذا يف ســياقه كــام أورد 

الطــري، مثــل ســعيد بــن املســيب الــذي 

ســكت  التفســري  عــن  ســئل  إذا  كان 

ــق،  ــر الصدي ــر أيب بك ــك أث ــا يف ذل مقتفيً

ومســألة اإلرسائيليــات باعتبارهــا مدخولــة 

ــامء  ــد عل ــة عن ــت معلوم يف التفســري كان

الجــرح والتعديــل، كــام عــرف عــن كعــب 

ــار. األحب

مداخلة األستاذ إسليماني حفيظ))): 
الكتب السماوية السابقة والعمق 

التاريخي لنبوة محمد صلى اهلل عليه 
وسلم:

تحــدث الباحــث يف مداخلتــه عــن نبــوة 

محمــد -صــى اللــه عليــه وســلم- يف 

الكتــب الســاموية الســابقة، وقســمها إىل 

ــوة  ــارة بنب ــق األول: بالبش ــمن: يتعل قس

ــي  ــن الوح ــات م ــال آي ــن خ ــد م محم

مــامَّ جــاء عــى لســان بعــض أنبيــاء اللــه 

ــوة  ــك النب ــان أنَّ تل ــم الســام- وبي -عليه

خاصــة بالرســول صــى اللــه عليــه وســلم. 

والثــاين: خــاص ببشــارة التــوراة واإلنجيــل 

ــام-  ــاة والس ــه الص ــد -علي ــوة محم بنب

ــن النصــوص. ــة م ــن خــال مجموع م

مداخلة األستاذ الزبير درغازي))): 
الصحابي الجليل عبد اهلل بن عباس 

ومنهجه في التفسير:
ــن  ــف باب ــه بالتعري ــل ورقت ــدأ املتدخ ابت

ثــم  التفســري،  يف  وخصوصيتــه  عبــاس 

وقــف عنــد أهــم خصائــص تفســريه، 

العربيــة  اللغــة  اعتــامده عــى  ومنهــا 

ســلك الدكتــوراه بجامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد   )1(

اللــه، فــاس.

نيابة الرتبية الوطنية، الحسيمة.  )2(
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عموًمــا والشــعر خصوًصــا باعتبــاره ديوان 

العــرب؛ إذ كان كثــري االستشــهاد بالشــعر 

ــألة  ــا إىل مس ــل بعده ــريه، وانتق يف تفس

اإلرسائيليــات، وقســمها إىل مســكوت عنــه 

ومرفــوض ومقبــول، وأشــار إىل موقــف 

ابــن عبــاس منهــا، ومــا ذكــره ابــن تيميــة 

ــرق  ــر الط ــم بذك ــاس، وخت ــن عب ــن اب ع

ــا. ــاس وأصحه ــن عب ــن اب ع

مداخلة األستاذ إبراهيم بورشاشن))): 
الوحي والفلسفة عند الكندي: البدايات 

الفلسفية:
القصــد مــن الورقــة هــو إبــراز البدايــات 

األوىل للفلســفة يف عاقتهــا بالوحي يف باد 

ــفته  ــال فلس ــن خ ــدي م ــام، فالكن اإلس

الفلســفي  قولــه  يغــادر  ال  أن  حــرص 

أصبــح  مــا  فأســس  اإلســام،  قضيــة 

يســمى الفلســفة اإلســامية، ولفهــم تلــك 

البدايــات التــي تــؤرخ للتفكــري الفلســفي 

عنــد املســلمن وجــب وصلهــا بالجراثيــم 

األوىل للتفكــري العقــي عندهــم، ســواء 

الــذي  الكريــم  القــرآن  خــال  مــن 

ــه دعــاء إىل العقــل  ــن رشــد كل ــره اب اعت

والتكويــن،  الرتبيــة  ملهــن  الجهــوي  املركــز   )1(

. لقنيطــرة ا

والتفكــري، أو مــن خــال املدرســة العقليــة 

ــا  ــدل بقوله ــن الج ــريًا م ــارت كث ــي أث الت

العقليــن  والتقبيــح  بالتحســن  مثــًا 

ــا  ــا عقليًّ ــى الخصــوص ودافعــت دفاًع ع

عــن التوحيــد والعــدل. والكنــدي وإن 

ابتــدأ اعتزاليًّــا إالَّ أنَّــه انفصــل عنهــا أفًقــا 

ــا دون أن ينفصــل عــن اإلشــكالية  ومنهًج

التــي أسســتها هــذه املدرســة، مــن حيــث 

ــوص،  ــى الخص ــد ع ــن التوحي ــا ع دفاعه

ــة  ــل املانوي ــد مث ــوم التوحي ــادل خص فج

واملســيحية وكتــب رســائل يف هــذا املجال، 

وأطولهــا )رســالة الكنــدي يف الفلســفة 

األوىل(، وإن لـــم تصلنــا كاملــة. هــذه 

ــمُّ  ــى اله ــف أضح ــا كي ــرز لن ــالة ت الرس

الكامــي عنــد الكنــدي هــامًّ فلســفيًّا، 

حيــث وظَّــف املنهــج املنطقــي األرســطي 

املفاهيــم  وكــذا  الفلســفية  يف صيغتــه 

الواحــد  وحــدة  إثبــات  يف  األرســطية 

األحــد ونفيهــا عــن غريهــا مــن الكائنــات 

ــام  ــه(، ك ــة إالَّ الل ــد يف الحقيق ــا واح )ف

يقــول. والفلســفة اليونانيــة التــي انتقلــت 

إىل عالـــم املســلمن عــن طريــق الرتجمــة 

ــتفيدة  ــن مس ــاًرا يف الدي ــد آث ــت تج كان

مــن االتجــاه األفاطــوين الــذي ســمح 

الديــن،  إىل  قليــًا  الفلســفة  بتقــرب 



| 304305 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

مــن  االتجــاه كل  واســتفاد مــن هــذا 

ــزايل  ــينا والغ ــن س ــارايب واب ــدي والف الكن

ــن  وابــن حــزم وابــن طفيــل وغريهــم ممَّ

ــن النســيج األويل للفلســفة يف  اســتفاد م

ــامية.  ــة اإلس ــة العربي البيئ

وانتقــل إىل املعالـــم الكــرى التــي قدمتها 

ــن  ــة ب ــة املفرتض ــدي للعاق ــائل الكن رس

ــائل  ــدة رس ــن فائ ــن، وب ــفة والدي الفلس

الثقــايف  اإلشــكال  معرفــة  يف  الكنــدي 

االجتامعــي الــذي كان يــؤرق الكنــدي: 

ــق  ــن الح ــث ع ــا يبح ــمي خطابً ــَم تس ب

األول ويفــرد الحقيقــة بالرهــان القــرآين؟ 

وكيــف ميكــن إقنــاع مــن يقــول بالعــدول 

ــه؟  عن

ــة عــن هــذا اإلشــكال  وقــد حــاول اإلجاب

خطــاب  الفلســفة  واعتــر  رســائله،  يف 

إثبــات  إىل  خصومــه  ودعــا  الحقيقــة 

فعــل  بــن  الكنــدي  وميَّــز  العكــس، 

النتائــج،  وبــن  )النظــر(  التفلســف 

التفلســف.  لكيفيــة  األهميــة  وأعطــى 

ال  عنــده  بالفلســفة  الوحــي  وعاقــة 

ــام  ــراع؛ ألنَّ غايته ــا ال ــن أن يكتنفه ميك

واحــدة وهــي الحقيقــة، وكل مــا جــاء 

ــلم-  ــه وس ــه علي ــى الل ــول -ص ــه الرس ب

موجــود جميًعــا باملقاييــس العقليــة التــي 

ــل  ــورة العق ــرم ص ــن ح ــا إالَّ م ال ينكره

جميــع  مــن  الجهــل  بصــورة  واتحــد 

النــاس، وقــد أبــرز الكنــدي هــذا األمــر يف 

أمثلــة منهــا وقوفــه عنــد معنــى الســجود 

ــَجُر  َوالشَّ »َوالنَّْجــُم  -تعــاىل-:  قولــه  يف 

يَْســُجَداِن« )الرحمــن: 6(، وأخــرج معنــى 

الســجود إخراًجــا فلســفيًّا، وكتــب رســالة 

ــرم  ــجود الج ــن س ــة« ع ــمها بـ»اإلبان وس

األقــى وطاعتــه للــه -عــز وجــل- وفيهــا 

ــول إىل  ــرآين للوص ــان الق ــتعن بالره يس

ــق التفكــر وإعــامل  ــه بطري ــة الل وحداني

آيــة  يف  ورد  الــذي  االعتبــار  مفهــوم 

»َفاْعَتــرِبُوا يَــا أُوِل اأْلَبَْصــاِر« )الحــر: 2(.

والبيــان  الوجــازة  تبهــره  الكنــدي  إنَّ 

والقــرب يف أواخــر ســورة يــس، هــذه 

الخصائــص التــي يعجــز عنهــا الدليــل 

ــري أنَّ  ــُل يف األخ ــنَّ املتدخ ــفي. وب الفلس

القــرآن الكريــم مجــال واســع للتدبــر، 

والرســول -صــى اللــه عليــه وســلم- لـــم 

يفــرس كل آي القــرآن؛ لــذا: لـــم يجــد 

الفاســفة ضــريًا يف إعــامل النظــر والتدبــر، 

كل ذلــك بواســطة رشوط النظــر التــي 
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وضعهــا الــرع. مــع أهميــة الرجــوع إىل 

تاريــخ الفلســفة اإلســامية، إلتاحــة النظــر 

ــار. ــد لألبص الجدي

الجلسة العلمية الثانية

محاضرة األستاذ عبد الواحد الحسني))): 
بـناء الدرس التفسيري في المرحلة 

النبوية، المنهج والقضايا:
أورد الباحــث يف ورقتــه مجموعــة مــن 

قبــل  مــا  مبرحلــة  املتعلقــة  القضايــا 

التدويــن عموًمــا والتدويــن خصوًصــا، 

والتــي لـــم يتطــرق إليهــا كثــري مــن 

ــألة  ــائل مس ــذه املس ــن ه ــن. م املفرسي

أعظــم  مــن  وهــي  والروايــة،  النقــل 

ــم  ــان، ث ــي تســتوقفنا يف البي املســائل الت

ــان  ــة يف البي ــة والتوفيقي ــألة التوقيفي مس

النبــوي ومخالفــة التفســري النبــوي يف بيان 

األلفــاظ، وأوليــة النبــي -صــى اللــه عليــه 

ــر  ــم. وذك ــرآن الكري ــان الق ــلم- يف بي وس

بيــان، وكل  إىل  يحتــاج  القــرآن كي  أنَّ 

ــه  ــه علي ــي -صــى الل مــا صــدر عــن النب

وســلم- هــو وســيلة بيانيــة أو تفســري 

التفســري  مفهــوم  ويتوســع  للمجمــل، 

جامعة املوىل إسامعيل، مكناس.  )1(

النبــوي ليشــمل كل أنــواع البيان وإن لـــم 

ــان  ــه بي ــا صــدر من ــكل م ــا، ف يكــن نطًق

ــك مســألة  ــال عــى ذل للقــرآن. وأكــر مث

تأبــري النخــل، وأرسى بــدر، ومســألة ابــن 

ــوم. مكث

وانتقــل إىل التســاؤل عــن مقــدار البيــان 

النبــوي؛ هــل بيــان النبــي -عليــه الصــاة 

ــام  ــرآن، أم ك ــة الق ــان لجمل ــام- بي والس

ــات  ــا- آي ــه عنه ــة -ريض الل ــت عائش قال

ــك،  ــامء يف ذل ــف العل ــد اختل ــدد؟ وق بع

وعــن طبيعــة اآليــات، اآليــات التــي كانت 

ــب، أم  ــور الغي ــن أم ــي م ــل ه ــدد ه بع

ــاماًل؟ إج

إنَّ القــرآن جعــل رأس وســنام وظائــف 

ــرآن. ــم الق ــوة تعلي النب

مثــل  النبــي  فرسهــا  األلفــاظ  بعــض 

تفســري الوســط بالعــدل يف قولــه -تعــاىل-: 

ــًة َوَســطًا« )البقرة:  »َوكََذلِــَك َجَعلَْناكُــْم أُمَّ

ــن  ــري ع ــرج الزمخ ــا يخ 143(، وعندم

التفســري  يعتــر  فهــل  املعنــى  هــذا 

ــر  ــكان األم ــا ل ــو كان تأويليًّ ــا؟ ول توفيقيًّ

قبيــل  عــى  الروايــات  وبعــض  ســهًا، 
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ــض  ــئ بع ــري، ويخط ــهاد ال التفس االستش

تفســريًا،  يجعلونهــا  حــن  املفرسيــن 

وبعــض الروايــات تصــل إىل اثنتــي عــرة 

ــد اإلمــام  ــة وهــي مختلفــة، كــام عن رواي

الطــري، بعضهــا يحمــل عــى أســباب 

ــهاد.  ــى االستش ــا ع ــزول وغريه النـ

ــمس  ــه ش ــب إلي ــا ذه ــا م ــر بعده وذك

ــان  ــري البي ــز غ ــن تجوي ــن الخــوي م الدي

ــياء  ــري األش ــن غ ــان م ــدَّ البي ــوي، فع النب

التــي لـــم يبينهــا النبــي -صــى اللــه 

صــوب  ـه  ألنّـَ صائبًــا؛  وســلم-  عليــه 

ــم  ــرك منه ــة وت بعــض تفســريات الصحاب

مفرسيــن.

ــان  ــه كـ ــنبوي يف عـمـومـ ــري الـ والتـفـسـ

لإلنســان  الحضــاري  الربــط  يســتهدف 

بالرؤيــة الكونيــة؛ لذلــك توجــه الخطــاب 

نحــو اإلنســان، وكلامتــه تــرز معالـــم 

اشــتغل  مــا  وأول  التوحيــدي،  املنهــج 

ــول  ــاء العق ــو بن ــام- ه ــه الس ــه -علي ب

ــى  ــي -ص ــوة النب ــة، ودع ــة واعي بطريق

اللــه عليــه وســلم- صــارت مــع ســنن 

ــراءة  ــي ق ــان، وه ــامري لإلنس ــاء املع البن

ــي. ــق الوح ــن طري ع

مداخلة األستاذة عزيزة أرمولي))): 
قراءة الحديث النبوي للوحي ومنهج 

المتقدمين في فهم هذه القراءة: األمور 
الغيبية أنموذجًا:

افتتحــت املداخلــة بالحديــث عــن حجيــة 

ــن  ــدًرا م ــاره مص ــوي باعتب ــث النب الحدي

مصــادر قــراءة الوحــي، وأنَّ أهــم دور 

ــاين،  ــدور البي ــو ال ــنة ه ــه الس ــاءت ب ج

ثــم انتقلــت إىل املنهــج النبــوي باعتبــاره 

املرجــع األســايس يف التعامــل مــع األمــور 

أمثلــة  الختــام  يف  مقدمــة  الغيبيــة، 

للقــراءة النبويــة لبعــض األمــور الغيبيــة، 

هــذه  مــع  الصحابــة  تعامــل  وكيــف 

ــا، أم  ــلموا به ــل س ــائلة: ه ــراءة متس الق

ــل؟ ــة العق ــوا مطي ركب

مداخلة األستاذة كلثومة دخوش))): 
قواعد في المنهج النبوي للتعامل مع 

مفردات القرآن وبيانها:
ارتكــزت مداخلــة األســتاذة دخــوش عــى 

ــه  ــرآن وكلامت ــح الق ــم مصطل ــة فه أهمي

ــرآن  ــم الق ــيًا لفه ــًا أساس ــاره مدخ باعتب

الصحابــة  مــع  حصــل  كــام  الكريــم 

جامعة ابن طفيل، القنيطرة.  )1(

ــامء،  ــة للعل ــس األكادميــي للرابطــة املحمدي املجل  )2(

وجــدة.
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ــاره  ــم- وبـاعـتـبـ ــه عـلـيـهـ ــوان الل -رضـ

ــا مــن الفــن التــي أتعبــت األمــة،  مخرًج

والبعــد عــن اصطاحــات القــرآن الكريــم 

األمــة يف  أوقــع  لهــا  الدقيــق  والفهــم 

العصــور.  مشــاكل مختلفــة عــى مــر 

ــن  ــلمن يكم ــف املس ــباب تخل ــم أس أه

ــنَّة أو التفســري  يف عاقتهــم بالقــرآن والسُّ

والفقــه، بحيــث لـــم يتعاملــوا يف الواقــع 

ــي  ــوم الت ــع الفه ــل م ــوص، ب مــع النص

ارتبطــت بنــي الوحــي عــر الســنن، 

ــادات ارتبطــت  ــت عــى اجته وهــي انبن

بظــروف معينــة، والحاجــة صــارت ملحــة 

لفهــم القــرآن مــن الداخــل، ولــن يتــم إالَّ 

بأمريــن متينــن؛ أولهــام: الســنة باعتبارها 

ــم بإبعــاد  ــا للقــرآن، ث ــًا واقعيًّ ــا ومتث بيانً

التجــزيء عــن القــرآن الكريــم، الــذي 

عملــت بــه كل فرقــة مــن قبل، والحــل أنَّ 

ــا. والخــروج  القــرآن يصــدق بعضــه بعًض

مــن املوقــع الهزيــل الــذي تعيشــه األمــة 

رهــن بتجــاوز مواطــن الخلــل يف التعامــل 

ــة  ــم بالرجــوع إىل بداي مــع القــرآن الكري

حــن  إىل  التــدرج  ثــم  التلقــي،  هــذا 

ــل.  ــن الخل ــى مكام ــوف ع الوق

ومــن الخطــوات يف القــرآن الكريــم ذكرت 

األســتاذة أنَّ القــرآن يفــرس بعضــه بعًضــا، 

تفســري القــرآن بالقــرآن أعظــم طــرق 

التفســري. وهــو راجــع إىل مســألة أساســية 

ــًقا  ــكل نس ــرآن تش ــامت الق ــي أنَّ كل وه

وجزيئــات داخــل بنــاء عــام يف النــص 

ــتحضار  ــا إالَّ باس ــن فهمه ــرآين، ال ميك الق

داخــل  والوظائــف  واملعــاين  النســق 

ــم. ــرآن الكري الق

هــذه النســقية ميكــن فهمهــا مبثــال صورة 

ميكــن  ال  إىل جزيئــات صغــرية  تقطــع 

ــكل. ــا إىل ال ــا إالَّ بارجاعه ــة معناه معرف

والخطــوة الثانيــة: هــي أنَّ ترتيــب اآليات 

ــى  ــي -ص - والنب ــلَّ ــزَّ وج ــه -ع ــواله الل ت

ــة  ــه وســلم- وعــى هــذه القضي ــه علي الل

فحــرص يف تلقيــه عــى عــدم التغيــري 

يف القــرآن، فحفظــه كــام هــو يف هــذا 

ــب  ــا ووج ــرف ظاهريًّ ــذي يع ــق ال النس

ــا. ــه داخليًّ معرفت

القــرآن  خصوصيــة  اســتثامر  والثالثــة: 

الكريــم، حيــث كان يحمــي ألفاظــه يك 

ال تختلــط معانيــه مبعــاين ألفــاظ أخــرى: 

»ُقــْل لَـــْم تُْؤِمُنــوا َولَِكــْن ُقولُــوا أَْســلَْمَنا« 

األول  الغــرض  إنَّ   .)14 )الحجــرات: 

واألســايس مــن القــرآن هــو التدبــر بغــرض 
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ــال، وهــي نفســها الخطــوات التــي  االمتث

ــلم.  ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــا النب تتبعه

)الظلــم: الكالــة(، )اإلميــان واإلحســان 

واإلســام(، )التطبيــق أو التأويــل: األمثــل 

يف الواقــع(، )حــن نـــزلت ســورة النــر: 

كان يقــول ســبحانك ربنــا ولــك الحمــد(، 

ــو  ــرآن ه ــأنَّ الق ــلمن ب ــه املس كان يوج

منهــج حيــاة، وكذلــك كانــت طريقــة 

الصحابــة: يســمعون وميتثلــون ... )ثــم 

يحفظــون(، بحيــث كانــوا يتلقــون الوحــي 

مبنهــج االفتقــار، وتلقــاه َمــن بعدهــم 

أهواءهــم  )قدمــوا  االســتظهار  مبنهــج 

ــرتك  ــألة املش ــة مس ــت بأهمي ...(، وختم

اللفظــي التــي ال تــزال تشــكل عائًقــا 

للوقــوف  مؤسســايت  عمــل  إىل  يحتــاج 

ــه. علي

مداخلة األستاذة فاطمة الزهراء 
الناصري))): بداية قراءة الوحي في 

الخطاب الحداثي:
ــط  ــة عــن اإلشــكال املرتب ــت الباحث تحدث

الوحــي،  وقــراءة  الحــدايث  بالخطــاب 

ــة الوصــول  ــة هــي كيفي حيــث إنَّ القضي

يتنازعهــا  التــي  الفهــم  أو  املعنــى  إىل 

مركــز الدراســات القرآنيــة، الرابطــة املحمديــة   )1(

للعلــامء.

وســلطة  النــص  ســلطة  بــن  الــراع 

عــى  املطبقــة  واملناهــج  ـف  املؤلّـَ

والتفكيكيــة.  كالفينومينولوجيــا  النــص 

ــن  ــارب ب ــع التض ــدايث م ــاب الح فالخط

اســتلهامها  يحــاول  الفلســفات  هــذه 

واســتعاملها، وهــي متجــاوزة واســتعملت 

يف ســياق أديب وتــؤدي إىل الســقوط يف 

التناقــض التصــوري بــن هــذه الفلســفات 

العقــل  أنَّ  كــام  اإلســامي.  والخطــاب 

والقــرآن ال تناقــض بينهــام؛ فالعقــل ملكة 

منحهــا اللــه لإلنســان والقــرآن كام اللــه؛ 

إالَّ أنَّ اإلشــكال يقــع عنــد تلــوث العقــل.

ومــن أهــم أعــام التأويليــة الغربيــة/

الهرمينوطيقــا التــي ذكرتهــا الباحثــة: 

- شــاين ماخــر األملــاين: يعتــر اآلليــة 

هــي فهــم لغــة النــص ونفســية املتكلــم.

ــة، فــا  ــق مــن الوجودي - هايدغــر: ينطل

ــواب،  ــى ص ــئ ومعن ــى خاط ــد معن يوج

املعنــى هــو مــا يفهمــه الشــخص حســب 

عــن  فيــه  حديــث  وال  هــو،  وجــوده 

ــأ. ــة والخط الصح

- جــورج غادامــر األملــاين: اعتــر الوصــول 

ــا يرتبــط بالزمــن  إىل املعنــى فعــًا تاريخيًّ

الحــارض، والتفســري ال يجــب أن ينفــك 

عــن عــره. 
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- ومــن العــرب ذكــرت الباحثــة: نــر 

ــد ومحمــد أركــون، وهــام  ــو زي حامــد أب

يتبنيــان القطيعــة مــع الــرتاث التفســريي.

إنَّ الهرمينوطيقا اتجاهات من أبرزها: 

الهرمينوطيقــا الظاهراتيــة: وهــي تحــاول 

رد االعتبــار لإلنســان، وقــد جــاءت يف 

ــى  ــدد املعن ــن وتح ــي مع ــياق تاريخ س

ــا  ــم الهرمينوطيق ــف. ث ــده املؤل ــا قص مب

ــر  ــة الظواه ــوم بدراس ــي تق ــة الت البنيوي

)مقولــة  منظومــة  منهــا  كل  بوصــف 

العاقــة: الجــزء ال معنــى لــه إالَّ يف إطــار 

الــكل(، وتقــول مبــوت املؤلــف، أي: فهــم 

ــذا  ــه، وه ــن قائل ــر ع ــض النظ ــص بغ الن

نــص  الشــعر- يف  -كــام يف  يســتقيم  ال 

ــقاط  ــم إس ــرآين ... ث ــص ق ــه يف ن أديب بل

ــنته. ــرآن وأنس ــن الق ــة ع القداس

عنــد  النــص  مفهــوم  ببيــان  وختمــت 

أيب زيــد وأركــون، والتعــايل مــن خــال 

اســتعامل املجــازات العاليــة. وأشــارت 

إىل أنَّ عبــارة: »القــرآن الكريــم هــو نــص 

اللغــة األكــر«، فيهــا كثــري مــن املغالطــات 

وتحتــاج البيــان، ومــن اآلليــات املوظفــة 

بعــض  إلغــاء  وأركــون:  زيــد  أيب  عنــد 

بالتقديــس،  توحــي  التــي  العبــارات 

ــدات  ــه بالوح ــر عن ــة املع ــوم اآلي كمفه

ــذا  ــون، وك ــد أرك ــة عن ــة أو الرسدي النصي

إســقاط مفهــوم التنــاص عــى القــرآن 

الكريــم.

الجلسة العلمية الثالثة

مداخلة األستاذ عبد الرحيم بودالل))): 
إعراب القرآن وبداية التفسير:

ــرآن  ــراب الق ــة إلع ــذه الورق ــت ه تطرق

ــع  ــري، م ــة التفس ــه ببداي ــم وعاقت الكري

ــكاالت  ــض اإلش ــاذج وبع ــة ون ــر أمثل ذك

ــه. ــة ب املرتبط

مداخلة األستاذة فوزية طابخ))):
خطاب قراءة أبي عبيدة بن معمر 

المثنى الوحي في مجاز القرآن: تعريف 
بأبي عبيدة ومؤلفه ومنهجه فيه:

ــري:  ــل التفس ــن مراح ــتاذة ب ــزت األس مي

ــري يف  ــيس، التفس ــور التأس ــري يف ط التفس

طــور التأصيــل، التفســري يف طــور التفريع، 

والتفســري يف طــور التجديــد. واختــارت 

كلية اآلداب، وجدة.  )1(

األكادميية الجهوية تازة الحسيمة، فاس.  )2(
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مجــاز القــرآن أليب عبيــدة باعتبــاره باكورة 

األوىل.  املرحلــة  التفســريية يف  األعــامل 

وقســمت املداخلــة إىل مبحــث للتعريــف 

ــف،  ــف باملؤلَّ ــث للتعري ــف، ومبح باملؤلِّ

ثــم مبحــث ملســتويات القــراءة، ومــم 

امتــاز بــه أبــو عبيــدة متكنــه مــن اللغــة، 

والنســب.  والغريــب  بالشــعر  وعلمــه 

ومــام كان يفتــش عــن علم مــن العلوم إالَّ 

ــا كتابــه  وهــو يظــن أنَّــه ال يتقــن غــريه. أمَّ

فمفهــوم املجــاز عنده لـــم يكــن باملفهوم 

ــا مبعنــى الداللــة، وهــو  االصطاحــي وإنَّ

ــاين  ــن مظاهــر الوصــول إىل مع ــر م مظه

رواد  مــن  والكاتــب  الكريــم.  القــرآن 

التفســري اللغــوي، يقــوم بــرح الغريــب 

ــاري  واالستشــهاد بالشــعر، ومنهجــه اختي

ويتســم  واللغــة  األثــر  مــن  مســتمد 

ــا مســتويات قــراءة خطــاب  بالتجديــد. أمَّ

الوحــي عنــد أيب عبيــدة؛ فنجــد املســتوى 

املعجمــي باإلتيــان باملــرادف، ثــم تفســري 

اللفــظ بالســياق واالشــتقاق، واألشــباه 

والنظائــر، ثــم تفســري اللفــظ باإلشــارة إىل 

ــاين  ــا. واملســتوى الث ــي جــاء به ــه الت لغات

ــوه  ــط بوج ــوي املرتب ــتوى النح ــو املس ه

ــه  ــة كتاب ــا يف مقدم ــي فصله اإلعــراب الت

)حــروف التهجــي يف فواتــح الســور، قــال 

بأنَّهــا ال يدخلهــا إعــراب، ثــم املمنــوع 

مــن الــرف، واألوزان الرفيــة، وحــروف 

الزوائــد واالســتثناء املنقطــع وغريهــا(. 

واملســتوى الثالــث هــو املســتوى الباغــي، 

ــز فيــه بــن مــا يتعلــق باملعــاين وغــري  ميَّ

ــم ختمــت مبســتوى الشــواهد  ــاين. ث املع

يف تفســري أيب عبيــدة مــن اللغــة والشــعر 

والغريــب، وخلصــت إىل وجــوب العنايــة 

باللغــة وعربيــة القــرآن الكريــم للوصــول 

ــه. إىل معاني

مداخلة األستاذ عادل فائز))):
علم معاني القرآن نموذج للتكامل 

المعرفي في قراءة النص التراثي:
بــرسد  البدايــة  يف  الباحــث  قــام 

ــرآن،  ــاين الق ــب مع ــي ألوىل كت كرونولوج

وخلــص إىل أنَّ حصيلــة مــا تركــه العلــامء 

يف هــذا العلــم أربعــة وثاثــون كتابًــا، 

وأشــار إىل ملحــظ منهجــي يتمثــل يف 

وجــوب مراعــاة الداللــة املقصــودة يف 

ذلــك العــر دون إســقاط املفهومــات 

ــاين  ــوم مع ــد مفه ــدم تحدي ــة؛ لع الحديث

القــرآن يف البدايــات. وعرف معــاين القرآن 

ــل  ــه، وتتداخ ــة ل ــاًم ال هوي ــاره عل باعتب

)1( جامعة القايض عياض، مراكش.
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كالنحــو  العلــوم  مــن  مجموعــة  فيــه 

ــة،  ــة والصــوت والدالل والتريــف واألبني

ويتقاطــع مــع علــوم متعــددة، وإذا فقــد 

صلتــه بالعلــوم املؤسســة أصبــح معطــًا، 

ــرآن  ــاين الق ــم مع ــري أنَّ عل ــر يف األخ وذك

ال يــزال بكــرًا يحتــاج أطاريــح علميــة 

املنهجيــة  بالعــدة  متســلحن  لباحثــن 

واملعرفيــة.

مداخلة األستاذ محمد الفرجي))):
االعتبار بالسياق في خطاب بداية قراءة 
الوحي: المأثور عن عبد اهلل بن عباس 

نموذجًا:
قســم التأســيس األول يف مفهــوم الســياق 

ــريف،  ــداول املع ــوي والت ــع اللغ ــن الوض ب

ــه يف  ــياق وتأصيل ــوم الس ــه مفه ــر في ذك

املعاجــم، وداللتــه عــى القــرب واملحاذاة. 

الــرتاث  يف  الســياق  ملفهــوم  وبتتبعــه 

التفســريي واألصــويل اســتخلص قضايــا 

طبيعــة  ذو  الســياق  فمفهــوم  مهمــة: 

لفظيــة ال ينفــك عــن النــص الــذي يقــرأ، 

التداوليــات  يف  عــرف  عــامَّ  نــاء  فهــو 

األنجلوساكســونية  الغربيــة  الحداثيــة 

عــن  ونــاء  مالينوفســي،  عنــد  كــام 

جامعة القروين، كلية اللغة العربية، مراكش.  )1(

ســياق املوقــف الــذي ال ينــدرج يف تراثنــا 

ــة:  ــة الثاني ــويل. والقضي ــريي واألص التفس

هــي أنَّ الســياق يف الــرتاث يعنــي القصــد 

األصــي أو الغــرض األصــي مــن الخطــاب 

ــره  ــه وتجذي ــى تبليغ ــر ع ــذي تتظاه ال

الخطــاب  هــذا  مكونــات  وترســيخه 

وامللتمســة  الحاثــة  وقرائنــه  بعائقــه 

للفظــة أو اآليــة املبغــي تفســريها. 

والقضيــة الثالثــة: هــي أنَّ الســورة برمتها 

ــك  ــق ذل ــا التفســريي، أطل ســياق يف تراثن

عليهــا ابــن جريــر الطــري يف تفســريه 

املوقعــن«.  »إعــام  يف  القيــم  وابــن 

والقضيــة األخــرة يف هــذا املفهــوم: هــي 

أنَّ الســياق هــو املقاصــد العامــة والكليــة 

للقــرآن الكريــم، فالقــرآن الكريــم برمتــه 

دالليــة  وحــدات  ينتظــم  كي  ســياق 

أصغــر هــي وحــدات الخطــاب واآليــات.

والتأســيس الثــاين يف شــواهد االعتــداد 

القائــل  النبــوي  الخطــاب  بالســياق يف 

ثــاث؛  قضايــا  خــال  مــن  بالوحــي 

أولهــا: الخطــاب النبــوي ومراعــاة ســياق 

وثانيهــا:  العامــة،  القرآنيــة  املقاصــد 

الخطــاب النبــوي ومراعــاة ســياق الســورة 
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الخطــاب  وثالثهــا:  الوحــي،  قــراءة  يف 

النبــوي ومراعــاة القصــد مــن الخطــاب يف 

قــراءة الوحــي.

ــث ووســمه بخطــاب  ــم التأســيس الثال ث

الصحابــة ومراعاتــه يف قــراءة الوحــي؛ 

خطــاب  أولهــا:  ثــاث؛  قضايــا  تحتــه 

الصحابــة وتوظيــف األســيقة املختلفــة 

لــدرء الفهــوم املرجوحــة، وثانيهــا: خطاب 

القــرآين  العمــوم  وتخصيــص  الصحابــة 

الصحابــة  خطــاب  وثالثهــا:  بالســياق، 

واســتثامر الســياق يف تقريــر الكليــات 

اللفظيــة القرآنيــة وتوظيفهــا، ومراعــاة 

الســياق. 

وخلــص إىل أنَّ الســياقات الثاثــة: ســياق 

ــات  ــياق اآلي ــورة، وس ــياق الس ــة، وس اآلي

ــاس مجتمعــة. ــن عب عامــة راعاهــا اب

الجلسة العلمية الرابعة

مداخلة األستاذ موالي عمر بنحماد: 
بدايات التأسيس ألصول التفسير: 

أقــدم نــٍص رصيــح الداللــة يف أصــول 

تيميــة.  ابــن  عنــد  نجــده  التفســري 

ومحــاوالت إعــادة بنــاء أصــول التفســري ال 

بـُـدَّ أن تضــع يف الحســبان بدايــات العلــم.

وميَّــز األســتاذ يف أصــول التفســري بــن 

التفســري،  وقواعــد  التفســري،  مصــادر 

القــرآن  مقاصــد  ثــم   ، املفــرسِّ ورشوط 

ــرآن  ــرآن بالق ــر تفســري الق ــم، واعت الكري

ــان  ــم البي ــري، ث ــادر التفس ــم مص ــن أه م

مــن  مجموعــة  خــال  مــن  النبــوي 

األحاديــث املؤسســة ألصــول التفســري؛ 

الداللــة  عــى  الحفــاظ  مــن  بُــدَّ  وال 

الرعيــة يف التعامــل مــع ألفــاظ القــرآن 

ــري  ــق التفس ــن مزال ــر أنَّ م ــم، وذك الكري

حمــل األلفــاظ عــى داللتهــا اللغوية دون 

ــي  ــه النب ــا فعل ــااًل مب ــدم مث ــة، وق الرعي

ــري  ــن تفس ــلم- م ــه وس ــه علي ــى الل -ص

ــث  ــن األحادي ــر م ــم. وذك ــرك بالظل ال

املؤسســة لبعــض قواعــد التفســري مــا رواه 

ــه عــى قاعــدة  البخــاري فيــام يســتدل ب

بخصــوص  ال  اللفــظ  بعمــوم  العــرة 

الســبب. ثــم مراعــاة الســياق يف مجموعة 

ــة  ــى مصدري ــة ع ــات واإلحال ــن الرواي م

الســنة يف التفســري، واإلحالــة عــى اللغــة 

يف بيــان بعــض املعــاين: فاطر/فطرتهــا: 

ــزول. ــباب النـ ــم بأس ــذا العل ــه وك ابتدأت
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مداخلة األستاذ حسن بوكبير))):
تأليف القرآن الكريم بين التوقيف 

والتوفيق:
ــب  ــة ترتي ــن مدرس ــث ع ــح بالحدي افتت

الســور بحســب النـــزول التــي ظهــرت يف 

بدايــة القــرن املــايض مــع الشــيخ محمــد 

»التفســر  موســوعته  يف  دروزة  عــزة 

ــداين  ــة املي ــه حبنك ــم تبع ــث«، ث الحدي

التفكــر ودقائــق  »معــارج  تفســريه  يف 

التدبــر« مضمًنــا إيــاه مجموعــة مــن 

القواعــد التــي ســطرها يف كتابــه »قواعــد 

إشــكاالت  وطــرح  األمثــل«.  التدبــر 

وتســاؤالت حــول هــذا املنهــج، الــذي 

فكــر  تصــب يف  نتائــج  إىل  يقــود  قــد 

املنهــج  بهــذا  االســتراق واالســتعاضة 

عــن ترتيــب املصحــف اإلمام، وألنَّ نـــزول 

ــف يف  ــاًم، اختل ــم كان منج ــرآن الكري الق

ــف  ــق والتوقي ــن التوفي ــرآن ب ــف الق تألي

وهــل الرتتيــب توقيفــي أم ال.

ــى  ــامع ع ــه إج ــات ففي ــب اآلي ــا ترتي أمَّ

فيــه  الســور  وترتيــب  توفيقــي.  ـه  أنّـَ

توقيفــي،  أقــوال:  ثاثــة  عــى  خــاف 

وهــو مذهــب البغــوي وابــن الحصــار 

ومحمــد بــن القاســم األنبــاري، ومــن 

املركز الجهوي ملهن الرتبية والتكوين، مكناس.  )1(

قــدم ســورة أو أخرهــا فقــد أفســد نظــم 

القــرآن، وتوقيفــي وبعضــه اجتهــادي، 

ــرة.  ــة األخ ــق للعرض ــي مواف ــم توفيق ث

وذكــر أســئلة أخــرى تتعلــق بعــدم حفــظ 

ــج، أي  ــذا املنه ــى ه ــرآن ع ــلف للق الس

برتتيــب النـــزول، ومــدى صحــة الروايــات 

التــي تثبــت ترتيب النـــزول وفائــدة البدء 

- واســتعاض  مبــا طرحــه اللــه -عــزَّ وجــلَّ

ــام.  ــف اإلم ــه باملصح ب

مداخلة األستاذة جميلة تلوت))): 
إشكالية النسخ في قراءة الوحي: دراسة 

نقدية:
اقتــرت املداخلــة عــى دراســة القــرون 

البدايــة،  خطــاب  متثــل  التــي  األوىل 

النســخ  مســألة  غيــاب  إىل  وخلصــت 

يف عــر الرســالة بخــاف عــر جيــل 

إىل  انتقلــت  ثــم  والتابعــن.  الصحابــة 

الحديــث عــن النســخ باالســتناد عــى 

التفســري  يف  مكــة  مدرســة  موســوعة 

للعمــراين، األجــزاء الثاثــة األوىل منهــا 

ــاس  ــن عب ــث عــن اب ــا أحادي جــاءت فيه

خمســن  تجــاوزت  عنــه-  اللــه  -ريض 

حديثًــا، تســعة منهــا تشــري إىل النســخ 

كلية اآلداب سايس فاس.  )2(
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أهميــة وتعريًفا. والنســخ يف هــذه املرحلة 

ــخ يف  ــة النس ــت بداي ــا. وكان كان اجتهاديًّ

مرحلــة التأســيس مــن خــال تفســري 

مجاهــد والفــراء وليــس فيهــا حضــور 

ــا إىل أنَّ  ــم خلصــت أيًض ــوي للنســخ. ث ق

النســخ باســتقراء كام الشــافعي -رحمــه 

اللــه- كان يقصــد بــه إزالــة الحكــم ال 

التخصيــص والتقييــد كــام يــدلُّ عــى 

ــارت  ــل. وأش ــو والتبدي ــى املح ــك معن ذل

إىل أنَّ التأصيــل العلمــي ال يســلم مــن 

ــة  ــة الصاحي ــار خاصي ــى اعتب ــد، ع النق

الزمكانيــة للقــرآن الكريــم، ورضورة فهــم 

النســخ يف ضــوء الوحــدة البنائيــة للقــرآن 

ــن  ــة ب ــن املضارب ــث ال ميك ــم، بحي الكري

ــن  ــد وم ــٍن واح ــن َمع ــا م ــات؛ ألنَّه اآلي

نــور واحــد، والنســخ املقصــود بــه الرفــع 

ــا يف  ــابقة، أمَّ ــاالت الس ــع الرس ــص رف يخ

أحــكام الريعــة اإلســامية نفســها ففيــه 

ــر. نظ

مداخلة األستاذ حميد مسرار))):
أسباب النـزول والورود وموقعهما من 

القراءة المقاصدية للنص الشرعي:
بيــان  عــى  املداخلــة  هــذه  ارتكــزت 

املركز الجهوي للرتبية والتكوين، وجدة.  )1(

ودورهــا،  املقاصديــة  القــراءة  مفهــوم 

وموقــع أســباب النـــزول مــن روابــط 

املقاصديــة.  القــراءة 

القــراءة املقاصديــة لنــٍص رشعــي كــام 

ــي  ــراءة الت ــك الق ــي تل ــتاذ ه ــر األس ذك

وحكــم  معــاين  عــن  بالبحــث  تهتــم 

الكتــاب والســنة فهــاًم وتنـــزيًا عــى 

الرعيــة،  للمصلحــة  تحقيًقــا  الواقــع 

وهــي تســتلزم ضوابــط للفهــم املقاصــدي 

املقاصــدي. للتنـــزيل  وضوابــط 

العلــامء وضعــوا مجموعــة مــن الضوابــط 

للفهــم املقاصــدي منهــا: فهــم اللغــة 

الخطــاب  فهــم  ميكــن  ال  إذ  العربيــة؛ 

معانيــه  فهــم  بــاب  مــن  إالَّ  الرعــي 

ــنَّة  والسُّ فالقــرآن  وأســاليبه،  ودالالتــه 

نصــوص عربيــة يف خطابهــا وأســاليبها 

وقواعدهــا كــام ذكــر األســتاذ الريســوين. 

والضابــط الثــاين هــو البحــث عــن العلــة 

الفقــه،  أصــول  يف  املعلومــة  مبســالكها 

وهــو مــا يوصــل إىل معرفــة مقصــود 

ــاطبي  ــن الش ــر كل م ــد اعت ــرع، وق ال

والشــيخ الطاهــر بــن عاشــور أنَّ مــن 

مســالك الكشــف عــن املقاصــد اســتخراج 
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العلــل ومعرفــة املــراد مــن األمــر والنهــي. 

ــراد  ــياق، وامل ــة الس ــو معرف ــث ه والثال

ــد  ــذي نري ــظ ال ــف اللف ــا يكتن ــه كل م ب

فهمــه مــن ذوات أخــرى، وعــر عنــه 

ــع  ــي تجتم ــرى الت ــة الك ــرازي بالقرين ال

ــة  ــن املقالي ــن القرائ ــة م عندهــا مجموع

واملقاميــة ذات العاقــة مبعنــى النــص 

املــراد فهمــه. ثــم التمييــز بــن املقصــود 

الظنــي والقطعــي، فاملســالك املعتــرة يف 

الكشــف عــن املعــاين يف الــرع قســامن: 

مســالك قطعيــة وهــي املعتــرة يف كشــف 

ومقاصدهــا  الكليــة  النصــوص  معــاين 

والنصــوص  االســتقراء  القطعيــة وهــي 

الريحــة والســنة املتواتــرة؛ ومســالك 

ــاين  ــف مع ــرة يف كش ــي املعت ــة وه ظني

ــة.  ــا الظني ــة ومقاصده ــوص الجزئي النص

والضابــط الخامــس هــو التمييــز بــن 

واألصــي  والتبعيــة،  األصليــة  املقاصــد 

ــة أو القصــد األول،  هــو املقصــود باألصال

ــا مكمــًا  والتابــع مــا كان وســيلة أو رشطً

ــص. ــد الن ملقص

ــتحضارها  ــب اس ــي يج ــط الت ــا الضواب أمَّ

عنــد التنـــزيل املقاصــدي فقــد ذكــر املآل 

وتحقيــق املنــاط.

وانتقــل بعدهــا لتعريــف أســباب الــرول 

والــورود، فعــرّف ســبب النـــزول باعتبــاره 

حادثــة وقعــت يف زمــن النبــي -صــى 

ــه  ــه إلي ــه وســلم- أو ســؤااًل ُوجِّ ــه علي الل

فنـــزلت اآليــة أو اآليــات ببيــان مــا يتصــل 

وعــرف  الســؤال.  أو  الحادثــة  بتلــك 

ســبب الــورود بأنَّــه مــا خــص بالتعريــف 

بالظــرف الــذي ألجلــه ذكــر الحديــث 

ومــا يحيــط بــه مــن ظــروف ومابســات، 

ــة خاصــة.  ــه عناي ــامء ب ــى العل ــد اعتن وق

ثــم تســاءل عــن موقــع أســباب النـــزول 

ــز  ــة. ومي ــورود مــن القــراءة املقاصدي وال

يف اإلجابــة عــن الســؤال بــن موقعهــا 

ثــم  املقاصــدي  الفهــم  عــى مســتوى 

ــزيل املقاصــدي.  التنـ

ــا عــى مســتوى الفهــم فأهمية أســباب  أمَّ

النـــزول والــورود تظهــر يف خدمــة كل 

ــدي  ــم املقاص ــط الفه ــن ضواب ــط م ضاب

الســالفة الذكــر لينـــزل منـــزل األصــل 

ــه. ــع إلي ــذي يرج ال

ــا  ــد أساًس ــورود تع ــزول وال ــباب النـ فأس

وأســاليبها  العــرب  معهــود  فهــم  يف 

ومقاصدهــا، ويرجــع إليــه يف فهــم النــص، 

والكشــف عــن معهــود العــرب يرجــع 
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فيــه ألســباب النـــزول والــورود، فهــي 

العــرف الســائد أو  ــا عــن  تكشــف إمَّ

عــن معــاين األلفــاظ مــامَّ يعــن يف فهــم 

النــص. ومثالــه مــا رواه النبــي -صــى اللــه 

عليــه وســلم- يف قضيــة الرجــل الــذي أىت 

الرســول حــن ولــدت امرأتــه غاًما أســود، 

ــل أنَّ  ــى اإلب ــاس ع ــي بالقي ــح النب فوض

ــنَّ  ــا لألصــول. فب ــون قــد يكــون راجًع الل

أنَّ اختيــار النبــي مبثــال اإلبــل فيــه تعليــم 

ــلم-  ــه وس ــه علي ــى الل ــي -ص ــن النب م

مبخاطبــة النــاس مبعهودهم ومبــا يعرفون، 

فظهــر أنَّ مقصــوده الحفــاظ عــى النســل 

وأنَّ النســب ال يــزول مبجــرد الشــبهة بــل 

ــود  ــاج مبعه ــكان االحتج ــا، ف ــت منه يثب

ــد. ــة املقص ــرب لخدم الع

ــزول  ــق بأســباب النـ ــاين: يتعل ــر الث واألم

ــة  ــدي، فمعرف ــل املقاص ــورود والتعلي وال

ــدة  ــة البعي ــدل عــى العل ــد ت األســباب ق

للحكــم، فــا يخلــو أي نــص مــن حكمــة. 

ومــن ذلــك مــا حصــل يف قصــة طالــب يف 

عــدم التــوارث بــن الكافــر واملســلم بعــد 

الهجــرة باعتبار أنَّ والديه لـــم يُســلِاَم ويف 

هــذا حفــظ للديــن. والثالــث: هو أســباب 

النـــزول والــورود والتمييــز بــن مقامــات 

ــص.  ــن مقاصــد الن الخطــاب للكشــف ع

فاملعــاين ليســت عــى وزان واحــد، فهــي 

تتعــرض للتغــريات الدالاليــة كالتقييــد 

والتخصيــص والتعميم واالشــرتاك، وتتجى 

أهميــة أســباب النـــزول والــورود يف بيــان 

مــا يقبل التخصيــص والتعميم، وما ينـــزل 

منـــزل املطلــق واملقيــد، وما يخــرج مخرج 

ــذم ويخــرج مخــرج  ــه ال املــدح واملــراد ب

ــك  ــري ذل ــدح، إىل غ ــه امل ــراد ب ــذم وامل ال

مــن املقامــات التــي تتغــري بتغــري القرائــن 

األحــوال املقاميــة واملقاليــة. فالكشــف 

ــوغ  عــن مقامــات الخطــاب يســهم يف بل

مقاصــد الخطــاب، والغفلــة عنهــا قــد 

تــؤدي إىل مغــاالة يف التأويــل الباطنــي أو 

الظاهــري.

املقاصــدي  التنـــزيل  إىل  بالنســبة  ــا  أمَّ

فأســباب النـــزول والــورود لهــا أهميــة يف 

ــة  ــات منهجي ــي عيِّن ــع، فه ــة الواق معرف

ــع،  ــى الواق ــن ع ــزيل الدي ــة تنـ يف كيفي

ــباب يف ســورة  ــن أس ــاء م ــا ج ــا م ومثاله

املجادلــة وقضيــة املــرأة التــي جــاءت 

تشــتي إىل النبــي، وقضيتهــا قضيــة عــدل 

وقضيــة واقعيــة تبــنِّ مقصــد العــدل 

ــة  ــد األرسة والعاق ــى مقاص ــاظ ع والحف
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األســباب يف  تفيــد  وكــذا  األزواج،  بــن 

ــال. ــق املق ــة تحقي قضي

وختــم بــأنَّ القــراءة املقاصديــة أصبحــت 

بــن فريــق مغــاٍل فيهــا وآخــر مفــرط.

مداخلة األستاذ محمد كنفودي))):
قراءة نقدية لمداخل بداية تفسير 

نصوص الوحي نحو بحث في لسان نص 
الوحي المنـزل:

جــاء يف بدايــة املداخلــة تقســيم القراءات 

النقديــة للمداخــل الثاثــة للتفســري التــي 

وضعهــا القدمــاء إىل فريقــن: فريــق لـــم 

يكلــف نفســه بنقد تلــك املداخــل، وحتى 

إن حصــل النقــد منهــم فينتهــي إىل بيــان 

أنَّ تلــك املداخــل فعــًا صحيحــة ارتقــت 

مرقــى اإلجــامع الــذي ال يجــوز ألحــد أن 

يخالفــه، ويف الجهــة املقابلــة نجــد الكثــري 

ــعارات  ــوا ش ــن تبن ــن الذي ــن املعارصي م

ــد  ــم ق ــة للقــرآن الكري ــراءة التجديدي الق

ــة  ــادوا النظــر يف هــذه املداخــل الثاث أع

ملبــدأ  والتســويغ  الرهنــة  أجــل  مــن 

القطيعــة التامــة واملطلقــة مــع هــذه 

ــة  ــن محاول ــارة ع ــة عب ــل. والورق املداخ

نيابة الرتبية الوطنية، جرادة، املغرب.  )1(

لاستفســار عــن تلــك املداخــل هــل هــي 

ــري  ــا لتفس ــن اتخاذه ــل ميك ــًا مداخ فع

ــم أم ال. ــرآن الكري الق

املعهــود  يف  والــذي  األول  املدخــل  يف 

العــريب بنوعيــه الكامــي أو الثقــايف، أورد 

ــي تعلقــت  ــات الت مجموعــة مــن املعطي

يقــرون  املتقدمــن  نجــد  حيــث  بــه، 

بعربيــة القــرآن الكريــم وبأنَّــه نـــزل بلغة 

ــام  ــلم- بين ــه وس ــه علي ــى الل ــي -ص النب

القــرآن  علــامء  مــن  املتأخريــن  نجــد 

كلــامت  يف  مباحــث  يــوردون  الكريــم 

أعجميــة وردت يف القــرآن الكريــم، وأنَّ 

ــت  ــم- كان ــه عليه ــوان الل ــة -رض الصحاب

تشــكل عليهــم مجموعــة مــن الكلــامت، 

ولـــم تكــن مفهومــة لهــم، إضافــة إىل أنَّ 

اإلعجــاز يف القــرآن الكريــم واقــع مــن 

جهــة عربيتــه، وكــذا ورود مجموعــة مــن 

الروايــات عــن الصحابــة فيهــا توجيــه 

ــرآن  ــري الق ــعر لتفس ــوع إىل الش إىل الرج

الكريــم باعتبــاره ديــوان العــرب، فنكــون 

بــن تعــارض بــن عربيــة القــرآن الكريــم 

وعربيــة مــن نـــزل عليهــم، وخلــص إىل أنَّ 

املقصــود ليــس عربيــة املنـــزل عليهــم يف 

ذلــك الزمــن بــل العربيــة مطلقــة، ودليله 
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إســناد العربيــة إىل األحــكام يف القــرآن 

الكريــم. ثــم معطــى آخــر وهــو اإلشــكال 

ــي وإن  ــة؛ فالوح ــة واألعجمي ــن العربي ب

ــدالالت فقــد  ــاظ وال ــك األلف اســتعمل تل

أحــدث دالالت واســتعامالت غــري معهودة 

يف ذلــك الزمــان، ونحــن يف قــراءة القــرآن 

ــود. ــك املعه ــد ذل ــعى إىل تأكي نس

ومــن األمــور التــي تؤكــد عربيــة القــرآن 

الكريــم كونــه قــواًل ثقيــًا، وليــس كمثلــه 

يفوقــه،  وهــو  العــرب  كام  مــن  يشء 

وتأكيدهــا يـُـؤدِّي مجموعــة مــن األهداف 

ذكــر منهــا رضورة رجــوع كل األجيــال إىل 

العربيــة باعتبارهــا مــن مداخــل فهــم 

ــم. ــرآن الكري ــراءة الق وق

مداخلة األستاذ عز الدين سليماني))): 
أسباب النـزول من منظور الخطاب 

الحداثي في فهم النص القرآني:
ــباب  ــف أس ــر توظي ــتاذ مظاه ــع األس تتب

النـــزول يف فهــم القــرآن الكريــم مــن 

بذكــر  وبــدأ  الحــدايث،  التيــار  طــرف 

خصائــص القــرآن الكريــم مثــل الشــمولية 

ــي  ــكان، والت ــان وم ــكل زم ــة ل والصاحي

ســعى أصحــاب التيــار الحــدايث إىل إلغائها 

كلية اآلداب سايس، فاس، املغرب.  )1(

القــرآين  النــص  لتاريخانيــة  بالتأســيس 

تتعلــق  مجتمعيــة  بســياقات  وربطهــا 

ــد  ــال عن ــام هــو الح ــزول ك ــباب النـ بأس

حســن حنفــي وســعيد عشــاموي والطيب 

ــس  ــم لي ــرآن الكري ــار الق ــي، باعتب تيزين

ــة  ــة بحادث ــة مرتبط ــا كل آي ــا، وإنَّ مطلًق

وهــي أحــكام مؤقتــة ومحليــة ترتبــط 

ــباب  ــد، وأس ــت بعي ــدد ووق ــكان مح مب

النـــزول تــدل عى ارتبــاط الوحــي بالواقع 

للنــاس  اليوميــة  وبالحيــاة  وبالتاريــخ 

ــل إنَّ  ــم، ب ــم وأحزانه ــم وأفراحه وأزماته

الواقــع هــو الــذي كان يجــد الحــل حــن 

ــاًّ  ــي ح ــأيت الوح ــول، في ــتعي الحل تس

ــا.  ــس قبله ــع ولي ــد الوقائ ــاكل بع للمش

النبــوة  عــر  منــذ  كانــت  فاألولويــة 

ــس يف  ــاكله، ولي ــتجابة ملش ــع واالس للواق

القــرآن الكريــم حكــم، أو تريــع خــارج 

أو متســام عــن ظرفــه ووقتــه، وكل معــاين 

القــرآن يجــب أن تفهــم بعرهــا، وأصــول 

ــري  ــع وتنظ ــل للواق ــا تعقي ــع كله التري

ــع  ــاوزه التري ــم تج ــع القدي ــه، والواق ل

إىل واقــع أكــر تقدًمــا، وأهــم ميــزة يتميــز 

ــه  ــدم ثبات ــه وع ــا الوحــي هــي حركيت به

واســتجابته ملتطلبــات الواقــع، فالواقــع 

يتغــري طبًقــا لحاجــات الواقــع، والتريــع 
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يتغــري طبًقــا لتغــريات العــر. كــام أنَّ 

فصــل  أي  ـب  يتطلّـَ ال  الكريــم  القــرآن 

ــق  ــو طري ــوين فه ــع قان ــي أو تري إلزام

الهــدى والرحمــة واملوعظــة واالطمئنــان. 

واعتــر أربــاب هــذا االتجــاه الحــدايث 

خطــاب الوحــي باألمــر والنهــي واألفعــال 

التــي تتحقــق بهــا مقاصده تخــص باإللزام 

أولئك الذين نـــزلت يف عهدهم أو أنـــزلت 

يف حقهــم، فتكــون بذلــك غــري ملزمــة 

ملــن يــأيت بعدهــم وتخالــف ظروفهــم، وال 

ســلطان إالَّ للعقــل وال ســلطة إالَّ لظــروف 

الواقــع.

إليــه  الــذي ذهبــت  القطــع  هــذا  إنَّ 

هــذه الوجهــة يقــي عــى الشــمولية 

ــوا  ــي، وتجاهل ــكام الوح ــة ألح والصاحي

بــأنَّ علــامء األمــة املعتريــن أنفســهم هم 

ــا  ــزول إنَّ ــباب النـ ــروا أنَّ أس ــن اعت الذي

هــي مناســبات لنـــزول األحــكام وليســت 

ــا  ــا فيه ــع م ــات وتري ــزول اآلي ــة لنـ عل

مــن أحــكام، فاآليــات ال تســتمد معناهــا 

ــن  ــل م ــي تحم ــزول فه ــباب النـ ــن أس م

ــن مــا يكــون  ــات األحــكام والقرائ مقتضي

رضوريًّــا يف فهــم النصــوص، والغفلــة عــن 

هــذه املقتضيــات قــد تــؤدي بالعقــل إىل 

رصف املعنــى إىل غــري محلــه كأن يــرف 

ــار أو  ــزل يف الكف ــد نـ ــن وق حكــم املؤمن

أهميــة  العلــامء  بــنَّ  لقــد  العكــس.  

النظــر يف هــذا العلــم والتمكــن منــه 

ــم،  ــرآن الكري ــم بالق ــن أراد العل ــكل م ل

وذكــر أمثلــة االســتفهام واألمــر مــامَّ يفيــد 

ــياق. ــب الس ــة بحس ــاين مختلف مع

الجلسة الختامية

ــا  ــا غنيًّ ــة نقاًش ــة الختامي ــت الجلس عرف

ــن  ــة ممَّ ــن والطلب ــن األســاتذة والباحث ب

ــدوة، ومتــت اإلشــادة  حــرضوا أشــغال الن

والتنويــه  املوضــوع  اختيــار  بحســن 

بقيمــة املشــاركات ومســتوى التنظيــم، 

إضافــة إىل كلــامت األســاتذة ويف مــا يــي 

ــي طرحــت يف الجلســة: ــط الت أهــم النق

ــة  الدكتــور أحمــد أبــو زيــد: اعتــر مرحل
خطــاب البدايــة مرحلــة خصبــة تســتلزم 

جهــوًدا كــرى، واعتــر معــاين القــرآن 

ــن  ــد م ــر الواح ــوخ وخ ــخ واملنس والناس

يف  التفكــري  واجهــت  التــي  املشــكات 
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بــأنَّ مجــاز  التفســري. وأضــاف  أصــول 

القــرآن ومعــاين القــرآن كانت شــيئًا واحًدا 

يف البدايــة، والتعمــق يف هــذه املرحلــة 

يحتــاج إلـــامًما ومعرفــة باملشــكات التــي 

وجهــت التفكــري، ومــن القضايــا التــي 

تحتــاج إىل بحــث قضيــة مرتكــب الكبــرية 

ــة  ــاد وماهي والقــدر والجــر وأفعــال العب

العقــل وفهــم القــرآن وإيجــاد ضابــط 

ــات، والعــدل  العمــوم والخصــوص يف اآلي

املشــكات  مــن  يعتــر  الــذي  اإللهــي 

التــي أثارهــا املعتزلــة، وعــد العقــل عنــد 

املعتزلــة عقــًا بســيطًا بخــاف العقــل 

ــم  ــع، ث ــل رفي ــو عق ــاعرة؛ فه ــد األش عن

مســألة اإلميــان وماهيتــه هــل هــو مجــرد 

ــل يف  ــل العم ــرار أو يدخ ــق واإلق التصدي

املاهيــة، وقــد ألــف فيــه يف القــرن الثــاين 

عــدد كبــري مــن العلــامء، وكــذا ابــن تيمية 

ــا  ــا أيًض ــن القضاي ــن. وم ــرن الثام يف الق

قضيــة العقــل والنقــل واملحكم واملتشــابه 

والتأويــل واملجــاز. وهــو مــا يســتلزم 

رضورة الحفــر يف الــرتاث بتعبــري الدكتــور 

ــان. ــى رمض يحي

الدكتــور حســن األمرانــي: تحــدث يف 
كلمتــه عــن عربيــة القــرآن الكريــم وهــل 

ــة إىل  ــريب؟ إضاف ــري ع ــظ غ ــرآن لف يف الق

ــرآن  ــزيه الق ــرآن وتنـ ــرآن بالق تفســري الق

ــرآن. ــل الق ــره ســببًا يف تعطي ــذي اعت وال

ــا إىل رضورة  ــبار: دع ــعيد ش ــور س الدكت
الرتكيــز عــى الجانــب التصــوري املنهجــي 

العلميــة،  املــادة  مــن  أكــر  النظــري 

والظــرف  املفــرس  مبحيــط  واالهتــامم 

الــذي عــاش فيــه، وتوســيع دائــرة النظــر 

يف مصــادر التفســري ليــس داخــل التفســري 

فقــط؛ بــل اعتــامد مــا أضافــه املتأخــرون، 

مــع الرتكيــز عــى كتــب التفســري الحديث 

وآيــات األنفــس واآلفــاق، واعتــر نهــوض 

األمــة ال يتــم إالَّ بتحريــك واجهــة اآليــات 

األخــرى، وختــم بــأنَّ األصــل يف العلــم أنَّــه 

ــة.  ــة واحــدة متكامل بني

كلمتــه  ركَّــز  بنحمــاد:  عمــر  الدكتــور 
حــن  الزركــي  عــن  الحديــث  عــى 

اعتــر النقــل عــن رســول اللــه -صــى 

اللــه عليــه وســلم- مــن مآخــذ التفســري، 

وخالفــه ابــن تيميــة الــذي اعتــر التفســري 

ــر  ــل األم ــور ه ــاءل الدكت ــرآن، وتس بالق

يتعلــق باملصــدر، أم املنهــج؟ 
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الدكتــور إبراهيــم بورشاشــن: تســاءل 
هــل للــدرس الفلســفي بصفــة خاصــة 

ــة  ــة أهمي ــة عام ــاين بصف ــدرس اإلنس وال

أنَّ  وذكــر  ال؟  أم  الرعيــة  العلــوم  يف 

بالعلــوم  الفلســفة  يســمي  الكنــدي 

اإلنســانية، وختــم بــأنَّ عــدم االحتفــاء 

بالفلســفة عــى العمــوم راجــع لكــون 

أكــر املشــتغلن بهــا كانــوا يســتخدمونها 

أنَّنــا  واملشــكلة  الديــن.  لهــدم  مطيــة 

ننفصــل وال نحاجــج بالطــرق العقليــة، 

ــال مدرســة فرانكفــورت وهــي  ــر مث وذك

مجموعــة مــن الفاســفة الكبــار أكرهــم 

ــود، اســتطاعوا أن يتجــاوزوا الفلســفة  يه

مبتكــرة،  عقليــة  بريعــة  املاركســية 

والقــرآن الكريــم فيــه دعــوة إىل التفكــري، 

والتفكــري يعنــي املناهــج.

ــدرس الفلســفي  ــع ال ــح م ــرتح التصال واق

فيــه  مبــا  واحتفــاًء  ونقــًدا  قــراءة 

هــذا  إىل  والنظــر  لاحتفــاء،  مجــال 

الــدرس باعتبــاره خارًجــا عــن الثقافــة 

التناظــر، والحــال  اإلســامية يســتدعي 

األنــوار«  و»مشــكاة  »املســتصفى«  أنَّ 

الفلســفية  الكتــب  للغــزايل هــي مــن 

باســتمرار.

الدكتــور محمــد بنعمــر: أشــار إىل أنَّ 
ــكااًل  ــار إش ــد أث ــو زي ــد أب ــور أحم الدكت

إبســتيمولوجيًّا كبــريًا وهــو قــراءة الــرتاث 

بعــن واحــدة، وتســاءل عــن الفائــدة مــن 

إعــادة إثــارة قضايــا تراثيــة مــع اختــاف 

ــع. الواق

عــن  تســاءل  شــبار:  الدكتــور ســعيد 
فهــم النــص ومعنــى النــص وهــل جميــع 

العلــوم تشــتغل عــى فهــم النــص، أم 

عــى يشء آخــر؟

الدكتــورة كلثومــة دخــوش: تحدثــت 
ــم،  ــرآن الكري ــوي للق ــري اللغ ــن التفس ع

معتــرة العنايــة مبســألة املشــرتك اللفظــي 

والتضــاد يحتاجــان عمــًا مؤسســاتيًّا ال 

ــد مآخــذ  ــة إىل رضورة تحدي ــا، إضاف فرديًّ

ــر. ــوه والنظائ ــات كالوج املصطلح

الدكتــورة جميلــة تلــوت: ذكــرت بدورهــا 
مجموعــة مــن اإلشــكاالت التــي أيسء 

ــزول  ــبب النـ ــا س ــرتاث منه ــا يف ال فهمه

لهــا  مثلــت  التــي  األحــكام  وتاريخيــة 

باإلمــاء  عاقتــه  يف  الحجــاب  بحكــم 

والحرائــر.
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عــى  األســاتذة  أجــاب  وقــد  هــذا 

أثارهــا  التــي  األســئلة  مــن  مجموعــة 

الحضــور تتعلــق بالنظــر الــكي والجــزيئ 

ومقاصــد الســور تأصيــًا وتنـــزيًا، ومــدى 

يف  الفهــم  إعــامل  يف  الفطانــة  كفايــة 

ضوابــط  إىل  والحاجــة  الوحــي  قــراءة 

لذلــك، وهــل يعتــر شــحرور منتقــًدا مــن 

الداخــل أم مــن الخــارج؟ ومــا هــو منهــج 

ــد  ــاد عن ــائل االعتق ــى مس ــتدالل ع االس

أهــل الســنة والجامعــة؟ 

أبــو  الدكتــور  جــواب  يف  جــاء  ومــامَّ 

زيــد عــى األســئلة أنَّ الفطانــة تعنــي 
النظــر  عــن  والحديــث  االســتدالل، 

التجزيئــي والــكي باعتبــار نـــزول القــرآن 

ــب  ــه حس ــع وترتيب ــب الوقائ ــى حس ع

ــرة  ــنَّ املناظ ــا أنَّ ف ــر أيًض ــكام. وذك األح

يف القــرن الثــاين هــو الــذي أحيــا الثقافــة. 

