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جّدد بالمسألة المفهومية
َ
نحو وعي ُمت

حرير د. عبد الرزاق بلعقروز
ّ
بقلم رئيس الت

ن وصّي نفسك، و ال تجعل الّرجال أْوصياءك؛ و اعقل 
ُ
“وك

ك مسؤول عن عمرك”
ّ
، فإن

َ
ِتك

َ
ظ من ِسن

ّ
أمرك، وتيق

“إنَّ تكرار الكلمة ال يعني ِتكرار المفهوم، لذلك يجب إعادة 
ركيب الذي يكون المفهوم متضمنا فيه”

ّ
الت

الحارث بن أسد المحاسبي

جورج كانغيالم

افتتاحية
العدد
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ــارة  ــة بالعب ــذه االفتتاحي ــدء يف ه إن الب

والعمــل  املعرفــة  يف  قصــٌد  لهــو  األوىل، 

ــل عــن  ــل العق ــا يتعطَّ عــى حــد ســواء، ف

ــلوك عــن انطالقــه، إالَّ عندمــا  إبداعــه، والسُّ

ــه،  ــة عــى عقل يجعــل اإلنســان لغــره ِوصاي

ــر،  ــق التَّدب ــه طري ــم ل ــه، ويرس ــر مكان يَُفكّ

بينــا األصــوب هــو كَــْر هــذه الدائــرة 

واالعتــداد بالــّذات يف االستشــكال والَفْحــص، 

ــظ مــن حــال الغفلــة الفكريــة، وهــذا  والتيقُّ

ــل  هــو املعنــى الــذي يجعــل الفكــر يتأمَّ

ــة  ــوص املَْقُصوص ــن النُّص ــزل ع ــياء مبع األش

ــائدة أو اآلراء املفروضــة ليــس بقــوة  السَّ

الربهــان، وإمنــا بقــوة التَّقليــد والعجــز عــن 

االنطــالق والحركــة، ومــن املعلــوم أنــه ال 

فــرق بــن إنســان يقلّــد وبهيمــة تنقــاد.

ـــدة  ـــهد معان ـــاب ش ـــة ب ـــس يف املعرف ولي

وقَلَقـــا وتَيْهـــا، مثـــل مـــا شـــهده بـــاب 

ـــة،  ـــي روح املعرف ـــم ه ـــم، ألن املفاهي املفاهي

ـــان هـــذا  ـــاة عـــى حـــّد ســـواء، وبي وروح الحي

األمـــر أنَّ املفهـــوم ال ينحـــر يف االســـتنباط 

الّنظـــري لألفـــكار، بـــل هـــو موصـــول بنمـــوذج 

ــار  ــا االختيـ ــي مبناهـ ــة التـ ــاة العمليـ الحيـ

اإلرادي، ولـــو أنَّنـــا صنَّفنـــا منزلـــة املفهـــوم 

ـــه »الّنســـيج  ـــا إنّ ـــوم، لقلن ـــواب العل ـــن أب ضم

ــل العلـــوم ِبرُّمتهـــا،  الّضـــام« الـــذي يتخلَـّ

ــري  ـــذا فحـ ــة. ول ــا والعمليـ ـــة منهـ الّنظري

ـــكلني  ـــوم، مستش ـــر املفه ـــوض بح ـــا أن نخ بن

تََشـــكُّله،  لقوانـــني  وفاحصـــني  ملســـائله، 

ومســـتنبطني للكيفيـــة املنهجيـــة التـــي نتحـــرَّر 

ـــا،  ـــى مفاهيمن ـــن ع ـــا اآلخري ـــن وصاي ـــا م به

ـــا هـــو  ـــل، مب ـــل األصي ـــل التََّعقُّ ـــارس فع وأن من

ــز  ــز: التَّمييـ ــى التَّمييـ ــدرة عـ ــل القـ تحصيـ

بـــني اإلبداعـــي والتَّقليـــدي، والتَّمييـــز بـــني 

املتشـــابهات و املُتشـــاكالت، والتَّمييـــز بـــني 

ـــم املرصوصـــة.  ـــم املقصوصـــة واملفاهي املفاهي
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ــب أن  ــن الواج ــذا، فم ــرَّر ه       وإذ تق

ــعي إىل مقصودنا،  نقتــر عليــه، ونــرف السَّ

يف  املفهــوم  اعتباريــة  عــن  اإلبانــة  وهــو 

االعتباريــة  هــذه  وتــأيت  الحــايل،  فكرنــا 

ى لهــا  مــن أن مســألة املفهــوم كــا تصــدَّ

الّنــص الــرايث اإلســالمي، كانــت منحــرة 

ــات؛ ومل  ــات واملنطقي ــث اللُّغوي ــن مباح ضم

ــة إىل  ــية أو الرؤي ــردات التَّأسيس ــس املف تالم

ــا إىل  ــرب منه ــات أق ــي إىل الجزئي ــامل؛ فه الع

ــد  ــذاك يعان ــل حين ــد كان العق ــات؛ فق الكلي

محلّهــا  ويُِحــلُّ  اليونانيــة،  االصطالحــات 

اصطالحــات مأصولــة، تجــد ذخريتهــا اللغويــة 

ــص  ــص القــرآين مبــا هــو النَّ ــة يف النَّ واإلجرائي

املؤســس للثقافــة اإلســالمية. فســادت آليــات 

إليــه  واملدخــل  املنطــق  لحــد  التَّقريــب 

باألمثلــة الفقهيــة واأللفــاظ العاميــة، وآليــات 

ــم  ــم الفقــه بعل ــه املنطــق، أو دمــج عل تفقي

املنطــق اســتصالحا واســتكاال واســتعاال.

إال أن مســألة املفاهيــم، تعــّدت هــذا 

ــة  ــر يف الثقاف ــو ظاه ــا ه ــزيئ ك ــد الج الح

اإلســالمية املورورثــة، وباتت تالمــس املفاهيم 

الكــرى املَُؤّسســة للثَّقافــة اإلســالمية، فدخــل 

مفهــوم الديــن ومفهــوم العلــم ومفهــوم 

اإلنســان ومفهــوم األرسة ومفهــوم الثقافــة 

يف  التَّوحيــد  ومفهــوم  الحكمــة  ومفهــوم 

قلــق والتبــاس، بســبب االســتناد يف فهــم 

ــدايث  ــم الح ــاظ إىل املعج ــذه األلف ــاين ه مع

الــذي يَْعتـَـِر باإلنســان وليــس باإللــه، ويَْعتـَـر 

ــاة  ــر بالحي ــب، ويَْعت ــس بالغي ــل و لي بالعق

ــذا،  ــل ه ــة، وقب ــاة الثاني ــس بالحي األوىل ولي

ــط بالســياقات  ــر بالنِّظــام اللغــوي املرتب يَْعتَ

الثقافيــة الغربيــة، وليــس الّنظــام اللغــوي 

ــه ال عمــران  ــوم أن ــه. ومعل ــذي ينتمــي إلي ال

ــان  يف العلــوم مــن غــري انتــاء معــريف وجري

عــى عــادات اللغــة يف التعبــري و التَّبليــغ.

ــتخرج  ــن يســ ــارص ل ــي املعـــ إنَّ الوعـــ

الحصيــف  بالبحــث  إال  املفاهيــم،  دفائــن 

واالستشــكال واملقارنــة بــني نظامــه اللغــوي، 

واألنظمــة اللغويــة الســائدة، ألن املفهــوم 

ــذي  ــرد، وال ــي املج ــدرك العق ــو امل ــس ه لي

يريــد أن يتعــاىل عــى األلفــاظ، إمنــا هــو 

املُــدرك العقــي  الــذي يســتنبطه القــارئ 

ــكاك  ــه ال انف ــى هــذا أن ــظ، ومقت ــن اللَّف م

ــكاك  ــظ، وال انف ــوم عــن اللَّفــظ والالّف للمفه

ــوالت))) عــن  ــم أو لألفــكار أو للمق للمفاهي

ذخريتهــا اللُّغوية؛ ومناذجهــا املعرفية يف إدراك 

الوجــود. وإذا كان هــذا هكــذا، فــإنَّ املطلوب 

ــّمي وحــدات الخطــاب اإليديولوجــي  ــن نُس ــو: » نَح ــول أالن بادي ))) يق

الخطــاب  ووحــدات  مفاهيــم،  العلمــي  الخطــاب  َوَوحــدات  أفــكارا، 

الفلســفي مقــوالت«. أوردهــا الريــي، فتحــي، يف مســاهمته »نشــوء 

املفهــوم والفكــرة واملقولــة وســرورتها يف مختلــف الّتشــكيالت الخطابية«، 

يف كتــاب : عبــد الســالم املســّدي و آخــرون، تأســيس القضيــة االصطالحيــة، 

ــة، 989)، ص 09).  ــت الحكم ــس، بي تون
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هــو إعــال منهجيــة جديــدة يف تفكيــك 

ــة.  ــة اإلبداعي ــامل املفهم ــم ورســم مع املفاهي

إن هــذا العــدد الجديــد واملــزدوج 7/6 

مــن مجلــة منــاء لعلــوم الوحــي والّدراســات 

ــه  اإلنســانية« يبتغــي وصــل األبحــاث وتوجي

العقــول نحــو املســألة املفهوميــة يف مجــاالت 

عيــة، يك نرتقــي مــن  العلــوم اإلنســانية والشَّ

رتبــة النَّقــل للمفاهيــم مــن املــوروث أو 

مــن الحديــث، إىل رتبــة املكابــدة املفهوميــة، 

ــدة مبــا هــي التحــام عقــي وروحــي،  واملكاب

ــوأ  ــور األَْض ومبــا هــي جهــاد علمــي هــي النُّ

ــر الفعــل هــو اآلخــر مــن االضطــراب  لتحري

والرَّتابــة واالرتــكاس؛ واألخــذ بــه إىل املُبَــاَدءة 

واملبــادرة واإلنجــاز. وهــذا معنــى قولنــا مــن 

قبــل إن للمفاهيــم جــزءا نظريــا وآخــر عمليا. 

جوانــب  بــكل  أحطنــا  أننــا  نّدعــي  ال 

وأبعــاد املســألة املفهوميــة، وإمنــا نبتغــي 

ــوم  ــة املفه ــر إىل قيم ــات الفك ــت اهتام لف

وأسســه  اللُّغويــة  مرُكّباتــه  حيــث  مــن 

ــراءات  ــت إج ــم ليس ــة، فاملفاهي امليتافيزيقي

محايــدة ال أثــر للتحيّــز فيهــا؛ إمّنــا تندمــج يف 

صميــم خيــارات الباحــث واملفكــر، وتتفاعــل 

املبنــي  املعــريف  النمــوذج  مــع  جدليــا 

التحيّــز واالختــزال واالختيــار رأســا.  عــى 

وهــذا مــا ســعى ملــف هــذا العــدد 

املــزدوج 7/6 إىل استشــكاله وفحصــه مــن 

مــن  والبــد  متباينــة.  معرفيــة  مرجعيــات 

القــول بأنّــه فضــال عــن مقــاالت امللــف 

هــذا  فــإن  املفاهيــم؛  لســؤال  صــة  املَُخصَّ

أهميــة  ذات  نصوصــا  أيضــا  العــدد ضــمَّ 

قصــوى؛ بخاصــة يف ســياق مــا ميــور بــه 

ــام، وأمرهــا  ــري االهت الفكــر مــن مســائل تث

يســتلزم أن نفكــر فيهــا، وندخــل يف حواريــة 

والتَّصــاُوب  املَُصاَححــة  ألجــل  الغــري  مــع 

ــكال  ــث »استش ــكان بح ــكاالتها. ف ــول إش ح

ــاب  ــون للخط ــد أرك ــد محم ــب يف نق التَّغري

الّدينــي«، واقفــا عــى وقــوع محمــد أركــون 

ــي  ــالمي و املتلق ــي اإلس ــني املتلق ــدل ب يف ج

ــؤال  ــه لس ــة مقاربت ــث قيم ــن حي ــريب م الغ

هــذا  أن  الباحــث  يــرى  بينــا  الديــن، 

االعتقــاد قــد حجــب األدوات املعرفيــة التــي 

ــوروث  ــتيعابه للم ــون يف اس ــا أرك ــل به توّس

حامــال  الثــاين  البحــث  وجــاء  والحديــث. 

الثالثــة بــن املتقدمــن  »العقــول  عنــوان 

حيــث  الّتكامــل«،  ومعضلــة  واملتأخريــن 

عــرض الجــدل بــني العقــل الفقهــي والعقــل 

صيغتــه  يف  ــويف؛  الصُّ والعقــل  الفلســفي 

التاريخيــة ويف صيغتــه املعــارصة؛ مقرحــا 

ــني  ــل ب ــاق التَّكام ــدي إلحق ــوذج املقاص الّنم

مراتــب هــذه العقــول. أمــا البحــث املوســوم 

الجــذور  يف  قــراءة  املــزدوج  »بالعنــف 

ــك  ــد ســعى إىل تفكي ــف« فق املؤسســة للعن

ــث،  ــرأي الباح ــو، ب ــذي ه ــف، ال ــل العن أص
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ولــة الحديثــة وعنــف  آت مــن طريــق الدَّ

الســيادة يف الســياق الحــدايث، وآت أيضــا مــن 

تأويــل املقــّدس يف الســياق الــرايث، منتهيــا إىل 

ــة  ــة األحادي ــرُّر مــن عقلي أن التَّســامح والتّح

هــي األفــق للقطــع مــع العنــف املســتشي 

يف هــذه الســياقات الســائلة. أمــا البحــث 

املوســوم بـ«النحــو والبالغــــة: مــن صــور 

التكامـــل املعــريف يف خدمــة النــــص األديب« 

فقــد وجــد يف النمــوذج التكامــي بينهــا يف 

ــث  ــل الباح ــا جع ــة، م ــد جّم ــخ فوائ التاري

التأســييس«. »التَّكامــل  بـــ  عليــه  يصطلــح 

الفقهيــة  »املارســة  بحــث  وتعــرّض 

ــة األرض يف البــالد  ــة ملكي ــد أهميــ وتصاعــ

التونســية ويف مــر خــالل القــــرن الســادس 

الفقهيــة  املنظومــة  محوريــة  إىل  عــر«، 

وإىل دورهــا يف توجيــه الحيــاة االجتاعيــة 

ورســم رهاناتهــا، مطبقــا هــذا املنظــور عــى 

التَّشيــع وعالقــة  ملكيــة األرض، وقوانــني 

ــع. ــا و املجتم ــة بالجغرافي الظــروف التاريخي

املفرتضــة«،  »الدولــة  بحــث  أمــا 

ــق  تتحقَّ مل  الدولــة  أنَّ  إىل  ذهــب  فقــد 

بســبب  ليــس  اإلســالمية،  الثقافــة  يف 

الرؤيــة الدينيــة اإلســالمية، وإمنــا بســبب 

ــا هــو روحــي.  ــلطان التســلطي باســم م السُّ

»التجديــد  العــدد  ملــف  أبحــاث  أمــا 

يف املفاهيــــم مــن منظـــــور علــوم الوحــي 

افتتحــت  فقــد  اإلنســانية«،  والدراســات 

ببحــث عنوانــه »إبــداع املفهــوم وصناعــة 

املصطلــح يف تجربــة طــه عبــد الرحمــن«، رام 

كاتبــه رســم منهــج الخروج مــن ضيــق االتباع 

ــة التَّأثيــل واإلبــداع. تــاله  والتَّهويــل إىل رحاب

ــوم يف  ــكلة املفه ــوم بـــــ»مش ــث املوس البح

تاريــخ العلــوم: جــورج كانغيــالم أمنوذجــا«، 

ــان عــن وحــدة املصــدر يف املفهــوم،  ــد أب وق

وأن االختــالف آت مــن اختــالف موضوعــات 

ــة ال  ــرار الكلم ــا إىل أن تك ــا نبَّهن ــوم، ك العل

يعنــي تكــرار املفهــوم، وأن املطلــوب هــو 

بحــث  وتعــرض  دومــا.  الّركيــب  إعــادة 

ــد املفهومــي إىل  ــز املفاهيــم: مــن النّق »تحّي

ــوم  ــوذج مفه ــاري« إىل من ــاء الحض ــق البن أف

الثقافــة عنــد مالــك بــن نبــي؛ ورصــد آليــات 

ــن  ــة م ــوم الثقاف ــره ملفه ــي يف تحري ــن نب ب

أســلوب الهــدم ووصلــه بأســلوب البنــاء. 

أمــا بحــث »مفهــوم اإلســتطيقا وإشــكالياته 

يف فلســفة الصــورة عنــد إدمونــد هــورسل«، 

فقــد راهــن عــى توفــر مالمــح جاليــة 

عنــد هــورسل، مل تعــرف نفــس االهتــام 

ــوم واملنطــق  ــا العل ــه قضاي ــت ب ــذي حظي ال

يرمــي  غرضــه  يف  فالبحــث  لهــذا  عنــده، 

هــورسل.  عنــد  اإلســتطيقا  إظهــار  إىل 

ــد الوهــاب  ــود عب وتعــرّض بحــث »جهــ

املســــري يف بنــاء فقــه التحّيــز« إىل مســاءلة 

عدائــه  عــن  والكشــف  م  التّقــدُّ مفهــوم 
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ــط  ــاث يف خ ــة األبح ــارت بقيّ ــان. وس لإلنس

التفكــري يف املفهــوم استشــكاال واســتدالال؛ 

ــن  ــوم ب ــفة واملفه ــث »الفلســ ــي بحــ وه

توســــط املعنـــــى واملعرفــــة يف الديانــة 

ــد  ــة عن ــوم العلّ ــث »مفه ــيحية«، وبح املس

ــن واملتكلّمــن«، وبحــث  الفالســفة واألصولي

»التَّخصصيـــة الّتكامليــــــة واملوضوعيــــة 

ــن املفهومــن يف  ــف نعمــل بهذي املتحّيزة:كي

ســياق املراكــز البحثيــة«، ثــم بحــث »مفهــوم 

ــة: قــراءة  ــة يف البحــوث اإلنرثبولوجي الثقافــ

ــداول«.  ــارات الّت ــياقات الّنشــأة ومسـ يف سـ

وتضمــن العــدد املــزدوج أيضــا: قــراءة يف 

كتــاب »روح التفلســف لحمــو النقــاري«، 

»العالقــة  تواليــا:  هــي  ثــالث  وترجــات 

الحــق  فلســفة  والقانــون:  األخــالق  بــن 

ــة  عنــد هابرمــاس مــن وجهــة نظــر الّتداولي

الرتنســندنتالية«، لــكارل أوتــو آبــل«، ترجمها 

د . عبــد العزيــز ركّــح؛ واألخــرى »أيُّ أخــالق 

للزّمــن الحــارض: قــراءة زيغمونــت باومــان«، 

ــة  ــاردل«؛ و»الوضعي ــوان ش ــري أنط لــــــ: بي

ــة« لــــ ريتشــارد  ــة للفلســفة األخالقي الحالي

ــدي.  ــد جدي ــني: أ.د محم ــم الّنص روريت، ترج

ــع  ــدا م ــوار جدي ــدد ح ــن الع ــا تضّم ك

ــه يف  ــول منهج ــالق، ح ــل ح ــور وائ الروفس

الّنظــر الفكــري، وضفــرية مفاهيمــه، وأبعــاد 

واألخالقيــة. اإلبســتمولوجية  مشوعيــة 

بــأن  اإلقــرار  مــن  بــدَّ  ال  األخــري،  ويف 

مجلّــة منــاء، مــا تــزال تواصــل إنــارة الــدروب 

لإلنســان  والقيميــة  واملنهجيــة  املعرفيــة 

ــْشق،  ــذي يُ ــور األضــوأ؛ ال ــن النُّ الباحــث؛ ع

التَّقليــد ويُْســكنها  ات مــن  الــذَّ يُحــّرر  يك 

ــز:  ــع والحاف ــوان اإلنســاين الرَّاف ــا يف العن دوم

االجتهــــاد يف العقــــل والجهــاد يف اإلرادة. 

ــاهات  ــي املس ــا، بتلق ــة دوم ــعد املجل وتس

البنــاء  تعكــس  التــي  الرصينــة  العلميــة 

علــوم  بــني  والركيبــي  التكامــي  الفكــري 

ــوم اإلنســانية، وتســعد بتلقــي  الوحــي والعل

الجديــدة  والرجــات  الحــرة  الدراســات 

والشعيــة.  اإلنســانية  املعرفــة  حقــول  يف 

ـــكر  ـــم الش ـــري إال تقدي ـــعنا يف األخ وال يس

إىل كل الفريـــق  املرابـــط مـــن أجـــل أن 

يواصـــل العقـــل املســـلم اإلرشاق بنـــوره 

ــت  ــي باتـ ــة التـ ــذه املجلّـ ــمس هـ ــن شـ مـ

مديـــر  مـــن  وتواصـــل،  اهتـــام  محـــل 

ــر  ــريف إىل مديـ ــارس املطـ ــتاذ يـ ــز األسـ املركـ

التحريـــر األســـتاذ هشـــام املـــي، فـــإىل 

العلميـــة  والهيئـــة  التحريـــر  هيئـــة  كل 

اإلخـــراج  يف  العاملـــني  وإىل  االستشـــارية، 

الفنـــي والتحريـــري للمجلـــة، كل الشـــكر 

ـــان  ـــِق بإنس ـــات األلْيَ ـــذه الواجب ـــى أداء ه ع

الُعمـــران الحضـــاري الـــذي يصنـــع التاريـــخ 

بهـــذا الفكـــر القويـــم و الســـلوك الرّشـــيد. 
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ــد أركــون، الفكــر األصولــي واســتحالة التأصيــل: نحــو تاريــخ  والتســاؤل مــن جديــد. ]للمزيــد انظــر: ُمحمَّ
ــح، بيــروت، دار الســاقي، )ط. 1(، )1999م(، )ص/ 22([. آخــر للفكــر اإلســالمي، ترجمــة وتعليــق هاشــم صال

13

د أمين بن جياللي ُمحمَّ

Mohammed Amine Bendjilali
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 فــي الواقــع المعاصــر علــى جميــع 
ً

 جذريــة
ً

أثــارت قضيــة التغريــب أســئلة
ــرح نفســه بإلحــاٍح لــدى 

َ
دة، والجانــب الفكــري للتغريــب ط أصعدتــه المتعــدِّ

ريــن العــرب، نظــًرا لُمحاكاتهــم للغــرب فــي مناهجــه، 
ِّ
العديــد مــن المفك

يــِة أو 
ّ
مــا ترتبــط بمحل ا قصــد حــلِّ مشــكلٍة، ُربَّ أو ُمجاراتــه إبســتيمولوجيًّ

إقليميــِة أو عالميــِة الفكــر، كمــا حــدث للفكــر العربــي اإلســالمي، لـــم نجــد 
ــد أركــون فــي مهارتــه الفكريــة العاليــة مــن  أحســن مــن نمــوذج ُمحمَّ
خــالل تعاملــه باقتــداٍر مــع النصــوص الفلســفية والدينيــة الغربيــة مــن 
جهــة، والعربيــة اإلســالمية علــى صعيــد آخــر. لكــن هــذا القتــدار الفكــري 
نظــًرا  أركــون،  لفكــر  ــي 

ّ
الُمتلق بأعُيــن  اإلبســتيمولوجية  قيمتــه  ــَد 

َ
ق

َ
ف

ــي ذاِتهــا، وخاصــة بشــأن مشــكلة 
ّ

لاللتبــاس الحاصــل فــي عمليــة التلق
مســؤولية  أركــون  ُحّمــل  وعليــه،  أركــون.  عنــد  الدينــي  الخطــاب  نقــد 
فكريــة مزدوجــة فــي فهــم هــذا الخطــاب، ســواٌء مــن الجمهــور الغربــي 
ا للثقافــة العربيــة 

ً
ــي اإلســالمي؛ األّول اعتبــر أركــون ُمتحّيــز

ّ
أو الُمتلق

ٌج للثقافــة  ــه ُمــروِّ
ّ
ــاه علــى أن

ّ
اإلســالمية وتراثهــا التقليــدي، والثانــي تلق

 موقــف 
ُ

نقــف الجبهتيــن  بيــن  الحداثــي.  العلمانيــة وُمنَجزهــا  الغربيــة 
ــس فكــر أركــون الــذي  تلبَّ

َ
ــا إلثبــات أّن قضيــة التغريــب لـــم ت الملتــزم فكريًّ

 الفكــِر ليــس 
ُ

ــا ]»وظيفــة ــًرا وظيفيًّ
ُّ
ــره بالبنيــات الفكريــة الغربيــة تأث

ُّ
كان تأث

مــا الفهــُم والســتيعاُب«)*(، علــى حــّد تعبيــر أركــون[، خــارج 
َّ
الفــرض وإن

ــرة التغريــب الفكــري.  دائ

الكلمــات المفتاحيــة: الغــرب، التغريــب، الديــن، الخطــاب الدينــي، اإلســالم، 
ــد أركون. اإلســالميات التطبيقيــة، ُمحمَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد أركــون فــي الحــوار الــذي أجــراُه معــه الصحفــي تركــي  )*( ورد هــذا التوصيــف علــى لســان ُمحمَّ
اَءات(، يوم الجمعة )02 ديسمبر 2011(. 

َ
ض

َ
ل من برنامج )إ الدخيل على قناة الجزيرة، في الجزء األوَّ

انظر الرابط:
 www.youtube.com/watch?v=8gR2q3pDg7I

ص تنفيذي [
َّ

] ُملخ
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The issue of Westernization has raised radical questions in 
contemporary reality at all its various levels, and the intellectual 
aspect of Westernization. He put himself with urgently to many Arab 
thinkers, because of its To emulate them of the West in its approach, 
or his career epistemological In order to solve a problem, Perhaps, 
are linked Local, regional or global thought, As happened to Arab-
Islamic thought; We did not find a better model than Muhammad 
Arkoun in his high intellectual skill Through his ability to deal with 
the Western philosophical and religious texts on the one hand, And 
Arab Islamic on another level. But this intellectual capacity, It lost 
its epistemological value With the eyes of the receiver of Arkoun’s 
thought, Because for the ambiguity in the receiving process itself, 
Especially on the problem of criticism of religious discourse at 
Arkoun. Therefore, Arkoun has a dual intellectual responsibility to 
understand this discourse, Whether from the Western public and 
from the Islamic receiver. The first considered Arkoun biased to the 
Arab-Islamic culture and its traditional heritage, And the second 
received it as a promoter of Western secular culture and modernist 
achievement. Between the two fronts; We stand intellectually 
committed to proving that the issue of Westernization Arkon’s 
thought was not worn Which was influenced Functionally affected 
by western intellectual structures. ]“The function of thought is not 
the imposition but understanding and assimilation,” In the Arkoun 
expression[. Outside the circle Intellectual Westernization.
Keywords: West, Westernization, Religion, Religious Discourse, 
Islam, Applied Islamology, Mohammed Arkoun.

] Abstract [ 
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ِر أركون
ْ
اِلي َحْوَل ِفك

َ
ك

ْ
ٌل اْسِتش

َ
َمْدخ

ــد  مُلحمَّ الفكريــة)))  املنظومــة  ارتكــزت 

ــُع  ــا وض ــة ِمحوره ــى أدوات نقدي ــون ع أرك

اليهوديــة،  )املســيحية،  الحضــارة  قضايــا 

اإلســالم) ومقــوالت الحداثــة )العقــل، الــذات، 

بُغيــة  النقــد)))  ِمَحــكِّ  عــى  العلانيــة) 

التدقيــق والتخريــج املوضوعــي، ويــرز هــذا 

جليًّــا خــالل دعــوة أركــون الريحــة إىل 

ــد،  د وواح ــدِّ ــايف ُمتع ــاء ثق ــي فض رضورة تبنِّ

واملعتقــدات  األديــان  مختلــف  يحتــوي 

ــار  ــاء باإلط ــذا االنت د ه ــدَّ ــتوعبها. يُح ويس

الضفتــني  بــني  يجمــع  الــذي  املتوســطي 

الــشق- واملغاربيــة  الغربيــة  )األوروبيــة 

ــن مــن إدراك  ))) إنَّ مفهــوم املنظومــة الفكريــة )système pensée) مُيكِّ

ــر  ــه الفك ــي تُوجِّ ــة الت ــات الضمني م ــتخراج املقدِّ ــة واس ــات الكامن العالق

ــد  ــا، وهــو مُيــارِس علوًمــا مختلفــة يف الظاهــر. ]انظــر: ُمحمَّ توجيًهــا حتميًّ

ا، بــريوت - باريــس، منشــورات  أركــون، الفكــر العــريب، ترجمــة عــادل العــوَّ

عويــدات، )ط. 3)، )985)م)، )ص/ 0))[. 

    وكان أركــون يقصــد بهــا أيًضــا اإلبيســتيمي )l›epistémé)، يقــول هاشــم 

ــون  ــّميه أرك ــا يُس ــية أو م ــلات األرثوذوكس ــإنَّ مس ــع؛ ف ــح: »بالطب صال

مقدمــة  ]انظــر   .»]...[ )اإلبيســتيمي)  اإلســالمية  الفكريــة  باملنظومــة 

ــد أركــون، الفكــر اإلســالمي: قــراءة علميــة، ترجمــة هاشــم  املصــدر: ُمحمَّ

ــايف  ــز الثق ــي- املرك ــاء القوم ــز اإلمن ــاء، مرك ــدار البيض ــريوت- ال ــح، ب صال

العــريب، )ط. ))، )996)م)، )ص/ 8)[.

))) يُعتــر النقــد مســتوى مــن مســتويات املشـــروع الفكــري ألركــون، فهــو 

ــا، عــى هــذا األســاس  ــد معرفيً رشٌط جوهــري لتأســيس كل مــا هــو جدي

يبــدأ أركــون مشـــروعه بنقــد الخطــاب اإلســالمي والخطــاب االستشـــراقي 

ــد  ــريب). ]للمزي ــر الع ــروع التنوي ــد )مشـ ــن نق ــد يتضمَّ ــذا النق ــا. وه مًع

انظــر: نــر حامــد أبــو زيــد، الخطــاب والتأويــل، الــدار البيضــاء - بــريوت، 

ــريب، )ط. 3)، )008)م)، )ص/ )))، ))))[. ــايف الع ــز الثق املرك

ــو- ــة الجي أوســطية اإلســالمية). هــذه الثنائي

حضاريــة والفكريــة أفــرزت قــراءات عديــدة 

حــول االجتهــاد األركــوين، حيــث حاولــت 

ــه  ــوين بإدراج ــر األرك ــة الفك ــط ُهوي أن تُنمِّ

يف خانــة التغريــب الفكــري ]أقصــُد بهــذا 

املصطلــح االنســياق الــكيِّ نحــو األنســاق 

وغربلــٍة  ــٍص  تفحُّ دون  للفكــر،  الغربيــة 

للفهــم  منهــا  األصلــح  وانتقــاء  لألفــكار، 

والتأويــل املوضوعــي[. ومــن أبــرز هــذه 

اإلســالموية  املنظــورات  نجــد  القــراءات 

ــة وأنَّ التكويــن األكادميــي  للتغريــب)3)، خاصَّ

ألركــون يحمــل بصمــًة غربيّــًة ناجــزًة يف 

العريب-اإلســالمي.  الفكــر  دراســاته حــول 

الداخـي  التناقـض  أنَّ  ذلـك  مـن  يبـدو 

يف فكـر أركـون يظهـر يف اشـتغاله عـى نقـد 

التغريـب يف حـدِّ ذاتـه، يف اآلن نفسـه يُوظِّف 

إبسـتيمولوجي  أسـاس  ذات  منهجيـة  أدوات 

غـريب يف مشوعـه النقـدي هـذا. إذن، َوفًقـا 

ــة  ي ــن األحقِّ ــري ع ــالمي«، للتعب ــة »اإلس ــواو لصف ــاف ال ــري تُض )3) يف نظ

هــة ضــدَّ  الكــرى للمارســات األيديولوجيــة والدينيــة اإلســالمية املوجَّ

ــال  ــن املج ــة م ــكار الغربي ــاء األف ــاًل: إقص ــزة. مث ــة املتحيّ ــاق الغربي األنس

ــالمي.  ــداويل اإلس الت

السياســية  العلــوم  الغربيــني يف  الباحثــني  الكثــري مــن  إنَّ       حتــى 

يســتخدمون كلمــة إســالم أو إســالمي كيفــا اتَّفــق، وبــدون أيِّ مراجعــة 

ــص نقــدي ملعرفــة مــدى مشـــروعية هــذا االســتخدام؛ لذلــك يــرى  أو تفحُّ

ث عنــه األصوليــون ومؤرّخوهــم مــن  أركــون أنَّ هــذا اإلســالم الــذي يتحــدَّ

املستشـــرقني الغربيــني ليــس إالَّ أيديولوجيًّــا، وينبغــي التفريــق بينــه وبــني 

ــنة  ــة األنس ــون، نزع ــد أرك ــر: ُمحمَّ ــي. ]انظ ــي أو التاريخ ــالم الحقيق اإلس

ــح،  ــم صال ــة هاش ــدي، ترجم ــكويه والتوحي ــل مس ــريب: جي ــر الع يف الفك

بــريوت، دار الســاقي، )ط. ))، )998)م)، )ص/ 8)[.
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لهـذه الحالـة، ميلـك ُمفكِّرنـا جغرافيـة فكرية 

ُمتناقضـة وَوْعرة التضاريس، يصُعب اإلمسـاك 

وسـاتها  مرتكزاتهـا  أو  ومطبَّاتهـا،  مبثالبهـا 

اإليجابيـة، مـاَّ يضُعنـا أمـام فكـٍر ُملْتَبَـٍس ال 

مُيكـن اخراقُـه بالفهـِم، إالَّ إذا كانـت لنا درايٌة 

صـٌة بفكـر أركـون، مـن حيـث  شـاملٌة وُمتخصِّ

تشـكُّالته البيئيـة وبناءاتـه الفكريـة الداخلية. 

مــن هنــا، نُحــاول إماطــَة اللّثــام عــن 

ــص  االلتبــاس املوجــود يف فكــر أركــون، وتفحُّ

)باملعنــى  املُفارقــة  املكُنونــة  املناطــق 

الرادوكــيس، Paradoxe) عنــد اســتلهامه مــن 

ــزٍة  األطــر املعرفيــة الغربيــة واعتادهــا كركي

توجيهيــٍة ودليــٍل منهجــي، حينــا مُيوِقــع 

الســياقات العربيــة واإلســالمية كموضــوع 

لدراســة الخطــاب الدينــي؟ من هــذا املنطلق، 

لإلســالميات  »علــم  أمــام  أنفســنا  نجــد 

ــا  ــا وموضوًع ــوُز منهًج ــذي يَُح ــة« ال التطبيقي

ــة  ــات الغربي ــا؛ كيــف ميكــن فهــم البني خاصًّ

عنــد أركــون -والتــي يُفــرض أنَّهــا تغريبيــة- 

داخــل هــذا العلــم الــذي يَنطوي عــى أدوات 

تُطبَّــق  ومناهــج غربيــة، ويف اآلن نفســه، 

هــذه األدوات يف محاولــة لتفكيــك البيئــة 

العربيــة واإلســالمية التــي تَعِكــُس إشــكاالت 

عــى مســتوى الخطــاب الدينــي تحديــًدا؟ 

ــن  ــون: »م ــِف أرك ــن ُمؤلَّ ــُد م كان القص

ــن إىل بغــداد: مــا وراء الخــري والــش«  مانهات

هــو الخــروج مــن منطــق حــرب ال متكافئــٍة 

ــات  ــة لعملي ــات خاضع ــني مجتمع ــا ب جذريًّ

تراجــع تاريخــي وتخلُّــف، ومجتمعــات ُتــي 

خياراتِهــا الفلســفية والسياســية عــى املســار 

ــٌل  املســتقبي للوجــود البــشي))). وهــذا دلي

: أحُدهــا غــريب  واضــٌح عــى وجــود عالَمــنْيِ

واآلخــر إســالمي، ُمتصارعــني فكريًــا حــول 

ــعي إىل  ــا الس ــٍة، وأيًض ــٍة ِقيَِميّ ــراض مَنَِطيّ اف

فرِضهــا مــن خــالل خطــاب دينــي يكــون 

ــه  ــة وامتداداتِ ــه الراثي ــن بخلفياتِ هــو املُهيِم

ــض،  ــرِض والرَّف ــة الف ــا لثنائي ــة، وفًق الحداثي

ــاه  ــة تج ــة الغربي ــة الفكري ــرُّك املنظوم تتح

منوذجهــا  تســويق  يف  اإلســالمي  العــامل 

ــاق  ــة باالعتن ــُه هــذه الحركي العلــاين، وتَُواَج

أو االنعتــاق مــن هــذا النمــوذج، مــن طــرف 

ــُع  ــة العربية-اإلســالمية. يََق ــة الفكري املنظوم

االجتهــاُد  الســابقة  الثنائيــة  ي  َحــدَّ بــني 

ــاٍد  ــج منطــق حي ــه تَخري ــوين يف محاولت األرك

ــه الدينــي، ولكــن  إبســتيمي، ال يُؤمــن بالتوجُّ

و»التحــرِّي  التاريخــي  العمــل  إىل  يدعــو 

لـــم  »فيــا  والتفكــري  السوســيولوجي«)5)، 

ــا وراء  ــداد: م ــن إىل بغ ــن منهات ــال، م ــف ماي ــون، جوزي ــد أرك ))) ُمحمَّ

الخــر والشـــر، ترجمــة عقيــل الشــيخ حســني، بــريوت، دار الســاقي، )ط. 

.(6 )ص/  )008)م)،   ،((

ــد أركــون، تاريخيــة الفكــر  )5) ورد هــذا املصطلــح، يف املصــدر: ُمحمَّ

العــريب اإلســالمي، ترجمــة هاشــم صالــح، بــريوت- الــدار البيضــاء، مركــز 

اإلمنــاء القومــي- املركــز الثقــايف العــريب، )ط. ))، )996)م)، )ص/ )5).
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يُفكَّــْر فيــه بعــُد يف الفكــر اإلســالمي«)6)، 

َوفًقــا للحقيقــة املوضوعيــة التاريخيــة للديــن 

وللخطــاب الدينــي. لكــن مــا الــذي يقصــده 

أركــون بالغــرب؟ هل هو الجغرافيــا أم الفكر؟ 

ــا  ــون حين ــق ألرك ــري العمي يَتجــىَّ التفك

فََصــَل وَميََّز بــني مصطلحْي أوروبــا والغرب)7). 

الدائــم  إلحاحــه  ضمــن  ينــدرج  وهــذا 

ــة  ــزة املفهومي ــاوز األجه ــِة وتج ــى زَْحزََح ع

ــدات الراســخة  ــة والتحدي ــوالت القطعي واملق

هــذا  أكان  ســواٌء  املــايض،  عــن  املوروثــة 

ــالمي،  ــراث اإلس ــة ال ــي إىل جه ــايض ينتم امل

األورويب-الغــريب)8).  الــراث  جهــة  إىل  أم 

وعليــه، يبــدو أنَّ أركــون كان ُمطَّلًعــا عــى 

الفكــر النقــدي الغــريب وُمتحّكــًا يف مفاهيمه 

ــر فيــه يف الفكــر  ــحَّ أركــون عــى اســتعال مصطلــح »مــا لـــم يُفّك )6) أل

ــا ألنَّ الفكــر اإلســالمي تَنحصـــر  اإلســالمي«، لســببني يذكرهــا: ))) إمَّ

ــطى  ــرون الوس ــة بالق ــة الخاص ــر الفكري ــا يف األُط ــة كلُّه ــه اإلبداعي مرحلت

ــا  ــبب م ــا بس ــرة). ))) وإمَّ ــذه الف ــة به ــة الخاص ــة املعرفي )أي: املنظوم

ــة.  ــة يف صــورة أرثودوكســيات ديني ــه مــن ضغــوط أيديولوجي ــيطر علي َس

ــد أركــون، تاريخيــة الفكــر  ]انظــر مقدمــة الرجمــة العربيــة لكتــاب: ُمحمَّ

العــريب اإلســالمي، املصــدر الســابق، )ص/ 9)[. أيًضــا يُرجــع أركــون مــا ال 

ميكــن التفكــري فيــه إىل مــا َتنعــه الســلطة الدينيــة أو الســلطة السياســية 

)الدولــة القامئــة)، أو الــرأي العــام، إذا مــا أجمــع عــى عقائــد وقيــم قّدســها 

ــه.  ــه ومصــريه وأصالت ــا لكينونت ًس ــا مؤسَّ ــا أساًس وجعله

ــد أركــون، الفكــر األصــويل واســتحالة التأصيــل: نحــو تاريــخ  ]انظــر: ُمحمَّ

آخــر للفكــر اإلســالمي، املصــدر الســابق، )ص/ 0))[.

ــى وإرادات  ــات املعن ــا، الغــرب: رهان ــد أركــون، اإلســالم، أوروب )7) ُمحمَّ

ــريوت، دار الســاقي، )ط. ))،  ــح، ب ــة، ترجمــة وإســهام هاشــم صال الهيمن

.(6 ))00)م)، )ص/ 

)8) املصدر نفسه، )ص/ 9).

ومذاهبــه  لتيَّاراتــه  ومتابًعــا  ومصطلحاتــه 

ــة يف النصــف الثــاين مــن القــرن املــايض،  خاصَّ

ــاالت إىل  ــًة باإلح ــه غنيَّ ــُد نصوص ــث نج حي

ــة  ــة واملصطلحي ــزة املفاهيمي ــب واألجه الكت

وتياراتهــا  واالجتاعيــة  اإلنســانية  للعلــوم 

نفســه  الوقــت  ويف  املختلفــة.  العلميــة 

َعِمــل أركــون عــى إيجــاد املناهــج الســليمة 

لتطبيقهــا عــى الدراســات اإلســالمية، ومقاربة 

ـه  إنَـّ أي  خاللهــا؛  مــن  اإلســالمي  العقــل 

ــة  ــرَات املعرفي ــر اإلســالمي بالطَف يصــل الفك

ــدر  ــكَّ يف أنَّ مص ــة)9). ال ش ــة الغربي والنقدي

ــاه  ــا تلّق ــو م ــة ه ــة الفكري ــذه االزدواجي ه

ــني أمنــاط  ــي تجمــع ب ــه الت ــن بيئت ــون م أرك

ثقافيــة وحضاريــة مختلفــة، هــذا مــا جعــل 

ــد مبنحــى ميتودولوجــي  ــم التقيُّ أركــون عدي

ــبَّع مبشــارب عديــدة للعلــوم  واحــد، بــل تَش

اإلنســانية واالجتاعيــة ومناهجهــا. 

اَءات ِمْن ِسيَرِة 
َ

ات وِإض
َ

)1( َوَمض
ِدي: 

ْ
ق

َّ
ُه الن ِنيُر ِحسَّ

ُ
أركون ت

ــد أركــون ))0 فيفــري 8)9)– ))  ُمَحمَّ

ســبتمر 0)0))، مفكــر وباحــث أكادميــي 

ــه  ــُد أنَّ ومــؤرخ جزائــري راحــل، كثــريًا مــا نَِج

َعَمــَد إىل اإلحالــة والكشــف عــن الســرية 

)9) مصطفــى كيحــل، األنســنة والتأويــل يف فكــر محمــد أركــون، أطروحــة 

ــنطينة،  ــة قس ــانية، جامع ــوم اإلنس ــة العل ــفة، كلي ــم الفلس ــوراه، قس دكت

ــة: )007)- 008))، )ص/ 5). ــنة الجامعي الس
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الذاتيــة مــن خــالل خطــاب الســرية العلميــة، 

إىل درجــة أنَّــه يصعــُب الفصــل بينهــا، نــادًرا 

ــرية الذاتيــة،  ــون عــن الس ث أرك ــدَّ مــا يتح

ــور  ــن منظ ــا م ــري إليه ــدًة يُش ــًة واح إالَّ مقال

ــري  ــود معم ــع مول ــي: »م ــي، ه أنرثوبولوج

ــفهية  ــة الش ــن الثقاف ــوْن م ــرَْت َميُْم يف تَْوِري

ــه  ــي وردت يف كتاب ــة« والت ــة العامل إىل الثقاف

 Humanisme et islam. Combats et(

propositions))0)) عــــــام )005)))))). 

 فــي أنَّ مصــدر هــذه االزدواجيــة 
َّ

ال شــك

ــاه أركــون مــن بيئتــه 
ّ

الفكريــة هــو مــا تلق

التي تجمع بين أنماط ثقافية وحضارية 

مختلفــة، هــذا مــا جعــل أركــون عديــم 

ــد بمنحــى ميتودولوجــي واحــد، بل  التقيُّ

ع بمشارب عديدة للعلوم اإلنسانية  شبَّ
َ
ت

واالجتماعيــة ومناهجهــا. 

ــم  ــط الناظ ــة الخي ــُح إىل أهمي ــذا يُزي ه

املوجــود بــني املُفكِّــر وبيئتــه التــي نشــأ 

ــن  ــد مــن املفّكري فيهــا، عــى اختــالف العدي

والفالســفة يف طريقــة عــرض ِســرَيِهم الذاتيــة، 

)0)) انظر عنوان الكتاب كاماًل:

- Mohammed Arkoun, Humanisme et islam. Combats et prop-

ositions, Paris, Vrin, 2005. 315 P.

)))) مصطفى كيحل، املرجع السابق، )ص/ 5)).

ــل  ــرية للتفاصي ــة كب ــويل أهمي ــن يُ ــاك م هن

الدقيقــة ويُخّصــص لذلــك كُتبًــا )غادامــري 

مثــاًل)، لكــن هنــاك مــن يقتــر فقــط عــى 

املُنعطفــات الحاســمة مــن حياتــه، والتــي 

ــريته  ــيًّا يف س ــوُّاًل أساس ــدث تح ــن أن تُح ميك

العلميــة. أركــون مــن النــوع الثــاين، عــى 

اعتبــار أســايس وهــو اســتثنائيتُه املنهجيــة يف 

ــة  ــه العلمي ــع ُمنجزات ــب م ــا يتناس ــاء م انتق

ُد  يُحــدِّ مــا  الذاتيــة،  ســريته  خــالل  مــن 

 methode ــج ــة vision، واملنه ــده »للرؤي عن

واملفهــوم concept«)))). حــاول أركــون أن 

ــكاك  ــر االحت ــريب ع ــامل الغ ــه للع ــرز رؤيت يُ

ــا،  ــه بفرنس ــًدا ُغربت ــريب، وتحدي ــط الغ بالنم

وأيًضــا رؤيتــه للعــامل اإلســالمي، مبعايشــته 

ملجتمعــات عربيــة إســالمية كالجزائــر وبلدان 

املغــرب العــريب، َوفًقــا ملنهــج يقــوم عــى 

حركــة االرتــداد إىل املــايض لتأســيس الحــارض، 

ُمســتخدًما  مســتنري،  ملســتقبل  والتطلــع 

ــكّل ســياٍق، ومســتقاٌة  مصطلحــات خاصــة ب

مــن الجهــاز املفاهيمــي الــذي تزخــُر بــه 

العلــوم االجتاعيــة واإلنســانية املعــارصة. 

ينســاُق هــذا التحليــل يف محاولــٍة لتأكيــد 

)))) هــذه املقومــات الفكريــة، نجدهــا مســتخدمة بشــكل أســايس لــدى 

)Sheldon S. Wolin)، )))9)-5)0))، يف مؤلفــه:

- Sheldon S. Wolin, Politics and Vision Continuity and In-

novation in Western Political Thought, United Kingdom, 

Princeton University Press, 2004, 761 p.
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ــر ســياقني مختلفــني يف تشــكيل أدوات  تضاف

ــة  ــي إمكاني ــا تنتف ــون، هن ــدى أرك ــر ل الفك

وصــف فكــر أركــون بالتحيُّــز إىل الغــرب 

املســيحي والتواطــؤ ضــدَّ العــرب املســلمني. 

 هـــذا التحليل فـــي محاولٍة 
ُ

ينســـاق

مختلفيــــن  ســـياقين  تضافـــر  لتأكيـــد 

لـــدى  الفكـــــــر  أدوات  تشـــكيل  فـــي 

إمكــانيـــــة  تنتفــــــــي  هنــــــا  أركـــــون، 

إلـــى  ـــز  بالتحيُّ أركـــــون  فكـــر  وصـــف 

ضـــدَّ  والتواطـــؤ  المســـيحي  الغـــرب 

المســـلمين.  العـــرب 

نحـن إًذا، كـا يقـول نـر حامد أبـو زيد، 

أمـام باحـٍث يَِعـي أهـم رشطـني مـن رشوط 

إنتـاج املعرفـة: أوَّاًل، رشط الوجـود االجتاعي 

للُمفكِّـر، الـذي هـو يف حالـة أركـون امليالد يف 

مجتمـع مسـلم وتحصيـل املعرفـة يف مجتمـع 

آخـر »مـن مجتمعات الكتـاب«، وهي إشـارة 

للثقافـة األوروبيـة التـي ُتثّل مرجعيـًة فكريًة 

َد  عنـد أركـون. هـذا الوجـود االجتاعـي َحـدَّ

اإلسـالمي،  الفكـر  لرؤيـة  منظـورُه  ألركـون 

ولإلسـالم كِدين، يف سـياٍق أوسـعٍ هو السـياق 

الكتـاب.  مجتمعـات  عليـه  يُطلـق  الـذي 

أفضـل  يف  اًل  متمثِـّ إبسـتيمي  رشط  ثانيًـا، 

عـره.  يف  للُمَفكِّـر  املُتاحـة  االجتهـاد  طُـرق 

ووعـي أركـون لهـذا الـشط واسـتثاره لـكلِّ 

ذان  اللَـّ هـا  املمكنـة  املعرفـة  إمكانـات 

اإلسـالمي  الخطـاب  وبـني  بينـه  يفصـالن 

الكامـل)3)). التميُّـز  حـدِّ  إىل  يصـل  فصـاًل 

قَْصــَد التوضيح، يصوُغ لنا أركون شــخصية 

ــذي  ــاٍل؛ وال ــدون كمث ــن خل ــد الرحمــن ب عب

ــود يف أوســاط أرســتقراطية  ــه مول ــره بأنَّ يعت

َوَجــَد  حيــث  تعلُّمــه،  مرحلــة  يف  عربيــة 

ــبب  ا، بس ــدًّ ــًة ج ــة غنيَّ ــة عربي ــه مكتب أمام

ــه  ــط ب الجــوِّ الثقــايف العــريب املُزدهــر واملُحي

ــا  ــا أَنَ ــة).« أمَّ )تونــس، فــاس، القاهــرة، قرطب

-يقــول أركــون- فََقــْد نََشــأُْت يِف الَجزَائـِـر إِبَّــاَن 

أحــَظ  َولَــم  والَخمِســينيات،  األَربَِعينيــات 

ــٍة  ــُت يِف ثَانَِوي ــد َدرَس ــة، لََق ــَك املَكتَبَ ــِل تِل مِبث

فَرنســيٍة َعلَانِيــٍة أَثَنــاَء الُجمُهوِريــة الَفرَنســية 

الثَالِثــة، وكُنــُت بعيــًدا َعــن كلِّ مكتبــٍة عربيٍة، 

لقــد اختلــَف األَمــُر، كَاَن عــيَّ أن أُقاتــل 

َوحــِدي«)))). يعكــس هــذا الوضــع التعليمــي 

املـَـأُزوم، الــذي عاشــُه أركــون رسعــَة بديهتــِه 

ــه الجامحــة يف اإلملــام بالــراث العــريب  ورغبتَ

اإلســالمي، رغــم أنَّ البيئــة الثقافيــة والعلميــة 

ـر لــه املــادَّة الكافيــة  يف الجزائــر لـــم تُوفِـّ

)3)) نر حامد أبو زيد، املرجع السابق، )ص/ 0))).

)))) رون هاليــر، العقــل اإلســالمي أمــام تــراث عصـــر األنــوار يف الغــرب: 

الجهــود الفلســفية عنــد محمــد أركــون، ترجمــة جــال شــحيد، دمشــق، 

األهــايل للطباعــة والنــش والتوزيــع، )ط. ))، ))00)م)، )ص/ 68)).
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ــنَّ  ــالمية. لك ــة اإلس ــة العربي ــة الذهني لدراس

ُمفكِّرنــا لـــم يتســلَّل إليــه اليــأُس الفكــري، بل 

ــارس التفكيــك عــى الخطــاب  اســتطاع أن مُي

الدينــي ضمــَن جبهــات فكريــة )الجبهــة 

ــة).  ــة الغربي ــالمية والجبه اإلس

يِني عند  اب الدِّ
َ
 الِخط

ُ
ِكيك

ْ
ف

َ
)2( ت

ْرِبية 
َ

وِر مرجعيِته الغ
ُ
ظ

ْ
أركون من َمن

ِريِبي: 
ْ

غ
َّ
ُروع الت

ْ
ْيَس احتفاًء بالَمش

َ
َول

ــل  ــة، وقب ــرورة املنهجي ــا ولل ــا علين لِزاًم

معالجــة منظــور أركــون للخطــاب الدينــي)5))، 

ــد ورد  ــب؟ لق ــا التغري ــة م ــن معرف ــدَّ م ال ب

يف لســان العــرب البــن منظــور اإلفريقــي، 

أّن التغريــب يعنــي: »النَّْفــُي َعــِن البَلَــد، 

]...[ واالْغــِرَاُب اِفِْتَعــاٌل ِمــَن الُغْربَــِة، ]...[ 

اًل: الخطــاب »نقصــد هنــا بكلمــة  )5)) يعــرِّف أركــون الخطــاب الدينــي؛ أوَّ

خطــاب كّل تشــكيلة للمعنــى«، َوفًقــا لـــ اإلكراهــات والضـــرورات الخاصــة 

بحالــة معينــة ومســتوى معــني مــن اللغــة، ضغــط انتخــاب عنــارص املعرفــة 

التــي يبديهــا كل ناطــق أو مؤلــف يف كالمــه الفكــري والتأمــي ميثــل عضــًوا 

ــكارات  ــات وابت ــدوس واالحتجاج ــات والح ــخ، االنتفاض ــا يف التاري منخرطً

ــث  ــا. أي: البح ــن نوعه ــدة م ــة فري ــة وجودي ــة يف تجرب ــذات املنخرط ال

ــادئ املعرفيــة التــي توجــه بنيــة الخطابــات وتشــكيالتها، والســبب  يف املب

العميــق الــذي يثبــت معناهــا ويقــره= التوجــه الــدالالت. ]انظــر: محّمــد 

أركــون، تاريخيــة الفكــر العــريب اإلســالمي، املصــدر الســابق، )ص/ )8)[. 

     ثــم يحــدد أركــون الخصائــص التــي تطبــع الخطــاب الدينــي، يف التــايل: 

ــة  ــة املجازي ــص الواحــد، الركيب ــني األشــخاص داخــل الن ــات ب ــة العالق بني

ــاًل  ــرآن مث ــكان يف الق ــان وامل ــطورية للزم ــة األس ــي، البني ــاب الدين للخط

أو يف الخطابــات الدينيــة األخــرى، املنظــور األخــروي للقيــم املعنويــة 

ــل  ــة إىل فص ــل التفرق ــن فيص ــون، م ــد أرك ــر: محّم ــيانتية. ]انظ أو الس

ــق هاشــم  ــة وتعلي ــر اإلســالمي املعــارص؟ ترجم ــن هــو الفك ــال... أي املق

صالــح، دار الســاقي، )ط. ))، )995)م)، )ص/ 87)[.

ــذا  ــق ه ــْن«)6)). ينطل ــِن الَوطَ ــزُوُح َع أَي النُّ

للتغريــب؛  املــادي  البُعــد  مــن  التعريــف 

ــيس، أي  ــى الح ــة باملعن ــى الغرب ــز ع إذ يُركّ

ــرايف  ــد الجغ ــرب أو البع ــألة الُق ــاة مس مراع

ــد األصــل، كمركــز  ــاألرض األم والبل املرتبــط ب

ــز  ــد، وتعزي ــرب بالبُع ــاس املغ ــذب إحس لج

الشــعور باالنتــاء للوطــن بالنســبة للقريــب.

مــن هنــا، ال تقتــر التعاريف القاموســية 

للتغريــب،  الِحــيّس  الجانــب  إبــراز  عــى 

ــري  ــاد الق ــي واإلبع ــىَّ يف النف ــذي يتج وال

جانــٌب  ـة  مثَـّ بــل  واألهــل،  الوطــن  عــن 

معنــويٌّ للتغريــب يَُفــوُق الجانــب الســابق يف 

ــب عــى مســتوى  الُخطــورة)7))، وهــو التغري

الفكــر والقيــم. وهــو مــا َوســمتُه يف مقدمــة 

ــري. ــب الفك ــة بالتغري ــة البحثي ــذه الورق ه

االصطـالح  يف  التغريـب،  يُطلـق  وعليـه، 

الثقـايف والفكـري املعـارص، غالبًـا عـى حـاالت 

ق واالنبهار واإلعجـاب والتقليد واملحاكاة  التعلُـّ

والنُّظُـم  بالقيـم  واألخـذ  الغربيـة  للثقافـة 

)6)) ابــن منظــور، لســان العــرب، تحقيــق عبــد اللــه عــي الكبــري، محمــد 

أحمــد حســب، هاشــم محمــد الشــاذيل، القاهــرة، دار املعــارف، )ط. ))، 

املجلــد الخامــس، )الجــزء 6))، مــن غ- ل )03)3-8))))، مــادة )غ ر ب)، 

))0))هـــ/ )98)م)، )ص/ 5))3، 6))3).

)7)) فريــد محمــد أمعضشـــو، التغـــريُب... مفهوًمــا وواِقًعــا، مجلة الوعي 

ــت،  ــاف والشــؤون اإلســالمية، الكوي اإلســالمي، )العــدد 553)، وزارة األوق

)أغســطس ))0)).

.]www.alwaei.com/site/index.php?cID=487 :انظر الرابط[
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وأسـاليب الحيـاة الغربية، بحيـث يُصبح الفرد 

أو الجاعـة أو املجتمـع املُسـلم الـذي لـه هذا 

املوقـُف أو االتجـاه غريبًـا يف ُميولـه وعواطفـه 

العـام  وذوِقـه  حياتـه  وأسـاليب  وعاداتـه 

وتوّجهاتـه يف الحيـاة، يَنظـر إىل الثقافة الغربية 

ومـا تشـتمُل عليـه مـن ِقيـم ونُظـم ونظريات 

وأسـاليب حيـاة نظرَة إعجاٍب وإكبـار، ويرى يف 

م جاعتـه أو  األخـذ بهـا الطريقـة املُثـى لتقـدُّ

أّمتـه اإلسـالمية، هـذا املعنـى قريٌب مـن داللة 

الفعل َغـرََّب، »to westernize« يف اإلنجليزية، 

إذ يُعـرُِّف معجـم »أوكسفــورد،oxford« هـذا 

الفعـل عـى النحـو اآليت:

 »To Make an eastern country, 

person, etc more like one in the west, 

esp in ways of living and thinking, 

institutions, etc«.

 أي جْعـل الـشق تابًعـا للغـرب يف الثقافة 

وأساليب العيش وطُرق التفكري، ويف الفرنسية، 

يعنـي التغريـب الـيء نفسـه)8)). لكـن، تبًعا 

م، هـل ميكـن اعتبـار امليتودولوجيات  ملـا تقـدَّ

هـت فكـر أركـون يف تحليله  الغربيـة التـي وجَّ

تغريـب  عمليـة  هـي  الدينـي،  للخطـاب 

تجديـد  هـي  أم  للنصـوص  تفكـريه  لطريقـة 

النصـوص؟ هـذه  لنفـس  والتأويـل  للفهـم 

)8)) املرجع نفسه.

ـل يف السـؤال يتبـادر إىل الذهن،  بعـد التأمُّ

صـورة  ارتسـام  منـط  إىل  مبـارشة  العـودة 

عنـد  الكالسـيكية  واإلسـالميات  االسـتشاق 

ه ينبغـي علينـا القول  أركـون، فـريى أركـون أنَـّ

بـأنَّ اإلسـالميات الكالسـيكية هـي عبـارة عـن 

خطـاب غريب عـن اإلسـالم)9)). ويُؤكِّد عى ذلك 

بقوله: »إِنَّ اإلسـالميَات الَكالَِسيِكيََة هي خطاٌب 

َغـْريِبٌّ َحْوَل اإلِْسـالَم. ذَلَِك أَنَّ كَلَِمـَة )َوُمْصطَلََح) 

اإلسـالميَات l›islamologie -أَي الِخطَاب الِذي 

يَْهـِدُف إىَِل الَعْقالَنِيَـِة يِف ِدرَاَسـِة اإلِسـالَم- ِهـَي 

يِف الَواِقـع ِمـن اِْخـِرَاع َغْريِب. يَْكتَِفي املُْسـلُِموَن 

هـم بالحديث- َعـن اإلِسـالَم، ِمثْلََا  -فيـا يخصُّ

يَْفَعـُل املَِسـيحيون ِفيـَا يتعلَُّق باملَِسـيِحية. إنَّ 

العلـم املدعو هكذا، لــم يحَظ يف السـابق بأيِّ 

ـٍل منهجـي. مـن أجـل أن نعـرف فرضياتـه  تأمُّ

أن  الـروري  مـن  ه  فإنَـّ وآفاقـه،  وتقسـياته 

يهم  ـه إىل أعـال أولئـك الذيـن كان يُسـمِّ نتوجَّ

ج. ه. بوسـكيه ب)كالسـيكيّي اإلسـالميات)«)0)). 

ُمنـُذ  يُشـكُِّل  كََهـَذا  ِعلـًا  »إنَّ  أركـون:  يقـول 

القـرِن التاسـعِ عـَش ُمارسـًة َمعرفيـًة ُملتزمـًة 

َوَغـريِ ُملتزمًة يِف الَوقِت نَفِسـِه. أَقِصـُد بااللتزَاِم 

ُملتزَمـٌة  إنَّهـا  اإلبسـتيمولوجي.  االلتـزَام  ُهَنـا 

ــد أركــون، العلمنــة والديــن: اإلســالم، املســيحية، الغــرب،  )9)) ُمحمَّ

ــة )))، )ط. 3)، )996)م)،  بــريوت، دار الســاقي- سلســلة بحــوث اجتاعي

.(37 )ص/ 

ــة الفكــر العــريب اإلســالمي، املصــدر الســابق،  )0)) ------------، تاريخي

)ص/ )5).
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ثَقافِتهـم  إىَِل  يَنتَمـوَن  املُسـتشِقني  أنَّ  مِبعَنـى 

ثُوَن  ـة ِعنَدَمـا يُرَاِقبوَن اإلِسـاَلَم، ثُـمَّ يَتََحدَّ الخاصَّ

َعنـُه انطالقًا مـن فَرِضياٍت ُمسـبَقٍة وُمسـلَّاٍت 

ـٍة ِبَهِذِه  فَلسـفيٍة واَلهوتيـٍة وأيديولوجيٍة خاصَّ

اإلبسـتيمولوجي  اِلتزاَمُهـم  إنَّ   .]...[ الثَقافَـة، 

ُهـَو نَفُسـُه اِلتـزاُم كلِّ باحـٍث آخٍر غـريِ ُمختَصٍّ 

ى ِعنَدَمـا يَـدرُس املُجتََمَعـات  باالِسـِتشَاِق َحتَـّ

األوروبيـة أَو الَغرِبيـة. َولكنِّهـم َغـرُي ُملتزِمـنَي 

أَنَّ  مِبَعَنـى  الَوقـت:  ذَاِت  يِف  إبسـتيمولوجيًّا 

املُسـتَشِِقني اَل يُبَالُـوَن إِطاَلقًـا مِبَصريِ املُسـلِمنَي 

َواملُجتَمعات اإلِسـاَلمية ِعنَدَما يَدرُُسـوَن اإلِساَلم 

أَو يَكتبُـوَن َعنـُه. ]...[ فَعـى كاهـِل املُسـلمنَي 

وزَْحزََحـِة  التَجِديـد  ـُة  مهمَّ تََقـُع  أَنفِسـهم 

َوَمعرِفَِتِهـم«)))). لِِفكرِِهـم  التَقلِيِديـِة  الُحـُدوِد 

هـذا  خـالل  مـن  أركـون  يدعـو  إذن، 

عـى خطـاب  االنفتـاح  إىل رضورة  التريـح 

الثقافـة الغربية حول اإلسـالم، حتَّى يسـتطيع 

ـس قاعـدة معرفيـة رصينـة  الباحـث أن يُؤسِّ

للحـوار مـع اآلخـر األورويب يف مسـألة الديـن 

عـى  القائـم  الدينـي  الخطـاب  وتشـكيل 

العقالنيـة والفهـم الدقيـق. وال ميكن لذلك أن 

ياُلمـس الواقـع إالَّ مـن خـالل مراعـاة مفهـوم 

النسـبية الثقافيـة لـدى الـدارس الـذي يقـوم 

ة القراءة للراث الديني، سـواٌء كان غربيًّا  مبهمَّ

)))) ------------، العلمنــة والديــن: اإلســالم، املســيحية، الغــرب، املصــدر 

الســابق، )ص/ 37، 38).

مسـيحيًّا دارًسـا لإلسـالم كراث ديني، أو عربيًّا 

إسـالميًّا قـارًءا للمسـيحية كخطـاب ديني. ألنَّ 

اآلخـر يبنـي خطاباتـه عى الخلفية الفلسـفية 

واملعرفيـة التـي تشـكلت لديـه يف فـرة زمنية 

دة، تعـّر عـن ثقافـة معينـة. لـذا، تتوفَُّر  محـدَّ

الغربيـة  القاموسـية  التعاريـف  مـن  العديـد 

ملصطلـح الخطـاب عـى ُحمولـة فكريـة قويَّة 

مـن حيـث الداللـة اإليتيمولوجية والفلسـفية 

واملعرفية. فـإذا كُنَّا بصدِد الحديث عن أركون 

الـذي ينتمـي إىل املرجعية الغربيـة، وتحديًدا 

املدرسـة الفرنسية، فسنسـتنُد إىل التحديدات 

القاموسـية الفرنسـية قصد اإلشـارة إىل مفهوم 

رَُه  الخطـاب الـذي تعامـل معـه أركـون وَشـجَّ

للخطـاب.  دٍة  ُمتعـدِّ أمنـاٍط  إىل  بعـد  فيـا 

»discoursيف  »الخطـاب،  تعريـف  ورد   

املوسـوعة الفلسـفية ألندريـه الالنـد، فُقصـد 

بـه: »عمليـة فكريـة تجري من خالل سلسـلة 

عمليـات أوَّليـة جزئية وُمتتابعـة. بنحٍو خاٍص، 

تعبـري عـن الفكـر وتطوير له بسلسـلة كلات 

أو عبـارات ُمتسلسـلة«)))). ترتيبًـا عـى هـذا 

التحديـد القامـويس، نصـُل إىل أبـرِز السـات 

محـور  داخـل  الخطـاب  ُتيِّـز  التـي  ـة  العامَّ

، باملعنـى  ه تاريخـيٌّ الثقافـة الغربيـة؛ أوَّاًل، أنَـّ

)))) أندريــه الالنــد، موســوعة الالنــد الفلســفية، تعريــب خليــل أحمــد 

خليــل، إرشاف أحمــد عويــدات، املجلــد األول )A-G)، بريوت-باريــس، 

منشــورات عويــدات، )ط. ))، ))00)م)، )ص/ 87)).
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ًرا بواسـطة قـوى  ًدا وُمحـوَّ الـذي يكـون ُمحـدَّ

تَْعِكـُس  أو  تَِصـُف  بسيكو-سوسـيولوجية 

لقواعـد  خاضـٌع  نسـقيٌّ  ه  أنَـّ ثانيًـا،  العـر. 

مقبولـٌة  فقـط)  لُغويـة  )وليـس  إسـراتيجية 

ة.  املُفـرِّ ـة  األمَّ داخـل  وبراجاتيًّـا  عمليًـا 

، فـال يوجـد خطـاٌب من  ثالثًـا، أنّـه موضوعـيٌّ

غـري موضـوع، كـا ال يوجـد تحليـٌل للخطاب 

وفهـم  إنتـاج  لظـروف  بنـاء  إعـادة  دون 

الخطابـات)3)). انطالقًـا من ذلـك، تكَّن أركون 

مـن ترتيـب قـراءة موضوعية تاريخية نسـقية 

للفكـر الغـريب يف خطاباتـه حـول الديـن، مـا 

يف  الغربيـة  بالبنيـات  البالـغ  ره  تأثُـّ يَعكـس 

تحليالتـه، يف نفـس الوقـت كان َحـِذًرا منهجيًا 

الفكريـة. التغريبيـة  فـخِّ  يف  السـقوط  مـن 

 

ْرِبّية ِفي 
َ

َيات الغ
ْ
ْحِليُل الِبن

َ
)3( ت

ِثيِرَها الَوِظيِفي في 
ْ
أ
َ
ر أركون َوت

ْ
ِفك

ُصوص الِديِنّيِة:
ُّ
ن

ْ
ِقَراَءاِتِه ِلل

سـؤال  هـو  ألركـون  األسـايس  الهـمُّ  كاَن 

ع  املُتنـوِّ التاريخـي  للواقـع  العلمـي  الفهـم 

مـن  يَهـدف  الـذي  اإلسـالمية،  للمجتمعـات 

خاللـه إىل البحث عن تشـكيِل صـورٍة عقالنيٍة 

ـة العربية اإلسـالمية،  وواقعيـٍة عـن تـراث األمَّ

)3)) الطــاوس أغضابنــة، الخطــاب الدينــي عنــد محمــد أركــون مــن خــالل 

مشـــروعه الفكــري، أطروحــة دكتــوراه العلــوم يف الفلســفة، كليــة العلــوم 

اإلنســانية واالجتاعيــة، جامعــة قســنطينة، )0)0)- ))0)م)، )ص/ 68).

وتقليـص فجـوة الخـالف بني اإلسـالم والغرب، 

وتغيـري صورة الثقافات اإلسـالمية التـي َخلََقَها 

الغرب والتي لــم تتغريَّ منذ القرون الوسـطى، 

ُمسـتفيًدا من تجارب وُمنجزات ميشـيل فوكو 

وبيـري بورديـو وفرانسـوا فوريـه وغريهـم))))، 

إبيسـتيمولوجيًة  ثـورًة  أحدثـوا  الذيـن  مـن 

اخـراق  الحديـث)5))،  الفكـر  يف  ومنهاجيـًة 

الـال ُمَفكَّـر فيـه واملُْسـتَِحيل التَّْفِكـري ِفيـِه من

 

قـــراءة  ترتيـــب  مـــن  أركـــون  ـــن 
َّ
تمك

للفكـــر  نســـقية  تاريخيـــة  موضوعيـــة 

الغربي فـــي خطاباته حول الدين، ما 

ره البالغ بالبنيـــات الغربية 
ُّ
َيعكـــس تأث

فـــي تحليالته، فـــي نفس الوقت كان 

 
ِّ

َحـــِذًرا منهجًيـــا من الســـقوط في فخ

التغريبيـــة الفكريـــة.

ــار أن يبحــث حــول شــخصيات  ــون اخت ــى أنَّ أرك ــل: ال نن )))) يف املقاب

بجامعــة  بالفرنســية،  الدكتــوراه  عــن  أطروحتــه  يف  إســالمية؛  عربيــة 

 -(L’humanisme arabe au IYXeme Siècle( :الســوربون، واملوســومة ب

والتــي أصبحــت كتابـًـا فيــا بعــد، ترجمــه هاشــم صالــح إىل اللغــة العربيــة 

ــي  ــل مســكويه والتوحيدي«-والت ــة األنســنة يف الفكــر العــريب: جي ب »نزع

حــاول أركــون ِضمَنهــا، ومــن خــالل تحليلــه لُكتــب مســكويه والتوحيــدي، 

أن يُثبــت أّن انتشــار النزعــة اإلنســانية ُمرتبــط بازدهــار النزعــة العقالنيــة. 

ــد أركــون، نزعــة األنســنة يف الفكــر العــريب:  ]للمزيــد انظــر املصــدر: ُمحمَّ

جيــل مســكويه والتوحيــدي، املصــدر الســابق، )ص/ )))[.

)5)) ســيّار الجميــل، محّمــد أركــون: مفهــوم )األنســنة( ومشـــروع 

)اإلســالميات التطبيقيــة(: وقفــة نقديــة، جريــدة الزمــان، )العــدد 669))، 

http://www.ibn-rushd.org/ الرابــط:  ]انظــر   .((003 نوفمــر   (((

.]htm.((.((.03-arabic/Azzaman
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ــُة  ــا ُمجابه ــدي)6))، أيًض ــاب النق ــالل الخط خ

ــم  ــيي القائ ــالمي الكالس ــر اإلس ــون للفك أرك

أدوات  عــر  الوصفيــة،  الفيلولوجيــا  عــى 

التفكيــك والحفــر املعــريف والتأويــل، وكلُّ 

ــٍد  ــٍم جدي ــيس فه ــل تأس ــن أج ــك كان م ذل

ومغايــٍر للــراث الدينــي. 

مــن أجــل ذلــك، يُنتقــد أركــون عــادًة مــن 

ِقبــل املحافظــني واألصوليــني الذيــن يتَّهمونــه 

بأنَّــه يذهــب بعيــًدا )أو أكــرث مــاَّ يجــب) يف 

تحليــل الظاهــرة اإلســالمية، يف تَعريتهــا مــن 

ــة. وهــذا  الداخــل وتفكيــك املواقــع التقليدي

ـع. ولكــن منــُذ ِبضــعِ  يشٌء مفهــوٌم وُمتوقَـّ

ســنواٍت، وتحديــًدا منــذ مقابلتــِه الشــهرية يف 

جريــدة »اللُّوُمونـْـد، »le monde عــن قضيــة 

َســلَْاْن رُْشــِدي، راحــت تظهــُر انتقــاداٌت 

جديــدٌة مــن الطــرف اآلخــر، أي مــن الطــرف 

ــس البعــُض خيفًة:  الحديــث والعلــاين. وتَوجَّ

ــد أركــون مواِقعــه فجــأًة؟ ومــا  هــل غــريَّ محمَّ

ســبب هــذا التغيــري؟ وهــل هــو تكتيــيٌّ 

)6)) نصـــر حامــد أبــو زيــد، الخطــاب والتأويــل، املرجــع الســابق، )ص/ 

6))). الــالَّ ُمَفكَّــْر ِفيــه )impensé): كلُّ َمــا لـــم يَُفكَّــْر ِفيه بَْعُد. املُْســتَِحيُل 

ــر:  ــٍة. ]انظ ــْرٍَة ُمَعيََّن ــِه يِف ِف ــرُي ِفي ــتَِحيٌل التَّْفِك ــَو ُمْس ــا ُه ــِه: َم ــرُي ِفي التَّْفِك

ــد أركــون، تاريخيــة الفكــر العــريب اإلســالمي، املصــدر الســابق، )ص/  ُمحمَّ

ــِه يِف  ــري ِفي ــتَِحيِل التَْفِك ــًا لِلُْمْس ــَس إالَّ تَرَاكُ ــه لَيْ ــْر ِفي ــالَّ ُمَفكَّ 60)[. إِنَّ ال

ــبَاٍب  ــَك أِلَْس ــْخ )l› impensable)، َوَذلِ ــَن التَاِري ــٍة ِم ــل ُمتََعاِقبَ ِة َمرَاِح ــدَّ ِع

ــا.  ــيٍَّة أَْو َغرْيَِه ــٍة أَْو ِسيَاِس ــٍة أَْو اِْجِتَاِعيَّ ِديِنيّ

ــد أركــون، الفكــر اإلســالمي: قــراءة علميــة، املصــدر الســابق،  ]انظــر: ُمحمَّ

)ص/ 8))[.

ــئ، أم  ــري املُتكاف ــراع غ ــه رضورات ال تُحتِّم

؟)7))  ــه حقيقــيٌّ اســراتيجيٌّ أنَّ

 يَعـود سـبب هـذا اإلربـاك إىل أنَّ أركـون 

خـاَض الـراع عـى جبهتني اثنتـني وليس عى 

جبهـة واحـدة فقـط؛ جبهـة الغـرب واملثّقفني 

الغربيـني )أو لَِنُقـْل الجمهـور العـام الغـريب)، 

ال  مـن  العـرب.  واملثّقفـني  اإلسـالم  وجبهـة 

ه  أنَـّ ـُم  يعـرُف فكـَر أركـون عـن كثـٍب يتوهَّ

أمـام  ث  فـإذا تحـدَّ َمَواِقَعـُه األساسـية.   ُ يُغـريِّ

األوروبيـني الََمُهـْم ألنَّهـم ال يُكلِّفـون أنفسـهم 

عنـاَء البحـِث والـروِّي قبـل إطـالق األحـكام 

والثقافـة  اإلسـالمي  الـراث  عـى  السـلبية 

ـُم بعضهـم عندئـٍذ أنَّه أصويل  العربيـة. فيتوهَّ

وإذا  شـكٍل.  بـأيِّ  وتراثـه  دينـه  عـن  يُدافـع 

العـريب  أو  الجمهـور اإلسـالمي  أمـام  ث  تحـدَّ

ه ُمِرٌّ عى َمَواِقِعـِه التقليدية  الََمُه بشـّدٍة ألنَـّ

ـُم بعضهـم  فيـا يخـصُّ فهمـه لراثـه. فيتوهَّ

ه ُمعـاٍد للعروبة واإلسـالم. مسـألة العلمنة  بأنَـّ

أمـام  عنهـا  أركـون  ث  يتحـدَّ عندمـا  مثـاًل، 

الجمهـور الغـريب )فرنسـيًا كان أم غري فرنيس) 

ينتقـُد التطـرُّف الـذي لَِحـَق بها أثنـاء املرحلة 

ى  وحتَـّ عـش  التاسـع  القـرن  يف  الوضعيـة 

هـذا القـرن. ويَدعـو إىل إعـادة التفكـري فيهـا 

ــد أركــون، قضايــا يف نقــد العقــل الدينــي: كيــف نفهــم اإلســالم  )7)) ُمحمَّ

ــة  ــة للطباع ــريوت، دار الطليع ــح، ب ــق هاشــم صال ــة وتعلي ــوم؟، ترجم الي

ــش، )ص/ ))3، 3)3). والن
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الروحيـة  تُلبِّـي الحاجـات  أو تجديدهـا لـي 

األورويب  أو  الفرنـيس  للمجتمـع  ة  واملسـتجدَّ

ـف العريب من  بشـكل عـام. فـاذا يَفهـم املثقَّ

ذلـك؟ يفهم أنَّ أركون ِضـدَّ العلمنة)8)). ولكنَّه 

ث عـن العلمنـة بالنسـبة للعـامل  عندمـا يتحـدَّ

اإلسـالمي أو العـريب، فإنَّ لهجتَُه تشـتدُّ وتحتدُّ 

وتُشـِبُه لهجـَة ُمفكِّـِري عـر التنويـر والقـرن 

التاسـع عـش. ملـاذا؟ ألنَّ العـرب أو املسـلمني 

لــم يشـهدوا بَْعُد العلمنة األوىل، التـي أَثْبَتَْت 

فعاليتهـا اإليجابيـة يف حـلِّ املشـاكل املذهبية 

يَعـود  األوروبيـة.  للمجتمعـات  والطائفيـة 

إىل مسـألة  أركـون  عنـد  االلتبـاس  إذن هـذا 

التفـاوت التاريخـي بـني العـرب والغـرب)9)). 

 وعليـــه، ناُلحـــظ أنَّ االختـــالف يف طبيعـــة 

الثقافـــة والســـيكولوجيا و»سوســـيولوجيا 

أركـــون،  يها  يُســـمِّ كـــا  الفشـــل«)30)، 

)8)) املصدر نفسه، )ص/ ))3، 3)3).

)9)) املصدر نفسه، )ص/ ))3).

)30) بحث- أركون يف أسـباب تراجع النزعة اإلنسـانية من سـاحة الفكر العريب، 

والتأسيس لــا يسّميه سوسيولوجيا الفشل، ملعرفة ملاذا مثاًل نجح ابن رشد يف 

الغرب وفشـل عند العرب، ومن ثّم نجحت العقالنية هناك وفشـلت هنا، أماًل 

منه يف بعِث املوقف العقالين ونزعة األنسنة يف الفكر اإلسالمي املعارص. ]انظر: 

مصطفى كيحل، املرجع السـابق، )ص/ 375)[. َوقَد يَتََسـاَءل الَقارِئُ: َولَِكن َماذَا 

َحلَّ َمَحلَّ الَنزَْعِة اإِلنَْسانِيِّة َوالَعْقالَنِيِّة بَْعَد اِْخِتَفائَِها؟ َوالَجَواب أنَُّه َحلَّْت َمَحلََّها 

األُورْثُوُدوكِْسيّة الَضيَّقة َوالَجاِمَدة التي الَ تَزَاُل تَُسيِْطُر َعلَيَْنا ُمْنُذ َعْرِ االِنِْحطَاِط 

ي الَحـرَكَاْت األُُصولِيّـِة الّسـائَِدِة حاليًـا. فََهـِذِه  ى اليَـْوم. َوِهـي التّـي تُغـذِّ َوَحتَـّ

الَحرَكَات اَل َعاَلقَة لََها ِباملَْوِقف اإِلنسـايِن أْو بالّنزَْعِة اإِلنَْسـانِِيِة لِلِْفْكِر الَكاَلِسـيِي. 

]انظــر: محّمــد أركــون، نزعــة األنســنة يف الفكــر العــريب: جيــل مســكويه 

والتوحيــدي، املصــدر الســابق، )ص/ ))، 5))[.

ــبة  ــد يف نسـ ــي والتباعـ ــف التاريخـ والتخلُـّ

التطـــور واإلقـــالع الحضـــاري بـــني الغـــرب 

والعـــرب، هـــو الســـبب الرئيـــيس يف صعوبـــة 

ـــي االجتهـــاد األركـــوين حـــوَل فَهـــم  تَلقِّ

الخطـــاب الدينـــي، وبالتـــايل قلـــب أدواره 

ــه  ــن يَنعتُـ ــاك مـ ــة، فهنـ ــه الفكريـ ومواقعـ

ـــن  ي ـــن الدِّ ـــِد ع ـــالمي بالزائِ ـــار اإلس ـــن التي م

ِضـــدَّ العلانيـــة، وهنـــاك مـــن يُصنُِّفـــُه 

املُحاربـــني  خانَـــِة  يف  األوروبيـــني  مـــن 

ــل  ــد العقـ ـ ــذي مُيجِّ ــاين الـ ــرُّف العلـ للتطـ

والحداثـــة. هـــذا اللُّبـــس يَســـتلزم ِمنَّـــا 

الدرايـــة الشـــاملة والعميقـــة بـــاألدوات 

ـــن  ـــون م ـــا أرك ـــتعان به ـــي اس ـــة الت املنهجي

العلـــوم االجتاعيـــة واإلنســـانية الغربيـــة. 

االنفتـــاح  َســـتَْكُفُل  األدوات  هـــذه 

هـــذا  يُصبـــح  وال  الدينـــي،  للخطـــاب 

)األدوات)،  توظيفهـــا  عنـــد  الخطـــاُب 

ــن  ــارًَة َعـ ــون، »ِعبَـ ــري أركـ ــدِّ تعبـ ــى حـ عـ

فَاِعـــي  تيُولُوْجيَـــا قَامِئَـــة َعـــَى التّبِْجيـــل الدِّ

ـــٍة ُمْنَغلَِقـــٍة َعـــَى قََناَعاتَِهـــا َويَِقيِنيَاتَِهـــا  أِلُمَّ

ـــا مـــن القـــراءة  ـــْط«))3)، بـــل يُصبـــح رضبً َوفََق

لتفكيـــك  الباحـــث  بهـــا  ـــل  يتوسَّ التـــي 

ـــة  ـــف األبني ـــة خل ـــة القابع ـــاد التيولوجي األبع

اللغويـــة للخطـــاب الدينـــي، بُغيـــة فهمهـــا 

ــد أركــون، تاريخيــة الفكــر العــريب اإلســالمي، املصــدر الســابق،  ))3) ُمحمَّ

)ص/ 38).
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موضوعيًـــا كـــا هـــي يف حقيقتهـــا، ال كـــا 

ـــال  ـــة يف ال ـــمية املغلق ـــر الرس ـــختها الدوائ رسَّ

شـــعور الدينـــي للمســـلمني، واحتكـــرت 

ـــن  ـــف ع ـــري والكش ـــقَّ التفس ـــا ح ـــن خالله م

الحقائـــق الدينيـــة))3). 

هـــذه  خـــالل  مـــن  آخـــر،  مبعنـــى 

الحزمـــة والعلبـــة مـــن األدوات املنهجيـــة 

الخطـــاب  املعنـــى يف  إنتـــاج  يُصبـــح  ال 

ــالءات  ــا بإمـ ــون رهيًنـ ــد أركـ ــي عنـ الدينـ

الســـلطة  وتوازنـــات  ومصالـــح  قـــوى 

الزمنيـــة )السياســـية)؛ لذلـــك كان هـــدف 

تعريـــة  هـــو  توظيفهـــا  مـــن  أركـــون 

ـــبات املعنـــى يف إرادة الهيمنـــة لـــدى  ترسُّ

النهائيـــة  ترســـيخ  وبالتـــايل  الســـلطة، 

املعنـــى يف املخيـــال االجتاعـــي والنفـــيس 

مـــن  مُيكِّنـــه  مـــاَّ  املعـــارص،  للمســـلم 

توطـــني فهـــم صحيـــح ودقيـــق للنـــص 

ــه  ـــة القـــرآن. هـــذا كلُـّ الدينـــي، خاصَّ

يف  األركـــوين  االجتهـــاد  أهميـــة  يُـــرز 

اســـتلهام البنـــاءات الغربيـــة، ال تقليدهـــا 

بصفـــة ُمطلقـــة. 

))3) عبــد اللطيــف البــدادي، اإلســالميات التطبيقيــة والخطــاب الدينــي: 

حفريــات تأويليــة يف الخطــاب الدينــي عنــد محّمــد أركــون، بحــث محكم، 

قســم الدراســات الدينيــة، مؤسســة مؤمنــون بــال حــدود للدراســات 

ــط: واألبحــاث، )ص/ 3))، انظــر الراب
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تــرز أهميــة التفكيــك يف نظر أركــون، من 

خــالل مارســته عــى مفهــوم الدوغائيــة)33) 

براثــه  ــني  الخاصَّ األرثوذكســية  ومفهــوم 

بدورهــا  املارســة  هــذه  ات.  بالــذَّ هــو 

تجعــل الفكــر العريب-اإلســالمي ينفتــح عــى 

العقالنيــة الحديثــة بشــكٍل فعــي ودائــٍم 

وناجــٍح. لَكــن، مــا املنهجيــة التفكيكيــة التــي 

يدعــو إليهــا ويُطبِّقهــا أركــون مــن أجــل 

استكشــاف شــتَّى مســتويات الــراث وزَْحزََحِة 

إشــكالياته األساســية عــن مســارها التقليــدي 

املألــوف؟ ميكــن النظــر إىل تاريــخ الــراث 

ـه مجموعــٌة ُمراكمــٌة  -أّي تــراٍث- عــى أنَـّ

ــة،  ــب الزمني ــن العصــور والحق ــٌة م وُمتالحق

كطبقــاِت  اآلخــر  بعضهــا  فــوق  ُمراتِبــٌة 

وال  األركيولوجيــة.  أو  الجيولوجيــة  األرض 

ــل إىل الطبقــات العميقــة  ميكــن أن نتوصَّ

-القــرون التأسيســية األوىل مثــاًل- إال باخــراِق 

الطبقــات الســطحية والوســطى رجوًعــا يف 

ــوراء. إنَّ مــؤرِّخ الفكــر باملعنــى  الزمــن إىل ال

الفكــر  )أركيولوجــيُّ  للكلمــة  الحديــث 

ــتطيع  ــذي يس ــك ال ــو ذل ــو) ه ــب فوك حس

وْغــَايِئ؛ الَعْقلِيّــُة األرثوذوكســيُّة امَلْســُجونَُة  )33) امَلْقُصــوُد ِبالّســيَاِج الدُّ

 . ــسُّ ــُش َواَل مُيَ ــٍق اَل يَُناقَ ــِدي ُمْغلَ ــاٍم َعَقائِ ــَل نِظَ َداِخ

ــد أركــون، الفكــر األصــويل واســتحالة التأصيــل: نحــو  ]انظــر املصــدر: ُمحمَّ

تاريــخ آخــر للفكــر اإلســالمي، املصــدر الســابق، )ص/ )))[.
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ــل إىل تلــك العصــور الغابــرة املطمــورة  التوصُّ

ــة ]...[  ــر والتعري ــق الحف ــن طري ــرُّكام ع بال

ــات الفكــر  ــة آلي ــا تعري ــي التفكيــك أيًض يعن

الــذي َولَّــَد النظريــات املختلفــة والتشــكيالت 

عــة والركيبــة الخياليــة  األيديولوجيــة املتنوِّ

واألنظمــة اإلميانيــة واملعرفيــة. وكلُّ ذلــك 

وتِبيــان  عنهــا  البداهــة  نــزع  أجــل  مــن 

َمنشــِئها وتاريخيتهــا، وبالتــايل نســبيتها))3). 

لقــد تأثَّــر أركــون بدريــدا يف طريقــة تحليــل 

ــل  ــة العق ــده ملركزي ــة يف نق ــوص خاصَّ النص

للمعنــى  إزاحتــه  عنــد  العريب-اإلســالمي. 

الســامي وليــس رفضــه يف الخطــاب الالهــويت 

التشيعــي )أصــول  ـى  وامليتافيزيقــي وحتَـّ

ــا، يذهــب أركــون إىل أنَّ  الفقــه))35). مــن هن

ــو إرادٌة  ــاًل، ه ــالمي مث ــل اإلس ــك العق تفكي

لبلــوغ أنــواع وأمنــاط العقلنــة التــي يختــصُّ 

بهــا كلُّ مذهــٍب مــن املذاهــب اإلســالمية، أو 

مرتبــة العقلنــة عند كلِّ ُمشــتغٍل عى مســائل 

الديــن، وذلــك تجنُّبًــا للموقــف األرثوذوكــيس 

ــراءة  ــن الق ــن ضم ــع الدي ــة، ووض ــن جه م

التاريخيــة ويف إطــاره االجتاعــي)36). 

ــد أركــون، الفكــر اإلســالمي: قــراءة علميــة، املصــدر الســابق،  ))3) ُمحمَّ

)ص/ 9، 0)).

)35) رون هالير، املرجع السابق، )ص/ 30)).

ــد أركــون يف الحــوار الــذي أجــراه  )36) هــذا التعبــري ورد عــى لســان محمَّ

ــن  ــرة يف الجــزء األّول م ــاة الجزي ــه، عــى قن ــل مع ــريك الّدخي ــي ت الصحف

ــاَءات، املرجــع الســابق. برنامــج إَِض

ترتيبًــا عــى الســابق، تظهــر إرادة املعرفــة 

ثنــا  يف مقابــل إرادة الهيمنــة)37) التــي تحدَّ

ــإلرادة األوىل )إرادة  ــا ل ــل، َوفًق ــن قَبْ ــا م عنه

املعرفــة)، يصبــو أركــون إىل تحريــر الذهنيــة 

أو  فــرًدا  كانــت  ســواء  العربية-اإلســالمية، 

ــا، مــن االنغــالق  جاعــًة أو طائفــًة أو مذهبً

يف الفكــر والثقافــة والديــن. ال يتــمُّ ذلــك 

ــل  ــة التأوي ــي منظوم ــون إال بتبن حســب أرك

ــص. ــة الن ــن حرفي للتحــرُّر م

ِويل 
ْ
أ
َّ
ِة: الت ِويِليَّ

ْ
أ
َّ
َيِة الت

ْ
ِفي الِبن

وِجي:
ُ
ول

ُ
َساس الِفيل

َ
ا لأل

ً
اف

َ
ُمض

بَـــنَي  بـــَط  الرَّ »إِنَّ  أركـــون:  يقـــول   

ُمختَلَـــِف أَنـــَواِع املَنَهِجيـــاِت التَحلِيلِيـــة، 

يَقتَـــِي أَن نُطبِّـــَق التَحلِيـــَل األَلُســـِني، 

اَليِل، َوالتَحلِيـــل  َوالتَحلِيـــل الِســـيميَايِئ الـــدَّ

االجِتَاِعـــي  َوالتحلِيـــــــل  التَاِريِخــــــي، 

َوالتَحلِيـــل  الُسوسيُولُوِجــــي،  أَو 

الَفلَســـِفي.  َوالتَحلِيـــل  األنرثوبولوِجـــي، 

ُر املََجـــاَل أو  َوَعـــَى َهـــَذا الَنحـــِو نُحـــرِّ

نُفِســـُح املََجـــاَل لِـــِواَلَدِة ِفكـــٍر تَأِويـــِي 

َولَِكـــن  الِديِنيـــِة،  لِلظَاِهـــرَِة  َجِديـــٍد 

الظََواِهـــر  َعـــن  أَبـــًدا  نَعِزلََهـــا  أَن  ُدوَن 

ــا  ــد كتابً ــو زي ــد أب ــر حام ــا نصـ ــرد له ــة أف ــة املتقابل ــذه الثنائي )37) ه

أساســيًا. ]انظــر: نصـــر حامــد أبــو زيــد، النــص والســلطة والحقيقــة: إرادة 

املعرفــة وإرادة الهيمنــة، بــريوت، املركــز الثقــايف العــريب، )ط. ))، )995))، 

.]((87 )ص/ 
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التَاِريِخـــي- لِلَواِقـــعِ  املُشـــكِّلَِة  األُخـــَرى 

«)38). تُوحـــي هـــذه  االجِتَاِعـــي الـــُكيِّ

ـــَعٍة  ُمَوسَّ بنظـــرٍة  األركونيـــة  القـــراءة 

ـــًرا،  ـــًة، وفك ـــا، وثقاف ـــاره ديًن ـــالم باعتب لإلس

الـــدارس  يجعـــل  مـــا  هـــذا  وتاريًخـــا، 

ــٍة  ــٍة علميّـ ــَر منهجيـ والباحـــث يَقتَِفـــي أثـ

واالجتاعيـــة)  اإلنســـانية  )العلـــوم 

يف  للديـــن  تأويليّـــٍة  وقـــراَءٍة  صارمـــٍة 

ــا  ــوقه لنـ ــاٍل يسـ ــُغ مثـ ــه، وأبلـ اآلن نفسـ

أركـــون يف هـــذا املَْنَحـــى هـــو درجـــَة 

اللســـانية يف فهـــم  الدراســـات  تغلغـــِل 

م  يُقـــدِّ أن  فيُمكـــن  القـــرآين)39)،  النـــص 

ــب  ــات -حسـ ــن الدراسـ ــوع مـ ــذا النـ هـ

ـــة  ـــم الدالل ـــذي يرتكـــُز عـــى عل ـــا- ال ُمفكِّرن

والســـيميولوجيا، فهـــًا عريًـــا للخطـــاب 

ات الفـــرد  الدينـــي، يتـــاىش ومســـتجدَّ

ـــِة.  ـــدِة الحياتيَّ ـــع األصع ـــى جمي ـــلم ع املُس

ــد أركــون، القــرآن مــن التفســر املــوروث إىل تحليــل الخطــاب  )38) ُمحمَّ

ــريوت، دار الطليعــة للطباعــة  ــح، ب ــي، ترجمــة وتعليــق هاشــم صال الدين

والنــش، )ط. ))، )005)م)، )ص/ 70).

َوَمَناِهــِج  إِْشــَكالِيَاِت  تَطِْبيــِق  يِف  ْعــُت  )39) يقــول أركــون: »لََقــْد رَشَ

أََوائِــِل  ُمْنــُذ  الُقــرْآيِن  الِخطَــاِب  لِتَْحلِيــْل  ــيْميَائِيَاْت  والسِّ اللَِّســانِيَاِت 

َل  ــَث األَوَّ ــاَم )970)م) البَْح ــرُْت َع ــرِْن املَــايِض. َونََشـ ــَن الَق ــبِْعيَناِت ِم السَّ

ي َصــَدرَْت  ِبُعْنــَواْن )كَيْــَف نَْقــَرأُ الُقــرْآَن) ]...[، َو)ِقــرَاَءاْت يِف الُقــرْآْن) الــذِّ

َمــِة  ُمَقدِّ يِف  رَشَْحــُت   ]...[ ))99)م)،  َعــاْم  تُونَــْس  يِف  الثَانِيَــُة  طَبَْعتُــُه 

الطَّبَْعــِة الثَانِيَــِة كَيْــَف يَِجــُب َعــَى الَقــاِرِئ أَْن يَتَــَدرََّب ]...[ َعــَى التَّمييــِز 

ــالَِت  ــاِت والتَّأِْوي ــوِص، َوالتّْعِريَف ــيْميَائِيِّة لِلنُُّص ــِة َوالّس ــِة اللَّغِويّ ــنْيَ الِبْنيَ بَ

ــا  ــاِبٌق َمْنِهِجيً ــيْميَايِئ َس ــِويَّ َوالسِّ ــَل اللَُّغ ــِة، َوأَنَّ التَّْحلِي ــِة الَعَقائِِديَّ الالُهوتِيَّ

ــدر  ــر: املص «. ]انظ ــنْيِ ــِل الالُهوتِيَ ــِل َوالتَّأِْوي ــَى التَْحلِي ــتيمولوجيًا َع َوإبس

نفســه، )ص/ 5)[.

ِر 
ُ
ط

ُ
ْجِديٌد ِلأل

َ
ِة: ت ُسِنيَّ

ْ
ل
َ
ِم األ

ُ
ظ

ُ
ِفي الن

ِة: اِفيَّ
َ

ق
َ
ِة َوالث ِليَّ

ْ
الَعق

اتَّبــع أركــون التحليــل األلُســني الحديــث 

ــذي  ــاٍم) ال ــكٍل ع اليل بش ــدَّ ــيميايئ ال )أو الس

الدينيــة  النصــوص  أرَْسِ  مــن  املــرَء  يُحــرِّر 

ــا  ــه م ــط علي ــي تضغ ــة الت ــا الضخم وهيْبته

إن يَبتــدئ بقراءتهــا، فــال يســتطيع أَْن يُقيــم 

مســافًة بينــه وبينهــا لتحليلهــا موضوعيًــا 

ــْت  ــول أركون-كَانَ ــوْص –يق ــذِه الُنُص »أِلَنَّ َه

ــْد  ــِر. لََق ــُذ الِصَغ ــيَتََنا ُمن ــكَّلَْت َحَساِس ــْد َش قَ

ــِس  أَْصبَْحَنــا ُســَجَناَء لََهــا َوأِلََســالِيِبَها يِف التََّحسُّ

التَحلِيــل  إِنَّ  نَــْدِري.  أْن  ُدوَن  َواإلدَراِك 

َهــذه  إِقَاَمــِة  َعــَى  يَُســاِعُدنَا  الِســيميَايِئ 

املََســافََة، َويَجَعلَُنــا نَرَاَهــا كَــَا ِهــَي َعلَيــِه: أَْي 

ــِة«)0)).  ــِة َواللَُغِويَ ــِة َوالَنِصيَ ــا املَادِّيَ يِف َحِقيَقِتَه

َويلعــُب مفهــوم االســتعارة داخــل الخطــاب 

الدينــي عنــد أركــون دوًرا محوريـًـا يف النســق 

الــدور  هــذا  يتجــىَّ  حيــث  الســيميايئ، 

ــة  ــدرة الفائق ــارِئ الق ــِح الق ــة يف من والوظيف

عــى تجاهــل طبيعــة النــص الدينــي نفســِه، 

إىل درجــة عــدم اعتبــار الهويــة للنــص إن 

ــة)))). ــيحية أو يهودي ــالمية أو مس ــت إس كان

ــد أركــون، الفكــر اإلســالمي: قــراءة علميــة، املصــدر الســابق،  )0)) ُمحمَّ

)ص/ )3، 33).

ــريك  ــي ت ــراه الصحف ــذي أج ــوار ال ــالل الح ــرة وردت خ ــذه الفك )))) ه

ــن  ــزء األّول م ــرة يف الج ــاة الجزي ــى قن ــون ع ــد أرك ــع ُمحمَّ ــل م الّدخي

برنامــج )إَِضــاَءاْت)، املرجــع الســابق.
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لقد كان هدُف أركون من القراءة األلُسـنية 

هو إضفـاء طابع تاريخاين متطوًِّر عى الظاهرة 

الدينيـة، ومحايثًـا للتطـوُّرات والتحـوُّالت التي 

اإلسـالمية وأنسـاقها  املجتمعـات  أبنيـة  تـسُّ 

أنَّ  يعنـي  الـذي  األمـر  والثقافيـة.  الذهنيـة 

مـشوع أركـون الفكـري يف حاجـٍة إىل تأسـيس 

قـراءة جديـدة، ُتكِّـُن من تفكيك هـذه األبنية 

العقـل  تكويـن  طرائـق  ملعرفـة  واألنسـاق، 

اإلسـالمي وطرائـق اشـتغاله، وملعرفـة ثوابتـه 

القـراءة  بـه  سـتضطلُِع  مـا  وهـو  اتـه،  ومتغريِّ

التاريخيـة األنرثوبولوجية والسوسـيولوجية)))). 

ِة  اِريِخيَّ
َّ
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ُ
ظ

ُ
ِفي الن

ِة:  وِجيَّ
ُ
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ْ
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ْ
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ُ
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ُ
وْسُيول َوالسُّ

ْهِم:
َ

َياق ِفي الف َيِة السِّ  أِلَهمِّ
ٌ

اَرة
َ

ِإش

الخيــال  حــول  أركــون  تصــوُّر  يلتقــي 

العربية-اإلســالمية  الحضــارة  يف  واملِخيــال 

ِعلَْمــْي  مجــال  يف  النظريــات  بأحــدث 

االجتــاع واألنرثوبولوجيــا. فمــن املعــروف أنَّ 

ــل  ــوى للعام ــًة قُص ي ــويل أهمِّ ــو يُ ــري بوردي بي

ــر  ــك األم ــخ. وكذل ــك التاري ــزي يف تحري الرَّم

فيــا يخــصُّ جــورج باالندييــه وكاســرياديس 

وجــورج دويب وغريهــم كثرييــن)3)).

)))) عبد اللطيف البدادي، املرجع السابق، )ص/ ))).

ــد أركــون، الفكــر اإلســالمي: قــراءة علميــة، املصــدر الســابق،  )3)) ُمحمَّ

)ص/ 3))).

أركـون  اسـتنَد  التاريخـي  الجانـب  ففـي 

عـى خلفيـات وحقـول معرفيـة، متمثِّلـًة يف 

وأركيولوجيـا  الفرنسـية،  الحوليـات  مدرسـة 

بـني  فوكـو  فيهـا  مييِّـز  التـي  فوكـو،  ميشـال 

تاريـخ األفـكار املُكتِفي برِد جملـٍة من اآلراء 

املنفصلـِة عـن سـياقها االجتاعـي والسـيايس 

الـذي  الفكريـة  األنسـاق  وتاريـخ  والثقـايف، 

بـني  الربـط  األنسـاق  مـؤرِّخ  فيـه  يحـاول 

مـات واملقـوالت واملبـادئ واملناهج التي  املقدِّ

والباحثـني  املفكِّريـن  جميـع  عليهـا  يعتمـد 

وكتاباتهـم،  إنتاجهـم  يف  والفنانـني  واألدبـاء 

وتكويـن مجموعـٍة علميَّـٍة توجيهيَّـٍة تنظرييٍَّة 

ى إبسـتيمية العـر، والذي شـكَّل مركز  تُسـمَّ

اهتـام أركـون يف دراسـاته للعقـل اإلسـالمي. 

السوسـيولوجي  التحليـل  يـة  أهمِّ وتتجـىَّ 

يف  أركـون،  منظـور  مـن  الدينـي  للخطـاب 

التـي  الت  التمثُـّ قدرتـه عـى تقويـِض بعـض 

سـة األرثوذوكسـية الدوغائيـة  فرضتهـا املؤسَّ

عـى املسـلمني، وبالتايل دعا أركـون إىل تحليل 

الديـن كغريه من الظواهر االجتاعية األخرى، 

مسـتعيًنا بسوسـيولوجيا بورديـو ومفاهيمهـا 

الرَّمزيـة،  السـلطة  الرَّمـزي،  الرأسـال  حـول 

العنـف الرَّمـزي، إلـخ. وأخـريًا اعتـاد التحليل 

نـات الثقافيـة  األنرثوبولوجـي الكتشـاف املكوِّ

سـة الرسـمية كالراث  شـة من ِقبَِل املؤسَّ املهمَّ

الشـفهي وتـراث األقليـة املعارضـة )املعتزلـة 

والشـيعة) واالسـتاع لصـوت القـوى املغلوبة 
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عـر التاريـخ. هـذا البعـد سـيُمكِّن الباحث يف 

الفكـر الدينـي مـن إدراك األبعـاد واملظاهـر 

املجتمعـات  بهـا  ُتـارس  التـي  الطقوسـية 

مـن  ـد  وتُجسِّ الدينيـة،  شـعائرها  اإلسـالمية 

خاللهـا فهمهـا الخـاص للظاهـرة الدينيـة)))). 

فــي  الباحــث  ن 
ِّ
ســُيمك البعــد  هــذا 

األبعــاد  إدراك  مــن  الدينــي  الفكــر 

مــارس 
ُ
والمظاهــر الطقوســية التــي ت

بهــا المجتمعــات اإلســالمية شــعائرها 

ــد مــن خاللهــا فهمهــا  جسِّ
ُ
الدينيــة، وت

الدينيــة. للظاهــرة  الخــاص 

إنَّ اســتفادة أركــون مــن املناهــج الغربيــة 

يف  والحفــر  الدينــي  الخطــاب  قــراءة  يف 

منهجيــة  إضافــة  هــو  اإلســالمي،  العقــل 

ــت  مُيكــن التعويــل عليهــا للخــروج مــن التزمُّ

ــة النظــر للقــرآن، أكيــد أنَّ  املَْقَصــِدي وأحاديَّ

ــي  ــص الدين ــات يف الن ــت ويقيني ــاك ثواب هن

لـــم  أركــون  لكــن  زَْحزََحتُهــا،  مُيكــن  ال 

يقصــد تطبيــَق هــذه املناهــج عــى املبــادئ 

ــَد  ــه، ولكــن قََص ــة للقــرآن يف حــدِّ ذات الكوني

ــري  ــرب، التفاس ــن الغ ــتعارة م ــه املُس مبناهج

ــرُّؤى املختلفــة حــول النــص القــرآين مــن  وال

)))) عبد اللطيف البدادي، املرجع السابق، )ص/ ))، ))).

وربطهــا  والفيلولوجيــة،  اللغويــة  الناحيــة 

بالقــراءات املســتندة إىل الدراســات اإلنســانية 

واالجتاعيــة. عــى هــذا األســاس انطلــق مــن 

نقــد اإلســالميات الكالســيكية التــي افتقــرت، 

يف نظــره، إىل التمحيــص اإلبســتيمولوجي. 

ِمَياِت 
َ
َهِجيُّ لإِلْسال

ْ
ُصوُر الَمن

ُ
)4( الق

ور أركون: 
ُ
ظ

ْ
ِة ِفي َمن ِسيِكيَّ

َ
ال

ْ
الك

ى الِحَياد األركوني:
َ
َدِليٌل َعل

مـن املفارقات التي وقعت فيها الدراسـات 

واملقاربـات االسـتشاقية الغربيـة، كونها تُعاين 

فقـرًا إبسـتمولوجيًا مـن جهـة، ومـن أخـرى 

يُطبِّقون االسـتنتاجات الكسـولة والعجى عى 

ُث َعن اإِلسـاَلِم ِبَشـكٍل  اإلسـالم)5)). «فَِهَي تَتَحدَّ

ُمِمـلٍّ ومكرر َعن نَفِس الَيِء، أَي َعِن اإلِسـاَلِم 

األُقُنوِمـي املَسـُؤوِل َعـْن كُلِّ يَشٍء يَحُصـُل يِف 

املُجتََمَعـاِت الِتـي اِنتََشَ ِفيَها َهـَذا الِدين. إِنََّها 

  ISLAM ُِث َعِن اإلِسـاَلِم ِبالَحـرِف الَكِبري تَتَحـدَّ

ُه  اَل ِبالَحـرِف الَصِغـريِ islam  لِـَيْ تَُقـوَل بأنَـّ

لِلطَِبيَعـِة  َخـاِرق  أَْو  طَِبيِعـي  فَـْوَق  َعاِمـٌل 

يَشٍء«)6)).  ِبـأَيِّ  ر  يَتَأثَـّ َواَل  يَشٍء  كُلِّ  يف  ُر  ِـّ يُؤَث

ــد أركــون وتطبيقاتــه  )5)) الحــاج دوَّاق، »العقــل االســتطالعي عنــد محمَّ

يف نقــد االستشـــراق الكالســيي«، مجلــة العلــوم االجتاعيــة، )العــدد )))، 

)جوان 6)0))، جامعة ســطيف )، )ص/ 56)). انظر الرابط املبارش للمقال:

www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/4/22/22/1159

ــخ  ــو تاري ــل: نح ــتحالة التأصي ــويل واس ــر األص ــون، الفك ــد أرك )6)) ُمحمَّ

ــابق، )ص/ 98)). ــدر الس ــالمي، املص ــر اإلس ــر للفك آخ
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رؤيــة  انتقــد  أركــون  أنَّ  تقديــري  يف 

ــا  ــه مل ــا رشع يف تحليل ــالم حين ــرب لإلس الغ

ــن  ــيكية م ــه اإلســالميات الكالس ــت إلي توصل

نظــرة جامــدة وســتاتيكية، واســتنتج أنَّ هــذه 

الدراســات نزعــت الصفــة األنطولوجيــة عــن 

اإلســالم وفصلتــه عــن البيئــة التــي نــزل 

األخالقيــة  أجلهــا ملعالجــة مشــاكلها  مــن 

واالجتاعيــة، وذلــك بالرغــم مــن اإلنجــازات 

ــات.  ــن الدراس ــوع م ــذا الن ــة له اإليجابي

اإلســالميات  مصطلــح  اســتُخدم  لقــد 

نجــد  االســتشاق،  مــن  بــداًل  الكالســيكية 

ــني  ــون )أي نصَّ ــيان ألرك ــان أساس ــاك نصَّ هن

ث فيهــا عــن  منهجيــني ونظريــني) يتحــدَّ

متــه للطبعــة  هــذا املصطلــح. األوَّل هــو مقدِّ

الفكــر  ]»مقــاالت يف  كتــاب  مــن  الثالثــة 

اإلســالمي«، عــام )98)[، والثــاين هــو الفصــل 

األول مــن كتابــه الشــهري ]»نحــو نقــد العقــل 

اإلســالمي«، طبعــة أوىل عــام )98)[، يُضــاف 

ــات  ــو: »خطاب ــم وه ــث مه ــصٌّ ثال ــا ن إليه

وفكــر  اســتشاقية،  خطابــات  إســالمية، 

ــا هــذا  ــص األوَّل ُمعرِّفً ــول يف الن علمــي«. يق

ــي  ــيِكيَة ِه ــاَلِميَات الكاَلِس ــح »إِنَّ اإلِس املصطل

عــة عــن  املُتجمِّ الغربيــة  املَعرِفــة  ُمجمــل 

اإلســالم ُمنــُذ أََوائِــِل الَقــرِن التَاِســعِ َعــش 

الَقــرن.  َهــَذا  ِمــن  الَخمِســينيات  ـى  َوَحتَـّ

ــِتْشَاُق  ــُة )أَي االِْس ــذِه املَعرِفَ ــت َه ــد لَِعبَ َوقَ

يِف الَواِقــعِ) َدوًرا إيَجابيًّــا اَل يُســتهاُن ِبــِه يِف 

ــِة«)7)). ــرَُب ِبالَنهَض ــوُه الَع ــا يَْدُع ــِداَلِع َم ان

إذن، مُيوضــع أركــون نقــده لالســتشاق 

عــى الصعيــد اإلبســتمولوجي، فيعتــر أنَّ 

ــة تكمــن يف الكشــف عــن  املشــكلة الحقيقي

املســلات الضمنيــة والخفيــة لالســتشاق. أي 

ــكيلة  ــوه »بالتش ــن أن ندع ــا ميك ــه مب ارتباط

الغــرب«.  يف  الكالســيي  للعــر  الثقافيــة 

فــا هــي املآخــذ التــي يأخذهــا أركــون 

عــى علــم اإلســالميات الكالســيكية؟ ياُلَحــظ 

ــأنَّ اإلســالميات الكالســيكية  ــة »ب ــذ البداي من

تهــا يف دراســة اإلســالم مــن خــالل  تحــُر مهمَّ

كتابــات كبــار الفقهــاء واملفكِّريــن اإلســالميني 

املُكرَّســني.  أو  الراســخني  الكالســيكيني 

كالشــافعي وابــن حنبــل ومالــك وأىب حنيفــة 

وجعفــر الصــادق وعبــد اللــه بــن إبــاض، 

إلــخ، ثـُـمَّ نصــوص كبــار املتكلِّمــني والفالســفة 

ــص  ــة إىل الن ــذا باإلضاف ــخ«. ه ــة، إل واملعتزل

ــه.  ــم ذات ــرآن الكري ــر أي الق ــييس األك التأس

يعرفونــه  املســلمني  كل  أنَّ  ُمؤكَّــٌد  فليــس 

الحديــث  نصــوص  وكذلــك  كَثَــٍب،  عــن 

والتفاســري القرآنيــة العديــدة، وكُتـُـب األخبــار 

ــا  ــو أركيولوجي ــون: نح ــد أرك ــر محمَّ ــل إىل فك ــح، مدخ ــم صال )7)) هاش

للفكــر اإلســالمي، منهجيــات علــوم اإلنســان واملجتمــع ومصطلحــات 

مطبقــة عــى دراســة اإلســالم، مجلــة نــزوى، العــدد الســادس والثانــون، 

ــط: ــر الراب ــو 995)). انظ )) يوني

www.nizwa.com/مدخل-إىل-فكر-محمد-أركون-نحو-أركيولوجي/
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أنَّ  املأخــذ  هــذا  إىل  ويَنضــاُف  والتاريــخ. 

اإلســالم الوحيــد الــذي يَهــمُّ »املُســتشق« 

أو »عــامل اإلســالميات الكالســيي« هــو يف 

ــة  ــط بالدول ــع اإلســالمي الرســمي املرتب الواق

والســلطة واللغــة الفصحــى والثقافــة العاملــة 

ــة أو النخبــة). بــل وأنَّ  )أي ثقافــة الخاصَّ

ــاح  ــن يُت ــلمني الذي ــرب أو املس ــني الع الباحث

لهــم أن يُصبحــوا أســاتذة يف جامعــات أوروبــا 

وأمريــكا وميارســون علــم اإلســالميات يتَّبعون 

املســتشقني مــن هــذه الناحيــة. فهــم أيًضا ال 

ون إالَّ باإلســالم الرســمي املذكــور آنًفا)8)).  يهتمُّ

االســتشاقية  املعرفــة  أنَّ  ناُلحــظ 

ــات  ــاط بالتوجه ــدَّ االرتب ــة أش ــت ُمرتبط كان

ــة  ــة الكلي ــائدة يف األنظم ــة الس األيديولوجي

ــية أو  ــة أو سياس ــت ديني ــواء كان ــرب، س للغ

ــون  ــه أرك ــك اتَّج ــة؛ لذل ــة أو أخالقي اجتاعي

ــامل يف ردِّه  ــدي الش ــف النق ــي املوق إىل تبّن

عــى منهجيــة االســتشاق التقليــدي.

لكــن أركــون مــن خــالل قراءتــه النقديــة 

، يتبنَّــى املوقــف  للــراث اإلســالمي الــكيِّ

أركــون  ويقصــد   ،» و»الــكيِّ »النقــدي« 

ــة  ــص والدراس ــائل التفحُّ ــى كل وس ــه تبنِّ من

العلميــة التــي طبَّقهــا الغــرب عــى ذاتــه 

ــه  ــاوز أزمات ــل تج ــن أج ــا م ــزال يُطبِّقه وال ي

)8)) املرجع نفسه.

ــة، ولكــن مــع تبنِّيهــا ينبغــي تعديلهــا  الخاصَّ

بعــض الــيء لــي ال تبــدو ُمقحَمــة بشــكٍل 

ــفي عــى الــراث اإلســالمي ولــى تتــالءم  تعسُّ

ــاق  ــًة لالنطب ــح قابل ــة اإلســالم وتُصب مــع حال

ــر اإلســالمي  ــرض عــى الفك ــه، وهــذا يف علي

الحــايل -وبالتــايل العــريب- االلتــزام بالــرورة 

النضــال  إكراهــات  بــني  للتمييــز  التاليــة 

وبــني  جهــة،  مــن  األيديولوجي-الســيايس 

ـل وهضــم املُكتســبات العلميــة  رضورة تثُـّ

للغــرب مــن جهــة أخــرى، ولكــن ناُلحــظ 

ــن  ــة لألشــياء وضمــن موازي ــة الراهن يف الحال

يبــدو  كهــذا  تييــزًا  أنَّ  الســائدة  القــوى 

صعــَب املنــاِل، هــذا إذا لـــم يكــن مســتحياًل، 

ــى  ــا ع ــب هن ــة تتغلّ ــرورة األيديولوجي فال

املعرفيــة)  )أو  اإلبســتمولوجية  الــرورة 

ــت  ــا كَانَ َ ــون: »ُرمبَّ ــول أرك ــبب يق ــذا الس له

املُرَاَجَعــُة الَنقِديَّــُة املَطلُوبـَـُة لِلرَاِث اإلِســاَلِمي 

ــَى  ــرًا َع ــٍة- ِحك ــرٍَة طَِويلَ ــلُّ -َولِف ــوَف تَظَ َس

ِمــن  املَعزُولِــنَي  َواألَفــرَاد  البَاِحِثــنَي  بَعــِض 

ُمســلِِمنَي أَو َغــريِ ُمســلِِمنَي، أَقِصــُد ِبهــؤاَُلِء 

يَقبَلُــوَن  الِذيــَن  البَاِحِثــنَي  أُولِئــَك  األَفــرَاِد 

ــاِدئ املَنَهَجيــِة  ، َمبَ ــأَن يَعتَِنُقــوا، ِبَشــكٍل كُيِّ ِب

َعــن  املُتََضاِمــن  البَحــِث  َوِفكــرََة  الِعلِميــِة 

املَعَنــى َواســتخاَلصَها ِمــن ِخــاَلِل كُلِّ التََجــارِِب 

الثََقاِفيــِة لإِلنَســاِن، َوليــَس ِمــن ِخــاَلِل تَجربـَـٍة 

َواِحــَدٍة فََقــط«، مبعنــى أنـّـه ينبغــي أن نُقــارن 

بــني تجربــة اإلســالم وتجربــة األديــان األخــرى 
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مــن مســيحية ويهوديــة وبوذيــة)9))، إلــخ 

ــاًل)50).  ــا قلي ــع عقولن ــي نُوسِّ ل

تُعتــر  الســابق،  التحليــل  عــى  ِبنــاًء 

ًســا  ومؤسِّ مهــاًّ  جــزًءا  املقارنــة  الدراســة 

للدراســة التاريخيــة يف املراجعــة النقديــة 

للخطــاب الدينــي عنــد أركــون، معنــى هــذا 

أنَّ الغــرب ديانــًة )الســاوية والوضعيــة) 

جوهــري  ركــن  هــو  وحضــارًة  وثقافــًة 

للنصــوص  التأويليــة  املنظومــة  لتأســيس 

ــًة يف ظــل االختــالف  الدينيــة اإلســالمية، خاصَّ

العــامل  مُييّــز  الــذي  الحضــاري  والتشــاكل 

ٌة  املعــارص. فاإلســالميات التطبيقيــة هــي منصَّ

جديــدٌة لفهــم القــرآن يف ظــلِّ تعقيــدات 

العــر.

ة  ِبيِقيَّ
ْ
ط

َ
)5( اإلسالمَيات الت

 islamologie 
ُ

ة
َ

ق أو الُمطبَّ
 

ً
ْحِليال

َ
ا َوت َهِجيًّ

ْ
 َمن

ً
appliquce: َبِديال

ا: إبستيمولوجيًّ

يَرتــدُّ مصطلــح اإلســالميات التطبيقيــة، 

حقــل  إىل  اإليتيمولوجيــة،  الناحيــة  مــن 

ــون  ــد اشــتّق أرك ــة. لق ــا الغربي األنرثوبولوجي

ــد أركــون، نحــو  ــا كامــاًل: ُمحمَّ )9)) يُخّصــص أركــون يف هــذا االتجــاه كتابً

ــريوت، دار  ــح، ب ــة، ترجمــة هاشــم صال ــان التوحيدي ــارن لألدي ــخ مق تاري

الســاقي، )ط. ))، )))0)م)، )ص/ )3)).

ــا  ــو أركيولوجي ــون: نح ــد أرك ــر محمَّ ــل إىل فك ــح، مدخ ــم صال )50) هاش

ــابق. ــع الس ــالمي، املرج ــر اإلس للفك

عــامل  مــن  )التطبيقيــة)  الثــاين  الشــقَّ 

األنرثوبولوجيــا روجيــه باســتيد، حيــث ينقــل 

ــدئَ  ــا أن نبت ــه علين ــه تريحــه: »بأنَّ ــا عن لن

تحديــد موضــع األنرثوبولوجيــا التطبيقيــة بني 

النمــوذج الديــكاريت والنمــوذج املاركــيس«))5). 

ــح هــذه اإلشــارة ألركــون رضورة الجمــع  تُوضِّ

ــا  ــة قضاي ــي يف دراس ــري والتطبيق ــني النظ ب

املجتمعــات العربيــة واإلســالمية. 

أنَّ  إنــكار  الواقــع،  يف  ميكــن،  ال  ـه  إنَـّ

»االســتشاق« )املقصــود هنــا اإلســالميات 

بشــكٍل  أســهم  قــد  كان  الكالســيكية) 

واســعٍ يف إعــادة تنشــيط الفكــر العــريب-

املســتشقني  إســهامات  أنَّ  إالَّ  اإلســالمي. 

ــلبيًا  ــا س ــوٌر إليه ــة منظ ــرة طويل ــت لف ظلَّ

مــن ِقبــل الجمهــور العريب-اإلســالمي ]...[ 

النقــد  مرحلــة  فعــاًل  تنتهــي  أن  ينبغــي 

ــه ضــدَّ البحــث  املحــض األيديولوجــي، املُوجَّ

ـه مــن  والتنقيــب »االســتشاقي«، كــا أنَـّ

الخطــرية  التطرُّفــات  اســتئصال  املاُلئــم 

يه  للتيــار املعــارض بشــكٍل مســتمٍر ملــا يســمِّ

العــرب »بالغــزو الفكــري« للغــرب))5). يف 

ــاء  ــة )اإلنه ــك العملي ــون تل ــن تك ــري، ل نظ

اإلســالميات  خــالل  مــن  إالَّ  واالســتئصال) 

ــد أركــون، تاريخيــة الفكــر العــريب اإلســالمي، املصــدر الســابق،  ))5) ُمحمَّ

)ص/ )5).

))5) املصدر نفسه، )ص/ )5).



العددان 6 ، 7
35ربيع وصيف 2018 م 

التطبيقيــة كمنهجيــة جديــدة بــرزت مــع 

أركــون يف ســتينيات القــرن العشيــن. بهــذا 

ــاًل،  املعنــى يُصبــح هــذا الحقــل الجديــد ُمكمِّ

ويف اآلن نفســه، بديــاًل للمعرفــة االســتشاقية 

املســتوى  عــى  الكالســيكية  الغربيــة 

واإلبســتيمولوجي.  املنهجــي 

فـــي نظري، لـــن تكـــون تلـــك العملية 

 مـــن خـــالل 
َّ

)اإلنهـــاء واالســـتئصال( إال

كمنهجيـــة  التطبيقيـــة  اإلســـالميات 

جديدة برزت مع أركون في ســـتينيات 

العشـــرين. القرن 

ترتيبًـــا عـــى مـــا ســـبق، يـــرى أركـــون 

أنَّ قـــراءة الـــراث اإلســـالمي ينبغـــي أن 

تتـــمَّ مبنهاجيـــة اإلســـالميات التطبيقيـــة، 

ــُق  ــَو َخلـ ــايِئ ُهـ ــا الِنَهـ ــي كان »َهَدفَُهـ والتـ

ـــاَلِمي  ـــٍر إِس ـــِة ِفك ـــة لُِمَارََس ـــُروف املُماَلمئَ الظُ

ــِة،  ــاِت tabous الَعِتيَقـ ــَن املَُحرََّمـ ر ِمـ ــرَّ ُمحـ

ِمـــَن  ًرا  َوُمحـــرَّ البَالِيَـــة،  َواملِيثُولُوِجيَّـــات 

األَيديُولُوِجيَـــات الَناِشـــئَِة َحِديثًـــا، فإنََّنـــا 

ــارِضَِة،  ــاكِِل الَحـ ــَن املََشـ ــق ِمـ ــوَف نَنطَلِـ َسـ

ـــِذِه  ـــِه َه ـــت ِب ـــذي ُعولَِج ـــلُوب ال ـــن األُس َوِم

ُد،  ـــدِّ ـــاَلِميِة. نُح ـــاِت اإلِس ـــاكِل يِف املُجتََمَع املََش

ـــاِت  ـــن االهِتَاَم ـــنِي ِم ـــنِي أَو قُطبَ ـــَك، نَوَع ِبَذلِ

ـــة ]...[  ـــائِل َعَملِي ـــا َمَس ـــي تَتََموَضـــع َحولََه الِت

ـــُرَاث«  ـــرُب »ِبال ـــوه الَع ـــذي يَدُع ـــُب ال الُقط

]...[، ثُـــمَّ قُطـــب الَحَداثـــة«)53). وعليـــه 

ـــه: »نحـــو إســـالميات  يرســـم أركـــون يف نصِّ

تطبيقيـــة؟« الخطـــوط العريضـــة ملشوعـــه 

ـــة، أنَّ  ـــد بالتطبيقي اًل، يُقص ـــه: أوَّ ـــري كلِّ الفك

هـــذا املـــشوع ليـــس نظريــًـا، مبعنـــى أنَّ عـــامل 

ــائل  ــن املسـ ــا، مـ ــق هنـ ــالميات ينطلـ اإلسـ

الحارقـــة التـــي يطرحهـــا املســـلمون عـــى 

يف  منهـــا  يعانـــون  التـــي  أو  أنفســـهم 

حياتهـــم اليوميـــة، لكـــن فهـــم الحـــارض 

املـــايض؛ أي فهـــم  ِمنَّـــا فهـــم  ــُب  يتطلَـّ

ـــالمية  ـــوص اإلس ـــي للنص ـــون املوضوع املضم

لهـــا القـــرآن. ثانًيـــا، َدحـــض كلٍّ  الكـــرى وأوَّ

ــع بأســـاس  ِمـــْن: افـــراض أنَّ العقـــل يتمتَـّ

ـــاوز  ـــٍة، وتج ـــاوز كلَّ تاريخيَّ ـــي يتج أنطولوج

ـــط  ـــطى، الخل ـــر القروس ـــام الفك ـــة نظ هيمن

ـــي  ـــو تاريخ ـــا ه ـــطوري وم ـــو أس ـــا ه ـــني م ب

ـــّم  ـــا، ث ـــز بينه ـــى التميي ـــدرة ع ـــدم الق وع

التصنيـــف الدوغـــايئ للقيـــم األخالقيـــة 

والدينيـــة. ثالًثـــا، التعامـــل مـــع اإلســـالم 

باعتبـــاره ظاهـــرة دينيـــة أنرثبولوجيـــة ال 

يَخلُـــو منهـــا أيُّ مجتمـــعٍ بـــشي، بالتايـــز 

ـــة  ـــن بقي ـــف اإلســـالمي الشـــائع م ـــن املوق ع

ــا،  ــا. رابًعـ ــا ُمقارنًـ ــه موقًفـ ــان، وجعلـ األديـ

دراســـة اإلســـالم كظاهـــرة دينيـــة ُمعّقـــدة 

)53) املصدر نفسه، )ص/ 58).
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ــة:  ــل التاليـ ــا بالعوامـ ــالل عالقتهـ ــن خـ مـ

واالجتاعيـــة  والتاريخيـــة،  النفســـية 

ــل  ــتخدام أدوات التحليـ ــة، باسـ واالقتصاديـ

والتاريـــخ.  االجتـــاع،  وعلـــم  النفـــيس، 

الفيلولوجيـــة  باملنهجيـــة  فقـــط  وليـــس 

املُعتَمـــدة عنـــد املســـتشقني))5). ضمـــن 

بإعـــادة  أركـــون  قـــام  املنظـــور  هـــذا 

قـــراءة القـــرآن الكريـــم وبعـــض النصـــوص 

ــرى.  ــيكية الكـ ــالمية الكالسـ اإلسـ

ذهـــب أركـــون نحـــو تأســـيس رؤيـــة 

الـــراث  مـــن  كاًل  تســـتهدف  نقديـــة 

ــة  ــه عـــى َخلَخلـ ــز فيـ ــة، األوَّل ركَّـ والحداثـ

وزَحزََحـــة يقينياتـــه وثوابتـــه التـــي جعلـــت 

حبيًســـا  القـــرآين  الخطـــاب  فهـــم  مـــن 

ــة  ــبقة امللتصقـ ــكام املسـ ــلات واألحـ للمسـ

بواقـــع الـــراث اإلســـالمي العـــريب وماضيـــه 

ـــك  ـــن ذل ـــدِّ م ـــى الض ـــق، ع ـــق والعري العمي

ـــة  ـــن زاوي ـــة م ـــة الحداث ـــون ُمقارب حـــاول أرك

النظـــر إىل القضايـــا التـــي أفرزتهـــا كالعلانيـــة 

موضوعيـــة  بنظـــرة  وذلـــك  والعلَمنـــة، 

متأثّـــرة، ولكـــن غـــري متحيّـــزٍة للقوالـــب 

الفلســـفية واأليديولوجيـــة واملعرفيـــة التـــي 

ــر. ــر التنويـ ــا عـ أفرزهـ

ــا  ــو أركيولوجي ــون: نح ــد أرك ــر محم ــل إىل فك ــح، مدخ ــم صال ))5) هاش

للفكــر اإلســالمي، منهجيــات علــوم اإلنســان واملجتمــع ومصطلحــات 

ــابق. ــع الس ــالم، املرج ــة اإلس ــى دراس ــة ع مطبق

ِة 
َ

اف
َ

ق
َ
ة َبْيَن الث

َ
ق

َ
)6( أركون َوالَعال

وِعّي 
ُ

َعاٍط َمْوض
َ
ِم: ت

َ
ِة َواإِلْسال ْرِبيَّ

َ
الغ

ِة: ْرِبيَّ
َ

ِة الغ
َ
َمَع الَحَداث

يف حديثــه عــن راهــن الثقافــة املتوســطية 

ــارًة  ــرًا وحض ــالم فك ــأنَّ اإلس ــون ب ــد أرك يُؤكِّ

ــا يف رشٍق  ــٌش، أو َمحبــوٌس إمَّ ُمبعــٌد، وُمهمَّ

ــا يف صحــراء غريبــة،  ، وإمَّ غريــٍب أو رومانــيسٍّ

والحضــارة  الوضعيــة  العقالنيــة  َحبََســتُْه 

ــَب أنَّ  ــني. وال ري ــني املحتلِّ ــة للُرجوازي املادِّي

املســيحية، يف الغــرب نفســِه، عرفــت ضغوطـًـا 

ُمشــابهًة عــى الصعيــد الثقــايف والفكــري 

والســيايس منــذ الثــورة الفرنســية الكــرى 

ــون: »إِنَّ  ــول أرك ــالية)55). يق ــار الرأس وانتص

التَــي  املَعُقولِيــِة  َوأُطُــر  الثََقــايِف  النَُّمــوذَج 

ــَش،  ــعِ َع ــرِن التَاِس ــُذ الَق ــرُب ُمن ــا الَغ فَرََضَه

ــِة  أَفَْضــْت إِىَل تَهِميــٍش كَِبــريٍ لِلثََقافَــاِت الَخاصَّ

ِباملََجــاِل الَعــَريِب املُســلِِم )الغــرب والــشق 

ــاِت الــشق  نــان ثَقافَ ــذان يتضمَّ ــلَِان اللَّ املُْس

األدىن واملغــرب القديــم) َحتَّــى انــَرََف َحــقُّ 

األَولَِويَّــِة اليـَـوَم إِىَل ُجهــِد تَصِحيــِح املَنظـُـوَراِت 

ــِة َوالَفلَســِفيَِّة«)56). ويقــول  ــِة َوالِديِنيَّ التَاِريِخيَّ

ــي  ــَة الِت ــر: »إِنَّ الَحَداثَ ــون يف موضــعٍ آخ أرك

نَعِتِمــُد َعلَيَهــا كَِإطَــاٍر لِلِفكــِر َوالتَحلِيــل، تُثــري 

ــد أركــون، نافــذة عــى اإلســالم، ترجمــة صيّــاح الجهيّــم، بــريوت،  )55) ُمحمَّ

دار عطيــة للنــش، )ط. ))، )996)م)، )ص/ 7))).

)56) املصدر نفسه، )ص/ 9))).
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ــا  ــي َم ــِئلَة الِت ــن األَس ــَد ِم ــا الَعِدي ــدِّ َذاتَِه ِبَح

زَالـَـت ُدون إَِجابـَـٍة، فَكيــَف نَعتمُدهــا كََمرِجع 

أَعــَى نَحتِكــُم إِليــِه؟ لِذلــَك فَــإنَّ نَقــَد الَعقــِل 

نَقــَد  نَفِســِه،  الَوقــِت  يُتيــُح، يِف  اإلِســاَلِمي 

ــِث«)57).  ــو ِبالَحِدي ــِل املَدُع الَعق

 لذلــك يَتَّجــه أركــون -عــن قصــد- إىل 

مــن  بــداًل  »املُعــارص«  كلمــة  اســتخدام 

»الحديــث« لــي يبــنيِّ بــأنَّ كل معــارص ليــس 

حديثـًـا بالــرورة يف حــني أنَّ كلَّ حديــث هــو 

ــع أنَّ الفكــر  ــرورة. يف الواق ــا بال معــارص لن

ــن  ــالمي ع ــريب أو اإلس ــامل الع ــائد يف الع الس

ــا.  ــارًصا لن ــا وإْن كان مع ــس حديثً ــن لي الدي

ــة واملعــارصة  ــني الحداث ــاك فــرق ب وإذن فهن

الزمنيــة. وكثــريًا مــا يعارصنــا تقليديــون ال 

ــأنَّ  ــم ب ــي العل ــة. ينبغ ــم بالحداث ــة له عالق

ًة ســحيقًة تفصــل بــني الفكــر  هنــاك ُهــوَّ

الســائد يف الســياقات اإلســالمية املعــارصة، 

أو  والكونيــة  الفكريــة  الحداثــة  وبــني 

ا ويعــود  العامليــة. فهــو عموًمــا تقليــديٌّ جــدًّ

ــطى.  ــور الوس ــه إىل العص ــريٍ من ــٍم كب يف قس

وهنــا يُنبِّــه أركــون إىل املســألة التاليــة، وهــي 

ــن  ــا ع ــي تفريقه ــة ينبغ ــة الفكري أنَّ الحداث

التحديــث التكنولوجــي أو املــادي. فالبلــدان 

العربيــة أو اإلســالمية الغنيَّــة تســتورد أحــدث 

)57) رون هالير، املرجع السابق، )ص/ 30)).

أنــواع التكنولوجيــات والتجهيــزات املادِّيــة 

ــن  ــذا م ــا ه ــا وفكريً ــًة ذهنيً ــلُّ محافظ وتظ

جهــة، ومــن جهــة أخرى نســتمرُّ يف اســتخدام 

الســهولة  أجــل  مــن  »إســالم«  مصطلــح 

مــن كلِّ  الرغــم  والعمليــة عــى  اللُّغويــة 

االعراضــات التــي يُثريهــا اســتخدام هــذا 

ــة أو  ــة أو تبجيلي ــٍة ُمشوَّش ــح بطريق املصطل

أســطورية-أيديولوجية وهــذا يبــنيِّ بشــكل 

عــدم  أركــون-  –حســب  وضوًحــا  أكــرث 

ــة  ــح للدالل ــذا املصطل ــتخدام ه ــة اس صالحي

واملارســات  التاريخيــة  التحــوُّالت  عــى 

السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة ليــس فقط 

ــن  ــتعارة م ــا املُس ــا أيًض ــًدا وإمنَّ ــة ج القدمي

ــنوات  ــى س ــيوعي حتَّ ــرايك الش ــرب االش الغ

الســبعينيات مــن القــرن املــايض)58).

ـــن  ـــالم كدي ـــن اإلس ـــون ع ُث أرك ـــدَّ  ال يَتح

ـــادي  ـــه ين ســـاوي يف الفقـــرات الســـابقة، لكنَّ

بـــرورة االلتفـــات إليـــه كفكـــر وحضـــارة. 

ألنَّ الديـــن عنـــد أركـــون -مهـــا كانـــت 

ـــا فكريـــة  جنســـيَّته- كخطـــاب يُنتـــج لنـــا أمناطً

ـــذه  ـــى ه ـــرب ع ـــرض الغ ـــد ف ـــة. لق وحضاري

ـــن  ـــرض م ـــا فُ ـــا، ك ـــاًرا إقصائيً ـــاط حص األمن

ـــة  ـــد نهاي ـــا بع ـــُل عـــى املســـيحية يف أوروب قَبْ

ــد أركــون، تحريــر الوعــي اإلســالمي: نحــو الخــروج مــن  )58) ُمحمَّ

الســياجات الدوغائيــة املغلقــة، ترجمــة وتقديــم هاشــم صالــح، بــريوت، 

)))0)م)، )ص/ 05)). الطليعــة،  دار 
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ـــاس  ـــذا األس ـــى ه ــطى. ع ــور الوسـ العصـ

كان موقـــف أركـــون مـــن الثقافـــة الغربيـــة 

ـــاد  ـــدم االعت ـــري وع ــالح الفك ـــو اإلصـ ه

ـــري  ـــٍق يف تفس ـــراديغم ُمطل ـــة كَـ ـــى الحداث ع

ـــًة الظاهـــرة  وتحليـــل ظواهـــر العـــامل، خاصَّ

التحديـــث  الدينيـــة ألنَّهـــا تســـري نحـــو 

الـــذي يخـــِدم فقـــط املجتمعـــات الغربيـــة. 

يف املقابـــل ال ميكـــن االعتـــداد بأطروحـــة 

»اإلســـالم األُقنومـــي«)59) ألنَّهـــا محافظـــٌة 

ات  املســـتجدَّ مـــع  تتـــاىش  وال  فكريًـــا 

ـــلم  ـــرد املس ـــاخنة للف ـــا الس ـــة والقضاي الراهن

إلـــخ.  والعنـــف،  والتطـــرُّف  كاإلرهـــاب 

ــال توجــه األيديولوجــي  ــم ال يف ســبيل فه

ــــد أركـــــون، مبعنــــــى املوقــــــف  ملحمَّ

)59) يعــود أصــل كلمــة أُقنومــي إىل أُقنــوم )hypostasis)، وتعنــي: 

ــة تحقيــق الوجــود«، هــذه  ــة الوجــود وليــس مجــرد إمكاني »طبيعــة حال

الحالــة هــي الواحديــة؛ ألنَّ املفهــوم اســتخدم كتعبــري ميتافيزيقــي الهــويت 

ــا.  ــدة يف جوهره ــم موّح ــة أقاني ــه ثالث ــز يف الل للتميي

- (nature in the state of existence and not merely the possibility 

of achieving existence(.

انظر:

- Alexander Mikhailovsky »The Anthropology of Hypostasis 

On the Question of the Genealogy of the Subject«, in: Inter-

national Journal of Orthodox Theology, 2:3 (2011(.P149-150. 

عــى هــذا األســاس يظهــر عنــد أركــون معنــى اإلســالم األقنومــي؛ يف نظــره 

أنَّ الباحــث الغــريب يعتقــد أنَّ اإلســالم هــو املســؤول عــن كل يشء يحصــل 

يف املجتمعــات اإلســالمية أو العربيــة. وهكــذا يحّمــل عامــاًل واحــًدا )هــو 

الديــن) مســؤولية كل يشء، هــذا يف حــني أنَّ هنــاك عوامــل أخــرى مؤثــرة 

اجتاعيــة سياســية واقتصاديــة. 

]انظــر: ُمحّمــد أركــون، الفكــر األصــويل واســتحالة التأصيــل: نحــو تاريــخ 

آخــر للفكــر اإلســالمي، املصــدر الســابق، )ص/ 98))[.

اإلبيســتامي)60) ملفكِّرنــا، ارتأينــا التنقيــب َعــاَّ 

ــة،  ــه الفكري ــه حــول مســألة زئبقيَِّت ــَل عن ِقي

وخلفيتــه املزدوجــة يف اجتهــاده الــذي تحــور 

حــول نقــل النــص التأســييس األول )القــرآن) 

ــل الخطــاب  مــن التفســري املــوروث إىل تحلي

ـًة  فكريَـّ َغْربََنــًة  يَِعيــَش  أن  دون  الدينــي، 

ــز  ــريب) ودون أن يتحيَّ ــر الغ ــار بالفك )االنبه

ــرة  ــذه فق ــالمي، ه ــريب اإلس ــى الع إىل املُعط

ــك:  ــد ذل تؤكِّ

لـه  أركـون  فكـَر  أنَّ  الفـوِر  عـى   َ »وتبـنيَّ

خصوصياتُـه، وأنَّ قراءتـه تحتاج إىل دقة خاصة 

وإىل إملـام بالـراث العريب اإلسـالمي يف مصادره 

ومبناهـج  بالفرنسـية  اإلملـام  وإىل  األصليـة 

البحـث يف العلوم اإلنسـانية بهـا، ثم إىل معرفة 

دقيقـة بفكـر أركـون وأسـلوبه ومبشوعـه كلّه 

)60) يُفــرِّق أركــون عــادًة بــني القطيعــة اإلبســتيمولوجية )مصطلــح 

مشــهور يف الفكــر الحديــث) والقطيعــة اإلبســتيميائية. فــاألوىل أقــلُّ عموًما 

واتســاًعا، وهــي قــد تعنــي حصــول قطيعــة فكريــة محــدودة عى مســتوى 

علــم الفيزيــاء مثــاًل دون أن يعنــي ذلــك حصــول القطيعــة عى املســتويات 

املعرفيــة األخــرى مــن فلســفية وسياســية وغريهــا. وهــذا مــا حصــل عندمــا 

قلــب أنشــتاين رأًســا عــى عقــب الفيزيــاء التقليديــة واكتشــف النظريــة 

النســبية عــام )905)م)، يف حــني أنَّ الثــورة املعرفيــة والفلســفية املوازيــة 

ــد  ــل إالَّ بع ــم تحص ــخ) لـ ــاع... إل ــم االجت ــخ وعل ــد أديب وتاري ــن نق )م

ــدة مســتويات  ــادة ع ــة االبيســتيميائية فتشــمل ع ــا القطيع )950)م). أم

ــة  ــة واحــدة. وهــذه هــي القطيع ــرة زمني ــة واحــدة ويف ف ــة دفع معرفي

ــياء  ــات واألش ــهري الكل ــه الش ــو يف كتاب ــال فوك ــا ميش ــدث عنه ــي تح الت

عندمــا بنــى نظريتــه كلهــا عــى مفهــوم اإلبســتيمي )= أي نظــام الفكــر 

ــن  ــه ع ــح يف تعليق ــم صال ــدد)؛ هاش ــكان مح ــني وم ــن مع ــائد يف زم الس

ــالمية  ــات اإلس ــني الخطاب ــون ب ــا أرك ــار اليه ــي أش ــة الت املســافة النقدي

العــريب  الفكــر  تاريخيــة  أركــون.  ــد  ُمحمَّ االســتشاقية=  والخطابــات 

ــابق، )ص/ 5))، 6))). ــدر الس ــالمي، املص اإلس



العددان 6 ، 7
39ربيع وصيف 2018 م 

مبفرداتـه  ثـم  وأنسـاقه،  وتراكيبـه  بتداخالتـه 

ومصطلحاتـه عـى وجه الخصـوص. فهو يتبنَّى 

مصطلحـات أوروبيـة جديـدة آتية مـن حقول 

وعلـم  االجتـاع  وعلـم  التاريـخ  يف  البحـث 

األنرثوبولوجيـا وعلـم الالهـوت وعلـم األديـان 

املقـارن وعلـم تاريـخ األديـان وعلـم اجتـاع 

األديـان... إلـخ، وآتيـة مـن لغـات أوروبيـة تأيت 

يف مقدمتهـا اللغـة األملانيـة واللغـة الفرنسـية 

ه  كلَـّ ذلـك  يُطـّوع  وهـو  اإلنجليزيـة،  واللغـة 

ليسـلك يف مـشوع عن الفكـر والفكـر الديني 

وتاريخـه. ثم هو يخلق مفـردات ومصطلحات 

ال  وهـي  طريقتـه،  عـى  وينحتهـا  جديـدة 

إالَّ  تَُرَجـم،  أن  ناهيـك عـن  تُفهـم،  أن  ميكـن 

بقـراءة فكـره كامـاًل للتأكيد عليها يف سـياقاتها 

األمـر يف فهمهـا إىل  الصحيحـة، وقـد يحتـاج 

لقـاءات وحـوارات مبارشة معه. ثـم يبقى بعد 

ذلـك وضعهـا يف سـياق وأسـلوب عـريب رصـني 

واضـح يُـرز قيمتهـا ويؤكّد عـى معانيهـا«))6). 

ـة دامغـة عـى أنَّ أركـون اختار  هـذه حجَّ

ـا بفكـره ميلـك مفاهيم متفـرِّدة،  منًحـى خاصًّ

إىل  االسـتناد  مـن  بالرغـم  جديـدة،  ورؤيـة 

مرجعيات مختلفة يف الثقافة والزمن وجغرافية 

املعرفـة. مـا يجعلـه أيقونـة للفكـر املسـتقل 

والحـر، ال مُيوَضـع يف دائرة التغريـب الفكري. 

ــد أركــون، األنســنة واإلســالم: مدخــل تاريخــي نقــدي، ترجمــة  ))6) محمَّ

وتقديــم محمــود عــزب، بــريوت، دار الطليعــة، )ط. ))، )0)0))، )ص/ 5)).

 خاتمة

يرتــدي أركــون موقًفــا إبســتيمولوجيًّا 

يف  الفاعلــة  الفكريــة  الحريــة  محــوره؛ 

ســاحات النقــاش املعــريف حــول القضايــا 

وهــذه  املعــارصة،  اإلســالمية  العربيــة 

الصفــة )الحريــة الفكريــة) لصيقــة مبــن 

كــا  حديثًــا«))6)،  منبثًقــا  »عقــاًل  ميلــك 

يســّميه أركــون، مــن هــذا املنطلــق اســتفاد 

اآلن  يف  لكــن  االســتشاق،  مــن  مفّكرنــا 

نفســه انتقــد هــذا املــشوع، حيــث جعــل 

التحليــل  ضمــن  الكالســيكية  اإلســالميات 

اإلبســتيمولوجي ليــس فقــط إلعــادة النظــر 

يف مســلاتها وفرضياتهــا التــي تلــك إطــاًرا 

ــن  ــا م ــن لبعثه ــا، لك ــا محًض ــا غربيً منهجيً

جديــد قصــد تطويــر رؤيــة تداوليــة للفكــر 

املُطبّقــة)،  )اإلســالميات  العريب-اإلســالمي 

نقــد  مــشوع  أّن  ذلــك  عــى  والدليــل 

العقــل اإلســالمي كانــت لبنتــه األساســية 

ــة يف  ــة والعلاني ــرُّف الحداث ــد تط ــي نق ه

العقــل الغــريب.

))6) يذكــر أركــون خصائــص ومميّــزات العقــل امُلنبثــق يف القواعــد 

التاليــة: »التَْصـــِريُح ِبالـــَمَواِقِف املَْعرِِفيَّــِة َوطَرِْحَهــا لِلُْمَناظـَـرَِة، يَْحــرُِص َعــَى 

ــنْيَ  ــاٍت َدارَْت بَ ــق َوُمَناقََش ــْن َمَصــاِدر َوَوثَائِ ــُر ِم ــا تَُوفِّ الُشــُمولِيَِّة ِبَجِميــعِ َم

ــنْيَ  ــازُِع بَ ــِة التََن ــَى نَظَِريَّ ــُد َع ــٍة، يَْعِتِم ــاٍت ُمَعالََج ــْوَل َمْوُضوَع ــَاِء َح الُعلَ

فَــاِع َعــْن طَِريَقــٍة َواِحــَدٍة يِف التَّأِْويــِل، إِْدَراك  التَأِْويــاَلِت بَــَداًل ِمــَن الدَّ

اِْســِتَحالَِة التَّأِِصيــِل يِف النَّظَِريَّــِة َوالتَّأِْويــِل َوالُحْكــِم، رَفْــُض املَْنظُــور الَوِحيــد 

ــِرَايِض«.  ــِر االِفْ ــِب الِفْك ــَو تَْجِري ــاِب نَْح ــد َوالَذَه ــر املُعقَّ ــِة الِفْك َوُمَارََس

ــد أركــون، الفكــر األصــويل واســتحالة التأصيــل: نحــو تاريــخ  ]انظــر: محمَّ

آخــر للفكــر اإلســالمي، املصــدر الســابق، )ص/ ))، 5))[. 
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أركــون  ُوصــف  األســاس  هــذا  عــى 

ــث  ــاز، حي ــزدوج« بامتي ــٌد ُم ــه »ناق ــى أنّ ع

ــه  ــا ميارس ــزدوج ك ــد امل ــذا النق ــع ه يتموق

ــا،  ــس بينه ــا، ولي ــن مًع ــّد التياري ــون ض أرك

التاريخيــة  القطيعــة  مبــدأ  يرفــض  وكــا 

الهويــة  أيًضــا  يرفــض  اإلبســتيميائية، 

ــل،  ــن الداخ ــة م ــي العقالني ــة ودواع املنغلق

مؤّسًســا لعالقــة نقديــة، ورؤيــة تفكيكيــة 

مًعــا،  اإلســالمي  والعقــل  الغــريب  للعقــل 

وهــو مــا نلمســه بوضــوح يف نقــده للســياج 

ــالمية  ــة اإلس ــم الثقاف ــذي يحك ــايئ ال الدوغ

والعلانيــة  واالســتشاق  جهــة،  مــن 

أخــرى)63).  مــن جهــة  الغربيــة  واملركزيــة 

لكــن املســألة األساســية التــي ينبغــي 

وحذٍر-باعتبارنــا  ـٍة  بدقَـّ عندهــا  نقــف  أن 

ــف  ــى ال يُصّن متتبِّعــني للفكــر األركــوين، وحتَّ

التغريــب  خانــة  يف  مســتقباًل  أركــون 

ر عــن  الفكــري، بالرغــم مــن أنَّ فكــره ُمتعــذَّ

التصنيــف- هــي أنَّ ُمفكِّرنــا كانــت غايتــه 

القصــوى مــن اســتلهام املناهــج الغربيــة، 

الفكــري،  منــذ بدايــة تأسيســه ملشوعــه 

ا،  ــدًّ ــا ج ــتيميًا دقيًق ــًدا إبيس ــل بُع ــذي حم ال

)63) رشــيد بوطيــب، أطروحــات الراحــل محّمــد أركــون اإلصالحيــة: 

الناقــد املــزدوج، مراجعــة لــؤي مدهــون، )0) أكتوبــر 0)0)). 

انظر الرابط:
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عــى مســتويني؛ مــن ناحيــة اإلصــالح والتغيــري 

والتجديــد يف رؤيــة الفكــر والثقافــة العربيــني 

الخطــاب  قــراءة  ومحاولــة  واإلســالميني 

الدينــي مبناهــج غربيــة، لكــن عــى مســتًوى 

ــع هــذه  ــل م ــون إىل التعام ــو أرك آخــر، يدع

املناهــج بحــذٍر؛ ألنَّهــا تحتــاج عمليًــا إىل 

تدقيــق وتحقيــق قبــل تكييفهــا وتبيئتهــا مــع 

الســياقات اإلســالمية العربيــة، وليــس النظــر 

إىل النــص القــرآين مــن خــالل هــذه املناهــج 

الغربيــة، جاهــزًة. هــذا الحــذر املنهجــي عنــد 

أركــون هــو ســبيل أســايس لحديثنــا عــن فكــر 

ــذي  ــم املســبق ال ــن الحك ــرِّر م ــوين متح أرك

ــري.  ــب الفك ــة التغري ــول فرضي ــدور ح ي

فكــر  يف  الدينــي  الخطــاب  نقــد  إنَّ   

عــن  البعــد  كل  بعيــد  أركــون  ــد  ُمحمَّ

مفّكرنــا  ألنَّ  الفكــري؛  التغريــب  ســياج 

القداســة والتعــايل  اكتشــف أنَّ »مشــكلة 

والتاريــخ«))6)،  واملجتمــع  اإلنســان  عــى 

))6) يقــرح أركــون للتحــرُّر مــن هــذه املشــكلة رضورة ارتبــاط الباحثــني 

يه العقــل  يف الفكــر اإلســالمي والدارســني للمجتمعــات اإلســالمية، مبــا يُســمِّ

أركــون:  يقــول   ،(la raison émergente( املســتقبي  أو  االســتطالعي 

ــَع  ــا ُمِن ــى م ــرُِّف ع ــُح إىل التع ــذي يطم ــد ال ــل الجدي ــه العق ــُد ب »وأقص

ــى  ــي تبَق ــاِف ل ــتطالِع واالستكش ــرِة االس ــن دائ ــَد ع ــه وأُبِع ــرُي في التفِك

ــال  ــرًة يف املخي ــِة ُمؤثِّ ــواِع الحاكمي ــَة أن ــواِع الســلطِة وقداس ــروعيَة أن مشـ

الديِنــي والســيايِس تأثــريًا ميثولوجيًــا، تقديســيًا، تأليهيًــا، مهــا كانــت 

الظــروف التاريخيــة واألطــر الثقافيــة والبيئــات االجتاعيــة واألوضــاع 

االقتصاديــة«. 

ــم  ــف نفه ــي: كي ــل الدين ــد العق ــا يف نق ــون، قضاي ــد أرك ــر: ُمحمَّ ]انظ

اإلســالم اليــوم؟ املصــدر الســابق، )ص/ 8)[. 
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ــى  ــري ع ــن التفك ــرية م ــاحة كب ــذت مس أخ

مســتوى البحــث والتدبــري عــى مســتوى 

الســياقني  كاِل  فتحــرر  الواقــع،  تأثريهــا يف 

مفهــوم  عــر  منهــا  واإلســالمي  الغــريب 

ســادت  الغــريب  الســياق  ففــي  األنســنة، 

نزعــة األنســنة متأثّــرًة بالجــو العــام ملــا 

قبــل عــر الحداثــة، ويف الســياق اإلســالمي، 

مذهــب  وجــود  إثبــات  مــشوع  بــدأ 

اإلســالمي.  الكالســيي  العــر  يف  إنســاين 

أركـــون  عنـــد  المنهجـــي  الحـــذر  هـــذا 

هو ســـبيل أساســـي لحديثنـــا عن فكر 

ر من الحكم المســـبق  أركونـــي متحـــرِّ

التغريـــب  فرضيـــة  حـــول  يـــدور  الـــذي 

الفكـــري. 

وحــاول أركــون يف األخــري االســتفادة مــن 

كال التجربتــني الغربيــة واإلســالمية يف الحفــر 

داخــل الــالَّ مفكــر فيــه واملســكوت عنــه 

يف الفكــر العــريب اإلســالمي املعــارص. إذن، 

مــشوع أركــون الفكــري هــو نافــذة معرفيــة 

لتوطــني النقــد الغــريب وظيفيًــا، والســؤال 

النصــوص  داخــل  خاللــه  مــن  والتنقيــب 

اإلســالمية؛ لتوليــد املعنــى ال تغريــب هويــة 

الدينــي.  الخطــاب  يف  وســحقها  املعنــى 

 المصادر والمراجع األساسية

، المصادر:
ً

ل * أوَّ

ــد، الفكــر العــريب، ترجمــة  - أركــون، ُمحمَّ

منشــورات  بريوت-باريــس،  العــّوا،  عــادل 

)985)م).  ،(3 )ط.  عويــدات، 

التفرقــة  فيصــل  مــن   ،-------------  -

ــن هــو الفكــر اإلســالمي  إىل فصــل املقال...أي

ــح،  ــم صال ــق هاش ــة وتعلي ــارص؟، ترجم املع

)995)م).  ،(( )ط.  الســاقي،  دار 

- -------------، محّمـد، العلمنـة والديـن: 

اإلسـالم، املسـيحية، الغرب، بريوت، دار الساقي-

سلسـلة بحوث اجتاعية )))، )ط. 3)، )996)).

- --------------، تاريخيــة الفكــر العــريب 

ــريوت- ــح، ب ــم صال ــة هاش ــالمي، ترجم اإلس

ــدار البيضــاء، مركــز اإلمنــاء القومي-املركــز  ال

الثقــايف العــريب، )ط. ))، )996)).

- --------------، الفكــر اإلســالمي: قــراءة 

علميــة، ترجمــة هاشــم صالــح، بريوت-الــدار 

البيضــاء، مركــز اإلمنــاء القومي-املركــز الثقــايف 

العــريب، )ط. ))، )996)).

نافــذة عــى اإلســالم،   ،-------------- -

ــة  ــريوت، دار عطي ــم، ب ــاح الجهيّ ترجمــة صيّ

للنــش، )ط. ))، )996)).
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األنســنة  نزعــة  أركــون،  محّمــد   -

مســكويه  جيــل  العــريب:  الفكــر  يف 

صالــح،  هاشــم  ترجمــة  والتوحيــدي، 

.((998(  ،(( )ط.  الســاقي،  دار  بــريوت، 

األصــويل  الفكــر   ،--------------  -

آخــر  تاريــخ  نحــو  التأصيــل:  واســتحالة 

ــم  ــق هاش ــة وتعلي ــالمي، ترجم ــر اإلس للفك

 ،(( )ط.  الســاقي،  دار  بــريوت،  صالــح، 

.((999 (

أوروبــا،  اإلســالم،   ،--------------  -

ــة،  ــى وإرادات الهيمن ــات املعن ــرب: رهان الغ

ترجمــة وإســهام هاشــم صالــح، بــريوت، دار 

))00)م).  ،(( )ط.  الســاقي، 

التفســر  القــرآن مــن   ،-------------- -

الدينــي،  الخطــاب  تحليــل  إىل  املــوروث 

ترجمــة وتعليــق هاشــم صالــح، بــريوت، دار 

الطليعــة للطباعــة والنــش، )ط. ))، )005)).

- --------------، جوزيــف مايــال، مــن 

منهاتــن إىل بغــداد: مــا وراء الخــر والــر، 

ــريوت، دار  ــني، ب ــيخ حس ــل الش ــة عقي ترجم

.((008(  ،(( )ط.  الســاقي، 

- --------------، األنسنة واإلسالم: مدخل 

ــود  ــم محم ــة وتقدي ــدي، ترجم ــي نق تاريخ

عزب، بــريوت، دار الطليعة، )ط. ))، )0)0)).

الوعــي  تحريــر   ،--------------  -

اإلســالمي: نحــو الخــروج مــن الســياجات 

الدوغائيــة املغلقــة، ترجمــة وتقديــم هاشــم 

.((0((( الطليعــة،  دار  بــريوت،  صالــح، 

مقــارن  تاريــخ  نحــو   ،--------------  -

ــح،  ــة هاشــم صال ــة، ترجم ــان التوحيدي لألدي

الســاقي، )ط. ))، )))0)). دار  بــريوت، 

- --------------، قضايــا يف نقــد العقــل 

الدينــي: كيــف نفهــم اإلســالم اليــوم؟، ترجمــة 

وتعليــق هاشــم صالــح، بــريوت، دار الطليعــة 

للطباعــة والنــش، )د. ن).

-Mohammed Arkoun, Humanisme 

et islam. Combats et propositions, 

Paris, Vrin, 2005. 315 P.

* ثانًيا، المراجع:

- أبــو زيــد، نــر حامــد، النــص والســلطة 

الهيمنــة،  وإرادة  املعرفــة  إرادة  والحقيقــة: 

 ،(( )ط.  العــريب،  الثقــايف  املركــز  بــريوت، 

.((995(

------------، الخطاب والتأويل، الدار البيضاء-

بــريوت، املركــز الثقــايف العــريب، )ط. 3)، )008)).

- أغضابنــة، الطــاوس، »الخطــاب الدينــي 

ــه  ــالل مشوع ــن خ ــون م ــد أرك ــد محم عن



العددان 6 ، 7
43ربيع وصيف 2018 م 

يف  العلــوم  دكتــوراه  أطروحــة  الفكــري«، 

الفلســفة، كلية العلوم اإلنســانية واالجتاعية، 

.((0((-(0(0( قســنطينة،  جامعــة 

- أمعضشـــو، فريــد محمــد، »التغـــريُب.. 

ــالمي،  ــي اإلس ــة الوع ــا«، مجل ــا وواِقًع مفهوًم

والشــؤون  األوقــاف  وزارة   ،(553 )العــدد 

اإلســالمية، الكويــت، )أغســطس ))0)). 

ــف، »اإلســالميات  ــد اللطي ــدادي، عب - الب

حفريــات  الدينــي:  والخطــاب  التطبيقيــة 

ــد  ــد محّم ــي عن ــاب الدين ــة يف الخط تأويلي

أركــون«، بحــث محكــم، قســم الدراســات 

حــدود  بــال  مؤمنــون  مؤسســة  الدينيــة، 

واألبحــاث.  للدراســات 

ــق  ــرب، تحقي ــان الع ــور، لس ــن منظ - اب

أحمــد  محمــد  الكبــري،  عــي  اللــه  عبــد 

ــرة،  ــاذيل، القاه ــد الش ــم محم ــب، هاش حس

الخامــس،  املجلــد   ،(( )ط.  املعــارف،  دار 

الجــزء 6)، مــن غ – ل )03)3-8))))، مــادة 

)98)م). ))0))هـــ/  رب)،  )غ 

- بــو طيــب، رشــيد، »أطروحــات الراحــل 

محّمــد أركــون اإلصالحيــة: الناقــد املــزدوج«، 

مراجعــة لــؤي مدهــون، )0) أكتوبــر 0)0)). 

أركــون:  »محّمــد  ســيّار،  الجميــل،   -

مفهــوم )األنســنة) ومــشوع )اإلســالميات 

التطبيقيــة): وقفــة نقديــة«، جريــدة الزمــان، 

 .((003 نوفمــر   (((  ،((669 )العــدد 

- الحــوار الــذي أجــراُه الصحفــي تــريك 

الدخيــل مــع املفكــر الجزائــري محّمــد أركون، 

عــى قنــاة الجزيــرة، يف الجــزء األوَّل من برنامج 

»إََضــاَءاْت«، يوم الجمعة ))0 ديســمر ))0)). 

دوَّاق، الحــاج، »العقــل االســتطالعي   -

د أركون وتطبيقاته يف نقد االســتشاق  عنــد محمَّ

االجتاعيــة،  العلــوم  مجلــة  الكالســيي«، 

ــطيف ).  ــة س ــوان 6)0)، جامع ــدد: ))، ج الع

صالــح، هاشــم، »مدخــل اىل فكــر   -

للفكــر  أركيولوجيــا  أركــون: نحــو  ــد  محمَّ

اإلنســان  علــوم  منهجيــات  اإلســالمي، 

واملجتمــع ومصطلحــات مطبقــة عــى دراســة 

اإلســالم«، مجلــة نــزوى، العــدد الســادس 

.((995 يونيــو   (( تاريــخ  والثانــون، 

- كيحــل، مصطفــى، »األنســنة والتأويل يف 

فكــر محمد أركــون«، أطروحة دكتوراه، قســم 

ــة  ــانية، جامع ــوم اإلنس ــة العل ــفة، كلي الفلس

قســنطينة، الســنة الجامعية: )007)- 008)).

الالنــد  موســوعة  أندريــه،  الالنــد،   -

الفلســفية، تعريب خليــل أحمد خليــل، إرشاف 

أحمــد عويــدات، املجلــد األول )A-G)، بــريوت-

باريــس، منشــورات عويــدات، )ط. ))، ))00)).
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- هاليــر، رون، العقــل اإلســالمي أمــام 

الجهــود  الغــرب:  يف  األنــوار  عــر  تــراث 

الفلســفية عنــد محمــد أركــون، ترجمــة جال 

ــش  ــة والن ــايل للطباع ــق، األه ــحيد، دمش ش

.((00((  ،(( )ط.  والتوزيــع، 

- Mikhailovsky, Alexander, »The 

Anthropology of Hypostasis On the 

Question of the Genealogy of the 

Subject«, in: International Journal of 

Orthodox Theology, 2:3 (2011(.

- S. Wolin, Sheldon, Politics and Vision 

Continuity and Innovation in Western 

Political Thought, United Kingdom, 

Princeton University Press, 2004.
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التاريـــخ  فـــي  المشـــهورة  الثالثـــة  العقـــول  تقســـيم  البحـــث  يناقـــش 
اإلســـالمي، وأعـــاد الحيـــاة إليهـــا محمـــد عابـــد الجابـــري فـــي الوقـــت 
المعاصـــر، ونقـــده طـــه عبـــد الرحمـــن بمنهجيـــة التقســـيم وســـلم التقييـــم، 
فالجابـــري آمـــن بانفصـــال العقـــول وتفضيلهـــا، وطـــه آمـــن بالتكامـــل، وإن 
 لعقـــل معيـــن. قـــارن بيـــن منهجيـــة الجابـــري وعبـــد 

ً
فـــي طياتـــه تفضيـــال

الرحمـــن فـــي ضـــوء تقســـيمات العلمـــاء المتقدميـــن، وبالـــذات ابـــن تيميـــة 
ــوح  ــع الختـــالف فـــي وضـ ــول مـ ــذه العقـ ــا هـ ــد ناقشـ ــدون، فقـ ــن خلـ وابـ
ـــه وحســـهم العملـــي، وكالهمـــا آمـــن بالتكامـــل بيـــن  التقســـيم وأولويات
هـــذه العقـــول مـــن دون أن يفضـــال بيـــن العقـــول. مـــن خـــالل هـــذا النقـــاش 
يتضـــح موضوعيـــة المتقدميـــن فـــي التقســـيم ونظـــرة التكامـــل. اقتـــرح 
البحـــث حـــل مشـــكلة التكامـــل مـــن خـــالل مقاصـــد الشـــريعة والتســـبيب 
العملـــي، الـــذي بـــدوره يحتـــاج إلـــى دراســـة اجتماعيـــة أنثروبولوجيـــة 
لســـتنتاج طريقـــة اســـتخدام العلمـــاء للتســـبيب العملـــي ضمـــن واقعهـــم.

ص تنفيذي [
َّ

] ُملخ
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The aim of this article is providing a comparison between the 
contemporary thinkers with old scholars pertaining to three concept 
of minds. The contemporary are Mohammed Aljabery and Taha 
Abdurrahman. The old scholars are Ibn Taimiyyah and Ibn Khaldun. 
The investigation goes to their concerned of integration between 
these minds. Al jabery is not a believer of integration; he prefers 
philosopher mind. On the other hand, Abdurrahman believes on 
integration, and he criticize Aljabery of his preference. Abdurrahman 
ends for preferring one concept of mind. The old scholar are more 
conscious and realistic to the differences between these concept of 
minds and the road to integration. The most problematic issue has 
been arise is the clash between Fiqh and Tasawuf, Ibn Taimiyyah 
and Ibn Khaldun have given thoughts on this clash. However, the 
proposal of these article is to combine between their solutions and 
improve it. The improvement is via Islamic objectives and practical 
reasoning. Furthermore, such a solution need anthropological and 
sociological studies of the use of practical reasoning by scholar 
within their context, to extract their experience and utilize it based 
on the reality. 

] Abstract [ 
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مقدمة

من  كبريًا  جزًءا  تختر  الثالثة  العقول 

والفقهاء  الفالسفة  للمسلمني  العلمي  الراع 

من  وقربه  أفضليته  يدعي  فكلٌّ  واملتصوفة، 

والعقالنية،  الواقعية  أو  اإلسالمية  الشيعة 

خالل  من  املعارص،  العامل  أيًضا  يشمل  وهذا 

املعارص،  اإلسالمي  العامل  يف  العلانيني  طرح 

الحظ  ولحسن  بأطيافها.  اإلسالميني  وطرح 

فقد زاد االهتام بهذه العقول تنظريًا وتقسيًا، 

بل وأثارت نقاًشا كثريًا؛ ولذا فقد تحدد وازداد 

وضوح األفكار ونقاط االلتقاء ونقاط االفراق، 

ال  قد  املعارصين  أن  االعتبار  بعني  األخذ  مع 

يفيدنا  لكنه  التمثيل،  كال  أسالفهم  ميثلون 

وأيًضا  االختالف،  مواطن  وتحديد  النقاش  يف 

إمكانيات االلتقاء وأساليبها.

عــى  املعارصيــن  مــن  االختيــار  وقــع 

ــا  ــول وبيَّن ــذه العق ــا ه ــن ناقش ــرز مفكَري أب

الواحــد  رد  خــالل  مــن  فيهــا،  رؤيتهــا 

ــوح  ــن وض ــد م ــا يزي ــو م ــر، وه ــى اآلخ ع

ــف  ــن لألس ــن، لك ــه التباي ــات وأوج املنطلق

كبــري  إىل حــد  املوجــود ميثــل  الطــرح  إن 

ــاك  ــس هن ــة، ولي ــفة واملتصوف ــَي الفالس عق

وجهــة  مــن  العقــول  هــذه  ناقــش  مــن 

نظــر الفقهــاء، وهــذا مــا ســيحاول هــذا 

البحــث تقدميــه، هــذان املعــارصان هــا: 

محمــد عابــد الجابــري، وطــه عبــد الرحمــن.

ــار  ــع االختي ــد وق ــني فق ــن املتقدم ــا م أم

وابــن  تيميــة  ابــن  اإلســالم  شــيخ  عــى 

خلــدون، بحكــم أنهــا أكــرث مــن ناقــش 

ــد  ــة، فق ــن تيمي ــذات اب ــول وبال ــذه العق ه

باســتفاضة، وهــذا  العقــول  ناقــش هــذه 

الحكــم بحســب اطــالع الباحــث، وبحكــم 

واالعــراف  العاملــني  هذيــن  موســوعية 

مبرجعيتهــم العلميــة مــرًرا لالعتــاد عليهــا 

الركيــز يف  وســيكون  العقــول،  تقســيم  يف 

البحــث عــى رؤيــة للتكامــل بــني هــذه 

العقــول، مــن خــالل النقــاش لهــذه النــاذج 

ــه  ــم يلي ــني، ث ــن واملتقدَم ــة املعارَصي األربع

لنقــاش  نتيجــة  وهــو  مقــرح،  تكامــل 

فيهــا. للنقــص  وتكميــل  النــاذج  هــذه 

برهانية الجابري

عنــد  الثالثــة  العقــول  أثــار  مــن  أول 

رباعيتــه  يف  الجابــري  هــو  املعارصيــن 

ــل  ــفها، ب ــن اكتش ــو م ــس ه ــهورة، ولي املش

هــي مبثوثــة يف الجــدل العلمــي والفلســفي 

إبرازهــا  الســبق يف  القديــم، ولــه  العــريب 

بقــوة ودراســتها بشــكل مفصــل. لــكل كاتــب 

وباحــث تســميات خاصــة لهــذه التقســيات، 

وهــذه التســميات ليســت بريئــة، بــل تحمــل 

الباحــث،  إليــه  يرمــي  مغــزى  طياتهــا  يف 

والبيــاين  الرهــاين  يســميها  فالجابــري 

الرهــاين،  بالرتيــب  ويفضلهــا  والعرفــاين، 



49
العددان 6 ، 7

ربيع وصيف 2018 م 

اإلرث  وبالــذات  الفلســفي،  بــه  ويقصــد 

األرســطي، والبيــاين ويقصــد بــه النحــو والفقه 

ــه  ــد ب ــاين ويقص ــكالم)))، والعرف ــة وال والبالغ

املتصوفــة بــكل درجاتهــم والشــيعة))). ووضع 

-بنــاًء عــى هــذا التقســيم- تقســيًا جغرافيًّــا 

للعــامل اإلســالمي، فاملغــرب واألندلــس ميثلهــا 

الرهــاين: ابــن رشــد، وابــن حــزم، والشــاطبي، 

ــى  ــاًل بالشــافعي، وأق واملــشق: البيــاين ممث

ســينا. بابــن  ممثــاًل  العرفــاين  املــشق 

البيــاين  العقــل  الجابــري عــى  يعيــب 

»أنهــم جعلــوا مــن وســائل التنبيــه التــي 

يســتعملها القــرآن قواعــد لالســتدالل ومنطًقــا 

القــرآين  النــص  باتخــاذ  ال  ولكــن  للفكــر، 

بقراءتــه  بــل  وحيــدة،  مرجعيــة  ســلطة 

هــي  أخــرى،  مرجعيــة  ســلطة  بواســطة 

ــري  ــي والفك ــه الطبيع ــرايب)، عامل ــامل )األع ع

ــي  ــة الت ــة العربي ــا اللغ ــه معه ــذي تحمل ال

جعلــوا منهــا مرجعيــة حكــًا«)3). وأهــم 

ــة  ــة والفكري ــة الطبيعي ــذه املرجعي ــامل ه مع

حتميــة  عــدم  مبعنــى  التجويــز،  هــي 

ارتبــاط الســبب بالنتيجــة، كــا هــو عــامل 

))) الجابــري، محمــد عابــد، بنيــة العقــل العــريب، دراســة تحليليــة نقديــة 

لنظــم املعرفــة يف الثقافــة العربيــة، بــريوت، مركــز دراســات الوحــدة 

العربيــة، ))00))، )ص/ 3)).

))) املرجع السابق، )ص/ )5)).

)3) املرجع السابق، )ص/ 8))).

األعــرايب يف الصحــراء، عــامل االحتــال: املطــر 

والقيافــة والرمــال وآثــار األقــدام عليهــا))). 

توصيــف الجابــري للعقــل البيــاين يطــرح 

ــات  ــى مجتمع ــم ع ــة الحك ــكااًل بإمكاني إش

لغتهــا  خــالل  مــن  أخــرى  وحضــارات 

ــرة  ــات املؤث ــة الصف ــا انتقائي ــا، وأيًض وبيئته

ــكام  ــذه األح ــى أن ه ــرايب؛ مبعن ــة األع يف بيئ

عــى األعــرايب التــي حكــم -نتيجــًة لهــا- 

ــا  ــاج حــًرا وإثباتً ــاين؛ تحت ــل البي ــى العق ع

ــرة  ــذه النظ ــل ه ــريًا تحم ــه. أخ ــا في لتأثريه

رؤيــة اجتاعيــة جريــة لإلنســان، فلــم يخــر 

العلــاء هــذه األدوات املعرفيــة وال طــرق 

االســتنباط، بــل تأثــروا ببيئــة األعــرايب ولغتــه.

الجابـري  فأرجعـه  العرفـاين  العقـل  أمـا 

إىل  انتقـل  اإلسـالم،  عـن  خـارج  عقـل  إىل 

اإلسـالم مـن خـالل مـر وسـوريّة وفلسـطني 

وفكـره  هرمـس  إىل  ويرجعـه  والعـراق)5)، 

عـن  عبـارة  العرفـاين  العقـل  الغنـويص)6). 

املضمـون  هـي  للعـامل  السـحرية  »الرؤيـة 

وللعرفـان  كموقـف  للعرفـان  واألخـري  األول 

مبختلـف  العرفانيـة،  »النظريـة  كنظريـة«)7). 

))) املرجع السابق، )ص/ 6))).

)5) املرجع السابق، )ص/ 53)).

)6) املرجع السابق، )ص/ )5)).

)7) املرجع السابق، )ص/ 379).
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للعـامل  سـحرية  رؤيـة  تكـرس  صياغاتهـا، 

باملسـطرة  النظـري  التقسـيم  صميمـة«)8). 

مريـح بالبنـاء، لكنـه يفشـل بوصـف مـا هـو 

ر التصـوف بالهرمسـية  حقيقـي وواقعـي، تأثُـّ

يشـبه كثـريًا ادعـاءات املسـتشقني بتبسـيطها 

الشـديد ودعاواهـا الكبـرية غري املدلـل عليها، 

التصـوف املبكـر جـًدا الـذي مصـدره مفهـوم 

لــم  والسـنة  بالقـرآن  فيـه  املرّغـب  الزهـد 

يتأثـر بهرمـس، وطبًعـا سـيكون لهرمـس تأثري 

يف التصـوف املتأخـر، نعـم هنـاك تصـوف أو 

هرمسـية رفضها العلاء، مثـل وحدة الوجود، 

واالتحـاد، والتفسـري الباطنـي، ورفضهـا علاء 

الثقافـة  الغـزايل.  أبرزهـم  ومـن  التصـوف، 

اإلسـالمية ليست خالصة من أي تأثرات بيئية، 

خالًصـا. أجنبيًـا  مصدرهـا  ليـس  املقابـل  ويف 

أمــا العقــل الرهــاين عنــد الجابــري فيعود 

ــد  ــان يعتم ــده، »الره ــطو وح ــا إىل أرس رأًس

قــوى اإلنســان املعرفيــة الطبيعيــة، مــن حــس 

وتجربــة ومحاكمــة عقليــة، وحدهــا دون 

غريهــا«)9). ويؤكــد الجابــري »تعاملنــا مــع 

ــس  ــا، ولي ــه منهًج ــطي بوصف ــق األرس املنط

بوصفــه منطًقــا صوريـًـا«)0)). ويبجــل الرهــان 

)8) املرجع السابق، )ص/ 379).

)9) املرجع السابق، )ص/ 8)3).

)0)) املرجع السابق، )ص/ 3))).

ــه  ــر منهُج ــان) يُعت ــا أن )الره ــه: »ومب بقول

أقــوم منهــج، بــل املنهــج الوحيــد املوصــل إىل 

)العلــم)، ويعتــر الرؤيــة التــي يقدمهــا عــن 

العــامل أمــن وأكمــل من أيــة رؤية أخــرى«)))).

هــذه العقــول الثالثــة -بنــاًء عــى تصنيف 

الجابــري، وكــا يقــول- كانــت تعمــل بإبــداع 

األزمــة،  حــدوث  إىل  التدويــن  فــرة  مــن 

التــي هــي لحظــة الغــزايل حينــا أدخــل 

ــوف  ــج التص ــه، ودم ــول الفق ــق يف أص املنط

ــدأ  ــري- ب ــول الجاب ــا يق ــا -ك ــه هن يف الفق

الغــزايل حينــا  يســتهلك«)))).  مــا  »يجــر 

بــدأ عمليــة التداخــل التلفيقــي تفككــت 

قطــع)3)).  إىل  الثالثــة  البنــاءات  هــذه 

ــة  يضــع الجابــري ثقافــة املغــرب الرهاني

ممثلــة بابــن حــزم وابــن رشــد وابــن خلــدون 

البيانيــة  املــشق  وثقافــة  والشــاطبي، 

والعرفانيــة، ويــرى أن هــذه املدرســة املغربية 

بََنــت البيــان عــى الرهــان))))؛ ولــذا ســيكون 

الرهــان حاكــًا عــى البيــان، ويــرى »أن مــا 

ــوم مــن تحديــث للعقــل العــريب  ننشــده الي

ــس  ــف، لي ــالمي، يتوق ــر اإلس ــد للفك وتجدي

)))) املرجع السابق، )ص/ 6))).

)))) املرجع السابق، )ص/ 507).

)3)) املرجع السابق، )ص/ 509).

)))) املرجع السابق، )ص/ 9)5، 7)5، 8)5، 7)5). 
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فقــط، عــى مــدى اســتيعابنا للمكتســبات 

العلميــة واملنهجيــة املعــارصة، مكتســبات 

القــرن العشيــن ومــا قبلــه ومــا بعــده، 

ــف  ــة األوىل، يتوق ــا بالدرج ــا، ولرمب ــل أيًض ب

ــة  ــتعادة نقدي ــى اس ــا ع ــدى قدرتن ــى م ع

ابــن حــزم وعقالنيــة ابــن رشــد وأصوليــة 

خلــدون«)5)). ابــن  وتاريخيــة  الشــاطبي 

المغـــرب  ثقافـــة  الجابـــــــري  يضـــع 

البرهانيـــة ممثلـــة بابـــن حـــزم وابن رشـــد 

خلـــدون والشـــاطبي، وثقافـــة  وابـــن 

المشـــرق البيانيـــة والعرفانيـــة، ويـــرى 

ـــت 
َ
َبن المغربيـــة  المدرســـة  هـــذه  أن 

البيـــان علـــى البرهـــان. 

ــاش يف  ــاج إىل نق ــرية تحت ــا كث ــاك قضاي هن

حلــه للمشــكلة التــي يواجهها العامل اإلســالمي، 

وهــي بحســب قــول الجابــري »الرهــان«، 

وأيًضــا يف ادعائــه برهانيــة هــؤالء العلــاء 

كــا يفهمهــا هــو، لكــن التحديــث الــذي 

ينشــده مــن خــالل الرهــان لـــم يتطــور إليــه 

الغــرب، الــذي يريــد اللحــاق بــه، إال بعــد أن 

تجــاوز برهــان أرســطو، ومــع الثــورة العلميــة، 

بــل التطــور العلمــي والتكنولوجــي الرأســايل 

)5)) املرجع السابق، )ص/ 5)5).

حــدث بدعــم مــن األخــالق الروتســتانتية كا 

يقــول فيــر)6)) بالبنــاء عــى التجربــة التاريخية 

العقالنيــة قــد تــؤدي إىل  العمليــة، حــدة 

كــوارث اجتاعيــة وسياســية، كــا حصــل 

يف التجربــة النازيــة؛ فــال بــد مــن تكامــل 

ــل  ــاة اإلنســان بأق ــة لتســري حي العقــول الثالث

مــا ميكــن مــن كــوارث، وبأكــرث إنجــاز وفــالح.

انتقــد طــه عبــد الرحمــن الجابــري يف 

ــع يف  ــري وق ــال: إن الجاب ــذا، وق ــيمه ه تقس

خطأيــن: تَجــِزيء الــراث، وأيًضــا وقــع يف 

ــه  ــت ط ــم أثب ــول، ث ــل العق ــكلة تفضي مش

ــأ  ــه يف خط ــل، ورشح فكرت ــراث متكام أن ال

الجابــري يف التجزئة من خالل الشــاطبي وابن 

رشــد، أمــا بالنســبة للشــاطبي فأثبــت إدخــال 

األصــويل)7))،  األخــالَق يف عملــه  الشــاطبي 

يقصــد طــه باألخــالق هنــا التصــوف، ويريــد 

غــري  الجابــري  انفصــاالت  إن  يقــول:  أن 

صحيحــة، فهــذا الشــاطبي -الــذي يَّدعــي 

الجابــري أنــه برهــاين- قــد أدخــل العرفــان يف 

الرهــان، بــل وال يســلم طــه برهانيــة عمــل 

الشــاطبي، بــل يقــول ببيانيتــه)8))، وهــذا 

)6)) فير، ماكس، األخالق الربوتســتانتية وروح الرأســالية، ترجمة: محمد 

عــي مقــداد وجــورج أيب صالــح، بــريوت، مركــز اإلمنــاء القومــي، )990)م).

ــريوت،  ــرتاث، ب ــم ال ــج يف تقوي ــد املنه ــه، تجدي ــن، ط ــد الرحم )7)) عب

املركــز الثقــايف العــريب، الطبعــة الثانيــة، )ص/ 97).

)8)) املرجع السابق، )ص/ 97).
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بنــاًء عــى مصطلحــات الجابــري، يســمي 

بــني  أي  الداخــي،  بالتداخــل  هــذا  طــه 

ــالمي. ــداويل اإلس ــال الت ــل املج ــني داخ علم

أمـا بالنسـبة للنـوع الثـاين مـن التداخـل 

بـني  التداخـل  أي  الخارجـي؛  التداخـل  فهـو 

علـم مـن العلـوم اإلسـالمية وآخـر مـن خارج 

العلـوم اإلسـالمية، ويـرب بابـن رشـد مثـاًل 

لهـذا التداخـل، يقول طه: إن ابن رشـد أدخل 

آليـات  إلهياتـه مـن جهتـني:  الـكالم يف  علـم 

يف  وأطـال  اسـتداللية،  وآليـات  استشـكالية، 

إثبات اآلليات االسـتداللية الرشـدية وتداخلها 

ليثبـت  هـذا  كل  الكالميـة،  باألدلـة  البنيـوي 

االنفصاليـة  دعـواه  يف  الجابـري  خطـأ  طـه 

يف  طـه  منـوذج  أمـا  العقـول،  هـذه  بـني 

التكامـل بـني هـذه العقـول -بـدل انفصـاالت 

القـادم.  املبحـث  يف  فسـأعرضها  الجابـري- 

نخلــص مــن انفصــاالت الجابــري أنهــا 

ــه  ــا أثبت ــراث، ك ــدث يف ال ــم تح ــا لـ واقعيً

ــن رشــد،  ــى الشــاطبي واب ــه ع طــه يف أمثلت

وكــا أقــّر بهــا الجابــري يف اللحظــة الغزاليــة، 

وأيًضــا عمليًّــا ليســت حــالًّ ملعضلــة ومشــكلة 

العــريب  الفكــر  وتحديــث  العــريب،  العــامل 

ــن  ــر ع ــس في ــح ماك ــا أوض واإلســالمي، وك

دور الروتســتانتية يف الرأســالية، وتطورهــا، 

مــن خــالل الحــث عــى العمــل؛ ولــذا نحتــاج 

ــال،  ــل ال االنفص ــى التكام ــو منح ــة تنح رؤي

وهــذا مــا يطرحــه طــه عبــد الرحمــن يف 

ــل). ــد العق ــي وتجدي ــل الدين ــه )العم كتاب

طه عبد الرحمن وتكاملية العقول

وتجديــد  الدينــي  )العمــل  كتابــه  يف 

ــة  ــد الرحمــن تكاملي العقــل) ناقــش طــه عب

الجابــري،  ســلم  قلــب  لكنــه  العقــول، 

ــا  ــمي م ــطه يس ــول، فَـ ــمية العق ــاد تس وأع

ــَل  ــاين: العق ــل الره ــري بالعق ــميه الجاب يس

ــدد،  ــل املس ــاين: بالعق ــل البي ــرد، والعق املج

ـد  أيَـّ املؤيــد،  بالعقــل  العرفــاين:  والعقــل 

طــه يف عملــه العقــل املؤيــد عــى بقيــة 

العقــول، وقــال: إنــه يف طياتــه يشــمل العقــل 

تحتــاج  املجــرد واملســدد، وهــذه دعــوى 

تدليــل. إىل  يحتــاج  وافــراض  إثبــات،  إىل 

هــو  طــه-  -مبفهــوم  املجــرد  العقــل 

ــل،  ــن العم ــذي يســتقل بالنظــر ع ــل ال العق

وهــو يختــص بالــذات بإلهيــات الفالســفة 

اإلســالميني، تكلــم طه عــن حدود هــذا العقل 

ــذا فيجــب  ــل؛ ول ــاره إىل العم ومشــكلة افتق

تكميــل العقــل املجــرد بالعمــل الشعــي)9)).

والدخــول يف العمــل الشعــي هــو العقــل 

املســدد )النــوع الثــاين مــن العقــول عنــد 

)9)) املرجع السابق، )ص/ 53).
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ــده هــو »الفعــل  طــه)، فالعقــل املســدد عن

ــب  ــه جل ــه صاحب ــي ب املســدد الــذي يبتغ

منفعــة أو دفــع مــرة، متوســاًل يف ذلــك 

ــشع«)0)).  ــا ال ــي فرضه ــال الت ــة األع بإقام

وهــذا العقل يشــمل عنده الفقهاء والســلفية، 

»والعقــل املســدد هــو العقــل املجــرد، وقــد 

دخلــه العمــل الشعــي«)))). وتكلــم طــه عــن 

اآلفــات التــي تدخــل عــى املارســة الفقهيــة 

ــة  والســلفية، أمــا بالنســبة للمارســة الفقهي

ــد)3))، أمــا  ــا التظاهــر)))) والتقلي فيدخلهــا آفَتَ

ــي  ــلفية فه ــة الس ــة للمارس ــات العلمي اآلف

التجريــد، وهــو مبعنــى حــر النظــر العقــي 

يف الوصــول إىل التصــورات واألفــكار الشعيــة 

ــة األخــرى التســييس.  ــا))))، واآلف ــل به والعم

ــه  ــه ط ــذي يرتضي ــث ال ــل الثال ــا العق أم

ــوف«)5))،  ــو »التص ــد، وه ــل املؤي ــو العق فه

يتكلــم طــه عــن كــاالت العقــل املؤيــد مــن 

)0)) املرجع السابق، )ص/ 58).

)))) املرجع السابق، )ص/ 67).

)))) املرجع السابق، )ص/ 79).

)3)) املرجع السابق، )ص/ 83).

ــراد الفعــل العقــي بالقــدرة  ــد هــو إف )))) وبلفــظ طــه يقــول: »التجري

عــى التأمــل يف النصــوص، عــى اعتبــار أن قيمة هــذه النصوص تنحصـــر يف 

التصــورات واألفــكار التــي تُنــال بهــذا التأمــل، وأن العمــل بهــذه التصــورات 

يكفــي لربــط الصلــة بأصحاب هــذه النصــوص، وللعمل بها عــى طريقتهم، 

وإليجــاد الحلول املناســبة للمشــاكل القامئــة«. ]املرجع الســابق، )ص/ 98)[.

)5)) املرجع السابق، )ص/ 9))).

خــالل مقدمتــني: األوىل هي الصفــة التجريبية 

للعقــل املؤيــد)6))، واملقدمــة الثانيــة هــي 

ومقصــده  املؤيــد،)7))،  للعقــل  الكاليــة 

بالكاليــة »أن العقــل املؤيــد يشــكل خطــوة 

بعيــدة يف تكميــل الحقيقــة العقليــة عنــد 

ــات التظاهــر  ــا يتجــاوز آف اإلنســان«)8)). وبه

ــل  ــييس)9)). والعق ــد والتس ــد والتجري والتقلي

املؤيــد -كــا يقــول طــه- »هــو أغنــى وأرشف 

هــي  والتــي  املمكنــة،  املعرفــة  مواضــع 

ــدأ  ــم ب ــذوات«)30). ث ــال وال ــات واألفع الصف

بالــرد عــى كل اعــراض عــى العقــل املؤيــد 

ــاش يف  ــه النق ــرية، وأخــذ من ــب كث مــن جوان

العقــل املؤيــد أكــرث مــن نصــف الكتــاب.

ــد  ــل املؤي ــواء العق ــح احت ــدأ يوض ــم ب ث

ــال: »إن  ــرد، فق ــدد واملج ــل املس ــى العق ع

العقــل املســدد يحتــوي العقــل املجــرد، مــع 

إقامتــه لــه عــى العمــل، وإن العقــل املؤيــد 

-الــذي هــو عقــل أهــل الــذوق- يحتــوي 

عــى  لــه  إقامتــه  مــع  املســدد،  العقــل 

ــل  ــأن العق ــول ب ــا الق ــة، لزمن ــة الحي التجرب

)6)) املرجع السابق، )ص/ )))).

)7)) املرجع السابق، )ص/ 6))).

)8)) املرجع السابق، )ص/ 6))).

)9)) املرجع السابق، )ص/ 6))).

)30) املرجع السابق، )ص/ 9))).
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باحتــواء  املجــرد،  العقــل  يحتــوي  املؤيــد 

ــى  ــاًل ع ــركز قلي ــه«))3). س ــدد ل ــل املس العق

هــذا االدعــاء، ونقــول: إن دعــوى احتــواء 

ــى  ــت ع ــدد ليس ــى املس ــد ع ــل املؤي العق

إطالقهــا، بــل هــي مشوطــة بحــدوده، فــإذا 

تجــاوز العقــل املؤيــد حــدود العقــل املســدد 

للتكامــل. النمــوذج  وافتقــد  منــه  خــرج 

لنحـــدد اعرتاضنـــا عى طـــه يف ادعائه يف 

منوذجـــه بالتكامـــل من خالل ثـــالث نقاط:

مـا يحصـــل للتصــوف من بــدع يف   .(

أوقـات وأزمـان معينة، ويسـميها طه »مبرحلة 

التـرك«، وتتميـز هـذه املرحلـة بعـدم وجـود 

»الشـيخ املريب«، ويف غيابه ال يسـع املنتسـبني 

إىل طريقتـه واملتركـني بهـا إال املحافظـة عـى 

منهـم  أحـد  اسـتحقاق  وعـدم  التوجيهـات 

ادعـاء القـدوة الحيـة))3)، »ويف هـذه املرحلـة 

بالـذات، قـد تتعـرض الطريقـة ملظاهـر مـن 

التبـدع«)33). وممكن أن يقـال هذا الكالم عى 

املارسـة السـلفية والفقهيـة، فحينـا تفتقـد 

املذكـورة؛  اآلفـات  تأتيهـا  والعـامل  للمجتهـد 

ولـذا فحـر العـذر يف البدع الصوفيـة، وعدم 

االعتـذار للفقهـاء والسـلفية ليـس لـه محـل.

))3) املرجع السابق، )ص/ 66)).

))3) املرجع السابق، )ص/ 90، )9).

)33) املرجع السابق، )ص/ )9).

حــصـــره العمـــــل الشعـــــي يف   .(

ــادات، بعكــس مفهــوم العمــل الشعــي  العب

الفقهــي الــذي يشــمل العبــادات واملعامــالت، 

عبــادي،  جانــب  لهــا  املعامــالت  نعــم 

ــص،  ــادي الخال ــب العب ــل الجان ــه ال مياث لكن

والتصــوف يركــز عــى العبــادات فقــط، كــا 

ــزه  ــى آخــر تركي ــه، مبعن هــو واضــح يف كتابت

ــو  ــر، وه ــدل الظاه ــن ب ــل الباط ــى العم ع

مــا يتضــح أكــرث يف كتابــه )ديــن الحيــاء)، 

حينــا يفــرق بــني الفقــه االئتــاري والفقــه 

االئتــاين، ويجعلهــا متقابلــني، واألول ميثلــه 

ــي  ــة، فف ــه الصوفي ــاين ميثل ــاء))3)، والث الفقه

ــن.  ــر والباط ــالف الظاه ــع يف خ ــة وق النهاي

نعــم، الفقهــاء يهتمــون أكــرث بالظاهــر يف 

عملهــم، لكــن الــدور املنــوط ِبـــطه هــو حــل 

هــذه املشــكلة ومحاولــة تكامــل هذيــن 

الجانبــني، بــدل دعــم عمــل الباطــن يف مقابــل 

الظاهــر، وهــذا مــا يجرنــا إىل النقطــة الثالثــة.

وهـي تركيـــــز طـــه عـى العمـــل   .3

الفـرد)35)، وهـذا  الفـردي، وأن املجتمـع هـو 

صحيـح يف جانـب التزكية، لكـن الفقه -وحتى 

اجتاعيـة  جوانـب  لـه  السـلفية-  املارسـة 

))3) عبــد الرحمــن، طــه، ديــن الحيــاء مــن الفقــه االئتــاري إىل الفقــه 

ــر  ــة للفك ــة العربي ــريوت، املؤسس ــاين، ب ــر االئت ــول النظ ــاين: أص االئت

واإلبــداع، )7)0))، )ص/ )8).

)35) عبد الرحمن، طه، العمل الديني وتجديد العقل، مرجع سابق، )ص/ 80)).
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مثـل  اجتاعـي  أصلهـا  أن  مبعنـى  أصليـة، 

القضـاء وفـروض الكفايـات بشـكل عـام، بـل 

-الـذي هـو  الديـن)  إن طـه يف كتابـه )روح 

أن  يـرى  السياسـية-  الفلسـفة  يف  أساسـه  يف 

حـل املشـكلة السياسـية مـن الفـرد)36)، عـى 

أن السياسـة أُسـها االجتـاع، بـل وقـال: يـكاد 

يكـون اسـم املجتمـع مجـرًدا ومثاليًـا)37)، هنـا 

ـخ من ثنائيـة )الفرد/املجتمع)،  ـق طه ورسَّ عمَّ

بـدل أن يبحـث عـن آليـة للتكامـل بينهـا.

نعــم، الفقهــاء يهتمــون أكثــر بالظاهــر 

فــي عملهــم، لكــن الــدور المنوط ِبـــطه 

ومحاولــة  المشــكلة  هــذه  حــل  هــو 

تكامــل هذيــن الجانبيــن، بــدل دعم عمل 

الباطــن فــي مقابــل الظاهــر، وهــذا مــا 

يجرنــا إلــى النقطــة الثالثــة.

ولـــذا فدعـــوى طـــه بالتكامـــل غـــري 

ـــزد  ـــم ي ـــو لـ ـــي، فه ـــه العلم ـــة يف عمل متحقق

ـــة ومصطلحـــات  عـــى أن دعـــم التصـــوف بأدل

ـــا  ـــرى يف نقده ـــول األخ ـــد العق ـــدة، ونق جدي

للتصـــوف، ومل يـــشح كيفيـــة حـــل النـــزاع بـــني 

ــعة  ــة إىل س ــق العلاني ــن ضي ــن م ــه، روح الدي ــن، ط ــد الرحم )36) عب

االئتانيــة، بــريوت، املركــز الثقــايف العــريب، املؤسســة العربيــة للفكــر 

.((77 )ص/   ،((0((( واإلبــداع، 

)37) عبد الرحمن، طه، العمل الديني وتجديد العقل، مرجع سابق، )ص/ 80)).

الفقهـــاء واملتصوفـــة، بـــل رســـخ مـــن هـــذا 

التنـــازع، وذلـــك مـــن خـــالل ثنائيتـــي )الظاهـــر/

الباطـــن) و)الفرد/املجتمـــع)، ووقـــع فيـــا وقـــع 

فيـــه الجابـــري مـــن الفكرانيـــة -كـــا يقـــول- أو 

املذهبيـــة، وتابـــع الجابـــري يف تفضيلـــه للعقـــل 

ــل  ــة يف تفضيـ ــه الخاصـ ــريب، ويف طريقتـ املغـ

املارســـة الصوفيـــة املغربيـــة ومالكيتهـــا)38)، 

ـــه  ـــة، إال أن ـــه يف الكتاب ـــرُّد ط ـــدة تج ـــى ش وع

ــل  ــا يف تفضيـ ـــة كان واضًحـ ـــذه النقط يف ه

مارســـة أهـــل بلـــده عـــى بقيـــة البلـــدان. 

ــص  ــا يخـ ــه -فيـ ــطه يف عملـ ــب لِــ ويُحسـ

ــل،  ــوب التكامـ ــرض وجـ ــه افـ ــل- أنـ التكامـ

ـــا، ويتضـــح إخـــالل  ـــه عمليً ـــم يتم ـــه لـ ـــع أن م

ــا بالتكامـــل، وقـــد يكـــون هـــذا  طـــه عمليًـ

ــن  ــده عـ ــوف وبعـ ــته للتصـ ــبب مارسـ بسـ

عمـــل الفقهـــاء، ولســـنا نعنـــي هنـــا بعمـــل 

الفقهـــاء كتبهـــم، بـــل مارســـاتهم اليوميـــة، 

ـــن تســـتطيع فقـــط أن تحكـــم عليهـــم مـــن  فل

ـــتهم،  ـــزول إىل مارس ـــب الن ـــل يج ـــم، ب عبارته

ـــل،  ـــو العم ـــه، وه ـــه ط ـــو إلي ـــا يدع ـــذا م وه

ـــاًء  ـــول بن ـــى العق ـــم ع ـــر: الحك ـــى آخ أو مبعن

عـــى عملهـــا، وقدرتـــه عـــى الحكـــم عـــى 

ـــم  ـــه لـ ـــة؛ ألن ـــت متحقق ـــاء ليس ـــل الفقه عم

ميارســـه؛ ولـــذا لـــن يســـتطيع تحقيـــق التكامـــل 

ـــدد. ـــد واملس ـــل املؤي ـــميه بالعق ـــا يس ـــني م ب

)38) املرجع السابق، )ص/ )9)).
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املعارصيــن يف  لتجربــة  النقــد  لنجمــل 

تقســميهم للعقــول الثالثــة يف نقديــن: األول: 

فكــراين  مذهبــي  منطلــق  مــن  االنطــالق 

جغــرايف يف الحكــم عــى العقــول، الثــاين: هــو 

ضعــف الحــس العمــي والواقعــي يف نظرهــم 

مــن جانبــي النظــر والعمــل، يف حكمهــم 

عــى العقــول، ودورهــا العلمــي والعمــي يف 

التاريــخ القديــم واملعــارص، وليتضــَح مجمــل 

تقســيم  عــى  لنعطــف  النقديــن  هذيــن 

العلــاء الســابقني لهــذه العقــول، وباملقارنــة 

ــن  ــاش يف اب ــيخصص النق ــال، وس ــح املق يتض

تيميــة وابــن خلــدون يف تقســيمها للعقــول.

ابن تيمية والعقول الثالثة

قســم ابــن تيميــة العقــول الثالثــة إىل 

ى  وســمَّ عمــي،  وجانــب  نظــري  جانــب 

ــي  ــمى العم ــوال، وس ــوم واألق ــري العل النظ

ــا  ــرج عندن ــذا خ ــورات، وب ــادات واملأم العب

ســتة أصنــاف، لــكل عقــل مــن هــذه العقــول 

جانبــان، وســمى هــذه العقــول بالعقــي 

واملــي والشعــي، وكــا هــو ظاهــر فتســمية 

ــرد  ــمها ال ي ــول باس ــذه العق ــة ه ــن تيمي اب

عليــه النظــر التفضيــي أو التحقــريي، إمنــا 

ــن خــالل  ــي، وم ــه النظــر الوصف ــب علي يغل

النقــاش يظهــر طبيعــة نظــر ابــن تيميــة 

املتكاملــة واملحايــدة يف النظــر لهــذه العقول.

ــي،  ــل العق ــو العق ــل األول فه ــا العق أم

املحــض)39)،  العقــل  موضــعٍ  يف  وســاه 

ــه الفالســفة مــن عمــوم  »مثــل مــا ينظــر في

ــب  ــي«)0)). فالجان ــي واإلله ــق والطبيع املنط

بــه  يختــص  العقــل  هــذا  مــن  النظــري 

الفالســفة، أمــا الجانــب العمــي فهــو مــا 

ــواء  ــي آدم، س ــن بن ــالء م ــه العق ــق علي اتف

كان لهــم كتــاب أم لـــم يكــن))))، مثــل جلــب 

ــدل  ــدق والع ــار، »والص ــع املض ــع ودف املناف

وأداء األمانــة واإلحســان إىل النــاس باملــال 

ــة،  ــادة املطلق ــم والعب ــل العل ــع، ومث واملناف

والــورع املطلــق«)))). »وهــذا القســم إمنــا 

عــر أهــل العقــل باعتقــاد حســنه ووجوبــه؛ 

بــه«)3)). إال  تتــم  ألن مصلحــة دنياهــم ال 

ــو  ــري ه ــه النظ ــي فجانب ــل امل ــا العق أم

»مــا ينظــر بــه املتكلــم، مــن إثبــات الصانــع، 

ــو  ــذا فه ــع«))))، ول ــوات والشائ ــات النب وإثب

ــب العمــي  ــا الجان مــن عمــل املتكلمــني، أم

منــه فهــو »الطاعــات املليــة، مــن العبــادات 

)39) شــيخ اإلســالم، أحمــد ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، تحقيــق: 

ــد/0))، )ص/ )6). ــن قاســم، )000))، )مجل ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب محم

)0)) املرجع السابق، )ص/ )6).

)))) املرجع السابق، )ص/ 66).

)))) املرجع السابق، )ص/ 68).

)3)) املرجع السابق، )ص/ 68).

)))) املرجع السابق، )ص/ )6).
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مثــل  والتحرميــات،  بــه  املأمــور  وســائر 

ــه باإلخــالص  ــه وحــده ال رشيــك ل ــادة الل عب

ــاء، ومــا  ــاء والخــوف والرج والتــوكل والدع

ــه  ــه ومالئكت ــان بالل ــن اإلمي ــك م ــرن بذل يق

وكتبــه ورســله والبعــث بعــد املــوت«)5)).

أمـا العقـل الثالـث فهـو العقـل الشعـي، 

أهـل  فيـه  ينظـر  النظـري هـو »مـا  وجانبـه 

الكتـاب والسـنة«)6))، وفيهـم عاملـون بظاهـر 

الـشع، مثل أهـل الحديث وعمـوم املؤمنني، 

أمـا  بـه)7)).  والعارفـون  العاملــــون  وفيهـم 

الجانـب العمـي مـن العبـادات الشعية فهي 

وخصائـص  الخمـس،  الصلـوات  »خصائـص 

العتيـق،  البيـت  وحـج  رمضـان  شـهر  صـوم 

املعامـالت  الزكــــوات، وأحـــكام  وفرائـــض 

واملناكحــــات، ومقـاديـــر العقوبــــات«)8)).

بــل واســتدل ابــن تيميــة عــى هــذه 

العقــول مــن القــرآن، فقــال: »وهــذه األقســام 

ــه:  ــا قول ــة دل عليه ــا صحيح ــة أصوله الثالث

ــادوا والنصــارى  ــن ه ــوا والذي ــن آمن ]إِنَّ الذي

والصابئــن مــن آمــن باللــه واليــوم اآلخــر 

ــم  ــوا ه ــن آمن ــة[. فالذي ــل صالحا...اآلي وعم

)5)) املرجع السابق، )ص/ 70).

)6)) املرجع السابق، )ص/ 63).

)7)) املرجع السابق، )ص/ 63).

)8)) املرجع السابق، )ص/ )7).

أهــل رشيعــة القــرآن، وهــو الديــن الشعــي 

والذيــن  والعقــي.  املــي  مــن  فيــه  مبــا 

هــادوا والنصــارى أهــل ديــن مــي بشيعــة 

مــي  مــن  فيــه  مبــا  واإلنجيــل،  التــوراة 

وعقــي، والصابئــون أهــل الديــن العقــي، 

ــات«)9)). ــي ورشعي ــي أو م ــن م ــه م ــا في مب

هــذه  توصيــف  مــن  انتهــى  ملــا  ثــم 

العقــول مــن الجانبــني النظــري والعمــي، 

ــا،  ــى أصحابه ــول ع ــذه العق ــل ه ــدأ بتنزي ب

ــه  ــاء إمنــا يتكلمــون ب ــب الفقه ــال: »فغال فق

يف الطاعــات الشعيــة مــع العقليــة، وغالــب 

املليــة  الطاعــات  يتبعــون  إمنــا  الصوفيــة 

مــع العقليــة، وغالــب املتفلســفة يقفــون 

انتقــل  ثــم  العقليــة«)50).  الطاعــات  عــى 

ــزوا  ــا تي ــاء مب ــة والفقه ــني الصوفي ــارن ب ليق

ــرث يف  ــال: »ك ــه، فق ــوا يف تلبيت ــا أخفق ــه وم ب

املتفقهــة مــن ينحــرف عــن طاعــات القلــب 

وعباداتــه، مــن اإلخــالص للــه والتــوكل عليــه 

واملحبــة لــه والخشــية لــه، ونحــو ذلــك«))5). 

ــرة  ــرث يف املتفق ــال: »وك ــة ق ــا أىت للصوفي ومل

الطاعــات  عــن  ينحــرف  مــن  واملتصوفــة 

لهــم  حصــل  إذا  يبالــون  فــال  الشعيــة، 

)9)) املرجع السابق، )ص/ )6).

)50) املرجع السابق، )ص/ )7).

))5) املرجع السابق، )ص/ )7).
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توحيــد القلــب وتألهــه أن يكــون مــا أوجبــه 

اللــه مــن الصلــوات، ورشعــه مــن أنــواع 

يتناولــوا  أن  والدعــوات،  والذكــر  القــراءة 

ــدوا  ــم، وأن يتعب ــن املطاع ــه م ــرم الل ــا ح م

بالعبــادات البدعيــة مــن الرهبانيــة ونحوهــا، 

ويعتاضــوا بســاع املــكاء والتصديــة عــن 

ســاع القــرآن، وأن يقفــوا مــع الحقيقــة 

ــي«))5). ــر والنه ــن األم ــني ع ــة معرض القدري

ــة  ــن تيمي ــة يف كالم اب وبعــد هــذه الجول

يف العقــول، وميــزة كل واحــد منهــا، وممثــي 

هــذه العقــول ومــا ينقصهــم عنــد املســلمني، 

ازداد تركيــزه عــى الفقهــاء واملتصوفــة؛ لكــرثة 

مــا يقــع بينهــم مــن االختــالف، وأعطــى 

كلَّ ذي حــقٍّ حقــه، قــال يف موضــع آخــر: 

»والواجــب أنــه ال بــد يف كل واحــد مــن النظر 

ــه العقــي واملــّي  والعمــل مــن أن يوجــد في

ــة التكامــل  ــن تيمي والشعــي«)53). أوجــب اب

بــني هــذه العقــول، ومل يفضــل بينهــا، وجعــل 

ــي،  ــري وعم ــني: نظ ــا جانب ــد منه ــكل واح ل

ــه املعــارصون، إال أن  وهــو مــا لـــم يفطــن ل

ابــن تيميــة لـــم يوضــح لنــا طريقــة التكامــل 

ــق هــذا  ــول، أو مســار تحقي ــني هــذه العق ب

التكامــل، ومــا هــو الــذي يبــدأ بــه مــن 

))5) املرجع السابق، )ص/ 73).

)53) شــيخ اإلســالم، أحمــد ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، تحقيــق: 

ــد/))، )ص/ 60).  ــم، )000))، )مجل ــن قاس ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب محم

ــدون،  ــن خل ــا الب ــا ينقلن ــذا م ــول، وه العق

ليضيــف لعمــل ابن تيميــة من ناحيــة عملية.

أوجـــب ابـــن تيميـــة التكامل بيـــن هذه 

العقـــول، ولـــم يفضـــل بينهـــا، وجعل 

لـــكل واحـــــــد منهـــــــــا جانبيـــن: نظـــري 

لــــم يفطـــن لـــه  وعملــــــي، وهـــو مـــا 

المعاصـــــرون.

ابن خلدون وتقسيم الملكات

قد يكون تقسـيم ابن خلدون ليس بوضوح 

تقسـيم ابـن تيميـة للعقـول، إال أنـه باإلمـكان 

مالحظتـه، وتقسـيم العقـول عند ابـن خلدون 

يتسـم برؤيـة علميـة عملية، يف مقابل تقسـيم 

ابـن تيميـة األقـرب إىل النظـري. يعتمد وصف 

ابـن خلـدون عـى الواقـع العمـي أكـرث مـن 

االعتـاد عـى الوصـف املجـرد))5)، ونجـد هذا 

التقسـيم يف كالمـه عـن امللَـكات، فقد قسـمها 

الجسـانية  باملَملََكـة  فبـدأ  أقسـام،  ثالثـة  إىل 

الصناعيـة، ثـم بالعلميـة الشعية املسـندة إىل 

النبي صى الله عليه وسـلم، ثم باالتصاف بهذا 

العلـم، وهـو الجانـب األخالقـي مـن الشيعة.

))5) انظـر محاولـة أيب يعـرب املرزوقـي يف رشح العمـل والنظـر عنـد ابـن 

تيميـة وابـن خلدون واملقارنـة بينها يف كتابه: املرزوقـي، أبو يعرب، إصالح 

العقـل يف الفلسـفة العربيـة، مـن واقعية أرسـطو وأفالطون إىل اسـمية ابن 

تيميـة وابـن خلـدون، بـريوت، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، )996)م).
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أمــا العقــل األول فهــو مبعنــى الصفــة 

ــع،  ــمل كل الصنائ ــس، ويش ــخة يف النف الراس

ومنهــا العلــم، فيقــول ابــن خلــدون: »امللكــة 

ــك  ــن اســتعال ذل ــة راســخة تحصــل ع صف

الفعــل وتكــرره مــرة بعــد أخــرى حتــى 

ــون  ــه، وعــى نســبة األصــل تك ترســخ صورت

امللكــة. ونقــل املعاينــة أوعــى وأتــم مــن 

نقــل الخــر والعلــم. فامللكــة الحاصلــة عنــه 

أكمــل وأرســخ مــن امللكــة الحاصلــة بالخــر، 

ــم  ــة املعل ــم وملك ــدر جــودة التعلي وعــى ق

ــم يف الصناعــة وحصــول  يكــون حــذق املتعل

آخــر:  موضــع  يف  ويقــول  ملكتــه«)55). 

»وامللــكات كلهــا جســانية، وســواء كانــت يف 

البــدن أو يف الدمــاغ مــن الفكــر وغــريه«)56). 

فحديثــه عــى امللكــة هنــا شــامل، وهنــا 

يتضــح مفهــوم التكامــل وارتبــاط العقــول 

العقــول  تيــز  وســيأيت  ببعــض،  بعضهــا 

امللكــة. أو  العقــل  هــذا  عــن  األخــرى 

 وملــا تكلــم عــن ملكــة العلــم قــال: 

»اإلحاطــة مببادئــه وقواعــده، والوقــوف عــى 

مســائله، واســتنباط فروعــه مــن أصولــه«)57). 

)55) ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن، املقدمــة، تحقيــق: عبــد الســالم 

الشــدادي، الــدار البيضــاء، بيــت الفنــون والعلــوم واآلداب، )005)م)، 

.((80 )ص/  )املجلــد/))، 

)56) املرجع السابق، )ص/ 350).

)57) املرجع السابق، )ص/ 350).

يريــد أن يقــول هنــا: إن العلــم يحمــل خطابـًـا 

واســتدالاًل، الــذي هــو االســتنباط؛ مبعنــى 

ــس  ــم، ولي ــري يف العل ــاك إرادة وتفك ــه هن أن

ــاج  ــكات، تحت ــات واملل ــي الصناع ــط كباق فق

ــا  ــه هن للتكــرار وأســتاذ لرســخ امللكــة، فكأن

فــرق بــني امللكــة مبعناهــا العــام وامللكــة 

ــاج إىل  ــذي يحت ــى الخــاص ال ــة باملعن الشعي

اســتنباط واســتدالل، وأيًضــا ســند علمــي.

ويتحــدد التفريــق بــني املفهومــني األولــني 

وتايزهــا بشحــه للعقــل الثالــث، وهــي 

ــم  ــول: »والعل ــي، يق ــى األخالق ــة باملعن امللك

ــق  ــو أوث ــاف رضورة، وه ــن االتص ــل ع حاص

ــل االتصــاف،  ــم الحاصــل قب ــن العل ــى م مبن

مجــرد  عــن  بحاصــل  االتصــاف  وليــس 

العلــم حتــى يقــع العمــل ويتكــرر مــراًرا 

ويحصــل  امللكــة  فرســخ  منحــرة،  غــري 

ــاين  ــم الث ــق، ويجــيء العل االتصــاف والتحقي

ــم األول املجــرد  ــإن العل ــع يف اآلخــرة، ف الناف

والنفــع،  الجــدوى  قليــل  االتصــاف  عــن 

وهــذا علــم أكــرث النظــار، واملطلــوب إمنــا 

هــو العلــم الحــايل الناشــئ عــن العبــادة. 