ــة  ــل األم ــة عق ــكام مبثاب ــم ال ــر عل واعت

الخارجــي  الــكام  علــم  بــن  وميــز 

ــكام  ــة(، وال ــة والقدري ــة والجري )املعتزل

الســني )أشــاعرة وماتريديــة( وأنَّ مــا 

نهــى عنــه اإلمــام مالــك هــو األول وليــس 

الــكام الســني. وختــم بالدعــوة إىل عــدم 

احتقــار علــم الــكام، وأنَّ املشــيخة اليــوم 

ــا. ــوزع مجانً ــارت ت ص

وأردف الدكتــور ســعيد شــبار متحدثًــا 

عــن القــراءات الحداثيــة وميزهــا بالفــراغ 

والجمــود وكونهــا ال تســتند إىل أصــول 

ــرآن  ــة، وأنَّ الق ــارف دقيق ــة ومع صحيح

لكــن  للنظــر  مفتــوح  كتــاب  الكريــم 

ــة.  ــروط علمي ب

فقــد  الدكتــور حســن األمرانــي  وأمــا 

دعــا إىل االرتقــاء مــن التفكــري -الــذي قــد 

ــر  ــال- إىل التفاك ــوى والض ــود إىل اله يق

ــى.  ــة أع ــر درج ــذي يعت ال

ــن  ــر ع ــن بوكبي ــور حس ــدث الدكت وتح

التكامليــة  هــام:  مهمتــن،  نقطتــن 

ــج  ــوم، ومنه ــع العل ــن جمي ــح ب والتصال

التهيــب والتســيب.  بــن  التوســط 

ويف الختــام، جــاءت كلمــة رئيــس املركــز 

الدكتــور ســعيد بودينــار وأشــاد بــرضورة 

العمــل الجامعــي املتأســس عــى التفاكــر 

وهــي صيغــة جامعيــة يف أصلهــا، ورفعــت 

أعــامل النــدوة بتوزيــع شــواهد املشــاركة 

التوصيــات  مــن  مجموعــة  وقــراءة 

املتعلقــة بالتنظيــم والدعــوة إىل مواصلــة 

ــيع  ــرى وتوس ــل األخ ــى املراح ــل ع العم

ــه. ــه ألهميت ــق في ــرة البحــث والتعم دائ
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الملتقى الدولي: فقه الواقع ومستقبل 
التجديد في النهضة اإلسالمية

تقرير: مركز نماء للبحوث والدراسات

- عنوان الملتقى: فقه الواقع ومستقبل التَّجديد يف النَّهضة اإلسالمية.

- الجهات المنظمة: مركز الشهاب وجمعية العلامء املسلمني الجزائريني.

- تاريخ الملتقى: )22 إىل 23 مايو 2015م(.

نظــم مركــز الشــهاب بالتنســيق مــع جمعيــة العلــامء املســلمني الجزائريــني يومــي )22 

ــوان »فقــه الواقــع  ــة بعن ــة ســطيف الجزائري ــا مبدين ــو 2015م( ملتقــى دوليًّ و23 ماي

ومســتقبل التجديــد فــي النَّهضــة اإلســالمية«، وقــد اســتهل امللتقــى مبحــارضة 
ــر  ــي للتغيي ــى البيان ــا »المنحن ــدل عنوانه ــامر جي ــري د.ع ــر الجزائ ــة للمفك افتتاحي

ــوع  ــا موض ــي يطرحه ــكاالت الت ــف اإلش ــا مختل ــش فيه ــع«، ناق ــه الواق ــه بفق وصلت
امللتقــى كــام وقــف مطــواًل عنــد اإلكراهــات واإلغــراءات التــي تطــال الباحــث األصيــل، 

ليختــم بخالصــة مفادهــا أنَّ كل مثقــف يجــد يف نفســه طاقــة وقــدرة ليســد ثغــًرا مــن 

ثغــور املعرفــة التــي تحتاجهــا األمــة، هــو ملــزم أخالقيًّــا بالعمــل يف ذلــك املجــال مهــام 

كانــت الضغــوط أو اإلغــراءات املاديــة.
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ومداخالتــه  امللتقــى  جلســات  ــا  أمَّ

التــايل:  النحــو  عــى  فجــاءت 

المحور األول: في فقه الواقع 
ودراسته

الجلسة العلمية األولى

فقه الواقع في القرآن الكريم، 
د. طسطاس عمار، جامعة األمير 

عبد القادر، الجزائر:
ليــس مــن املبالغــة القــول إنَّ القــرآن 

ــع  ــة الواق ــاء ملعالج ــد ج ــه ق ــم كل الكري

البــري ونقلــه مــن وضع متفلــت اعتقاًدا 

ــة إىل  ــرف بالجاهلي ــا ُع ــا وأخالقً وتريًع

ــالم. ــرف باإلس ــار يع ــد ص ــع جدي وض

ـل شــطرًا  كــا أنَّ الواقــع الطبيعــي مثَـّ

مهــاًّ يف بيــان القــرآن املجيــد تلميًحــا أو 

ــببية  ــة: كالس ــا معرفي ــا إىل قضاي ترصيًح

ــدر، والســنن  ــة والق ــة والصدف واالحتالي

الكونيــة التــي تشــكل يف مجمعهــا الواقــع 

ــان  ــوم اإلنس ــه يق ــذي مبعرفت ــوين، ال الك

يف  والعمرانيــة  االســتخالفية  بوظيفتــه 

األرض.

العناصر األساسية لفقه الواقع، 
د. أحمد بوعود، جامعة عبد 

الملك السعدي، المغرب:
قــد ال نبالــغ إذا قلنــا إنَّ الفكــر اإلســالمي 

قــارص  يقظتــه،  بعــد  اليــوم،  عموًمــا 

ــق طموحــه، منحــر نجاحــه  ــن تحقي ع

مــع  تعاملــه  يف  الحاصــل  لالضطــراب 

فقــه الواقــع؛ ذلــك أنَّ البعــض يدعــي أنَّ 

ــراث األســالف  ــاب والســنة وت ــا الكت لدين

ومــا علينــا إالَّ التطبيــق! والحقيقــة أنَّ 

أو  الواقــع،  فقــه  غــر  مــن  التطبيــق 

ــة  فقــه محــل التطبيــق، ســيكون ال محال

تحريًفــا لديــن اللــه -عــز وجــل- وتضييًقــا 

لدعوتــه ســبحانه وتعــاىل. ومــا أبدعــه 

الســابقون ليــس مــن الــروري أن يكــون 

ــا.  ــبًا لن مناس

ــاذ  ــى اتخ ــا ع ــع يدلن ــه الواق ــا أنَّ فق ك

القرارات املناســبة ويف املجــاالت املختلفة. 

وما هــذه القــرارات والسياســات الفاشــلة 

ــع،  ــه الواق ــاب فق ــة لغي ــة إالَّ نتيج املتبع

ومــن املناســب القــول إنَّ االنتكاســات 

ــًا  ــالمية غن ــوة اإلس ــا الصح ــي عرفته الت

كانــت بســبب قصورهــا عــن متثــل فقــه 

الواقــع ومنهــج التعامــل معــه. 
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إنَّ فقــه الواقــع هــو الفهــم العميــق 

النــاس ومــا  لِـــَا تــدور عليــه حيــاة 

يعرتضهــا ومــا يوجههــا. وهــو مرهــون 

ــاف  ــى اكتش ــوف ع ــد بالوق ــدٍّ بعي إىل ح

)قوانــن االجتــاع والعمــران(، واإلحاطــة 

الفكريــة املؤثــرة  بالــروط والعوامــل 

ــا. فيه

فقه تحديات الواقع اإلسالمي.. 
األفق المنهجي للتجديد 

الحضاري، د. عمر حيدوسي، 
جامعة باتنة، الجزائر:

التجديــد  إنجــاح  يف  تفكــر  أي  إنَّ 

ــرورة عــر  الحضــاري اإلســالمي ميــر بال

ــا  ــن أهمه ــية، م ــل تأسيس ــة مداخ جمل

فقــه الواقــع كثقافــة رشعيــة وعمليــة كــر 

االهتــام بهــا يف العــرص الحديــث.

يركــز  أن  يجــب  الفقــه  هــذا  لكــن 

ــي  ــة، ه ــة مهم ــى جزئي ــز- ع ــا يرك -في

فقــه التحديــات التــي تواجــه العالـــم 

اإلســالمي عامــة، والحــركات اإلســالمية 

ثــم  أوَّاًل،  واســتيعابها  لوعيهــا  خاصــة، 

ــد  ــن بع ــا، ليمك ــا ثانيً ــا وتجاوزه عالجه

ــى  ــدي ع ــد تجدي ــيس أي جه ــك تأس ذل

عــرض  ســليمة صلبــة. هكــذا  أرضيــة 

املحــارض مداخــل تأسيســية حــول مفهــوم 

التحديــات والواقع، مــرزًا أهمية ورضورة 

انتقــل  ثــم  وتحدياتــه،  الواقــع  فقــه 

لعــرض تفصيــي للتحديــات الداخليــة 

ــي  ــة الت ــة واملوضوعي ــة، والذاتي والخارجي

الحضــاري اإلســالمي،  التجديــد  تعــوق 

ــة  ــاق مواجه ــم ببســط مداخــل وآف ليخت

وتجــاوز تلــك التحديــات.

حصوننا مهددة من داخلها، 
د.علي حليتيم، مركز الشهاب، 

الجزائر:
الفكــري  األمــن  زعزعــة  محاولــة  إنَّ 

واالســتقرار االجتاعــي للمجتمــع املســلم 

قــد بــدأت منــذ قيــام دولــة النبــوة، 

الربــات  أنَّ  أعداؤهــا  الحــظ  حيــث 

الخارجيــة لـــم تــزد جاعــة املســلمن إالَّ 

صالبــة ومتاســًكا، ومــن ثـَـمَّ كانــت ظاهــرة 

التــي  الظواهــر  أخطــر  مــن  النفــاق 

ــدت  ــالم األوىل، فتص ــة اإلس ــا دول واجهته

لهــا دون أن تقــي عليهــا كلــا ســنحت 

ــة ... هكــذا بســط  ــا الفرصــة للمواجه له

املتدخــل أوجــه الضعــف الداخليــة التــي 

تعــرتي األمــة اإلســالمية، وســبل مواجهتها 

ــالمي. ــخ اإلس ــن التاري ــدي م به
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الجلسة العلمية الثانية

فهم أحكام الدين وقواعده في 
ضوء الواقع المتجدد من حيث 
المقاصد واألولويات، د. محمد 
الحسن ولد أحمد، رئيس قسم 
الفقه وأصوله بجامعة عبد اهلل 

بن ياسين، موريتانيا:
إنَّ فهــم الريعــة وإحــكام النظــر الــكي 

والجــزيئ فيهــا هــو الفقــه يف الديــن الــذي 

ــرِِد اللــُه ِبــِه  مــدح النبــي صاحبــه »َمــْن يُ

يــِن«، ومــا ذلــك إال لقلة  ــُه يِف الدِّ َخــْرًا يَُفقِّ

هــذا الصنــف مــن النــاس، حتــى مــن بــن 

ــال  ــد ق ــم، فق ــن غره ــاًل ع ــاء فض العل

-صــى اللــه عليــه وســلم-: »َفــرُبَّ َحاِمــِل 

ــر  ــو ي ــبب ه ــُه«. والس ــَه لَ ــٍه اَل ِفْق ِفْق

االنـــزالق وتنكــب طريــق الدقــة يف فهــم 

ــار الشــامل  النــص أو القصــور عــن االعتب

أخــذ  »َمــن  فــإنَّ  الرعيــة؛  للكليــات 

بنــص -مثــاًل- يف جــزيئ معرًضــا عــن كليــه؛ 

فقــد أخطــأ ... كــا أنَّ مــن أخــذ بالجــزيئ 

معرًضــا عــن كليــه؛ فهــو مخطــئ، كذلك«. 

ثــم إنَّ الــرأي املبنــي عــى القواعــد العامة 

واالســتدالل املرســل حــري بــأن مينــح مــن 

ــه  ــا ينهــض ب ــذل الوســع والتمحيــص م ب

واألحــكام  املســتقرة  األصــول  ملغالبــة 

املنصوصــة.

النظريات المقاصدية في تحقيق 
المناط والتأسيس لفقه الواقع 

والمتوقع، د. إسماعيل نقاز، 
جامعة سيدي بلعباس، الجزائر:

تعــد املنظومــة املقاصديــة التــي أرســاها 

الجوهــري  املعــدن  األصــويل  الفكــر 

نــوازل  الفقيــه  منــه  يســتقي  الــذي 

ــر  ــه، والنظ ــتجدات مجتمع ــرصه ومس ع

ــم  ــاس ونوازله ــوادث الن ــدي يف ح املقاص

يقتــي امتــالك دعامتــن أساســيتن يف 

والتنـــزيل،  االســتنباط  هــا  االجتهــاد 

ــر  ــاوقة النظ ــى مس ــم ع ــتنباط قائ فاالس

يف قواعــد األصــول ومعاقــد النصــوص، 

والتنـــزيل قائــم عــى تحقيــق املنــاط 

وســر املــآالت وامتحــان الذرائــع، ودراســة 

االحتــاالت. وانتخــاب  االحتيــاط، 

يتجــه العقــل املقاصــدي إىل التأســيس 

لفلســفة املنــح الواقعــي واالســترايف، 

ــل  ــع( يف تحلي ــع واملتوق ــة الواق )أو دراس

محدثــات األمــور ومســتجدات املجتمــع، 

وقــد جــاءت نظريــات الفكــر املقاصــدي 

ــق  ــدة تحقي ــية لقاع ــة أساس ــا دعام كله
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الــذي  وحــده  هــو  فاملنــاط  املنــاط؛ 

املتغــرات،  ويــدرس  األحــداث  يرقــب 

ويقــف عــى املــآالت واالحتــاالت. إنَّ 

هــذه االســرتاتيجية يف تأســيس العقــل 

األصــويل تقفنــا عــى متانــة وقــوة امللكــة 

الفكريــة لــدى الفقيــه يف رؤيــة املجتمــع 

االجتاعيــة  وحوادثــه  ومســتجداته 

والنفســية  واالقتصاديــة  والسياســية 

والثقافيــة ... إلــخ.

ــة  ــاطبي لنظري ــام الش ــى اإلم ــد أعط وق

ــفة  ــا يف فلس ــاط دوًرا عميًق تحقيــق املن

الفهــم واالختبــار، حيــث جعــل االجتهــاد 

عــى  والوقــوف  املنــاط  تحقيــق  يف 

حقيقــة الحادثــة الواقعــة أو املتوقعــة، 

مرهونـًـا مبــدى توظيــف أبجديــات النظــر 

العميقــة والدقيقــة التــي يقتضيهــا النظــر 

يف تحقيــق املنــاط، والبحــث عــن مــدارك 

وكيفيــة  للنازلــة،  الحقيقيــة  التنـــزيل 

ــآاًل. ــا وم ــا آنً ــة عنه اإلجاب

ــة  ــاط يف العملي ــق املن ــة تحقي فمروطي

ملختلــف  والتحليليــة  االجتهاديــة 

اســرتاتيجيًّا  أساًســا  تعــد  املســتجدات 

عــى  الحقيقــي  الوقــوف  يف  وإجرائيًّــا 

ــى  ــا ســيجري، حت ــا يجــري وم ــة م حقيق

قالــوا إنَّ املجتهــد هــو املجتهــد يف تحقيق 

املنــاط.

يف  املقاصــدي  األصــويل  املنهــج  إنَّ 

إرســاء دعامــة فقــه الواقــع والتوقــع، 

ــآالت  ــر يف م ــا للنظ ــا حقيقيًّ ــد تأسيًس تع

عميقــة  ورصخــة  والقضايــا،  املســائل 

لحــث  الفكريــة  املنظومــة  بحــر  يف 

املســلمن عــى إتقــان الفكــر االســرتاتيجي 

لهــم  يؤســس  الــذي  والجيوســرتاتيجي 

ــَا يجــري. ــا لِـ ــًا حقيقيًّ فه

القضايــا  عديــد  مــن  نشــاهده  فــا 

ــة  ــا خصب ــا، يعــد أرًض السياســية يف راهنن

ونظريــات  املنــاط  تحقيــق  الســتثار 

الفكــر املقاصــدي إلدارة األزمــات وتــاليف 

توظيــف  يف  خطــأ  وكل  املشــكالت، 

تحقيــق املنــاط هــو ابتعــاد حقيقــي عــن 

التفكــر األصــويل واملقاصــدي  مقاصــد 

املنشــود، وهــذا االبتعــاد يجنــي عــى 

األمــة كثــرًا مــن املصائــب واملطبــات، 

وتاريــخ املســلمن وراهنهــم يشــهد لهــم 

ــي  ــل الحقيق ــة ورضورة التفعي ــن قيم ع

آلليــات فقــه الواقــع واملتوقــع.
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يأخذنــا البحــث يف التفكــر املقاصــدي 

نحــو معرفــة مفهــوم تحقيــق املنــاط 

اختبــار  يف  املقاصديــة  النظــر  وآليــات 

ومســتجداته. الواقــع 

املنهجيــة  الوســائل  تضافــر  وكــذا 

ــق  ــف تحقي ــة يف توظي ــد األصولي والقواع

ــة  ــق يف مخيل ــق التعم ــن طري ــاط، ع املن

الفقيــه املجتهــد، كيــف صهرتــه املنظومــة 

األصولية واملقاصدية، واســتدعته مســؤواًل 

ــا يف التصــدي لــكل  أساســيًّا، وخبــرًا فعليًّ

ــه. ــع ومآالت ــتجدات الواق مس

دور التكامل المعرفي بين علوم 
الوحي وعلوم اإلنسان في فهم 
الواقع وتغييره، د. عبد الحليم 

مهور باشة، جامعة محمد لمين 
دباغين، الجزائر:

ــل الناظــر يف الرتاث املعريف اإلســالمي  يحصِّ

ــي يزخــر  ــوم واملعــارف الت فكــرة أنَّ العل

بهــا هــذا األخــر، خضعــت يف مجملهــا إىل 

النــص الدينــي، ممثــاًل يف الوحــي الربــاين 

ــول  ــي تح ــنَّة(، وكأنَّ الوح ــرآن والسُّ )الق

ــذي حكــم  إىل اإلطــار اإلبســتيمولوجي ال

واملفاهيميــة،  املعرفيــة  تشــكيالتها  كل 

تلــك  فانقســمت  املنهاجيــة،  وأدواتهــا 

ــروع: املعــارف إىل عــدة ف

ــاؤه  ــرى عل ــذي ان ــكالم، ال ــم ال اًل: عل أوَّ

ــق  ــدة باملنط ــح العقي ــن صحي ــاع ع للدف

بوظيفتــه  وظيفتــه  وكانــت  العقــالين، 

الدينيــة  الحضاريــة  الــذات  تعزيــز 

ــوم  ــا العل ــي جلبته ــات الت ــن االنحراف م

الدخيلــة واملنقولــة مــن فضــاءات معرفية 

ــا  ــم القضاي ــع معظ ــي تق ــة، الت وجغرافي

التــي ركبــت عليهــا يف تنــاٍف كي مــع 

صحيــح مــا كان علــاء الديــن قــد عرفــوا 

ــة. ــدة الديني ــه العقي ب

ــع  ــي تق ــن، الت ــوم الدي ــد عل ــا: نج وثانًي

بــن طرفــن، أحدهــام: ثابــت واآلخــر 

يف تحــول دائــم، الطــرف األول: ميثلــه 

القرآنيــة  بنصوصــه  الربــاين  الوحــي 

القــرآن  علــوم  فظهــرت  والســننية، 

)تفســر القــرآن الكريــم(، وعلــوم الســنة 

ــل  )علــم الحديــث(، والطــرف الثــاين: مُيثِّ

الواقــع الــذي يحيــاه األفــراد يف تفاعالتهــم 

تولــد  املنطلــق،  هــذا  ومــن  اليوميــة، 

الفقــه وأصولــه، الــذي يهتــم بإســقاط 

ــكام  ــتنباط األح ــع الس ــى الواق ــص ع الن
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عديــد  إىل  بــدوره  وتشــظى  الرعيــة، 

الفــروع واملذاهــب، ظلــت ردًحــا مــن 

اإلشــكاالت  كل  عــى  تجيــب  الزمــن 

ــك  ــلم يف تل ــان املس ــرتض اإلنس ــي تع الت

الســابقة. التاريخيــة  املجتمعــات 

وبــن علــم الكالم وعلــوم الدين، تأسســت 

الفلســفة اإلســالمية، كحقــل معــريف فرعي 

ثالــث يف هــذا الــرتاث، يعنــى مبوضوعــات 

يف  فالســفته  وخــاض  وأدواتــه،  العقــل 

ــات،  ــات والطبيعي ــا كاإللهي ــد القضاي عدي

وأســهمت هــذه الفلســفة إســهاًما عظيــًا 

يف توليــد املنهــج التجريبــي، الــذي حبــى 

أول خطواتــه يف الحقــل املعريف اإلســالمي، 

وأكمــل نضجــه يف الحقــل املعــريف الغــريب، 

بعــد أن أفلــت الحضــارة اإلســالمية، وقـُـل 

ــة،  ــا الحضاري ــت دورته ــر أنه ــر آخ بتعب

ــا حكــم عــى  ــخ ك ــا التاري وحكــم عليه

ــزوال  ــي ســبقتها ب األمــم والحضــارات الت

والفنــاء.

إنَّ هــذا التقســيم الثــاليث الــذي بيَّنَّــاه 

ــة  ــول املعرفي ــك الحق ــع تل ــابًقا، ال يض س

ــض؛  ــا البع ــع بعضه ــاد م ــة يف تض الفرعي

ــم  ــريف يحك ــل املع ــل أنَّ التداخ ــل األص ب

الصلــة بينهــا، حيــث كل علــم كانــت 

ــا  ــة يقدمه ــة ومعرفي ــة منهجي ــه وظيف ل

للعلــم الــذي يليــه، ضمــن دائــرة حلقيــة 

تضــع كل علــم يف خدمــة العلــم املجــايل 

ــداويل. ــال الت ــه يف املج ل

مــن هــذا املنطلــق، يعــود الزخــم اليــوم 

إىل طــرح التســاؤالت حــول وظيفــة علــوم 

الوحــي، والعلــوم الفقهيــة التــي تولــدت 

مــن رحــم الواقــع االجتاعــي واالقتصادي 

والســيايس للمجتمعــات اإلســالمية يف تلك 

ــم  ــدوى عل ــن ج ــة، وع ــة التاريخي املرحل

الــكالم ومناظراتــه الشــهرة؛ فبــن رأي 

داٍع إىل الوصــل بهــذه العلــوم الرتاثيــة، 

ــا، بســبب  ــن رأي داٍع إىل الفصــل عنه وب

التغــرات التــي طــرأت عــى واقــع األمــة 

ــا  ــر يســتدعي منهًج ــإنَّ األم اإلســالمية؛ ف

أو منهجيــات مغايــرة يف إعــادة التأســيس 

التــداويل  للمجــال  اإلبســتيمولوجي 

املعرفــة  هــدم  يعنــي  وال  اإلســالمي، 

معرفيــة  قطيعــة  إحــداث  أو  الرتاثيــة 

نهائيــة معهــا، كــا دعــت إىل ذلــك بعــض 

الدراســات االســتراقية التــي حاولــت 

الوحــي  تاريخانيــة  عــن  تكشــف  أن 

ونصوصــه، فناقضــت نتائجهــا منطلقاتهــا 
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أن  يعنــي  ال  املقابــل  ويف  ومقدماتهــا، 

ــة  ــا املعرفي ــة لبنياته ــا رهين ــلَّ عقولن تظ

ــارات  ــض التي ــي بع ــا تدع ــة ك واملنهجي

ــاج إىل  ــل األمــر يحت ــة املعــارصة؛ ب الديني

ــة  ــدة، ومناهــج فكري ســلك طرائــق جدي

حديثــة، متكننــا مــن اإلفــادة العمليــة مــن 

ــن  ــادة م ــاري، واإلف ــريف الحض ــا املع تراثن

ــت  ــذي عرف ــارص، ال ــريب املع ــرتاث الغ ال

العلــوم يف حقلــه الكثــر مــن التطــور عى 

ــم واألدوات  ــات واملفاهي ــتوى النظري مس

ــة. اإلجرائي

ــتعان  ــي اس ــوم الت ــة العل ــأيت يف مقدم وي

بهــا الغــرب لضبــط مجتمعاتــه وتوجيههــا 

نحــو مقاصــد محــددة، مــا عــرف بعلــوم 

ــرت يف  ــي ظه ــوم الت ــك العل ــان، تل اإلنس

أواخــر القــرن الثامــن عــر، بعــد أن 

انفصلــت عــن الفلســفة النظرية، وســعت 

إىل دراســة الظواهــر اإلنســانية وإخضاعها 

يف  كمثيالتهــا  والبحــث  املالحظــة  إىل 

العلــوم الطبيعيــة، وحققــت تلــك العلــوم 

العديــد مــن النجاحــات املعرفيــة، وحلــت 

الكثــر مــن املشــكالت االجتاعيــة التــي 

ــا حــن نقلــت  عرفتهــا األمــم الغربيــة، أمَّ

إىل املجتمعــات اإلســالمية دومنــا إخضاعها 

ــة  ــة التقريــب التــداويل، تلــك اآللي لعملي

الرتاثيــة التــي وظفهــا العلــاء املســلمون 

ــم  ــن األم ــدة م ــوم الواف ــب العل يف تقري

ــم  ــا لـ ــا؛ فإنَّه ــي عارصوه ــة الت الحضاري

ــت يف  ــل دخل ــاري، ب ــا الحض ــؤِت أُكُله ت

ــوم الوحــي  ــع عل ــة م استشــكاالت عميق

نتيجــة  بالواقــع،  أيًضــا  تعنــى  التــي 

والشــحنات  األيديولوجيــة  الحمــوالت 

الثقافيــة التــي أرشبــت بهــا مفاهيــم 

ــل  ــة الفص ــوم كمقول ــذه العل وأدوات ه

بــن العلــم واإلميــان؛ لــذا: لـــم تســهم يف 

رصــد حركــة الواقــع االجتاعي اإلســالمي، 

تفســرات  تقــدم  أن  اســتطاعت  وال 

ــه دراســات  ــه، وجــّل مــا فعلت ــة ل منطقي

ــط  ــة ال راب ــاالت تخصصي ــرة يف مج متناث

ــا. ــريف بينه مع

فقه الواقع العالمي عند مالك 
بن نبي، د. هشام شراد، جامعة 

بجاية، الجزائر:
الجامعيــن  مــن  للكثــر  ســبق  لقــد 

الجزائريــن والعــرب االطــالع عــى أعــال 

 –  1905( نبــي  بــن  مالــك  الجزائــري 

بحوثهــم  أنَّ  غــر  ودراســتها،  1973م( 

ركــزت معظمهــا عــى موضــوع الحضــارة 
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وأغفلــت  االقتصــاد  وكــذا  والثقافــة، 

جوانــب أخــرى كإشــكالية الســلم والحوار 

الحضــاري والواقــع العاملــي. لقــد كان 

آمنــوا  الذيــن  مــن  نبــي  بــن  مالــك 

بالحــوار ودعــوا لــه ومارســوه يف حياتهــم 

عمليًــا وفكريًــا يف عالقتــه مــع اآلخــر 

الحضــاري والدينــي يف مرحلــة متيــزت 

بتصــادم ورصاع الثقافــات والحضــارات. 

هــذه  ســتتعرض  املنطلــق،  هــذا  مــن 

املداخلــة لتصــور الجزائــري مالــك بــن 

نبــي للواقــع العاملــي والعوامــل التــي 

ــاهد  ــه )كش ــورة موقف ــى بل ــاعدته ع س

ــن( تجــاه املتغــرات  عــى القــرن العري

الجيوسياســية وظاهــرة العامليــة التــي 

كانــت ترتســم مالمحهــا لــه منــذ ســنوات 

الخمســينيات؛ إذ إنَّ مالــك بــن نبــي مــن 

الحضــارات  لحــوار  املؤيديــن  القالئــل 

واالنفتــاح عــى ثقافــة اآلخــر، فقــد ظــل 

ــا املســلمن إىل عــدم االنغــالق عــى  داعيً

الــذات وولــوج العامليــة مــن أجــل إنقــاذ 

البريــة وتخليصهــا مــن جرثومــة القــوة 

ــتهدف  ــا س ــات. ك ــل الرصاع ــة فتي وإزال

ــك إىل رصــد حــاالت  ــة كذل هــذه املداخل

التعايــش والحــوار وقبــول اآلخريــن ونبــذ 

ــي بهــدف  ــن نب ــك ب العنــف يف فكــر مال

نـــزع البعــد )األصــويل( لفكــر مالــك بــن 

ــم  ــه اته ــه كون ــار ل ــادة االعتب ــي وإع نب

ومعاداتــه  و)اإلســالموية(،  باألصوليــة 

ــة  ــة والديني ــة واإلثني ــات الثقافي للجاع

ــالمية. ــر اإلس غ

محنة اإلسالم السياسي 
وعقالنية العمل الدعوي 

اإلصالحي في الجزائر، د. أنور 
مقراني، جامعة محمد لمين 

دباغين، الجزائر:
لقــد عــرف العالـــم العــريب خــالل األربــع 

ــادي  ــرن الح ــن الق ــرة م ــنوات األخ الس

ــة وسياســية  ــا اجتاعي ــن، أحداثً والعري

عنيفــة، مســت يف كثــر منهــا البنيــات 

االجتاعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة. غــر 

ــي  ــة الت ــذه الديناميكي ــظ أن ه أنَّ املالح

حــاول فيهــا الشــباب التعبــر عــن رؤيتــه 

الدميقراطيــة  نحــو  للتقــدم  الحداثيــة 

ســرروتها  يف  تناغمــت  والعرصنــة، 

مــع تدفــق كبــر للخطــاب وللكلــات 

ــيابيتها  ــتندت يف انس ــي اس ــاين، الت وللمع

داخــل الفئــات االجتاعيــة املختلفــة عى 

البعــد الرمــزي للشــخصيات السياســية يف 

املخيــال االجتاعــي العــريب. لقــد ســيطر 
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هــذا العقــل الشــبايب عــى الفضــاءات 

الخطــاب  لهــذا  املنتجــة  التقليديــة 

املتأجــج بالعاطفــة والــرتاث والتاريــخ، 

وأيًضــا اســتحوذ عــى الوســائل الجديــدة 

ــث  ــة، بحي ــورة اإلعالمي ــا الث ــي أتاحته الت

تحولــوا إىل شــخصيات موثوقــة يف مواقــع 

يف  نشــطاء  وإىل  االجتاعــي،  التواصــل 

القنــوات الفضائيــة.

هــذه  يف  الشــبايب  الفاعــل  حضــور  إنَّ 

ــش  املتغــرات املجتمعيــة، ألغــى وهمَّ

التكويــن االجتاعــي والثقــايف والنخبــوي، 

الــذي كان مــن املفــرتض أن يــوىل األهمية 

الكــرى عنــد تعريــف فئــة الشــباب. فيــا 

اقتــرص دور الفئــات الكبــرة الســن عــى 

إزكاء الرعيــة عــى فكــر ومارســات 

ــورات الجــدد.  ــادة الث ــون بق ــن يوصف م

ــا هــي  ــي نحــاول نقله هــذه الصــورة الت

مــا طبعــت الحــراك االجتاعــي يف جميــع 

أوجهــه الســلمية أو املطلبيــة أو العنفيــة. 

ــي  ــباب الت ــة الش ــا أنَّ خاصي ــار هن ويش

تنـــزع إىل التقليــد والتــأيس متــددت يف 

ــك  ــة، وبذل ــة العربي ــياقات املجتمعي الس

أو  الحــراك  أو  الثــورة  أضحــت صــورة 

التظاهــر ســلوكًا مشــرتكًا بــن الشــباب 

العــرب، وكأنَّ الظــرف الزمــاين واملــكاين 

التمكــن  ألجــل  التاريخيــة  واللحظــة 

ــى  ــت ع ــد دق ــي ق ــيايس واالجتاع الس

ــكل. ال

حالــة الصدمــة التــي عرفهــا املجتمــع 

ــم يكــن الخطــاب الدعــوي  ــري، لـ الجزائ

والدينــي بعيــًدا عنهــا؛ فقــد تحولــت 

إىل  والدعويــة  املســجدية  الخطابــات 

وســيلة الســتقراء حــال األمــة مــن انهيــار 

أخالقــي وســيايس واقتصــادي، فيــا نـــزع 

املــوروث  اســتحضار  إىل  ودعــاة  أمئــة 

الدينــي والعقــدي خصوًصــا، ملواجهــة 

ــف. هــذا النجــاح  ــة للعن ــكار الداعم األف

الــذي يســجل للمؤسســة الدينيــة ولنخبها 

ــة  ــة قــراءة البني ــوم إىل محاول ــا الي يدعون

ــا  ــز عليه ــي ارتك ــة الت ــة واألخالقي املعرفي

هــذا الخطــاب، والكيفيــة التــي اعتمدهــا 

ــر الشــباب ومارســته.  ــوج إىل فك يف الول

ــم  ــة لـ ــة الديني ــجل أنَّ املؤسس ــا نس في

تكــن لتنجــح لــوال مســرتها الدعويــة 

الكبــرة التــي بــدأت منــذ ســبعينيات 

انتشــارها  إنَّ  حيــث  املنــرصم،  القــرن 

ــر  ــة أو غ ــبابية املتعلم ــاط الش يف األوس
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ميثــل  الغنيــة  أو  الفقــرة  أو  املتعلمــة 

ــة  ــه يف مواجه ــرًا اســتندت إلي ــًدا كب رصي

أفــكار التكفــر أو الخــروج التــي تجنبــت 

ــا. ــن ويالته ــر م ــر الكث الجزائ

المحور الثاني: مداخل ومناهج 
فقه واقع المجتمع اإلسالمي 

المعاصر

الجلسة العلمية الثالثة

المداخل الكبرى لفهم الواقع 
اإلسالمي المعاصر، د. عبد 

العزيز بوالشعير، جامعة محمد 
لمين دباغين، الجزائر:

نهــدف إىل تســليط الضــوء عــى املداخــل 

الكــرى لفهــم الواقــع اإلســالمي املعــارص، 

ــاء املــروع اإلصالحــي  ــك بغــرض بن وذل

والتغيــري لألمــة، حتــى تســتأنف دورتهــا 

ــالتها  ــؤدي رس ــد وت ــن جدي ــة م الحضاري

التاريخيــة املنوطــة بهــا فتصــل بذلــك 

ــة  ــتخالف واألمان ــات االس ــى درج إىل أع

والريــادة والعــارة. ولـــا كان الواقــع 

تتداخــل  والرتكيــب،  بالتعقيــد  يتســم 

فيــه جملــة مــن العنــارص واملكونــات 

تشــكلت يف ســياق ثقــايف وتاريخــي؛ فإنَّــه 

ــن  ــه م ــه حركت ــا فهمــه وفق ينبغــي علين

خــالل املداخــل الكــرى التــي تســمح 

لنــا بالتفاعــل الواعــي واإليجــايب معــه، يف 

أبعــاده االجتاعيــة والسياســية والفكريــة 

والرتبويــة والتاريخيــة والنفســية ... إلــخ، 

اإلشــكالية  عــى  اإلجابــة  خــالل  مــن 

املداخــل  هــي  مــا  اآلتيــة:  املحوريــة 

الكــرى لفهــم الواقــع اإلســالمي املعــارص؟

معادلة الكونية والخصوصية 
في سؤال التجديد اإلسالمي 

المعاصر، د. محمد المستيري، 
جامعة الزيتونة، تونس:

بنــاء  عــى  القــدرة  هــو  التجديــد  إنَّ 

مســتقبل أفضــل لإلنســانية. فلــن وجــب 

تعلقــه بخصوصياتــه املعرفيــة واألخالقيــة 

ــا  ــا كونيًّ ــه يظــل مروًع ــة؛ فإنَّ والحضاري

يتطلــع إىل النهــوض باإلنســان عامــة عــى 

األرض  يف  بالخالفــة  املقصــود  اعتبــاره 

وإعارهــا عــى مقتــى القيــم الربانيــة.

ــة هــو األكــر  ــة الحضاري إنَّ ســؤال الهوي

تقاســًا بــن الثقافــات والشــعوب، فكــا 

تشــكو الحداثــة مــن داخلهــا أزمــة يف 

مصداقيــة هويتهــا اإلنســانية مــع تنامــي 



| 334335 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

يشــكو  للمغايــرة،  الرصاعيــة  ثقافتهــا 

الفكــر اإلســالمي املعــارص مــن ضعــف يف 

تحويــل خصوصيــات هويتــه إىل مــروع 

ــة  ــؤال النهض ــل س ــا ظ ــدر م ــوين. فبق ك

ــة  ــه الحضاري ــس خصوصيات ــة حبي الغربي

االســتعارية، وهــو يتطلــع إىل كونيــة 

ــاواة  ــان واملس ــوق اإلنس ــة، وحق العقالني

بــن الشــعوب، بقــدر مــا ظــل ســؤال 

ــع  ــرن التاس ــذ الق ــالمية من ــة اإلس النهض

الــرتاث  خصوصيــات  حبيــس  عــر 

ــادر  ــر ق ــة، غ ــكالت األم ــالمي ومش اإلس

ومشــاركتها  اإلنســانية  مخاطبــة  عــى 

همومهــا.

إنَّ رهــان التجديــد يكمــن يف إحــداث 

الخطــاب  خصوصيــة  بــن  املعادلــة 

اإلســالمي وعامليــة مقصــده حتــى تكــون 

ــا قــادًرا  ــا كونيًّ هــذه الخصوصيــة مروًع

عــى صياغــة أســئلة التجديــد ضمــن 

أســئلة الحداثــة وعــى بناء هويــة جديدة 

تؤمــن  اإلســالمية  واملعــارف  للعلــوم 

ــرتاب  ــارصة. إنَّ مشــكلة اغ باللحظــة املع

اإلنســان عــن قيمــه املؤسســة ملعنــى 

اإلنســانية فيــه يف عاملنــا املعــارص واحــدة، 

وهــو مــا يدفــع ســؤال التجديــد اإلســالمي 

نحــو مركزيــة املقصــد اإلنســاين فيــه مــن 

خــالل إعــادة صياغــة ســؤال الهويــة عــى 

معادلــة الكونيــة والخصوصيــة، ال نكــران 

فيهــا لخصوصيــات الــذات وال تجاهــل 

ــاين.  ــرتك اإلنس ــا للمش فيه

فقه الواقع في اجتهادات علماء 
الجزائر، أ. مسعود بوسعدية، 
جامعة محمد لمين دباغين، 

الجزائر:
نســعى إىل إبــراز فقــه الواقــع تنظــرًا 

مــن  منــاذج  خــالل  مــن  وتطبيًقــا 

ــن؛  ــاء الجزائري ــاوى العل اجتهــادات وفت

ــه يف  ــع وفقه ــون الواق ــوا يراع ــن كان الذي

مختلــف القضايــا التــي تعــرض لهــم؛ 

ــاء  ــن عل ــه ب ــارف علي ــيء املتع ألنَّ ال

ــا أنَّ الفتــوى قــد  ــا وحديثً املســلمن قدميً

تتغــر بتغــر الزمــان واملــكان واألشــخاص 

ومقاصدهــم  وعاداتهــم  وأحوالهــم 

نجــد  قــد  ولهــذا  بيئتهــم؛  وطبيعــة 

اختالفـًـا يف الحكــم يف مســألة واحــدة عنــد 

تنـــزيل الفتــوى عــى الواقــع عى حســب 

ــذا  ــة. وه ــن دال ــة أو قرائ ــياقات معين س

أمــر معلــوم يف مرجعيتنــا ولــه مســتندات 

عديــدة؛ فالقــرآن املــي يختلــف يف بعــض 



336

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

ــا أنَّ  ــدين، ك ــرآن امل ــن الق ــه ع خصائص

النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- خاطــب 

النــاس يف مكــة مبــا لـــم يخاطبهــم يف 

ــك  ــام مال ــد اشــتُهر عــن اإلم ــة، وق املدين

حتــى  اتركوهــا  أو  »ذروهــا  مقولــة: 

تقــع«، وذلــك عندمــا كانــت توجــه إليــه 

أســئلة عــن قضايــا افرتاضيــة غــر واقعــة 

أو منتــرة يف حيــاة النــاس.

ونظــرًا ألهميــة فقــه الواقــع؛ فقــد اعتــره 

ــاد  ــيًّا يف االجته ــاًرا أساس ــم معي ــن القي اب

يتمكــن  ال  ـه  أنَـّ ذكــر  فقــد  والفتــوى؛ 

املفتــي وال الحاكــم مــن الفتــوى والحكــم 

ــم: ــن الفه ــن م إالَّ بنوع

أحدهــام: فقــه الواقــع، والفقــه فيــه، 

واســتنباط علــم حقيقــة مــا وقــع بالقرائن 

ــا  ــط به ــى يحي واألمــارات والعالمــات حت

ــًا. عل

واآلخــر: فهــم الواجــب يف الواقــع، وهــو 

فهــم حكــم اللــه الــذي حكــم بــه يف كتابه 

أو عــى لســان رســوله يف هــذا الواقــع.

ــعه يف  ــتفرغ وس ــده واس ــذل جه ــن ب فم

ذلــك لـــم يعدم أجريــن أو أجرًا؛ فالعالـــم 

مــن يتوصــل مبعرفــة الواقــع والتفقــه 

ــه ورســوله. ــم الل ــة حك ــه إىل معرف في

يف  الجزائــر  علــاء  ســار  هــذا  وعــى 

ــه  ــث كان فق ــم؛ حي ــم واجتهاداته فتاويه

ــن  ــه م ــط ب ــا يحي ــري وم ــع الجزائ الواق

إصــدار  يف  أساســيًّا  مرتكــزًا  مالبســات 

األحــكام. مختلــف 

واقع المعادالت الدينية في 
المجتمع الجزائري بين التعدد 

الالَّ مركزي واالختزال اإلقصائي، 
د. يوسف العايب، جامعة األمير 

عبد القادر:
تقــل  ال  املجتمــع  تركيبــة  أن  شــكَّ  ال 

تعقيــًدا عــن تركيبــة الفــرد يف حــد ذاتــه، 

ــة  ــه النفســية والديني ــرد معادلت ــكل ف فل

ــرد إىل  ــن ف ــة م ــة، وهــي مختلف والفكري

آخــر، وفهمهــا يحتــاج إىل تحليــل وتبــرّص 

كبريــن، هــذا فيــا يخــص الفــرد كعينــة 

مجهريــة، أمــا املجتمــع ففهمــه وتحليلــه 

ــه  يحتــاج إىل جهــد أعمــق بكثــر، ذاك أنَّ

ــدوره مــن معــادالت أكــر  يتكــون هــو ب

ــكل  ــة، فل ــادالت الفردي ــن املع ــًدا م تعقي

مجتمــع معادالتــه النفســية واالجتاعيــة 

والدينيــة والفكريــة والثقافيــة وحتــى 

ــة. ــة واللهجي اللغوي
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واملجتمــع الجزائــري واحــد مــن تلــك 

معادالتــه  مــرت  التــي  املجتمعــات 

يف  ســاهمت  عــدة،  تاريخيــة  مبراحــل 

تبلورهــا ومتيزهــا، وأضفــت عليهــا طابًعــا 

ــا ميزتــه عــن باقــي املجتمعــات  خاصًّ

األخــرى حتــى املجــاورة لــه، وال يســتطيع 

بنــاء  غرهــا  وال  املفتــي  وال  املصلــح 

منظومــة األفــكار حولــه إالَّ إذا أحــاط 

تخــص  التــي  املعــادالت  بــكل  علــًا 

تقــول  كــا  كان  وإالَّ  املجتمــع،  هــذا 

ــب يف  ــا يصي ــل، أحيانً ــرب حاطــب لي الع

ــط  ــط خب ــرة يخب ــا كث التشــخيص وأحيانً

ــي ال  ــادالت الت ــك املع ــن تل ــواء. وم عش

غنــى للفاعلــن يف املجتمــع مــن إدراكهــا، 

املعادلــة الدينيــة للمجتمــع الجزائــري، 

التــي بفهمهــا وتشــخيصها تنبنــي الكثــر 

الهادفــة.  اإلصالحيــة  العمليــات  مــن 

وتحــاول هــذه الورقــة البحثيــة رســم 

خريطــة للمعادلــة أو املعــادالت الدينيــة 

للمجتمــع الجزائــري املعــارص، مــن خــالل 

ــن التســاؤالت حــول التشــكيلة  ــة م جمل

قصــد  الجزائــري،  للمجتمــع  الدينيــة 

الوصــول إىل فهــم يتيــح التعامــل الفعــال 

مــع كل األطــراف مــن غــر إقصــاء وال 

اختــزال.

ــة  ــة يف الورق ــة الديني ــود باملعادل واملقص

البحثيــة هــو التســاؤل بشــأن التنــوع 

هــل  الجزائــري،  املجتمــع  يف  الدينــي 

ــا يف  ــا تأثره ــودة؟ له ــة موج ــو حقيق ه

املعــارص؟ الجزائــري  املجتمــع 

بــدَّ  إنَّهــا مجــرد نســب ضئيلــة، ال  أم 

ــم  ــادة الفه ــل زي ــن قبي ــا م ــن إداركه م

بالجزئيــات؟ واإلحاطــة 

هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى؛ 

ــن الواحــد  ــوع الداخــي يف الدي ــإنَّ التن ف

ــة  ــل يف محاول ــالم، يدخ ــو اإلس ــذي ه ال

للمجتمــع،  الدينيــة  املعادلــة  فهــم 

ــف  ــات والطوائ ــوم واالتجاه ــرة الفه فك

أو  منهــا  الفقهيــة  واالنتــاءات، ســواء 

العقديــة، تدخــل يف تشــكيل املعادلــة 

الجزائــري. للمجتمــع  الدينيــة 

والورقــة ال تحــاول رســم هــذه الخريطــة 

القــراءات  تجــاوز  تحــاول  بــل  فقــط؛ 

ــع  ــة للمجتم ــة الديني ــة للمعادل االختزالي

الجزائــري، كــا تحــاول كذلــك تجــاوز 

املجتمــع  مــن  تجعــل  التــي  القــراءة 

الجـزائـــري بـيـئـــة لـكـــل االتـجـاهـــات 
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ــد  ــى واح ــاد ع ــا اعت ــاءات دومن واالنت

منهــا بدعــوى الحريــة الدينيــة والفكريــة 

واالعتقاديــة.

الجلسة العلمية الرابعة

خطاب اإلعالم اإلسالمي: 
إشكاالت الواقع والمنهج، هشام 
المكي، مخبر التواصل واألفضية 

السوسيوثقافة، جامعة محمد 
األول، المغرب:

وعــى العلــاء املســلمون مبكــرًا بأهميــة 

اإلعــالم واالتصــال يف واقعنــا املعــارص، 

فخصصــوا كبــر جهــد للبحــث يف القــرآن 

الكريــم والســرة النبويــة عــن محــددات 

اتصاليــة وموجهــات إعالميــة، أسســوا مــن 

خاللهــا )اإلعــالم اإلســالمي( الــذي يتجــذر 

الحضــارة اإلســالمية،  تاريخيًّــا يف زمــن 

االتصاليــة  الرؤيــة  عمــق  يف  ـا  ونظريًـّ

حيــاة  واقــع  يف  واجتاعيًّــا  القرآنيــة، 

ــارص. ــلمن املع املس

العامــة  الخصائــص  عــى  نقــف  لــذا: 

ــات  ــالمي، واملقدم ــالم اإلس ــات اإلع ألدبي

النظريــة التــي بنــت عليهــا تصوراتهــا 

وخطابهــا، ونســائل يف درجــة ثانيــة بعــض 

األخطــاء املنهجيــة التــي وقعــت فيهــا 

كشــف  خــالل  مــن  املحــاوالت،  تلــك 

الـــآزق القيميــة واإلبســتمولوجية التــي 

بــن  املوازنــة  قصــور يف  عــن  نجمــت 

خصوصيــات الرؤيــة الحضاريــة اإلســالمية 

وعموميــة املناهــج اإلعالميــة الغربيــة 

مــن جهــة؛ وبــن خصوصيــة التجربــة 

الســياقات  اإلســالمية ومتايــز  الواقعيــة 

الغربيــة التــي ظهــرت فيهــا مفــردات 

االتصــال الجاهــري الحديــث وتبلــورت 

ــة. ــة ثاني ــن جه م

ونختــم بتقديــم مقرتحات منهجيــة، توجه 

املحــاوالت االجتهاديــة املقبلــة يف املجــال 

ــش  ــع املعي ــتلهم الواق ــا يس ــي، مب اإلعالم

القرآنيــة  الرؤيــة  مبحــددات  ويتأطــر 

وينهــل مــن مفــردات التخصــص العلمــي؛ 

الرعيــة  العلــوم  أهميــة  يــرز  مبــا 

واالجتاعيــة واإلعالميــة املتخصصــة يف 

بلــورة رؤيــة تكامليــة تتأســس عليهــا 

الخلفيــة النظريــة لإلعــالم اإلســالمي، مــن 

خــالل مناهــج تكامليــة تالمــس واقــع 

يف  تنحــرص  وال  اإلســالمية  املجتمعــات 

املحــاوالت اإلســقاطية املتعجلــة.
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عوامل التحضر ومدى استجابة 
واقع األمة لها، د. إبراهيم 

بودوخة، جامعة سطيف )2(، 
الجزائر:

ال شــكَّ أنَّ الرهــان عــى تحــر األمــة 

أفــراًدا ومجتمًعــا ال منــاص منــه للخــروج 

مــن الواقــع املــزري الــذي آلــت إليــه 

ــالمي. ــريب واإلس ــم الع ــاع يف العالـ األوض

وقــد كتــب األســتاذ الكبــر مالــك بــن 

نبــي يف رشوط النهضــة وعوامــل التحــر 

الكتــب العديــدة؛ مــاَّ قــد اســتفاد منهــا 

العديــد مــن الــدول كإيــران وماليزيــا 

ــا. وغره

فهــل الواقــع الجزائــري خصوًصــا، وواقــع 

ــا  ــع م ــل م ــي للتفاع ــا؛ يرتق ــة عموًم األم

كتبــه األســتاذ مالــك بــن نبــي وغــره، أم 

ال؟

ــز عــى  ــة عــى هــذا الســؤال؛ نرك لإلجاب

واقــع األمــة فيــا يتعلــق بعامــل الفكــرة 

ــم  ــر، ث ــة التح ــس يف عملي ــل رئي كعام

ــة  واقــع األمــة فيــا يتعلــق بعامــل البيئ

الطبيعيــة والبريــة، وأخــرًا واقــع األمــة 

فيــا يتعلــق بعامــل الدافعيــة الحضارية. 

وال شــكَّ أنَّ يف تلــك املحــاور العديــد مــن 

اإلشــكاالت تتطلــب أجوبــة موضوعيــة 

ــة.  جريئ

قراءة في تحوالت اإلعالم في 
المنطقة العربية، أ. عكوباش 

هشام، جامعة سطيف )2(، 
الجزائر:

ــة  ــات العربي ــار التلفزيون ــد كان انتش لق

العابــرة للحــدود الوطنيــة يف التســعينيات 

هــذا  إىل  الخــاص  االســتثار  ودخــول 

اإلعالميــة  املــدن  إنشــاء  وكان  املجــال 

أحــد متظهراتــه، ثــم تشــكل بنيــة تحتيــة 

معتــرة للتكنولوجيــات الجديــدة لإلعــالم 

العامليــة  الشــبكة  وتحديــًدا  واالتصــال 

للمعلومــات؛ فتًحــا غــر مســبوق لإلعــالم 

ــا  ــح آفاقً ــث من ــة، حي ــة العربي يف املنطق

ــدة ملســتخدميه مــن خــالل التنــوع  جدي

والخيــارات  واملضامــن  املوضوعــات  يف 

الحكومــي  اإلعــالم  هيمــن  أن  بعــد 

املصــدر  كان  فقــد  لعقــود،  العمومــي 

واتســم  واملعلومــات  لألخبــار  الوحيــد 

ــة.  ــه الرســمية األحاديــة والنمطي بخطابات

كــا ســمح فضــاء اإلنرتنــت بالوصــول إىل 

املعلومــة واالنفتــاح عــى العالـــم والتنقل 

ــة عــن  ــكل حري ــر ب عــر الحــدود والتعب
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اآلراء واالتجاهــات؛ وبالتــايل: االنفــالت 

والقفــز فــوق أســوار الرقابــة مــن خــالل 

الويــب واملدونــات ومواقــع  صفحــات 

التواصــل االجتاعــي.

يف  الجديــد  التحــول  هــذا  يخلــو  وال 

ــن  ــريب م ــامل الع ــي يف الع ــهد اإلعالم املش

ــيايس ودور  ــتوى الس ــى املس ــوالت ع تح

ــعبية  ــراكات الش ــد يف الح ــالم الجدي اإلع

ــُر  ــك التغ ــة، وكذل ــهدتها املنطق ــي ش الت

يف البنــى االجتاعيــة والثقافيــة وكــذا 

تكنولوجيــا  بفعــل  والعــادات  األمنــاط 

اإلعــالم واالتصــال، باإلضافــة للتأثــرات 

واملجتمــع  الفــرد  عــى  املحتملــة 

ــار  ــى اعتب ــم ع ــباب منه ــا الش وخصوًص

ــتخداًما  ــا واس ــر تعرًض ــة األك ــم الفئ أنَّه

وانجذابًــا  الجديــدة  الوســائط  لهــذه 

لهــا. وتأسيًســا لذلــك؛ فــإنَّ هــذه الورقــة 

تســعى إىل رصــد التحــوالت يف املشــهد 

اإلعالمــي عــى مســتوى املنطقــة العربيــة 

ــات  ــوالت يف موضوع ــن تح ــه م ــا تبع وم

مرتبطــة بــه، ومــن ثــم تقديــم قــراءة 

وفهــم لهــذه املتغــرات الطارئــة والواقــع 

ــات وأبعــاد هــذا  ــد، ومعرفــة رهان الجدي

التحــول داخــل البيئــة العربيــة.

إشكاليات سلم التلقي في 
الثقافة اإلسالمية، د. اليامين 

بن تومي، الجزائر:
ممكنــات  بدراســة  الورقــة  اشــتغلت 

كيفيــة تنـــزل األحــكام الفقهيــة عــى 

واقعنــا الــذي ننتمــي إليــه، فطرحــت 

إشــكايل بنــاء الحكــم التاريخــي وواقعيــة 

وراهنيــة الحكــم اآلين، هــل ينتمــي إىل 

ـه بنــي يف  مجــال زمنــي يخصنــا أو أنَـّ

مجــال زمنــي يخــص غرنــا، ثــم مــا مــدى 

ــع  ــي م ــم الفقه ــس الحك ــة تجان إمكاني

الواقــع مــن خــالل صناعــة لســلم التلقــي 

العــريب للفقــه خصوًصــا؟

المقاربة المقاصدية في فقه 
الواقع: بين الكسب المنهجي 

والعائد المعرفي، د. عبد 
الرحمن ردَّاد، جامعة الحاج 

لخضر، الجزائر:
ــع بالنســبة  ــه الواق ــام بفق يشــكل االهت

إىل الفكــر اإلســالمي أســاس فهــم الوجــود 

الغيبــي واملشــهود، وهــو يف أســاس فقــه 

ــا يف  ــو أيًض ــهادة، وه ــه الش ــالة وفق الرس

ــًدا، ويف  ــا ومقص ــن نصًّ ــه الدي ــاس فق أس

أســاس فقــه التديــن فهــًا وتنـــزياًل، وهــو 
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أحــد شــطري الفقــه اللذيــن أشــار إليهــا 

العالمــة محمــد البشــر اإلبراهيمي حينا 

واملجدديــن  املصلحــن  رشوط  اختــرص 

الذيــن يحســنون الفهــم ويتقنــون األداء، 

يف فقــه النــص وفقــه الحيــاة، ومــن قبلــه 

أشــار العالمــة ابــن القيــم إىل أنَّ الرســوخ 

ــا يتحقــق بفقــه الــرع  يف العلــم إمنَّ

وفقــه الواقــع.

ولقــد تطلــب فقــه الواقــع واســتيعابه 

ــف  ــاًل يف مختل ــرًا وعم ــه نظ ــة ب واإلحاط

مناطاتــه وأبعــاده ومســتوياته وتشــابكاته 

عــر  األصيــل  اإلســالمي  الفكــر  مــن 

ــتنبط  ــة أن يس ــوره املعرفي ــف عص مختل

ــا  ــا وإطــاًرا منهجيًّ ــا دقيًق جهــازًا مفاهيميًّ

فريــًدا يشــكل مبحــث مقاصــد الريعــة 

ــو  ــه. وه ــة ل ــة املؤسس ــدة املعرفي القاع

املبحــث الــذي مــا فتــئ الفكــر اإلســالمي 

يحتفــي بــه لِـــَا له مــن دور فيــا يضفيه 

عــى الريعــة مــن معقوليــة تؤســس 

القناعــة بأحكامهــا يف الســلوك الشــخيص 

يف  لســلطانها  والنفــوذ  واالجتاعــي 

ــن  ــام، وم ــأن الع ــة والش ــؤون الخاص الش

ثـَـمَّ التأســيس لخطــاب معــريف قــادر عــى 

ـه  محــاورة اآلخــر وبنــاء القناعــات؛ ألنَـّ

خطــاب قائــم عــى معقــول املعنــى الــذي 

ــي آدم. ــن بن هــو مشــرتك ب

ــر  ــد أدرك املصلحــون واملجــددون ع ولق

مختلــف العصــور أهميــة هــذه املقاربــة 

املقاصديــة يف فقــه الواقــع والتعامــل معه 

ــرات  ــالل النظ ــن خ ــك م ــى ذل ــا يتج ك

الســديدة للشــاطبي وابــن خلــدون وابــن 

ــة  ــوة الحضاري ــززت الفج ــد ع ــد، ولق رش

ــف  ــث الكثي ــع الحدي ــا الواق ــي صنعه الت

ــة  ــق الحاج ــي العتي ــا التاريخ ــن واقعن ع

املقاصديــة يف فقــه هــذا  املقاربــة  إىل 

خــالل  مــن  معــه،  والتعامــل  الواقــع 

ــري،  اســتثار هــذا الكســب املنهجــي ال

يف تجديــد واقــع املســلمن والنهــوض بــه 

ــاء  ــا رواد اإلحي ــا دع ــد وهــو م ــن جدي م

والنهضــة اإلصالحيــة الحديثــة كالشــيخ 

محمــد عبــده إىل لفــت نظــر تالميــذه 

ــة  ــة املقاصدي ــتثار املعرف ــة اس إىل أهمي

املعــارص،  اإلســالمي  الواقــع  فقــه  يف 

ــمَّ فقــد متــت صياغــة عــدد مــن  ومــن ثَ

املقرتبــات التــي مَتتـَـح جميعهــا مــن معن 

املقاصــد مفاهيمهــا املؤسســة وقواعدهــا 

اإلجرائيــة، مــن هــذه املقرتبــات: فقــه 

املوازنــات، فقــه األولويــات، فقــه املــآالت، 
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ــي  ــزيل ... وه ــه التنـ ــب، فق ــه املرات فق

مقرتبــات وإن كانــت تســتند عــى قاعــدة 

معرفيــة ومنهجيــة مســلمة؛ إالَّ أنَّ العائــد 

ال  املقرتبــات  لهــذه  والعمــي  املعــريف 

يــزال محــدوًدا ومضطربًــا، ويكفــي أن 

ــاره  ــه أنص ــج ل ــد يحت ــد ق ــل الواح الفع

وفقــه  املوازنــات  بفقــه  وخصومــه 

املصالــح واألولويــات ... إىل آخــر الرتســانة 

املفاهيميــة التــي تعــر عــن فقــه الواقــع، 

وتنســب إىل املخالــف الجهــل بالواقــع، 

أن  بالضبــط  تحــاول  الورقــة  وهــذه 

تطــرح جدليًّــا أســباب التناقــض بــن هــذا 

الكســب املنهجــي الجليــل وهــذا العائــد 

ــل.  ــريف الضئي املع

المحور الثالث: التجارب 
التاريخية والعلمية في فقه 

الواقع

الجلسة العلمية الخامسة

معالـم فقه الواقع في مشروع 
عبد السالم ياسين التغييري 

)دراسة في تجربة مغربية 

معاصرة(، د. محماد رفيع، جامعة 
محمد بن عبد اهلل، المغرب:

إذا كان مســمى الواقــع ذلكــم الوعــاء 

مبكوناتــه  الزمــان  يف  املتحــرك  املــكاين 

والثقافيــة  واالجتاعيــة  الطبيعيــة 

ــذي يحتضــن  ــة ال ــية واالقتصادي والسياس

مــن  ـه  فإنَـّ وجاعــة؛  فــرًدا  اإلنســان 

ــي  ــاب الرع ــى الخط ــرى منته ــة أخ جه

مقاصــده  تحقــق  ومجــال  لإلنســان، 

ومقتــى أحكامــه، وذلــك تحقيًقــا ألصــل 

خلــود الريعــة؛ إذ الواقــع محــل الحكــم 

مقصــود  امتثــال  يتــم  فــال  ومناطــه، 

الخطــاب الرعــي دون تنـــزيل مقتضياته 

يف دنيــا النــاس عــى الوجــه الــذي يحقــق 

عنهــم  ويــدرأ  مصالحهــم  للمكلفــن 

املفاســد إن حــااًل أو مــآاًل، وهــذا مــا 

ــات  ــة بخصوصي ــا اإلحاط ــتدعي لزوًم يس

الواقــع املــراد تنـــزيل الخطــاب الرعــي 

عليــه وإدراك أحــوال أهلــه والعوامــل 

الداخليــة  الواقــع  هــذا  يف  املتحكمــة 

والخارجيــة، ومتييــز أوجــه املصلحــة مــن 

أوجــه املفســدة يف العاجــل أو اآلجــل إىل 

غرهــا مــن أوجــه الدرايــة بالواقــع التــي 

متثــل املقدمــة النظرية يف تنـــزيل األحكام 

الرعيــة بتعبــر اإلمــام الشــاطبي.
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نجــاح  أنَّ  نقــرر  أن  نســتطيع  لذلــك: 

مشــاريع معالجــة الواقــع تغيــرًا وتجديًدا 

وإصالًحــا متوقــف عــى حســن اســتيعاب 

الواقــع مبختلــف تضاريســه ونتوءاتــه، 

وعــى هــذا األســاس تتفــاوت تجــارب 

مشــاريع النهــوض الحضــاري التــي تتــواىل 

ــا.  ــا أو إخفاقً ــة نجاًح ــى األم ع

ــي  ــاري الت ــر الحض ــاريع التغي ــن مش وم

مــروع  األخــرة  الســنن  يف  بــرزت 

األســتاذ عبــد الســالم ياســن الــذي صاغــه 

يف نســق علمــي عمــي تفصيــي متكامــل 

ينعــت أكادمييًّــا بنظريــة املنهــاج النبــوي، 

ياســن  األســتاذ  نحــاول هنــا مســاءلة 

ــع  ــه الواق ــع فق ــن موق ــه- ع ــه الل -رحم

ــم  ــن معالـ ــا ع ــك بحثً ــه، وذل يف مروع

نظريــة وعمليــة لهــذا الفقــه، مــن خــالل 

دراســة املفاهيــم املؤسســة للموضــوع 

بدايــة )فقــه الواقــع، مــروع نظريــة 

ــن(،  ــالم ياس ــد الس ــوي، عب ــاج النب املنه

ثــم التطــرق للمعالـــم النظريــة واملعالـــم 

ــد  ــروع عب ــع يف م ــه الواق ــة لفق العملي

ــري. ــن التغي ــالم ياس الس

ــا املنهــج املعتمــد يف بنــاء عــارة هــذا  أمَّ

البحــث، فانتظــم مــن اســتقراء املــادة 

ــن  ــتاذ ياس ــات األس ــن مكتوب ــة م العلمي

ــة  ــاَّ أنجــز مــن أعــال علمي ــة، وم أصال

يف مــروع ياســن، معــززًا ذلــك بتحليــل 

القضايــا وتعليــل اآلراء ومقارنــة املواقــف 

وترجيــح الراجــح، وتركيــب ذلــك كلــه يف 

ــام للموضــوع. ســياق التصــور الع

جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين ومعادلة الصراع 

الفكري، مقترب نقدي، د. الطاهر 
سعود، جامعة سطيف )2(، 

الجزائر:
هــذا  ينهــض  الــذي  الواقــع  فقــه  إنَّ 

ـاه  امللتقــى لالشــتغال عليــه، رابطًــا إيَـّ

مبســتقبل التجديــد يف النهضــة اإلســالمية 

مســار  مراجعــة  يســتدعي  املنشــودة 

ــنتها  ــي دش ــة الت ــة النهضوي ــذه الحرك ه

جهــود فرديــة وجاعيــة يعــود تاريــخ 

انبثاقهــا يف التقويــم الزمنــي الحديــث 

ألكــر مــن قرنــن، اعتبــاًرا بتجربــة محمــد 

بــن عبــد الوهــاب النجــدي كمنطلــق 

ــا؛ والتعــرُّف إىل حــظ هــذه الحــركات  له

مبــا هــو  الواقــع  فقــه  مــن  ونصيبهــا 

ــم يف مســاحته التحــرك  ــذي يت ــال ال املج

والعمــل والجهــد التغيــري.
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لذلــك: فإنَّــه ليــس مــن شــأن هــذه الورقة 

-التــي نطمــح فيهــا إىل االقــرتاب النقــدي 

مــن جهــد جمعيــة العلــاء املســلمن 

الجزائريــن مبــا هــي تجربــة تاريخيــة، 

سلســلة  ضمــن  نهضويــة  ومحاولــة 

املنتهيــة  وغــر  العديــدة  املحــاوالت 

لإلصــالح والتجديــد الحضــاري- تقديــم 

عــرض لجهــد العلــاء يف املجــال الفكــري 

والثقــايف، مبــا هــو الحيــز الــذي رابــط فيــه 

ــد ضخــم  ــو جه ــة، فه ــذ البداي هــؤالء من

وينتــزع كل اإلعجــاب، خاصــة إذا اعترنــا 

بالظرفيــة التــي انطلــق واســتمر فيهــا 

هــذا الجهــد فرديًّــا كان أم جاعيًّــا عندمــا 

أسســوا هيكلهــم التنظيمــي ممثــاًل يف 

ــة.  الجمعي

إنَّ الــرصاع الفكــري هــو آليــة مــن آليــات 

تحريــك الواقــع االجتاعــي والســيايس 

االجتاعيــة  القــوى  بــن  والتدافــع   ...

داخــل النســق املجتمعــي، وبقــدر مــا 

الجاعــات  وتتحقــق  األفــراد  يتحقــق 

ــه  ــه ومناهج ــي آليات ــه، وتع ــة ب التغيري

لهــا  وتخــُر طرقــه ومســاربه يتحقــق 

التحكــم يف هــذا الواقــع وتوجيهــه، أو 

عــى أقــل تقديــر أن يتحقــق لهــا القــدرة 

عــى املنــاورة واملغالبــة فيــه مــع القــوى 

األخــرى الطامحــة هــي األخــرى لتحقيــق 

أهدافهــا ومطامحهــا. 