ــا  ــارع يف كل م ــد الش ــال عن ــم أن الك واعل

كلــف بــه إمنــا هــو يف هــذا«)58). مقصــود 

)58) ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن، املقدمــة، تحقيــق: عبــد الســالم 

الفنــون والعلــوم واآلداب، )005))،  بيــت  البيضــاء،  الــدار  الشــدادي، 

 .((8 )ص/  )املجلــد/)3)، 
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العلــم  هــو  األول  بالعلــم  خلــدون  ابــن 

ــا، والثــاين هــو الثالــث، ثــم  الثــاين يف تصنيفن

ــع  ــن جمي ــك م ــني ل ــد تب ــال: »فق ــاد وق ع

ــا  ــف كله ــوب يف التكالي ــاه أن املطل ــا قررن م

حصــول ملكــة راســخة يف النفــس، ينشــأ عنهــا 

ــد«)59). ــو التوحي ــس ه ــراري للنف ــم اضط عل

إذا أردنــا أن نجمــل مــا قالــه ابــن خلــدون 
يف امللكــة فهــو عــى ثــالث مســتويات: األول: 
ــي تشــمل  ــذي هــو امللكــة الجســانية الت ال
جميــع الصناعــات، والثــاين: العلــم الــذي 
االســتنباط  مبلكــة  اإلنســان  يتصــف  فيــه 
وبنــاء الفــروع عــى األصــول ويتصــف بهــذه 
امللكــة، أمــا املســتوى األعــى فهــو تكــرر 
ــه  ــَق من ــف؛ ليتحق ــم والتكالي ــل بالعل العم
علــم اضطــراري بالتوحيــد. ابــن خلــدون 
ــف  ــكات ووصــف كي ــا يجــب يف املل ــر م ذك
ــدى  ــني، وم ــني األخريت ــة يف امللكت ــع، خاص تق
ــق، يف  ــاط الوثي ــم بالعمــل االرتب ــاط العل ارتب
ــذه  ــك ه ــة تتل ــرض أن فئ ــم يف ــل لـ املقاب
ــا بوجــود الســند  ــا ربطه ــك، إمن ــة أو تل امللك
العلمــي والعمــل مبــا علــم، ولــذا ميكــن 
تيميــة  ابــن  لوصــف  -تكميــاًل  يقــال  أن 
العقليــة،  األخــالق  أولهــا  بــأن  للعقــول- 
ــاج  ــة تحت ــة، والثاني ــم امللي ــة، ث ــم الشعي ث
األخــرية. عليهــا  لتنبنــي  العلمــي  للســند 

)59) املرجع السابق، )ص/ 8)).

ِبنــاًء عــى مــا تــم نقاشــه مــن تقســيات 

للعقــول  خلــدون  وابــن  تيميــة  ابــن 

ــن يف  ــوع املعارصي ــدى وق ــح م ــة، يتض الثالث

التحزبــات، وضعــف املوضوعيــة العلميــة 

العمــي  الحــس  وضعــف  تقســيمهم،  يف 

ــذه  ــل ه ــع عم ــن واق ــم ع ــع، وبُعده بالواق

العقــول مقارنًــا مــع غريهــا، وأوجــه القصــور 

فيهــا، فمــع أن ابــن تيميــة ســلفي فقيــه، 

ــم  ــاء بضعــف اهتامه ــه وصــف الفقه إال أن

باألخــالق املليــة، وهــذا غايــة يف النزاهــة 

ــى مــع مــن يخالفهــم.  ــاد العلمــي حت والحي

ــة  ــرث- تجرب ــادم ســنوضح -أك يف املبحــث الق

نظريــة وعمليــة للتكامــل بــني هــذه العقــول 

يف نقــاش العلــاء املتقدمــني، بــل وخــرج 

مــن الفقهــاء، وهــو درس مقاصــد الشيعــة.

المقاصد حل لمعضلة التكامل

الفقهــاء شــعروا أن النظــر الفقهــي املجــرد 

قــد يفتقــد صحتــه؛ ألنــه لـــم يــراِع مقاصــد 

النــص الثاويــة فيــه، ولــذا فمن املمكــن ادعاء 

أن جــزًءا مــن املقاصــد يتعلــق بلحظــة تطبيق 

ــداًء،  ــكام ابت ــل األح ــس بتأصي ــكام، ولي األح

وحينــا يذكــر املقاصديــون أمثلــة رشعيــة 

مــن القــرآن والســنة إلثبــات الروريــات 

ــذا  ــينيات، فه ــات والتحس ــس والحاجي الخم

ــن  ــه م ــاب االســتدالل؛ ليتمكــن الفقي ــن ب م
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القيــاس عليهــا يف العمــل، وإال لـــم يكــن 

ــاًل:  ــك مث ــن ذل ــا، فم ــن ذكره ــدة م ــه فائ ل

ــة،  ــة الشعي ــع، والسياس ــد الذرائ ــواب س أب

ومــآالت األفعــال، والرجيــح بــني املصالــح. 

فمـــع أن ابـــن تيميـــة ســـلفي فقيـــه، 

بضعـــف  الفقهــــــاء  وصـــــــف  أنـــه  إال 

ــذا  ــة، وهـ اهتمامهـــم باألخـــالق المليـ

غايـــة فـــي النزاهـــة والحيـــاد العلمـــي 

حتـــى مـــع مـــن يخالفهـــم. 

ــد،  ــاء للمقاص ــيم الفقه ــه تقس ــد ط انتق

وتعريفهــم لهــا، وأعــاد صياغتهــا مــن جديــد، 

وقــال: إنهــا علــم لألخــالق اإلســالمية، وأهــم 

مــا أىت بــه أنــه قَلَــب تقســيم األصوليــني، 

فجعــل التحســيني أواًل، ثــم الحاجــي، ثــم 

الــروري، وقــال عــن تقســيم الفقهــاء: »لقــد 

كان الرتيــب التقليــدي يقــدم اعتبــار الجانب 

ــوي،  ــا املعن ــى جانبه ــاة ع ــن الحي ــادي م امل

ــة  ــه الشيعــة مادي ــدو في ــى كادت أن تب حت

كاديــة العقــل«)60). ثــم تكلــم عــن الوســطية 

الظاهريــة  الطرفيــة  مقابــل  يف  الشعيــة 

باألخــالق  القانــون  وصلــة  والباطنيــة، 

الصلــة  املقاصــد، وحديثــه يف  التــي هــي 

)60) عبــد الرحمــن، طــه، ســؤال املنهــج يف أفــق التأســيس ألمنــوذج فكــري 

جديــد، بــريوت، املؤسســة العربية للفكــر واإلبــداع، )5)0)م)، )ص/ 85).

بــني األخــالق والقانــون والتــوازن بينهــا 

ــني  ــيم األصولي ــه لتقس ــن يف قلب ــم؛ لك محك

تفضيــاًل للباطــن عــى الظاهــر، والتحــدي 

بالتكامــل،  يطالــب  فَـــطه  التكامــل،  هــو 

ــة  ــة ُملّح ــن، فالحاج ــل إىل الباط ــا ميي وعمليً

ــا،  للتكامــل بــني هــذه العقــول نظريًــا وعمليً

العمــي. الجانــب  فيهــا هــو  واألصعــب 

ومبــا أن طــه لـــم ميــارس الفقــه ويالمــس 

عمــل الفقهــاء؛ اعتمــد أساًســا يف حكمــه عــى 

يتمعــن يف طريقــة  الفقهيــة، ومل  املدونــة 

ومارســة الفقهــاء لعملهــم، فَـــطه غفــل 

عــن أن عمــل الفقهــاء ليــس فقــط معتمــًدا 

عــى املدونــة الفقهيــة، بــل هنــاك ملكــة 

أخالقيــة متوارثــة، وتربيــة أخالقيــة وصوفيــة 

حصلــت مــن تعليمهــم، بــل ومــن بعــض 

ــي  ــم، فه ــل أدب العل ــم، مث ــواع مدوناته أن

بالتوجيهــات األخالقيــة والربويــة،  زاخــرة 

وقــد يكــون هــؤالء الفقهــاء صوفيــة بجانــب 

أنهــم فقهــاء، ولــذا قــد يحقــق بعــض هــؤالء 

التكامــل، وهــذه  العلــاء أعــى درجــات 

ــب  ــد تحس ــل ق ــق التكام ــي تحق ــة الت الفئ

ــاء، أو بالقــدر  ــة أو عــى الفقه عــى املتصوف

ــا، وهــذه  نفســه يكــون العــامل فقيًهــا متصوفً

منزلــة رفيعــة ال تتحقــق إال لنــوادر العلــاء. 

النقـــاش  مـــن  آخـــر  جانـــب  ويف 

ــب  ــى الجانـ ــز عـ ــرز الركيـ ــدي يـ املقاصـ
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الفـــردي واالجتاعـــي، فهـــذا ابـــن تيميـــة 
ـــة  ـــالء كلم ـــه، وإع ـــن الل ـــزاز دي ـــرى أن »إع ي
اللـــه... هـــو مقصـــود الشائـــع«))6)، ويف 
ــان  ــة بكيـ ــن تيميـ ــام ابـ ــرز اهتـ ــذا يـ هـ
ـــول:  ـــا الشـــاطبي فيق ـــع اإلســـالمي، أم املجتم
»املقصـــد الشعـــي مـــن وضـــع الشيعـــة 
إخـــراج املكلـــف عـــن داعيـــة هـــواه«))6). 
ــة  ــد الشيعـ ــاطبي ملقصـ ــد الشـ ويف تحديـ
ـــردي  ـــب الف ـــه بالجان ـــح اهتام ـــام يتض الع
ـــكالم  ـــس الغـــرض مـــن هـــذا ال التزكـــوي، ولي
ــة،  ــاطبي يف مقابـــل ابـــن تيميـ وضـــع الشـ
الهـــدف هـــو توضيـــح أن هنـــاك  إمنـــا 
مدرســـتني، ويجـــب التكامـــل بينهـــا يف 

ــني. ــم الشعيـ ــل والعلـ العمـ

ــاش  ــذا النق ــن ه ــرج م ــكان أن نخ باإلم

ــى  ــق، أو مبعن ــأن املقاصــد مرتبطــة بالتطبي ب

التنزيــل  لحظــة  يف  فعاليتهــا  تــأيت  آخــر 

الجانــب  هــي  وأنهــا  لألحــكام،  الشعــي 

مرتبطــة  فهــي  ولــذا  للفقــه،  األخالقــي 

ــا  ــواء كان فقيًه ــم س ــي للعالِ بالحــس العم

ــل  ــا بتكام ــا، وأيًض ــا فقيًه ــا أو متصوفً متصوفً

الفرديــة. والنظــرة  االجتاعيــة  النظــرة 

))6) شــيخ اإلســالم، أحمــد ابــن تيميــة، تنبيــه الرجــل العاقــل عــى متويــه 

ــة  ــمس، مك ــر ش ــد عزي ــران ومحم ــى العم ــق: ع ــل، تحقي ــدل الباط الج

ــد/ ))، )ص/ 350). ــد، )5))))، )مجل ــامل الفوائ ــة، دار ع املكرم

ــق:  ــة، تحقي ــول الريع ــات يف أص ــحاق، املوافق ــو إس ــاطبي، أب ))6) الش

ــد/ ))، )ص/ 69)). ــة، )املجل ــريوت، دار املعرف ــان، ب ــم رمض إبراهي

الحس العملي في النظرة التكاملية

مـر معنـا أن الحـس العمـي مهم جـًدا يف 

تشـخيص هذه العقول، وأن املتأخرين َضُعف 

حسـهم العمـي يف مقابـل عمـل املتقدمني يف 

مهـم  العمـي  الحـس  وأن  العقـول،  تقسـيم 

جـًدا يف عمليـة التكامـل بني الفقـه والتصوف 

بالواقـع؛  مرتبطـة  األخـالق  وأن  األخـالق،  أو 

ألنهـا تطبـق حسـب مـا يحتـاج إليـه املتلقي؛ 

سـواء كان فـرًدا أو مجتمًعا، ولـذا نحن بأمّس 

عـى  قـادر  واقعـي  عمـي  لحـس  الحاجـة 

تشـخيص الواقـع مبعـارف رشعيـة؛ لنسـتطيع 

تنزيـل املقاصـد الشعيـة عليـه.

باإلمـــكان أن نخرج مـــن هذا النقاش بأن 

المقاصد مرتبطة بالتطبيق، أو بمعنى 

آخر تأتي فعاليتهـــا في لحظة التنزيل 

الشـــرعي لألحكام، وأنها هـــي الجانب 

األخالقـــي للفقه، ولـــذا فهي مرتبطة 

بالحـــس العملـــي للعاِلـــم ســـواء كان 

ـــا فقيًها، 
ً

ـــا أو متصوف
ً

فقيًهـــا متصوف

االجتماعيـــة  النظـــرة  بتكامـــل  ـــا 
ً

وأيض

والنظـــرة الفردية.

تلّمـس  هـو  الحـــل  يكــــون  قـد  ولـذا 

للعلـاء  والعمليـــة  العلميــــة  التجربــــة 

الربانيني الذي استطاعوا الصعود ألعى درجات 
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التخلـق والتكامـل، واسـتنطاُق هـذه التجربة 

لوضعهـا يف إطـار علمـي باإلمكان اسـتحضاره 

فيـه. امللكـة  حصـول  وتيسـري  ومعايشـته، 

تنزيـل  علـم  لتأسـيس  نحتـاج  وقـد 

الشـافعي  عمـل  مثلـا  ونعمـل  الشيعـة، 

يعملـه  كان  مـا  بتدويـن  الفقـه،  أصـول  يف 

السـلف والعلـاء يف اسـتدالالتهم النظرية. 

الشـافعي  عمـل  ملـّد  حاجـة  يف  اآلن  نحـن 

ليشـمل االسـتدالل العمـي مـع االسـتدالل 

النظـري الـذي شـيده، وهـذا العمـل ليـس 

يف  مبثـوث  بـل  الخاطـر،  عفـو  مـن  هـو 

كالم العلـاء وكتبهـم، يف الفتـاوى وأدبهـا، 

وأدب القضـاء، وميكـن القـول: إنهـا كل مـا 

مـع  مسـاعدة،  علـوم  مـن  بالفقـه  يحتـّف 

تجاربهـم العمليـة يف االسـتدالل والتنزيـل.

الشــكلية  تخفيــف  باإلمــكان  هنــا 

ــة يف هــذه  ــة، والحصــول عــى تكاملي الفقهي

العقــول، وقــد يصــح أن يقــال: إنــه هنــا يقــع 

جــزء أصيــل مــن عمــل الفلســفة اإلســالمية يف 

ــات. ــذه الثنائي ــني ه ــع ب الجم

في الحاجة للدراسات االجتماعية 
األنثروبولوجية

العلميـــة  الدراســـة  هـــذه  لتتـــم 

للعلـــاء املســـلمني، مـــن املهـــم دراســـة 

ــا  ــاش فيهـ ــي عـ ــات التـ ــاع املجتمعـ أوضـ

ــا  ــتجابة لهـ ــت االسـ ــف تـ ــاء، وكيـ العلـ

ــة  ــاج إىل معرفـ ــذا نحتـ ــم، ولـ ــن قبلهـ مـ

ـــنى  ــا؛ ليتس ــات أخالقيًـ ــاع املجتمعـ أوضـ

العلـــاء  لنـــا ضبـــط منهجيـــة هـــؤالء 

خـــالل  ومـــن  العمـــي،  التســـبيب  يف 

التجـــارب العمليـــة والعلميـــة للعلـــاء 

بإمكاننـــا  مجتمعاتهـــم،  يف  الربانيـــني 

وعلميـــة  عمليـــة  خريطـــة  وضـــع 

للمفتـــني والقضـــاة الشعيـــني لتطبيـــق 

اإلســـالمية. الشيعـــة 

نظريـــة  اســـتخدام  هنـــا  وباإلمـــكان 

وبنـــاء  امللـــكات،  يف  خلـــدون  ابـــن 

ـــة  ـــة العلمي ـــى الوراث ـــي ع ـــب األخالق الجان

ـــة  ـــة األخالقي ـــص امللك ـــا تُفح ـــة، وبه الشعي

بنـــاًء عـــى فحـــص امللكـــة االســـتداللية 

وطـــرق بنائهـــا، واســـتخدامها لألخـــالق 

أنواعـــه  بـــكل  الشعـــي  االســـتدالل  يف 

العقـــدي والفقهـــي والصـــويف.

العلمـــي  التكامـــل  نتائـــج  وبدراســـة 

عنـــد العلـــاء يف مجتمعاتهـــم، يتســـنى 

ـــاب  ـــة الخط ـــدى تكاملي ـــد م ـــث تحدي للباح

الشعـــي يف منطقـــة معينـــة، واســـتجابته 

لتحدياتهـــا الفرديـــة واالجتاعيـــة، وكيفيـــة 

ــك  ــه تلـ ــي تواجـ ــات التـ ــة التحديـ مواجهـ

املنطقـــة، ونتيجـــة لهـــذا نحصـــل عـــى 

ــا  ــاء عليهـ ــة، باإلمـــكان البنـ معايـــري حقيقيـ
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ـــل  ـــة يف التنزي ـــادة التكاملي ـــتقبل؛ لزي يف املس

الشعـــي، يف زمـــن تـــوج فيـــه أزمـــات 

ــالمية، ويف  ــات اإلسـ ــات، يف املجتمعـ وتحديـ

ــام. ــكل عـ ــامل بشـ العـ

الخاتمة

قــدم هــذا البحــث مقارنــة بــني العقــول 

والفقهــاء  الفالســفة  يف  ممثلــة  الثالثــة 

واملتصوفــة، مــن خــالل رؤيــة املتقدمــني 

واملتأخريــن لهــا، وكان مقصــد البحــث هــو 

محاولــة صياغــة منــوذج تكامــي بــني هــذه 

التكامــل  محــاوالت  واســتثار  العقــول، 

الســابقة، فــكان هــدف البحــث مقارنــة بــني 

للعقــول،  واملتأخريــن  املتقدمــني  تقســيم 

ويف مناذجهــم للتكامــل بــني هــذه العقــول؛ 

للخــروج منــه برؤيــة تكامليــة للعقــول.

مذهبيــة  تبــني  البحــث  خــالل  مــن 

للعقــول،  املتأخريــن  تقســيات  وتحيــز 

ــم  ــن ت ــني الذي ــع تقســيم املتقدم ــة م مقارن

اختيارهــم، وبنــاء عــى هــذا ضعــف منــاذج 

التكامــل بــني هــذه العقــول عنــد املتأخريــن، 

يف  والعمــي  العلمــي  حســهم  وضعــف 

ــد يكــون هــذا بســبب عــدم  مقاربتهــم، وق

عــن  وبعدهــم  التكامليــة،  مارســتهم 

ــذا  ــول، ول ــذه العق ــن ه ــرث م ــد أو أك واح

التكامــل. وضعــف  التحيــز  هــذا  ظهــر 

النتيجـــة -مـــن  وبنـــاء عـــى هـــذه 

ـــن-  ـــد املتأخري ـــي عن ـــس العم ـــف الح ضع

ـــد الشعيـــة  ـــوذج املقاص ـــث من أظهـــر البح

كمحاولـــة مـــن املتقدمـــني يف التكامـــل، وتـــم 

ـــتهم  ـــاء ومارس ـــل الفقه ـــة عم ـــراز طريق إب

ـــاد  ـــط االعت ـــس فق ـــم، ولي ـــة لعمله اليومي

ـــث  ـــرح البح ـــة، واق ـــم الفقهي ـــى مدونته ع

إنتـــاج علـــم تنزيـــل الشيعـــة ليدعـــم 

ــتداللية،  ــم االسـ ــه يف عمليتهـ ــول الفقـ أصـ

الفقهـــاء  عمـــل  دراســـة  خـــالل  مـــن 

املتكاملـــني يف رؤيتهـــم والعلـــوم الفقهيـــة 

ــم  ــاج إىل علـ ــا يحتـ ــذا مـ ــاندة، وهـ املسـ

ــند  ــالمي يسـ ــي إسـ ــاع وأنرثوبولوجـ اجتـ

العمليـــة. االســـتداللية  اآللـــة  هـــذه 
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ـــا مـــن عمليـــة الحفـــر 
ً

 مفهـــوم العنـــف، انطالق
َ

يـــروم هـــذا البحـــث تفكيـــك
للمنظومـــة  راجعـــة  كانـــت  ســـواٌء  جـــذوره،  مختلـــف  فـــي  المنهجـــي 
الحداثيـــة والمعتمـــدة علـــى الدولـــة الحديثـــة، أو مصـــادره التاريخيـــة 
القائمـــة علـــى أرضيـــة المقـــدس، ولقـــد انطلـــق هـــذا البحـــث بموجـــب 
فرضيـــة تّدعـــي أن جـــذور العنـــف مزدوجـــة تعـــود لمنظومـــة المقـــدس 
المؤولـــة مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى فهـــي كذلـــك تعـــود ألرضيـــة 
الحداثـــة والدولـــة الحديثـــة، بـــل يـــرى البحـــث كذلـــك أن اصطـــدام الحداثـــة 
باألوطـــان قبـــل الحداثيـــة التـــي تعيـــش فـــي شـــروخ التـــراث أســـهم فـــي 
تكويـــن عنـــف مـــزدوج قائـــم علـــى أعطـــاب الحداثـــة وأعطـــاب تأويـــل 
القداســـة، وهـــو مـــا أدى إلـــى ظهـــور الطائفيـــة والجماعـــات الوظيفيـــة 
الطائفيـــة التـــي تتبنـــى أطروحـــة العنـــف المـــزدوج، وســـعى كذلـــك البحـــث 
فـــي ختامـــه إلـــى تقديـــم بعـــض المقترحـــات التـــي يمكـــن أن تخفـــف 
مـــن وطـــأة العنـــف المستشـــري فـــي هـــذه األزمنـــة الســـائلة، وقـــام 
ـــاء أطروحتـــه علـــى المنهـــج التحليلـــي والمنهـــج الحفـــري  البحـــث فـــي بن

ا بالمقاربـــات المعاصـــرة والحديثـــة فـــي الموضـــوع.
ً
مســـتعين

ــات  ــة، الجماعـ ــات الوظيفيـ ــة، الجماعـ ــاح: العنـــف، الطائفيـ ــات المفتـ كلمـ
الحـــرب،  الخـــوف،  الهيمنـــة،  الحديثـــة،  الدولـــة  الوظيفيـــة،  الطائفيـــة 

الحداثـــة، المقـــدس، الجهـــاد، القتـــال.

] ملخص البحث [
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الفكريــة  النقاشــات  المحوريــة فــي  العنــف مــن األســئلة  يعــد ســؤال 
المعاصــرة؛ لمــا يحملــه مــن أهميــة وراهنيــة يفرضهــا علــى أرض الواقــع، 
فبفعــل تفشــي ظواهــر العنــف فــي المجتمعــات المعاصــرة الســائلة، 
وجماعــات  حــركات  وظهــور  مســامه  داخــل  الخــوف  عالمــات  وانتشــار 
تتبنــى أنمــوذج العنــف وتعطــي لــه غطــاء دينــي قداســي يضاعــف مــن 
خطورتــه ويعقــد مــن تجلياتــه ويصعــب أمــر محاربتــه، فهــذه الورقــة 
هــي محاولــة بحثيــة تــروم تفكيــك مفهــوم العنــف الثــاوي مــن جهــة 
ــة ومــن جهــة أخــرى مفهــوم  ــة الحديث ــة والدول فــي منظومــة الحداث
العنــف الثــاوي فــي النصــوص الدينيــة المؤولــة بشــكل يجعــل مــن الديــن 
ا مــن محــركات العنــف المهمــة التــي ل يمكــن إنكارهــا، فمــا هــو 

ً
محــرك

عنــف الحداثــة؟ وأيــن يتجلــى هــذا العنــف؟ ومــا عالقــة الخــوف بالحداثــة؟ 
ــا مــن أنمــاط العنــف؟ مــا عالقــة الدولــة الحديثــة 

ً
أليــس الخــوف نمط

بالعنــف؟ ومــا المقصــود حالــة الحــرب التــي تكلــم عنهــا هوبــز؟ هــل ل 
تــزال الدولــة هــي المؤسســة التــي تحتكــر العنــف؟ هــل للعنــف جــذور 
فــي المقــدس؟ هــل الحداثــة وظفــت المقــدس مــن أجــل تدعيــم عنفهــا 
أم أن المقــدس هــو مــن وظــف الحداثــة فــي صورتهــا المعطوبــة مــن 
ا 

ً
أجــل تقويــة عنفــه؟ كل هــذه األســئلة ســنحاول أن نســبر أغوارهــا انطالق

مــن هــذا البحــث العلمــي.

] تمهيد [
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الفصل األول
عنف الحداثة والدولة الحديثة

: الحداثة وصناعة العدو: 
ً

أوال

ـــرية،  ـــة األخ ـــود املاضي ـــداد العق ـــى امت ع

ـــد  ـــى الصعي ـــوظ ع ـــور ملح ـــاك تط ـــع هن وق

ــاش الفكـــري  ــى النقـ الفكـــري؛ حيـــث أمـ

الغـــريب  التـــداويل  املجـــال  يف  الفلســـفي 

ــة مـــن املفاهيـــم  يعـــرف تســـكني مجموعـ

ــة  ــه مـــن أهميـ ــا تحملـ ــه؛ وذلـــك ملـ داخلـ

وقـــدرة تفســـريية، ومـــن بـــني هـــذه املفاهيـــم 

ـــوي؛  ـــكل ق ـــارًضا بش ـــف ح ـــؤال العن ـــد س نج

ــة  ــن أهميـ ــوم مـ ــذا املفهـ ــه هـ ــَا يحملـ لِـ

ـــث إن  ـــن، حي ـــع الراه ـــه يف الواق ـــا يعكس وم

عـــدد أعـــال العنـــف واإلرهـــاب اتســـعت 

حتـــى شـــملت كل املســـتويات املحليـــة 

واإلقليميـــة والعامليـــة، فالبشيـــة اليـــوم 

تواجـــه بشـــكل كبـــري ظاهـــرة العنـــف، 

وجـــذور هـــذه الظاهـــرة بـــدأت يف الـــروز 

منـــذ وعـــى اإلنســـان بكينونتـــه وبأبعادهـــا 

ـــدايئ  ـــان الب ـــدأ اإلنس ـــث ب ـــة، حي امليتافيزيقي

يف البحـــث عـــن طـــرق تتيـــح لـــه صناعـــة 

ـــا  ـــي يتوســـل به ـــئلة البســـيطة الت بعـــض األس

ــك  ــه وليفتـ ــن نفسـ ــاع عـ ــل الدفـ ــن أجـ مـ

باآلخريـــن كذلـــك ســـعيًا نحـــو البقـــاء. 

ة  واملتأمــل يف التاريــخ يــدرك أن ثناياه غاصَّ

واملواجهــات  والنزاعــات  الــراع  بأشــكال 

ــف، إال  ــر العن ــا مظاه ــزن داخله التــي تخت

أن العنــف املعــارص الحديــث ميكــن اعتبــاره 

عنًفــا متضخــًا باعتبــاره عنًفا يتوســل بأدوات 

الحداثــة والدولــة الحديثــة والســلطة واإلعالم 

)...) مــن أجــل أن يتمــدد وينتــش ويتغــذى.

إال أن هــذا العنــف مــا كان لــه لينمــو أو 

يتطــور دون أن يعتمــد عــى عمليــة صناعــة 

حجابًــا  تصنــع  عمليــة  باعتبارهــا  العــدو 

تريريًّــا مُيــرر عمليــة إنتــاج العنــف، فاملشــهد 

الســيايس املعــارص مثــاًل غــاصٌّ بنــاذج كثــرية 

تعكــس لنــا تالزميــة صناعــة العــدو يف تحريــر 

العنــف، وهــو أمر يشــمل كل هــذه املنظومة 

ــري  ــة أو غ ــت دميقراطي ــواء كان ــارصة س املع

دميقراطيــة، حيــث يالحــظ جــورج كينــان 

 containment وهــو مبتكــر فكــرة االحتــواء

ــه ليــس  وهــو يقــول »دعــوين أؤكــد لكــم أن

هنــاك مــا هــو أكــرث تركــزًا عــى الــذات 

ــي  ــرب! فه ــة ح ــا يف حال ــة م ــن دميقراطي م

إىل  تنســب  أن  إىل  الحــال  هــذه  يف  تيــل 

قضيتهــا قيمــة مثاليــة تشــوه رؤيتهــا لألشــياء. 

ويصبــح عدوهــا تجســيًدا للــش، فيــا يكــون 

ــا «)1). ورمبــا  ــل كله ــز الفضائ معســكرها مرك

(1( George Kennan, Russia and The west under lenin and 

Stalin, 1961.
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ميكــن تذكــر حاســة بريطانيــا يف حــرب 

املالويــن، أو الجنــود األمريكيــني حينــا كانــوا 

ــني إىل أفغانســتان والعــراق، ويف بعــض  ذاهب

األحيــان يقــدم اآلخر/العــدو ُهويــة الجاعــة 

بشــكل زائــف))). ويقــول يف هــذا الصــدد 

ــد  ــزل Theodor Herzl: »أعتق ــودور هرت ثي

مــن  تاريخيــة  مجموعــة  هــي  األمــة  أن 

البــش تســتمر بســبب وجــود عــدو مشــرك، 

فالشــعب اليهــودي ليــس بحاجــة ملعرفــة 

ــك«)3). ــون ذل ــا يتول ــادون له ــه؛ إذ املع نفس

املختلـف  فالعـدو هنـا هـو ذلـك اآلخـر 

عنـا واملغايـر لطبيعـة ومنظومـة سـلوكنا، غري 

أن فكـرة اآلخـر راسـخة يف املـوروث اللغـوي 

لـكل اللغـات وغالبًا مـا كان الغـرض منها هو 

مارسة عنف رمزي يسعى إىل تكريس الحط 

مـن قـدر اآلخـر. فالرابـرة عنـد اإلغريـق هم 

الذيـن ال يتكلمـون اللغـة اإلغريقية ويعرون 

بأصـوات ال يفهمونهـا هـم، والبوييالخايا هم 

جاعـة »عد إىل بالدك«، غربـاء أجانب مثلها 

مثـل جاعـة »عـى غانـا أن ترحـل« الذيـن 

طـردوا مـن نيجرييا عـام )980))، ومنه ميكن 

مالحظـة أن اآلخـر دامئًـا مرفـوض ومنبـوذ ال 

فهـو  اللغـة؛  بـني مفـردات  لـه حتـى  مـكان 

ــات  ــاث ودراس ــريب لألبح ــز الع ــدو، املرك ــة الع ــا، صناع ــار كونيس ))) بي

.(36 )ص/  السياســات، 

)3) نفس املصدر، )ص/ 36).

قاطـع طريـق وبربـري وقاتـل وأعمـى وأكيد 

أنـه أسُّ العنـِف واإلرهـاب)))، غـري أن التمييز 

بعـد ذلك يكـون ثقافيًا ويتجـى يف النظريات 

حيـث  املختلفـة)5)؛  األوروبيـة  العنريـة 

يعيـش الغربيـون املاديـون يف مجتمـع فرداين 

ومـادي ال تكـون نتيجـة توسـعه سـوى إعالن 

حـرب بـني الـروح واملـادة)6) بـني الجميع ضد 

الجميـع أو بتعبـري توكفيـل Tocqueville يف 

كتـاب حـول الجزائـر De l’Algérie: »برابـرة 

يف وجـه برابـرة، سـيتميز األتـراك عنـا دامئًـا 

بكونهـم برابـرة مسـلمني «، يجـب أن يُنظـر 

لآلخـر باعتباره حاماًل لتهديـد محتمل، »إنهم 

يأتـون حتـى بـني ذراعيكـم ليذبحـوا أبناءكـم 

النشـيد  كلـات  بعـض  هـذه   » وزوجاتكـم 

الوطنـي الفرنـيس وواضح أنهـا تحمل دالالت 

جذورهـا  ترجـع  خالصـة)7)  عنيفـة  حربيـة 

للعنـف الثـاوي يف عـر الثـورات واملؤسـس 

لفكـرة الحداثـة القامئـة عـى إقصـاء اآلخـر.

»حــني   :Durkheim دوركهايــم  يقــول 

ــد  ــة ألن يج ــعر بالحاج ــع، يش ــاين املجتم يع

أحــًدا ميكنــه أن يعــزو إليه أمله، ويســتطيع أن 

))) نفس املصدر، )ص/ 37).

)5) نفس املصدر، )ص/ 39).

)6) نفس املصدر، )ص/ 39).

)7) نفس املصدر، )ص/ 3)).
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ينتقــم لخيبــة أمله« ويف دراســة حديثة نســبيًا 

 Dominique جــاء بهــا دومينيــك مويــيس

أثــر جغرافيــا  عــن  عبــارة  وهــي   ،Moisi

االنفعــاالت السياســية باعتبارهــا تجســيًدا 

لثقافــة الخــوف التــي تجتاح الغــرب ومنوذجه 

ــق)8)، هــذه  ــع ازدهــار ســوق القل املعــريف م

ــون  ــرض أن تك ــي مــن املف ــات الت املجتمع

ــة،  ــخ البشي ــا يف تاري ــات أمن ــرث املجتمع أك

هــي يف الحقيقــة ال تجســد ســوى أبشــع 

صــورة لفقــدان األمــن واســتشاء العنــف.

تعبــري  الســائل حســب  الخــوف  هــذا 

زيجمونــت باومــن هــو انتكاســة ملــشوع 

يف  الحداثــة  إن  حيــث  الغــريب؛  الحداثــة 

امتالكهــا  عــى  زعمــت  الغربيــة  صورتهــا 

القــدرة الســتئصال الخــوف والعنــف مــن 

وإخضاعــه إلرادة بشيــة خالصــة  العــامل، 

»مــوت اإللــه عند نيتشــه« وإخضاعــه ألرضية 

عقالنيــة خالصــة »إزالــة الســحر عــى العلــم 

عنــد فيبــري« وســعى إلزالــة الخــوف مــن 

العــدوان والعنــف البــشي، هــذا الســعي 

كان ركيزتــه أن اإلنســان رشيــر بطبعــه ال 

يبحــث ســوى عــن مصلحتــه الخاصة، يســكن 

داخلــه ذئــب رشيــر يتحــني اللحظــة املناســبة 

مــن أجــل االنقضــاض عــى غــريه. إن نبــوءة 

)8) نفس املصدر، )ص/ 36).

الحداثــة كانــت تحريــر العقــل وإخضــاع 

الطبيعــة، والســيطرة والهيمنــة.

تتحقــق  لـــم  النبــوءة  هــذه  أن  إال 

ــن الخــوف  ــم تســتطع الحــد م ــة لـ والحداث

أدوات  أدت  بــل  العنــف،  يغــذي  الــذي 

ــن  ــبكات التضام ــك كل ش ــة إىل تفكي الحداث

ومهــارات مواجهــة املخــاوف واملخاطــر كافــة 

مبــا يف ذلــك الحــد مــن العنــف، وبعــد تأميــم 

الخــوف يف ظــل النظــم االشــراكية التــي 

وعــدت بتأميــم خدمــات التوظيــف والصحــة 

انتقلــت  واالســتقالل،  والســالمة  واألمــن 

الخــوف  خصخصــة  إىل  الســائلة  الحداثــة 

ليصبــح األمــن مهمــة الفــرد، ظهــرت الحداثــة 

اآلمنــة  األبــواب  لنــا  لتقــدم  الرأســالية 

العاليــة  واألســوار  املصفحــة  والســيارات 

وكامــريات املراقبــة، ومــن ال ميلــك تكلفــة كل 

ذلــك كان لزاًمــا عليــه أن يتعلــم كيــف يجــب 

ــًدا  ــل تعقي ــرق أق ــه بط ــن نفس ــع ع أن يداف

ــة  ــل مواجه ــن أج ــية)9) م ــرث وحش ــن أك ولك

العنــف حتــى وإن كان برســيخ العنــف يف 

أنطلوجيــة اإلنســان املعــارص.

فهــم  عــن  الخــوف  إدراك  ينفــك  وال 

ــذي  ــش؛ فالخــوف ال ــن ال ــج ع ــف النات العن

)9) مقدمــة هبــة رؤوف عــزت لكتــاب الخــوف الســائل لزيجمونــت 

باومــان، الشــبكة العربيــة لألبحــاث والنــش، )ص/ ))).
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اليــوم  العــامل  نواجهــه يف هــذا  أن  ميكــن 

ليــس ناتًجــا عــن فــزع مــن رش محتمــل غــري 

مقصــود اســتناًدا لتصــور أن الخــري أصيــل يف 

اإلنســان، بــل هــو خــوف يتأســس عــى وعــي 

متزايــد بتنامــي التوحــش يف هــذا العــامل 

ــه، ويزيــد هــذا الخــوف  ــة الــش في واعتيادي

مــن هــذا العــامل مــن احتاليــة قبولنــا للــش 

ــان  ــا دام اإلنس ــه م ــع مع ــف، والتطبي والعن

الفــرد يجــد ضالتــه مــن الحايــة واألمــن ولــو 

كان ذلــك مبقابــل باهــظ وهــو دمــاء اآلخرين 

ومصائرهــم األليمــة. وال شــك أن الوصــول 

إىل هــذه املرحلــة مــن الخــوف التــي تدفــع 

ــالص  ــن الخ ــث ع ــارص يف البح ــان املع اإلنس

ــك اآلخــرون يعكــس  ــو هل ــى ول الفــردي حت

حالــة مــن الخــوف خلقتهــا مســافة شــعورية 

ال تعكــس هــوة أخالقيــة فحســب ولكــن 

كذلــك وجــود تحــوالت هيكليــة أيًضــا تــس 

إنســانية اإلنســان املعــارص وتفســريها بأنانيــة 

ــري مــن التبســيط؛ إذ  ــه كث اإلنســان فقــط في

ــوة  ــك الفج ــا أن تل ــيس فوكويام ــرى فرانس ي

نتجــت عــن تحــوالت تاريخيــة، مــن عقالنيــة 

صعــود  إىل  اإلنســانية  املشــاعر  حجمــت 

اقتصــادي للرأســالية يغــري ببســط الهيمنــة، 

حيــاة  أمثرتهــا  دميوغرافيــة  تحــوالت  إىل 

املدينــة الحديثــة و مــا أدى إىل تهــاوي البنيــة 

ــآكل رأس  االجتاعيــة وشــبكات التضامــن وت

املــال االجتاعــي)10). ويف ظــل هــذا الخــوف 

ــذي يغمــر كل يشء ويســتبيح كل  الســائل ال

ــة  ــذات أو الفرداني ــن أو ال ــوى األم يشء بدع

ــكار  ــة إن ــأ إىل حال ــان أن يلج ــع اإلنس ال يس

ــراه رأي العــني مــن عنــف  ملــا يعيشــه بــل ي

يك ميكنــه مواصلــة الحيــاة، فكيــف ميكننــا أن 

نعايــش كل هــذا الكــم مــن العنــف والــش 

دون اللجــوء آلليــة اإلنــكار باعتبارهــا وســيلة 

ــه)))). ــة تــرئ مســؤوليتنا عن دفاعي

وفـــي ظـــل هذا الخـــوف الســـائل الذي 

يغمـــر كل شـــيء ويســـتبيح كل شـــيء 

بدعـــوى األمـــن أو الـــذات أو الفردانيـــة 

ال يســـع اإلنســـان أن يلجـــأ إلـــى حالـــة 

إنـــكار لما يعيشـــه بـــل يـــراه رأي العين 

مـــن عنف كـــي يمكنه مواصلـــة الحياة، 

فكيف يمكننـــا أن نعايش كل هذا الكم 

مـــن العنـــف والشـــر دون اللجـــوء آللية 

اإلنـــكار باعتبارها وســـيلة دفاعية تبرئ 

مســـؤوليتنا عنه.

لقــد نبهتنــا مبكــرًا حنــة آرنــدت عــن مــا 

أســمته »تفاهــة الــش« وهــي ال تتحــدث يف 

(10( Francis Fukuyama, The Grat Disruption Human Nature 

and The Reconstitution of Social Order.

)))) حــول إنــكار الجرائــم اإلنســانية والحيــل النفســية التــي يلجــأ إليهــا 

األفــراد لتجاهــل مــا يجــري مــن انتهــاك للحقــوق والحريات ميكــن الرجوع.
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ــون  ــف، ال لك ــة العن ــن تفاه ــوى ع ــك س ذل

تافهــا بحــد ذاتــه ولكــن لكــون  العنــف 

ــوا املجــازر هــم أشــخاص بســطاء  مــن ارتكب

حجبتهــم آالت الحداثــة كالبريوقراطيــة مثــاًل 

مــن رؤيــة بشــاعة الجرائــم املرتَكبــة يف حــق 

اإلنســانية، ورأت حنــة آرنــدت أن العنــف 

ــد  ــل ق ــوف))))، ب ــن الخ ــع م ــره ناب يف جوه

العنــف  صــور  أبشــع  أن  وأقــول  أضيــف 

هــي تلــك التــي تتجــى يف الخــوف، فالخــوف 

عنــف ميــزق جوانيــة اإلنســان ووجدانيتــه، أو 

بتعبــري آخــر إن عنــف الخــوف ال يقــل وطــأة 

ــن  ــم يك ــف إن لـ ــات العن ــي تجلي ــن باق ع

هــو املحــرك األول لــه. غــري أن الحديــث 

ــن  ــن األم ــث ع ــا للحدي ــف يدفعن ــن العن ع

ــن  ــة م ــالمة والحاي ــيًدا للس ــاره تجس باعتب

ــه،  ــرد وممتلكات ــس الف ــي ت ــدات الت التهدي

ــذي  ــب ال ــذا الرع ــل ه ــب يف ظ ــن الصع وم

عــن  نبحــث  أن  التفاصيــل  كل  يســكن 

الســعادة أو نحظــى بالســالم.

دون  مــن  الحريــة  إن  باومــن  يــرى 

أمــان ال تقــل بشــاعة مــن األمــان مــن دون 

حريــة، ومــع تحــول التجمعــات الســكنية 

ــاة  ــات العســكرية، والحي ــا يشــبه الثكن إىل م

ــا يشــبه الحــرب، والحــرب  ــة إىل م االجتاعي

)))) راجــع حنــة آرنــدت، يف العنــف، ترجمــة إبراهيــم العرييــس، )ط. ))، 

دار الســاقي، )5)0)).

ــاة  ــنحيا حي ــا س ــادة، فإنن ــبه الع ــا يش إىل م

تشــبه اإلنســانية)3)) وهــو مــا يدفعنــا لطــرح 

جملــة مــن التســاؤالت عــن مفهــوم الشعية، 

خاصــة وأن الدولــة الحديثــة اليــوم انســحبت 

مــن املهــام التــي اســتمدت منهــا الدولــة 

رشعيتهــا، مثــة حاجــة ملحــة إذن إىل رشعيــة 

بديلــة ملؤسســة الدولــة تتناغــم مــع فلســفة 

مونتســكيو  يســميها  كــا  القانــون  روح 

تجنــب جســم الحداثــة ودولتهــا الســقوط يف 

إكراهــات العنــف وهيمنتــه بحجــة احتــكاره 

ــه. ــتحواذ علي واالس

ثانًيا: الدولة الحديثة
وسؤال العنف: 

ــدى علــاء  ــوف ل ــة املأل إن مفهــوم الدول

السياســة ال ميكــن أن يعــزل بســهولة عــن 

التــي  والتنظيــات  القوميــة  التطــورات 

ــا خــالل الفــرة املمتــدة  اســتُحدثت يف أوروب

القــرن  إىل  عــش  الســادس  القــرن  مــن 

الرئيســيني  املفكريــن  فأفــكار  العشيــن، 

 Machiavelli لتلــك املرحلــة مثــل ميكيافيــي

و بــودان Bodin وهوبــز Hobbes وهيغــل، 

ــل  ــري هيغ ــويب أن تأث ــه أي ــرى نزي وإن كان ي

ــاره  ــة باعتب كان أكــر وأشــد يف مفهــوم الدول

ــت  ــائل لزيجمون ــوف الس ــاب الخ ــزت لكت ــة رؤوف ع ــة هب )3)) مقدم

باومــان، الشــبكة العربيــة لألبحــاث والنــش، )ص/ 0)).
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ــى  ــدة ع ــار الوح ــن انتص ــا ع ــريًا معنويً تعب

ــام عــى الخــاص، واملصلحــة  ــالف، والع االخت

الخاصــة)))) إال أين  العامــة عــى املصلحــة 

أرى أن تصــور طومــاس هوبــز الــذي جــاء يف 

ــي  ــو الطاغ ــا زال ه ــان م ــه الليفيت ــن كتاب م

الناظــم  العــام  التصــور  عــى  واملهيمــن 

ــا  ــا زلن ــث م ــة؛ حي ــة الحديث ــفة الدول لفلس

ــط  ــس فق ــارية لي ــان س ــس روح الليفيت نلم

ــروق كل  ــك يف ع ــل كذل ــة ب ــم الدول يف جس

التنظيــات الحديثــة واملعــارصة.

ــة  ــردُّه مالحظ ــان م ــوديت لليفيت ــا ع ورمب

عميقــة للفيلســوف ميشــيل فوكــو التــي اعتر 

فيهــا هوبــز وهــو أول فيلســوف حديــث 

ــادئ  ــس ومب ــرب يف أس ــات الح ــل عالق يُدخ

عالقــة الســلطة)5))، فخلــف النظــام، ووراء 

ــد  ــد مول ــون وعن ــت القان ــا تح ــلم، وم الس

اإلنســان اآليل الــذي يكــون الدولــة، ال توجــد 

ــرب  ــن الح ــط ولك ــرب فق ــز الح ــد هوب عن

املعممــة لــكل الحــروب، تلــك الحــرب التــي 

ــي  ــاد ه ــات ويف كل األبع ــش يف كل الهيئ تن

ــري  ــب تعب ــكل« حس ــد ال ــكل ض ــرب ال »ح

هوبــز، ويــرى فوكــو أن هوبــز ال يضــع حــرب 

الــكل ضــد الــكل ببســاطة عنــد مولــد الدولــة 

)))) نزيــه أيــويب، تضخــم الدولــة العربيــة السياســة واملجتمــع يف الــشق 

األوســط، املنظمــة العربيــة للرجمــة، )ص/ 39).

)5)) ميشــيل فوكــو، يجــب الدفــاع عن املجتمــع،دار الطليعــة، )ص/ )0)).

ــة  ــة املتمدن ــى الدول ــا)6))، فحت ــن يتبعه ولك

عندمــا يغــادر املســافر ســكناه فهــو ال يغــادر 

إال بعــد أن يتأكــد مــن أنــه أغلــق البــاب 

ــا  ــاك حربً ــًدا أن هن ــم جي ــه يعل ــل ألن بالقف

ــني الســارق واملــروق. ــة ب دامئ

هــذه  إذن  هــي  مــا  فوكــو  يتســاءل 

ــل  ــز قب ــا هوب ــي يصفه ــرب الت ــرب، الح الح

وعنــد بدايــة تكــون الدولــة؟ هــل هــي 

ــف  ــف؟ أم العني ــد الضعي ــوي ض ــرب الق ح

ــري؟ أو  ــد الصغ ــري ض ــول؟ أو الكب ــد الخج ض

الحــرب  املســامل؟  الراعــي  املتوحــش ضــد 

ــكل،  ــد ال ــكل ض ــرب ال ــي ح ــز ه ــد هوب عن

ــدت مــن املســاواة  هــي حــرب متســاوية ُول

وتــدور يف فلــك هــذه املســاواة؛ الحــرب هــي 

األثــر املبــارش لالختــالف أو يف كل األحــوال 

ــز أن  ــرى هوب ــئ)7)) ي ــالف الغــري متكاف االخت

ــراف  ــني أط ــرية ب ــات كب ــدت اختالف ــو وج ل

الــراع فمــن البدهــي أن تعطــل مبــارشة 

الحــرب، يف املقابــل ففــي الــدول التــي ينعدم 

ــا االختــالف أو يكــون هامشــيًا، يف هــذه  فيه

الحالــة ميكننــا القــول أن هنــاك إمكانيــة قيــام 

ــذي كان  ــى ال ــث إن حت ــرب؛ حي ــة الح حال

ــه يف  ــن، فإن ــة باآلخري ــاًل باملقارن ــا قلي ضعيًف

)6)) ميشيل فوكو، نفس املصدر، )ص/ )0)).

)7)) ميشيل فوكو، نفس املصدر، )ص/ 05)).



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 74

هــذه الحالــة يكــون قريبًــا كفايــة مــن القــوي 

حتــى يعــرف أو يــدرك أنــه قــوي كفايــة 

بحيــث ال يتخــى عــن حقــه، إذن الضعيــف 

ــًدا عــن حقــه. أمــا القــوي فهــو  ال يتخــى أب

قــوي فقــط قليــاًل مــن اآلخريــن فإنــه ليــس 

ــا مــن الضعيــف، وعليــه أن  أقــل قلًقــا وخوفً

يحتــاط جيــًدا. ومنــه يظهــر لنــا أن التقــارب 

بــني القــوى هــو الــذي يخلــق لنــا االســتقرار. 

يعتقـــد الضعيـــف بأنـــه ليـــس بعيـــًدا عـــى 

ـــا مثـــل جـــاره، إذن لـــن يتخـــى  أن يكـــون قويً

ـــوي  ـــة الق ـــوي خاص ـــن الق ـــرب، ولك ـــن الح ع

قليـــاًل عـــى البقيـــة يعـــرف رغـــم كل يشء 

ـــر؛  ـــن اآلخ ـــف م ـــون أضع ـــن أن يك ـــه ميك أن

ـــة أو  ـــر حيل ـــك اآلخ ـــتعمل ذل ـــة إذا اس خاص

ــه ال  ــم ضعفـ ــا، األوُل رغـ ــة أو تحالًفـ خدعـ

ـــه ال  ـــم قوت ـــاين رغ ـــرب والث ـــن الح ـــى ع يتخ

يســـعى إليهـــا ولكـــن يبحـــث عـــن تجنبهـــا، إال 

أنـــه ال يتفاداهـــا حســـب هوبـــز إال بـــشط 

ــه  ــا وأنـ ــتعد لهـ ــه مسـ ــر أنـ ــو أن يظهـ وهـ

ــأن  ــا وذلـــك بـ ــتعد للتخـــي عنهـ غـــري مسـ

يجعـــل ذلـــك اآلخـــر/ العـــدو يشـــعر بأنـــه 

ـــة الحـــرب ليجعـــل اآلخـــر يشـــك يف  عـــى أُهب

قدرتـــه الذاتيـــة فيراجـــع عـــن الحـــرب، هـــذه 

ــذه  ــة وهـ ــات املتحركـ ــات والتفاوتـ االختالفـ

ــة  ــة قامئـ ــوائية واالتفاقيـ ــات العشـ املواجهـ

عـــى عالقـــات القـــوة، هـــذه األخـــرية يـــرى 

ــارص؛  ــة عنـ ــى ثالثـ ــة عـ ــا قامئـ ــو أنهـ فوكـ

أولهـــا تثـــالت محســـوبة ســـلًفا، فـــكل 

ـــى  ـــا تتج ـــر، وثانيه ـــوة اآلخ ـــل ق ـــرف يتمث ط

ــة تعـــر عـــن  يف تظاهـــرات فخمـــة وإراديـ

ــي  ــدم التخـ ــرب وعـ ــوج الحـ ــا يف ولـ رغبتنـ

ـــتخدام  ـــو اس ـــارص ه ـــك العن ـــث تل ـــا وثال عنه

ــا  ــة للعنـــف: أنـ ــة باعثـ ــات متقطعـ تخويفـ

ـــي  ـــوم بالحـــرب إىل درجـــة أنن ـــأن أق أخـــاف ب

ال أطمـــن إال عندمـــا تخـــاف أنـــت بالقيـــام 

ــا  بالحـــرب عـــى األقـــل أكـــرث منـــي، إن مـ

يتقاطـــع عنـــد هوبـــز يف حالـــة الحـــرب ليســـت 

األســـلحة والقـــوى املتوحشـــة بالـــرورة، 

ليـــس هنـــاك مـــن معـــارك يف الحـــرب 

ــك دم  ــس هنالـ ــز، ليـ ــد هوبـ ــة عنـ البدائيـ

ـــك  ـــث. هنال ـــك جث ـــت هنال ـــرورة وليس بال

ــات  ــورات وعالمـ ــرات وتصـ ــالت وتظهـ تثـ

ـــك  ـــة، هنال ـــة ومتحايل ـــارات فخم ـــة وعب كاذب

واملتضـــادة،  املتنكـــرة  اإلرادة  الخديعـــة، 

ـــدات، أو  ـــة يف تأكي ــاوف مقنع ـــاك مخـ هن

ـــرح  ـــو م ـــو ه ـــب فوك ـــرى حس ـــارة أخ بعب

للتمثـــالت املتبادلـــة. 

عنــد  الحــرب  حالــة  مييــز  مــا  عــن 

الدبلوماســية  هــي  فوكــو  حســب  هوبــز 

الــال متناهيــة يف املنافســة وهــي بالطبــع 

متســاوية، لســنا يف حــرب، نحــن بالضبــط 

فيــا أســاه هوبــز بـــ »حالــة الحــرب« التــي 
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ــرب ال  ــص: »الح ــذا الن ــص به ــن أن تُلخَّ ميك

تقتــي املعركــة أو املعــارك الحقيقيــة، ولكــن 

يف زمــن معــني أي حالــة الحــرب تكــون إرادة 

ــدة بشــكل كاٍف«  ــارك، مؤك ــة يف املع املواجه

ــة  ــدد الحال ــذي يح ــو ال ــن ه ــوع الزم إذن ن

وليــس املعركــة)8)).

فــإن كان هوبــز يتكلــم عــن حالــة الحــرب 

ــتغال  ــة اش ــيس لبني ــرك الرئي ــا املح باعتباره

الدولــة فــإن ماكــس فيــر ربــط تعريــف 

ــة خاصــة  ــيلة نوعي ــن وس ــا م ــة انطالقً الدول

بهــا، كــا هــي خاصــة بــأي تجمــع ســيايس، 

هــذه الوســيلة هــي العنــف الطبيعــي وهــي 

ــي »إن كل  ــة تروتس ــن مقول ــر ع ــي تع الت

دولــة تقــوم عــى العنــف« فمفهــوم الدولــة 

يســقط بغيــاب مارســة العنــف)9))، غــري أن 

ماكــس فيــر يتقــدم خطــوة إىل األمــام حينــا 

اعتــر أن الدولــة ال تقــوم فقــط بامتــالك 

ــذا  ــكاره، ويف ه ــك باحت ــن كذل ــف ولك العن

الصــدد يقــول ماكــس فيــر »إن الدولــة هــي 

الجاعــة اإلنســانية التــي تّدعــي داخــل أرض 

ــي  ــف الطبيع ــكار العن ــا باحت ــددة حقه مح

ــف  ــن هــذا التعري ــا م املــشوع «)0))، انطالقً

)8)) ميشيل فوكو، نفس املصدر، )صص/ 06)، 07)).

)9)) ماكس فير، العلم والسياسة بوصفها حرفة، )ص/ )6)).

)0)) ماكــس فيــر، العلــم والسياســة بوصفهــا حرفــة، املنظمــة العربيــة 

ــة، )ص/ 63)). للرجم

ــني  ــط ب ــي ترب ــة الت ــا العالق ــا جليً ــر لن يظه

فيــر  حســب  فالدولــة  والعنــف،  الدولــة 

ال تنتــج العنــف فقــط بــل مــن أدوارهــا 

ــد  ــه عب ــوف ط ــري أن للفيلس ــره، غ أن تحتك

ــرًا لهــذا التعريــف ومــرّد  ــا مغاي الرحمــن رأيً

ــة؛  ــة الرجم ــري عملي ــب يع ــو عط ــه ه رأي

حيــث يــرى طــه عبــد الرحمــن أن لفــظ 

الــذي  »العنــف«  أي   Gewaltsamkeit

اســتعمله فيــر هــو مجــرد مصطلــح يـُـراد منه 

الداللــة عــى »القــوة«، ذلك ألن لفــظ العنف 

ــا،  يحمــل معنــى مقدوًحــا فيــه قدًحــا أخالقيًّ

ــة،  ــف املشوعي ــه وص ــف إلي ــو أضي ــى ل حت

ــى،  ــذا املعن ــل ه ــوة ال يحم ــظ الق ــا لف بين

بــل يحمــل معنــى إيجابيًــا ومحمــوًدا؛ فالقوة 

ــد  ــطه عب ــه فَـ ــة، ومن ــل عــى رشف الرتب دلي

 Gewaltsamkeit الرحمــن يــرى أن كلمــة

التــي اســتعملها فيــر عــى وجــه املجــاز 

»العنــف  هــو  القــول  كان  وإال  والتوســع، 

املــشوع« مبثابــة القــول بـ»الــش املــشوع«؛ 

األخالقــي.  الــش  هنــا  بالــش  واملقصــود 

أســباب  أحــد  أن  طــه  كذلــك  ويــرى 

 Gewaltsamkeit كلمــة  وســم  تجنــب 

التــي اســتعملها فيــر بالعنــف راجــٌع كذلــك 

لــرورة تجنــب وســم العنــف عــى الدولــة؛ 

ــة  ــني الدول ــط الجامــع ب ــث إن هــذا الرب حي

األخــري  هــذا  يُكســب  والعنــف  الحديثــة 
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ــة  ــتخدام الدول ــة))))، واألصــل أن اس مشوعي

ــة  ــا إلقام ــع أساًس ــه راج ــب ط ــف حس للعن

العــدل وضبــط األمــن أو حفــظ النظــام، 

ــع بعــض الشــطط يف الســعي نحــو  ــد يق وق

ــب  ــى حس ــه يبق ــرات، فإن ــذه امل ــة ه إزال

ال  بالعنــف  االســتئثار  مشوعيــة  أن  طــه 

انتهاكهــا  الدولــة يف لحظــة  تُســقط عــى 

هــذه  تنتقــل  بحيــث  الحقــوق،  لهــذه 

املشوعيــة إىل عنفهــا الــذي انتهكــت بــه 

هــذه الحقــوق؛ وهكــذا تصــري مبوجــب هــذا 

العنــف دولــة ظاملــة ألن اجتــاع العــدل 

والظلــم فيهــا يوجــب ترجيــح كفة الظلــم)))). 

الــذي  الثالــث  الوجــه  أن  طــه  ويــرى 

العنــف  كلمــة  اســتخدام  دون  يحــول 

مــرده   Gewaltsamkeit لكلمــة  كمــرادف 

اللَّبــس الــذي يكتنــف كلمــة العنــف يف املــن 

الفيــري فهــو ذريعــة لتياريــن متناقضــني؛ 

حيــث يكــون ذريعــة يف يــد الفوضويــني/ 

يف  يــرون  الذيــن   Anarchists األنركيــني 

الريــح  للعنــف  مارســة  الدولــة  قــوة 

ــات  ــة لغاي ــات، والثاني ــراد والجاع ــى األف ع

ــرون  ــن ي تســلطية Authoritarians أي الذي

ــة مارســة لكامــل ســلطتها يف  ــوة الدول يف ق

)))) طــه عبــد الرحمــن، ســؤال العنــف بــني اإلئتانيــة والحواريــة، إبــداع 

لألبحــاث والنــش، )ص/ 38).

)))) طه عبد الرحمن،نفس املصدر، )ص ص/ 38، 39).

ــني  االســتحواذ عــى املجتمــع وحمــل املواطن

عــى الطاعــة، وبهــذا يفــرق طــه ويبــني 

العنــف يف  كلمــة  اســتعال  عــدم  رضورة 

حــق الدولــة، حيــث يــرى أن رضر اســتعاله 

أكــر مــن نفعــه، فَـــطه يــرى أن ســلطة 

ــدل،  ــالزم الع ــا تُ ــوة حين ــون ق ــة تك الدول

ــدل  ــادة الع ــت ج ــى جانب ــا مت ــدو عنًف وتغ

والقســطاس، ومنــه حســب طــه فــإن عبــارة 

»قــوة  عبــارة  يقابلهــا   » الدولــة  »عنــف 

الدولــة«)3))، غــري أننــا نختلــف مــع طــه عبــد 

ــوم  ــوص مفه ــه بخص ــاء ب ــا ج ــن في الرحم

 Gewaltsamkeit العنــف عنــد فيــر فكلمــة

عنــد فيــر يصعــب حملهــا عــى معنــى 

القــوة، إال إذا كانــت القــوة هنــا عنيفــة، 

ــد  ــه عب ــرة ط ــوي. إن نظ ــا ق ــف هن أو العن

ــا والعنــف  ــة أواًل والقــوة ثانيً الرحمــن للدول

ثالثًــا تُعــرب لنــا عــن تطلعــه يف التعامــل 

ــات  ــن التناقض ــة م ــقة خالي ــة متس ــع بني م

ــع  ــن الواق ــاٍل ع ــر متع ــات، وهــو أم واملفارق

فالدولــة جهــاز عقــالين يُشِعــن الــال عقالنيــة، 

ونظــام ال عقــالين بــأدوات عقالنيــة، أو بعبارة 

والعقــاب«  »الجرميــة  أمــام  إننــا  أخــرى 

لألديــب الــرويس دوستوفســي وكذلــك أمــام 

املحاكمــة لكافــكا؛ حيــث إن األُوىل تعبــري 

الجهــاز  باعتبارهــا  الدولــة  عقالنيــة  عــن 

)3)) طه عبد الرحمن، نفس املصدر، )ص/ 39).
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الــذي يعاقــب، ويف نفــس الوقــت وأيًضــا 

ــة طبيعــة  ــة باعتبارهــا صــورة لالعقالني الثاني

نظــام الســلطة؛ حيــث أن يحاكــم املــرء قبــل 

ــل أن يرتكــب  ــى قب ــه أو حت ــرف جرم أن يع

جرمــه))))، إن الدولــة هــي الجهــاز الــذي 

يجمــع ويدبــر كل هــذه التناقضــات بإحــكام.

غيـــر أننـــا نختلـــف مع طـــه عبـــد الرحمن 

فيما جاء بـــه بخصوص مفهوم العنف 

 Gewaltsamkeit فكلمـــة  فيبـــر  عنـــد 

عنـــد فيبر يصعـــب حملها علـــى معنى 

القـــوة، إال إذا كانـــت القـــوة هنا عنيفة، 

أو العنـــف هنـــا قوي.

ذلــك  فقــط  ليســت  الدولــة  أن  غــري 

الجهــاز الــذي يســعى إىل احتــكار العنــف 

املــشوع حســب تعبــري فيــر، ولكنــه كذلــك 

جهــاز قائــم عــى ســلطة الســيطرة وعنفهــا، 

بصفتهــا مكونـًـا أساســيًا مــن مكونــات الدولة، 

وهــو مــا يتوافــق مــع طــرح غرامتــي حينــا 

نســتحر مفهــوم »الهيمنــة«، وهــو مفهــوم 

أكــرث شــمواًل وأقــل قانونيــة مــن مفهــوم 

»الشعيــة«، لقــد طــور غرامتــي تصــوره 

ملفهــوم الهيمنــة مــن ماركــس ولينــني، حيــث 

)))) انظر رواية القضية لكافكا، ورواية الجرمية والعقاب.

يجعلــه مكونـًـا جوهريًّــا للدولــة، وهــو مفهوم 

ال يغايــره بصــورة حــادة مــع املجتمــع املــدين، 

إنــه يدمــج جهــاز الهيمنــة بالدولــة، وبذلــك 

ــيعه  ــوم بتوس ــويب يق ــه أي ــب نزي ــو حس فه

ليتجــاوز املفهــوم املاركــيس اللينينــي بصفتهــا 

الطبقــة  بيــد  إكراهيــة عنيفــة  أداة قــر 

عنــد  الهيمنــة  مفهــوم  إن  الُرجوازيــة)5))، 

الفكــرة  يف  اختزالــه  ميكــن  ال  غرامتــي 

املاركســية القائلــة باأليديولوجيات املســيطرة، 

أو إىل فكــرة فيــر حــول إشــكالية آليــات 

ــراض  ــع أغ ــف م ــع العن ــي تجم ــة الت الشعي

التكامــل االجتاعــي. ويف حالــة وجــود هيمنة 

ناجعــة فــإن طبقــة واحــدة ســتقود املجتمــع 

إىل األمــام. إن مفهــوم غرامتــي للهيمنــة 

ــه  ــة بعالقت ــر للشعي ــوم في ــن مفه أوســع م

مــع العنــف؛ ألنــه ال يقيــد نفســه بالعمليــات 

التــي يتــم مبوجبهــا قبــول وكالء النظــام للبنى 

السياســية، إن تصــور غرامتــي للدولــة قائــم 

عــى نظــرة تكامليــة حيــث أن الدولــة قامئــة 

عــى الهيمنــة والقيــادة)6))، ومنــه هيمنــة 

العنــف. عــى  وهيمنتهــا  عليهــا  العنــف 

هـذا العنـف املسـتشي يف هـذه األزمنـة 

السـائلة املعـارصة ال يذكّرنـا سـوى بأطروحـة 

ــع يف  ــة واملجتم ــة: السياس ــة العربي ــم الدول ــويب، تضخ ــه ن. األي )5)) نزي

ــط، )ص/ ))). ــشق األوس ال

)6)) نزيه ن. األيويب، نفس املصدر، )ص/ ))).
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»عـر  كتابـه  يف  خاصـة  هوبزبـاوم  إريـك 

التطرفـات«)7))، الذي سـلط الضـوء من خاللها 

هـذه  ميـزت  التـي  الداميـة  الحـروب  عـى 

املرحلـة الزمنيـة، والتـي شـهدت حالـة عنـف 

متضخمـة تزامنـت مـع عمليات تأسـيس بنية 

فمنـذ  ركائزهـا،  وتدعيـم  الحديثـة  الدولـة 

اللحظـة الهوبزيـة إىل اليوم شـهد العامل حروبًا 

لــم يشـهد من قبل مثياًل لها، فضحايا الحرب 

العامليـة األوىل والثانيـة فقـط يضاعف ضحايا 

كل الحـروب التـي عرفتهـا البشيـة مـن قبل.

واإلنسـان املعـارص يف ظل الدولـة الحديثة 

والحداثـة السـائلة هـو أكـرث انخراطًـا يف كل 

أنـواع العنـف الناتجـة عـن عنـف السـيادة، 

القانـون  عـى  املتعاليـة  السـلطة  باعتبارهـا 

عنـد كارل شـميت، أي ذلـك الجهـاز القـادر 

عـى احتكار إنتـاج القانون واحتـكار تعطيله، 

وكلهـا حـاالت يكون العنف فيها حارًضا سـواء 

يف حضـور القانـون أو يف غيابـه، فـال اسـتثناء 

مـع العنـف حتـى يف »حـاالت االسـتثناء «)8)).

ــري  ــب تعبـ ــح حسـ ــف الجامـ إال أن العنـ

برتـــران بـــادي الـــذي بـــدأ مـــع عنـــف 

ــه رصاع  ــل محلـ ــاوزه ليحـ ــم تجـ ــة ثـ الدولـ

)7)) انظــر كتــاب عــر التطرفــات إلريــك هوبزبــاوم، ترجمــة فايــز 

الصيــاغ، املنظمــة العربيــة للرجمــة.

ــرام،  ــان الح ــتثناء، اإلنس ــة االس ــني حال ــو أغامب ــاب جورج ــر كت )8)) انظ

ــش. ــاث والن ــدارات لألبح ــاعيل، م ــارص إس ــة ن ترجم

ـــاك عالقـــة  ـــم يعـــد هن املجتمعـــات، حيـــث لـ

كـــرى للعنـــف بالحـــدود، بـــل راح يشـــكل 

اســـتمرارية مقلقـــة بـــني الداخـــل والخـــارج 

مرتبطًـــا بالحرمـــان والقهـــر زمنـــه بـــاإلذالل. 

إنـــه حســـب بـــادي عنـــف مجتمعـــي متشـــظٍّ 

ال ميكـــن للدولـــة اليـــوم أن تســـك بـــه 

وأن تحتويـــه، هـــو عنـــف معيـــش شـــبه 

مقيـــم، وهـــي تعكـــس مظاهـــر الخلـــل 

ــدة  ــة واملتولـ ــكاله املتطرفـ ــي بأشـ االجتاعـ

ـــى أي حـــل  ـــن اإلذالل، وهـــي تســـتعيص ع ع

ـــن أرض  ـــت م ـــرب انتقل ـــكري)9))، إن الح عس

األقويـــاء إىل أرض الفقـــراء الضعفـــاء؛ ألن 

ـــون  ـــن يصنع ـــم م ـــادي ه ـــب ب ـــاء حس األغني

ــن  ــا عـ ــون فيهـ ــراء ويتحكمـ ــروب الفقـ حـ

ــات  ــح النزاعـ ــالت)30)، فتصبـ ــق التوكيـ طريـ

خالصـــة للفقـــراء واملســـتضعفني، ويف هـــذا 

الســـياق نشـــهد خـــروج الحـــروب مثـــاًل 

ـــة  ـــوال الحقب ـــا ط ـــي طبعته ـــة الت ـــن املهني ع

ـــذه  ـــر ه ـــريًا تظه ـــا أخ ـــن هن ـــتفالية، وم الوس

املســـاحات التـــي تُفـــرد لـــإلذالل يف عمليـــة 

التعبئـــة. حيـــث يـــرى بـــادي أن اإلذالل 

هـــو ســـبب النزاعـــات الجديـــدة أو عاملهـــا 

األســـاس؛ ألنـــه عـــى األقـــل حســـب بـــادي 

ــا العالقــات الدوليــة، املركــز  )9)) برتــران بــادي، زمــن املذلولــني باثولوجي

العــريب لألبحــاث ودراســات السياســات، )ص/ 7))).

)30) برتران بادي، نفس املصدر، )ص/ 8))).
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تجعلهـــا  التـــي  اآلليـــات  يغـــذي  أيًضـــا 

ــة))3).  ــاس اليوميـ ــاة النـ ــاط بحيـ ــى ارتبـ عـ

الحـرب  يف  املجتمعـات  إرشاك  إعـادة  إن 
وإدخالهـا يف سـريورة العنـف بـدأ مـع الدولة 
الحديثـة يف املرحلـة الكولونياليـة، ففـي إطار 
مرحلـة التحـرر مـن االسـتعار هـذه العملية 
لــم تعـد املواجهـات تتم بـني دولتـني بل تتم 
أن  بـادي  ويـرى  واملجتمعـات؛  الدولـة  بـني 
هنـاك تقاربًا كبريًا بني حروب التحرر وأشـكال 
الـراع والعنف الجديدة الحالية، ويستشـهد 
هنـا بـادي بالنزاعات الناشـبة يف أفريقيا، فهي 
نزاعـات غالبًـا مـا تكـون جامعـة بـني دولـة 
منهـارة وبـني ميليشـيات شـعبية أو طائفيـة 
تحل محلها. هنا حسـب بـادي يتعمق انعدام 
التمييـز بني املجتمعـات واملقاتلني بـني اإلثارة 
االجتاعيـة عـى التعبئـة والتخطيـط الحريب، 
بـني الضحايـا املدنيـني والضحايـا العسـكريني، 
الـدم  سـاحة  مـن  الـدول  النسـحاب  ونظـرًا 
تصبـح الشـعارات املرفوعـة بال عمق سـيايس، 
ويتحـول العـدو إىل خصـم شـخيص، ويصبـح 
موضـوع كـرٍه تـام ال مجال للـكالم أو التهاون، 
وبالتـايل يصبـح التفـاوض معـه مسـتحياًل))3).

هـذا  جـذور  أن  أرى  فـإين  ذلـك  ورغـم 

العنـف حتـى وإن لــم تارسـه الدولـة فهـو 

))3) برتران بادي، نفس املصدر، )ص/ 8))).

))3) برتران بادي،نفس املصدر، )ص/ 30)).

راجـع بجـذوره إليهـا، ورمبـا قد أوضـح فكريت 

هـذه املـرة انطالقًـا مـن أرضيـة علـم النفـس 

السـيايس، وأُحيـل هنـا إىل تجربـة سـتانفورد، 

هـذه التجربـة التـي قام بها زمبـاردو من أجل 

دراسـة اآلثـار النفسـية لحياة السـجناء وأثرها 

يصبـح  عندمـا  األصحـاء  العاديـني  األفـراد  يف 

الفـرد منهـم سـجيًنا أو حارس سـجن، وللقيام 

بهـذه التجربـة أقـام زمبـاردو سـجًنا افراضيًـا 

اسـتجلب لـه متطوعـني أصحاء نفسـيًا، أعطى 

الحـارس،  دور  لبعضهـم  عشـوايئ  بشـكل 

وللبعـض اآلخـر دور املسـجون، وشـيئًا فشـيئًا 

رسعـان مـا أصبحـت عالمـات العنـف تظهـر 

عنـد الحـراس، حيث بدأ الحراس يف اسـتعال 

املسـجونني  إذالل  أجـل  مـن  الطـرق  بعـض 

والتـي رسعـان مـا بـدأت تتطـور لتصـل حـد 

إرغـام الحراس املفرَضني املسـجونني مارسـة 

حـاالت جنسـية الشـاذة فيا بينهـم، ثم طرق 

هـذه  تطـوُّر  بـل  عنيفـة،  جسـدية  تعذيـب 

بهـا  أدى  العنـف  سـلم  الريـع يف  التجربـة 

أن تتوقـف قبـل أن تكتمـل، وقـام زمبـاردو 

ربـط  حينـا  التجربـة  هـذه  نتائـج  بتأويـل 

النتائـج مبـا يسـميه الصنـدوق الفاسـد؛ أي إن 

املـكان وطبيعتـه هـي التـي تغـري مـن طبيعة 

األشـخاص)33)، وكلنـي وانطالقًـا مـن تجربتـه 

أواًل مبسـألة وجـود  العنـف  ربـط  أُعيـد  قـد 

)33) دافيد باتريك هوتون، علم النفس السيايس، )ص ص/ )0)- 03)).
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السـلطوي،  النظـام  أساسـها  تعاقديـة  رابطـة 

داعمـة  بريوقراطيـة  بنيـة  وجـود  وثانيًـا 

لجسـم التجربـة، وكأن التجربـة هـي عمليـة 

يف  الحاصلـة  للعالقـات  مايكروسـكويب  نظـر 

الدولـة وللدولـة الحديثـة، لذلـك أقـول فيـا 

يكتسـيه مـن  مـا  بـادي رغـم  فيطـرح  جـاء: 

أهميـة أن الدولـة الزالـت حـارضة بعنفهـا يف 

ال  الرمـزي  فوجودهـا  االجتاعيـة،  عالقاتنـا 

يقـل أهميـة عـن وجودهـا املـادي امللمـوس. 

هـذا بخصـوص عنـف الحداثة وعنـف الدولة 

املقـدس؟  عنـف  بخصـوص  فـاذا  الحديثـة، 

وعنفهـا؟  الحديثـة  بالدولـة  عالقتـه  ومـا 

هـل ظـل الديـن مسـتقاًل عـن الدولـة أم أن 

الديـن؟ بتأميـم  قامـت  الحديثـة  الدولـة 

 

الفصل الثاني
المقدس المؤمم وتوليد

عنف الطائفية

: وهم عنف الدين وأصالة
ً

أوال

عنف التدين: 

مــا عالقــة الديــن بالعنــف؟ ميكــن أن 

ــا  ــؤال منعطًف ــذا الس ــن ه ــة ع ــون اإلجاب تك

حاســًا يحــدد مــن خاللــه تصورنــا لــكل 

ــاة اإلنســان. إال  األســئلة الكــرى املؤطــرة لحي

أين قبــل أن أحــاول تقديــم مقرحــي بخصــوص 

هنــاك  أن  أشــري  أن  أريــد  الســؤال،  هــذا 

فروقًــا بــني الديــن والتديّــن؛ حيــث أن الديــن 

ــامية  ــة املتس ــة املطلق ــة املقدس ــو املنظوم ه

ــان  ــان واإلنس ــريات الزم ــى متغ ــة ع واملتعالي

ــة معــه، غــري  ــك متفاعل ــا كذل ــكان ولكنه وامل

ــع  ــامي م ــق املتس ــن املطل ــالت الدي أن تفاع

الواقــع يضعنــا أمــام احتــاالت تأويليــة يكــون 

ــن. ــور التدي ــع ص ــل م ــو التعام ــا ه نتاجه

ولذلــك فــإن تعاملنــا مــع ســؤال العنــف 

ــدس ســينصّب باألســاس عــى  ــه باملق وعالقت

تأويليــة  حالــة  باعتبــاره  التديــن  مفهــوم 

باألســاس للنــص املقــدس املطلــق، وســأحاول 

أن أســلط الضــوء عــى مفهــوم الجهــاد يف 

ــا  ــاره مفهوًم ــالمي باعتب ــي اإلس ــص الدين الن

يعتــره البعــض مــن املفاهيــم األساســية التــي 

تغــذي حركــة العنــف داخــل املنظومــات 

الدينيــة عامــة واملنظومــة اإلســالمية خاصــة. 

علـى  الضـــوء  أسلــــط  أن  وسأحــــاول 

الدينـي  النـص  فـي  الجهـاد  مفهـوم 

يعتبـره  مفهوًمـا  باعتبـاره  اإلسـالمي 

البعض من المفاهيم األساسية التي 

تغـذي حركـة العنف داخل المنظومات 

الدينيـة عامـة والمنظومـة اإلسـالمية 

خاصـة. 
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الكريــم  القــرآن  تنزيــل  مرحلــة  بعــد 

شــهد مفهــوم الجهــاد عمليــة اختــزال كبــرية؛ 

حيــث رسعــان مــا انتقــل مــن التصــور القــرآين 

الخالــص والتــام إىل تصــور آخــر مختــزل تاًمــا 

ــق  ــم تطاب ــل الراك ــل بفض ــال، فحص يف القت

تــامٌّ بــني املفهومــني يف املخيــال الجمعــي 

أمــر  وهــو  التديــن،  لعمليــات  املؤطــر 

يســتدعي وقفــة تأمليــة بــني مفهــوم القتــال 

ومفهــوم الجهــاد بُغيــة الوصــول إىل العالقــة 

ــني. ــني املفهوم ــة ب الرابط

اسـتخدام  يف  يـردد  ال  الكريـم  القـرآن 

مفهـوم القتـال يف متنـه، فكـا نجـد الحـض 

عـى الجهاد يف سـبيل الله يف اآليـات القرآنية، 

نجـد يف آيـات كثـرية الحـث عـى القتـال يف 

سـبيل اللـه وبصيغـة األمـر »قاتـل« »قاتلوا«، 

}يـا أيهـا النبـي حـرض املؤمنن عـى القتال{، 

فالقتـال يف بنيـة النـص القـرآين تعـرف وجـود 

تقـّدم  املفاهيميـة، والتـي كذلـك  منظومتهـا 

أرضيـة خصبـة وكافيـة النتشـار العنف باسـم 

املقـدس والديـن. وذكرُنـا ملفهـوم القتـال جاء 

النـص  يف  يحـر  الجهـاد  مفهـوم  أن  مـرده 

عـى  اعتـاًدا  وذلـك  القتـال  مبعنـى  القـرآين 

تعـاىل:  كقولـه  وذلـك  والقرائـن،  الشـواهد 

بأموالكـم  وجاهـدوا  وثقـااًل  خفاًفـا  }انفـروا 

لكـم  ذلكـم خـر  اللـه  وأنفسـكم يف سـبيل 

فالسـياق   ](( ]التوبـة:  تعلمـون{  كنتـم  إن 

بشـكل  والقتـال  الجهـاد  بـني  هنـا  يربـط 

يسـتأذنك  }ال  تعـاىل:  قولـه  وكذلـك  تالزمـي، 

الذيـن يؤمنون باللـه واليوِم اآلخـر أن يجاهدوا 

 * باملتقـن  عليـم  واللـه  وأنفسـهم  بأموالهـم 

إمنـا يسـتأذنك الذيـن ال يؤمنـون باللـه وباليـوم 

اآلخـر وارتابـت قلوبهـم فهـم يف ريـب يـرتددون 

* ولـو أرادوا الخـروج ألعـدوا لـه عـدة ولكـن 

كـره اللـه انبعاثهـم فثبطهـم وقيل اقعـدوا مع 

القاعديـن{ ]التوبة: )) -6)[، ويف هذه اآليات 

كذلـك ميكـن حمـل معنـى الجهـاد إىل القتال 

لـو اسـتحرنا مسـألة الخـروج واالسـتئذان يف 

سـياق اآليـات وكذلـك بالنسـبة آليـات سـورة 

أفضليـة  تبـني  حيـث   ،]95 ]النسـاء:  النسـاء 

القرينـة  القاعديـن؛ حيـث  املجاهديـن عـى 

هنـا أيًضا أحداث السـرية النبويـة التي تعطي 

للجهـاد هنـا معنـى القتـال))3)، ولكـن رغم أن 

مفهـوم الجهـاد ال يربـط دامئًـا مبعنـى القتال، 

إال ربطـه بالقتال يف بعـض اآليات كاٍف بجعل 

قدسـية  إعطـاء  عـى  قـادًرا  الجهـاد  مفهـوم 

اللـه. مـن  للتقـرب  قربانًـا  باعتبـاره  للعنـف 

ــر  ــا آخ ــن رأيً ــد الرحم ــطه عب ــري أن لِـ غ

ملفهــوم الجهــاد وربطــه بســؤال العنــف؛ 

حيــث يــرى أن مفهــوم الجهــاد ال ميكــن 

ــث أن  ــف؛ حي ــوم العن ــع مفه ــع م أن يتقاط

ــر  ــة يف الفك ــاد دراس ــوم الجه ــور مفه ــد، تط ــد أحم ــود محم ))3) محم

اإلســالمي املعــارص، )ص/ 38).
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هــذا األخــري عنــد طــه هــو إيــذاء مبنــي عــى 

الجهــل املُلــي والجهــل امللكــويت ومفــٍض إىل 

ــف  ــون العني ــويت؛ فيك ــي وامللك ــم املُل الظل

هــو اإلنســان املــؤذي الجهــول الظلــوم، وهــو 

ــد طــه؛ ألن  ــاد عن ــوى الجه ــا يعــارض محت م

الجهــاد -وإن كان فيــه أذى ظاهــر- بــالٌء بُنــي 

ــص  ــد اخت ــويت؛ ولق ــي وملك ــدل مل ــى ع ع

ــة)35). ــم املعرف ــويت باس ــم امللك العل

ويــرى كذلــك طــه بخصــوص الفــرق بــني 

ــى  ــخ املســلمني حت ــف أن تاري ــاد والعن الجه

وإن ســلمنا جــداًل أنــه تاريــخ عنيــف ومل يكن 

جهــاًدا، فحســب طــه أن ذلــك ال يرتــب عليه 

أن اإلســالم ديــن عنيــف، وكل مــا يرتــب 

عليــه هــو االلتبــاس الحاصــل بــني مفهومــي 

الجهــاد بالعنــف عنــد بعــض املســلمني؛ إذ إن 

ــة  ــة يف الدق ــرى أن الفــرق بينهــا غاي طــه ي

عــى الرغــم مــن ظهــور التضــاد بينهــا؛ ألن 

الجهــل الــذي يتصــف بــه العنــف يجــوز أن 

يــراه بعضهــم علــا، وكذلــك الظلــم، فالجهــاد 

ــد يكــون أذى النفــس  ــألذى، ق هــو عرضــة ل

وليــس بالــرورة اآلخــر؛ حيــث قــد يقــع عى 

املجاهــد نفســه؛ لذلــك طــه يــرى أن أذى 

الجهــاد هــو بــالء، وحتــى لــو كان يف الجهــاد 

أذى اآلخــر، فــإن لهــذا األذى خصوصيــة ال 

)35) طه عبد الرحمن، سؤال العنف، )ص ص/ 95، 96).

ــي وإن  ــه أذى روح ــف؛ إذ إن ــد يف العن توج

تجلـّـت صــوره عــى البعــد املــادي لذلــك؛ ألن 

املجاهــد يــؤدي بنيّــة روحية خالصــة، ال جهل 

ــة  ــة العارف ــزة هــذه الني ــم، ومي ــا وال ظل فيه

واملحســنة أنهــا تجعــل مــآل هــذا األذى خــريًا 

ألنــه مبنزلــة إصــالح بــل مبنزلــة إحيــاء، شــأنه 

ــل  ــاص ب ــع يف القص ــذي يق ــذاء ال ــأن اإلي ش

ــة )36).  هــو أكــرث تســاٍم وروحاني

ــى  ــذل أق ــو ب ــه ه ــب ط ــاد حس فالجه

الجهــد الروحــي يف محــو الجهــل وإزالــة 

الظلــم، فتتعــاىل بذلــك عــن كل أنــواع العنف؛ 

ــد  ــح، والجه ــيس رصي ــد نف ــف جه ألن العن

الروحــي  الجهــد  بينــا  باطــش،  النفــيس 

راحــم، وهــذا الجهــد الروحــي األقــى ليــس 

ــس  ــة، ولي ــا مختلف ــل رضوبً ــًدا ب ــا واح رضبً

ــرى طــه  ــة، وي ــا متباين ــل رتبً ــة واحــدة ب رتب

أن هــذه النظــرة غابــت عــن العلــاء ملــا 

فقــط  وربطــوه  الجهــاد  مفهــوم  اختزلــوا 

ــل  ــع حم ــب م ــاد الطل ــع وجه ــاد الدف بجه

ــال )37).  ــى القت ــى معن ــمه ع اس

قــد نتفــق مــع طــه حينــا أراد أن يســكن 

ــعى  ــة تس ــاٍن روحاني ــاد مع ــوم الجه يف مفه

ــه  ــا زال تأويل ــن م ــوم، ولك ــيد املفه إىل ترش

)36) طه عبد الرحمن، نفس املصدر، )ص/ 03)).

)37) طه عبد الرحمن، نفس املصدر، )ص/ )0)).
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ــه  ــاألذى ال يجعل ــه ب ــاد وعالقت ــوم الجه ملفه

متســاميًا عــن العنــف، ومــا األذى ســوى أنــه 

ــُط األذى بالجانــب الروحــي هــو  عنــف، فرب

ربــط رشطــي يجمــع بــني العنــف واملقــدس، 

ــوس  ــك إىل لَبُ ــي بذل ــاد الروح فيتحــول الجه

يعطــي الشعيــة يف تنزيــل العنــف، فالعنــف 

ــه  ــون صفت ــا تك ــط حين ــا فق ــون عنًف ال يك

الجهــل والظلــم، بــل يظــل العنــف عنًفــا 

حتــى وإن انطلــق مــن أرضيــة واعيــة عاملــة، 

أو ينشــد مقصــًدا عــاداًل.

الداميــة  بالتجــارب  غــاصٌّ  التاريــخ  إن 

ــن  ــا م ــدل انطالقً ــق والع ــدت الح ــي نش الت

أرضيتهــا التأويليــة لهــا، وكانــت تتوســل 

ــن  ــا، ولك ــعيها لتحقيقه ــاء س ــدس أثن باملق

هــذا الســعي خلّــف وراءه تضخــًا ملارســة 

العنــف الــذي تكــرس بفضــل املارســات 

ــاره  ــة، وهــو مــا أنتــج مــا ميكــن اعتب التديني

»العنــف املقــدس« أو »قداســة العنــف«. 

غــري أن هــذا العنــف املتضخــم بفعــل لَبوســه 

ــا  ــًا حين ــيزداد تضخ ــي، س ــدايس الدين الق

ــك  ــا بذل ــة، مكونً ــف الحداث ــيصطدم بعن س

عنًفــا مزدوًجــا متضخــًا، يأخــذ مرجعيتــه 

املقــدس ويتوســل بتنزيلهــا بــأدوات الحداثــة، 

هــذا العنــف املــزدوج نلمســه يف الجاعــات 

ــن  ــة م ــذى بالطائفي ــة، وتتغ ــة الديني القتالي

إنتــاج  واســتمرار  دميومــة  ضــان  أجــل 

العنــف ونحــن نطلــق عليهــا يف هــذا البحــث 

بالجاعــة الطائفيــة الوظيفيــة، باعتبارهــا 

ــة  ــن طائفي ــن م ــا م ــتمد عنفه ــة تس جاع

ــة عنــف  ــن وتتوســل بوظيفي املقــدس/ التدي

الحداثــة وآلياتــه، فا هــي الجاعــة الطائفية 

ــف؟  ــد العن ــوم بتولي ــف تق ــة؟ وكي الوظيفي

ثانًيا: الجماعات الطائفية الوظيفية 
وتوليد العنف:

)أ( الجاعة الوظيفية:

الوظيفيــة  الطائفيــة  الجاعــات  تعــد 

عبــارة  وهــي  النشــأة،  حديثــة  جاعــات 

عــن تثــل للجاعــة الوظيفيــة يف الشــق 

املقــدس،  مرجعيــة  عــى  القائــم  الدينــي 

هــذه الجاعــات ظهــرت بعــد ظهــور الدولــة 

الحديثــة والحداثــة وكيــف ال وهــي أداة مــن 

ــة  ــه الدول ــي تســتخدم مــن خالل ــا الت أدواته

ــا واســتمرار  العنــف مــن أجــل ضــان بقائه

ــدود.  ــى الح ــا ع هيمنته

الجاعــة  عــن  الحديــث  قبــل  ولكــن 

الوظيفيــة الطائفيــة، وجــب تحريــر القــول يف 

ــة أواًل فــا هــي الجاعــة  الجاعــة الوظيفي

الوظيفيــة؟ 

مجموعــات  هــي  الوظيفيــة  الجاعــة 

بشيــة صغــرية يقــوم املجتمــع التقليــدي 
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ــاء  ــرى أعض ــا ي ــتى إليه ــف ش ــناد وظائ بإس

ــم  ــمح له ــم ال تس ــع أن مكانته ــذا املجتم ه

بــأن يأخذوهــا، حيــث إن أغلــب هــذه األدوار 

تكــون مشــينة وتحظــى باحــرام أقــل يف 

ســلم املجتمعــات مثــل )التنجيــم - البغــاء - 

ــية  ــزة ذات حساس ــون متمي ــد تك ــا)، وق الرب

ــري  ــا الكث ــب االضطــالع به ــد يطل خاصــة، وق

مــن الحيــاد والتعاقديــة؛ ألن املجتمــع يريــد 

ــه،  ــه ومثاليت ــته وتراحم ــى قداس ــاظ ع الحف

ــر  ــتخدم العن ــع ألن يس ــأ املجتم ــد يلج وق

البــشي الوظيفــي مــن أجــل ســد مثــل هــذه 

ــك يســند املجتمــع بعــض  الثغــرات)38)، وكذل

األدوار ذات الطابــع الحســاس خاصــة األمنيــة 

منهــا لتلــك الجاعــات؛ حيــث ميكــن أن 

تكــون الوظيفــة مشــينة كــا ميكــن أن تكــون 

ــوذج  ــي من ــة ه ــة الوظيفي ــزة، والجاع متمي

تفســريي مــن خاللــه ميكــن تفســري وتفكيــك 

ــي  ــات الت ــط والعالق ــة الرواب ــة طبيع ومعرف

يف املجتمــع، وهــو منــوذج ميكــن تطويعــه 

ــات  ــن املجتمع ــري م ــى كث ــق ع ــث يُطب بحي

ــارض)39)،  ــايض والح ــة، يف امل ــة والغربي الشقي

حيــث إن هــذا املفهــوم ال يســتبعد الطبيعــة 

اإلنســانية  العلــوم  يف  املســتبعد  البشيــة 

ــاملة،  ــة الش ــة والعلاني ــة الجزئي ــريي، العلاني ــاب املس ــد الوه )38) عب

الجــزء الثــاين، )ص/ 80)).

)39) عبد الوهاب املسريي، دفاع عن اإلنسان، )ص/ 3)).

الغربيــة، بــل يــرى أن اإلنســان بوصفــه كائًنــا 

مركبًــا يتجــاوز العــامل الطبيعــي/ املــادي، 

هــو النقطــة املرجعيــة األساســية إىل حــد 

البــاب عبــد  يــرى يف هــذا  كبــري؛ حيــث 

الوهــاب املســريي أن هــذا النمــوذج يتجــاوز 

ــارشة  ــة املب ــة واالجتاعي ــب االقتصادي الجوان

الجوانــب املعرفيــة وإىل رؤيــة  ليصــل إىل 

اإلنســان للكــون، هــذه هــي بعــض الســات 

الوظيفيــة  الجاعــة  لنمــوذج  األساســية 

ــري  ــة مــن كث ــراه أكــرث تركيبي ــا ن ــي تجعلن الت

نفــس  مــع  تتعامــل  التــي  النــاذج  مــن 

الظواهــر)0)). وخاصــة أن أعضــاء الجاعــة 

منعزلــة  متحوســلة  شــخصيات  الوظيفيــة 

ــهم  ــرون ألنفس ــا، ينظ ــذور له ــة ال ج مغرب

ــك  ــم كذل ــتقاًل، ولكنه ــا مس ــم كيانً باعتباره

ينظــرون ألنفســهم يف مقابــل املجتمعــات 

ــف))))،  ــة للتوظي ــادة قابل ــم م ــدول بأنه وال

هــذا بخصــوص الجاعــات الوظيفيــة، فــاذا 

بخصــوص الجاعــات الوظيفيــة الطائفيــة؛ 

أي الجاعــات التــي تتفاعــل مــع الدولــة 

الحديثــة ومؤسســاتها ويكــون محركهــا يف 

ــا  ــف هــو الخطــاب املقــدس. ف ــاج العن إنت

ــف  ــة؟ وكي ــة الطائفي هــي الجاعــة الوظيفي

)0)) عبد الوهاب املسريي، نفس املصدر، )ص/ ))).

ــاملة،  ــة الش ــة والعلاني ــة الجزئي ــريي، العلاني ــاب املس ــد الوه )))) عب

الجــزء الثــاين، )ص/ )8)).
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الدولــة  مــع  الجاعــات  هــذه  تتفاعــل 

الحديثــة ومؤسســات الحداثــة؟ وكيــف تنتــج 

ــره؟ ــوم بتصدي ــف وتق العن

الجاعــة الوظيفيــة الطائفيــة وإنتــاج العنــف 

املقــدس:

تعتــر الجاعــات الطائفيــة الوظيفيــة، 

جاعــات حديثــة النشــأة ظهــرت انطالقًــا 

مــع  التقليديــة  املجتمعــات  صــدام  مــن 

صدمــة الحداثــة والدولــة الحديثــة، هــذه 

الدولــة التــي رأينــا ســابًقا أنهــا دولــة تســعى 

إىل احتــكار العنــف )ماكــس فيــر) وتوظيفــه 

مــن أجــل ضــان مصالحهــا، وتجــد انتصــار 

ــة  ــالف، واملصلحــة العام الوحــدة عــى االخت

عــى املصلحــة الخاصــة )هيجــل)، وتقــوم 

أساًســا عــى مفهــوم الهيمنــة )غرامتــي) 

حتــى وإن كانــت هيمنــة بالعنــف وللعنــف 

خاصــة يف ظــل تغول حســها البريوقراطــي)))).

ليســت كــا  الوظيفيــة  الجاعــات  إن 

يُظــن عنهــا؛ حيــث يراهــا البعــض عــى أنهــا 

تلــك الجاعــات التــي تحمــل حمولــة دينيــة 

تاريخيــة تســعى للدفــاع عنهــا والحفــاظ 

الجاعــة  تلــك  أنهــا  أو  طهرانيتهــا  عــى 

القامئــة أساًســا عــى العــودة إىل املــايض مــن 

ــز  ــان، املرك ــرو عث ــة عم ــتحيلة، ترجم ــة املس ــالق، الدول ــل ح )))) وائ

العــريب لألبحــاث ودراســات السياســات، )ص/  75).

أجــل إيجــاد أجوبــة للحــارض واملســتقبل، بــل 

ــة نفعيــة قامئــة عــى  هــي جاعــات تعاقدي

خدمــة املصلحــة عــى حســاب املبــدأ والبعــد 

ــن  ــري م ــلة الغ ــل عــى حوس التاريخــي، تعم

كمـا  ليسـت  الوظيفيـة  الجماعـات  إن 

البعـض علـى  يراهـا  ُيظـن عنهـا؛ حيـث 

أنها تلك الجماعات التي تحمل حمولة 

عنهـا  للدفـاع  تسـعى  تاريخيـة  دينيـة 

والحفـاظ علـى طهرانيتهـا أو أنها تلك 

الجماعـة القائمـة أساًسـا على العودة 

أجوبـة  إيجـاد  أجـل  مـن  الماضـي  إلـى 

والمسـتقبل.  للحاضـر 

ــة  أجــل أن يخدمــوا مصلحتهــا، وتقــوم الدول

ــة  ــة العربي ــة الدول ــلتهم؛ خاص ــا بحوس أيًض

باعتبارهــا دولــة هجينــة يتداخــل فيهــا عنــف 

ــون  ــا ليك ــث مًع النمــوذج الســلطاين والحدي

عنفهــا عنًفــا مركبًــا)3))، حيــث تســعى الدولــة 

إىل أن تســتعملهم مــن أجــل أغراضهــا وضان 

ــا  ــة أحيانً ــا واإلقليمي ــة أحيانً ســيادتها الوطني

لهــذه  بالعزلــة  الشــعور  يضمــن  أخــرى، 

خاصــة  بالطهرانيــة،  الشــعور  الجاعــات 

أنهــا جاعــات تســتند يف بنيــة تكونهــا عــى 

)3)) للتوســع حــول عنــف الدولــة العربيــة الهجينــة التــي ال زالــت تحمــل 

بداخلهــا مخلفــات الدولــة الســلطانية والدولــة الحديثــة مًعــا ميكــن 

الرجــوع لكتــاب الدولتــان لرتــران بــادي، ترجمــة نخلــة فريفــر، أو كتــاب 

ــن مهــدي. ــد ب ــان اإلســالمي لســيد وايل رضــا نــر ترجمــة خال الليفيت
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تأويــل معــني للنــص املقــدس، حيــث تســعى 

ــف  ــث توظ ــي؛ حي ــص الدين ــلة الن إىل حوس

ــا،  ــة مصالحه ــل خدم ــة ألج ــة الديني املرجعي

متــى  املقــدس  النــص  اســتحضار  فيتــم 

احتاجــت إليــه ويتــم تجــاوزه متى لــزم األمر، 

جاعلــة بذلــك مــن عنفهــا عنًفــا مقدًســا.

ــة باســتثار هــذه  ــة الحديث وتقــوم الدول

ــل  ــن أج ــة م ــة الوظيفي ــات الطائفي الجاع

ــا  ــة أحيانً ــا واإلقليمي ــة أحيانً ــا املحلي أهدافه

أخــرى؛ حيــث ميكــن إيجــاد جاعــات طائفية 

وظيفيــة عابــرة للحــدود توظفهــا الدولــة مــن 

أجــل إنتــاج عنــف إقليمــّي الغايــة منــه بنــاء 

ــدد ال  ــذا الص ــم، ويف ه ــة محك ــام هيمن نظ

ميكــن أن نتجــاوز إيــران باعتبارهــا دولــة 

ــة ذات  ــات الوظيفي ــف الجاع ــوم بتوظي تق

املرجعيــة الدينيــة يف العمليــات الطائفيــة 

ــه )))). ــف واملصــدرة ل املنِتجــة للعن

ولكــن هــذا ال يعنــي هيمنــة الدولــة 

الجاعــات  تلــك  عــى  الدائــم  الحديثــة 

ميــيس  قــد  حيــث  الوظيفيــة؛  الطائفيــة 

ــا، فيمكــن أن  الوضــع بطريقــة مختلفــة تاًم

ــة  ــات القتالي ــا للجاع ــراين وتوظيفه ــدور اإلي ــوص ال ــع بخص )))) للتوس

الوظيفيــة الدينيــة ميكــن الرجــوع ملجموعــة مــن املصــادر واملراجــع مــن 

ــة  ــة والدولي ــات العربي ــدى العالق ــا منت ــي نظمه ــدوة الت ــا أوراق الن بينه

ــاب  ــج، أو كت ــة يف منطقــة الخلي ــة اإليراني ــات العربي ــوان العالق تحــت عن

التيــارات السياســية يف إيــران للدكتــورة فاطمــة الصمــدي أو كتــاب الخــرة 

ــة للدكتــورة أمــل حــادة. اإليراني

نجــد جاعــات طائفيــة وظيفيــة تتحكــم 

بزمــام الدولــة الوطنيــة وتعرقــل تطورهــا 

ــد  ــد نج ــل ق ــان)، ب ــوذج طالب ــيادتها )من وس

نتائــج تصــارع الناشــب بــني هــذه الجاعــات 

الطائفيــة الوظيفيــة هــو الــذي يحدد مســلك 

الدولــة الحديثــة )منــوذج ســوريا أو العــراق)، 

رغــم أن املقارنــة بــني نظــام البعــث بقيــادة 

ــوري  ــام الس ــراق النظ ــني يف الع ــدام حس ص

ــِر  ــم يج ــه لـ ــث أن ــا؛ حي ــة دامئً ــري مجدي غ

تطييــف واضــح ألجهــزة األمــن يف العــراق يف 

أيــة مرحلــة، كــا أن الدولــة العراقيــة دولــة 

ريعيــة تــوزع ريــع النفــط عــى مرافــق البنية 

ــة،  ــا الدول ــي تقدمه ــات الت ــة والخدم التحتي

لكــن النظــام الســوري ليــس ريعيًــا فهــو 

يجبــي مــن املجتمــع معظم مــا يُعيــل الدولة، 

وهــو مــا يحــول النظــام الســوري نظاًمــا 

ــم  ــبيحة باعتباره ــتعال الش ــى اس ــا ع قامئً

ــاز  ــارج جه ــمية خ ــري رس ــف غ ــبكات عن ش

الدولــة وتحــت ســيطرته يف نفــس الوقــت)5)).

كذلــك  داعــش  فــإن  نظــري  وحســب 

ــميته  ــن تس ــا ميك ــن م ــا ضم ــن إدراجه ميك

بالجاعــات الطائفيــة الوظيفيــة، رغــم كونهــا 

جاعــة تقــدم نفســها أنهــا تســعى إىل إحيــاء 

تحقيــق  عــر  الحقيقيــة  اإلســالم  مبــادئ 

)5)) عزمــي بشــارة ســورية درب اآلالم نحــو الحريــة، املركــز العــريب 

.(305 )ص/  السياســات،  ودراســات  لألبحــاث 
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نظــام الخالفــة فإنهــا تعبــري واضــح املــوروث 

التأويــي للنــص املقــدس املراكــم يف مختلــف 

الحقــب خاصــة الحقبــة الســلطانية مــع بنيــة 

ــل  ــش تث ــة، فداع ــة الحديث ــة والدول الحداث

ــي تســعى  ــة الت ــة الحديث أبشــع صــور الدول

ملحوهــا، وهــي أهــم مفارقــة لداعــش فهــي 

روح الدولــة املهيمنــة الحديثــة ِبلَبُــوٍس دينــي 

ــف مــن حجــم  ــوس يضاِع ــدايس، هــذا اللَّب ق

ــا، وهــي  ــف املــارس مــن خالله وطــأة العن

ــل  ــن فش ــه ع ــن تجاهل ــري ال ميك ــك تعب كذل

الدولــة الوطنية يف املنطقة العربية اإلســالمية.

أنهـا  عـى  نفسـها  تقـدم  التـي  داعـش 

الخالفـة عـى حسـاب  تسـعى إلقامـة دولـة 

الدولة الحديثة ليسـت سـوى جاعة وظيفية 

يف  الحديثـة  الدولـة  أدوات  تتوسـل  طائفيـة 

غرضهـا؛  تحقيـق  أجـل  مـن  صورهـا  أبشـع 

فهـي جاعة تقـوم عـى أيديولوجيـا تاريخية 

وحضـور آلـة قمـع عنيفـة ونظـام بروبغنـدا 

مـع اسـتحضار قيـادة كاريزمييـة، وهـي نفس 

املواصفـات التـي عـرت بهـا حنة آرنـدت عن 

أسـس التوتاليتارية باعتبارها تجسـيًدا حقيقيًا 

أيديولوجيـا  إن  الحديثـة)6))  الدولـة  لعنـف 

الخالفـة املعطوبـة الثاويـة يف أمنـوذج داعـش 

جعلهـا جاعـة وظيفيـة قتالية تُحـّول كل من 

)6)) راجــع، حنــة آرنــدت، أســس التوتاليتاريــة، ترجمــة: أنطــوان أبــو زيــد، 

الساقي. دار 

ينتسـب إليهـا إىل آلـة قتاليـة حسـب تعبـري 

آرنـدت، تحـت غطـاء مفهـوم الجهـاد الـذي 

يكتـيس طابًعـا قداسـيًا يف الوجـدان واملخيـال 

الجاعـي، جاعلـة منها دولة فاشـية يتضاعف 

خطرهـا بسـبب تبنيهـا لأليديولوجيـا الدينية، 

الديـن  عـى  خطـرًا  أكـرث  يجعلهـا  مـا  وهـو 

تنفيـذ  فعقيـدة  نفسـها،  والدولـة  واملجتمـع 

إرادة اللـه تضفـي عـى داعـش قداسـة تـرر 

عمليـات العنـف التي تديرها، فـكل من ليس 

داعشـيًا حسـب داعـش فهـو عـدو، وكل عدو 

ميكـن قتلـه بضمـري مرتـاح بـل بضمـري ينشـد 

الخشـوع وكأن الدمـاء هنا هـي قربان يضفي 

عـى العنـف قداسـة، وعـى القداسـة عنًفـا.

وكذلــك ميكــن اعتبــار أمنــوذج داعــش 

العنيــف باعتبــاره جاعــة طائفيــة وظيفيــة، 

هــو تعبــري كذلــك عــن فشــل عنــف الدولــة 

نزيــه  تعبــري  املتضخمــة حســب  العربيــة 

ــة املســتوردة حســب  ــويب، فهشاشــة الدول أي

بــادي ظهــرت بشــكل كبــري بعــد  تعبــري 

ــراع  ــش، ف ــف داع ــع عن ــا م ــل عنفه تفاع

هــذه  رشوخ  أظهــر  هنــا  العنــف  منــاذج 

تاريــخ  تفاعــل  وكأن  وتصدعهــا،  النــاذج 

العنــف والديــن إىل حقــول الــدم حســب 

تعبــري كاريــن آرمســرونغ)7)).

ــف،  ــخ العن ــن وتاري ــدم الدي ــول ال ــرونغ، حق ــن آرمس ــع: كاري )7)) راج

ــة. ــبكة العربي ــي، الش ــامة غاوج ــة أس ترجم
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خالصات

ــب  ــن الصع ــث م ــذا البح ــام ه ويف خت

جــًدا، أن نبــش مبســالك ميكــن مــن خاللهــا 

العنــف  مــن وطــأة  التخفيــف  أو  الحــد 

عامــة والعنــف املقــدس خاصــة، إال أننــا 

ــث  ــذا البح ــه يف ه ــا إلي ــا وصلن ــب م حس

ــة  ــت ديني ــا ليس ــف هن ــذور العن ــإن ج ف

ــل  ــك تتوس ــة كذل ــي حداثي ــل ه ــط، ب فق

بآليــات الحداثــة والدولــة الحديثــة جاعلــة 

ومركبًــا،  مزدوًجــا  عنًفــا  العنــف  مــن 

فتفكيــك العنــف إذن مــرّده العــودة إىل 

املنبــع املرجعــي الــذي يؤطــره.

الحداثــة  منظومــة  أعطــاب  فإصــالح 

بــأن  كفيــل  الحديثــة  والدولــة  الســائلة 

ــف  ــد والتخفي ــري يف الح ــكل كب ــِهم بش يُس

ــا  ــف، وأيًض ــة العن ــة مارس ــيد وعقلن وترش

تقديــم تأويــالت متجــددة للديــن قامئــة 

وغائيــة  اإلنســان  مبركزيــة  إميانهــا  عــى 

الحكمــة باعتبارهــا مقصــًدا قامئًــا بذاتــه 

ــل  ــانية كفي ــار اإلنس ــة ملس ــة موجه وبُوصل

حــول  تصوراتنــا  رســم  بإعــادة  كذلــك 

ميكــن  ال  وهــذا  بــه،  وعالقتنــا  العنــف 

بلوغــه دون إصــالح املتخيــالت االجتاعيــة 

والحديثــة. الدينيــة 

كـا أن اسـتشاء العنف يف ربـوع البشية 

يؤكـد حاجتنـا ألمنـوذج جديـد من أجـل فهم 

العامل أواًل)8)) ومن أجل إصالح هشاشـته ثانيًا، 

منـوذٌج قائـم عـى أرضيـة الحكمـة ومتجـاوز 

لهـذا العنـف املزدوج؛ أي عنـف عقل الحداثة 

يف املركـز الـذي ال يتوقـف يف إنتـاج الـال عقل 

يف األطـراف أو ال يتوقـف يف إنتـاج العقالنيـة 

متحيـزة  دينيـة  قـراءة  أن  خاصـة  األطـراف، 

للعنـف حـارضة كذلـك يف األطراف.