إنَّ اســتقراء بعــض املحطــات مــن تاريــخ 

مــن  حظهــا  أنَّ  لنــا  يــرز  الجمعيــة 

ــري كان  ــرصاع الفك ــات ال ــم يف آلي التحك

هــذه  بعــض  يف  كانــت  وإن  متفاوتًــا، 

املحطــات قــد أبانــت عــن وعــي متقــدم 

بــه؛ فإنَّهــا يف محطــات أخــرى تــرز بعــض 

بوعــي  قارنــاه  إذا  امللحــوظ  القصــور 

ــة  ــة والجمعوي ــات الحزبي ــض الفعالي بع

الجزائريــة يف الظرفيــة التــي اشــتغلت 

فالكاتــب  الفعاليــات،  هــذه  فيهــا 

األمريــي مايــكل ويليــس يعــزو هــذا 

ــة  ــة والثقافي ــة الديني القصــور إىل الطبيع

ــة  ــض إىل طبيع ــزوه البع ــة، ويع للجمعي

اإلعــداد والتكويــن الــذي تلقــاه كثــر 

مــن أعضــاء الفريــق الباديــي، وقــد ذكــر 

ــدي  ــده النق ــي يف جه ــن نب ــك ب ــا مال لن

للعلــاء بعــض النــاذج التــي تــرز حــظ 

ــا  ــو م ــة. وه ــذه القضي ــن ه ــاء م العل

يفــر بعــض مــآالت الفعــل اإلصالحــي يف 

الجزائــر يف أواخــر مرحلــة مــا قبــل الثــورة 

ــتقالل. ــد االس ــا بع ــة م ويف مرحل
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لذلــك: نحــاول االشــتغال عــى هــذه 

ــاء  ــض األخط ــا ببع ــن إيَّاه ــألة رابط املس

ــن  ــد م ــا العدي ــع فيه ــي تق ــة الت املنهجي

العــريب  العالـــم  يف  اإلصــالح  حــركات 

ــي  ــألة الوع ــها مس ــى رأس ــارص، وع املع

الــرصاع  ومبعطــى  الواقــع،  مبعطــى 

املركزيــة. مفرداتــه  كأحــد  الفكــري 

الفكر التجديدي عند األستاذ 
محمد المبارك، د. مولود عويمر، 

جامعة الجزائر، الجزائر:
ــارك )1912 -  ــد املب ــتاذ محم ــر األس يعت

العــرب  املفكريــن  أبــرز  مــن  1981م( 

واملســلمن املعارصيــن، الذيــن اهتمــوا 

بســؤال التغيــر يف املجتمعــات اإلســالمية 

مــن خــالل كتاباتــه املتعــددة ومحارضاتــه 

لجــان إصــالح  الكثــرة، ومشــاركاته يف 

ــات  ــال الدراس ــي يف مج ــم الجامع التعلي

مبــرص،  األزهــر  جامعــة  يف  اإلســالمية 

املنــورة  باملدينــة  والجامعــة اإلســالمية 

املكرمــة،  مبكــة  القــرى  أم  وجامعــة 

إنَّ  بالســودان.  درمــان  أم  وجامعــة 

املتأمــل يف تــراث األســتاذ محمــد املبــارك 

الخصبــة  لتجربتــه  واملتتبــع  الغزيــر 

والنضــال  والتعليــم  الرتبيــة  مجــال  يف 

صعوبــة  دون  مــن  يلمــس  الســيايس 

بصاتــه يف الفكــر اإلســالمي الحديــث، 

ويكتشــف طرحــه العميــق واملبــدع يف 

معالجــة القضايــا الكــرى، ويــدرك تحليله 

الدقيــق يف تنــاول عنارصهــا واجتهــاده 

املوفــق يف اقــرتاح الحلــول وعرضهــا يف 

أســلوب جميــل وجــذاب. لقــد انرصفــت 

جهــود األســتاذ املبــارك إىل تريــح الواقــع 

العــريب وتعميــق الرؤيــة إىل مشــكالته 

إصالحــه،  طــرق  وتجديــد  الكــرى، 

مجــاالت  يف  تغيــره  وســائل  وتحديــد 

مختلفــة، كإحيــاء فقــه اللغــة العربيــة 

وتأصيــل العلــوم االجتاعيــة، وتفعيــل 

ــم  دور األمــة يف تحقيــق الــذات، وتنظي

ــدة  ــات جدي ــس ومه ــق أس ــة وف الدول

ات  ترّســخ الثوابــت وتتفاعــل مــع املتغــرِّ

مــن أجــل النهــوض والتقــدم والرقــي. 

عبقرية اإلنجاز في فقه الواقع 
في التجربة النهضوية عند عبد 
الحميد بن باديس، أ. ذراع عبد 
اهلل، جامعة سطيف )2(، الجزائر:

لـــم تغفــل التجربــة النهضويــة الجزائريــة 

الحديثــة، التــي أرىس دعامئهــا يف النصــف 

الشــيخ  العريــن،  القــرن  مــن  األول 
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العالمــة عبــد الحميــد بــن باديــس، ومعــه 

ــن،  ــلمن الجزائري ــاء املس ــة العل جمعي

رضورة اســتيعاب وفهم الظــروف الفكرية 

والسياســية  واالجتاعيــة  والثقافيــة 

وحتــى االقتصاديــة التــي كان يعيشــها 

الوقــت،  ذلــك  يف  الجزائــري  املجتمــع 

لتســطر اســرتاتيجية التغيــر واإلصــالح 

ــت تســتهدف إعــادة  ــي كان الشــاملة، الت

بنــاء اإلنســان الجزائــري، مبــا ميكنــه مــن 

التحــرر مــن كافــة أشــكال االستســالم 

والجهــل والفقــر واألميــة الحضاريــة التــي 

فرضهــا عليــه االســتعار الفرنــي ألزيــد 

مــن قــرن مــن الزمــن؛ لذلــك: كان الوعــي 

بهــذه الظــروف الصعبــة، وإدراك أهميتها 

ــي،  ــروع اإلصالح ــورة امل ــوى يف بل القص

ــات،  ــد األولوي ــئ يف تحدي ــذي ال يخط ال

صياغــة  وال يف  اإلنجــاز،  وســائل  وال يف 

األهــداف واملقاصــد الكــرى، املنطلــق 

األســايس للجهــود الجبــارة التــي قــام بهــا 

الشــيخ عبــد الحميــد بــن باديــس ورفاقــه 

يف جمعيــة العلــاء املســلمن الجزائريــن.

يف  باديــس  ابــن  العالمــة  نجــح  لقــد 

االهتــام يف  بالضبــط مضغــة  تحديــد 

مروعــه النهضــوي واإلصالحــي، فلخَّصها 

يف مســألتي الرتبيــة والتعليــم، وكان هــذا 

أهــم مظهــر مــن مظاهــر عبقريــة اإلنجاز 

يف فقــه الواقــع يف التجربــة النهضويــة 

عبــد  عنــد  الجزائريــة  واإلصالحيــة 

ــه  ــم أدرك بوعي ــس، ث ــن بادي ــد ب الحمي

ــر  ــنن التغي ــامل لس ــه الش ــاد، وفهم الوق

يف املجتمــع، أنَّ اإلنســان هــو الوســيلة 

ــى  ــة، أو مبعن ــة تغيري ــة ألي عملي والغاي

أدق، هــو محــور عمليــة التغيــر؛ وبالتــايل 

ــد،  ــة أو تجدي ــداث أي نهض ــن إح ال ميك

إالَّ بإعــادة صياغــة هــذا اإلنســان، الغــارق 

يف أوحــال القدريــة والعبثيــة واالنهزاميــة، 

ــا  ــا وثقافيًّ ــا وفكريًّ ــه عقديًّ ــادة صياغت إع

ــرًا  ــذا مظه ــلوكيًّا، وكان ه ــا وس واجتاعيًّ

ثانيًّــا مهــاًّ مــن مظاهــر عبقريــة اإلنجــاز 

ــس. ــن بادي ــد اب ــع عن ــه الواق يف فق

كــا أدرك ابــن باديــس -رحمــه اللــه- أنَّ 

ــم  ــن يت ــوي، ل ــي والنهض ــده اإلصالح جه

ــت  ــة اســتعارية أطبق ــن منظوم إالَّ ضم

الجزائريــن  واملجتمــع  الفــرد  عــى 

مبنظومتهــا القيميــة، وترســانتها القانونيــة، 

ومارســاتها القامئــة ألزيــد مــن قــرن 

عــى الســيطرة والقــوة والقمــع والقهــر؛ 

ــائل  ــرق والوس ــد الط ــي يج ــايل: ل وبالت
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الكــرى  الحضاريــة  املهــام  إلنجــاز 

التــي اضطلــع بهــا، بعيــًدا عــن شــتى 

ــات واإلكراهــات املفرتضــة، يجــب  املعوق

ــتعمر،  ــع املس ــل م ــن التواص ــن ف أن يتق

ــه  ــه، وال يواجه ــتفزه، وال يصادم ــال يس ف

ــا  ــارش، وإمنَّ ــى املب ــأل وع ــى امل ــذا ع هك

ــد كياســة وفراســة ودهــاء  ــب الجه يتطل

ودبلوماســية ومرونــة، حتــى يســتطيع أن 

يشــق طريــق التغيــر واإلصــالح وإعــادة 

أن  ميكــن  مثــن  بأقــل  اإلنســان،  بنــاء 

ــن  ــا م ــرًا ثالثً ــذا مظه ــكان ه ــه، ف يدفع

مظاهــر عبقريــة اإلنجــاز يف فقــه الواقــع 

ــرة. ــة الظاه ــذا العالم ــد ه عن

الدالــة عــى  إنَّ رصــد أهــم املظاهــر 

عبقريــة اإلنجــاز يف فقــه الواقــع عنــد رائد 

النهضــة الجزائريــة الحديثــة، والتــي عــرَّ 

عنهــا الشــيخ البشــر اإلبراهيمــي -رحمــه 

اللــه- مبقولتــه الشــهرة: »لــو تأخــرت 

جمعيــة العلــامء املســلمني الجزائريــني 

ســنوات قليلــة أخــرى، لَـــاَم وجــدت مــن 

ــو  ــا«، ه ــن يفهمه ــري م ــعب الجزائ الش

ــت  ــث تطرق ــة، حي ــذه الورق ــوع ه موض

فهــم  يف  اإلنجازيــة  العبقريــة  ملالمــح 

ــن  ــد ب ــد الحمي ــة عب ــد العالم ــع عن الواق

باديــس، مــن خــالل اإلجابــة عــى أســئلة 

ــل: مــن قبي

االجتاعيــة  الســياقات  هــي  مــا   )1(

والفكريــة والثقافيــة التــي أدَّت إىل ظهــور 

عنــد  واإلصالحــي  النهضــوي  املــروع 

ــس؟ ــن بادي ــد ب ــد الحمي ــة عب العالم

)2( مــا موقــع مســألتي الرتبيــة والتعليــم 

مــن املــروع النهضــوي لجمعيــة العلــاء 

املســلمن الجزائريــن؟

عبقريــة  مظاهــر  أهــم  هــي  مــا   )3(

التجربــة  يف  الواقــع  فقــه  يف  اإلنجــاز 

باديــس؟ ابــن  عنــد  النهضويــة 

صورة المثقفين عند الشيخ 
البشير اإلبراهيمي، د. البشير 

فايد، جامعة سطيف )2(، 
الجزائر:

كانــت املســألة الثقافيــة، ومــا زالــت، مــن 

ــًعا  ــداًل واس ــر ج ــي تث ــائل الت ــم املس أه

يف العاملــن العــريب واإلســالمي، إىل الحــد 

ــا الكــرى  ــه كل القضاي ــذي أضحــت في ال

مرتبطــة بهــا؛ كالوقــوف يف وجــه التدخــل 

األجنبــي بأشــكاله املختلفــة، والوحــدة 

العــريب واإلســالمي، ومحاربــة  بشــقيها 

واالســتبداد،  التخلــف  مظاهــر  جميــع 
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ونــر التعليــم وتحريــر املــرأة، والســعي 

للحــاق بركــب األمــم املتقدمــة، واملطالبــة 

والحقــوق  والدميقراطيــة  بالشــورى 

ــخ. ــة ... إل ــة والجاعي الفردي

وهــي القضايــا، التــي شــكَّلت أســاس 

فكــر النهضــة، وعنــوان اليقظــة بالنســبة 

والثقافــة  والفكــر  اإلصــالح  أعــالم  إىل 

العــرب واملســلمن، يف القرنــن التاســع 

بالرغــم  تــزال  عــر والعريــن، ومــا 

ــا هــذا،  ــا مطروحــة إيل يومن مــن تقادمه

ــب وطموحــات وأهــداف  ــة مطال يف هيئ

البشــر  والشــيخ  التحقيــق.  تنتظــر 

اإلبراهيمــي )1889م - 1965م( بوصفــه 

اإلصــالح  لقــادة  الثــاين  الجيــل  مــن 

ـه  فإنَـّ واإلســالمية؛  العربيــة  والنهضــة 

أوىل العنايــة ذاتهــا للمســألة الثقافيــة 

)التــي لـــم يفصلهــا عــن املســائل الدينيــة 

واالجتاعيــة والسياســية؛ ألنَّ االرتبــاط 

ــا  ــال ملعالجته ا، وال مج ــدًّ ــق ج ــا وثي بينه

أو التصــدي لهــا بعزلهــا عــن بعضهــا 

ــن  ـه ممَّ البعــض، بــل ميكــن القــول إنَـّ

: »معظــم اإلشــكاالت تعــود  اعتقــدوا بــأنَّ

األوىل«.  بالدرجــة  ثقافيــة  أســباب  إىل 

وأفــكاره  آراءه  الباحــث  ناقــش  لــذا: 

خــالل  مــن  الثقافيــة  املســألة  بشــأن 

النقــاط التاليــة: مفهــوم املثقــف، ومكانــة 

املثقفــن يف األمــم الراقيــة، واقــع املثقفــن 

الجزائريــن يف عــرصه، الــروط الواجــب 

بالــدور  للقيــام  املثقفــن  يف  توفرهــا 

املنــوط بهــم، وأخــرًا حاجــة املجتمــع 

ــم. ــة إليه واألم

الجلسة العلمية السادسة

منظومة القيم العليا ودورها 
في ترشيد الحضارة اإلنسانية، 
د. عبد الرزاق بلعقروز، جامعة 

سطيف )2(، الجزائر:
عــى  الباحــث  مداخلــة  تأسســت 

ــا:  ــم الُعلي االعتــاد عــى منظومــة الِقي

التوحيــد والتزكيــة والعمــران، كمعايــر 

كليــة ناظمــة للفعــل التَّغيــري، ومقاربــة 

الوقــع مقاربــة تجمــع بــن عنــارص هــذه 

الوقــت  يف  بينهــا  والتكامــل  املنظومــة 

ــة  ــا أنَّ كلم ــه هن ــدر التَّنوي ــه، ويج نفس

التَّوصيــف  ســياق  يف  تــأيت  املنظومــة 

املنهجــي للعالقــة بــن التوحيــد والتزكيــة 

والعمــران، واملــرر هــو تــالزم صفتــي 

ــذه  ــات ه ــن مكون ــل ب ــط والتكام الرتاب
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املنظومــة، ويُفصــح بعــض املنظِّريــن عــن 

ــي: ــا ي ــة ك ــذه الحقيق ه

فــإذا كان التوحيــد هــو العنــرص األســايس 

يف النظــام العــام االعتقــادي وتفرعاتــه 

املعرفيــة، والتَّزكيــة هــي التمثُّــل العمــي 

للشــخصية اإلنســانية، وتفرعاتها النَّفســية 

والعقليــة، والعمــران هــو الصــورة العامــة 

للنِّظــام االجتاعــي وتفرعاتــه االقتصاديــة 

ــا يف  ــد جمعن ــون ق ــا نك والسياســية؛ فإنَّن

هــذه املنظومــة جوانــب الحيــاة البرية، 

ومــا يتخلَّلهــا مــن صور النَّشــاط اإلنســاين؛ 

فمنظومــة القيــم هنــا مفهــوم جامــع 

ومحيــط بكافــة الفاعليــات اإلنســانية، 

تحقيًقــا للتكامــل بــن هذه املكونــات، مع 

اعتبــار التوحيــد املقــوم املركــزي واملســلك 

ــة،  ــن الحــرة الوجودي ــف ع ــن للتوق اآلم

ــالل، كــا أنَّ التَّزكيــة  وفقــدان األمــن والضَّ

يف جوهرهــا ترقيــة للنفــس اإلنســانية 

لهــا مــن مذمــوم األوصــاف،  وتطهــر 

وتزكيــة للحيــاة االجتاعيــة بإقامتهــا عى 

ــون  ــل وروح املســؤولية، ويك ــم التكاف قي

العمــران تجليًــا لخالفــة اإلنســان، بإعــار 

األرض بالخــر وتيســر ســبل الحيــاة فيهــا، 

ونقــل اإلنســانية مــن الغــي إىل الرَّشــاد. 

ــات،  ــة املكون إنَّ هــذه املنظومــة املتكامل

ليســت خاصــة باإلنســان املســلم فقــط، 

ــا هــي إنســانية وذات أبعــاد كونيــة؛  وإمنَّ

إنَّهــا يف الوقــت نفســه قيــم إنســانية 

ــه  ــن بالل ــة، ســواء يف منطــق املؤمن عاملي

الواحــد مــن أتبــاع الرســاالت، أو يف منطق 

م والنُّهــوض الحضــاري، أو  دعــاة التقــدُّ

عــى الســاحة العامليــة. ونظــرًا لهــذه 

األبعــاد اإلنســانية ميكــن القــول إنَّ هــذه 

املنظومــة بصيغتهــا التّكامليــة، تُعــد رؤية 

ــارص  ــر عــى العن ــا تتوف ــم؛ ألنَّه إىل العالـ

واإلنســان  اللــه،  املؤّسســة:  الكــرى 

ــد  ــرًا: توحي ــر تعب ــة أك ــون، وبصيغ والك

ــة اإلنســان. ــه، وعمــران الكــون وتزكي الل

فقه مراتب العلوم وأثره 
في نهضة األمة، عبد الملك 
بومنجل، جامعة سطيف )2(، 

الجزائر:
ــوم  ــدُّ فقــه املراتــب مــن أجــل العل يع

اإلســالمية وأنفعهــا وأْعَودهــا بالخــر عــى 

حيــاة الفــرد واملجتمــع واألمــة؛ فهــو فقــه 

يتخــذ مــن توجيــه الطاقــات وتنظيــم 

ــه اســتثار  ــه يتوخــى ب ــا ل الجهــود هدفً
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جهــود األفــراد والجاعــات مبــا يحفظهــا 

ويغنــم  الجــدوى،  وقلــة  التبــدد  مــن 

منهــا أقــى مــا ميكــن أن تجــود بــه مــن 

ــع. املناف

وقــد اســتنبط العلــاء املســلمون األوائــل 

ــى  ــوله -ص ــنة رس ــه وس ــاب الل ــن كت م

ــد  ــن القواع ــرًا م ــلم- كث ــه وس ــه علي الل

والعبــادات  األعــال  برتتيــب  املتصلــة 

واألهميــة  الفضــل  درجــات  بحســب 

وارتقــى  واملــكان،  للزمــان  واملناســبة 

ــًا  ــارت عل ــد فص ــذه القواع ــم به بعضه

مراتــب  )فقــه  يُســمى  بذاتــه  قامئًــا 

األعــال(، كــا ُعنــي آخــرون بعلــٍم شــبيه 

بــه متصــل األســباب بطبيعتــه وغايتــه 

وهــو )تصنيــف العلــوم(، وســواء أخــاض 

العلــاء املســلمون يف مراتــب العلــوم 

أم يف إطــار  التصنيــف،  يف إطــار هــذا 

اإلرشــاد إىل املنهــج الرتبــوي التعليمــي 

الــذي ينبغــي أن يراعيــه أهــل العلــم 

ــذا  ــل ه ــإنَّ حاص ــوم؛ ف ــل العل يف تحصي

املســعى العلمــي الوجيــه هــو لــون مــن 

)فقــه  الفقــه يجــدر أن يطلــق عليــه 

مراتــب العلــوم(، مهمتــه إرشــاد املتعلــم 

ــده مــن  ــاء رصي إىل أقــوم املذاهــب يف بن

ــارات،  ــرات وامله ــارف والخ ــوم واملع العل

بحســب األهــداف التــي يقصــد بلوغهــا، 

وبحســب مــا تتطلــع إليــه األمــة مــن ســٍد 

لحاجاتهــا وتعزيــز لوجودهــا وتحقيــق 

ألهدافهــا الحضاريــة ذات الصلــة بواقعهــا 

التاريخــي وغاياتهــا املســتقبلية.

ولــن رتــب العلــاء األوائــل العلــوم ترتيبًا 

ــة يف  ــة والدنيوي ــم الديني ــي حاجاته يراع

ــا  ــات م ــذه الحاج ــن ه ــإنَّ م ــم؛ ف زمانه

هــو ثابــت مســتقر، ومنهــا مــا هــو خاضع 

لتغــر الزمــان وتطــور األوضــاع، فهــو 

يتصــل بحــال األمــة يف زمــان مخصــوص. 

ــة يف كل  ــى األم ــب ع ــد وج ــه؛ فق وعلي

ــر  ــا أن تنظ ــل تاريخه ــن مراح ــة م مرحل

يف العلــوم التــي هــي ســبيلها إىل تحقيــق 

ــة.  ــك املرحل ــا يف تل مقاصدهــا الُعلي

ــة  ــة الهزمي ــش مرحل ــا اآلن تعي وإن أمتن

النفســية، والفــوىض االجتاعيــة، والعجــز 

عــن التفكــر املوضوعــي املنظــم املنتــج، 

ومــن غيــاب الرؤيــة وانعــدام الهــدف 

وضمــور الطمــوح، وقلــة البصــرة الفكرية 

عــى  التعويــل  وهيمنــة  والسياســية، 

ــارف  ًدا باملع ــزوِّ ــا وُم ــًدا وُمعلِّ ــر رائ اآلخ
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والســلع عــى حــدٍّ ســواء. فوجــب أن 

ــوم(  ــب العل ــه مرات ــوم إىل )فق ــر الي يُنظ

نظــرة تســتجيب لحاجــات العــرص، تقــوم 

عــى تحديــد الثغــرات التــي تســللت منها 

اآلفــات املانعــة مــن النهضــة، ثــم ترتيــب 

والتمكــن  تحصيلهــا  الكفيــل  العلــوم 

منهــا بســد هــذه الثغــرات، ومبــارشة 

بنــاء الطاقــات واملهــارات التــي ستشــكل 

املنطلــق لنهضــة إســالمية توفــر جهودهــا 

يف تصحيــح املســار وبناء الحضارة أســباب 

ــانية،  ــوم اإلنس ــكَّ أنَّ العل ــاح. وال ش النج

وهــي ال تحظــى اليــوم إالَّ باهتــام يســر، 

ســيكون لهــا مرتبــة عاليــة يف هــذا الفقــه 

القديــم الجديــد؛ إذ اآلفــات التــي أســلفنا 

ــه  ــتغل ب ــا تش ــم م ــي يف صمي ــا ه ذكره

ــوم.  هــذه العل

آليات التحقيق في مآِل الحكم 
إلى مقصده عند التنـزيل، د. 

عبد العزيز العيادي، جامعة 
سطيف )2(، الجزائر:

ــا يف نطــاق  يــرد الحكــم الرعــي عامًّ

ه للحكــم عليــه؛ وبالتايل:  النــوع الــذي وجَّ

ــا  فاملقصــد الــذي يــؤول إليــه يكــون عامًّ

تبًعــا لعمــوم حكمــه. غــر أنَّ الوقائــع 

دة ال تــأيت مجــرَّدة، بحيــث إذا  املتجــدِّ

ــار  ــوم يف إط ــا املعل ــا حكمه ــري عليه أُج

ــى  نوعهــا أمثــرت املقصــد الرعــي املتوخَّ

ــا تــأيت متلبِّســة باعتبــارات  فيهــا، وإمنَّ

ــة تســتدعي نظــر املجتهــد فيهــا  خاصَّ

مــن خــالل دخولهــا يف نطــاق هــذا النــوع 

وخضوعهــا لحكمــه. هــذه االعتبــارات 

ــق مقصــد هــذا  غالبًــا مــا تحــول دون تحقُّ

ــا. ــه اآليلِّ عليه ــد إجرائ ــم عن الحك

عــام  ضبــط  املقصــد  هــذا  أنَّ  ذلــك 

ــراًدا  ــواع تشــتمل أف لعمــوم حكمــه يف أن

ــع؛  ــال والوقائ ــن األفع ــورة م ــر محص غ

كلٌّ منهــا يختلــف عــن اآلخــر باعتبــارات 

التَّشــخُّص.

ــا تقــع  ــع واألفعــال حين ــراد الوقائ إنَّ أف

ــن  ــا قرائ ــا تصاحبه ــرَّدة، وإمنَّ ــأيت مج ال ت

ــخِّصها؛ ال  ــة تش ــات ظرفيَّ ــة ومالبس حاليَّ

ــا عــن إطــار نوعهــا، ولكــن  تخرجهــا غالبً

ــام  ــار الع ــك اإلط ــل ذل ــا داخ ــد متيِّزه ق

ــراء  ــإنَّ إج ؛ ف ــمَّ ــن ثَ ــرة. وم ــات كث حيثي

ــا  ــون مفضيً ــد يك ــا ق ــا عليه ــم نوعه حك

إىل مفســدة؛ مــن حيــث كان املقصــد 

ــة. ــق املصلح تحقي
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ــة  عيَّ ــكام الرَّ ــزيل األح ــإنَّ تنـ ــه: ف وعلي

عــى واقــع األفعــال ال بـُـدَّ أن يكــون مبنيًّــا 

عــى منهــج؛ أساســه التَّحقيــق يف حصــول 

ــاة مــن األحــكام. املقاصــد املتوخَّ

الورشة العلمية الموازية

مقاربة مفاهيمية في فقه 
الواقع، رمضان بن بخمة، جامعة 

سطيف )2(، الجزائر:
إنَّ اإلنســان هــو املحــور الــذي عليــه 

ُســخر،  ولــه  والوجــود  الكــون  يــدور 

وطلــب إليــه أن يعبــد اللــه -عــز وجــل- 

ــه  ــع الل خالقــه بهــذا التســخر، وقــد صن

-عــز وجــل- كل مقومــات هــذه العبــادة 

ــات االســتخالف يف هــذا الكــون،  ومقتضي

ـه علــم آدم -عليــه الســالم-  وذلــك أنَـّ

األســاء كلهــا؛ ألنَّهــا واقعــه.  إنَّ فقــه 

الواقــع أصــل مــن أصــول ديننــا الحنيــف، 

وأصــل مــن أصــول العلــم، وقــد تحــدث 

ــق  ــل ودقي ــكل مفص ــم بش ــرآن الكري الق

ــة  ــور الدال ــن الس ــع، وم ــه الواق ــن فق ع

ــة، حتــى ســاها  ــك ســورة التوب عــى ذل

ألنَّهــا  بالفاضحــة؛  املفريــن  بعــض 

فضحــت الكفــار واملنافقــن، كــا فضحت 

أســاليبهم وخططهــم. والتجديــد يتطلــب 

العالـــم  ألوضــاع  الســليم  التشــخيص 

اإلســالمي، والتعــرف إىل مواطــن العلــة 

فيــه، بهــدف تقديــم العــالج الصحيــح 

ــة  ــا الحضاري ــة مــن أزمته والخــروج باألم

الخانقــة، واملســاهمة يف صنــع التقــدم 

ونهــدف  للبريــة جمعــاء.  الحضــاري 

مــن خــالل هــذا امللخــص إىل تســليط 

الضــوء عــى مفهــوم فقــه الواقــع؛ وذلــك 

ــان  ــة األخــرة، وبي ــه يف اآلون لكــرة تداول

ــع. ــه الواق ــة إىل فق الحاج

فقه الواقع ومسألة التجديد 
الحضاري، األستاذ الرزقي كتاف، 

جامعة سطيف )2(، الجزائر:
تعــرف املجتمعــات البريــة يف اآلونــة 

ــارعة  ــة متس ــة حضاري ــة ديناميكي الراهن

ــمولية،  ــاق الش ــو نط ــر نح ــدة تس ومعق

وبالرغــم مــن تفــاوت واختــالف تواجدهــا 

ــت  ــا أحال ــن األقطــار واألمصــار؛ إالَّ أنَّه ب

املفكريــن والباحثــن إىل التطــرق بإمعــاٍن 

يف  تتمثــل  جوهريــة  مســألة  لدراســة 

تتبعــه  ورضورة  الحضــاري  التجديــد 

وترقبــه بحــذر متناهــي الدقــة خاصــة 

يف ظــل التالقــي واالتصــال العاملــي الــذي 
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وال  الجغرافيــة  بالحــدود  ال  يعــرتف  ال 

باملوروثــات الثقافيــة للمجتمعــات، وكــذا 

األســس الدينيــة والركائــز الروحيــة التــي 

ــاين يف  ــرص اإلنس ــود العن ــة وج ــد غاي تع

هــذا الكــون. إنَّ هــذا التحــدي وضــع 

اإلنســانية واألمــة اإلســالمية يف اختبــار 

صعــب بــن الولــوج يف هــذا التحــول 

عــن  والتنــازل  والتجــرد  الحضــاري 

الزخــم  هــذا  اســتقبال  أو  املقومــات 

نقلــة  إحــداث  مــن خــالل  الحضــاري 

الوعــي  يف  دالليــة  أبعــاد  ذات  نوعيــة 

اإلنســاين بحيــث تتيــح فرصــة انتقــال 

ــات  ــكار والخــرات والثقاف ــارف واألف املع

الوجــودي  بالرأســال  املســاس  دون 

لإلنســانية أال وهــو الديــن.

ــراز  ــا ملزمــون بإب ــاًء عــى ذلــك؛ فإنَّن وبن

دور وفعاليــة الديــن اإلســالمي يف بنــاء 

الثقافــة الحيويــة املتجــددة والتي رســمها 

الرؤيــة  وفــق  القويــم  الوحــي  منهــج 

الدينيــة الكونيــة للتجديــد الحضــاري؛ 

ــاء  ــن يف البن ــل دور الدي ــي تفعي إذ ينبغ

إحــداث  يف  ودوره  والحضــارة  الثقــايف 

ــوازن الحضــاري الكــوين مــن املنظــور  الت

ــايرة  ــانية مبس ــمح لإلنس ــا يس ــي مب الدين

ــع  ــب م ــا يتناس ــة مب ــوالت الحضاري التح

الحفــاظ عــى كليــات الديــن والقيــم 

الثقافيــة. والرتاكــات  األخالقيــة 

البعد الواقعي في فقه التغيير 
في ضوء المنهج النبوي، أ. أكرم 

بلعمري، جامعة وادي سوف، 
الجزائر:

القــرآن  -بعــد  النبويــة  الســنة  تعتــر 

الكريــم- مصــدًرا ثانيًــا من مصــادر التأيس 

ــن  ــارصة، فل يف مشــاريع االســتخالف املع

كان املقصــد مــن القصص القــرآين يف رسده 

لنــاذج النهــوض التــي قــام بهــا األنبيــاء 

ــالم- هــو التَّســلية للنَّبــي  -عليهــم السَّ

-صــى اللــه عليــه وســلم- يف دعوتــه؛ 

ــاوز إىل  ــدٍّ ومتج ــد متع ــذا املقص ــإنَّ ه ف

ــن  ــتلهم م ــارصة لتس ــر املع ــود التَّغي جه

املنهــج النَّبــوي يف التّغيــر باألســوة، ومبــا 

ــنة النَّبويــة تُشــكِّل مرجًعــا أساســيًّا  أنَّ السُّ

ــوع  ــا مجم ــر، باعتباره ــوى التَّغي ــكلِّ ق ل

راعــت  ومنظَّمــة،  ممنهجــة  مواقــف 

ـا،  جميــع جوانــب بنــاء اإلنســان، مادِّيًـّ

املســتوين  عــى  ونفســيًّا،  وأخالقيًّــا، 

الفــردي والجاعــي ...، وقدمــت أمنوذًجــا 

ــم  ــاَّ يُحتِّ ــخ؛ م ــة التاري ــر حرك ــا ع مثاليًّ
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ــع كّل  عــى املقتــدي باملنهــج النَّبــوي تتبُّ

مــا مــن شــأنه أن يوصــل إىل تحقيــق أكــر 

ــة.  ــة اإلصالحي ــج للحرك النَّتائ

ــن  ــث ع ــة الحدي ــرز إلزامي ــا ت ــن هن م

املنهــج النَّبــوي إلبــراز البعــد الواقعــي يف 

ــه وســلم-  ــه علي ــي -صــى الل دعــوة النَّب

ــة،  ــراءة حركي ــة ق ــنَّة النَّبويَّ ــراءة السُّ وق

تكــون النَّــواة األساســية ملشــاريع اإلصــالح 

مالمــح  أهــم  هــي  فــا  املعــارصة. 

الواقعيــة يف دعــوة النبــي -صــى اللــه 

ــى  ــى املصطف ــف راع ــلم- وكي ــه وس علي

أهميــة هــذا البعــد يف حركــة التغيــر، 

وكيــف ميكــن االســتثار يف املنهــج النبوي 

ــر  كإطــار مرجعــي ملهــم لحــركات التَّغي

املعــارصة؟ وكيــف تســهم الســنة النبويــة 

ــارص؟ ــع املع ــراءة الواق يف ق

تدبير االختالف في فقه الواقع، 
د. رحماني ميلود، جامعة سطيف 

)2(، الجزائر:
ال نــكاد نجــد اســتثناء يف حــركات اإلصالح 

والتغيــر مبختلــف مشــاربها حــول رضورة 

ــل  ــه قب ــخيص أزمات ــع وتش ــة الواق معرف

أو  إصالحــي  عمــل  أي  عــن  الحديــث 

تغيــري يف هــذا الواقــع، غــر أنَّ حضــور 

الفــوارق األيديولوجيــة والفكريــة، وتعدد 

ــل برســم  ــرؤى كفي ــن ال املنظــورات وتباي

ــى  ــع الواحــد يف صــور متعــددة حت الواق

داخــل النســق الفكــري الواحــد؛ فالــذات 

ــع، تقــوم  ــة الرصــد للواق املارســة لعملي

ــريف  ــايف ومع ــد ثق ــن رصي ــا م ــا انطالقً به

ــراءة ليســت  ــة الق ــك أنَّ عملي ــن، ذل مع

ــة  ــي آلي ــا ه ــاء، وإمنَّ ــة ص ــة حيادي آلي

تفاعليــة تحــر فيهــا الــذات مبكتســباتها 

وطموحاتهــا، يف عمليــة ســبك للوقائــع 

ذهنيــة  صــورة  إىل  وتحويلهــا  القامئــة 

ــري. ــي والتغ ــل اإلصالح ــوع العم ملوض

ومنــه؛ فــإنَّ جوهــر العمليــة التغريــة 

ــور  ــة للص ــو معالج ــا ه ــة إمنَّ أو اإلصالحي

فيهــا  تتبايــن  الواقــع،  عــن  املدركــة 

املشــاريع بحســب تبايــن الــرؤى الفكرية، 

وتبايــن منظــورات الرصد، وهــذا وإن كان 

ــه  ــراءة؛ إالَّ أنَّ ــا يف الق ــراء وتنوًع يشــكل ث

ــات  ــا يف عملي ــة مقدراته ــد األم ــد يفق ق

استنـــزاف متبادلة إذا لـــم يلــَق هذا الراء 

االســتثار الالئــق الــذي يدفــع باألمــة إىل 

ــدى كل األطــراف. ــا املنشــود ل أفقه

ــل  ــؤال العم ــام س ــنا أم ــد أنفس ــا نج هن
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ــن  ــع، ب ــه الواق ــالف يف فق ــه االخت يف فق

ــإذا  ــوض. ف ــال النه ــع وآم ــات الواق تحدي

ــى  ــة ومعط ــة بري ــالف طبيع كان االخت

ــإىل أي مــدى ميكــن االســتثار  إنســانيًا ف

يف االختــالف؟

مبدأ الواقعية ودوره في النهضة 
اإلسالمية عند عبد المجيد 

النجار، األستاذة شبلي هجيرة، 
جامعة سطيف )2(، الجزائر:

يتنــاول املوضــوع تصــور املفكــر التونــي 

ــة  ــة النهض ــار( لقضي ــد النج ــد املجي )عب

حســب  اإلســالمية  فاألمــة  اإلســالمية، 

النجــار تواجــه تحديات فكرية وفلســفية، 

والفكــر العقــدي مطالــب مبواجهــة تلــك 

ــن خــالل  ــوازن، م ــاءة وت ــات بكف التحدي

مقتضيــات  مــن  النجــار  طرحــه  مــا 

منهجيــة تجســدت يف )مبــدأ الواقعيــة أو 

ــي(. ــر الواقع الفك

يف  املســلمن  أزمــة  أنَّ  النجــار  اعتــر 

األســاس هــي أزمــة تفكــر؛ ولــذا: يجــب 

ــوم  ــالمي الي ــر اإلس ــن بالفك ــى املهتم ع

املنهجــي  الجانــب  إىل  الحــوار  توجيــه 

ــباب  ــم أس ــن أه ــو م ــر فه ــذا الفك يف ه

ترشــيده، وهــو يتصــدى للنهضة اإلســالمية 

ــابكة  ــدة ومتش ــروف معق ــاملة يف ظ الش

القويــم األصيــل ال  املنهــج  فمــن دون 

ــيئًا  ــي ش ــى أن يبن ــر ع ــذا الفك ــدر ه يق

ويظــل تائًهــا تتقاذفــه التيــارات، وال يرىس 

عــى حــال.

م لنــا النجــار  مــن هــذا املنطلــق، قــدَّ

الفكــر الواقعــي كآليــة منهجيــة يف الفكــر 

املســلمن  مشــكالت  لعــالج  اإلســالمي 

بالفكــر  ذلــك  يف  اســتهداء  الراهنــة 

الكالمــي يف طــور نضجــه وحيويتــه حينــا 

ــا  ــايف مب ــدي الثق ــع العق ــه الواق كان يجاب

ــزوع  ــى النـ ــاليب، مبعن ــن األس ــبه م يناس

الفكــر  يف  للواقعيــة  التأســيس  نحــو 

الواقعيــة  )بعــث  املعــارص  اإلســالمي 

الكالميــة(.

بعــض  رفعــت  امللتقــى،  ختــام  يف 

التوصيــات، وكان مــن أهمهــا أن يتبــع 

ــة(  ــات أخــرى )موضوعاتي امللتقــى مبلتقي

تطــرح إشــكال فقــه الواقــع يف تخصصــات 

دقيقــة،  )تقنيــة(  وبرؤيــة  محــددة 

خصوًصــا مــع غنــى اإلطــار النظــري الــذي 

طرحتــه مداخــالت املؤمتــر.
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      ميكــن إجــاُل مســار التصــوف يف تاريــخ 

مســترشق  2002م(:   -1920( مقــديس  جــورج   )1(

أمريــي ذو أصــول عربيــة، تخصــص يف دراســة 

املذاهــب اإلســامية، والتأريــخ لهــا، وال ســيام 

ــن  ــوراه م ــة الدكت ــال درج ــي. ن ــب الحنب املذه

يف  ودرَّس  1964م.  ســنة  الســوربون  جامعــة 

ــارد  ــات الكــرى، أبرزهــا: هارف ــن الجامع ــدد م ع

ــل،  ــهر أعاملــه: »ابــن عقي وبنســلفانيا. مــن أش

ــيي«،  ــر الكاس ــام الع ــة يف إس ــن والثقاف الدي

ــد املســلمني  ــم عن ــات: معاهــد العل »نشــأة الكلي

ويف الغــرب«، »اإلســام الحنبــي«

)2( Humaniora Islamica : an annual Publica-

tion of islamic Studies and the Humani-

ties, vol.2, 1974

التاريــخ اإلســامي  )*( د. أحمــد محمــود مــدرس 

والحضــارة، بكليــة دار العلــوم، جامعــة القاهــرة. 

ــم: ــرتوين للمرتج ــد اإللك الري

ahmed77_historian@yahoo.com

المذهب الحنبلي والتصوف |  جورج مقدسي)1(
The Hanbali School and Sufism)2(

ترجمة
د. أحمد محمود محمد إبراهيم )*( 
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الحــركات الدينيــة اإلســامية -كــا ميكــن 

ــا عــن اإلســام-  أن نســتقرئه مــن أعالن

عــى النحــو اآليت: 

ــخ  ــَد يف تاري ــذي ُولِ ــوُف، ال ــي التص حظ

مبكــر مــن عمــر اإلســام، بفــرتة مــن 

ــني األول  ــال القرن ــكون خ ــدوء والس اله

والثــاين للهجــرة. ثــم صــادف معارضــًة 

ــل اإلســام الرســمي، إبــان القــرن  مــن ِقبَ

ــراب،  ــن االضط ــرتٌة م ــا ف ــث، أعقبته الثال

بلغــت ذروتهــا يف تعذيــب الحــاج ذلــك 

الشــهيد الصــويف العظيــم -تعذيبًــا اشــتهر 

ــد  ــنًقا. وق ــه ش ــمعته- وإعدام ــوء س بس

وقــع ذلــك الحــادُث )إعــدام الحــاج( 

الرابــع  القــرن  مــن  األول  الربــع  يف 

كان  ثــم  امليــادي(.  )العــارش  الهجــري 

ــرًا نحــو  ــُة تغي ــُة التالي أن شــهدت الحقب

ــب  ــُض الكت ــْت بع ــا ُصنَِّف ــل؛ ففيه األفض

يف التصــوف، كــام أُعيــد نســخها وتداولهــا 

ــد  ــائعة، فق ــة الش ــا للرواي ــاُس. ووفًق الن

الخامــس  القــرن  إبــان  الغــزايلُّ  نجــح 

الهجــري )الحــادي عــرش امليــادي(، وعــى 

نحــو يوشــك أن يكــون فرديًّــا، يف التوفيــق 

بــني اإلســام الرســمي والتصــوف، بصــورة 

نهائيــة وحاســمة، وإن مل يتحقــق انتصــاره 

صفــوف  داخــل  مريــر  رصاٍع  بعــد  إال 

 )Islamic orthodoxy(ــني السُّ اإلســام 

.)a(

إليهــم  يُْنظَــر  -الذيــن  الحنابلــة  إن 

ــني  ــم محافظ ــرى بوصفه ــورة أو بأخ بص

ومتعنتــني،  ومتزمتــني،  النخــاع،  حتــى 

ــا  ــراوة، وفًق ــوا ب ــني- قاتل ــل ومتعصب ب

ملــا نُِقــَل إلينــا، يف معارضــة االعــرتاف 

اإلســام  صفــوف  داخــل  بالتصــوف 

ــني.  السُّ

لقــد حــارب الحنابلــُة التصــوَف قبــل 

انتصــاره وظلــوا يحاربونــه بعــد انتصــاره. 

يف  ومــى  انتــرش،  التصــوف  أن  بيــد 

اإلســامي  للعــامل  العظيمــة  غزواتــه 

املتنامــي، بفضــل الجهــود الضخمــة التــي 

بذلهــا الغــزايلُّ، ورغــم املقاومــة الصارمــة 

التــي أبداهــا املذهــُب الحنبــي عــى 

ــرون. ــدى ق م

ولــن اختلفــت القصــُة يف تفاصيلهــا؛ فــإنَّ 

ثــاث مراحــل متاميــزة ميكــن  هنــاك 

الخــروج بهــا مــن الروايــات املختلفــة، 

ــي:  وه
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)1( مياد التصوف وبزوغ نجمه. 

)2( رصاع التصوف مع اإلسام الرسمي. 

رغــم  وانتشــاره  التصــوف  غلبــة   )3(

الحنبليــة.  املعارضــة  صابــة 

ومل يجمــع الباحثــون إال عــى املرحلــة 

الثالثــة، أال وهــي: انتصــار التصــوف يف 

مواجهــة املعارضــة الحنبليــة اللــدود.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن أكــر صــور 

ــزت حــول  ــا تركَّ ــرأي إلحاًح الخــاف يف ال

اإلســامي:  التصــوف  أصــول  مشــكلة 

هــل هــي أصــول داخليــة، انبثقــت مــن 

املصــادر الدينيــة الذاتيــة، أم أنهــا أصــول 

خارجيــة، نتيجــة دوافــع وافــدة مــن 

يبــدو أن اإلجــامع -يف  أديــان أخــرى؟ 

ــح القــول  ــة األخــرة- يصــبُّ يف صال اآلون

بإســامية أصــول التصــوف، وهــو إجــامع 

للقــرآن  املســتمر  ـر  التََّدبُـّ إىل  يســتند 

التــي  األطروحــة  هــي  وتلــك  نفســه. 

 Louis( دافــع عنهــا لويــس ماســينيون

أصــول  عــن  مقالــه  يف   )Massignon

واملنشــور  اإلســامي  التصــوف  معجــم 

ــة  ــى دراس ــا ع ــنة )1922م()1(؛ تأسيًس س

)1( Second revised edition )Paris: J. Vrin, 

1954(.

بارعــة لوثائــق القــرون الثاثــة األوىل مــن 

ــام.  تاريــخ اإلس

وليــس مــن قصــدي أن أعالــج أصــول 

ــام  ــك، ففي ــع ذل التصــوف أو تطــوره. وم

يتصــل مبســألة األصــول تلــك، فــإن الــذي 

انتهيــُت إليــه يدعــم النظريــة القائلــة 

اإلســامي  للتصــوف  الذاتيــة  بالنشــأة 

 Louis( ــينيون ــس ماس ــا لوي ــام طرحه ك

Massignon(. ومهــام يكــن مــن أمر، فإن 

الشــاغل الرئيــس لتلــك الورقــة يكمــن يف 

يشء آخــر، وهــو فحــص القيمــة الحقيقية 

ألطروحــة الخصومــة الحنبليــة للتصــوف. 

تســيهر  جولــد  إجنــاس  عمــل  فمنــذ 

)Ignaz Goldziher(، واملذهــب الحنبــي 

هــو كبش الفــداء األثر لدى االتـجـــاهات 

الحديثــة يف الدراســات اإلســامية. ولعلــه 

مــن الــروري -بالنســبة يل- أن أذكــر 

أن داريس اإلســاميات يدينــون بالفضــل 

الــذي  البــارز  العالِــِم  لذلــك  العظيــم 

ــُه يف مجموعهــا أساًســا مــن  تشــكِّل أعاملُ

أهــم األســس الصلبــة يف حقــل دراســاتنا. 

بيــد أنــه -إذا جــاز التعبــر- كانــت لديــه 

بقعــة عميــاء فيــام يتعلــق باملذهــب 

الحنبــي، اكتســبها مــن املصــادر املعاديــة 
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ــت  ــي أُدرج ــة الت ــي البقع ــة، وه للحنابل

ــذي  ــاز ال ــرتاث املمت بطبيعــة الحــال يف ال

ــا. تركــه لن

الواضحــة  الرؤيــة  إىل  افتقــاره  ولعــل 

يرجــع يف جانــب منــه إىل طبيعــة املصادر 

أُتيحــت  التــي  املطبوعــة  التاريخيــة 

لــه يف مطلــع القــرن العرشيــن، فهــي 

ــز ضــد املذهــب  ــة بالتحي مصــادر ُمْفَعَم

الحنبــي، وهــي التــي وفَّــرت املــواد التــي 

معرفتنــا  أســس  إرســاء  اســتُخدمت يف 

الخاصــة بذلــك املذهــب.

وعــى الرغــم مــن أن كثــرًا مــن املصــادر 

األخــرى أضحــت متاحــة، فــإن االنطباعات 

الناشــئة عــن املصــادر األوىل والدراســات 

ــًة  ــت قامئ ــت عــى أساســها ظل ــي بُني الت

عــى حالهــا.

ومــا زال كثــر مــن داريس اإلســاميات 

اليــوم  إىل  يُفاَجــأون  االطــاع  واســعي 

ــاري  ــنِي األنص ــمعون أن الصوفي ــني يس ح

الهــروي )ت 481هـــ/1089م()1(، وعبــد 

 )1(عن ذلك الصويف، انظر: 

EI2, art. al-Ansárí al-Harawí )by S. de 

Beaurecueil(.

ــاين )ت 561هـــ/1166م()2(  ــادر الجي الق

ــا. كليهــام كان حنبليًّــا قُحًّ

أمــا أولئــك الذيــن يعرفــون أن هذيــن 

الصوفيــني كانــا حنبليــنِي يتقــداِن حامســًة 

ملذهبهــام، فيُِقــرُّون عــادًة بتلــك الحقيقــة 

ــدة  ــن القاع ــا م ــتثناًء عارًض ــا اس بوصفه

ــة  ــة الحنبلي ــة بالخصوم ــائدة والقائل الس

ــر  ــون أث ــك يقتف ــم يف ذل ــوف. وه للتص

جولــد تســيهر )Goldziher( الــذي يــرى 

أن انتســاب هذيــن الصوفيــني إىل املذهب 

الحنبــي إمنــا يرجــع إىل فرارهــام مــن 

 .)b()((ــة ــة العقلي ــكام ذي النزع ــم ال عل

ومــع ذلــك، فــإن اإلرصار عــى فكــرة 

خصومــة الحنابلــة للتصــوف ال ترجــع 

ولكنهــا  املصــادر وحدهــا،  طبيعــة  إىل 

تُْعــزى أيًضــا إىل لغــة تلــك املصــادر، تلــك 

ــا  ــزل تقابلن دة التــي مل ت املشــكلة املتجــدِّ

مــن  بلغتنــا  التــي  الوثائــق  حالــة  يف 

العصــور الوســطى. 

 )2( عن ذلك الصويف، انظر: 

EI2, s. v. 'Abd al-Kádir al-Djilání )by W. 

Braune(.

)3( Goldziher, Le dogme et la loi de l'Islam 

)Paris: P. Geuthner, 1920(, pp. 144, 145.



| 360361 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

ولعــل مشــكلة اللغــة تتضــح متاًمــا يف 

ــع  ــني يراج ــا؛ فح ــة ذاته ــادر الحنبلي املص

املــرُء التعريــف بالصوفيــنِي املذكوريــِن 

يف كتــاب الرتاجــم الــذي وضعــه ابــُن 

الحنبــي،  املذهــب  ألبنــاء  رجــب 

يجــد األنصــاري ُمَشــاًرا إليــه بوصفــه 

مشــاًرا  الجيــاين  ويجــد  »الصــويف«)1(، 

كان  ولــن  »الزاهــد«)2(.  بوصفــه  إليــه 

تفســرهام  ميكــن  املصطلحــان  هــذان 

ــويفٌّ(  ــا )ص ــون لدين ــنيَّ أن يك ــا، تع حرفيًّ

ــٍد( يف  ــُض )زاه ــاري، ومح ــة األنص يف حال

حالــة الجيــاين. ولكــن حســبنا أن يكــون 

لدينــا صــويف واحــد يف الحنابلــة، بشــهادة 

صاحــب الرتاجــم الحنبــي، يف ظــل هــذه 

اهتاممنــا.  ليكــون موضــع  املابســات، 

الحنبــي  ــر  السِّ كاتــب  أن  واعتقادنــا 

ــة«،  ــات الحنابل ــل طبق ــب، »ذي ــن رج ــر: اب  )1( انظ

تحقيــق: هــري الوســت، ســامي الدهــان، الجــزء 

الفرنــي  املعهــد  مطبوعــات  )دمشــق،  األول، 

ــطر  ــل«، )1/ 64(، )الس ــق، 1951م( »= ذي بدمش

حامــد  محمــد  بتحقيــق:  أخــرى  نــرشة  11(؛ 

الفقــي، الجــزء الثــاين، )القاهــرة، مطبعــة دار 

الســنة املحمديــة، )72)1هـــ = 1972م( »= ذيل«، 

نــرشة الفقــي، )1/ 50(، )الســطر 9(.

)نــرشة  الحنابلــة«،  طبقــات  »ذيــل  انظــر:   )2(  

.)10 )الســطر   ،)290  /1( الفقــي(، 

ينبغــي أن يحــذر عــى نحــو كاٍف، حتــى 

ــن  ــت. وم ــألة يف صم ــك املس ــاوز تل يتج

ــُن رجــب  خــال األلقــاب التــي نحلهــا اب

ــاين(،  ــروي والجي ــنِي )اله ــن الصوفي هذي

ميكــن اســتخاص اســتنتاجني مبدئيــني: 

يبــدو  فيــام  ابــن رجــب  يكــن  )1( مل 

يستشــعر الحاجة إىل الحيطــة فيام يتعلق 

بالتصــوف يف طبقــات املذهــب الحنبــي. 

مصطلحــي  اصطناعــه  يوحــي   )2(

القــول  بإمكانيــة  و»زاهــد«  »صــويف«، 

بالتنــاوب. يُْســتَْخَدمان  بأنهــام 

ويـعّزز هـذيـن االسـتـنـتـاجـيـن الـقـراءُة 

فهــذان  رجــب.  ابــن  لذيــل  التاليــة 

ــان  ــم يغطي ــاب الرتاج ــزءان مــن كت الج

املذهــب  تاريــخ  مــن  قــرون  ثاثــة 

الحنبــي، مــن منتصــف القــرن الخامــس 

الهجــري )الحــادي عــرش امليــادي( إىل 

منتصــف القــرن الثامــن الهجــري )الرابــع 

عــرش امليــادي(. فبمجــرد قــراءة صــدور 

األســامء  مــن  تتألــف  التــي  الرتاجــم 

واأللقــاب الكاملــة ملــْن ترجــم لهــم ابــُن 

ــارئُ  ــتطيع الق ــة، يس ــن الحنابل ــب م رج

ــم  ــر إليه ــة أُش أن يصــادف عــرشة صوفي
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بهــذه الصفــة)1(. فــإذا تجــاوز القــارئُ 

األســامَء إىل نــّص الرتاجــم ذاتــه، يســتطيع 

ــال ذلــك  ــة أمث أن يجــد كذلــك نحــو ثاث

التعــرف  الحنابلــة ميكــن  مــن  العــدد 

إليهــم، دون عنــاء، باعتبارهــم صوفيــة)2(. 

العــدد  فــإن  التدقيــق،  مــن  ومبزيــد 

اإلجــاميل الــذي ميكــن إحصــاؤه يزيــد 

ــون  ــم ميثِّل ــي أنه ــام يعن ــة؛ م ــى املائ ع

ــن  ــة الذي ــدس الحنابل ــى س ــو ع ــا يرب م

ــد أن العــدد  ــُن رجــب. بي ــم اب ترجــم له

زال  مــا  الحنابلــة  للصوفيــة  الصحيــح 

أكــر مــن ذلــك؛ نظــرًا ألن ابــن رجــب ال 

دنــا بــأي إشــارات الفتــة عــن تصــوف  يزوِّ

حنابلــة آخريــن ممــن يُعرفــون بأنهــم 

ــا عــى مصــادر أخــرى))(. ــة تأسيًس صوفي

 )1( انظــر: »ذيــل طبقــات الحنابلــة« )نــرشة الفقــي(. 

ــة: )22، 27، 6)1، 7)1، 89)،  ــام الرتاجــم اآلتي أرق

.)466 ،46( ،445 ،(98 ،(9(

 )2( انظــر: »ذيــل طبقــات الحنابلــة« )نــرشة الفقــي(، 

أرقــام: )9)1، )19، 196، 197، 200، ))2، 274، 

 ،(81 ،(7( ،(70 ،(69 ،(2( ،(1( ،(07 ،(02 ،289

 ،49( ،492 ،47( ،472 ،448 ،4(6 ،405 ،(97 ،(96

.)551 ،514

ــة انظــر: املخطــط  ــة الحنابل  ))( عــن هــؤالء الصوفي

ــاه. أدن

ومنــذ ســنوات قليلــة، كتبــُت بإيجــاز عــن 

التصــوف الحنبــي يف بغــداد خــال القــرن 

ــن  ــر اب ــادي، يف ع ــرش املي ــادي ع الح

عقيــل )ت )51هـــ/1119م()4(. ومنذ ذلك 

التاريــخ، وخاصــة يف اآلونــة األخــرة، وأنــا 

أصــادف مصــادر تُلقــي مزيــًدا مــن الضوء 

التــزام املذهــب الحنبــي  عــى مــدى 

ــه الحنبــي  ــان للفقي بالتصــوف. مثــة كتاب

ــا  ابــن قدامــة )ت 620هـــ/)122م( أوحي

ــاه)5(:  ــك االتج ــث يف ذل ــرورة البح يل ب

أوعــز  الــذي  ابــن«  »التوَّ كتــاب  األول: 

بقــوة إىل رســالة ذات شــقني: شــّق يف 

تأييــد املذهــب الحنبــي، واآلخــر يف تأييــد 

التصــوف)6(. 

»تحريــم  فهــو:  الثــاين؛  الكتــاب  وأمــا 

النَّظَــر يف كتــب أهــل الــكام« الــذي أدان 

)4(  See: G. Makdisi, Ibn 'Aqíl et la résur-

gence de l'Islam traditionaliste au XIe sié-

cle )Publ. de l'Istitut Français de Damas, 

1963( )= Ibn 'Aqíl(, 377-383.

 )5( عن ابن قدامة، انظر:

 EI2, art. Ibn Kudáma )by G. Makdisi(.

املعهــد  نــرشة  التوابــني،  كتــاب  قدامــة،  ابــن   )6(

ومــا   ،25 )ص/  )1961م(،  بدمشــق،  الفرنــي 

بعدها(. 
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ــَن  ــي اب ــُه الحنب ــة زميلَ ــُن قدام ــه اب في

عقيــل بســبب اشــتغاله بعلــم الــكام، 

ــا عــن »حاجيــة« ابــن  ــا طرفــه متاًم غاضًّ

عقيــل)1(. إن أولئــك املطلعــني عــى قضيــة 

ــرون  ــوف يتذك ــهرة، س ــل الش ــن عقي اب

ميولــه  مــن  التوبــة  عــى  أُْجــِر  أنــه 

االعتزاليــة، والتــرؤ مــن كتابــه الــذي ألَّفه 

يف الثنــاء عــى الحــاج والتــامس املعاذيــر 

لــه)2(. ويــورد ابــُن قدامــة مــا يفيــد توبــة 

ابــن عقيــل كلمــًة كلمــًة، بيــد أنــه حــني 

جــاء إىل النــص الــذي يعالــج فيــه قضيــَة 

)1( See: G. Makdisi, Ibn Qudáma's Censure 

of Speculative Theology )Gibb Memorial 

New Series XX; London: Luzac, 1962(.

 )2(عن تراجع ابن عقيل، انظر:

G. Makdisi, Nouveaux détails sur l'affaire 

d'Ibn 'Aqíl )= L›Affaire d›Ibn 'Aqíl( in 

Mélanges Louis Massignon )Paris-Da-

mascus, 1956-57, 3 vols.(, III, 91-126; G. 

Makdisi, Ibn 'Aqíl, pp. 426 ff.; see also I. 

Goldziher, Zur Geschichte den hanbal-

itischen Bewegungen, in ZDMG, LXII 

)1908(, pp. 1-26, esp. pp. 20-21, where the 

text of the retraction is quoted in ex-tenso 

)for the translation, see: G. Makdisi, Ibn 

'Aqíl, pp. 426-428(; L. Massignon, La Pas-

sion d'al-Halláj )Paris: P. Geuthner, 1914-

1922(, pp. 366 – 367.

ــإدراج  ــا ب ــره، مكتفيً ــل ذك ــاج، أهم الح

ــل(  ــن عقي ــق اآليت: »وذكــر )أي: اب التعلي

ويتبــني   .)((»... قــال  ثــم  آخــر،  شــيًئا 

ــد إغفــال  مــن كام ابــن قدامــة أنــه تعمَّ

)c( .ــاج ــة بالح ــرة الخاص الفق

الــذي دأب عــى  العلمــي  التقليــد  إن 

بــني  العدائيــة  العاقــة  إىل  اإلشــارة 

ــر  ــو أم ــي له ــب الحنب ــوف واملذه التص

والــذي  يبــدو.  كــام  الجــذور  عميــق 

أميــُل إليــه هــو إدراج ابــن قدامــة يف 

ــم  ــهد به ــن استش ــة الذي ــة الحنابل طائف

ماســينيون بوصفهــم مؤيديــن للحــاج)4(. 

أمــرًا  كان  الحًقــا  حــدث  مــا  أن  بيــد 

ــا كان  ــدر م ــة بق ــورة مذهل ــاًم بص حاس

غــر متوقــع؛ أعنــي اكتشــاف اإلســناد، أو 

ــرزت  ــي أب ــويف، الت ــني الص ــلة التلق سلس

ــس  ــورة ال لب ــا وبص ــكل واضــح متاًم بش

فيهــا، اســَم فقيهنــا الحنبــي ابــن قدامــة. 

)3(  See: George Makdisi, Ibn Qudama's Cen-

sure, p. 3 )para. 8, line 6 of Arabic text:

ــن  ــال(. وع ــم ق ــر ث ــيئًا آخ ــل” ش ــن عقي ــر “اب )وذك

الفقــرة املحذوفــة املتعلقــة بالحــاج انظــر:

 G. Makdisi, Ibn 'Aqil, p. 427 )lines 7-11(.

)4( See: G. Makdisi, L'Affaire d'Ibn 'Aqíl, 

p. 126.
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ــًرا  ــا كان أم ــا حــدث الحًق ــد أن م بي

ــا  ــدر م ــة بق ــورة مذهل ــًا بص حاس

كان غــر متوقــع؛ أعنــي اكتشــاف 

اإلســناد، أو سلســلة التلقــن الصــويف. 

وفضــاً عــن ذلــك، فــإن اســم ابــن قدامــة 

ــَر يف ذلــك اإلســناد الصــويف فحســب،  مل يُ

بــل إن الحنابلــة الســبعة اآلخريــن الذيــن 

وردت أســامؤهم يف ذلــك اإلســناد، لبســوا 

الخرقــة جميًعــا، ولبســها ابــُن قدامــة 

ــادر  ــد الق ــارشة، وهــو عب مــن شــيخه مب

ــي الشــهر. ــويف الحـنـبـ ــاين، الصـ الجـيـ

لقــد عــرُت عــى هــذه السلســلة الصوفية 

يف إحــدى مخطوطــات املكتبــة الظاهريــة 

بدمشــق)1(، تلــك املدينــة التــي عــاش 

ــذ  ــه من ــى تعليم ــة وتلق ــُن قدام ــا اب فيه

ــرون. ــبعة ق س

ومثــة أدلــة تعــزِّز مــا ســبق، ظهــرت 

التــي  املخطوطــات  بعــض  يف  الحًقــا 

ــدن  ــتانبول ولي ــة يف اس ــت للدراس أُخضع

ودبلــن وبرنســتون. وكذلــك فقــد وقفــُت 

عــى دليــل آخــر داعــٍم ملــا تقــّدم، يف 

)1( Majmú 18, fol. 254b.

ــة  ــر الحنبلي ــات غ ــة إحــدى الحلق ترجم

يف السلســلة الصوفيــة، وذلــك بكتــاب 

الــدرر الكامنــة البــن حجــر العســقاين)2(، 

شــمس الديــن الدنيــري، حيــث ترتفــع 

ابــن  إىل  بإســناده  الصوفيــة  نســبته 

قدامــة، مــن طريــق صوفيــني آخريــن 

مــن صوفيــة الحنابلــة. وقــد توفــرُت عــى 

دراســة سلســلة التلقــني الصــويف لحنابلــة 

الظاهريــة، تلــك السلســلة التــي تؤيدهــا 

ــادر املتـعـــددة، يف مـقـالـــة  هـــذه املصـ

منفصلــة))(. 

إن التصــوف الحنبــي ُمتَِّســٌق مــع نظريــة 

ــول  ــن األص ــينيون )Massignon( ع ماس

ــة  ــة حاج ــس مث ــوف. ولي ــة للتص القرآني

إىل التأكيــد عــى دور القــرآن يف املذهــب 

شــأن  شــأنهم  فالحنابلــة،  الحنبــي؛ 

 )2( الجزء الرابع، )ص/ 264(، )رقم/ 728(.

)3( In a special issue of the Cahiers de l’Herne 

)Paris( devoted to Louis Massignon.

وهذا املقال منشور اآلن، وهو:

G. Makdisi, L'Isnad initiatique sufi de 

Muwaffaq ad-din ibn Qudama, in Louis 

Massignon, Paris, Editions de L'Herne, 

1970, pp. 88-96. 



| 364365 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

ــم  ــون بتدبره ــل، معروف ــة األوائ الصوفي

املتواصــل للقــرآن؛ ولذلــك فمــن املعقــول 

القائلــة  النظريــَة  ماســينيون  يؤيــد  أال 

للتصــوف)1(، رغــم  الحنابلــة  بخصومــة 

ــة  ــن تيمي ــوزي واب ــن الج ــف اب ــه يص أن

بأنهــام أكــر خصمــني للتصــوف)2(. ومــن 

بخصومــة  الزعــم  فــإن  أخــرى،  جهــة 

الحنابلــة للتصــوف متســق مــع النظريــة 

للتصــوف  األجنبــي  باألصــل  القائلــة 

أن  يف  الســبب  هــو  وذلــك  اإلســامي. 

كان   )Ignaz Goldziher( جولدتســيهر 

بوصفــه  الحنبــي  املذهــب  إىل  ينظــر 

ــنية  ــا مــن أن السُّ ا للتصــوف؛ انطاقً عــدوًّ

)1( L. Massignon, La Passion d'al-Hallaj, p. 

354:

ــب  ــام للمذه ــد الع ــد أن التقلي ــن املؤك ــس م      »لي

الحنبــي كان يوجــب اإلقــرار مبرشوعيــة إدانــة 

الحــاج؛ فقــد امتنــع الُحــْري الصــويف عــن اإلدالء 

برأيــه، وأُجــِر ابــُن عقيــل عــى التخــي عــن رأيــه 

ــان  ــا الصوفي ــاج. وأم ــة الح ــن والي ــاع ع يف الدف

الجيــاين،  القــادر  وعبــد  الهــروي  الكبــران 

ــد  ــا تأيي ــد أعلن ــزاع، فق ــر ن ــي بغ ــام حنب وكاه

ــارح  ــي، الش ــيخ مرع ــإن الش ــك ف ــاج. وكذل الح

ــن  ــرأي اب ــن ب ــة، يدي ــن تيمي ــى اب ــف ع الحصي

الغــزَّال والطــويف اللذيــن ذهبــا إىل بــراءة الحــاج، 

ــا  ــد وقف ــة ق ــن تيمي ــوزي واب ــن الج وإن كان اب

ــية(. ــن الفرنس ــة«. )ع ــدًدا للغاي ــا متش ــه موقًف من

)2( See: El. art. tasauwuf, end of bibliography.

الحنبليــة تعــد التصــوف هرطقــة أجنبيــة 

مبتدعــة تســلَّلَْت إىل اإلســام.

ويف اآلونــة األخــرة، وجــد الراحــل ماريــان 

ســياق  يف   ،)Marijan Mole( موليــه 

تأييــده لــرأي ماســينيون عــن الطابــع 

أنــه مــن  للتصــوف اإلســامي،  الــذايت 

الــروري رشح ملــاذا اتخــذ الحنابلــة، 

الذيــن يصــدرون عــن األصــول ذاتهــا 

التــي يصــدر عنهــا التصــوُف، اتجاًهــا 

»ُولِــَد  فكتــب:  اعتقــاده-  -يف  مختلًفــا 

ــى  ــرآن ع ــرشَّب الق ــاخ ت ــوف يف من التص

ــامية  ــركات إس ــد أن ح ــق. بي ــو عمي نح

أخــرى -كالحنبليــة- انبثقــت باملثــل مــن 

ذلــك املصــدر مــن غــر أن تتخــذ -لذلــك 

الســبب- وجهــًة مامثلــة.

وفيــام يتصــل باالســتدعاء األول للنــص 

النــاس  بعــض  كان  فقــد  املقــدس، 

خاصــة  بطريقــة  معــه  يتفاعلــون 

البعيــدة«))(.  تطلعاتهــم  مــع  اتســقت 

)3( Marijan Molé, Les Mystiques musulmans 

)Paris: Presses Universitaires de France, 

1965(, 35-36:

»ُولِــد التصــوف يف منــاخ ُمشــبع بالقــرآن، غــر أن فرًقا 

ــك  ــت كذل ــة - خرج ــرى - كالحنابل ــاميًة أخ إس
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جــادًة  محاولــًة  البيــاُن  ذلــك  ـل  وميثِـّ

يف  املتمثلــة  الجليّــة  املفارقــة  لــرشح 

الحنبــي  واملذهــب  التصــوف  صــدور 

عــن أصــل مشــرتك هــو القــرآن، ثــم 

تطورهــام بعــد ذلــك عــى نحــو متبايــن.

يف  شــأنه   ،)Mole( موليــه  كان  لقــد 

 ،)Massignon( ذلــك شــأن ماســينيون

املشــرتك  األصــل  إدراك  يف  ــا  محقًّ

غــر  الحنبــي؛  واملذهــب  للتصــوف 

بــني  التبايــن  أدرك  قــد  كان  وإْن  أنــه، 

املتأخــر،  منوهــام  يف  الحركتــني  هاتــني 

جولــد  بأطروحــة  ســلَّم  حــني  أخطــأ 

ــة للتصــوف. تســيهر عــن عــداوة الحنابل

والواقــع أنَّ هنــاك صلــة قرابــة متينــة بــني 

املذهــب الحنبــي والتصوف.

ــس  ــا لي ــن ماحظتَُه ــة ميك ــذه القراب وه

فقــط يف األصــل الروحــي املشــرتك، أي: 

تدبــر القــرآن، بــل إنهــا ميكــن أن تُاحــظ 

ــا إىل واحــدة مــن  أيًضــا يف انتســابهام مًع

اإلســام؛  يف  الدينيــة  الحــركات  أوائــل 

مــن رحــم القــرآن، دون أن يحدوهــا ذلــك عــى 

أن يســرا يف تطورهــا ســرًا واحــًدا، فمنــذ ظهــور 

ــه عــى  ــاس مــن يتمثلون النــص املقــدس، ويف الن

نحــو يوافــق مطالــب نفوســهم«. )تفضــل برتجمــة 

هــذا النــص عــن الفرنســية د. أســامة شــفيع(.

فــكل مــن الحنابلــة والصوفيــة كانــوا 

ينتمــون إىل أهــل الحديــث، بوصفهــم 

معارضني لـعـلـمـــاء الكـام، ال بـوصـفـهم 

مجــرد متخصصــني يف روايــة الحديــث.

ــني  ــرتاك الفريق ــرِّ اش ــة تف ــذه الرابط ه

العــداوة  يف  والصوفيــة(  الحنابلــة  )أي: 

النـشـطـــة واملتـــواصلة لعلــم الــكام. 

وفضــاً عن ذلك، فــإن الصوفيــة والحنابلة 

جميًعــا يتجــاوزون شــكلية األعــامل. وقــد 

ــات«  ــال بالني ــا األع ــث »إمن ــرَّر حدي تك

حنبــل. بــن  أحمــد  اإلمــام  مســند  يف 

ولــن كان بعــض الحنابلــة قــد أدانــوا 

الحــاج وآخريــن غــره مــن الصوفيــة، 

فقــد كانــوا ببســاطة يترفــون كصوفيــة 

الــيء  الذيــن فعلــوا  أهــل الحديــث 

نفســه، ومــن جهــة أخــرى، فــإن آخريــن 

مــن صوفيــة أهــل الحديــث، وفيهــم مــن 

ــول  ــروا الق ــي، آث ــن باملذهــب الحنب يدي

ــاج. ــة الح بوالي

الحنبــي  املذهــب  عــداوة  نظريــة  إن 

للتصــوف ال تصمــد أمام الفحــص الدقيق. 

ــزَى تلــك العــداوة بصفــة خاصــة إىل  وتُْع

ابــن الجــوزي )ت 597هـــ/1200م( وابــن 
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وكاهــام  728هـــ/28)1م(،  )ت  تيميــة 

عــاش ومــات بعــد القــرن الحــادي عــرش 

امليــادي. ومن امليســور أن ناحــظ أن َمْن 

ــّد للتصــوف،  ميكــن نعتهــم بالخصــوم اللُ

ــني  ــة ب ــد املصالح ــُة بع ــم املني ــد وافته ق

 Islamic( ــني  السُّ واإلســام  التصــوف 

يف  وانتصارهــا  ـا،  ظاهريًـّ  )orthodoxy

القــرن الحــادي عــرش امليــادي؛ ذلــك 

االنتصــار الــذي يُعتقــد أنــه حــدث رغــم 

املعارضــة الحنبليــة)1(. بيــد أنــه حتــى 

التاريخيــة  املفارقــة  هــذه  عززنــا  لــو 

ــاش  ــذي ع ــل ال ــن عقي ــم اب ــة اس بإضاف

ــة  ــإن نظري ــرن الحــادي عــرش)2(، ف يف الق

الخصومــة الحنبليــة للتصــوف ســتظل 

 )1( ولــي يصبــح التصــوف متوافًقــا مــع اإلســام 

كان  فقــد   ،)Islamic orthodoxy( الســني 

ــك  ــد أن ذل ــداًء. بي ــه ابت ــق عن ــرتض أن ينش املف

ــرف  ــا نع ــك أنن ــًدا؛ ذل ــدث أب ــه أن يح ــا كان ل م

مــن ســر حيــاة الصوفيــة أنهــم كانــوا فقهــاء 

ــوم اإلســامية،  ــع العل ــا، كــام شــاركوا يف جمي أيًض

وأســهموا يف الحيــاة االجتامعيــة. راجــع: كتــب 

الطبقــات املختلفــة. وانظــر أيًضــا:

M. Molé, Les Mystiques musulmans, pp. 87-

88.

 )2( إن العمــل األســايس البــن الجــوزي يف نقــد بعــض 

ــل، إىل  ــن عقي ــة يســتند إىل اب املامرســات الصوفي

حــد بعيــد.

الــكايف.  الدعــم  إىل  الفتقارهــا  قــارصة؛ 

ــك  ــن أولئ والســبب ببســاطة أن أحــًدا م

ا  ــدوًّ ــة مل يكــن ع ــة الثاث ــاء الحنابل الفقه

يــي. مــا  ذلــك  ومصــداُق  للتصــوف. 

يف  شــاب  وهــو  عقيــل،  ابــُن  صنَّــف 

ــل فيــه الحــاج))(.  العرشينيــات، كتابـًـا يُبَجِّ

ــه أحــُد  هــه إلي ــذي وجَّ ــد أن االتهــام ال بي

أبنــاء مذهبــه مــن الحنابلــة، وإن مل يكــن 

ــره،  ــب)4(، أج ــم املذه ــاُم باس ــك االته ذل

التوبــة عــن  بــني أمــوٍر أخــرى، عــى 

ــر عــى ذلــك الكتــاب  حاجيتــه. وقــد ُع

ــه-  ــام بإتاف ــه ق ــُض أن ــّن البع ــذي ظ -ال

الحًقــا يف مكتبــة ابــن الجــوزي، بخــط ابن 

ــاَب  ــد اســتخدم الكت ــل نفســه)5(. وق عقي

)3( G. Makdisi, Ibn 'Aqíl, 517 )no. 22(; G. 

Makdisi, L'Affaire d'Ibn 'Aqíl, pp. 93 ff.; 

L. Massignon, Akhbar al-Halláj, 3rd ed. 

)Paris: J. Vrin, 1957(, pp. 89 ff.

 )4( لقــد تناولــُت هــذه املســألة يف مواضــع مختلفــة 

مــن دراســتي L'Affaire d'Ibn 'Aqíl، وخاصــة 

)ص/ 122، ومــا بعدهــا(، بنــاًء عــى يوميــات ابــن 

البنــاء )الحنبــي(.

)G. Makdisi, Autograph Diary of an Eleventh 

Century Historian of Baghdad in BSOAS, 

vol. XVIII - XIX )1956 - 1957(.

)5( See: G. Makdisi, Ibn 'Aqíl, p. 517, and n. 4.
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ــر  ــيٌّ آخ ــٌه حنب ــد فقي ــام بع ــوَر في املذك

هــو ابــن الغــزَّال )ت 615هـــ/1218م(، يف 

ــه الحــاج)1(. ــم في ــذي يُعظِّ ــه ال كتاب

ــن  ــا أن اب ــن لن ــدم يتب ــا تق ــوء م ويف ض

)d( .ــوف ــًا للتص ــن خص ــل مل يك عقي

وكذلــك فــإن ابــن تيميــة مل يكــن خصــاًم 

ــت  ــري الووس ــب ه ــد كت ــوف؛ فق للتص

ابــن  ِصــات  عــن   )Henri Laoust(

ــة بالتصــوف)2(، كــام أن التنقيــب يف  تيمي

ــرشة  ــة«، )ن ــات الحنابل ــل طبق ــن رجــب، »ذي  )1( اب

ــا: ــر أيًض ــي(، )2/ 106(. وانظ الفق

 L. Massignon, La Passion d'al-Halláj, 377. 

      إن كتــاب »بدايــة حــال الحســني بــن منصــور 

يف  محفــوظ  باكويــه  البــن  ونهايتــه«  الحــاج 

مخطــوط فريــد وقــف عــى إحــدى مــدارس 

ــة،  ــة الضيائي ــي املدرس ــق، وه ــة يف دمش الحنابل

مــن  العديــد  عــى  رواتــه  سلســلة  وتحتــوي 

الحنابلــة.

See: L. Massignon, Akhbar al-Halláj )3rd 

ed.(, pp. 86 ff., and Planche I )opp. p. 32( 

with the chain of transmitters and the 

omnipresent signature of the Hanbali 

Yusuf b. 'Abd al-Hádí )d. 909( as having 

studied the work under the direction of 

several of his professors.

)2( H. Laoust, Essai sur les idées sociales et 

politiques d'Ibn Taimíya )Le Caire: Publi-

أعاملــه ابتغــاَء الوقــوف عــى أقــل إدانــٍة 

للتصــوف عمــٌل ال طائــل مــن ورائــه. لقــد 

عــارض ابــُن تيميــة التصــوف الحلــويل 

ــه أظهــر  ــُة، ولكن ــه االتحادي ــذي قــال ب ال

ــة؛  ــن الصوفي ــة م ــامل طائف ــه بأع إعجاب

مــن أمثــال الجنيــد وســهل التُّْســرَتي وأيب 

ــادر  ــد الق ــري وعب ــي والقش ــب امل طال

الجيــاين وأيب حفــص الســهروردي))(. 

ولعلنــا اآلن يف وضــع يســمح لنــا بــأن 

ــني  ــرًا، وأن نب ــك كث ــن ذل ــد م ــي أبع من

للتصــوف  الكبــر  الخصــم  ذلــك  أّن 

نفســه صوفيًّــا  هــو  كان  زعمهــم-  -يف 

ــة)4(،  ينتمــي إىل أكــر مــن طريقــة صوفي

وخاصــة طريقــة عبــد القــادر الجيــاين)5(.

cations de 1'Institut Français Archéologie 

Orientale, 1939(, p. 89 et passim.

)3( H. Laoust, Le Hanbalisme sous les mam-

louks bahrides, in Revue des Etudes Is-

lamiques )1960(, 35.

 )4( عــن مصطلــح الطريقــة، وقامئــة بالطــرق الصوفية 

ــام، انظر: يف اإلس

  El, art. tarika )by L. Massignon(.

 )5( عن الجياين انظر:

EI2, art. 'Abd al Kádir al-Djíllaní )by W. 

Braune(, and the bibliography there.
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ارتــداء  عــن  الحنبــي  املَصنَّــف  ففــي 

الصــويف للِخرْقَــة)1(، املحفــوظ يف قســم 

املخطوطــات النادرة بجامعة برنســتون)2(، 

واملســمى »بــدء الُعلْقــة بلُْبــس الخرقــة« 

ــادي )ت 909هـــ  ــد اله ــن عب ــف ب ليوس

ــن  ــد اب ــي، نج ــه الحنب = )150م(، الفقي

ــع  ــة م ــة روحي ــلة صوفي ــة يف سلس تيمي

الحنابلــة،  عــدد مــن مشــاهر فقهــاء 

ـه  بأنَـّ اآلن  إىل  منهــم  أحــد  يُْعــرَف  ال 

ــاين.  ــادر الجي ــد الق ــا عب ــا خ ــويف، م ص

السلســلة  تلــك  حلقــات  ترتيــب  أمــا 

اآليت))(:  النحــو  عــى  فهــو  الصوفيــة 

)1( عبــد القــادر الجيــاين )ت 561هـــ = 

1166م(. 

)1( EI, art. khirka )by Cl. Huart(.

ــة. وأود  ــد الفهرس ــي قي ــة Yahuda، وه  )2( مجموع

ــم  ــن عظي ــراب ع ــة لإلع ــذه الفرص ــم ه أن أغتن

يل  أتــاح  إذ  Rudolf Mach؛  للدكتــور  شــكري 

ــد نــرش  ــذي مل يكــن ق ــوج ال االطــاع عــى الكتال

بعــد، وبطاقــات الفهرســة املتعلقــة مبجموعــة 

.Yahuda

ــة  ــدء العلق ــادي، ب ــد اله ــن عب ــف ب ــر: يوس  ))( انظ

بلبــس الخرقــة، )ورقــة 171 ب، 172أ(. مجموعــة 

ــودا )Yahuda(، برنســتون، غــر مفهرســة. يه

)2( أبــو عمــر بــن قدامــة )ت 607هـــ = 

12010م()4(. 

))( موفق الدين بن قدامة)5(. 

)4( ابــن أيب عمــر بــن قدامــة )ت 682هـــ 

= )128م( )6(. 

)5( ابن تيمية )ت 728هـ = 28)1م( )7(. 

)6( ابــن قيــم الجوزيــة )ت 751هـــ = 

 .)8( 50)1م( 

)7( ابن رجب )ت 795هـ = )9)1م( )9(. 

 )4( عنــه انظــر: ابــن رجــب، »ذيــل طبقــات الحنابلة« 

)نرشة الفقــي(، )2/ 61-52(.

H. Laoust, Le Hanbalisme, in REI )1959(, 

pp. 123-124.

)5( See: EI2, art. Ibn Kudama )by. G. Makdisi( 

and bibliography there cited )in press(.

)6( GAL, I, 399, Suppl. I, 691; Ibn Rajab, op. 

cit., II, pp. 304-310.

)7( H. Laoust, Essai sur les idées sociales et 

politiques d’Ibn Taimíya )Le Caire: PI-

FAO, 1939(, and Le Hanbalisme, in REI 

)1960(, pp. 7 ff.

)8( GAL, II, pp. 105 ff. Suppl. II, pp.126 ff.; H. 

Laoust, Le Hanbalisme, in REI )1960(, pp. 

66-68. 

)9( EI2, art. Ibn Rajab )by G. Makdisi( and 

bibliography cited there )in press(. )Now 

published(.
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ويف تلــك السلســلة املذكــورة، يتصــل ابــُن 

أيب عمــر بــن قدامــة )رقــم 4( بعمــه 

موفــق الديــن بــن قدامــة )رقــم )(، ال من 

خــال أبيــه أيب عمــر بــن قدامــة )رقــم 2( 

فحســب، ولكنــه يتصــل بكليهــام مبــارشة، 

كــام هــو موضــح يف املخطــط اآليت:

)1( عبد القادر الجياين )ت 561هـ(.

)2( أبو عمر بن قدامة )ت 607هـ(. 

)ت  قدامــة  بــن  الديــن  موفــق   )3(

620هـــ(.

)ت  قدامــة  بــن  عمــر  أيب  ابــن   )4(

 .) 682هـــ

)5( ابن تيمية )ت 728هـ(.

)6( ابن قيم الجوزية )ت 751هـ(.

)7( ابن رجب )ت 795هـ(.

الكتــاب  ذلــك  مــن  آخــر  ويف موضــع 

املشــار إليــه )بــدء العلقــة( )1(، يرتفــع 

النســب الصــويف البــن تيميــة إىل عبــد 

ذات  طريــق  عــن  الجيــاين،  القــادر 

وهــام:  أعــاه،  املذكوريــن  الوســيطني 

 ،)4 )رقــم  قدامــة  بــن  عمــر  أيب  ابــن 

يوســف بــن عبــد الهــادي، مرجــع ســابق، )ورقــة   )1(

169 ب(.

وموفــق الديــن بــن قدامــة )رقــم )(. 

والســبيل إىل مزيــد مــن التثبــت مــن 

هاتــني الطبقتــني اللتــني تفصــان ابــَن 

تيميــة عــن عبــد القــادر الجيــاين يف تلــك 

السلســلة= هــو ابــن تيميــة نفســه فيــام 

نُِقــل إلينــا يف ذلــك املخطــوط النــادر 

الــذي تحتفــظ بــه مكتبــة شســرت بيتــي يف 

دبلــن. وعنــوان هــذا املخطــوط »ترغيــب 

املتحابــن يف لبــس خرقــة املتميزيــن«، 

ــا  ــة هن ــامين)2(. فثم ــن الطي ــامل الدي لج

عبــارات البــن تيميــة نفســه، ُمْقتَبََســة 

ــع  ــة«، قط ــألة التربيزي ــه »املس ــن كتاب م

فيهــا بانتســابه إىل عبــد القــادر الجيــاين 

»لبســت  شــيخان:  إالَّ  بينهــام  ليــس 

الخرقــة املباركــة للشــيخ عبــد القــادر 

اثنــان«))(. وبينــه  وبينــي  الجيــاين، 

ويف الكتــاب املفقــود املســمى »إطفــاء 

ــة«  ــة التوب ــاس خرق ــة بإلب ــة الَحْوبَ حرق

البــن نــارص الديــن)4(، وهــو الكتــاب الذي 

)2( Chester Beatty Ms. 3296 )8( , folios 49a – 

70b, sec. fol. 67a.

)3( Labistu 'l-khirqata 'l-mubárakata 

li'sh-Shaikh 'Abd al-Qádir wa-bainí-

wa-bainahu 'thnán. 

ــد  ــن عب ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــن أب شــمس الدي  )4(

ــافعي،  ــقي الش ــي الدمش ــد القي ــن محم ــه ب الل
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ــادي  ــد اله ــال إليــه يوســف بــن عب أح

كثــرًا يف »بــدء العلقــة«، مــا يفيــد التأكيد 

عــى انتســاب ابــن تيميــة إىل عــدة طــرق 

صوفيــة، وثنــاءه عــى الشــيخ عبــد القــادر 

الجيــاين بوصفــه أعظــم أصحــاب الطــرق 

ــة  ــُت الخرق ــال: »لبس ــث ق ــا؛ حي جميًع

الصوفيــة مــن عــدة شــيوخ ينتســبون 

ــة  ــا طريق ــن بينه ــة، وم إىل طــرق مختلف

الــذي  الجيــاين،  القــادر  عبــد  الشــيخ 

تعــد طريقتــه هــي األعظــم بــني الطــرق 

ــة،  ــُن تيمي ــويف اب ــني ت ــهورة«)1(. وح املش

)777-842هـــ(.  الديــن  نــارص  بابــن  املعــروف 

انظــر: الســخاوي، »الضــوء الامــع«، )8/ )10-

106(، ابــن العــامد، »شــذرات الذهــب«، 8 أجزاء، 

)50)1-51)1هـــ =  القــديس،  مكتبــة  القاهــرة، 

ــاء  ــه »إطف 1)19-2)19م(، )7/ )24، 245(. وكتاب

حرقــة الحوبــة بلبــس خرقــة التوبــة«، ورد ذكــره 

أيًضــا:  وانظــر  كليهــام.  املصدريــن  هذيــن  يف 

إســامعيل بــن محمــد البابــاين، »إيضــاح املكنــون 

إســتانبول،  الظنــون«،  الذيــل عــى كشــف  يف 

.)95  /1( )1945-1947م(،جــزءان، 

النــص كــام أورده ابــن نــارص الديــن يف كتابــه   )1(

»إطفــاء حرقــة الحوبــة«، واقتبســه ابــن عبــد 

ــد  ــة«، )ص/ 154 أ(: »وق ــدء العلق ــادي يف »ب اله

طــرق  مــن  التصــوف  خرقــة  لبســُت  كنــُت 

جاعــٍة مــن الشــيوخ، مــن جملتهــم الشــيخ عبــد 

القــادر الجيــي، وهــي أجــل الطــرق املشــهورة«. 

ويســتطرد صاحــب »بــدء العلقــة« قائــًا )موضــع 

ُدِفــن يف تربــة الصوفيــة بدمشــق، وهــي 

الرتبــة التــي ُدِفــَن فيهــا قبلــه بعــُض 

ــه.  ــاء أرست ــن أبن ــر م ــة ونف الصوفي

أعتقــد أن مــا أســلفنا مــن ماحظــات 

يكفــي لبيــان أن ابــن تيميــة مل يكــن 

للتصــوف.  خصــًا 

ــا  ــه اهتاممن ــا أن نوجِّ ــب علين واآلن، يج

إىل ابــن الجــوزي، الــذي رمبــا يَُعــدُّ كتابــه 

»تلبيــس إبليــس« العامــل األهــم يف بقــاء 

فكــرة الخصومــة الحنبليــة للتصــوف. وقد 

ــه  ــرة، وترجم ــر م ــاُب غ ــك الكت ــرِش ذل نُ

 D. S.( ــوث ــة د. س. مرجلي إىل اإلنجليزي

الروفســور  وأخضعــه   ،)Margoliouth

 )Walther Braune( بــرون  والــرت 

ابــن  »مجادلــة  كتابــه  يف  للدراســة 

 Ibn al-Gauzi›s( للصوفيــة«  الجــوزي 

 .)Streitschrift gegen den Sufismus

ــن الجــوزي مل يؤلــف ذلــك  والحــقُّ أن اب

الكتــاب للهجــوم عــى التصــوف يف ذاتــه، 

ــا ضــد الصوفيــة  ًه ــاُب ُمَوجَّ وال كان الكت

ســبق ذكــره(: »قــال ابــن تيميــة يف مناســبة 

أخــرى: وقيــل مــرًة: فأجــلُّ الطــرق طريــُق ســيدي 

ــه«. ــه علي ــة الل ــي، رحم ــادر الجي ــد الق ــيخ عب الش
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ـف  وحدهــم)1(. صحيــٌح أن الكتــاب أُلِـّ

ضــد بعــض املامرســات التــي صــدرت عــن 

بعــض الصوفيــة، ولكنــه أدان كذلك بعض 

مامرســات الطوائــف األخــرى: كالفاســفة، 

ثــني،  واملحدِّ واملتكلمــني،  واملرشكــني، 

والفقهــاء، والوعــاظ، وأصحــاب اللغــة، 

والشــعراء، والصوفيــة، والعامــة واألغنيــاء. 

ــة لإلســام غــر  ــس)2( إدان إن تلبيــس إبلي

القـويـــم )unorthodox(، أو بـعـبـــارة 

ــدات  ــات واملعتق ــة للمامرس ــرى: إدان أخ

املبـتـَدعـــة )unscriptural( حـيـثـمـــا 

ــة  ــامي، وخاص ــع اإلس ــدت يف املجتم وج

يف عــر ابــن الجــوزي. وكــوُن الجــزء 

الــذي أفــرده ابــُن الجــوزي للصوفيــة 

هــو أطــول أقســام الكتــاب ال ينبغــي أن 

ــٍة  ــِة حقيق ــن ماحظ ــل ع ــا نتغاف يجعلن

ــه مل يتحــاَش  ــة، وهــي أن شــديدِة األهمي

ويعــرف أيًضــا باســم »نقــد العلــم والعلــاء«، أو   )1(

ــة،  ــة املنري ــرة، املطبع ــس«. القاه ــس إبلي »تلبي

)68)1هـــ = 1949م(.

See: GAL, Suppl. I, 918 )no. 38(, for other 

editions.

)2( D. S. Margoliouth, The Devil’s Delu-

sion by Ibn al-Jauzí, in Islamic Culture, 

IX-XII )1935-1938(, XIX-XXI )1945-

1948(. 

ذكــر طوائــف املجتمــع التــي ينتمــي هــو 

ــاء  ــني والفقه ث ــل: املحدِّ ــا؛ مث ــُه إليه نفُس

ــاظ.  والوع

ــرى  ــا أخ ــوزي كتبً ــُن الج ــف اب ــد صنَّ لق

التصــوف.  ـدة  مؤيِـّ أنهــا  جليًّــا  يظهــر 

واختــر كتابــني يعــدان ركيزتــني يف حقــل 

التصــوف:

ــاء«  ــة األولي ــاب »حلي ــر كت ــث اخت حي

»صفــة  يف  األصفهــاين  نعيــم  أليب 

علــوم  »إحيــاء  وكتــاب  الصفــوة«))(، 

ــن  ــاج القاصدي ــزايل يف »منه ــن« للغ الدي

ــُم  ــطّر قل ــام س ــن«)4(. ك ــد الصادق ومفي

ابــن الجــوزي تراجــم مطوَّلــة يف الفضائــل 

ــى  ــاء ع ــا يف الثن ــا منطً ــب بوصفه واملناق

الصوفيــة األوائــل؛ مثــل: »فضائل الحســن 

البــري«)5(، و»مناقــب)6( إبراهيــم بــن 

أدهــم«، و»بــرش الحــايف«، و»معــروف 

ــب  ــن كت ــدد م ــن ع الكرخــي«، فضــًا ع

)3( GAL, Suppl. I, 614, line 14.

)4( GAL, I, 504 )no. 36(, Suppl. I, 748, no. 

25, 2.

)5( GAL, Suppl. I, 917 )no. 17(. 

ابن رجب، »ذيل«، )نرشة الفقي(، )1/ 418(.  )6(
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ــتمل  ــد اش ــك فق ــب. وكذل ــر واملناق الس

ــخ املعــروف بـ»املنتظــم«  ــه يف التاري كتاب

عــى إشــارات عديــدة يف الثنــاء عــى 

الصوفيــة، يف األجــزاء الخاصــة بالرتاجــم)1(. 

ــه  ــب إلي ــوزي يُنس ــن الج ــٌح أن اب صحي

كتــاٌب ينتقــد فيــه عبــد القــادر الجيــاين، 

لــه،  املعــارص  الكبــر  الصــويف  ذلــك 

ــه  ــي)2(، ولكن ــب الحنب ــه يف املذه وزميل

ـف كتابًــا آخــر ميتــدح فيــه املــرأة  ألَـّ

امللــوك  تاريــخ  يف  »املنتظــم  الجــوزي،  ابــن   )1(

واألمــم«، نــرشة: كرنكــو )Krenkow(، حيــدر 

ــارف، )57)1-59هـــ =  ــرة املع ــة دائ ــاد، مطبع آب

8)19-40م(، 6 أجــزاء. راجــع عــى ســبيل املثــال: 

)10/ 64(، ابــن الجنــازة ت )0)5هـــ(، )10/ 75(، 

أبــو غالــب الصقــي الدامغــاين )ت 2)5هـــ(، )10/ 

97(، أبــو ســعد الــزوزين )ت 6)5هـــ(، والــذي 

ــمعاين،  ــد الس ــد نق ــوزي ض ــن الج ــه اب ــع عن داف

مؤلــف كتــاب األنســاب، )10/ 99(، أبــو نــر 

ــر  ــو الخ ــداين )ت 6)5هـــ(، )10/ 100(، أب الحم

ــو املعــايل  التكريتــي )ت 6)5هـــ(، )10/ )11(، أب

أبــو محمــد  البــزاز، )ت 9)5هـــ(، )10/ 127(، 

ــي )ت 542(، )10/ 182(، الســجزي  ــر الجب الري

الهــروي )ت )55هـــ(، )10/ 226(، هبــة اللــه بــن 

ــن  ــه )ت )56هـــ(، )10/ 128(، طاهــر ب ــد الل عب

ــارص  ــي )ت 542هـــ(، )10/ 9)2(، ن ــعيد الحت س

ــن. ــي )ت 567هـــ(، وآخري الخوي

انظــر: ابــن رجــب، »ذيــل«، )نــرشة الفقــي(، )2/   )2(

ــادر«. ــد الق ــاب يف ذم عب ــطر 17(: »كت 420(، )الس

ــة )ت  ــة العدوي ــة رابع ــة العظيم الصوفي

185هـــ/801م())(.

غات التــي تــدرج ابــن الجــوزي  إن املســوِّ

غات  يف خصــوم التصــوف ال تَْفُضــل مســوِّ

أولئــك الذيــن جــرت تســميتهم بـ»خصوم 

يعــادي  أن  لــه  كان  فــام  التصــوف«. 

ــا،  ــه كان هــو نفســه صوفيًّ التصــوف؛ ألن

وفًقــا ملــا ميكــن ماحظتــه يف سلســلة 

النســب الصــويف الــواردة يف كتاب يوســف 

ــا  ــدء العلقــة«؛ فإنن ــادي »ب ــد اله ــن عب ب

نــراه يف ذات السلســلة الروحيــة التــي 

ــة. ــن قدام ــة واب ــن تيمي تضــم اب

وكذلــك فــإن موفــق الديــن بــن قدامــة، 

حــني قــدم إىل بغــداد، اســتقبله عبــد 

القــادر الجيــاين، وألبســه خرقــة التلقــني، 

ثــم وافتــه املنيــُة )أي: الجيــاين( بعــد 

ــاده  ــوىل إرش ــا)4(، فت ــني يوًم ــك بخمس ذل

)أي: ابــن قدامــة( ابــُن الجــوزي، واتصلت 

كــام  ذلــك،  بعــد  بينهــام  املراســاُت 

انظــر: ابــن رجــب، مرجــع ســابق، )2/ 418(،   )((

العدويــة«. رابعــة  »مناقــب   :)7 )الســطر 

)4( See: G. Makdisi, ”L'Isnad initiatique“, 

p. 93 )lines 14-18(.
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ــني)1(. إن املخطــط  ــاب التواب ــر يف كت يظه

املذكــور أعــاه، حــني يكتمــل باســم ابــن 

الجــوزي، يـظـهـــر علـــى الـنحـــو اآليت)2(:

عبــد القــادر الجيــاين )ت 561هـــ( ابــن 

الجــوزي )ت 597هـــ(.

أبــو عمــر بــن قدامــة )ت 607هـــ( موفق 

الدين قدامــة )ت 620هـ(.

ابن أيب عمر بن قدامة )ت 682هـ(.

ابن تيمية )ت 728هـ(.

ابن قيم الجوزية )ت 751هـ(.

ابن رجب )ت 795هـ(.

ــَة  ــر حقيق ــْن ينك ــة َم ــس مث ــُد، فلي وبع

أن ابــن عقيــل ، وابــن الجــوزي، وابــن 

ــة  ــن الحنابل ــم م ــن غره ــة، وآخري تيمي

هــوا نقــًدا الذًعــا  قبلهــم وبعدهــم، قــد وجَّ

إىل مامرســاٍت ومذاهــَب صوفيــة.

ــم  ــرورة أنه ــي بال ــك ال يعن ــد أن ذل بي

ـا  وأيًـّ ذاتــه.  حــّد  التصــوف يف  أنكــروا 

 ،)77 )ص/  التوابــن«،  »كتــاب  قدامــة،  ابــن   )1(

.)185 )الفقــرة 

ــدء العلقــة  ــادي، »ب ــد اله ــن عب انظــر: يوســف ب  )2(

بلبــس الخرقــة«، )ص/ 171ب، 172 أ(.

ــك  ــاُم أولئ ــطَّرته أق ــذي س ــد ال كان النق

الفقهــاء الحنابلــة، فالواجــب أن يُْفَهــم 

عــى مــا كان عليــه: مبعنــى أنــه ال ينطــوي 

ولكنــه  نفســه،  للتصــوف  اتهــاٍم  عــى 

ــة  ــب الصوفي ــات واملذاه ــٌة للمامرس إدان

هــا النقــاُد ابتداًعــا، ال أســاس  التــي عدَّ

لــه يف القــرآن أو الحديــث، فهــي ُمْنَحرِفــة 

ــه  ــى الل ــي )ص ــنة النب ــرآن وس ــن الق ع

ــلم(. ــه وس علي

وأمــا التصــوف يف ذاتــه فلــم تكــن إدانتــه 

هــت إىل الفقــه  أكــر مــن اإلدانــة التــي ُوجِّ

انْتُِقــد هــو  والوعــظ والحديــث؛ فــام 

ــَدع التــي ابتدعهــا الصوفيــة والفقهــاء  الِب

ــون. ث ــاظ واملحدِّ والوع

ولعلــه يجــب علينــا أن نســتدعي وظيفــة 

الخــاف يف اإلســام؛ يك نضــع مثــل هــذه 

فمــن  الســليم.  إطارهــا  يف  املجــادالت 

ـــني املعـلـــوم أن صـحـيـــح اإلســـام السُّ

ولعلــه يجــب علينــا أن نســتدعي 

وظيفــة الخــاف يف اإلســام؛ يك نضــع 

مثــل هــذه املجــادالت يف إطارهــا 

ــليم.  الس
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تحــدده  ال   ،)Orthodoxy in Islam(

كاملجامــع  دينيــة  مجامــُع  أو  مجالــُس 

الكنســية. بــل إنــه يجــد مســتنده يف 

اإلجــامع. مفهــوم 

ورمبــا يكــون اإلجــامع ســكوتيًّا: وهــو 

ُملْــزِم كاإلجــامع املنطــوق أو املكتــوب. 

ــى  ــرَّ ع ــن أن يَُف ــت ميك ــا أن الصم ومب

أنــه موافقــة ضمنيــة، فثمــة واجــب خطر 

يقــع عــى عاتــق علــامء اإلســام لإلعــراب 

عــن آرائهــم، ولقــد كانــوا يفعلــون ذلــك 

أوســع  مــن  فاملناظــرة  مناظراتهــم؛  يف 

األســاليب شــيوًعا يف تاريــخ األدب الدينــي 

اإلســامي. وكان الخــاف يقــُع ملفوظـًـا أو 

مكتوبـًـا.  وليــاُذ املــرء بالصمــت وإمســاكه 

مذهــب  معارضــة  عنــد  الــكام،  عــن 

ــة  ــة، يعــد مبثاب منشــور أو مامرســة معين

ــه. ــة علي ــة ضمني موافق

فقهــاء  عــى  ِحْكــرًا  الجــدل  يكــن  ومل 

ــل كان  ــة يف املجتمــع اإلســامي. ب الحنابل

ــم  ــهود له ــرون، املش ــام اآلخ ــاء اإلس فقه

ــون  ــة، ال يتورع ــار الصوفي ــن كب ــم م بأنه

عــن نقــد إخوانهــم يف الطريــق، عــى نحو 

مــا فعــل الجنيــد، والبســطامي، والــري 

ــزايل،  ــوري، والغ ــني الن ــَقطي، والحس السَّ

وآخــرون غرهــم. وكــام أن ذلــك النقــد مل 

ــداء  ــَب أع ــاد لق ــك النق ــى أولئ ــع ع يخل

يخلــع  أن  ينبغــي  ال  فإنــه  التصــوف، 

ــَب نفســه. ــة اللق ــة الحنابل ــى الصوفي ع

إن التصــوف يف ذاتــه مل يكــن هــو موضــع 

ــد  ــه، فق ــق نفس ــن املنطل ــاءلة. وم املس

ُعــرف فقهــاء الحنابلــة بنقدهــم نظراءهم 

مــن أبنــاء مذهبهــم، دون أن يرتتــب عــى 

ذلــك إقحــام »الحنبليــة« يف املوضــوع)1(.

عــى  الحنبــي  املذهــب  حافــظ  لقــد 

التصــوف يف روح الصوفيــة األوائــل الذين، 

ــوا ينتمــون إىل  كــام أومــأ ماســينيون، كان

أهــل الحديــث، ومــن صفوفهــم بــرز 

ــًدا. ــم أب ــرأ منه ــاج ومل يت الح

ــري  ــاه األثـــ ــة االتـــجـــ إن مـــهـــمـــ

)traditionalism( يف اإلســام هــي صيانة 

الثقافــة اإلســامية، واإلرشاف عــى حركــة 

التطــور داخــل اإلســام، وإقــرار مــا يــراه 

جديــرًا بالقبــول يف املجتمــع اإلســامي. 

ــض  ــهب املنق ــاز األش ــوزي، »الب ــن الج ــع: اب راج  )1(

عــى مخالفــي املذهــب«، حيــث انتقــد ثاثــة مــن 

الفقهــاء املهمــني يف املذهــب الحنبــي: ابــن حامــد 

)ت )40هـــ(، والقــايض أبــو يعــى )ت 458هـــ(، 

وابــن الزاغــوين )ت 527هـــ( الــذي كان أســتاًذا لــه. 

GAL. I, 504 )no. 29(
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 )traditionalists( ولقــد كان أهــل األثــر

يعتقــدون أن مثــة رضبًــا صحيًحــا مــن 

ــن التصــوف،  ــدة، وم ــن العقي ــه، وم الفق

ومــن الجــدل ... إىل غــر ذلــك، ولكــن 

قــد  كلــه  ذلــك  مــن  الَحــقَّ  الــرب 

ــذا  ــة. وهك ــا ضاري ــورِب حربً ــورِض وُح ُع

فــإن الصوفيــة املحّدثــني، أنصــار التصــوف 

املعتــدل، عارضــوا مــا كان ميثِّــل بالنســبة 

لهــم نوًعــا باطــاً مــن التصــوف؛ كتصــوف 

ــة.  ــن تيمي ــذي عارضــه اب ــن عــريب، ال اب

لكنهــم مل يكونــوا يعارضــون التصــوف 

ــك  ــوا يســتطيعون ذل ــا كان ــه؛ إذ م يف ذات

بغــر إنــكار تصوفهــم الخــاص: التصــوف 

الــذي افتخــروا باملجاهــرة بــه لكونــه 

ــوف  ــو التص ــلف، وه ــة الس ــى طريق ع

ــاء،  ــافُهم األتقي ــاه أس ــم إي ــذي ألهمه ال

ــل. ــة األوائ ــه الصوفي ــزم ب والت

تعليقات المترجم

)Islamic orthodoxy()a( األرثوذكسية 

اإلســامية أو اإلســام األرثوذكــي: آثرنــا 

ــني؛  ترجمــة هــذا املصطلــح باإلســام السُّ

رعايــًة لثقافــة القــارئ العــريب املســلم 

ــك  ــتخدام ذل ــه اس ــف نفس ــذي ال تأل ال

املصطلــح ذي األصــل املســيحي املناســب 

ــه  ــذي يخاطب ــريب ال ــارئ الغ ــة الق لعقلي

جــورج مقــديس. ويـجـنـــح كـثـيـــر مـــن 

ذلــك  اســتخدام  إىل  املـسـتـشـرقـيـــن 

الغالــب:  يف  بــه  يريــدون  املصطلــح، 

 )mainstream( ــايس ــار األس ــام التي إس

ــن  ــٌط م ــنية. وهــو من ــات السُّ يف املجتمع

النَّّصــنِي  تعاليــم  اإلســام متركــز حــول 

ــر  ــز يُذك ــر متيي ــي، بغي ــرآين والحديث الق

بينهــام مــن حيــث قــوة اإللــزام والحجيــة؛ 

ــة  ــم النصي ــك التعالي ــن أن تل ــا م انطاقً

ليســت إال تجليًــا للوحــي الــذي هــو 

ــايل. ــدره املتع ــن ومص ــاس الدي أس

)يف  األرثوذكــي  اإلســام  تشــكَّل  وقــد 

دعــم  إىل  مســتنًدا  ــنية(  السُّ صورتــه 

الســلطة القامئــة ورعايتهــا، وأســهم يف 

وترشيًعــا  )عقيــدًة  مضمونــه  تحريــر 

ــا وطقوًســا( والقيــام عــى حراســة  وأخاقً

مبادئــه واإلرشاف عــى التطبيــق الجامعي 

لشــعائره طائفــُة العلــامء )وهــم الفقهــاء 

ثــون واملتكلِّمــون(؛ فــكان إســاًما: واملحدِّ

نصيًّــا )باســتناده إىل النــص(، معياريًّــا 

ــن  ــه الدي ــا يعتقــد أن ــر م ــه معاي )بتقنين
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الفقــُه  فيــه  )يحتــل  فقهيًّــا  القويــم(، 

النطــاَق املركــزي(، صوفيًّــا )متصالًحــا مــع 

التصــوف املعتــدل، ومعاديًــا للفلســفة 

وللتصــوف العقــي أو الفلســفي(، رسميـًّــا 

)تدعمــه الدولــُة مــن ناحيــة وتســتمد 

ــا مــن حراســته واملحافظــة  ــَة بقائه رشعي

ــا )منــا  ــة أخــرى(، حرضيًّ ــه مــن ناحي علي

وتشــكل يف املــدن والحــوارض اإلســامية(.

)b( يبــدو يل أن جــورج مقــديس مل يكــن 

دقيًقــا فيــام نقلــه عن جولدتســيهر بشــأن 

هذيــن الصوفيــني الحنبليــني )الهــروي 

األنصــاري، وعبــد القــادر الجيــاين(؛ ذلــك 

أن جولــد تســيهر قــال يف كتابــه »العقيدة 

ــام  ــه: »ك ــا نص ــام« م ــة يف اإلس والرشيع

يف  الصوفيــني  كبــار  أن  أحيانًــا  نجــد 

ــم  ــة ينكــرون عل بعــض املذاهــب الفقهي

ــك  ــية، وإن كان ذل ــة قاس ــكام يف لهج ال

ــد  ــل عب ــة لبواعــث غــر هــذه، مث حقيق

القــادر الجيــاين وإســامعيل الهــروي )ت 

ــة، واألخــر  481هـــ/1088م( مــن الحنابل

ــا موجــزًا يف التصــوف، ورويــم  كتــب بحثً

القريبــة  الظاهريــة  مــن  عــريب  وابــن 

]النــرشة  الحنابلــة«،  مذهــب  مــن 

محمــد  ترجمــة:  للكتــاب،  العربيــة 

يوســف مــوىس وآخريــن، )ص/ )17([.

ــل  ــا ورد يف األص ــة مل ــة أمين ــي ترجم وه

ــديس.  ــه مق ــال إلي ــذي أح ــي ال الفرن

والنــص واضــح الداللــة عــى أن نفــرًا مــن 

ــاين  ــروي والجي ــة كاله الصوفيــة الحنابل

قــد اشــتدوا يف اإلنــكار عــى علــم الــكام 

إىل  انتســابهام  بعــد  مقوالتــه،  وإدانــة 

املذهــب الحنبــي، ال أنهــام اضطــرا إىل 

االنخــراط يف صفــوف الحنابلــة فــراًرا مــن 

ــديس. ــم كاُم مق ــام أوه ــكام، ك ــم ال عل

)C( ذكــر ابــن رجــب أن الحنابلــة كانــوا 

ينقمــون عــى ابــن عقيــل تــردده رسًّا 

عــى طائفــة مــن شــيوخ املعتزلــة يــدرس 

عليهــم علــم الــكام، حتــى بــدا منــه نــوُع 

ــوح إىل  ــوُع جن ــنة، ون ــن السُّ ــراٍف ع انح

ــة  ــع الحنابل ــام اطل ــات. فل ــل الصف تأوي

ــي  ــه الت )ســنة 461هـــ( عــى بعــض كتب

املعتزلــة  مــواالة  مــن  شــيئًا  تتضمــن 

وتـعـظـيـمـهـــم، والـرتحـم عـى الـحـاج 

والشــهادة لــه بالواليــة، ونحــو ذلــك مــام 

كان ميثــل شــذوًذا عــام يعتقــد أولئــك 

ــه  ــوا يتعقبون ــام، جعل ــُح اإلس ــه صحي أن

إىل  اضطــر  حتــى  إيــذاءه،  ويرومــون 
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ــرر  ــم ق ــنوات، ث ــع س ــو أرب ــاء نح االختف

)ســنة 465هـــ( إعــان توبتــه وبراءته مامَّ 

ــه. وقــد أورد ابــن رجــب نــص  أُنكــر علي

التوبــة التــي كتبهــا ابــُن عقيــل بخطــه يف 

بيــت الرشيــف أيب جعفر الحنبــي، وفيها: 

»إينِّ أبــرأ إىل اللــه -تعــاىل- مــن مذاهــب 

ــة  ــن صحب ــره، وم ــزال وغ ــة االعت مبتدع

أربابــه، وتعظيــم أصحابــه، والرتحــم عــى 

ــُت  أســافهم، والتكــر بأخاقهــم. ومــا كْن

علَّقتُــه وُوِجــد بخطــي مــن مذاهبهــم 

ــاىل-  ــه -تع ــب إىل الل ــا تائ ــم فأن وضالته

مــن كتابتــه. وال تحــل كتابتــه، وال قراءتـُـُه 

وال اعتقــاده ... واعتقــدُت يف الحــاج أنــه 

ــات.  ــد والكرام ــن والزه ــل الدي ــن أه م

ونــرُْت ذلــك يف جــزء عملُتــُه، وأنــا 

وأنــه  منــه،  -تعــاىل-  اللــه  إىل  تائــب 

ُقِتــل بإجــاع علــاء عــره، وأصابــوا يف 

ــل طبقــات  ــك وأخطــأ هــو ...«. ]»ذي ذل

الحنابلــة«، )3/ 144، 145([.

وأمــا ابــن قدامــة املقــديس فقــد أورد 

ًا  ــرِّ ــل، مف ــن عقي ــة اب ــص توب ــنده ن بس

ســبب إيــراده لهــا بقولــه: »ليُعلــم أن مــا 

ُوِجــد مــن تصانيفــه مخالًفــا للســنة فهــو 

مــام تــاب منــه، فــا يغــرت بــه مغــرتٌّ، وال 

ــُذ  ــون اآلِخ ــل، ويك ــٌد فيض ــه أح ــذ ب يأخ

بــه كحالــه قبــل توبتــه يف زندقتــه وِحــلِّ 

دمــه«. حتــى إذا بلــغ )ابــُن قدامــة( ذلــك 

ــل  ــُن عقي ــه اب ــن في ــذي أعل ــع ال املوض

براءتــه مــن الحــاج عــى نحــو مــا تقــدم، 

أهمــل ذكــره واســتبدل بــه قولــه: »وذكــر 

ــيئًا آخــر ثــم قــال ... إلــخ«. ]انظــر:  ش

ــكام«،  ــب أهــل ال ــم النظــر يف كت »تحري

ــامل  ــقية، ع ــن دمش ــد الرحم ــق: عب تحقي

الكتــب، الطبعــة األوىل، )ص/ ))، 4)([.

)d( ابــن الغــزَّال: هــو شــهاب الديــن 

أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن عمــر بــن 

أيب نــر بــن عــي بــن عبــد الدايــم بــن 

الغــزَّال البغــدادي الواعــظ )ت 615هـــ(. 

التنويــه  معــرض  يف  رجــب  ابــن  قــال 

مبوقفــه مــن الحــاج، والجــزء الــذي صنفه 

يف الدفــاع عنــه مســتفيًدا مــن ابــن عقيل: 

»ورأيـْـُت بخطــه جــزًءا مــن أخبــار الحاج، 

فيــه  ويــروي  جمعــه،  أنــه  الظاهــُر 

باألســانيد عــن شــيوخه، ومــال إىل مــدح 

الحــاج وتعظيمــه، واستشــهد بــكام ابــن 

ــاب  ــذي ت ــم ال ــه القدي ــل يف تصنيف عقي

منــه، ولقــد أخطــأ يف ذلــك«. ]»ذيــل 

طبقــات الحنابلــة«، )4/ 106([.
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تقديم المترجم:
ال يســتطيع أحــد اليــوم أن يبنــي معارفــه 

عــى أســاس اليقــن، وال عــى علــم نهــايئ 

بحقائــق األمــور؛ لذلــك: فــإنَّ البحــث يف 

)املنهــج)، بالنســبة إىل إدغــار مــوران))) 

ــي،  ــن دباغ ــد مل ــة محم ــفة بجامع ــتاذ الفلس )*) أس

ســطيف )، الجزائــر.

إدغــار مــوران )Edgar Morin)، ولــد بفرنســا   (((

وعــامل  فيلســوف،  )1)19م)  ســنة  )باريــس)، 

أصعــب  مــن  وأنرثوبولوجــي،  اجتامعــي، 

املوســوعية،  نظرتــه  بحكــم  تصنًفــا  املفكريــن 

وهدفــه املتمثــل يف بنــاء أســس ملعرفــة متفتحــة، 

ــف  ــع دون تحري ــة الواق ــل تركيبي ــة تحلي ومحاول

النشــاطات، ودون  بــن  العلــوم ودون حواجــز 

التســليم  بعــض، ودون  تفضيــل بعضهــا عــى 

املطلــق بصدقهــا، وقــد أعلــن ذلــك يف كتابــه 

ترجمة نص إلدغار موران من كتابه الثاني
»في المنهج: حياة الحياة«

للدكتور: العمري حربوش )*( 
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Edgar Morin ال ينطلــق مــن أرضيــة 

صلبــة، لكــن مــن أرضيــة هشــة ومنهــارة. 

إنَّ أســاس هــذا البحــث )املنهــج) هــو 

ضيــاع لألســاس العلمــي؛ لذلــك: فــإنَّ 

املعطيــات العلميــة التــي تغــذي هــذا 

البحــث ال متثــل بــأي حــاٍل قاعــدة، وعــى 

ــذه  ــل ه ــإنَّ تحوي ــك؛ ف ــن ذل ــس م العك

ــذي  ــو ال ــات، ه ــذه املعطي ــارف وه املع

املهدمــة  األفــكار  إنَّ  املحــرك.  يشــكل 

تتحــول إىل أفــكار مــن أجــل إعــادة البناء؛ 

لذلــك: انطلــق مــوران، ليــس مــن النظــام، 

ــره. ــن الفــوىض، عــى حــد تعب ــل م ب

بلــوغ  إىل  الرتكيبــي  املنهــج  يهــدف  ال 

اليقــن الضائــع، لكنَّــه عــى العكــس مــن 

ى عــى عــدم  ـل فكــرًا يتغــذَّ ذلــك، ُيثِـّ

ــط هــذا البحــث هــو  اليقــن. إنَّ مــا ينشِّ

بشــاعة هــذا الفكــر املمــزَّق، ورفــض 

املعــارف املفككــة، واملرشذمــة، واملصغرة، 

واملختزلــة، واملطالبــة بالحــق يف التفكــر.

ال يثــل العمــل املســمى بـــ )املنهــج) 

 ،(Le paradigme perdu( »ــع ــم الضائ »الرباديغ

ــر للمركــز الوطنــي  ســنة )1973م) يشــتغل كمدي

.(CNRS( ــة ــاث العلمي لألبح

ينطلــق  وال  موســوعة،   La méthode

 ،Tabula-rasa(1( بيضــاء)  )لوحــة  مــن 

Tabula- ممتلئــة  لوحــة  مــن  لكــن 

املعــارصة.  باملعــارف   ،encombrata(((

ملنظومــة  حوصلــة  )املنهــج)،  ليــس 

عامــة، وال هــو مبراجعــة، وال هــو بكتــاب 

ـه  إنَـّ فلســفة،  بكتــاب  هــو  وال  علــم، 

ســفر إىل الســطح البينــي لــكل منهــم، 

للبعــض  املتبــادل  التزويــج  بهــدف 

ســفر  ـه  إنَـّ بــل  اآلخــر؛  البعــض  مــع 

ــذي  ــر ال ــن التفك ــط م ــن من ــث ع للبح

يحــرتم تعدديــة األبعــاد، والغنــى، ورس 

ــة،  ــات الدماغي ــة الحتمي ــع، ومعرف الواق

والثقافيــة، واالجتامعيــة التــي يتلقاهــا 

ــا  ــذا م ــة، وه ــوع املعرف ــر موض كل تفك

 Pensée يســميه مــوران بالفكــر املركــب

complexe. مبعنــى آخــر: إنَّ السلســلة 

ــج)، ال  ــل اســم )املنه ــي تحم ــة الت الُكتُبي

متثــل تطويــرًا لخطــاب يف املنهــج، بــل 

تطويــرًا للبحــث عــن منهــج.

ــاده:  ــتيمولوجي، مف ــفي إبس ــح فلس ــو مصطل ه  (1(

أنَّ اإلنســان يولــد، وهــو صفحــة أو لوحــة بيضــاء، 

ــة. ــب كل يشء بالتجرب ويكتس

ــاده:  ــتيمولوجي، مف ــفي إبس ــح فلس ــو مصطل ه  (((

أنَّ اإلنســان يولــد، وهــو صفــة مكتوبــة، أو لوحــة 

ــة. ممتلئ
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يف الجــزء األول مــن )املنهــج) يلخــص 

مــوران خصائــص بحثــه يف كلــامت: »هــو 

ـُم« ويواصــل قولــه:  ـُم كيــف نَتََعلَـّ تََعلُـّ

ــعى إىل  ــل أس ــج، ب ــدم املنه ــي ال أق »إنَّن

البحــث عنــه. إنَّنــي ال أســعى مبنهــج، 

ــزال.  ــي االخت ــض بوع ــعى إىل رف ــل أس ب

ــم  ــا ت ــب م ــعي إىل تركي ــار، الس وباختص

فكــه، وتفريقــه«.

النـــص املرتجـــم الـــذي بـــن أيدينـــا مأخـــوذ 

ـــذي  ـــج) وال ـــاين مـــن )املنه مـــن الجـــزء الث

ـــوان La vie de vie )1980م)،  يحمـــل عن

أي: حيـــاة الحيـــاة، وهـــو أكـــرب األجـــزاء 

مـــن حيـــث الحجـــم )500 صفحـــة)، 

ـــا للرتجمـــة مـــن الصفحـــة  اخرتنـــا منـــه نصًّ

ـــوران يف  ـــدأ م ـــة )5)). يب )19) إىل الصفح

هـــذا الجـــزء بتقريـــر بعـــض خصائـــص 

ـــم  ـــا يف األول، ث ـــا إليه ـــي أرشن ـــه، والت بحث

ــر  ــة إىل التفكـ ــان الحاجـ ــل إىل بيـ ينتقـ

يف الحيـــاة La vie بعـــد التطـــور الـــذي 

شـــهدته العلـــوم البيولوجيـــة، خاصـــة 

ـــمى  ـــا يس ـــور م ـــة، وظه ـــة الوراثي الهندس

ـــن  ـــكل، م ـــا يش ـــو م ـــاة، وه ـــاد الحي اقتص

ـــة  ـــات الحي دون شـــك، خطـــرًا عـــى الكائن

ـــان. ـــك اإلنس ـــا يف ذل مب

ــادة  ــوم امل ــال عل ــورة يف مج ــذه الث إنَّ ه

الحيــة، لـــم تســايرها ثــورة مفاهميــة مامَّ 

أحــدث فجــوة بــن تطــور العلــم، والتعبر 

عنــه، ولعــلَّ مــن بــن املفاهيــم التــي لـــم 

يســتطع العلــم البيولوجــي التعبــر عنهــا: 

ــرث  ــث ال نع ــاة La vie؛ بحي ــوم الحي مفه

ــتطيع  ــف يس ــى تعري ــذا ع ــا ه إىل يومن

)الحيــاة).  الكلمــة  بهــذه  اإلحاطــة 

والغريــب يف األمــر، وعــى حــدِّ تعبــر 

ـه كلــام أردنــا اإلمســاك بــه  مــوران، أنَـّ

)املفهــوم)، يفلــت منَّــا، ويُظِهــر تســاؤالت 

ــابقتها.  ــي س ــدة تلغ جدي

الثــاين  الكتــاب  أي:  الكتــاب،  هــذا  يف 

ــل  ــاة)، ال يجام ــاة الحي ــج )حي ــن املنه م

ـه  إنَـّ يرفضهــا،  وال  البيولوجيــا  مــوران 

ــر يف  ــا، والتفك ــاءلة البيولوجي ــاب مس كت

ــي  ــكار الت ــا واألف ــي تطرحه ــا الت القضاي

ــذا  ــوران) يف ه ــا. إنَّ )م ــا وتقرتحه تقدمه

الكتــاب ال يتأمــل البيولوجيــا مبنهــج راٍق، 

ــة  ــة البيولوجي ــأن املعرف ــع ب ــه مقتن لكن

هــي يف ذاتهــا تســمح بظهــور منهــج 

فهــذا   .Méthode complexe تكامــي 

املنهــج)  الثــاين مــن  )الكتــاب  العمــل 

ليــس محاولــة ملعانقــة الحيــاة، وال أن 
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ــن  ــل م ــا نتيجــة، وال أن يجع ــل منه يجع

ــذا  ــا به ــفية. فالبيولوجي ــا فلس البيولوجي

ــب؛  ــألنا فحس ــاًم يس ــت عل ــى ليس املعن

بــل هــي علــم يتحــول إىل مســألة يف حــد 

ــه.  ذات

ــع  ــوران مجم ــر م ــاة يف نظ ــكل الحي تش

ــرة  ــي ظاه ــات؛ فه ــادات والتناقض املتض

الظواهــر  عــن  وتختلــف  فيزيائيــة، 

ويف  نــوع،  وهــي  األخــرى،  الفيزيائيــة 

الوقــت نفســه، فــرد، لهــا بدايــة ونهايــة، 

وهــي أيًضــا متثــل دائــرة، وحلقــة، وعملية 

آٍن  ومتغــرة يف  ثابتــة  إنَّهــا  متواصلــة، 

واحــد. متثــل الحيــاة قمــة التعقيــد، ســواء 

يف تعريفهــا أو يف التعــرُّف عليهــا؛ لذلــك: 

يطــرح مــوران ســؤاله املبــديئ، والــذي 

ــاة  ــز الحي ــاذا يي ــو: م ــه، وه ــرَّ من ال مف

حتــى تفلــت مــن التفســرات الفيزيائيــة، 

ــف يكــن،  ــة، والســيربانية؟ كي والكيميائي

يف الوقــت نفســه، التفكــر يف الــاَّ حيــاة، 

وحيــاة الحيــاة؟ لذلــك: يصــف مــوران 

ــه عمليــة فهــم لألســاس  ــه الثــاين بأنَّ كتاب

املعــريف الــذي يقربــه ملعنــى الحيــاة، 

لكــن،  الحيــاة،  معرفــة  فقــط  وليــس 

ــاة. ــة الحي ــة، معرف معرف

النص المترجم))(:

))( نظام البيئة:
»ال نــرى يف بيئتنــا حــن نتأملهــا إالَّ نظاًمــا 

ثابتًــا، نظــام الســاعة الحائطيــة. يجــد 

ــر  ــه يف الصخ ــذا، أساس ــات ه ــام الثب نظ

تحــت األرض، كــام يجــد دوامــه يف أديــم 

األرض، ومــع أشــجار الغابــات الكبــرة 

نحــو  الحيــة  باألعمــدة  تســمو  التــي 

الســامء. إنَّ نظــام الســاعة الحائطيــة هــو 

نظــام دوران األرض حــول نفســها وحــول 

الشــمس، ذلــك الــدوران الــذي يصنــع 

أثــره التعاقــب املنتظــم للصحــو وللنــوم، 

العندليــب  صــوت  حينهــا  يف  ويطلــق 

وصيــاح الديــك، ويعلــن للنــر وللثعلــب 

وحركــة  الصيــد،  بدايــة  عــن  واألســد 

وموســميًّا  املــاء.  منبــع  نحــو  املاشــية 

يعيــد تســاقط أوراق الشــجر، وظهــور 

الرباعــم، ومتــزق الرشانــق، وشــبق الذكــور. 

إنَّ النظــام الفيزيــايئ يتــد يف نظــام العــامل 

ــة«  ــج وراثية/جيني ــه »برام ــي، تحكم الح

الحيــاة«،  حيــاة   :((( »املنهــج  مــوران  إدغــار   (1(

.((5-19 )ص/  )1983م)، 

- Edgar Morin »La méthode (t.2(. La vie de la 

vie«, Paris, Seuil, 1983. P. 19-25.
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ــدو  ــذا تب ــراد، وبه ــات واالط ــة الثب صانع

الطبيعــة يف شــكل دوام، وانتظــام، ودورة.

- بالرغــم مــن ذلــك ســواء كان تأملنــا 

ــا  ــد أو القريــب، يفاجئن ــه لألمــد البعي في

ــه، وبتشــققه؛ ففــي  هــذا النظــام بتذبذب

ــن مــن الســنن،  ــات مــن املاي خــال مئ

تشــقق باطــن األرض وتزحزح عــن مكانه، 

وتــدىل،  وارتفــع  األرض  لحــاء  وانثنــى 

وانحرفــت القــارات، وغمرت امليــاه األرض 

كــام أخرجــت األرض مياههــا. الغابــات 

ــدم  ــة تتق ــور الجليدي ــتوائية والصخ االس

وترتاجــع ويحفــر االنجــراف، ويســوي، 

ــحق. ويس

املــدى  وإىل  قريــب  مــن  وبالنظــر   -

القريــب، ال نــرى إالَّ الهــرج واملــرج، يف 

ــة،  ــات املجهري ــة، والحيوان ــادي الخلي أح

والســافانا،  واألدغــال،  الغابــات،  ويف 

تتزاحــم  املتوســط  أطــراف  وغابــات 

وتتدافــع النباتــات املختلطــة فيــام بينهــا 

ــي  ــرشات فه ــا الح ــات، أمَّ ــع الطفيلي وم

منتظمــة،  غــر  حركتهــا  يف  مشوشــة 

الســامء  وحيوانــات  األرض  وحيوانــات 

ــام  ــرف، ويف كل مــكان الته غريبــة الت

الحيــاة،  آكلــة  الحيــاة  يف  دائــم،  ذايت 

معركــة رشســة للــكل ضــد الــكل، حيــث 

ــم بعضــه  يصطــاد بعضــه البعــض، ويلته

يف  البعــض  بعضــه  ويحطــم  البعــض، 

فــوىض، القانــون فيهــا هــو قانــون الغــاب.

- كيــف يكــن الجمــع بــن النظرتــن؟ إىل 

هــذا الحــد تتنكــر إحداهــام إىل األخــرى، 

ــام  ــن نظ ــة م ــام مصنوع ــدة منه فالواح

وتناغــم، واألخــرى مــن فــوىض ورصاع. 

لكــن كل  متناقضتــان  النظريتــن  كلتــا 

منهــام حقيقــة، إالَّ أنَّ كلتــا الحقيقتــن 

ال تجــد داللتهــا إالَّ يف فكــرة املنظومــة 

البيئيــة éco-système، ويف فكــرة النظــام 

.éco-organisation البيئــي 

ــد  ــة تفي ــذه الكلم ــة، ه ــة البيئي املنظوم

بــأنَّ مجمــل التفاعــات تجــري ضمــن 

تحتــوي  معينــة  جيوفيزيائيــة  وحــدة 

وحــدة  متثــل  حيــة  مجموعــات  عــى 

مركبــة ذات طابــع تنظيمــي أو منظومــة 

املنظوميــة  التعريفــات  إىل  »بالنســبة 

ــاب األول يف  ــا يف الكت ــار إليه األوىل، املش

املنهــج )ص/ 105، 106) «. هــذا يعنــي 

واملحيــط  البيئــة  نعتــرب  أن  علينــا  أنَّ 

ــات، ورشوط  ــود وحتمي ــة نظــام وقي مبثاب
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ــدم،  ــن ه ــوىض )م ــة ف ــط) ال مبثاب )الوس

ــك  ــل كذل ــب؛ ب ــر) فحس ــام، وخط والته

مبثابــة )نظــام ) مثلــه مثــل أي نظــام 

 Organisation complexe مركــب 

يتضمــن/ ينتــج الفــوىض والنظــام.

هــذا مــا ســراه؛ فالبيئــة التــي يُنظــر 

إليهــا عــى أنَّهــا تشــكل وحــدة بــن 

ــة)، هــي  ــايئ، وجامعــة حيوي ــل إحي )موئ

ــداء  ــم ابت ــى كّل منتظ ــام، مبعن ــا نظ متاًم

ــات  ــن مكون ــل) ب ــل )التفاع ــن التداخ م

)بيولوجيــة، وجيوفيزيائيــة)، بــل هــي 

 ،(1( Unitas متاًمــا وحــدة مركبــة أو يونيتــا

أي: وحــدة متعــددة األماكــن والفضــاءات 

تحتــوي عــى تنــوع خــارق للعــادة يف 

الخليــة،  أحاديــات  مــن  املوجــودات 

واألســامك،  والحــرشات،  والنباتــات، 

مليــوين  )أي:  والثدييــات  والطيــور، 

ــن  ــوع م ــون ن ــرشات، ملي ــن الح ــوع م ن

الســمك،  مــن  نــوع  النباتــات، 0000) 

الطيــور، يف محيــط  و8700 نــوع مــن 

ــا  ــة: إنَّه ــة املتنوع ــات الحي ــرة الكائن ودائ

ــس عــى  ــة منتجــة ملظاهرهــا، لي منظوم

ــى  ــة ع ــب للدالل ــتعملها الكات ــة اس ــة التيني كلم  (1(

ــدة. الوح

عــى  بــل  فحســب؛  الــكي  املســتوى 

ــي  ــا، والت ــي تُؤلفه ــات الت مســتوى الكائن

تُظهــر خصائــص لوالهــا لَـــاَم كانــت فيهــا 

)املنظومــة) وهــي منعزلــة.

قيــوده  يفــرض  الــذي  النظــام  ـه  إنَـّ

وقوانينــه، ويقمــع إمكانيــة الحيــاة أو 

الفعــل، وذلــك بتحطيــم مــا ال يقــدر عــى 

االندمــاج، وذلــك بســن قوانــن التهديــم، 

وااللتهــام )التــآكل) املتبــادل.

ــكل  ــن ال ــة ب ــإنَّ العاق ــام ســرى؛ ف ومثل

واألجــزاء، عاقــة مبهمــة ومعقــدة إىل 

أقــى الحــدود، ذلــك مــا يجســده مبــدأ 

ــاب األول يف املنهــج  ــه يف الكت »مشــار إلي

)ص/ 106 - 115، وص/ 6)1 - 8)1) « أنَّ 

الــكل، هــو يف الوقــت نفســه، أكــرث وأقــّل 

ــرث  ــكل أك ــزاء، وأنَّ ال ــوع األج ــن مجم م

وأقــل مــن الــكل، وأنَّ األجــزاء هــي أكــرث 

وأقــل مــن األجــزاء، وأنَّ هنــاك انقســاًما، 

ــل  ــة داخ ــة مظلم ــود، ومنطق ــا أس وثقبً

ــل  ــزاء. مث ــن األج ــل ب ــكل، ويف التفاع ال

ــة،  ــة البيئي ــة، املنظوم ــة فعال أي منظوم

هــي، يف الوقــت نفســه، مركبــة ومفككــة 

ــة. ــات الداخلي ــذه التفاع ــبب ه بس
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- تِلكــم هــي املشــكلة. لقــد رأينــا يف 

ــك الرتكيــب  ــاب املنهــج 1 ص 60) ذل )كت

ــموس  ــل الش ــال تأم ــن خ ــي م التنظيم

)جمــع شــمس) )أكــرث صعوبــة يف النظــر 

إليهــا مــن جهــة املعنــى، عــن النظــر إليها 

بالعــن)، فهــي مــن عجائــب األنظمــة 

الذاتيــة، مــن دون أجهــزة وال برامــج، 

وهــي يف هــذا الكــون باملايــر تنشــط 

كلهــا. ولقــد كنــا منبهريــن حــن عرفنــا أنَّ 

املايــر مــن الشــموس العظيمــة املســامة 

ــزات  ــواة ومرتك ــل ن ــي متث ــوم، والت بالنج

النظــام الكــوين، تقــوم بصيانــة نفســها 

بانتظــام وعفويــة انطاقًــا مــن جنــون 

وغضــب عجيــب وملتهــب. إنَّ التعجــب 

هنــا هــو نفســه -مــن الشــدة- وغــره يف 

ــف  ــة، ال تتأل ــة البيئي ــد؛ ألنَّ اآلل آٍن واح

مــن جســيامت وذرات فحســب؛ بــل ومن 

كائنــات حيــة، وزمــر شــديدة التنــوع 

والرتكيــب، تتنافــس فيــام بينهــا وتتناحــر.