أن  عليــه  الجديــد  األمنــوذج  هــذا  إن 

حديــة  ويتجــاوز  االلتبــاس  مــع  يتســامح 

الصفــر والواحــد الصحيــح والخطــأ الصديــق 

ــات  ــلح بآلي ــف، ويتس ــة للعن ــدو املنتج والع

التســامح والتعايــش وتقبــل اآلخــر، كل هــذه 

ســبل ميكــن انطالقًا منهــا التخفيــف من حدة 

ــا  ــكل رشخ ــذي ش ــدس ال ــف املق ــذا العن ه

غائــرًا يف أنطولجيــا األزمنــة املعارصة الســائلة.

)8)) راجع: 

Alain Touraine; Un Nouveau Paradigme pour comprendre le 

Monde D’ Aujourd’hui, Fayrd.
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 اإلســـالمية تجـــاه الزهـــد فـــي القرنيـــن 
َ

 هـــذه الورقـــة المواقـــف
ُ

تستكشـــف
الثانـــي الهجري/الثامـــن الميـــالدي والثالـــث الهجري/التاســـع الميـــالدي 
مـــن خـــالل اســـتنطاق الحديـــث النبـــوّي الشـــهير: »لـــكل أّمـــة رهبانّيـــة، 
ورهبانّيـــة أّمتـــي الجهـــاد«. إذ يمكـــن لهـــذا الحديـــث أن يكـــون منظـــاًرا 
ـــا، بمـــا فـــي ذلـــك آراء 

ً
لتقييـــم العديـــد مـــن الظواهـــر األوســـع نطاق

المســـلمين األوائـــل فـــي الرهبانّيـــة المســـيحّية، ورفـــض الُعزوبـــة فـــي 
الثقافـــة اإلســـالمية، وتأســـيس مدونـــة جديـــدة لألخالقيـــات الجنســـية 
فـــي الشـــرق األوســـط بعـــد الفتـــح اإلســـالمي، وهـــو مـــا تصطلـــح هـــذه 
العصـــور  فـــي  الثانيـــة  الجنســـية  بـ»الثـــورة  تســـميته  علـــى  الدراســـة 
القديمـــة المتأخـــرة«. وتنتهـــي الدراســـة إلـــى عـــرض عـــدة روايـــات للرهبـــان 
المســـيحيين الذيـــن اعتنقـــوا اإلســـالم وباشـــروا الجهـــاد، باإلضافـــة إلـــى 

ــا. ــاروا رهبانـ الجنـــود المســـلمين الذيـــن تحولـــوا إلـــى المســـيحية وصـ

كلمات مفتاحية:
بـــن  عثمـــان  المبـــارك،  ابـــن  العباســـيون،  الزهـــد،  الجهـــاد،  الرهبانّيـــة، 
مظعـــون، الجنســـانية فـــي اإلســـالم، العزوبـــة، التحـــول بيـــن الديانـــات، 

اإلســـالمي.  الحكـــم  تحـــت  المســـيحّية 

] ملخص [
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مقدمة

تقلّبت التفاعالت بني املسلمني واملسيحيني 

خـالل أكرث القرنني الثـاين والثالث الهجريني بني 

منطـنْي اثنني. فمن ناحيـة، كانت هناك عالقات 

حديّـة متوتـرة محكومـة باملنافسـة الجدليّـة 

الضاريـة عـى املتحولـني بـني الديانتـني. ومـن 

ناحيـة أخـرى، عـاش املسـلمون واملسـيحيون 

جنبًـا إىل جنـب يف أنحـاء كثـرية مـن املنطقـة، 

يتزاوجـون، ويتجـاورون، وينخرطـون يف مزاولة 

أعـال التجـارة معـا))). واألكـرث من ذلـك، ومع 

مـرور الوقـت، تضخمت أعداد األّمة اإلسـالمية 

املسـیحیة،  الديانـة  عـن  املتحولـني  جـرّاء 

ومعتقداتهـم  ثقافاتهـم  معهـم  مصطحبـني 

مـن  حالـة  كانـت  لقـد  السـابقة)2).  الدینیـة 

املواجهة شـّكلها العداء بقدر ما شّكلتها املودة.

يف ضوء هذه الخلفية، لـم يكن أمرًا مفاجئًا 
أن يناضـل املسـلمون أحيانًـا لتمييـز أنفسـهم 

))) لالطالع عى املزيد من التمهيدات انظر:
 Sidney H. Griffith, The Church in the Shadow of the
 Mosque: Christians and Muslims in the World of Islam,
 Princeton-Oxford, Princeton University Press (“Jews,
 Christians, and Muslims from the ancient to the modern
 world”), 2008; Jack Boulos Victor Tannous, “Syria between
 Byzantium and Islam: Making Incommensurables Speak”,
 PhD thesis, Princeton University, 2010, p. 379-569; now
 Michael Philip Penn, Envisioning Islam: Syriac Christians
 and the Early Muslim World , Philadelphia, University of
.Pennsylvania Press (“Divi-nations”), 2015, p. 142-182

(2( Richard Bulliet,Conversion to Islam in the Medieval Pe-
riod: An Essay in Quantitative History, Cambridge-London, 
Harvard University Press, 1979, p. 33-42.

عـن غريهـم مـن غـري املسـلمني. انطبـق ذلـك 
بشـكٍل خـاص عـى أماكن مثـل مر وسـوريا؛ 
حيـث ظـل املسـلمون أقليـة دميوغرافيّة لعدة 
أجيـاٍل بعـد الفتوحـات اإلسـالميّة. وميكننـا أن 
نستشـعر املخاطـر والقلـق اللذيـن اكتنفا تلك 
الدولـة الهجينة state of mixture يف الحديث 
الـذي تناولتـه دراسـة مائـري يعقـوب كيسـر: 
وكانـت  منهـم«)3).  فهـو  بقـوٍم  تشـبَّه  »مـن 
إحـدى الطـرق التـي واجه بها املسـلمون خطر 
»التشـبُّه« هي تبّني مارسـات كان يُنظر إليها 
بوصفها مخالفًة ملارسـات املسـيحيني وغريهم 
مـن غـري املسـلمني. وهكـذا، حّضـت مجموعة 
عـى  املسـلمني  الصلـة  ذات  األحاديـث  مـن 
»القيـام باألمور عـى نحو مخالف« ملن حولهم 

)خالفوهـم) )4). وينطبـق ذلـك عـى عـدد من 

 Do Not Assimilate Yourselves..: Lā) ،3) مائــري يعقــوب كيســر(

Jerusalem Studies in Arabic and Is-) جورنــال   ،(tashabbahū
ــح  ــت مصطل ــد اقتبس ــدد )))، )989)م)، )ص/ ))3- )37)، وق lam)، )ع
ــوي  ــاريس البهل ــح الف ــن املصطل ــة )state of mixture) م ــة الهجين الدول

)gumēzišn)، والــذي يشــري إىل تلــك املرحلــة مــن التاريــخ التــي تعايشــت 

ــة  ــة )مــن الزرادشــتيني وغــري الزرادشــتيني) يف حال ــا جاعــات مختلف فيه

متقلبــة مــن التوتــر، كــا بــرز املصطلــح مؤخــرًا كعنــوان لكتــاب ريتشــارد 

ــية  ــة السياس ــتيون والثقاف ــيحيون والزرادش ــة: املس ــة الهجين ــن، الدول باي

جامعــة  مطبعــة  أوكالنــد،  املتأخــرة،  القدميــة  العصــور  يف  اإليرانيــة 

ــيي، 56)، )5)0)م). ــراث الكالس ــول ال ــلة تح ــا )سلس كاليفورني

(4( Ḥabīb Zayyāt, “Simāt al-naṣārā wa-l-yahūd fī l-islām”, 
Al-Machreq, 43 (1949), p. 161-252; Al-brecht Noth, “Prob-
lems of Differentiation between Muslims and Non-Muslims: 
Re-Reading the ‘Ordinances of ʿUmar’ (al-Shurūṭ al-ʿUmari-
yya)”, in Muslims and Others in Early Islamic Society, ed. Rob-
ert G. Hoyland, Aldershot-Burlington, Ashgate (“The Forma-
tion of the clas-sical Islamic world”, 18), 2004, p. 103-124; 
Milka Levy-Rubin, Non-Muslims in the Early Islamic Empire: 
From Surrender to Coexistence, Cambridge, Cambridge 
University Press (“Cambridge studies in Islamic civilization”), 
2011, p. 58-98; Luke Yarbrough, “Origins of the ghiyār”, Jour-
nal of the American Oriental Society, 134 (2014), p. 113-121.
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املارسـات اليومية املعتـادة، مبا يف ذلك قصات 

الشـعر، وامللبـس، واملصافحـة، وركـوب الخيل. 

وعـى الرغـم مـن دنيوية تلـك املارسـات، إال 

ـدت منـح املسـلمني  أن هـذه التوجيهـات تقصَّ

األوائـل ُهويـة اجتاعيـة متايـزة، واألهم من 

ذلـك، تعزيـز الراتبيـة السياسـية بـني الحـكام 

واملحكومـني. كـا كانت هذه املارسـات جزًءا 

مـن حملـة أوسـع تهـدف إىل حاية املسـلمني 

مـن اآلثار الضارة املحتملة لالسـتيعاب، خشـيَة 

األكـر  املجتمعـات  مـن  بحـر  يف  يذوبـوا  أْن 

واألقـدم واألكـرث تجـذرًا يف الـشق األدىن وآسـيا 

الوسطى. 

كان الزهـــد مـــن بـــني أهـــم مســـاحات 

املســـلمني  بـــني  امللموســـة  املحـــاكاة 

األجيـــال  تأثـــرت  حيــــث  واملســـيحيني. 

بالرهبـــــان  بشـــــّدة  األوىل  املســـــلمة 

عـــر  بهـــم  التقـــوا  الذيـــن  املســـيحيني 

واســـتوعبوا  حديثًـــا  املفتوحـــة  األرايض 

العديـــد مـــن أفكارهـــــم ومارســـاتهم. 

ومـــع ذلـــك، لــــم يكـــن الجميـــع ســـعيًدا 

بهـــذا التواصـــل. بـــل كان هنالـــك مـــن 

هـــم أقـــل ســـعادة بظهـــور هـــذه النزعـــة 

مـــن التنســـــك يف اإلســـــالم التـــي تهـــدد 

مبحـــــو املفاصلـــــة مـــع الرهبنـــة )حتـــى 

ـــاد املســـلمون إىل مؤثـــرات  لـــو ركــــن الزهــ

متنوعــــة، ســـــواء كانـــــت محايثــــــة أو 

ـــة  ـــذا، ويف اللحظ ـــالم))5). وهك ـــة لإلس مفارق

اإلســـالمي  الزهـــد  لبـــزوغ  الفاصلـــة 

العبـــايس،  العـــر  صـــدر  يف  مســـتقاًل 

ظهـــرت هنالـــك معارضـــة -يقودهـــا يف 

الغالـــب علـــاء الســـّنة األوائـــل- عزمـــت 

ــرث  ــد أكـ ــه أحـ ــا اعترتـ ــدي ملـ ــى التصـ عـ

ـــُة  ـــفوًرا، وخاص ـــيحي س ـــري املس ـــه التأث أوج

ـــذي  ـــث ال ـــّكل الحدي ـــة. يش ـــألة العزوب مس

ـــن  ـــرن الثام ـــف الق ـــن منتص ـــدًءا م ـــش ب انت

فصاعـــًدا كنتيجـــة لهـــذا النقــــــاش حـــول 

الزهـــد والجنـــس والحــــــرب موضـــوع 

أقـــدم  ببعـــض  ويهتـــم  املقــــال.  هـــذا 

ـــت  ـــي كان ـــالمية الت ـــوى اإلســ ـــالت التق تث

ـــية،  ـــر العباس ـــة العصــ ـــاَرس يف بدايـــ ُتـــ

قبـــــــل ظهـــــور التصـــــــوف الكالســـيي 

ـــه. ـــا يليــ ـــارش ومـ ـــرن الرابع/العــ يف القـــ

لهــذا املقــال هدفــان: األول، هــو اســتقراء 

مجموعــة مختــارة مــن األحاديــث حــول 

)5) ملطالعة مداخل عامة ملوضوعات الزهد والتصوف انظر: 
Geneviève Gobillot, “Zuhd”,ei²; Louis Massignon and Bernd 
Radtke, “Taṣawwuf”,ei²; Jacqueline Chabbi, “Remarques 
sur le développement historique des mouvements ascé-
tiques et mystiques au Khurasan, III/IX siècle-IV/X siècle”, 
Studia Islamica , 46 (1977), p. 5-72; Leah Kinberg, “What 
is Meant by Zuhd”, Studia Islamica, 61 (1985), p. 27-44; 
Christopher Melchert, “The Transition from Asceticism to 
Mysticism at the Middle of the Ninth Century C.E.”, Studia 
Islamica, 83 (1996), p. 51-70; Alexander Knysh, Islamic 
Mysticism: A Short History, Leiden-Boston, Brill (“Themes 
in Islamic studies”, 1), 2000; Ahmet T. Karamustafa, Su-
fism: The Formative Period, Edinburgh, Edinburgh Univer-
sity Press (“The New Edinburgh Islamic surveys”), 2007.
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موضوعــات الرهبانيــة والجهــاد الســتقصاء 

املواقــف تجــاه الزهــد يف التقاليــد اإلســالمية 

األوىل عــى نطــاق أوســع. مــن ناحيــة، نظــر 

مســلمو القرنــني الثــاين والثالــث الهجريــني إىل 

الرهبنــة كشــعار عــى التوحيــد الخالــص غــري 

ــز  ــرى، كرم ــة أخ ــن ناحي ــن م ــوب، ولك املش

للكنيســة املســيحية املنحرفــة واملتفّســخة. 

والهــدف الثــاين هــو رشح كيــف وملــاذا دمــج 

الجهــاد مــع  املســلمون األوائــل مارســة 

ــيحية.  ــة املس ــزدوج للرهباني ــم امل ــذا الفه ه

هــذا  ســاعد  كيــف  إظهــار  إىل  باإلضافــة 

والزهــد  امللحميــة  الحــرب  بــني  الدمــج 

القــوّي زهــاد املســلمني عــى تييــز أنفســهم 

عــن منافســيهم املســيحيني يف وقــت التحــول 

املتزايــد بــني الديانتــني واالختــالط االجتاعي.

مــن خــالل ســر هــذه األفــكار، ميكننــا أن 

منعــن النظــر يف أحــد التغــريات الرئيســية يف 

البنيــة األخالقيــة للمنطقــة بأرسهــا، وهــو مــا 

ســوف أشــري إليه بـ»الثورة الجنســية الثانية يف 

العصــور القدميــة املتأخــرة«. لقــد كانــت ثورة 

ــا  ــع جذوره ــالم، ترج ــيء اإلس ــا مج ــشَّ به ب

ــة،  ــاين والثالــث الهجري إىل القــرون األول والث

األوىل«  الجنســية  »الثــورة  ضمًنــا  تحــّدت 

ــود  ــن وج ــت ع ــي نجم ــرة، الت ــك الف يف تل

ــا  ــادًرا م ــال مســيحية يف وقــت ســابق. ن أجي

يبحــث العلــاء األخــالق الجنســية اإلســالمية 

ــم  ــد القدي ــك العه ــي يف ذل ــياق البيئ يف الس

التــي نشــأت فيــه، وبالتــايل، ال يفاجــأوا بهــذا 

ــوم، كان  ــري الي التحــول. ولكــن بحســب معاي

هــذا التحــول دراماتيكيًّــا وحاســًا، خاصــًة يف 

األقاليــم التــي شــّكل فيهــا املســيحيون غالبيــة 

ــل  ــس أق ــه لي ــدث عن ــا نتح ــكان. إنَّ م الس

مــن اســتبدال مجموعــة مــن القيــم األخالقية 

أنحــاء  معظــم  يف  األســاس  يف  الذكوريــة 

الــشق األوســط -التــي تتحــدث عــن فضائــل 

الكبــح الدائــم لشــهوات النخبــة الروحيــة )أي 

ــاس  ــع الن ــية لجمي ــة الجنس ــان) والعف الرهب

اإلكلــريوس  ورجــال  الكنيســة  شــعب  )أي 

ــن  ــا م ــة تاًم ــة مختلف ــني)- مبجموع املتزوج

ــر  ــل التكاث ــن فضائ ــدث ع ــي تتح ــم الت القي

ــت  ــد كرّس ــني. لق ــع املؤمن ــة لجمي والخصوب

ــكل  ــوح وبش ــة بوض ــية الثاني ــورة الجنس الث

ــة تناغــم  ــايّن لكيفي ــوم غــري رهب ــع ملفه موّس

الجنــس والتقــوى، وهــو مفهــوم يرتبــط بقوة 

ــذا  ــدى ه ــد تح ــرب. وق ــرة الح ــني فك بتثم

بــدوره ضمًنــا إجــاع الكنيســة املســيحية 

املتفــق عليــه بشــق األنفــس. ويلقــي حديــث 

الرهبانيــة والجهــاد الضــوء عــى هــذا التحول 

ــري  ــدل الكب ــى الج ــي، وع ــت الحقيق يف الوق

الــذي أثــاره بــني النخــب الدينيــة، فضــال عــن 

التغــريات البطيئــة واملعّمقــة التــي حلّــت 

ــة. ــاء املنطق ــع أنح ــعوب يف جمي بالش
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تقاليد الرهبانّية والجهاد:

ــة )الســياحة)  ــد الرهباني ال تخفــى تقالي

تــت  أن  منــذ  الباحثــني  عــى  والجهــاد 

إجنــاز  يــد  عــى  أويّل  بشــكل  دراســتها 

جولدزيهــر ولويــس ماســينيون وتومــاس 

ســيزجوريش وآخريــن. ومــع ذلــك، لـــم 

يتــم فحــص هــذه التقاليــد، حتــى اآلن، 

ســياقها  مبراعــاة  أو  ُمَمنهــج  نحــو  عــى 

التاريخــي)6). كان عبــد اللــه بــن املبــارك 

متطــوع  جنــدّي  797)،وهــو   -(8( )ت. 

جمــع بــني حيــاة القتــال والعلــم والتــرع، 

أول عــامل مســلم ينــش هــذه األحاديــث 

عــى طــول حــدود  واســع  نطــاق  عــى 

الخالفــة العباســية. فقــد أورد ابــن املبــارك 

يف الصفحــات األوىل مــن كتابــه »الجهــاد« –

)6) ملراجعة تلك النقاشات السابقة، انظر:
Arent Jan Wensinck, “Rahbāniyya”, EI²; id., Concordances 
et indices de la tradition musulmane, Leiden, Brill, 1933-
1969, II, p. 312; Sidney H. Griffith, “Monasticism and 
Monks”, in Encyclopaedia of the Qurʾān, ed. Jane Dam-
men McAuliffe, Leiden-Boston, Brill, 2001-2006, III, p. 
405-407; Ignaz Goldziher, Muslim Studies, eds and transl. 
Samuel Miklos Stern and Christa Renate Barber, London, 
Allen and Unwin, 1966-1971, II, p. 357; Fritz W. Zimmer-
mann, “Islam”, in The Study of Spirituality, eds Cheslyn 
Jones, Geoffrey Wainwright and Edward Yarnold, Lon-
don, spck, 1986, p. 499; Sara Sviri, “ Wa-rahbānīyatan 
ibtadaʿūhā: An Analysis of Traditions Concerning the Or-
igin and Evaluation of Christian Monasticism”, Jerusalem 
Studies in Arabic and Islam, 13 (1990), p. 196, 200; Louis 
Massignon, Essay on the Origins of the Technical Language 
of Islamic Mysticism, transl. Benjamin Clark, Notre Dame, 
University of Notre Dame Press, 1997, p. 99; Thomas 
Sizgorich, Violence and Belief in Late Antiquity: Militant 
Devotion in Christianity and Islam, Philadelphia, University 
of Pennsylva-nia Press (“Divinations”), 2009, p. 180- 186.

الــذي رمبــا لـــم يصّنفــه ابــن املبــارك نفســه 

ــا جــادل كريســتوفر  ــذه ك ــل أحــد تالمي ب

ــة)7): ــار التالي ميلشــريت مؤخــًرا- اآلث

قــال حدثنــا ســعيد  »حدثنــا محمــد، 

بــن رحمــة، قــال ســمعت ابــن املبــارك عــن 

القاســم بــن الفضــل عــن معاويــة بــن قــرة 

قــال: كان يُقــال لــكل أمــة رهبانيــة ورهبانية 

ــه«))(. ــاد يف ســبيل الل ــة الجه هــذه األم

»حدثنـــا محمـــد، قـــال حدثنـــا بـــن 

رحمـــة، قـــال ســـمعت ابـــن املبـــارك عـــن 

ســـفيان عـــن زيـــد العمـــي عـــن أيب إيـــاس 

عـــن أنـــس بـــن مالـــك عـــن النبـــي صـــى 

ــة  ــكل أمـ ــال: إن لـ ــلم قـ ــه وسـ ــه عليـ اللـ

(7( Abd Allāh b. al-Mubārak, Kitāb al-Ǧihād, ed. Nazīh 
Ḥammād, Tunis, Dār al-tūnisiyya li-l-našr, 1972, p. 35-36, 
nos15-17; Christopher Melchert, “Ibn al-Mubārak’s Kitāb 
al-Jihād and Early Renunciant Literature”, in Violence in Is-
lamic Thought from the Qurʾān to the Mongols, eds Rob-
ert Gleave and István T. Kristó-Nagy, Edinburgh, Edinburgh 
University Press, 2015, p. 49-69, on the monasticism tradi-
tions, see p. 61; on Ibn al-Mubārak more generally, see now 
Feryal Salem,The Emergence of Early Sufi Piety and Sunnī 
Scholasticism: ʿAbdallāh b. al- Mubārak and the Formation 
of Sunnī Identity in the Second Islamic Century, Leiden-Bos-
ton, Brill (“Islamic history and civilization”, 125), 2016.

(8( Muḥammad = Abū l-Ḥusayn Muḥammad al-Abnūsī, 
Baġdādī, fl.ca 455/1063 (Ibn al-Mubārak, Kitāb al-Ǧihād, 
p. 27)Saʿīd b. Raḥma = Saʿīd b. al-Muġīra al-Ṣayyād, ali-
as Abū ʿUṯmān al-Maṣṣīṣī, Mopsuestian, no death date 
(al-Mizzī,Tahḏīb al-kamāl fī asmāʾ al-riǧāl, ed. Baššār ʿAw-
wād Maʿrūf, Beirut, Muʾassasat al-risāla, 1980-1992, xi, p. 
75-76, no 2359). Ibn al-Mubārak al-Tamīmī, Ḫurāsānī, d. 
181/797 (ibid., xvi, p. 5-25, no 3520). Al-Qāsim b. al-Faḍl 
al-Azdī, Baṣran, d. 167/783-784 (ibid., XIII, p. 410-414, no 
3812). Muʿāwiya b. Qurra al-Muzanī, Baṣran, d. 113/731-
732 (ibid., XVIII, p. 210-217, no 6065).
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ـــاد يف  ـــة الجه ـــذه األم ـــة ه ـــة ورهباني رهباني

ــه«))(. ــبيل اللـ سـ

 -181 )ت.  المبــارك  بــن  اللــه  عبــد  كان 

797(، وهــو جنــدّي متطــوع جمــع بيــن 

أول  والتضــرع،  والعلــم  القتــال  حيــاة 

األحاديــث  هــذه  ينشــر  مســلم  عالــم 

علــى نطــاق واســع علــى طــول حــدود 

العباســية. الخالفــة 

»أخربنــا محمــد، قــال حدثنــا ابــن رحمــة، 

قــال ســمعت ابــن املبــارك عــن ابــن لهيعــة 

قــال أخــربين عــارة بــن غزيــة أن الســياحة 

ذكــرت عنــد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

ــه وســلم  ــه علي ــه صــى الل فقــال رســول الل

ــه  ــبيل الل ــاد يف س ــك الجه ــه بذل ــا الل أبدلن

ــى كل رشف«)1)(. ــر ع والتكب

(9( For Muḥammad, Ibn Raḥma, Ibn al-Mubārak and Abū 
Iyās (= Muʿāwiya b. Qurra), see above, n. 8. Sufyān = Sufyān 
b. Saʿīd al-Ṯawrī, great hadith scholar, Kūfan, d. 161/778 
(al-Mizzī,Tahḏīb, XI, p. 154-169, no 2407; cf. Hans-Peter 
Raddatz, “Sufyān al-Thawrī”, EI ²).Zayd b. al-Ḥawārī al-ʿAm-
mī, Baṣran, no death date (al-Mizzī,Tahḏīb, X, p. 56-60, no 
2102).Anas b. Mālik al-Anṣārī, servant to the Prophet from 
boyhood, Medinese, died at Kūfa, d.ca 91/709 (ibid., III, p. 
353-378, no 568; Arent Jan Wensinck and James Robson, 
“Anas b. Mālik”,EI ²).

(10( For Muḥammad, Ibn Raḥma and Ibn al-Mubārak, see 
above, n. 8. Ibn Lahīʿa = ʿAbd Allāh b. Lahīʿa l-Ḥadramī 
l-Uʿdūlī, chief qāḍī of Egypt, Egyptian, d. ca 174/790-791 
(al-Mizzī, Tahḏīb, XV, p. 487-503, no 3513).ʿUmāra b. Ġazi-
yya l-Anṣārī, Medinese, d. 140/757-758 (ibid., XXI, p. 258-
261, no 4195).

 كــا أورد ابــن املبــارك تقاليــد ذات صلــة 

يف كتابــه »الزهــد« وهــي مجموعــًة مــن 

األحاديــث التي تتحــدث عن فكــرة الزهد)11):

أخربكـــم أبـــو عمـــر بـــن حيويـــة قـــال 

ـــال  ـــن ق ـــا الحس ـــال حدثن ـــى ق ـــا يحي حدثن

أخربنـــا عبـــد اللـــه قـــال أخربنـــا إســـاعيل 

بـــن عيـــاش قـــال حدثنـــي عقيـــل بـــن 

مـــدرك يرفعـــه إىل أيب ســـعيد الخـــدري أن 

ـــعيد،  ـــا س ـــا أب ـــي ي ـــال أوصن ـــاه وق ـــاًل أت رج

ـــألُت  ـــا س ـــألَت ع ـــو ســـعيد س ـــه أب ـــال ل فق

عنـــه مـــن قبلـــك، قـــال أوصيـــك بتقـــوى 

ـــاد  ـــك بالجه ـــه رأس كل يشء، وعلي ـــه فإن الل

ــر  ــك بذكـ ــالم، وعليـ ــة اإلسـ ــه رهبانيـ فإنـ

اللـــه وتـــالوة القـــرآن فإنـــه روحـــك يف 

أهـــل الســـاء وذكـــرك يف أهـــل األرض، 

وعليـــك بالصمـــت إال يف حـــق فإنـــك بـــه 

ــيطان)1)(. ــب الشـ تغلـ

(11( Abd Allāh b. al-Mubārak, Kitāb al-Zuhd wa-
l-raqāʾiq, ed. Ḥabīb al-Raḥmān al-Aʿẓamī, Bei-
rut, Muḥammad ʿAfīf al-Zuġbī, 1971, p. 289.

(12( Abū ʿUmar b. Ḥayyawayh, d. 382/992-993 (Ibn al-
Mubārak, Kitab al-Zuhd, p. 20-21). Yaḥyā = Abū Muḥam-
mad Yaḥyā b. Muḥammad, Baġdādī, d. 318/930-931 
(ibid., p. 19-20). Al-Ḥusayn = al-Ḥusayn b. al-Ḥasan al-Su-
lamī, companion of Ibn al-Mubārak, Meccan, d. 246/860-
861 (al-Mizzī,Tahḏīb, VI, p. 361-363, no 1304). Abd Allāh 
= Ibn al-Mubārak (see above, n. 8). Ismāʿīl b. ʿAyyāš 
al-ʿAnsī, studied in Baghdad, Ḥimṣī, d.ca 181/797 798 
(ibid., III, p. 163-181, no 472). Aqīl b. Mudrik al-Sulamī, 
Syrian, no death date (ibid., XX, p. 239-240, no 3999). 
Abū Saʿīd al-Ḫudrī Saʿd b. Mālik al-Anṣārī, Medinese, d. 
64/683-684 or 74/693-694 (ibid., X, p. 294-300, no 2224).
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يف القـــرون التـــي تلـــت وفـــاة ابـــن 

مبـــارك، ظهـــرت اختالفـــات بشـــأن هـــذه 

األحاديـــث أيًضـــا بـــني صفـــوف عـــدد 

مـــن علـــاء الســـنة البارزيـــن اآلخريـــن، 

مـــن بينهـــم أحمـــد بـــن حنبـــل )ت.)))-

 ،(14((889  -(75 )ت.  داود  وأيب   ،(13((855

ــم )ت.87)-900))15)، وأيب  ــن أيب عاصـ وابـ

 ،(16((9(9  -307 )ت.  املوصـــي  يعـــى 

والحاكـــم  )ت.360-)97))17)،  والطـــراين 

ــوري )ت.05)-))0)))18)  النيــســـابـــــــــ

(13( Aḥmad b. Ḥanbal, Musnad Aḥmad b. Ḥanbal, eds 
Šuʿayb al-Arna ʾūṭ and ʿĀdil Muršid, Bei-rut, Muʾassa-
sat al-risāla, 1995-2001, XXI, p. 317, no 13807 (isnād 
per n. 8-9);XVIII, p. 297-298, no 11774 (isnād per n. 12).

(14( Abū Dāwūd, Sunan Abī Dāwūd, ed. Muḥammad 
Nāṣir al-Dīn al-Albānī, Riyadh, Maktabat al-maʿārif li-l-
našr wa-l-tawzīʿ, 1996, p. 377, no 2486 (Kitāb al-Ǧihād, 
Bāb fī l-nahy ʿan al-siyāḥa) (Damascene isnād); cf. Ibn al-
Mubārak, Kitāb al-Zuhd, p. 290, no 845, and below, n. 18.

(15( Ibn Abī ʿĀṣim, Kitāb al-Ǧihād, ed. Abū l-Raḥmān 
Musāʿid b. Sulaymān al-Rāšid al-Ḥumayd, Medina, Mak-
tabat al-ʿulūm wa-l-ḥukm, 1989, I, p. 189, no 34 (isnād per 
n. 12).

(16( Abū Yaʿlā l-Mawṣilī, Musnad Abī Yaʿlā l-Mawṣilī, ed. 
Ḥusayn Salīm Asad, Damascus, Dār al-ma ʾmūn li-l-turāṯ, 
1984-1987, VII, p.210, no 1449/4204 (isnād per n. 9).

(17( Al-Ṭabarānī, al-Muʿǧam al-kabīr, ed. Ḥamdī ʿAbd al-
Maǧīd al-Salafī, Beirut, Dār iḥyāʾ al-turāṯ al-ʿarabī, 1984-
1993, VIII, p. 168, no 7708 (Ḥimṣī isnād); the hadith states 
that rahbāniyya is the “ribāṭ in the heart of the enemy[’s 
territory],” referring to the frontier fortresses from which 
the mutaṭawwiʿa would wage ǧihād; cf. Nasser Rabbat, 
“Ribāṭ”,EI ².

(18( Al-Ḥākim al-Naysabūrī, al-Mustadrak ʿalā l-ṣaḥīḥayn, 
Cairo, Dār al-ḥaramayn li-l-ṭibāʿa wa-l-našr wa-l-tawzīʿ, 
1997, II, p. 91-92, no 2453 (Damascene isnād, per n. 14).

وعـــى   .(19(((066-(58 )ت.  والبيهقـــي 

تلـــك  أســـانيد  اختـــالف  مـــن  الرغـــم 

األحاديـــث مـــن عـــامل إىل آخـــر، فمـــن 

الواضـــح أنهـــا انتـــشت ألول مـــرة يف أماكـــن 

مثـــل البـــرة ودمشـــق وحمـــص ومـــر 

ــرن  ــف القـ ــل إىل منتصـ ــن أوائـ ــدًءا مـ بـ

األغلبيـــة  نقلـــت  وقـــد  الثاين/الثامـــن. 

ابـــن  عـــن  مبـــارشة  األحاديـــث  تلـــك 

املبـــارك، وهـــو أمـــر مهـــم لفهـــم ســـياقها 

التاريخـــي ومعناهـــا، كـــا ســـرى الحًقـــا.

معنى مصطلحي الرهبانّية 
والسياحة

تكمـــن الخطـــوة األوىل لفهـــم هـــذه 

ـــية:  ـــا الرئيس ـــط مصطلحاته ـــد يف ضب التقالي

ـــن  ـــرن الثاين/الثام ـــاء الق ـــد عل ـــاذا يقص ف

ــف  ــاد، وكيـ ــياحة والجهـ ــة والسـ بالرهبانيـ

بعضهـــا  املصطلحـــات  هـــذه  ترتبـــط 

مّشـــتقة  الرهبانيـــة  كلمـــة  إنَّ  ببعـــض؟ 

مـــن الجـــذر العـــريب )ر، هــــ، ب) مبعنـــى 

الرجمـــة  فـــإن  وبالتـــايل،  »الخـــوف«. 

ـــش يف  ـــة العي ـــي »حال ـــة ه ـــة للكلم الحرفي

(19( Al-Bayhaqī, al-Sunan al-kubrā, ed. Muḥammad ʿ Abd al-
Qādir ʿAṭāʾ, Beirut, Dār al-kutub al-ʿilmiyya, 1993-1994,IX, 
p. 271, no 18506 (Damascene isnād, per n. 14). 2. Al-Bay-
haqī, Šuʿab al-īmān, ed. Abū Hāǧar Muḥammad al-Saʿīd b. 
Basyūnī Zaġlūl, Beirut, Dār al-kutub al-ʿilmiyya, 1990, IV, p. 
14, no 4226 (isnād identical to above).
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خـــوف«، ولكـــنَّ املعنـــى األكـــرث رواًجـــا يف 

ـــة«  ـــى »الرهبن ـــطى كان مبعن ـــور الوس العص

ــة«)0)). ــة الرهبنـ أو »حالـ

قـــد يبـــدو غريبًـــا، للوهلـــة األوىل، أن 

ــا أحـــد أوجـــه  تُفَهـــم الرهبنـــة باعتبارهـ

أن  ننـــى  أال  يجـــب  ولكـــن  الخـــوف. 

اليونانيـــة  اللغـــة  يف  الرهبانيـــة  لفظـــة 

كانـــــــت تعنـــــــي »االنـــــــزواء« )وهـــو 

املعنـــى الـــذي تـــم التعبـــري عنـــه أيًضـــا 

يف اللغـــــــات الالتينيـــــــة، والريانيـــة، 

واإلثيوبيـــة))))).

ــد  ــون العديـــــ ــّدم الباحثــــــ قـــــــــ

مــــــن النظريـــــــــــات حـــــــول األصـــول 

اللغويــــــة ملصطلــــــــح الرهبانيــــــــــة 

(20( E.g. Ḫalīl b. Aḥmad (d.ca160/776), Kitāb al-ʿAyn, eds 
Mahdī l-Maḫzūmī and Ibrāhīm al-Sāmarrāʾī, Baghdad, 
Wizārat al-ṯaqāfa wa-l-iʿlām, 1980-1985, IV, p. 47-48; 
al-Azharī (d. 370/980),Tahḏīb al-luġa, eds ʿAbd al-Salām 
Muḥammad Hārūn and Muḥammad ʿAlī l-Naǧǧār, Cairo, 
al-Muʾassasa l-miṣriyya l-ʿāmma li-l-ta ʾlīf wa-l-anbāʾ wa-l-
našr, 1964-1967, VI, p. 290 f.; cf. Edward William Lane, An 
Arabic-English Lexicon, Beirut, Librairie du Liban, 1968, III, 
p. 1168.

(21( Greek: Geoffrey William Hugo Lampe (ed.), A Patristic 
Greek Lexicon, Oxford-New York, Clarendon Press, 1961, 
p. 878-880. Syriac: Robert Payne Smith (ed.), Thesaurus 
syriacus, Oxford, E. Typographeo Clarendoniano, 1889, I, 
p. 855 (dayrāyā, “one who lives in a monastery”), 1588-
1589 (īḥīdāyā, “one who lives alone”). Ethiopic: Wolf Leslau 
(ed.), Com- parative Dictionary of Geʿez (Classical Ethiopic), 
Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1987, p. 104 (barrāḥ, “de-
sert-dweller”), 160 (falāsi, “exile, stranger, wanderer”), 183 
(gadāmāwi, “wilderness-dweller”), 350 (manakos, from 
Gk.), 633 (zəguḥāwi, “the one who is enclosed”).

قــد يبــدو غريًبــا، للوهلــة األولــى، أن 

فَهــم الرهبنــة باعتبارهــا أحــد أوجــه 
ُ
ت

أن  ننســى  أال  يجــب  ولكــن  الخــوف. 

لفظــة الرهبانيــة فــي اللغــة اليونانية 

)وهــــــو  »االنـــــــزواء«  تعنـــــــــي  كانـــــت 

ــا 
ً

المعنــى الــذي تــم التعبيــر عنــه أيض

والســريانية،  الالتينيــة،  اللغــات  فــي 

واإلثيوبيــة(.

الكلــات املســتعارة)22)  مقتفــني أثرهــا يف 

مــن الفارســية والريانيــة الوســيطة بحســب 

روايتــني مشــهورتني)23). ومــع ذلــك، يبــدو 

(22( Shlomo Pines, “The Iranian Name for Christians 
and the ‘God Fearers”, Proceedings of the Israel Acad-
emy of Sciences and Humanities, 2 (1968), p. 143-152; 

ــريب،  ــب الع ــاريس والراه ــك الف ــني الناس ــة ب ــش العالق ــة تناق ــي دراس وه

ــة املقرحــة إىل األصــول الفارســية  تلــك مــادة مثــرية للتأمــل ولكــن اإلحال

ــع  ــاذا يتطل ــة. فل ــا محــل شــكوك تاريخي ــا أنه ــارشة ك ــري مب ــة غ للكلم

العــرب قبــل اإلســالم إىل الزرادشــتيني الناطقــني باللغــة الفارســية لوصــف 

ــة املتأخــرة؟ انظــر: ــم يف العصــور القدمي ــة حوله ــت قامئ ظاهــرة كان

Theodor Nöldeke, “Review of Friedrich Schulthess, 
Homonyme Wur- zeln im Syrischen. Ein Beitrag zur sem-
itischen Lexicographie. Berlin, 1900”, Zeitschrift der 
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, (1900), 
54. p. 163. For general discussion of the etymology, 
see Holger Michael Zellentin, The Qurʾān’s Legal Cul-
ture: The Didascalia Apostolorum as a Point of De-
parture, Tübingen, Mohr Siebeck, 2013, p. 222-228.

(23( François de Blois, “Naṣrānī (Ναζωραῖος) and ḥanīf 
(ἐθνικός): Studies on the Religious Vocabulary of Christi-
anity and of Islam”, Bulletin of the School of Oriental and 
African Studies, 65 (2002), p. 9 n. 49, which asserts a con-
nection between Arruhbān (“monks”) and Syr rawrbānē 
(“lords,” pl. of rabbā).
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األكــرث  اللُّغويــة  الجــذور  أن  إيّل  بالنســبة 

الريانيــة،  الجملــة  إىل  تعــود  وضوًحــا 

»الخــوف  تعنــي  التــي   ،deḥlat Alāhā
ــذا  ــتخدم ه ــا كان يُس ــا م ــه«. وغالبً ــن الل م

)راجــع  اإلنجيليــة،  الجــذور  ذو  املصطلــح 

ســفر األمثــال 9، 0)، ســفر أعــال الرســل 

0)، )، 3)، 6)، 3)، 6)، الــخ))))) للتعبــري عــن 

»التقــوى« أو »الديــن« بشــكل عــام، كــا 

هــي الحــال يف كلمــة thrēskeia اليونانيــة 

العربيــة)5)).  اللغــة  يف  »ديــن«  لفظــة  أو 

بأنــه  مــا  شــخص  وصــف  فــإن  وهكــذا، 

»تقــّي« )daḥel Alāhā) باللغــة الريانيــة 

ــل  ــة )ب ــه شــخص ورع للغاي ــي أنّ كانــت تعن

إنَّ بعــض املســيحيني أشــاروا حتــى إىل محمــد 

ــو) )26).  ــذا النح ــى ه ــل ع ــلمني األوائ واملس

)))) لالطالع عىل دراسات أك�ث شمولية، انظر:
Folker Siegert, “Gottesfürchtige und Sympathisanten”, 
Journal for the Study of Judaism, 4 (1973), p. 109-164; cf. 
Lampe, Greek Patristic Lexicon, p. 1486-1487; Payne Smith, 
Thesaurus syriacus, p. 862-866.

)5)) ملراجعــة موضــوع الخــوف مــن هللا يف أواخــر العصــور املســيحية 

ــر: ــام، انظ ــكل ع ــة بش الرياني
Adam H. Becker, “Martyrdom, Religious Difference, and 
‘Fear’ as a Category of Piety in the Sasanian Empire: The 
Case of the Martyrdom of Gregory and the Martyrdom of 
Yazdpaneh”, Journal of Late Antiquity, 2 (2009), p. 300-336. 
I thank Jack Tannous and Nicholas Marinides for their ad-
vice on this matter.

(26( In the Chronicle of Zuqnīn, written ca 775 CE: Jean-Bap-
tiste Chabot (ed.), Chronicon anonymum Pseudo-Dionysi-
anum vulgo dictum, Louvain, L. Durbecq (“Corpus scripto-
rum christianorum orientalium”, 104; “Scriptores syri”, 53), 
1949-1989, II, p. 149; cited in Penn, Envisioning Islam, p.

ــًدا  ــح أب ــم يكتســب املصطل ــم، لـ ــا أعل وفي

ــة،  ــة الرياني ــة خاصــة يف اللغ ــة رهباني دالل

كــا اكتســبتها لفظــة )راهــب) الحًقــا يف 

اللغــة العربيــة. وعــى الرغــم مــن ذلــك، 

ــان  ــار الرهب ــف ص ــرى كي ــريًا أن ن ــس عس لي

يُعرفــون بـ»الخائفــني« يف الثقافــة العربيــة 

ــون  ــح هــؤالء الرياضي ــذ أن أصب ــة، من القدمي

ــه  ــن الل ــا« م ــرث »خوفً ــون هــم األك الروحاني

ــاس)27). ــني الن ب

وبــرف النظــر عــن تلــك املالحظــات 

االشــتقاقية، فــإن النقطــة املهمــة األخــرى 

هــي أّن مصطلــح »الرهبانيــة« هــو مصطلــح 

قــرآيّن، عــى الرغــم مــن وروده مــرة واحــدة 

 .](7 اآليــة:  الحديــد  ]ســورة  يف  فقــط 

القديــم  القانــوين  النــص  عــى  واعتــاًدا 

ــتولوروم*  ــكاليا أبوس ــم ديداس ــروف باس املع

شــّكك   ،the Didascalia Apostolorum

ــني  ــر زيلنت ــدوي وهولغ ــران الب ــن عم كٌل م

القــرآين  املصطلــح  كان  إذا  فيــا  مؤخــرًا 

»رهبانيــة« يشــري يف األصــل إىل الرهبانيــة 

عــى وجــه التحديــد أم إىل مناصــب القيــادة 

(27( Given this, it may not be a coincidence that early Arabic 
translations of the Bible rendered the term duḥḥālā (cf. Ps 
9, 21; Jer 32, 21) as tarahhub, which medieval Muslim lexi-
cographers regarded as a synonym for rahbāniyya, or “mo-
nasticism”; see Payne Smith, Thesaurus syriacus, p. 863. I 
owe this insight to Alexander Treiger.

ــد  ــث، وتُع ــرن الثال ــت يف الق ــالة كُتب ــي رس ــل، وه ــم الرس ــي تعالي * تعن

مــن أهــم املصــادر التشيعيــة املســيحية بعــد الكتــاب املقــّدس. املرجــم.
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كان  ومهــا  أعــم)28).  بشــكل  اإلكلريكيــة 

معنــى الكلمــة املقصــود يف ســياقها األصــي، 

ــال  ــا مــن األجي ــع املســلمني تقريبً ــإن جمي ف

الالحقــة فروهــا بشــكل محــدد عــى أنهــا 

»الرهبانيــة« وهــذا هــو الفهــم الــذي أثـّـر يف 

تطــور مــادة الحديــث يف القــرن الثاين/الثامــن 

ومــا بعــده. وقــد تــم دراســة البنــاء اللغــوي 

لآليــة القرآنيــة يف مــكان آخــر، لذلــك تكفــي 

هنــا بعــض املالحظــات املوجــزة)29). نظــرًا 

ــني  ــّدم ترجمت ــة، أق ــكالية للغ ــة اإلش للطبيع

لآليــة امللغــزة }َوَجَعلَْنــا يِف ُقلُــوِب الَِّذيــَن 

اتََّبُعــوُه َرأَْفــًة َوَرْحَمــًة َوَرْهَبانِيَّــًة ابَْتَدُعوَهــا{، 

}ثــم قفينــا عــى آثارهــم برســلنا وقفينــا 

ــل...{ ــاه اإلنجي ــم وآتين ــن مري ــى اب بعي

(28( Emran El-Badawi, “From ‘Clergy’ to ‘Celibacy’: The 
Development of Rahbānīyyah between the Qurʾān, Ḥadīth 
and Church Canon”, Al-Bayān, 11 (2013), p. 1-14; Holger 
M. Zellentin, “Aḥbār and Ruhbān: Religious Leaders in the 
Qurʾān in Dialogue with Christian and Rabbinic Literature”, 
in Qurʾānic Studies Today, eds Angelika Neuwirth and Mi-
chael A. Sells, Abingdon, Routledge, 2016, p. 262-293.

(29( Massignon, Essay, p. 100-104; Sviri, “Origin and Evalua-
tion”; Christian C. Sahner, “Islamic Legends about the Birth 
of Monasticism: A Case Study on the Late Antique Milieu of 
the Qurʾān and Tafsīr”, in The Late Antique World of Ear-
ly Islam: Muslims among Chris-tians and Jews in the East 
Mediterranean, ed. Robert G. Hoyland, Princeton, The Dar-
win Press (“Studies in late antiquity and early Islam”, 25), 
2015, p. 393-435; cf. Edmund Beck, “Das christliche Mönch-
tum im Koran”, Studia Orientalia, 13/3 (1946), p. 17-25; 
Paul Nwiya, Exégèse coranique et langage mystique: nouvel 
essai sur le lexique technique des mystiques musulmanes, 
Beirut, Dar el-Machreq éditeurs, 1970, p. 52-56; Jane Dam-
men McAuliffe, Qurʾānic Christians: An Analysis of Classical 
and Modern Exegesis, Cambridge-New York, Cambridge 
University Press, 1991, p. 260-284.

))) وجعلنــا يف قلــوب الذيــن اتبعــوه رأفة 

ــا  ــا كتبناه ــا -م ــة، ابتدعوه ــة ورهباني ورحم

ــه  ــم يف إرضــاء الل ــًة منه ــم- ولكــن رغب عليه

فقــط، فــا رعوهــا حــق رعايتهــا. 

))) وجعلنــا يف قلــوب الذيــن اتبعــوه رأفة 

ــا  ــا كتبناه ــا -م ــة ابتدعوه ــة، ورهباني ورحم

ــه  ــم يف إرضــاء الل ــًة منه ــم- ولكــن رغب عليه

فقــط، فــا رعوهــا حــق رعايتهــا.

ــا،  ــان آنًف ــان املذكورت وكــا تشــري الرجمت

أمــام  البــاب  املهمــة  اآليــة  هــذه  تفتــح 

تأويلــني: إمــا أن تكــون الرهبانيــة تعليــًا 

ِقبــل  مــن  الحًقــا  تحريفــه  تــّم  ســاويًا 

أضــالع:  ثالثــة  تشــّكله  )بحيــث  اإلنســان 

ويعــود  والرحمــة.  والرأفــة،  الرهبانيــة، 

ــا)، أو  الضمــري يف »ابتدعوهــا« عليهــم جميًع

أن الرهبانيــة كانــت مارســة بشيــة فاســدة 

منــذ البدايــة )بحيــث تنفصــل الرهبانيــة عــن 

الرأفــة والرحمــة ويعــود إليهــا الضمــري يف 

»ابتدعوهــا«).  لفظــة 

يف  املســلمون  العلــاء  معظــم  اســتقر 

العصــور الوســطى عــى رأي وســط. وكــا 

أرشُت مــع ســارا ســفريي يف مقــاالت منفصلــة، 

اآليــة  املفــرون  هــؤالء  قــّدم  مــا  غالبًــا 

ــف  ــن تحري ــا ع ــع نطاقً ــة أوس ــن رسديّ ضم

ديــن عيــى الــذي فهمــوه كأحــد تظهــرات 
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ــالم.  ــل اإلس ــة قب ــص للحنيفي ــد الخال التوحي

وَوفقــا لهــذا التفســري، ظهــرت الرهبانيــة عــى 

ــى).  ــن عي ــل )دي ــذا األص ــف له ــا تحري أنه

»الرهبانيــة  بــني  املفــرون  فــرّق  وقــد 

ــاع  ــودة« ألتب ــة املحم ــة« و»الرهباني املذموم

عيــى الحقيقيــني الذيــن الذوا بالعزلــة هربـًـا 

الســائد. وبذلــك  الكنيســة  مــن اضطهــاد 

ــع،  ــى« يف الصوام ــن عي ــى »دي ــوا ع حافظ

والكهــوف، والصحــراء، وقضــوا أيامهــم عــى 

ــذا،  ــائحني يف األرض. وهك ــال وس رؤوس الجب

إدانــة  املبكــرة  التفســري  كتــب  يف  نجــد 

للرهبانيــة الدنيويــة الرائجــة جنبًــا إىل جنــب 

مــع الثنــاء عــى مارســات الزهــد االنعزاليــة 

ــإن  ــرى، ف ــا س ــن رائجــة. وك ــم تك ــي لـ الت

املكانــة امللتبســة للرهبنــة املتأصلــة يف اآليــة 

أثـّـرت عــى مــادة الحديــث يف صــدر العــر 

ــايس.  العب

يف مواضــع أخــرى، ينتقــد القــرآن رهبــان 

الدنيــا أيًضــا، وكــا أوضــح زيلنتــني والبــدوي، 

يــرب هــذا الخطــاب بجــذوٍر عميقــة يف 

أدبيــات العصــور القدميــة املتأخــرة. عــى 

ســبيل املثــال، يتهــم القــرآن يف ســورة التوبــة 

ــة )3 النصــارى بأنهــم اتخــذوا أحبارهــم  اآلي

ــة  ــه. ويف اآلي ــن دون الل ــا م ــم أربابً ورهبانه

)3 مــن ذات الســورة يهاجــم القــرآن األحبــار 

والرهبــان ألكلهــم أمــوال النــاس بالباطــل. 

النــص رجــال  ويف كلتــا الحالتــني، يتنــاول 

الديــن املســيحيني الذيــن يســتغلون ســلطتهم 

ــذا،  ــة. وهك ــب مادي ــي مكاس ــة لجن الروحي

األوائــل  املســلمون  احتفــظ  لــو  حتــى 

بوجهــات نظــر متســامحة يف بعــض األحيــان 

ــة  ــروا إىل الرهباني ــد نظ ــة، فق ــال الرهبن حي

ــو بســلبية. ــذا النح ــى ه ع

القــرآن  ينتقــد  أخــرى،  مواضــع  فــي 

أوضــح  وكمــا  ــا، 
ً

أيض الدنيــا  رهبــان 

هــذا  يضــرب  والبــدوي،  زيلنتيــن 

الخطــاب بجــذوٍر عميقــة فــي أدبيــات 

علــى  المتأخــرة.  القديمــة  العصــور 

فــي  القــرآن  يتهــم  المثــال،  ســبيل 

النصــارى   31 اآليــة  التوبــة  ســورة 

ورهبانهــم  أحبارهــم  اتخــذوا  بأنهــم 

اللــه. دون  مــن  أرباًبــا 

مـــن املهـــم أن نالحـــظ أن أحاديـــث 

مصطلـــح  تســـتخدم  العبـــايس  العـــر 

ــح  ــع مصطلـ ــادل مـ ــكل متبـ ــياحة بشـ السـ

ـــن  ـــياحة« م ـــة »الس ـــتق لفظ ـــة. تُش الرهباني

الجـــذر العـــريب )س، ي،ح) املرتبـــط بفكـــرة 

ـــاء  ـــا ج ـــن هن ـــيالن« )وم ـــال« أو »الس ح »الرَّ

مصطلـــح »الســـياحة« يف اللغـــة العربيـــة 

ــة  ــر اللفظـ ــك، تتوفـ ــع ذلـ ــارصة). ومـ املعـ

ــث  ــق يف الحديـ ــّي أضيـ ــى دينـ ــى معنـ عـ
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النبـــوي وهـــو الـــرب يف األرض كشـــكل 

مـــن أشـــكال مارســـة الزهـــد)30). وبذلـــك 

ـــم  ـــذي يهي ـــخص ال ـــو الش ـــائح ه ـــون الس يك

ـــاط  ـــود االرتب ـــد يع ـــه. وق ـــًدا لل ـــة تعب يف الري

ـــة  ـــة يف اللغـــة العربي ـــني الســـياحة والرهباني ب

إىل اللغـــة اإلثيوبيـــة القدميـــة، التـــي كان 

ــل  ــن الفعـ ــائح -مـ ــل سـ ــم الفاعـ ــا اسـ فيهـ

ـــرك  ـــد- يش ـــة أو التعب ـــواء للكهان ـــيح« س »س

مـــع لفظـــة »راهـــب« يف املعنـــى)31). بينـــا 

يســـتخدم القـــرآن مصطلًحـــا ذا صلـــة عـــدة 

مـــرات، كـــا يف اآليـــة ))) مـــن ســـورة 

التوبـــة، حيـــث يتـــم الثنـــاء عـــى املؤمنـــني 

ــورة  ــا سـ ــر أيًضـ ــائحون« )انظـ ــم »سـ بأنهـ

التوبـــة: اآليـــة )). ويف الوقـــت نفســـه، يصـــف 

القـــرآن يف ســـورة التحريـــم اآليـــة 5 الزوجـــات 

ْؤِمَنـــاٍت  الصالحـــات بأنهـــن }ُمْســـلَِاٍت مُّ

ـــا  ـــائَِحاٍت{. وك ـــَداٍت َس ـــاٍت َعاِب ـــاٍت تَائَِب َقانَِت

ــإن  ــرًا، فـ ــريت مؤخـ ــتوفر ميلشـ ــنّي كريسـ بـ

التقاليـــد التفســـريية يف العصـــور الوســـطى 

(30( Emran Iqbal El-Badawi,The Qurʾān and the Aramaic 
Gospel Traditions, New York, Rout-ledge (“Routledge stud-
ies in the Qur’an”), 2014, p. 114-143; Zellentin, Qurʾān’s 
Legal Culture, p. 203-228; see also above, n. 28.

(31( Wensinck, Concordances, III, p. 44-45; Hanna E. Kassis, 
A Concordance of the Qurʾan, Berkeley, University of Cali-
fornia Press, 1983, p. 1118; Ḫalīl b. Aḥmad, Kitāb al-ʿAyn, 
III, p. 272-273; al-Azharī, Tahḏīb, v, p. 173-174; Lane, Ara-
bic-English Lexicon, IV, p. 1482. For a general introduction, 
see Houari Touati, Islam and Travel in the Middle Ages, 
transl. Lydia D. Cochrane, Chicago, University of Chicago 
Press, 2010, p. 157-169.

فهمـــت هـــذه املصطلحـــات -الســـائحون 

والســـائحات- أنهـــا تعنـــي »أولئـــك الذيـــن 

ــّر  ــد فـ ــوم«)32). وقـ ــل الصـ ــارشون فعـ يبـ

هـــذا التحـــول باعتبـــاره انعكاًســـا ملخـــاوف 

ــرن  ــر القـ ــل يف أواخـ ــّنة األوائـ ــاء السـ علـ

الثامـــن، الذيـــن رغبـــوا يف ترســـيخ »تقليـــد 

العـــادي،  املؤمـــن  متنـــاول  يف  أخالقـــي 

يســـتبعد مســـألة الرحـــال«)33). 

ــظ  ــذا التقريـ ــب هـ ــع، إىل جانـ يف الواقـ

الـــذي حازتـــه لفظـــة الســـياحة يف القـــرآن، 

ـــت.  ـــرور الوق ـــادات مب ـــا لالنتق ـــت أيًض تعرض

واالنعـــزايل  التجـــوايّل  البُعـــد  خاصـــًة، 

ـــن  ـــد م ـــب العدي ـــار غض ـــذي أث ـــياحة ال للس

علـــاء املســـلمني يف القـــرون الوســـطى. ففـــي 

تناولهـــم اللغـــوي للفظـــة الســـياحة، عـــى 

ـــل  ـــم مث ـــو املعاج ـــال، رشح مصنف ـــبيل املث س

الجوهـــري )ت.393/)00)) وابـــن األثـــري 

»ال  املشـــهور  الحديـــث   ((((0/606 )ت. 

ســـياحة يف اإلســـالم« بالقـــول إن املســـلمني 

ــاب  ــار، والذهـ ــة األمصـ ــن مفارقـ ــوا مـ ُمنعـ

يف األرض، وُســـكنى الـــراري، وتـــرك شـــهود 

(32( Leslau,Comparative Dictionary of Geʿez, p. 522.

(33( E.g. al-Ṭabarī, Tafsīr al-Ṭabarī min kitābihi Ǧāmiʿ 
al-bayān, eds Baššār ʿAwwād Maʿrūf and ʿIṣām Fāris 
Ḥurristānī, Beirut, Muʾassasat al-risāla, 1994, IV p. 
164; VII, p. 329; cf. Muḥammad Murtaḍā l-Zabīdī, Tāǧ 
al-ʿarūs, ed. ʿAbd al-Sattār Aḥmad Farrāǧ, Kuwait City, 
Maṭbaʿat ḥukūmat al-Kuwayt, 1965-2001, VI, p. 492.
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ـــو  ـــى ل ـــذا، حت ـــات)34). وهك ـــة والجاع الجمع

كان الســـائح محـــط إعجـــاب بســـبب مســـلكه 

التنســـي، فـــإن عادتـــه يف اعتـــزال العـــامل اعتــُـرت 

مســـألة إشـــكالية يف فـــرات الحقـــة عندمـــا 

تعرضـــت مارســـات التقـــوى الصارمـــة لســـهام 

ــياحة  ــد السـ ــإن نقـ ــا، فـ ــى مـ ــد. ومبعنـ النقـ

ــدًى  ــيطة كان صـ ــة اإلســـالمية الوسـ يف الثقافـ

للكتّـــاب القدامـــى املتأخريـــن مثـــل ســـرييال 

)ت.   Cyril of Scythopolis ســـكيثوبوليس 

559) الـــذي كتـــب عـــن الرهبـــان املتجولـــني: 

ـــتزراعه  ـــم اس ـــذي يت ـــات ال ـــا أن النب ـــا ك »تاًم

ــك  ــاره، كذلـ ــؤيت مثـ ــن أن يـ ــتمرار ال ميكـ باسـ

ـــر«)35). ـــكان إىل آخ ـــن م ـــل م ـــب إذا انتق الراه

المواقف اإلسالمية المبكرة تجاه 
الرهبانية المسيحية 

مـــادة  فهـــم  يف  التاليـــة  الخطـــوة 

الحديــــث يف القرنيـــــــن الثاين/الثامـــن 

(34( Christopher Melchert, “The Interpretation of Three 
Qur’anic Terms (Siyāḥa, Ḥikma and Ṣiddīq) of Special Inter-
est to the Early Renunciants”, in The Meaning of the Word: 
Lexi-cography and Qur’anic Exegesis, ed. Stephen R. Burge, 
Oxford-London, Oxford University Press-Institute of Ismai-
li Studies (“Qurʾānic studies series”, 13), 2015, p. 89-116, 
here: p. 96. On the conflation of siyāḥa and tarahhub (“mo-
nasticism”) in connection with fasting in a later Sufi text, 
see Josef van Ess, Die Gedankenwelt des Ḥāriṯ al-Muḥāsibī, 
Bonn, Selbstver-lag des Orientalischen Seminars der Uni-
versität Bonn (“Bonner orientalistische Studien. Neue Ser”, 
12), 1961, p. 115-119; I thank John Zaleski for this refer-
ence.

(35( Cited in al-Zabīdī, Tāǧ al-ʿarūs, VI, p. 491.

ــن  ــييقها ضمـ ــي تسـ ــع هــ والثالث/التاسـ

كيـــف  أوســـع:  اجتاعـــي  ســـياق 

األُمـــوي  العـــر  يف  املســـلمون  نظـــر 

وصـــدر العـــر العبـــايس إىل الرهبـــان 

اســـتقروا  عندمـــا  التقوهـــم  الذيـــن 

الـــشق األدىن؟)36) ال شـــك أن  بـــالد  يف 

كانـــت  األوليـــة  املســـلمني  انطباعـــات 

ــا  ــي كـ ــرآن، وهـ ــارات القـ ــرة بعبـ متأثـ

بعـــض  يف  للغايـــة  ســـلبية  رصدناهـــا، 

األحيـــان، وإن كانـــت يف أحيـــان أخـــرى 

إيجابيـــة بشـــكل مثـــري للدهشـــة. فعـــى 

)8 مـــن  ســـبيل املثـــال، تشـــيد اآليـــة 

ــم  ــيحيني باعتبارهـ ــدة باملسـ ــورة املائـ سـ

ألن  املســـلمني،  إىل  مـــودة  األقـــرب 

الَ  نَُّهـــْم  َوأَ َوُرْهَبانًـــا  يِســـَن  }ِقسِّ منهـــم 

يَْســـَتكْرِبُوَن{. انطالقًـــا مـــن هـــذه اآليـــة، 

أصبحـــت صـــور »الرهبـــان الجيـــدون« 

ـــالمية  ـــات اإلس ـــار يف األدبي ـــعة االنتش واس

ــان؛  ــؤالء الرهبـ ــهر هـ ــرة. وكان أشـ املبكـ

ســـوريا  مـــن  راهـــب  وهـــو  بحـــريى، 

ــه  ــأ بأنـ ــره، وتنبـ ــًدا يف صغـ التقـــى محمـ

(36( Cyril of Scythopolis, Lives of the Monks of Palestine, 
transl. Richard M. Price, with John Binns, Kalamazoo, Cis-
tercian Publications (“Cistercian studies”, 114), 1991, p. 26 
(translation slightly modified). On the phenomenon in Late 
Antiquity more broadly, see Daniel Caner, Wandering, Beg-
ging Monks: Spiritual Authority and the Promotion of Mo-
nasticism in Late Antiquity, Berkeley-Los Angeles-London, 
University of California Press (“The transformation of the 
classical heritage”, 33), 2002.
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ـــًا)37).  ـــا عظي ـــا نبيً ـــا م ـــح يوًم ـــوف يصب س

لتبـــني  وقـــد دّونـــت هـــذه الحادثـــة 

أفـــول املســـيحية يف تاريـــخ الخـــالص. 

ــر واقعـــة ماثلـــة يف تاريـــخ  كـــا تظهـ

3)9) حيـــث نجـــد  /3(0 الطـــري )ت.

ــداد  ــاء بغـــ بنـــ ــكان  ــأ مبـ ــا يتنبـ راهبــ

لعبـــايس  ا الخليفـــة  املدينـــة  ملؤســـس 

 -75(  /(36 ( املنصـــور  جعفـــــر  أيب 

.(38 ((775  /(58

ــني  ــكاكات ب ــاد االحت ــة ازدي ــع بداي ترج

املســلمني والرهبــان إىل وقــت الفتوحــات 

ــأ  ــي أن نتفاج ــا، ال ينبغ ــى م ــًدا. مبعن فصاع

مــن ذلــك؛ إذ كان للرهبــان حضــور كبــري يف 

ــني  ــئة ب ــة الناش ــن أركان الخالف ــن م كل رك

أعــداد كبــرية مــن الســكان املســيحيني. فعى 

ســبيل املثــال، كتــب املــؤرخ الريــاين يوحّنــا 

ــد  ــرن الســابع) بع ــر الق ــي )أواخ ــن الفن اب

ــه يف  ــزو موطن ــن غ ــط م ــود فق ــة عق بضع

)37) لالطالع عى مقدمة لهذا املوضوع، انظر:
Bradley Bowman, “The Status of Christian Monasteries in 
the Early Islamic Period: An Examination of Early Muslim 
Attitudes toward Monastic Communities and Its Relevance 
to the Formative Period of Islam”, PhD dissertation, Univer-
sity of Chicago, 2013.

(38( Ibn Isḥāq,The Life of Muhammad: A Translation of 
Isḥāq’s Sīrat Rasūl Allāh, transl. A. Guillaume, London-New 
York-Toronto, Oxford University Press, 1955, p. 79-81. There 
is an extensive scholarly discussion of this episode; see esp. 
Barbara Roggema, The Legend of Sergius Baḥīrā: Eastern 
Christian Apologetics and Apocalyptic in Response to Islam, 
Leiden-Boston, Brill (“The History of Christian-Muslim rela-
tions”, 9), 2009.

بــالد مــا بــني النهريــن، أن املســلمني قــد 

اللــه بشــأن  تلقــوا »وصيــة خاصــة مــن 

رهبانيتنــا، وذلــك أنهــم يجــب عليهــم أن 

كتــب  وباملثــل،  بــشف«)39).  يعاملوهــا 

البطريــرك إيشــوعياب الثالــث )ت.659م) 

يف رســالته إىل أحــد املطارنــة: »أيًضــا هــؤالء 

ــامل  ــم الع ــه حك ــم الل ــن منحه ــرب الذي الع

يف هــذا الزمــان، وبخــالف مــا تعلمونــه مــن 

معاملتهــم لنــا. فإنهــم، كــا تعلمــون، ال 

يعــادون املســيحية. بــل يثنــون عــى إیاننــا، 

ويعظمــون كهنــة الــرب ومقدســاته، وميدون 

يــد املســاعدة إىل الکنائــس واألدیــرة«)40). 

كــا تتكــرر هــذه املــوّدة الغريبــة تجــاه 

الرهبــان يف نــص رسيــاين ملناظــرة جــرت 

ــري  ــا أم ــن فيه ــث أعل ــن؛ حي ــرن الثام يف الق

ســوف  املســيحيني  الرهبــان  أن  مســلم 

»ينعمــون بامللكــوت« بعــد موتهــم)41).

ــات يف  ــل هــذه املقتطف ــد تســاعدنا مث ق

ــأن  ــارصة ب ــالمية املع ــات اإلس ــييق الرواي تس

الّنبــّي قــد رشع أحكاًمــا خاصــة لحايــة 

(39( Al-Ṭabarī, Annales quos scripsit Abu Djafar Mo-
hammed ibn Djarir at-Tabari cum aliis, ed. Michael Jo-
han de Goeje, Leiden, E.J. Brill, 1879-1901, III, p. 276.

(40( Sebastian Brock, “North Mesopotamia in the Late Sev-
enth Century: Book XV of John Bar Penkāye’s Ris Melle”, Je-
rusalem Studies in Arabic and Islam, 9 (1987), p. 57.

(41( Ishoʿyahb III, Ep. 14C, cited in Penn, Envisioning Islam, 
p. 60.
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مناطــق  جيوشــه  غــزت  عندمــا  الرهبــان 

جديــدة)42).ويف مصــادر أخــرى، نجــد روايــات 

الرهبــان،  يناقشــون  الذيــن  الخلفــاء  عــن 

واملســلمني الذيــن يفيــدون مــن مكتبــات 

الرهبــان، وعــن الرهبــان الذيــن يجمعــون 

ــلمون  ــاج املس ــا الحج ــي قدمه ــات الت الترع

ملؤسســاتهم)43). وتُعــّد »كتــب الديــارات« 

املصنَّــف األديب األكــرث شــهرة عــن الزهــاد 

املســيحيني)44). ويصــف الكتــاب األشــهر مــن 

بــني تلــك الكتــب، »كتــاب الديــارات« الــذي 

أنشــأه األديــب الفاطمــي البــارع أبــو الحســن 

الشابشــتي )ت. 988/388)، رحــالت املؤلــف 

(42( David G.K. Taylor, “The Disputation between a Muslim 
and a Monk of Bēt Ḥālē: Syriac Text and Annotated English 
Translation”, in Sonderdruck aus Christsein in der islamis-
chen Welt: Festschrift für Martin Tamcke zum 60. Geburt-
stag, eds Sidney H. Griffith and Sven Grebenstein, Wies-
baden, Harrassowitz, 2015, p. 237.

(43( Ibn ʿAsākir, Taʾrīḫ madīnat Dimašq, ed. Ṣalāḥ al-Dīn 
Munaǧǧid, Damascus, Maṭbūʿat almaǧmaʿ al-ʿilmī l-ʿarabī, 
1951, I, p. 391; cited in Ofer Livne-Kafri, “Early Muslim As-
cetics and the World of Christian Monasticism”, Jerusalem 
Studies in Arabic and Islam, 20 (1996), p. 107, n. 20.

(44(
1. ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz conversing with a monk: Abū 
Nuʿaym al-Aṣfahānī, Ḥilyat alawliyāʾ, ed. Muḥammad Amīn 
al-Ḫānǧī, Maktabat al-Ḫānǧī-Maṭbaʿat al-saʿāda, Cairo, 
1932-1938, IV, p. 91; cited in Livne-Kafri, “Early Muslim As-
cetics,” p. 108.
2. Muslims in monastic libraries: Abū Nuʿaym al-Aṣfahānī, 
Ḥilya, II, p. 375.
3. Donations by Muslims to Christian monasteries: 
Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, Beirut, Dār Ṣādir, 1977, II, p. 
500; cited in Souleiman Mourad, “Christian Monks in 
Islamic Literature: A Preliminary Report on Some Ara-
bic Apophthegmata Patrum”, Bulletin of the Royal In-
stitute for Inter-Faith Studies, 6 (2004), p. 84, n. 16.

ــرة العــراق وســوريا وشــال بــالد مــا  إىل أدي

ــف  ــث تص ــر. حي ــالده م ــن وب ــني النهري ب

ــة  ــاع واملؤانس ــس اإلمت ــادر مجال ــذه املص ه

التــي تتــع فيهــا املســلمون بالغنــاء والــشاب 

وصحبــة الغلــان املــالح املســيحيني يف أجــواء 

رهبانيــة. وقــد تطــورت كتــب الديــارات جنبًــا 

ــة  ــر ذي صل ــس أديب آخ ــع جن ــب م إىل جن

معــروف باســم الخمريــات، أو شــعر الخمــر، 

ــرة  ــل األدي ــا داخ ــا أحيانً ــم معاقرته ــي ت الت

املســيحية. مــن بــني هــذه القصائــد قصيــدٌة 

منســوبة إىل الخليفــة األمــوي الوليــد بن يزيد 

)5))/3)7- 6))/))7) ناقشــتها إليزابيــث يك 

فــودن، وتــم نظمهــا يف ديــر يقــع خــارج 

ــد ويل  ــة ق ــال إن الخليف ــث يق ــق، حي دمش

ــه)45). ــا كان يحتفــي مــع ندمائ ــة بين الخالف

كــا تركــت أيًضــا شــخصية الراهــب الــذي 

أعمــق  كالشــبح  ســوداء  ُمســوحا  يرتــدي 

االنطباعــات يف األدب اإلســالمي املبكــر.

(45( Al-Šābuštī, Kitāb al-Diyārāt, ed. Kurkīs ʿAwwād, Bagh-
dad, Maktabat al-muṯannā, 1966; cf. Clifford Edmund 
Bosworth, “al-Shābushtī”, EI²; Hilary Kirkpatrick, “Monaster-
ies through Muslim Eyes: The Diyarat Books”, in Christians 
at the Heart of Islamic Rule: Church Life and Scholarship in 
ʿAbbāsid Iraq, ed. David Thomas, Leiden-Boston, Brill (“The 
History of Christian-Muslim relations”, 1), 2003, p. 19-37; 
Elizabeth Campbell, “A Heaven of Wine: Muslim-Christian 
Encounters in Monasteries”, PhD dissertation, University 
of Washington, 2009; Thomas Sizgorich, “Monks and their 
Daughters: Monasteries as Muslim-Christian Boundaries”, 
in Muslims and Others in Sacred Space, ed. Margaret Cor-
mack, Oxford-New York, Oxford University Press (“Religion, 
culture, and history series”), 2013, p. 193-216.
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ٌ

قصيـــدة القصائـــد  هـــذه  بيـــن  مـــن 

األمـــوي  الخليفـــة  إلـــى  منســـوبة 

الوليـــد بـــن يزيـــد )743/125- 744/126( 

فـــودن،  كـــي  إليزابيـــث  ناقشـــتها 

وتـــم نظمهـــا فـــي ديـــر يقـــع خـــارج 

دمشـــق، حيـــث يقـــال إن الخليفـــة قـــد 

يحتفـــي  كان  بينمـــا  الخالفـــة  ولـــي 

ندمائـــه. مـــع 

كان هــؤالء مســلمي مــا قبــل البعثــة: وهــم 

ــالم  ــوة إىل اإلس ــوا للدع ــن امتثل ــال الذي الرج

قبــل فــرة طويلــة مــن بعثــة النبــي محمــد. 

كانــت مثــل هــذه الشــخصيات تُعــّد أيقونات 

إن  حتــى  عــام،  بشــكل  الروحيــة  الحيــاة 

املســلمني الذيــن اشــتهروا بورعهــم أُطلــق 

ــا هــي الحــال  ــم لقــب »الراهــب«، ك عليه

ــذي كان  ــد الرحمــن، ال ــن عب ــع أيب بكــر ب م

ــش«)46). كان  ــة وقري ــب املدين ــّمى »راه يس

الّنســاك الزاهــدون أيًضــا مصــدر حكمــة 

املأثــورات  مــن  يتضــح  كــا  للمســلمني، 

األدب  يف  الرهبــان  إىل  املعــزوة  الروحيــة 

اإلســالمي املبكــر، كتلــك املأثــورات التــي 

تــم جمعهــا وتحليلهــا مــن قبــل ســليان 

(46( Elizabeth Key Fowden, “The Lamp and the Wine Flask: 
Early Muslim Interest in Christian Monks”, in Islamic Cross-
pollinations: Interactions in the Medieval Middle East, eds 
Anna Ayşe Akasoy, James E. Montgomery and Peter Ernst 
Pormann, Exeter, Gibb Memorial Trust, 2007, p. 15.

مــراد)47). أيًضــا ظهــر الرهبــان الزاهــدون 

يف الســري الذاتيــة لزهــاد املســلمني. عــى 

ــن أدهــم البلخــي  ــم ب ــال، إبراهي ــبيل املث س

ــل  ــدو صق ــا يب ــى م )ت.)6)/ 778-779) ع

حياتــه التقشــفية مــن خــالل محاوراتــه مــع 

ــب  ــا ســمعان، بحســب كت ــى أب راهــب يُدع

شــال  نينــوى  ويف  الصوفيــة)48).  الراجــم 

ــة  ــأن املدين ــد ب ــات تفي ــاك رواي ــراق، هن الع

ــان املســيحيني والّنســاك  ــج بالرهب ــت تع كان

املســلمني الذيــن يعيشــون جنبـًـا إىل جنب)49).

نبذ اإلفراط في الزهد

ــة  ــا فهــم أهميــة حديــث الرهباني إذا رُمن

والجهــاد، يجــب علينــا مقاومــة الدافــع الــذي 

(47( Abū Nuʿaym al-Aṣfahānī, Ḥilya, II, p. 187; cf. Abū ʿĀmir 
al-Rāhib in Michael Lecker, Muslims, Jews, and Pagans: 
Studies on Early Islamic Medina, Leiden-New York-Köln, E.J. 
Brill (“Islamic history and civilization”, 13), 1995, passim.

(48( Mourad, “Apophthegmata patrum”, passim.

(49( Abū Nuʿaym al-Aṣfahānī, Ḥilya, VIII, p. 29-30; cited in Tor 
Andrae, In the Garden of Myrtles: Studies in Early Islamic Mys-
ticism, transl. Birgitta Sharpe, Albany, State University of New 
York Press, 1987, p. 12-13; Sizgorich, Violence and Belief, p. 
174; for background, see Russell Jones, “Ibrāhīm b. Adham”, 
EI²; Deborah Gerber Tor, Violent Order: Religious Warfare: 
Chivalry, and the ʿ Ayyār Phenomenon in the Medieval Islamic 
World, Würzburg, Ergon (“Istanbuler Texte und Studien”, 11), 
2007, p. 46-48. For a recent collection of such anecdotes, see 
Yūḥannā Ṣādir, Ruhbān ʿarab fī baʿḍ siyar al-mutaṣawwifīn 
al-muslimīn, Beirut, Dār Ṣādir, 2005; Christopher Melchert, 
“The Islamic Literature on Encounters between Muslim 
Renunciants and Christian Monks”, in Medieval Arabic 
Thought: Essays in Honour of Fritz Zimmermann, ed. Rotraud 
Hansberger, Muhammad Affi al-Akiti, and Charles Burnett, 
London-Turin, The Warburg Institute-Nino Aragno Editore 
(“Warburg Institute Studies and texts”, 4), 2012, p. 135-142.
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الزهــد كــيء مــا  النظــر إىل  يدفعنــا إىل 

»هنالــك« متجــاوز لحــدود املجتمــع املســلم 

املبكــر. بــداًل مــن ذلــك، يجــب أن ننظــر إىل 

ســلوك التقــوى كــيء مرســخ يف صميــم 

األمــة املســلمة ابتــداء مــن القــرن األول/ 

ــني  ــالل القرن روة خ ــذُّ ــواًل إىل ال ــابع وص الس

الواقــع،  يف  والثالث/التاســع.  الثاين/الثامــن 

ــع املارســات  ــة م ــاك أوجــه تشــابه عام هن

الزهديــة القدميــة بــني املؤمنــني األوائــل )مبــا 

يف ذلــك النبــي نفســه)، الذيــن بــارشوا الصوم 

بكــرثة، والتوبــة، واإلحســان، والتــرع )50). يف 

الحقيقــة، تُظهــر بعــض مارســات الزهــد يف 

صــدر اإلســالم أوجــه التشــابه الواضــح بينهــا 

وبــني نظرياتهــا القدميــة يف املســيحية بحيــث 

ــارش.  ــري املب ــة التأث ــل إمكاني ــتحيل تجاه يس

تشــمل تلــك املارســات عــى ســبيل املثــال: 

ــه )انظــر التعبــري  البــكاء الطقــيس، وذكــر الل

اليونــاين mnēmē Theou))51). وقــد حــدد 

الباحثــون أيًضــا بعض أوجــه التشــابه امللتبس 

(50( Chase F. Robinson, Empire and Elites after the Muslim 
Conquest: The Transformation of Northern Mesopotamia, 
Cambridge, Cambridge University Press (“Cambridge stud-
ies in Islamic civilization”), 2000, p. 66.

(51( Fred McGraw Donner, Narratives of Islamic Origins: 
The Beginnings of Islamic Historical Writing, Princeton, The 
Darwin Press (“Studies in late antiquity and early Islam”, 
14), 1998, 64-97; Claude Gilliot, “Le Coran avant le Coran: 
quelques réflexions sur le syncrétisme religieux en Arabie 
centrale”, in Le Coran: nouvelles approches, ed. Mehdi Azaiez 
with Sabrina Mervin, Paris, CNRS Éditions, 2013, p. 165-177.

ــيحيني  ــني املس ــض املتصوفي ــات بع ــني كتاب ب

-مثــل إســحاق نينوى )ت. عــام 700) ورهبان 

ــل)52). ــة األوائ ــني املتصوف ــة- وب ــت قطراي بي

بعــــض  ظهــــــــــر 
ُ
ت الحقيقـــــــــة،  فـــي 

ممارســات الزهــد فــي صـــدر اإلســالم 

وبيــن  بينهــا  الواضــح  التشــابه  أوجــه 

المســيحية  فــي  القديمــة  نظيراتهــا 

إمكانيــــة  تجاهـــــــل  يستحيـــــل  بحيـــــث 

المباشــــر.  التأثيــــر 

بــأن  القــول  بالطبــع  هــذا  يعنــي  ال 

الزهــد اإلســالمي -املعــروف بأســاء مختلفــة 

ــى  ــا ع ــد كليًّ ــّوف- كان يعتم ــد والتص كالزه

ــري  ــاك الكث النــاذج املســيحية. فقــد كان هن

))5) حول أطروحات بكاء الخشية يف اإلسالم. انظر:

الســينايئ  أنسطاســيوس  أشــار  وقــد   .(Fritz Meier, “Bakkāʾ”, EI²(
ــاب املســيحيني عــن  ــل الكت ــة، وهــو أحــد أوائ ــوىف ســنة 700 ميالدي )املت

اإلســالم) إىل بــكاء الخشــية باعتبــاره هبــة اللــه التــي متنحهــا الــروح 

القــدس، واّدعــى أن اليهــود والعــرب ليــس لهــم نصيــب مــن الــروح 

القــدس؛ ألنهــم ال يبكــون:
Anastasius of Sinai, Anastasii Sinaitae Quaestiones et re-
sponsiones, eds Marcel Richard and Joseph A. Munitiz, 
Turnhout-Leuven, Brepols-Leuven University Press (“Cor-
pus christianorum. Series Graeca”, 59), 2006, p. 102;
 وأشــكر نيكــوالس مارينيــدس عــى هــذا املرجــع. وحــول مســألة ذكــر اللــه 

يف اإلســالم، راجــع: 
Louis Gardet, “Dhikr”, EI²; Mary Hansbury, “Remembrance 
of God and its Relation to Scripture in Isaac III Including 
Insights from Islamic and Jewish Traditions”, in The Syriac 
Writers of Qatar in the Seventh Century, eds Mario Kozah, 
Abdulrahim Abu-Husayn, Saif Shaleen Al-Murikhi and Haya 
Al Thani, Piscataway, Gorgias Press (“Gorgias Eastern Chris-
tian studies”, 39), 2015, p. 93-121 (with further references).
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ــة عــن  ــق الزهــد اإلســالمي املتباين مــن طرائ

الســوابق املســيحية يف العصــور املتأخــرة، 

ــة  ــتية والبوذي ــالت الزرادش ــن مدخ ــال ع فض

اإلســالم  داخــل  واملُحَدثــات  والهندوســية 

ــى أن  ــد ع ــك، نؤك ــن ذل ــداًل م ــه )53). ب نفس

الزهــد اإلســالمي تطــور يف مقابــل، ورًَدا عــى 

ــة. ــيحية القامئ ــات املس املارس

نصــل هنــا إىل الســياق االجتاعــي األكــرث 

أهميــة لحديــث الرهبنــة والجهــاد يف القــرن 

الصــالت  الرغــم مــن  الثاين/الثامــن. عــى 

ــالمية  ــد اإلس ــات الزه ــني مارس ــة ب الواضح

ــه يوجــد جانــب واحــد مــن  واملســيحية، فإن

ــم يتــاَش مــع مســلمي  الزهــد املســيحي لـ

ــا  ــة، ك ــة التاّم ــو العزوب ــة، وه ــك الحقب تل

وتــور  إجنــاز جولدزيهــر  مــن  الحــظ كل 

ــا))5). كان هــذا لينطبــق بشــكل  أندريــه قدميً

خــاص عــى مجتمــع علــاء الســّنة املتشــّكل 

)53) هــذا هــو موضــوع أطروحــة الدكتــوراه التــي سيناقشــها جــون 

زالســي بجامعــة هارفــارد قريبــا. ومــن أجــل استكشــاف تلــك املوضعــات 

ــر:  ــكل أويّل، انظ بش

Serafim Seppälä, In Speechless Ecstasy: Expression and Inter-

pretation of Mystical Experience in Classical Syriac and Sufi 

Literature, Helsinki, Finnish Oriental Society (“Studia orien-

talia”, 98(, 2003; Georg Günter Blum, Die Geschichte der Be-

gegnung christlich-orientalischer Mystik mit der Mystik des 

Islams, Wiesbaden, Harrassowitz (“Orientalia biblica et chris-

tiana”, 17(, 2009; cf. Tor Andrae, “Zuhd und Mönchtum”, Le 

monde oriental, 25 (1931(, p. 296-327.

))5) مــن أجــل االطــالع عــى الحجاج املتأخر بشــأن التأثري املســيحي، انظر: 

Feryal, Emergence of Early Sufi Piety, esp. p. 142-143.

حديثـًـا يف صــدر العــر العبــايس، الــذي رفض 

إفــراط التقليــد القديــم، ودعــا إىل اتبــاع 

ــنّي  ــا ب ــد، ك ــدااًل« يف الزه ــرث »اعت ــج أك نه

ــى  ــدارة)55). تخ ــز بج ــرود هوروفيت ــك من ذل

جميــع الزهــاد املســيحيني تقريبًــا يف العصــور 

ــاء، يف  ــة النس ــن مواقع ــرة ع ــة املتأخ القدمي

حــني أن معظــم نظرائهم املســلمني -باســتثناء 

النــاذج بالغــة التطــرف- لـــم يفعلــوا ذلــك 

)عــى الرغــم مــن التريــر الخفــي للعزوبــة يف 

القــرآن) )56). ويُنقــل الحديــث املشــهور عــن 

محمــد يف ســنن ابــن ماجــه )ت. 73)/887): 

»النــكاح مــن ســنتي فمــن لـــم يعمل بســنتي 

ــا  ــث نهي ــي«. يعكــس هــذا الحدي فليــس من

ــنن أيب  ــوارد يف س ــن ذاك ال ــًة م ــرث رصاح أك

داود: »ال رصورة يف اإلســالم«)57).

ــان  ــات حــول الصحــايّب عث ــت الرواي كان

بــن مظعــون )ت. 3/))6-5)6) أحــد الســبُل 

األساســية للكشــف عــن التوجهــات املناهضــة 

ــث/  ــن والثال ــني الثاين/الثام ــة يف القرن للعزوب

(55( Goldziher, Introduction to Islamic Theology and Law, p. 
122-123; Andrae, Garden of Myrtles, p. 41-50.

(56( Nimrod Hurvitz, “Biographies and Mild Asceticism: A 
Study of Islamic Moral Imagination”, Studia Islamica, 85 
(1997), p. 41-65.

نْيَــا  )57) القــرآن، ســورة الكهــف، }الْــَاُل َوالْبَُنــوَن ِزيَنــُة الَْحيَــاِة الدُّ

ــى  ــاًل{. وهــو معن ــرْيٌ أََم ــا َوَخ ــَك ثََوابً ــَد َربِّ ــرْيٌ ِعن ــاُت َخ الَِح ــاُت الصَّ َوالْبَاِقيَ

ــات  ــل آي ــزواج واإلنجــاب، مث ــرية يف القــرآن تدعــو إىل ال ــات كث ــه آي تقابل

ــر. ــان، املدث ــاء، الفرق ــور: النس ــن س ــة م متفرق
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ــالمية، كان  ــات اإلس ــب املروي ــع. بحس التاس

عثــان بــن مظعــون هــو الرجــل الثالــث 

عــش الــذي اعتنــق اإلســالم، ثــم هاجــر الحًقا 

ــات،  ــض الرواي ــب بع ــة)58). وبحس إىل الحبش

ــا لعثــان وشــارك بحــرة يف  كان النبــي محبًّ

تشــييع جنازتــه. يف الوقــت ذاتــه، نهــى النبــي 

ــه  ــن طريقت ــم ع ــون بحس ــن مظع ــان ب عث

ــا جــًدا  ــه كان متطرفً ــل إن الزاهــدة )فقــد قي

يف زهــده لدرجــة أنــه رفــض رشب الخمــر 

حتــى يف الجاهليــة قبــل أن يتــم تحريــم 

ــدوره، يف  ــتنكار، ب ــذا االس ــر ه ــر). يظه الخم

الكثــري مــن أخبــار الســري املنشــورة. فقــد أورد 

ــن ســليان )ت.50)/767)  ــل ب ــّر مقات املُف

الخــر التــايل عــن عثــان بــن مظعــون عنــد 

ــي  ــدة الت ــن ســورة املائ ــة 87 م تفســريه اآلي

املفــرط)59):  التديــن  مخاطــر  مــن  تحــذر 

ــاِت  ــواْ طَيِّبَ ــواْ الَ تَُحرُِّم ــَن آَمُن ــا الَِّذي ــا أَيَُّه }يَ

ــور  ــل بأم ــا يتص ــْم{. في ــُه لَُك ــلَّ اللَّ ــا أََح َم

(58( Ibn Māǧah, Sunan, ed. Muḥammad Fuʾād ʿAbd al-
Bāqī, Cairo, Dār iḥyāʾ al-kutub al-ʿarabiyya, 1952-1953, I, p. 
592, no 1846; cf. Wensinck, Concordances, VI, 554 ff; Abū 
Dāwūd, Sunan, p. 266, no 1729; Lane, Arabic-English Lexi-
con, IV, p. 1672, specifically ‘ “absence of intercourse with 
women.” For more on this, see El-Badawi, “From ‘Clergy’ 
to ‘Celibacy.’ 

)59) لالطالع عى خلفية للموضوع، انظر: 
=Arent Jan Wensinck, “ʿUth̲̲mān b. Maẓʿūn”, EI²; Gilliot, “Le 
Coran avant le Coran,” p. 165-177; Ibn Saʿd, Biographien 
Muhammeds, seiner Gefährten und der späteren Träger 
des Islams, ed. Eduard Sachau, Leiden, Brill, 1904-1940, III/
ii, p. 286-291 (including ʿUṯmān’s aversion to alcohol).

امللبــس والنســاء، نزلــت هــذه اآليــة يف عــشة 

ــن  ــر ب ــب، عم ــن أيب طال ــي ب ــم: ع ــر، ه نف

ــارس،  ــن ي ــّار ب ــعود، ع ــن مس ــاب، اب الخط

ــود،  ــن األس ــداد ب ــون، املق ــن مظع ــان ب عث

اليــان،  بــن  الغفــارّي)60)، حذيفــة  ذر  أيب 

وســامل مــوىل أيب حذيفــة، ورجــل آخــر. فقــد 

بــن مظعــون  عثــان  منــزل  اجتمعــوا يف 

ــنا  ــى أنفس ــرّم ع ــى نح ــوا حت ــوا »تعال وقال

الطعــام واللبــاس والنســاء« وبعضهــم اقــرح 

أن يقطــع بعضهــم مذاكــريه، وأن يرتــدوا رّث 

ــع  ــوا الصوام ــرح) )61)، وأن يبن ــاب )امل الثي

ــاس.  ــن الن ــوا ع ــا وينقطع ــوا فيه فيرهب

ــا  ــل مـ ــيعلم جريـ ــق، سـ ــت الحـ يف وقـ

اجتمعـــت عليـــه هـــذه الجاعـــة، وســـيبلغ 

ـــدوره،  ـــي ،ب ـــيخر النب ـــدث. وس ـــا ح ـــي مب النب

حكيـــم  بنـــت  خولـــة  عثـــان  زوجـــة 

التـــي كانـــت مشـــدوهة مـــن علـــم النبـــي 

ـــا  ـــرًا صارًم ـــد تحذي ـــا محم ـــرك له ـــة. ت بالواقع

ـــام  ـــاس والطع ـــك: اللب ـــويل لزوج ـــان: »ق لعث

(60( Muqātil b. Sulaymān, Tafsīr Muqātil b. Sulaymān, ed. 
ʿAbd Allāh Maḥmūd Šiḥātah, Cairo, al-Hayʾa l-miṣriyya 
l-ʿāmma li-l-kitāb, 1979-1989, I, p. 498-500.

))6) يف مواضــع أخــرى، يتحــدث النبــي إىل أيب ذر عــن تقاليــد الرهبانيــة-

الجهــاد مــع ذكــر أقــوال أخــرى يف الزهــد، أليب نعيــم األصفهــاين، الحليــة، 

ص68). وحــول زهــد أيب ذر، راجــع:
Ahmed Mohamed Al-ʿAssal, “Asceticism in Early Islam, with 
an Edition of Part of the Kitāb al-Zuhd wa ʾl-Raqāʾiq of Ibn 
al-Mubārak”, PhD dissertation, University of Cambridge, 
1968, p. 47-54.
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ــم،  ــد عودتهـ ــنتنا«. وعنـ ــن ُسـ ــاء مـ والنسـ

أبلغـــت خولـــة الرجـــال مبـــا قالـــه النبـــي، 

ونزلـــت اآليـــة القرآنيـــة ســـالفة الذكـــر. 

ــدة  ــاوز مـ ــد تجـ ــان كان قـ ــدو أن عثـ ويبـ

اإليـــالء املـــرح بهـــا يف النـــص القـــرآين 

والتـــي تصـــل إىل أربعـــة أشـــهر )ســـورة 

البقـــرة، اآليـــة 6)))، والتـــي ميكـــن للمـــرأة 

ـــك  ـــدم التمس ـــا لع ـــارق زوجه ـــا أن تف بعده

ــة. ــه الزوجيـ بواجباتـ

باإلضافـــة إىل ذلـــك، ذكـــرت العديـــد 

ـــول عثـــان مفهـــوم  مـــن اآلثـــار املبكـــرة ح

ــى  ــا. عـ ــلبي دامئًـ ــياق سـ ــة يف سـ الرهبانيـ

ـــارك  ـــن املب ـــه ب ـــد الل ـــال، أورد عب ـــبيل املث س

كتـــاب  يف  عثـــان  عـــن  التـــايل  األثـــر 

الزهـــد)62):

ــال  ــة قـ ــن حيويـ ــر بـ ــو عمـ ــم أبـ أخربكـ

حدثنـــا يحيـــى قـــال حدثنـــا الحســـن قـــال 

ـــن  ـــدين ب ـــا رش ـــال خربن ـــه ق ـــد الل ـــا عب أخربن

ـــعد  ـــن س ـــم ع ـــن أنع ـــي اب ـــال حدثن ـــعد ق س

ــون أىت  ــن مظعـ ــان بـ ــعود أن عثـ ــن مسـ بـ

ـــذن  ـــه وســـلم فقـــال: ائ ـــه علي ـــي صـــى الل النب

لنـــا باالختصـــاء. فقـــال رســـول اللـــه صـــى 

ــوي  ــذر اللغ ــوض، فالج ــن الغم ــو م ــح ال يخل ــذا املصطل ــى ه ))6) معن

ــة  ــة )منــرح) القريب ــق بالرعــي، والصيغــة اللغوي ــاليث )س،ر،ح) متعل الث

ــاب. انظــر: ــن الثي ــي التجــرد أو التخفــف م ــة تعن ــن هــذه الكلم م
Lane, Arabic- English Lexicon, IV, p. 1344-1346.

اللـــه عليـــه وســـلم: ليـــس منـــا مـــن خـــى وال 

اختـــى، إن إخصـــاء أمتـــي الصيـــام. فقـــال: 

ــياحة.  ــا يف السـ ــذن لنـ ــه ائـ ــول اللـ ــا رسـ يـ

فقـــال: إن ســـياحة أمتـــي الجهـــاد يف ســـبيل 

اللـــه. فقـــال: يـــا رســـول اللـــه ائـــذن لنـــا يف 

ـــوس  ـــي الجل ـــب أمت ـــال: إن تره ـــب. فق الرته

يف املســـاجد وانتظـــار الصـــالة.

ـــياحة  ـــن الس ـــا ع ـــا مألوفً ـــا كالًم ـــد هن نج

ـــان  ـــن عث ـــع ع ـــياق أوس ـــن س ـــاد ضم والجه

بـــن مظعـــون وزهـــده. وعـــى الرغـــم مـــن 

وروده يف نفـــس املصـــدر املبكـــر -كتـــاب 

ـــال  ـــل احت ـــهل تخي ـــن الس ـــه م ـــد- فإن الزه

كيـــف تـــم تعميـــم هـــذا الـــكالم املألـــوف 

ــا يف  ــل تضمينهـ ــورة أواًل قبـ ــث مأثـ كأحاديـ

ســـرية هـــذا الصحـــايّب. 

الـذي  الحديـث  إن  بوضـوح،  نقـول 

اسـتصحبناه للنقاش يف بداية هذه الدراسـة ال 

يسـتهجن الرهبانية والسـياحة. بداًل من ذلك، 

يعـّر عـن الفكـرة القائلـة بـأن لـكل جاعـة 

اللـه  خشـية  يف  املتبَعـة  الخاصـة  طريقتهـا 

-الرهبانيـة- والطريقـة التـي يعـّر بها اإلسـالم 

عـن تلك الخشـية هي الجهـاد. إذن، ميكن أن 

نتحـدث عـن موقـف »اسـتبدايل« يف أحاديث 

العـر العبـايس املبكـر: نتيجًة للغة امللتبسـة 

باعتبارهـا  الرهبانيـة  تصويـر  تـم  للقـرآن، 

مارسـًة عامـة للخشـية، ومنطًـا محـدًدا مـن 
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أمنـاط التديـن املسـيحي تـم إبطالـه مبجـيء 

الواضـح  مـن  ذاتـه،  الوقـت  يف  اإلسـالم)63). 

أنـه ال يجـري الحديـث عـن حالـة املفاصلـة 

الواضحـة لـآلراء السـلبية الريحـة املوجودة 

يف مصـادر العصور الوسـطى املتأخـرة )وغالبًا 

أنهـا أقـدم تكـرار لتقاليـد  مـا يُفـرض خطـأً 

الرهبانيـة) التـي تنص عـى أنـه: »ال رهبانية/

سـياحة يف اإلسـالم«))6). بـداًل مـن ذلك، تكمن 

اآلراء. هـذه  ثنايـا  يف  مـا  مـكان  يف  الرسـالة 

كيــف تحــّول املســلمون األوائــل مــن 

ــض  ــة إىل الرف ــرم الرهبن ــردد يح ــف م موق

ــات  ــدو أن مروي ــع، يب ــا)65)؟ يف الواق ــام له الت

ــون  ــن مظع ــان ب ــن عث ــايس ع ــر العب الع

قــد لعبــت دوًرا مهــًا يف هــذه العمليــة. 

(63( Ibn al-Mubārak, Kitāb al-Zuhd, p. 290, no 845; isnād, 
for Abū ʿUmar b. Ḥayyawayh, Yaḥyā, al-Ḥusayn, and ʿAbd 
Allāh, per above, n. 12. Rišdīn b. Saʿd al-Mahrī, Egyptian, 
no death date (al-Mizzī, Tahḏīb, IX, p. 191-195, no 1911).

))6) يف هــذا الســياق، انظــر مــا أورده الغــزايل يف إحيــاء علــوم الديــن مــن 

خــر يــشح فيــه راهــب مــن رهبــان الصــني لزائــر مســلم أن الراهــب هــو 

ــه،  ــى بالئ ــر ع ــه، ويص ــده يف عليائ ــائه، وميج ــه يف س ــى الل ــذي يخ ال

ويــرىض بقضائــه، ويشــكره عــى آالئه ونعمــه، ويتواضــع لعظمتــه، ويخضع 

لقوتــه وكريائــه، ويفكــر يف آثامــه وعقوبتهــا. يصــوم النهــار، ويقــف 

بالليــل يناجــي اللــه. هــذا هــو الراهــب. صــادر، رهبــان عــرب، )ص/ 63).

(65( This slogan is missing from pre-canonical and canon-
ical hadith collections. Despite this, several scholars have 
regarded the slogan as antedating the rahbāniyya-ǧihād 
tradition; e.g. Massignon, Essay, p. 99; cf. Goldziher, Muslim 
Studies, II, p. 357; El-Badawi, “From ‘Clergy’ to ‘Celibacy,’ ” 
p. 9. The closest we find in the early sources is the categor-
ical statement against abstaining from sex with women (lā 
ṣarūra fī l-islām), see above, n. 58.

الــرزاق  عبــد  أورد  املثــال،  ســبيل  فعــى 

ــان  الصنعــاين )ت. )))/7)8) خــرًا عــن عث

ــتنكار الشــديد  ــن االس ــّر ع ــون يع ــن مظع ب

للرهبانيــة كــا لـــم نــَر مــن قبــل حتــى اآلن. 

يــورد هــذا الخــر يف بــاب بعنــوان »وجــوب 

ــه  النــكاح وفضلــه«، والــذي يحمــل يف مجمل

ــة)66). ــة للعزوب ــة مناهض ــالة ضمني رس

مظعــون  بــن  عثــان  امــرأة  دخلــت 

ــم- عــى عائشــة،  ــة بنــت حكي -واســمها خول

وهــي بــاذة الهيئــة، فســألتها: مــا شــأنك؟ 

فقالــت: زوجــي يقــوم الليــل، ويصــوم النهــار، 

فدخــل النبــي صــى اللــه عليــه وســلم فذكرت 

ــه  ــى الل ــي ص ــي النب ــة، فلق ــه عائش ــك ل ذل

عليــه وســلم فقــال: » يــا عثــان، إن الرهبانية 

لـــم تكتــب علينــا، أمــا لــك يفَّ أســوة؟ فواللــه 

إين أخشــاكم للــه وأحفظكــم لحــدوده ألنــا«. 

عنــد  ماثلــة  مرويــات  توجــد  كــا 

والدارمــي )ت.  ابــن ســعد )ت.30)/5)8) 

ــن  ــان ب ــي عث ــا النب ــذر فيه 55)/869)، يح

)66) يف هذا الصدد، انظر:
esp. Melchert, “Muslim Renunciants and Christian 
Monks,” p. 142.
وعــى الرغــم مــن انتشــار رفــض الرهبانيــة يف صــدر اإلســالم، فــإن بعــض 

الكتــاب املتصوفــة عالجــوا تلــك املســألة بشــكل أكــرث تــردًدا، انظــر:
e.g. al-Muḥāsibī (d. 243/857), al-Riʿāya li ḥuqūq Allāh, 
ed. Margaret Smith, London, E.J.W. Gibb Memorial Trust-
Messrs Luzac & Co. (“E.J.W. Gibb memorial series. New 
series”, 15), 1940, p. 4-5; and Ǧunayd (d. 298/910), Kitāb 
Dawāʾ al-arwāḥ in Arthur John Arberry, “The Book of the 
Cure of Souls”, Journal of the Royal Asiatic Society, 2 (1937), 
p. 225, 231; I thank John Zaleski for these references.
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ــت  ــا ليس ــة باعتباره ــن الرهباني ــون م مظع

مــن دينــه بحــال من األحــوال)67). ال تســتخدم 

مدونــات الحديــث يف القــرن الثالــث -مبــا يف 

ذلــك البخــاري )ت.56)/870)، ومســلم )ت. 

)ت.73)/887)،  ماجــه  وابــن   ،(875/(6(

مصطلــح  )ت.79)/)89)-  والرمــذي 

الرهبانيــة يف هــذا الســياق، بــل تذكــر أن 

مارســة عثــان بــن مظعــون للتبتــل )راجــع: 

اآليــة 8 مــن ســورة املزّمــل) كانــت مارســة 

ــايل، يبــدو أن التخــي  غــري إســالميّة)68). وبالت

ــة  ــاة االجتاعي ــس والحي ــزواج والجن ــن ال ع

ــايل،  ــان، وبالت ــع عث ــكالية م ــب اإلش ــو ل ه

ــا. ــة أيًض ــع الرهباني م

اإلسالم والثورة الجنسية الثانية 
في العصور المتأخرة:

دعونــا ننتقــل عنــد هــذه النقطــة للنظــر 

يف معنــى رفــض العزوبــة يف الســياق األوســع 

ــة  ــرة، خاص ــة املتأخ ــور القدمي ــة العص لثقاف

ــح  ــا بكب ــول عالقته ــات ح ــود نقاش ــع وج م

(67( Abd al-Razzāq, al-Muṣannaf, ed. Ḥabīb al-Raḥmān al-
Aʿẓamī, Beirut, al-Maktab al-islāmī (“Manšūrāt al-maǧlis 
al-ʿilmi”̄, 39/6), 1983, VI, p. 167-168, no 10375; cf. Aḥmad 
b. Ḥanbal, Musnad al-imām Aḥmad b. Ḥanbal, eds Samīr 
Ṭāhā l-Maǧḏūb and Muḥammad Salīm Ibrāhīm Samāra, Bei-
rut, al-Maktab al-islāmī, 1993, VI, p. 256, no 25772.

(68( Ibn Saʿd, Biographien Muhammeds, III/ii, p. 287; al-
Dārimī, Musnad al-Dārimī, ed. Ḥusayn Salīm Asad al-Dārānī, 
Riyadh-Beirut, Dār al-muġnī-Dār Ibn Ḥazm, 2000, III, p. 
1386, no 2215.

ــم أن  ــن امله ــة. م جــاح الشــهوة، والروحاني

بدايــات  يف  العزوبــة  اســتنكار  أن  نالحــظ 

اإلســالم لـــم يكــن ليوجــد إال يف عــامل كانــت 

العزوبــة فيــه أول خيــار حقيقــي لبعــض 

ــًدا عــن  ــع، وبعي ــني. يف الواق املســلمني املؤمن

أخبــار عثــان بــن مظعــون، نعــرف العديــد 

غــريه مــن الشــخصيات اإلســالمية البــارزة 

والــزواج  الجنــس  عــن  أحجمــت  التــي 

خــالل القــرون األوىل التــي أعقبــت الهجــرة. 

ــس  ــد قي ــن عب ــر ب ــّي عام ــم التابع ــن بينه م

)منتصــف القــرن األول/الســابع)، الــذي قيــل 

ــم  ــان حك ــه إب ــل عزوبيت ــن أج ــي م ــه نُف إن

بنــي أميــة، وإبراهيــم بــن أدهــم، واملتصوفــة 

)ت.80)/796)،  العدويــة  رابعــة  البريّــة 

عــى ســبيل املثــال ال الحــر)69). وجميعهــم 

ينتمــي إىل سلســلة مــن الزهــد اإلســالمي 

ــش بـ»املبالغــة  ــه ألكســندر كني املبكــر وصف

يف  نضــع  أن  ينبغــي  الدنيــا«)70).  نبــذ  يف 

(69( Al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ al-Buḫārī, Damascus, Dār Ibn Kaṯīr, 
2002, p. 1294, no 5073-5074; Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, ed. 
Muḥammad Fuʾād ʿAbd al-Bāqī, Cairo, Muʾassasat al-
muḫtār, 2005, p. 563, no 1402a-b; Ibn Māǧah, Sunan, I, p. 
340-341, no 1853; al-Tirmiḏī, al-Ǧāmiʿ al-ṣaḥīḥ wahuwa 
sunan al-Tirmiḏī, ed. Aḥmad Muḥammad Šākir, Beirut, Dār 
iḥyāʾ al-turāṯ alʿarabī, 1980, III, p. 394, no 1083; on tabattul, 
see Al-ʿAssal, “Asceticism in Early Islam,” p. 6-7;Lane, Ara-
bic-English Lexicon, I, p. 150.