واملــرج  الهــرج  لهــذا  يكــن  كيــف   -

العجيــب مــن رصاع، وامتصــاص، وافرتاس، 

اجتامعيــة،  وأنانيــة  وأنانيــة،  والتهــام، 

أن يصنــع نظاًمــا بيئيًّــا مضبوطًــا بهــذا 

اإلنبــات  لهــذا  كيــف يكــن  الشــكل؟ 

التفريــخ  وهــذا  والعفــوي،  العبثــي 

والفقــس، وهــذا املــوت، وهــذه املجــزرة، 

ــة؟ ــد هادئ ــة الج ــة البيئي ي اآلل ــذَّ أن تغ

املســألة خصوًصــا حــن  تطــرح هــذه 

النظــام  مبثابــة  البيئــي  النظــام  كان 

العفــوي املبنــي عــى أســس جيوفيزيائيــة 

)جينيًّــا  وراثيًّــا  ومحــددة  حتميــة، 

ــن  ــه م ــع نفس Génétiquement)، يصن

مــن  إكــراه  أو  تشــجيع  دون  نفســه، 

ــه  ــج أو مخطــط، ودون أن يكــون ل برنام

ذاكــرة مســتقلة، ودون حســابات خاصــة، 

ــاز  ــه بواســطة جه ــب أو يوجِّ دون أن يُرتِّ

أو حكــم.  قــرار  أو  تنظيــم  أو  مراقبــة 

عــى العكــس مــن ذلــك، كل النظــام 

البيئــي ولــد مــن فعــل )أنــاين - ذايت) 

ــن تواصــل  ــر)، وم ــل )أحــر الب وتفاع

ــج،  ــوض، والضجي ــرق يف الغم ــي مغ داخ

ــط ذي  ــاش أو يف وس ــأ، ويف األعش والخط

ســياج وال حــدود، متفتــح عــى التيــارات 

ــة، وعــى الهــواء، واملــاء، ومتفتــح  الهوائي

عــى مجــرى الحيــاة الوحشــية )املتهربــة، 

والخارجــة عــن القانــون، والفــارة مــن 

عــى  واملتفتحــة  البيئيــة)،  األنظمــة 

ــة). ــات، واألوبئ ــوت )الفروس ــرى امل مج

ــى، واألحــر  ــع األعم ــذا التداف ــرب ه  وع
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الغمــوض،  ووســط  واألنــاين،  البــر، 

والهــدم، وهــذا التكاثــر الــذي ال يوصــف 

 -(1( Unwelt - ــون ــذا الك ــل ه ــم مث ينظ

ــى  ــرث ع ــن نع ــة، ح ــي أعجوب ــه. ه نفس

ــوع،  ــراط يف التن ــد اإلف ــام ويف آٍن واح نظ

ويف الفــوىض، ويف غيــاب الجهــاز املركــزي 

الــذي مــن املفــرتض منطقيًّــا أن ينــع كل 

تنظيــم: إنَّهــا أعجوبــة حــن كان هــذا 

ــا، وغــر مســتقر أو غــر  النظــام ليــس هشًّ

ــه صلــب، ومســتقر،  ــزن فحســب؛ لكن مت

ومضبــوط. وهــو أعجوبــة ليــس بــرده إىل 

أبســط عباراتــه، عــى العكــس مــن ذلــك، 

نقلــه إىل أعقــد العبــارات: وهــو )النظــام) 

كذلــك أي معقــد عــى وجــه الدقــة؛ ألنَّ 

فيــه تجتمــع الوحــدة والتنــوع، وفيــه 

تجتمــع  والفــوىض،  النظــام  يجتمــع 

ــى  ــا إىل أق ــاد، كله ــة والتض ــه الصاب في

البيولوجــي  إبــداع  مــن  مصطلــح   (Unwelt(  (1(

 Jakob Johann von( وعالـــم الطبيعــة األملــاين

)1909م)  ســنة  1944م)،   -  1864(  ،(Uexküll

 Univers( الــذايت  الكــون  مفهــوم  عــى  يــدلُّ 

subjectif) الخــاص بــكل نــوع: ينقســم هــذا 

الكــون إىل عالـــم الفعــل وعالـــم اإلدراك يربطهــام 

ـف هــذا املفهــوم يف  عالـــم داخــي. وقــد ُوظِـّ

الكاســييك  ))العــادات)  الســلوك  مجــال علــم 

.(Ethologie(

الحــدود، ليــس فقــط يف تعايــش مشــرك، 

ــة  ــرورة. إنَّ عاق ــل ال ــط بفع ــل ترتب ب

الــرورة هــذه، هــي التــي علينــا رشحهــا 

العفويــة  مبســألة  اإلحاطــة  أردنــا  إذا 

ــة. ــة- البيئي التنظيمي

)2( التكامليــة الكــرى )التجمــع، التناغــم 

االمتصــاص،  التطفــل،  )التعايــش(، 

االفــراس(:

مــن النظــرة األوىل، يكــن القــول بــأنَّ 

ــات  ــن الكائن ــدث ب ــي تح ــات الت التفاع

ــا ذات طابــع إضــايف  الحيــة مجتمعــة، إمَّ

تكامــي )مــن إتحــاد، ورشاكــة، وتعايــش، 

ــن  ــي )م ــع تناف ــاون)، أو ذات طاب وتع

طابــع  ذات  ــا  وإمَّ وتنافــس)،  تســابق، 

وامتصــاص،  طفيليــة،  )مــن  خصومــي 

الكائنــات  الــرشكاء مــن  إنَّ  وافــرتاس). 

ــا املتحــدة، متعــددة يف  اإلضافيــة و/ إمَّ

العالـــم الحــي. املهــم قبــل كل يشء، عــى 

األقــل مــن أجــل الذاكــرة، نتحــدث عــن 

ــدر  ــة ذات مص ــادي الخلي ــات أح ارتباط

ــارة  ــة، واإلش ــة والحيواني ــة النباتي األنظم

إىل أهميتهــا التي لطالـــام كانــت مجهولة، 

وكذلــك اإلشــارة إىل الزمــر االجتامعيــة 

فحســب؛  اســتثنائية  غــر  هــي  التــي 
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ــرشات  ــط الح ــيوًعا يف وس ــرث ش ــل األك ب

والفقريــات.

ــات بصــورة محــددة  ــواع النبات ــط أن ترتب

 ،Biotope ومحيطهــا  لبيئتهــا  وفًقــا 

ووفًقــا للنشــاط البيئــي، أو مــا يكــن 

ــة  ــيولوجيا نباتي ــازًا سوس ــميه مج أن نس

Phytosociologie )1)، لكنــه ذو داللــة.

التناغــم  يكــون  محتشــم  وبشــكل 

الوقــت  يف  والتجمعــات،  والتعايــش 

نفســه، مســتديًا ومتبــاداًل، وهــو وســيلة 

انتفــاع بــن أنــواع مختلفــة. هنــاك أنــواع 

مــن التعايــش والتناغــم: - بــن النباتــات 

)األشــنات Lichens مشــاركة ومعايشــة 

الفطــر مــع الطحلــب، فــاألول يوفــر للثاين 

ــيد  ــاين أكس ــة، وث ــاح املعدني ــاء واألم امل

الكربــون، بينــام الثــاين، يقــوم بجمــع 

املــواد العضويــة الروريــة لحيــاة األول) 

ــش  ــات )التعاي ــات والنبات ــن الحيوان - ب

 ،Protistes األولنيــات  بــن  والتناغــم 

املتعــي  مجموعــة  عنــارص  وهــي 

)Phytosociologie) نشــاط مــن علــم النبــات   (1(

ــرع  ــو ف ــة، وه ــات النباتي ــة التجمع ــم بدراس يهت

ــة، أو يكــن  ــاة النباتي مــن الدراســات حــول الحي

ــايت. ــامع النب ــم االجت ــميه بعل أن نس

املجهــري، واإلســفنجيات وهــي نســيج 

مــن الحيوانــات مــن نــوع اإلســفنج، مــع 

الطحالــب أحاديــة الخليــة. وأنــواع أخــرى 

النمــل )قاطعــة  )بــن  التعايــش:  مــن 

ــه)،  ــذي يحمل أوراق الشــجر)، والفطــر ال

الناســك  )الســلطون  الحيوانــات  بــن 

البحــر  وشــقائق   (((  Bernard-lermite

Actinie): بــن عضوية مضيفــة، وعضوية 

ــوم  ــث تق ــا، حي ــكن أمعاءه ــة تس دقيق

بتهديــم املــواد التــي تعجــز املضيفــة عــن 

احتوائهــا. وأخــرًا: إنَّ ترويــض اإلنســان 

هــو  تســبب،  وللحيوانــات  للنباتــات 

ــذا  ــن ه ــش: م ــرة التعاي ــدوره، يف ظاه ب

ــة  ــات املزروعــة تفقــد خاصي ــًا، النبات مث

املقاومــة والتكيــف، وال يكنهــا تجــاوز مــا 

يقــدم لهــا مــن عــاج مــن طــرف املــزارع 

ضــد الطفيليــات والنباتــات الضــارة. كــام 

أنَّ املــزارع ال يتنــع عــن االســتفادة مــامَّ 

ــوج. ــن منت ــات م ــه النبات تقدم

 :Mutualismes (املتعاونون )التعاونيــة -

ــات  ــن الكائن ــة ب ــة رضوري ــة حيوي عاق

القرشيــات  مــن  نــوع   (Bernard - lermite(  (((

التــي لــيك تحمــي نفســها تســكن تحــت صدفيــة 

ــر. ــري آخ قش
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يكــن  واملتنوعــة.  املختلفــة  الحيــة 

ــذي ال  ــش ال ــن التعاي ــا م ــا نوًع اعتباره

ينقطــع إالَّ مبــوت الــرشكاء. مــن هــذا، 

ــتفيد  ــا يس ــي به ــة الت ــم والطريق التطاع

الحيــوان مــن تغذيــة آخــر، دون التفريــط 

يف هــذا الحيــوان: يكــون كل مــن الضبــاع 

ــات آوى، والنســور، وغرهــا، تتغــذى  وبن

ــور. ــود والنم ــام األس ــا طع ــن بقاي م

التعايــش   :Symbioses املتعايشــون   -

التوافــق  عــام  وبشــكل  والتعــاون 

ــر،  ــى آخ ــرف ع ــادل لط ــامد املتب واالعت

يثــل عاقــات يف شــكل دوائــر، حيــث 

يلبــي أحدهــام حاجــة اآلخــر، مثل: شــكل 

اتحــاد األعمــى باملـُـــقَعد أو املشــلول، 

ــن  ــن إىل كائ ــش كا املعوق ــول التعاي يح

مــن  النــوع  هــذا  رأســن.  ذي  عاجــز 

ــاطات  ــن النش ــتقر ب ــذي يس ــة ال العاق

أن  يكــن  األنــواع،  ملختلــف  الحيويــة 

ــل  ــدة، مث ــددة ومعق ــكااًل متع ــذ أش يتخ

العاقــة: الزهور/النحــل حيــث تتغــذى 

النحلــة عــى الطلــع، وتســاهم يف نــرشه، 

الــدورة  تنشــيط  يف  تســاهم  مبعنــى 

ــات  ــا بالطفيلي ــة، وإصابته ــة للبيئ الحيوي

يف آٍن واحــد.

إنَّ كل هــذه العاقــات مــن الرشاكــة، 

ــادل،  ــل املتب ــة، والتكام ــة املتبادل والحاج

املنظومــة  للنظــام يف  تشــكل جــزًرا  ال 

أرخبيــل  متثــل  بــل  فحســب؛  البيئيــة 

النظــم البيئيــة. 

لكــن جــزًرا مــن التكامل/الوحــدة تغمرها 

محيطــات مــن الطفيليــات، واملتنافســن، 

واملضاديــن، واملهدمــن، وبهــذا يتفــى 

)البكتريــات،  عالـــم  يف  التطفــل 

والفطريــات، والدبــق ... إلــخ)، ويف عالـــم 

ــث، والقمــل، وبراغيــث  ــوان )الرباغي الحي

التــي تعيــش تحــت  الحــارة  املناطــق 

الطفيليــة،  والرقــات  والقــراد،  الجلــد، 

ــاش  ــل أعش ــذي يحت ــواق ال ــر الوق وطائ

ــخ). ــرى ... إل ــور أخ طي

تعتــرب الطفيليــات مســتعبدات محليــة 

النظــام  مــن  جانــب  عــى  محمولــة 

املصــاب، الــذي يف حينــه يغــذي الطفيــي 

ــه. ــه لنفس ــامَّ يفعل ــرث م أك

مــا زال املتنافســون أكــرث انتشــاًرا مــن 

مملكــة  يف  تتحــرر،  إنَّهــا  الطفيليــات. 

الحيــوان، ويف وســط األنــواع واملجتمعات، 
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أكــرث مــن تحررهــا بــن األنــواع املختلفــة. 

ــًوا يف اململكــة  ليــس املتنافســون أقــل عل

ــة. النباتي

نحــو  ترتفــع  األشــجار وهــي  تتزاحــم 

الشــمس، وتقــاوم النباتــات مــن أجــل 

الضــوء، وتتدافــع، وتتســلق بعضهــا فــوق 

ــت  ــة تح ــا كيميائي ــن حروبً ــض، وتش بع

النشــاط،  مكبّــح  إفــراز  مــع  أرضيــة، 

الحيويــة،  واملضــادات  والهرمونــات، 

وتتصــارع مــن جــذر إىل جــذر مــن أجــل 

حفنــة مــن الجزيئــات.

ــل  ــع الفج ــقًا ين ــرث س ــاتن األك يف البس

بــذرة الرشــاد مــن النمــو يف محيطــه، 

ــراز  ــد إىل حــدِّ إف ــايت يت ــس النب إنَّ التناف

ــس.  ــى املناف ــي ع ــة تق ــواد قاتل م

التغــذوي  االضطــراب  يثــر  وأخــرًا: 

ــة،  ــرة الكوني ــة، الظاه ــة الحيواني للمملك

لسلســلة  املنقطعــة  وغــر  الحتميــة 

االمتصــاص، حيــث يــؤكل النبــايت مــن 

طــرف آكل األعشــاب )النبــايت)، وهــذا 

األخــر نفســه يــؤكل مــن طــرف الاحــم، 

وهــذا األخــر بــدوره ســيؤكل.

يبــدو للوهلــة األوىل: أنَّ الطابــع املنظــم 

ــي، وتعــاوين،  ــاَم هــو ترابطــي، وتضامن لِـ

ــي  ــوي، والتهدي ــع الفوض ــارض للطاب مع

لِـــاَم هــو تنافــي، ومفــرتس، وامتصــايص. 

هــذه  تبــدو  الثانيــة،  للوهلــة  لكــن 

املعارضــة مبهمــة ونســبية. إذا اعتربنــا 

ــات/ ــة: حيوان ــًا، العاق عــى العمــوم مث

ــات، هــذه األخــرة ليســت مطبوعــة  نبات

 Biophagique االمتصــايص  بالطابــع 

الحيــواين فحســب؛ بــل كذلــك بطابــع 

التعايــش املعمــم الــذي تضمنــه الدائــرة 

ــض  ــون للبع ــيد الكرب ــجن/غاز أكس أكس

إىل البعــض اآلخــر.

تســتبعد  والتكامليــة  العدوانيــة  إنَّ 

هنــاك يشء  ليــس  األخــرى،  إحداهــام 

أكــرث تكامــًا مــن التداخــات التــي تؤلــف 

ــم  ــد تنظي ــي تعي ــة الت ــلة الغذائي السلس

o
2

co
2

نباتاتحيوانات
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حيــاة املنظومــة البيئيــة )cf p.8))، لكــن 

ــث  ــة حي ــلة امتصاصي ــك سلس ــي كذل ه

ــا  ــي بدوره ــة الت ــأكل الفريس ــرتس ي املف

تــأكل فريســة أخــرى، التــي تــأكل بدورها 

النبتــة، وهــذه األخــرة التــي تتغــذى عــى 

تحلــل كل امليتــات املرتاكمــة واملجتمعــة.

يف الحقيقــة: االفــرتاس املتسلســل هــو 

إنَّ  املغذيــة.  السلســلة  يؤســس  الــذي 

ــا)  ــا )خالًص ــا محًض ــس تهديً ــرتاس لي االف

ــرى. ــرف أخ ــن ط ــة م ــاة حيواني لحي

لفــرتة  الديوغرافيــة  املنحنيــات  تبــّن 

ومثاليــة  حالــة محــدودة  طويلــة، ويف 

حيــث يعيــش نــوع مــن األنــواع املفرتســة 

أنَّ  الفرائــس،  مــن  خــاص  نــوع  عــى 

يتســبب،  الفرائــس  عــدد  يف  النقــص 

بفعــل املجاعــة، يف تــدين عــدد املفرتســن؛ 

مــامَّ يســمح بالزيــادة يف عــدد الفرائــس، 

وهــي الزيــادة التــي بدورهــا تواصــل 

ــبب  ــا لس ــذا وفًق ــن) وهك ــل )اآلكل الجي

تراجعــي، حيــث تكــون الوحيــدة القــادرة 

عــى منــع حــادث خــارج الــدورة. وبهــذا 

ــك  ــوى، تل ــادة القص ــة املض ــون العاق تك

تنتــج  لفريســته،  باملفــرتِس  املتعلقــة 

عامــل  إىل  وتتحــول  الخــاص،  نظامهــا 

االفــرتاس  عمليــة  إنَّ  وموجــه.  منظــم 

دون أن تكــفَّ عــن كونهــا عامــًا مهدًمــا، 

ــكل  ــظ ل ــل محاف ــك إىل عام ــول كذل تتح

ــل  ــك إىل عام ــول، وكذل ــن اآلكل واملأك م

الوقــت  يف  ويظهــر،  للتنــوع،  محافــظ 

نفســه، كعامــل محافــظ لهــذه العدائيــة 

نفســها املنظمــة.

مثلــام أنَّ املضاديــن واملنافســن يحتــوون 

يحتــوي  منِظمــن،  مكملــن  عــى 

ــن  ــى املنافس ــم ع ــون يف طياته املتضامن

واملضاديــن.

الظواهــر  بــأنَّ  اإلقــرار  علينــا  اًل:  أوَّ

املتعايشــة يكنهــا أن تحتــوي يف وســطها 

عــى  تحتــوي  بــل  الطفيليــة،  عــى 

آخــر،  بواســطة  املتعايشــن  املفرتســن 

والبقــاء، يف آٍن واحــد، متعايشــن. وبهــذا، 

هنــاك تعايــش بــن املجــرت والبكتريــا 

املجــرت  أنَّ  مبــا  بطنــه،  تعيــش  التــي 

يغــذي البكتريــات، وأنَّ هــذه األخــرة 

متتــص ســيلولوز النباتــات، فهــي رضوريــة 

لعمليــة الهضــم بالنســبة إىل املجــرت. لكــن 

عندمــا يحــول املجــرت الغــذاء إىل معدتــه؛ 
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ى عــى هــذه البكتريــات التي  فإنَّــه يتغــذَّ

تكاثــرت يف بطنــه، ويتحــوَّل إىل مفرتســهم.

ــة ال  ــات الجامعي ــذه التهدي ــى أنَّ ه يبق

تــؤذي ذلــك العمــق املنتــج للمســتعمرة. 

اإلجامليــة  للــدورة  واعتبــاًرا  وبهــذا 

العــش  املجــرت هــو  فــإنَّ  للتداخــات؛ 

ــش،  ــي، واملغــذي، واملنظــم، واملتعاي البيئ

ــد  ــات، ويف آٍن واح ــن البكتري ــع م ملجتم

يكــون طفيليــة املكتشــف واملســتهلك.

واألكــرث مــن هــذا؛ فإنَّنــا نفــرتض بــأنَّ 

هنــاك تطــورات أساســية يف تاريــخ الحياة، 

يرجــع ســببها إىل تحــول الطفيليــة إىل 

ــع  ــش م ــم يف تداخــل متعاي متعايشــة، ث

ــات  ــد أنَّ امليتوكوندري ــذا يعتق آخــر: وبه

Les mitochondries كانــت عبــارة عــن 

حقيقيــة  لخايــا  طفيليات/متعايشــات 

ــا،  ــجمة حياتيً ــت منس ــث كان ــواة حي الن

كــام أنَّنــا افرتضنــا بــأنَّ بعــض الفروســات 

الدخيلــة عى أديــان )د ن أ) خلية منتجة، 

ــا أن تكــون قــد نقلــت إليهــا أجــزاء من  إمَّ

ــرى، أو  ــات أخ ــل عضوي ــن أص )د ن أ) م

تســببت يف صحيحات جينيــة ذات طبيعة 

ظهــور  يكــون  هنــا،  ومــن  تعقيديــة. 

التكــوُّن العظمــي L’ossification عنــد 

ملتقــي  -أي: والدة   Chordé الحبليــات

الفقريــات- قــد اســتطاع أن يحافــظ عــى 

هــذا النــوع مــن العمليــة، حيــث تتحــول 

كل مــن الطفيليــة والتهديــم، إىل انســجام 

ــة. ــة منِظم تشــاريك، وتكاملي

ـه  بأنَـّ االعتقــاد  يكــن  عموًمــا،  وأكــرث 

مثلــام أنَّ الطفيليــات املتبادلــة تتحــول 

ــة،  ــة املتبادل ــإنَّ العبودي ــة، ف إىل متعايش

تتحــول إىل مشــاركات، وإنَّ االســتغاليات 

مقايضــات  إىل  تتحــول  املتبادلــة 

ومبــادالت.

ــظ  ــن أن ناح ــس، يك ــاه املعاك يف االتج

ــة  ــة البيئ ــى مبعارض ــارِكات تبن ــأنَّ املش ب

إنَّ  املعارضــة.  تنتــج  )املحيــط)، ومنــه 

بنيــة التحالــف تؤســس أوَّاًل تضامًنــا ضــد 

ــي  ــة الت ــربودة الخارجي ــا ال ــارج. إنَّه الخ

قبــل أن تُحــدث الحــرارة الداخليــة، تقــود 

التــامس. يطــور املجتمــع أنانيــة الجامعــة 

الكائنــات.  أو  األخــرى  الجامعــات  إزاء 

وفعــًا يف كل مــكان يشــارك املتضامنــون 

ــاد. ــة والتض العدائي
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أو  التجمعــات  أنَّ  ذلــك:  إىل  نضيــف 

املجتمعــات -غالبًــا- مــا تحتــوي عــى 

داخليــة.  رصاعــات  وعــى  متنافســن، 

ــا يف  ــة تضامًن ــات النباتي ــدث التجمع تح

مجــال ادخــار املــاء وتكييــف الوســط، 

ويف الوقــت الــذي تتنافــس فيــه النباتــات 

ـا عــى اســتغال أشــعة الشــمس،  فرديًـّ

وثــاين أكســيد الكربــون، ومــوارد أرضيــة، 

تتنافــس وتتصــارع التجمعــات الفقاريــة، 

الغــذاء،  الثدييــة منهــا، حــول  خاصــة 

واإلنــاث، والهيمنــة.

وبهــذا: وبعــد مــا رأينــا بــأنَّ احتــواء 

املتعايشــن عــى املؤيديــن، وأنَّ املهدمــن 

أنَّ  ناحــظ  البيئيــة،  األنظمــة  ون  يغــذُّ

واملضاديــن،  واملتعايشــن،  املنافســن، 

ــار  ــن يف إط ــوا متواجدي ــم أن يكون يكنه

علينــا  يتحتــم  والتضامنيــة.  التكامليــة 

التفكــر بطريقــة مركبــة، كل مــن التضــاد 

والتكامــل، أوَّاًل كــون أنَّ لهذيــن املفهومن 

قاعــدة مشــرتكة: إنَّهــا الحاجــة الوجوديــة 

ــا افرتاســيًّا  ــذي يتخــذ شــكًا، إمَّ لآلخــر ال

مــن  تعايشــيًا،  مشــاركًا/  أو  / طفيْليًّــا، 

ــة  ــدود واضح ــد ح ــرى، ال توج ــة أخ جه

التكامليــة:  مــن  الضديــة  دائــرة  متيــز 

عــى العكــس مــن ذلــك، هنــاك منطقــة 

مبهمــة وغــر يقينيــة، عــى ســبيل املثــال، 

ــش...  ــة والتعاي ــن الطفيلي ب

إضافــة إىل ذلــك: كل معنــى مــن املعنيــن 

ــك ألنَّ  ــوي؛ ذل ــكل ثان ــر بش ــوي اآلخ يح

ــج  ــاد ينت ــل، التض ــذ قلي ــا من ــام رأين مثل

بــن  مــا  حاصــًا  ديوغرافيًّــا  تضامًنــا 

املتضامنــن  وأنَّ  والفرائــس،  املفرتســن 

ــد كل  ــارض ض ــن التع ــا م ــون نوًع يصنع

ــاك،  ــل إنَّ هن ــم. ق ــا هــو خارجــي عنه م

ــة)،  ــًة )معارض ــه، مقاوم ــت نفس يف الوق

ووحــدة، وعــدَم قابليــة لانفصــال، وعــدَم 

ــرى،  ــام س ــا، ومثل ــة، وتقلبً ــن، وذبذب يق

حركــة دائريــة كذلــك: غــر منقطعــة 

للمتضــاد وللتكامليــة.

لقــد بدأنــا نفهــم، إذن، كيــف أنَّ النظــام 

ــل  ــس داخ ــل، لي ــي، ويتواص ــي يبن البيئ

والتعاونيــات  املشــاركات،  وبواســطة 

وبالــراع،  يف  كذلــك،  بــل  فحســب؛ 

تنقطــع  أن  واالفــرتاس، دون  وااللتهــام، 

عــن كونهــا مهِدمــة، فهــي كذلــك، بصــورة 

لتكامليــة  التوليــد  أخــرى، مشــاركة يف 

ــربى. ك



| 393393 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

مقدمة المترجم:

هــذا النــصُّ لألنرثبولوجــيِّ الكبــر )طــال 

أســد( Talal Asad، هــو يف أصلــه مســتلٌّ 

مــن نــصٍّ أكــر لــه تحــت عنــوان: »حريَّــة 

التعبــر، والتجديــف، والنَّقــد العلــاينُّ«، 

قــد شــارك بــه ضمــن كتــاٍب جامعــيٍّ 

تحــت عنــوان: »هــل النَّقــد علــاينٌّ؟ 

 Is ،»التجديــف واإلهانــة وحريّــة التعبــر

 critique secular? Blasphemy, injury,

األنرثبولوجيَّــة  مــع   ،and free speech

 ،saba mahmood محمــود(  )صبــا 

ــر(  ــث بتل ــة )جودي والفيلســوفة األمريكيَّ

Judith butler، وكان الكتــاب باألســاس 

ــا،  ــة كليفورني ــدوة يف جامع ــارة عــن ن عب

نحو جينالوجيا لمفهوم النقد العلمانيِّ
- طالل أسد -

ترجمة: كريم محمد

392
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بــركيل، )عــام ٢٠٠٧م(، وجاءت مســاهمة 

كلٍّ مــن طــال أســد، وصبــا محمــود، 

مركَّــزًة عــى مــا أثارتــه الرســوم الدمناركيَّــة 

ــد -صــى اللــه عليــه  املســيئة للنبــيِّ ُمحمَّ

ــام )٢٠٠٥م(.  ــلّم- ع وس

ويــأيت هــذا الجــزء الــذي قمــُت برتجمتــه 

ــه طــال  ــذي كتب ــع ال مــن البحــث املوسَّ

ــة  ــق مباحظــات تاريخيَّ ــام يتعلَّ أســد، في

 Secular العلــامين  النقــد  فكــرة  عــى 

للرَّاحــل  مصطلــح  -وهــو   criticism

ــصُّ  ــه: »الن ــعيد يف كتاب ــل إدوارد س املبجَّ

نقلهــا  ارتأيــت  والنَّاقــد«-  والعالَـــم 

ــة مــن ضمــن هــذا البحــث؛ نظــرًا  للعربيَّ

ــة مــا طرحــه طــال أســد يف هــذه  ألهميَّ

)املاحظــات( التــي هــي أكــر مــن أن 

املتبــادر  باملعنــى  ماحظــاٍت  تكــون 

ــة  ــة ثاني ــة، ومــن ناحي للذهــن مــن ناحي

د كثــرًا مــن متعاليــاٍت حديثــة  ألنَّــه يُبــدِّ

مــن  الحديــث،  فكرنــا  عــى  تهيمــن 

ــة  ــد، وحريَّ ــة، كـ)النق ــامت رنَّان ــل كل قبي

ــة  ــزء مبثاب ــذا الج ــذا: كان ه ــر(؛ ول التعب

يف  النَّقــد  ملفهــوم  جينالوجيــا  عمــل 

ـة، حيــث أفلــَت طــال  الثقافــة الغربيَـّ

ــا  ــره لـ»م ــو يف تنظ ــة فوك ــن محدوديَّ م

هــو النَّقــد؟«، ومــن إبهــام إدوارد ســعيد 

العلــامينِّ«. وإنَّ  حــول ماهيَّــة »النَّقــد 

األصــيلِّ  بالنَّــص  الجــزء  هــذا  عنــوان 

ــرة  ــى فك ــة ع ــاٌت تاريخيَّ ــو: »مالحظ ه

النَّقــد العلــايّن«، وارتأيــُت جْعــل عنــوان 

جينالوجيــا  »نحــو  العربيّــة:  الرتجمــة 

ملفهــوم النَّقــد العلــاينِّ«، وســوف يتَّضــح 

- وجاهــة  للقــارئ -منــذ بدايــة النَّــصِّ

املضمــوَن  يــرز  الــذي  التحويــر  هــذا 

ــد. ــكلِّ تأكي ــصِّ ب ــيلَّ للن الفع

وطــــال أســـد هـــو أســتـــاذ ُمـبـــرَّز يف 

األنــثـــربـــولـــوجــيـــا بــجــامــعــــة 

م  ويُقــدِّ بنيويــورك،  نـيــوسـيـتـــي 

األهميَّــة يف حقــول  بالغــة  أطروحــات 

بعــد  مــا  النـظـــريَّة  دة كحقــل  متعــدِّ

الكـولـونـيـــاليَّة، واملســيحيَّة، والتقاليــد 

ــه  ــة إىل مـسـاهـمـاتـ ــاميَّة، إضـافـ اإلسـ

العظيمــة عــن العلامنيَّــة، وجينالوجيــا 

كتــب طــال  الديــن. ولألســف، رغــم 

يرُتجــم  فلــم  األهميَّــة،  شــديدة  أســد 

ــة،  ــوٍص ضئيل ــوى نص ــة س ــه يف العربيَّ ل

منهــا كتــاب واحــد تحــت عنــوان: »عــن 

ــه:  ــد ترجم ــة«، وق ــرات االنتحاريَّ التفج

ــال  ــب ط ــمِّ كت ــن أه ــرت، وم ــل جك فاض
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ــيحيَّة،  ــاين: املس ــكُّالت العل ــاب: »تش كت

والحداثــة«، و»جينالوجيّــات  واإلســالم، 

الديــن«، وغرهــا مــن األبحــاث واملقاالت. 

وأحبُّ أن أشر إىل أمرين: 

أواًل: أنَّ النــصَّ املرتجــم يقــع يف أصلــه 

ــه  ــور عالي ــاب املذك ــن الكت ــزيِّ م اإلنجلي

مــن الصفحــة السادســة واألربعــن، إىل 

الصفحــة الخامســة والخمســن. 

وثانًيــا: أنَّ تقســيم النــصِّ لفقــرات مرتَّبــة 

ــه  ــى ال يتي ــي، حت ــن صنع ــو م ــا ه رقميًّ

ــي  ــة الت ــارئ، كــام أنَّ الهوامــش الثاث الق

قــد  الصفحــات  لهــذه  أدرجهــا طــال 

ــمت  قسَّ أنَّنــي  كــام  باملــن.  ألحقتهــا 

؛  فقــرات النــصِّ عى غــر النــصِّ اإلنجليزيِّ

فطــال فقراتــه شــديدة الطــول، فارتأيــت 

ال  حتــى  التعريــب  عنــد  ــمها  أُقسِّ أن 

ــرًا  ــرة، نظ ــول الفق ــن ط ــارئ م ــلَّ الق مي

قــة التــي يطرحهــا، وأيًضــا:  لألفــكار املعمَّ

ــن: ]...[  ــن معقوفت ــذي ب ــكام ال ــإنَّ ال ف

ـه  بالنــصِّ مضافًــا إليــه حــرف )م(؛ فإنَـّ

ــل طفيــف إلضــاءة مفهــوم أو  منِّــي كتدخُّ

فكــرة، وحــرف امليــم اختصــاًرا للمرتجــم. 

النصُّ المترجمُ

)1(
يــت )إدوارد  كتــَب النَّاقــد األديبُّ ذائــع الصِّ

ــِد  ــة بـــ »النَّق ــه املعنون ســعيد(، يف مقالت

ــا مــا يكــون  العلــاينِّ«: إنَّ »النقــد... دامئً

ومتشــكًكا،  مــا،  ســياق  يف  مموضًعــا 

وعلامنيًّــا، ومنفتًحــا عــى إمكانــات فشــله 

ــاص«))(. الخ

ــك  ــف إىل ذل ــي أودُّ أن أضي ــال أنَّن والح

ــئلة:  ــة أس ثالث

ــايّن(  ــوم )عل ــة مفه ــي دالل ــا ه اًل: م أوَّ

ــرُ  ــل يش ــياق؟ ه ــذا الس Secular يف ه

إىل ســلطٍة، أم إىل حساســيَّة مــا؟ 

ثانًيــا: مبــا أنَّ النَّقــد يُصــدر الحكــم، ومبــا 

أنَّــه يعمــل عــى إدانــِة النفــس واآلخرين، 

فــإىل أيِّ مــدى ُيكُنــه التخــيِّ عــن ســمة 

ــكِّ كيــا ينجــز هــذا الغــرض؟  الشَّ

وأخــرًا: إذا اعُتــرَ النَّقــُد العلــاينُّ نفســه 

مخــواًل مبكافحــة القمــع الباطــش، ويف 

ــطن،  ــد«، بوس ــم، والناق ــص، والعالـ ــعيد، »النَّ س  )((

.)٢6 )ص/  )983)م(، 
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الوقــت ذاتــه وجــد نفَســه ُمنفتًحــا عــى 

الفشــل الذريــع، فهــل يكننــا القــول 

إذن: إنَّ النَّقــد العلــاينَّ يطمــح إىل أن 

ــاًل؟ ــون بط يك

إذن، ما هو النَّقُد؟

ــاٍل شــهر،  ــوان مق ــع هــو عن ــك بالطَّب ذل

ــت  ــو تح ــيل فوك ــبيًّا، مليش ــث نس وحدي

ــذي كان  ــد؟«، وال ــو النق ــا ه ــوان: »م عن

ــت  ــارضة أُلقي ــن مح ــارة ع ــاس عب باألس

ــن  ــرين م ــابع والعشـ ــوربون يف الس بالس

ــو إىل  ــا: ســعى فوك ــو )9٧8)م(، وفيه ماي

ــوم  ــد ومفه ــوم النَّق ــن مفه ــرادف ب أن ي

م  : قــدَّ كانــط عــن التنويــر، ومــن ثَــمَّ

ــمة الجوهريَّــة للغــرب  النَّقــد بوصفــه السِّ

ــث. الحدي

ــروع  ــن امل ــرتكًا ب ــك مش ــَدا ذل ــد بَ »لق

تلــك  وبــن  الشــأن،  رفيــع  الكانطــيِّ 

الجداليَّــة  البســيطة  النشــاطات 

ــد(،  ــي تتَّخــذ اســم )النق واملتخصصــة الت

الحديــث  الغــرب  كان هنــاك يف  فقــد 

)زمنيًّــا، فيــام يــرتاوح بــن القــرن الخامــس 

طريقــٌة  عــر(  الســادس  إىل  العــر 

معيَّنــة يف التفكــر والحديــث، وكذلــك 

للتــرُّف، وكانــت هنــاك أيًضــا عاقــة 

ــا  ــع م ــود، م ــو موج ــا ه ــع م ــة م معيَّن

ــع املجتمــع  ــه، م ــا يفعل ــرء وم ــه امل يعرف

ميكــن  ذلــك  كلُّ  واآلخريــن.  والثقافــة 

.)(() ــديِّ ــف النق ــرء تســميته بــ)املوق للم

ــا أن  ــودُّ لن ــو ي ــا إن كان فوك ــس جليًّ ولي

( هو ســمة  نفهــم كــون )املوقــف النقــديِّ

تخــصُّ الغــرب الحديــث وحــده، أم إنَّ َثَّة 

موقًفــا نقديًّــا مُييِّــُز الغــرب، يختلــف متاًمــا 

النقــديِّ املوجــود يف أي  عــن املوقــف 

ــه  ــذي مكَّن مــكاٍن آخــر وهــو املوقــف ال

ــرَّة األوىل،  ــث -م[ للم ــرب الحدي ]أي: الغ

ــو  ــى النح ــايل( ع ــر يف )املتع ــن التفك م

الــذي أِذَن لإلنســانيَّة أن تصنــع مســتقبلها 

بنفســها.

ــة  ــن رؤي ــَح إذن م ــد اتض ؛ فق ــى كلٍّ وع

أن  يعنــي:  فوكــو، أنَّ كونــك مســتنرًا، 

ـا، وأنَّ انخراطــك يف  تتخــذ موقًفــا نقديًـّ

ة قــرون،  النقــد، مثلــام فعــَل الغــرب لِعــدَّ

ــش  ــر، العي ــش يف التنوي ــك تعي ــي: أنَّ يعن

ــة هــذا  ــط يف بداي ــال كان ــام ق كبطــل، ك

فوكــو، »مــا النقــد؟ ضمــن مــا هــو التنويــر؟   )((

الثامــن عــر، وأســئلة القــرن  أجوبــة القــرن 

.)38٢ )ص/  )996)م(،  بريــكيل،  العريــن«، 



| 396397 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

: أنَّ رؤيــة فوكــو هــذه،  املــروع. والحــقُّ

ــبة  ــيء بالنس ــض ال ــًة بع ــر مفاِجئ تعت

ــَي  إيلَّ؛ إذ كيــف لجنيالوجــّي مثلــه أن ينحِّ

جانبًــا الحاجــة إىل التفكــر يف مختلــف 

ــت -يف  ــي أنتج ــة الت ــّددات التاريخيّ املح

ــة،  ــادات( متنوع ــة- )انتق ــروف مختلف ظ

ــا يف  ــت تنوًع ــًدا، أنتج ــًدا واح ــس نق ولي

أمنــاط النقــد، واســتعامالته وأهدافــه. فــا 

 Practice النقــد وال مامرســته مفهــوم 

بــذوْي تاريــٍخ بســيط، وينبغــي أن تُكتــب 

ــة حــال.  ــا لهــام عــى أيَّ جنيالوجي

مجموعــة  -ببســاطٍة-  هــو  يــيل  ومــا 

التاريخيَّــة  املاحظــات  مــن  متنوعــة 

-باملناســبة-  فيهــا  أقــدم  لــن  )والتــي 

ــا واحــًدا للنقــد، ومــن َثَّــة:  تعريًفــا نهائيًّ

لــن أعتمــد أيَّ متييــز صــارم بــن مصطلــح 

.)Critique ومصطلــح   ،Criticism

 Criticism )ــد ــة )الّنق ــل كلم ــع أص يرج

ويُشــر   ،Krino فعــل إىل  اليونانيَّــة  يف 

إىل: )الفصــل(، و)اتخــاذ قــرار(، و)الحكــم 

عــى(، و)املهاجمــة(، و)االتهــام(. ويبــدو 

املجــال  يف  كان  األوَّل  اســتعاملها  أنَّ 

مــن  كلٌّ  يُدعــى  كان  حيــُث  القضــايئِّ، 

 ،)Krino(قــرار االتهــام وقــرار املحكمة بـــ

ــى  ــدرة ع ــل إىل الق ــا تُحي ــذا؛ فإنَّه وهك

ــق،  ــئلة التحقي ــْرح أس ــى ط ــز، وع التميي

ــدان  وعــى إصــدار الُحكــم.  يف هــذا املي

؛ فــإنَّ بدايــات االســتعامل الداليلِّ  الدنيــويِّ

ــي  ــن تعن ــم تك ــًدا(، لـ ــوه )نق ــاَم ندع لِـ

الرغبــة يف االســتياء عــى حقيقــٍة كونيَّــة، 

ولكــن كانــت باألســاس لحــلِّ أزمــات 

ولتصحيــح  عادلــة،  بطريقــة  ُمعيَّنــة 

حيــاة  منــط  ضمــن  معيَّنــة  فضائــل 

.)((
معــنَّ

ــش(  ــون والت ــي )ج ــادين زمي ــك، أف كذل

ــاين  ــل اليون : »الفع ــأنَّ John Wallach ب

Krino يــدلُّ عــى )الفصــل(، و)التمييــز(، 

ــامء ذات  ــن األس ــم(. وم ــدار الُحك و)إص

الصلــة بــه: Krisis، ويعنــي: نقطــة تحول 

-مــن املحتمــل أن تكــون بــن الحيــاة 

واملــوت. وKriterion، ويعنــي: معايــر 

ــايض.  ــب الق ــة إىل تنصي ــم، باإلضاف للحك

وإنَّــه لـــم يكــن ثَّــة فعــل يونــاينٌّ يــرادف 

ــذي اشــتق )مــن جــذره  ــَد(، ال فعــل )نق

ــة«. ــة اإلنجليزيَّ ــا يف اللغ ــم( حديثً االس

 Reinhart كـوثـيــــليخ(  )رينـهـــارت  راجـــع:   )((

Koselleck، »النقــد واألزمــة: التنويــر وأصــول 

.)(٠3 )ص/  الحديــث«،  املجتمــع  أمــراض 
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)2(
ــاب  ــكل الخط ــذ ش ــد أن يتخ ــن للنق مُيك

]وهــو   Parrhesia واملفتــوح  الُحــرِّ 

ــاينٍّ، طــوَّره فوكــو،  مصطلــح ذو أصــل يون

ــه: الصــدع بالحــقِّ -م[  ومــن أحــد معاني

. يف امليــدان الســيايسِّ

عى سبيل املثال:

الكلبيِّــن  للفاســفة  النقديــة  املواعــظ 

يف القــرن الرابــع قبــل امليــاد، والتــي 

كانــت تســتهدف الجميــع، وكان الغــرض 

ــم منــط  ــة تقيي ــاس كيفيَّ ــم الن ــا تعلي منه

ــة))(. حياتهــم الخاصَّ

هــذا  مــن  املســيحية  وانطلقــت 

واملفتــوح،  الحــّر  الــكام  التقليــد: 

 Parrhesia كلمــة  باســتدخال  وقامــت 

النقــُد  وظــلَّ  الخاصــة.  منظومتهــا  يف 

والدعــوة إىل تقــيِّ الحقيقــة يُشــكِّان 

جــزًءا ُمهــامًّ مــن الوعــظ الرائــج يف العر 

، ويف أواخــر العصــور الوســطى،  املســيحيِّ

ــن  ــاس يف األماك ــان يعظــون الن راح الرهب

ــة، ُمســتنكرين عليهــم أمنــاط عيــش  العامَّ

معيَّنــة، ومدافعــن عــن الحقيقــة.

انـظـــر: مـيشيـــل فـــوكو، »خطــاب ال يعــرف   )((

.)(33  -  ((9 )ص/  الخــوف«، 

ــرة  ــإنَّ فك ؛ ف ــيِّ ــتوى األكادمي ــى املس وع

ــتُعملت/ُوظفت يف  ــد اس ــت ق ــد كان النق

صــات الجامعيَّــة، لكنَّهــا  عــدٍد مــن التخصُّ

ــمَّ  ــيء نفســه، ســواء ت ــز إىل ال ــم ترم لـ

الكاســيكيَّة  النصــوص  عــى  تطبيقهــا 

والكتــاب املقــدس، أو الحيــاة االجتامعيَّــة؛ 

ــا  ــي، وم ــاح الدين ــيء اإلص ــد مج إالَّ بع

أشــعله مــن ســجاالت الهوتيَّــة، ومــن 

ــا  ــؤال: )م ــى الس ــواب ع ــإنَّ الج : ف ــمَّ ثَ

ــم يكــن مجــرد:  ــٍذ، لـ ــد؟( حينئ هــو النق

الكتــاب  لحقيقــة  والتأويــل  )التقييــم 

س(. املقــدَّ

كان الهــدف مــن النقــد يف بدايــة الطريق، 

هــو ُمجــرَّد التأكُّــد مــن أصليَّــة النصــوص 

تحديــد  وأيًضــا  موثوقيتهــا،  ودرجــة 

ــه راح  ــه، ومبــا أنَّ معانيهــا. لكــن، يف نهايت

ــوص؛  ــة يف النص ــة املاثل ــغل بالحقيق ينش

ى  ــمَّ ــوف يُس ــا س ــوَّل إىل م ــد تح ــه ق فإنَّ

اليونانيَّــة  للنصــوص  التاريخــيِّ  بالنقــد 

املكتشــفة حديثًــا، فضــًا عــن الكتــب 

ــا. ــة طبًع س املقدَّ

ــة هــي  ــيَّة رئـيسـ ــة شـخـصـ ـ هــذا؛ وثـمَّ

ــذي  ــور ال ــذا التـطـ ــل لـهـ ــرب املثـ مـضـ
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ــل  ــر بياب ــُت بي ــَق بهــدف النقــد، عني لَِح

شــكَّاك  إىل  فبالنســبة   ،Pierre Bayle)((

القــرن الســابع عــر هــذا، كان النقــد 

ــن العقــل والوحــي،  ــز ب ــل يف التميي يتمثَّ

ــاء  ــج لألخط ــح املُمنه ــق الفض ــن طري ع

العقليَّــة والســخريَّة منهــا.

أن  بايــل قــد حــاول  فــإنَّ  الواقــع:  يف 

عــن  النظريــات،  كلَّ  ويقــوِّض  ـل  يُحلِـّ

طريــق املُســاَءلة املنطقيــة املُســتمرَّة لهــا، 

بحيــث يســتطيع يف النهايــة الرهنــة عــى 

أنَّ كُلَّ مــا تــم قبولُــه وبثقــة عــى أســس 

باالســتدالل  تقويضــه  ميكــن  عقانيَّــة، 

لقــد   .Critical reasoning النَّقــديِّ 

ــا إذن؛ ليصــر  ل اســتعامل النَّقــد هن ــدَّ تب

مبثابــة برهــاٍن عــى رضورة اإلميــان، بقــدر 

ــل  ــة العق ــى موثوقيَّ ــوم ع ــو هج ــا ه م

ــة. املطلق

أقــدم  يكــن  لـــم  ذلــك  أنَّ  والحــال: 

ــى اتخــاذه  توظيــف الهــويتٍّ للعقــل، يتوخَّ

ــا  شــاهًدا للوحــي ومصدقًــا عليــه، وإمنَّ

ــه  ــى أنَّ ــد، ع ــامينٌّ جدي ــان عل ــو بره ه

 ،Richard Popkin بوبكــن  ريتشــارد  انظــر:   )((

ــر. ــن ع ــل  الثام ــا الفص «،  خصوًص ــكِّ ــخُ الشَّ »تاري

لــو قمنــا بشــدِّ خيــط النقــد إىل منتهــاه؛ 

 . فإنَّــه ســينهار تحــت وطــأة ثقلــه الخــاصِّ

سياســيًّا، قامــت شــكوكيَّة بايــل الجذريــة 

آداب(  فكــرة )جمهوريــة  عــى  هــذه، 

مصطلــح  ]وهــو   Republic of letters

املتنوِّريــن  تجمــع  ـة  جمهوريَـّ يعنــي: 

دون اعتبــاٍر للحــدود السياســيَّة -م[، بــا 

ــية،  ــع سواس ــا الجمي ــون فيه ــوارق، يك ف

ــا  ــة ســلطة. وأمَّ ِعوًضــا عــن الخضــوع أليَّ

التجريبيَّــة،  الفلســفة  ففــي  فلســفيًّا؛ 

ــذ  ــذاك، اتخ ــأة آن ــث النش ــد حدي التقلي

النقــد بحصافــة موقًفــا وســطًا بــن الشــك 

والتصديــق الســاذج.  بينــام اجتامعيًّــا؛ 

التــي  املعرفــة  إنتــاج  ثقافــة  فضمــن 

كانــت  عــر،  الســابع  القــرن  ميَّــزت 

ســلطة الوجاهــة االجتامعيــة والــذوق 

ــح  ــام وضَّ ــّي Gentlemanly -ك االجتامع

ســتيفن شــابن Steven Shapin- هــي 

أســاس قبــول شــهادة املــرء وقبــول نقــده 

املعتــدل. 

)3(
ــت  ــن عــر، هيمن ــرن الثام ــة الق يف نهاي

ــة ]وكانــط هــو: فيلســوف النَّقــد  الكانطيَّ

كــام هــو معلــوم -م[ عــى الخطــاب 
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. وبالطبــع: لـــم تكــن الفلســفة  الفلســفيِّ

هــي املجــال الوحيــد الــذي أُجــري النقــُد 

ــامذج  ــن الن ــد م ــة العدي ــا، فثمَّ ــه علًن في

ـة خــارج نطــاق الفلســفة، قــد  النقديَـّ

انبنــت عــى تقليــد ثــريٍّ مــن األدوات 

النِّفــاق  ملهاجمــة  والباغيَّــة،  األدبيَّــة 

، ولكــن  االجتامعــيِّ والفســاد الســيايسِّ

ـات  النظريَـّ يف  الباغــة  قــدر  تبخيــس 

اللغويَّــة يف القــرن التاســع عــر، أعــاد إىل 

الواجهــة ادعــاءات الفلســفة عــن نطــاق 

ــه  ــد، ميكــن فقــط يف صلب مفاهيمــّي فري

تحديــد النَّقــد العقــاينِّ، ومامرســته يف 

ــة.  ــورة صحيح ص

ــورة  ــون أنَّ الث ــر الكانطي ــا: اعت ــن هن م

النقــد  عــن  ِعــَوٍض  مبثابــة  السياســية 

ــق  ــو تحقي ــم ه ــا يعنيه ، إنَّ م ــفيِّ الفلس

حريــة النقــد الفلســفيِّ حتــى لــو كان 

ــيَّة.  ــورة السياس ــاض الث ــو إجه ــن ه الثم

لقــد كان كانــط هــو َمــن اســتبدَل منــوذج 

آخــر:  بنمــوذٍج  اآلداب(  )جمهوريــة 

 .The court of reason )محكمــة العقل(

انشــغاله  مــن  فقــط  نبــَع  مــا  وهــذا 

الفلســفيِّ املبــارش مبلكــة الُحكــم، ولكــن 

أيًضــا -وبشــكٍل غــر مبــارش- مــن رؤيتــه 

التــي تقــول: إنَّ الحقيقــة ال تُضمــن عــن 

ــيَّة  ــود السياس ــن القي ــرُّر م ــق التح طري

عــن  أيًضــا  ــا  وإمنَّ وفقــط،  والكنســيَّة 

ــل وحــدوده. ــم بالعق م العل ــدُّ ــق تق طري

ــة  ــل( مبَهمَّ لقــد كُلفــت )محكمــة العق

جليلــة يف واقــع األمــر: إحال الســام عى 

ــات  ــن الدوغامئيَّ ــة ب ــاَّ نهائيَّ الحــروب ال

املتصارعــة. 

إنَّ النقــد بالنســبة إىل فاســفة التنويــر 

ــب  ــٌل يف ُصل ــط متأصِّ ــبقوا كان ــن س الذي

ميتافيزيقــا معلمنــة )يف فكــرة العقــل 

ادعــاءات كلٍّ  ــٌه ضــّد  (، وموجَّ البــريِّ

ــا بالنســبة  مــن الكنيســة والدولــة. أمَّ

النَّقــُد عبــارًة  إىل كانــط، فقــد أصبــح 

ــات للتصحيــح اإلبســتمولوجي  عــن عمليَّ

الصــارم  االلتــزام  طريــق  عــن  الــذايت، 

ــرَّر مــن حــدود للعقــل،  ــا تق ــة م مبرجعيَّ

وااللتــزام بالحــدِّ الفاصــل بــن اإلميــان 

. الخــاصِّ والعقــل العمومــيِّ

والحــال: أنَّ هــذا التصــور الكانطــيَّ للنقد 

القبليَّــة  الــروط  يف  تحقيًقــا  بوصفــه 

ــة، قــد تســبَّب يف فصــل  للحقائــق العلميَّ
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ــة  ــايَلِ السياس ــن مج ــاده ع ــد، وإبع النق

واإلميــان، ففــي فلســفة كانــط السياســيَّة: 

القانــون -وليــس النقــُد- هــو الــذي يضــع 

ــذي  ــو ال ــا، وه ــوىض امليتافيزيق ا لف ــدًّ ح

ــكوكيَّة قيــد  يضــع اآلثــار الفتَّاكــة للشُّ

التمحيــص؛ إنَّ النقــد مــع كانــط لـــم يعــد 

يــويل اهتامًمــا يُذكــر للحيــاة اليوميَّــة، 

ــا كل اهتاممــه قــد غــدا ُمنصبًّــا عــى  وإمنَّ

اإلبســتمولوجيا.

عندمــا عــاَد الرومانتيكيُّــون إىل مشــكات 

اإلســتطيقا، كان ذلــك مبثابــة تحــدٍّ لهيمنة 

الخطــاب الكانطــي داخــل الفلســفة.

ويعتــر هيغــل الرمــز األبــرز يف هــذا 

ــه  ــذي حمــل عــى عاتِق الســياق، فهــو ال

ــخ،  ــا يف التاري ــد ُمحايثً ــل النق ــة جْع مهم

ــذات  ــنتدنتايّل وال ــل الرتانس ــى: العق مبعن

الفينمونولوجيَّــة )الفكــر والواقــع( ينبغــي 

كانــط  كان  كــام  منفصلــن،  يكونــا  أالَّ 

ــارة  ــا- عب ــام -مًع ــام، فكاه ــل بينه يفص

ــة))(.  ــن للحقيق ــن الديالكتي ــن املكون ع

الحقيقــة: التفاعــل الديالكتــي بــن النقيضــن:   )((

ــل يف  ــق العق ــؤدي لتحق ــم(، امل ــذات، والعالـ )ال

التاريــخ.

ــون  ــون الهيغيلي ــة: يك ــذه الرؤي ــا له تبًع

الكانطــيَّ  الضبــط  جانبًــا  ــوا  نحَّ قــد 

ــد. ــا للنق ــه مرادفً ــتمولوجيا بوصف لإلبس

ومــن هــذا االنتقــال؛ ظهــرت الفكــرة 

ـة الشــهرة: النظريّــة  املاركســيَّة الجذريَـّ

ــة -الّنقــد العمومــّي- هــي نفســها  النقديّ

ــّي. ــع االجتامع ــن الواق ــزٌء م ج

والحــال: أنَّ الفرضيــة الهيغليَّــة، التــي 

انطلــق منهــا ماركــس، والقاضيــة بــأنَّ 

ــه،  ــد قادت ــات، ق ــم بالتناقض ــع يتَّس الواق

مضــادٍّ  اســتنتاج  إىل  مفارقــة،  بصــورة 

ــن  لهيغيــل: إنَّ مْحــو هــذه التناقضــات ل

ــفيَّة  ــات فلس ــم تأوي ــى تقدي ــد ع يعتم

التغيــر  عــى  ــا  وإمنَّ للواقــع،  جديــدة 

وهــذا  نفســه.  الواقــع  لهــذا  العمــيلِّ 

بُــدَّ أن يحــدث يف مســتوى  التغيــر ال 

 . ، ال يف مســتوى أخاقــيٍّ -اقتصاديٍّ ســيايسٍّ

ويف عالـــم تســر وتــرة التصنيــع فيــه 

برسعــة مذهلــة؛ لـــم يعــد النقــد والعنف 

ــا  الثــوريُّ يتبديــان كبدائــل لبعضهــام، وإمنَّ

ــراع  ــن مــن صــور ال ــن متكاملت كصورت

. ولقــد كانــت الحــركات املنظمــة  الطبقــيِّ

للروليتاريــا هــي مــن ُدعــي للقيــام بهــذا 

الــدور، كــرب مــن )السياســة النقديــة(. 
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-بالرغــم مــن ذلــك- ســوف  )والحًقــا 

ينخــرط الحــزب الشــيوعيُّ يف مامرســة 

النقــد الــذايت. ومثــال ذلــك، األكــرث إثــارة 

للمشــاعر، يف األدب تحديــًدا، هو بحســب 

 Arthur ــتلر ــر كوس ــل آرث ــي، عم معرفت

Koestler: »ظــالم يف الظهــرة« .

يف القــرن العريــن، حــر الكانطيُّــون 

ــرى، يف  ــرَّة أخ ــد، م ــوم النق ــدد، مفه الُج

ــة  اإلبســتمولوجيا؛ بُغيــة معارضــة الهيغليَّ

ــمَّ  ــح النقــد مــن ثَ واملاركســيَّة. لقــد أصب

ــن  ــه كُلٍّ م ــوَّب يف وج ــاح ُمص ــرد س مج

واملثقفــن  األيديولوجيَّــة  السياســات 

الراديكاليــن. لقــد أصبــح النقــد، مــرة 

مــن  املجموعــة  هــذه  مــع  أخــرى، 

الفاســفة، معيــار العقــل الكــوين، ومبــدأً 

أساســيًّا للعلــوم الطبيعيــة واإلنســانية؛ 

لقــد عرَّفــوا الحقيقــة العلميَّــة بأنَّهــا تلــك 

: قابلــة  الحقيقــة القابلــة للنقــد، ومــن ثـَـمَّ

ــة  ــم الدينيَّ ــت الِقي ــامَّ كان ــض، ولـ للدح

ألنَّهــا  العقــاينِّ؛  النَّقــد  ضــد  نــة  ُمحصَّ

 : ســة عــى محــِض اإلميــان، ومــن ثـَـمَّ مؤسَّ

موضوعيَّــة  وال  محايــدة  ِقيــاًم  ليســت 

هــا بالتــايل  ميكــن نقدهــا، فليــس مــن حقِّ

ــال  ــف- أن تن ــذا التعري ــى ه ــاًء ع -وبن

ــك إىل  ــة. وذل ــق علميَّ ــا حقائ رشف كونه

م بوصفــه  حــدِّ أنَّ )اعتقــاًدا( مــا، يُقــدَّ

ــًحا ألْن يكــون حقيقــة؛ مرشــًحا ال بـُـّد  مرشَّ

أن يكــون وجــوده مؤقتـًـا )وذلــك يســاوي 

القــول بأنـّـه ال يجــب أخــذه عــى محمــل 

.) ــدِّ الج

: Falsificationists الدحضانيُّون

الذيــن  الدحــض،  نـــزعة  ]أصحــاب 

معيــار  للدحــض  القابليــة  يجعلــون 

الحقيقــة العلميــة -م[، مثــل: كارل بوبــر، 

ــارشة أكــرث  ــة مب ــدوا عــى وجــود عاق أكَّ

مــامَّ يُظــنُّ بــن اإلبســتمولوجيا )مــا هــي 

معايــر املعرفــة الصالحــة عــن العالَـــم؟(، 

ــا،  ــف مُيكــن للمــرء، رشعيًّ والسياســة )كي

الواقــع  إلنتــاج  الســلطة  اســتخدام 

، أو إلعــادة إنتاجــه؟(. وألنَّ  االجتامعــيِّ

ــة عــن العالَـــم ال محالــة  معرفتنــا العلميَّ

ـه يف هــذا  محــدودة، فقــد جادلــوا بأنَـّ

الســياق يُعتــر الســبيل العقــاين الوحيــد، 

هــو النقــد واإلصــاح التدريجيــن للواقــع 

.)((
االجتامعــيِّ

« مبثابــة  بوبــر، كتــاب: »منطــق الكشــف العلمــيِّ  )((

ــة للدحــض(، وكتابــه:  مانيفيســتو لنظريَّــة )القابليّ

ــر  ــغ األث ــًدا بال ــن نق ــة« تضم ــؤس التاريخانيَّ »ب

ــة. ــيَّة العلميَّ ــة املاركس ــاءات التاريخانيَّ الدع
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ــامينِّ  ــد العل ــن النَّق ــايل األخــر، هــو م مث

بوصفــه علــم الهــوت حديــث. والحــال: 

عــن  قــطُّ  يتوقــف  لـــم  هــوت  الاَّ أنَّ 

ــة  ــذ بداي ــصِّ من ــد، وباألخ ــة النق مامرس

ــتوعب  ــث اس ــر، حي ــع ع ــرن التاس الق

هــوُت النقــَد العلــامينَّ. يتعامــل املثــال  الاَّ

الــذي سأستشــهد بــه اآلن مــع امليتــا-

محــارضة  ـه  إنَـّ  :Meta-criticism نقــد 

الســادس  بندكــت  للبابــا  ريغنســبورغ 

عــر يف عــام )٢٠٠6م(، والتــي فتــَح فيهــا 

ــا  ــاَر غضبً ــامَّ أث ــام، م ــى اإلس ــران ع الن

متوقًَّعــا مــن املســلمن يف أنحــاء العالَـــم. 

ولســت معنيًّــا هنــا مبــا اعتقــَد البابــا أنَّــه 

قــد قــام بــه يف هــذه املحــارضة، فــام 

ــا هــو الطريقــة التــي  لفــَت انتباهــي حقًّ

ــى  ــرد ع ــه املطَّ ــن هجوم ــا ب ــط به يرب

ــل األورويبِّ. ــده للعق ــن نق ــام، وب اإلس

هــوُت  ــت، يفصــُل الاَّ فبالنســبة إىل بندك

اإلســاميُّ مفهــوَم اإللــه عــن العقــل )مــا 

ــا  ــن إطاقً ــه، وال ميك ــل ل يجعلــه ال مثي

التنبــؤ بــه، ومــن ثـَـمَّ يُعتــر غــر عقــاينٍّ(، 

عــى  املســيحيَّة حافظــت  أنَّ  حــن  يف 

الوصــل بينهــام، عــن طريــق مــا تتضمنــه 

ــتيَّة  ــة الهيلنيس ــن العقانيَّ ــم ب ــن تناغ م

وطبيعــة اإللــه: »يف البــدء كانــت الكلمــة 

اإللــه«  هــي  والكلمــة  )اللوجــس(، 

اللوجــس  اليونانيَّــة  )يوحنــا: )/ )( ]يف 

ــة -م[.  ــي الكلم ــام تعن ــل ك ــي: العق تعن

فوفًقــا لبندكــت، هــذه الوحــدة بــن اإللــه 

والعقــل، تُفــرسِّ لـــامذا كانــت املســيحيَّة 

اإلقنــاع  عــر  للحقيقــة  النــاس  تدعــو 

، بينــام اإلســام، عــى النقيــض  العقــيلِّ

ة ليُدخــل غــر  مــن ذلــك، يســتعمل القــوَّ

املســلمن يف اإلســام، ويعاقــب الناس عى 

ــذا  ــة؛ وأنَّ ه ــداٍت خاطئ ــم معتق اعتناقه

ــاب  ــان بالكت ــن اإلمي ــق ب ــارب العمي التق

ــة املتســائلة للفلســفة  ــدس، والطبيع املق

اليونانيــة، الــذي شــكَّل املســيحية، يُعتــر 

»حدثـًـا شــديد األهميَّــة، ليــس فقــط مــن 

ــان، ولكــن مــن  وجهــة نظــر تاريــخ األدي

وجهــة نظــر التاريــخ العاملــيِّ أيًضــا، وهــو 

ــوم«.  ــى الي ــا حت ن ــذي يهمُّ الحــدث ال

للموجــات  نقــده  جــاء  هنــا:  ومــن 

املتتابعــة لـــ »نفــي األصــول الهيلنيســتيَّة 

]وهــو   Dehellenization للمســيحيَّة« 

ــه البابــا يف هــذه املحــارضة  مصطلــح صكَّ

مــن  -بدايــة  األورويّب  الفكــر  يف  -م[. 
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بكانــط،  مــروًرا   ، الدينــيِّ اإلصــاح 

هــوت الليــرايلِّ، وصــواًل إىل الوضعيَّــة  والاَّ

ـة-. العلمويَـّ

فعــى يــد هــذه املوجــات، يشــتيك البابــا؛ 

فــإنَّ امليثــاق الغليــظ الــذي يربــط اإلميان 

املســيحيَّ بالعقــل قــد ُمــزِّق متاًمــا.

مــا  ضــّد  ســجاله  مــن  الرغــم  وعــى 

ــمَّ  يعتــره هــو عقيــدة إســاميَّة )ومــن ثَ

ميكــن القــول: ضــّد املهاجريــن املســلمن 

أنَّ  عــى  توكيــده  وبرغــم  أوروبــا(،  يف 

ــإنَّ  ــية؛ ف ــورة أساس ــيحيَّة بص ــا مس أوروب

 : نقــد بندكــت ليــس مجــرَّد نقــٍد ســيايسٍّ

ــى -وعــى نحــٍو علــامينٍّ متاًمــا-  إنَّــه يتوخَّ

العقــل  تطابــق  عــى  التوكيــد  إعــادة 

واأللوهيَّــة. 

إنَّ نقــده لـــ »نفــي األصــول الهيلنيســتيَّة 

ــره  ــا يعت ــه م ــتهدف ب ــيحيَّة«، يس للمس

تضييًقــا خطــرًا لنطــاق العقــل -ومــن 

مقيَّــد  غــر  لتقــٍص  يدعــو  فهــو   : ثَــمَّ

للحقيقــة، وللجهــر بهــا، فالحقيقــة ينبغي 

ــًة، حتــى لــو كان أولئــك  أن تُعــرض عاني

الذيــن ال ميتلكونهــا يعتــرون ذلــك فعــًا 

بشــًعا وال يليــق- وخطورتــه ال تقــل أبــًدا 

ــف. ــورة التجدي ــن خط ع

ويختتــم بندكــت محارضتــه الجامعيَّــة 

ــو:  ــذا النح ــى ه ع

العقــل  نقــد  يف  محاولــة...  »هــذه 

الحديــث مــن الداخــل، ولــن تفيــد شــيئًا 

ــاعة  ــارب الس ــادة عق ــعت إلع ــا س إذا م

للــوراء، إىل مــا قبــل عــر التنويــر، ومــن 

: رفــض رؤى العــر الحديــث... الروح  ثـَـمَّ

ــة، مــن ناحيــة أخــرى، هــي -كــام  العلميَّ

ذكــرت بنفســك آنًفــا، بوصفــك كاهًنــا 

ــًا- إرادة أن تكــون مذعًنــا للحقيقــة،  مبجَّ

ينــدرج  وبذلــك، هــي تجســد موقًفــا 

لــروح  األساســيَّة  التوصيــات  ضمــن 

املســيحيّة«.