(70( Charles Pellat, “ʿĀmir b. ʿAbd al-Ḳays”, EI²; Andrae, In 
the Garden of Myrtles, p. 46-47; Margaret Smith, Rābiʿa the 
Mystic & her Fellow Saints in Islām, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1984, p. 10-19.
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اعتبارنــا أن الزهــاد مــن أمثــال هــؤالء كانــوا 

القاعــدة  وليســوا  للقاعــدة،  اســتثناءات 

الجــداالت  مــن  الرغــم  فعــى  نفســها: 

الصوفيــة  كتّــاب  قّدمهــا  التــي  العنيفــة 

املتأخريــن دفاًعــا عــن العزوبــة، مثــل أيب 

ــار  ــن أث ــي )ت. 998/386) -الذي ــب امل طال

كتابــه »قــوت القلــوب« تعليًقــا شــهريًا عليــه 

فــإنَّ  الغــزايل )ت.505/)))))-  ِقبــل  مــن 

اإلحجــام عــن الجنــس كان دامئًــا مارســة 

ــة،  ــالم، ويف الحقيق ــات اإلس ــية يف بداي هامش

ــة  ــذه املارس ــارصون ه ــلمون املع أدان املس

ــع)71). ــاق واس ــى نط ع

فـــإنَّ اإلحجـــام عـــن الجنـــس كان دائًمـــا 

ممارســــــــة هامشيــــــــــة فـــي بدايـــــــــات 

اإلســــــــــــــالم، وفـــــــــي الحقيقــــــــة، أدان 

المسلمون المعاصرون هذه الممارسة 

علـــى نطـــاق واســـع.

القائــم  الجــدل  هــذا  فهــم  رُمنــا  إذا 

حــول العزوبــة يف القرنــني الثــاين والثالــث 

الهجريــني -ســواء بالرفــض أو القبــول- يجــب 

أن نســتذكر طبيعــة العــامل الــذي توارثــه 

املســلمون: بــدًءا مــن القــرن الرابــع، إن لـــم 

ــري  ــيحية تغي ــدأت املس ــك، ب ــل ذل ــن قب يك

(71( Knysh, Islamic Mysticism, p. 18-26.

الكثــري مــن التوجهــات التــي كفلتهــا بدرجــة 

ــم.  ــع القدي ــس يف املجتم ــول الجن ــرية ح كب

وكــا بــنّي كٌل مــن ميشــيل فوكــو وبيــر براون 

وكايــل هاربــر، كان للثــورة الجنســية يف تلــك 

ــني)72). ــن إجرائي ــرة أثري ــور املتأخ العص

أواًل، أصبحـــت العذريـــة يُنظـــر إليهـــا 

بوصفهـــا الصـــورة األكـــرث ورًعـــا يف التعبـــري 

عـــن الحيـــاة املســـيحية. وعـــى الرغـــم 

ــع  ــاركته جميـ ــال تشـ ــذا املخيـ ــن أن هـ مـ

الطبقـــات االجتاعيـــة، فإنـــه يف الواقـــع 

كان مُيـــارَس مـــن ِقبـــل جاعـــة صغـــرية 

ـــن  ـــب م ـــون يف الغال ـــاس، تتك ـــني الن ـــبيًا ب نس

ــريوس.  ــال األكلـ ــات ورجـ ــان والراهبـ الرهبـ

ـــة  ـــرث راديكالي ـــب األك ـــر الجان ـــذا، انح وهك

يف النظـــرة املســـيحية للجنـــس يف طبقـــة 

ــع  ــة املجتمـ ــاركًا بقيـ ــة، تـ ــة ضيقـ اجتاعيـ

(72( Abū Ṭālib al-Makkī, Die Nahrung der Herzen: Abū Ṭālib 
al-Makkīs Qūt al-qulūb, ed. and transl. Richard Gramlich, 
Stuttgart, F. Steiner (“Freiburger Islamstudien”, 16/3), 1994, 
III, p. 536-602; cf. Beatrix Immenkamp, “Marriage and Cel-
ibacy in Mediaeval Islam: A Study of Ghazali’s Kitāb ādāb 
al-nikāḥ”, PhD dissertation, University of Cambridge, 1994; 
and the English translation of al-Ġazālī’s treatise: Marriage 
and Sexuality in Islam: A Translation of al-Ghazali’s Book on 
the Etiquette of =Marriage from the Iḥyāʾ, transl. Madelain 
Farah, Salt Lake City, University of Utah Press, 1984. I am 
grateful to Khaled El-Rouayheb for pointing me to this de-
bate. Here, I feel that the useful overview of Shahzad Bashir, 
“Islamic Tradition and Celibacy”, in Celibacy and Religions 
Traditions, ed. Carl Olson, New York, Oxford University 
Press, 2008, p. 133-147 overstates just how widespread 
celibacy ever was in Islamic culture, especially in the early 
period; the article does not engage with any of the denun-
ciations of celibacy cited here.
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ــبة  ــا، بالنسـ ــل. ثانيًـ ــل التناسـ ــل فعـ ليواصـ

للغالبيـــة العظمـــى مـــن املســـيحيني الذيـــن 

لــــم يكونـــوا رياضيـــني روحانيـــني، وهـــم رعايـــا 

ـــريوس،  ـــن األكل ـــا م ـــة الدني ـــية والطبق الكنس

ـــية  ـــة الجنس ـــة للعف ـــري العالي ـــت املعاي أصبح

ـــري  ـــذه املعاي ـــززت ه ـــد ع ـــدة. وق ـــي القاع ه

ــت  ــا أدانـ ــادي كـ ــزواج األحـ ــة الـ منظومـ

ـــوم  ـــود خص ـــن وج ـــم م ـــى الرغ ـــالق. وع الط

ــن  ــرث مـ ــورة)73)، واألكـ ــذه الثـ ــني لهـ معارضـ

ــل  ــح يف تحويـ ــم تنجـ ــا لــ ــم أنهـ ــك رغـ ذلـ

كل مجتمـــع دبّـــت فيـــه))7)، فإنهـــا تركـــت 

ــول الجنـــس يف  ــا حـ ــًدا جريئًـ ــااًل جديـ مخيـ

معظـــم أنحـــاء حـــوض البحـــر املتوســـط 

ــط. والـــشق األوسـ

درج املســـلمون األوائـــل عـــى تلـــك 

ــيحية  ــا املسـ ــت فيهـ ــي أحدثـ ــاحة التـ السـ

هـــذا التحـــول املذكـــور. يف الواقـــع، كانـــت 

(73( Michel Foucault, Histoire de la sexualité, Paris, Galli-
mard (“Bibliothèque des histoires”), 1976-1984; Peter 
Brown, The Body and Society: Men, Women, and Sexual 
Renunciation in Early Christianity, New York, Columbia 
University Press (“Lectures on the history of religions”, 13), 
1988 (and 20th anniversary edn., 2008); Kyle Harper, From 
Shame to Sin: The Christian Transformation of Sexual Mo-
rality in Late Antiquity, Cambridge-London, Harvard Univer-
sity Press (“Revealing antiquity”, 20), 2013.

)74) مثــل جوفينيــان )ت. 405 م)، الــذي كان يعتقــد أن املســيحيني 

العــزاب وغــري العــزاب يتمتعــون باملســاواة الروحيــة الالزمــة، انظــر:

David G. Hunter, Marriage, Celibacy, and Heresy in Ancient 

Christianity: The Jovinianist Controversy, Oxford, Oxford 

University Press (“The Oxford early Christian studies”(, 2007.

إحـــدى العواقـــب الهائلـــة لصعـــود اإلســـالم 
ـــية  ـــورة جنس ـــميته بـ»ث ـــا أس ـــة م ـــي بداي ه
ثانيـــة« تحـــدت ضمنيًـــا األفـــكار املســـيحية 
ــص  ــا يخـ ــرة فيـ ــة املتأخـ ــور القدميـ للعصـ
ــل يف  ــى االقـ ــة )عـ ــزواج والعائلـ ــا الـ قضايـ
أماكـــن مثـــل مـــر وســـوريا وشـــال أفريقيـــا 
املســـيحيون  شـــّكل  حيـــث  واألندلـــس، 
أغلبيـــة الســـكان، واســـتمر اإلرث الرومـــاين 
ـــد  ـــب التقلي ـــات). مبوج ـــد الفتوح ـــرون بع لق
أن  املســـلمني  للرجـــال  يحـــق  الجديـــد، 
ـــوا يف  ـــة أزواج وأن ينخرط ـــني أربع ـــوا ب يجمع
ـــة  ـــع مجموعـــة متنوع ـــات الجنســـية م عالق
مـــن الشيـــكات خـــارج إطـــار العالقـــة 
الزوجيـــة، مبـــا يف ذلـــك التـــري بالجـــواري 
ـــا.  واإلمـــاء)75) كـــا كان الطـــالق أيًضـــا مشوًع
ــى  ــالم عـ ــد اإلسـ ــك، أكـ ــن ذلـ ــم مـ واألهـ
ــد  ــم يعـ ــة لــ أن الســـعي لتحقيـــق القداسـ
يتطلـــب مـــن الرجـــل الـــوِرع أن يتخـــى 
عـــن ملـــذات الجســـد، كـــا فعـــل رهبـــان 
العصـــور القدميـــة املتأخـــرة. بـــداًل مـــن 
ـــّي حـــرًا يف مارســـة  ـــك، صـــار الرجـــل التق ذل
ــد،  ــي محمـ ــل النبـ ــية، مثـ ــه الجنسـ فحولتـ

ــرأة  ــشة امـ ــالث عـ ــن ثـ ــزوج مـ ــذي تـ الـ

(75( Lev Weitz, “Polygyny and East Syrian Law: Local Practic-
es and Ecclesiastical Tradition”, in The Late Antique World of 
Early Islam: Muslims among Christians and Jews in the East 
Mediterranean, ed. Robert G. Hoyland, Princeton, The Dar-
win Press (“Studies in late antiquity and early Islam”, 25), 
2015, p. 157-191; cf. Payne, A State of Mixture, p. 108-117.
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ـــه)76).  ـــة حيات ـــال طيل ـــبعة أطف ـــه س ـــن ل أنج

يف مقابـــل املبـــادئ االجتاعيـــة للمســـيحية 

ـــدر  ـــة لص ـــة األخالقي ـــت املدون ـــرة، كان املتأخ

واضـــح. نحـــو  عـــى  مختلفـــة  اإلســـالم 

ــات  ــظ أن املارسـ ــم أن نالحـ ــن املهـ مـ

ـــن  ـــم تك ـــل لـ ـــني املســـلمني األوائ الجنســـية ب

ـــى  ـــيحية، ع ـــة املس ـــي يف معارض ـــاغ بوع تُص

األقـــل يف البدايـــة. فقـــد اســـتندت تلـــك 

املارســـات إىل مجموعـــة متنوعـــة مـــن 

املعطيـــات، مبـــا يف ذلـــك تلـــك الخاصـــة 

واليهـــود،  اإلســـالم،  قبـــل  مـــا  بعـــرب 

ـــة  ـــن رأوا يف مســـألة الخصوب ـــني، الذي واإليراني

أجـــل  مـــن  ــا  إيجابيًّـــا ورضوريًـّ عنـــًرا 

ـــاك  ـــة، كان هن ـــوين)77). يف الحقيق ـــراع الك ال

(76( Wael Hallaq, Sharīʿa: Theory, Practice, Transforma-
tions, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, p. 
271-280; on women, sex, and marriage in early Islam, see 
Leila Ahmed, Women and Gender in Islam: Historical Roots 
of a Modern Debate, New Haven-London, Yale University 
Press, 1992, p. 41-63; Kecia Ali, Marriage and Slavery in 
Early Islam, Cambridge-London, Harvard University Press, 
2010; id., Sexual Ethics and Islam, Oxford, Oneworld, 2006.

)77) ابــن إســحاق، الســرة النبويــة، )ص/ )79- 798). ويف هــذا الســياق، 

ميكننــا بــدء فهــم ســبب تنــاول بعــض املجادلــني املســيحيني ملســألة 

ــن  ــد ب ــة زي ــر حادث ــال، انظ ــبيل املث ــى س ــة، ع ــّي املزعوم ــهوانية النب ش

ــا  ــة 37)، ك ــزاب اآلي ــورة األح ــع س ــش )راج ــت جح ــب بن ــة وزين حارث

ــر: ــقي )ت. 9)7) انظ ــا الدمش ــا يوحن ذكره
Gk text in Daniel J. Sahas, John of Damascus on Islam, Leid-
en, E.J. Brill, 1972, p. 138; and Eulogius of Córdoba (d. 859 
CE): Juan Gil (ed.), Corpus scriptorum Muzarabicorum, Ma-
drid, Instituto Antonio de Nebrija (“Manuales y anejos de 
‘Emerita’ ”, 28), 1973, II, p. 398; cf. David Stephan Powers, 
Zayd, Philadelphia, University of Pennsylvania Press (“Divi-
nations”), 2014, p. 30-48.

ـــداد املارســـة بـــني املســـلمني  الكثـــري مـــن امت

ـــم.  ـــشق األدىن القدي ـــات ال ـــل ومارس األوائ

ـــًدا،  ـــة ج ـــة قوي ـــة املتصل ـــذه العالق ـــت ه كان

ــك يف أنَّ  ــرء أن يشـ ــن للمـ ــع، ميكـ ويف الواقـ

املســـيحية، وليـــس اإلســـالم، لــــم تكـــن تتفـــق 

مـــع األخالقيـــات الجنســـية للمنطقـــة عـــى 

مـــدى فـــرات طويلـــة. واألكـــرث مـــن ذلـــك، 

الدنيويـــة  املســـيحية  املارســـة  أن  هـــو 

قبـــل وبعـــد الفتوحـــات كانـــت تتوجـــه يف 

ــظ  ــون املواعـ ــو مضمـ ــان نحـ ــض األحيـ بعـ

امللقـــاة عـــى املنابـــر: فباإلضافـــة إىل تعـــدد 

ـــل التـــري  الزوجـــات، شـــاعت مارســـات مث

ــالق  ــاء والطـ ــع اإلمـ ــس مـ ــة الجنـ ومارسـ

بـــني املســـيحيني يف النخـــب االجتاعيـــة 

واملســـتويات التابعـــة لهـــا)78). 

ــم يكــن النظــام  ــى إذا لـ ــك، حت ومــع ذل

ــالم ردة  ــية يف اإلس ــالق الجنس ــامل لألخ الش

)78) فيا يخص املواقف اليهودية تجاه العزوبة، انظر:
Immanuel Jakobovits, “Celibacy”, in Encyclopaedia Judaica. 
Second Edition, ed. F. Skolnik, Detroit, MacMillan Refer-
ence, 2007, IV, p. 537.

ويف وجهات النظر الزرادشتية يف مسألة الزواج، راجع: 
Maria Macuch, “Incestuous Marriage in the Context of 
Sasanian Family Law”, in Ancient and Middle Iranian Stud-
ies: Proceedings of the 6th European Conference of Iranian 
Studies, eds Maria Macuch, Dieter Weber and Desmond 
Durkin-Meisterernst, Wiesbaden, Harrassowitz (“Iranica”, 
19), 2010, p. 133-148. In the Martyrdom of Aqebshma, 
a Syriac text set in the fourth-century Sasanian Empire, a 
mowbed criticizes Christians for teaching the Zoroastri-
an faithful “not to marry women, not to produce sons or 
daughter,” just as a Muslim might do in later periods; cited 
in Payne, A State of Mixture, p. 38.
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ــة،  ــيحية يف البداي ــى املس ــل مقصــودة ع فع

يف  املســيحيني  بعــض  انخــرط  إذا  وحتــى 

ــال  ــلمني، ف ــات املس ــبه مارس ــات تش مارس

ميكننــا إنــكار التأثــري العمــي للفتوحــات 

املتمثــل يف انتشــار وجهــة نظــر محــددة عــن 

الــزواج والجنــس قوضــت ضمًنــا وجهــة النظر 

التــي تقّدمهــا الكنيســة يف العصــور القدميــة، 

وهــو مــا ميكــن الكشــف عنــه بشــكل جــي 

للعزوبــة  املســلمني  مهاجمــة  مــن خــالل 

العبــايس. فبالنســبة إىل  العــر  يف بواكــري 

ــًا  ــة طوط ــة مبثاب ــارت العزوب ــلمني، ص املس

بوجــه  وللمســيحية  تحديــًدا  للرهبانيــة 

عــام)79). وعــى النقيــض مــن ذلــك، مــن 

الصعــب العثــور عــى انتقــادات إســالمية 

ــن  ــف م ــي العفي ــيحي العاّم ــة للمس رصيح

تعــدد  مســائل  بخــالف  الكنيســة،  رعايــا 

الزوجــات والطــالق. باألحــرى، مــا يلفــت 

الحالــة اإلســالمية  أن  االهتــام هنــا هــو 

املســيحية  الجنســية  األخــالق  مقابــل  يف 

اســتهدفت فقــط تظهراتهــا األكــرث تطرفًــا 

ــل الرهبــايّن- وليــس الســلوكيات األكــرث  -التبتُّ

انتشــاًرا بــني املســيحيني العاديــني يف الشــارع.

(79( E.g. Roger Shaler Bagnall, Egypt in Late Antiquity, 
Princeton, Princeton University Press,1993, p. 188-199; 
Kyle Harper, “Marriage and Family”, in The Oxford Hand-
book of Late Antiquity, ed. Scott Fitzgerald Johnson, Oxford, 
Oxford University Press, 2012, p. 682-684.

فلــاذا ركــز املســلمون للغايــة يف بواكــري 

ــية  ــات الجنس ــى املارس ــايس ع ــر العب الع

لفئــة ضيقــة مــن املجتمــع املســيحي؟ يبــدو 

أن احتاليــة وجــود حــاالت العزوبــة الدامئــة 

ــالمية  ــة اإلس ــشة يف األم ــت منت ــي أصبح الت

ــل  ــدة. مثّ ــا بش ــًدا ملحًّ ــّكل تهدي ــت تش كان

ذلــك تهديــًدا ليــس فقــط ألن العزوبــة كانــت 

ســمة للمارســة املســيحية، وبالتــايل ال يجــوز 

للمســلمني أن يتشــبّهوا بهــا )وهــو مــا يتكــرر 

بشــكل الفــت للنظــر يف روايــات مصّنــف عبد 

الــرزاق الصنعــاين))80). بــل مثّلــت تهديــًدا 

ــاين/ ــني الث ــّنة يف القرن ــاء الس ــا ألن عل أيًض

العزوبــة  اعتــروا  والثالث/التاســع  الثامــن 

ــن  ــلم املتدي ــزة املس ــدرة وغري ــاوزة لق متج

أن  الزهــد  لِمارســات  فــإذا كان  العــادي. 

تنتــش يف األمــة، فيجــب أال تكــون مشــابهة 

مثــل  لشــخصيات  املتطرفــة  للمارســات 

ــن أدهــم. ــم ب ــن مظعــون وإبراهي ــان ب عث

كان هـذا التهديـد واضًحـا بشـكل خـاص 

-وهـو  الهجريـني  والثالـث  الثـاين  القرنـني  يف 

حديـث  فيـه  شـاع  الـذي  الوقـت  تحديـًدا 

الرهبانيـة- حيـث كانـت ذروة اللحظـة التـي 

)80) انظــر: رســائل الجاحــظ، )ص/ 7)- )))، حيــث يذكــر الجاحــظ 

العزوبــة وحظــر الطــالق والتــري كعالمــات مميــزة للهويــة االجتاعيــة 

املســيحية يف العصـــر العبــايس تناقــض مارســات جريانهــم مــن املســلمني. 

ــرة يف  ــك الفق ــش تل ــذي يناق ــز، ال ــف ويت ــة إىل لي ــذه اإلحال ــن به وأدي

.(A God-Fearing House( :مقدمــة كتابــه القــادم
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اتصـل فيها املسـلمون واملسـيحيون وتنافسـوا 

كأعضـاء يف مجتمـع متكامـل ذي انقسـامات 

مـن  حاكمـة  طبقـة  مـن  بـداًل  عموديـة، 

الفاتحـني يف مقابل قاعـدة معقدة من دافعي 

الرائـب ذات انقسـامات أفقيـة ))8). بحلـول 

املسـلمون  يعـد  لــم  ميالديـة)   800( عـام 

واملسـيحيون متايـزون عـن بعضهـم البعـض 

بشـكل حـري بصفتهـم عرب وغـري عرب، أو 

قرويـني وحريـني، أو كجنـود وفالحـني، كـا 

كان الحـال يف معظـم فـرات الحكـم األمـوي. 

بـدأت هـذه الفـوارق تنهار عندمـا اعتنق غري 

املسـلمني اإلسـالم بأعـداد كبـرية، ومـع ازدياد 

وصـول  ومـع  للريـف،  املسـلمني  اسـتيطان 

وتابعـي  الفالحـني  إىل  فأكـرث  أكـرث  اإلسـالم 

ازداد  العـامل،  هـذا  يف  املجتمعيـة.  النخـب 

التواصـل واملنافسـة بـني املسـلمني القدامـى 

واملسـلمني الجـدد وغـري املسـلمني، مـّا أثـار 

واملفاضلـة.  النفـوذ  بشـأن  جديـدة  مخـاوف 

عـّرت هـذه املخـاوف عـن نفسـها يف صـورة 

)واملارسـات  املسـيحي  الزهـد  مـن  القلـق 

بـه)،  تختلـط  قـد  التـي  املفرطـة  اإلسـالمية 

عـن  الحديـث  خـالل  مـن  اتضـح  مـا  وهـو 

مظعـون. بـن  عثـان  وحالـة  الرهبانيـة، 

))8) عبــد الــرزاق، املصّنــف، )رقــم/ 0387))، وفيــه يلتقــي النبــي برجــل 

أعــزب يدعــى عــّكاف بــن بشـــر التميمــّي. وعندما علــم النبي أنه لـــم يكن 

لعــّكاف زوجــة ولـــم يتخذ جاريــة، قال له: »أنــت إذا من إخوان الشــيطان، 

ــكاح«.  ــنتنا الن ــن س ــم. إن م ــن رهبانه ــت م ــارى كن ــن النص ــت م ــو كن ل

رهباٌن يباشــرون الجهاد، ومســلمون 
صــاروا ُرهبانا:

حديــث  يف  األخــري  العنــر  يســتلزم 
الرهبانيــة توضيًحــا: ملــاذا ربــط القدمــاء بــني 
ال  األوىل،  للوهلــة  والجهــاد)82)؟  الرهبانيــة 
ــا. فمــن  ــني املفهومــنْي ممكًن ــدو الجمــع ب يب
الصعــب وجــود تناقــض أقوى مــن ذاك القائم 
بــني حيــاة الراهب وحيــاة الغــازي؛ األول يحيا 
ــل  ــا يقات ــه، بين ــة يف صومعت ــة هادئ يف عزل
األخــري الكفــار عــى طــول حــدود إمراطورية 
ــا إىل  ــة الحديــث -جنبً الوثنيــني. لكــنَّ عبقري
جنــب مــع املرويــات التــي سنناقشــها يف هــذا 
الجــزء األخــري- تكمــن يف إخفــاء كل تعــارض 
قائــم بــني املفهومــني. يف الواقــع، جــرى النظــر 
إىل تحــّول حيــاة الرهبــان املســيحيني إىل حياة 
ــا، بــل  الجهــاد باعتبارهــا عمليــة سلســة تاًم
ميكــن التنبــؤ بهــا أيًضــا. ويتطلــب هــذا 

االدعــاء األســايس تفســريًا.

مــن أجــل فهــم العالقــة بــني الرهبنــة 

والجهــاد يف مصــادر القرنــني الثاين/الثامــن 

بعــض  اســتدعاء  علينــا  والثالث/التاســع 

يف  املســيحية  الرهبانيــة  ثقافــة  ســات 

العصــور القدميــة املتأخــرة. فكــا أوضــح 

(82( Christian C. Sahner, Christian Martyrs under Islam: 
Religious Violence and the Making of the Muslim World, 
Princeton, Princeton University Press (forthcoming), Con-
clusion; I owe this language to Luke Yarbrough.
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ســيزجوريتش  وتومــاس  جاديــس  مايــكل 

وآخــرون، لـــم يكــن الرهبــان يف العصــور 

ــم  ــون حياته ــاال يكرّس ــرة رج ــة املتأخ القدمي

كانــوا  بــل  صــارم)83).  بشــكل  للعبــادة 

أيًضــا -وأحيانًــا  يبــارشون بعــض األعــال 

أعــال عنيفــة- كانــوا يحطمــون األوثــان، 

ويهدمــون املعابــد، ويعّمــدون غــري املؤمنــني 

ــا  ــرب مه ــداء ال ــة أع ــت مواجه ــًرا. كان ق

كانــت الوســيلة تكمــن يف صميــم عملهــم)84). 

وكان االشــتباك القتــايل للرهبــان ميثــل امتداًدا 

لثقافــة الشــهادة. بعــد قســطنطني، لـــم يعــد 

باســتطاعة املســيحيني أن يقاســوا االستشــهاد 

األحمــر الــذي مارســه عليهــم الرومــان، ولكن 

ــض  ــهاد األبي ــوا لالستش ــم أن يخضع بإمكانه

ــث كان  ــاك، حي ــة)85). هن ــة الرهبن يف صومع

ــا وشــاقًّا كــا كان  النضــال ضــد الــش حقيقيًّ

ــرون. ــل ق ــاحة قب ــر يف الس األم

الرهبنــة  بــني  العالقــة  تلــك  تكــن  مل 

رمزيــة  عالقــة  الجهاديــة  واألعــال 

ــا يف  ــة أيًض ــت َحرفيّ ــا كان ــب، ولكنه فحس

)83) لالطالع عى معاين الجهاد يف كتابات ابن املبارك انظر:

 Melchert, “Kitāb al-Jihād,” p. 64-69.

(84( Michael Gaddis, There is No Crime for those Who Have 
Christ: Religious Violence in the Christian Roman Empire, 
Berkeley, University of California Press (“The transformation 
of the classical heritage”, 39), 2005, p. 151-250; Sizgorich, 
Violence and Belief, p. 108-143.

)85) انظر أدناه، )هامش/ )0)).

ــن  ــدٌد م ــرط ع ــد انخ ــان: فق ــض األحي بع

ــد  ــد بع ــاة الزه ــاء يف حي ــني القدم القديس

أن عملــوا كجنــود، مــن بينهــم: أبولونيــوس 

)ت.  وباخوميــوس  )ت.)8)-305م)، 

)ت.397م)  التــوروزي  ومارتــن  8)3م)، 

)53م)،  )ت.  ســابا  القديــس  وكان   .(86(

ــا  ــطينية، ابًن ــة الفلس ــيس الرهبن ــد مؤس أح

ــض  ــادر رف ــب املص ــود، وبحس ــد الجن ألح

أمــر والــده لاللتحــاق بالجيــش وقيــادة 

ــا تصــف  ــرق العســكرية)87). ك إحــدى الف

القدميــة  العصــور  يف  الرهبنــة  أدبيــات 

املتأخــرة أيًضــا حيــاة الرهبانيــة باســتخدام 

لغــة عســكرية صارمــة. وتعــد الســطور 

القديــس  »مبــادئ  لكتــاب  االفتتاحيــة 

مثاليًّــا  منوذًجــا  7)5م)  )ت.  بينديكــت« 

يف هــذا الصــدد: إنهــم يدعــون الرجــال 

(86( Edward Malone, The Monk and the Martyr: The Monk 
as the Successor of the Martyr, Washington, The Catholic 
University of America Press (“Studies in Christian antiquity”, 
12), 1950; cf. Adolf von Harnack, Militia Christi: The Chris-
tian Religion and the Military in the First Three Centuries, 
transl. David McInnes, Philadelphia, Fortress Press, 1981.

)87) للنظــر يف الحيــاة العســكرية لكل مــن أبولونيــوس وباخوميوس راجع: 
Norman Russel (transl.), The Lives of the Desert Fathers: 
The Historia monachorum in Aegypto, London-Oxford-Kala-
mazoo, Mowbray-Cistercian publications (“Cistercian stud-
ies series”, 34), 1980, p. 16.

وعن مارتن التوروزي انظر:
Adalbert de Vogüé, Histoire littéraire du mouvement mo-
nastique dans l’Antiquité: première partie: le monachisme 
latin, Paris, Les Éditions du Cerf (“Patrimoines. Christian-
isme”), 1997, IV [Sulpice Sévère et Paulin de Nole (393-409), 
Jérôme, homéliste et traducteur des ‘Pachomiana’], p. 28-33.
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إرادتهــم  عــن  للتخــي  »املســتعدين 

ــة  ــلحة الطاع ــى أس ــتيالء ع ــة واالس الذاتي

أجــل  مــن  للقتــال  والرّاقــة  القويــة 

الحقيقيــني«)88).  بامللــوك  املســيح  الســيد 

بالنظــر إىل ذلــك، ليــس مــن املســتغرَب أن 

يســتخدم املســيحيون العــرب مــن األجيــال 

الالحقــة مصطلــح الجهــاد -وهــي كلمــة 

مفعمــة مبعــاين الحــرب اإلســالمية املقدســة، 

معنــى  عــى  تنطــوي  أيًضــا  ولكنهــا 

ــام-  ــة« أو »املجاهــدة« بشــكل ع »املقاوم

.agōn(89( اليونــاين  املصطلــح  لرجمــة 

ــز  ــل املميـ ــذا التداخـ ــالم هـ ورث اإلسـ

ــا  ــكري. وكـ ــل العسـ ــد والعمـ ــني الزهـ بـ

(88( Cyril of Scythopolis, Lives of the Monks of Palestine, 
p. 101. 

ــاين يف  ــش الروم ــان يف الجي ــد الرهب ــس تجني ــور فالن ــاول اإلمراط ــد ح وق

ــر:  ــام 375، انظ الع
Noel Lenski, “Valens and the Monks: Cudgeling and Con-
scription as a Means of Social Control”, Dumbarton Oaks 
Papers, 58 (2004), p. 93-117.

ــر  ــم عــى أم ــوري العظي ــا غريغ ــج الباب ــابا، احت ــد عــر الراهــب س وبع

اإلمراطــور موريكيــوس ))58-)60) مبنــع الرجــال األصحــاء مــن االلتحــاق 

باألديــرة بينــا كانــت رومــا تحــارب فــارس، راجــع:
=Peter Brown, The Rise of Western Christendom: Triumph 
and Diversity, A.D. 200-1000, Malden, Blackwell (“The mak-
ing of Europe”), 2003, p. 224-225.

(89( Terence G. Kardong (transl.), Benedict’s Rule: A Trans-
lation and Commentary, Collegeville, Liturgical Press, 1996, 
p. 3; cf. Tim Vivian, Kim Vivian and Jeffrey Burton Russell 
(transl.), The Life of the Jura Fathers, Kalamazoo, Cistercian 
Publications (“Cistercian studies series”,178), 1999, p. 101; 
John Cassian, The Institutes, transl. Boniface Ramsey, New 
York, Newman Press (“Ancient Christian writers”, 58), 2000, 
p. 38, 129, 220-221, 243.

أنـــه  يذكرنـــا تومـــــاس ســـــيزجوريتش 

يف مخيلـــــة كتّـــــاب العـــر العبـــايس، 

كان جنـــــــود الفتوحـــات أشـــــــداء يف 

ســــــاحة القتـــــــــال ويف الصـــــــالة)90).

بعــــض  ظهــــــــــر 
ُ
ت الحقيقـــــــــة،  فـــي 

ممارســات الزهــد فــي صـــدر اإلســالم 

وبيــن  بينهــا  الواضــح  التشــابه  أوجــه 

المســيحية  فــي  القديمــة  نظيراتهــا 

إمكانيــــة  تجاهـــــــل  يستحيـــــل  بحيـــــث 

المباشــــر.  التأثيــــر 

 (77(/(57 األزدي )ت.  املـــؤرخ  وصـــف 

براعـــة الرجـــال الذيـــن اجتاحـــوا ســـوريا 

بعـــد عـــام 630 ميالديًـــا بأنهـــم »رهبـــان 

كـــا  بالنهـــار«))9).  وأســـود  بالليـــل 

كانـــت ظاهـــرة »املتطـــوع« يف القرنـــني 

أفضـــل  والثالث/التاســـع  الثاين/الثامـــن 

مثـــال عـــى كيفيـــة التالحـــم بـــني الزهـــد 

ـــد،  ـــاة واح ـــط حي ـــة يف من ـــال القتالي واألع

وقـــد درســـها بعنايـــة كل مـــن مايـــكل 

ــال، يُدعــى الراهــب  )90) كان هــذا االســتخدام شــائًعا، فعــى ســبيل املث

ــن  ــع عــدة م ــد يف مواض ــم )ت.978م) باملجاه ــهيد جرجــس املزاح الش

ســريته الذاتيــة كــا يف املتحــف القبطــي يف القاهــرة. وأديــن بهــذه اإلشــارة 

أللكســندر تريجــر.

))9) سيزجوريتش، العنف واإلميان، ص)))-67).
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بونـــر وديبـــورا تـــور)92). كان املتطوعـــون 

جاعـــة مـــن الجنـــود املتطوعـــني الذيـــن 

ـــف  ـــت تك ـــت كان ـــاد يف وق ـــون الجه ميارس

ــا  ــار كـ ــال الكفـ ــن قتـ ــة عـ ــه الخالفـ فيـ

كانـــت تفعـــل بطريقـــة ممنهجـــة خـــالل 

القـــرن  وأوائـــل  األول/الســـابع  القـــرن 

الثاين/الثامـــن. لقـــد كان هـــؤالء الرجـــال 

ـــّنية  ـــول س ـــب ذوي مي ـــانيني يف الغال خراس

ـــه  ـــاب توج ـــاء وأصح ـــوا أتقي ـــة، وكان عريق

عـــدم  حالـــة  ففـــي  شـــديد:  زهـــدي 

ـــة  ـــهم برواي ـــغلون أنفس ـــوا يش ـــال، كان القت

ــة. ــد العظيمـ ــر الزهـ ــث ومآثـ األحاديـ

ــهر  ــارك أشـ ــن املبـ ــه بـ ــد اللـ كان عبـ

ــؤولة  ــخصية املسـ ــو الشـ ــني، وهـ املتطوعـ

ـــاد.  ـــة والجه ـــد الرهباني ـــم تقالي ـــن تعمي ع

وقـــد ُعـــرِف يف عـــره باســـم »ســـيد 

الزهـــد  عـــن  كتابـــه  وكان  الزهـــاد«، 

»كتـــاب الزهـــد«، هـــو األول مـــن نوعـــه 

وبحســـب  اإلســـالمية)93).  األدبيـــات  يف 

ابـــن  كان  عنـــه،  التبجيليـــة  الكتابـــات 

ــا عـــى الفقـــراء، صّوامـــا،  املبـــارك عطوفًـ

(92( Al-Azdī, Ta’rīḫ futḥḥ al-Šām, ed. ‘Abd al-Mun’im’Abd 
Allāh’mirmir, Cairo, Mu’assasat siǧill al-’arab, 1970, p. 262.

(93( Michael David Bonner, Aristocratic Violence and Holy 
War: Studies in the Jihad and the Arab-Byzantine Frontier, 
New Haven, American Oriental Society (“American oriental 
series”, 81), 1996, p. 107-134; Tor, Violent Order, p. 39-84.

ــور  ــان يف العصـ ــا الرهبـ ــا. ومثلـ متواضًعـ

مكنتهـــم  الذيـــن  املتأخـــرة،  القدميـــة 

التحـــدث  مـــن  الروحيـــة  جاذبيتهـــم 

ــوك،  ــرة وامللـ ــرة األباطـ ــة يف حـ براحـ

انتقـــد ابـــن املبـــارك الســـلطات حســـبا 

أراد )مـــارس »األمـــر باملعـــروف والنهـــي 

اللغـــة  باســـتخدام  املنكـــر«  عـــن 

ـــن  ـــل اب ـــع، حم ـــة) ))9). يف الواق االصطالحي

ــة  ــاه الحكومـ ــة تجـ ــرة قاتـ ــارك نظـ املبـ

ـــل  ـــن حنب ـــد ب ـــه أحم ـــل عن ـــية، ونق العباس

ـــم  ـــاء، فإنك ـــالط الخلف ـــوا ب ـــه: »ال تقرب قول

ـــق،  ـــول الح ـــم ق ـــم يلزمك ـــم عليه إذا دخلت

ــدث  ــب التحـ ــم عواقـ ــى عليكـ ــا أخـ وأنـ

ــذا،  ــر يف كل هـ ــم«)95). بالنظـ ــقٍّ إليهـ بحـ

ليـــس مـــن املســـتغرب أن نجـــد حديـــث 

ــط  ــداواًل يف محيـ ــاد متـ ــة والجهـ الرهبانيـ

شـــخصيات مثـــل ابـــن املبـــارك. فقـــد 

ــخصيات مـــن  ــل هـــذه الشـ ــت مثـ تكنـ

ــة  ــد ومارسـ ــني الزهـ ــر بـ ــواء التوتـ احتـ

القتاليـــة، ودمجهـــا معـــا يف  األعـــال 

))9) لالطالع عى نقاش عام حول املوضوع، انظر:
Feryal, Emergence of Early Sufi Piety, for zuhd, esp. p. 105-
138; on Ibn al-Mubārak’s scholarly circle, see Al-ʿAssal, 
“Asceticism in Early Islam,” p. 92-154, for the Kitāb al-Zuhd 
wa-l-raqāʾiq, ibid., p. 158-170; Melchert, “Kitāb al-Jihād,” 
with discussion of contemporary treatises on ǧihād at p. 58.

ــكل كــوك، األمــر باملعــروف والنهــي  )95) انظــر األطروحــة الحاســمة ملاي

عــن املنكــر يف الفكــر اإلســالمي، كامريدج-نيويــورك، مطبعــة جامعــة 

كامريــدج، 000)، خاصــة )ص/ 50- 67).
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ــاك  ــد كان هنـ ــلس. لقـ ــي سـ ــق روحـ نسـ

ــس)96).  ــاد النفـ ــيف وجهـ ــاد السـ جهـ

ــا اإلشــارة إىل أن حياتهــم  مــن املهــم أيًض

الروحيــة قــد شــملت أيًضــا الحيــاة األرسيــة. 

فكــا هــي حــال معظــم املتطوعــني، كان ابن 

املبــارك متزوجــا. وُروي عنــه قولــه إن أفضــل 

يشء بعــد حيــاة املجاهــد، أب وِرع يخلــع 

ــا  ــرد)97). وك ــه ال ــَي أطفال ــه لِيَق ــه عباءت عن

هــي الحــال مــع غــريه ممــن انخرطــوا يف 

مارســات »الزهــد املعتــدل« -وهــم، بعبــارة 

الدنيويــة  »تجنبــوا  الذيــن  ســامل،  فريــال 

الجنــس  كان  ذاتهــا«-  يف  الدنيــا  وليســت 

ـا أساســيًّا يف حياتــه ونظرتــه للعــامل:  مكونًـّ

ــارك  ــن املب ــّدم اب ــث، ق ــه للحدي ــي جمع فف

للقــراء تصــوًرا مفصــاًل للمتعــة الجنســية التي 

تنتظــر املجاهديــن أمثالــه يف ســاحة املعركــة 

ــال،  ــبيل املث ــى س ــة)98). فع ــك يف الجن وكذل

يــروي يف كتــاب الجهــاد كيــف ميكــن للحــور 

الجنــة املذكوريــن  العــني -وهــن عــذارى 

)96) ورد هذا الخر يف: 
Tor, Violent Order, p. 53-62; also Bonner, Aristocratic Vio-
lence, p. 119-125; Sizgorich, Violence and Belief, p. 180-186. 

وحول مسألة النصيحة، وخاصًة نصيحة الحكام، انظر: 
Claude Gilliot, “In consilium tuum deduces me: le genre du 
« conseil », naṣīḥa, waṣiyya dans la littérature arabo-musul-
mane”, Arabica, 54 (2007), p. 467-499.

(97( Paul L. Heck, “Sufism—What Is It Exactly?”, Religion 

Compass, 1/1 (2007(, p. 152.

(98( Cited in Andrae, In the Garden of Myrtles, p. 46.

ــجعوا  ــرآن- أن يش ــن الق ــدة م ــع ع يف مواض

ــم  ــن عليه ــف يتنزل ــة، وكي ــود يف املعرك الجن

كمكافــآت جنســية يف لحظــات املــوت)99). 

يف عــامل املتطوعــني، ليــس مثــة تناقــض، عــى 

األقــل، بــني الزهــد والرغبــة يف خــوض التجربة 

الجنســية. يف الواقــع، كانــت األخــرية محصلــة 

ــن أن  ــّور ال ميك ــو تص ــألوىل، وه ــزة ل أو جائ

ــيحي)00)). ــب مس ــه أّي راه ــى ب يحظ

ـــني يف  ـــؤالء املحارب ـــار ه ـــب آث ـــن تعّق ميك

األدب العبـــايس عـــى نفـــس الدرجـــة مـــن 

التعقيـــد والروعـــة التـــي أظهرهـــا حديـــث 

ـــة  ـــى نحـــو خـــاص، مثّ ـــاد. ع ـــة والجه الرهباني

ــيحيني  ــان مسـ ــول رهبـ ــرية حـ ــع محـ وقائـ

ــرد  ــاد. تـ ــوا الجهـ ــالم ومارسـ ــوا اإلسـ اعتنقـ

إحـــدى هـــذه الروايـــات عنـــد ابـــن قتيبـــة 

ـــث  ـــار«، حي ـــون األخب )ت. 76)/889) يف »عي

(99( Salem, Emergence of Early Sufi Piety, p. 87, citing Hurvitz, 

“Biographies and Mild Asceticism”.

)00)) ابــن املبــارك، كتــاب الجهــاد، ص38-39، أثــر رقــم ))، أيًضــا ص7))-

8)) رقــم 3)). وللمناقشــة واملزيــد مــن املراجــع حــول الصفــات الجنســية 

للحــور العــني انظــر: 
Maher Jarrar, “The Martyrdom of Passionate Lovers: 
Holy War as a Sacred Wedding,” in Myths, Historical Ar-
chetypes and Symbolic Figures in Arabic Literature: To-
wards a New Hermeneutic Approach, Proceedings of 
the International Symposium in Beirut, June 25th-June 
30th, 1996, eds Angelika Neuwirth, Birgit Embaló, Se-
bastian Günther and Maher Jarrar, Beirut-Stuttgart, Ori-
ent-Institut-Franz Steiner Verlag (“Beiruter Texte und 
Studien”, 64), 1999, p. 87-107; David Cook, Martyrdom 
in Islam, Cambridge-New York, Cambridge University 
Press (“Themes in Islamic history”), 2007, p. 18, n. 11.
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ـــدير ســـورّي يُعـــرف  يحـــي عـــن رجـــل مـــّر ِبـ

ـــل  ـــر، قاب ـــل الدي ـــة))0)). ويف داخ ـــم َحرَْملَ باس

راهبًـــا عينـــاه منتفختـــان مـــن البـــكاء، 

ـــه  ـــّا يبكي ـــلم ع ـــل املس ـــأله الرج ـــا س وعندم

قـــال: يـــا مســـلم أبـــي عـــى مـــا فرطّـــت 

فيـــه مـــن عمـــري، وعـــى يـــوم مـــى مـــن 

ـــك،  ـــد ذل ـــي. بع ـــه عم ـــني في ـــم يتب ـــي لـ أج

مـــّر املســـلم عـــى الديـــر يف وقـــت الحـــق 

ـــه اعتنـــق  ـــه إن وســـأل عـــن الراهـــب، فقيـــل ل

ـــل  ـــا ومـــات وهـــو يقات ـــح غازي اإلســـالم، وأصب

ـــو  ـــد أب ـــة عن ـــر ذو صل ـــرد خ ـــا ي ـــروم. ك ال

ـــة  ـــاين )ت. 30)/038)) يف حلي ـــم األصبه نعي

ــة  ــوي مجموعـ ــاب يحـ ــو كتـ ــاء، وهـ األوليـ

ـــه  ـــل. وفي مـــن تراجـــم زهـــاد املســـلمني األوائ

ـــب  ـــهري كع ـــودي الش ـــل اليه ـــف قاب ـــرأ كي نق

ـــذي تحـــول إىل  ـــار )ت.)3/)65-653) ال األحب

اإلســـالم، راهبًـــا حبـــس نفســـه يف صومعـــة 

ـــا. وأخـــذ االثنـــان يناقشـــان  ملـــدة أربعـــني عاًم

الرهبنـــة، ويف نهايـــة حديثهـــا، قـــرر الراهـــب 

))0)) مــن أجــل االطــالع عــى مشــاهدات حيــة لإلغــراءات الجنســية يف 

األدبيــات الرهبانيــة القدميــة انظــر:

Russell, Lives of the Desert Fathers, p. 57; Armand Veilleux 

(transl.(, The Life of Saint Pachomius and his Disciples, Kal-

amazoo, Cistercian Publications (“Pachomian koinonia”, 

1; “Cistercian studies series”, 45(, 1980, p. 26, 36; Cyril of 

Scythopolis, Lives of the Monks of Palestine, p. 46, 70 (pre-

pubescent boys(; and more generally, David Brakke, Demons 

and the Making of the Monk: Spiritual Combat in Early Chris-

tianity, Cambridge-London, Harvard University Press, 2006.

أن يتخـــى عـــن رهبنتـــه ويحمـــل الســـالح 

ويعيـــش يف معســـكرات املســـلمني القتاليـــة 

ـــع  ـــهادة م ـــهد الش ـــم ش ـــاطيط) ))0)). ث )الفس

ـــروم. ـــه ال ـــزا مع ـــار وغ ـــب األحب كع

هـــذه  يف  االنتبـــاه  يســـرعي  مـــا  إن 

الروايـــات ليـــس مجـــرد إبـــراز منـــاذج غـــري 

محتملـــة مـــن التحـــّول بـــني األديـــان. بـــل 

ــذا  ــر هـ ــا تصويـ ــرى بهـ ــي جـ ــة التـ الكيفيـ

التحـــّول وكأنـــه غـــري مســـتبعد حدوثـــه 

ــذه  ــث هـ ــة، تبـ ــالق. يف الحقيقـ ــى اإلطـ عـ

ـــني  ـــازج ب ـــول الت ـــالة قويـــة ح الوقائـــع رس

ـــة:  ـــدو متناقض ـــي تب ـــة الت ـــات الديني املارس

ـــان  ـــؤالء الرهب ـــرك ه ـــن أن ت ـــم م ـــى الرغ فع

ــم لــــم  ــاق اإلســـالم، فإنهـ ــيحية واعتنـ املسـ

يفقـــدوا طاقاتهـــم الروحيـــة. بـــداًل مـــن ذلـــك، 

ــاد  ــاة الجهـ قامـــوا عـــن طريـــق تبّنـــي حيـ

ـــج  ـــان بتوه ـــة كرهب ـــم األصيل ـــباع رغباته بإش

ـــل  ـــر فع ـــم تصوي ـــايل، يت ـــر. وبالت ـــاٍن أك وتف

التحـــّول بـــني الديانـــات يف هـــذه املرويـــات 

باعتبـــاره عبـــوًرا لحـــدود بالـــكاد تكـــون 

ــع  ــة مـ ــذه الرؤيـ ــل هـ ــق مثـ ــة. تتوافـ قامئـ

الكثـــري مـــن األبحـــاث الحديثـــة القائلـــة 

))0)) ابــن قتيبــة، كتــاب عيــون األخبــار، القاهــرة، دار الكتــاب املريــة، 

ــاب  ــيس، كت ــه األندل ــد رب ــن عب ــاين، ص97). اب ــد الث 5)9)-930)، املجل

العقــد الفريــد، تحقيــق أحمــد أمــني وأحمــد الزيــن وإبراهيــم اإلبيــاري، 

القاهــرة، لجنــة التأليــف والرجمــة والنــش، 0)9)-9)9)، املجلــد الثالــث، 

ــان مســيحيون«، )ص/ 90). ــراد، »رهب ــن: م ــال ع )ص/ 67))، ونق
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بـــني  تفصـــل  التـــي  الحـــدود  بهشاشـــة 

املســـلمني واملســـيحيني يف هـــذا العـــر، 

الســـيا فيـــا يتعلـــق مبجـــاالت الحيـــاة 

اليوميـــة)03)). ال يوجـــد أي معنـــى للراهـــب 

أو  الضـــاّل،  الدينـــي  »اآلخـــر«  بوصفـــه 

ـــة  ـــع يف قبض ـــه ووق ـــه الل ـــذي لعن ـــل ال الرج

شـــيطان، كـــا يصـــور املســـيحيون يف كثـــري 

ـــور  ـــر العص ـــم يف أواخ ـــان أعداءه ـــن األحي م

القدميـــة. واقـــع األمـــر، مـــا نحـــن بصـــدده 

اآلن هـــو تغـــري خفـــّي يف منـــط التديـــن 

ـــك  ـــارئ ذل ـــد للق ـــه، وميكـــن أن أؤك يعـــي ذات

مـــن خـــالل التشـــديد عـــى هـــذا االنتقـــال 

الســـلس، غـــري املُشـــتّت، بـــني مجالـــني 

ـــدود  ـــدر الح ـــن ق ـــن م ـــن. إن التهوي متايزي

الفاصلـــة بـــني عالَمـــني مختلفـــني بهـــذه 

املســـيحيني واملســـلمني،  -بـــني  الطريقـــة 

ــيًّا  ــال رئيسـ ــادّي- كان عمـ ــايّن والجهـ والرهبـ

ـــايس  ـــر العب ـــي الع ـــب مؤلف ـــن جان ا م ـــذًّ ف

ــع. ــك الوقائـ ــجلوا تلـ ــن سـ الذيـ

بالنظــر  املغــري  مــن  ذلــك،  ضــوء  يف 

أيًضــا أن نــرى تحــّول الرهبــان هــذا بوصفــه 

مجــرد ملمــٍح أديبٍّ آخــر للعــر الذهبــي 

)03)) أبو نعيم األصبهاين، الحلية، املجلد السادس، ص6-7، نقال عن:

Livne-Kafri, “Early Muslim Ascetics,” p. 108, n. 33. 

ــا ســوف يــروي كعــب هــذه الواقعــة إىل عمــر بــن الخطــاب الــذي  الحًق

ــة كانــت بدعــة منهــم). ــا؛ ألن )الرهباني ســيعجب به

الوســطى.  القــرون  يف  اإلســالمي  لــألدب 

ولكــن يف الوقــت ذاتــه، مثــة دليــل عــى 

لهــا  كان  رمبــا  املرويــات  هــذه  مثــل  أن 

ــال، أشــار  أســاس يف الواقــع. عــى ســبيل املث

يعقــوب الرهــاوي )ت. 708 م) يف إحــدى 

كتاباتــه إىل أن الكهنــة والشامســة كانــوا 

ــا عــى االنضــام إىل الجيــوش  يُجــَرون أحيانً

اإلســالمية التــي تقاتــل الــروم))0)). هنــا، عــى 

عكــس الرهبــان الذيــن صّورتهــم روايــات 

يبــدو  نعيــم األصفهــاين،  قتيبــة وأيب  ابــن 

أن هــؤالء املســيحيني اضطــروا إىل خــوض 

القتــال ضــد إرادتهــم. باإلضافــة إىل أنــه لـــم 

توضــح كتابــات الرهــاوي مــا إذا كان القتــال 

مــع املســلمني يقتــي أيًضــا اعتنــاق اإلســالم 

مــن  الكبــرية  األعــداد  إىل  واســتناًدا  ال.  أم 

غــري املســلمني الذيــن اشــتهروا باملشــاركة 

ذلــك  أن  املحتمــل  فمــن  الفتوحــات،  يف 

ــة  ــد أدل ــك، توج ــع ذل ــدث)105). وم ــم يح لـ

ــوب الرهــاوي عــى  ــات يعق واضحــة يف كتاب

أن رجــال اإلكلــريوس لـــم يشــاركوا يف الجهاد.

مثلـــا تـــرد روايـــات يف شـــأن الرهبـــان 

ـــوا اإلســـالم وشـــاركوا يف حـــروٍب  ـــن اعتنق الذي

))0)) انظر أعاله، هامش رقم ).

(105( Syriac text and translation in Tannous, “Syria between 

Byzantium and Islam,” p. 543-544 n. 1310; cf. Penn, Envision-

ing Islam, p. 146.
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ـــلمني  ـــن مس ـــرى ع ـــار أخ ـــة أخب ـــة، مثّ مقدس

ــا.  ــاروا رهبانًـ ــاد وصـ ــة الجهـ ــوا مارسـ تركـ

بـــدأت هـــذه الوقائـــع يف القـــرن األول/

الســـابع، لكنهـــا تعكـــس بوضـــوح مخـــاوف 

البيئـــة العباســـية املبكـــرة التـــي كُتبـــت 

ـــرة. يف  ـــار ألول م ـــا هـــذه األخب وانتـــشت فيه

ـــأن  ـــاد ب ـــه لالعتق ـــبب وجي ـــاك س ـــع، هن الواق

ـــة. عـــى  ـــات ُمختلَق ـــل هـــذه الرواي تكـــون مث

ســـبيل املثـــال، عـــى الصعيـــد اإلســـالمي، نقـــرأ 

ــتورد  ــى املسـ ــة تدعـ ــخصية غامضـ ــن شـ عـ

ـــب  ـــن أيب طال ـــي ب ـــه ع ـــذي قتل ـــي، ال العج

ــه)106). يف  ــه: 656/35-0)/660) لرّدتـ )خالفتـ

إحـــدى الروايـــات، يُقـــال إن »املســـتورد« 

ــم  ــة ثـ ــدة طويلـ ــاد ملـ ــارس الجهـ ــد »مـ قـ

روايـــات  ويف  املســـيحية«)07)).  إىل  تحـــّول 

ـــه  ـــة علي ـــام الخليف ـــاًل أم ـــف ماث ـــرى، ُوِص أخ

ثيـــاب الصـــوف كالرهبـــان)108). وهكـــذا، 

تـــرك املســـتورد خـــوض الحـــروب املقدســـة 

(106( Wadad al-Qadi, “Non-Muslims in the Muslim Con-

quest Army in Early Islam”, in Christians and Others in the 

Umayyad State, eds Antoine Borrut and Fred M. Donner, 

Chicago, Oriental Institute of the University of Chicago (“Late 

antique and medieval Islamic Near East”, 1(, 2016, p. 83-128.

لالطالع عى نقاش حول ذلك انظر:

Sahner, Christian Martyrs under Islam, Appendix 1

)07)) الطــري، تهذيــب اآلثــار، تحقيــق محمــود محمــد شــاكر، القاهــرة، 

مطبعــة املــدين، )98)، )ص/ 79)، )رقــم/ 0))).

ــروي  ــيد ك ــق س ــل، تحقي ــل املل ــكام أه ــالل، أح ــر الخ ــو بك )08)) أب

.(((0 ،((9 العلميــة، )99)، )ص/  الكتــب  دار  حســن، 

كمســـلم ليصبـــح مســـيحيًّا متنســـًكا. ميكـــن 

ــرى  ــة أخـ ــات ماثلـ ــى معلومـ ــور عـ العثـ

عنـــد ابـــن عبـــد الـــر )ت. 63)/070))، 

ــون  ــن مظعـ ــان بـ ــن عثـ ــل عـ ــذي ينقـ الـ

ــه  ــه، إنـ ــول اللـ ــا رسـ ــي: »يـ ــه إىل النبـ قولـ

لتشـــق علينـــا العزبـــة يف املغـــازي، أفتـــأذن 

بالطبـــع،  فأختـــيص؟«)09)).  الخصـــاء  يل يف 

ـــن أن  ـــم م ـــى الرغ ـــه. وع ـــي طلب ـــض النب رف

ـــه تحـــّول  ـــره عـــى أن ـــم تصوي ـــم يت ـــان لـ عث

ــول  ــدور حـ ــة تـ ــإن القصـ ــيحية، فـ إىل املسـ

ـــاة  ـــاد إىل حي ـــاة الجه ـــن حي ـــه م ـــّول ذات التح

ــة. الرهبانيـ

لـــــم  عثمــان  أن  مــن  الرغــــم  وعلــى 

إلــى  تحــّول  أنــه  علــى  تصويــره  يتــم 

المســيحية، فــإن القصــــة تــدور حــــول 

التحــّول ذاتــه مــن حيــاة الجهــاد إلــى 

الرهبانيــــــة. حيــــاة 

م لنـــا األدب املســـيحي يف القرنـــني  يقـــدِّ

الثاين/الثامـــن والثالث/التاســـع أيًضـــا عـــدًدا 

ـــي ميكـــن أن تســـاعد  ـــرية الت ـــة املث ـــن األمثل م

ـــه هـــذه  ـــا ب ـــذي بدأن ـــث ال يف تســـييق الحدي

ــي  ــق ع ــاب، تحقي ــة األصح ــتيعاب يف معرف ــر، االس ــد ال ــن عب )09)) اب

محمــد معــوض وعــادل أحمــد عبــد املوجــود، بــريوت، دار الكتــب 

.((66 الثالــث، )ص/  الجــزء   ،(995 العلميــة، 
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ـــهيد  ـــة للش ـــة العربي ـــا الرواي ـــة. تخرن الدراس

شـــاب  قصـــة  الغســـايّن  املســـيح  عبـــد 

ـــًدا األرض  ـــافر قاص ـــران، س ـــن نج ـــيحي م مس

ـــه  ـــلمني. لكن ـــاء مس ـــة أصدق ـــة بصحب املقدس

لــــم يصـــل إىل فلســـطني قـــط، وانخـــرط يف 

القتـــال عـــى طـــول الحـــدود مـــع بيزنطـــة. 

ـــارس  ـــه، وم ـــع رفاق ـــاد م ـــهد الجه ـــاك، ش وهن

ـــدة  ـــرق« مل ـــلب والح ـــل والس ـــرب والقت »الح

ثالثـــة عـــش عاًمـــا. وبينـــا كان مرابطًـــا 

ــأ كل  ــلم »يطـ ــاش كمسـ ــدود، عـ ــى الحـ عـ

يشء مقـــدس كـــا يفعلـــون ويصـــي إىل 

ـــد  ـــاد املجاه ـــق، ع ـــت الح ـــم«. ويف وق جانبه

املرحـــّي إىل املســـيحية وأصبـــح راهبًـــا، 

وتـــدرج ليصبـــح رئيـــس الديـــر يف طـــور 

ـــه  ـــه رفاق ـــاف، عرف ـــة املط ـــيناء)110). يف نهاي س

ــوايل،  ــلموه إىل الـ ــزو، وأسـ ــابقني يف الغـ السـ

ـــن  ـــم م ـــى الرغ ـــطني. وع ـــل ردًة يف فلس وقُت

ـــخ الواقعـــة غـــري معـــروف، فإنهـــا قـــد  أن تاري

تكـــون يف أواخـــر العـــر األُمـــوي أو أوائـــل 

(110( Sidney H. Griffith, “The Arabic Account of ʿAbd al-
Masīḥ al-Naǧrānī al-Ghassānī”, Le Muséon, 98 (1985), esp. 
p. 362 (conversion to Islam and raiding); for commentary, 
see Sahner, Christian Martyrs under Islam, chapter 1; on 
the theme of ǧihād in this and the following text, see Thom-
as Sizgorich, “Mind the Gap: Accidental Conversion and the 
Hagiographic Imaginary in the First Centuries A.H.”, in Con-
version in Late Antiquity: Christianity, Islam, and Beyond: 
Papers from the Andrew W. Mellon Foundation Sawyer 
Seminar, University of Oxford, 2009-2010, eds Arietta Papa-
constantinou, with Neil McLynn and Daniel Louis Schwartz, 
Burlington, Ashgate, 2015, p. 169-170.

ـــك  ـــد ذل ـــا بع ـــم تدوينه ـــايس، وت ـــر العب الع

بوقـــت قصـــري)111).

ـــة  تقـــّدم ترجمـــة أنطـــوين القـــريش املكتوب

باللغـــة العربيـــة يف أوائـــل القـــرن الثالـــث/

ـــع  ـــروي وقائ ـــث ت ـــر. حي ـــا آخ ـــع منوذًج التاس

ــق  ــن دمشـ ــتقراطي مـ ــلم أرسـ ــّول مسـ تحـ

معجـــزة  شـــهد  أن  بعـــد  املســـيحية  إىل 

ـــانت  ـــة لس ـــتيا) ورأى رؤي ـــاول )اإلفخارس التن

تيـــودور. ويف نهايـــة املطـــاف، تعّمـــد يف 

نهـــر األردن وصـــار راهبًـــا. وحينـــا أعلـــن 

إميانـــه، تـــم تســـليمه إىل الخليفـــة هـــارون 

الرشـــيد )خالفتـــه: 70)/ 93-786)/ 809) 

ـــيُقتل ردًة،  ـــه س ـــم أن ـــد أن عل ـــة. وبع يف الرق

ـــك  ـــب بتل ـــه يرّح ـــة أن ـــوين الخليف ـــر أنط أخ

العقوبـــة؛ ألنهـــا ستســـاعده عـــى التخلـــص 

مـــن خطايـــاه الثالثـــة الكـــرى: ذهابـــه إىل 

(111( Griffith originally dated the martyrdom to the 860s, 
though recent analysis of Sinai Ar. 542 as well as internal 
evidence in the text suggest that the incident may have 
happened around the 740s or 750s. Griffith, “Arabic Ac-
count of ‘Abd al-Masīḥ,” p. 351-359; cf. John C. Lamoreaux, 
“Hagiography”, in The Orthodox Church in the Arab World, 
700-1700, eds Samuel Noble and Alexander Treiger, DeKa-
lb, Northern Illinois University Press (“Orthodox Christian 
series”), 2014, p. 114-115. In my judgment, this fits much 
better with the general milieu of the life, which is remark-
ably similar in style and content to other martyrologies 
set in the mid second/eighth century. For more, see An-
dré Binggeli, “L’Hagiographie du Sinaï en arabe d’après un 
recueil du IXeme siècle”, Parole de l’Orient, 32 (2007), p. 
75-77. The preface of the recension in British Library Or. 
5019 also states that the martyrdom took place during the 
reign of the Umayyads (qiṣṣat ʿAbd al-Masīḥ allāḏī stušhida 
bi-l-Ramla fī mulk al-Umawiyya): Ḥabīb Zayyāt, “Šuhadāʾ 
al-naṣrāniyya fī l-islām”, Al-Machreq, 36 (1938), p. 463.
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ــد  ــة يف عيـ ــة، وذبـــح األضحيـ الحـــج يف مكـ

األضحـــى، وقتـــل املســـيحيني خـــالل الغـــزوات 

ــرى  ــرى، نـ ــرة أخـ ــني)112). مـ ــد البيزنطيـ ضـ

ـــة.  ـــاد ويتحـــول إىل الرهبن ـــرك الجه مســـلًا ي

ومـــع ذلـــك، عـــى النقيـــض مـــن الروايـــات 

اإلســـالمية، ال يتـــم تقديـــم هـــذا التحـــول عـــى 

ـــه  ـــن بوصف ـــالق، ولك ـــى اإلط ـــلس ع ـــو س نح

ــد.  ــم والجديـ ــني القديـ ــمة بـ ــة حاسـ قطيعـ

ـــون املســـلمون  ـــارة أخـــرى، إذا كان املؤلف بعب

يف صـــدر العـــر العبـــايّس يســـارعون إىل 

التأكيـــد عـــى الســـهولة التـــي قـــد يتحـــول 

بهـــا الراهـــب إىل مجاهـــد، فـــإن نظرائهـــم 

املســـيحيني )مثـــل مؤلـــف حيـــاة أنطـــوين) 

كانـــوا حريصـــني عـــى إقامـــة حاجـــز بـــني 

املســـيحية واإلســـالم وصبغـــه بدمـــاء الشـــهيد.

خاتمة

مـــن الصعـــب الجـــزم مبـــا إذا كانـــت 

هـــذه الروايـــات محـــض رمزيـــة أو أنهـــا 

هـــل  الحقيقـــة.  مـــن  وجًهـــا  تتعاطـــى 

ـــدل  ـــى الج ـــة ع ـــات أمثل ـــك الرواي ـــت تل كان

واملســـيحيني،  املســـلمني  بـــني  الحاصـــل 

(112( Ignace Dick, “La passion arabe de S. Antoine Ruwaḥ 
néo-martyr de Damas († 25 déc. 799)”, Le Muséon, 74 
(1961), esp. p. 126 (raiding against the Byzantines); for 
commentary, see Sahner, Christian Martyrs under Islam, 
chapter 3.

أم أنهـــا انعـــكاس لواقـــع اجتاعـــي كان 

املســـلمون واملســـيحيون يتحولـــون فيـــه 

ـــي  ـــع تج ـــرر، م ـــكل متك ـــني بش ـــني الديانت ب

ـــني؛  ـــة يف الديانت ـــك يف املســـار األكـــرث روحي ذل

الرهبانيـــة والجهـــاد؟ مـــن وجهـــة نظـــري، 

يبـــدو كاِل االحتالـــني ممكًنـــا.

تفحصنـــاه  الـــذي  الحديـــث  يشـــّكل 

ـــع  ـــة أوس ـــادة حديثي ـــن م ـــة م ـــة ضيق رشيح

ـــس يف العصـــور  ـــدس واملدن ـــا حـــول املق نطاقً

العصـــور  أوائـــل  ويف  املتأخـــرة  القدميـــة 

الوســـطى. عـــى الرغـــم مـــن أننـــا قـــد نتصـــور 

ـــإن  ـــاد، ف ـــة والجه ـــني الرهباني ـــر ب ـــود توت وج

ـــوا  ـــد توصل ـــارك ق ـــن املب ـــل اب ـــخصيات مث ش

إىل موازنـــة هـــذه املارســـات بأريحيـــة تامـــة، 

فقاتلـــوا البيزنطيـــني بالنهـــار، وانغمســـوا يف 

ــارك  ــن املبـ ــل. أدرك ابـ ــد بالليـ ــق الزهـ عمـ

ــاب  ــة أصحـ ــاء لروحانيـ ــه إحيـ ــه بأنـ موقفـ

ـــه  ـــه أن ـــاب عن ـــا غ ـــل. لكـــن رمب ـــد األوائ محم

ــته  ــذي مارسـ ــد الـ ــة التقليـ ــاود مارسـ يعـ

ــور  ــة يف العصـ ــة عظيمـ ــخصيات رهبانيـ شـ

القدميـــة املتأخـــرة.

ـــال  ـــه، اختلـــف الرجـــال أمث يف الوقـــت ذات

ابـــن املبـــارك بشـــكل قاطـــع عـــن رهبـــان 

ـــة أخـــرى  ـــرة يف نقط ـــة املتأخ العصـــور القدمي

ـــيحيون  ـــاد املس ـــي الزه ـــا خ ـــمة. مثل حاس

األوائـــل مـــن احتاليـــة وجـــود نســـاء شـــابات 
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يغوينهـــم بعيـــًدا عـــن حيـــاة العبـــادة، كان 

العبـــايس  العـــر  املجاهـــدون يف صـــدر 

ـــكرات  ـــني يف س ـــور الع ـــاق الح ـــون بعن يحلم

املـــوت يف لحظـــة مـــن ابتهاجهـــم الزهـــدي 

ــا جـــزء مـــن التغيـــري  الخـــاص. يكمـــن هنـ

الدراماتيـــي الـــذي أحدثتـــه الثـــورة الجنســـية 

ـــط  ـــة كنم ـــوت العزوب ـــالم: خف ـــدر اإلس يف ص

اللـــه، واســـتبدال بهـــا مدونـــة  لعبـــادة 

ُمثـــل املجاهديـــن. أخالقيـــة تســـتند إىل 

كان  ذلـــك  مـــن  ــا  أيًـّ أن  يف  أشـــك  ال 

ــن  ــل ابـ ــلمني مثـ ــاد املسـ ــى زهـ ــهاًل عـ سـ

املبـــارك. لقـــد عاشـــوا يف عـــامل كان فيـــه 

ــوًدا يف  ــلم موجـ ــري املسـ ــر« غـ ــال »اآلخـ مثـ

ـــًدا يف آٍن  ـــّكل تهدي ـــا، ويش ـــكان، وجذاب كل م

ـــذي  ـــزدوج ال ـــدي امل ـــك كان التح ـــد. لذل واح

يواجهونـــه هـــو اســـتقراء تقاليـــد الثقافـــات 

ــه،  ــت نفسـ ــن يف الوقـ ــا، ولكـ ــي غزوهـ التـ

ــح  ــة تفتـ ــتقراء بطريقـ ــك االسـ ــام بذلـ القيـ

مجـــااًل أمـــام التايـــز واالنفصـــال. وهكـــذا، 

ـــد  ـــب تقالي ـــع يف قل ـــذي يق ـــإن الغمـــوض ال ف

ــو  ــا: فهـ ــا ومفهوًمـ ــاد صادمـ الرهبانية-الجهـ

يعـــر عـــن اللغـــة الروحيـــة املشـــركة بـــني 

ــواء،  ــد سـ ــى حـ ــيحيني عـ ــلمني واملسـ املسـ

أن  ميكنـــه  اإلنســـان  أن  عـــى  وإجـــاع 

يتعـــرف عـــى اللـــه مـــن خـــالل مارســـات 

مفرطـــة يف نبـــذ الحـــيّس. كـــا يّعـــر يف 

الوقـــت ذاتـــه عـــن إحســـاس بالتايـــز؛ 

فعـــى الرغـــم مـــن أن الزهـــد اإلســـالمي 

قـــد عكـــس املارســـات املســـيحية إىل حـــد 

كبـــري، فإنـــه التـــزم الـــزواج واألرسة وخضـــع 

لهـــدف أعـــى مـــن الحـــرب املقدســـة. كان 

ـــاء  ـــة اســـتطاع عل ـــة رســـالة روحي ـــك مبثاب ذل

الســـّنة األوائـــل يف القرنـــني الثاين/الثامـــن 

والثالث/التاســـع أن يدعموهـــا، ودافعـــوا 

عنهـــا بقـــوة بحديـــث الرهبانيـــة والجهـــاد.
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فـــي  المســـتجدة  المواضيـــع  بيـــن  مـــن  العلـــوم  بيـــن  التكامـــل  يعـــد 
ــاق  ــح آفـ ــه يفتـ ــه فـــي كونـ ــن أهميتـ ــة، وتكمـ ــة الحديثـ ــات العربيـ الدراسـ
العلـــوم ليســـتفيد بعضهـــا مـــن منجـــزات بعـــض، ولــــم يكـــن العلمـــاء 
القدامـــى بمعـــزل عـــن الهتمـــام بهـــذا الجانـــب المعرفـــي، فـــراَم صاحـــب 
هـــذا المقـــال أن يكشـــف عـــن إحـــدى الصـــور التـــي تجلـــى فيهـــا هـــذا 
المفهـــوم عنـــد القدامـــى، مـــن خـــالل النظـــر فـــي التكامـــل بيـــن علميـــن 
عربييـــن همـــا النحـــو والبالغـــة، فـــي صـــورة توظيـــف القاضـــي عيـــاض 
لهمـــا فـــي كتابـــه »بغيـــة الرائـــد لمـــا تضمنـــه حديـــث أم زرع مـــن الفوائـــد«، 
فكانـــت أهـــم خالصـــات البحـــث أن التكامـــل بيـــن هذيـــن العلميـــن كانـــت لـــه 
فائـــدة كبيـــرة فـــي إظهـــار فنيـــة وجماليـــة النـــص األدبـــي، فـــي طـــور مـــن 

التفاعـــل وأســـميناه بــــ »التكامـــل التأسيســـي«.

] ملخص الورقة [
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The integration between science is among the emerging topics in 
modern literary studies, and its importance lies in the fact that it 
opens broad horizons for science, the author wants in this article 
to reveal one of the images which reflect this concept, and that 
between two sciences: Arabic grammar and rhetoric, in order to 
see how this concept could serve the literary text, in the form of 
the use of »KADI AYYAD« in his book »BOGHIATE ARRAID LIMA 
TADAMANA HADITH OMM ZARAA MIN ALA FAWAID«; Among the 
most important summaries of this research was: to show how this 
concept emphasizes the aesthetics of the literary text, in a process 
of integration that has been called »constitutive integration«.

] Paper Abstract [
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أثــارت العالقــة بــني البالغــة والنحــو انتباه 

كثــري مــن الباحثــني، فجــاءت دراســاتهم لهــذه 

ــذ  ــا من ــددة، رصدته ــا متع ــن زواي ــة م العالق

بدايتهــا، حيــث كانــت املباحــث بــني العلمــني 

ــل  ــكاد يفص ــض، ال ي ــا يف بع ــاًل بعضه متداخ

بينهــا يف دفتــي الكتــاب الواحــد، إىل أن صــارا 

يف مرحلــة مــن مراحــل التطــور العلمــي 

ــص كل واحــد منهــا  علمــني مســتقلني، يخت

مبوضوعــه وقواعــده ومناهجــه، فتوجهــت 

أنظــار الباحثــني إىل إبــراز الظواهــر البالغيــة 

التــي كان منشــؤها يف علــم النحــو، وحاولــت 

إرجاعهــا إىل أصلهــا الــذي بــدأت منــه)))، 

ــض  ــاع بع ــك إرج ــن ذل ــس م ــى العك أو ع

القضايــا النَّْحويــة إىل مصادرهــا مــن البالغــة 

ــن  ــف ع ــة الكش ــك محاول ــة)))، وكذل العربي

الحــدود الفاصلــة بــني العلمــني، وذلــك يف 

مــن  منهــا  كلٍّ  موضــوع  عــن  حديثهــم 

حيــث عنايتهــا بالبنيــة الصوتية أو الصـــرفية 

ــة أو املقــام  أو الركيبيــة أو مــا تعلــق بالدالل

والســياق ونحــو ذلــك)3).

))) ينظــر مثــاًل: ضيــف، شــوقي، البالغــة العربيــة، تطــور وتاريــخ، 

القاهــرة، دار املعــارف، )د. ت)؛ وكــذا: حســني، عبــد القــادر، أثــر النحــاة يف 

ــش، )د. ت). ــة والن ــب للطباع ــرة، دار غري ــي، القاه ــث البالغ البح

))) ينظــر: بلعيــدوين، محمــد، أثــر البالغــة يف النحــو، دار الفكــر املعــارص، 

)3)0)م).

ــر  ــام، األصــول: دراســة إبســتيمولوجية للفك ــاًل: حســان، ت )3) ينظــر مث

اللغــوي عنــد العــرب، النحــو- فقــه اللغــة- البالغــة، عالـــم الكتــب، 

000)م).  )0)))هـــ/ 

* إنَّ اقــران علمــي النحــو والبالغــة يف 

ــتغال  ــة االش ــى جه ــع ع ــيٍّ جام ــق نصـ نس

والتعالــق، لِتســتقطبه وجهــة معينــة هــي 

ــا ألْن  ًس النــص األديب، لَيجعــل الباحــث متحمِّ

يخــص ظاهــرًة جديــرًة بالتأمــل بــني العلمــني، 

ــو  ــي النح ــني علم ــل ب ــرة التكام ــي ظاه وه

ــة  ــت يف املدون ــا تجل ــني، ك ــة العربي والبالغ

العربيــة القدميــة، يــروم الباحــث مــن ذلك أن 

يصــل إىل اإلجابــة عــى جملــة مــن األســئلة، 

ــاء  ــي العل ــدى وع ــا م ــا: م ــن بينه ــي م الت

األوائــل بالتكامــل بني العلــوم عموًمــا وعلمي 

الخصــوص؟  وجــه  عــى  والبالغــة  النحــو 

العلمــني  هذيــن  أدوات  اعتــورت  وكيــف 

دراســة النــص األديب؟ وكيــف خــدم هــذا 

ــا يحــاول  ــه؟ ذلكــم م التكامــل النــص يف ذات

أن يرصــده هــذا البحــث مــن خــالل دراســة 

ــا  ــد مل ــة الرائ ــاب »بغي ــرة يف كت ــذه الظاه ه

الفوائــد«)))  مــن  زرع  أم  حديــث  تضمنــه 

ــويفِّ ))5هـــ))5). ــاض الســبتي )تُ ــايض عي للق

ــق  ــالمية، تحقي ــؤون اإلس ــاف والش ــة وزارة األوق ــى طبع ــا ع ))) اعتمدن

صــالح الديــن بــن أحمــد اإلدلبــي، محمــد الحســن أجانــف، محمــد 

ــاف،  ــورات وزارة األوق ــة، منش ــة املغربي ــاوي، اململك ــالم الشق ــد الس عب

975)م). )395)هـــ/ 

)5) عيــاض بــن مــوىس اليحصبــي األندلســـي، ثــم الســبتي، إمــام الحديــث 

يف وقتــه، وأعــرف النــاس بعلومــه، وبالنحــو واللغــة وكالم العــرب وأيامهــم 

ــن  ــه يف: اب ــة عن ــة مفصل ــنة )))5هـــ). ]انظــر ترجم ــويف س وأنســابهم، ت

القــايض عيــاض، التعريــف بالقــايض عيــاض، تحقيــق محمــد بــن رشيفــة، 

ــاف، ))98)م)[. ــة، منشــورات وزارة األوق اململكــة املغربي
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)تُــويفِّ  الِقفطــي  الديــن  * عــّد جــال 

6)6هـــ) القــايَض عياًضــا مــن جملــة علــاء 

النحــو، وكان مــن النحــاة الذيــن ترجــم لهــم 

يف كتابــه »إنبــاه الــرواة عــى أنباه النحــاة«)6)، 

ــث  ــئ الباح ــاة ينب ــة النح ــن جمل ه م ــدُّ وع

عــن تّكــن القــايض عيــاض مــن علــم النحــو، 

ثــم إن تصانيفــه تشــهد بذلــك، فهــو وإن لـــم 

ــه يف  ــا مــن مصنفات يكــن قــد خّصــص مصنَّف

التعــرض ملســائل النحــو؛ إالَّ أنَّــه ال يخلــو مــا 

ــة  ــات العلمي ــالف التخصص ــى اخت ــف ع ألّ

التــي يطرقهــا مــن إشــارات وكالم عن مســائل 

يف النحــو، يظهــر فيهــا ترســه وتّكنــه منــه)7).

ــا بخصــوص إملــام القــايض عيــاض  * أمَّ

ــة  ــاج إىل الرهن ــذا ال يحت ــة فه ــم البالغ بعل

الــذي  الكتــاب  أن  خصوًصــا  والتدليــل، 

ــدة  ــاه عم ــذي جعلنـ ــص ال ــه الن ــا من انتخبن

ــاض  ــايض عي ــه الق ــد أورد في ــال ق ــذا املق ه

تنظــريًا  البالغيــة  املباحــث  مــن  جملــة 

ــب  ــّو كع ــدى ُعل ــار م ــًة إلظه ــا، كافي وتطبيًق

ــد،  ــة والنق ــال البالغ ــاض يف مج ــايض عي الق

)6) القفطــي، إنبــاه الــرواة عــى أنبــاه النحــاة، تحقيــق محمــد أبــو 

ــم، القاهــرة، بــريوت، دار الفكــر العــريب، مؤسســة الكتــب  الفضــل إبراهي

الثقافيــة، )06))هـــ/ )98)م)، ))/ 363).

)7) انظــر مثــاًل: مقــايَلْ: القــايض عيــاض اللغــوي، لعبــد العــي الودغــريي، 

ــد،  ــة الرائ ــالل بغي ــن خ ــاض م ــايض عي ــد الق ــث األديب عن ــج البح ومنه

ــدد 9))،  ــل، )ع ــة املناه ــن مجل ــا ضم ــار، كاله ــون الصف ــام مره البتس

ــر ))0))هـــ/ 980)م). الســنة الســابعة، دجن

يقــول الباحــث عبــد الوهــاب األزدي: »ومــن 

القــايض  البارزيــن  االتجــاه  هــذا  أعــالم 

عيــاض، الــذي اهتــم بالبحــث البالغــي يف 

مســتوييه النظــري والتطبيقــي، وحــرر لهــذا 

املوضــوع فصــوال خاصــة«)8)، وتكفــي إشــارة 

العلــاء القدامــى إثباتــا لهــذا األمــر مــن 

ــا »يف  ــه آنًف ــار إلي ــه املش ــدوا مصنَّف ــم ع أنَّه

مصــادر البالغــة والنقــد، فنحــن نجــده عــى 

ــي ذكرهــا  ــب الت ــّدة الكت ــال يف ع ســبيل املث

ابــن أيب اإلصبــع«)9).

ـــه  ن ـــَا تضمَّ ـــد لِـ ـــة الرائ ـــاب »بغي * إنَّ كت

حديـــث أم زرع مـــن الفوائـــد« عبـــارٌة عـــن 

مـــوىس  بـــن  عيـــاض  الفضـــل  أليب  رشٍح 

ـــني  ـــد املحدث ـــميته عن ـــتهرت تس ـــث اش لحدي

ـــوي  ـــث نب ـــو حدي ـــث أم زرع«، وه بــــ »حدي

عـــن نســـوٍة اجتمعـــن وتذاكـــرن أخبـــار 

ــذا  ــد ورد هـ ــن، وقـ ــا بينهـ ــن فيـ أزواجهـ

ـــات يختلـــف  الحديـــث يف كتـــب الســـنة برواي

ـــادة ونقصـــان، ورشُح  بعضهـــا عـــن بعـــض بزي

ـــاب الجامـــع  ـــة الكت ـــاض كان مبثاب القـــايض عي

يف رشح هـــذا الحديـــث ســـنًدا ومتًنـــا، وإذا 

)8) األزدي، عبــد الوهــاب، البحــث البالغــي باملغــرب، اململكــة املغربيــة، 

مراكــش، املطبعــة والوراقــة الوطنيــة، )008)م)، )ص/ 7)، 8))، بتــرف.

)9) ابــن عمــرية، أحمــد أيب املطــرف، التنبيهــات عــى مــا يف التبيــان مــن 

ــة، )))))هـــ/ )99)م)،  ــن رشيف ــق محمــد ب ــم وتحقي ــات، تقدي التمويه

ــة. ــق يف املقدم ــن كالم املحّق ــص م )ص/ 7)، والن
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ـــي  ـــة الت ـــمة املنهجي ـــن الس ـــني ع ـــا أن نب أردن

ــا القـــايض  طبعـــت املباحـــث التـــي أوردهـ

يف مصنفـــه نـــورد نًصـــا يقـــول فيـــه: »رأينـــا 

أن نبتـــدئ بالحديـــث وســـياق متنـــه، مـــع 

اختـــالف ألفـــاظ نقلتـــه، وزيـــادة بعضهـــم 

ـــك  ـــد ذل ـــر بع ـــم نذك ـــض يف رسده، ث ـــى بع ع

علـــة إســـناده، ورشح غريبـــه، وعويـــص 

إعرابـــه، ومعـــاين فصولـــه، ومـــا يتعلـــق بـــه 

مـــن فقـــه، وتنقـــدح مـــن فائـــدة، ويتجـــه 

مـــن وجـــه، بحـــول اللـــه تعـــاىل«)0)).

ــه  ــاض يف كتاب ــايض عي ــرُّض الق ــاء تع أثن

ــه  ــارب في ــذي يق هــذا للمبحــث النحــوي ال

ــى  ــّث ع ــٍل غ ــُم جم ــرأة األوىل: »لح ــول امل ق

ــر، ال ســهل فُرتقــى وال ســمن  ــٍل وْع رأِس جب

فُينتقــل«، أثنــاء ذلك أشــار القايض إىل مســألة 

إعــراب قولــه -صــى اللــه عليــه وســلم-: »ال 

ســهل فرتقــى وال ســمن فينتقــل«، فــأورد 

لفــظ »ســهل« و»ســمني« يف الروايــات التــي 

ــة:  ــه عــى ثــالث حــركات إعرابي بلغت

- ال ســهَل: بالنصــب دون تنويــن، عــى 

ــذوف  ــا مح ــس، وخره ــي الجن ــالم لنف أن ال

ــه. ــهل في ــره: ال س تقدي

- ال سـهٍل: عـى أن »ال« ملغـاة زائـدة يف 

اللفـظ ال يف املعنـى، والتقديـر عى نعت لفظ 

)0)) القايض عياض، بغية الرائد، مرجع سابق، )ص/ )، )).

»الجبل« املتقدم الذكر، أي »ال جبٍل سهٍل« أو 

مبعنـى غـري، فـ»سـهل« خفض باإلضافـة إليها.

ــدأ  ــرًا ملبت ــون خ ــى أن يك ــهٌل: ع - ال س

محــذوف، والتقديــر »ال هــو ســهل«، أو عــى 

أن يكــون »ســهل« مبتــدأ والخــر محــذوف، 

ــر »ال ســهل يف هــذا مرتقــى«. والتقدي

ــايض  ــد الق ــا عن ــه يعضده ــذه األوج وه

ــالن  ــا أص ــة، وه ــدة النحوي ــة والقاع الرواي

ــه  ــايض: »يجــوز في ــول الق ــن ق يســتفادان م

ثالثــة أوجــه كلهــا مرويــة«))))؛ وذلــك ألنَّ 

ــرق  ــن ط ــايَض م ــل الق ــث أم زرع وص حدي

ــات،  ــادات وإضاف ــا زي ــت به ــة، حصل مختلف

ووقعــت بهــا اختالفــات مــن جهــة األلفــاظ، 

ــة،  ــرفية للكلم ــة الصـ ــة البني ــن جه ــواء م س

اتصــل  مــاَّ  بأواخرهــا  تعلــق  مــا  وكــذا 

هــذا  عيــاض يف  القــايض  قــال  باإلعــراب، 

الصــدد: »ويف مــن الحديــث بينهــم اختالفات 

ــا  ــا بأكمله ــم وتأخــري، فجئن ــادات، وتقدي وزي

روايــة، وأحســنها ســياقًا«)))).

مـا  بـني  أن  بعـد  عيـاض  القـايض  ذهـب 

سـبق إىل اختيـار وجـه الرفـع وترجيحـه عـى 

سـائر الوجـوه، وذلـك ألمر أفصح عنـه يف نصٍّ 

جعلناه هـو النص الهدف بالدراسـة والتحليل 

)))) القايض عياض، بغية الرائد، مرجع سابق، )ص/ 8)).

)))) املرجع السابق، )ص/ )).
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يف هـذا املقـال، يقـول القايض عيـاض: »فاعلم 

وفقـك اللـه أين إذ بيّنـت لـك قـويل ورفعـت 

منـاره، رأيـت ترجيحـه وإيثاره، وذلك أين لــم 

أَر ذلـك مـن جهـة مذهـب النحـاة وتقويـم 

األلفـاظ، ولكـن مـن جهـة املعنـى وتصحيـح 

األغـراض، وترتيب الـكالم ونظامه، ورّد أعجازه 

لصـدوره، وتفصيـل أقسـامه، وذلـك أن هـذه 

املـرأة أودعـت أول كالمهـا تشـبيه شـيئني من 

زوجهـا بشـيئني كـا تقـدم، فشـبهت باللحـم 

الوعـر  وبالجبـل  عرفـه،  وقلـة  بُخلَـه  الغـث 

أتـت  فلـا  أنفـه،  وشـموخ  خلقـه  رشاسـة 

كالمهـا جعلت تفســر -مسـتأنفة- كل واحدة 

مـن الجملتـني، وتفّصل -ناعتة- كل قسـم من 

التشـبيهني، ففّصلـت الكالم وقّسـمته، وأبانت 

ورشحتـه،  التشـبيه  بـه  علـق  الـذي  الوجـه 

ارتقـاؤه  يشـق  فـال  سـهل  الجبـل  ال  فقالـت 

ألخـذ اللحـم الغـث املزهود فيه؛ ألنَّ الشــيء 

املزهـود فيـه رمبا أُخـذ إذا جاء عفـًوا، وتُُنوول 

إذا سـهل مأخـذه، ثـم قالت: وال اللحم سـمني 

صعـود  مشـقة  وانتقائـه  طلبـه  يف  فيتحمـل 

الجبـل ومعانـاة ُوعورته؛ إذ الشــيء املرغوب 

فيـه قـد تتحمـل املشـاق دونه، فإذا لــم يكن 

الحـرص عليـه،  قلـة  هـذا وال ذاك، واجتمـع 

ومشـقة الوصـول إليـه، لــم تطمح إليـه هّمة 

طالـب، وال امتـدت إليه أمنيـة راغب، فكذلك 

زوجهـا قـد أيـس مـن خـريه لهذيـن الوجهني، 

فقطـع الـكالم عنـد تـام التشـبيه والتمثيـل، 

أليـق  والتفصيـل،  التفسـري  بحكـم  وابتـداؤه 

التريـة،  نفـي  مـن  وأحسـن  الـكالم  بنظـم 

رد  يف  وأجـى  البيـان،  منـط  يف  الصفـة  ورسد 

األقسـام«)3)). هـذه  صـدور  عـى  األعجـاز 

ــح القــايض عيــاض إعــراب »ال ســهل«  رجَّ

عــى اعتبــار الرفــع، وإن كان خالــف فيــه 

ــه إىل أن  ــب في ــذي يذه ــة ال ــدوة الجاع ق

»النصــب أجــود مــن الرفــع«))))، وعمــدة 

القــايض يف ذلــك أنــه لـــم ينظــر إىل اللّفظــة 

ــزج  ــل بنظــرٍة ت نظــرة النحــوي الخالصــة، ب

ــل  ــث تجع ــة، حي ــي النحــو والبالغ ــني علم ب

ــر  ــوي ينظ ــر، فالنح ــا لآلخ ــا خادم كالًّ منه

ــق  ــي تواف ــه الت ــث األوج ــن حي ــكالم م يف ال

كالم  مــن  املســتنبطة  النحويــة  املقاييــس 

ــث  ــن حي ــه م ــر إلي ــي ينظ ــرب، والبالغ الع

موافقتــه ملــا يقتضيــه الحــال ومــا يراَعــى 

فيــه مــن الفنيــة والجاليــة؛ ولذلــك نالحــظ 

أن تعليلــه ملــا رّجحــه ينمــي إىل البابــني معــا، 

ــه:  ــده بقول ــا قص ــو م ــو، وه ــاب النح ب

- قطــع الــكالم عنــد تــام التشــبيه، وعــدم 

رسد الصفــة عــى منــط البيــان.

- ابتداء الكالم أحسن من نفي الترئة.

)3)) املرجع السابق، )ص/ )5، )5).

)))) املرجع السابق، )ص/ )5)، ويقصد بالقدوة هنا سيبويه.
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وينمــي أيًضــا إىل بــاب البالغــة، وهــو مــا 

قصــده بقولــه: 

- رؤية جهة املعنى وتصحيح األغراض.

- مراعاة ترتيب الكالم ونظامه.

- رد األعجاز عى الصدور.

- تفصيل أقسام الكالم.

ــال  ــذا املق ــالل ه ــن خ ــاول م ــوف نح س

ــد كل وجــه مــن هــذه الوجــوه  الوقــوف عن

بالنظــر والتحليــل، ثــم الربــط بينهــا بشــكل 

النحــو  علمــي  تكامــل  صــورة  لنــا  يــرز 

والبالغــة عنــد القــايض يف هــذه املســألة، 

أثنــاء اشــتغاله بــشح هــذا املقطــع مــن نــص 

حديــث أم زرع.

 

)1( أوجه النحو

)1- 1( قطع الكالم وعدم رسد الصفة: 

ـــي  ـــات الت ـــن املصطلح ـــع« م ـــد »القط يع

اشـــتهرت عنـــد النحـــاة أكـــرث مـــن غريهـــم، 

ــوت  ــت للمنعـ ــرة النعـ ــه مغايـ ــون بـ ويعنـ

يف اإلعـــراب، وذلـــك أنـــه إذا كان النعـــت 

ـــا ىف األصـــل جـــاز قطعـــه إىل النصـــب،  مرفوًع

ــا جـــاز قطعـــه إىل الرَّفـــع،  وإذا كان منصوبًـ

ــع أو  ــه للرفـ ــاز قطعـ ــروًرا جـ وإذا كان مجـ

النصـــب)5))، وبرجوعنـــا إىل نـــص الحديـــث 

ـــع،  ـــع إىل وجـــه الرف نجـــد أن وجـــه الجـــر قُط

املذكـــورة  املنفيـــة  الصفـــات  إن  بحيـــث 

فيـــه هـــي ملوصوفـــات مجـــرورة »جبـــٍل«، 

و»لحـــٍم«، فـــكان الوجـــه أن تـــأيت عـــى منوالهـــا 

ــده  ــا قصـ ــو مـ ــرورة، وهـ ــراب مجـ يف اإلعـ

ـــا  ـــع عنه ـــن قط ـــة، لك ـــرد الصف ـــايض بسـ الق

ـــه  ـــل في ـــع« األص ـــث »القط ـــع؛ فمبح إىل الرف

أنـــه يخضـــع للقانـــون النَّْحـــوي، الـــذي يحكـــم 

ــا  ــا أو موصوفاتهـ ــات ملوصوفهـ ــاع الصفـ اتبـ

يف اإلعـــراب، لكـــن عندمـــا يعـــدل املتكلـــم 

عـــن هـــذا املنحـــى، ليتجشـــم منحـــى غـــري 

معتـــاد، فإمنـــا يكـــون ذلـــك لعلـــة بالغيـــة 

يقصـــد إليهـــا قصـــًدا.

يذكر علماء البالغة أن القطع 
يأتي لنكتتين بالغيتين: 

- أنَّــه »يف االفتتــان ملخالفــة اإلعــراب وغري 

املألــوف زيــادُة تنبيــه، وإيقــاٌظ للســامع 

وتحريــٌك مــن رغبتــه يف االســتاع، الســيا مع 

ــه أدل  ــدأ، فإنَّ ــل أو املبت ــذف الفع ــزام ح الت

ــام«)6)). ــى االهت ــل ع دلي

ــراث،  ــة دار ال ــك، مكتب ــن مال ــة اب ــل، رشح ألفي ــن عقي ــر: اب )5)) انظ

تحقيــق محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، )د.ت)، )ص/ 63)).

ــى  ــريح ع ــية رشح التصـ ــن، حاش ــن الدي ــن زي ــني ب ــي، ياس )6)) العليم

التوضيــح أللفيــة ابــن مالــك، املطبعــة األزهريــة، )6)3)هـــ)، ))/ 7))).
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ــن  ــم م ــب يعل ــي أن املخاط ــه »يعن - أنَّ

اتصــاف املوصــوف بهــذه الصفــة مــا يعلمــه 

حالــَة  ﴿وامرأتــه  تعــاىل:  قــال  املتكلــم، 

الحطــب﴾ ]املســد: )[؛ ألنَّه لـــم يــرد أن يخر 

ــهور  ــر مش ــا بأم ــا ذكره ــول، وإمنَّ ــر مجه بأم

ــد«)7)). ــا كل أح ليعرفه

هـــــــــذا  خــــــالل  مــــــن  نحـــــاول  ســــــوف 

ــه مـــن  ــد كل وجـ ــال الوقـــوف عنـ المقـ

هـــذه الوجـــوه بالنظـــر والتحليـــل، ثـــم 

الربـــط بينهـــا بشـــكل يبـــرز لنـــا صـــورة 

تكامـــل علمـــي النحـــو والبالغـــة عنـــد 

القاضـــي فـــي هـــذه المســـألة، أثنـــاء 

اشـــتغاله بشـــرح هـــذا المقطـــع مـــن 

نـــص حديـــث أم زرع.

إنَّ اختيـــار القـــايض لوجـــه الرفـــع وافـــق 

ــا  ــار مـ ــا، فاختـ ــان مًعـ ــه العلـ ــا يقتضيـ مـ

ــر  ــك بتقديـ ــو وذلـ ــم النحـ ــه علـ ــمح بـ يسـ

املبتـــدأ والخـــر، مـــع مـــا هـــو أليـــق مـــن 

جهـــة البالغـــة، فاملـــرأة يف كالمهـــا تريـــد أن 

تنبّـــه الســـامع لتفصيـــل مـــا أجملتـــه يف أول 

ــذي  ــو الـ ــل هـ ــذا التفصيـ ــا، وكأن هـ كالمهـ

يعنيهـــا يف الـــكالم، فـــأرادت أن تيـــزه عـــن 

ـــك  ـــه، كذل ـــم إلي ـــر املتكل ـــت نظ ـــابقه، وتلف س

)7)) الســامرايئ، فاضــل صالــح، مقال: ظاهرة القطــع يف العربية، )ص/ 38).

يف ذكرهـــا هـــذا الوجـــه تريـــد أن تلمـــح إىل 

أن هـــذه الصفـــة أي »انتفـــاء الســـهولة« 

الســـمنة« معهـــودة يف ذهـــن  و»انتفـــاء 

املتكلـــم، وقـــد دل عليهـــا مـــا قبلهـــا حـــني 

ـــل  ـــى رأس جب ـــث ع ـــل غ ـــم جم ـــت »لح قال

وعـــر«، فالغثاثـــة مـــا هـــي إال انتفـــاء الســـمنة، 

ــاء الســـهولة. ــا الوعـــورة إال انتفـ ومـ

هـــذا  خـــالل  مـــن  القـــايض  كان 

عـــى  الرفـــع  وجـــه  اختيـــار  يف  ُموفًقـــا 

املالمـــح  لهـــذه  اعتبـــارًا  الصفـــة،  قطـــع 

واإلشـــارات البالغيـــة التـــي ذكرنـــا، عـــى 

ــة  ــر وبيّنـ ــى ذكـ ــايض كان عـ ــرض أن القـ فـ

ــه رصح بتضمنهـــا مالمـــح  منهـــا؛ وإالَّ فإنَـّ

بالغيـــة أخـــرى ســـيأيت عـــى ذكرهـــا بعـــد.

)1-2( ابتداء الكالم وعدم نفي التربئة: 

مصطلـــح الترئـــة يف عـــرف النحـــاة يقـــرن 

بــــ »ال«، فيقولـــون »ال« الترئـــة، ويعنـــون بهـــا 

ـــري  ـــد األزه ـــال خال ـــس، ق ـــة للجن »ال« النافي

ـــدق  ـــة أن تص ـــق الترئ ـــويفِّ 905هــــ): »ح )تُ

ــا كانـــت؛ ألنَّ  ــة مـ ــة كائنـ ــى »ال« النافيـ عـ

ــيئًا،  ــد نفيـــت عنـــه شـ كل مـــن برأتـــه فقـ

ـــإن  ـــل إّن، ف ـــة عم ـــا بالعامل ـــم خصوه ولكنَّه

ـــول  ـــا«)8))، فق ـــن غريه ـــن م ـــا أمك ـــة فيه الترئ

)8)) األزهــري، خالــد، رشح التريــح عــى التوضيــح، بــريوت، لبنــان، دار 

الكتــب العلميــة، )))))هـــ/ 000)م)، ))/ 35)).
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القـــايض »أحســـن مـــن نفـــي الترئـــة«، يعنـــي 

« يف  ــل »إنَّ ــال »ال« عمـ ــه إعـ ــه: أنَّ وجـ بـ

»ال ســـهل«، و»ال ســـمني« مرجـــوح عنـــده، 

ـــداء  ـــه االبت ـــل وج ـــا جع ـــني م ـــن ب ـــل م ولع

ــو  ــا، هـ ــس مرجوًحـ ــة للجنـ النافيـ بــــ »ال« 

أن الجملـــة املبتـــدأة بــــ »ال« الترئـــة تـــأيت 

ــا يف  ــا قبلهـ ــة مبـ ــا متصلـ ــب أحوالهـ يف غالـ

ـــرًا لجـــواب عـــن ســـؤال،  ـــع تقدي ـــى، فتق املعن

ـــؤال  ـــي بس ـــدار« يوح ـــل يف ال ـــا »ال رج فقولن

قبلـــه وهـــو »هـــل مـــن رجـــل يف الـــدار؟«، 

ـــال:  ـــيبويه إذ ق ـــه كالم س ـــح ب ـــا يلم ـــو م وه

ـــا  ـــل أنَّه ـــن قب ـــرة م ـــل إالَّ يف نك ـــال ال تعم »ف

ـــه-  ـــه الل ـــل -رحم ـــم الخلي ـــا زع ـــواب، في ج

ـــة؟ فصـــار  ـــد أو جاري ـــك: هـــل مـــن عب يف قول

ــه ال يقـــع يف هـــذه  الجـــواب نكـــرة كـــا أنَـّ

املســـألة إالَّ نكـــرة«)9)).

كانـــت هـــذه هـــي املالمـــح النحويـــة التـــي 

ـــع،  ـــه الرف ـــه لوج ـــا توجيه ـــايض به ـــف الق وص

فبقـــي أن نقـــف عـــى املالمـــح البالغيـــة التـــي 

كانـــت مـــن وراء اختيـــار القـــايض عيـــاض لهـــذا 

ـــرى  ـــك ن ـــد ذل ـــم بع ـــراب، ث ـــن اإلع ـــه م الوج

كيـــف تجلــّـت خدمـــة كل مـــن العلمـــني لآلخـــر، 

يف ســـبيل خدمـــة أســـمى، وهـــي بلـــوغ أقـــى 

طاقـــات النـــص األديب يف فنيتـــه وجالـــه.

ــد الســالم محمــد هــارون، القاهــرة،  ــق عب ــاب، تحقي )9)) ســيبويه، الكت

ــة الخانجــي، )08))هـــ/ 988)م)، ))/ 75)). مكتب

)2( أوجه البالغة

)2-1( مراعاة جهة املعنى: 

ر القــايض الوجــوه النحويــة  بعــد أن حــرَّ

ــا  ــف فيه ــا، وإن كان خال ــدل إليه ــي ع الت

الــذي يرتضيــه ســيبويه)0)) منهــا، أىت ببيــان 

املنحــى  تُعضــد  التــي  البالغيــة  الوجــوه 

ــذا  ــاره ه ــن اختي ــان ع ــاه، فأب ــذي انتح ال

ــى. ــا: املعن ــائل منه ــه مس ــى في ــه راع بأن

قــال القــايض: »إين لـــم أَر ذلــك مــن 

جهــة مذهــب النحــاة وتقويــم األلفــاظ، 

وتصحيــح  املعنــى  جهــة  مــن  ولكــن 

األغــراض«))))، فــكالم القــايض هنــا عــن 

ــاره  ــت يف اختي ــه تفلّ ــم أن ــد يُفه ــى ق املعن

ــار  ــة واحــدة، واخت ــة النحــو رضب ــن ربق م

البالغــي،  املعنــى  بجهــة  أليــق  هــو  مــا 

ــإن القــايض  ــك، ف لكــن األمــر عــى غــري ذل

لـــم يعــدل مــن الجائــز نحــًوا إىل املمنــوع، 

األقــل،  إىل  اســتعااًل  األكــرث  مــن  لكــن 

ــا،  ــني مًع ــارضة يف الوجه ــو ح ــلطة النح فس

لكــن مــا مقصــوده بـــ »املعنــى« يف كالمــه؟ 

أليــس النحــو أيًضــا مــاَّ يُعنــى باملعنــى 

ويــرف اهتامــه إليــه؟

)0)) لـــم نقــف مــع طــول البحث عى القول الذي نســب القــايض فيه هذا 

املذهــب لســيبويه، ال يف الكتــاب، وال فيــا بعــده مــن املصنفــات النحويــة.

)))) القايض عياض، بغية الرائد، مرجع سابق، )ص/ )5).
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ـــذي  ـــى ال ـــني املعن ـــن ب ـــرق كام ـــاك ف هن

وبـــني  بالبحـــث،  النحـــاة  إليـــه  يتوجـــه 

ـــول  ـــون، يق ـــه البالغي ـــي ب ـــذي يعتن ـــى ال املعن

محمـــد الخضــــر حســـن: »النحـــوي يبحـــث 

يف املركبـــات مـــن جهـــة هيئتهـــا الركيبيـــة 

ـــات عـــى  ـــك الهيئ ـــة تل صحـــة وفســـاًدا، ودالل

ــداد،  ــه السـ ــى وجـ ــة عـ ــا الوضعيـ معانيهـ

ـــة  ـــن جه ـــا م ـــث عنه ـــاين يبح ـــب املع وصاح

حســـن النظـــم، املعـــرَّ عنـــه بالفصاحـــة يف 

ــب«)))). الركيـ

فالنحـــو يشـــتغل باملعـــاين التـــي تعنـــى 

ـــه  ـــق علي ـــى يصـــح أن يطل ـــكالم حت بإقامـــة ال

ــد  ــة الـــكالم باملعنـــى االصطالحـــي عنـ صفـ

النحـــاة، وذلـــك مـــن حيـــث الركيـــز عـــى 

تركيـــب أجزائـــه بعضهـــا مـــع بعـــض، ومـــا 

ـــاده،  ـــى أو فس ـــة معن ـــن صح ـــه م ـــب عن يرت

ـــاة -يف  ـــه النح ـــث في ـــه بالبح ـــا توج ـــو م وه

غالـــب أعالهـــم- منـــذ أن بـــدأت صناعـــة 

النحـــو العـــريب، وعليـــه جـــاءت تعاريفهـــم 

ـــاين بــــ  للنحـــو، ويســـمي الســـكايك هـــذه املع

ـــا  ـــا »م ـــا: إنَّه ـــول عنه ـــى«، ويق ـــل املعن »أص

ال يفتقـــر يف تأديتـــه إىل أزيـــد مـــن دالالت 

ـــا  ـــت، ونظـــم له ـــف كان ـــاظ كي ـــة، وألف وضعي

ـــم  ـــن حك ـــا ع ـــا يخرجه ـــف بينه ـــرد التألي املج

ــق،  ــا، دمش ــة وتاريخه ــات يف العربي ــني، دراس ــد حس ــر، محم )))) الخ

سوريا، املكتب اإلسالمي، مكتبة دار الفتح، )380)هـ/ 960)م)، )ص/ 83)).

النعيـــق، وهـــو الـــذي ســـميناه يف علـــم 

النحـــو أصـــل املعنـــى«)3)).

ـــايض  ـــا الق ـــي أشـــار إليه ـــاين الت ـــا املع أمَّ

عيـــاض فهـــي معـــاٍن ثـــواٍن، نيطـــت بهـــا 

وظائـــف أخـــرى تشـــتغل عليهـــا، يـــأيت 

ـــا  ـــث فيه ـــة، فيُبح ـــم البالغ ـــها عل ـــى رأس ع

الحقيقـــة  عـــى  داللتهـــا  حيـــث  مـــن 

مراعاتهـــا  حيـــث  مـــن  أو  املجـــاز،  أو 

حيـــث  مـــن  أو  والســـياق  للمقـــام 

مقاصدهـــا القريبـــة والبعيـــدة أو نحـــو 

ـــوش:  ـــل هن ـــد الجلي ـــول عب ـــذا، يق ـــن ه م

الجملـــة  بنيـــة  ينظـــر يف  النَّحـــوي  »إن 

حيـــث  مـــن  داللتهـــا  عنـــد  ويتوقـــف 

ــه ينطلـــق  اإلفـــادة، أمـــا البالغـــي فإنَـّ

ليبحـــث عـــن وظيفتهـــا  مـــن داللتهـــا 

املعنويـــة«))))،  الســـياقية وخصوصياتهـــا 

املفـــردات  ينـــزّل  أن  النحـــوي  فــــ »غايـــة 

عـــى مـــا وضعـــت لـــه، ويركبهـــا عليهـــا، 

ووراء ذلـــك مقاصـــد ال تتعلـــق بالوضـــع 

ـــى  ـــم ع ـــراض املتكل ـــه أغ ـــاوت ب ـــاَّ يتف م

ـــم  ـــك األرسار ال تُعل ـــى، وتل ـــه ال تتناه أوج

إال بعلـــم املعـــاين، والنحـــوي وإن ذكرهـــا 

ــه  ــق علي ــه وعل ــب هوامش ــه وكت ــوم، ضبط ــاح العل ــكايك، مفت )3)) الس

نعيــم زرزور، بريوت، دار الكتب العلميــة، )07))هـ/ 987)م)، )ص/ 63)).

)))) هنوش، عبد الجليل، التأسيس اللغوي للبالغة العربية، قراءة يف الجذور، 

عان، دار كنوز املعرفة للنشــر والتوزيع، )37))هـ/ 6)0)م)، )ص/ 63)).
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فهـــو عـــى وجـــه إجـــايل يتصــــرف فيـــه 

ـــا ال يصـــل إليـــه  البيـــاين ترفًـــا خاصًّ

النحـــوي«)5)).

مــن خــالل هــذا ميكــن فهــم حديــث 

ــه  ــى، فإنَّ ــاة املعن ــن مراع ــاض ع ــايض عي الق

ال يقصــد املعنــى األصــي يف الــكالم، فــإن 

ــاره  ــد اختي ــا كان قــد راعــاه عن ســيبويه أيًض

ــا الــذي اعتمــد  وجــه النصــب يف الــكالم، وإمنَّ

املعنــى  هــو  باعتبــاره  واألخــذ  مراعاتــه 

البالغــي الــذي تتفــاوت فيــه درجــات الــكالم، 

مــن حيــث بيانــه وفصاحــة ألفاظــه، فاختيــار 

القــايض عيــاض لوجــه القطــع وابتــداء الــكالم 

يحصــل بهــا مــا ال يحصــل يف اإلتبــاع ونفــي 

الترئــة مــن أوجــه بالغــة الــكالم، والــذي 

ــأيت. ــا ي ــه في ســيُبنيَّ عــن طــرف من

)2-2( تصحيح األغراض: 

ــظ  ــد بلف ــايض يقص ــا أن الق ــد أن رأين بع

»املعنــى« املعنــى البالغــي، وهــو مــاَّ تتوجه 

ــه  إليــه أنظــار البالغــة العربيــة بالعنايــة؛ فإنَّ

أردف عبارتــه تلــك بعبــارة هــي قريبــة مــن 

حقلهــا، غــري غريبــة عنهــا، وهــي عبــارة 

ــايض لفــظ  ــر الق ــراض«، ويذك ــح األغ »تصحي

ــه كالم  ــص آخــر يصــف في ــراض« يف ن »األغ

)5)) الســبي، بهــاء الديــن، عروس األفــراح يف رشح تلخيص املفتاح، )ضمن 

ــة، )د.ت)، ))/ )5). ــان، دار الكتــب العلمي ــريوت، لبن رشوح التلخيــص)، ب

مـــن خـــالل هـــذا يمكـــن فهـــم حديـــث 

ــاة  القاضـــــــــــي عيـــــــــاض عـــــــــــن مراعـــــــــ

المعنـــى  يقصــــد  ال  ـــه 
َّ
فإن المعنـــى، 

ــيبويه  ــإن سـ ــكالم، فـ ــي الـ األصلـــي فـ

ـــا كان قـــد راعـــاه عنـــد اختيـــاره وجـــه 
ً

أيض

الـــذي  مـــا 
َّ
وإن الـــكالم،  فـــي  النصـــب 

اعتمـــد مراعاتـــه واألخـــذ باعتبـــاره هـــو 

تتفـــــاوت  الـــذي  البالغـــــي  المعنـــــى 

فيـــه درجـــات الـــكالم، مـــن حيـــث بيانـــه 

ألفاظـــه. وفصاحـــة 

ـه: »الــكالم الفصيــح األلفــاظ،  النســوة بأنَـّ

العبــارة«،  البليــغ  األغــراض،  الصحيــح 

والغــرض يف كالم العــرب هــو، »الهــَدُف الــذي 

ــراٌض«)6))،  ــع أَْغ ــه، والجم ــى في ــُب فريم يُنص

ــى  ــهم يرم ــم كالس ــس املتكل ــى يف نف فاملعن

ــم  ــه أن يصــل إىل املتكل ــراد ل عــن قــوس، وي

كــا أراده منــه، وإصابــة الغــرض هــو حينــا 

ــى  ــكالم- املعن ــوُد بال ــامع -املقص ــه الس يفق

عــى صورتــه وهيئتــه املقصــودة، فالــكالم إذا 

ــون  ــا يعن ــرض فإمن ــح الغ ــه صحي ــف بأنَّ ُوص

ــب  ــة والركي ــة الكلم ــن جه ــي م ــه بُن ــه أنَّ ب

ــغ نفــس الســامع  ــاًء يبل ــى وغريهــا بن واملعن

ــم. ــا أراده املتكل ك

)6)) ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، مادة )غ ر ض)، )7/ 96)).
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تعاريــف  تــدور  املعنــى  هــذا  وعــى 

البالغــة التــي تحــّدث عنهــا العلــاء القدامى، 

يقــول أبــو هــالل العســكري )تـُـويفِّ 395هـــ): 

»البالغــة كّل مــا تبلــغ بــه قلــب الســامع 

ــع  ــك، م ــه يف نفس ــه كتمكن ــه يف نفس فتمكن

صــورة مقبولــة ومعــرض حســن«)7))، فيكــون 

دور البالغــة يف هــذه العمليــة هــو تصحيــح 

املتكلــم  يُنتــج  بهــا  التــي  اآللــة  وتقويــم 

ــامع. ــه إىل الس ــراد إيصال ــى امل املعن

فمراعــاة جهــة املعنــى وتصحيــح األغراض 

نتيجــٌة  أحدهــا  متالزمــان،  أمــران  هــا 

لآلخــر، فالقصــد مــن مراعــاة املعنــى البالغــي 

هــو الوصــول إىل الغــرض، وال يُتصــور كالم 

بلــغ الهــدف منــه إال وهــو مســتوٍف لــشوط 

جهــة  »رأيــت  القــايض  فعبــارة  البالغــة، 

املعنــى وتصحيــح األغــراض« توحــي أنــه 

ــه  ــا في ــني، األول منه ــن متالزم ــى أمري راع

حديــث عــن الجهــة التــي راعاهــا ونظــر إليها 

يف اختيــاره، وهــي جهــة املعنــى البالغــي، 

ــا يف  ــن مراعاته ــة م ــر للغاي ــه ذك ــاين في والث

ــا إىل  ــث محتاًج ــي الحدي ــة، فبق ــذه الجه ه

الوســيلة التــي اشــتغل بهــا بينهــا، وهــو مــا 

ــه. ــيأيت تفصيل س

)7)) العســكري، الصناعتــن، الكتابــة والشــعر، تحقيــق عــي محمــد 

البجــاوي ومحمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، بــريوت، املكتبــة العصـــرية، 

.((0 )ص/  )9)))هـــ)، 

)2-3( التفسر بعد اإلجال: 

ــم  ــداؤه بحك ــاض: »وابت ــايض عي ــال الق ق

التفســري والتفصيــل، أليــق بنظــم الــكالم«)8))، 

وقــال يف بيــان ذلــك يف موضــع آخــر مــن 

مصنفــه »بغيــة الرائــد«: »وذلــك أنَّ هــذه 

املــرأة أودعــت أول كالمهــا تشــبيه شــيئني 

ــبَّهت  م، فش ــدَّ ــا تق ــيئني ك ــا بش ــن زوجه م

ــه وِقلــة عرفــه، وبالجبــل  باللحــم الغــث بُخلَ

ــاَّ  ــه، فل ــموخ أنف ــه وش ــة خلق ــر رشاس الوع

أتــت كالمهــا؛ جعلــت تفســـر مســتأنفة كل 

ــني«)9)). ــن الجملت ــد م واح

ــن النصــني إىل أول  ــري القــايض يف هذي يُش

ًحــا لـــا ذهــب  وجــه بالغــي جعــل منــه مرجِّ

ــتئناف،  ــع واالس ــه القط ــاره وج ــه يف اختي إلي

ــون »صحــة  ــه البالغي ــح علي ــا يصطل وهــو م

التفســري«، أو »تفســري الخفــي«، وقــد يطلــق 

عليــه أيًضــا »التبيــني«. قــال عنــه ابــن الناظــم 

ــن  ــًا م ــه قس ــد أن جعل ــويفِّ 686هـــ( بع )تُ

أقســام الفصاحــة املعنويــة مــن علــم البديــع: 

ــظ  ــك لف ــردات كالم ــون يف مف ــو أن يك »وه

مبهــم املعنــى لكونــه مطلًقــا أو غــري تــام 

التقييــد، مــراًدا بــه بعــض مــا تناولــه، فتتبعــه 

مــا يفــره ويــشح معنــاه مــن وصــف فيــه 

)8)) القايض عياض، بغية الرائد، مرجع سابق، )ص/ )5).

)9)) املرجع السابق، )ص/ )5).
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تفصيــل«)30)، وقــال التنوخــي )تُــويفِّ 384هـــ( 

يف تعريفــه: »هــو أن يذكــر املؤلــف ناظًا كان 

أو ناثــرًا أشــياًء مرتبــة ثــم يفرهــا، فاملحمود 

ترتيــب  مرتبًــا  التفســري  يكــون  أن  منــه 

املفــر، فــإن خالــف بــني التفســري واملفســـر 

ــك  ــم يكــن ذل ــا لـ ــه م ــب أخــذ علي يف الرتي

ــابق  ــاض الس ــايض عي ــكالم الق ــى«))3)، ف ملعن

يضــمُّ أمريــن: األول منهــا يذكــر فيــه أن 

املبحــث قائــم عــى التفســري، أي: تفســري كالم 

الحــق آلخــر ســابق، والقســم الثــاين: يبــني فيه 

أهميــة الرتيــب يف الــكالم املفســـر، وهــذان 

القســان نجــد عينهــا يف كالم التنوخــي.

أن  التفســري  يف  الغالــب  أنَّ  املالحــظ 

ــا مــن حيــث  يكــون الــكالم املجمــل فيــه تامًّ

ــني  ــن التبي ــة م ــب اإلســنادي؛ ألنَّ الغاي الركي

بعــد اإلجــال هــو التشــويق، ومــن تــام 

ــام  ــد ت ــون بع ــى أن يك ــذا املعن ــتيفاء ه اس

ــامع  ــر الس ــدة، فينتظ ــول الفائ ــكالم وحص ال

ــا ما  م، وأمَّ بيــان مــا أُجمــل مــن اللفــظ املتقــدِّ

يــرد عــى غــري هــذا؛ فهــو مخالــف للصحيــح 

السالـــم -حســب رأي ابــن رشــيق )تُــويفِّ 

ــى،  ــا هــذا املعن ــذي يقــول ُمبيًِّن 63)هـــ)- ال

)30) ابــن الناظــم، املصبــاح يف املعــاين والبيــان والبديــع، تحقيــق حســني 

عبــد الجليــل يوســف، مكتبــة اآلداب، )09))هـــ/ 989)م)، )ص/ 08)).

))3) التنوخــي، األقــى القريــب يف علــم البيــان، مــر، مطبعــة الســعادة، 

)7)3)هـ)، )ص/ 97، 98).

وُمعلًِّقــا عــى تفســري جــاء يف شــعٍر للفــرزدق 

ــه:  ــول في يق

لقد جئَت قوًما لو لجأَت إليهُم

           طريَد دٍم أو حاِماًل ثِقَل َمغرَِم

أللفيَت منهم معطًيا ومطاعًنا

ِم            وراَءك شْزًرا بالوشيج املقــــوَّ

 ... وأكــرث مــا يف التفســري عنــدي الســالمة 

مــن ســوء التضمــني))3) ال أنَّــه بعينــه مــا لـــم 

ــن  ــه ... وم ــبيه ب ــد أو ش ــت واح ــن يف بي يك

التفســري الجيــد قــول حاتــم الطــايئ، ويــروى 

ــن مــرداس:  ــة ب لعتيب

متى ما يجئ يوًما إىل املال واريث

       يجـد جمَع كفٍّ ال َمألى وال ِصفـِر

يجْد فرًسا مثَل الِعنان وصارًمـا

         ُحساًما إذا ما هـزَّ لـم يرَض بالهبـِر

وأسمَر خطيًّـا كــأّن كُعوبَــه

          نَوى الَقْسب قد أرىب ذراًعا عى العِر

فهــذا هــو التفســري الصحيــح السالـــم مــن 

رضورة التضمني؛ ألنَّه لـــم يعلق كالمه بـ »لو« 

ــاين،  ــرًا إىل الفصــل الث ــون الفصــل األول مفتق ــو »أن يك ــني ه ))3) التضم

ــري«.  ــا إىل األخ ــت األول محتاًج والبي

]انظر: العسكري، الصناعتني، مرجع سابق، )ص/ 36)[.
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كــا فعــل الفــرزدق، وال مبــا يقتــي الجــواب 

فلهــذا حســن عنــدي«)33). كليًّــا؛  اقتضــاء 

القـايض يف اختيـاره وجـه  وبذلـك يكـون 

املعنـى  هـذا  ملـح  ـا  إمنَّ واالسـتئناف  القطـع 

الرفـع  عـى  الحمـل  إن  أي:  قصـد،  وإليـه 

مـن  األوىل  الثانيـة عـن  الجمـل  بـه  تسـتقل 

حيـث الركيـب اإلسـنادي باعتبـار كل جملـة 

عـى حدة، واإلتبـاع عى الصفـة ال يؤدي هذا 

املعنـى؛ ألنَّ الصفـة مرتبطـة مبوصوفهـا مـن 

الناحيـة اإلسـنادية، فهـي تابعـة لـه يف إعرابه، 

وكذلـك األمـر فيـا نُفـي بــ »ال« الترئـة مـن 

أنـه مرتبـط ولـه صلـة مبـا قبله كـا بيَّنَّـا آنًفا.

)2-4( املقابلة والرتتيب: 

قـال القـايض عيـاض: »ويف كالم هذه املرأة 

-أعنـي األوىل- من الفصاحـة وفنون البالغة ... 

إبـداع حمـل اللفظ عـى اللفـظ واملعنى عى 

املعنـى يف املقابلـة والرتيـب، وذلـك يف قولها: 

 ،»  ... فينتقـل  سـمني  وال  فريتقـى  سـهل  »ال 

قابلـت: »ال سـهل فريتقى«، بقولها: »ال سـمني 

فينتقـل«، وهـذا يسـمى املقابلـة عنـد أهـل 

النقـد، السـيا عـى روايـة وقعـت يف النَّسـايئ 

بتقديـم »ال سـمني«، فيكـون أول تفسـري ألول 

مفســر، وهـو قولهـا: »كلحـم جمـل«، والثاين 

ــد  ــق محم ــه، تحقي ــعر وآداب ــن الش ــدة يف محاس ــيق، العم ــن رش )33) اب

محيــي الديــن عبد الحميــد، دار الجيــل، ))0))هـــ/ )98)م)، ))/ 36-35).

وردت  اللفـظ  عـى  اللفـظ  فحملـت  للثـاين، 

املقـدم إىل املقـدم، واملؤخـر إىل املؤخـر«))3).

يف هـذا النص يتحـدث القايض عن معنيني 

الختيـار  سـببًا  منـه  جعـل  كالهـا  بالغيـني، 

وجـه القطـع واالسـتئناف يف حديـث أم زرع، 

األول منهـا: »املقابلـة«، والثـاين: »الرتيـب«. 

ويعـرِّف أبو هالل العسـكري »املقابلة« بقوله: 

»إيـراد الـكالم، ثـم مقابلتـه مبثلـه يف املعنـى 

واللفـظ عـى جهـة املوافقـة أو املخالفـة«)35)، 

البالغييـــن يف تعريفهـم للمقابلـة  وأغلـــب 

يشـريون إىل الرتيـب بني املتقابـالت)36). يقول 

الـكالم  ترتيـب  ابـن رشـيق -مثـاًل: »املقابلـة: 

عـى مـا يجـب، فيعطـى أول الـكالم مـا يليق 

ويـأيت  آخـرًا،  بـه  يليـق  مـا  وآخـره  أواًل،  بـه 

باملوافـق مبـا يوافقه، ويف املخالـف مبا يخالفه، 

فـإذا  املقابلـة يف األضـداد،  وأكـرث مـا تجـيء 

جـاوز الطباق ضديـن كان مقابلـة«)37)، وميثل 

للمقابلـــة القايض عيــــاض -نفُســه- بقوله: 

سْل عنه، وانطْق به، وانظْر إليه تجْد

                  ملَء املسامعِ واألفواِه واملقـِل

))3) القايض عياض، بغية الرائد، مرجع سابق، )ص/ 65).

)35) العسكري، الصناعتن، مرجع سابق، )ص/ 337).

)36) قــال ابــن رشــيق: »لكــن قدامــة لـــم يبــاِل بالتقديــم والتأخــري يف هــذا 

البــاب«. ]العمــدة، مرجــع ســابق، ))/ 6))[.

)37) املرجع السابق، ))/ 5).
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ــه قابــل بقولــه: »مــلء املســامع« أواًل  فإنَّ

يف الشــطر الثــاين قولــه: »ســل عنــه« أواًل 

ثانيًــا يف  وأىت »باألفــواه«  األول،  الشــطر  يف 

ــا يف األول، وأىت  ــق« ثانيً ــاًل »للنط ــاين مقاب الث

»باملقــل« ثالثًــا يف الثــاين مقابــاًل »للنظــر« 

ثالثًــا يف األول«)38).

لهــذا  اختيــاره  يف  القــايض  جنــح  ــا  إمنَّ

التعليــل البالغــي يف هــذا املثــال املذكــور؛ 

تكــون«  أن  املتقابــالت  يف  الغالــب  »ألنَّ 

بالجمــع مــن أربعــة أضــداد: ضديــن يف أصــل 

الــكالم، وضديــن يف عجــزه، وتبلــغ إىل الجمــع 

ــك  ــت كذل ــداد)39)، وإذا كان ــشة أض ــن ع م

فهــو مــاَّ يــأيت عى وجــه القلــة يف الــكالم، أي 

إن تكــون يف مركــب إســنادي واحــد، ويشــهد 

ــة،  ــاقوها يف املقابل ــي س ــواهد الت ــك الش لذل

ــب واحــد  ــالت األوىل يف مركَّ ــأيت املتقاب ــل ت ب

غــري اآلخــر الــذي يضــم املتقابــالت األخــرى.

)2-5( رد األعجاز عى صدور: 

)تُــويفِّ 654هـــ(:  ابــن أيب اإلصبــع  قــال 

ــن كل  ــارة ع ــو عب ــر، وه ــمى التصدي »ويس

لفظيــة  رابطــة  وعُجــزه  بــني صــدره  كالم 

غالبًــا، أو معنويــة نــادًرا، تحصــل بهــا املالمئــة 

)38) القايض عياض، بغية الرائد، مرجع سابق، )ص/ 53).

)39) مطلــوب، أحمــد، معجــم املصطلحــات البالغيــة وتطورهــا، مطبعــة 

املجمــع العلمــي العراقــي، )03))هـــ/ 983)م)، )3/ 88)).

والتالحــم بــني قســمي كل كالم، وقــد قســمه 

ابــن املعتــز ثالثــة أقســام: فــاألول: مــا وافــق 

آخــر كلمــة يف الــكالم كلمــة يف صــدره أو 

ــق  ــا واف ــاين: م ــت مجانســة، والقســم الث كان

آخــر كلمــة مــن الــكالم أول كلمــة منــه، 

والثالــث: مــا وافــق آخــر كلمــة مــن الــكالم 

ــا مــا  بعــض كلــات صــدره حيــث كانــت، وأمَّ

ــكالم  ــى صــدر ال ــإن معن ــة؛ ف ــه معنوي رابطت

ــزه«)0)). ــى عج ــاىض معن يتق

ومــن الجــي الــذي ال يحتــاج إىل بيــان أنَّ 

ــن هــذا امللمــح البالغــي يف  كالم املــرأة تضمَّ

ــل  ــى رأس جب ــث ع ــل غ ــا: »لحــم جم قوله

وعــر«، وقولهــا: »ال ســهل فريتقــى، وال ســمني 

فينتقــل«، مــن حيــث إنَّ الثــاين رجــع يف 

معنــاه إىل األول، فالرابطــة هنــا معنويــة، وإن 

كان قــد حكــم عليهــا ابــن أيب اإلصبــع بكونهــا 

نــادرة يف الــكالم.

)2-6( تفصيل أقسام الكالم: 

ـــه  ـــن األوج ـــاض: إن م ـــايض عي ـــول الق يق

ــه  ــار وجـ ــه إىل اختيـ ــي دفعتـ ــة التـ البالغيـ

ـــن  ـــور م ـــال املذك ـــتئناف يف املث ـــع واالس القط

كالم املـــرأة األوىل: أن يفســـح لظهـــور لـــون 

ـــكالم،  ـــل ال ـــو تفصي ـــة، وه ـــوان البالغ ـــن أل م

ــد  ــي محم ــق حنف ــم وتحقي ــرآن، تقدي ــع الق ــع، بدي ــن أيب اإلصبَ )0)) اب

رشف، نهضــة مــر، القاهــرة، )د. ت)، )ص/ 36، 37)، بتصـــرف يســري.
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ــن  ــه: »ومـ ــا لـ ــيق ُمعرًِّفـ ــن رشـ ــول ابـ فيقـ

ــاه  ــع ... ، وسـ ــيم)))) التقطيـ ــواع التقسـ أنـ

قـــوم -منهـــم عبـــد الكريـــم-: التفصيـــل ... 

قـــال أبـــو الطيـــب: 

فيا شوُق ما أبَقى، ويا يل من النَّوى

             ويا دمُع ما أجَرى ويا قلب ما أْصَبى

إلــى  يحتــاج  ال  الــذي  الجلــي  ومــن 

هــذا  ــن  تضمَّ المـــرأة  كالم  أنَّ  بيــان 

قولــهـــــا:  فــي  البالغـــــي  الملمــــــح 

»لحــم جمــــــل غــث علــــــى رأس جبـــــــــل 

وعــر«، وقولهــا: »ال ســهل فيرتقــى، 

إنَّ  حيــث  مــن  فينتقــل«،  ســمين  وال 

الثانــي رجــع فــي معنــاه إلــى األول، 

فالرابطــة هنــا معنويــة، وإن كان قــد 

حكــم عليهــا ابــن أبــي اإلصبــع بكونهــا 

الــكالم. فــي  نــادرة 

ــل كــا فعــل أصحابــه)))) وجــاء بــه  ففصَّ

عى تقطيــع الوزن، كل لفظتني ربع بيت«)3)).

)))) التقســيم هــو »اســتقصاء الشــاعر جميــع أقســام مــا ابتــدأ بــه ... ومن 

أرشف املنثــور يف هــذا البــاب قــول رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم-: 

»وهــل لــك يــا بــن آدم بن مالك إال مــا أكلــت فأفنيت، أو لبســت فأبليت، 

أو تصدقــت فأمضيــت«، فلــم يبــَق -عليــه الصــالة والســالم- قســًا رابًعــا 

ــو طلــب يوجــد«. ]ابــن رشــيق، العمــدة، مرجــع ســابق، ))/ 0)، )))[. ل

)))) يعني بهم النهشي والبحري.

)3)) ابن رشيق، العمدة، مرجع سابق، ))/ 5)، 6)).

فالتفصيـــل قائـــم عـــى تقطيـــع الـــكالم 

ـــع العـــرويض  ـــداد مـــا يتيحـــه التقطي عـــى امت

يف البيـــت، أو عـــى امتـــداد مـــا يوفـــره الـــكالم 

ـــوًرا. ـــه منث ـــال كون ـــل ح ـــن فواص م

إذا كانـــت املالمـــح البالغيـــة الســـابقة 

ـــا أوجـــه  ـــن أنه ـــت بشـــكل واضـــح ع ـــد أبان ق

مـــن التعبـــري يتيحهـــا االختيـــار النحـــوي 

الـــذي ذهـــب القـــايض عيـــاض إليـــه؛ فـــإنَّ 

الوجهـــني البالغيـــني األخرييـــن -رد األعجـــاز 

عـــى الصـــدور والتفصيـــل- يســـعفان يف 

ــع  ــي القطـ ــني، يعنـ ــن النحويـ كِال االختياريـ

ـــى  ـــذا الوصـــل ع ـــة، وك ـــن جه ـــتئناف م واالس

ـــس  ـــة لجن ـــال النافي ـــط ب ـــاع أو الرب وجـــه اإلتب

ــٍة يف  ــور ملزيـ ــال ظهـ ــرى، بـ ــة أخـ ــن جهـ مـ

أحـــد املنحيـــني النحويـــني دون اآلخـــر. 

ـــك مـــن  ـــم أَر ذل ـــول القـــايض: »إيّن لـ إنَّ ق

جهـــة مذهـــب النحـــاة وتقويـــم األلفـــاظ، 

وتصحيـــح  املعنـــى  جهـــة  مـــن  ولكـــن 

األغـــراض ... إلـــخ«، وهـــو الـــذي قاربنـــا 

معنـــى مـــا قصـــده منـــه هـــو مـــا يعطينـــا 

ــم  ــو وعلـ ــم النحـ ــل علـ ــن تكامـ ــورة عـ صـ

البالغـــة يف هـــذا النـــص املأثـــور، وذلـــك أن 

القـــايَض كان أمـــام تعبـــري يحتمـــل وجهـــني 

ـــا األول: فهـــو  مـــن أوجـــه اإلعـــراب؛ أمَّ

يقتـــي رسد الصفـــة، أي: اتبـــاع عنـــارص 

مـــن املركـــب الثـــاين لعنـــر مـــن املركـــب 
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ـــا، وابتـــداء اإلســـناد الثـــاين بــــ »ال«  األول إعرابً

ـــة الفصـــل والقطـــع  ـــس، دون ني ـــة للجن النافي

ــو  ــاين: فهـ ــه الثـ ــا الوجـ ـ ــني، أمَّ ــني الركيبـ بـ

ـــا  ـــكالم عـــن ســـابقه، واســـتئنافه كالًم قطـــع ال

ــه. ــى واللفـــظ عنـ ــتقاًل يف املعنـ مسـ

إنَّ اختيـــار القـــايض عيـــاض كان ينبنـــي 

عـــى مـــا أتاحتـــه الوجـــوه البالغيـــة التـــي 

كشـــف عنهـــا مـــن جاليـــة يف املعنـــى 

ومـــن بالغـــة يف التعبـــري، ومعنـــى ذلـــك أنَّ 

القانـــون النحـــوي يتيـــح للبالغـــة إمكانـــات 

االختيـــار يف الراكيـــب التـــي تناســـبها، دون 

ـــرج  ـــرط أال تخ ـــني، بشـ ـــه مع ـــا بوج أن يلزمه

ـــاره  ـــا، باعتب ـــا له ـــي يتيحه ـــه الت ـــن اختيارات م

ـــا))))،  ـــي عليه ـــي بن ســـلطة ترعـــى األســـس الت

ـــه  ـــن أوج ـــا م ـــار وجًه ـــاض اخت ـــايض عي والق

النحـــو املتاحـــة غـــري الـــذي استحســـنه 

ســـيبويه، ومـــن املؤكـــد أنَّ القـــايض قـــد 

ــل  أدىل بحجـــة قويـــة تؤيـــد مذهبـــه؛ إذ علَـّ

ــه مســـتوًحى  القـــايض مذهبـــه هـــذا بأنَـّ

مـــن كتـــاب اللـــه عـــز وجـــل، فقـــال معـــربًا 

ـــل كتـــاب اللـــه العزيـــز؛  عـــن ذلـــك: »وتأمَّ

تـــرددت  حيـــث  فيـــه  املنتفيـــات  فـــإنَّ 

معطوفـــة لـــيء واحـــد جـــاءت بالوجـــوه 

ــرة،  ــة كثـ ــاىل: ﴿وفاكهـ ــه تعـ ــة، كقولـ الثالثـ

)))) انظــر: ناصــف، مصطفــى، النقــد العــريب، نحــو نظريــة ثانيــة، عالـــم 

املعرفــة، )العــدد 55))، مــارس )000)م)، )ص/ 3)).

ال مقطوعـــة وال ممنوعـــة﴾ ]الواقعـــة: 33[، 

ـــور:  ـــم﴾ ]الط ـــا وال تأثي ـــو فيه ـــا ال لغ و﴿كأس

خلـــة﴾  وال  فيـــه  بيـــع  ال  و﴿يـــوم   ](3

]البقـــرة: )5)[، قُـــرئ بالوجهـــني الرفـــع 

والنصـــب، و﴿ال رفـــث وال فســـوق وال جـــدال 

ــث وردت  ــرة: 97)[، وحيـ ــج﴾ ]البقـ يف الحـ

املنفيـــات فيـــه لصفـــات أشـــياء أو لشـــيئني 

ـــد  ـــف، وقص ـــا بوص ـــد منه ـــص كل واح يخت

)يشء))5))،  عيـــب  بنفـــي  منهـــا  يشء  كل 

ابتـــدأ الـــكالم حينئـــٍذ مســـتأنًفا، فقـــال:

﴿بيضـــاء لـــذة للشـــاربن، ال فيهـــا لغـــو 

]الصافـــات:  ينزفـــون﴾  عنهـــا  هـــم  وال 

6)، 7)[، فقولـــه: ﴿ال فيهـــا لغـــو﴾ مـــن 

صفـــة املـــشوب، وقولـــه: ﴿وال هـــم عنهـــا 

ينزفـــون﴾ مـــن صفـــة الشـــاربني«)6))؛ فالـــكالم 

إذا رجعـــت الصفـــات فيـــه املنفيـــات إىل 

موصـــوف واحـــد جـــاز األوجـــه الثالثـــة 

مـــن اإلعـــراب، وإن رجعـــت إىل موصوفـــني 

ــتئناف  ــن االسـ ــك وحسـ ــب ذلـ ــرث ِعيـ أو أكـ

ــع  ــأىتَّ مـ ــا يتـ ــو مـ ــع، وهـ ــداء بالرفـ واالبتـ

ــاض يف  ــايض عيـ ــا القـ ــي طرقهـ ــألة التـ املسـ

ـــرأة األوىل مـــن نســـاء أم زرع. ـــه عـــن امل كالم

البالغـــة  علمـــي  تكامـــل  مفهـــوم  إنَّ 

ـــل عـــى  ، يحي ـــرَّ ـــا م ـــا تجـــى في والنحـــو، ك

)5)) كذا يف األصل.

)6)) القايض عياض، بغية الرائد، مرجع سابق، )ص/ )5، 53).
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ــة  ــة األرضيـ ــر للبالغـ ــو يوفـ ــم النحـ أنَّ علـ

األوىل التـــي يقـــوم عليهـــا أساســـه، ويوفـــر 

لهـــا مـــن إمكانـــات التعبـــري، التـــي تفتـــح 

ـــراه  ـــا ي ـــا م ـــار منه ـــم ليخت ـــام املتكل ـــاب أم الب

ـــق  ـــه وف ـــينزل كالم ـــذي س ـــام ال ـــبًا للمق مناس

منازلـــه، ويذهـــب الباحـــث إىل أن هـــذه 

املرحلـــة هـــي أول مراحـــل التكامـــل التـــي 

ـــوم األخـــرى،  ـــع العل ـــة م ـــم البالغ ـــا عل يطرقه

ـــكالم،  ـــا يف ال ـــل معه ـــٌل للتكام ـــو قاب ـــي ه الت

ـــد  ـــى ح ـــى -ع ـــك أن تشـــكل أصـــل املعن وذل

ـــي  ـــوات الت ـــو أول الخط ـــكايك- ه ـــري الس تعب

ـــد  ـــي بع ـــا، لريتق ـــم إىل تحقيقه ـــعى املتكل يس

ـــة. ـــان والفصاح ـــات البي ـــه يف درج ـــك لفظ ذل

ــن أنَّ  ــلفنا مـ ــا أسـ ــر كـ ــاَّ كان األمـ فلـ

م لبالغـــة العربيـــة  النحـــو العـــريب قـــد قـــدَّ

النـــص  مقاربـــة  رصح  يف  األوىل  اللَّبنـــة 

األديب؛ فإنَّنـــا ميكـــن أن نطلـــق عـــى هـــذه 

ــو يف  ــة والنحـ ــي البالغـ ــني علمـ ــة بـ العالقـ

هـــذه املرحلـــة بــــ »التكامـــل التأســـييس« بـــني 

العلمـــني، باعتبـــاره تكامـــاًل ينتمـــي إىل لحظـــة 

ـــا  ـــرى حتميً ـــا يُ ـــكالم، تأسًس ـــا ال ـــس فيه يتأس

ـــرِق أبعـــاد ســـياقية  لـــي ينطلـــق النـــص إىل طَ

وتداوليـــة، ويدخـــل يف أنســـاق معرفيـــة 

ــاَّ ورد  ــب مـ ــذا قريـ ــرى، وهـ ــة أخـ وعلميـ

ـــن  ـــني املعارصي ـــدى بعـــض الدارســـني الغربي ل

ملـــا تكلمـــوا عـــن »أســـلوبية االختيـــار«، 

حيـــث إنَّ منشـــئ الـــكالم يقـــف أمـــام 

ــة،  ــات اللغويـ ــددة للصياغـ ــارات متعـ اختيـ

ــري  ــبًا للتعبـ ــراه مناسـ ــا يـ ــا مـ ــار منهـ فيختـ

ـــول  ـــه. يق ـــه وأكمل ـــن وج ـــراده بأحس ـــن م ع

شـــبلرن: »إنَّ األســـاس يوجـــد يف التحويـــالت 

االختياريـــة، التـــي ميكـــن أن يســـتعملها 

ا لصياغـــة  املؤلـــف بطريقـــة مختلفـــة جـــدًّ

: فاألســـلوب نتيجـــة  جملـــة مـــا؛ ومـــن ثَـــمَّ

ـــالت  ـــن التحوي ـــراه م ـــا ي ـــف مل ـــار املؤل اختي

: كان  ــمَّ ــن ثَـ ــة«)7))؛ ومـ ــة املمكنـ االختياريـ

ـــن  ـــن م ـــبب الكام ـــول الس ـــؤال ح ـــرح الس ط

اختيـــار منشـــئ الـــكالم لهـــذا األســـلوب 

ـــو  ـــار، وه ـــذا االعتب ـــا به ـــر مشوًع ـــس آخ ولي

ـــا  ـــص األديب خصوًص ـــة الن ـــرى يف دراس ـــر يُ أم

ــا. وتحليـــل الخطـــاب عموًمـــا شـــيئًا رضوريًـّ

ــه مـــاَّ اســـرعى انتباهنـــا ونحـــن  إنَـّ

ـــو أن  ـــث ه ـــذه املباح ـــرق إىل ه ـــدد التط بص

ـــروا  ـــا نظ ـــن إذا م ـــني املعارصي ـــب الباحث غال

إىل علمـــي البالغـــة والنحـــو، باعتبارهـــا 

ــا،  ــا بعًضـ ــل بعضهـ ــني يكّمـ ــني متصلـ علمـ

رمبـــا قـــروا أنظارهـــم عـــى بـــاب املعـــاين 

ــه  مـــن علـــم البالغـــة أكـــرث مـــن غـــريه؛ ألنَـّ

وقواعـــده  موضوعـــه  يف  األقـــرب  هـــو 

وإشـــكاالته مـــن علـــم النحـــو، يف حـــني أنَّ 

)7)) شــبلر، برنــد، علــم اللغــة والدراســات األدبيــة، ترجمــة محمــود جــاد 

الــرب، القاهــرة، الــدار الفنيــة، )987)م)، )ص/ 75).
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البحـــث كشـــف أنَّ القـــايَض نظـــر إىل مباحـــث 

بـــاب البديـــع أيًضـــا يف تفاعلهـــا مـــع علـــم 

ـــلَّ مـــن تعاطـــاه  النحـــو العـــريب، وهـــو أمـــر ق

بالوصـــف والتحليـــل يف األبحـــاث املعـــارصة 

ـــراءات  ـــل ق ـــراث، ولع ـــى ال ـــي تشـــتغل ع الت

ــف  ــريب ستكشـ ــراث العـ ــة للـ ــرى واعيـ أخـ

ـــال  ـــذا املج ـــور ه ـــن ص ـــرى م ـــور أخ ـــن ص ع

ـــات  ـــل الدراس ـــًدا يف حق ـــزال جدي ـــذي ال ي ال

التطبيقيـــة، أال وهـــو مجـــال التكامـــل بـــني 

العلـــوم واملعـــارف.



ة وتصاعد الممارسة الفقهيَّ

ة ة األرض في البالد التونسيَّ ة ملكيِّ أهميِّ

وفي مصر خالل القرن السادس عشر

محمد البشير رازقي

 باحث في سلك الدكتوراه في كلّية العلوم اإلنسانّية
واالجتماعّية بتونس، اختصاص علوم التراث
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ـــة األرض فـــي البـــالد  ـــة ملكيَّ ـــة وتصاعـــد أهميَّ ــال: »الممارســـة الفقهيَّ مـــن خـــالل مقـ

ة وفـــي مصـــر خـــالل القـــرن الســـادس عشـــر«، حاولنـــا إبـــراز الـــدور المهـــمَّ  التونســـيَّ

ـــة  نـــات الفقهيَّ الـــذي يلعبـــه الفقـــه فـــي العمـــل التأريخـــي ِلــــَما تشـــتمل عليـــه المدوَّ

يـــن  ـــة وممارســـات الفاعليـــن الجتماعيِّ مـــن معلومـــات مهمـــة تعالـــج الحيـــاة اليوميَّ

ـــة القـــرن الســـادس عشــــر التـــي عايشـــها  ـــن عالقـــة ظرفيَّ ورهاناتهـــم. كمـــا حاولنـــا تبيُّ

ـــح واكتشـــاف القـــارة  ـــل اكتشـــاف طريـــق رأس الرجـــاء الصال ـــط، مث البحـــر األبيـــض المتوسِّ

كهـــا ســـواء 
ُّ
ـــة اســـتغالل األرض وتمل ـــة، بتصاعـــد أهميَّ ـــر الطرقـــات التجاريَّ ـــة وتغيُّ األمريكيَّ

ـــص التجـــارة 
ّ
ة مـــن أجـــل تعويـــض خســـائرها الناتجـــة عـــن تقل مـــن طـــرف الســـلطة السياســـيَّ

ان ســـواء مـــن أجـــل الزراعـــة أو الرعـــي. فمـــن خـــالل دراســـة 
ّ
ـــة، أو مـــن طـــرف الســـك البحريَّ

ـــن  ـــك األرض فـــي البـــالد التونســـّية ومصـــر خـــالل القـــرن الســـادس عشـــر حاولنـــا تبيُّ
ُّ
تمل

ة لعالقـــة الفاعـــل الجتماعـــي بـــاألرض، وقـــد  ـــة والتقنيـــات التشـــريعيَّ الشـــروط التاريخيَّ

قّســـمنا بحثنـــا إلـــى أربعـــة عناصـــر: 

ك األرض خالل القرن السادس عشر.
ّ
- الشروط التاريخّية لتمل

ك والمصطلح.            - آلّيات التشريع.            - أشكال استغالل الِملك.
ّ
- التمل

واإلشـــكالّية الرئيســـّية فـــي هـــذا العمـــل هـــي: مـــن خـــالل المدّونـــة الفقهّيـــة، مـــا هـــي 

طبيعـــة الممارســـات والمعـــارف التـــي أنتجهـــا الفاعـــل الجتماعـــي فـــي مصـــر وتونـــس 

ـــة األرض؟  فـــي ميـــدان ملكّي

المجـــال  ـــرت ســـلبّيا علـــى كّل 
ّ
أث الســـادس عشــــر  القـــرن  أّن ظرفّيـــة  لنـــا  تبّيـــن  وقـــد 

المتوّســـطي ومـــن ضمـــن ذلـــك البـــالد التونســـّية. أّمـــا مصـــر فممّيزاتهـــا الجغرافّيـــة 

ـــب مضاعفـــات هـــذه الظرفّيـــة وذلـــك لنفتاحهـــا تجارّيـــا 
ّ
ســـاعدتها إلـــى حيـــن فـــي تجن

علـــى أفريقيـــا و»بـــالد الـــروم« وخاّصـــة علـــى آســـيا.

ـــق علـــى األرض 
َ
ـــك األرض نســـّجل تنّوًعـــا كبيـــًرا للمصطلحـــات التـــي تطل

ّ
علـــى مســـتوى تمل

ــاة  ــا األرض فـــي حيـ هـ
ّ
ــة التـــي تحتل ــل إلـــى األهمّيـ ــذا يحيـ ـــك، وهـ

ّ
ــكال التمل وعلـــى أشـ

 مختلفـــة لشــــرعنة 
ً

الفاعليـــن الجتماعييـــن خـــالل الفتـــرة المدروســـة. كمـــا نجـــد أشـــكال

ـــل ذلـــك مـــن شـــراء وبيـــع وكـــراء 
ّ
ـــك مـــن »وضـــع يـــد« وحيـــازة وكتابـــة عقـــود، ومـــا يتخل

ّ
التمل

ـــك، ونشـــير خاّصـــة 
ّ
و»اغتصـــاب«. كمـــا نســـّجل تنـــّوع الفاعليـــن الذيـــن اهتّمـــوا بظاهـــرة التمل

كّية. 
ّ
إلـــى الـــدور المحـــوري الـــذي لعبـــه الفاعـــل السياســـي في تنشـــيط الممارســـة التمل

ص تنفيذي [
َّ

] ملخ
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مقدمة

ـــك األرض  ـــاول هـــذا البحـــث دراســـة تلّ يتن

ــرن  ــالل القـ ــر خـ ــيّة ومـ ــالد التونسـ يف البـ

ـــشوط  ـــة ال ـــالل دراس ـــن خ ـــش م ـــادس ع الس

ـــن خـــالل  ـــة م ـــات التشيعيّ ـــة والتقني التاريخيّ

املدّونـــات الفقهيّـــة. وكان منطلقنـــا يف هـــذا 

العمـــل بعـــض اإلشـــارات الصـــادرة مـــن طـــرف 

املفتـــي قاســـم عظّـــوم مـــن خـــالل نوازلـــه، 

وهـــو فاعـــل اجتاعـــي مهـــّم خـــالل القـــرن 

الســـادس عـــش بالبـــالد التونســـية، حيـــث رّصح 

أنَّ »املـــال املأمـــون هـــو الربـــاع والعقـــار«)))، 

وأيًضـــا يف »هـــذا الزمـــان عـــّز امللـــك«))).

ــة  ــة مصدريّـ ــا كمدّونـ ــد اعتمدنـ * وقـ

يف عملنـــا: 

األســـئلة  عـــى  التونســـّية  األجوبـــة   -

محمـــد  )8))م)،  )ســـنة  الغرناطّيـــة 

ــد  ــق محمـ ــاع، تحقيـ ــد الرّصـ ــّواق، محمـ املـ

)007)م). اإلســـالمي  املـــدار  دار  حســـن، 

ـــة عـــن  ـــة املريّ ـــم الرعي ـــق املحاك - وثائ

الجاليـــة املغاربيـــة إبّـــان العـــر العثـــاين، 

ـــن  ـــد الرحم ـــم عب ـــد الرحي ـــش عب ـــداد ون إع

))) أيب القاســم بــن محمــد مــرزوق بــن عظــوم املــرادي، كتــاب األجوبــة، 

ــي  ــع التونسـ ــس، املجم ــة، تون ــب الهيل ــد الحبي ــم: محم ــق وتقدي تحقي

للعلــوم واآلداب والفنــون. ]بيــت الحكمــة، ))00)م)، )5/ ))))[.

))) نفس املصدر، )8/ )6).

عبـــد الرحيـــم، اعتمدنـــا الثالثـــة األجـــزاء األوىل، 

ـــنة )650)م). ـــنة )))5)م) إىل س ـــن س أي: م

- أبـــو العبّـــاس أحمـــد بـــن يحيـــى 

509)م)،  ))9هــــ/  )تُـــويفِّ  الونشيـــيس 

املعيـــار املعـــرب والجامـــع املغـــرب عـــن 

ـــرب،  ـــس واملغ ـــة واألندل ـــل أفريقي ـــاوي أه فت

خرّجـــه جاعـــة مـــن الفقهـــاء بـــإرشاف 

ـــزاء  ـــي، ))98)م)، األج ـــد حّج ـــور محم الدكت

.(7  ،6  ،5  ،(( املعتمـــدة: 

- أبـــو الفضـــل جـــال الديـــن محمـــد 

بـــن مكـــرم بـــن منظـــور، لســـان العـــرب، 

الكتـــب  دار  طبعـــة  عـــى  اعتمدنـــا 

)009)م). العلميّـــة، 

املصدريـــة  املدّونـــة  توظيـــف  مـــع   -

ـــوازل قاســـم  ـــا لن ـــد جردن ـــا عن ـــي جمعناه الت

ـــابًقا. ـــا س ـــوث كتبناه ـــرزيل يف بح ـــوم وال عظّ

ــة  ــذه املدّونـ ــا لهـ ــالل توظيفنـ ــن خـ * مـ

ـــارص:  ـــة عن ـــا إىل أربع ـــمنا بحثن ـــة قّس املصدريّ

ــك األرض  ــة لتملّـ ــشوط التاريخيّـ ))) الـ

خـــالل القـــرن الســـادس عـــش.

))) التملّك واملصطلح.

)3) آليّات التشيع.

))) أشكال استغالل املِلك.
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)1( الشــروط التاريخّيــة 
ـــك األرض خالل 

ّ
لتمل

القرن السادس عشر:

لوثائــق  جردنــا  خــالل  مــن  أحصينــا 

املحاكــم الشعيــة مبــر التــي تغطّــي القــرن                      

الســابع  القــرن  وبدايــة  عــش  الســادس 

عــش عــدًدا مهــّا مــن الوثائــق التــي تهتــّم 

ــة  ــني املغارب ــة ب ــة الرابط ــات التجاريّ بالعالق

بــالد  أو  »تكــرور«  بــالد  واملريّــني ومــع 

»أكــدز« أو بــالد »أوجلــة«)3)، أو »ببــالد كنــو 

تقــع يف  أماكــن  وأكــدز وكاشــنة«، وهــي 

ــد  ــن بل ــو م ــد تنبكت ــا اآلن)))، و»بل ــالد غان ب

الســودان«)5)، أو »بإقليــم الهنــد«)6)، ومــع 

»الديــار الروميــة«)7) ومع »عدن«)8). ويســّمى 

هــذا النــوع مــن التّجار»التاجــر الســّفار«)9).

ــق  ــر)، وثائ ــداد ونشـ ــم )إع ــد الرحي ــن عب ــد الرحم ــم عب ــد الرحي )3) عب

العــر  إبّــان  املغاربيــة  الجاليــة  عــن  املريّــة  الشعيــة  املحاكــم 

العثــاين، تونــس/ زغــزان، منشــورات مؤّسســة التميمــي للبحــث العلمــي 

.((59  -(57  -(88  -3  /(( 998)م)،   -(99(( واملعلومــات، 

))) املصدر السابق، ))/ 35)، 36)).

)5) املصدر السابق، ))/ 8))، 9))).

)6) املصدر السابق، )3/ 35، 36).

)7) املصدر السابق، ))/ 85)، 86)).

)8) املصدر السابق، ))/ 300، )30).

)9) املصدر السابق، ))/ 8)3، 9)3).

ــة التجــارة يف مــر خــالل  ــز جغرافيّ تتميّ

القــرن الســادس عــش بتمّددهــا ونفاذهــا إىل 

ــه  ــة متنّوعــة. فالتاجــر يتوّج مناطــق جغرافيّ

إىل »بلــد الســودان« محّمــاًل بالبضائع وخاّصة 

باألقمشــة. يبيــع ســلعه ويتقــاىض مقابــل 

ــب«،  ــروري الطيّ ــر التك ــب الت ــك »الذه ذل

أو مــن »التــر األحمــر التكــروري«)0)). وميكــن 

ــارشة إىل  ــر أو ميــّر مب للتاجــر أن يرجــع ملصـ

بــالد »الــروم« ويكمــل الــدورة التجاريـّـة، ثــم 

يرجــع ملــر بالبضائــع واملــال)))). 

مــن  املتكــّون  االقتصــادي  واملثلّــث 

آســيا والبلــدان األفريقيــة و»بــالد الــروم« 

عــى  يرتكــز  قلبــه  مــر  تحتــّل  الــذي 

ــاز خاضعــة  ــة بامتي ــة عقالنيّ ــة اقتصادي عمليّ

لحســابات اقتصاديــة دقيقــة ووعــي بأهميّــة 

الراكــم املــايل، وهــذا مــا تؤكّــده وثيقــة 

تتحــّدث عــن تاجــر جمــع مــاال وأِذَن لشيكه 

بــأن يســافر باملــال و»يشــري بــه مــن البــالد 

ــن  ــار م ــبَّ واخت ــا أح ــة م ــة والرومي املري

ــد دون  ــك بالنق ــع ذل ــع ويبي ــاف البضائ أصن

ــده ويكــرره املــرة  ــك يف ي ــر ذل النســية ويدي

بعــد املــرة والكــرة بعــد الكــرة ويســافر بذلك 

ــه تعــاىل مــن  ــره الل ــا أظه ــرًّا وبحــرًا، ومه ب

)0)) املصدر السابق، ))/ 8))، 9))).

)))) املصدر السابق، ))/ )))، )))).
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ربــح ويــره مــن فائــدة بعــد الكلــف واملــؤن 

ــا  ــح بينه ــم الرب ــد يقس ــه إن وج ــق لل وح

نصفــني ال مزيــة ألحدها عى اآلخــر ... «)))).

ــــــث االقتصــــــــــــادي المتكـــــــــّون 
ّ
والمثل

األفريقيــــــــة  والبلـــــــدان  آسيــــــــا  مـــن 

و»بـــالد الــــــروم« الـــذي تحتـــّل مصـــر 

قلبـــه يرتكـــــز علـــــى عملّيـــة اقتصاديـــة 

عقالنّيـــة بامتيــــــاز خاضعـــــة لحســـابات 

اقتصاديـــة دقيقـــة ووعـــي بأهمّيـــة 

التراكـــم المالـــــي.

ونســـتنتج أّن الجغرافيّـــة »العبقريّـــة« 

ــاًل  ــف قليـ ــى أن تتخّفـ ــاعدتها عـ ــر سـ ملـ

الـــذي  التجاريّـــة  الطرقـــات  تغـــرّي  مـــن 

شـــهده القـــرن الســـادس عـــش، وحافظـــت 

عـــى عالقـــات اقتصاديـــة مهّمـــة مـــع رشق 

ـــيا،  ـــن وآس ـــة« واليم ـــالد »الرومي ـــا والب أفريقي

وهـــذا مـــا خّفـــف عـــن مـــر ظرفيّـــة 

ـــار  ـــرّي مس ـــة تغ ـــش خاّص ـــادس ع ـــرن الس الق

جغرافيّـــة التجاريّـــة. ونلّـــي حّنـــا مـــن 

ـــري  ـــاد امل ـــى أّن االقتص ـــدت ع ـــا أكّ ناحيته

ـــد  ـــى بع ـــة التجـــاري ظـــّل متاســـكا حتّ خاّص

تحـــول الطرقـــات التجاريـــة عـــى األقـــل يف 

)))) املصــدر الســابق، الجــزء األول، وثيقــة بتاريــخ ))) ذو القعــدة 008)/ 

)) مايــو 600))، )ص/ 99)، 300).

ــادس عـــش،  ــرن الخامـــس عـــش والسـ القـ

ــرة  ــرددون لفـ ــون يـ ــل الباحثـ ــث »ظـ حيـ

طويلـــة كيـــف تأثّـــرت مـــر باكتشـــاف 

ــح  ــاء الصالـ ــق رأس الرجـ ــني لطريـ الرتغاليـ

يف القـــرن الخامـــس عـــش، واســـتوطانهم يف 

الهنـــد، ومـــن ثـــّم تحّولـــت طـــرق تجـــارة 

ــا إىل الطريـــق  التوابـــل بـــني الهنـــد وأوروبـ

ــق  ــن طريـ ــور عـ ــن العبـ ــداًل مـ ــد بـ الجديـ

ـــر يف تجـــارة الرنزيـــت بالبحـــر  مـــر، مـــاَّ أثّ

األحمـــر، وتســـبّب ذلـــك يف تدهـــور االقتصـــاد 

املـــري. ولكـــن أثبتـــت دراســـات أندريـــه 

ــوام  ــت القـ ــّن أصبحـ ــارة الـ ــون أّن تجـ رميـ

ــت  ــر وحلّـ ــر األحمـ ــارة البحـ ــيس لتجـ الرئيـ

كانـــت  التـــي  البهـــارات  تجـــارة  محـــّل 

ـــه  ـــل ال ينتب ـــابقة«، ب ـــرة الس ـــّدرة يف الف متص

الباحثـــون إىل انفتـــاح مـــر االقتصـــادي 

ـــع  ـــة م ـــة وخاّص ـــة العثانيّ ـــى اإلمراطوريّ ع

»الصفويـــني واملغـــول« الذيـــن انخرطـــوا يف 

ــا)3)). ــة معهـ ــات اقتصاديّـ عالقـ

التونســـيّة  البـــالد  أّن  نجـــد  باملقابـــل 

تأثّـــرت بظرفيّـــة القـــرن الســـادس عـــش 

املتوّســـط،  قلـــب  يف  توقعهـــا  بحكـــم 

وتأثّـــرت كثـــريًا بتغـــرّي الطـــرق التجـــارة 

وبدايـــة احتـــكار األطلـــيس لـــدور املتوّســـط 

)3)) نلّـي حّنـا، مـر العثانّيـة والتحـّوالت العثانّيـة )1500- 1800م(، 

ترجمة: مجدي جرجس، مصـر، املركز القومي للرجمة، )6)0))، )ص/ ))، 5)).
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التجـــاري واالقتصـــادي)))). فقـــد تيّـــزت 

ـــرى »شـــملت  ـــة بتحـــوالت ك ـــرة املدروس الف

العـــامل بـــأرسه ... تكـــن الرتغـــال مـــن 

الوصـــول ملعـــادن الذهـــب غـــرب إفريقيـــة 

... عرفـــت التجـــارة األفريقيـــة املغربيـــة 

ـــارة يف  ـــس التج ـــى عك ـــريًا«)5))، ع ـــا كب تراجًع

مـــر؛ فاألوروبيـــون تّكنـــوا مـــن الوصـــول 

ــا  ــب يف أفريقيـ ــتخراج الذهـ ــع اسـ إىل مواقـ

عـــن طريـــق البحـــر »مســـتغنني عـــن دور 

ـــارة  ـــا التج ـــوم به ـــت تق ـــي كان ـــاطة الت الوس

الصحراويـــة«)6)). القوافليـــة 

باملقابـــل يعتـــر الشـــأن الســـيايس مـــن 

أهـــّم آليّـــات رســـم جغرافيّـــة التملّـــك 

فيمكـــن  املدروســـة،  الفـــرة  خـــالل 

ـــي  ـــات« الت ـــالل »املعاوض ـــن خ ـــلطان م للس

ـــأرٍض أحســـن  ـــدل أرضـــه ب ـــا، أن يب ـــوم به يق

منهـــا، أو مـــن خـــالل »اإلقطاعـــات« التـــي 

يقـــوم بهـــا. ففـــي أحـــد الوثائـــق نســـّجل 

ــن  ــني مـ ــلطان يف األرضـ ــده السـ ــا يعقـ »مـ

)))) عبــد الحميــد هنيــة، تونــس العثانيــة. بنــاء الدولــة واملجــال، 

تونــس، تــر الزمــان، الطبعــة الثانيــة، )6)0)م)، )ص/ 75).

Abdelhamid Hénia, “Les terres mortes de la Tunisie utile et 

les nouvelles stratégies foncières à l’époque modern”, REMMM, 

Edisud, N 79- 80, 1996, pp. 127- 142.

ــة التونســّية عــى األســئلة  ــاع، األجوب ــّواق، محمــد، محمــد الرّص )5)) امل

الغرناطّيــة )ســنة 1481(، تحقيــق محمــد حســن، لبنــان، دار املــدار 

.(9 )ص/   ،((007( اإلســالمي 

)6)) املرجع السابق، )ص/ 6)).

املعاوضـــات واإلقطاعـــات ... عـــن قريـــة 
ـــاه  ـــى أن أعط ـــل ع ـــلطان لرج ـــا الس أعطاه

ــرى«)7)). ــأرض أخـ ــة بـ ــل قريـ الرجـ

كـــا أنَّ التوتّـــرات املنبثّـــة يف النـــوازل 
الســـلطة و»األعـــراب« تســـهم يف  بـــني 
بلـــورة صـــورة خاّصـــة للملكيّـــة، نجـــد 
ـــة  ـــوم والي ـــة ي ـــت بأفريقي ـــة نزل ـــاًل »نازل مث
بهـــا،  حفـــص))7))-95)))  أيب  األمـــري 
ـــس  ـــر تون ـــّا ح ـــص لـ ـــا حف ـــك أّن أب وذل
تفـــّرق حينئـــذ العـــرب عـــى قراهـــا«)8)). 
والســـلطة تقـــوم بإعطـــاء األرض »إمتاعـــا 
ال تليـــكا ... إمّنـــا تعـــنّي االنتفـــاع بتعيـــني 
اإلمـــام مـــع أّن األرض لبيـــت املـــال ال 
األرض  وتصبـــح  البيـــع«،  فيهـــا  ميـــي 
ســـلطاين«)9)).  »بأمـــر  بهـــا  يتّرفـــون 
واألرض املُعطـــاة مـــن قبـــل الســـلطان 
ـــار ال بامللكيّـــة  ـــا بالث ـــع املســـتغّل له ينتف
للســـلطان  »أرضهـــا  إّن  حيـــث  التاّمـــة 

ـــف  ـــا وظي ـــا. وعليه ـــارس فيه ـــرس للغ والغ

للســـلطان بســـبب األرض ... «)0)). واألرض 

)7)) أيب العبّــاس أحمــد بن يحيى الونشـريســـي )تـُـويفِّ ))9 هجري/ 509) 

ــار املعــرب والجامــع املغــرب عــن فتــاوي أهــل أفريقيــة  ميــالدي)، املعي

واألندلــس واملغــرب، خرّجــه جاعــة مــن الفقهــاء بــإرشاف الدكتــور 

محمــد حّجــي، ))98)م)، لبنــان/ املغــرب، دار الغــرب اإلســالمي، )5/ ))).

)8)) املصدر السابق، )5/ 68، 69).

)9)) املصدر السابق، )5/ 99).

)0)) املصدر السابق، )6/ 65)، 66)).
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تبقـــى تحـــت تـــّرف مســـتغلّها مـــا دام 

ــا  ــل فيهـ ــتغاللها والعمـ ــى اسـ ــرص عـ يحـ

مـــا  الكـــراء  عـــى  إبقـــاؤه  و»العـــادة 

ــارت  ــته يف األرض، وصـ ــو غراسـ ــى هـ أبقـ

الغـــارس  رىض  إىل  هـــذا  عـــى  املـــّدة 

ــه  ــادة، فكأنّـ ــرى العـ ــه مبجـ ــاء غراسـ ببقـ

مســـاقاة كّل ســـنة، أبقـــى فيهـــا غراســـته 

لـــألرض«)))). فـ»أرضهـــا للســـلطان والغـــرس 

ــا«)))). ــارس فيهـ للغـ

واألرض الُمعطـــــــــاة من قبل السلطان 

ال  بالثمــار  لهــا  المســتغّل  ينتفـــــــــع 

بالملكّيــة التاّمــــــــة حيــث إّن »أرضهـــــــا 

للسلـطـــــــــــان والغــــــــــرس للغــــــــــــــــارس 

للسلطـــــان  فيهــــــــــا. وعليهــا وظيــف 

األرض...«. بـسـبـــب 

والفاعــل الســيايس يظهــر نفــس األســاليب 

ــر، فمــن  ــذ القــرن الخامــس عشـ املتّبعــة من

خــالل ابتــزازه األرض للســّكان يظهــر الحاكــم 

يــرز  التوتّــرات  وتعــّدد  بــاألرض،  شــغفه 

ــوازل  ــا، فالن ــعي لتملّكه ــة األرض والس أهميّ

ــوط  ــو مضغ ــه وه ــاع ملك ــن »ب ــا عّم تخرن

)))) املصدر السابق، )6/ 70، )7).

)))) املصدر السابق، )6/ 65)، 66)).

وآخــر  ببخــس«)3)).  الســلطان  قبــل  مــن 

ــن  ــه م ــية أن يأتي ــه َخش ــع َربع ــر لبي »اضطُ

ــام  ــن أق ــل م ــف«)))). يف املقاب ــلطان عن الس

ــه  ــع بنيان ــزن ال يقل ــوق »أرض للمخ ــاًء ف بن

ــه مــن بنــى عــى قاعــة  ... العــادة جاريــة أنّ

ــي  ــه وال يعط ــع بنيان ــر بقل ــزن ال يؤم للمخ

قيمتــه ويخــرج وال تبــاع القاعــة«)5)). »لكــون 

ــا  ــى يف أرض الســلطان إمنَّ ــن بن ــادة أّن م الع

ــتئجار  ــّمى االس ــد وإن س ــى التأبي ــل ع يدخ

ــر  ــن أن نح ــا ال ميك ــن هن ــّدة«)6)). م إىل م

األرض. عــى  الالهــث  خانــة  الســلطان يف 

نسـّجل مـن ناحية أخرى عوامـل اجتاعية 

مختلفة تؤثّر عى الشـأن السـيايس وتسـاعد يف 

رسـم طوبوغرافيـة التملّك مثـل األوبئـة)7))، أو 

»الغـالء«)8)). أو »زمـن املسـغبة«)9)). أو »عـام 

املجاعـة الكـرى عام سـتّة وسـبعني عمد رجل 

منهـم لقطعة فاغرسـها بأنـواع الشـجر...«)30).

)3)) املصدر السابق، )6/ 99).

)))) املصدر السابق، )ص/ 00)).

)5)) املصدر السابق، )6/ 05)).

)6)) املصدر السابق، )6/ 06)).

)7)) املصدر السابق، )7/ 38، 39).

)8)) الونشييس، مصدر سابق، )5/ 00)).

)9)) املصدر السابق، )5/ )0)).

)30) املصدر السابق، )5/ 99).
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ك والمصطلح:
ُّ
)2( التمل

التفسير المعجميالسياقالمصطلح

»العَقار«

ومن خالل السياقات التي ذُكر فيها ال 

ا قطعة  يعني قطعة أرض فالحيّة وإمنَّ

أرض فارغة أو مبنيّة))3). وعادة من 

خالل الوثائق ما يصاحب مصطلح 

عقار مصطلح »ُخلًوا«، وهذا ما يعني 

أن مصطلح »عَقار« يعني التعمري 

والسكنى وليس االستثار الفالحي، 

»... وال عقاًرا وال خلًوا ... «))3).

وابن منظور من ناحيته بنّي أّن 

»العاقر: رَْملة معروفة ال تنبت 

شيئا«، و»العاقر من الرمل: ما 

ال ينبت ... وقيل هي الرملة 

التي تنبت جنباتها وال ينبت 

وسطها«)33). و»العقر والعقار: 

املنزل والضيعة ... والعقار 

بالفتحة: الضيعة والنخل 

واألرض«))3).

»املسطاح«

املكان الذي يوضع فيه محصول 

القمح بعد حصده ودرسه وفصل 

التن عن الحبوب)35).

وابن منظور من خالل جذر 

»سطح« يبني أن »املسطَُح تفتح 

ميمه وتكر: مكان مستٍو يُبسط 

عليه التمر ويجفف«، وهو أيًضا 

»صفيحة عريضة من الصخر 

يحّوط عليها ملاء الساء«)36).

))3) وثائق املحاكم، مصدر سابق، ))/ 37- 39).

))3) املصدر السابق، ))/ 59)

)33) جال الدين أيب الفضل محمد بن مكرم بن منظور األنصاري األفريقي املصـري، لسان العرب، لبنان، دار الكتب العلميّة، )009)م)، ))/ )68).

))3) املصدر السابق، ))/ 686).

)35) وثائق املحاكم، مصدر سابق، ))/ 53- 57).

)36) ابن منظور، مصدر سابق، ))/ )57).
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مكان يغسل فيه القمح بعد عمليّة الحصاد)37)»جرن«

بالنسبة للجرن نجد ابن 

منظور قال عن »الجرين« 

أنه »مكان مستٍو يبسط 

عي التمر ويجفف« مثل 

املسطاح. والجرن »بيدر 

الحرث« و»موضع تجفيف 

الثمر«)38).

السياق: رجل باع جدار له به نخيل»جدار«

ابن منظور قال يف جذر 

»جدر« أن »جدر النبت 

والشجر وجدر جدارة وجّدر 

وأجدر: طلعت رؤوسه يف 

أّول الربيع ... وأجدرت 

األرض كذلك« و»أجدر 

الشجر وجّدر إذا أخرج مثره 

كالحمص«. و»جدره يجدره 

جدرا: حّوطه« و»الجدرة: 

زرب الغنم«)39).

»املال«
من خالل السياق املصطلح يشري إىل املمتلكات 

ال إىل النقود)0)).

)37) وثائق املحاكم، مصدر سابق، ))/ 53- 57).

)38) ابن منظور، مصدر سابق، ))/ 570- )57)، )3)/ )0)).

)39) املصدر السابق، ))/ 0))، )))).

)0)) وثائق املحاكم، مصدر سابق، ))/ )6)).
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»غيط«

السياق يعني املكان املزروع فيه أشجار،

» األشجار والليمون النابتة بالغيط«)))).

غيطان زيتون ونخل وعنب بجزيرة 

جربا)))).

وابن منظور قال يف جذر 

»غوط« »الغوط: ... 

املتسع من األرض مع 

طأمنينة، وجمعه أغواط 

وغوط وغياط وغيطات« 

و»الغائط املطمّن من 

األرض الواسع« و»الَغوطة: 

الوهدة من األرض 

املطمئّنة« و»الغوطة: 

مجتمع النبات واملاء«)3)).

»جنينة«

منـــزل بـــه » عليـــه إىل جنينـــة لطيفـــة 

))). ومن  (» . . عـــى يســــرة الصاعـــد .

ئـــق ميكـــن القول أّن  لوثا خـــالل ســـياق ا

مصطلـــح »جنينـــة« يقصـــد بـــه األرض 

لتـــي يشـــتمل عليهـــا منـــزل معـــنّي  ا

لتـــي ميكـــن زراعتهـــا ولكـــن أيًضا  وا

، أي ليســـت حكًرا  لبنـــاء فوقهـــا ا ميكـــن 

لزراعة. عـــى ا

ابن منظور عرّف مصطلح 

»الجّنة: الحديقة ذات 

الشجر والنخل«، و»الجّنة: 

البستان«)5)).

)))) املصدر السابق، ))/ 06)- 08)).

)))) املصدر السابق، )3/ 3)).

)3)) ابن منظور، مصدر سابق، )7/ 3))، )))).

)))) وثائق املحاكم، مصدر سابق، ))/ 67)- 70)).

)5)) ابن منظور، مصدر سابق، )3)/ 9))).
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»زريبة«
»زريبة بسوق الصّوافني زريبة 

الصوافني...«)6))

»الزَّرُب والزِّرُْب: موضع 

الغنم ... والزريبة حظرية 

الغنم من الخشب«)7)).

»الرزقة الطن 

السواد«

وعنوان الوثيقة »استئجار رزقة كائنة 

بأراٍض ناحية بني هالل«)8)).

كلمة »رزق« عند ابن 

منظور تعني »العطاء« 

و»ما ينتفع به« أو »أطاع 

الجند«)9)).

» طينا سوادا«
» و00) فدان و0) أفدنة طيًنا سواًدا ... 

بإقليم الجيزة ... «)50).

»سبخة«
»سبخة خالية من الغراس التي لـم 

تشملها ماء النيل املبارك ... «))5)

»السبخة أرض ذات ملح نزٍّ 

وجمعها سباخ«، و»السبخة 

األرض املالحة«))5).

)6)) وثائق املحاكم، مصدر سابق، ))/ 63)).

)7)) ابن منظور، مصدر سابق، ))/ 9)5).

)8)) وثائق املحاكم، مصدر سابق، ))/ 303).

)9)) ابن منظور، مصدر سابق، )0)/ 38)).

)50) وثائق املحاكم، مصدر سابق، )3/ 7))، 8))).

))5) املصدر السابق، ))/ ))3، ))3).

))5) ابن منظور، مصدر سابق، )3/ 8)).
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»الحوش«

»جميع الحوش الكائن بالجزيرة الخراء«)53).

السـياق » حـوش  ويشـتمل مـن خـالل 

سـدر  وأصـل  بلـح  أصـل  فيـه  صغـري 

ومعـامل قنطـرة وبـر مـاء معـني وقاعـة«، 

وفهمنـا مـن خـالل السـياق أن »حـوش« 

بجانـب  إّمـا  تقـع  صغـرية  أرض  قطعـة 

املنـزل أو يف وسـط املنـزل وتكـون بذلـك 
أشـبه بسـاحة أو باحـة منزليّـة كبـرية))5)

من خالل جذر »حوش« نجد 

»الحائش: املجتمع من الشجر 

نخال كان أو غريه ... هو النخل 

امللتّف املجتِمع كأنه اللتفافه 

يُحوش بعضه إىل بعض«، 

و»الحائش البستان مبنزلة 

ْور وهي الجاعة من  الصَّ

النخل، ومبنزلة الحديقة«)55).

»فسحة«
» فسحة بها بري ماء معني وأصالل بلح 

وطني«)56)

عة  »فسح: الفساحة: السَّ
الواسعة يف األرض«)57)

»فدانا«
»فدانًا طيًنا سواًدا بأرايض الناحية 

املذكورة ... «)58)

»الفدان« حسب ابن منظور 

»الثوران اللذان يقرنان فيحرث 

عليها«، و»الفَدان بالتخفيف، 

اآللة التي يحرث بها«، 

و»الفّدان أيًضا: املزرعة«)59).

)53) وثائق املحاكم، مصدر سابق، ))/ 7)3، 8)3).

))5) املصدر السابق، ))/ 0)- 3))، موضوع الوثيقة: »رشاء مكان خارج باب الشعرية«.

)55) ابن منظور، مصدر سابق، )6/ 350).

)56) وثائق املحاكم، مصدر سابق، ))/ 8)).

)57) ابن منظور، مصدر سابق، ))/ ))6).

)58) وثائق املحاكم، مصدر سابق، ))/ 6)، 7)).

)59) ابن منظور، مصدر سابق، )3)/ 393).
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»حوض«
»أرايض الناحية املذكورة 

حوض يعرف بخفارة، عدة كل فدان ... «)60).

مصطلح »حوض« 

فهو»الحوض: 

مجتمع املاء« 

و»املحّوض ما يصنع 

حوايل الشجرة عى 

شكل الشبة«))6).

»سانية الزيتون ... «))6).»سانية«

جذر »سنا« »سنا 

سنّوا وسناية 

وسناوة: سقى« 

و»السانية الناضحة« 

و»السانية وجمعها 

السواين ما يُسقى 

عليه الزرع والبعري« 

و»قد سنت السانية 

تسنو سنّوا إذا 

استقت«)63).

)60) وثائق املحاكم، مصدر سابق، ))/ 6)، 7)).

))6) ابن منظور، مصدر سابق، )7/ 58)).

))6) وثائق املحاكم، مصدر سابق، ))/ )3، 35).

)63) ابن منظور، مصدر سابق، )))/ 96)، 97)).
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»األرض البياض«

» ... أرض البياض وما بها من 

الشجر الكاين ذلك بأرايض 

الراوة «))6). + إذن من خالل 

هذه الوثيقة األرض البياض 

ميكن أن تكون مزروعة. ويف 

وثيقة أخرى نجد رجاًل اشرى 

»أربعة أسهم كوامل من 

البياض سانية شعيب«)65). 

وهذا ما تؤكّده وثيقة أخرى: 

»جميع بياض أرض الجنينة 

... املتخلل أرضها بالنشاب 

البلح األمهات والبلدي 

والتوت...«)66). + »عن أرض 

بيضاء تزرع كانت مشركة بني 
أخوين«)67)

إال أّن ابن منظور بنّي أّن »أباض الكأل: 

أبيّض ويبس« و»أرض بيضاء: ملساء 

ال نبات فيها كأن النبات كان يسوّدها، 

وقيل هي التي لـم توطئ. وبياض 

األرض ما ال عارة فيه«، يف موضع 

آخر: » ... أراد بالبيضاء الخراب من 

األرض ألنَّه يكون أبيض ال غرس فيه 

وال زرع، وأراد بالسوداء العامر منها 

الخرارها بالشجر والزرع«)68).

ميكن القول إن األرض البيضاء هي 

األرض الصالحة للزراعة ولكن غري 

املزروعة ساعة الحديث عنها يف 

الوثيقة وهذا الذي نفهمه يف سياق 

أحد نوازل الونشييس: »ال تباع األرض 

إذا كان فيها زرع صغري بطعام إذا كان 

ذلك الزرع يؤول إىل طعام. وإن كانت 

األرض بيضاء فال بأس أن يشريها 

بطعام نقًدا أو إىل أجل«)69).

))6) وثائق املحاكم، مصدر سابق، ))/ )3، 35).

)65) املصدر السابق، ))/ 36).

)66) املصدر السابق، ))/ )7)، )7)).

)67) الونشييس، مصدر سابق، )5/ )))).

)68) ابن منظور، مصدر سابق، )7/ 38)، 39)).

)69) الونشييس، مصدر سابق، )6/ 73)، )7)).
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أرض »بُور«
أرض »ويف جوف القسمة الجوفيّة 

بياض يسري فبُور متصل بها«)70).

»البُوُر: األرض التي لـم تُزرع واملعامي 

املجهولة واألغفال ونحوها ... وهو جمع 

البوار وهي األرض الخراب التي لـم 

تزرع«))7).

»غديرة«
»غديرة ... املحدودة بحدود أربع 

(7((» ...

»الغدير مستنقع املاء ماء املطر« 

و»الغدير القطعة من النبات« و»غدرت 

الغنم َغَدًرا: شبعت يف املرج يف أول نبته« 

و»الغَدُر: األرض الرخوة ذات الحجرة 

والجرفة واللخاقيق«)73).

»البساتن«
»الكتان األبيض املنفوض ... إنتاج 

البساتني«))7)
»البستان: الحديقة«)75).

»املنظرة«
يف سياق الوثيقة املنظرة مساحة 

من األرض تقع أمام املنزل)76)
املنظرة: ما نظرت إليه فأعجبك)77).

)70) املصدر السابق، )5/ )))).

))7) ابن منظور، مصدر سابق، ))/ 99، 00)).

))7) وثائق املحاكم، مصدر سابق، ))/ 36).

)73) ابن منظور، مصدر سابق، )5/ 0)، ))).

))7) وثائق املحاكم، مصدر سابق، ))/ 57، 58).

)75) ابن منظور، مصدر سابق، ))/ ))).

)76) وثائق املحاكم، مصدر سابق، ))/ 0))).

)77) ابن منظور، مصدر سابق، )5/ )5)).
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املزرعة ... : موضع الزرع)79).رجل »أراد أن يأخذ مزرعة«)78)»مزرعة«

»الربع«
بع املجاور«)80) + » أهل الرَّ

» رباع أرباض تونس«))8)

»الربيع يف الزرع: الّسقية« وربع باملكان 

بع: املنزل والدار بعينها،  أي اطأمن و»الرَّ

والوطن متى كان وبأي مكان كان ... 

وجمعه أربع وُربوع وأرباع ... الّربع: 

املنزل ودار اإلقامة ... أرادت بيع رباعها: 

أي منازلها«))8). 

حائط/ حوائط

»من أعطى جميع تر حائطه 

للمساكني ... يعطي حائطه بعد 

الخرص للمساكني ... «)83).

»حّوط كرمه تحويطا: أي بنى حوله 

حائطا«، و»قيل ألرض املَحاط التي 

عليها حائط وحديقة، فإذا لـم يحيّط 

عليها فهي ضاحية«، ويف معنى آخر 

الحائط »هو البستان من النخيل إذا 

كان عليه حائط وهو الجدا ... وجمعه 

الحوائط«، و»أهل الحوائط« أي أصحاب 

البساتني))8).

)78) أيب القاســم بــن أحمــد البلــوي التونســـي املعــروف بالــرزيل، فتــاوي الــربزيل: جامــع مســائل األحــكام مبــا نــزل مــن القضايــا باملفتــن والحــكّام، تقديــم 

وتحقيــق: محمــد الحبيــب الهيلــة، لبنــان، دار الغــرب اإلســالمي، ))00)م)، ))/ 90)، )9)).

)79) ابن منظور، مصدر سابق، )8/ 67)، 68)).

)80) الونشييس، مصدر سابق، ))/ 7))).

))8) الرزيل، مصدر سابق، )3/ 30، )3).

))8) ابن منظور، مصدر سابق، )8/ 9))- )))).

)83) الونشييس، مصدر سابق، ))/ )38).

))8) ابن منظور، مصدر سابق، )7/ 5)3، 6)3).
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»رجل اشرى رقعة وبها أشجار تني«)85)رقعة
»الرُّقعة: قطعة من األرض 

تلتزق بأخرى«)86).

»بحرة«
» اشرى من امرأة -وكالها كان من أهل 

سجلاسة- حظّا كان لها يف بحرية«)87).

» البَْحرُة: األرض والبلدة، 

يقال هذه بحرتنا أي 

أرضنا«، و»البحرة الروضة 

العظيمة مع سعة«، 

و»وأبحرت األرض إذا كرث 

مناقع املاء فيها« و»البحرية: 

املنخفض من األرض«)88).

رجل »دمنة« من عند امرأة)89).دمنة

الدمنة هي »املوضع 

القريب من الدار«، 

و»املدّمن: أرض. ودّمون 

بالتشديد: موضع، وقيل: 

أرض«، و»الدمنة: املوضع 

قني«  الذي يتلبّد فيه الرِّ

والرقني هو »بعر« املاشية 

أي فضالتها)90).

)85) الونشييس، مصدر سابق، )5/ 8)).

)86) ابن منظور، مصدر سابق، )8/ 58)).

)87) الونشييس، مصدر سابق، )5/ 8)، 9)).

)88) ابن منظور، مصدر سابق، ))/ 50- )5).

)89) الونشييس، مصدر سابق، )5/ 8)، 9)).

)90) ابن منظور، مصدر سابق، )3)/ 90)- )9)).
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ِشقٌص
» بيع ِشقٌص ماَّ فيه 

الشفعة«))9).

»شقص ... القطعة من األرض ... وقيل 

هو قليل من كثري«))9).

أرض القانون

»العادة جرت ببيع األرض 

القانونيّة باملغرب وإرثها، 

والظاهر من حالها أنّها مملوكة، 

وال يجر الورثة عى بيع ما يرثوا 

.(93(» ...

وابن منظور من خالل جذر »سطح« 

يبني أن »املسطَُح تفتح ميمه وتكر: 

مكان مستٍو يُبسط عليه التمر 

ويجفف«، وهو أيًضا »صفيحة عريضة 

من الصخر يحّوط عليها ملاء الساء«))9).

قاعة
»رجل غاب غيبة طويلة ... ترك 

ببلده قاعة فباعها القايض«)95).

»القاع والقاعة والقيع: أرض واسعة 

سهلة مطمئّنة مستوية حرة ال حزونة 

فيها وال ارتفاع وال انهباط، تنفرج عنها 

الجبال واآلكام، وال حـى فيها وال 

حجارة وال تنبت الشجر وما حواليها 

أرفع منها وهو مصّب املياه«. والقاع 

هو »املكان املستوي الواسع يف وطاءة 

من األرض يعلوه ماء الساء فيمسكه 

ويستوي نباته«)96).

))9) الونشييس، مصدر سابق، )5/ 7)).

))9) ابن منظور، مصدر سابق، )7/ 53).

)93) الونشييس، مصدر سابق، )5/ 97).

))9) الونشييس، مصدر سابق، )5/ 00)).

)95) ابن منظور، مصدر سابق، )8/ )36).

)96) الونشييس، مصدر سابق، )5/ )0)).
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الروض
»وسئل عّمن اشرى روضا ... وبقي 

الروض بيد املبتاع ... «)97).

»الروضة: األرض ذات الخرة. 

والروضة: البستان الحسن. 

والروضة: املوضع يجتمع إليه املاء 

يكرث نبته«)98).

عرصة

»ال يجوز ملن بنى يف أرض غريه بإذنه 

إىل مّدة عشة أعوام أن يبيع تلك األرض 

... ألّن املبتاع ال يقبض العرصة إال بعد 

هذه املّدة ... «)99).

»الَعرصة: كل بقعة بني الدور 

واسعة ليس فيها بناء«، و»كل 

موضع واسع ال بناء فيه«)00)).

»أرضا 
أنقاضا«))0))

»من اشرى أرضا أنقاضا«))0)).

»النقُض: منتِقُض األرض من 

الكأمة وهو املوضع الذي ينتقض 

عن الكأمة ... تنّقضت األرض عن 

الكأمة أي تفطّرت«)03)).

»أرض 

السلطان«

»اإلقدام عى الغرس يف أرض

السلطان ... «))0)).

)97) ابن منظور، مصدر سابق، )7/ )7)).

)98) الونشييس، مصدر سابق، )6/ 8))).

)99) ابن منظور، مصدر سابق، )7/ 58).

)00)) الونشييس، مصدر سابق، )6/ 7)3، 8)3).

))0)) الونشييس، مصدر سابق، )6/ 7)3، 8)3).

))0)) ابن منظور، مصدر سابق، ))/ )7)).

)03)) الونشييس، مصدر سابق، )6/ 70، )7).

))0)) الرزيل، مصدر سابق، )3/ )55).
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الفحص)05))

»الفحص: البسط والكشف« 

و»فحصه ما بسط منه 

وكشف من نواحيه« 

و»الفحص ما استوى من 

األرض، والجمع فحوص«)06)).

املزارع)07)).
»املزرعة: ... موضع 

الزرع«)08)).

» مرج فيه بساتني وزرع«)09)).»مرج«

»املرج أرض ذات كأل تُرعى 

فيها الدواب ... املرج األرض 

الواسعة ذات نبات كثري ترج 

فيها الدواب«)0))).

»املطرية« املزروعة زيتونا)))))»املطرة«

»مكان ممطور ومطري: أصابه 

مطر ... وأرض مطري ومطرية 

كذلك«))))).

)05)) الرزيل، مصدر سابق، )3/ )55).

)06)) ابن منظور، مصدر سابق، )7/ 70).

)07)) الرزيل، مصدر سابق، ))/ 309، 0)3).

)08)) ابن منظور، مصدر سابق، )8/ 68)).

)09)) الرزيل، مصدر سابق، ))/ 0)3).

)0))) ابن منظور، مصدر سابق، ))/ )6)).

))))) عظوم، مصدر سابق، )3/ 365).

))))) ابن منظور، مصدر سابق، )5/ 09)).



العددان 6 ، 7
167ربيع وصيف 2018 م 

» األقرحة«
»الفدادين البياض« والحوائط هي 

املشجرة )3)))

»القراح: األرض املخلّصة 

لزرع أو لغرس، وقيل: القراح 

املزرعة التي ليس عليها بناء 

وال فيها جر ... .القراح من 

األرض البارز الظاهر الذي ال 

شجر فيه«))))) .

»املنقع املشجر بالزيتون«)5))).املنقع

»املَْنَقُع ... املوضع يستنقع 

فيه املاء«، و»النقع ... قيل: 

هي األرض الحرة الطني 

ليس فيها ارتفاع وال انهباط 

... وقال التي يستنقع فيها 

املاء«)6))).

برانس

جمع برنوس وهي كلمة تستعمل عند 

أهل الفالحة واملالكني للداللة عى 

قطعة األرض املثلثة واملستطيلة«)7))) 

ونجد يف نازلة أخرى »جميع الرنسة 

زيتونا«)8))).

)3))) عظوم، مصدر سابق، )3/ 6))، 7))).

))))) ابن منظور، مصدر سابق، ))/ )66).

)5))) عظوم، مصدر سابق، )8/ )5)).

)6))) ابن منظور، مصدر سابق، )8/ 7))).

)7))) املصدر السابق، )8/ 73)).

)8))) املصدر السابق، )9/ 09)).



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 168

الحصيدة
هو مصطلح يطلق عى قطعة األرض 

بعد إتام الحصاد)9))).

»الحصيد والَحَصد: الزرع 

والُر املحصود بعدما 

يحصد«)0))).

األرض »براح«))))).

»براح األرض، وهو البارز 

الظاهر ... والراح، بالفتح: 

املتّسع من األرض ال زرع فيه 

وال شجر«))))).

)9))) املصدر السابق، )0)/ ))3 )، إحالة )عدد 3).

)0))) ابن منظور، مصدر سابق، )3/ 86)).

))))) عظوم، مصدر سابق، )8/ 50)، )5)).

))))) ابن منظور، مصدر سابق، ))/ 78)).

)3))) وثائق املحاكم، مصدر اسبق، ))/ 7))، 8))).

))))) املصدر السابق، ))/ 56)).

)5))) الونشييس، مصدر سابق، )5/ 39).

)6))) الونشييس، مصدر سابق، ))/ 365).

)7))) الرزيل، مصدر سابق، ))/ ))3).

يف بعض الوثائق نالحظ أّن األرض تسّمى »طني«: »... خراج الطني املذكور أعاله ...«)3))). وميكن 

أن تسّمى األرايض مجازًا بـ»األشجار«))))). وميكن أن يختر اسم األرض يف مصطلح »فّدان«: »... 

كان بيع الزوجني أيًضا فّدانا سـقوي وأصل توت ودمنتان بعلتان، )أي: بعي وليس سـقوي)«)5))). 

أيًضـا »أهـل الـزرع والزيتـون...«)6))). أّمـا أماكـن الّرعـي فهـي تسـّمى »املراعـي واملسـارح«)7))).

نالحــظ مــن خــالل هــذا الجــدول تنــّوع كبــري لألســاء التــي تطلــق عــى امللكيّــات. وينحــت 

االســم اســتناًدا إىل طريقــة االســتغالل، أو الخصائــص الطوبوغرافيّــة للِملــْك، أو قدراتهــا 
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اإلنتاجيّــة، والجهــة التــي تحتكــر التملّــك. 

ــة مثــل تســمية  دون إغفــال األســاء املجازيّ

األرض باألشــجار.

)3( آلّيات التشريع: 

ــرة املدروســة نالحــظ أّن رشاء  خــالل الف

األرض واســتعارتها أي؛ »األرض املعــارة«)8))) 

يعــّد مــن أهــّم آليّــات اســتغاللها. كا نســّجل 

ــة مــن خــالل  ــات امللكيّ أّن أهــّم عنــر إلثب

اليــد«،  »وضــع  هــي  املصدريــة  مدّونتنــا 

فامللكيّــة ترتكــز أساًســا عــى »امللــك والحيازة 

ــد مقدمــة«)9))).  ــة ذي الي ــد، مــن أن بيّن والي

مــن هنــا نســتنتج أّن مــن يكــون املِلــُك تحت 

ــة  ــة امللكيّ يــده يف لحظــة التنــازع عــى أحقيّ

ــدون  ــك ب ــي التملّ ــن يّدع ــى م ــة ع ــه أّولي ل

ــة  ــور وثيق ــى يف حض ــد حتّ ــع ي ــازة ووض حي

ــة.  ــن الوثيق ــّم م ــد أه ــة، فالي ــت امللكيّ تثب

نفــس  يف  الونشيــيس  يؤكّــده  مــا  وهــذا 

ــا حــني تأكيــده عــى  ــة تقريبً الفــرة التاريخيّ

ــز الفعــي لحظــة  ــد والتحي رضورة وضــع الي

بأصــول  »االســتظهار  فـَــ  امللكيّــة،  إثبــات 

األرشيــة ورســومها ال تعــارض الَحــوز وال تفيــد 

املســتظهر بهــا فائــدة معتــرة يف نظــر الــشع 

ــد الشــاهدة  ــا والي ــع اتصــال الحــوز به إال م

)8))) الونشييس، مصدر سابق، )5/ 6)).

)9))) وثائق املحاكم، مصدر سابق، ))/ 37)- 5))).

لهــا ... إذا شــهدت بيّنــة بالــشاء فــال ينتفــع 

بهــا إال أن يشــهدوا لــه بطــول امللــك والترّف 

والحــوز وال منــازع، )أي: الوثيقــة أمــام الحــوز 

ــك  ــت ذل ــواء ثب ــة)، وس ــر ثانوي ــي تعت الفع

ــريه ...«)30)). ــشاء أو غ ــهود ال بش

 
ُ

مــن هنــا نســتنتج أّن مــن يكــون الِملــك

علــى  التنــازع  لحظــة  فــي  يــده  تحــت 

أّوليــة علــى مــن  لــه  الملكّيــة  أحقّيــة 

ــك بــدون حيــازة ووضــع يــد 
ّ
يّدعــي التمل

ــى فــي حضــور وثيقة تثبــت الملكّية، 
ّ
حت

فاليــد أهــّم مــن الوثيقــة. 

تعتـــر الحيـــازة ووضـــع اليـــد أهـــّم 

عنـــر لشعنـــة عمليّـــة التملّـــك، لكـــن 

ـــّدة  ـــول امل ـــا ط ـــا أهّمه ـــا رشوطه ـــازة له الحي

الزمنيّـــة، فــــ »حـــرث العـــام الواحـــد فـــال 

ــا أّن  ــك«))3)). كـ ــات املِلـ ــه يف إثبـ ــري لـ تأثـ

االســـتغالل الفعـــي لـــألرض أي وضـــع اليـــد 

ـــاًل عـــى  ـــر دلي ـــل الغراســـة أو الحـــرث يعت مث

ـــو  ـــارس فه ـــو الغ ـــك، فــــ »... إن كان ه التملّ

ــازة...«))3)). ــني يف الحيـ أبـ

)30)) الونشييس، مصدر سابق، )5/ )))- 6))).

))3)) املصدر السابق، )5/ )))).

))3)) املصدر السابق، )5/ )3)).
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هــذا إىل جانــب رضورة توفّر رشوط أخرى 

إلثبــات امللكيّــة خاّصــة االعتاد عى الشــهود 

ــة  الثقــات خاّصــة العلــاء واألمئــة)33)). وكتاب

ــّرز  ــم تح ــة رغ ــات امللكيّ ــة إلثب ــد مهّم العق

بعــض الفقهــاء مــن ذلــك خوفـًـا مــن تدليــس 

الخطــوط، فـــ »الشــهادة عــى الخــّط ضعيفة، 

ــا  ــع فيه ــري واضطــراب ويق ــا خــالف كث وفيه

ــل  ــاة أه ــإّن »قض ــل ف ــس«))3)). باملقاب التلبي

ــط ال  ــأن الخ ــم ب ــل عنده ــة ... العم أفريقي

بـُـدَّ مــن حضــوره يف الشــهادة وال يصــح األداء 

عليــه مــع غيبتــه وال يعتــرون الرّســم إذا ثبت 

ــد األداء«)35)). والعقــد  ــم يحــر عن بخــط لـ

املــرم بعــد عمليّــة التمليــك يســّمى »التســلّم 

الشعــي«، وهــو يعتــر » بيًعــا صحيًحــا رشعيًّا 

ــا ... مســتوفيًا رشائطــه الشعيــة «)36)).  تامًّ

ورشعيّــة عقــد التمليــك وصحتــه ترتكــز عــى 

اآلليــات »الســت املعتــرة رشًعــا، الضــان 

الشـــرعي، بــاإلذن الشعــي، املرعــي املقبــول 

رشًعــا، ... التصــادق الشعــي« وإقــرار القــايض 

امللــك  ويحيّــز  الشـــرعي«)37)).  و»اإلقــرار 

ــنّي الحــدود بـــ  ــراء وتع ــراء أو الك ــد الشـ بع

)33)) وثائق املحاكم، مصدر سابق، ))/ 67- 69).

))3)) األجوبة التونسية، مصدر سابق، )ص/ 96)، 99)).

)35)) املصدر السابق، )ص/ )0)، )0)).

)36)) وثائق املحاكم، مصدر سابق، ))/ 37- 39).

)37)) املصدر السابق، ))/ 95)- 98)).

»حجــارة« أو »خنــدق«)38))، أو »ســياج«)39)). 

و»التجريــف والجســـر والــزرب«)0))). وتوفــري 

ــة أو ...  ــل »طابي ــري« مث ــوه التعم ــد وج »أح

ــراح«))))). ــرك األرض »ب ــوز«، وعــدم ت درب

نســتنتج أّن التملّــك التــام هــو إظهــار 

العمــل يف األرض وتعمريهــا ال مجــرّد تلّكهــا 

بالوثائــق)))))، وفيــا بعــد يــأيت العقــد لريّســخ 

ــك. ــة التملّ صدقيّ

مــن تظهــرات التشيــع األخــرى نســّجل 

األوجــه القانونيّــة املختلفــة الســتغالل األرض، 

أشــكال  باختــالف  االســم  يختلــف  حيــث 

ــن  ــف ع ــر« تختل ــاألرض »الحك ــة. ف املارس

األرض امللــك يف كــون األرض الحكــر هــي 

عــى ملــك الدولــة ولكــن يحتكــر اســتغاللها 

ــا  ــا تاًم ــن دون أن يتملّكه ــد م ــخص واح ش

ــم)3))). ــدد للحاك ــر مح ــع أج ــع دف م

نســّجل مــن خــالل املدّونــة أيًضــا تقنيــة 

ال  التصيــري  عمليّــة  ولكــن  »التصيــري«، 

تشـــرعن امللكيّــة إال يف حضــور تحيــز املصــرّي 

)38)) الونشييس، مصدر سابق، )5/ )))).

)39)) وثائق املحاكم، مصدر سابق، ))/ ))3، ))3).

)0))) عظوم، مصدر سابق، )8/ 53)).

))))) عظوم، مصدر سابق، )8/ 50)، )5)).

))))) الونشييس، مصدر سابق، )5/ 9))).

)3))) وثائق املحاكم، مصدر سابق، ))/ 6)- 0))).



العددان 6 ، 7
171ربيع وصيف 2018 م 

إليــه فَـ»التصيــري بــدون حــوز فاســد«))))). 

وقــد »اختُلـــــف يف التصـييـــــر هــل هــو 

بيـــــع أم ال؟ ...«)5))). وإىل جانــب »التصيــري« 

ــك  نســّجل تقنيــة »املعاوضــة« كوســيلة لتملّ

األرض)6))). كــا أنّــه ومــن أشــكال تناقــل 

امللكيّــة هــو »بيــع ثنيــا ...«)7))). والبيــع الثنــا 

ــه الحــّق أن يســرجع بيعــه  ــع ل هــو أن البائ

متــى أرجــع الثمــن املدفــوع لــه. ونجــد 

ــج عــن  ــع النات ــن« هــو البي ــع الغ ــا »بي أيًض

الغــّش)8))). وينتفــع بامللكيّــة أيًضــا مــن خالل 

ــك  ــني التمل ــة »االنتفــاع«، وهــي تقــع ب تقني

والكــراء، أي ينتفــع باملنــزل مثــاًل دون أن 

ميلكــه ودون أن يدفــع كــراء، وإن أراد املالــك 

ــة مــن  إخراجــه يخرجــه)9))). وينتفــع بامللكيّ

ــراء،  ــزاء ك ــزاء«، و»الج ــة »الج ــالل مارس خ

ــه  ــدَّ في ــه ال بُ ــراء أنّ ــم الك ــه حك فيجــري في

ــادة  ــرت الع ــه ج ــة، ولكنَّ ــّدة معلوم ــن م م

أن الجــزاء ميــي حكمــه ويســتمّر، وســكنت 

ــك«)50)). ــاس لذل ــوس الن نف

))))) الونشييس، مصدر سابق، )5/ 66)).

)5))) املصدر السابق، )6/ 08)).

)6))) املصدر السابق، )5/ 33)).

)7))) املصدر السابق، )6/ )))).

)8))) املصدر السابق، )5/ 05)).

)9))) األجوبة التونسية، مصدر سابق، )ص/ 88)، 89)).

)50)) الونشييس، مصدر سابق، )5/ 37، 38).

ــتغالل  ــرات اس ــّم تظه ــن أه ــري م والتأج

»اإليجــار  بـــ  العقــد  ويســّمى  امللــك. 

تاريــخ  العقــد  الشـــرعي«))5))، ويــدّون يف 

ــريف  ــر ط ــار، وذك ــّدة اإليج ــار، م ــع اإليج دف

العقــد والثمــن املتّفــق عليــه وتاريــخ الدفــع 

ونوعيّــة الســّكة املدفــوع بهــا))5)). 

ـــا 
ً

أيض المدّونـــة  خـــالل  مـــن  نســـّجل 

عملّيـــة  ولكـــن  »التصييـــر«،  تقنيـــة 

التصييـــر ال تشــــرعن الملكّيـــة إال فـــي 

ـ»التصييـــر 
َ

حضـــور تحيـــز المصّيـــر إليـــه ف

حـــوز فاســـد. بـــدون 

إىل جانــب التأجــري أو الكــراء نجــد البيــع. 

ــار  ــع »إجه ــام البي ــن رشوط إت ــث إنَّ م حي

الطالبــني  مواطــن  يف  ذلــك  عــى  النــداء 

ومحافــل الداعــني املــدة بعــد األخــرى، مــدة 

تزيــد عــن ســتة أشــهر ...«، يف محاولــة لرفــع 

ــب  ــن أن تُكت ــع)53)). ميك ــروض للبي ــن املع مث

عقــود البيــع خــالل الفــرة املدروســة إىل 

ــة« إن  ــة »بخــط العري ــة العربيّ ــب اللغ جان

باللغــة  أو  يهــود))5))،  العقــد  أطــراف  كان 

))5)) وثائق املحاكم، مصدر سابق، ))/ 9))، 50)).

))5)) املصدر السابق، ))/ 98)، 99)).

)53)) املصدر السابق، ))/ 53- 57).

))5)) املصدر السابق، ))/ 0))، )))).
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الركيــة)55)). قلنــا إنَّــه مــن أهــم آليــات إثبات 

عقــد مكتــوب هــو وصــف جســد أحــد 

أطــراف خاصــة الطــرف املطلــوب يف العقــد، 

خاصــة التضاريــس البــارزة يف جســده)56)) 

كآليّــة مهّمــة للرقابــة وتثبيــت الُهويّــة، ففــي 

أحــد الوثائــق نجــد »الرجــل طويــل القامــة، 

ــة ...«)57)). ــحب اللحي ــون، أش ــّي الل قمح

تثبيـت  هـو  التملّـك  أشـكال  أهـمِّ  ومـن 

»الوصايـة« خاصة لأليتام حفظًا لحقوقهم، أي 

تعيني شـخص مسـؤول عن التـرّف يف اإلرث 

إىل أن يكـر الورثـة)58)). وعندمـا يصل املوَص 

عليـه لسـن تسـمح لـه بالتصــرف يُـرم عقـد 

»فـّك وصايـة«، بحضـور ثالثة رجال يشـهدون 

يكـون  أن  وميكـن  التـرّف)59)).  يف  بأهليّتـه 

»الويّص« من العائلة أو من خارج العائلة)60)). 

)4( من أشكال استغالل الِملك: 

نجـد  األرض  اسـتغالل  أشـكال  أهـمِّ  مـن 

الزراعـة، ويف مصــر الحظنـا زراعـة مجموعـة 

)55)) املصدر السابق، ))/ )6)).

)56)) املصدر السابق، ))/ )))، 3))).

)57)) املصدر السابق، ))/ 7))).

)58)) املصدر السابق، ))/ 53).

)59)) املصدر السابق، ))/ 83، )8).

)60)) املصدر السابق، ))/ )))، )))).

إىل  والقطـن  القمـح  خاّصـة  املحاصيـل  مـن 

والتمـر  وعـدس«،  بسـال  »حبـوب  جانـب 

والتـوت وغريها))6)). ويف البالد التونسـية نجد 

القمح والزيتـون))6)) والتمور. ووثائق املحاكم 

الشعيّـة تّدنـا مبعلومـات مهّمة عـن مقادير 

البـذر اسـتناًدا ملسـاحة األرض املسـتغلّة فَــ: 

 ســتة عــر إردبًّــا ونصــف إردب وثلــث 

إردب بالكيــل املــري قمــح أبيــض = خمًســا 

ــا ونصــف. ــن فّدانً وثالث

أفدنــة  تســعة   = فــول  أرادب  تســعة 

فــّدان. وســدس 

مثن إردب عدس = ثالثة أفدنة وثلث.

ثلثي إردب حّب برسيم = فّدانن)163(.

وتســـتغّل األرض إىل جانـــب الزراعـــة عـــن 

ـــع  ـــاب«))6)). م ـــاش واالحتط ـــق »االحتش طري

الحـــرص عـــى حفـــر بـــر يف كّل األرض إن كان 

ال يصلهـــا مـــاء أحـــد األنهـــار)65)). هـــذا إىل 

جانـــب تنـــّوع تقنيـــات العمـــل الفالحـــي، 

))6)) املصدر السابق، ))/ 9)- )7)).

))6)) املصدر السابق، ))/ )3، 35).

)63)) املصدر السابق، ))/ 7))، 8))).

))6)) الونشييس، مصدر سابق، ))/ 6).

)65)) وثائق املحاكم، مصدر سابق، ))/ ))3، ))3).
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ــزرع  ــح الـ ــل وتلقيـ ــف الحقـ ــد تنظيـ فنجـ

ــن  ــه مـ ــادة بـ ــرت العـ ــا جـ ــه »ومـ وتقويتـ

ـــان«  ـــع »قضب ـــاقاة ...«)66)). وقط ـــال املس أع

ــّم  ــدة، ثـ ــاب الزائـ ــرّة واألعشـ ــل املـ الحقـ

يتـــّم »عـــزق الحقـــل«، أي: تحريـــك الربـــة 

ـــة)67)).  ـــا أو تحضريهـــا للزراع ـــأس لتهوئته بالف

ونجـــد أيًضـــا تقنيـــة أّمـــا »التخريـــص يف 

الثمـــر ... فأجـــاب يقـــدر مـــع اليبـــس، 

ـــا األشـــجار  وال يخـــرص الزيتـــون«)68)). أمَّ

فيتـــّم زبرهـــا يف أوقـــات محـــّددة)69))... 

ــية  ــة أساسـ ــرث مرحلـ ــة الحـ ــر تقنيـ وتعتـ

األبقـــار  الفالحـــة وتســـتخدم خاصـــة  يف 

يتـــّم  واملحصـــول  الحـــرث)70)).  عنـــد 

جمعـــه أو حصـــده وإن كان حبوبًـــا يتـــّم 

حصـــد التـــن ثـــمَّ »درســـه وتصفيتـــه«))7)). 

وتخّصـــص لعمليّـــة الـــدرس مـــكان يســـّمى 

»األنـــدر«))7)). كـــا يوظّـــف أفـــراد العائلـــة 

يف عمليّـــة الحصـــاد، أو ميكـــن االســـتعانة 

)66)) املصدر السابق، ))/ )7)، )7)).

)67)) املصدر السابق، ))/ )0)).

)68)) الونشييس، مصدر سابق، ))/ 365).

)69)) املصدر السابق، )5/ 7))).

)70)) وثائق املحاكم، مصدر سابق، ))/ 7))، 8))).

))7)) الونشييس، مصدر سابق، )5/ 8، 9).

))7)) املصدر السابق، )5/ 58)).

ــد  ــّال ويأخـــذون أجرهـــم حســـب أحـ بعـ

ــدروس)73)). ــن املـ ــن التـ ــة مـ ــوازل كميّـ النـ

ــة  ــل بدايـ ــه قبـ ــف حقلـ ــالّح ينظّـ والفـ

ـــزرع،  ـــة ال ـــح وتقوي ـــني وتلقي العمـــل، مـــع تأب

ـــا  ـــاقاة رشًع ـــال املس ـــى »أع ـــرص ع ـــع الح م

ـــام بــــ  ـــه«))7)). والقي بنفســـه ومبـــن يســـتعري ب

»تزريـــب« األرض و»الحـــرث والتقليـــب«)75)). 

ـــة«)76)). ـــر »للزريع ـــم الحف ـــم يت ـــا، ث وتغبريه

ـــة املـــاء بالنســـبة إىل األرض تجعـــل  »أهميّ

ـــم  ـــق املحاك ـــي وثائ ـــخ، فف ـــدر تأري ـــه مص من

ــنوات  ــالث سـ ــح ثـ ــد مصطلـ ــة نجـ الشعيّـ

كامـــالت متواليـــات هالليـــات مســـتوعبة 

ـــات«)77)). وقيمـــة األرض تتعاظـــم  لثـــالث نيلي

أهميّتهـــا مـــن خـــالل توفّرهـــا عـــى املـــاء)78)). 

تســـّمى  املـــاء  عـــى  املتوفّـــرة  واألرض 

ـــة األرض  ـــات خدم ـــن تقني ـــقوي«)79)). وم »س

تنـــّوع طـــرق الســـقي، فـــإىل جانـــب البـــر 

)73)) املصدر السابق، )5/ 5)).

))7)) وثائق املحاكم، مصدر سابق، ))/ )7)، )7)).

)75)) عظوم، مصدر سابق، ))/ 80)).

)76)) املصدر السابق، )9/ 93)، )6/ 6))).

)77)) وثائق املحاكم، مصدر سابق، ))/ )5)).

)78)) املصدر السابق، ))/ )7)، )7)).

)79)) الونشييس، مصدر سابق، )5/ 39).
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ـــّد  ـــاء يع ـــب«)80)). وامل ـــاقية الخش ـــد »الس نج

ـــث  ـــة حي ـــاة الفالحيّ ـــوي يف الحي ـــر حي عنصـ

يُحـــرُص دامئًـــا عـــى تقســـيم عـــادل للـــاء 

ــده يف  ــا نجـ ــذا مـ ــرات، وهـ ــب التوتّـ وتجّنـ

ــمة  ــد أّن »قسـ ــث نجـ ــق: حيـ ــد الوثائـ أحـ

املـــاء عـــى جميـــع األرض بالقريـــة وكّل 

ـــا  ـــة عندم ـــرك« خاّص ـــه زرع أو ت ـــد بحظّ واح

ــد  ــر حيـــث »ال ملـــك ألحـ ــاء نهـ يكـــون مـ

ـــا يســـقى بـــه األّول فـــاألّول«، أي  فيـــه، وإمنَّ

األقـــرب فاألقـــرب))8)). أّمـــا مـــاء »الســـيول« 

ـــه كـــاء  ـــك ل ـــذي ال مال ـــاء ال ـــوزّع امل ـــف ي كي

ـــه األعـــى فاألعـــى«  الســـيول؟ ... فيســـقى »ب

ــل  ــى قبـ ــى واألعـ ــل األعـ ــفل قبـ أو »األسـ

ـــاك  ـــم«))8)). وإن هن ـــب حاجته ـــفل حس األس

مســـتّغلني فقـــط فـــإن يتـــّم الســـقي يتـــّم 

ــة«)83)). »بالدولـ

ــا  وتقّســـم عمليّـــة الســـقي ال جغرافيًـّ

ـــان  ـــاب الجن ـــا، فأصح ـــا أيًض ـــل زمنيًّ ـــط ب فق

ـــم  ـــاء »منه ـــد لل ـــدر واح ـــرِكون يف مص املش

ـــال  ـــه لي ـــن حظّ ـــم م ـــاًرا ومنه ـــه نه ـــن حظّ م

ومنهـــم مـــن حظّـــه يف غـــدوة إىل الـــزوال، 

)80)) وثائق املحاكم، مصدر سابق، ))/ )7)، )7)).

))8)) الونشييس، مصدر سابق، )5/ ))).

))8)) املصدر السابق، )5/ 3)، ))).

)83)) املصدر السابق، )5/ 7))، 8))).

إىل  الـــزوال  مـــن  حظّـــه  مـــن  ومنهـــم 

العـــر«))8)).

ـــب حـــّث  ـــاخ متقلّ ـــاخ املتوســـطي من واملن

الفـــالّح عـــى الســـعي إىل حفـــظ امليـــاه 

ـــب  ـــإىل جان ـــرة، ف ـــم املمط ـــدة يف املواس الزائ

يتـــّم  العيـــون  واســـتغالل  اآلبـــار  حفـــر 

ــاء  ــب املـ ــا يجلـ ــج«)85)). كـ ــاء »صهريـ بنـ

مـــن أماكـــن بعيـــدة باســـتخدام »قـــادوس 

كبـــري«)86)). 

ومـــن أشـــكال اســـتغالل األرض نجـــد 

»املســـاقاة«)87)). أيًضـــا اســـتئجار العـــّال 

ـــون« أو  ـــع الزيت ـــزرع أو جم ـــى حصـــاد ال »ع

غـــريه مـــع أخـــذ جـــزء مـــن املحصـــول)88)). 

ــارس يغـــرس  ــي »مغـ ــة« فهـ ــا »املغارسـ أّمـ

غرســـه  ويلّقـــح  معلـــوم،  بجـــزء  األرض 

ويقـــوم)أي يقـــوم عـــى الغـــرس) عليـــه 

العـــام والعامـــني«)89)).

ويعـــّد اإلحيـــاء مـــن أهـــم أشـــكال 

االســـتغالل األرض، ففـــي أحـــد النـــوازل 

))8)) املصدر السابق، )5/ )))، )))).

)85)) املصدر السابق، )5/ 7))، 8))- )7)).

)86)) املصدر السابق، )7/ ))، ))).

)87)) وثائق املحاكم، مصدر سابق، ))/ )0)- 5))).