: ففــي حــن أنَّ العقــل النقــديَّ   ومــن ثـَـمَّ

بالنســبة إىل كانــط مبثابــة ســْعٍي لالتــزام 

بقانــون ترانســندنتايل، )ومؤكــًدا للمفارقة 

يف الوقــت نفســه عــى اســتقاليَّة الــذات 

ــاة  ــر إىل حي ــت يُش ــإنَّ بندك ــة(؛ ف الفرديَّ

الطاعــة املســيحيَّة، التــي تقبــل اللوجــوس 

الــذي يعنــي يف الوقــت ذاتــه كاًّ مــن 
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يطيــع  ال  اإللهيــة.  والســلطة  العقــل 

ـه  ـه يعتقــد أنَـّ املســيحيُّ ببســاطٍة؛ ألنَـّ

ــا ألنَّ  ــع، لكــن أيًض مــن املنطقــيِّ أن يطي

ســلطة الحقيقــة تلزمــه بذلــك. ومــن 

ــا  م لن ــدِّ ــيحيُّ يُق ــُد املس ــذا النق : فه ــمَّ ثَ

نفســه بوصفــه مســتوعبًا لـــ )رؤى( الروح 

ــة، ولكــن يف الوقــت نفســه يبقــى  العلميَّ

ــة.  ــلطة الكنيس ــدود س ــل ح داخ

)5(
جميــُع الفاســفة املُحَدثــن الذيــن أرشُت 

ــوا  ــر- كان ــل، وبوب ــط، وهيغ ــم -كان إليه

أســاتذة جامعيــن؛ ويف الجامعــات، يعتــر 

ــا  ــه، رشطً ــن نوع ــد، بغــضِّ النظــر ع النَّق

ــن  ــة. ولك ــة صالح ــاج معرف ــيًّا إلنت أساس

 Professional )َّهــذا )النقــد االحــرتايف

critique ميكنــه أن يدعــم الحــق يف حريَّة 

ــه  ــر مــامَّ ميكن ــر، بدرجــة أقــل بكث التعب

صــات  التخصُّ إنتــاج  إعــادة  يدعــم  أن 

ــاد(،  ــة االعتق ــة، و)ثقاف ــة املختلف الفكريَّ

ــون  ــام ج ــد ق ــا.  لق ــامىش معه ــي تت الت

ــر  ــس ترن ــس Jon Roberts، وجيم روبرت

س  James Turner، يف كتابهــام: »املُقــدَّ

والجامعــة العلامنيَّــة«، بوصــف بــزوغ 

الجامعــة الحديثــة بالواليــات املتحــدة، 

ــع  ــن الرب ــة م ــة، بداي ــا العلامنيَّ وثقافته

ــد  ــر. فق ــع ع ــرن التاس ــن الق ــر م األخ

رسدا كيــف أنَّ تهميــش أو إقصــاء الديــن 

قــد  األمريكيَّــة  الجامعــة  يف  الرســميِّ 

 ، ــيِّ ــث العلم ــى البح ــز ع ــَب بالرتكي ُصح

أنَّ  وكيــف  ــص،  والتَّخصُّ واالحرتافيَّــة، 

هــذه األشــياء بدورهــا قــادت إىل تشــظية 

ـة  التقليديَـّ الخريطــة   Fragmentation

للمعرفــة، والتــي كانــت، حتــى ذلــك 

ــة. ــة الهوتيَّ ــة يف لغ ــن، ُمصاغ الح

العلــوم  خرجــت  الســياق:  هــذا  ويف 

تقاليــد  رحــم  مــن  أخــرًا  اإلنســانيَّة 

والفيلولوجيــا،  األخاقيَّــة  الفلســفة 

وأعــادت التامســك للمعرفــة، مكســبًة 

ــد كان  ــزة. وق ــة( ممي ــة )دينيَّ ــا هال إيَّاه

ــل  ــرة أق ــكُّل فك ــك، تش ــات ذل ــن تبع م

الديــن،  طائفيَّــة وأقــل مذهبيَّــة عــن 

ثقافــة  مــن  جــزًءا  أصبحــت  والتــي 

: جــزًءا مــن فهــم هــذه  ليراليــة، ومــن ثـَـمَّ

للنقــد. الثقافــة 

»هــذه  إنَّ  الكتــاب:  مؤلفــا  يقــول   

النســخة الجديــدة مــن التعليــم الليــرايلِّ 

كان لهــا عنــران مفتاحيــان؛ أولهــا: 
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ــة  ب عــى الجــامل، خاصَّ إطْــاع الطــاَّ

كــام صــوره )الشــعر( بشــكل عــام...

ــمَّ إدراجــه يف  ــذي ت ــاين: وهــو ال ــا الث  أمَّ

العلــوم اإلنســانيَّة، فهــو التوكيــد عــى 

االســتمراريَّة التــي تربــط شــعر حقبــة 

معيَّنــة بالحقــب التــي تليهــا، وخاصــة 

بحقبتنــا نحــن«. ثــم ياحظــان بدقــة، 

الجوهــر  تلقــن  تــمَّ  قــد  ـه  أنَـّ كيــف 

ــاب  ــة، للط ــارة األوروبيَّ ــيِّ للحض األخاق

ــة  ــر دراس ــايل، ع ــم الع ــل التعلي يف مراح

النقــد  وأنَّ  الكــرى،  األدبيــة  األعــامل 

ــص الــذي اتخــذ  األديبَّ كان هــو التخصُّ

ــة. هــذا هــو  ســبيًا لتحقيــق هــذه الغاي

الــذي  النقــد،  رضوب  مــن  رضب  إذن 

ــا؛  ــة دون أن يكــون دينيًّ ــه جــذوٌر دينيَّ ل

ــا  ، وإمنَّ وذلــك ليــس بتوكيــده عــى الشــكِّ

ــس.  ــب النف ــن تهذي ــنَّ م ــوٍع ُمع ــى ن ع

وهنــاك رضوٌب أخــرى منــه بالطبــع. 

املاضيــة،  القليلــة  القــرون  مــرِّ  عــى 

تشــجَّعت الســلطات الحديثة واستخدمت 

العلــوم املتطــوِّرة بغيــَة تيســر الحيــاة 

: قــد  االجتامعيَّــة وضبطهــا، ومــن ثَــمَّ

ــا،  ــْت نوًعــا معيًّنــا مــن النَّقــد. ورمبَّ رشَْعَن

هــذا هــو الســبب يف أنَّ النقد الــذي ُجعل 

ســبيًا لنمــوِّ املعرفــة الصالحــة -ومــن ثـَـمَّ 

لنمــو الســلطة الحديثــة- يعتــر جــزًءا 

مــن عمليَّــة ال ميكــن اختــزال ســامتها 

الرئيســة دومنــا إخال يف ســمة التشــكيك؛ 

ــام كانــت هــي نفســها ُعرضــة  ــة قلَّ عمليَّ

. وبالتــايل: فبينــام  لنقــد مؤثــر وعلنــيٍّ

بوصفهــا  النقــد  حريــة  تســويق  يتــمُّ 

عليــه  وواجبًــا  الحديــث،  الفــرد  حــّق 

يف الوقــت نفســه؛ فــإنَّ فاعليــة النقــد 

يف إنتــاج الحقيقــة، مــا تــزال تخضــع 

ملعايــر انضباطيَّــة معينــة، وال يتمتــع مــن 

ــات  ــًا: مقوم ــة؛ فمث ــة التامَّ ــة بالحريَّ َثَّ

واملبــاين،  )املختــرات،  املاديــة  وجــوده 

، ودور  ــيِّ ــث العلم ــة للبح ــوارد املاليَّ وامل

ــخ(،  ــر، والحواســيب الشــخصيَّة... إل الن

نــا بهــا يف واقــع األمــر، هــي  َمــن ميدُّ

الــركات الكــرى وســلطات الدولــة، التي 

تراقبهــا وتُــرف عليهــا بالطبــع؛ لتضمــن 

ــون  ــن يســتخدمونها مواطن ــا- أنَّ َم -دوًم

صالحــون. 

)6(
يف اســتعراض هــذه املاحظــات حــول 

ــف  ــى: كي د ع ــدِّ ــت أن أُش ــد، حاول النَّق

ة حولــه يف التاريخ  اختلفــت األفهــام بشــدَّ
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الغــريبِّ، أفهــام متعــددة ال مُيكــن اختزالُهــا 

النقــد  بــن  الُغفــل  التمييــز  ذلــك  إىل 

والنَّقــد  والعقــل(،  )التحــرُّر  العلــامينِّ 

فــإنَّ  والظاميَّــة(؛  ــب  )التعصُّ الدينــيِّ 

مامرســة النَّقــد العلــامينِّ حاليًا تُعــدُّ عامًة 

 ، ــٌث وعــريٌّ ــا هــو حدي ــى م ــزة ع مميّ

عــى عــزْم الــذات الحديثــة الــذي ال يلــن 

ــة،  ــوغ الحقيق ــة وبل ــق الحريَّ ــى تحقي ع

وعــى فعاليَّــة املــرء السياســيَّة، فقــد غــدا 

]أي: الّنقــد العلــاميّن -م[ راهًنــا أقــرب إىل 

ــة  ــقِّ يف حريَّ ــة بالح ــق الصل ــب، وثي واج

ــاُدل اآلراء.  ــر، وتب التعب

ــه  ــه رشوط ــديٍّ ل ــاٍب نق ــد أنَّ كلَّ خط بي

ماهيتــه،  د  تُحــدِّ التــي  ســاتيَّة،  املؤسَّ

ــا  ــه، وم ــه االعــرتاف ب ــا ميكن ــه، وم وهدف

ــس  ــاذا، ولي ــه ومل ــعى لتقويض ــذي يس ال

بوســع أيٍّ مــن النَّقــد الفلســفيِّ أو النقــد 

ــوى  ــه هــو وحــده مث األديبِّ أن يدعــي أنَّ

العقــل ومــأواه. وال يهــم يف ذلــك، إذا 

اتخــذ النقــد صــورة باروديــا ]محــاكاة 

ســاخرة -م[ وتهكــم، واعــرتاف بالخطايــا، 

أو صــورة نقــد ســيايسٍّ ذايتٍّ، أو صــورة 

النقــد االحــرتايفِّ، أو اتخــذ صــورة تحليــل 

ــول، إذا كان كل  ــرء أن يق ــاب. وللم الخط

ذلــك مبثابــة منــاذج ممكنــة للنقــد؛ فإنَّنــا 

مبفهــوم  وســمه  ميكــن  مــا  أمــام  إذن 

ــا  ــس مبكنتن ــيل Family concept؛ لي عائ

ألنَّ  واحــدة؛  ـة  نظريَـّ لــه  نصــوغ  أن 

ــا البعــض  ــف عــن بعضه مامرســاته تختل

. ــذريٍّ ــكل ج بش

 

ــا، وبعــد كل هــذا الطــواف  ــا بعــد؛ فرمبَّ أمَّ

حــول املفهــوم التاريخــيِّ لـ »النَّقــد«، كان 

بوســعنا أن نقبــض عــى هــذا الــيء 

املميــز، الــذي أراد فوكــو أن يعينــه آنًفــا، 

يشء آخــر غــر كل هــذه التنوعــات مــن 

عــى  أتيــت  التــي  ـة  النقديَـّ املامرســة 

ــض  ــل يف اآليت: يف بع ــه يتمث ــا، لعلَّ ذكره

املســاحات مــن حياتنــا الحديثــة، ثــة 

ــة للوقــوف عــى أســباٍب  حاجــة ملحَّ

ــا. ــكلِّ يشٍء تقريبً ل

إنَّ عــاقــتـنــا بـاملعـرفــة، وبـاألفـعــال، 

وباآلخرين، التــي تـنـتــج عــن اتـخـاذنـا 

ا هي  لهــذه الحـاجـة قـاعدة لفهـمـنا، رمبَّ

مـا كان يفكر فيه فوكـو عندما تحدث عن 

ه فــوكو  )النقد(. ويــكون من ثمَّ ما ســامَّ

 Critical attitude ) بـ)املـوقـف النـقـديِّ

هو جـوهــر الشـجـاعــة الـعـلـمـانـيَّــة. 
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للبحــوث  منــاء  مركــز  عــن  صــدر    
والدراســات )لعــام 1437 هـــ / 2016 م( 

كتــاب :

»العقائديــة وتفســر النــص القــرآين .. 
 - اإلشــكاليات   - الدوافــع   - املناهــج 
ــث  ــة«، للباح ــة مقارن ــات .. دراس املدون
ــاب  ــارس املطــريف، وجــاء الكت األســتاذ/ ي
يف )792( صفحــة مــن القطــع املتوســط.

ــاب رســالة حصــل  وكان أصــل هــذا الكت
بهــا الباحــث عــى درجــة املاجســتر، ثــم 
أعــاد الباحــث النظــر يف بحثــه، ليقدمــه 
ــرض  ــى أن نع ــي نتمن ــورة الت ــذه الص به

بعــض جوانبهــا للقــارئ الكريــم.

)*(باحث يف الدراسات القرآنية.

benserai20@gmail.com 

قراءٌة في كتاب: العقائدية وتفسير النصِّ 
القرآني

) المناهج - الدوافع - اإلشكاليات - المدونات (        )دراسة مقارنة(

قراءة: عمرو الشرقاوي )*( 
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مدخل مفاهيمي:

ــدة - يف صورتهــا األوىل  ــت العقي لقــد ظلَّ

- بعيــدة عــن كل خــاف، تتميــز بالتأثــر 

ــا  ــا تلقيًّ ــن تلقوه ــراد الذي ــلوك األف يف س

مبــارًشا مــن صاحــب الرســالة - صــى 

اللــه عليــه وســلم - إىل أن نشــب الخــاف

خــاف  أول  وكان  األمــة،  أفــراد  بــن 

ــد  ــى ي ــة ع ــخ األم ــدي ))( »يف تاري عقائ

الخــوارج، وحينهــا بــدأت مامــح التحــول 

يف التعامــل مــع العقيــدة تظهــر تدريجيًّــا، 

وبــدأ انتقــاُل العقيــدة مــن طــور االنتــاء 

)العــام( إىل طــور االنتاء )الخــاص(، ومن 

طــور التقريــر املجمــل إىل طــور التقريــر 

الجــديل، ومــن طــور العقيــدة كأســس 

ــل  ــا العم ــة ُمســلَّمة يُؤســس عليه معرفي

ــراع  ــور ال ــة إىل ط ــا الحرك ــى عليه وتُبن

ــها،  ــادة تأسيس ــى إع ــل ع ــا والعم حوله

التــي  األوىل هــي  املرحلــة  فكانــت يف 

ــت  ــيس(، وأصبح ــارس التأس ــس )مت تُؤسِّ

ــس  يف املرحلــة التاليــة هــي التــي تُؤسَّ

)ميــارس عليهــا التأســيس(!«. »نعــم؛ لقــد 

التلقــي  ذلــك  مــن  العقيــدة  تحوَّلــت 

)))(( تنبيــٌه: كلُّ مــا كان بــن عالمتــي التنصيــص»« 
فهو من كالم املؤلف. 

النــي التســليمي املبــارش ملبــاين اإلســام 

وأصــول اإلميــان إىل نســق فكــري يـظـهـــر 

أحـيـــانًا يف الدرس الـعـقـائدي، وتقريراته 

ــِملل  ــرق والـ ــة املذاهــب والِف ــد حمل عن

والنِّحــل، ويســترت يف علــوم أخــرى؛ ليعمل 

يف  وآثــاره  بــذوره  فتجــد  الخفــاء،  يف 

مدونــات  األصــول واللغــة والتفســر كُلَّــا 

ــكالية«. ــت إش ــبة أو عرض ــت مناس الح

الــذي  هــو  للعقيــدة  االنتقــال  وهــذا 

حــَدا باملؤلــف للتمييــز بــن الطــور األول، 

ــور  ــن الط ــدة(، وب ــاه )العقي ــذي س وال

الثــاين، والــذي أطلــق عليــه مصطلــح 

)العقائديــة(.

ــة صــارت أنســاقًا حــول  وهــذه العقائدي

مجموعــة مقــاالت متعــددة، بــل تحوَّلــت 

إىل أنظمــة عقائديــة متكاملــة لــكل منهــا 

بنيتــه الخاصــة، »لقــد ألقــى هــذا التحــول 

مــن العقيــدة إىل العقائديــة بظالــه عــى 

النــص القــرآين، فأصبحــت كُلُّ طائفــة مــن 

ــذا  ــا يف ه ــد له ــاول أن تج ــف تح الطوائ

النــص منـــزًعا اســتدالليًّا تتوصــل مــن 

ــا  ــة مقوالته ــيس مرشوعي ــه إىل تأس خال

منازًعــا  خصمهــا  فتجعــل  العقائديــة، 

ــه«. ــة ل ــرآن وهــي املوافق للق
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ودلَّــل املؤلــف عــى الوعــي املبكــر لــدى 

ه: )العقائديــة(. العلــاء بآثــار مــا ســاَّ

ــة(  ــة )العقائدي ــع دراس ــة تتب ــا أهمي وأمَّ

ــف  ــا املؤل ــاب عنه ــد أج ــر، فق يف التفس

املفــر،  بالنــص  النــص  عاقــة  ببيــان 

التفســرية. وباملدونــة   ، وباملفــرِّ

اشتغال العقائدية في التفسير 
)الدوافع - اآلليات - المكونات(:

الكتــاب  مــن  األول  القســم  اشــتمل 

ـف  املُؤلِـّ فيــه  ث  تحــدَّ مدخــل  عــى 

ــور  ــاٍس لحض ــرآن كأس ــة الق ــن مرجعيَّ ع

ــة يف التفســر؛ فتفســر  ــزعة العقائديَّ النـ

أحــد  يــزال  ومــا  كان  القــرآين  النــص 

أهــم مســاحات الحجــاج العقائــدي بــن 

الطوائــف.

أربعــة  لذلــك  املؤلــف  اســتقرأ  وقــد 

ــمعاين  ــي: )الس ــر، وه ــب التفس ــن كت م

- القشــري - ابــن عطيــة - الطــريس(، 

وهــي تفاســر تنتمــي التجاهــات عقديــة 

ــحديث -  ــل الـ ــل )أه ــة، تـمـثـ مـختـلفـ

املتكلمــن -الصوفيــة - وتنتهــي باالتجــاه 

ــم يغفــل املؤلــف االتجــاه  الشــيعي(، ولـ

ــف  ــد املُؤلِّ ــد اعتم ــك. وق ــفي كذل الفلس

أقســام  إىل  االشــتغال  دوافــع  تقســيم 

ــة: ثاث

القسم األول: دوافع االشتغال الرضورية.
القسم الثاني: دوافع االشتغال الحاجية.

القسم الثالث: دوافع االشتغال التكميلية.

ــص يف  ــة؛ فتتلخ ــع الرضوري ــا الدواف - أمَّ

اهتــام املفــر بتأســيس معتقــده عــى 

ــط  مرجعيــة النــص القــرآين، وذلــك برب

العقائــد مبرجعيــة القــرآن، وهــو مــا أطلق 

ــا  ــع م ــم دف ــل(، ث ــف )التأصي ــه املؤل علي

يعــارض هــذا التأصيــل، ثــم تفعيــل تلــك 

املقــوالت يف تفســر النــص بعــد تأصيلهــا.

- وتتلخــص الدوافــع الحاجيــة يف اهتــام 

يف  لــه  املخالفــن  مبدافعــة  املفــر 

املعتقــد، مبعنــى: »ســحب املرشوعيــة 

مــن تفاســر املخالفــن لتثبيــت مرشوعيــة 

ــز املفــرِّ  تفســره دون غــره ... ويُحفِّ

نحــو هــذه املدافعــة أربعــة دوافــع، هي: 

ــتدالل  ــال االس ــن خ ــم م ــض مقوالته نق

بعــدد مــن اآليــات يف ذلــك، أو تضعيــف 
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اســتدالالتهم ببعــض اآليــات، أو التحذيــر 

منهــم، أو تنـــزيل بعــض اآليــات عليهــم«.

ـا دوافـــع االشـتـغـــال الـتـكـمـيـلـيـة،  أمَّ

ــص يف املســاحات الحجاجيــة التــي  فتتلخَّ

ــتطراد  ــم واالس ــاب التتمي ــن ب ــف م تصن

ــل  ــائل ألج ــض املس ــراد بع ــي، كإي العلم

محــاكاة مــن ذكرهــا مــن أهــل التفســر، 

ــك مــن الوجــوه. وغــر ذل

وقــد اعتنــى املؤلــف -كــا هــي عادتــه- 

بإيــراد الشــواهد التــي تعــزز تنظــره مــن 

ترفــات املفريــن.

د املؤلــف مســتويات  - وبعــد أن حــدَّ

العقائديــة،  النـــزعة  تلــك  اشــتغال 

بــنَّ  التــي تدفــع نحوهــا=  والدوافــع 

ــتطاعت  ــا اس ــن خاله ــي م ــات الت اآللي

تلــك الطوائــف االســتدالل بتلــك النصوص 

بالرغــم مــن تبايــن املوقــف بينهــا.

ــة يف  ــتغال العقائدي ــات اش ــر أنَّ آلي وذك

التفســرتتلخَّص يف اثنتــن؛ واحــدة تتحكم 

يف نظــام التفكــر يف أثنــاء التفســر، وثانية 

تتحكــم يف نظــام املارســة التطبيقيــة. 

فاألولــى: التــي تؤثــر يف نظــام العقــل 
العقائــدي يف التفســر هــي: االنطــاق 

ــد  ــص، أي: إنَّ العقائ ــد إىل الن ــن العقائ م

ــا.  ــأيت ثانيً ــر ي ــم التفس ــأيت أوَّاًل، ث ت

والثانيــة هــي: التحــوُّل مــن البحــث عــن 
ــى املــراد يف النــص إىل البحــث عــن  املعن

املعنــى املمكــن فيــه. 

ــة يف  ــتغال العقائدي ــات اش ــن مكون - وع

االســتدالل بالنــص، بــنَّ املؤلــف أنَّــه »إذا 

تــمَّ تفكيــك هــذه االســتدالالت العقائدية 

عنــد مختلــف الطوائــف، ســنجد أنَّهــا 

ــات:  ــة مكون ــن ثاث ــة م مؤلف

النــصُّ  وهــو  الدليــل،  األول:  المكــون 
الــذي يقصــده املفــر الســتنباط املســألة 

ــه.  ــة من العقائدي

المكــون الثانــي: املدلــول، وهــو املســألة 
العقائديــة التــي يتبنَّاهــا املفــر قبــل 

ــر.  ــه للتفس مبارشت

وهــو  االســتدالل،  الثالــث:  المكــون 
عمليــة الربــط التــي أجراهــا املفــر بــن 

الدليــل واملدلــول، مــن أجــل أن يســتنبط 

ــه«. ــة مقوالت ــد صح ــا يُؤكِّ ــة م ــن اآلي م
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تلــك  جميــع  عنــد  الدليــل  كان  وإذا 

الطوائــف صحيًحــا؛ فــإنَّ البحــث ينــرف 

إىل العاقــة بــن املدلــول واالســتدالل، 

تأخــذ  ـف-  املُؤلِـّ يــرى  -فيــا  وهــي 

التاليــة: األشــكال 

الشكل األول: عاقة االتصال التام.
الشكل الثاني: عاقة االنفصال التام.

الشكل الثالث: عاقة االنفصال الجزيئ.

بــن  مــا  العاقــة  يف  ِقيــل  »ومــا   -

املدلــول واالســتدالل عنــد بنــاء املقــوالت 

العقائديــة، ميكــن أن يُقــال يف العاقــة 

مــا بــن الــرد العقائــدي واالســتدالل عــى 

صحــة هــذا الــرد«.

وبهذا ينتهي القسم األول من 
الكتاب، ليبدأ القسم الثاني، 

وهو:
»اْلـمـنــاهــج اْلـعَقـائـديُة فـي 

التْفـِسـيـِر اْلُقــرآِنـيِّ«

التفســر  عــن  ـف  املُؤلِـّ فيــه  ث  وتحــدَّ

ــر  ــن أث ــة، وع ــل العقائدي ــا قب ــرآين م الق

التحــوُّل نحــو العقائديــة يف حركــة تفســر 

النــصِّ القــرآين، وجعــل املؤلــف عــر عيل 

ــة  ــه- نقط ــه عن ــب -ريض الل ــن أيب طال ب

التحــول »مــع ظهــور أوَّل جــدل عقائــدي 

عــى يــد الخــوارج الذيــن غلــو يف ظواهــر 

النصــوص، ثــم أخــذ األمــر يف التطــور 

املنهــج  ذلــك  بعــد  فيظهــر  تدريجيًّــا، 

ــج  ــم املنه ــل، ث ــا يف التأوي ــي مغاليً الباطن

الكامــي، وانتهــى أخــرًا إىل تشــكل املنهج 

ــة  الفلســفي آخــر هــذه املناهــج التأويلي

ــج  ــتقرت املناه ــك اس ــى ذل ــوًرا، وع ظه

تقريبًــا إىل بدايــة العصـــر الحديــث الــذي 

ــارة  ــلمن بالحض ــكاك املس ــه احت ــدأ في ب

ــة  ــج تأويلي ــك مناه ــرز ذل ــة؛ فأف الغربي

حديثــة أخــذت أشــكااًل جديــدة غــر 

املناهــج التأويليــة الرتاثيــة«، كــا أجــاب 

الباحــث عــن بعــض اإلشــكاالت التــي 

قــد تــرد عــى هــذا التحقيــب. ويف رصــد 

أهــم معالـــم التطــور الحاصــل يف مامــح 

الحركــة التفســرية، ذكــر عــدة جوانــب:

الجانب األول: ظهور التساؤالت العقائدية 
حول النص.

الجانــب الثانــي: تشــكل مامــح الخــاف 
املنهجــي العقائــدي يف تفســر النــص.

الجانــب الثالــث: ظهــور أوائــل محــاوالت 
توظيــف النــص القــرآين واالســتدالل بــه يف 

معالجــة الجــدل العقائــدي.
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ــف  ث املؤل ــدَّ ــث، تح ــذا البح ــد ه - وبع

عــن خصائــص التفســر يف مرحلــة مــا 

قبــل العقائديــة، وبالتحديــد خصائــص 

ى للتفســر مــن الصحابــة -ريض  َمــن تصــدَّ

ــي  ــن املباحــث الت ــم-، وهــو م ــه عنه الل

يســتفيد منهــا املشــتغل بالتفســر؛ لبنــاء 

يف  الســلف  فهــم  ألهميــة  االحتجــاج 

التفســر، وألنَّــه معيــار ملــن جــاء بعدهم.

وقــد بحــث يف هــذه الخصائــص مــن 

خــال ثــاث مقاربــات تؤثــر بشــكل كبــر 

يف طبيعــة اجتهــاد املــؤول/ املفــر وهــي 

عــى وجــه اإلجــال: )لغوية/اســتداللية، 

واجتاعيــة، ونفســية(. وأشــار إىل مســألة 

املوقفــن  بــن  الفــرق  وهــي  مهمــة، 

التقديــم  مبــدأ  يف  والشــيعي  الســني 

القــرآن عــى  لطبقــة معينــة يف فهــم 

غرهــم، ومــن ضمــن هــذه الفــوارق: 

ــول بالعصمــة. موجــب االختصــاص، والق

وأجــاب كذلــك عــن اإلشــكاالت املنهجيــة 

عــى منهــج تفســر الصحابــة، والتــي 

ــور: ــة أم ــا يف أربع ــن تلخيصه ميك

اإلشــكال األول: إشــكال املصــادر )األخــذ 
عــن بنــي إرسائيــل(.

يف  الخطــأ  إشــكال  الثانــي:  اإلشــكال 
ــة يف  ــص )خطــأ بعــض الصحاب ــل الن تأوي

الفهــم(.

ــث: إشــكال الجــدل حــول  اإلشــكال الثال
النــص )جــدل بعــض الصحابــة حــول 

بعــض اآليــات القرآنيــة(.

اإلشكال الرابع: التساؤل حول النص.

املؤلــف  تحــدث  الثــاين،  البــاب  ويف   -

عــن املناهــج العقائديــة يف تفســر النــص 

القــرآين. وحرهــا يف عــدة أطــوار، »ففــي 

الطوائــف،  ظهــور  مــن  األول  الطــور 

والــذي خرجــت فيــه الخــوارج والشــيعة، 

انحــازت هــذه الطوائــف إىل واحــد مــن 

ــم أول  ــوارج وه ــن؛ فالخ ــن الخياري هذي

ــد  ــيل للنــص بع ــر مبنهــج تأوي ــن ظه َم

منهــج الصحابــة، تبنَّــوا منهــج )اإليغــال يف 

الظاهــر(، وعــى العكــس منهــم، ويف زمن 

مقــارب ظهــر املنهــج التأويــيل الثــاين عند 

غــاة الشــيعة األوائــل، وتبنَّــوا املنهــج 

ــل(.  ــال يف التأوي ــو )اإليغ ــل وه املقاب

تشــكُّل  وبعــد  الثــاين  الطــور  يف  ــا  أمَّ

زمنيــة  حقبــة  يف  الســابقن  املنهجــن 

تأويليــة  مناهــج  فتشــكَّلت  متقاربــة، 
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تســعى إىل الجمــع مــا بــن )الظاهــر 

منهــم  واحــد  لــُكلِّ  وكان  والتأويــل(، 

ــه يف هــذا الجمــع.  فمنهــج أهــل  طريقت

الحديــث الــذي بــدأ يرتســم وتتحــدد 

الخافــات  بعــد ظهــور هــذه  معاملــه 

وحــاول  والتأويــل،  بالظاهــر  اعــرتف 

ــار  ــل إىل اعتب ــع املي ــا، م ــق بينه التوفي

ــا عليــه )منهــج  الظاهــر، وهــو مــا أطلقن

بــن  الوصــل  أي:  الظاهــري(،  الوصــل 

الظاهــر والتأويــل مــع امليــل للظاهــر. 

ويُقابلــه منهــج املتكلمــن الــذي ظهــر 

ثــم  املعتزلــة،  يــد  عــى  ذلــك  بعــد 

فيــه  اعــرتف  واملاتريديــة،  األشــاعرة 

أصحابــه بالظاهــر والتأويــل، وحاولــوا 

للتأويــل،  امليــل  مــع  بينهــا  التوفيــق 

ــل  ــج الوص ــه )منه ــا علي ــا أطلقن ــو م وه

التأويــيل(، أي: إنَّهــم وصلــوا بــن الظاهــر 

التأويــل.  إىل  مالــوا  لكنَّهــم  والتأويــل، 

خــرج  والــذي  الثالــث  الطــور  يف  ــا  أمَّ

فيــه االتجــاه الفلســفي، فقــد اعــرتف 

الظاهــر  الثنائيــة  بــذات  الفاســفة 

بينهــا،  التوفيــق  وحاولــوا  والتأويــل، 

ــا،  ــا بينه ــل م ــال الفص ــن خ ــن م ولك

وليــس الوصــل، كــا هــو حــال املتكلمــن 

بــن  فصلــوا  حيــث  الحديــث؛  وأهــل 

الظاهــر  فجعلــوا  والباطــن  الظاهــر 

للعامــة، والتأويــل للخاصة، وانقســموا إىل 

اتجاهــن: املشــائن واإلرشاقيــن، وتشــكَّل 

الفصــل  )منهــج  يناه:  ســمَّ مــا  عنهــا 

املشــايئ(، و)منهــج الفصــل اإلرشاقــي(. 

 - )اإلباضيــة  األخــرى  الطوائــف  ــا  أمَّ

اإلســاعيلية(،   - الصوفيــة   - الزيديــة 

امتــداد  هــي  التأويــل  يف  فمناهجهــا 

الســابقة.  املناهــج  تلــك  مــن  لواحــد 

والخاصــة: إنَّنــا إذا أردنا أن نختصـــر بنية 

ــر،  ــدي يف التفس ــل العقائ ــج التأوي مناه

فيمكننــا القــول: إنَّهــا تــدور حــول ثنائيــة 

)الظاهــر والتأويــل(«. 

االنحيــاز:  مناهــج  عــن  حديثــه  ويف   -

ــف عــن  ــم املؤل ــل، تكلَّ الظاهــر أو التأوي

منهــج اإليغــال يف الظاهــر )الخــوارج(، 

التاريخيــة  التطــورات  عــن  ثًــا  ُمتحدِّ

ــه مجموعــة  ــدى في ملســمى الخــوارج، أب

الحاكمــة  األســس  ـل  متثَـّ ماحظــات 

ذلــك  وأتبــع  التفســر.  يف  ملنهجيتهــم 

ــال  ــج اإليغ ــداد منه ــن امت ــث ع بالحدي

ــن  ــا مُيك ــل م ــه أنَّ مجم ــر، ونبَّ يف الظاه
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تتبعــه يف حالــة امتــداد هــذه املنهجيــة يف 

الفــرق هــو اآليت:

)1( القدرية، المرجئة.
)2( متقدمو الشيعة اإلمامية.

)3( غالة الحنابلة.
ــا منهــج اإليغــال يف التأويــل، فقــد  وأمَّ

التشــيُّع،  ى  ُمســمَّ عــن  فيــه  ث  تحــدَّ

ومناهجهــم التفســرية، والتــي اعتمــدت 

ــا: ــادئ منه ــى مب ع

))( تجاوز الداللة اللغوية.

تلــك  إىل  الوصــول  إمكانيــة  عــدم   )2(

ــص  ــل الن ــان قائ ــق بي ــن طري ــة ع الدالل

ال  ــا  وإنَّ )الرســول(،  ومبلغــه  )اللــه(، 

بُــدَّ لهــا مــن طريــق خــاص؛ وبالتــايل: 

فســينتج عــن تجــاوز هذيــن األمريــن 

ــان، ســيظان حاكمــن عــى  ــدآن بدي مب

عمــوم املنهــج الباطنــي وهــا: 

ــة )اللغويــة(  األول: اســتبدال مبــدأ الدالل
)الرمزيــة(  الداللــة  مببــدأ  الظاهــرة 

الباطنــة.

الثانــي: اســتبدال مبــدأ )عموميــة إمــكان 
معرفــة املعنــى( -مــن خــال االعتــاد 

عــى بيــان قائــل النــص )اللــه(، أو مبلغــه 

معرفــة  )خصوصيــة  مببــدأ  )الرســول(- 

املعنــى( عــن طريــق االعتــاد عــى قــول 

ــام املعصــوم. اإلم

ــة/ ــة الرمزي ــابقان )الدالل ــدآن الس »واملب

عــن  معرفتــه  وخصوصيــة  الباطنيــة، 

طريــق اعتــاد قــول املعصــوم أو كشــف 

عمــوم  يف  اعتادهــا  ســيتم  الــويل( 

مســار الطوائــف التــي تبنــت املنهــج 

الباطنــي )اإلســاعيلية، الشــيعة اإلماميــة، 

الصوفيــة(، حتــى مــع وجــود تباينــات يف 

املواقــف فيــا بينهــا، واختــاف درجــات 

تبنِّــي هــذا املنهــج مــن طائفــة ألخــرى«.

ــل  ــن التأوي ــدث ع ــك بالح ــع ذل ــم أتب ث

والتأويــل  اإلســاعيلية،  عنــد  الباطنــي 

الباطنــي عنــد الشــيعة اإلماميــة، والتأويل 

ــة. ــد الصوفي ــي عن الباطن

ويف هــذا الفصــل خاصــات بحثيــة يف 

غايــة األهميــة، وبحــث للحظــات تقنــن 

كل مذهــب مــن تلــك املذاهــب، ومراحل 

تطــوره، وبعــض تطبيقاتــه مــن كتــب 

ــاط  ــنِّ نق ــات تُب ــد مقارن ــع عق ــوم، م الق

ــن هــذه املذاهــب. ــرتاق ب ــاق واالف االتف



| 416417 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

ــن  ــث ع ــف فصــًا للحدي ــد املُؤلِّ ــم عق ث

ــل،  ــر والتأوي ــن الظاه ــل ب ــج الوص مناه

الظاهــري،  الوصــل  منهــج  وهــي: 

)التوفيــق بــن الظاهــر والـــتأويل مــع 

امليــل للظاهــر(، وهــو مذهــب أهــل 

الحديــث، وتحــدث فيــه عــن األطــوار 

التــي مــرَّ بهــا املذهــب العقائــدي ألهــل 

ــل  ــم يف التأوي ــور منهجه ــث، وتط الحدي

إىل الوصــول إىل النظريــة التيميــة )نســبة 

إىل ابــن تيميــة( يف التأويــل.

منهــج  هــو  اآلخــر،  الوصــيل  واملنهــج 

ــن  ــق ب ــج التوفي ــو منه ــن(، وه )املتكلم

الظاهــر والتأويــل مــع امليــل للتأويــل، 

تحــدث فيــه عن مفهــوم الــكام، والحقب 

ــه  ــت صياغت ــى وصل ــا حت ــر به ــي م الت

النهائيــة إىل النظــر إليــه باعتبــار وظائفــه 

أو باعتبــار موضوعاتــه.

ــيل  ــج التأوي ــن املنه ــث ع ــل الحدي وفص

ـاه  إيَـّ متبًعــا  املعتزلــة،  عنــد  الكامــي 

باملنهــج التأويــيل الكامــي عنــد اإلباضيــة، 

عنــد  الكامــي  التأويــيل  املنهــج  ثــم 

الزيديــة، فاملنهــج التأويــيل الكامــي عنــد 

ــًا هــذا الفصــل  ــة، مختت الشــيعة اإلمامي

ــو:  ــع، وه ــب الراب ــن املذه ــث ع بالحدي

منهــج التأويــل الكامــي عنــد األشــعرية، 

واملاتريديــة.

ونبَّــه املؤلــف عــى مفارقــة مهمــة، وهــي 

تلــك »املفارقــة التــي تســتوقفنا عنــد 

ــة  ــب الكامي ــوالت املذاه ــتعراض مق اس

ــي  ــل الكام ــون التأوي ــق بقان ــا يتعلَّ في

أنَّ تلــك املذاهــب قــد اعتمــدت عــى 

القانــون ذاتــه الــذي اســتخدمته املعتزلــة، 

ــف  ــذ موق ــه تتخ ــت نفس ــي يف الوق وه

املخالفــة للتأويــل االعتــزايل«. وختــم هــذا 

ــلك  ــدود مس ــن ح ــث ع ــل بالحدي الفص

التأويــل، وموقــف املتكلمــن مــن حتميــة 

ــل. ــار التأوي خي

ــم  ــر يف القس ــث، واألخ ــل الثال ويف الفص

ــف عــن  ــم املؤل ــاب، تكلَّ ــاين مــن الكت الث

ــل،  ــر والتأوي ــن الظاه ــل ب ــج الفص مناه

وفيــه تحــدث عــن )الفاســفة(، ونظريــة 

والفلســفة،  الرشيعــة  بــن  التوفيــق 

ومنهــج التأويــل املشــايئ )الفصــل بــن 

بعقــد  وختمــه  والتأويــل(،  الظاهــر 

ــج  ــي واملنه ــج اإلرشاق ــن املنه ــة ب مقارن

الصــويف يف التأويــل.
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يبدأ بعد ذلك القسم الثالث من 
الكتاب، والذي عنون له المؤلف:

تأثير العَقائديةِ في تْفِسـيِر 
النص اْلُقرآني - )اإْلشَكاليات - 

اأْلَدوات - المدونات(

»إذا نـحـــن أجـريـنـــا قــراءًة راجـعـــًة 

الطوائــف يف  للمناهــج عنــد مختلــف 

التفســر؛ ســنجد أنَّهــا أنتجــت معهــا أهــم 

ُمتحكِّمــة يف  ـت  التــي ظلَـّ اإلشــكاليات 

ــح  ــاج التفســر، ومُيكــن توضي ــة إنت عملي

ــايل: ــك يف الجــدول الت ذل

ــادة  ــة إع ــم مبثاب ــذا الـقـسـ ــدُّ هـ ويُـعـ

اســتخاص وترتيــب لِـــَا أنتجتــه املناهــج 

الســابقة«.

التطبيــق،  بكــرة  القســم  ومتيــز هــذا 

يف  اإلشــكاليات  هــذه  ألثــر  والتمثيــل 

ــة التفســرية، عــر رصــد للحضــور  املدون

عنــد  التفســر  مدونــة  يف  العقائــدي 

ــي،  ــج الباطن ــد املنه ــث، وعن أهــل الحدي

ومدونــة  الصوفيــة،  التفســر  ومدونــة 

التفســر الكاميــة )اإلباضيــة - الزيديــة - 

املعتزلــة - األشــعرية - املاتريديــة(. وذلــك 

ــري  ــن التفس ــة التدوي ــد طبيع ــر رص ع

لــدى تلــك الطوائــف، ودوافع الـتـدويـــن 

ــة،  ــات العقائدي ــة، والتداخ الـعـقـائـديـ

ــر. ــب التفس وكت

ــف إىل أيِّ  ــنَّ املؤل ــر، ب ــل األخ ويف الفص

حــدٍّ ســاعد النــص القــرآين هــذه الطوائف 

اإلشكالية الطائفة المنهج
 إشكالية املحكم

واملتشابه اخلوارج  اإليغال يف األخذ
بالظاهر

 إشكالية الظاهر
والباطن الشيعة اإليغال يف الباطن

 إشكالية العقل وظاهر
النقل املعتزلة  التوفيق بن الظاهر

والتأويل
 إشكالية الربهان

والقرآن الفالسفة  التوفيق بن الرشيعة
والفلسفة
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املختلفــة عــى إمكانيــة تلك االســتدالالت 

املتعارضــة واملختلفــة فيــا بينهــا، وذلــك 

عــر قضيتــن:

األولــى: تحليــل طبيعــة هــذا النــص، ومن 
ثـَـمَّ مــدى قابليتــه ملثــل هــذا االختــاف يف 

االستدالل.

الفهــوم  طبيعــة  تحليــل  والثانيــة: 
ــص،  ــم الن ــت يف فه م ــي قُدِّ ــة الت املختلف

ومــن ثـَـمَّ النظــر يف أي نــوع مــن اختــاف 

مقاصــد  يؤثــر يف  الــذي  هــو  الفهــوم 

النــص.

ومــن اللطائــف التــي أشــار إليهــا، ذكــره 

ــة  ــر املســاعدة عــى تجــاوز ابتائي التداب

ـه مُيكــن أن نرجــع  التأويــل، وذكــر أنَـّ

ــور: ــة أم ــر إىل أربع ــذه التداب ه

-صفات النص،

- لغة النص،

- مبلغ النص،

- قارئ النص.

وفي نهاية هذه القراءة:
ــاب بجــدة الطــرح،  ــز هــذا الكت ــد متيَّ لق

وجــودة التحليــل، مــع إحســان يف عــرض 

املــادة العلميــة، وكــرة األمثلــة الدالــة 

ــدة. ــرة الواح ــى الفك ع

وختامًا:
لـــم يكــن مــا ســبق إالَّ ملحــات مــاَّ تعــر 

ــذي  ــفر، وال ــذا الس ــراءة ه ــر ق ــه ع علي

ميكــن أن يســتفيد منــه الباحــث عموًمــا، 

والباحــث يف تداخــل العلــوم -خصوًصــا-، 

وســيجد فيــه املتخصــص يف الدراســات 

يوقفــه  جيــًدا  جديــًدا  بحثًــا  القرآنيــة 

عــى أهميــة معرفــة االشــتغال العقائــدي 

للمفــر، وأثره يف منهجه يف التفســر، كا 

ــخ  ــددة يف تاري ــد متع ــى فوائ ــه ع يوقف

ــة يف  ــورات الحاصل ــر، والتط ــم التفس عل

ــرية. ــة التفس املدون
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  مفتتح المراجعة:

نقيــب  محمــد  ســيد  عــن  الحديــث 

ــة  ــلمة املعرف ــوده يف أس ــاس))) وجه العط

القيــم  فلســفة  ــص  تخصُّ دكتــوراه،  طالــب   (*(

وإبســتمولوجية العلــوم اإلنســانية، جامعــة محمد 

ملــن دباغــن ســطيف ) الجزائــر، يُحــرِّ ملوضــوع 

دكتــوراه حــول: راهنيــة الســؤال األخالقــي يف 

ــن  ــد الرحم ــن طــه عب ــارص ب ــريب املع ــر الع الفك

ــون. ــد أرك ومحم

ملعرفة حياة العطاس عىل نحو أكرث راجع:   (((

 Wan Daud, Wan Mohd Nor; AL-ATTAS:     

 AREAL REFORMER AND THINKER.

 Knowledge, Language, THought and the

 civilizaition of islam: Essay in honor of

 Syed Muhammad Naquib al attas, Edited

 by: Wan Mohod Nor Wan Daud and

 Muhamed Zainy Uthman. UNIVERSITI

مراجعة كتاب :
»مداخالت فلسفية في اإلسالم والعلمانية«

لمؤلفه: سيد محمد نقيب العطاس

العايب حيدر)*(
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يُعتــر أمــرًا أكــرث مــن رضوري؛ ففيــه 

ــم اإلســالمي والعــريب عــىل  ــاح للعالـ انفت

الفكــر الرشقــي املعــارص، وربــط لشــبكة 

العالـــم  داخــل  الثقافيــة  العالقــات 

ــة  ــة ألهمي ــب، إضاف ــن جان ــالمي م اإلس

شــخصه ومرشوعــه الفكــري مــن جانــب 

ثــاٍن، وهــو الحــارض الغائــب، الحــارض 

إقليميًّــا وعامليًّــا، الغائــب عربيًّــا، مــع 

العلــم أنَّ ُمفكِّرنــا كان مــن األوائــل الذين 

نحتــوا مصطلــح )إســالمية املعرفــة) ُمبيًِّنــا 

اشــتغالها،  وطــرق  وأهدافهــا،  مبادئهــا 

وأهميتهــا بالنســبة إىل العالـــم اإلســالمي 

ــة للوجــود  ــة العلامني ــذي ســلبته الرؤي ال

مــرشوع  عــن  لنقــول  وفكــره؛  روحــه 

ـه محاولــة لربــط حــارض  العطــاس: إنَـّ

ــد. ــا املجي ــد مباضيه ــة الرشي األم

»اإلســام  كتــاب  عــن  الحديــث  ــا  أمَّ

والعلامنيــة«؛ فيُعــدُّ حديثًــا عــن أهــم 

وأبرزهــا  الفكريــة،  العطــاس  أعــامل 

ه )أطروحــة  عــىل اإلطــالق؛ إذ ُيكــن عــدُّ

توليفيــة شــاملة) جمــع فيــه ُمفكِّرُنــا 

 TEKNOLOGI MALAYSI (UTM(, first

 .(010 ,Edition

للعلامنيــة،  نقــده  فلســفته،  عنــارص 

ــرب  ــة الغ ــة، أزم ــلمة املعرف ــه ألس تأصيل

للوجــود  اإلســالمية  الرؤيــة  الدينيــة، 

نظريتــه  اإلســالمية،  املعرفــة  ونظريــة 

التعليــم  فلســفة  والعدالــة،  األدب  يف 

ــة. ــالمي للجامع ــور اإلس ــالمي والتص اإلس

ُمؤلِّفــه  عــن  صــدر  والكتــاب  هــذا، 

 Islam and :ــوان ــة بعن ــة اإلنجليزي باللغ

الثانيــة  طبعتــه  ونقلــت   ،Secularism

ــد  ــتاذ محم ــرف األس ــن ط ــة م إىل العربي

طاهــر امليســاوي عــام )000)م)، بعــد 

ــه  ــن ُمؤلِّف ــدر ع ــد ص ــاب ق أن كان الكت

باللغــة اإلنجليزيــة يف طبعتــه األوىل عــام 

ــة  ــت وباللغ ــة؛ فكان ــا الثاني )1978م). أمَّ

نفســها عــام )1998م)، مــا يعنــي تأخــره 

عــن  يربــو  لِـــاَم  العــريب  عاملنــا  عــن 

ــد  ــه بع ــد كان عنوان ــنة! وق ــن س العرشي

ــفية يف  ــات فلس ــة: »مداخ ــه للعربي نقل

اإلســام والعلامنيــة«، وال يخفــى عــىل 

قــارئ الكتــاب ِغنــى متنــه بعديــد رجــال 

الفكــر والفلســفة والديــن، إن مــن تراثنــا 

اإلســالمي، أو مــن تــراث الغــرب القديــم 

واملعــارص، مــا يعنــي موســوعية العطــاس 

وســعة ثقافتــه، متوضعــه )بــن عقالنيتــن 
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تنويريتــن)، وعــن هــذا أخــذ املرتجــم 

يكتــب: »إنَّ هــذا الكتــاب نــصٌّ فلســفيٌّ 

ــدم  ــه بق ــرب ُمؤلُِّف ــاٍل، ي ــن طــراز ع م

راســخة يف التقليــد الفكــري للفاســفة 

ــارة  ــان يف الحض ــل العرف ــامء وأه والحك

اإلســامية، ويســتند عــى قاعــدة متينــة 

ــه حــول  ــم الزاخــر يف مداخات مــن تراثه

اإلســام والعلامنيــة التــي نطالعهــا يف هذا 

الكتــاب، وهــو إذ يفعــل ذلــك يحيلنــا إىل 

ــكاليات  ــا واإلش ــن القضاي ــرٍ م ــٍد كب حش

واملفاهيــم يف تاريــخ الفكــر الفلســفي 

ــريب عــى حــدٍّ  ــاين اإلســامي والغ والعرف

ســواء ...«))).

مراجعة الكتاب: 

أوًل: مراجعة عنوان الكتاب:
ــفة  ــاب فلس ــوان الكت ــت عن ــوي تح تنض

ــل،  ــن التحلي ــوع م ــاج إىل ن ــة تحت عميق

ــك  ــه اســتنتاجيًّا، وذل ــا ل وســيكون تحليلن

محمــد طاهــر امليســاوي: يف تقديــه لرتجمــة   (1(

اإلســالم  يف  فلســفية  »مداخــالت  كتــاب: 

العاملــي  العــايل  املعهــد   ،(1 )ط.  والعلامنيــة«، 

للفكــر والحضــارة اإلســالمية، دار الفجــر: ماليزيــا، 

دار النفائــس للنــرش والتوزيــع، )000)م)، )ص/ 

.(10

ــة،  ــة ضمني ــن رؤي ــه م ــاَم ينطــوي علي لِـ

نجدهــا تعكــس أمريــن اثنــن؛ أوًل: فهــم 

الغــرب  جدليــة  أو  للغــرب،  العطــاس 

واإلســالم.

وثانًيــا: أنَّ تحليــل العطــاس للعلامنيــة 

ــن  ــا م ــفيًّا ال أيديولوجيًّ ــاًل فلس كان تحلي

قبيــل مقاربــات علــم الــكالم الحديــث مع 

اإلمــام )جــامل الديــن األفغــاين) يف نقــده 

ــاًل. ــن مث للّدهراني

ــاب جــاء  ــوان الكت ــك: أنَّ عن ــل ذل وتفصي

ــد  ــداول، ونقص ــو مت ــا ه ــالف م ــىل خ ع

تلــك املقابلــة بــن )اإلســالم والغــرب)، 

بــن  مواجهــة  تُــرز  مقابلــة  وهــي 

مــا هــو جغــرايف )الغــرب)، ومــا هــو 

دينــي )اإلســالم)، أو يف حــاالت أخــرى 

ــي أي: )املســيحية  ــي بالدين ــة الدين مقابل

واإلســالم)، فــام موقــع تقابــل كهــذا مــع 

عنــوان كتابنــا »اإلســام والعلامنيــة«؟ 

بــن  مــا  املقابلــة  يجعــل  مــا  لعــلَّ 

)إســامي) و)مســيحي) غــر متداولــة 

كثــرًا يف يومنــا هــذا هــي العتبــارات 

التاليــة: 
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ــرث  ــون أك ــت لتك ــة كان ــذه املقابل - إنَّ ه

مالءمــة خــالل الحــروب الصليبيــة، حيــث 

كان قلــب املواجهــة بــن مــا هو مســيحي 

ومــا هــو إســالمي، ويف الوقت ذاتــه كانت 

الرتســيامت الجغرافيــة ال تــزال محطــة 

ــك  ــي بذل ــتحواذ، فه ــة واس إرادات هيمن

ــة متغــرة باســتمرار . جغرافي

أتــت عــىل  التــي  العلامنيــة  - موجــة 

ــذا  ــات ه ــث ب ــرب، حي ــة يف الغ النرصاني

ــا. ــا ال دينيًّ ــُذ أن يحــدد دنيويًّ األخــر يُحبِّ

االســرتاتيجية  الدراســات  طغيــان   -

الدينيــة،  الدراســات  عــىل  السياســية 

حيــث باتــت األمــور متيــل ألن تحــدد يف 

إطــار الجغرافيــا السياســية )الغــرب بــدل 

ــا  ــة م ــل املقابل ــا يجع ــا م املســيحية). أمَّ

ــة  ــر متداول ــرب) غ ــرشق) و)الغ ــن )ال ب

أنَّ  فهــو  الثقــايف-  إطارهــا  يف  -عــدا 

الحديــث عــن اإلســالم ال يكــن تعويضــه 

ــم أنَّ هــذا  ــرشق، بحك ــن ال ــث ع بالحدي

والثقافــات  العرقيــات  متعــدد  األخــر 

وخصوًصــا الديانــات، ففيــه نســبة كبــرة 

ــف  ــا يضي ــذا م ــيحية. ه ــن املس ا م ــدًّ ج

تريــرًا آخــر عــىل عــدم أهليــة اســتخدامنا 

ملقابلــة اإلسالم-املســيحية؛ ألنَّهــا تشــر

ــا مــا يجعــل املقابلــة مــا بــن  أمَّ

ــة  ــر متداول ــرب) غ ــرق) و)الغ )ال

-عــدا يف إطارهــا الثقــايف- فهــو أنَّ 

ميكــن  ل  اإلســام  عــن  الحديــث 

تعويضــه بالحديــث عــن الــرق.

)الــرشق)  داخــل  رصاع  إىل  كذلــك 

ــالم،  ــة )إس ــم تركيبتــه الديني ذاتــه بحك

 . ( مســيحية

وصفــوة القــول: إنَّ العطــاس قــد ارتــى 

باعتبــار  بالعلامنيــة)  )اإلســالم  مقابلــة 

أنَّ العلامنيــة اســتحالت مبثابــة الديــن 

ــه  ــة وأنَّ ــارص، خاص ــرب املع ــد للغ الجدي

يــن  يُؤكِّــد يف غــر مــا موضــع عــىل أنَّ الدِّ

يف الغــرب كان دوًمــا مســتحوًذا عليــه 

يف إطــار الرؤيــة الثقافيــة الســيكوالرية 

للغــرب، مــا يُشــر إىل ذلــك تحديــده 

ــول: ــرب)؛ يق ــوم )الغ ملفه

تلــك  الغربيــة  بالحضــارة  »أقصــد 

ــاِر  ــن النصه ــدت ع ــي تولَّ ــارة الت الحض

التاريخــي الثقــايف لإلغريــق والرومــان 

ثــم  وتطلعاتِهــم،  وِقيِمهــم  القدامــى 

واملســيحية،  اليهوديــة  مــع  اندماجهــا 
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حــق وتشــكُّلها بفعــل  ثــم تطوُّرهــا الاَّ

الشــعوب الاتينيــة والجرمانيــة والســلتية

.  Nordic الشــامل  وشــعوب   ،Celtic

العنــارص  اســتمدت  اإلغريــق  فمــن   -

الـفـلـسـفـيـــة واملـعـرفـيـــة املـنـهـجـيـة 

ــة  ــد الرتبي ــة)، وقواع )اإلبـستـمـولـوجـيـ

واألخــاق والجــامل.

- ومــن رومــا اســتمدت قواعــد القانــون، 

وفــن إدارة شــؤون الحكــم والدولــة.

- ومــن اليهــود واملســيحية اســتمدت 

مبــادئ العقيــدة الدينيــة.

ــة  ــة والجرماني ــعوب الاتيني ــن الش - وم

ــروح  ــتمدت ال ــاملية اس ــلتية والش والس

ــتقال  ــة لاس ــة املؤسس ــم التقليدي والقي

الوطنــي، وكذلــك روح التطــور والتقــدم 

ــة  ــة والتقان ــة واملادي ــوم الطبيعي يف العل

التــي بلغــت بهــا هــذه الشــعوب، عــاوة 

عــى الشــعوب الســافية أوج تقدمهــا 

ــا. وقوته

ــدر  ــه إســهام مق ــك كان ل - اإلســام كذل

ــة  ــدان املعرف ــة يف مي يف الحضــارة الغربي

ــة يف  ــة والعلمي ــروح العقلي ــرس ال ويف غ

البحــث، ســوى أنَّ مــا قدمــه اإلســام قــد 

جــرت إعــادة صياغتــه يف بوتقــة الثقافــة 

الغربيــة بحيــث تــم دمجــه وصهــره مــع 

كل العنــارص األخــرى املكونــة للشــخصية 

الغربيــة واملحــددة لكيانهــا«))). 

الفصل األول

الجذور التاريخية للغرب المسيحي 
المعاصر:

م هــذا الفصــل عىل غــره جاء لــدواٍع  تقــدُّ

ــذ  ــاب أخ ــك أنَّ الكت ــة؛ ذل ــة ملح منهجي

بُعــًدا )تحليليًــا تركيبيًّــا)؛ فالتحليــي فصــل 

ــرب  ــة للغ ــة الثقافي ــاس البني ــه العط في

ــك باســتخدامه  املعــارص وتشــكالتها، وذل

لــرؤى العالـــم كمنهــج تحليــي، فالغــرب 

أكــرث مــن أن يتــم اعتبــاره كيانـًـا جغرافيًّــا 

ورؤيــة  ثقافــة  هــو  ــا  وإنَّ وسياســيًّا، 

للعالـــم، تشــكَّلت معاملهــا عــىل نحــو مــا 

ــا الرتكيبــي؛ فمــن  تــم تحديــده ســلًفا. أمَّ

ــا  ــة قوامه ــة تركيبي ــروج برؤي ــالل الخ خ

ــن  ــة م ــة إســالمية حضاري نــوذج أو رؤي

»مداخــالت  العطــاس،  نقيــب  محمــد  ســيد   (1(

.(156 )ص/  والعلامنيــة«،  اإلســالم  يف  فلســفية 
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شــأنها رأب الصــدع الــذي أملَّ بالعالَـــم 

اإلســالمي منــذ عهــده األول بالحــركات 

تشويًشــا  ورَّثتــه  التــي  االســتعامرية 

واضطرابًــا عــىل مســتوى رؤيتــه للوجــود.

ــل  ــذا الفص ــح ه ــد افتت ــاس ق وكان العط

عىل شــهادة الفيلســوف املســيحي الشهر 

ــد شــهادته أنَّ  ــذي تفي ــان، ال جــاك ماريت

ــة  ــة ديني ــش تجرب ــارص يعي ــرب املع الغ

ووجوديــة حــادة ســببها تجربــة الحداثــة 

واألنــوار منــذ القــرن الســابع عــرش، وذلَّل 

مــع صعــود كل مــن النزعتــن التجريبيــة 

والعقالنيــة، وجوهــر هــذه األزمــة يتمثَّــل 

يف )الــردة املســتحكمة للعلمنــة)، كوعــي 

البــداوة  طــور  مــن  بالتقــدم  جديــد 

والتخلــف )املرحلــة الالهوتيــة) إىل طــور 

العقالنيــة والنضــج الفكــري مــع أقطــاب 

أوغســت كونــت،  دينــي:  الــالَّ  الفكــر 

ــد. ــيجموند فروي ــه، وس ــك نيتش فريديري

لكــن األكــرث خطــرًا مــن ذلــك، هــو تقبُّــل 

فالســفة األديــان ورجــال الديــن املســيحي 

ــم  ــه ت ــن مجابهت ــداًل م ــذا، فب ــر كه ملص

قبولــه كحتميــة، وانخرطــوا للمشــاركة 

ُمفكِّرنــا  فنجــد  العلمنــة،  مسلســل  يف 

ــؤالء  ــامذج له ــد الن ــر عدي ــىل ذك ــأيت ع ي

املنظريــن املســيحين مــن قبيــل: الفرنيس 

بيــر تيــالر دي شــاردان، واألملــاين ديــرتش 

بونهوفــر، واألمريــي بول تيليــش ... الذين 

ــاملة،  ــة الش ــع العلامني ــا م ــدوا ُصلًح عق

ــدأوا يف وضــع ترتيبــات ألســس دينيــة  وب

ــيحية  ــاض املس ــىل أنق ــوم ع ــدة تق جدي

ــة ذهــب  ــرث حدي ــة، وبشــكل أك التقليدي

أمثــال هــؤالء وهــم كــرث إىل ادعــاء مفــاده 

أنَّ التجربــة العلامنيــة أصيلــة يف الديانــة 

موقفهــم  لرشعنــة  وذلــك  املســيحية، 

ــول العطــاس: ــا، يق املتعاطــف معه

»إنَّ كثريــن مــن علامء الديــن واملفكرين 

الكنيســة  يف  الطليعــة  مُيثِّلــون  الذيــن 

متورطــون إىل حــدٍّ بعيــٍد يف هــذه الــردة 

ــن  ــم م ــى الرغ ــم ع ــتحكمة؛ إذ إنَّه املس

باملســيحية  اللتــزام  عــى  تصميمهــم 

ــون  ــم يُعلن ــك؛ إلَّ أنَّه ــم ذل ــام كلفه مه

إميانهــم الجــازم بوجــود شــكل علــامين يف 

املســيحية ويدافعــون عنــه. وهــم بذلــك 

ــا يدخلــون يف املســيحية التقليديــة  إنَّ

مســيحيًة جديــدًة غريبــًة عنهــا، عــى 

نحــو يجعــل ذلــك الشــكل التقليــدي 

ُ، فتنتهــي املســيحية  للمســيحية يتغــرَّ
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إىل التقويــض والســتئصال مــن الداخــل؛ 

املحدثــة«  املســيحية  مكانهــا  لتحــل 

ــا  ــي يصفه ــة الت )ص/ 30)، هــذه املحاول

العطــاس عــى أنَّهــا ُتثِّــل: »حركــة إصــاح 

ــيحية« )ص/ 30).  ــخ املس ــرى يف تاري أخ

ــن  ــا ب ــا يفصــل م ــا جعــل ُمفكِّرن هــذا م

)املســيحية األصيلــة) كديانــة ســاموية، 

و)مـسـيـحـيـة غـربـيـة)، أو )مـسـيحـيـة 

ــة  ــدة تاريخي ــىل قاع ــة ع ــطية) املبني أرس

ــالت  ــرات والتأوي ــن التفس ــة م ــر ثابت غ

ــة. ــفية اإلغريقي الفلس

كــام يُشــر العطــاس إىل تبلــور جملــة 

مــن الدعــوات التــي تطالــب بإصــالح 

املســيحية الغربيــة وتنقيتهــا مــن شــوائب 

ــاد  ــن إيج ــؤول ع ــي املس ــر اإلغريق الفك

ــة،  ــدة التثليــث خاصــة يف الكاثوليكي عقي

ــى  ــن أن يتبقَّ ــاذا يك ــور م ــا أن نتص ولن

للمســيحية إذا مــا تــم نجــاح دعــوات 

ــل هــذه املحــاوالت ستشــكل  ــذه؟ مث كه

ــكِّ واإللحــاد  أمــرًا خطــرًا يفتــح بــاب الشَّ

عــىل مرصاعيــه، حتــى عنــد املتدينــن 

ذاتهــم! فمثــاًل: »القــرن الثامــن عــر 

)؛  ــكِّ ــه )أعظــم عــر للشَّ عــرف عــى أنَّ

ملــك  فيــه  كان  الــذي  العــر  فهــو 

إنجلــرتا يشــكو مــن أن نصــف األســاقفة 

ماحــدة«))). 

املســيحية  لــه  وأبــرز خطــر تعرضــت 

الغربيــة هــي هجمــة )ويليــام األوكامــي) 

-نســبة  البارمنيديــة  النظريــة  عــىل 

لبارمنيــدس- هــذه األخــرة التــي شــكَّلت 

املتمحــور  املــدريس  الفكــر  قاعــدة 

حــول ميتافيزيقــا الوجــود عنــد تومــا 

اإلكوينــي، ذلــك أنَّ نظريــة بارمنيــدس 

ــن  ــة ب ــرة املطابق ــىل فك ــا ع ــوم أساًس تق

ــة  ــت املاهي ــن كان ــود، ول ــة والوج املاهي

ــإنَّ  ــود)؛ ف ــات الوج ــال )واجب ــل مج مُتثِّ

ــات الوجــود)،  ــل مجــال )ممكن ــاين ُيثِّ الث

فــكل املوجــودات مبــا فيهــا اإلنســان مــن 

ممكنــات الوجــود؛ ألنَّهــا خاضعــة لقانــون 

ــا جــرى يف العقــل  الكــون والفســاد، وهن

ــود،  ــة والوج ــن املاهي ــل ب ــريب الفص الغ

ــو واجــب الوجــود) وهــو  ــه )فه عــدا الل

ــوده. ــن وج ــه ع ــذي ماهيت ال

الــذات  »خــواء  هوفــامن،  مــراد  عــن  نقــالً   (1(

ــم  ــادل املعل ــة: ع ــتعمرة«، ترجم ــة املس واألدمغ

ــا،  ــور، جاكارت ــرة، كواالملب ــر، القاه ــأت جعف ونش

ــة، )ط.  ــرشوق الدولي ــة ال ــوس، مكتب ــوس أنجل ل

.((7 )ص/  ))00)م)،   ،(1
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هــذا املبــدأ الــذي أخــذ بــه تومــا اإلكويني 

ــه يقول: جعل

ـه يكــن إدراك املاهيــة أو الجوهــر  »إنَـّ

وجــوده  عــن  يشء  أي  معرفــة  دون 

العينــي« -أي: عــن طريــق الحــدس- لكن 

ــت  ــنة قوَّض ــة س ــن مائ ــل م ــالل أق وخ

نظريــة األوكامــي W.OCHAM القائلــة: 

»إنَّــه لــو أنَّ كلَّ ماهيــة ميكــن فهمهــا من 

دون أي معرفــة عــن وجــود الــيء، فلــن 

يكفــي أيُّ قــدر مــن املعرفــة للقــول بــأنَّ 

ــؤدَّى  ــيء موجــود بالفعــل. وُم ــك ال ذل

ذلــك أنَّــه مــن املســتحيل عى أيِّ شــخص 

أن يُــدرِك مــا إذا كان أي يشء موجــوًدا 

كانــت  أوكام  )نظــرة  ل!«،  أم  بالفعــل 

ــة)، وهكــذا جــرى التشــكيك  ــرث واقعي أك

ــا  ــر وجودهــا واقعيًّ ــة ال يظه يف كل ماهي

مبــا فيهــا ماهيــة اللــه ذاتــه، وعــىل فــرض 

ــًدا  ــا بعي ــة عقليًّ ــا تبقــى مدرك أنَّ ماهيته

ــن  ــع م ــام ين ــي، ف ــا الفع ــن وجوده ع

ــا تؤثــر  ــار ذلــك اإلدراك تصــوًرا عقليًّ اعتب

ــها؟ )ص/ 35).   ــل نفس ــة العق ــه طبيع في

ــه ديــكارت الــذي  كذلــك األمــر مــع ريني

ــة  ــوع تجرب ــه موض ــل الل ــاول أن يجع ح

حدســية مــع العلــم أنَّ األمــر متعــذر؛ 

ذلــك أنَّ إثبــات ديــكارت لوجــوده الــذايت 

ــي رضورة  ــية ال يعن ــه الحدس ــر تجربت ع

إثبــات األشــياء خــارج الفكــر! األمــر ازداد 

ة مــع الفيلســوف األلـــامين كانــط  حــدَّ

ــة إدراك كل حقيقــة  ــوَّض إمكاني ــذي ق ال

ــة. ميتافيزيقي

مثــل هــذه األســباب وأخــرى)1)، فاقمــت 

ــه  ــن الل ــادم ع ــكِّ املتق ــن مشــكلة الشَّ م

ــه  يف العقــل الغــريب املعــارص، ففتحــت ل

ــبه:  ــذي يناس ــه ال ــار اإلل ــال يف اختي املج

ــة  ــبب الطبيع ــك، وبس ــن ذل ــًا ع »وفض

ــة  ــإنَّ كلم ــه؛ ف ــم لل ــكالية لتصوره اإلش

)اللــه) نفســها قــد أصبحــت ُتثُِّل مشــكلة 

بالنســبة إليهــم إىل درجــة أنَّهــم أصبحــوا 

ــا، وتــرك األمــر  ــُرون يف إلغائهــا نهائيًّ يُفكِّ

ُ عــن  للتاريــخ لبتــكار اســم جديــد يُعــرِّ

مفهــوم أكــر دقــة ووفــاء باملــراد« )ص/ 

.(38

مــن بــن األســباب التــي اســتدعت العقــل الغــريب   (1(

للتشــكيك يف مبــدأ األلوهيــة: أنَّ مفهــوم اإللــه يف 

التصــور الغــريب قــام عــىل أســاس خليــط غايــة يف 

التنافــر بــن معنــى املقــدس )theos) اإلغريقيــة، 

اإللــه  ومفهــوم  العريــة،   (yahweh( ويهــوا 

األورويب، )ص/  امليتافيزيقــي  الفكــر  )Deus) يف 

.(37
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الفصل الثاني

علماني، وعلمنة وعلمانية:
ــاس يف  ــب العط ــد نقي ــيد محم ــورد س ي

هــذا الفصــل ثالثــة مفاهيــم متباينــة عــن 

العلامنيــة، ليســت عــىل معنــى واحــد ال 

ة  اللــة، وال مــن حيــث حــدَّ مــن حيــث الدَّ

الوقــع والخطــورة، هــذا وتجــدر اإلشــارة 

أوَّاًل إىل ذلــك الحضــور الــذي تشــهده 

عــىل  املســيحي  الغــرب  يف  العلامنيــة 

خــالف الديانــات األخــرى، بــل ومنــذ 

ــي أنَّ  ــا يعن ــيحية! م ــور األول للمس الظه

ــور  ــذ الظه ــة من ــرة قدي ــة ظاه العلامني

األول للمســيحية، وليــس كــام يعتقــد أنَّها 

ظاهــرة حديثــة ارتبطــت بعــرص النهضــة 

الفرنســية  والثــورة  الدينــي  واإلصــالح 

ــق  ــذا ال ينطب ــوص، فه ــه الخص ــىل وج ع

إالَّ عــىل العلامنيــة مبفهومهــا الضيــق، أي: 

)كمجــرد فصــل الديــن عــن الدولــة)، فــام 

ــذا؟ ــاد كه ــة اعتق عل

يف  حملــت  الغربيــة  املســيحية  إنَّ   -

ــام  ــك في ــا، وذل ــارص علمنته ــا عن ثناياه

ـل بالنظريــات الفلســفية والعقائــد  متثَـّ

الوضعيــة  بالديانــات  الخاصــة  والقيــم 

الرشقيــة واإلغريقيــة، هــذا ال يعنــي القول 

بوجــود علمنــة داخــل املســيحية األصليــة 

ــل)،  ــاب املقــدس )اإلنجي ــد الكت ويف عقائ

ــوء  ــار س ــة يف إط ــكَّلت العلمن ــا تش وإنَّ

للمســيحية  الغــريب  العقــل  تأويــالت 

ــول  ــرب، يق ــارها يف الغ ــة انتش ــذ بداي من

ــا الزعــم بــأنَّ للعلمنــة  العطــاس: »أمَّ

جــذوًرا يف العقيــدة التوراتيــة، وأنَّهــا مثرة 

ــق  ــه يف حقائ ــل؛ فزعــٌم ل أصــل ل لإلنجي

التاريــخ، إنَّ جــذور العلمنــة ل تكمــن يف 

س، بــل يف تأويــات  عقائــد الكتــاب املقــدَّ

اإلنســان الغــريب لهــا، إنَّهــا ليســت مثــرة 

اإلنجيــل، بــل هــي مثــرة للتاريــخ الطويل 

للــراع الفلســفي وامليتافيزيقــي بــن 

ــام  ــدر عنه ــود يص ــن للوج ــن كليت رؤيت

اإلنســان الغــريب: واحــدة دينيــة واألخــرى 

عقانيــة خالصــة« )ص/ 46).