)88)) الونشييس، مصدر سابق، ))/ 375، 376).

)89)) املصدر السابق، )6/ )0)).
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نجـــد رجـــاًل »وجـــد أرًضـــا ... مضـــت 

عليهـــا ســـنون وهـــي دائـــرة وال يُعلـــم 

ــا وغرســـها  ــا وخدمهـ ــا مالـــك وافتتحهـ لهـ

منـــذ أزيـــد مـــن خمســـني عاًمـــا «، وكان 

ــه »اختلـــف يف اإلحيـــاء  رأي الفقيـــه أنَـّ

ــس  ــاَّ ليـ ــران مـ ــن العمـ ــرب مـ ــا قـ فيـ

أربعـــة  وقـــّدم  كاألبنيـــة«،  رضر  فيـــه 

الجـــواز  إمكانيّـــات لإلحيـــاء: »أحدهـــا 

بغـــري إذن اإلمـــام ... والثـــاين املنـــع إال 

بـــإذن اإلمـــام، ولكنَّـــه إن وقـــع مـــى 

ــع إال  ــث املنـ ــالف ... الثالـ ــاة لالختـ مراعـ

ـــه  ـــع دون إذن ـــا وإن وق ـــام أيًض ـــإذن اإلم ب

تعّقبـــه بالنظـــر فـــإن أبقـــاه لـــه كان لـــه، 

ـــريه أو  ـــه غ ـــه أو إقطاع ـــه عن وإن رأى إزالت

إبقـــاءه للمســـلمني فََعـــل وأعطـــاه قيمـــة 

ــا«)90)). ــر منقوًضـ ــا عمـ مـ

ــا  جغرافيًّ ال  الســقي  عملّيــة  وتقّســم 

ــا، فأصحــاب الجنــان 
ً

ــا أيض فقــط بــل زمنيًّ

المشــتِركون فــي مصــدر واحــد للمــاء 

ــه نهــاًرا ومنهــم مــن 
ّ
»منهــم مــن حظ

فــي  ــه 
ّ
حظ مــن  ومنهــم   

ً
ليــال ــه 

ّ
حظ

ــه 
ّ
غــدوة إلــى الــزوال، ومنهــم مــن حظ

مــن الــزوال إلــى العصــر. 

)90)) املصدر السابق، )5/ 7))).

نجـــد  األرض  اســـتغالل  أشـــكال  ومـــن 

ــرّع«، ويف  ــى التـ ــول »عـ ــتغالل املحمـ االسـ

ـــن اســـتغّل أرض  ســـياق الوثيقـــة نجـــد أّن االب

أبيـــه عـــى وجـــه التـــرّع مـــن دون تلّكهـــا 

ــا،  ــن عوائدهـ ــة مـ ــتفادة الكاملـ ــع االسـ مـ

و»رمّبـــا اســـتعان االبـــن عـــى حرثهـــا ببقـــر 

ــده«))9)). ــده وعبيـ والـ

ــح  ــن الجوائـ ــا مـ ــزرع أحيانًـ ــاين الـ يعـ

أرًضـــا وزرعهـــا  اكـــرى  مثـــل: »رجـــل 

وهلكـــت  بالفراشـــة  فأجيـــح  كتّانـــا 

أصحــــاب  تعتــــرض  كـــا  الغلّـــة«))9)). 

»أهـــل  خاّصــــة  الفالحيـــة  األمـــالك 

الـــزرع والزيتـــــون« عــــّدة صعوبـــات 

مـــن »األعـــراب« أو »الســــلطان«)93)). وال 

ــّم  ــن أهـ ــب مـ ــال أّن الرائـ ــن إغفـ ميكـ

ـــظ  ـــة))9)). ونالح ـــاة الفالحي ـــرات الحي تظه

عـــّدة أشـــكال لدفـــع هـــذه الرائـــب، 

فـــإىل جانـــب كل يـــوم وكل شـــهر، نجـــد 

دفعـــة  املطلـــوب  الثمـــن  يدفـــع  مـــن 

ــة)95)). ــة الفالحيّـ ــة السنــ ــدة نهايـــ واحــ

))9)) املصدر السابق، )5/ 38)).

))9)) املصدر السابق، )5/ )3)).

)93)) املصدر السابق، ))/ 365).

))9)) وثائق املحاكم، مصدر سابق، ))/ 08)، 09)).

)95)) املصدر السابق، ))/ 08)، 09)).
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الخاتمة

ــة القــرن الســادس  ميكــن القــول إنَّ ظرفيّ

املجــال  كّل  عــى  ســلبيّا  أثّــرت  عــش 

البــالد  ذلــك  ضمــن  ومــن  املتوّســطي، 

ــة  ــا الجغرافيّ ــر فمميّزاته ــا م ــيّة. أّم التونس

تجّنــب مضاعفــات  إىل حــني يف  ســاعدتها 

ـا  هــذه الظرفيّــة؛ وذلــك النفتاحهــا تجاريًـّ

ــة عــى  ــروم« وخاّص ــالد ال ــا و»ب عــى أفريقي

ــيا. آس

نســّجل  األرض  تلّــك  مســتوى  عــى 

تطلــق  التــي  للمصطلحــات  كبــريًا  تنّوًعــا 

ــذا  ــك، وه ــكال التملّ ــى أش ــى األرض وع ع

يحيــل إىل األهميّــة التــي تحتلّهــا األرض يف 

ــرة  ــالل الف ــني خ ــني االجتاعيّ ــاة الفاعل حي

مختلفــة  أشــكااًل  نجــد  كــا  املدروســة. 

ــازة  ــد« وحي ــن »وضــع ي ــك م ــة التملّ لشعن

ــك مــن رشاء  ــل ذل ــا يتخلّ ــود، وم ــة عق وكتاب

نســّجل  كــا  و»اغتصــاب«.  وكــراء  وبيــع 

بظاهــرة  اهتّمــوا  الذيــن  الفاعلــني  تنــّوع 

ــدور املحــوري  ــة إىل ال ــك، ونشــري خاّص التملّ

الــذي لعبــه الفاعــل الســيايس يف تنشــيط 

املارســة التملّكيّــة. هــذا مــن دون أن نغفــل 

ــاء  ــن بن ــري« األرض م ــّوع مارســات »تعم تن

وفالحــة ومــا يصحــب ذلــك مــن حــرث وزرع 

وســقاية وحصــاد.



الدولة المفترضة

رواسب الثنائية السلطوية في مخاض

تشكل الدولة في الثقافة اإلسالمية

177

د. خالد شيات
أستاذ القانون العام، دكتور في القانون، كلية الحقوق،

جامعة محمد األول، وجدة، المملكة المغربية.



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 178

   مقدمة: 

احتــاج اإلنســان قبــل وجــوده بوعــي 

مــا  كل  تفســري  إىل  واالســتخالف  األمانــة 

وجاعــات،  فــرادى  صريورتــه،  يف  يالقيــه 

إىل  إمــا  يلجــأ  هــذا  ســعيه  يف  كان  وقــد 

املنطــق والرهــان والدليــل عندمــا ينســج 

عالقــات منطقيــة لظاهــرة كيفــا كانــت، 

أو إىل الخرافــة والغيبيــات يف الحالــة التــي 

ــة إىل  ــدات املؤدي ــري التعقي ــن تفس ــز ع يعج

النتيجــة الظاهــرة. لــذا كانــت أكــر حاجيّــات 

اإلنســان حاجتــه للفهــم والتفســري وربــط 

العلــة بالســبب، وإذا انعــدم دليــل فهمــه 

ــه وتســليمه باألمــور املطلقــة أكــر  كان إميان

خــوف وأعظــم حاجــز وجــب تجــاوزه.

وملـا تطورت اإلنسـانية من جهالـة العيش 

البهيمي الفرداين إىل وعي الجاعة االسـتخاليف 

وتنظيمـه،  التجمـع  هـذا  لتفسـري  احتاجـت 

فانتقلـت بذلـك، يف فـرات زمنيـة طويلة، من 

العيـش املشـرك من مسـتوى ما قبـل التجمع 

إىل األرسة والقبيلـة والعشـرية والزقـاق والحي 

وإىل املدينـة، وهـذه األخـرية هـي تعبـري عـن 

الدولـة ومـرادف لهـا ألنَّهـا أكـر تعبـري عـن 

التجمـع. قيمـة  عـى  السـلطة  قيـم  هيمنـة 

إنَّ الدولـــة، باملعنــى االجتاعــي املرتبــط 

املعنــى  للتجمــع، هــي تضخــم  بالحاجــة 

الســيايس للمدينــة بالفهــم اليوناين الســلطوي 

القديــم املأخــوذ بــدوره مــن منــاذج تجمعيــة 

التجمــع  هيكلــة  عــى  والقائــم  ســابقة، 

وضبطــه َوفــق قبــول اجتاعي عــام يف تراتبية 

اجتاعيــة قامئــة عــى بعــدي اإلثنيــة والقــوة. 

ولـــم تعــرف اإلنســانية تقدًما ماديًّــا أو نظريًّا، 

ــذ  أو إضافــة مهمــة، يف عالقتهــا بالتجمــع من

أن كانــت املدينــة واملدينيــة باألســس النظرية 

واملاديــة اليونانيــة القدميــة، فــكل مــا تراكــم 

ــة  ــات مرتبط ــو إضاف ــل ه ــذا األص ــوق ه ف

ــددي  ــم الع ــي والراك ــدم التقن ــَي التق بعام

لــرواد املــدن )الــدول). وقــد بقــي األمــر 

كذلــك حتــى بعثــة النبــي محمــد صــى اللــه 

عليــه وســلم، حيــث أضيــف ملفهــوم التجمــع 

الــذي  والغــايئ  الروحــي  املعنــى  املــدين 

يضبــط الجوانــب املاديــة املصلحيــة لروادهــا 

ــة غــري محسوســة، لكنَّهــا  ــح روحي مــع مصال

ــذي  ــط ال ــرة بشــكل قــوي يف فهــم الراب مؤث

يجمعهــم. بحيــث تجــاوزت املدينــة )الدولــة) 

الفهــم والقاعــدة التقليديــة للتجمــع انطالقًــا 

توســيع  إىل  باألســاس  عرقيــة  أســس  مــن 

معنــى االنتــاء الــذي يجمــع كل املرجعيــات 

ــى  ــوم ع ــي تق ــك الت ــا تل ــا فيه ــانية مب اإلنس

يكــون  أن  ميكــن  بحيــث  نفســه،  الديــن 

منتميًــا للمدينــة )الدولــة) كلُّ مؤمــن وكتــايّب 

وكل عــرٍق ولــوٍن وإثنيــة. وتجــاوزت املدينــة 

ــد،  ــة )عبي ــة االجتاعي ــوم الراتبي ــك مفه بذل
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أحــرار، أقنــان، نبــالء ...)، مــع احتفاظهــا 

ــو  ــراتيجي ه ــاس اس ــى أس ــي ع ــد تراتب ببع

ــار محورهــا  ــة مــن انهي ــة الدول ضــان حاي

العقيــدة  يف  مخالفيهــا  بتكليــف  العقــدي 

)عــى عكــس األيديولوجيــة) تكاليــف ماليــة 

ــا ال ميكــن أن تتجــاوز األبعــاد  ــة، لكنَّه إضافي

الســلطوية املوازيــة للتجمــع والتنظيــم، وقــد 

كانــت هــذه املرحلــة يف البنــاء املتــوازي بــني 

ماديــة املدنيــة وحكمــة الغايــة مــن التجمــع 

ذات األبعــاد الروحيــة الخاصــة مرحلــة مؤثرة 

فيــا ســيأيت مــن تاريــخ الراكــم ملفهــوم 

الســلطة، يف مختلــف البنيــات الســلطوية 

التــي عرفهــا العــامل اإلســالمي بعــد ذلــك، 

ــة. ــذي هــو الدول ــا ال وقالبه

ــز الديــن اإلســالمي عــا عــداه  إنَّ مــا مي

يف عالقتــه باإلنســان رسيــة االعتقــاد واإلميــان، 

مرتبطًــا  ليــس  املقــام  هــذا  يف  واإلميــان 

اللــه  يف  االعتقــاد  يقحــم  ـه  ألنَـّ بالعقيــدة 

والكفــر بــه؛ ألن انعــدام اإلميــان يف رؤيــة 

الديــن اإلســالمي ال يكــون إال مــع اإلميــان وبه 

فــال »كفــر« بالعــدم، بــل الكفــر يتاثــل مــع 

املفــرض الوجــود مبنطــق اإلميــان، فــال يخــرج 

الغيبــي  إنســان عــى تفســريه  بذلــك كل 

ــن،  ــري مؤم ــا أو غ ــواء كان مؤمًن ــر س للظواه

ــه ينضبــط لقيــم التجمــع الــذي ال يهتــم  لكنَّ

يف األصــل بعقيــدة كل فــرد فيــه إال إذا تجــاوز 

ــري  ــتوى التأث ــذايت إىل مس ــري ال ــتوى التأث مس

ــود  ــد لوج ــو تهدي ــه، وه ــع ووحدت يف التجم

املدينــة )الدولــة) يف حــد ذاتها. وهــذا املحدد 

ســيكون قاعــدة كــرى يف عالقــة الســلطة 

باملجتمــع؛ حيــث ســتنبع فكــرة حاية شــوكة 

الديــن بواســطة القالــب الســلطوي الــذي هو 

ــة  ــح آلي ــة اإلســالمية، ويصب ــة يف الثقاف الدول

ــك  ــد كان ذل ــح، وق ــاد والفت ــو الجه ــك ه ذل

أكــر محــدد لتاريــخ تكــون املنافــع واملصالــح 

ــة. ــلطوي للدول ــط الس يف املحي

مـا هـي الدولـة املفرضـة إذن؟ هـل هـي 

دولـة منتظـرة لــم تحقـق الدولـة كمؤسسـة 

يف البنيـة الثقافيـة اإلسـالمية إىل يومنـا هـذا، 

وهـل فعـاًل قيـام الدولـة ِبنـاًء عـى مرتكزات 

السـلطوية يف الثقافـة اإلسـالمية غـري ممكنـة 

أي إنَّهـا دولـة مسـتحيلة التطبيـق انطالقًـا أو 

التوزيـع  يف  خاصـة  بنيـة  وجـود  وأن  أصـاًل؟ 

األثـر  انعـدام  يعنـي  للقيـم  السـلطوي 

املؤسسـايت الذي تراكم يف إطـار هذه الثقافة؟

الخلــل الرئيــيس يف بنيــة الســلطة يف تاريخ 

ــم  ــود قي ــو وج ــس ه ــالمية لي ــة اإلس الثقاف

ومؤسســات ســلطوية لكــن هــو وجــود ثنائية 

بــني البعــد الروحــي والبعــد املــادي للســلطة 

الثنائيــة  إن هــذه  الدولــة،  ومــن خاللهــا 

التنظــري،  معقــدة يف التشــخيص ومحاولــة 

ــذا البحــث. وهــو أصــل ه
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للبحـــث  املعرفيـــة  الرؤيـــة  ترتبـــط 

ـــاء  ـــاده أن البن ـــراض أســـايس مف حـــول اف

األويل  والتشـــكيل  يتـــاىش  الحـــايل 

ســـلطوية  ثقافيـــة  بنيـــة  يف  للدولـــة 

خاصـــة هـــي الثقافـــة اإلســـالمية، وهـــو 

املؤسســـايت  الشـــكل  مـــع  يتناقـــض 

القائـــم الـــذي يضبـــط الدولـــة عـــى 

هنـــاك  إن  أي  العمـــي،  املســـتوى 

خاصـــة  منظومـــة  أنشـــأت  عوامـــل 

وأن  خاصـــة،  سياســـية  بنيـــة  إىل  أدت 

هـــي  للســـلطة  الراعيـــة  املؤسســـات 

ـــذي  ـــال ال ـــن االنتق ـــدت ع ـــات تّول مؤسس

ــع  ــيًا مـ ــاَرس تاشـ ــري املـ ــه التأثـ أحدثـ

ـــاوز  ـــم تتج ـــا لـ ـــتعار، لكنَّه ـــة االس مرحل

التبعـــات التـــي هـــي أســـاس املارســـة 

الســـلطة  وجـــود  أصـــل  يف  السياســـية 

الظاهـــر  والتناقـــض  ذاتهـــا،  حـــد  يف 

ــر  ــرة تعـ ــة ظاهـ ــا يفـــرض دولـ ــني مـ بـ

عنهـــا مؤسســـات واضحـــة يف عالقـــات 

املبـــارش  للتحديـــد  وقابلـــة  مقننـــة 

أو  موازيـــة  دولـــة  مقومـــات  وبـــني 

ــة  ــو إال نتيجـ ــا هـ ــة مـ ــة أو عميقـ خفيـ

للســـلطة،  متوازيـــني  نســـقني  لوجـــود 

مـــن  نابـــع  تراكـــم  عـــر  تشـــكلتا 

قطيعـــة  حالـــة  يف  أصبحـــت  مارســـٍة 

باعتبـــار  فكريًـــا  النـــاس  عمـــوم  مـــع 

مرجعيـــة  هـــي  الثابتـــة  املرجعيـــة  أن 

دولـــة املؤسســـات، املتفاعلـــة ظاهـــًرا 

وخفيـــة، كـــا ورثتهـــا الســـلطة مـــن 

يـــد االســـتعار الغـــريب. 

ومـــن ثـــمَّ فـــإن محاولـــة التمعـــن يف 

ــع )أو  ــني التجمـ ــة بـ ــور العالقـــ تطـــــــ

املجتمـــع) والســـــلطة يف قالبهـــــا الـــذي 

ـــة ميـــر بالـــرورة  يعكـــس القـــوة أي الدول

يف  املختـــل  الركيـــب  توضيـــح  عـــر 

أول)،  الســـــلطوي )يف فصـــل  البنــــــاء 

وإبـــــراز مكامــــــن الخلـــــــل املنهجـــي 

انطالقًـــا مـــن مقربـــــات علـــم السياســـة 

ــاٍن). ــل ثـ )فصـ

الفصل األول

أصول خلل البناء السلطوي 
في الثقافة اإلسالمية

املركـــب يف  البنـــاء  هـــي  الســـلطة  إنَّ 

نســـقن؛ األول: مكـــون اجتاعـــي. والثـــاين: 

مكـــون مـــادي يرتبـــط بالقهـــر والقـــوة؛ 

ـــة  ـــلطة يف الثقاف ـــون الس ـــن أن تك ـــك ميك لذل

ـــة مســـار بنائهـــا  اإلســـالمية قـــد انحرفـــت طيل

ـــا  ـــر فيه ـــزًا يؤث ـــا متمي ـــدت واقًع ـــا أوج لكنَّه

ـــا  ـــا مـــن كونه ـــري انطالقً ويحددهـــا بشـــكل كب

وريثًـــا روحيًّـــا لبنـــاء القـــوة.
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التســـاؤل الـــــذي يُطـــرح هـــو إىل أي 

مـــدى تشـــكلت الســـلطة طبًقـــا لقواعـــد 

ثابتـــة اجتاعيًّـــا، وهـــل كانـــت الســـلطة 

أحيانًـــا أو دامئًـــا رهًنـــا ملحـــددات غيبيـــة 

أو غـــري اجتاعيـــة طبًقـــا لنســـق مـــن 

مســـــتويات  عـــى  للمصالـــح  تطابـــق 

متعـــددة َحَكمتهـــا القبيلــــــة واإلثنيـــة 

ــا؟  ــب وغريهـ واملذهـ

- تأثير المكونات المجتمعية 
ً

أوال
في بناء مفهوم السلطة: 

ــي يف  ــق االجتاع ــم العم األصــل هــو فه

عالقتــه بالســلطة يف الثقافــة اإلســالمية يف 

تراكاتهــا املاديــة والحســية؛ ألن االزدواجيــة 

ــري  ــارًّا غ ــا ق ــون منطً ــن أن تك ــة ميك املفرض

قابــل للتجــاوز كــا ميكــن أن تكــون منوذًجــا 

ــط. ــا فق تاريخيً

)أ( غايــة التجمــع والســلطة يف الثقافــة 

اإلســالمية: 

جمعـــت  اإلســـالمية  الثقافـــة  يف 

الدولـــة بـــني الغايتـــني؛ الغايـــة التنظيميـــة 

وغايـــة  لالســـتقرار،  ضانًـــا  للتجمـــع 

ـــكٌل  ـــو ش ـــوة، وه ـــش الدع ـــي ن ـــة ه روحي

ــم  ــوم التنظيـ ــن مفهـ ــًفا- عـ ع -تعسـ ــرَّ تَفـ

ــن  ــم تكـ ــة، فلـ ــذه الثقافـ ــيايس يف هـ السـ

أبـــًدا مـــن غايـــات الدولـــة يف اإلســـالم 

لنـــش  »الجهـــاد«  بوظائـــف  القيـــام 

ـــذه  ـــق ه ـــم تحق ـــالمية)))، ولـ ـــوة اإلس الدع

الوســـيلة الغايـــات الكونيـــة مـــن الدعـــوة 

بالقـــدر الـــذي حققـــت فيـــه الغايـــات 

ـــم  ـــت بقي ـــي ارتبط ـــوة، الت ـــة للدع التمييزي

ـــا  ـــب عنه ـــا، وترت ـــا وخارجيًّ ـــلطة داخليًّ الس

جـــزع مـــن تصديـــر القيـــم التـــي تحويهـــا 

ـــل  ـــا جع ـــو م ـــة. وه ـــة وعنيف ـــاليب قوي بأس

التناقـــض يحتـــدم عـــى مـــر الزمـــن بـــني 

ــوة  ــي روح الدعـ ــي هـ ــالم التـ ــة اإلسـ غايـ

هـــي  والتـــي  تحقيقـــه  وســـيلة  وبـــني 

للكلمـــة  العنيـــف  بالفهـــم  »الجهـــاد« 

ـــلطة.  ـــب للس ـــة كقال ـــه الدول ـــذي تحمي وال

ــني:  ــى إىل نتيجتـ ــا أفـ ــو مـ وهـ

))) ال نعتقــد أن الجهــاد نشــأ لدعــم الســلطة يف املرحلة النبوية الشـــريفة؛ 

بــل لنشـــر اإلميــان وبقائــه ودعمــه، وقــد بقــي مرتبطـًـا بالنســيج الســلطوي 

يف الثقافــة اإلســالمية حتــى بعدمــا حــازت الدولــة القــوة ولـــم تعــد بحاجة 

للقــوة لنــش الدعــوة، وهــو مــا يعنــي أن الجهــاد بالقــوة لنشـــر الدعــوة 

لـــم يكــن وظيفــة خاصــة بالدولــة تبًعــا للغايــات الروحيــة التــي تــالزم بــني 

اإلميــان واالستســالم ومنــه جــاء مصطلــح إســالم ومســلم، واالستســالم هنــا 

ال يعنــي فــرض الفكــرة ولكــن االنســياق لهــا بطواعيــة واختيــار، وهــو مــا 

يفســـر انتشــار الديــن اإلســالمي يف بقــاع العالـــم ســابًقا وراهًنــا باألســاليب 

اللينــة الطيبــة أكــرث مــا ينتشـــر بالقــوة، بــل إن القــوة أحيانـًـا تشــوه وجهــه 

املــشق وغاياتــه اإلنســانية النبيلــة.

وعكــس ذلــك يــرى معظــم الفقــه اإلســالمي التقليــدي أن الجهــاد واجــب 

يــراوح بــني فــرض عــني وفــرض كفايــة دون اعتبــار للجهــة املمســكة بزمــام 

الســلطة؛ فهــو أمــر مرتبــط بإميــان املســلم ومكمــل إلســالمه، وذلــك تبًعــا 

ــة،  ــث نبوي ــة وأحادي ــات كرمي ــن آي ــب م ــذا املذه ــل ه ــوقه أه ــا يس لـ

ــْرُ  ــَن َغ ــَن املُْؤِمِن ــُدوَن ِم ــَتِوي الَقاِع ــال: ﴿الَ يَْس ــبيل املث ــى س ــا ع ومنه

ــَل اللَّــُه  ِر َوالُْمَجاِهــُدوَن يِف َســِبيِل اللَّــِه ِبأَْمَوالِِهــْم َوأَنُفِســِهْم َفضَّ َ أُْويِل الــرَّ

ــُه  ــَد اللَّ ــًة َوكُاًلّ َوَع ــَن َدَرَج ــَى الَقاِعِدي ــِهْم َع ــْم َوأَنُفِس ــَن ِبأَْمَوالِِه املَُجاِهِدي

ــُه املَُجاِهِديــَن َعــَى الَقاِعِديــَن أَْجــًرا َعِظيــًا َدَرَجــاٍت  ــَل اللَّ الُحْســَنى َوَفضَّ

ْنــُه َوَمْغِفــرًَة َوَرْحَمــًة َوكَاَن اللَّــُه َغُفــوًرا رَِّحيــًا﴾. ]النســاء: اآليــة 95، 96[. مِّ
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للســلطة  متكــرر  تفــرع  أو  انشــطار   -

ــع تشــكلها األويل يف إطــار موحــد  ــة م مقارن

غايتــه تحقيــق مفهــوم األمــة الكــوين )تعــدد 

ــا وســط  ــدول)، بحيــث غابــت األمــة عمليًّ ال

تقــوم  التــي  السياســية  املكونــات  تعــدد 

ــا  ــا أحيانً ــم وفائه ــة رغ ــات مصلحي ــى غاي ع

حاميــة  باعتبارهــا  الدعــوة  نــش  لفكــرة 

للديــن وشــوكة اإلســالم. ويف مراحــل الهــوان 

ــة  ــية عرض ــكيالت السياس ــذه التش ــت ه كان

أحيانًــا،  والتحلــل  واالحتــالل  لالســتعار 

الْكَــفُّ  اإِلميَــاِن:  أَْصــِل  ِمــْن  »ثثاَلَثَــٌة  الريــف:  الحديــث  ويف   =

ِمــَن  تُْخرِْجــُه  َوالَ  ِبَذنْــٍب،  ــرُْه  تُكَفِّ َوالَ  ـُه،  اللَـّ إِالَّ  إِلَــَه  الَ  َقــاَل  ــْن  َعمَّ

يَُقاتِــَل  أَْن  إىل  ـُه  اللَـّ بََعَثِنــَى  ُمْنــُذ  َمــاٍض  َوالِْجَهــاُد  ِبَعَمــٍل،  اإلســالم 

َعــاِدٍل  َعــْدُل  َوالَ  َجائِــٍر  َجــْوُر  يُْبِطلُــُه  الَ  ــاَل  جَّ الدَّ ِتــى  أُمَّ آِخــُر 

.]((53( )رقــم/   ،(3  /(8( داود،  أبــو  ]أخرجــه  ِباألَْقــَداِر«.  َواإِلميَــاُن 

وبــني ذلــك يقــف الدكتــور يوســف القرضــاوي بــني دحــض فكــرة الجهــاد 

الهجوميــة الســنوية املبنيــة عــى مــا نســبه ملجموعــة مــن الفقهــاء منهــم 

ــا إلعــالن  اإلمــام الشــافعي بكونهــم يــرون يف الكفــر بحــد ذاتــه ســببًا كافيً

الحــرب ورشعيــة القتــل، حتــى وإن لـــم يجــرح أهلــه عدوانا عى املســلمني 

ــذا  ــب ه ــك. ونس ــل ذل ــم تفع ــة إذا لـ ــون آمث ــلمني تك ــة املس وأنَّ جاع

الــرأي، وبــني الجهــاد كفريضــة غــري قابلــة للتأويــل يف الفعــل الجهــادي.

ويف ذلــك يقــول: »املنهــج الــذي التزمــه النبــيُّ صــىَّ اللــه عليــه وســلَّم: أنَّــه 

يُســامل َمــن ســامله، ويُحــارب َمــن حاربــه، وأنَّــه لـــم يبــدأْ أحــًدا بقتــال قــط، 

إالَّ أن يبــدأه هــو«. ]فقــه الجهــاد، دراســة مقارنــة ألحكامــه وفلســفته يف 

ضــوء القــرآن والســنة، مكتبــة وهبــة، القاهــرة، )ص/ 03))[.

ــد مــا ذهبْنــا إليــه مــن تحريــم ِقتــال املخالفــني  ــه يؤكِّ وقولــه: »وهــذا كلُّ

تــه،  املســاملني للُمســلمني، الذيــن لـــم يبــُد منهــم أي إســاءة لإلســالم وال ألمَّ

يــن، ولـــم يخرجوهــم مــن ديارهــم، ولـــم يظاهــروا  لـــم يقاتلوهــم يف الدِّ

عــى إخراجهــم، بــل ألقــوا إليهــم الســلم، وكفــوا أيديهــم وألســنتهم عــن 

املســلمني، فهــؤالء ليــس لهــم منــا إال الــر والقســط«. لينتهــي إىل التجانــس 

ــدويل  ــي وال ــون الداخ ــا القان ــا يقره ــاطة ك ــلمية والوس ــرة الس ــع فك م

بقولــه: »ومــاَّ ينبغــي أن يُضــاف إىل املوانــع واألعــذار التــي ذكرهــا الفقهاء 

ــاِع  ــم عــى الســالم واالمتن ــق دوُل العالَ ــام: أن تتواف ــرك الغــزو يف كلِّ ع ل

ــلمية، وإتاحــة الُفرصــة لتبليغِ  عــن الحــرب، وحــلِّ املشــكالت بالوســائل السِّ

ــلمية، بالكلمــة املقــروءة واملســموعِة  ـة السِّ الدعــوة بالوســائل العريَـّ

ــه، )ص/ 96)[. ــع نفس ــا«. ]املرج ــع يف َعِرن ــو الواق ــا ه ــاهدة، ك واملُش

ــط  ــم القــوة املرتب ــني فه ــا ب ــد تناقًض مــاَّ ولّ

بالعقيــدة والواقــع املتســم بالتخلــف وانعدام 

التأثــري يف مســارات اإلنســانية، أو ضيــاع فكرة 

الدعــوة ذاتهــا، وقــد أدى ذلــك إىل مــا يــي: 

ــد  ــام تولّ ــكي أو الع ــتوى ال ــى املس - ع

شــبه تناقــض بــني القيــم التــي يدافــع عنهــا 

ــن  ــني الذي ــدة اإلســالمية وب ــون بالعقي املؤمن

تخلــوا عنهــا كعقيــدة قابلــة للتطبيــق)3)، 

ــا  ــًدا إىل فهمه ــوا أب ــم يصل ــن لـ ــة للذي إضاف

باملفهــوم  العــامل  إنَّ  أي  فهــم معانيهــا،  أو 

داريــن  بــني  انشــطر  التقليــدي  الشعــي 

كبرييــن منــذ نشــأة فكــرة التقابــل املصاحبــة 

ودار  لإلميــان  دار  وهــا  الجهــاد،  لفكــرة 

للكفــر، تتفــرع عنهــا دور أخــرى حســب 

ــاًل  ــا عام ــر فيه ــي يؤث ــة الت ــات امللّح الحاج

الزمــن والقــوة، أي: لـــم يكــن املؤثــر يف هــذا 

التقســيم عامــاًل دينيًّــا روحيًّــا خالًصــا؛ بل كان 

ــا واســراتيجيًّا أحيانًــا. عامــاًل ســلطويًّا مصلحيًّ

وقــد وصــل التجمــع املنطلــق مــن التحــول 

املدينــي الثــاين، أي بعــد النشــأة املدينيــة 

الثقــايف  البنــاء  إطــار  يف  األوىل،  اإلغريقيــة 

اإلســالمي إىل مفهــوم الدولــة، لكــن هــذا 

ــر لواقــع  اللفــظ مضلــٌل أكــرث مــاَّ هــو مفسـِّ

)3) ال يقابــل هــذه الفكــرة مســألة اإلميــان والكفــر؛ بــل فقــط تقابــل فكــرة 

تطبيــق الشـــريعة انطالقـًـا من الســلطة الحائــزة للقوة والقهــر أو نفي ذلك.
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متاســك كــا هو الشــأن يف املنظومــة الغربية 

التــي عرفــت التحــول الكبــري مــع التنظــري 

الســيايس مــن خــالل العقــد االجتاعــي بدايــة 

ــذا  ــول ه ــع وص ــة. وم ــوار األوروبي ــر األن ع

ــا زال الغمــوض  ــة م ــه الحالي ــاء إىل مراحل البن

ــه  ــا زال مع ــه، وم ــن جوانب ــري م ــف الكث يكتن

اللجــوء إىل قاعــدة تفســري الغمــوض بالخفــي 

والــال مــريئ يقــرب مــن تفســري اإلنســان 

للظواهــر الطبيعيــة التــي كانــت تســميها 

ــب  ــل ينص ــك أن التحلي ــن ذل ــطورة، وم األس

ــة« يف  ــميت »عميق ــة« س ــود »دول ــى وج ع

ــي،  ــض بالخف ــرَّ الغام ــة«، فيف ــب »الدول ج

تعطَــى  املســببات  تفســري  يتــم  أن  بــدل 

ــق  ــى وال تنطل ــؤدي معن ــة ال ت ــة صف للنتيج

مــن أي مبنــى، فكيــف ميكــن معرفــة أســس 

ــف  ــدور يف كن ــا ت ــت دائرته ــلطة إذا كان الس

ضيــق بــني مكونــات خفيــة وعميقــة بــدل أن 

تكــون ظاهــرة وواضحــة معرفيًّــا عى األقــل)))؟

))) ضبابيــة مفهــوم الســلطة واالنقيــاد يف الفقــه الســيايس اإلســالمي 

ــا  ــا إىل جواره ــكل دامئً ــا ش ــو م ــام، وه ــاد الت ــى االنقي ــة ع ــت مبني ليس

ــراف. ــود انح ــول بوج ــااًل للق مج

وميكـن إرجـاع ذلـك مثـاًل إىل ما ذهب إليه الدكتور سـيف الديـن عبد الفتاح 

إسـاعيل حـني أن أهـم املفاتيـح التـي تطـرح مـن خـالل الرابطـة إميانيـة 

السياسـية ومـا تثريه من مسـألة الشعية هو مفهوم الطاعـة، بحيث ينظر إىل 

الخالفـة )السـلطة) عـى أنَّها واجبات قبل أن تكون حقوقًا، التزامات وليسـت 

امتيـازات، ورغـم أن الحـق األسـايس للسـلطة ينبع من مفهـوم الطاعة فإنه ال 

طاعـة ملـا هـو مخالـف ألسـس الـشع والشعيـة، إن »الحاكم إذا مـا تضمن 

مخالفـة لألخالقيـات اإلسـالمية ال ميكـن أن يوصـف إال أنه )منكـر)، ومن رأى 

منكـرًا فليغـريه ... «. ]راجع كتابه، يف النظرية اإلسـالمية من منظور إسـالمي: 

منهجيـة التجديـد السـيايس وخـربة الواقـع العـريب املعـارص، املعهـد العاملي 

للفكر اإلسـالمي، سلسـلة الرسـائل الجامعية، القاهرة، )998))، )ص/ 33))[.

ـــل  ـــر أن الخل ـــك، نعت ـــن كل ذل ـــا م انطالقً

يف رؤيـــة الظواهـــر نابـــع مـــن عـــدم التفريـــق 

مـــادي ملارســـة  كقالـــب  الدولـــة  بـــني 

الســـلطة مـــن خـــالل املؤسســـات وبـــني 

الســـلطة التـــي هـــي تراكـــم ثقـــايف يحـــدد 

ــي  ــالت التـ ــا والتفاعـ ــة ذاتهـ ــة الدولـ طبيعـ

تـــؤدي إىل التأثـــري يف التوزيـــع الســـلطوي 

ــض  ــل البعـ ــي تجعـ ــة التـ ــم بالطريقـ للقيـ

ــم  ــًا يف فهـ ــاًل حاسـ ــة عامـ ــر املرجعيـ يعتـ

ـــرذم املرجـــع بـــني  الســـلطة، خاصـــة بعـــد تشـ

ـــداًدا  ـــا امت ـــالمية باعتباره ـــة اإلس ـــل الثقاف أص

ــوة إىل  ــع الدعـ ــأت مـ ــلطوية نشـ ــة سـ لبنيـ

اإلســـالمي، والتأثـــري  الديـــن  الدخـــول يف 

ـــة  ـــد الصدم ـــايف بع ـــه اإلرث الثق ـــذي أحدث ال

ــريب. ــتعار الغـ ــة لالسـ الحضاريـ

إنَّ التحليـــل يجـــب أن يعيـــد االعتبـــار 

ــة  ــا بنيـ ــل محورهـ ــي تجعـ ــة التـ للمقاربـ

الســـلطة، وهـــو الكفيـــل برؤيـــة ســـليمة 

الســـلطوي  املحيـــط  تعـــدد  لظواهـــر 

املرتبـــط باملصالـــح النابعـــة مـــن الســـعي 

للتأثـــري يف التوزيـــع الســـلطوي للقيـــم، 

ــع  ــارات التوزيـ ــع مسـ ــن تتبـ بحيـــث ميكـ

النابعـــة  واملصالـــح  بالســـلطة  املرتبـــط 

التطـــور  بتتبـــع  ذلـــك  وميـــر  منهـــا، 

ــا  ــا أو افراقهـ ــلطة وارتباطهـ ــادي للسـ املـ

ـــة  ـــى حاي ـــّي ع ـــوده املبن ـــل وج ـــن أص ع

الشيعـــة يف الثقافـــة اإلســـالمية.
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الوهــم  بــن  العميقــة«-  »الدولــة  )ب( 

للتفســر:  والقابليــة 

تحليـل أسـس الدولـة يف الركيبـة الحاليـة 

يف املنظومـة السـلطوية النابعـة مـن الثقافـة 

يف الوسـط اإلسـالمي رضورٌة ملحـة لتشـخيص 

بناياتها وأسسـها وهياكل تاسكها، وال بُدَّ أيًضا 

مـن السـعي لتفكيـك عنارصها املشـركة؛ ألنَّ 

األسـس الثقافيـة السياسـية لهـذه »الدولة« ال 

تـؤدي إىل وجـود نتائـج متشـابهة أو متطابقة 

حيـث  قائـم  والدليـل  البنـاء،  مسـتوى  عـى 

الثقافـة  الدولـة يف مسـارات  مفهـوم  يرتـب 

اإلسـالمية مـن جهـة، ويف مبناهـا يف الثقافـة 

الغربيـة مـن جهـة أخـرى؛ لذلـك ال يهتم هذا 

البحـث بالتنقيب يف املؤسسـات؛ ألنَّه يعترها 

نتائـج ظاهـرة، بـل يهتـم بالجوانـب الثقافيـة 

طبيعتهـا  عـى  املؤثـرة  لنشـأتها  السياسـية 

الروحيـة التـي لــم تنفصـل عنهـا منـذ إعادة 

تركيبهـا املدينـي، يف العهد النبـوي، وصواًل إىل 

تنميـط السـلطة السياسـية يف قالـب الدولـة، 

فليسـت الدولـة هـي محـور التحليـل، ولكـن 

السـلطة هـي مبنـاه ومنتهـاه. ولعـل ذلك هو 

مـا أثـر يف بعـض املفكريـن ودفعهـم لتفسـري 

السـلطة كظاهـرة خفيـة )عميقـة) يف رؤيـة 

مؤسسـية )الدولـة) باعتبارهـا أسـاس التحليل 

يف علـم السياسـة انطالقًا مـن محددات تحول 

مفهـوم السـلطة. وبذلـك ميكـن تقويـم هـذا 

االعوجـاج بحيث يقف عى عقبيه بعدما كان 

عـى رأسـه، أي أن تصبـح املخرجـات الظاهرة 

مـن املارسـة السـلطوية أساًسـا لتفسـري بنية 

نفسها. السـلطة 

ولعــل ذلــك هــو مـــــا أثــر فــي بعــض 

المـفــكريـــــــن ودفعهـــــــم لتفســـــــــيـــــر 

السلطـــة كظاهــــرة خفيــــــة )عميقــة( 

)الدولــة(  رؤيــــــــة مؤسســــيــــة  فــــــــي 

ــل فــي علــم  باعتبارهــا أســاس التحليــ

ــــــــــا مــن محـــــــددات 
ً

السـيــاســــــة انطالق

ــة. ــوم السلـطـ ــول مفهــ تحـ

ولعل من خاصيات التحليل في هذا 
المجال وجود محددات متعددة، 

أهمها: 

- أنَّ البنـاء يرتبـط بالدولـة باعتبارها شـكاًل 

متقدًمـا للتجمـع، لكـن مـن البديهـي إعـادة 

تركيب عنارصها مبا يتوافق مع إمكانية التحليل 

مـن منطلقـات سـلطوية، فليسـت الدولـة يف 

بيئة الثقافة السياسـية اإلسالمية هي نفسها يف 

الثقافـة السياسـية األورو- أمريكيـة، رغم نهلها 

مـن بنائهـا وانضباطهـا املؤسسـايت لتعاليمهـا.

- أن اإلشـكال، تاشـيًا مـع املالحظة األوىل، 

مرتبـط بحيّـز جغـرايف ال يـرره سـوى املجـال 
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السـلطوي لنشـأة الدولـة ذاتها، وهـذا الفضاء 

أن  يفـرض  وهـذا  اإلسـالمي،  الفضـاء  هـو 

ـا، وأن تحليله، قبل  املشـكل خـاصٌّ وليـس عامًّ

حلـه، خـاص بتفكيـك العنـارص املسـببة لـه.

- أن ُجـلَّ الذيـن أسـعفهم تحليـل مفهـوم 

»الدولـة العميقة« لــم يرتبطـوا، يف الغالب، ال 

بأسـس التحليـل التقليدي للسـلطة والدولة يف 

علـم السياسـة، وال هـم بنـوا منهًجـا علميًّـا أو 

منطقيًّـا جديًدا يف هـذا العلم، وهذا يوحي بأن 

االعتـاد عـى مرتكـزات علميـة قـارة وسـابقة 

ومفرضة نظريًّا يعد أساًسـا ال محيد عنه لرؤية 

مقبولـة من الزاوية العلمية، يف حني أن تشـكل 

الثنائيـة لــم يكـن قـط عمليـة آنيـة يف إطـار 

بنـاء سـلطوي عابـر بـل كانـت نسـًقا مراكـًا 

السـلطة)5). ملفهـوم  الثقافيـة  التحـوالت  مـن 

)5) ميكـن إيجـاد بعـض جـذور وجـود وتشـكل فكـرة الثنائيـة مـن دراسـة 

الفضـل شـلق حـول األمـة والدولـة، وهـو يف كتابـه ال يربـط الثنائيـة بـني 

الدولـة واألمـة باعتبـار أن األمـة هـي املسـؤولة عن نشـأة السـلطة املوازية 

لوفـاة  األوىل  اللحظـة  »منـذ  يقـول:  والجاعـة،  الدولـة  بـني  يفاضـل  بـل 

الرسـول )صـى اللـه عليه وسـلم، إضافة صاحـب املقال) اختلف املسـلمون 

فيـا بينهـم حـول الدولة، ال حـول رضورة وجوده، بل حـول كيفية وجودها 

وأسـلوب عملهـا، وحـول مـن يتـوىل الخالفـة ومدى السـلطة التـي ميكن أن 

تتمتـع بهـا حيـال املجتمـع. وإذا كانـت هـذه الخالفـات يف البدايـة هـي 

مجـرد اجتهـادات وآراء مختلفـة ألنـاس يعتـرون أنفسـهم فريًقـا واحـًدا؛ 

فإنَّهـا رسعـان مـا تفاقمـت وانتظمـت يف إطـار تيـارات حزبية رمبـا تقاتلت 

فيـا بينهـا. ولــم تتناول هـذه الخالفـات فكرة الجاعـة التـي كان الجميع 

يؤمـن بهـا، لكنَّهـا تناولـت مسـألة الدولـة، أي األداة الضــرورية السـتمرار 

الجاعـة وامتدادهـا. فقـد اعتر املسـلمون أن الجاعة صارت أمـرًا مفروًغا 

منـه، لذلـك عليهـم التفكـري يف أمـر إنشـاء الدولـة، فكأنَّهم اعتـروا الجاعة 

غايـة أو مثـاًل أعى يتحقق باسـتمرار، والدولة وسـيلة لتحقيق هـذه الغاية. 

األمـة والدولـة: جدليـات الجاعـة والسـلطة يف املجـال  ]الفضـل شـلق، 

العـريب اإلسـالمي، دار املنتخـب العـريب، بـريوت، )993))، )ص/ 5))[.

ثانًيا- تأثير العوامل الروحية على 
البناء الثقافي السلطوي: 

مزايــا  ازدواج  ومحــدد  املدينيــة  املرحلــة   -

الروحيــة:  الســلطة 

الرســول  نظمهــا  التــي  املدينــة  تعتــر 

الكريــم صــى اللــه عليه وســلم الدولــة األوىل 

ــت  ــد كان ــالمي، وق ــلطوي اإلس ــاء الس يف البن

ــًدا عــن  أول تعبــري عــن تنظيــم التجمــع بعي

القيــم اإلثنيــة أو االجتاعيــة التــي كانــت كل 

األشــكال الســلطوية الســابقة تحميهــا وتدافع 

ــاين  ــي اليون ــوذج الراتب ــاًل يف النم ــا. فمث عنه

ــقني  ــن نس ــريًا ع ــة تعب ــت املدين ــم كان القدي

مــن الراتبيــة: األوىل اجتاعيــة تحــدد طبيعة 

أصحــاب النفــوذ االقتصــادي، وتعكــس الثانية 

النفــوذ الســيايس املــوازي الــذي تشــكل بنــاء 

)املدينــة).  للدولــة  املاديــة  املعايــري  عــى 

ــة  ــا التنظيمي ــة، مبراحله ــة الروماني ــا الدول أم

الثــالث، فقــد كانــت مــن الناحيــة الســلطوية 

توســع  مــع  اليونــاين  للنمــوذج  اســتمراًرا 

ــر بإدخــال املســيحية كديانــة  جغــرايف، تكسـ

ــت  ــث أصبح ــة)6)، حي ــة« للدول و»أيديولوجي

العقيــدة  حايــة  الدولــة  خصائــص  مــن 

الرومــاين  النمــوذج  يف  لكنَّهــا  وتوســيعها، 

رسعــان مــا تحولــت لكهنــوت داخــي مرتبــط 

ــا عندمــا يصبــح  ــن مــن الوحــي إىل األيديولوجي ــا ينتقــل الدي )6) يف نظرن

ــًدا عــن أي معــرية اجتاعيــة. مــرًرا للســلطة بعي
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باملزايــا املاديــة التــي تجنيهــا الدولــة نفســها؛ 

ــوة  ــع ق ــة م ــلطة متوازي ــت الس ــك بقي لذل

ــة.  ــددات مادي ــى مح ــاء ع ــة بن ــة مهيمن فئ

والنموذجــان مًعــا، أي اليونــاين والرومــاين، 

مرجــع خــاص لطبيعــة التجمــع وعالقتــه 

ــة.  ــة الغربي ــلطة يف الثقاف بالس

ــات  ــي التجمع ــى باق ــر ع ــق األم وينطب

الســلطوية التــي تجــاوزت التأطــري اإلثنــي 

الخالــص بنــاء عــى مفهــوم قَبَــي أو عشــائري 

يف الحضــارات الشقيــة مبــا فيهــا الحضــارات 

النهريــن  بــني  مــا  وحضــارات  الفرعونيــة 

الفارســية،  كالحضــارة  األوســط  والشـــرق 

وهــي كلهــا كانــت مســارات منظمــة بشــكل 

يجعــل الســلطة ترتبــط باملســاعي الحافظــة 

ــول يف هــرم اجتاعــي،  للتجمــع بشــكل مقب

لكــن يف الحضــارات الشقيــة كان للمفاهيــم 

ــري عــى طبيعــة الســلطة. ــري كب ــة تأث الروحي

جــاءت دولــة املدينــة النبويــة بتصــور 

فريــد ومتميــز ومعاكــس لنمــط التجمــع 

ــل، أي: اســتمرار  ــذي كان موجــوًدا مــن قب ال

التقليديــة  التجمعيــة  النــاذج الســلطوية 

ــع  ــاء الخــاص لتوزي ــري االنت ــاء عــى معاي بن

ــلطويًّا. ــة س ــوالءات املقبول ــا لل ــع وفًق املناف

ــددة  ــات متع ــاك مقوم ــت هن ــد كان لق

ــة التــي أنشــأت  تحكــم التجمــع مــن الزاوي

ــاره، وهــذه  ــرم يف اختي تصــوًرا للرســول األك

التقســيم  بطبيعــة  مرتبطــة  املقومــات 

ــو  ــدو، وه ــر والب ــني الحضـ ــام ب ــايئ الع الثن

أمــر كان قــد خلّــف رؤيــة خاصــة لديــه 

ــاء  ــث إنَّ بن ــلم، بحي ــه وس ــه علي ــى الل ص

الدعــوة الــذي كان يتبنــاه لـــم يلــَق أي 

ــبق  ــد س ــلطة، فق ــاء الس ــارج بن ــاوب خ تج

للرســول الكريــم أن جــرب التفــاوض املبنــي 

ــل  ــى األق ــده ع ــي لوح ــد الروح ــى البع ع

ــك  ــة؛ لذل ــي حنيف ــف وبن ــي الطائ يف تجربت

أصبــح مفهــوم التجمــع يرتبــط ببنــاء القــوة 

التــي ال محيــد عــن إيجــاد موقــع مــدين 

ــرة  ــاءت فك ــك ج ــن ذل ــر، وم ــل للتطوي قاب

بنــاء الســلطة األوليــة املدينيــة، فاملدينــة 

ــي:  ــرية وه ــة رشوط كب ــوز ثالث تح

واالجتاعــي  اإلثنــي  التنــوع  رشط   -

ــر  واملتــوازي مــع تعايــش بشــكل مقبــول، أث

فيــه املوقــع الجغــرايف القريــب مــن الثقافتــني 

والثقافــة  الروحيــة،  أو  الدينيــة  املســيحية 

ــة. ــل للمنطق ــت تص ــي كان ــة الت اإلغريقي

- القـدرات االقتصاديـة املتمثلـة يف الخـرة 

الزراعية والصناعات املرتبطة بها، والتجارة التي 

كانـت من محـاور االقتصـاد يف املدينـة آنذاك.

ــوة  ــاب ق ــك بغي ــشط الســيايس؛ وذل - ال

ــوى  ــح الق ــة لصال ــة العريض ــد العربي القواع
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يعنــي  مــا  وهــو  اليهوديــة،  االقتصاديــة 

أن األجــواء مالمئــة لتفعيــل ِقيــم األكرثيــة 

ــة للنخــب،  ــح االقتصادي عــى حســاب املصال

ــة  ــالة املحمدي ــا أن الرس ــك أيًض ــس ذل ويعك

القيــم  مــع  كبــري  خــالف  عــى  كانــت 

باملدينــة؛  اليهوديــة  للديانــة  الســلطوية 

ألنَّهــا كانــت تنافــس الدعــوة الجديــدة يف 

األبعــاد الســلطوية، ولـــم يكــن مــن املمكــن، 

تبًعــا للعامــل الروحــي، أيًضــا، الحفــاظ عــى 

املســيحية  وهــي  الديانــات  مــن  نســقني 

ــن  ــوى م ــدة أق ــل واح ــا يجع ــالم إالَّ مب واإلس

األخــرى، وتــرك املجــال الروحــي املرتبــط 

بالعبــادات خــارج النســق الســيايس املرتبــط 

ببنــاء الســلطة والدولــة)7).

اإلشــكال األســايس الــذي رافــق تطويــر 

الدعــوة ببنــاء مؤسســات الدولــة هــو أن 

ــا كان  ــط بالســلطة، ك ــي تحي ــا الت كل املزاي

ــه األرض  ــرث الل ــى ي ــه وحت ــذ بدئ ــر من األم

ومــن عليهــا، هــو أن القيــم الروحيــة للدولــة 

)7) راجع يف ذلك مثاًل: 

ــة ســنها  ــة ألول وثيق ــة اقتصادي ــايل، رؤي ــد الع ــد عب ــد املجي - أســامة عب

الرســول يف اإلســالم، مجلــة اإلســالم اليــوم )إسيســكو)، )العــدد 3))، 

995)م). )6)))هـــ- 

- إبراهيــم بيضــون، الحجــاز والدولــة اإلســالمية: دراســة يف إشــكالية 

املؤسســة  الهجــري،  األول  القــرن  املركزيــة يف  الســلطة  العالقــة مــع 

الجامعيــة للدراســات والتوزيــع، )03))هـــ - 983)م)، الطبعــة األوىل.

- العمــري أكــرم ضيــاء، املجتمــع املــدين يف عهــد النبــوة: خصائصــه 

)983)م). املنــورة،  باملدينــة  اإلســالمية،  الجامعــة  األوىل،  وتنظياتــه 

اختلطــت بالقيــم املاديــة النفعيــة يف العديــد 

ــاًل:  ــا مث ــن األشــكال، ومنه م

باملجـال  الخاصـة  املزايـا  تقسـيم  أن   -

الروحـي  بالبعـد  ارتبـط  الداخـي  العقـاري 

اإلحسـاين بـني مجموعتـني هـا األنصـار، أي 

الوافـدون  أي  واملهاجـرون  املدينـة،  أهـل 

للدولـة،  واملؤسسـايت  الروحـي  البنـاء  لدعـم 

وقـد خلـف ذلـك بنية مـن االرتباط بالسـلطة 

ممـرًا  باعتبارهـا  األكـرم  للنبـي  الروحيـة 

للوصـول للمزايـا االقتصاديـة واملاديـة، وهذه 

ه ليـس كل  املسـألة تؤخـذ بنسـبية كبـرية؛ ألنَـّ

األشـخاص كانـت لهم أطـاع ماديـة باملفهوم 

رؤيـة  هنـاك  كانـت  فقـد  للكلمـة،  الخالـص 

عميقـة لطبيعـة التجمـع داخـل هـذا الفضاء 

مـن خـالل التوزيـع املـادي للقيـم، بحيث إن 

الهـدف كان هو إذابة النعـرات املادية القبلية 

واإلثنيـة واالنتـاءات املتعـددة والقامئـة عى 

اعتبـارات الدم واألنسـاب والقبيلة والعشـرية، 

لصالـح الفهـم االجتاعـي للدولـة بعيـًدا عن 

وعـن  سـابًقا،  السـائدة  االجتاعيـة  الراتبيـة 

القيـم السـلطوية التـي كان يحوزهـا اليهـود 

)باعتبارهـم حاملـني لديانـة معينـة) يف هـذه 

البدائـل  كانـت  لذلـك  الجغرافيـة؛  الرقعـة 

مبفهـوم  الصلـة  ووثيقـة  مرتبطـة  السياسـية 

املواطنـة )الحـايل) مـع وجـود القيـم الدينية، 

باملعنـى  علانيـة  تكـن  لــم  الدولـة  إن  أي: 
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البعـد  للكلمـة، والتـي ينفصـل فيهـا  الحـايل 

ذلـك  وكان  املواطنـة،  مفهـوم  عـن  الروحـي 

اإلسـالمية  املنظومتـني  بـني  الوحيـد  الفـرق 

ونظريه يف الثقافة السياسـية الحالية باعتبارها 

ا غربيًّـا. منتًجـا فكريًـّ

- إن بناء السلطة لــم يكن محيطًا باملجال 

املديني وحده ولــم تكن تلـك غايته، فالرؤية 

الجديـدة لبنـاء منـوذج سـلطوي جـاءت بعـد 

صعوبـة اسـتمرار الدعـوة بأسسـها الفطريـة 

النقيـة التـي مارسـها الرسـول صـى اللـه عليه 

وسـلم يف مرحلـة سـابقة، وبالتـايل فـإن البنـاء 

السـلطوي ال بُـدَّ أن يتعـدى املجـال املدينـي، 

وهـذا األمر ال يكون إال باعتاد أسـاليب قوية 

ومنهـا السـالح والجيـوش إلتام عمليـة الفتح.

متعـددة  إشـكاالت  ذلـك  خلـق  وقـد 

بالنسـبة للسـلطة الناشـئة يف يرثب )املدينة)، 

ذلـك أنَّ القـوة لــم تكـن غاية يف حـد ذاتها، 

قاعـدة  إىل  الوصـول  مـن خاللهـا  ميكـن  وال 

الفكـرة  لتصديـر  قابلـة  عريضـة  دعويـة 

سـلطوية  مجـاالت  إىل  الناشـئة  اإلسـالمية 

توازيًـا  العمليـة  تعقـد  مـع  خاصـة  أخـرى، 

املفـرض  مـن  الـذي  الزمنـي  اتسـاعها  مـع 

أال يسـعف صاحبهـا صـى اللـه عليـه وسـلم 

سـلطوية  جيـوب  نشـأت  لذلـك  إتامهـا؛  يف 

املرحلـة  يف  الدولـة  ببنـاء  مرتبطـة  متعـددة 

النبويـة، باعتبار أن الرسـول األكـرم حاٍم للقيم 

العليـا للدولـة القامئـة عـى البعـد الروحي)8). 

ومـن أبـرز هـذه الجيـوب ما قـام عـى البعد 

الدينـي وهـي أساًسـا الطائفـة اليهوديـة، ومـا 

قـام عـى البعـد القبـي أو االنتـاء، وهـو مـا 

خلـق التايـز بني األنصـار واملهاجرين أساًسـا، 

الذي اسـتطاع النبي صى الله عليه وسـلم أن 

يحولـه لصالـح األمـة يف مرحلـة حياتـه، لكنَّـه 

رسعـان مـا أثـر يف اختيـار الخلفـاء بعـد ذلك.

ومــن أبــرز هــذه الجيــوب مــا قـــام على 

البعــد الدينــي وهــي أساًســا الطائفــة 

البـعــــد  قـــــام علــى  اليهوديــــة، ومــا 

القبلــي أو االنتمـــــاء.

العـام  االجتاعـي  القبـول  أبقـى  لقـد 

التفـاوت  عنهـا  الناشـئة  والسـلطة  بالدولـة 

يف  للدولـة  املثـى  والغايـات  املصالـح  بـني 

إىل  أدى  مـاَّ  التـوازن  متـواٍز وشـديد  شـكل 

الثقافـة  يف  متكـرر  غـري  خـاص  منـوذج  بنـاء 

)8) من ذلك مثاًل أن املجاهدين كانوا يف العهد النبوي ومرحلة أيب بكر الصديق 

ريض اللـه عنـه يحصلون عى أربعة أخاس الغنائم التي يغنمونها من أعدائهم 

لـي تـوزع بينهـم. ويف مرحلـة عمر بن الخطـاب أدخل إىل بيت مال املسـلمني 

لكرثة الغنائم من أموال وأراٍض وتجاوزها الحاجات املحلية. فتم تخصيص رواتب 

ثابتـة للمجاهديـن تكفيهم وتكفي أرسهم، وقد تم تأسـيس )ديوان الجند) من 

أجـل رصـد أسـاء الجند ومقدار مـا يرف لكل واحد منهـم. لقد تكرس بذلك 

مفهـوم االرتبـاط باملنهـج الداخـي للدولـة وطبيعـة التوزيع السـلطوي للقيم. 

]راجــع مثــاًل: محمــود شــاكر، التاريــخ اإلســالمي، املكتــب اإلســالمي، 

)))))هـــ)[. ــابعة،  الس ــة  الطبع
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اإلسـالمية، وهـو املشـكل الـذي سـتعاين منـه 

هـذه الثقافـة عـر تطورهـا؛ ألنَّهـا سـتعتر أن 

النمـوذج املدينـي السـلطوي قابـل للتطبيـق 

عـى مـر العصـور لنقـاء بنائـه، لكنَّـه اصطدم 

بالعقبـات التـي ُخلقـت نظـرًا لتـالزم املصالح 

مـع السـلطة، وتشـكل محيـًط بالسـلطة التي 

ورثـت قيمـة الحايـة مـن الشيعـة.

السـلطة  تقابـل  ومتثـالت  الخالفـة  )ب( 

للمجتمـع:  السـلطوية  واملزايـا 

بعـد وفـاة النبـي صـى اللـه عليـه وسـلم 

السـلطة  بنيـة  يف  جديـد  مشـكل  سـيُخلق 

اسـتمرار  مهمـة  سـتختلط  حيـث  الناشـئة، 

السـلطة التـي تـم إنشـاؤها مبهمـة الدعـوة؛ 

ألنَّ الدولـة مـن املفرض أال تقـوم إال بالدعوة 

خاصـة يف املراحـل األوىل التـي عرفـت تراجًعا 

كبـريًا عـى مسـتويني؛ البعـد املـادي للدولـة 

املرتبـط بالتنظيـم املـايل )رفـض أداء الـزكاة)، 

والبعـد الَعَقـدي )الراجـع عـن اعتـاد الدين 

اإلسـالمي كمنهـج للحيـاة الخاصـة)، وقد أدى 

ذلـك إىل بـروز السـلطة القامئـة عـى القـوة 

لفـرض احرام التعاليم واسـتمرار بنـاء الدولة، 

وهـو مـا جعـل الدولة منـذ بدايتهـا تربط بني 

الـوالء  ومسـألة  الخفيـة  الروحيـة  الجوانـب 

ماديـة  تبعـات  عـادة  تقتـي  التـي  للدولـة 

تحـوم  فئـات  نشـأة  ذلـك  وولـد  محسوسـة، 

وترتبـط بالسـلطة السياسـية للوصـول للمزايا 

لكـن  نفسـها،  السـلطوية  حتـى  أو  املاديـة 

مـع تجـدر الدعوة لــم تسـعف الظـروف أي 

حاكـم، يف محيطـه السـلطوي، التخلـص مـن 

الوفـاء لقيـم الشيعـة باعتبـاره حاميًـا لهـا)9).

بــني  التفريــق  الصعــب  مــن  وأصبــح 

الجوانــب الروحيــة الدعويــة ومســألة كيفيــة 

ــلطوي  ــب س ــي قال ــي ه ــة الت ــيري الدول تس

)9) يفــر )جيــل كيبيــل) ذلــك بعــدم قــدرة املجتمعــات اإلســالمية 

تجــاوز ثنائيــة أخــرى وهــي ثنائيــة )الجهــاد)، و)الفتنــة)، ويــرى أن تاريــخ 

ــا  ــا، كان مصوًغ ــش قرنً ــة ع ــداد أربع ــى امت ــالمية، وع ــات اإلس املجتمع

ــارة  ــد الحض ــان مب ــا يتحك ــني، كان ــني متعارض ــق قطب ــة وف ــدة عالي بح

ــة. ــاد والفتن ــا الجه ــا، وه ــالمية وجزره اإلس

ويفاضــل الكاتــب بــني الجهــاد والفتنــة بقولــه: »يشــري الجهــاد إىل الجهــد 

ــن  ــن وأن ميك ــال الدي ــع مج ــبيل أن يوس ــن يف س ــه كل مؤم ــذي يبذل ال

ــة  ــواء الفردي ــدل األه ــل أن يع ــه، وألج ــور حيات ــن أم ــي م ــار الدين املعي

ويرتــب التنظيــم االجتاعــي، بــل نظــام العــامل، وصــواًل إىل إخضــاع 

البشـــرية لشـــرائع القــرآن الكريــم التــي ال تــس. وعندمــا يبلغ هــذا الجهد 

ــا عــن النفــس. ويلهــم  ــا أو دفاًع ــه يتمثــل يف الجهــاد املقــدس، فتًح ُذروت

الجهــاد التبشــري اليومــي وإن بصــورة أقــل ظهــوًرا، وبــه يدهــى املســلمون 

إىل أن يصــريوا )خــري املؤمنــني)، ويحضــون مبوجبــه عــى املزيــد مــن الجهــد 

ــع إىل  ــان والداف ــرك اإلمي ــاد مح ــم إن الجه ــالم. ث ــاس إىل اإلس ــة الن لهداي

نــشه، وقــد تجــى بـ)الســيف والكتــاب املقــدس).

أمــا العبــارة الثانيــة، أي )الفتنــة)، والتــي قلــا عرفتهــا اللغــات غــري اللغات 

ــا: فهــي تعنــي  غــري املدرجــة يف اإلطــار اإلســالمي فلهــا داللــة ســلبية تاًم

العصيــان، والحــرب يف صميــم اإلســالم، والقــوة النابذة الحاملــة تفكك األمة، 

وانفجارهــا مــن الداخــل، وخرابهــا. ويف املقابــل تــرى الجهــاد مســتعليا عــى 

الصـــراعات الداخليــة، دافعــا بهــا إىل خــارج األمــة«. ]جيــل كيبيــل، الفتنــة: 

ــريوت، ))00))، )ص/ 335)[. ــاقي، ب ــلمن، دار الس ــار املس ــروب يف دي ح

ــريف  ــني؛ األوىل تصـ ــاد أدى إىل نتيجت ــة والجه ــل الفتن ــة أن تقاب والحقيق

الفتنــة أحيانًــا باســتعادة أدوار الدولــة املفرضــة يف الجهــاد، وثانيهــا 

اســرجاع الســلطة بدعــوة الحايــة مــن الفتنــة، وهــو مــا شــكل يف فــرات 

ــن  ــري ع ــة للتعب ــا آلي ــم يوازيه ــلطة لـ ــة للس ــات طامح ــة مجموع متتالي

ــري مــن  ــط يتســم بالكث ــن القــوة يف محي املعارضــة غــري االنكــاش وتكوي

ــريعة، وهــو  ــة الشـ ــف بغطــاء ســميك مــن مفهــوم حاي ــرية ومغل السـ

ــة  ــة حقيقي ــركات تصحيحي ــاك ح ــت هن ــه كان ــي أن ــذي ال يعن ــر ال األم

خاصــة يف فــرات الوهــن، حيــث اســتعادت الفكــرة نقاءهــا املبنــي عــى 

الجهــاد كنســق دفاعــي عــن وجــود الشيعــة وليــس للوصــول للســلطة.
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كان  وقــد  اإلســالمية،  الدعــوة  الســتمرار 

أول خــالف يــوم وفــاة النبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم، وذلــك حــول طبيعــة الســلطة 

ــراع  ــاد ال ــث ع ــة، حي ــا االجتاعي وهياكله

األويل مــا قبــل املدينــي الــذي وضعــه النبــي 

الكريــم للظهــور، وكان مــن الــالزم االســتعانة 

للوصــول  النبويــة  قبــل  مــا  بالرابطــات 

ــادت،  ــة ع ــا أن الخالف ــدا واضًح للســلطة، وب

عــى األقــل بدرجــات متفاوتــة للراجــع عــى 

ــع  ــط التوزي ــي إىل من ــام االجتاع ــج الع املنه

القائــم قبــل املرحلــة النبويــة الشيفــة، وكان 

ــة:  ــر ونتيج ــك مظه لذل

التدافــع  فهــو  املظهــر  يخــص  فيــا   -

القبــي اإلثنــي غــري الجــي القائــم عــى البنــى 

االجتاعيــة والقبليــة واالنتــاءات األخــرى 

ــلم. ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــة النب لخالف

وهنــا تظهــر روايتــني، كالهــا تحيــل عــى 

وجــود البعــد اإلثنــي الطائفــي الــذي جــاءت 

ــد  ــاوزه، وتؤك ــة لتج ــة النبوي ــة املديني الدول

اســرجاع قيــم الدولــة ملســألة التشــظي بــني 

القيــم الســلطوية الثابتــة للدولــة والقيــم 

املصلحيــة املوازيــة للتوزيــع داخــل الجاعــة، 

باعتبارهــا يف هــذه الحالــة جاعــة املســلمني.

الروايــة األوىل هــي أصــل املذهب الســني 

وأُّســه، والعالقــة جدليــة بــني تفســري التحــول 

الســلطوي بعــد وفــاة الرســول عليــه الســالم 

وبــني املذهبيــة يف الديــن؛ ألنَّ الديــن ارتبــط 

بالســلطة، واالنتــاء للمذهــب يعنــي الدفــاع 

عــن نســق مصالــح خــاص متميــز عن النســق 

املقابــل، وعموًمــا هــي مســألة لـــم تتجاوزهــا 

الثقافــة اإلســالمية عــى مــر التاريــخ.

وبــدا واضًحــا أن الخالفــة عــادت، علــى 

األقــل بدرجــات متفاوتــة للتراجــع علــى 

المنهــــج العــــــام االجتـمـــاعــــــي إلــــى 

المرحلــة  قبــل  القائــم  التوزيــع  نمــط 

النبويــة الشــريفة.

ــم  ــي الكريـ ــة أنَّ النبـ ــون الروايـ ومضمـ

ـــه  ـــدد خليفت ـــارشة تح ـــة مب ـــرك وصي ـــم ي لـ

عجـــل  مـــا  وهـــو  )القيـــادة)  الســـيايس 

مبســـارعة األنصـــار ملبايعـــة ســـعد بـــن عبـــادة 

ـــي واملصلحـــي  ـــاء القب ـــر االنت ـــار عنصـ باعتب

املتمثـــل يف االنتـــاء ألهـــل املدينـــة وليـــس 

مـــن الوافديـــن عليهـــا )املهاجريـــن)، وهـــو 

مـــا يضــــرب يف الصميـــم القاعـــدة التـــي بنيـــت 

ـــا  يف املرحلـــة النبويـــة والتـــي ال تعطـــي حقًّ

ـــي  ـــة تنف ـــري عام ـــارات غ ـــوع العتب ـــن أي ن م

ـــمولية. ـــدة ش ـــا قاع ـــاواة باعتباره ـــة املس صف

ــة  ــول طبيعـ ــاؤل حـ ــري بالتسـ ــن حـ لكـ

ــة  ــقيفة ومبايعـ ــار إىل السـ ــارعة األنصـ مسـ
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ـــم الرجـــوع عـــن هـــذا األمـــر  واحـــد منهـــم، ث

والتســـليم بالقيـــادة أليب بكـــر بإيعـــاز مـــن 

عمـــر بـــن الخطـــاب.

بطبيعـــة  مرتبـــط  األمـــر  أن  الغالـــب 

ـــة  ـــة النبوي ـــررت يف املرحل ـــي تق ـــح الت املصال

ـــح املهاجريـــن عـــى حســـاب األنصـــار يف  لصال

ـــة أو  ـــة روحي ـــا ذات طبيع ـــة، وهـــي إمَّ املدين

ـــارعة  ـــالزم املس ـــن ال ـــايل كان م ـــة، وبالت مادي

ــل  ــن أجـ ــية مـ ــلطة السياسـ ــرجاع السـ السـ

خلـــق تـــوازن داخـــل املدينـــة بعـــد رحيـــل 

ـــه  ـــه علي ـــى الل ـــة ص ـــات الصعب ـــل التوازن رج

ــة  ــلطة الروحيـ ــرت السـ ــد اعتُـ ــلم، فقـ وسـ

ــوازن  ــاج لتـ ــوة تحتـ ــل قـ ــن عامـ للمهاجريـ

مـــن األنصـــار، فـــإذا حـــاز املهاجـــرون القوتـــني 

ـــوة  ـــع وجـــود الدع ـــك، م ـــؤدي ذل ـــد ي ـــا ق مع

ـــن  ـــذي ميك ـــدور ال ـــم ال ـــا، إىل تحجي يف بدايته

ــلطة  ــازة السـ ــار، وحيـ ــه األنصـ ــوم بـ أن يقـ

السياســـية قـــد يكـــون عامـــل تـــوازن بـــني 

الجانبـــني.

لقـــد خلـــق الوضـــع، يف تصورنـــا، حالـــة 

ـــي  ـــال الروح ـــط االنتق ـــديدة يف وس ـــاك ش إرب

والســـلطوي مـــع وفـــاة النبـــي صـــى اللـــه 

ـــى  ـــدد ع ـــني الج ـــع القامئ ـــلم، ودف ـــه وس علي

ـــي  ـــرب الروح ـــم الق ـــالمية، بحك ـــوة اإلس الدع

ـــت  ـــه ليس ـــار أن ـــرم، باعتب ـــول األك ـــن الرس م

ــة  ــاء الخليفـ ــة النتقـ ــد خاصـ ــاك قواعـ هنـ

ســـوى مـــا توافـــق عليـــه النـــاس أجمعـــني، 

ـــة  ـــلطة الروحي ـــن الس ـــني الســـابقني م املقرب

للنبـــي عليـــه الســـالم إىل االســـتئثار بالخطـــاب 

ـــول  ـــا، ح ـــاوض، رمب ـــايل، والتف ـــيايس االنتق الس

ـــد  ـــا ول ـــو م ـــية. وه ـــلطة السياس ـــة الس طبيع

مســـألة وجـــود الســـلطة الظاهـــرة والســـلطة 

الخفيـــة التـــي تعـــر عنهـــا مصالـــح فئـــات 

ــع  ــن مـ ــاس، لكـ ــة باألسـ ــة اقتصاديـ عريضـ

االنتظـــام يف منظومـــة سياســـية مقبولـــة 

روحيًّـــا، رغـــم وجـــود الكثـــري مـــن عنـــارص 

ـــة اســـتمرار الدعـــوة بعـــد  التناقـــض مـــع بداي

ـــلم. ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــي ص ـــاة النب وف

- أمـــا النتيجـــة فهـــي خلـــق مفهـــوم 

الثنائيـــة يف العـــداء ِبنـــاًء عـــى اســـتمرار 

مســـألة ترابـــط الســـلطتني الروحيـــة والزمنيـــة 

ـــك  ـــن ذل ـــم ع ـــد نج ـــة، وق ـــة الخالف يف مرحل

توزيـــع ثنـــايئ جامـــد بـــني داريـــن؛ دار 

ــرب. ــر والحـ ــالم، ودار للكفـ ــالم والسـ لإلسـ

ــلطة  ــط السـ ــي تربـ ــة التـ ــر الثنائيـ تعتـ

اإلميـــان  مبفهـــوم  والخاصـــة  باملجتمـــع 

واالنتســـاب إىل دار اإلســـالم أحـــد أكـــر 

العوامـــل التـــي أســـهمت يف خلـــق محيـــط 

ـــلطة أو  ـــة للس ـــة العملي ـــن املارس ـــع م منتف

محيـــط ســـلطوي ثانـــوي؛ ذلـــك أن الدولـــة 

ـــاء  ـــة لبن ـــدة ثابت ـــة أو قاع ـــا ملرجعي باحتياجه

ـــارص  ـــا لتثبيـــت عن املؤسســـات احتاجـــت أيًض
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ــة  ــت مرحلـ ــد كانـ ــا، وقـ ــوة وتوحيدهـ القـ

ـــرت  ـــي ع ـــل الت ـــن املراح ـــدة م ـــة واح الخالف

بوضـــوح عـــن كـــون االنتـــاء إىل هـــذا 

ــر  ــرورة عـ ــر بالـ ــلطوي ميـ ــط السـ املحيـ

ـــي  ـــري أو األيديولوج ـــط الفك ـــاء للمحي االنت

للدولـــة ومســـاعدته عـــى حيـــازة القبـــول 

ــي. االجتاعـ

الدولـــة:  تســـرتجع  الســـلطة  )جــــ( 

ـــي  ـــل املنهج ـــوازي والخل ـــط امل ـــودة املحي ع

لتفســـر الثنائيـــة: 

بنياتهـــا  يف  الدولـــة  تســـتطع  لــــم 

املرتبطـــة  تلـــك  والســـيا  املختلفـــة، 

مبؤسســـات موروثـــة عـــن قيـــم االســـتعار 

تتجـــاوز  منظومـــة  تبنـــَي  أن  األوريب، 

الثنائيـــة التقليديـــة ملفهـــوم الســـلطة، وذلـــك 

ـــة اإلســـالمية أنتجـــت  ـــون الثقاف راجـــع إىل ك

ـــا لكفالـــة الســـلطة يتجـــاوز  مفهوًمـــا خاصًّ

القواعـــد املجتمعيـــة لتأسيســـها واســـتمرارها، 

رغـــم أنَّ املجتمـــع عـــى مـــرِّ التاريـــخ كان 

قاعـــدة لتغيريهـــا إالَّ أنَّ الدولـــة رسعـــان 

إال  تحتفـــظ  وال  للمجتمـــع  تتنكـــر  مـــا 

ـــة  ـــط باملشوعي ـــد املرتب ـــن التعاق ـــس م بأس

ــن  ــة عـ ــا مدافعـ ــا باعتبارهـ ــي تحوزهـ التـ

ــا  ــا، ومهمتهـ ــة لهـ ــة وحاميـ ــم الشيعـ قيـ

ـــلطوية  ـــرة الس ـــيع الدائ ـــي توس ـــية ه األساس

ــح. ــوم الفتـ ــى مفهـ ــاء عـ ــالم بنـ لإلسـ

ـــر  ـــرية يظه ـــة األخ ـــذه النقط ـــى يف ه وحت

ــع  ــف مـ ــالمي توقـ ــداع اإلسـ ــا أن اإلبـ جليًّـ

ــتعملت  ــي اسـ ــة التـ ــة األُمويـ ــة الدولـ نهايـ

ـــدة »اغتصـــاب الســـلطة«  ـــاوز عق ـــح لتج الفت

ـــم  ـــة التشـــاورية )أمره ـــة الديني ـــن املنظوم م

شـــورى بينهـــم) إىل املنظومـــة مـــا قبـــل 

املدينيـــة القامئـــة عـــى أبعـــاد القبيلـــة 

والعشـــرية وغريهـــا مـــاَّ يربـــط النـــاس 

مبحيـــط الســـلطة ويســـاعد عـــى الوصـــول 

املســـاءلة  عوائـــق  بتجـــاوز  ملصالحهـــم 

واملرجعيـــات.

نشـــطة  عمليـــة  الفتـــح  كان  لذلـــك 

الحقيقية  الســـلطة  اســـرجاع  بدايـــة  يف 

األولية  والقبيلـــة  االقتصاديـــة  والقـــوى 

للدولـــة، ثم رسعـــان ما خبا مـــع تراجع 

املجتمعيـــة  املطالـــب  بـــني  االرتبـــاط 

القاعـــدة  دائـــرة  توســـيع  ومطلـــب 

الســـلطوية للديانـــة اإلســـالمية. وهـــي 

مفهوم  عرفـــت  التـــي  املرحلـــة  نفـــس 

الدولـــة  تجـــاوزت  التـــي  الدعـــوة 

للتنفيـــس  ذاتيًّـــا  ملجـــأ  وأصبحـــت 

عـــن مفهـــوم املســـاءلة عـــن الدعـــوة 

ما  االجتاعـــي، وهـــو  املســـتوى  عـــى 

من  املســـتمر  االنطـــالق  قاعـــدة  ولـــد 

الدعـــوات البديلـــة لفهم الديـــن لتغيري 

الواقـــع الســـيايس للدول التي تشـــكلت 
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للثقافـــة  طبًقـــا  الســـلطة  منظومـــة  يف 

وجودهـــا)0)). قـــرون  عر  اإلســـالمية 

أدى  الــذي  الخلــل  إنَّ  القــول  وميكــن 

الثقافــة  يف  الســلطوي  التــوازي  لنشــأة 

ــا إىل  ــني، وأدى عمليًّ ــط بجانب ــالمية يرتب اإلس

تبايــن طبيعــة الدولــة مــن نشــأتها يف مجالــني 

بــني  بالتــوازي  تطــوًرا  مختلفــني  فكريــني 

الغربيــة والثقافــة اإلســالمية. الثقافــة 

ــا جانبـــي الخلـــل املسؤولني عــن منو  أمَّ

مفاهيم سـلطوية قارّة فمرتبطة بفهم السلطة 

)0)) يجــد ذلــك بعــض تفســري لــه يف قــراءة تطــور النخــب يف علــم 

السياســة، فهنــاك معضلــة يف هــذه املرحلــة الفريــدة، أي املرحلــة النبويــة 

ــا للنخــب  ــم كان تقليديً ــون الحك ــا بالســلطة، وهــي ك ــة وعالقته الشيف

ــد  ــاس جدي ــاج ألس ــها احت ــي ندرس ــة الت ــه يف املرحل ــتقراطية، لكنَّ األرس

ــة ونــش  ــول ارتبــط بحاي ــول االجتاعــي بالســلطة، وهــذا القب هــو القب

ــة. الشيع

ــن  ــري اب ــن تفس ــدي وم ــد العق ــن البع ــابقة م ــا الس ــت فكرتن ــد نهل وق

اليونانيــني  الفالســفة  معظــم  »اتفــق  فعموًمــا  للظاهــرة،  خلــدون 

والرومانيــني والكاثوليــك والصينيــني والهنــود عــى أنــه ينبغــي أن تحتكــر 

األرســتقراطية الحكــم الســيايس، ولرمبــا رهنــا بتقييــدات أخالقيــة أو دينيــة 

معينــة ... وقــد كانــت النظريــات بشــأن الكيفيــة التــي تبــوأت بهــا النخــب 

الســلطة وانحطــت الحًقــا منتشـــرة أيًضــا يف الفلســفات القدمية وفلســفات 

العصــور الوســطى، وقــدم أفالطــون رشًحــا لكيفيــة انحــدار الحكومــة 

ــدون  ــن خل ــلم اب ــيايس املس ــوف الس ــل الفيلس ــا حل ــتقراطية، بين األرس

ــا دورات التفســخ والتجديــد يف صفــوف النخــب السياســية  تحليــاًل تجريبيًّ

ــريي،  ــدان أول ــي وبرين ــك دانليف ــع: باتري ــش«. ]راج ــع ع ــرن الراب يف الق

نظريــات الدولــة: سياســة الدميقراطيــة الليرباليــة، مركــز الخليــج لألبحــاث، 

.](((7 )ص/  )005)م)،  ديب، 

نحــو  الكبــري  األول  االنتقــال  مســألة  نســبي  بشــكل  يفســـر  وهــذا 

ــط بعــودة النخــب  ــك يرتب ــة؛ ألنَّ ذل ــة األموي ــريعة يف املرحل ــة الشـ خدم

ــا  ــة) ونظريًّ ــاتيًّا )أي: دول ــد مؤسس ــكل جدي ــم يف ش ــتقراطية للحك األرس

ــول  ــراع ح ــح ال ــا أصب ــك بعدم ــاش ذل ــن)، وانك ــة )أي: الدي أو حمول

الســلطة فقــط بعــد التمكــني للنظريــة أو الحمولــة التــي تحملهــا الدولــة 

املتجليــة يف الشيعــة.

نفسـها، وأمـا النتيجـة فعـى عالقـة بطبيعـة 

الدولـة. وهـو  فيـه  وضعـت  الـذي  القالـب 

يتراوح هذان الجانبان بين الخلل 
في التعاقد والخلل في التفويض، 

ويمكن تفسير ذلك كما يلي: 

ــة  ــاء الدول ــث إنَّ بن ــد: حي ــل التعاق - خل

يف الثقافــة الغربيــة كــا هــو معلــوم نتيجــة 

ــني هــا املجتمــع ومالكــو  ــني جانب ــد ب لتعاق

الســلطة السياســة، وهــو تعاقــد بنــى، نظريًّــا، 

مفهــوم الدولــة باعتبارهــا آليــة شــاملة تعــر 

العامــة للمجتمــع، وذلــك ال  الــروح  عــن 

يعنــي بالــرورة تعبريهــا عــن كل فــرد مــن 

أفــراده. وال يهــم التفصيــل يف طبيعــة العقــد 

وتفاعلهــم  وخصوصياتهــم  واملتعاقديــن 

بعضهــم بعضــا، فقــد اختلفــت التأويــالت 

حســب كل مفكــر وتعــززت بالتطــور الكبــري 

الــذي حــدث يف أنســاق مختلفــة عــى صعيــد 

ــة عــى حــدة. كل دول

ــة يف الثقافــة اإلســالمية ال ميكــن أن  الدول

تحــوز مشـــروعيتها، بعــد أن حــازت رشعيــة 

وجودهــا مــن تطــور تاريخــي ناتــج عــن 

ــة يف  ــالمية غربي ــري إس ــوى غ ــني ق ــع ب تداف

أغلبهــا، إالَّ مــن تعاقــد بــني املجتمع والســلطة 

التــي مــن املفــرض أن تثلــه، وهــذه الســلطة 

هــي  غايتهــا  العصــور  مــر  عــى  كانــت 

ــش  ــوكة ون ــق الش ــة وتحقي ــق الشيع تطبي
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الدعــوة، وإن كانــت هــذه الوظيفــة األخــرية 

ــه تقــوم  ــزاع التــي مــن خالل هــي أســاس الن

وتتعاقــب الــدول يف الثقافــة اإلســالمية؛ لذلك 

ــا  ــى مصادرته ــة ع ــة الحديث ــت الدول حرص

ــا)))). لصالحه

والخلــل يف التعاقــد مبنــيٌّ عــى عــدم 

ــة يف  ــة املتجــددة للدول رضــا شــامل بالوظيف

الثقافــة اإلســالمية باعتبارهــا اســتمراًرا للدولة 

ــري يف  ــري والفك ــور النظ ــن التط ــة ع الناتج

)))) التالقــي بــني تفســري العقيــدة ومارســة الســلطة اتخــذ أشــكااًل 

متعــددة، مــن ذلــك النقــاش حــول دور الدولــة وعالقتهــا بالســلطة 

ــكل  ــول تش ــري ح ــد الجاب ــد عاب ــور محم ــن تص ــتنبط م ــة، ونس والشيع

ــة إىل  ــن عصبي ــا م ــة وانتقاله ــاء الدول ــن بن ــة األوىل م ــف يف املرحل املثق

ــي:  ــا ي ــات ك ــة محط ــك يف ثالث ــب ذل ــرى؛ ويُحق أخ

- املــرة األوىل: عندمــا عــاد املجاهــدون إىل املدينــة بعــد مقتــل عثــان بــن 

عفــان، فلــم ينخرطــوا يف الــراع وانســحبوا إىل الــرأي وعــدم االنســياق يف 

الخــالف )املرجئــة).

- املــرة الثانيــة: عندمــا تنــازل الحســن بــن عــي بــن أيب طالــب ملعاويــة 

بــن أيب ســفيان بعدمــا كان قــد خــرج لقتالــه، فلــم يستســغ جاعــة مــن 

أصحــاب عــي هــذا األمــر وشــكوا فيــه وآثــروا )االعتــزال).

- مناســبة ظهــور أربــاب الــكالم يف زمــن الحســن البــري. ]بتصـــرف عــن 

محمــد عابــد الجابــري، املثقفــون يف الحضــارة العربيــة: محنــة ابــن حنبــل 

ــة  ــريوت، الطبع ــة، ب ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــد، مرك ــن رش ــة اب ونكب

الثانيــة، )000)م)، )ص ص/ 39، )))[.

ومــن ذلــك إشــكالية خلــق القــرآن، ويــرى الجابــري أنهــا »لـــم تكن مســألة 

ــذي  ــة التحريــض ال ــة أراد املأمــون فرضهــا، وال قضي ــة ديني قناعــات فكري

يقــال إن املعتزلــة مارســوه عــى املأمــون بعــد أن اســتالوه إليــه لفــرض 

ــرآن)،  ــق الق ــألة: )خل ــة مس ــائله الفرعي ــن مس ــن ضم ــذي م ــم ال مذهبه

كال. إن القضيــة كانــت قضيــة الدولــة ككل وبعبــارة عرنــا )قضيــة أمــن 

ــة)«. ]املرجــع نفســه، )ص/ 79)[. الدول

وهــذا يعنــي أنَّ املســاحة الفكريــة التــي تركــت للجاعــات خــارج الســلطة 

ــني  ــكل ب ــة التش ــى لثنائي ــا أعط ــو م ــدة، وه ــكار جدي ــا أف ــدأت تلؤه ب

املنافحــني عــن الســلطة ومعارضيهــا بعــًدا جديــًدا يفــر الســعي لالســتئثار 

بهــا، ولكــن لـــم تختــِف قــط مســألة البنــاء األصــي للمعارضــة القائــم عــى 

حايــة الشيعــة والــذود عنهــا«.

ــمل  ــذي ال يش ــد ال ــة؛ التعاق ــة الغربي الثقاف

الــدور الرئيــيس للقــوة التــي تحوزهــا الدولــة 

املتمثــل يف نــش الدعــوة وتبليــغ الرســالة كان 

دوًمــا محــط جــدال وعــدم رضــا مــن طــرف 

الســلطة املجتمعيــة، التــي تقوقعــت يف أمناط 

مــا دون »دولتيــة«، )أي مــا قبــل الدولــة) 

والطائفــة  املذهــب  مفهــوم  إىل  أضافــت 

ــر  ــا آخ ــزب مفهوًم ــة والح ــة والفرق والجاع

ــاد  ــى أبع ــوم ع ــد يق ــاء ذايت ق ــط بانت مرتب

دينيــة تقليديــة، لكنَّــه أيًضــا يرتكــز عــى 

ــي أو  أبعــاد متجــددة أساســها عرقــي أو دين

ــك املتحكــم  ــايف، وأصبحــت بذل لغــوي أو ثق

يف رؤيــة الســلطة، وهــي هويــة جديــدة لـــم 

ــل. ــن قب ــة اإلســالمية م تعهدهــا الثقاف

ــوم  ــت مفه ــي راكم ــك فالدوائــر الت لذل

إمــا  هــي  اإلســالمية  الثقافــة  يف  الســلطة 

ومتحكمــة  للســلطة  تابعــة  مجموعــات 

ــاعية  ــا وس ــرة ضده ــا، أو ثائ ــدر م ــا بق فيه

ــا مــن  للتغيــري عــر تجييــش املجتمــع انطالقً

أزليــة الشيعــة وعاميتهــا وشــموليتها، وهــو 

أمــر جعــل النــواة الصلبــة للســلطة تتشــكل 

ــتنفاد  ــد اس ــع بع ــن املجتم ــد ع ــكل بعي بش

ــم  ــني الفه ــوة ب ــق ه ــاَّ خل ــه، م ــا من غاياته

التســلطي  والفهــم  للســلطة  املجتمعــي 

ــر  ــة والقه ــزة عــى املشوعي ــات الحائ للطبق

املــادي الــالزم لالســتمرار، وهــو أمــر لـــم 
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يكــن ليتحقــق لــوال التوزيــع الســلطوي الــذي 

يقــرب هــذه الدوائــر ويشــدها للســلطة 

ويجعلهــا حائــاًل وأي إمكانيــة للتغيــري القــادم 

مــن املجتمــع. وبذلــك تشــكلت عــر التاريــخ 

اإلســالمي هــذه الكتلــة الصلبــة ذات املصالــح 

املتعــددة والتــي أحيانـًـا كانــت تــدور يف فلــك 

ــن  ــًدا ع ــلط بعي ــى السُّ ــداويل ع ــاويب وت تن

أي لغــط أو تأثــري مجتمعــي مبــارش))))، ومــا 

ــوم بعــض مظاهــر التحــول الداخــي  زال للي

يف »العلــب الســوداء« لألنظمــة السياســية 

مخرجاتــه  تخــرج  الــذي  بالقــدر  غامًضــا 

)))) ونحــن نــرى أن مفهــوم الخالفــة كان عامــاًل أساســيًا يف تشــكل كتــل 

إمــا ظاهــرة وإمــا خفيــة غايتهــا التحكــم يف مســارات الســلطة ومدخالتهــا 

ــا للواجهــة  ومخرجاتهــا، وبذلــك ميكــن أن تعــود الحــركات الباطنيــة أحيانً

والظهــور ومارســة الســلطة، يف حــني أن الــدورة تقتضـــي بــروز مجموعــة 

ــري دون  ــي بالتأث ــركات تكتف ــت الح ــا كان ــدة، وأحيانً ــات جدي أو مجموع

حيــازة الســلطة مبــارشة نظــرًا الرتباطهــا بشـــروط اإلمامــة. وهكــذا بــرزت 

ــن  ــوى م ــية اله ــاس سياس ــة األس ــوات ديني ــة دع ــع السياس ــت م وتفاعل

ــني  ــة والفاطمي ــة واملعتزل ــيني والقرامط ــة والعباس ــوارج واملرجئ ــل الخ قَبي

وإخــوان الصفــا والباطنيــة وغريهــم كثــري.

ــه:  ــالم« أن ــة يف اإلس ــركات الري ــه »الح ــاعيل يف كتاب ــود إس ــرى محم ي

»يف العــر العبــايس كانــت الخالفــة )كســـروية) قوامهــا مبــدأ التفويــض 

اإللهــي، واســتأثر الفــرس والــرك بصــدارة الســلم االجتاعــي العنــر تلــو 

ــى  ــاد وطغ ــلفي س ــر الس ــرى، والفك ــارص األخ ــاب العن ــى حس ــر، ع اآلخ

طــوال العــر باســتثناء ســنوات قليلــة ظهــر إبانهــا التيــار العقــالين. أمــا 

القــوى املعارضــة فكانــت أكــرث التزامــا بتعاليــم اإلســالم وأشــد حرصــا عــى 

تطبيقهــا، فالخــوارج واملعتزلــة واملرجئــة منــذ النصــف الثــاين مــن القــرن 

ــر  ــض النظ ــة بغ ــلم للخالف ــة أي مس ــى أحقي ــا ع ــوا جميًع ــري اتفق الهج

عــن أصلــه وعصبيتــه، فــكان فكرهــم الســيايس مســتوًحى مــن دميقراطيــة 

اإلســالم، كــا تبنــت حركاتهــم جميًعــا، مبــن فيهــم الشــيعة، قضيــة العدالــة 

واســتهدفت النضــال مــن أجــل إقرارهــا. فضــال عــن غلبــة الــروح العقالنيــة 

عــى آرائهــم االعتقاديــة، وبالــذات عنــد الشــيعة واملعتزلــة بشــكل 

ــينا  ــالم، س ــة يف اإلس ــركات الري ــه، الح ــع كتاب ــاه«. ]راج ــرعي االنتب يس

ــرة، )997)م)، )ص/ )))[. ــة، القاه ــة الخامس ــش، الطبع للن

التنافــس  عــن  تعــر  أشــكال  يف  للعلــن 

الداخــي الخفــي عــن التحليــل الســيايس 

ــرض. ــر املف الظاه

وبذلك تشـــكلت عبر التاريخ اإلسالمي 

المصالـــح  ذات  الصلبـــة  الكتلـــة  هـــذه 

ـــا كانـــت تدور 
ً
المتعـــددة والتـــي أحيان

فـــي فلـــك تناوبـــي وتداولـــي علـــى 

ـــلط بعيـــًدا عـــن أي لغـــط أو تأثيـــر  السُّ

مجتمعـــي مباشـــر.

- خلــل التفويــض: يرتبــط مبــا ســبق فيــا 

إال  التعاقــد  يكــون  فــال  التعاقــد،  يخــص 

بالتفويــض، وقــد كان نتيجــة للتعاقــد باملعنى 

ــة أن أصبحــت  ــه الثقافــة الغربي ــذي أنتجت ال

عــى  املتعــددة  التعبــريات  رغــم  الدولــة، 

ــلطة  ــوة الس ــوز لق ــة، تح ــتويات الثقافي املس

ــت  ــدون أي منافســة، فهــي حصل الشــاملة ب

عــى تفويــض أو صــادرت كل أشــكال القــوة 

ــة أو  ــا فئ ــن خالله ــوز م ــن أن تح ــي ميك الت

ــات  ــراد أو جاع ــريًا يف أف ــة تأث ــة معين طائف

أو هيئــات داخــل الدولــة إال مبــا تســمح بــه 

الدولــة نفســها. لكــن عــى مســتوى الثقافــة 

عنصـــر  هــو  الــذي  التفويــض،  اإلســالمية 

معنــوي أســايس يرتبــط بالقبــول الفطــري 

مســتويات  يف  إال  يتشــكل  لـــم  بالدولــة، 
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ضيقــة، وأصبــح القبــول بالدولــة كشــكل 

ــص  ــع يتقل ــن املجتم ــري ع ــكال التعب ــن أش م

ــا وبــرزت إىل الســطح املشــاكل التــي  تدريجيً

تنتــج عــن ضعــف التفويــض العــام املرتبــط 

ــع  ــة، م ــاملة خاص ــية الش ــلطة السياس بالس

ــي  ــة الت ــة داخــل الدول ترهــل القــوة املهيمن

غالبًــا مــا ال تقــوم عــى املؤسســات بــل عــى 

األفــراد، ومــع انهزاميــة القــدرات الذاتيــة 

لألفــراد يندثــر التفويــض وتعــم الفــوىض مــن 

ــازة القــوة  ــة مــع حي ــد. وتتكــرر العملي جدي

مــن طــرف فــرد أو مجموعــة معينــة بــدون 

تفويــض واضــح، وتعــود الدولة عمليــة لفرض 

االســتقرار الداخــي القائــم عــى قيــم القمــع 

بــدل قيــم التوافــق كــا نتــج يف الثقافــة 

الغربيــة، وتغيــب بذلــك قــدرة الدولــة يف 

ــي.  ــل الخارج ــى الفع ــالمية ع ــة اإلس الثقاف

ــن  ــروح أو التدي ــالمية ال ــة اإلس يف الدول

ــور  ــو مح ــري، وه ــد ومس ــن رائ ــه م ــدَّ ل ال بُ

السياســة يف املعنــى الــذي يجعلهــا حقــاًل 

وهــي  الداخــي،  التنافــس  فضــاء  يهيــئ 

محــور الوظيفــة األساســية للدولــة يف عالقتها 

ــة؛  ــالمي خاص ــري اإلس ــي غ ــط الخارج باملحي

لذلــك: كلــا ضعفــت الســلطة الشــاملة 

ــي  ــم تبن ــاص، ت ــد الخ ــذا البع ــري ه يف تدب

ــا  ــك أحيانً ــم ذل ــع، ويت ــن املجتم ــادة م الري

مــع قــوة الدولــة السياســية واالقتصاديــة 

مــر  الروحــي، ولقــد كان عــى  وضعفهــا 

معيــار  أهــم  الروحــي  العامــل  التاريــخ 

ــي  ــث يكف ــية بحي ــلطة السياس ــري الس لتغي

تبنــي فرضيــات ورؤى لفهــم الديــن مخالفــة 

ــية  ــلطة السياس ــا الس ــي تتبناه ــة للت وثوري

الحاكمــة حتــى يتــم تبنــي نســق نفــس 

ــلطة.  ــام للس ــه الع ــاد للتوج ــي مع اجتاع

ــه أن  ــذا التوج ــيات ه ــن أساس ــد كان م وق

اإلســالمي  النســق  يف  السياســية  الســلطة 

ــة االســتعار الغــريب يف  ــام، وبعــد صدم الع

ــت  ــن، تخل ــر والعشي ــني التاســع عشـ القرن

الدينيــة  للرســالة  الدعــوي  الــدور  عــن 

اإلســالمية عــى الصعيــد الخارجــي، وتــم 

تفكيــك الســلطة السياســية لبنــاء أخــرى 

تتوخــى تحقيــق تطبيــق الشيعــة، وإن كان 

ــلط يف اإلســالم  ــني السُّ ــك يعــد مشــركًا ب ذل

عموًمــا، وتحقيــق الشــوكة أو األخــذ بأســباب 

القــوة قبــل العمــل عــى نــش الدعــوة. 

ــوًرا  ــى تص ــر وأعط ــذا األم ــرر ه ــد تك لق

تقليديًــا لــدور الدولــة الخارجــي يف شــكل 

اإلســالم  دار  فرضيــة  هــو  بــدايئ  نظــري 

ــري  ــي أن تغ ــك ال يعن ــن ذل ــرب. لك ودار الح

النظــام، كان ومــا زال يعنــي تغــري البنــى التي 

ــدون  ــم ب ــا كان التحــول يت ــريًا م ــه، كث تدعم

املــس باألســس التــي تدعــم الدوائــر الضيقــة 

املحيطــة بالســلطة؛ ألنَّ الوافــد الســلطوي 
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ــي  ــن أن يق ــه ال ميك ــم أنَّ ــد كان يفه الجدي

عــى هــذه االرتباطــات مبجــرد إرادتــه ذلــك، 

وكان غالبًــا يلجــأ لالحتــاء بالقــدرات القويــة 

للدوائــر الســلطوية املحيطــة، والتــي تعتمــد 

ــي أو غــريه  ــي أو اإلثن ــي أو املذهب املــد القب

ــس  ــي م ــه يعن ــع مس ــز يف املجتم ــاَّ يرتك م

ــارات  ــح العامــة لهــذه الطوائــف والتي املصال

ــة. ــا االجتاعي بامتداداته

الفصل الثاني

تناقض النتيجة بين الثقافتين 
الغربية واإلسالمية: أزمة 

المقاربة

إنَّ البحــث عــن نظريــة متعــٌب يف عالقتــه 

ــاء عــى مســار تطــوري  بتفســري الســلطة بن

ــد  ــك راجــع للعدي يف الثقافــة اإلســالمية، وذل

التصوريــة:  أو  الفكريــة  املحبطــات  مــن 

ــة  ــز املفاهيمــي أو البيئ ــدام املرتك ــا انع أوله

التصوريــة بنــاء عــى مقدمــات ثابتــة، وثانيهــا 

صعوبــة التحقيــب والتنظــري يف آٍن، وأخــريًا 

صعوبــة نقــل املنهــج أو حتــى النظريــة مــن 

ــة مختلفــة.  بيئ

لذلــك ميكــن مقاربــة التناقضــات الشــاملة 

بوضــع مســار ناظــم ال يصــل ملســتوى التنظري 

وال يقــل عــن الطمــوح لذلــك، ويعتمــد عــى 

زاويتــني متقابلتــني نظريــا: هــا زاويــة وحدة 

الســلطة والدولــة يف الثقافــة الغربيــة، وزاوية 

ــلطة يف  ــار الس ــة ومعي ــاء الدول ــة بن ازدواجي

الثقافــة الــال إســالمية.

- بناء الوحدة بين الدولة 
ً

أوال
والسلطة في الثقافة الغربية: 

)أ( أصـل وجـود الدولـة وغايتهـا يف الثقافة 

الغربية: الدولة الهيغيلية ونفي ازدواج السلطة: 

الثقافــة  يف  مؤسســايت  كبنــاء  الدولــة 

الفهــم  مــن  وتطــورت  بُنيــت  الغربيــة 

الهيجيــي، ونظريتهــا يف الثقافــة اإلســالمية 

مــن الفهــم الخلــدوين، وهــو أمــر أثــر يف 

ــة. ــم السياس ــط بعل ــل املرتب ــة التحلي طبيع

معلــوم أنَّ »هيغــل« يــرى أن الدولــة هــي 

الشــكل الكامــل والنهــايئ للمجتمــع اإلنســاين، 

بــل هــي »مشــيئة اللــه يف األرض«، وهــي 

التــي تحقــق الحريــة الكاملــة، بحيــث ال 

يجــد اإلنســان مكانــة أو وظيفــة إالَّ إذا أفنــى 

ــه يكــون  ــا فإنَّ ــا، وإذا كان خارجه نفســه فيه

تائًهــا ال وطــن لــه، فالدولــة هــي الــكل، 

ــا. ــاة داخله ــع الحي ــى الجمي وع

هيــغل يرى أيًضا أنَّ مشــروعية »الدولة« 

ال تقـوم عـى حفـظ السـلم واألمـن مبارسـة 
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رادعـة، وال  وقـوة  السـيادة كسـلطة زجريـة 

عـى ضـان مصالـح األفـراد؛ إذ يف هـذا خلط 

و»املجتمـع  عـام)،  )كمجـال  »الدولـة«  بـني 

املـدين« )كمجـال خـاص) ال ميكـن أن تكـون 

هنـاك تناقضـات تذكـر. إن مهمـة »الدولـة« 

ال تتمثـل يف حايـة حقـوق األفـراد )الحريـة 

ـا هـي املجـال الـذي يسـمح  والتملـك)، وإمنَّ

بالتحقـق املوضوعـي لألفـراد كـذوات أخالقية 

وأشـخاص أحـرار، فالفرد يف حـد ذاته ليس له 

مـن »املوضوعيـة« و»األخالقيـة« إالَّ بقـدر ما 

يكـون عضـًوا يف »الدولـة«، حيـث إنَّ اجتـاع 

األفـراد يعد الهدف الحقيقـي لوجودهم وهو 

املشـركة. إرادتهـم  عـن  يعـر  تعاقـد  مبثابـة 

الغربيـة  الفلسـفة  الدولـة يف  بنـاء  إنَّ  أي 

القامئـة عى مقدمـات هيغيلية ملفهـوم الدولة 

قامـت بدايـة عـى عـدم الفصل بـني حاجيات 

الفـرد والسـلطة، وهـو أمـر موجـود يف البنيـة 

السياسـية للثقافة السياسـية اإلسـالمية األولية، 

لكن تطوره انقضــى باسرجاع القوى التقليدية 

املحيطـة بالسـلطة والقامئـة عـى البنـى غـري 

املؤسسـاتية لزمـام السـلطة والتحكـم فيها.

تطـور علـم السـلطة والسياسـة يف الثقافـة 

الغربيـة ليـؤدي إىل هـذا الراكم الـذي يختلف 

يف مبنـاه لكنَّـه ال يختلـف يف مسـعاه، وهـو 

عموًمـا يـراوح بـني املـدارس األساسـية التاليـة 

السـلطة. لفهم 

)ب( هيمنة املؤسسـة: السـلطة بن املناهج 

املختلفـة لعلم السياسـة يف الثقافة الغربية: 

االتجاهــات  الغربيــة  الثقافــة  أنتجــت 

تضيــق  والتــي  الســلطة  لتفســري  النظريــة 

بآليــة  للمؤسســات  املــوازي  الفعــل  مــن 

الدميقراطيــة. اآلليــة  هــي  أخــرى  فكريــة 

السـلطة ميكن أن تكون فعـاًل ظاهرًا، لكنَّها 

ظاهـرة معقـدة؛ ألنَّ الكمـون الـذي يرتبـط يف 

جـزء منـه مبـا ذهـب إليـه »برترانـد راسـل« 

يف كتابـه »التحليـل االجتاعـي للسـلطة«)13)، 

للسـلطة  متطلًعـا  اإلنسـان  يعتـر  والـذي 

والتفـوق ويسـعى دوًمـا المتـالك أدوات قهـر 

عسـكرية ومدنيـة، والـذي يعتـر أيًضـا أن كل 

األيديولوجيـات مجـرد محاولـة لرويـض هـذه 

بالسـلطة،  ارتباطًـا  لإلنسـان  العامـة  النزعـة 

سـواء كانـت ماركسـية أو ليراليـة أو غريهـا، 

وهـي وسـائل فاشـلة كدميقراطيـات لتحقيـق 

ذلـك؛ هـو كمـون غـري ظاهـر ومتوافـق عليـه؛ 

ألنَّ الغايـات الذاتيـة للسـلطة تبقـى مشوعـة 

مادامـت لــم تنتقـل ملفهـوم التسـلط كا هو 

الحـال يف النـاذج الفاشـية والنازيـة.

مـن  آخـر  بنـوع  راسـل  تحليـل  يرتبـط 

املقاربـات عر عنه »جـورج كتلن« عندما اعتر 

(13( Russell, Bertrand; Power: A New Social Analysis. New 

York: Routledge, 1938, 328p. 
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أنَّ السلطة لها غاية هي التحكم، سواء بوسائل 

اإلقنـاع أو باإلكـراه، ويعتر ذلك أسـاس التدافع 

الشـامل عـى املسـتوى الـدويل، حيـث تصبـح 

األيديولوجيـات مجـرد تعبـري عن هـذا التدافع 

محـددة،  جهـات  لـه  تسـعى  الـذي  واإلكـراه 

سـواء كانـت منتظمـة يف شـكل دول أو غريها.

 ظاهــًرا، 
ً

الســلطة يمكــن أن تكــون فعــال

الكمــون  ألنَّ  معقــدة؛  ظاهــرة  هــا 
َّ
لكن

الــذي يرتبــط فــي جــزء منــه بمــا ذهــب 

إليه »برتراند راسل« في كتابه »التحليل 

االجتماعــي للســلطة«.

لــم  الثقافـة  السـلطة داخـل هـذه  لكـن 

تخـرج لفـرات طويلـة عن تحديـات مصلحية، 

فالسـلطة مرتبطة باملصلحة، وإرادة السلطة أو 

القـوة ال بُـدَّ أن تكون مرتبطة بغاية معينة، فال 

بُـدَّ من ربـط السـلطة باملصلحة؛ ألنَّها حسـب 

»هارولد الزويل«)))) وسـيلة لغاية أخرى، سواء 

)))) راجع أهم أعاله: 

•  Propaganda Technique in the World War (1927; Reprinted 

with a new introduction, 1971(.