املقصـود بالرؤية الدينيـة: الرؤية اليهودية 

ا الرؤيـة العقلية؛ فتكمن يف  واملسـيحية، أمَّ

الفلسـفة اليونانية، كانـت هذه أول نقطة 

تقودنـا إىل أن نفهـم عىل نحو جيد سـبب 

املسـيحي  باملجتمـع  العلامنيـة  ارتبـاط 

الغـريب دون غـره من املجتمعـات الدينية 

األخرى. 
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ــل  ــة واملهمــة: فتتمثَّ ــا النقطــة الثاني - أمَّ

يف قــرار ســيايس خطــر يعكــس لنــا مــدى 

تســير  يف  الدنيويــة  الســلطة  تدخــل 

الشــأن الدينــي كأهــم حــدث يف التاريــخ؛ 

أال وهــو تحويــل مركــز ظهــور املســيحية 

اعتــر  فقــد  رومــا،  إىل  القــدس  مــن 

العطــاس أنَّ املســيحية وحدهــا مــن دون 

أديــان العالـــم الكــرى جميًعــا قــد حولت 

مركــز ظهورهــا مــن القــدس إىل رومــا يف 

 Westernization أول محاولــة )لتغريب

املســيحية)، وإخضاعهــا للثقافــة الغربيــة، 

ــي  ــا يعن ــا، م ــرة علمنته ــن وت ــا زاد م م

ـه: »قــد ترومــت املســيحية، ولـــم  أنَـّ

تتــــنر رومــا« )ص/ 46). 

* أما عن األنماط الثالثة من العلمانية؛ 
فهي على النحو التالي:

مــن  مشــتقة   :(Secular( َعلــاَمين   -

هــذا   ،Saeculum الالتينيــة  الكلمــة 

ُمفكِّرنــا  يعتــره  الالتينــي  املصطلــح 

ذا داللتــن )زمانيــة ومكانيــة)، حيــث 

الزَّمــان يشــر إىل )اآلن)، كصيغــة للحــارض 

إىل  فيشــر  املــكان  ــا  أمَّ واملســتقبل، 

)العالـــم)، أي: )الدنيــا)، والبعــد الدنيوي.  

فلفــظ َعلــاَمين إذن: يــدلُّ عــىل االهتــامم 

وفقــط مبــا هــو آين يف عالـــم الدنيــا، 

إنَّ هــذه الداللــة التــي يأخذهــا لفــظ 

)علــامين)، كإشــارة إىل )هــذا العــرص)، أو 

)الزمــن الحــارض)، أو )األحــداث والوقائــع 

املعــارصة)، تجعــل مــن الَعلاَمنيــة )عملية 

تاريخيــة)، ورؤيــة لوجــود العالـــم دائــم 

نســبية  فكــرة  تــرب  حيــث  التغــر، 

العميقــة.  بجذورهــا  اإلنســانية  القيــم 

ويُعــدُّ هــذا الفهــم املــزدوج للعلــامين 

ــرتاث  ــاج ال ــدم اندم ــا ق ــكان) قدميً )الزم

ــودي يف  ــرتاث اليه ــاين بال اإلغريقي-الروم

املســيحية الغربيــة؛ حيــث تــم إقحــام كل 

مــن الرؤيــة اإلغريقيــة والرؤيــة اليهوديــة 

للوجــود داخــل الرؤيــة املســيحية، فــكان 

ــه وقعــه اإلشــكايل عــىل هــذه األخــرة؛  ل

ــرى أنَّ الوجــود  ــودي ي ــرتاث اليه إذ إنَّ ال

يــرى  حــن  يف  األوىل،  بالدرجــة  زمــاين 

الــرتاث اإلغريقــي أنَّ الوجــود مــكاين، هذا 

االختــالط بــن الرؤيتــن يعتــره العطــاس 

والدينيــة  املعرفيــة  األزمــات  جــذر 

للغــرب الحديــث.

ويف الوقــت الــذي جــرى فيــه تصفيــة 

املســيحية مــن الــرتاث اإلغريقــي، تــم 

ــذا  ــة، وه ــة العراني ــىل الرؤي ــاظ ع الحف
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يعكــس لنــا وقــع الصــرورة والنســبية 

)ص/  املعــارص  الغــريب  اإلنســان  لــدى 

.(1 ((4(

ــن  تتضمَّ عموًمــا  العلمنــة  الَعلَمنــُة:   -

ــار  ــدم االنبه ــة: ع ــة التالي ــارص الثالث العن

بالطبيعــة )إزالــة القداســة عنهــا)، تحريــر 

السياســة مــن الديــن، نــزع القداســة 

كان قــد  العنــر األول:  القيــم.   عــن 

ــنه الفيلســوف األلـــامين ماكــس فيــر؛  دشَّ

قاصــًدا بــه تجريــد الطبيعــة مــن املعــاين 

ــا  ــع م ــوع راج ــذا املوض ــن ه ــد ع ــة املزي ملعرف  (1(

ــة  ــة األمريكي ــن الباحث ــري ع ــتاذ املس ــه األس نقل

ــي  )ســوزان هاندملــان) Suzan Handelman، الت

مكانيــة  حضــارة  اإلغريقيــة  الحضــارة  يف  رأت 

ــات  ــن ثب ــه م ــم ب ــا تتس ــات، وم ــرتم األيقون تح

ــدس  ــة تق ــة وأفالطوني ــا بارمنيدي ــوح، كونه ووض

ــس  ــواس. عك ــرورة الح ــىل ص ــايل ع املثــل املتع

ليســت  كونهــا  العريــة  والحضــارة  اليهوديــة 

ــا حضــارة زمانيــة؛ فاليهــودي  حضــارة مكانيــة، وإنَّ

يســتحيل ارتباطــه باملــكان )األرض)، بــل هــو فقط 

ــة  ــه دون معرف ــه ونهايت ــان بدايت ــش يف الزم يعي

ــزًا يف  أصلــه، فــال تشــغل الصــورة، أو األيقونــة حيِّ

ــات.  ــا للثب ــة رفًض ــت اليهودي ــه، فكان وجدان

ــد  ــا بع ــة وم ــري، »اليهودي ــاب املس ــد الوه      ]عب

)إســالمية  مجلــة  معرفيــة«.  رؤيــة  الحداثــة: 

ــدد: 10)، )ص/ 98 -  ــنة: 3)، )الع ــة)، )الس املعرف

 .](100

نها  واإلحــاالت الدينيــة الزائــدة، ومــا يتضمَّ

والقــوى  واآللهــة  لــأرواح  نبــٍذ  مــن 

ــة. ــم والطبيع ــىل العالـ ــحرية ع الس

ــه،  ــن الل ــة ع ــل الطبيع ــي )فص ــا يعن م

ــرى  ــث ال ي ــا)، بحي ــان عنه ــز اإلنس ومتيي

ــر  ــة أيَّ أث ــك يف الطبيع ــد ذل اإلنســان بع

ــي. أخالق

ــا عــن تجريــد السياســة مــن القداســة؛  أمَّ

تغيــر ســيايس،  بغيــة تحقيــق  فذلــك 

ــق  ــح الطري ــي لفت ــر اجتامع ــه تغي ومن

أمــام العمليــة التاريخيــة )الصــرورة).

القداســة؛  مــن  القيــم  تجريــد  وعــن 

فيعنــي بــه أنصــار العلمنــة نَســبََنَة النظم 

الثقافيــة والقيميــة، وهــي تشــمل الديــن 

والــرؤى الكليــة للوجــود وأســئلة الوجــود 

مســار  يف  ذلــك  ووضــع   ... والحيــاة 

لينخــرط اإلنســان -بزعمهــم-  التاريــخ 

ــور). ــة )التط ــن عملي ضم

ــة  ــض العلمن ــىل نقي ــأيت ع ــة: ت - الَعلْاَمنِي

يف انفتاحهــا الــالَّ نهــايئ والــالَّ محــدود 

عــىل التاريــخ، ذلــك أنَّ العلامنيــة تعكــس 

 ،Ideology مغلقــة  فكرانيــة  منظومــة 
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والغــرب يــرى فيهــا خطــرًا عــىل العلمنــة، 

ويُؤكِّــد عــىل رضورة مراقبتهــا، ومنعهــا 

ــة. ــا للدول ــاًرا فكرانيًّ ــر إط ــن أن تص م

الفصل الثالث

ــي  ــالق ف ــاس األخ ــن وأس ــوم الدي مفه
ــالم: اإلس

ــن  ــل م ــذا الفص ــاس يف ه ــب العط يداع

خــالل مســاءلة إيتيمولوجيــة ملصطلــح 

ــه بغــر الداللــة التــي  )الديــن) ُمعتــِرًا أنَّ

فُهــم  كــام   ،religion مصلــح  يحملهــا 

ينــي  الدِّ التاريــخ  مــدار  عــىل  وفــر 

هــذا  العربيــة  اللُّغــة  ففــي  الغــريب. 

ــذر )د ي ن)،  ــن الج ــتقٌّ م ــح مش املصطل

وهــو يتــوزع عــىل أربــع دالالت أساســية: 

ــرة.  ــالم، الفط ــم، االستس ــة، الحك املديوني

بــل أبعــد مــن ذلــك؛ إذ ال نلتمــس هــذه 

الــدالالت إالَّ يف ديــن )اإلســالم)، عــىل 

ين  خــالف النســق الغــريب الــذي يفهــم الدِّ

عــىل نحــو مــا هــو )ظاهــرة)، فقــد جــاء 

 :Concepts Philosophiques يف معجــم

التقــوى  جانــب  جانبــن؛  للديــن  أنَّ 

Piète الــذي يربــط اإلنســان باأللوهيــة، 

والجانــب الطقــويس واملؤسســايت، حيــث 

يتــم تقســيمه بــن اإلميــان واملؤسســة ... 

يــن ظاهــرة Phénomène تشــهد  والدِّ

ًدا يف التاريــخ كذلــك يف  حضــوًرا ُمتعــدِّ

ــن  ــك م ــم، وهنال ــام والعالـ ــاء الع الفض

أي حضــور  تشــهد  مــا ل  املجتمعــات 

ــار  ــك نجــد اعتب ــة)))؛ لذل للظاهــرة الدين

يف  موضعتــه  وأيًضــا  كظاهــرة،  يــن  الدِّ

التاريــخ والتجربــة التاريخيــة، هــو مــا 

ــن.  ــريب للدي ــم الغ ــع الفه يطب

))) املديونيــة: مــن الفعــل )دان) مشــتق 

مــن كلمــة )ديــن)، وهــو مصطلــح يُفيــد 

كــام  َمديًنــا،  املــرُء  يكــون  أن  معنــى 

ــن، وإن  ــة بالدي ــا عالق ــاين له ــل مع تحم

كانــت مــن قبيــل املتضــادات املتقابــالت، 

فالشــخص قــد يجــد نفســه يف حالــة 

ــا، ومثــل هــذا  َديْــن، أو يجــد نفســه دائًن

يْــن) يجــد نفســه  الشــخص )الخاضــع للدَّ

ــون،  ــم الدي ــي تنظ ــن الت ــا للقوان خاضًع

ــن.  ــب الدي ــك لصاح ــا كذل وخاضًع

(1( Dictionaire des concepts philosophiques, 

sous-direction de Michel Blay, Carousse-CNRS, 

première édition, 2006, p. 712.
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ـا  ظاهريًـّ املتناقضــة  الداللــة  هــذه  إنَّ 

بُعــد  لهــا  ُمــدان)  أو  )دائن/مديــن، 

ــت  ــي وإن حمل حضــاري واجتامعــي، فه

ـا؛ فذلــك ال يكــن  ـا تجاريًـّ بُعــًدا مادِّيًـّ

وهــو  تجــاري  مجتمــع  يف  إالَّ  تصــوره 

مجتمــع حضــاري، أو قــل ُمــدن أو مدينــة 

)مدائــن)، كــام أنَّ للمدينــة حاكــاًم أو مــا 

يكــن أن نســميه )َديَّانـًـا)، ومنــه فالفعــل 

ــة  ــة حضاري ــاة اجتامعي ــر لحي )دان) يُش

يحكمهــا قانــون ونظــام ويســودها نظــام 

ــلطة. ــة والس ــن العدال م

ــل  ــوي بالفع ــاط ق ــا ذات ارتب ــي أيًض وه

ــذي  ن ال ــدُّ ــح التم ــه مصطل ن)، ومن ــدَّ )َم

ــل  ــا يجع ــب، م ــارة والتهذي ــي الحض يعن

)الديــن)  بــن  ـا  قويًـّ ترابطًــا  هنالــك 

و)املدينــة).

]عكــس مــا يُعتََقــد أنَّ الديــن مطيــة 

ن  التمــدُّ حالــة  ويناقــض  ـف،  تخلُـّ

 . لحــر[ وا

ومثــال ذلــك تحــول املدينــة املنــورة مــن 

)املدينة/مدينــة  إىل  )يــرثب)  مصطلــح 

النبــي)، وذلــك بعــد دخــول ديــن جديــد 

لهــا وهــو اإلســالم واالمتثــال لــه، بقيــادة 

وســلم-  عليــه  اللــه  -صــىل  الرســول 

وســلطانه ورشيعتــه، فــكان هــو )َديَّانََهــا).

)2) الستســام: مفهــوم ناتــج عــن األول، 

أي: مــن )حالــة الوقــوع تحــت طائلــة 

ــط املــرء مــن قــدر نفســه؛  ــن)، فيَح الّدي

ليخــدم ســيده، ويصــر مســتعبًدا لــه، 

ــه)،  ــك )الل ــة املل ــر ثنائي ــد ع ــام يتجسَّ ك

وامللكــوت )مــا ســواه) الــذي يخضــع 

ــن  ــه، واإلنســان ضم ــم وســلطان الل لحك

ــك  ــو بذل ــة )امللكــوت)؛ فه ــرة الثاني الدائ

عبــد ملالكــه، فالعبوديــة هــي األخــرى 

املفهوميــة  البنيــة  ضمــن  مصطلــح 

الغربيــة  ]الرؤيــة  )ديــن)،  ملصطلــح 

الحديثــة اســتنكرت العبــادة واعترتهــا 

أمــرًا زائًفــا[، واإلنســان بإرجــاع نفســه إىل 

ــه. ــة رب ــيكون يف خدم ــك س مال

مبعناهــا  ليســت  هنــا  الخدمــة  لكــن 

اإلنســاين، حيــث يســدي اإلنســان خدمــة 

لســيده أو ملؤسســة يعمــل بهــا، ذلــك 

يكــون  الدينــي  اإلطــار  الخدمــة يف  أنَّ 

صاحبهــا حــرًّا، فهــو يستســلم لخالقــه 

ــي  ــا يعن ــراه، ]م ــن إك ــس ع ــة ولي طواعي

أنَّ العبوديــة مرتبطــة بالحريــة، وليســت 
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ــق أن  ــن الالئ ــذا: كان م ــا[؛ ل ــة له نقيض

نقــول عــن اللــه )امللــك)، أو )املالــك)، 

وال نقــول عنــه )ســيد)، كــام ال نقــول 

عــن اململــوك )اإلنســان املتعبــد) الخــادم 

ــا نقــول )متعبــد)،  للــه)، وإنَّ )خــادم 

وبفعــل التعبــد هــذا يكــون اإلنســان قــد 

ــز  ــه -ع ــه لقول ــن خلق ــة م ــق الغاي حق

وجــل-: »َوَمــا َخلَْقــُت الِجــنَّ َواإلنْــَس إلَّ 

)الذاريــات: 56). لَِيْعُبــُدون« 

)3) الحكــم: وهــو نقيــض االستســالم، 

مبعنــى أن يصــر الشــخص عظيــاًم، أو 

ــا، كــام هــو حــال القــايض،  قــادًرا، أو قويًّ

ــول:  ــك، فنق ــوايل، أو املل ــم، أو ال أو الحاك

إنَّ الرســول -صــىل اللــه عليــه وســلم- كان 

ــاًم  ــورة، أي: حاك ــة املن ــىل املدين ــا ع ديَّانً

ــا. عليه

)الديــن)، ومــا  الفطــرة: مصطلــح   (4(

تتضمــن  قــد  اشــتقاقات  يحملــه مــن 

)القانــون،  مثــل:  حضاريــة  متطلبــات 

والنظــام، والعدالــة، والســلطة، والتهذيــب 

كحالــة  وهــي  واالجتامعــي)،  الثقــايف 

وجوديــة تُعتــر بالنســبة إىل اإلنســان أمــرًا 

طبيعيًّــا، ومعتــاًدا، ومألوفًــا. وهنــا تكمــن 

ــة؛  ــم األربع ــذه املفاهي ــن ه ــة م الحكم

ــا، وأمــرًا  لتجعــل مــن الديــن ميــاًل طبيعيًّ

ــان. ــدى اإلنس ــا ل فطريًّ

الفصل الرابع

المأزق اإلسالمي:
 هــذا الفصــل يعكــس الــدالالت العامليــة 

ــدر  ــو بق ــري؛ فه ــاس الفك ــرشوع العط مل

ملاليزيــا،  الداخليــة  معالجتــه لأزمــات 

واإلقليميــة لعالـــم املاليــو، بقــدر مــا 

حــاول معالجــة األزمــة التــي تتخبــط 

فيهــا األمــة اإلســالمية، جوهــر األزمــة 

ــة تكمــن  ــة، وأخالقي يأخــذ أبعــاًدا معرفي

بالضبــط يف: تــداول املعرفــة ذات الرؤيــة 

افتقــاد  إضافــة إىل:  للوجــود،  الغربيــة 

افتقــاد  وهــو  مهــم،  أخالقــي  عنــرص 

األدب، يف مســعى منــه لقــراءة األزمــة 

مــن منظــور تكامــي )تكامــل معــريف 

ــأزق  ــول العطــاس: »إنَّ الـ وقيمــي)، يق

العــام الــذي يواجــه املســلمن اليــوم 

يعــود إىل األســباب التاليــة:

))) التشــويش والخطــأ يف املعرفــة، األمــر 

الــذي ســبب الظــروف املؤديــة إىل: 
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)2) انعــدام األدب عــى مســتوى األمــة، 

ــاين  ــببن األول والث ــن الس ــج ع ــد نت وق

ــة: ــة اآلتي الوضعي

ــادة  ــن للقي ــادة غــر مؤهل ــور ق )3) ظه

الصحيحــة والرشــيدة لألمــة املســلمة، 

قــادة ل يتوفــرون عــى الصفــات الخلقية 

زمــة  الاَّ العاليــة  والروحيــة  والفكريــة 

للقيــادة اإلســامية« )ص/ 26)، 27)).

ــا تشــوش املعرفــة اإلســامية؛ ذلــك أنَّــه  أمَّ

تــم اســتلهامها مــن الغــرب ومنجزاتــه 

الفكريــة والعلميــة )لذلــك تُعــدُّ ســببًا 

ــركات  ــالل الح ــن خ ــة م ــا)، خاص خارجيًّ

ــة  ــة لطلب ــات العلمي ــتعامرية والبعث االس

الغــرب؛  لجامعــات  اإلســالمي  العالـــم 

فهــي لذلــك مشــبعة بالرؤيــة الغربيــة 

ــزة-. ــم -متحي للعالـ

)كســبب  األدب  انعــدام  أنَّ  حــن  يف 

داخــي) هــو انعــدام النظــام واالنضبــاط 

الجســم  مســتوى  عــىل   discipline

يســتطيع كل  الــذي  والــروح،  والعقــل 

ويــدرك  يعــرف  أن  مبقتضــاه  واحــد 

مقامــه املناســب وعالقتــه بدوائــر ثــالث: 

)نفســه، ومجتمعــه، وأمتــه)، وتناســق 

تلــك القــدرات الذاتيــة يف الفــرد هــو مــا 

يثــل )العــدل) بصورتــه الذاتيــة، وإدراك 

مقامــات تلــك الدوائــر الثــالث يعنــي 

متثــل العــدل يف صورتــه االجتامعيــة؛ لــذا: 

ففقــدان األدب هــو فقــدان للعــدل.

أما عن فرق األزمة فهم ثالث: 

منــذ  ُوجــُدوا  التحديثييــن:  فريــق   -
ــذ  ــك م ــم اإلســالمي، وذل القــدم يف العالـ

ــة  ــة إىل الرؤي ــم اليوناني ــرب املفاهي تسـ

دعــاة  هــم  وخلفاؤهــم  اإلســالمية، 

الحــايل.  عرصنــا  يف  الغربيــة  الحداثــة 

ــكار  ــى أف ــن تبن ــل م ــىل األق وإن كان ع

اليونــان مــن فالســفتنا القدامــى هــم 

ــا  ــة وثقافته أكــرث فهــاًم للحضــارة اليوناني

مــن املحدثــن املعارصيــن؛ إذ الحداثيــون 

املعــارصون متيــل كتاباتهــم ألن تكــون 

ذات طابــع صحفــي شــكاًل ومضمونًــا، 

وأفكارهــم ســطحية ســاذجة وهــم الذيــن 

ــا قطــع الصلــة بــن علــامء  حاولــوا عموًم

اإلســالمي  والــرتاث  األوائــل  الســلف 

ــك  ــل أولئ ــايل. مث ــالمي الح ــل اإلس والجي

التحديثيــن ليــس لهــم اآلليــات املنهجيــة 

ــد  ــي نجدهــا عن واالســتداللية نفســها الت

بذلــك  فهــم  األوائــل،  اإلســالم  علــامء 
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غــر قادريــن عــىل تطويــر اجتهــادات 

بطريقــة  العظــام  أولئــك  وتفســرات 

نجدهــم  حــن  يف  واضحــة.  منهجيــة 

مغرقــن يف توافــه األمــور مــن املعرفة مامَّ 

أدَّى إىل إهاملهــم للمشــكلة الحقيقيــة، 

أال وهــي )مشــكلة الرتبيــة والتعليــم)، 

ــك برتكهــم للنمــوذج اإلســالمي، ومــا  وذل

هــو فــرض عــن مــن املعرفــة، يف مقابــل 

قناعتهــم مبــا هــو فــرض كفايــة مــن 

لينمــو  وتضخيمــه؛  الدنيويــة  العلــوم 

ــكل  ــة بش ــوم العلامني ــم العل ــك حج بذل

كبــر عــىل حســاب علــوم الديــن، عقائده، 

وتعاليمــه، وقيمــه، ورؤيتــه للوجــود.

ــم  ــون Traditionalists: وه - التقليدي
اإلصــالح  لدعــاة  مبارشيــن  غــر  رشكاء 

يدعــون  ال  كانــوا  وإن  التحديثيــن، 

مثلهــم إىل العقالنيــة بنمطهــا الغــريب، 

وهــم يســعون لتســطيح املســلمن ونــزع 

البعــد الروحــي عــن اإلســالم خاصــة عــر 

ــاه  ــن إيَّ ــوف محمل ــىل التص ــم ع تهجمه

محمــل الطرقيــة؛ لذلــك: فهــم يعتقــدون 

ســبب  التصــوف  أنَّ  التحديثيــن  مثــل 

ــة  ــعار تنقي ــون ش ــة، فرفع ــاط األم انحط

يف  أنَّهــم  إالَّ  الشــوائب؛  مــن  اإلســالم 

الحقيقــة ال يزيدونــه إال تشــويًها فهــم 

»يأخــذون عــىل عواتقهــم املهمــة املزيفــة 

املتمثلــة يف تنقيــة اإلســالم مــامَّ يحســبونه 

ــدى  ــه إح ــام يرون ــوف ك ــوائب، والتص ش

يف  طريقتهــم  فمثــل  الشــوائب،  تلــك 

ينقــي  أن  يريــد  إنســان  كمثــل  ذلــك 

ــا أبيــض مــن بقــع ولطــخ وجدهــا  حائطً

ــدِّ  ــن الح ــًدا ع ــدًرا زائ ــتخدم ق ــه، فاس في

ــر  ــف غ ــن الصن ــف م ــادة للتنظي ــن م م

املناســب؛ ولذلــك: فبــدل أن يزيــل فقــط 

ــط؛  ــوهت الحائ ــي ش ــخ الت ــع واللط البق

فإنَّــه أزال كذلــك جانبًــا مــن طــالء الحائط 

األبيــض مــامَّ زاده تشــويها وفســاًدا« )ص/ 

.(143

ثالثــة  فرقــة  وهــي  العلمانيــون:   -
ــه  نوذجهــم األســايس هــو الغــرب ورؤيت

ــز غالبيتهــم هــو عــدم  للوجــود، ومــا ُييِّ

امتالكهــم للــرشوط الفكريــة الروحيــة 

واللغويــة ملعرفــة اإلســالم ونظريتــه يف 

املعرفــة، فهــم مقطوعــو الصلــة باألصــول 

ــا  املعرفيــة لإلســالم والعلــوم اإلســالمية. أمَّ

مــن الناحيــة األخالقيــة؛ فهــم ضحيــة 

ــاس بـــــ  ــم العط ــدام األدب ووصفه انع

)الفريــق األكــرث جــرأة ووقاحــة). كــام 

واالضطــراب  الفــوىض  يُكرِّســون  أنَّهــم 
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عــىل  األســايس  وخطؤهــم  املعــريف، 

اإلطــالق هــو تســويتهم لــكل صنــوف 

هــو  مــا  بــن  يفرقــون  فــال  املعرفــة؛ 

فــرض عــن، ومــا هــو فــرض كفايــة، 

ناهيــك عــن االضطــراب الــذي ينجــر عــن 

مســاواة كهــذه. ال يســمعون وال يكرتثــون، 

ويعاملــون بقلــة أدب واحتقــار الحكــامء 

ــار مــن املســلمن، يف حــن نجدهــم  الكب

مشــدودين لــكل كلمــة يقولهــا علامؤهــم 

ــانية. ــوم اإلنس ــة يف العل ــون خاص الغربي

وعــن الفــرق الثــالث يقــول العطــاس: 

ـه علينــا أن نعــي أنَّ املنتمــن إىل  »إنَـّ

الطوائــف الثــاث الرئيســة التــي تعمــل 

ل فقــط عــى تأبيــد حالــة انعــدام األدب، 

بــل تعمــل عــى ترســيخ وقعــه الصاعــق 

األجيــال  يف  البغيضــة  آثــاره  وتعميــق 

الحاليــة مــن املســلمن، ليســوا يف الواقــع 

ــن. ــادة حقيقي ق

ــا دون التعــرف عــى هــؤلء  ــه بإمكانن إنَّ

املعرفــة  أن نحصــل عــى  اتباعهــم  أو 

وذلــك  للوجــود،  وبرؤيتــه  باإلســام 

ــن هــم  ــار الذي ــايض الكب ــامء امل ــن عل م

عمدتنــا الحقيقيــة، وهداتنــا إىل مصــادر 

تلــك املعرفــة« )ص/ 50))، ويقصــد بهــم 

رجــال الفلســفة والعرفــان كأيب حامــد 

...؛  والشــرازي  عــريب،  وابــن  الغــزايل، 

ــس  ــات يف النف ــؤالء نظري م ه ــدَّ ــد ق فق

ــا يكــن اســتثامره  ــود م ــل والوج والعق

ــة  ــتمولوجية والرتبوي ــات اإلبس يف الدراس

ــل  ــاس يجع ــة وأنَّ العط ــارصة، خاص املع

ــه يف  ــن أزمت ــم اإلســالمي م مخــرج العالـ

)عمليــة الرتبيــة والتعليــم).

الفصل الخامس

تحرير المعرفة من الرؤية الغربية: 
الفصــل  هــذا  يف  العطــاس  يعــرض 

محاوالتــه وجهــوده يف أســلمة املعرفة، مبا 

هــي عمليــة تحريــر للمعرفــة مــن الرؤيــة 

 Dewesternization للوجــود  الغربيــة 

الوضعيــة،  وإحاالتهــا   ،of knowledge

لكــن قبــاًل، ينطلــق مفكرنــا مــن مصــادرة 

ــدٍّ  ــر تح ــكل أك ــة تش ــا أنَّ املعرف مفاده

»قــد  إذ  وكيانــه؛  املعــارص  لإلنســان 

واجهــت اإلنســانية يف مســرتها املضطربة 

ــه  ــدة؛ إلَّ أنَّ ــات عدي ــال تحدي عــر األجي

ــورة  ــر خط ــو أك ــا ه ــا م ــن منه ــم يك لـ

مــن  لحياتــه  وهدًمــا  اإلنســان،  عــى 

ــه الحضــارة الغربيــة  التحــدي الــذي تثل
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إنَّ  بالقــول  ألجــازف  إينِّ  بــل  اليــوم، 

التحــدي األكــر الــذي اخــرتق وجودنــا يف 

ــة«  ــا هــو تحــدي املعرف هــذا العــر إنَّ

ــراد  ــس امل ــا لي ــة هن )ص/ 55)). واملعرف

ــا املعرفــة عــىل  بهــا املقابلــة للجهــل؛ وإنَّ

ــن  ــا ضم ــا وإنتاجه ــم تصوره ــا ت ــو م نح

ــم. ــة للعالـ ــة الغربي الرؤي

ــا  فاملعرفــة ليســت شــأنًا محايــًدا، وإنَّ

يتنكــران يف  بــروح ومحتــوى  مترشبــة 

لــذا: فهــي يف شــكلها  ثــوب املعرفــة؛ 

العــام ليســت معرفــة حقيقيــة وصحيحــة 

بقــدر مــا هــي تأويــالت لحقائــق صيغــت 

الغربيــة  الحضــارة   Prism مبنشــور 

ووفًقــا لرؤيتهــا الكليــة للوجــود ونظرتهــا 

النفــيس  للحقيقــة، وإلدراكهــا  العقليــة 

للوجــود خاصــة أنَّ هــذه الحضــارة متارس 

اليــوم األثــر األكــر يف صياغــة املعرفــة 

ونرشهــا مــامَّ يعنــي أنَّ مــا يتــم نــرشه هو 

معــارف مشــبعة بأســلوبها، يختلــط فيهــا 

مــا هــو حقيقــي مبــا هو خــاص بشــخصية 

تلــك الحضــارة وروحهــا، وتُقــدم لآلخريــن 

ليأخذوهــا عــن غفلــة بكلهــا وكليلهــا كــام 

لــو كانــت هــي املعرفــة الحقيقيــة ذاتهــا، 

وعن سامت املعرفة الغربية:

- إنَّهــا فاقــدة للغايــة؛ نظــرًا لتصوُّرهــا غر 

القويــم، هــذا الــذي أدَّى بهــا إىل أن تكون 

ــراب يف  ــوىض واالضط ــب الف ــببًا يف جل س

ــا  ــن أن يكــون له ــداًل م ــاة اإلنســان ب حي

الفضــل يف أمنــه وســالمه وعدلــه.

ــة،  ــر الحقيق عــي تصوي ــة تدَّ ــا معرف - إنَّه

وامتالكهــا إيَّاهــا، والتعبــر عنهــا، لكنَّهــا يف 

األصــل ال تنتــج إالَّ االضطــراب والتشــويش 

، ذلــك أنَّهــا ترفــع الشــكَّ والظــنَّ  ــكَّ والشَّ

وتعترهــام  بــل  العلميــة،  مصــافِّ  إىل 

ًا، وأداة معرفيــة صحيحــة  منهًجــا ُمعــرِّ

ــة. ــن الحقيق ــث ع ــة يف البح مهم

مــرة  وألول  جلبــت  معرفــة  إنَّهــا   -

إىل  واالضطــراب  الفــوىض  التاريــخ  يف 

مملكــة  الثــالث،  الطبيعــة  مملــكات 

والجــامد. والنبــات  الحيــوان 

 كــام يــأيت يف هــذا الفصــل ذكــر العطــاس 

اإلنســان  مــن  كل  وتصــور  لطبيعــة 

واملعرفــة والرتبيــة والتعليــم، وفــق الرؤية 

اإلســالمية للعالـــم.
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ــا  ــتلهم ُمفكِّرن ــان: يس ــة اإلنس ))) طبيع

موقفــه إزاء اإلنســان مــن تصــور فالســفة 

اإلســالم األولــن لــه؛ فهــي بذلــك مقاربــة 

ــد،  ــفية يف آٍن واح ــة وفلس ــة عرفاني ديني

فاإلنســان كــام يقــول عنــه العطــاس: إنَّــه 

ــو  ــد، فه ــة روح وجس ــة مزدوج ذو طبيع

ــا، يقــول:  كائــن مــادي وعقــل مًع

 Double مــزدوج  رفيــق  »اإلنســان 

associate ميتلــك طبيعــة ثنائية التكوين 

مــن روح وجســد، فالــروح هــي العاقلــة 

كيــان  ـه  ..إنَـّ الحيــواين  هــو  والجســد 

روحــي ومــادي، وإنَّ لــه هويتــه الخاصــة 

وإنَّ   ،Self(ذات( بكلمــة  عنهــا  املعــر 

ــه صفــات تعكــس صفــات خالقــه عــز  ل

ــياء  ــامء األش ــم بأس ــان عل ــل، ولإلنس وج

ومعرفتــه باللــه ســبحانه، وإنَّ لــه أجهــزة 

روحيــة وعقليــة للمعرفــة واإلدراك مثــل 

القلــب والعقــل، وإنَّ لــه ملكات للشــهود 

والتجربــة يف أبعادهــام املاديــة والذهنيــة 

والروحيــة، وهــو ذو نفــس لها الســتعداد 

ــه ذو  ــام أنَّ ــة، ك ــة والحكم ــي الهداي لتلق

ــه،  ــع ذات ــدل م ــق الع ــى تحقي ــدرة ع ق

ــه كثــر النســيان  ــا نقــول كذلــك: إنَّ ولكنَّ

والظلــم والجهــل، ففيــه عــى حــدٍّ ســواء 

التــي  والســلبية  اإليجابيــة  الصفــات 

تتصــارع مــن أجــل الســيطرة والســيادة؛ 

ـه قــد طُبعــت وســائل الخــاص  إلَّ أنَـّ

مــن خــال الديــن الحــق والستســام 

الصــادق« )ص/ 63)).

ومــن هــذا التصور: فــإنَّ مســتقر املعارف 

وقلبــه،  ونفســه  اإلنســان  عقــل  هــو 

وهــذا مــا يعكــس تكامــل تلــك امللــكات 

عــىل ضــوء مكتســبات الرؤيــة اإلســالمية 

املعرفــة  عــىل  لزاًمــا  فــكان  للمعرفــة، 

ــتقر  ــإنَّ مس ــور: ف ــذا التص ــن ه وم

املعــارف هــو عقــل اإلنســان ونفســه 

ــل  ــس تكام ــا يعك ــذا م ــه، وه وقلب

تلــك امللــكات عــى ضــوء مكتســبات 

ــة. ــامية للمعرف ــة اإلس الرؤي

ومــا ينتــج عنهــا أن تكــون ذات غايــة 

ــة  ــه جمل ــاه الل ــد أت ســامية، فاإلنســان ق

ليكــون  واالســتعدادات  القــدرات  مــن 

خليفــة اللــه يف أرضــه مــن قبيــل القــدرة 

عــىل الفهــم واإلدراك والرؤيــة الصحيحــة 

وتــذوق الحقيقــة، والــكالم والبيــان، وبــنَّ 

ــق  ــأ، والح ــن الخط ــواب م ــه الص ــه الل ل
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ــه تعــاىل:  مــن الباطــل قــواًل وفعــاًل؛ لقول

)البلــد:10)،  النَّْجَديْــِن«  »َوَهَديَْنــاُه 

ومنحــه اللــه الحريــة واملســؤولية والخيــار 

ــه،  ــز ب ــل؛ ليُميِّ ــه العق ــام منح ــاره، ك خي

ولــن تشــوش واضطــرب عليــه عقلــه، 

ــلوك  ــداه إىل الس ــاء ه ــه إن ش ــره لل فأم

ــه  ــة الل ــق خالف ــك لتحقي ــم، كُلُّ ذل القوي

األرض.  يف 

)2) طبيعة املعرفة:

ُييِّــز العطــاس بــن رضبــن مــن املعرفــة، 

ــن)،  ــرض ع ــايس )ف ــو أس ــا ه ــك م فهنال

ومنــه مــا هــو غــر ذلــك )فــرض كفايــة)، 

مــع  متاشــيًا  وضعــه  تقســيم  وهــو 

ــي تشــمل  ــة اإلســالمية للوجــود الت الرؤي

ــك طبيعــة اإلنســان  ــا، كذل اآلخــرة والدني

املزدوجــة روح وجســد، فالعلــوم منهــا مــا 

ــف هــو  ــروح، وصن ــاة لل ــذاء وحي هــو غ

زاد اإلنســان يحقــق بــه أهدافــه العمليــة 

- فالصنــف األول: هــو مــا يهبــه اللــه 

لإلنســان عــر الوحــي ويشــتمل عــىل 

القــرآن الكريــم وعلــوم الــرشع املختلفــة، 

والفعليــة  القوليــة  رســوله  وُســنَّة 

والتقريريــة، واملعــارف والحكــم الروحيــة. 

والعلــم  والرشيعــة  ــنَّة  والسُّ فالقــرآن 

اللــدينُّ والحكمــة هي العنــارص الجوهرية 

للنــوع األول مــن العلــوم، وحصــول املــرء 

عــىل العلــم اللــدين والحكمــة يكمــن عــر 

الــذوق والكشــف كثمــرات لعبــادة اللــه 

ــه. ــالص ل واإلخ

- الصنــف الثــاين: هــو مــا كان فــرض 

كفايــة إذا عرفــه بعــض املســلمن ســقط 

عــن بعضهــم، وذلــك فيــام تعلَّــق مبعرفــة 

فنــون العلــوم األخــرى، ولــن كان الصنــف 

ــان  ــه لإلنس ــه الل ــة يهب ــن املعرف األول م

ــه  ــاين تحصيل ــإنَّ الث ــي؛ ف ــطة الوح بواس

واملالحظــة  التجربــة  بواســطة  يكمــن 

والبحــث، فهــو بذلــك معرفــة اســتداللية 

اســتنباطية مــا يجعلــه يختلــف عــن األول 

ــة. ــج والطبيع ــث املنه ــن حي م

فالصنــف األول يختــصُّ مبعرفــة الحقائــق 

ــا الصنف  زمــة لهدايتنــا، أمَّ املوضوعيــة الالَّ

املحسوســات  مبعرفــة  املتعلــق  الثــاين 

قيــم  بغــرض  فتحصيلــه  واملعقــوالت 

ــة.  عملي

يف  أو  الطبيعــة  يف  واالختــالف  هــذا،   

املنهــج بــن كل مــن الصنفــن وأوليــة 
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األول عــىل الثــاين بحكــم أن رشف العلــم 

مــن رشف املعلــوم، ال يعنــي عــدم وجــود 

تكامــل وظيفــي بينهــام، بــل يحــدث 

أن يصبــح الصنــف األول هــو القاعــدة 

ـه  واألســاس للصنــف الثــاين، »ذلــك أنَـّ

ــي ينطــوي  ــة الت ــروح الهادي مــن دون ال

الصنــف  فــإنَّ  األول؛  الصنــف  عليهــا 

لإلنســان  يقــدم  أن  ميكــن  ل  الثــاين 

الهدايــة الحقيقيــة يف الحيــاة، بــل يزيــده 

ــا، ويغرقــه يف مجاهــل  تشويًشــا واضطرابً

متشــعبة مــن البحــث الــذي ل نهايــة لــه، 

ــا  ــذا م ــلَّ ه ــة« )ص/ 67)). ولع ول غاي

يرتجمــه قــول الغــزايل: »اعلــم أنَّ العلــم 

عــى قســمن؛ أحدهــام: رشعــي، واآلخــر: 

ــة  ــة عقلي ــوم الرعي ــر العل ــي، وأك عق

ــة  ــوم العقلي ــر العل ــا، وأك ــد صاحبه عن

ــا«))). ــد عارفه ــة عن رشعي

))) معنى الرتبية والتعليم وأهدافهام:

 يف هــذا الفصــل يضــع العطــاس فلســفة 

التعليــم كرهــان يكــن مــن خاللــه تجــاوز 

أزمــة األمــة اإلســالمية الحاليــة مــن خــالل 

بــروت،  الغــزايل«،  اإلمــام  »مجموعــة رســائل   (1(

ــع، )ط. 1)،  ــرش والتوزي ــة والن ــر للطباع دار الفك

.((67 )ص/  )003)م)، 

الصالــح)،  )اإلنســان  نــوذج  تحقيــق 

ــو  ــام ه ــح)، مثل ــن الصال ــس )املواط ولي

متــداول يف فلســفة الرتبيــة بنموذجهــا 

ــم  ــاألول هــو إنســان رســويل ت الغــريب؛ ف

إعــداده مــن خــالل منهــج تربــوي ربــاين.

يف حــن النمــوذج الثــاين تــم إعــداده 

دنيويــة.  ماديــة  ورؤى  منهــج  وفــق 

إىل  الصــدد  هــذا  يف  اإلشــارة  وتجــدر 

متييــز العطــاس بــن مصطلحــي )الرتبيــة) 

األول  إلصــاق  أنَّ  معتــرًا  و)التعليــم)، 

املعنــى  يف  )التعليــم)  داللــة  ليأخــذ 

اإلســالمي ليــس باألمــر الصحيــح)))؛ إذ 

األخــذ بهــذه الفكــرة هــو مــا شــاع عــن 

طريــق الحداثيــن يف عاملنــا اإلســالمي، 

فباســتنطاقه للداللــة املعجميــة لـــ )تربية 

أنَّ هــذا  العطــاس  اعتــر   (Education

ــة  ــة ومادي ــاًدا فيزيائي ــوم يأخــذ أبع املفه

ــة هــذا  ــام أنَّ دالل ــة، ك ــا روحي ــرث منه أك

الحيــوان  نطــاق  تتعــدى  املصطلــح 

العاقــل )اإلنســان) إىل صنــوف أخــرى من 

ســيد محمــد نقيــب العطــاس، »مفهــوم التعليــم   (((

يف اإلســام: إطــار تصــوري لفلســفة إســامية 

ــر،  ــرزاق النق ــد ال ــن عب ــة: حس ــم«، ترجم للتعلي

للفكــر  العاملــي  العــايل  املعهــد  كواالملبــور، 

.((7 )ص/  )1998م)،  اإلســالمية،  والحضــارة 
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املوجــودات كاملعــادن والنبــات والحيوان، 

وتربيــة  النبــات،  تربيــة  نقــول  كأن 

الحيوانــات ... عــىل عكــس التعليــم الــذي 

تقتــرص داللتــه عــىل مجــرد اإلنســان. 

لــذا: فاألقــرب إىل مصطلــح التعليــم هــو 

)التأديــب) يقــول: »إنَّ العنــر األســايس 

والتعليــم  للرتبيــة  اإلســام  مفهــوم  يف 

يتمثَّــل يف غــرس األدب؛ ألنَّ األدب مبعناه 

ــاة  ــا والشــامل لحي الواســع املقصــود هن

ــذي  ــو ال ــة ه ــة واملادي ــان الروحي اإلنس

ــى  ــاح. إنَّ معن ــة الص ــه صف ــرس في يغ

ــه  ــر عن ــا ع ــد م ــو بالتحدي ــم ه التعلي

الرســول -صــى اللــه عليــه وســلم- حينــام 

؛ َفأَْحَســَن تَأِْديِبــي«...«  بَِنــي َريبِّ قــال: »أَدَّ

.(171  ،170 )ص/ 

)2) النسق اإلسامي للنظام والنضباط:

ــو اإلدراك  ــالمي ه ــق اإلس ــم يف النس العل

ــا  ــون مب ــياء يف الك ــع األش ــح ملواق الصحي

يف ذلــك اللــه عــزَّ وجــل، بعيــًدا عــن كل 

اضطــراب أو تشــويش، وإدراك مواضــع 

متثــل  هــو  ذلــك  موقعهــا  يف  األشــياء 

ــا  ــو م ــا ه ــزام به ــا، وااللت ــة ذاته للحكم

بًــا وتهيئــة لوضــع اجتامعــي  يثــل تأدُّ

ــذي  ــك أنَّ »اإلنســان ال وهــو العــدل، ذل

ــام  ــا في ــة، أمَّ ــح حكم أرُشب األدب ينض

يتعلَّــق باملجتمــع؛ فــإنَّ األدب يعنــي 

فــاألدب  فيــه،  عــادل  نظــام  تحقيــق 

إذن هــو مشــهد العــدل كــام تعكســه 

الحكمــة، وهــو إدراك املراتــب املختلفــة 

يف نظــام الوجــود واملعرفــة والعــرتاف 

اإلدراك  ذلــك  وفــق  والعمــل  بهــا، 

 .(170 )ص/  والعــرتاف« 

ــة تجعــل املعرفــة أمــرًا  مثــل هــذه الرؤي

لــه عالقــة باملقــدس وليــس الســلطة؛ 

ــة  ــا، كالحكم ــم علي ــا بقي ــك الرتباطه ذل

والعــدل والحــق كداللــة عــىل النظــام 

واالنضبــاط. 

ــة  ــل املعرف ــة تجع ــذه الرؤي ــل ه مث

أمــًرا لــه عاقــة باملقــدس وليــس 

بقيــم  لرتباطهــا  ذلــك  الســلطة؛ 

والحــق  والعــدل  كالحكمــة  عليــا، 

كدللــة عــى النظــام والنضبــاط. 

هــذا الــذي نعــدم لــه أثــر ضمــن النســق 

الغــريب، ومــا يتــم تلقينــه ضمــن املناهــج 
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الجامعيــة املعــارصة، فهــذه األخــرة كــام 

يعترهــا العطــاس:

ــم«، يشــهد  ــة ظل ــال إلنســان يف حال »مث

عــىل ذلــك قولــه: »إنَّ الجامعــة الحديثــة 

هــي مثــال لإلنســان يف حالــة ظلــم، تلــك 

الحالــة التــي تجــري املحافظــة عليهــا 

 ، ــكِّ ومجــرد الظَّــنِّ ورعايتهــا بتشــجيع الشَّ

ــا  ــة عليه ــاء الرعي ــا وإضف ــع قيمته ورف

البحــث  يف  معرفيــة  أدوات  بوصفهــا 

العلمــي« )ص/ 174).

ــاه اإلنســان مــن معــارف يف  ــا مــا يتلقَّ أمَّ

ــة  ــام الجامع ــريب لنظ ــور الغ ــار التص إط

بأهدافهــا، وكــذا يف تصورهــا اإلنســان مبــا 

ــن  ــة، أو م ــة التعليمي ــور العملي ــو مح ه

ــُس الغــرب  حيــث املرجعيــات التــي يُؤسِّ

مــن خاللهــا مناهجــه، ويســطر أهدافــه، 

فقــد كتــب العطــاس قائــاًل:

»علينــا أن ناحــظ أمــًرا ُمهــامًّ بخصــوص 

علــم  وبخصــوص  وحضــارة  ثقافــة 

تعريــف  تــمَّ  فقــد  املعرفــة؛  اجتــامع 

زاويــة  مــن  معنــاه  وتحديــد  العلــم 

الجهــد املبــذول للســيطرة عــى الطبيعــة، 

ــق  ــا فيــام يتعلَّ والتحكــم يف املجتمــع، أمَّ

ــام  ــرد، وفي ــو ف ــث ه ــن حي ــان م باإلنس

وتحقيــق  شــخصيته  برتقيــة  يتعلَّــق 

ــة  ــق بالغاي ــام يتعلَّ ــك في ــه، وكذل ُهويت

إشــباع  يف  املتمثلــة  للعلــم  الكــرى 

رغبتــه يف معرفــة النظــام اإللهــي للعالـــم 

وتحقيــق الفــوز والفــاح؛ فــإنَّ الغــرب ل 

ــرتف يف  ــة، ول يع ــة أهمي ــك أيَّ ــرُ ذل يُع

ــرب  ــة، بســبب أنَّ الغ ــة حقيق ــأنه بأي ش

ل يعــرف ول يعــرتف بأيَّــة حقيقــة تكــون 

هــي مركــز رؤيتــه، وليــس لــه أيُّ كتــاب 

ــاة، ول  ــه يف الحي ــه ويتبع ــح يصدق صحي

هــو يعــرف أيَّ ُمرشــٍد للبــر تصلــح 

ــا  ــه جميًع ــج حيات ــه ونه ــه وأفعال أقوال

أن تكــون مثــاًل للتــأيسِّ والقتــداء بــه يف 

الحيــاة بوصفــه اإلنســان الكامــل«. )ص/ 

.(175

الفصل السادس

دراسة حالة األرخبيل الماليوي 
اإلندونيسي: 

ــع  ــل وض ــذا الفص ــف يف ه ــرض املؤل يع

األرخبيــل املاليــوي اإلندونيــيس وتجربتــه 

ــلمة)،  ــمى األس ــا يس ــالم )أو م ــع اإلس م

ــًدا،  ــا وجس ــع روًح ــت املجتم ــي حول الت
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والتــي يــرى أنَّهــا قــد مــرَّت مبراحــل 

ثــاث باملنطقــة املايويــة:

- المرحلة األولى: )578هـ-
805هـ/1200-1400م(.

ــه  ــداء الجســد وتحول ــة اهت  وهــي مرحل

Conversion of the body حيــث كان 

الخطــاب الفقهــي هــو الغالــب كونــه 

ارتبــط بتفســر تعاليــم الرشيعــة ملجتمــع 

ــد عــن اإلســالم يف حــن شــهد هــذا  جدي

التحــول قصــوًرا عــىل مســتوى العقــل 

والفكــر؛ ألنَّ كثــرًا مــن املفاهيــم القديــة 

مــا زالــت لصيقــة باإلنســان املاليــوي؛ إالَّ 

ــا.  ــة وكان قويًّ ــىل قناع ــان كان ع أنَّ اإلي

- المرحلة الثانية: )803هـ-
1112هـ/1400-1700م(.

ــل،  ــروح والعق ــداء ال ــة اهت ــي مرحل وه

حيــث غلــب فيهــا الخطــاب الصــويف 

العقــالين وعلــم الــكالم اللــذان كانــا ســببًا 

اإليانيــة  املفاهيــم  وتبســيط  رشح  يف 

النظــري،  املســتوى  عــىل  الرئيســة 

الرؤيــة  معالـــم  للعقــل  واتضحــت 

اإلســالمية للوجــود وفصلهــا عــن املــوروث 

القديــم.

- المرحلة الثالثة: )1112هـ/1700م-
إلى اآلن(.

تُعــدُّ امتــداًدا لــأوىل واكتــاماًل للثانيــة 

شــهدت  وإن  ناجحتــن-  -كمرحلتــن 

هــذه املرحلــة حضــور الغــرب يف املنطقــة 

التغريــب  عمليــة  وبــروز  األســيوية 

westernization عــر حمــل شــعارات 

ــة  ــة والعاملي ــة والفرداني ــة العقالني الحداث

)النزعــة اإلنســانية)، وقــد كانــت املنطقــة 

يف غنــى عنهــا، فقــد ســبقها إىل ذلــك 

اإلســالم.

 

واب، والحمد لله ربِّ   واللُه أعلُم بالصَّ

العاملن.
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»اللِّْفياَثاُن اإلسالمي: اإلسالم وتشكيُل سلطة الدولةِ«
المؤلــف: ســيد فالــي رضــا نصــر، ترجمــة: خالــد بــن  

مهــدي.
الناشر: مركز نماء للبحوث والدراسات، )2016م(.

يــدور الكتــاب حــول فرضيــة أنَّ الدولــة نفَســها تلعــُب دوًرا 

رئيًســا يف غــرز اإلســام يف سياســة الحكومــات املســلمة؛ إذ 

ـــروا )اإلســاموية(  عــى الرغــم مــن أنَّ زعــاء الدولة قد فسَّ

ا؛ فقــد نظــروا إليهــا أيًضــا باعتبارهــا فرصــة؛  بكونهــا عــدوًّ

إذ إنَّ االلتفــات نحــو اإلســام -كــا يجــادل املؤلــف- يُعتــَر 

مــن مظاهــر اندفــاع الحكومــة إلرســاء هيمنتهــا عــى 

املجتمع وتوسيع نفوذها وسيطرتها.

ــنِّ املؤلــف يف  ــا وباكســتان. كــا يُب ــي ماليزي ــه يركــز عــى حالتَ ولدعــم أطروحتــه؛ فإنَّ

هــذه األطروحــة أنَّ زعــاء الدولــة يف ماليزيــا وباكســتان قــد وصلــوا إىل اســتنتاج مفاده: 

ـــرت عــى أنَّهــا إســامية، فبإمكانهــا تســخري طاقــات اإلســاموية يف  أنَّ الدولــة إذا مــا فُسِّ

إخضــاع املعارضــة السياســية وبســط ســلطتها. 

»َأَثر السياسة في اللُّغة )العربية نموذجًا(«
تأليف: مقبل بن علي الدعدي.

الناشر: مركز نماء للبحوث والدراسات، )2016م(.

ــر  ــان األث ــف بي ــاول املؤل ــة يُح ــة األكادميي ــذه األطروح يف ه

العربيــة  اللغــة  يف  أحدثتــه  السياســة  تكــون  قــد  الــذي 

ــى والرتاكيــب، وطــرق النحــت  ــد، عــى مســتوى البن بالتحدي

ــخ  ــان تاري ــة إىل بي ــوي، باإلضاف ــردايت اللغ ــتحداث املف واالس
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ــة، فضــًا  ــة املختلف ــط الســيايس والدراســات اللغوي ــن املحي ــر ب ــري والتأث ــات التأث عاق

عــن تولــد املصطلحــات وتغــري البنــى والــدالالت اللغويــة بتأثــري الواقــع الســيايس، كــا 

ســعى املؤلــف للكشــف عــن أدوات السياســة اللغويــة، ومناهجهــا يف توظيــف اللغــة 

ــا. ــة وحاجاته ــات السياس ــح متطلب لصال

»داعش والجماعات القتالية )دراسات عربية وغربية(«
تأليف: مجموعة من الباحثين.

الناشر: مركز نماء للبحوث والدراسات، )2016م(.

ُمؤلَّــف جاعــي جمــع جملــة مــن األوراق البحثيــة املهمــة، 

عــى مســتوى األدوات واإلجــراءات واملنهجيــات، التي تســعى 

والجاعــات  الدولــة  تنظيــم  ظاهــرة  مفــردات  لتفكيــك 

ــة،  ــة ومارس ــتمداًدا ومرجعي ــأة واس ــرى، نش ــة األخ القتالي

تفكيــًكا فاحًصــا رصديًّــا بدرجــة كبــرية؛ وبالتــايل: فتــح اآلفــاق 

ــة للظاهــرة. التحليلي

ــة  ــن الدراســات العربي ــاب، متنوعــة ب ــة يف الكت ــاء األوراق والبحــوث املتضمن ــم انتق ت

ــت  ــي عني ــة الت ــة املهم ــات الغربي ــور للدراس ــة إىل مح ــة، باإلضاف ــة والتاريخي املعمق

ــال  ــد إلك ــد ومفي ــكل جي ــا بش ــامية، وتناولته ــة اإلس ــم الدول ــود تنظي ــرة صع بظاه

ــة. ــة الراهن ــة الجهادي ــورات الحال ــم وتط ــع التنظي ــرب لواق ــي أق ــور حقيق تص
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ــدس:  ــاب المق ــن الكت ــن م ــن مهمي ــف نصي ــي لتحري ــف تاريخ »وص
ــد« ــث والتجس التثلي

تأليف: إسحق نيوتن.
ترجمة: هيثم سمير، هبة حداد، أحمد شاكر.

الناشر: مركز نماء للبحوث والدراسات، )2015م(.

تــأيت هــذه الرتجمــة لرســالة كتبهــا نيوتــن إىل صديــق لــه، 

ــوث  ــه للثال ــدي ورفض ــه التوحي ــات إميان ــا إثب ــاول فيه يح

والشــواهد  الوثائــق  مــن  لكثــري  فحصــه  عــن طريــق 

التاريخيــة املرتبطــة بالنصــن محــل البحــث، وعــن طريــق 

تقديــم الكثــري مــن االعرتاضــات املنطقيــة والتاريخيــة عــى 

صحــة نســبة تلــك النصــوص. أضــاف فريــق الرتجمــة إىل الرســالة األصليــة مقدمــة عــن 

نيوتــن وِفكــره الدينــي، وعــن علــم النقــد النــي وتطــوره، وموقــع الرســالة مــن ذلــك 

ــد  ــم النق ــف عل ــح موق ــدي، ولتوضي ــن العقي ــف نيوت ــان ملوق ــد بي ــعيًا ملزي ــم؛ س العل

النــي يف صورتــه الحديثــة مــن النصــن نفســيها اللذيــن فحصهــا نيوتــن يف رســالته.

»اإلسالميون والسياسة التركية: دراسة في الهوية 
السياسية اإلسالمية في تركيا«

تأليف: محمد حقان يافوز.
ترجمة: فهد حسنين.

الناشر: مركز نماء للبحوث والدراسات، )2016م(.

السياســية  الحــركات  عــى  املرتجمــة  الدراســة  هــذه  تركــز 

واالجتاعيــة الرتكيــة اإلســامية املعــارصة، كــا أنَّهــا تســلط الضــوء 
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عــى املوضــوع املســيطر عــى مســاحة واســعة مــن النقاشــات؛ أال وهو موضوع )اإلســام 

ــركات  ــت الح ــد عمل ــامي(، فلق ــم اإلس ــات يف العالـ ــي، والسياس ــوُّل الدميقراط والتح

ــال  ــن خ ــدين م ــع امل ــم املجتم ــى تدعي ــة ع ــامية الرتكي ــية اإلس ــة والسياس االجتاعي

إعــادة رســم الحــدود بــن الدولــة واملجتمــع، ومحاولــة صنــع ميثاقهــا الفكــري واألخاقي 

الخــاص، ســاعية يف ذلــك ليــس بالــرورة نحــو الحلــول محــل الدولــة العلانيــة القامئــة؛ 

ــركات اإلســامية  ــت الح ــد قام ــة. لق ــاة اليومي ــورة الحي ــن ص ــادة تكوي ــو إع ــا نح وإنَّ

ــة؛  ــع الحداث ــا م ــة الوســطى ولتوافقاته ــروح الطبق ــع تصورهــا الخــاص ل ــا بصن يف تركي

ولــذا: فــإنَّ الجــدل املعــارص يف تركيــا -بحســب الدراســة- ليــس جــداًل حــول اســتعادة 

ــاحات  ــع مس ــول صن ــه ح ــامية، ولكنَّ ــة اإلس ــق الرشيع ــامية، أو تطبي ــة اإلس الحكوم

جديــدة، وتكويــن ُهويَّــات جديــدة، وتنويــع األصــوات املوجــودة يف املجــال العــام مــن 

ــا عــن أكــر املجتمعــات الغربيــة. خــال أســلوب لــن يعــدَّ غريبً

»ما هي الشريعة؟«

المؤلف: وائل حالق.
ترجمة: طاهرة عامر، طارق عثمان.

الناشر: مركز نماء للبحوث والدراسات، )2016م(.

حــاق  م  يُقــدِّ الدراســة  هــذه  مــن  األول  القســم  يف 

ــا األســس  ــا يف سوســيولوجيا الرشيعــة، ُمبيًِّن ًق ــًا ُمعمَّ تحلي

االجتاعيــة التــي تنهــض عليهــا الرشيعــة، والتــي تــرشط 

عملهــا، مــن خــال فحــص الطبيعــة )الشــعبوية( للمعرفــة 

الرشعيــة، وفحــص نظــام القضــاء يف املجتمــع اإلســامي، مقارنــة بنظــام القضــاء يف الدولة 

الحديثــة، وُمبيًِّنــا كذلــك: األســس األخاقيــة للرشيعــة، منمذًجــا يف املقــام األول مبســألة 
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ــاق  ــل ح ــة يُحلِّ ــن الدراس ــاين م ــم الث ــة. ويف القس ــات الديني ــوال األقلي ــاق، وبأح الط

ــة هــذه،  ــة واألخاقي ــد الرشيعــة مــن أسســها االجتاعي ــه تجري ــم في ــذي ت الســياق ال

ومــن ثـَـمَّ تحويلهــا إىل مجــرد )قانــون(، ويجــادل حــاق بــأنَّ هــذا التحــول قــد تــم عــى 

أرضيــة الــراع بــن الرشيعــة وبــن الدولــة الحديثــة الكولونياليــة، أو وكيلتهــا مــا بعــد 

ــدرة  ــة املقت ــة النموذجي ــا الحال ــة، بوصفه ــد الريطاني ــة الهن ــاواًل حال ــة، متن الكولونيالي

أكــر مــن غريهــا عــى تجليــة طبيعــة هــذا الــراع.

ويف نهايــة املطــاف يتســاءل حــاق عــن مــا بقــي مــن داللــة دعــوة املســلمن املعارصيــن 

إىل اســتعادة )الرشيعــة(، يف الوقــت الــذي ُحســم فيــه هــذا الــراع متاًمــا لصالــح الدولة 

الحديثة.
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ملفات قادمة ...
)يمكن االطالع على تفاصيل الملفات ومحاورها في 

الموقع اإللكتورني لمركز نماء للبحوث والدراسات(
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ملف: علوم الوحي والعلوم االجتماعية

1. علوم الوحي والعلوم االجتماعية: مسار البحث عن العالقة:
ــوم  ــوم الوحــي العل ــن عل ــة ب ــت تأطــر العالق ــي حاول ــة الت ــش املشــاريع الفكري نناق

ــلمة  ــروع أس ــريف، وم ــل املع ــروع التكام ــض، وم ــة الرف ــل أطروح ــة، مث االجتامعي

ــك يف  ــاريع... وذل ــن املش ــا م ــة وغره ــوم االجتامعي ــة العل ــروع وظيفي ــوم، وم العل

ــدي. ــياق نق س

2. علوم الوحي والعلوم االجتماعية: مبررات تأسيس العالقة:
ــوم  ــي العل ــوم الوح ــن عل ــة ب ــيس العالق ــم تأس ــي تحت ــة الت ــي العلمي ــش الدواع نناق

ــوم  ــة العل ــة وحاج ــوم االجتامعي ــي إىل العل ــوم الوح ــة عل ــدى حاج ــة، وم االجتامعي

ــي. ــوم الوح ــة إىل عل االجتامعي

3. تحقيــق المنــاط وســؤال العالقــة بيــن الفقيــه وعالــم االجتمــاع: أســئلة الوظائــف 
واألدوار:

نطــرح للنقــاش ســؤاال إشــكاليا يتعلــق بــدور العلــوم االجتامعيــة التــي تقــدم معطيــات 

مهمــة تعــن الفقيــه يف فهــم الواقــع لتحقيــق منــاط النازلــة، وهــل دور عــامل االجتــامع 

ــارة  ــن إش ــع ره ــارة )الوض ــرة واالستش ــم الخ ــرد تقدي ــو مج ــال ه ــس مث ــامل النف أو ع

الفقيــه( أم يتعــدى ذلــك إىل املشــاركة يف تحقيــق املنــاط إىل جانــب الفقيــه.

4. علوم الوحي والعلوم االجتماعية: صيغ تأسيس العالقة:
ــة  ــة بالوظيف ــي ذات العالق ــوم الوح ــن عل ــة ب ــاء العالق ــة لبن ــغ املقرتح ــش الصي نناق

املنهجيــة والفقهيــة، وبــن العلــوم االجتامعيــة التــي تتدخــل يف تحديــد منــاط الحكــم.

5. علوم الوحي والعلوم االجتماعية: سؤال الترشيد والتراكم:
ــا لبعــض، ونحــاول مناقشــة  ــوم وحاجــة بعضه ــالزم هــذه العل ــة ت ــن فرضي ــق م ننطل
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ــواء  ــى الس ــة ع ــوم االجتامعي ــي والعل ــوم الوح ــيد عل ــك يف ترش ــاهمة ذل ــاق مس آف

ــة... ــة والفاعلي ــم والنجاع ــق الرتاك ــو تحقي ــام نح ــع به والدف

ملف: إشكاالت القيمة بين السياقين الغربي واإلسالمي

1. مفهــوم القيــم ومصدرهــا بيــن مرجعيــات متعــددة: المنظــور اإلســالمي، ومنظــور 
العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية الغربيــة، واالقتصــاد.. )في أصــول االختــالف ومآالته(؛

نناقــش اإلشــكاالت املرتبطــة بتحديــد مفهــوم القيــم: تأخــر تحديــد دالالت القيمــة يف 

املعاجــم الغربيــة، ومفهــوم القيمــة بــن الســياقن اإلســالمي والغــريب، ومصــدر القيمــة: 

ــة الناتجــة عــن  ــدادات املعرفي ــن أم الواقــع أم كالهــام؟ ومــا هــي االمت هــل هــو الدي

االختالفــات يف مفهــوم القيــم ومصدرهــا بــن املرجعيتــن اإلســالمية والغربيــة؟

2. القيــم فــي المجــال التداولــي اإلســالمي: بيــن المنظــور األخالقــي والتنــاول 
المعرفــي؛

ــه  ــان التوج ــن طغي ــالمي ب ــياق اإلس ــم يف الس ــوع القي ــاول موض ــة تن ــش طبيع نناق

األخالقــي عــى حســاب التنــاول املعــريف وامتداداتــه البحثيــة التطبيقيــة وامليدانيــة، مــن 

ــه. ــة املهــدورة نتيجــة عن ــات العلمي ــك التوجــه، واإلمكان ــي: أســباب ذل زاويت

3. بين خطابي القيم والمقاصد: حدود التقارب والتمايز؛
مــا هــي نقــط االلتقــاء والتقــارب بــن منظــوري القيــم واملقاصــد يف الرؤيــة اإلســالمية، 

وإمــكان دمجهــام أو التفاعــل بينهــام، والنتائــج املرجــوة مــن الدمــج أو التفاعــل )تنــاول 

نظــري تعضــده منــاذج عمليــة(

4. دراســات القيــم بيــن علــوم الوحــي والدراســات اإلنســانية واالجتماعيــة: فــي جــدل 
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التنظيــر والتطبيــق؛ )إشــكاالت نظريــة ونمــاذج تطبيقيــة(:
هــل ميكــن التأســيس لبحــوث القيمــة يف العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة مــن منظــور 

ــا  ــي امتداداته ــا ه ــة؟ وم ــتمولوجية املقرتح ــة األبس ــي الخلفي ــا ه ــي؟ وم ــوم الوح عل

ــا؟  ــة: منهجــا وأســلوبا بحثي التطبيقي

ملف: التجديد في المفاهيم من منظور علوم الوحي والدّراسات 
اإلنسانية

1. الدراســة المفهوميــة والعائلــة المتداخلــة معهــا: الدراســة المصطلحيــة، الدراســة 
اللغويــة، الدراســة المنطقيــة؛

نؤســس للدراســة املفهوميــة مــن حيــث تاريخهــا وأهميتهــا وإشــكاالتها، وكــذا تداخلهــا 

مــع مجــاالت متعــددة: مثــل الدراســات اللغويــة واملصطلحيــة واملنطقيــة...

2. مفهوم »المفهوم« بين علوم الوحي والعلوم اإلنسانية والعلوم الحقة؛
ــانية  ــوم اإلنس ــي، والعل ــوم الوح ــن عل ــن كل م ــوم« ب ــوم »املفه ــدد مفه ــف يتح كي

والعلــوم الحقــة، ومــا هــي أســباب وأوجــه وامتــدادات اختــالف الــدالالت أو تقاربهــا.

ــم...« أو  ــة »الوحــي، الفكــر، العل ــز المفاهيــم: رصــد لنمــاذج مفهومي 3. كيــف تتحي
تنــاول شــخصيات لهــا قيمــة معتبــرة فــي دراســة تحيــز المفاهيــم، مثــل جهــود عبــد 

الوهــاب المســيري فــي فقــه التحيــز، أو فقــه الفلســفة عنــد طــه عبــد الرحمــن..؛ 
ــاذج  ــة ومن ــا معرفي ــن خــالل قضاي ــم، م ــة املفاهي ــة« وموضوعي ــش حــدود »علمي نناق

مفهوميــة محــددة )الوحــي، الفكــر، العلــم، املوضوعيــة...(، أو مــن خــالل عــرض 

ــز املفاهيــم، مثــل جهــود عبــد الوهــاب  ومناقشــة جهــود بحثيــة مهمــة يف دراســة تحيُّ

ــن..؛ ــد الرحم ــد طــه عب ــه الفلســفة عن ــز، أو فق ــه التحيّ املســري يف فق
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4. التداخــل بيــن علــوم الوحــي والعلــوم اإلنســانية كإطار منهجــي لتجديــد المفاهيم 
وإبداعهــا، مــن خــالل مفاهيــم مُســتخرجة من علــوم الوحــي والعلوم اإلنســانية؛

كيــف يســمح التفاعــل بــن علــوم الوحــي والعلــوم اإلنســانية بإبــداع مفاهيــم جديــدة 

وتجديــد أخــرى ســائدة؟ مــع املزاوجــة بــن التأســيس النظــري وعــرض النــامذج 

ــة. التطبيقي

ملف: إشكاالت التربية والتعليم في منظور علوم الوحي والدراسات 
اإلنسانية: في التشخيصات والعالجات

ــر،  ــباب، المظاه ــالمي: األس ــم اإلس ــي العال ــم ف ــة والتعلي ــة التربي ــذور أزم ــي ج 1. ف
ــات: االنعكاس

الدراســة التشــخيصية ألزمــة الرتبيــة والتعليــم، مــن خــالل الوقــوف عنــد مظاهــر األزمة، 

وأســبابها ومآالتهــا املختلفة.

2. أزمــة التربيــة والتعليــم مــن منظــور نمــاذج فكريــة إســالمية وغربيــة، التشــخيص 
والعالج:

ــة  ــة الرتبي ــوا أزم ــن، تناول ــن مرموقــن مســلمن وغربي عــرض ومناقشــة منــاذج مفكري

ــن  ــك ب ــي، مال ــب العطــاس، إســامعيل الفاروق ــيّد نقي ــا: س ــم تشــخيصا وعالج والتعلي

ــن  ــات ومفكري ــن توجه ــة ب ــوران... أو املقارن ــار م ــش، إدغ ــزّت بيجوفيت ــي، عــي ع نب

ــن. مختلف

3.انفصــال علــوم الوحــي عــن العلــوم اإلنســانية وانعكاســاته علــى منظومــة التربيــة 
والتعليم:

ــيا  ــرا أساس ــانية متغ ــوم اإلنس ــن العل ــي ع ــوم الوح ــال عل ــر انفص ــن أن نعت ــل ميك ه
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ضاعــف مــن أزمــة الرتبيــة والتعليــم؟ ومــا ذا خــر مجــال الرتبيــة نتيجــة عــن ذلــك 

ــال؟ االنفص

ــداف،  ــج، واأله ــفة، والمناه ــد: الفلس ــؤال التجدي ــم وس ــة والتعلي ــفة التربي 4. فلس
ــانية: ــات اإلنس ــي والدراس ــوم الوح ــور عل ــن منظ ــق م ــات التطبي وآلي

ــن  ــل ب ــور التفاع ــن منظ ــم م ــة والتعلي ــفة الرتبي ــة لفلس ــاريع تجديدي ــات مش مقرتح

علــوم الوحــي والعلــوم اإلنســانية: األرضيــة املعرفيــة، والرؤيــة املنهاجيــة، واألهــداف، 

ــق...  ــات التطبي وآلي

5. آليات تفعيل القيم الهادية والسامية في التربية والتعليم:
ــس  ــف نؤس ــم؟ كي ــة والتعلي ــالمية يف الرتبي ــم اإلس ــل القي ــة لتفعي ــات العملي ــا اآللي م

ــية  ــواد دراس ــالمية يف م ــم اإلس ــاج القي ــن إدم ــن املمك ــل م ــم؟ ه ــى القي ــة ع لرتبي

ــة؟  ــانية وعلمي ــة: إنس مختلف

6. إصالح التربية والتعليم من منظور استشرافي:
ــتراف  ــالل اس ــن خ ــم، م ــة والتعلي ــالح الرتبي ــترافية إلص ــرتاتيجية االس ــة االس الرؤي

ــامل  ــا الع ــي يعرفه ــوالت الت ــة والتح ــات املفرتض ــتقبل والتحدي ــان املس ــات إنس مواصف

ــز  ــداد اإلنســان املســلم املتمي ــة بإع ــا، واملقرتحــات الكفيل اإلســالمي واإلنســانية عموم

والناجــح، مــن خــالل رؤيــة اســرتاتيجية تنطلــق مــن علــوم الوحــي وتتأطــر بالتخصصات 

ــة.  املطلوب
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معلومات مهمة:
ــة،  ــة املجل ــع رؤي ــجم م ــف، رشط أن تنس ــارج املل ــن خ ــات م ــال دراس ــن إرس 1. ميك

ــا؛ ــة نره وسياس

2. آخر أجل الستقبال امللخصات هو: 1 ديسمبر 2016؛

3. آخر أجل الستقبال البحوث كاملة هو: 1 فبراير 2017؛

4. توجه جميع املراسالت باسم رئيس تحرير دورية مناء، إىل:

    nama-journal@nama-center.com

وتتضمن المراسالت:

- نســخة مــن البحــث عــى شــكل ملــف )Word(، مكتوبــة وفــق التوجيهــات املوضحــة 

يف سياســة تحريــر املجلــة؛

رة العلمية للباحث؛ - نسخة من السِّ

ًصــا تنفيذيًّــا عــن البحــث باللغــة العربيــة وآخــر باإلنجليزيــة يف حــدود 300 كلمــة  - ُملخَّ

ــى األكرث. ع

ــارة موقــع مركــز منــاء للبحــوث والدراســات عــى  ــد مــن املعلومــات، ترجــى زي للمزي

ــط: الراب

    www.nama-center.com
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الرؤية والهوية

ــة:  ــاء الكلي ــز من ــة مرك ــع رؤي انســجاًما م

تهــدف دوريــة منــاء الفصليــة لعلــوم 

إىل:  اإلنســانية  والدراســات  الوحــي 

»تنميــة البحــث العلمــي يف مجــال علــوم 

ــر  الوحــي والدراســات اإلنســانية، وتطوي

خطاباتــه املعرفيــة وأدواتــه املنهجيــة، 

ــوم  ــة العل ــى جمل ــي ع ــاح الواع واالنفت

ــزيل  ــم تنـ واملعــارف اإلنســانية«؛ إذ يحت

هــذا الهــدف فتــح نافــذة بحثيــة نقديــة 

معمقــة عــى الكســب املعــريف الــذي أُنتج 

يف مســار التعاطــي مــع الوحــي، واإلفــادة 

مــن املنهجيــة املعرفيــة التــي أنتجــت 

العلــوم اإلســامية، واالجتهــاد يف تطويرهــا 

ــة الحــس  ــا، وتنمي واســتئناف النظــر فيه

املنهجــي لإلســهام يف اســتكامل مســار 

الرتاكــم العلمــي املحصــل يف مختلــف 

ــانية. ــات اإلنس ــي والدراس ــوم الوح عل

ــة؛ فقــد  وانطاقـًـا مــن هــذه الحاجــة املُلحَّ

ارتــأى مركــز مناء للبحــوث والدراســات أن 

يشـــرع يف إصــدار مجلــة فصليــة ُمحكَّمة، 

تســتقطُب الدراســات والبحــوث التــي 

تخــدم هــذا الهــدف النوعــي، وتكــون 

يف  النظــر  وتعميــق  للحــوار  نافــذة 

ــة  ــة املتداول ــكار البحثي ــن األف ــة م جمل

والدراســات  الوحــي  علــوم  حقــل  يف 

ـع املجلــة أن تصــر  اإلنســانية؛ إذ تتطلَـّ

ــات  ــن مكون ــف ب ــاء مختل ــرًا اللتق جسـ

املجتمــع األكادميــي املنشــغل بإشــكاليات 

علــوم  مجــاالت  يف  العلمــي  البحــث 

الوحــي والدراســات اإلنســانية، وباألخــصِّ 

العلــوم املنهجيــة التــي تخــدم هــدف 

تطويــر العقــل اإلســامي وتنميــة ملكتــه 

التجديديــة.

ــن  ــل ب ــدف إىل الوص ــاء ته ــة من إنَّ دوري

اإلنســانية،  والدراســات  الوحــي  علــوم 

ــق  كاقتضــاء إجــرايئ للمســاهمة يف تحقي

ــه  ــر خطاب ــل وتطوي ــة العق ــدف تنمي ه

وأدواتــه املعرفيــة، كــام أنَّهــا حــددت 

ــاط  طبيعتهــا املُحكَّمــة حتــى تنســج الرب

ــصِّ  ــي، وباألخ ــع األكادمي ــق باملجتم الوثي

الجامعــات واملعاهــد ومراكــز البحــث 

العلمــي املتخصصــة يف فرعــي اشــتغالها، 

ــائلها يف  ــى وس ــة ع ــي جديَّ ــى تُضف وحت

ــى  ــز، وحت ــكيل للمرك ــدف ال ــق اله تحقي

العلمــي  الرتاكــم  تحقيــق  يف  تســهم 

الوحــي  علــوم  حقــل  يف  املطلــوب 
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ِقبلــًة  اإلنســانية، ولتكــون  والدراســات 

ــون إىل  ــن يتطلع ــن الذي ــن الجادي للباحث

ــال  ــذا املج ــدة يف ه ــات عدي ــلء فراغ م

والبحــث يف إشــكاليات دقيقــة ال تــزال 

تســتدعي اســتئناف النظــر وتعميقــه.

مجال االشتغال

كلِّ  يف  بالبحــث  منــاء  دوريــة  تهتــم 

ــوم الوحــي  ــا املرتبطــة بحقــيل عل القضاي

والدراســات اإلنســانية، ســواء تعلَّقــت 

باملعــارف التــي أنتجــت باســتثامر النــص 

الشـــرعي، أو املؤطــرة بــه مرجعيًّــا، أو 

األدوات املنهجية التي ســاهمت يف تيســر 

التفاعــل مــع النــص الشـــرعي، اســتنباطًا 

ــق  ــرًا، أو العائ واســتقراًء واســتدالاًل وتدبُّ

ــات  ــي والدراس ــوم الوح ــط عل ــي ترب الت

اإلنســانية بعضهــا ببعــض، أو املناهــج 

بعضهــا ببعــض، وعــى هــذا األســاس؛ 

إلســهامات  الفصليــة  املجلــة  تتســع 

املشــار  العلــوم  مختلــف  يف  الباحثــن 

إليهــا، وتنفتــح أكــر عــى اإلســهامات 

ــج وأدوات  ــا املنه ــى قضاي ــز ع ــي ترك الت

املعرفــة يف املجالــن.

خصائص دورية
نماء المحكمة

ــال  ــزة ملج ــة املمي ــي الصف ــعة ه إنَّ الس

اشــتغال دوريــة منــاء، بحكــم أنَّهــا تنفتــح 

ــوم  ــوث يف عل ــف البح ــتقطب مختل وتس

أنَّ  إالَّ  اإلنســانية؛  والدراســات  الوحــي 

إطاقهــا؛  عــى  ليســت  الســعة  هــذه 

ــن  ــة م ــها جمل ــة لنفس ــت املجل إذ وضع

تفــي  أن  إىل  تتطلــع  التــي  الخصائــص 

ــا،  ــا به ــة له م ــات املُقدَّ ــوث والدراس البح

ــوص: ــى الخص ــا ع ــر هن ونذك

- خاصيُة العلميةِ: 
بقواعــد  الصــارم  االلتــزام  بهــا  ويُــراد 

ــدم  ــه، وع ــي يف كل مراحل ــث العلم البح

يضـــر  علمــي  إخــال  أيِّ  استســهال 

مبصداقيــة البحــث العلمــي ونـــزاهته، 

واالبتعــاد عــن الدراســات التــي تنحــو 

ــا، واالختيــارات  ــا أو تجزيئيًّ ــا انتقائيًّ طابًع

ــصِّ  ــة الن ــي طبيع ــي ال تراع ــة الت املنهجي

ــي  ــث العلم ــة البح ــرعيِّ وخصوصي الشـ

الــذي يــدور حولــه، كــام يقصــد بهــا 

عــن  واالبتعــاد  والتجــرُّد  املوضوعيــة 
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التحيــزات غــر العلميــة، وتحريــر البحــث 

االنطباعيــة  النـــزعات  مــن  العلمــي 

ــة  ــة واملصداقي ــزام الدق ــة، والت واالنفعالي

يف النقــل والتوثيــق، واحــرتام االتســاق 

املفــرتض بــن طبيعــة العلــوم املدروســة، 

واملنهــج املعتــد يف دراســتها.

- خاصيُة التجديدِ: 
ــر األفــكار  ــة إعــادة نشـ إذ تتجنــب املجل

واآلراء التــي ســبق وأن نُــرت، وتُدولــت 

يف الدراســات الســابقة، كــام تنأى بنفســها 

عــن نشـــر الدراســات التقريريــة التــي ال 

ينتــج عنهــا كبــر فائــدة، وتتجــه بــداًل من 

ذلــك إىل اســتيعاب الدراســات الجــادة 

جزئيــة  وعمــق  بعنايــة  تختــار  التــي 

بحثهــا، وتحصـــر اإلشــكالية بشــكل دقيق، 

مســتوعبة  علميــة  بخلفيــة  وتتمتــع 

لجميــع مفرداتهــا وعنارصهــا، وتتمتــع 

بحــٍس منهجــي ونقــدي يف التعاطــي مــع 

ــارف. املع

- خاصيُة التنسيِب: 
إذ آلــت املجلــة عــى نفســها أن تســدَّ 

ــي  ــوث الت ــات والبح ــن الدراس ــاب ع الب

تســوغ الخاصــات والنتائــج اإلطاقيــة 

التــي ال تــرتك املداخــل إلعــادة النظــر 

والتحقيــق، ويف املقابــل؛ فإنَّهــا تنفتــح 

أعــى  تتوقــى  التــي  الدراســات  عــى 

درجــات الحــذر واالحتيــاط يف االســتدالل 

ــر  ــول وتقري ــه دالالت النق ــم وتوجي وفه

النتائــج البحثيــة.

سياسة النشر

اســتقبال  يف  أســلوبن  املجلــة  تعتمــد 

البحوث والدراســات: أســلوب االستكتاب، 

وأســلوب اســتقبال الدراســات العلميــة 

دراســات  تحظــى  وال  عليهــا،  الــواردة 

املســتكتبن بــأي امتيــاز يرجحهــا عــن 

لــدى  املجلــة  عــى  الــواردة  البحــوث 

هيئــة التحكيــم.

املواصفــات  منــاء  دوريــة  وتشــرط   -

اآلتيــة يف البحوث والدراســات املنشــورة:

صميــم  يف  البحــُث  ينــدرَج  أْن   )1(

املوضوعــات التــي تتناســب مــع تخصــص 

-دامئًــا-  فاألولويــة  وعليــه:  املجلــة؛ 

نطــاق  فيهــا  يشــتبك  التــي  لألبحــاث 
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ــوم  ــاق عل ــع نط ــانية م ــات اإلنس الدراس

الوحــي.

)2( أْن يكــوَن البحــُث مبتكــرًا أصيــًا، 

مســتهلكة  أفــكار  عــى  مبنيًّــا  وليــس 

ومطروقــة مــن قبــل.

األكادمييــة  باملواصفــات  يلتــزَم  أْن   )3(

قواعــد  يحــرتَم  وأْن  عليهــا،  املتعــارف 

العلمــي. البحــث 

ــًة  ــًة عربيَّ ــُة البحــث لغ )4( أْن تكــوَن لغ

ــًة. ــًة وواضح رصين

عــى  البحــث  بنيــُة  تشــتمَل  أْن   )5(

تنفيــذي  ملخــص  التاليــة:  العنــارص 

ــح  للبحــث )ال يتعــدى 300 كلمــة(، يُوضِّ

بدقــة إشــكالية البحــث والهــدف مــن 

دراســتها والفرضيــات التــي ينطلــق منهــا، 

ــث  ــد الباح ــي يري ــاق الت ــآالت واآلف وامل

ــة. ــذه الجزئي ــة ه ــا بدراس ــول إليه الوص

)6( أْن يعتمــَد الدقــة واألمانــة يف النقــل، 

والنـــزاهة يف توجيــه دالالت النصــوص 

والنقــل، ويعتمــد املواصفــات العلميــة 

ــي. ــق العلم ــا يف التوثي ــارف عليه املتع

ــة البحــوث والدراســات،  )7( تُحيــل املجل

ســواء منهــا املســتكتبة أو الــواردة عليهــا، 

عــى لجنــة علميــة ُمحكَّمــة مجــردة مــن 

ذكــر مؤلفهــا، وتتلقــى مــن الهيئــة أو مــن 

ــأن  ــرًا بش أحــد املفوضــن باســمها تقري

الدراســة، وال تلتــزم بنشـــرها إالَّ بعــد 

ــم. ــة التحكي ــل هيئ ــا مــن قب إجازته

)8( ال تلتــزم املجلــة بتربيــر ســبب رفــض 

نشـــر الدراســات والبحــوث املســتكتبة 

أو الــواردة عليهــا، رفًعــا للحــرج عنهــا 

ــن. ــية الباحث ــاة لنفس ومراع

)9( قــد تطلــب لجنــة التحكيــم مــن 

ــه،  ــى بحث ــات ع ــال تعدي ــث إدخ الباح

ــزم  ــة، وال تلت ــاًء عــى ماحظــات علمي بن

ــم  ــم يت ــي لـ ــر البحــوث الت ــة بنشـ املجل

فيهــا تجــاوب الباحثــن مــع هــذا الطلــب.

)10( تشــرتط املجلــة أالَّ يتجــاوز عــدد 

كلــامت الورقــة البحثيــة )5000 - 6000( 

إىل  بالنســبة   )2000  - و)1500  كلمــة، 

املراجعــات واملقــاالت العلميــة.

)11( تُــرف مكافــأة ماليــة لألبحــاث 

املكافــآت  سياســة  بحســب  املقبولــة، 

املجلــة. املتبعــة يف  املاليــة 

ــادة  ــادة امل ــة بإع ــر ملزم ــة غ )12( املجل

املرســلة إىل أصحابهــا حــال رفض نشـــرها، 

ولهــا تحديــد ميعــاد النشـــر، ومــن حــق 

املركــز إعــادة نشـــر املقاالت املرســلة إليها 

يف أيــة صــورة نــر أخــرى خــال ســنتن 

فقــط مــن نــر املقــال أو الدراســة.
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دراســة،  ملخــص  عــى  املوافقــة   )13(

مــن  الكاملــة  الدراســة  نــص  وطلــب 

ــر  ــًدا بنشـ ــا وع ــي تلقائيًّ ــث ال يعن الباح

ــا يرتبــط ذلــك بنتيجــة  الدراســة؛ وإمنَّ

عرضهــا كاملــة عــى لجنــة التحكيــم.

معايير التوثيق

يف  املعتمــدُة  العامــة  املعايــُر  أوال:   -

لتوثيــِق: ا

برنامــج  املــادة  رقــم  يســتعمُل يف   )1(

بحــرف )Traditional Arabic(، حجــم 

)16(، ويُســتعمل الحــرف نفســه نوًعــا 

وحجــاًم بلــون أســود للعناويــن الجانبيــة.

)2( توضــُع نقطــة يف نهايــة كل فقــرة، أو 

نهايــة كل هامــش.

)3( تُوثــق اآليــات القرآنيــة بعــد نــصِّ 

اآليــة مبــارشة يف املــن، وليــس يف الهامش، 

ويتــم ذلــك بــن قوســن مــع وضــع اســم 

الســورة تليهــا نقطتــان رأســيتان، ثــم رقــم 

ــال: البقــرة )79-78(  ــات، مث ــة أو اآلي اآلي

دون مســافة قبــل الشــارحة أو بعدهــا.

ــة  ــارحة األوىل أو الثاني ــل الش )4( ال يفص

أي مســافة عــن املــادة املوجــودة بينهــام.

)5( إذا لــزم وجــود نقــاط متتابعــة يف 

ــة أو يف نهايتهــا لإلشــارة إىل  وســط الجمل

ــة،  ــن األمثل ــد م ــة أو مزي ــادة محذوف م

ــا. ــا دامئً ــاط ثاثً ــدد النق ــون ع فيك

باللغــة  مــادة  وجــود  لــزم  إذا   )6(

دون  مــن  توضــع  فإنَّهــا  اإلنجليزيــة؛ 

 Times( نــوع  مــن  وبحــرف  أقــواس، 

New Roman(، حجــم )13(، بحــروف 

ــدأ  ــام، فتب ــامء األع ــدا أس ــا ع ــرة م صغ

بحــرف كبــر وتكــون باقــي الحــروف 

صغــرة.

أو   )!( التعجــب  عامــة  توضــع   )7(

االســتفهام )؟( مــرة واحــدة فقــط، وال 

ــب  ــتفهام والتعج ــع االس ــن وض ــع م مان

ــًا  ــة بدي ــذه العام ــرب ه ــا )؟!(، وتعت مًع

عــن النقطــة إذا جــاءت يف آخــر الجملــة.

)8( يتــم تجنــب اســتعامل الحرف األســود 

ــض )Bold(، أو وضــع خــط تحــت  العري

الكلــامت، أو اســتعامل الحــرف املائــل يف 

مــن املــادة.

ــات  ــواس أو عام ــد اســتعامل األق )9( عن

أو   ،)...( نوعهــا:  كان  مهــام  االقتبــاس 

>...<، أو ]...[، أو »...« تحديــد أول املــادة 

يفصــل  ال  ـه  فإنَـّ آخرهــا؛  أو  املقتبســة 
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ــن أو  ــل القوس ــودة يف داخ ــادة املوج امل

العامتــن عــن القوســن أو العامتــن أيــة 

ــة )صــح( صحيحــة،  مســافة؛ فهــذه الحال

ــأ. ــأ( خط ــة )خط ــذه الحال ــام ه بين

ــل )/(  ــط املائ ــتعامل الخ ــن اس )10( ميك

ليفصــل بــن التاريــخ الهجــري وامليــادي، 

ــًا )2003م/1424هـــ(، دون أن يكــون  مث

ــن  ــك ميك ــافة، كذل ــا مس ــا أو بعده قبله

ــن  ــل ب ــها ليفص ــارة نفس ــتعامل اإلش اس

ــام  ــي ك ــام الشمـ ــهر يف النظ ــم الش اس

املناطــق واســم  بعــض  هــو شــائع يف 

الشــهر هــو كــام شــائع يف مناطــق أخــرى، 

ــارس/آذار(. ــًا: )م مث

ــرة  ــة أو الفق ــي الجمل ــا تنته )11( عندم

ــة  ــة يف نهاي ــع نقط ــس توض ــص مقتب بن

ــاس. ــم االقتب ــارة خت ــل إش ــص قب الن

)12( يســتعمل حــرف )الهــاء( للداللــة 

عــى الســنة الهجريــة، وحــرف )ميــم( 

ــرتك  ــة، وال ت ــة عــى الســنة امليادي للدالل

مســافة بــن حــرف امليــم أو الهــاء وبــن 

أرقــام تلــك الســنة، مثــال )2015م( أو 

)1436هـ(.

)13( يجــب عــدم وضــع أيــة مســافة بــن 

ــي تســبقها،  ــادة الت ــم وامل ــات الرتقي عام

أي  بــن  مســافة  وضــع  يجــب  بينــام 

ــأيت  ــي ت مــن هــذه العامــات واملــادة الت

ــا. بعده

)14( ال توضع مسافتان متتاليتان البتة.

)15( عندمــا يقــع حــرف الــزاي بعــد 

النــون يراعــى مــد حــرف النــون، فمثــًا: 

ــز(. ــو: )نـ ــح ه ــأ، الصحي ــز( خط )ن

)16( يذكــر اســم الكاتــب داخــل البحــث 

كلمــة  تُوضــع  فــا  تعريــف،  أي  دون 

دكتــور أو أســتاذ أو برفيســور أو د. أو أ.د. 

ــام االســم. أم

ــة  ــات القرآني ــذ اآلي ــل أن تُؤخ )17( يفض

ر؛  مــن نــص مربمــج ومشــكول، وإذا تعــذَّ

ــة  ــن اآلي ــع، ويفصــل ب ــات تطب ــإنَّ اآلي ف

واألخــرى نقطــة، وال مانــع مــن وضــع 

فاصلــة بــن فكرتــن يف اآليــة الواحــدة 

ومتيــز  طويلــة،  اآليــة  تكــون  عندمــا 

اآليــات بإشــارة اآليــة أو اآليــات املقتبســة 

ــا. ــا وبعده قبله

األعــام  بأحــد  التعريــف  عنــد   )18(

الســابقن بســنة الوفــاة، تســتعمل كلمــة 

ــويف 790هـــ(. ــذا )ت ــويف هك تُ

- ثانيًا: توثيق الكتب واملراجع:

)1( تثبــت اإلحــاالت أســفل كل صفحــة، 

كل  يف  جديــد  مــن  يبــدأ  ترقيــم  مــع 

صفحــة جديــدة، عــوض ترقيــم اإلحــاالت 
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ــث. ــة البح ــع إىل نهاي ــكل متتاب بش

)2( يســتعمل يف كتابــة اإلحالــة الخــط 

ــن بحجــم  ــن لك نفســه املســتخدم يف امل

.)13(

)3( يذكــر اســم الكاتــب أوَّاًل، ثــم عنــوان 

ــر،  ــر، ودار النشـ ــد النشـ ــم بل ــاب، ث الكت

طيــب،  مثــال:  والصفحــة.  والســنة، 

بوعــزة، يف داللــة الفلســفة، بــروت، مركــز 

)2012م(،  والدراســات  للبحــوث  منــاء 

)ص/ 50(، ويف حالــة وجــود أكــر مــن 

ــر الصفحــة،  ــل ذك ــر الجــزء قب جــزء يذك

ــع  ــر توض ــخ النشـ ــرف تاري ــم يع وإذا لـ

ــرار  ــة تك ــة: )د.ن(، ويف حال ــارة اآلتي العب

ــب، بوعــزة، يف  املرجــع، فيكتفــى بـــ: طي

الفلســفة، مرجــع ســابق، )ص/  داللــة 

60(. ويف حالــة تكــرار املرجــع مبــارشة 

بعــد اإلحالــة عليــه، فيكتفــى بـــ )املرجــع 

املنهــج  ويلتــزم   ،)62 )ص/  الســابق(، 

نفســه يف اإلحالــة عــى الكتــب األجنبيــة.

مقــاالت  توثيــق  إىل  بالنســبة   )4(

ــا  ــة م ــدد الدوري ــع ع ــات، فيُوض الدوري

بــن عنــوان الكتــاب وتاريــخ النشـــر، 

ــة؛  ــا بالنســبة إىل األطروحــات الجامعي أمَّ

وعنــوان  الكاتــب،  اســم  إىل  فيُشــار 

األطروحــة، والجامعــة الصــادرة عنهــا، 

والســنة، ثــم الصفحــة، وكذلــك األمــر 

بالنســبة إىل توثيــق بحــوث املؤمتــرات 

والنــدوات.

)5( بالنســبة إىل اآليــات القرآنيــة، فيكــون 

التوثيــق كاآليت: »ُقــْل ُهــَو اللــُه أََحــٌد« 

)اإلخــاص: 1(، ويكــون التوثيــق يف املــن، 

وليــس يف الهامــش.

لالتصال بالمجلة

ــس  ــم رئي ــات باس ــع املراس ــه جمي توج

ــاء، إىل: ــة من ــر دوري تحري

nama-journal@nama-center.com

وتتضمن املراسات:

- نســخة مــن البحــث عــى شــكل ملــف 

التوجيهــات  وفــق  مكتوبــة   ،)Word(

ــاه. ــة أع املوضح

رة العلمية للباحث. - نسخة من السِّ

ًصا تنفيذيًّا عن البحث. - ُملخَّ
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أ. دراسات ومقاالت حرة

1. السينما والهوية الوطنية: 
في تداخل اإليديولوجي 

والجمالي.
ربيع الجوهري

اتخــاذ  إىل  الكالســيكية  األفــالم  تتجــه 

ــع  ــاىش م ــا يت ــا له ــرد منهًج ــة ال خطي

»املطلــق«  والتقديــم  النظــرة  أُحاديــة 

والسياســية  الفكريــة  للمواقــف 

تشــكيل  بهــدف  وذلــك  والهوياتيــة، 

يف  وعســكرته  املشــاهد  رأي  وبلــورة 

تخــدم  أيديولوجيــة  وتوجهــات  ميــول 

البعــد االســتعاري وفلســفة األنظمــة 

املهيمنــة يف العالـــم، فــإذا كانــت األدوات 

ــص يف البُعــد  ــه تتلخَّ النظريــة لهــذا التوجُّ

ــي  ــوي والتاريخــاين والنفــي التحلي البني

ــه  ــة تتج ــاليبه العملي ــإنَّ أس ــي؛ ف والوطن

ــة؛  ــة املتجانس ــتمرارية الردي ــو االس نح

ــل  ــاُء تواص ــو بن ــاس ه ــدف األس ألنَّ اله

الذهــاب  بــل  املتلقــي،  مــع  تأثــري 

ذلــك ومالمســة مشــاعره.  مــن  أبعــد 

لكــن البُعــد الطالئعــي الحــدايث جــاء 

ــدة  ــة« املُولَّ ــات املطلق ــائل »النظري ليس

لشــتَّى أنواع الرديات الُكربى، وليُؤشــكل 

تجانــس  ويشــذر  الــرد  اســتمرارية 

الزمــكان، ُمعلًِنــا موقًفــا إنســانيًّا وفردانيًّــا 

ــة  ــى الواقعي ــرب ع ــن الح ــا وليُعل وذاتيًّ

ــداليل  ــا ال ــة مبفهومه ــة والوطني املوضوعي

الجاعــي... ويف ثورتــه هــذه كــر كل 

حواجــز التواصــل »املنطقيــة والجاعيــة، 

منتشــيًا  والدينيــة«،  العلميــة  وحتــى 

والفينومينولوجيــة  الوجوديــة  بالنزعــة 

والتدافــع  والحريــة  للــذات  املنتــرة 

والســيايس... االجتاعــي 

باملشــاهد  االهتــام  إىل  وبالعــودة 

معــه،  التواصــل  ُســبل  عــن  والبحــث 

اعتــربت النزعــة الفيلميــة للســينا الثالثــة 

بالنخبويــة  الحداثــة  ســينا  طالئعيــة 

أمجــاد  عــن  الباحثــة  والربجوازيــة 

إبداعيــة ومقاربــات مبالغــة يف ســعيها إىل 

التميــز؛ لتتصالــح مــع اســتمرارية الــرد، 

ــردي  ــن مســتواه ال ــح املتشــذر م ولتزي

إىل مســتواه الــداليل املرتبــط بفلســفة 

ــدة  ــتعارية الجدي ــر االس ــة، وبفك النخب

ــورة.  ــة الشــعوب املقه املســتهدفة لوطني

ــة  ــذه اإلزاح ــن ه ــا م ــدف أساًس كان اله
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ــل يف  ــوي املُتمثِّ ــد الرتب ــل البُع ــو تعطي ه

الوطنيــة والــرتاث والُهويــة، وكلِّ مــا يُنقــل 

مــن األجــداد إىل األحفــاد، ويف ُمقابــل 

ــوء  ــل نُش ــن هــذا التعطي ــب ع ــك ترتَّ ذل

فضــاٍء ثالــٍث يُحــاِوُل التوفيــق بــن ثقافــة 

ــا أن  الــذات واملارســات الوافــدة، فإمَّ

ــل  ــدة، أو أن يتعطَّ ــة جدي ــي بتوليف ينته

ــا . ــة كُلِّيً ــوم الوطني مفه

--------------------------------------
1. Cinema and National 
Identity:  the Interrelation
of Ideology  and  Easthetics .

 Rabii el-Jawhari

 Classical films adopt linear 

narrative in their attempt to 

construct certain one-dimensional 

mode and “absolute” tendency 

determining national identity.

They shape viewers’ consciousness 

and their social attitudes and behav-

iors just to serve colonial interests 

and main streams’ ideologies. These 

films, accordingly, are based on 

national and structural binary op-

positions since they form two con-

tradictory entities that are the civ-

ilized colonizer and the primitive 

colonized. As for their style, they 

follow conventional tools to keep 

communication effective and per-

suasive. However, the avant-grade 

style, operating within modernist 

mode, deconstructs these reduc-

tive characteristics of classicism 

as it problematizes in general the 

absolutism that marks traditional 

theories.

At the level of the style, it frag-

ments the linearity to empower 

subjectivity over objectivity and 

hereafter to questions the way clas-

sical nationalism represents itself. 

As poor countries confront neo-

colonialism, some film directors 

shifts the fragmentation from the 

style to the content. Third cinema 

film directors, for example, opt for 
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linear narrative as they need to 

show the drawbacks of neocoloni-

alism in a communicative way. 

They, however, introduce how the 

pedagogical aspect (national iden-

tity) becomes disrupted by the 

performative mundane practices 

embodied in capitalism (Bhabha’s 

third space within its broad con-

text). 

--------------------------------------

2. هل يمكن صناعة مجتمع 
ذي »مهارات عالية« من خالل 

سياسة التعليم والتدريب 
المهني؟

نظرة في مخاطر التنمية أحادية 
النظر..

عبد اهلل بن سعيد الشهري

يُعالــج البحــث الحــايل أهميــة النظــر 

ــي  ــة الت ــط التنمي ــل يف إدارة خط املتكام

ــب  ــات التدري ــاح سياس ــى نج ــد ع تعتم

 ُ ــنِّ ــا، ويُب ــع م ــي يف مجتم ــم املهن والتعلي

خطــورة إهــال املكونــات االجتاعيــة 

والثقافيــة الداعمــة لتحــول ســلس إىل 

النتائــج املتوقعــة من خطــط التنمية تلك.

بُــدَّ مــن  الـــأرب، ال  ولتحقيــق هــذا 

النظــر إىل تحديــات االقتصــاد العاملــي 

ــة،  ــا وصياغــة خطــط التنمي ككل، وفهمه

وسياســات التدريــب والتعليــم املهنــي 

إيجابيــات  ضــوء  يف  بهــا  املرتبطــة 

وســلبيات تلــك التحديــات. وألنَّ البحــث 

بتفــادي  أكــرب  بشــكل  معنــي  الحــايل 

تكــرار الســلبيات التــي انتهجتهــا دول 

ــى إبــراز مزالــق النظــر  أخــرى؛ فإنَّــه توخَّ

ــار  ــوي املش ــط التنم ــادي يف التخطي األح

إليــه وتداعياتــه عــى ثقافــة املجتمــع 

. ككل

--------------------------------------
2. Is it possible to create 
a highly skilled society 
throughout the policy of 
professional education and 
coaching?

Abdou Allah ben-Said e-Chahri 

  This study deals with the 

importance of integral thinking 

and strategy in managing human 
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development that is based on the 

effective policy of professional ed-

ucation and coaching in a given 

society. 

The study, also, tries to show the 

drawbacks that can be generated 

from the act of neglecting social 

and cultural actors supporting the 

change resulted from the human 

development.

To achieve effective results, one 

should deal in general with the 

world economic challenges to un-

derstand them and therefore to 

cope with them using professional 

education and coaching. The re-

searcher, eventually, tries to point 

out the negative sides of one-di-

mensional thinking to prove the 

effective role of the human devel-

opment within multidimensional 

mode.

3. الحــدس والمفارقــة: قــراءة 
.. وصفيــة 

سلطان البنوي

ــُح املقالــة عالقــات مفهــوم الحــدس  تُوضِّ

ال  الطبيعيــة،  اللغــات  يف  باملفارقــات 

ــل  ــة التعام ــة الرياضي ــت اللغ ــا حاول ك

مــع أزمــة ينبغــي تفاديهــا والتخلــص 

منهــا؛ إذ مبربهنــة املنطقــي كــورت غــودل 

ــمَّ إدخــال مفهــوم  عــن عــدم االكتــال ت

ــك  ــة؛ وكذل ــة العلمي ــة يف املنظوم املفارق

املقالــة االعــرتاف  فــإنَّ أحــد مطالــب 

املنظومــات  داخــل  الحــدس  مبفهــوم 

ــاوي  ــوف النمس ــدُّ الفيلس ــة. ويُع املعرفي

لودفيــج فتجنشــتن مــن أهــم مــن ابتكــر 

اســتعاالت لهــذا االعــرتاف املعــريف، فبــنَّ 

كيفيــة تشــكُّل ذوات وعقــول تكشــف 

ــرب  ــددة ع ــانية املتع ــربات اإلنس ــن الخ ع

يف  والحــدوس  باملفارقــات  االعــرتاف 

اللغــات الطبيعيــة.

املفهــوم  لتأطــر  املقالــة  تســعى  وال 

ــك:  ــوي؛ لذل ــف ماه ــدٍّ وتعري ــل ح داخ

ــياقات  ــف والس ــرب الوص ــه ع ــي تُقارب فه

اإلنســانية.
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3.  Intuition and Irony
Descriptive study ..

Soultan el-Banaoui

       This study explains the 

relationship between the concept 

of intuition and the ironies existing 

in natural languages. The research-

er does not adopt the mathemat-

ical language‘s method that prob-

lematizes the issue. He rather uses 

Kurt Godel’s demonstration con-

cerning both the non-integrality 

and the annexation of the concept 

of the irony in the educational sys-

tem. One of the important points 

of this study is to recognize the 

role of the intuition within this 

educational system since Ludwig 

Wittgenstein offers practical uses 

of this new method converging in-

tuition with irony in natural lan-

guages. This study, thus, does not 

aim to limit this method within a 

rigid definition since it highlights 

description and contextual way of 

research.

--------------------------------------
4. موقف المعتزلة من االختالف 

العقدي الواقع بين الفرق 
اإلسالمية.

ياسين السالمي

مذاهــَب  اإلســالمية  األمــة  اختلفــت 

فقهيــًة، وفرقـًـا عقديــًة، وتباينــت مواقــف 

كل مذهــب وفرقــة مــن هــذا االختــالف 

ٍد، لكــن اســتقر  بــن ُمتســاهٍل وُمتشــدِّ

املذاهــب  اختــالف  أنَّ  عــى  األمــر 

واملجتهــد  رحمــة،  اختــالف  الفقهيــة 

ــخ أنَّ  ــاٍل، وترس ــى كُلِّ ح ــور ع ــه مأج في

اختــالف الفــرق العقديــة اختــالف فتنــة، 

ــد،  ــال واح ــور يف ح ــه مأج ــد في واملجته

ــا إذا أخطــأ؛ فإنَّــه  وهــو إصابتــه الحــق، أمَّ

بحســب  الفســق،  أو  الكفــر  يســتحقُّ 

املســألة املجتهــد فيهــا. ذلــك مــا نتــج عنه 

ــيق  ــا، وتفس ــا بعًض ــرق بعضه ــر الف تكف

األخــرى،  الطوائــَف  منهــا  طائفــة  كلِّ 

حتــى  األمــر  هــذا  مــن  يســلم  ولـــم 

ــي دعــت إىل النظــر  ــف الت بعــض الطوائ
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ــة. العقــي، ونبــذ التقليــد، أعنــي: املعتزل

التــي  أصولهــم  يف  املعتزلــة  د  تشــدَّ

ــى  ــوا ع ــن، فأوجب ــول الدي ــا أص جعلوه

جميــع املكلفــن العلــم بهــا علــًا يُفــي 

إىل اليقــن والقطــع، ولـــاَّ كان العلــم 

عندهــم ال يحصــل إالَّ بالنظــر العقــي؛ 

فقــد أوجبــوه أيًضــا مــن بــاب »مــا ال يتــمُّ 

ــوا  ــٌب«، وقال ــو واج ــه؛ فه ــب إالَّ ب الواج

بفســاد التقليــد، وهــو مــا أفــى بأكرثهــم 

ــيقه،  ــد، أو تفس ــي املقل ــر العام إىل تكف

ســواء وافقهــم أو خالفهــم. ولـــم يختلــف 

الحــال بالنســبة إىل املخالــف الــذي انبنــى 

خالفــه عــى نظــر واســتدالل، فقــد ذهــب 

جمهــور املعتزلــة إىل رفــض اجتهــاده، 

ــأوِّاًل.  ــو كان ُمت ــره ول ــم بتكف والحك

وبــه يظهــر أنَّ دعــوة املعتزلــة إىل النظــر 

كُلِّ  عــى  بإيجابهــا  والحكــم  العقــي، 

االجتهــاد  إىل  دعــوة  ليســت  ـٍف،  ُمكلَـّ

ــا هــي دعــوة إىل تقليــد  العقــدي، وإنَّ

املعتزلــة يف دالئلهــا تبًعــا لتقليدهــا يف 

ــدأ  ــع مب ــارض م ــا يتع ــو م ــائلها، وه مس

النظــر  بوجــوب  القــول  يف  املعتزلــة 

التقليــد!  وفســاد 

 4.     The  Attitude of 
Mu’tazilites towards the 
Doctrinal Differences amongst 
Islamic trends.

 Yassine e-Salmi

(Mu’tazila: school of rational 

thought)

   The Muslim nation has created 

different jurispudent trends and 

doctrinal groups. Some of these 

groups are rigid and some are 

rather moderate. However, it is 

well understood by Muslims that 

these differences offer mercy rath-

er than conflict.

The researcher in this context, 

therefore, is granted regardless 

some rigid groups who consider 

researchers to be unbelievers in 

case they follow wrong methods. 

As a result of this attitude, rigid 

groups accuse each other of being 
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infidel. Unfortunately, some trends 

within Mu’tazilites themselves 

commit this error. 

 Some Mu’tazilites follow rigor-

ous methods in researching to the 

extent that they impose them on 

people.

   For them, one cannot have knowl-

edge unless s/he accepts mental 

ways of dealing with revelation. 

People, therefore, should discard 

traditional and conventional ways 

of interpreting religion. 

 The researcher explains, hereafter, 

how Mu’tazilite’s rigorous method 

is reductive vis-à-vis other meth-

ods. Their methods itself becomes 

another tradition imposed on peo-

ple to be followed as an absolute 

example. This goes against men-

tal way of research preferred by 

Mu’tazilites themselves.

ــن  ــة م ــلفية: الحداث ــة س 5. نزع
ــتراوس. ــو ش ــور لي منظ

طارق عثمان

لـــم يكــن فالســفة مــا بعــد الحداثــة 

وحدهــم َمــن انشــغل بنقــد الحداثــة، 

فواقــع األمــر أنَّ هــذا النقــد كان محايثًــا 

ــط  ــا، فق ــوال تاريخه ــها ط ــة نفس للحداث

النقــد مــا بعــد الحــدايث هــو األعنــف 

واألكــرث راهنيــة.

ومــن نــاذج الفالســفة الذيــن نقــدوا 

بعــد  مــا  أفــق  خــارج  مــن  الحداثــة 

الحداثــة، الفيلســوف األلـــاين األصــل ليو 

شــرتاوس. تُحــاول هــذه الورقــة أن تعــرض 

طبيعــة النقــد الــذي وجهــه شــرتاوس 

للحداثــة، والحــال أنَّ شــرتاوس يُقــارب 

ــًدا عــرب  ــة سياســية، تحدي ــة مقارب الحداث

فلســفتها السياســية.

ـاًل  ُمتمثِـّ الحداثــة  جوهــر  يــرى  ـه  إنَـّ

السياســية  الفلســفة  مــع  قطيعتهــا  يف 

هــذه  أنَّ  شــرتاوس  يــرى  الكالســيكة. 

القطيعــة قــد أنجــزت عــى ثــالث مراحــل 

(ماكيافيلــي،  مــن:  بدايــة  متتابعــة 
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ــو)، ونهايــًة بـــ:  وهوبــز)، مــروًرا بـــ: (روسُّ

ــه شــرتاوس نقــده للحداثــة  (نيتشــه). يُوجِّ

ــا  ــة، وم ــذه القطيع ــده له ــن خــالل نق م

ــة  ــبوية ووضعاني ــن نس ــا م ــب عليه ترتَّ

وتاريخينيــة.

ويــرى أنَّ ســبيل خــروج الحداثــة مــن 

أزمتهــا يتمثَّــل يف عودتهــا لهــذه الفلســفة 

التــي أعرضــت  الكالســيكية  السياســية 

ــا.  عنه

--------------------------------------
5. Salafist Tendency: 
Modernism as viewed by 
Leo-Strauss

Tareq Outhman
  Postmodernists are not the 

only ones who problematize 

modernism, but there are other 

interesting scholars targeting 

modernism. Postmodernists, how-

ever, show certain contemporanei-

ty and effective deconstruction.

The American German Leo-Strauss 

is one of the philosophers who 

criticizes modernism from outside 

its context. This study, therefore, 

endeavors to explain how Leo-

Strauss criticizes modernism from 

a political perspective. 

He opposes, as the researcher ex-

presses, the essence of modernism 

embodied in its enmity and break 

with classical and political think-

ing.

Strauss argues that cutting ties with 

classicism has experienced three 

main stages in which Machiavelli, 

Hobbs, Rousseau, and Nietch have 

marked their philosophical atti-

tudes.

Strauss, in his turn, stands against 

modernist relativity, positivism, 

and historicity.

He, also, believes that the only 

solution for modernists to escape 

their crisis is to go back to classical 

and political philosophy. 
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ب. ملف العدد

6. علوم الوحي والدراسات 
اإلنسانية: آفاق الوصل 

وتحدياته.
الحسان شهيد

يتألــف النظــر املعــريف املتكامــل يف فقــه 

فلســفة اإلنســان، بدايــة مــن وجــوده 

حتــى شــهوده، مــن رؤيتــن علميتــن، 

املعرفيــة  القــراءة  مــن  األوىل  تبــدأ 

ــد  ــى البع ــة ع س ــي، املؤسَّ ــة للوح املطلق

ــل،  ــى والتمث ــم واملعن ــدي يف الفه التوحي

الثانيــة املفتوحــة  وتنتهــي إىل عتبــات 

ــون  ــبية للك ــة النس ــراءة املعرفي ــى الق ع

ــاين  ــد اإلنس ــى البع ــة ع ــاة، القامئ والحي

ــات  ــدد إمكان ــق، وتتع ــر والتحقي يف النظ

الرؤيتــن،  بــن  العالقــة  تلــك  تجســر 

يف  املشــخص  التوافــق  لذلــك  اعتبــاًرا 

األســاليب منهًجــا، ويف القضايــا موضوًعــا، 

لذلــك:  ووفًقــا  مقصــًدا؛  التفســر  ويف 

ــداف  ــوغ أه ــة بل ــذه الدراس ــد ه تتقصَّ

ــة: ثالث

- األول: الكشــف عن املســوغات املؤسسة 

لوصــل علــوم الوحــي بالعلــوم اإلنســانية.

- والثــاين: بيــان تفصيــي لحــدود إمكانات 

واملعرفيــة  املنهجيــة  بأبعــاده  الوصــل، 

ــة. والغائي

ــات  ــات واملعيق ــث: رصــد التحدي - والثال

بــن  الوصــل  اســتكال  دون  الحائلــة 

علــوم الوحــي واإلنســانيات.

وملقاربــة طبيعــة تلــك الوشــائج التــي 

ــوم اإلنســانية،  ــوم الوحــي بالعل تصــل عل

ــم  ــر يف أه ــى النظ ــة ع ــتغلت الدراس اش

ــا  ــا معرفيًّ ــة به ــة املتصل ــا الرئيس القضاي

ومنهجيًّــا، فبــدأت بالبحــث يف املســوغات 

التكامــي  الوصــل  لذلــك  املنهجيــة 

ــراءة  ــوغن، يف الق ــا يف مس ــددة إيَّاه مح

ــرى  ــايل، وأخ ــب املج ــة ويف التناس املتبادل

التكامــي،  النظــر  يف  متمثلــة  معرفيــة 

ثــم يف تكامــل األركان، وأخــرى غائيــة 

تتمظهــر يف قانــون املصلحــة وتبــدو يف 

الحكمــة املطلوبــة.

ــألة  ــث يف مس ــق بالبح ــا يتعلَّ ــا يف م وأمَّ

ــوم الوحــي  ــة عل ــات عالق حــدود وإمكان

تحققهــا  ومــدى  اإلنســانية،  بعلــوم 
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وتنجيزهــا عمليًّــا، فقــد قســمتها الدراســة 

إىل ثالثــة مباحــث: 

- األول: يف إمكان العالقة املنهجية. 

- والثاين: يف إمكان العالقة املوضوعية. 

- والثالث: يف إمكان العالقة املقاصدية. 

لتشــكل تلــك املطالــب البحثيــة أهــم 

القضايــا الكــربى التــي تحســبها هــذه 

املطلوبــة  باألغــراض  وفيــة  الورقــة 

املوضــوع. مــن  املقصــودة  والغايــات 

--------------------------------------
6. Revelation Studies and 
Humanities:
Prospects and Challenges of 
Convergence

El-Hassan Chahid

  The integral cognitive theory 

related to humanities consists of 

two academic attitudes. While 

the first attitude is based on the 

absolute cognitive study operating 

within monotheist way of think-

ing, the second one is open to uni-

versal relative view dealing with 

humanistic approach. To opt for 

the convergence of the two differ-

ent approaches, multidimensional 

modes impose themselves as effec-

tive strategy to deal with method-

ological, thematic, and interpretive 

integrality. 

This study, accordingly, aims to 

reach three purposes: first, to dis-

cover the fundamental rationales 

behind the convergence between 

revelation studies and humanities. 

Second, to detail and determine 

the possibilities of the mentioned 

convergence with regard to its 

methodological cognitive, and rea-

sonable dimensions.

Finally, to observe the challenges 

and obstacles hindering the pos-

sible convergence between revela-

tion studies and humanities. 

To approach and understand the 

nature of this convergence, the re-

searcher deals with the main cog-

nitive and epistemological issues 
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relating revelation studies with 

humanities. He determines, here-

after, two rationales: one is related 

to the mutual study and the field 

proportionality and the other one 

is linked to the integrated theori-

zation and pragmatical research.

As for the possibility of the con-

vergence between the two fields, 

the researcher divides his study 

into three parts: the first part deals 

with the methodological aspect of 

the convergence, while the second 

part discovers the objective rela-

tionship between the two fields.

As for the third part, it constructs 

a workable and a practical side of 

this study.

-------------------------------------- 
7. دور التكامل المعرفي بين 

علوم الوحي وعلوم اإلنسان في 
فهم الواقع.

عبد الحليم مهورباشة

تهــدف هــذه الدراســة العلميــة إىل تنــاول 

علــوم  بــن  املعــريف  الوصــل  إمكانيــة 

الوحــي وعلــوم اإلنســان، عــن طريــق 

توظيــف مفهــوم التكامــل املعــريف كرؤيــة 

ــم  ــق فه ــة تحقي ــة، بغي ــة ومعرفي منهجي

ــادي  ــي واالقتص ــع االجتاع ــي للواق علم

العربيــة  للمجتمعــات  والســيايس 

واإلســالمية، وإذا كانــت علــوم الوحــي قد 

شــغلت منزلــة ومكانة يف املجــال التداويل 

تأسســت  علوًمــا  باعتبارهــا  اإلســالمي، 

لنصــوص  التأويليــة  القــراءات  عــى 

ــة)، أدَّى  ــنة النبوي ــرآن، والسُّ الوحــي (الق

انفصالهــا عــن علــوم الطبيعــة واإلنســان، 

ــا  ــريف، وأدخله ــا املع ــن ُنوِّه ــدِّ م إىل الح

يف أزمــة معرفيــة حــادة، وأدَّى يف الغالــب 

ـس بناهــا املعرفيــة، وأجهزتهــا  إىل تكلُـّ

عــدم  يف  ذلــك  ويتجــىَّ  املفهوميــة، 

قدرتهــا عــى اســتيعاب معطيــات الواقــع 

املعــارص، ويف املقابــل: إنَّ علــوم اإلنســان، 

التــي ظهــرت يف املجــال التــداويل الغــريب، 

عــى اعتبــار أنَّهــا علــوم تــدرس الظواهــر 

إْن  مــا  فإنَّهــا  واالجتاعيــة؛  اإلنســانية 

وبســبب  العــريب،  العالـــم  إىل  نقلــت 

ــى  ــة ع ــورات األيديولوجي طغيــان املنظ

خطاباتهــا، والتحيــزات القيميــة لنظرياتهــا 
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باملحصلــة  فإنَّهــا  املنهجيــة؛  ومداخلهــا 

ــن العقــل  ــا، ولـــم يتمكَّ لـــم تُثمــر معرفيًّ

اإلســالمي مــن دمجهــا يف املجــال التــداويل 

ــالمي. اإلس

- مــن هــذا املنطــق: تُبــنِّ هــذه الدراســة، 

أنَّ التكامــل املعــريف كأداة معرفيــة، وآليــة 

ــن  ــغيلُه م ــا تش ــة، ُيكُِّنن ــة منهجي إجرائي

إعــادة الوصــل بــن علــوم اإلنســان وعلوم 

الوحــي؛ لتحقيــق مقصديــن: 

املقصــد األول: تجديــد خطــاب علــوم 

فهــم  مــن  تتمكَّــن  حتــى  الوحــي، 

املعــارص  الواقــع  مفــردات  واســتيعاب 

تــه.  وتجليا

واملقصــد الثــاين: تأصيــل علــوم اإلنســان، 

ــة  ــاالت العلانية-املادي ــزع اإلح ــى نن حت

تقديــم  مــن  وتتمكــن  معارفهــا،  عــن 

تفســرات موضوعيــة للظواهــر اإلنســانية 

يف العالـــم العــريب، وهــذا كلــه؛ لتحقيــق 

قفــزة معرفيــة ُتكِّننــا مــن فهــم أوضاعنــا 

واالجتاعيــة،  والثقافيــة  الحضاريــة 

ونبــث روًحــا جديــدة يف املجــال التــداويل 

اإلســالمي، مــن خــالل توســيع فضائــه 

أدواتــه  وتطويــر  اإلبســتيمولوجي، 

املنهجيــة، ومقارباتــه املعرفيــة.

--------------------------------------
7.    The Cognitive 
Collaboration between 
Revelation Studies and 
Humanities in Examining 
Reality

 Abdel Halim M’hourbacha

    This  study aims  at    

understanding     the possibility 

of cognitive convergence between 

revelation studies and humanities. 

The researcher uses integral cogni-

tive method to understand the so-

cial economical and political reality 

within Muslim and Arab commu-

nities. Since the revelation studies 

has been limited to interpretation 

(of the holy book and traditions), 

it has been considered as different 

from Natural Sciences and humani-

ties This has created a kind of crisis 

and limitation affecting revelation 

studies.
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This latter is recently problematized 

as it is unable to deal with contem-

porary issues. Humanities, however 

deals with phenomenological and 

social dimension of reality. Though 

humanities operate effectively in the 

Arab world, it is still controlled by 

so many ideologies. This is why the 

Arab mind is still not able to inte-

grate it in the Islamic negotiated and 

generative cognition. 

 This study, accordingly, explains 

that the integral cognition, as a 

methodological and epistemological 

tool, can help effectively in the con-

struction of the already mentioned 

convergence between revelation 

studies and humanities.

This can achieve two main purposes: 

first, to renew the discourse of the 

revelation studies. Second, to con-

struct particular humanities that can 

go beyond materialism and that can 

enable us to understand our culture, 

civilization, and society. 

It can, also, create a new mode deal-

ing with epistemological and meth-

odological approaches. 

--------------------------------------
8. تكامل المعارف ودوره في 

فهم الدين.
العياشي ادراوي

التــي  الرؤيــة  الدراســة  هــذه  تنتقــد 

ــٍف بنفســه،  تــرى أنَّ الفكــر الدينــي ُمكت

ــم  ــن ال يُفه ــرة أنَّ »الدي ــة يف فك واملتمثل

إالَّ بعلــوم الديــن«، وتعتــرب أنَّ هــذا شــكَّل 

ــه  ــر نفس ــذا الفك ــور ه ــام تط ــا أم عائًق

مــن جهــة، كــا عرقــل جملــة مــن العلوم 

اإلســالمية الحاضنــة لــه مــن جهــة أخــرى. 

ــور  ــض التص ــة نق ــاول الدراس ــذا تح هك

االنغالقــي للمعرفــة، القائــم أساًســا عــى 

الفصــل بــن العلــوم واملعــارف، وإبعادهــا 

ــاع  ــل الدف ــض، يف مقاب ــا البع ــن بعضه ع

ــارف  ــاه أنَّ املع ــل مقتض ــور بدي ــن تص ع

التكامــل والتفاعــل،  محكومــة مبنطــق 

التباعــد  أســاس  عــى  قامئــة  وليســت 
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عــى  االســتدالل  ـة  مثَـّ ومــن  والتنافــر، 

ــي يف  ــر التكام ــذا النظ ــة ه ــدى أهمي م

ــل. ــوص التنزي ــي نص ــي وتلق ــم الوح فه

الوحــي  خطــاب  يف  النظــر  أنَّ  لتثبــت 

ونصــوص الديــن مــن منطلــق تكامــل 

املعــارف وتوافــق العلوم يجعــل من تلقي 

اإلنســان لتلــك النصــوص والخطابــات أمرًا 

يســرًا، مثلــا يجعــل فهمــه لهــا موســوًما 

مبــا يكفي من العمــق والشــمول واملرونة؛ 

ذلــك أنَّ الفهــم اإلنســاين لنصــوص الوحــي 

والتفاعــل معهــا -وفــق املنظــور التكامي- 

ــا يتــمُّ يف إطــار مقاصدهــا العامــة  إنَّ

ــة. وأبعادهــا الكلي

--------------------------------------
8.  The Role of 
Integral Knowledge in 
Understanding Religion

  el-Ayachi e-Draoui

  This study criticizes the idea 

indicating that religious thinking 

can stands by itself since religion 

cannot be understood except 

throughout pure religious studies. 

This, for the researcher, has con-

structed an obstacle hindering the 

possibility of development in reli-

gious studies. The researcher, also, 

tries to deconstruct limited ways 

of thinking that is based on the bi-

nary opposition between different 

kinds of sciences. He, therefore, 

supports the idea that different 

kinds of knowledge can meet and 

collaborate to offer an effective un-

derstanding of religious texts.

This academic choice, hereafter, 

can make religious texts more in-

teractive and dynamic. 

--------------------------------------
9. عالقة الرؤية إلى العالـم 

بالتكامل المعرفي ..
)مدونة الغزالي أنموذجا(.

نصر الدين بن سراي
بعــد حالــة التــأزم اإلبســتيمي يف العلــوم 

املنهجيــة  وقصــور  عموًمــا،  اإلنســانية 

اإلســالمية:  الجامعــات  يف  التقليديــة 

ــوم  ــن العل ــل ب ــة التكام ــت منهجي أضح

يف  أهميــة،  ذات  رضورة  واملعــارف 
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امليثودولوجيــا املعــارصة ال ســيَّا عنــد 

اإلســالمي  الفكــر  يف  التجديــد  دعــاة 

ــريف  ــه املع ــذا التوجُّ ــر أنَّ ه ــارص؛ غ املع

ــًدا  ــم يكــن مقل ــة املعــارصة لـ يف املنهجي

ــة  ــة إجرائي ــة أو تقني ــل منهجي يف تحصي

ــدة  ــوم الواف ــع العل ــل م ــة يف التعام ذكي

أو األصيلــة، بــل علميــة التداخــل املعــريف 

ــارف  ــك املع ــن تل الداخــي والخارجــي ب

قــد كانــت عمليــة مارســة بالســليقة 

ومــن  اإلســالمي  الــرتاث  يف  املعرفيــة، 

يف  بوضــوح  نجــده  الظاهــرة  ناذجــه 

املدونــة اإلمــام الغــزايل وابــن تيميــة، 

العلــوم  بــن  الغــزايل  قــارب  حيــث 

ــالمي،  ــداويل اإلس ــال الت ــدة إىل املج الواف

املعــارصة  اإلســالمية  املنهجيــة  هــذه 

ــر  ــي يســعى الفك ــريف- الت ــل املع -التكام

ــا  إنَّ لتفعيلهــا،  املعــارص  اإلســالمي 

هــي وليــدة رؤيــة إىل العالـــم، حيــث 

ــك  ــاًّ يف تل ــة دوًرا ُمِه ــك الرؤي ــب تل تلع

يف  منهجيًّــا  ناظــًا  تُعــدُّ  إذ  املارســة؛ 

مختلــف  بــن  التكامــل  فكــرة  تصــور 

العلــوم باعتبــار منظومــة التوحيــد التــي 

واملعرفيــة،  العلميــة  املارســة  ترشــد 

وترســم لهــا الغايــة والهــدف، كــا أنَّ 

مســألة التكامــل املعــريف املســتوحاة مــن 

ــة  ــة، ذات صل ــة التوحيدي ــة الكوني الرؤي

ــة  ــة ومارس ــة الكوني ــن الرؤي ــيجة ب وش

التكامــل كإجــراء منهجــي متضمــن يف 

ــروم  ــي ت ــة الت ــة التوحيدي ــة العقدي الرؤي

ــي يف  ــط املنهج ــكار، فالراب ــداع واالبت اإلب

التداخــل املعــريف الداخــي والخارجــي 

ــه نحــو  ــة الكونيــة وتبوصل تضبطــه الرؤي

التوجــه املعــريف الــذي يخــدم اإلنســانية، 

ومقاربــة أيب حامــد الغــزايل يف تقريــب 

املنطــق وغرهــا مــن املعــارف إىل املجــال 

تســتحق  مقاربــة  اإلســالمي  التــداويل 

هــذا  الباحثــن يف  انتبــاه  تســرتعي  أن 

ــة  ــذه الورق ــع ه ــاول أن نض ــل، نح الحق

الغزاليــة  املنهجيــة  املارســة  تلــك  يف 

للمعــارف اإلســالمية وغرهــا يف وجهتــن: 

ــع  ــي م ــريف الخارج ــل املع األوىل: التداخ

التداخــل  الوافــدة.  والثانيــة:  العلــوم 

ــارف اإلســالمية،  ــي يف املع ــريف الداخ املع

هــذه  مــن  نُفيــد  أن  ُيكننــا  وكيــف 

املقاربــة يف الراهــن الــذي يواكــب األزمــة 

اإلســالمي  الفكــر  الحاليــة يف  املعرفيــة 

ــل  املعــارص، وإىل أيِّ مــًدى ُيكــن أن نُفعِّ

هــذه الرؤيــة يف مقاربــة بــن العلــوم 

اإلســالمية وغرهــا مــن املعــارف؟ 
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9.  The Relationship 
between the Mediating and 
the Integral Cognition ..
(al-Ghazali’s Writings as 
E x a mp l e s ) .

 Naser Dine ben-Srai

   Since there is an epistemological 

crisis in humanities and an inability 

of the traditional methodology in 

Islamic universities, the integral 

cognition, converging different 

kinds of methods, becomes a ne-

cessity. This choice, however, lacks 

an intelligent way of dealing with 

different aspects of knowledge. 

It is still based on spontaneous 

process. One can discover this 

spontaneity in the writings of al-

Imam al-Ghazali and Ibnu Taimia. 

Al-Ghazali compares between new 

coming knowledge and the Islamic 

studies field to activate a kind of 

integral cognition as required in 

recent Islamic research. This new 

method of study for al-Ghazali, 

should, respect monotheism as an 

important aspect, but, of course, 

it calls for a kind of openness to 

all universal way of thinking and 

meditating.  Al-Ghazali develops, 

therefore, a method believing in 

creation and novelty.

The interrelation amongst various 

methods is led by the universal 

way of thinking that serves hu-

manity. Al-Ghazali’s approach of 

convergence, therefore, deserves to 

be examined for two reasons: first, 

to interrelate the external cogni-

tion with the new coming ones. 

Second, to interrelate the internal 

Islamic cognition with contempo-

rary issues to find out a way to deal 

with the recent cognitive crisis in 

Islamic thinking. 

This can activate effectively Islam-

ic Knowledge in relationship with 

other studies.
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