•  Psychopathology and Politics, (1930; reprinted, 1986(.

•  World Politics and Personal Insecurity (1935; Reprinted with 

a new introduction, 1965(.

•  Politics: Who Gets What, When, How (1936(.

•  »The Garrison State« (1941(.

•  Power and Personality (1948(.

•  Political Communication: Public Language of Political Elites 

in India and the US (1969(.

كانـت ماديـة أو معنويـة، ويفيد هـذا التحليل 

من خالل متابعة النخب املتحكمة يف السـلطة 

يف الثقافة اإلسـالمية، حيـث متابعتها ُتكن من 

تحديد إطار السـلطة نفسـها، لقد أبدع الزويل 

مفهـوم الحاكم الفعي والحاكم الرسـمي، وهو 

أمـر كان قـد تنبـه إليـه الكثـري مـن املفكريـن 

املسـلمني، وعـى رأسـهم ابـن خلـدون الـذي 

كان يفـرق بـني الرياسـة وامللـك، كـا سـرى. 

والسياسـة تخـّول منافـع ومصالـح للبعـض 

تحرمهـم  أو  اآلخـر  للبعـض  وتبعـات  وأرضارًا 

مـن املزايـا التـي خولـت لغريهـم؛ ألنَّهـا أفعال 

وقـرارات تقـوم عـى توزيـع القيـم أو املزايـا، 

وبهـذا االعتبار كان »دايفد إسـتون« يرى أنَّ يف 

كل املنظـات والهيئات هناك وظيفة للسـلطة 

غايتهـا توزيـع املصالـح، والسـلطة السياسـية 

املجتمـع،  داخـل  عـام  التوزيـع  بَكـون  تتـاز 

وأن تكـون حائـزة عـى رشعيـة، ويحتـاج هـذا 

التوزيـع لقـرارات سـلطوية والطـرق التـي من 

خاللهـا ميكـن تنفيـذ هـذه القـرارات)5)).

إنَّ الجـواب قـد يكـون يف الخلـل يف التطور 

الـذي شـمل الثقافـة اإلسـالمية، مقارنـة مع ما 

)5)) انظر بعض مؤلفاته: 

 - David Easton, The Decline of Modern Political Theory, in Jour-

nal of Politics, Volume 13/ Issue 01/ February 1951, pp 36-58.

- The Political System. An Inquiry into the State of Political 

Science, Alfred knoft edition, New York, 1953.
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نتـج عـن الثقافـة الغربيـة، مـن جانبـني هـا 

عامـل التعاقـد وعامـل التفويـض السـابقني.

مفهـوم  لتفسـري  آخـر  مقـرب  يختلـف 
السـلطة مع البنية التي تشـكلت فيها السـلطة 
دو  »برترانـد  فحسـب  الغربيـة؛  الثقافـة  يف 
الدولـة،  أسـاس  ليسـت  األمـة  جوفينيـل«)6)) 
كـا ذهـب إىل ذلـك بعض مؤرخـي القوميات، 
فالحقيقـة أنَّ هنـاك إرادة خاصـة تتوصـل إىل 
أن تضـع يدهـا عـى آلـة السـلطة فتسـتغلها 
ألغراضها الخاصة، وهذه اإلرادة الخاصة تتوجه 
إىل امتـالك القـدرة أو السـلطة بإعطـاء األوامر 
والتحكـم يف اإلرادات فيتحدثـون باسـم الدولة 
األمـة، فجوهـر السـلطة هـو األمـر الكامـن يف 
هـذه اإلرادة الخاصـة مهـا اختلفت األشـكال 
السياسـية.  السـلطة  تتخذهـا  التـي  والصـور 
فعـر التاريـخ أصحـاب السـلطة والقـوة هـم 
الذيـن فرضـوا طاعـة املجموعـة البشيـة التي 
تكنـوا مـن حكمها، وينفـي بذلك وجـود عقد 
اجتاعـي كـا ذهـب إىل ذلـك منظـرو العقـد 

االجتاعي، فالسـلطة هي التـي تصنع الوحدة 

)6)) بعض أفكاره واردة يف: 

- Bertrand de Jouvenel, Du pouvoir, histoire naturelle de sa 

croissance, Editions du Cheval ailé, Genève, 1945.

- Bertrand de Jouvenel, De la souveraineté. A la recherche du 

bien public, Editions Médicis, Paris, 1955.

- Bertrand de Jouvenel, De la politique pure, 1ère édition 

française, Calmann- Lévy, 1963.

- Bertrand de Jouvenel, La civilisation de puissance, Fayard, 

Paris, 1976

وليـس العكـس، وهـو نفـس مـا ذهـب إليـه 

املنهـج  تأثـري  عموًمـا  وهـو  ديجـي«،  »ليـون 

االجتاعـي لــ »دوركهايـم« واملنهـج ووضعيـة 

ليسـت  السـلطة  حيـث  كونـت«،  »أوغسـت 

نتاًجـا لغريـزة املجتمـع، بـل لغريزة السـيطرة، 

فالسـلطة مـرادف لألمـر فالحـكام هـم آمرون 

يبـارشون »األنـا الحكوميـة« بعيـًدا عـن »األنـا 

هيـأة  بكونهـم  يشـعرون  فهـم  االجتاعيـة«، 

قامئـة الـذات منفصلة عن املحكومني متشـبثة 

بالسـلطة والحكـم.

مقـرب  آخـر،  جانـب  مـن  ويختلـف، 

التحليـل الطبقـي عا سـبق، وهو الـذي يعتر 

أن الدولـة نشـأت عـن الطبقـات االجتاعيـة، 

ومـن النـزاع الذي نشـأ مع منـو املجتمع القبي 

ومـن الحاجـة للقضاء عـى املعارضـة الطبقية، 

املهيمنـة  الطبقـة  وسـيلة  الدولـة  إنَّ  بحيـث 

بحيـث توفـر لها الوسـائل الالزمـة للقضاء عى 

الطبقـات األخـرى، فالدولـة إطـار منظم لقمع 

طبقـة أخـرى وتنهل مـن الظاهـرة االقتصادية، 

حسـب التحليـل املاركـيس، أكرث مـاَّ تأخذ من 

التحليـل االجتاعـي، بحيـث ال تخـرج أسـباب 

النشـأة والـزوال عـن العوامـل االقتصاديـة.

تجـارب  االشـراكية  الـدول  عرفـت  وقـد 

عملية متفاوتة، فمنها من اسـتطاع أن يسـتمر 

يف تشـكيل جـزء مـن الحيـاة الدوليـة الراهنـة، 

وعـى رأسـها الصـني، ومنهـا من أرهقـه الراع 
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مع املعسـكر الليرايل واستسـلم لسقوط األمة، 

كـا هو الحال مع االتحاد السـوفيتي السـابق، 

أوربـا  ودول  تشـكله  كانـت  التـي  والـدول 

الشقيـة. ومنهـا دول تحـاول أن تصد هجات 

اإلسـقاط ككوبـا وكوريـا الشـالية.

ــا الســفي أو  ــة االشــراكية مبفهومه والدول

ــة  ــم تعــد قــادرة، يف ظــل هيمن التقليــدي لـ

ــة  ــى مرحل ــم، ع ــة يف العالـ ــادئ الليرالي املب

الســري بنفــس املبــادئ، بــل أصبحــت ملزمــة 

ــى  ــاليني ع ــح الرأس ــازالت لصال ــم تن بتقدي

ــتثارات  ــكل اس ــى ش ــي ع ــتوى الداخ املس

ــتهالك  ــكال االس ــى أش ــاح ع ــة واالنفت خاص

األمــة  بــأن  يوحــي  مــا  وهــو  الرأســايل، 

ــت  ــا زال ــني م ــارت، يف ح ــد انه ــراكية ق االش

وهــو  مســتمرين،  واأليديولوجيــا  األفــكار 

ــع  ــاىش م ــي ال يت ــول طبق ــى تح ــل ع دلي

الرصانــة التــي كانــت تبديهــا االشــراكية مــع 

بدايــة انتشــارها، إذ كيــف يعقــل أن تتحــول 

ــح؟ ــول املصال ــع تح ــة م الطبق

لكـن ماذا ميكن أن يوحد كل هذه املدارس؟ 

وما يربطها بالثقافة اإلسالمية؟

الجـواب هـو نفسـه منطلـق التحليـل: إن 

االزدواج يف تركيبـة السـلطة يف الثقافـة الغربية 

نابـع مـن »تفاهـم« اجتاعي بينـا يف الثقافة 

اإلسـالمية هو إكـراه للمجتمع بقبـول منظومة 

غـري واضحـة يف تركيبتهـا املؤسسـية، وبذلـك 

أصبحـت السـلطة لهـا واجهـة وخلفية تـارِس 

بنفـس القـدر القهـر الـذي تحوزه مبـارشة من 

املجتمـع بادعـاء حايـة الشيعـة أو أي ادعاء 

آخـر، ويف نفـس الوقـت تسـتطيع أن تصـادر 

بالـرورة عـر  بطـرق ال تـر  املجتمـع  حـق 

املؤسسـات.

ثانًيا: االزدواج في الثقافة 
السياسية اإلسالمية: أي حقيقة 

روحية؟

)أ( القالب الخلدوين للسلطة وأساس تشكل 

لط املحيطة:  السُّ

يـرى ابـن خلـدون أنَّ الدولـة هـي شـكل 

مرتبـط بجانبـني: جانـب نظـري فكـري يحاول 

أن يبنـي املشوعيـة ويلتصـق بالقيـم الدينيـة 

وحايـة الشــريعة أو إصالحهـا وتنقيحها وغري 

ذلـك مـن الدعـوات التـي ال تـكاد تنفصل عن 

املفاهيـم التأويليـة للديانة اإلسـالمية. وجانب 

عمـي واقعـي هـو التشـكيلة املادية للسـلطة 

والتـي ترتكـز عـى األبعـاد غـري املدينيـة التـي 

تشـكلت بعـد االنقـالب عـى النمـوذج النبوي 

االنتـاءات  يتجـاوز  والـذي  السـلطة  بنـاء  يف 

الضيقـة أو بناء عـى انتاء مغلق؛ لذلك يصبح 

سـلطوية  كتلـة  كل  تقـوم  أن  الطبيعـي  مـن 

عـى أنقـاض الكتلـة السـابقة بناء عـى هذين 
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البعديـن، ويعتـر ذلـك تأسيًسـا أوليًـا لتطـور 

سـابق والحق عن أدوات ابـن خلدون الفكرية 

لتحليـل السـلطة والدولة.

فمرحليًّـا أثـرت السـلطة يف تصـور الدولـة 

ولطبيعة الصــراع والتدافـع خارجيًّا؛ لقد كانت 

الثقافـة اإلسـالمية نتيجـة ربـط فكـرة كونيـة 

باملجال امليداين، أي إن الدين كان يحتاج إليصال 

الفكرة عن طريق العمل الخارجي الذي قامت 

بـه »الدولة اإلسـالمية« عى مر العصـور، ولقد 

كانـت التفاصيـل السياسـية الداخليـة مؤثـرة 

عـى نسـق إيصـال الفكـرة )الدعـوة)، حيـث 

النمـوذج السـيايس أثـر يف املقاربـة السـلمية 

يصنـف  أن  وميكـن  لذلـك.  السـلمية  غـري  أو 

التاليـة:  الحقـب  عـر  املسـار  هـذا  تاريخيًـا 

مـع  تعاملـت  التـي  الرسـالية:  املرحلـة   -

املحيـط املؤثر اسـراتيجيًا واملتمثلـة يف القوتني 

األخـرى  املحاذيـة  واملناطـق  والفـرس  الـروم 

باعتبارها مجاالت كبرية التأثري يف نسـق توسيع 

املعاملـة  كانـت  ولذلـك  الفكـرة،  أو  الدعـوة 

تحتم اسـتقرار البناء الداخي واعتاد الوسـائل 

»الحبيـة«.

- مرحلـة القـوة األولية: تكنـت من خاللها 

الدعـوة أن تبقـى عـى نسـق الـراع الداخي 

عـى السـلطة وكانـت النتيجة هـي تبني فكرة 

الدعـوة مـن طرف السـلطة الشـاملة باعتبارها 

عنـوان  الوقـت  نفـس  ويف  للدعـوة،  حاميـة 

الشعيـة التـي تحوزها كسـلطة سياسـية.

التـي أصبحـت  الشـاملة:  القـوة  - مرحلـة 

فيهـا الدولـة تجنـي املزايا من التوسـع، وحيث 

تراجعـت الدعـوة إىل املسـتوى »الشـعبي« أو 

املـدين، وحازت السـلطة الشـاملة قـدرة التأثري 

التأثـري  قـدرة  الدعـوة  وحـازت  االسـراتيجي، 

النفـيس يف مجـاالت خارج السـلطة السياسـية.

- مرحلـة الوهـن: حيـث انفصلـت نهائيًـا 

الدعـوة، التـي هي محـور الدولة عـى الصعيد 

أنسـجة  وتشـكلت  الدولـة،  عـن  الخارجـي، 

دعويـة تقوم عـى مفهوم اسـرجاع القوة لكن 

خـارج نطـاق يتسـم باإلجـاع)7)).

ــة  ــط بحاي ــاًل مرتب ــلطة أص ــود الس ــدي لوج ــم التقلي ــك أن الفه )7)) ذل

ونــش الشيعــة، واالنكفــاف عــن ذلــك يعنــي أن الســلطة التــي تتشــكل 

ــال  ــوده، ف ــاط وج ــة ومن ــد هوي ــة، تفق ــا الدول ــا فيه ــب كان، مب يف أي قال

ــا عــى إكــراه فــإن ذلــك  تحــوز القبــول االجتاعــي وإن كان وجــوده قامئً

يعطــي للمجموعــات البديلــة التــي تقــوم عــى فكــرة حايــة الشيعــة من 

ــدول  ــب ال ــة يف غال ــل للســلطة القامئــة، وهــو حــال الدول التشــكل كبدائ

اإلســالمية بعــد نهايــة االســتعار الغــريب، لكــن أبــرز مثــال هــو النمــوذج 

الــريك الــذي أعلــن القطيعــة مــع الشيعــة.

     وعكــس مــا ميكــن اســتنتاجه مــن كــون عمليــة انطلقــت مــع مصطفــى 

ــن عــن مناحــي مارســة الســلطة  ــة، )أي: فصــل الدي ــإن العلمن كــال؛ ف

داخليًّــا ونقــض فكــرة نشـــر الشـــريعة خارجيًّــا)، بــدأت قبــل زمنــه بكثــري، 

ــاين  ــاة الســلطان محمــود الث ــك »بعــد وف ــؤرخ لذل ودســتوريا ميكــن أن ن

)839))، ومجــيء الســلطان عبــد املجيــد )839)- )86)م) خلفــه، وتوجــت 

ــى  ــات ع ــفة التنظي ــت فلس ــد قام ــنة )876)). وق ــتور س ــالن الدس بإع

مبــدأ املســاواة بــني األديــان وتتــع املواطنــون يف الدولــة العثانيــة بحقــوق 

سياســية واحــدة، بــداًل مــن التقســيم التقليــدي الســابق الــذي كان يقــوم 

عــى أســاس أن هنــاك مواطنــني )مســلمني) ورعايــا )غــري مســلمني). ]راجــع 

يف ذلــك: لقــاء مــي، تركيــا: رصاع الهويــة، شــبكة الجزيــرة، البحــوث 

ــر )006))، )ص/ 5)[. ــات، أكتوب والدراس
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وقد تأثرت العالقة السـابقة مبؤثرات فقهية 

ونظريـة متعددة عى رأسـها االنفصام الشـامل 

املذهـب  كبرييـن هـا  تياريـن دعويـني  بـني 

السـني املرتبـط بالقيمـة األصليـة للدعـوة أو 

الفكرة، واملذهب الشـيعي املتميز بالقدرة عى 

إقحـام أدوات متجددة يف الفكرة األصلية، وهو 

مـا يعتره االتجـاُه األول تحريًفا ألصالة الدعوة، 

وأيًضـا بتنـوع االتجاهات الفرعيـة يف املذهبني 

الكبريين. كا تأثر بشـكل كبـري بالتنوع الثقايف 

الذي وازى انتشـار الفكرة والدعوة بالوسـيلتني 

النظـري. والتأثـري  القـوة  أي؛  السـابقتني 

ويعتـر ذلـك يف الثقافـة اإلسـالمية محـدًدا 

بـاإلرادة  يرتبـط  ال  السـلطان  ألنَّ  رئيسـيًّا؛ 

املنفـردة وال ميثلهـا: كـا قالـت بذلك املدرسـة 

الغربيـة بنـاء عـى أفـكار هيغـل األوليـة، بـل 

هـو تنفيـذ حتمـي إلرادة أخـرى محددهـا هو 

تطبيـق الشيعـة، لكـن ال بُـدَّ أن هنـاك انفالتًا 

كبـريًا جعـل مـن تطبيـق الشيعـة مجـرد آلية 

للتمكـني مـن السـلطة عـر محطـات تاريخيـة 

كثـرية)8))، فمجمل الحضارات التي بُنيت داخل 

املنظومـة الثقافيـة السياسـية اإلسـالمية كانت 

تجمـع بـني املحددين يف العلـن وتفصل بينها 

)8)) عــرف املغــرب اإلســالمي مثــاًل تنــاوب حضــارات كثــرية مــن أدارســة 

ومرابطــني وموحديــن ومرينيــني ووطاســيني وغريهــم، ويف كل مراحــل 

التحــول كان أســاس الدعــوة الجديــدة هــو إصــالح الشيعــة التــي يدعــي 

ــك  ــة، ومــن ذل ــا أنهــا كانــت محــل مارســة خاطئ القامئــون الجــدد عليه

ــرة التحــول. ــة ابــن خلــدون لدائ جــاءت رؤي

يف الخفـاء، فـكل سـلطة هـي دعـوة لتنفيـذ 

الشيعـة لكنَّهـا أيًضـا منفذ للخـروج عن املبدأ 

األصـي، والسـبب كان عوامـل عديـدة منهـا: 

- توريث السلطة عن طريق امتداد أرسي.

- التناقض بني املكونات اإلثنية أو اللغوية أو 

املذهبية أو غريها، والسلطة السياسية الشاملة.

- الراجـع عـن التوجـه األصـي العتبـارات 

مرتبطـة ببنـاء القـوة.

ــرات  وقــد تأثــرت العالقــة الســابقة بمؤث

فقهيــة ونظريــة متعــددة علــى رأســها 

االنفصــام الشــامل بيــن تياريــن دعوييــن 

كبيريــن همــا المذهــب الســني المرتبــط 

الفكــرة،  أو  للدعــوة  األصليــة  بالقيمــة 

والمذهــب الشــيعي المتميــز بالقــدرة 

على إقحام أدوات متجددة في الفكرة 

األصليــة، وهــو مــا يعتبــره االتجــاُه األول 

ــا ألصالــة الدعــوة.
ً

تحريف

)ب( مؤثـرات يف أزمـة النظرية: من املقاربة 

الخلدونية للسـلطة إىل اليوم: 

املثاقفة السياسـية للنظرية ميكن أن تحيلنا 

عـى منوذجـني قابلـني للمقارنـة، كمثالـني أثّـرا 

بشـكل أو بآخـر يف فهـم السـلطة أو خلطهـا 

مبسارها التاريخي كنموذج قارٍّ وتحويلها ملسار 



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 204

متعـرج، تسـهياًل لوضـع تصـور نظـري غائـب 

يف املنظومـة السـلطوية السياسـية اإلسـالمية، 

النظمـي. واملقـرب  الطبقـي  املقـرب  وهـا 

- تأثر التفسر الطبقي للسلطة: 

لــم تنتج الثقافة اإلسـالمية مفهوم الطبقة، 
بـل فقـط مفاهيـم موازيـة اقتصاديًـا باعتبـار 
التحـول الـذي طـرأ عـى العالــم مـع تأثريهـا 
النظـري يف حني بقيت كامنـة مفاهيم تقليدية 
تطـورت مع التحول الذي شـمل الفكر املرتبط 
بنسقني؛ عقالين رصف وديني ثابت، لكن يبقى 
أثـر الفكـر االشـرايك خاًصـا يف ثقافـة الدولة يف 
الفضاء اإلسـالمي، حيث إنَّه لــم يطرح مسـألة 
بـل  فحسـب؛  والدعـوة  الدولـة  بـني  الفصـل 
تعداهـا أحيانًـا إىل نفـي الديـن باعتبـاره عاماًل 
سياسـيًّا أو حتـى مجتمعيًّـا، ناهيـك عـن نفـي 
صفـة الوحـي عنـه يف أشـكال متطرفـة، وذلـك 
أوجـد وضًعا انفصاميًّا يف تشـكل السـلطة التي 
ارتبطـت يف تطورهـا مبسـألة املرجعيـة الدينية 

عـى امتـداد الثقافة اإلسـالمية تاريخيًّـا)9)). 

بـني  روابـط  إيجـاد  املعارصيـن  املسـلمني  املفكريـن  بعـض  حـاول   ((9(

االشـراكية واإلسـالم، وقـد زاد ذلـك يف عمـق الخـالف الفكـري بحيـث أن 

املقاربـة كانـت مـن زاويـة اقتصاديـة رصفـة، يف حـني أن االشـراكية عـى 

املسـتوى االقتصـادي ليسـت سـوى انعـكاس لـروح املسـاواة املفرطـة التـي 

انطلقـت منهـا الشـيوعية، بكافة تالوينهـا وتطورها، وهو ما يجعـل التقابل 

أكر من التالقي، واعتر نشـأة وقيام الدولة االشـراكية يف بيئة إسـالمية عى 

الـدوام نقضـا لوجود التدين وأسـهمت مارسـات سياسـية يف تجارب عربية 

كـا هـو الحـال يف العراق وسـوريا يف تأزيم العالقة. ملتابعـة بعض من نارص 

الفكـرة األوىل، راجـع مثـاًل: محمـد الغـزايل، اإلسـالم ومناهـج االشـرتاكية، 

 .]((005( الرابعـة،  الطبعـة  القاهـرة،  والتوزيـع،  للطباعـة  مـر  نهضـة 

األمـة يف  بنيـة  إىل  نصـل  أن  نحـاول  إنَّنـا 

فقـط  الدينـي  باملعنـى  ليـس  حديـث،  بنـاء 

السـلطوي، أي إن يكـون  باملعنـى  أيًضـا  بـل 

الدولـة  فيـه  تتقولـب  حقيقـي  كيـان  هنـاك 

وميكـن من خالله قـراءة سياسـاته وضوابطها، 

إننـا نعتقـد أن األمـم، بـدل األمة فقـط، قابلة 

للوجـود والتطـور يف الثقافـة اإلسـالمية، وهي 

السـلطة،  مصـادر  تعـدد  عـى  قامئـة  بنيـة 

عـى األقـل مـن مصدريـن يف الدولـة كقالـب 

عـى  القائـم  التقليـدي  املصـدر  للسـلطة؛ 

القائـم  الحديـث  واملصـدر  الشيعـة  حايـة 

عـى متابعتهـا مـن املجتمـع، والتناقـض يدلل 

عـى صعوبـة التحكـم يف السـلطة انطالقًا من 

الحكـم عـى  لذلـك  زاويـة معرفيـة واحـدة؛ 

كـون االزدواجيـة نابعة مـن اسـتمرار املصالح 

يف القالـب التقليـدي املوروث ميكـن أن يكون 

مفســرًا للظاهـرة.

- رؤية املقاربة النظمية: 

ميكـن  مثـاًل  »إسـتون«  ملنهـج  تطبيًقـا 

الغربيـة  الثقافـة  يف  السياسـة  إنَّ  القـول 

عموًمـا أنتجـت، من خالل هذا النسـق الذي 

مجموعـات  والتبعـات،  املزايـا  بـني  يفـرق 

بنـاء  لكـن  أحيانًـا،  ومتصارعـة  متناقضـة 

الـراع  لهـذا  نتيجـة  كان  نفسـه  الدولـة 

لبنـاء  نتيجـة  هـو  قيامهـا  أن  يعتـر  الـذي 

مجموعـات متوازنـة وقويـة ضـًدا عـى البناء 
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الناتجـة  الـذي حـدث يف نظريتهـا  املتـشذم 

عـن الثقافـة اإلسـالمية؛ يف املنظومـة الغربية 

وقـد  للمصالـح،  متاثـل  بنـاء  هـي  الدولـة 

تـوازى ذلـك منـذ زمـن طويـل مـع مصالـح 

فئـات معينـة سـواء كانت دينيـة أو إقطاعية 

أو رأسـالية أو غريهـا، ولعـل ذلـك يفســر 

إىل حـد بعيـد كيـف أن الجوانـب املرتبطـة 

كان  االقتصـادي  والتفـوق  املاليـة  بالسـلطة 

الرأسـالية  القـوى  مجهـود  لتضافـر  نتيجـة 

النـاذج  أغلـب  يف  والصناعيـة  التجاريـة 

الخاصـة بالـدول األوربية والواليـات املتحدة 

األمريكيـة؛ لقـد كانـت الدولـة يف آن تعبـريًا 

عـن تفـوق لطـرف من هـذه الفئـات أو عى 

الدولـة  األقـل هيمنتـه، كـا كانـت سياسـة 

نفسـها تعـر عـن مصالـح هـذه الفئـات، يف 

حـني أن مـا تـم إنتاجـه يف الثقافـة اإلسـالمية 

اإلسـالمية  فالثقافـة  سـبق،  عـا  يختلـف 

التاليـة:  الفئـات  أنتجـت 

- املذهـب: الـذي يعـر عـن اتجـاه لفهـم 

مـع  يتقاطـع  ال  وقـد  يتقاطـع  قـد  الديـن، 

املذهـب  كان  مـا  وغالبًـا  أخـرى،  مذاهـب 

هـو منـط خـاص للتفكـري لكنَّـه أيًضـا منـوذج 

لتكريـس مصالـح فئـة معينـة يف عالقتهـا إمـا 

باملـال. أو  بالسـلطة 

- الجاعـة: وهـي التعبـري األكـرث تحديـًدا 

مـن املذهـب، حيـث اختلطت مفاهيـم إثنية 

أو جغرافيـة أو مذهبيـة سياسـية أو مصالـح 

بالنـص  الخـاص  التفسـري  لزيـادة  اقتصاديـة 

الدينـي.

عـن  للتعبـري  األقـرب  وهـي  الطائفـة:   -

التمثـالت املتناقضـة عى املسـتوى االجتاعي 

مرتكـزًا  الدينـي  املجـال  مـن  تتخـذ  والتـي 

مصالحهـا. عـن  للتعبـري 

للرؤيـة  جـذري  تحـول  وهـي  الفرقـة:   -

الدينيـة يف انفصـال تـام عن باقـي االتجاهات 

األخـرى. الفكريـة 

- الحـزب: وهـو التعبري السـيايس املتطرف 

األدوات  باسـتعال  السـابقة،  لالنتـاءات 

لَفـرض  أحيانًـا  املسـلحة  واملجابهـة  الثوريـة 

توجـه مـا أو الحفاظ عى املكاسـب السـابقة.

وكل ذلـك أثّـر يف طبيعـة تعاطي السـلطة 

بالفهـم  القـوة،  عـى  الحائـزة  املركزيـة 

الخلـدوين للسـلطة، مـع هـذه الفئـات قربًـا 

وبعـًدا حسـب الغايـات التي ترومها السـلطة 

ذاتهـا، وأحيانًـا حسـب القـدرة عـى االنقالب 

الـذي اسـتطاعت أن تنتجـه الدوائـر املحيطـة 

بالسـلطة انطالقًـا مـن التصنيـف السـابق.

تقـوم  السـابقة  الفئـات  كل  أن  املالحـظ 

عـى البعـد الدينـي، وال تخـرج عنـه باعتبـار 

الثقافـة اإلسـالمية ارتبطـت  الشــرعية يف  أن 

دوًما بشــرعية تطبيق الشــريعة، والذود عن 
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حرمتهـا ونشــر الدعوة، وهو مـا ينتهي بكون 

الرابـط بـني املصالـح التـي تعـر عنهـا ال يعد 

بالضــرورة هو نفسـه الـذي تعر عنـه الدولة 

الثقافـة  يف  لذلـك،  جامـع؛  سـيايس  ككيـان 

اإلسـالمية ال ميكـن الربـط بـني تكـون املصالح 

عـى املسـتوى الداخـي وتعبرياتـه الخارجيـة؛ 

ففـي الدولـة اإلسـالمية عـر العصـور كانـت 

مرتبطـة  )الفتـح)  أحيانًـا  للتوسـع  الحاجـة 

مبصالـح فئـات تنزع للهيمنـة وتضخيم الرثوة، 

بنائهـا  يف  مرتبطـة  للدعـوة  الحاجـة  وكانـت 

بعاملـني؛ العامل املـدين الذي يعتر هذا الدور 

والعامـل  العقـدي لإلسـالم،  باالنتـاء  منـوط 

تهيـًدا  الدعـوة  يعتـر  كان  الـذي  السـيايس 

للوصـول إىل السـلطة السياسـية الشـاملة)0)).

ال ميكـــن الجـــزم بكـــون النتيجـــة هـــي 

قطيعـــة بـــني الدولـــة واملجتمـــع، لكـــن 

بعـــض مالمـــح هـــذه القطيعـــة ظاهـــرة 

بحيـــث ميكـــن أن نعتـــر أن املؤسســـات 

يف  الحاليـــة  الدولـــة  يف  توجـــد  التـــي 

ـــن  ـــريات ع ـــت تعب ـــالمية ليس ـــة اإلس املنظوم

)0)) لقــد كان مشــكل ثنائيــة الجهــاد والغنيمــة مــن املشــاكل التــي 

تحجــب نقــاء قدســية الجهــاد القائــم عــى األبعــاد الروحيــة املثــل العليــا 

وتعكــس أحيانـًـا رغبــة دنيويــة مرتبطــة مبراكمــة الــرثوة. والقصــد مــن ذلك 

ــوب  ــا ليســت مضطــرة لشــق قل ــة كانــت يف حاجــة للقــوة لكنَّه أن الدول

ــا إىل  املؤمنــني والنظــر يف غاياتهــم، ولقــد كــرس ذلــك تطــوًرا وصــل أحيانً

ــة  ــغ فيهــا حيــث إن الدول ــة كان فيهــا التوســع بالســيف مســألة مبال حال

يجــب أال تــايش الدعــوة يف مســار الســلطة بالــرورة، وأن الدعــوة باللــني 

أســبق مــن الدعــوة بالقــوة.

ــايل ال  ــة وبالتـ ــة حقيقيـ ــات اجتاعيـ مكونـ

ــى  ــواء عـ ــرورة، سـ ــة بالـ ــس الدولـ تعكـ

ــا  ــي، منطًقـ ــي أو الخارجـ ــتوى الداخـ املسـ

ــليًا لتـــوازن املصالـــح، وال ميكـــن بـــأي  سـ

حـــال أن تكـــون الدولـــة الحاليـــة ِبنـــاًء 

يتفاعـــل مـــع الغايـــات التـــي تعـــر عنهـــا 

الفصائـــل داخليًّـــا.

ـــًدا  ـــوازي بعي ـــود املت ـــتمر الوج ـــك اس لذل

ـــت  ـــة، وأصبح ـــق الدول ـــة يف عم ـــن الشيع ع

ـــدي  ـــوم التقلي ـــت املفه ـــي ورث ـــف الت الطوائ

قابعـــة يف منظومتـــني  الســـلطة  لتـــوازي 

تحقيـــق  واحـــد؛  مخـــرج  إىل  يؤديـــان 

ــل  ــر أن التحليـ ــا يفســ ــو مـ ــة. وهـ املصلحـ

القائـــم عـــى اعتبـــار الدولـــة منقســـمة 

إىل دولـــة ظاهـــرة وأخـــرى خفيـــة أو غـــري 

ـــدل  ـــة، ب ـــة أو موازي ـــل أو عميق ـــة للتحلي قابل

ـــز عـــى تعـــدد مصـــادر الســـلطة، يجـــد  الركي

لـــه مكانًـــا يف البنـــى الفكريـــة العامـــة دون 

ــية. ــة السياسـ ــى التحليليـ البنـ

لذلك استمر الوجود المتوازي بعيًدا عن 

الشـريعة فـي عمـق الدولـة، وأصبحـت 

الـمــفـهــوم  ورثـــــت  التــي  الطــوائــــف 

التقليـدي لتـوازي السـلطة قابعـة في 

إلـى مخـرج واحـد؛  منظومتيـن يؤديـان 

تحقيـق المصلحـة.
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والدليــل عــى ذلــك أن التحليــل املرتبــط 

ــار نفــي  ــوم عــى اعتب ــة يق ــة العميق بالدول

يعتــر  فمثــاًل  للســلطة؛  تقليديــة  ســمة 

ــام  ــد النظ ــا بع ــن تركي ــوارد م ــح ال املصطل

ــورك  ــى أتات ــه مصطف ــذي وضع ــيايس ال الس

قامئًــا عــى كــون املصلحــة التــي تحميهــا 

الدولــة العميقــة قامئــة عــى نفــي مســاهمة 

الديــن يف العمليــة السياســية بشــكل مبــارش، 

وهــو مــا يعنــي أن للســلطة مرجعيــة خاصــة 

قامئــة عــى البعــد الدينــي. يف حــني أنَّ املزايــا 

املجموعــات  بهــذه  املرتبطــة  واملصالــح 

لديهــا  وخارجيــة  داخليــة  ببنيــة  ترتبــط 

ــد  ــاص بعي ــوذج خ ــتمرار من ــة يف اس مصلح

ــة؛  ــا التقليدي ــة بصفته ــة الديني عــن املنظوم

ألن هــذه األخــرية تســتدعي تغيــري الســلطة 

ومعايــري اإلحاطــة بالســلطة، وهــو مــا ال 

عــى  املهيمنــة  املحيطــة  الســلطة  تقبلــه 

املجــال الســيايس بــأدوات متعــددة منهــا 

االقتصــادي والثقــايف والقيمــي.

ا- الثقافة اإلسالمية واستمرار 
ً
ثالث

أزمة المقترب لتحليل الظاهرة 
السياسية: 

ـــت  ـــلطة بقي ـــة والس ـــني الدول ـــة ب املفارق

ـــى  ـــخ مســـألة مســـتعصية ع ـــر التاري ـــى م ع

التحليـــل يف الثقافـــة السياســـية اإلســـالمية، 

ــرع  ــي ترعـ ــم تاريخـ ــك بوهـ ــط ذلـ ويرتبـ

أن  دون  اإلميانيـــة  املســـلمني  مخيلـــة  يف 

ينتقـــل إىل املســـتوى العمـــي منـــذ انهيـــار 

ــا  ــة التـــي بناهـ ــية األوليـ املنظمـــة السياسـ

النبـــي الكريـــم؛ ففـــي الثقافـــة اإلســـالمية 

ال تنفصـــل الدولـــة عـــن األمـــة، ليـــس 

ــريب  ــى الغـ ــع باملعنـ ــذي وضـ ــوم الـ باملفهـ

ـــط،  ـــلطة فق ـــرة للس ـــا محتك ـــة باعتباره لألم

ـــة مارســـة هـــذه  ـــَع كيفي ـــل باعتبارهـــا منب ب

الســـلطة، فلـــم تعـــرف الثقافـــة اإلســـالمية 

مفهـــوم الدولـــة كـــا عرفـــت مفهـــوم 

األمـــة يف البدايـــة، وذلـــك راجـــع إىل كـــون 

بدايـــة التنظيـــم الســـيايس ارتبـــط بالديـــن 

ـــاس  ـــذي جـــاء للن ـــن ال اإلســـالمي، وهـــو الدي

ــو  ــه هـ ــع، وغايتـ ــاس التجمـ ــة أي أسـ كافـ

ـــل إىل  ـــتوياتها إىل أن تص ـــدة يف كل مس الوح

ـــة  ـــك فاألم ـــوم اإلنســـاين الشـــامل، وبذل املفه

تقـــوم عـــى العـــدل واملســـاواة وترتكـــز عـــى 

ــاملة،  ــانية الشـ ــالمية اإلنسـ ــم اإلسـ املفاهيـ

ـــرار منـــط  ـــى إق ـــا ع ـــى يف جـــزء منه ـــا تبن ك

ـــد النفـــيس  ـــى البع ـــم ع خـــاص للســـلطة قائ

الـــذي يعتمـــد القبـــول يف االنتـــاء لألمـــة 

ـــاء  ـــة كاالنت ـــارات ذاتي ـــن أي اعتب ـــًدا ع بعي

ـــك  ـــني. وبذل ـــس مع ـــة أو جن ـــرق أو طائف لع

ــز  ــي يرتكـ ــوي تجزيئـ ــكل ثانـ ــة شـ فالدولـ

العـــرق أو الجنـــس أو األصـــل أو  عـــى 

ـــارص  ـــذه العن ـــع كل ه ـــي تجم ـــة الت الجاع

يف رقعـــة جغرافيـــة معينـــة.
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والدولـــة تســـعى للتوســـع عـــن طريـــق 

ــة  ــا األمـ ــر، أمـ ــالل والقهـ ــاق واالحتـ اإللحـ

ــة  ــا جامعـ ــيعها؛ إذ إنَّهـ ــدف لتوسـ ــال هـ فـ

ـــة الوجـــود  ـــا مطمـــح وغاي ـــل إنَّه ـــدة، ب وممت

يف الثقافـــة اإلســـالمية، بينـــا الدولـــة قـــد 

ال تكـــون إال وســـيلة لذلـــك يف أحســـن 

ــوال. األحـ

اإلشـــكال الرئيـــيس هـــو أن مرحلـــة 

النبـــوة إن لــــم تحقـــق األمـــة بالشـــكل 

حققتهـــا  أنَّهـــا  إالَّ  املمتـــد؛  الجغـــرايف 

عـــى املســـتوى الفكـــري الـــرف؛ لذلـــك 

بقيـــت دوًمـــا مرجًعـــا لتأســـيس مفهـــوم 

األمـــة يف الثقافـــة اإلســـالمية متجـــاوزة 

أحيانًـــا  لـــه  ورافضـــة  آخـــر  بنـــاء  أي 

ـــة  ـــب دول ـــكل أو قال ـــو كان يف ش ـــى ل حت

ــة. حديثـ

اإلشــكال الرئيســي هــو أن مرحلــة النبــوة 

إن لـــم تحقــق األمــة بالشــكل الجغرافــي 

ها حققتها على المستوى 
َّ
 أن

َّ
الممتد؛ إال

الفكري الصرف؛ لذلك بقيت دوًما مرجعا 

لتأســيس مفهــوم األمــة فــي الثقافــة 

اإلســالمية متجاوزة أي بناء آخر ورافضة 

ا حتى لو كان في شكل أو قالب 
ً
له أحيان

دولــة حديثة.

مرجعيـــة  ذلـــك  عـــن  تولـــد  لقـــد 
ــب  ــلطة يف أي قالـ ــة السـ ــية ملارسـ أساسـ
شـــوكة  لتحقيـــق  الســـعي  وهـــو  كان، 
الديـــن، وذلـــك بعيـــًدا عـــن أي قبـــول 
ـــاهمته  ـــال مس ـــاوزه يف ح ـــي أو بتج مجتمع
يف الوصـــول للســـلطة؛ وتشـــكلت الســـلطة 
ــة  ــرة الدولـ ــة فكـ ــر ترتبـــط بخدمـ يف دوائـ
كبنـــاء عـــام، وأصبـــح الســـؤال ملًحـــا بعـــد 
ـــا  ـــريعة ونشه ـــة الشـ ـــشة حاي ـــال ق انفص
ـــة  ـــيس الدول ـــريب وتأس ـــتعار الغ ـــد االس بع
ـــا  ـــع نظريًّ ـــدة تجم ـــات جدي ـــى غاي ـــاء ع بن
قبـــواًل مجتمعيًّـــا، لكـــن املجتمـــع متشـــبث 
الســـلطة  لرؤيـــة  التقليديـــة  مبرجعياتـــه 
ـــرى  ـــة أخ ـــن جه ـــة، وم ـــن جه ـــتها م ومارس
ـــر  ـــا كان األم ـــة ك ـــلط املحيط ـــكلت السُّ تش
يف تاريـــخ اإلســـالم الســـيايس بنـــاء عـــى 
االنفصـــام بـــني غايـــات املجتمـــع وغايـــات 
وأصبحـــت  للقهـــر،  املالكـــة  املصالـــح 
ــة  ــام، كتلـ ــذا االنفصـ ــل هـ ــلطة، يف ظـ السـ
مـــن  املجتمـــع  غايـــات  عـــن  منعزلـــة 
ــذي  ــد الـ ــك التباعـ ــر ذلـ ــلط، ويفـ التسـ
تعـــر عنـــه املصالـــح الخاصـــة الضيقـــة 
واملصالـــح العامـــة للمجتمـــع ككل باعتبـــار 
أن هنـــاك دولـــة عميقـــة، والحقيقـــة أن 
ـــري  ـــني التفس ـــط ب ـــط الخل ـــس فق ـــك يعك ذل
املـــادي للدولـــة والتفســـري الســـلطوي لهـــا، 
وذلـــك راجـــع لعجـــز أي مقـــرب عـــى 

ــرة. ــري الظاهـ تفسـ
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 خاتمة

الدولـــة املفرضـــة أو الدولـــة املنتظـــرة 

لــــم تحقـــق الدولـــة كمؤسســـة يف البنيـــة 

هـــذا،  يومنـــا  إىل  اإلســـالمية  الثقافيـــة 

ــتحيلة  ــة مسـ ــا دولـ ــي أنهـ ــذا ال يعنـ وهـ

ــة،  ــس الثقافـ ــن نفـ ــا مـ ــق انطالقًـ التطبيـ

أو أن وجـــود بنيـــة خاصـــة يف التوزيـــع 

ــر  ــدام األثـ ــي انعـ ــم يعنـ ــلطوي للقيـ السـ

املؤسســـايت الـــذي تراكـــم يف إطـــار هـــذه 

الثقافـــة.

ــف  ــلطة املخالـ ــل السـ ــق تثـ ــد خلـ لقـ

التـــوازي  مـــن  الدولـــة  ملؤسســـات 

التاريخـــي بـــني مفهـــوم الحكـــم ومفهـــوم 

تفويـــض الحكـــم يف الثقافـــة اإلســـالمية، 

وقـــد ازدادت حـــدة التباعـــد بـــني املفهومـــني 

ومؤسســـاتها  الدولـــة  أدوات  بتحديـــث 

ـــة  ـــق الحكوم ـــن طري ـــة ع ـــة الحكوم ملارس

التـــي تحـــوز عـــى تفويـــض عـــام؛ مبعنـــى أن 

الســـلطة السياســـية ال ميكـــن أن تكتســـب 

وأن تفهـــم إالَّ مـــن خـــالل ربـــط بـــني 

ـــور  ـــه الجمه ـــر عن ـــذي يع ـــام ال ـــول الع القب

الـــذي تـــارس عليـــه، ولقـــد أدخـــل ذلـــك 

ــث يف  ــة الحديـ ــم السياسـ ــوس علـ يف قامـ

الثقافـــة اإلســـالمية مـــن خـــالل االنتقـــال 

الثقـــايف مـــن املنظومـــة الغربيـــة بعـــد 

نشـــأة الدولـــة الوطنيـــة بنـــاء عـــى فـــك 

ــل يف  ــدي املتمثـ ــع التقليـ ــاط باملرجـ االرتبـ

ســـيادة الوحـــي أو الوســـائط الروحيـــة 

ـــن  ـــة م ـــاء الشعي ـــلطة، وانتف ـــة الس ملارس

ــه. ــطته أو لخدمتـ ــن أو بواسـ ــالل الديـ خـ

الثقافـــة  بقيـــت  ذلـــك  مقابـــل  ويف 

بهالـــة  محاطـــة  السياســـية  اإلســـالمية 

ـــن خـــالل  ـــم إال م ـــض ال يت ـــي، فالتفوي الدين

ـــم  ـــد يت ـــريعة، والتعاق ـــة الشـ ـــاء لخدم الوف

ـــازة الشـــوكة  ـــدرة عـــى حي عـــى أســـاس الق

ـــك  ـــد أدى ذل ـــا، وق ـــا وحايته ـــذود عنه وال

إىل وجـــود هـــوة كبـــرية بـــني الحاكـــم 

ــاس  ــو أسـ ــن، فهـ ــا الديـ ــوم ميلؤهـ واملحكـ

الدولـــة ومنتهاهـــا، والحقيقـــة أن هـــذا 

ـــم يف مســـار متطـــور يختلـــف مـــن  الربـــط ت

ـــول،  ـــاس التح ـــرى، وكان أس ـــة إىل أخ مرحل

ـــرى،  ـــلطوية إىل أخ ـــة س ـــن منظوم يف آن، م

ـــه  ـــلطة ومشوعيت ـــود الس ـــام وج ـــث ق بحي

عـــى الدفـــع بعـــدم كفايـــة أو قـــدرة 

ـــا يف  ـــام بواجبه الســـلطة الســـابقة عـــى القي

ـــن، وهـــو  ـــريعة والتمكـــني للدي ـــة الشـ حاي

ـــه  ـــذي حلل ـــة الهامـــش ال ـــر أهمي ـــر يفسـ أم

ابـــن خلـــدون باعتبـــاره مصـــدًرا ومنطلًقـــا 

لالنقـــالب عـــى الســـلطة، والهامـــش هنـــا 

يتفاعـــل مـــع جغرافيـــة الســـلطة بحيـــث 

شســـاعة  حســـب  ويتقلـــص  يتمـــدد 

ــاب  ــا أصحـ ــم فيهـ ــي يتحكـ ــاحة التـ املسـ
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الســـلطة املـــراد االنقـــالب عليهـــم؛ ففـــي 

ـــط  ـــو محي ـــش ه ـــاء كان الهام ـــر الخلف عصـ

املدينـــة والجزيـــرة العربيـــة، ويف الوقـــت 

ــا  ــات أفريقيـ ــو متاهـ ــايل الهامـــش هـ الحـ

تنشـــأ حكومـــات دينيـــة  مثـــاًل حيـــث 

إلصـــالح  ســـعيًا  »جهاديـــة«  إســـالمية 

للشيعـــة،  التديـــن وحايـــة  مســـارات 

ــارات  ــزت مسـ ــي ميـ ــة التـ ـــى الطريقـ ع

ـــذ  ـــالمي من ـــيايس اإلس ـــايف الس ـــخ الثق التاري

قـــرون خلـــت.

الفكـــرة  يكفيـــه  ال  الهامـــش  لكـــن 

ــاء  ــة أو االنتـ ــاج إىل العصبيـ ــك يحتـ لذلـ

إىل فضـــاء قابـــل لتشـــكيل تجمـــع بديـــل، 

ـــري  ـــد الفك ـــى البع ـــري ع ـــوم التغي ـــا يق وهن

الـــذي يحتاجـــه املنقلـــب لالدعـــاء بجـــواز 

والبعـــد  للســـلطة،  واســـتحقاقه  قدرتـــه 

ـــذي  ـــريه ال ـــي أو غ ـــي أو اإلثن ـــادي القب امل

يحقـــق الجوانـــب العمليـــة للمســـاعدة 

عـــى االنقـــالب.

واملارســـة  الثقافـــة  مســـارات  ويف 

اإلســـالمية  املنظومـــة  يف  السياســـية 

واالنفصـــام  االنفصـــال  هـــذا  تحقـــق 

ــا،  ــعي إليهـ ــلطة والسـ ــة السـ ــني مارسـ بـ

ــا مـــن عـــدم  وأصبحـــت الســـلطة، انطالقًـ

للنـــاس  العريضـــة  للقاعـــدة  حاجتهـــا 

التحكـــم،  يف  لالســـتمرار  املزايـــا  تخلـــق 

قائـــم  للقيـــم  ســـلطوي  توزيـــع  وهـــو 
ال  وبالطبيعـــة  املنـــح،  مفهـــوم  عـــى 
ــاء  ــارج الوفـ ــون خـ ــوالء أن يكـ ــن للـ ميكـ
ــدرات  ــم القـ ــن لهـ ــلطة الذيـ ــل السـ ألهـ
ــأة  ــة ونشـ ــلطات محيطـ ــل سـ ــى تفعيـ عـ
دوائـــر مصلحيـــة ترتبـــط بقلـــب الســـلطة 
التـــي ال تحـــوز أصـــاًل ثقـــة كل النـــاس وال 
ـــرة  ـــاب إىل فك ـــوى االنتس ـــا س ـــَة له مشوعي
ــا، وهـــو  ــريعة والـــذود عنهـ ــة الشــ حايـ
مجـــال يصعـــب اإلحاطـــة بـــكل تظهراتـــه 
عـــر التاريـــخ اإلســـالمي، لكـــن يبـــدو أن 
ـــري إالَّ  ـــم تتغ ـــه لـ ـــارات عمل ـــه ومس خطوط
ـــًا  ـــي متناغ ـــا فبق ـــا مضمونه ـــكل، أم يف الش
مـــع أصـــل الفكـــرة ومتوازيًـــا مـــع خلـــق 
ـــلطة  ـــه الس ـــي توج ـــح الت ـــن املصال ـــة م هال

ــا. ــا أحيانًـ ــم فيهـ وتتحكـ

الغمـــوض  فكـــرة  خلقـــت  وبذلـــك 

يف التحليـــل، لكـــن الغمـــوض ال يرتبـــط 

فالسياســـة  السياســـية،  بالظاهـــرة 

ــن  ــة عـ ــات منعزلـ ــط بفئـ ــح ترتبـ واملصالـ

مفهـــوم االختيـــار واالنتخـــاب والتعاقـــد 

ــلطة،  ــة السـ ــح ملارسـ ــي أو الريـ الضمنـ

عـــن  للحديـــث  حافـــزًا  ذلـــك  وشـــّكل 

ــة«،  ــة العميقـ ــة و»الدولـ ــلطة الخفيـ السـ

ــودة،  ــة موجـ ــي دولـ ــل هـ ــن يف األصـ لكـ

وهـــي مفرضـــة؛ ألنَّهـــا ال تتـــاىش مـــع 

هيكلـــة املؤسســـات والتصاقهـــا مبفهـــوم 
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وألنَّ  العـــزل؛  أو  واملحاســـبة  املتابعـــة 

الدولـــة ال تكـــون إال باملؤسســـات القابلـــة 

للتفاعـــل بـــكل األشـــكال، حتـــى تلـــك 

التـــي تخـــرج عـــن مؤسســـات الدولـــة 

ـــكالها  ـــكل أش ـــلطة ب ـــة الس ـــمية ملارس الرس

والقضائيـــة)،  والتشيعيـــة  )التنفيذيـــة 

ــة  ــة ومتضامنـ ــات منظمـ ــى جاعـ أي حتـ

ـــاد  ـــد أو أبع ـــى بع ـــة ع ـــح قامئ ـــا مصال وله

متعـــددة تدخـــل يف مفهـــوم مؤسســـات 

ـــي  ـــآالت الســـلطة الت ـــة الحقـــة، أمـــا م الدول

ــة  ــة السياسـ ــل مارسـ ــول أصـ ــوم حـ تحـ

والتحكـــم يف محيـــط ســـلطوي بنـــاء عـــى 

مركزيـــة مفهـــوم حايـــة األمـــة أو الشــــريعة 

ـــة  ـــة مفرض ـــا دول ـــا، لكنَّه ـــة أيًض ـــي دول فه

بـــني  الطبيعيـــة  للعالقـــة  تنضبـــط  ال 

الحاكـــم واملحكـــوم التـــي أساســـها التتبـــع 

ــول  ــل املقبـ ــبة، والبديـ ــة واملحاسـ واملتابعـ

اجتاعيًّـــا يف بعـــض األنظمـــة الدســـتورية 

والسياســـية اليـــوم يف املحيـــط الســـلطوي 

اإلســـالمي هـــو ذلـــك الـــذي يســـتطيع أن 

يحافـــظ عـــى مركزيـــة حايـــة الشيعـــة، 

ـــت  ـــق كب ويعمـــل يف نفـــس اآلن عـــى تحقي

العامـــة يف التحكـــم يف بعـــض دواليـــب 

ـــق  ـــذي يحق ـــدر ال ـــية بالق ـــلطة السياس الس

ــات ومصالـــح تجعلـــه يف غًنـــى  لـــه رغبـ

ـــط  ـــش واملحي ـــوم الهام ـــتعادة مفه ـــن اس ع

ـــا.  ـــبق أن رأين ـــا س ـــدوين، ك ـــوم الخل باملفه

لكـــن حـــري أيًضـــا التســـاؤل حـــول 

ـــلط املحيطـــة  هـــل ميكـــن أن تتحـــول السُّ

ـــلط  سُّ إىل  تحتـــاج  إىل ســـلطة مركزيـــة 

ودوائـــر جديـــدة؟

الجـــواب هـــو نعـــم ميكـــن أن تتجـــاوز 

األوىل  الســـلطة  الدائريـــة  الســـلطة 

وتســـيطر عليهـــا، وهنـــا ميكـــن أن تكـــون 

ـــا أن تزيحهـــا  النتيجـــة إحـــدى حالتـــني: إمَّ

ـــتعمل  ـــا أن تس ـــن، وإم ـــرج للعل ـــا وتخ نهائيً

جنـــي  يف  وتســـتمر  الظاهـــرة  الســـلطة 

ـــل  ـــع تحمي ـــد م ـــي تري ـــرق الت ـــا بالط املزاي

الظاهـــر يف الســـلطة تبعـــات املارســـة 

السياســـية، وهـــو أمـــر ال يخـــرج يف كل 

األحـــوال عـــن كـــون الدولـــة يف هـــذه 

ــني  ــاتيًّا بـ ــزااًل مؤسسـ ــرف انعـ ــة تعـ الحالـ

ــا يريـــده مالكـــو  ــا يريـــده العامـــة ومـ مـ

الســـلطة الحقيقيـــون.

اإلســـالمية  الثقافـــة  يف  الدولـــة  إنَّ 

هـــي ضحيـــة لنمـــوذج للتســـلط باســـم 

ـــام  ـــة قي ـــدم إمكاني ـــاء بع ـــي، واالدع الروح

منـــوذج مرابـــط بـــني التجمـــع )املجتمـــع) 

والســـلطة، واســـتحالة قيـــام الدولـــة تبًعـــا 

لذلـــك، واعتبارهـــا دولـــة مســـتحيلة، هـــو 

رضٌب مـــن عـــدم الفهـــم الـــذي يعـــزي 

ــة  ــن وليـــس لبنيـ ــة الديـ كل يشء لروحانيـ

ــلطويًّا. ــوده سـ ــي وازت وجـ ــح التـ املصالـ
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موضـــوع هـــذا البحـــث هـــو دراســـة تجربـــة طـــه عبـــد الرحمـــن فـــي إبـــداع المفهـــوم 

وصناعـــة المصطلـــح، مـــن حيـــث هـــي تجربـــة رائـــدة وأنموذجيـــة فـــي التحـــرر مـــن 

ضغـــط المفاهيـــم الوافـــدة والمصطلحـــات الهجينـــة القلقـــة الحاملـــة إلشـــارات البيئـــة 

ـــرة عـــن روح األمـــة فـــي لغتهـــا  التـــي أثمرتهـــا، وفـــي اجتـــراح مصطلحـــات أصيلـــة معّب

ــا الحضاريـــة. ــا المعرفـــي وهويتهـ ــا ورصيدهـ وتاريخهـ

 هـــذه التجربـــة الفريـــدة، وتحليـــل فلســـفتها وأبعادهـــا 
ُ

وغرضنـــا مـــن هـــذا البحـــث قـــراءة

ومنهجهـــا ونتائجهـــا، لتقديـــم أنمـــوذٍج فـــي تلقـــي المعرفـــة اإلنســـانية يتســـم 

ـــاء المعرفـــة  ـــة ل تقديـــس صـــورة مـــن صورهـــا، وأنمـــوذٍج فـــي بن بتفعيـــل روح الحداث

وإنتاجهـــا وإنتـــاج مصطلحاتهـــا يتســـم باألصالـــة حيـــن يرتبـــط بالخصوصيـــة البيانيـــة 

والمعرفيـــة لألمـــة، ويرتبـــط بالســـتقالل الفكـــري واإلبـــداع الشـــخصي للمفكر؛ ويتســـم 

بالخاصيـــة التداوليـــة حيـــن يجـــري فـــي ســـياق متآلـــف متضافـــر متكامـــل، يكـــون فيـــه 

 لغويـــة مترابطـــة، وامتـــداد شـــعوري فـــي 
ٌ

غـــوي مكيـــن، وعائلـــة
ُ
للمصطلـــح أصـــل ل

ضميـــر األمـــة ولغتهـــا، وإشـــعاٌع دللـــي ورمـــزّي فـــي اتجاهـــات معرفيـــة مختلفـــة.

وســـنتناول فـــي هـــذا البحـــث تجربـــة طـــه عبـــد الرحمـــن فـــي التعامـــل مـــع المفاهيـــم 

بمفاهيمهـــا  إســـالمية  عربيـــة  فلســـفة  إبـــداع  وفـــي  الوافـــدة،  والمصطلحـــات 

ـــة. وذلـــك بعـــرض تجربتـــه فـــي ترجمـــة المصطلحـــات  المســـتقلة ومصطلحاتهـــا األصيل

الفلســـفية الغربيـــة بمقتضـــى المنهـــج الـــذي اقترحـــه فـــي الترجمـــة، وتجربتـــه فـــي 

إبـــداع المصطلحـــات مـــن طينـــة الهويـــة اللغويـــة والحضاريـــة والدينيـــة لألمـــة، بحيـــث 

تتســـم باإلبداعيـــة والتداوليـــة والجماليـــة؛ وهـــو مـــا يتجلـــى فـــي لئحـــة طويلـــة مـــن 

مصطلحاتـــه المســـتحدثة مـــن قبيـــل: الملكـــي والملكوتـــي، التعاونـــي والتعارفـــي، 

المجـــردة والمؤيـــدة والمســـددة، التحصيليـــة والتوصيليـــة والتأصيليـــة ... وهـــي 

 بالمعنييـــن القومـــي والفـــردي، وتتميـــز بكفايـــة بيانيـــة وجماليـــة 
ٌ

 أصيلـــة
ٌ

مصطلحـــات

وتداوليـــة عاليـــة، نطمـــح إلـــى تقديـــم تجربـــة صاحبهـــا مثـــال ُيحتـــذى فـــي تأثيـــل 

المصطلـــح وإبداعـــه فـــي مختلـــف حقـــول المعرفـــة اإلنســـانية فـــي عالمنـــا العربـــي 

اإلســـالمي.

] ملخص البحث [
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 The subject of this research is studing Taha Abdel Rahman›s 
experience in concept creation and term inovation, in terms of 
exemplary experience in liberating from the pressure of imported 
concepts and the sensitive hybrid terms that bear the signs of the 
environment that produced them, and to formulate authentic terms 
expressing the nation›s spirit in its language, history, Civilization.
The purpose of this research is to read this unique experience and to 
analyze its philosophy, methodology and results to provide a model 
for receiving human knowledge characterized by the activation of the 
spirit of modernity, not to sanctify a picture of its image. A model in 
building knowledge and producing its terminology is original when 
it relates to the linguistic and cognitive specificity of the nation, The 
term of the intellectual is characterized by deliberative property, 
where the term has a rooted linguistic origin, a coherent linguistic 
family, an emotional extension of the conscience and language of 
the nation, and symbolic radiation in different cognitive directions.
In this research we will discuss the experience of Taha Abdulrahman 
in dealing with the concepts and terminology coming in, and in 
the creation of an Arab Islamic philosophy with its independent 
concepts and original terminology, by presenting his experience in 
translating Western philosophical terms according to his proposed 
method of translation, and his experience in the creation of terms 
from the linguistic, cultural and religious identity of the nation, 
which is characterized by creativity, deliberation and aesthetics; this 
is reflected in a long list of his modern terms.

] Abstract [
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   مقدمة: 

ى املفكــر الكبــري طــه عبــد الرحمــن  تصــدَّ

القائــم  الفكــري والفلســفي  يف مشـــروعه 

ــور  ــة ضم ــد، ملعضل ــل والتجدي ــى التأصي ع

اإلبــداع الفكــري والفلســفي يف الفكــر العــريب 

ــار مســلك التهويــل واالتبــاع  املعــارص، واختي

يف التعامــل مــع اآلخــر، فأمــّد الفكــَر العــريب 

ــة متاســكة  ــزة أصيل ــة متمي املعــارص بتجرب

البنــاء الرهــاين والبيــاين، يف معاملها ومســالكها 

ــاع  منفــٌذ للخــروج مــن نفــق التهويــل واالتب

ــداع. ــل واإلب إىل أفــق التأثي

 لقــد بــذل طــه عبــد الرحمــن جهــًدا 

ــكار  ــًدا لألف ــًا يف التنظــري الفلســفي، نق عظي

ــبهات،  ــات والش ــا لالعراض ــاع، ودفًع واألوض

وإنشــاء للمفاهيــم واالستشــكاالت، وتأسيًســا 

روح  منشــئ  فــكان  والنظريــات؛  للعلــوم 

ــر العقــي«، و»املجــال  ــة«، و»التكوث »الحداث

و»فقــه  امللكــويت«،  و»النظــر  التــداويل«، 

الديــن« وســواها مــن  الفلســفة«، و»روح 

املفاهيــم والنظريــات.

ــم  ــريي العظي ــد التنظ ــذا الجه ــن ه ولك

لـــم يُحــل بينــه وبــني بــذل جهــد آخــر 

عظيــم أيًضــا هــو الجهــد التطبيقــي يف إبــداع 

بخصوصياتهــا  إســالمية،  عربيــة  فلســفة 

اللُّغويــة والعقديــة واملعرفيــة، ومنظومتهــا 

هــذا  بــرز  وقــد  املصطلحيــة،  املفهوميــة 

الجهــد التطبيقــي عــى محوريــن: محــور 

النقــد واملســاءلة للتجربــة العربيــة يف ترجمة 

ملصطلحــات  التأثيــل  ومحــور  املصطلــح، 

ــدأ اآلن  ــراع. ونب ــل أو االخ ــفية بالتأصي فلس

ــد  ــة يف النق ــة العملي ــذه التجرب ــف ه بوص

فيــا  ننظــر  ثــم  املصطلحــي،  والتأســيس 

اتســمت بــه تجربتــه التأثيليــة مــن خصائــص 

بيانيــة وجاليــة.

)1( نقد التجربة العربية في 
ترجمة المصطلح: 

ــم  ــرب، أوائله ــني الع ــن للمرجم ــم يك لـ

واألواخــر، حســب طــه عبــد الرحمــن، ســوى 

حــظ ضئيــل مــن الفلســفة؛ فقــد حــال دون 

اعتقــدوه  مــا  التفلســف  ســلوكهم ســبيل 

يف الفلســفة مــن اإلطــالق والصحــة، ومــا 

هولــوه مــن أقــوال الفالســفة وأحكامهــم 

ومصطلحاتهــم، ومــا توهمــوه مــن تجريديــة 

ــرد  ــظ مج ــى كأن اللف ــفي حت ــى الفلس املعن

ــه  ــحن ب ــا يُش ــٌل في ــه فع ــس ل ــه لي ــل ل ناق

مــن دالالت.

وقــد نتــج عــن ذلــك وقــوف املرجــم 

وقــوف  املنقــول  املصطلــح  أمــام  العــريب 

ـل، مــا  ــل، واملهــوِّل ال املؤثِـّ الناقــل ال املؤصِّ

ــا  ــي مبصطلحاته ــن أن تغتن ــة م ــرم العربي ح
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الفلســفية الخاصــة بهــا الالئقــة مبقامهــا، 

يلمــس  أن  مــن  العــريب  املتلقــي  وحــرم 

فيــا  واملعرفيــة  اللغويــة  خصوصيتــه 

إليــه مــن مصطلحــات، وأن يشــعر  نقــل 

باالســتئناس والتفاعــل مــع هــذه املصطلحات 

ومــا تحملــه مــن مفاهيــم.

لقــد الحــظ طه عبــد الرحمــن أن املرجمة 

العــرب القدامــى وقعــت ترجاتهــم يف آفــة 

التهويــل، فوقفــوا عاجزيــن عــن التــرف 

والتفلســف إزاء عــدد كبــري مــن املصطلحــات 

ــم  ــة، ولـ ــا األصلي الفلســفية فنقلوهــا بصيغه

ــة  ــه العربي ــا تقتضي ــوى م ــا س ــوا فيه يُحدث

»نحــو  بأخــرى،  حــروف  اســتبدال  مــن 

»ديالقطيقــي« )الجــدل)، و»سيلوجســموس« 

ــتقراء)،  ــي« )االس ــاس)، و»إيفاغوجـــ )القيــ

و»تراغوديــــــا« )املأســــــاة)، و»قوميديـــا« 

)امللهــاة)، و»فيــو إطيقي« )فن الشــــعر)«))).

وللتمثيــل عــى هــذا التهويــل الــذي أدى 

إىل غــزو املصطلحــات الفلســفية اليونانيــة 

بصيغهــا األصليــة ملؤلفــات املتفلســفة العــرب 

األوائــل، رسد طــه عبــد الرحمــن عــدًدا مــن 

ــح  ــا وردت يف مفاتي ــات، ك ــذه املصطلح ه

العلــوم للخوارزمــي، فــإذا هــي كثــرية »نحــو 

ــدار  ــة، ال ــفة والرتجم ــفة: 1- الفلس ــه الفلس ــن، فق ــد الرحم ــه، عب ))) ط

ــريب، )008)م)، )ص/ 338). ــايف الع البيضــاء، املركــز الثق

و»فيالصوفيــا«  )النحــو)،  »غرماطيقــي« 

الحكمــة)، و»أريثاتيقــي« )علــم  )محبــة 

النجــوم)،  )علــم  و»ســرنوميا«  العــدد)، 

و»غوماتريــا« )علــم الهندســة)، و»تاولوجيــا« 

)علــم األمــور اإللهيــة)، و»الهيــوىل« )املــادة)، 

و»فانتاســيا«  )الركــن)،  و»األســطقس« 

)القــوة املخيلــة)، و»إيســاغوجي« )املدخــل)، 

وغريهــا  )املقــوالت)«)))،  و»قاطيغوريــاس« 

ــري. كث

ونبَّـــه طه عبـــد الرحمن عـــى أن هذا 

املســـلك التهويـــي يف الرجمـــة لــــم يزل 

مســـتمرًا إىل اآلن فقـــد »نحـــا املحدثـــون 

مـــن تراجمـــة الفلســـفة منحـــى القدماء، 

فأدخلـــوا إىل العربية مجموعـــة مهمة من 

األلفـــاظ األجنبيـــة، نحـــو: »األيديولوجيا«، 

و»األنطـولوجيــــــا«، و»اإلبستمولوجيـــــا«، 

و»الهرمينـوطيـقـــــا«، و»األكسيولوجيـــــا«، 

و»اإلستـطـيــقـــــا«، و»الفينومينولوجيــــا«، 

.(3(»... و»األكســـيوماتيك« 

ــد  ــات ال تج ــذه املصطلح ــكَّ أن ه وال ش

استئناًســا وتجاوبـًـا مــن قبــل املتلقــي العــريب، 

فهــي ثقيلــة عــى األلســنة غريبــة عــى 

يكمــن  األكــر  أن خطرهــا  غــري  األســاع؛ 

))) املصدر السابق، )ص/ 339).

)3) املصدر السابق، )ص/ 339- هامش).
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فيــا تُضفيــه مــن تهويــل عــى املعــاين التــي 

تحملهــا املصطلحــات األصليــة؛ فهــي »توهــم 

يستعصـــي  فيهــا  جليلــة  معــاٍن  بوجــود 

أداؤهــا عــى الصيــغ العربيــة، وواضــح أن مــا 

ــدَّ  ــة ال بُ ــذه الصف ــات به ــن املصطلح كان م

ــه يف لغــة  وأن يكســوه اســتغالق ال وجــود ل

ــراب يف  ــتعملها يف اإلغ ــع مس ــل، وأن يق األص

الــكالم، وال يفيــد يف رفــع هــذا االســتغالق وال 

يف دفــع هــذا اإلغــراب العلــم مبضامينهــا؛ ألنَّ 

ورودهــا يف النقــل العــريب يــدوم عــى اإلحالة 

ــي ...«))). ــا األجنب إىل أصله

وحتــى إذا ُعّربــت صيغ هــذه املصطلحات 

ــا، كأن  ــة إليه ــد العربي ــض الزوائ ــة بع بإضاف

نقــول »الريطوريــة« بــدل »ريطوريقــي«، 

ــتق  ــريب، كأن يُش ــتقاق الع ــت لالش أو أُخضع

الفعــل »ســلجس«،  مــن »سلوجســموس« 

واملصــدر »سلجســة«، فــإن ذلــك، يف رأي طــه 

عبــد الرحمــن، ال يُجــدي كثــريًا؛ إذ »اإلصــالح 

ــة  ــع إىل معرف ــن التطل ــي ع ــي ال يغن اللفظ

ــا هــذه  ــي تنطــوي عليه ــة الت ــاين األصلي املع

ــا  ــو فرضن ــى ل ــة؛ وحت االصطالحــات األعجمي

ــا  ــة وبأصوله ــا املعرفي ــا مبضامينه ــا أحطن أنَّن

اللغويــة، فــإن وجودهــا يف النــص العــريب 

يضـــر باتصالــه؛ ألنَّهــا أجــزاء مــن لســان آخــر 

))) املصدر السابق، )ص/ 339).

مــا تفتــأ تشــري إىل انتائهــا إليــه، وال اتصــال 

ــني أجــزاء اللســان الواحــد«)5). إال ب

ــد  ــل ق ــدو أن املرجمــة العــرب األوائ ويب

ســنوا ســنة ســيئة للمرجمــة املُحَدثــني، حتــى 

إن هــؤالء اســراح كثــرٌي منهــم لهــذا الــرب 

مــن الرجمــة الــذي ال يُكلِّــف املرجــم جهــًدا 

يف البحــث واالجتهــاد والتأثيــل، وأقبلــوا عــى 

ــا  ــة ينقلونه ــات األجنبي ــن املصطلح ــري م كث

بصيغهــا األصليــة دون تحــرج، ورمبــا تذرعــوا 

إىل ذلــك بــأن املرجمــة العــرب القدامــى 

ــوا مثــل ذلــك. فعل

ومــن األوصــاف التــي نبــه طــه عبــد 

الرحمــن عــى وقــوع الرجمــة العربيــة فيهــا 

ــات  ــالت للمصطلح ــع املقاب ــراُب يف وض اإلغ

»ألفــاظ  ذلــك:  أمثلــة  ومــن  الفلســفية. 

ــروف  ــروف والح ــوبة إىل الظ ــات املنس الصف

نحــو »اللمــي« و»اللــايئ«، وألفــاظ الصفــات 

مثــل:  والنــون،  األلــف  بزيــادة  املنســوبة 

»الروحــاين« و»الجســاين« ...«)6)، ومــع أنَّ 

هــذه الصيــغ قــد تجيزهــا قواعــد اللغــة 

ــن،  ــد الرحم ــه عب ــول ط ــا يق ــعة، ك املوس

مبنزلــة  يجعلهــا  اللغــة  يف  ندرتهــا  فــإن 

ــتعالها  ــص باس ــي تخت ــة الت ــاظ الغريب األلف

)5) املصدر السابق، )ص/ 339، 0)3).

)6) املصدر السابق، )ص/ 0)3).
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العامــة  تجــد  فئــة خاصــة، وال  وإدراكهــا 

ســبياًل إىل االســتئناس بهــا ناهيــك عــن فهمهــا 

ــا. ــتيعاب معانيهـ واس

ويبــدو أن المترجمــة العــرب األوائــل قــد 

ســنوا ســنة ســيئة للمترجمة الُمحَدثين، 

منهــم  كثيــٌر  اســتراح  هــؤالء  إن  حتــى 

ف 
ِّ
لهــذا الضــرب مــن الترجمــة الــذي ال ُيكل

المترجــم جهــًدا فــي البحــث واالجتهــاد 

والتأثيـــــل، وأقبلـــــوا علــى كثيــــــر مــــن 

المصطلحات األجنبية ينقلونها بصيغها 

األصليــة دون تحــرج، وربمــا تذرعــوا إلــى 

القدامــى  العــرب  المترجمــة  بــأن  ذلــك 

ــوا مثــل ذلــك. فعل

وقــد رد طــه عبــد الرحمــن عــى الــرأي 

القائــل بــأنَّ املصطلحــات ال يطلــب مــن 

الجمهــور اســتعالها وال معرفتهــا بقولــه: 

والعامــي  الخــايص  اســتواء  يف  »املطلــوب 

ليــس هــو التعمــق يف مدلوالتهــا النظريــة 

ــا هــو  والتوســل بوجوههــا اإلجرائيــة، وإمنَّ

تحصيــل الشــعور بوجــود الصلــة بينهــا وبــني 

باقــي املصطلحــات املأنــوس بهــا، واإلدراك 

معانيهــا  بــني  الدالليــة  املناســبة  لوجــوه 

االصطالحيــة ومعانيهــا األصليــة، حتــى إذا 

لـــم يذهــب العامــي إىل أبعــد مــن هــذا 

ـه يكــون قــد تيقــن  الشــعور واإلدراك؛ فإنَـّ

ــة  ــة اللغوي ــياق املارس ــا يف س ــن انخراطه م

ــن  ــع، وتيق ــه الجمي ــذي يســتوي في ــام ال الع

مــن بقــاء البــاب مفتوًحــا ملــن أراد تــدارك مــا 

فاتــه مــن مزيــد العلــم بفوائدهــا التنظرييــة 

والتطبيقيــة؛ أي ملــن أراد اللحــاق بأولئــك 

ــا«)7). ــل به ــا والعم ــوا مبعرفته ــن اختص الذي

ــؤول،  ــه ومس ــري، رأي وجي ــو، يف نظ وه

يــدل عــى مقــدار عنايــة صاحبــه بوصــل 

املصطلــح مبجــال التــداول، ومراعــاة حــق 

املتلقــي يف االســتئناس مبــا يقــرأ والشــعور 

بانفتــاح البــاب أمامــه للفهــم واملعرفــة. وحني 

نشــهد بــؤس القــارئ العــريب وهــو يصطــدم 

ــة  ــات الغريب ــات املصطلح ــل مئ بعــشات، ب

عــن الســليقة العربيــة وعــن أصولــه املعرفية، 

بالعلــوم  املتصلــة  الدراســات  مختلــف  يف 

اإلنســانية، نــدرك قيمــة مــا يدعــو إليــه طــه 

ــرك  ــراب وت ــب اإلغ ــن تجن ــن م ــد الرحم عب

ــل. التهوي

وقــف  التــي  اإلغــراب  وجــوه  ومــن 

املارســة  يف  الرحمــن  عبــد  طــه  عندهــا 

ــن الخالــق  العربيــة للرجمــة تعبريهــم »ع

األول«،  و»الســبب  »الصانــع«،  بأســاء 

و»العلــة األوىل«، و»علــة العلــل«، و»املحــرك 

األول«، و»العقــل األول«، و»املوجــود األول«، 

)7) املصدر السابق، )ص/ 0)3، ))3).
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دافــع  كان  ورمبــا   ،(8(»... األول«  و»املبــدأ 

هــؤالء املرجمــة هــو الرجمــة األمينــة للفــظ 

عــن  يُخرجــه  فيــه  تــرف  دون  املنقــول 

داللتــه األصليــة، ولكــن طــه يــرى أن مراعــاة 

الفــوارق بــني اللســانني: الناقــل واملنقــول 

ــغ  ــات التبلي ــتثاًرا إلمكان ــوب؛ اس ــو املطل ه

والتأثــري، وتوفــريًا للجهــد والوقــت لتوظيفهــا 

ــا  ــه. وأم يف اســتقبال املنقــول واالســتفادة من

محــو هذه الفوارق فهو »يضـــر أشــد الضـــرر 

باللغــة الناقلــة؛ ألنَّــه يُغلــق دون أهلهــا بــاب 

اســتثار مــا توافــر لديهــم مــن إمكانــات 

تبليغيــة وتأثرييــة فيــا ينقلونــه عــن غريهــم، 

ــة  ــات تعبريي ــوا إمكان ــأن يصطنع ــم ب ويُلزمه

اللغــة  ابتــداء عــى شــاكلة مــا تضمنتــه 

املنقولــة، وال يخفــى مــا يف هــذا املســلك مــن 

ــان«)9). ــة للزم ــة وإضاع ــدر للطاق ه

ومـن األمثلة األخرى عـى مراعاة املطابقة 

للغـة املنقولة عى حسـاب الخصائص الداللية 

للغـة الناقلـة اسـتعالهم لفـظ »املوجود« يف 

الداللـة عـى كل مـا ثبـت لـه معنـى الوجود؛ 

كلمـة  عنـد  الرحمـن  عبـد  طـه  وقـف  فقـد 

ذكرهـا الفـارايب مدافًعـا عـن اسـتعال هـذا 

ه دالٌّ داللـة املصـدر، داعيًا إىل  اللفـظ عـى أنَـّ

)8) املصدر السابق، )ص/ 3)3).

)9) املصدر السابق، )ص/ 3)3).

إسـقاط معانيـه االشـتقاقية، نافيًـا عنـه داللـة 

املفعوليـة، مثبتًا له مجرد املقابلة لـ»هسـت« 

الفارسـية، و»إيسـتني« اليونانية، فاعرض عى 

مراعـاة  رضورة  عـى  وألـّح  الفـارايب،  دعـوة 

وتقديـر  العربيـة،  للغـة  االشـتقاقية  الداللـة 

ه  التفكـري؛ ألنَـّ الصــرفية مـن  الصيـغ  مكانـة 

يـرى أن هـذه الصيغ »ليسـت مجـرد مضامني 

أو  بالزيـادة  فيهـا  التصــرف  ميكـن  ذهنيـة 

ـا هـي مبثابـة الصـور الذهنيـة  النقصـان، وإمنَّ

تتـم  تتـوىل حمـل املضامـني، والتـي ال  التـي 

عمليـات التفكـري إال بهـا، فـال ميكـن أن يُفكَّـر 

يف أي مضمـون، كائًنـا مـا كان، إال إذا تشـكل 

بإحداهـا، ومتـى تشـكل بهـا الزمـه معناهـا، 

هـذا  رصف  ميكـن  وال  أبـًدا،  عنـه  ينفـك  ال 

املعنـى إال برفهـا وإبـدال غريهـا مكانهـا، يف 

حـني يدعونـا الفـارايب إىل حفظ هـذه الصورة 

رصف  مـع  »املفعـول«-  صـورة  هنـا  -وهـي 

معناهـا -أي املفعوليـة- فيكـون كمـن يدعونا 

إىل إتيـان محـال«)0)).

ــال  ــى مث ــن ع ــد الرحم ــه عب ــف ط ووق

ــدل عــى عجــز املرجــم العــريب عــن  آخــر ي

التفلســف، واستســالمه لنمــط الصياغــة يف 

ــا  ــاب منطه ــى حس ــا ع ــول منه ــة املنق اللغ

ــه  ــظ نفس ــذا اللف ــظ أن ه ــة، فالح يف العربي

ــد الرحمــن، فقــه الفلســفة: 2- القــول الفلســفي؛ املفهــوم  )0)) طــه، عب

ــايف العــريب)005))، )ص/ 8))). ــز الثق ــدار البيضــاء، املرك ــل، ال والتأثي
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ــن  ــون ع ــّر اليوناني ــود ع ــى الوج ــدال ع ال

ضــده بإضافــة الحــرف »مــي« )ويعنــي »ال«) 

إىل أول اللفــظ »أون«، )ويعنــي »موجــود«)، 

فــا كان مــن املرجمــة العــرب إالَّ أن ســلكوا 

اليونانيــني،  لغــة  اقتضتــه  الــذي  املســلك 

وأهملــوا املســلك الــذي تقتضيــه العربيــة 

ــري عــن الضــد، فرجمــوا »مــي أون«  يف التعب

ــد  ــه عب ــا رآه ط ــو م ــال موجــود«؛ وه إىل »ال

ــزًا  ــة وعج ــدرة اللغوي ــا يف الق ــن نقًص الرحم

عــن التفلســف، حــني قــال: »لـــم يرهــن 

املتفلســف العــريب بهــذا االشــتقاق عــى نقٍص 

يف القــدرة اللغويــة فحســب، بــل برهــن أيًضــا 

عــى نقــص يف القــدرة عــى التفلســف، ذلــك 

أنَّنــا نجــد يف الحقــل الــداليل للوجــود مقابلــني 

اختــص  للفــظ »موجــود«، أحدهــا  اثنــني 

ــاين  ــدوم«، والث ــو: »املع ــون، وه ــه املتكلم ب

اختــص بــه الصوفيــة، وهــو: »املفقــود«، غــري 

أن املتفلســف لـــم يجــد الحاجــة إىل النظر يف 

هذيــن املفهومــني املتميزيــن، عــى قيامهــا 

ــد،  ــة الض ــريب يف صياغ ــرف الع ــرط الصـ بشـ

ــني املفهــوم  فضــاًل عــن أن يقــارن بينهــا وب

الحــويش الــذي وضعــه، أي: الــال موجــود«)))).

وال أرى الرجـــل إالَّ مصيبًـــا فيـــا ذهـــب 

إليـــه؛ فـــإنَّ لـــكل لغـــة منهجهـــا يف الداللـــة 

)))) املصدر السابق، )ص/ )6)).

ومذهبهـــا يف الصياغـــة واالشـــتقاق، وقـــد 

ـــدرة  ـــا ق ـــص تنحه ـــة بخصائ ـــت العربي اختص

متميـــزة عـــى صناعـــة املفهـــوم))))، فكيـــف 

ـــا  ـــازل ع ـــة، وتتن ـــذه املزي ـــن ه ـــتغني ع تس

ـــة  ـــة، لتســـلك مســـلك لغ ـــن الخصوصي ـــا م له

أخـــرى لهـــا قوانينهـــا وتاريخهـــا وتراثهـــا األديب 

ــوم؟!  ــة القـ ـــن ثقافـ ــر ع ــفي املعـ والفلسـ

إن االستســـالم لهـــذا املنحـــى قـــد عـــّود 

املرجـــم العـــريب الكســـل ونـــزع مـــن قلبـــه 

شـــعور االنتـــاء والخصوصيـــة، حتـــى تـــراه 

أكـــرث مـــن إدخـــال الــــ»ال« عـــى األســـاء 

ـــال  ـــكان« و»ال ـــال- م ـــو »ال ـــإذا ه ـــادر، ف واملص

ــاالة«  ــال مبـ ــول« و»الـ ــال معقـ ــان« و»الـ زمـ

و»الـــال مركزيـــة« و»الـــال جـــدوى« و»الـــال 

عـــودة« و»الـــال رجـــوع« و»الـــال تســـامح« 

و»الـــال تزامـــن« و»الـــال تجانـــس« و»الـــال- 

تفاهـــم« و»الـــال متناهـــي« ومـــا إىل ذلـــك 

مـــن  تؤخـــذ  الســـابقة  بتقنيـــة  وإذا   ...

ــى  ــة عـ ــر العربيـ ــة وتُقهـ ــات الالتينيـ اللغـ

اســـتعالها دون رضاهـــا، فـــإذا بهـــا تحفـــل 

ـــة مـــن قبيـــل »امليتالغـــة«  مبصطلحـــات هجين

ـــراءة«  ـــاين« و»امليتاق ـــد« و»امليتالس و»امليتانق

ـــا«  ـــن »امليتافيزيق ـــك ع ـــخ«، ناهي »وامليتاتاري

ــة  ــا القلـــق يف العربيـ ــي أخـــذت مكانهـ التـ

منـــذ زمـــان طويـــل.

)))) ينظر: املصدر السابق، )ص/ 5))). 
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يقـــــول كثـــرٌي مــــن املشــــتغلني بإشـــكالية 

املتســــــارع  التكاثــــــر  أن  املصطلــــــح 

للمصطلحـــات العلميـــة املختلفـــة، يفـــرض 

ــة  ــه األزمـ ــريب أن يواجـ ــم العـ ــى املرجـ عـ

ـــز  ـــب وعج ـــه الرك ـــة، وإال فات ـــول رسيع بحل

ــد؛  ــح إىل حـ ــذا صحيـ ــة. وهـ ــن املواكبـ عـ

ــر إىل  ــن ال ينظـ ــد الرحمـ ــه عبـ ــن طـ ولكـ

ــع  ــة الرقيـ ــن زاويـ ــح مـ ــكلة املصطلـ مشـ

ـــر إىل  ـــا ينظ ـــيل، وإمنَّ ـــة الس ـــارعًة ملواكب مس

األمـــر نظـــرة الفيلســـوف، فيســـعى إىل عـــالج 

ــوم  ــا، يقـ ــا عميًقـ ــا حقيقيًّـ ــكلة عالًجـ املشـ

ــج  ــل مبنهـ ــول، ويتوسـ ــادئ وأصـ ــى مبـ عـ

ــفية  ــة الفلسـ ــع الرؤيـ ــان مـ ــة يتفقـ وخطـ

والخصوصيـــة اللغويـــة. وقـــد اجتهـــد هـــو 

نفســـه يف التطبيـــق العمـــي لرؤيتـــه يف 

ــه يف  ــكان لـ ــح؛ فـ ــكلة املصطلـ ــالج مشـ عـ

ـــاد  ـــنّي واجته ـــداع ب ـــز وإب ـــك إســـهاٌم متمي ذل

ــود. محمـ

)2( تأثيل المصطلح الفلسفي في 
تجربة طه عبد الرحمن: 

كانــت الخطــوة الكــرى التــي خطاهــا طه 

ــح  ــل املصطل ــق تأصي ــن يف طري ــد الرحم عب

ــه  ــل مضامين ــي تأصي ــه ه ــفي وإبداع الفلس

نفســها وإبداعهــا؛ فقــد ربــأ بنفســه أن يقــع 

فيــا وقــع فيــه املقلــدة العــرب املعــارصون 

مــن االشــتغال باملنقــول الفلســفي »مبــا ال 

يتعــدى رتبــة اســتعال اآللــة«)3))، وعقــد 

رتبــة  مــن  باألمــة  االنتقــال  عــى  العــزم 

االصطنــاع  رتبــة  إىل  بالفلســفة  االشــتغال 

لهــا))))، فكانــت تلــك هــي الخطــوة الصحيحة 

يف طريــق عــالج مشــكلة املصطلــح؛ أن تتلــك 

ــك  ــهل علي ــون، فيس ــوم وتنتــج املضم املفه

تســمية األشــياء بعــد اســتيعابها أو إيجادهــا.

ســلك طــه عبــد الرحمــن مســلكن يف عالج 

مشــكلة املصطلــح، أحدهــا: تأصيــل املقابــل 

ــه  ــل ل ــح املنقــول حــني وجــود مقاب للمصطل

يف املجــال التــداويل العــريب، وثانيهــا: إنشــاء 

املفهــوم إنشــاًء، واخــراع مصطلحــه الحامــل 

لــه وفــق مقتضيــات الخصوصيــة اللغويــة 

ــة.  واملعرفي

ــم  ــت املفاهي ــد كان ــك: »وق ــول يف ذل يق

التــي اجتهدنــا يف تأثيلهــا عــى نوعــني اثنــني: 

ــا أنَّهــا مفاهيــم مــن وضعنــا، ويتجــى  إمَّ

مدلوالتهــا  نضــع  كوننــا  يف  لهــا  تأثيلنــا 

االصطالحيــة بالبنــاء عــى هــذا النــوع أو 

ــا يف  ــه عليه ــل ومنارس ــواع التأثي ــن أن ذاك م

مواضعهــا املختلفــة متــى عّنــت لنــا فائدته يف 

إمنــاء قوتهــا اإلجرائيــة، وإمــا أنهــا مــن وضــع 

)3)) طــه، عبــد الرحمــن، فقــه الفلســفة: 1- الفلســفة والرتجمــة، مصــدر 

ســابق، )ص/ )5).

)))) املصدر السابق، )ص/ 53).
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غرينــا، فنعمــل، يف توظيفنــا لهــا، عــى تزويــد 

مدلوالتهــا العباريــة بجانــب إشــاري عــى 

قــدر مــا تطيــق، حتــى إنهــا قــد تظهــر أحيانـًـا 

عــى أيدينــا بغــري مــا تظهــر بــه عنــد غرينــا، 

لعــدم اســتناده إىل هــذه اإلشــارة واســتنادنا 

ــى أن ال  ــا ع ــع شــديد حرصن ــا، م نحــن إليه

ــراك يف املقصــود  ــباب االش ــا أس ــع بينن تنقط

ــد«)5)). ــي الواح االصطالح

ســلك طــه عبــد الرحمــن مســلكين فــي 

أحدهمــا:  المصطلــح،  مشــكلة  عــالج 

تأصيل المقابل للمصطلح المنقول حين 

وجــود مقابــل لــه فــي المجــال التداولي 

العربــي، وثانيهمــا: إنشــاء المفهــوم 

إنشــاًء، واختــراع مصطلحــه الحامــل لــه 

وفــق مقتضيــات الخصوصيــة اللغويــة 

والمعرفيــة. 

)1.2( تأثيل المقابل: 

وقـــــف طــه عبــد الرحمـــــــن عنــد 

ــا عــى غــري  ــت إلين ــرية نُقل ــات كث مصطلحــ

ــا  ــح وفًق ــل املصطل ــه يف تأثي ــى نظريت مقت

ــول  ــة املنق ــداويل لألم ــال الت ــات املج ملقتضي

ــدر  ــفي، مص ــول الفلس ــفة: 2- الق ــه الفلس ــن، فق ــد الرحم ــه، عب )5)) ط

ســابق، )ص/ )6).

إليهــا فاعــرض عليهــا، وكشــف وجــه القصــور 

فيهــا، واســتعمل بدلهــا مصطلحــات مأصولــة 

ــذه  ــن ه ــكاال، وم ــى استش ــة وأغن أدق دالل

ــأيت:  ــا ي ــات م املصطلح

ــة  ــه وقف ــف ط ــر: وق ــدل الفك ــر ب - النظ

طويلــة مــع الرجمــة العربيــة للكوجيتــو 

 ،»Je pense; donc je suis« الديــكاريت: 

ــا  ــرية، منه ــات كث ــت يف آف ــا وقع ــرأى أنَّه ف

التطويــل والتهويــل، ومنهــا املخالفــة ملضمون 

مقولــة ديــكارت، ومنهــا غيــاب أدىن مارســة 

للتفلســف. وال يهمنــا اآلن تفصيــل نقــده 

لتلــك الرجمــة)6))، وال حتــى تفصيــل دفاعــه 

ــا)7))،  ــي جــاء به ــة الت عــن الرجمــة التأصيلي

ــن  ــه هــذه ع ــه يف ترجمت ــا عدول ــا يُهمن وإمنَّ

مصطلــح »الفكــر« إىل مصطلــح »النظــر«، 

حــني رأى أن يقابــل املقولــة الديكارتية مبقولة 

عربيــة خالصــة، ال تــكاد تُحيــل عــى أصلهــا 

لفظتــان  تجــد«:  »انظــر  األجنبــي؛ وهــي 

فقــط، يربــط بينهــا ربــاط الــشط، أوالهــا 

ــى: إن  ــون املعن ــاد، ليك ــا إيج ــر وثانيته نظ

إعالــك النظــر رشط يف معرفــة الوجــود، وهو 

ــة.  ــة الديكارتي ــر للمقول ــى الظاه ــري املعن غ

ــفة؛  ــه الفلس ــه: فق ــن كتاب ــع م ــاب الراب ــك يف الب ــل ذل ــر تفصي )6)) ينظ

ــة. ــفة والرجم )- الفلس

ــول  ــفة؛ )- الق ــه الفلس ــه: فق ــة كتاب ــك يف مقدم ــل ذل ــر تفصي )7)) ينظ

ــفي. الفلس
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يُهمنــا إًذا أن ننظــر يف ســبب عــدول طــه 

عبــد الرحمــن عــن الفكــر إىل النظــر. وال 

يتســع املقــام الســتيفاء تفصيــل هــذا الســبب 

ملــا اتســم بــه منهــج طــه يف التفلســف مــن 

اإلحاطــة والتعمــق والتوســع وتقليــب األمــر 

ــِف بذكــر  ــرية، فلنكت الواحــد عــى وجــوه كث

بعــض مــا ذكــره طــه عبــد الرحمــن مــن 

ــه  ــق علي ــذي يطل ــدول ال ــذا الع ــباب ه أس

ــل«. ــح »التحوي مصطل

يـرى طـه عبـد الرحمـن أن لفـظ »نظـر« 

وهـو   ،»penser« للفـظ  مضمونيًـا  مناسـب 

اإلدراك مـن  االسـتعال وأقـرب إىل  أشـيع يف 

»فكـر«. وأن مدلولـه اللغوي »اإلقبال بالبصــر 

عـى الـيء، طلبًـا لرؤيتـه« موصـول مبعنـاه 

االصطالحـي، وهو »اإلقبال بالعقل نحو اليء، 

الوصـل يتضمـن  ه بهـذا  طلبًـا ملعرفتـه«. وأنَـّ

يُسـتعمل  إذ  عليـه؛  ويزيـد  »الفكـر«  معنـى 

حيـث ال ميكـن اسـتعال لفـظ »الفكـر« مـن 

واملقاربـة  )املناظـرة)  املقابلـة  معـاين  أداء 

والبحـث. ويتعلـق خالفًـا للفكـر باملحسـوس 

كـا يتعلـق باملعقـول، فيـؤدي معنـى مضمـرًا 

يف مقولـة ديـكارت رّصح بـه بعـد ذلـك حـني 

وإرادة وخيـااًل  »النظـر« سـمًعا  »ليـس  قـال: 

فحسـب؛ بـل اإلحسـاس هـو أيًضـا نظـر«)8)).

)8)) ينظــر: طــه، عبــد الرحمــن، فقــه الفلســفة: 1- الفلســفة والرتجمــة، 

مصــدر ســابق، )ص/ )7)، 73)).

ــن  ــن أن مـ ــد الرحمـ ــه عبـ ويضيـــف طـ

ــا »ديـــكارت«  املعـــاين التـــي اســـتعمل فيهـ

ـــاء  ـــه أس ـــيًّا ل ـــى أساس ـــظ »penser« معن لف

أربعـــة مختلفـــة، هـــي: اإلدراك املبـــارش، 

والوضـــوح والتميـــز، والحـــدس، والبادئيـــة، 

معنـــى  عـــى  تحيـــل  جميعهـــا  وهـــذه 

األمـــر  كان  وإذا  العربيـــة.  يف  »البديهـــة« 

كذلـــك؛ فـــإنَّ »النظـــر« أوىل مـــن »الفكـــر« 

مناســـبة لــــ »penser«؛ إذ »النظـــر« يكـــون 

بديهـــة كـــا يكـــون رويـــة، أمـــا »الفكـــر« فـــال 

ـــة)9)). ـــون إال روي يك

وعـــى هـــذا، فـــإن »الســـامع مـــا أن يُلقـــى 

ــر يف  ــى تخطـ ــر«، حتـ ــول »انظـ ــه بالقـ إليـ

ـــار«  ـــو »اإلبص ـــرى نح ـــاين ت ـــذه املع ـــه ه بال

و»املالحظـــة«،  و»التدبـــر«  و»البحـــث« 

فتتهيـــأ نفســـه ألن يبنـــي عليهـــا معـــايَن 

غريهـــا تجعـــل هـــذا القـــول ألصـــق باملأصـــول 

ــب أن تكـــون  منـــه باملنقـــول؛ ومـــن عجـ

ــن  ــك عـ ــي ال تنفـ ــاين األوىل التـ ــذه املعـ هـ

اســـتعال »انظـــر« يف اللســـان العـــريب، جـــزًءا 

مـــن املعـــاين الذهنيـــة التـــي حمـــل عليهـــا 

»ديـــكارت« القـــول: Je pense«« وجعلـــه 

.((0(»»»je suis :ــول ــه القـ ــّرع عليـ ــاًل فـ أصـ

)9)) ينظر: املصدر السابق، )ص/ 73)، )7)).

)0)) املصدر السابق، )ص/ 80)).
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- االستبصار بدل الحدس: 

»النظــر«  مصطلــح  عــن  بعيــد  غــري 

ــح  ــار مصطل ــن يخت ــد الرحم ــه عب ــد ط نج

ــاًل  ــاًل عــن »الحــدس« مقاب »االســتبصار« بدي

ملصطلــح »«intuition، الــذي عرّفــه ديــكارت 

بقولــه: »هــو اإلدراك الراســخ لذهــن خالــص 

ــده  ــل وح ــور العق ــن ن ــئ ع ــه، الناش ومنتب

ـه  والــذي هــو أيقــن مــن االســتنباط؛ ألنَـّ

أبســط منــه«)))).

وحجتــه يف ذلــك أنَّ اللفظــة الفرنســية 

تتضمــن معنيــني: معنــى حســيًّا هــو »رؤيــة 

العــني«، ومعنــى ذهنيًّــا هــو »رؤيــة الذهن«، 

ــه ال  ــه عــى أنَّ ــكارت إىل التنبي ــر دي مــا اضطَ

ــة؛ وأن  ــل الذهني ــية ب ــة الحس ــد الرؤي يقص

لفــظ »الحــدس« يف العربيــة يــدل لغــة عــى 

»الظــن« و»التخمــني« وليس اإلدراك الراســخ؛ 

 intuition»« ــن ترجــم ــإن م ــك، ف وعــى ذل

ــذي  ــق ال إىل »الحــدس« ســلك عكــس الطري

ــه  ــكارت يف وضــع مفهومــه؛ إذ نقل اتبعــه دي

ــيس«  ــو »اإلدراك الح ــب ه ــى قري ــن معن م

إىل معنــى بعيــد هــو »اإلدراك الذهنــي«؛ 

يف حــني أن املرجــم العــريب نقلــه مــن معنــى 

ــب هــو  ــي قري ــى ذهن ــد إىل معن لغــوي بعي

ــفي،  ــول الفلس ــفة: 2- الق ــه الفلس ــن، فق ــد الرحم ــه، عب ــر: ط )))) ينظ

مرجــع ســابق، )ص/ 3))).

»اإلدراك املبــارش«، باإلضافــة إىل »أن لفــظ 

»الحــدس« ليــس فيــه من معنــى الرؤية يشء، 

ــي  ــول االصطالح ــوم املدل ــى ال يق ــو معن وه

لـــ««intuition بدونــه«)))).

أما »االسـتبصار« فهو جديـر حًقا بأن يحل 

محـل »الحـدس« للداللـة عـى مـا تـدل عليه 

اللفظـة الفرنسـية؛ ذلـك أن البـر يف العربية 

لـه لفظ مـن عائلته هـو »البصـرية« يدل عى 

غـري املعنـى الحـيس الذي يدل عليـه؛ إذ األول 

يـدل عـى نـور العـني أمـا الثـاين فيـدل عـى 

نـور العقـل. وهكـذا يحصـل لدينا مـن األصل 

وهـو  أولهـا  مصـدران:  ر)  ص  )ب  الواحـد 

»البـر« يـدل عـى اإلدراك الحـيس، والثـاين 

وهو »االسـتبصار« يدل عـى اإلدراك الذهني. 

موصولـة  مصطلـح  اسـتعال  أن  شـك  وال 

داللتـه االصطالحيـة بداللته اللغويـة أَوىل ماَّ 

ليـس كذلـك؛ »وحسـبك شـاهًدا عـى ذلك أن 

 intuition« لـه:  قيـل  إذا  الفرنـيس  املتلقـي 

est une vue’«l، أي إن »«intuition رؤيـة، 

حـد  إىل  البداهـة  غايـة  يف  املعنـى  وجـد 

القـوام  مـن  مأخـوذ  ه  بأنَـّ لعلمـه  االبتـذال، 

التأثيـي للفـظ، أمـا إذا قيـل للمتلقـي العريب: 

»الحـدس رؤيـة«، فإن عقله ال يكاد يستسـيغ 

ألول وهلـة هـذا القـول، ملـا يبتـدر إىل ذهنـه 

)))) املصدر السابق، )ص/ 5))).
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طرفيـه،  بـني  املوجـود  التعـارض  وجـه  مـن 

وهـو أن الحـدس اعتقـاد، واالعتقـاد ال يُـرى، 

القـول:  القـول عنـده مبنزلـة  إذ يكـون هـذا 

الجهـد  بـذل  »االعتقـاد رؤيـة«، فيحتـاج إىل 

يف رصف مـا سـبق إىل فهمـه، ثـم إىل إعـال 

فكـره طويـاًل لـي يقتنـص وجًهـا مـن الداللـة 

يجمـع بـني هذيـن الطرفـني املتنافريـن«)3)).

اتخــذ  التأمــل:  بــدل  الفكــر  إعــال 

املتفلســفة العــرب لفــظ »تأمــل« مقابــاًل 

ــى  ــادة معن ــي »«réflexion إلف للفــظ األجنب

ــا  ــد النظــر« وصًف »إعــادة الفكــر« أو »تجدي

للفلســفة. ولكــن طــه عبــد الرحمــن رأى أن 

ــه  ــي ألنَّ ــه األجنب ــن مقابل ــم م ــل« أع »التأم

الــيء  النظــر يف  إعــادة  »يفيــد معنــى« 

ــا  ــه، بين ــتيقان من ــا لالس ــرث، طلبً ــرة أو أك م

إىل  النظــر  »عــودة  معنــى  يفيــد  الثــاين 

نفســه«، طلبًــا للتعمــق يف الــيء)))). ولذلــك 

ــا آخــر هــو »إعــال الفكــر«  اقــرح مصطلًح

منتقــًدا متابعــة املتفلســف العــريب لصيــغ 

ــد  ــوال تقي ــال: »ول ــة، فق املصطلحــات األجنبي

ــغ  ــة لصي ــديد املتابع ــريب بش ــف الع املتفلس

بالعبــارة  ذلــك  يف  الكتفــى  املصطلحــات، 

العربيــة البليغــة: »إعــال الفكــر« وقــال 

)3)) املصدر السابق، )ص/ 5))).

ــدر  ــة، مص ــفة والرتجم ــفة: 1- الفلس ــه الفلس ــن، فق ــد الرحم )))) ، عب

ســابق، )ص/ )3)).

»الفلســفة إعــال الفكــر«؛ ثــم إنــه لــو عــرف 

كيــف يســتثمر هــذه العبــارة، استشــكااًل 

ــكاالت  ــاٍن وإش ــا مبع ــرج منه ــتدالاًل، لخ واس

بهــا مقابلهــا  فلســفية طريفــة ال يســمح 

األجنبــي، وقــد يكــون مــن هــذه املعــاين 

واإلشــكاالت أن »الفكــر ال يكــون فلســفيًّا 

حتــى يدخــل صاحبــه يف العمــل ويبلــغ فيــه 

أعــى املراتــب«، ومتــى صــارت الفلســفة 

ــل« الفكــري،  ــوغ النهايــة يف »العم هــي بل

ــا  ــذي يجعله ــول ال ــا يف املنق ــت حده خالف

ــًا  ــد« الفكــري، عل ــة يف »التجري ــغ النهاي تبل

ــق  ــو تعل ــد ول ــق التجري ــأن العمــل ال يطاب ب

بالفكــر؛ إالَّ أن املتفلســف العــريب يُؤثــر يف 

عبــارة »إعــال الفكــر« لفــظ »التأمــل«، 

األحــوال  أحســن  يف  تصلــح  أنهــا  ويقــرر 

مقابــاًل للمصطلــح األجنبــي »بانســيه«)25)، 

متبًعــا عادتــه يف تقســيم املعجــم العــريب 

عــى مقتــى املعجــم األجنبــي« )6)).

ــه  ــن أن ــد الرحم ــه عب ــن كالم ط ــنّيٌ م وب

يف  يســتقل  أن  العــريب  للمتفلســف  يريــد 

صناعــة مصطلحاتــه عــن الفلســفة األجنبيــة، 

وأن يتفلســف يف هــذه الصناعــة تفلســًفا 

يكــون  بحيــث  خصوصيتــه،  عــى  داالًّ 

(25( Pensée.

)6)) املصدر السابق، )ص/ 33)).



العددان 6 ، 7
227ربيع وصيف 2018 م 

مصطلحــه حامــاًل مفهوميــة متميــزة متصلــة 

بخصوصيتــه املعرفيــة، وهــذا هــو جوهــر 

ــى املجــال  ــه إىل التفلســف عــى مقت دعوت

التــداويل لألمــة. 

الوجــدان بــدل االنفعــال: وحــرص طــه 

عبــد الرحمــن عــى مراعــاة الــدالالت الدقيقة 

ــم  ــتثار املعج ــة، واس ــات األجنبي للمصطلح

العــريب الغنــي بالــدالالت النفســية الدقيقــة، 

فاعــرض عــى اتخــاذ لفــظ »انفعــال« مقابــاًل 

معتــرًا   ،»affection« األجنبــي  للمصطلــح 

»االنفعــال«، ومقرحــا  مــن  أوىل  »التأثــر« 

لفظــا آخــر غريهــا يــراه أدلَّ عــى املصطلــح 

ــك:  ــول يف ذل ــدان«؛ يق ــو »ِوج ــي، وه األجنب

»غــري أن هــذا املصطلــح الفرنــيس يزيــد قــوة 

ــه  ــر يجــد في ــر؛ إذ هــو تأث ــق التأث عــن مطل

صاحبــه نوًعــا مــن التعلــق مبــا تأثــر بــه؛ 

ويبــدو أن اللفــظ العــريب املتــداول الــذي 

يجمــع إىل معنــى »التأثــر« معنــى »التعلــق« 

ــدان«،  ــد« أو »ِوج ــني، »َوْج ــى التعي ــو، ع ه

ــفية  ــم الفلس ــض املعاج ــار بع ــون اختي فيك

»الوجــدان« ألداء مدلــول  للفــظ  العربيــة 

هــذا املصطلــح األجنبــي قــد صــادف الصواب 

الــذي افتقدتــه الرجمــة التــي اعتمــدت لفظ 

ــال««)7)). »انفع

ــدر  ــفي، مص ــول الفلس ــفة: 2- الق ــه الفلس ــن، فق ــد الرحم ــه، عب )7)) ط

ســابق، )ص/ )))).

مصطلحـــات أخـــرى: ال يتســـع املقـــام 

لتفصيـــل دواعـــي اختيـــار طـــه عبـــد الرحمـــن 

املصطلحـــات  عـــن  بديلـــة  ملصطلحـــات 

التـــي يتداولهـــا املرجمـــة العـــرب عـــى 

غـــري تدقيـــق وتأصيـــل، فلنكتـــِف باإلشـــارة 

ـــا  ـــر بعضه ـــا نذك ـــا، ولعلن ـــة إىل بعضه املجمل

اآلخـــر يف ســـياق آخـــر مـــن هـــذا البحـــث. 

عـــن  الرحمـــن  عبـــد  طـــه  عـــّر 

»أنطولوجـــي« بـ»وجـــودي« حينـــا و»كيـــاين« 

ـــه اضطـــر إىل اســـتعاله  ـــا آخـــر)8))، ولكنَّ حيًن

واســـتعمل  كثـــرية.  مـــرات  هـــو  كـــا 

»القوميـــة« بـــدل »اإلثنيـــة« للداللـــة عـــى 

املصطلـــح األجنبـــي »ethnique« موضًحـــا 

أنـــه يســـتعمل لفـــظ »قومـــي« نســـبة إىل 

»قـــوم« وليـــس نســـبة إىل »قوميـــة«)9)). 

»الـــكي«  بـــدل  »الجامـــع«  واســـتعمل 

 ،universel»« مقابـــاًل للمصطلـــح األجنبـــي

ــى  ــع« معنـ ــادة »الجامـ ــك بإفـ ــاًل ذلـ معلـ

»الوصـــل بـــني الناطقـــني« واقتصـــار »كي« 

إفـــادة معنـــى »االنطبـــاق عـــى  عـــى 

ـــة  ـــع« دالل ـــّدًرا يف »الجام ـــوع«)30)، مق املجم

ــة إىل  ــق الَعلاني ــن: مــن ضي ــد الرحمــن، روح الدي )8)) ينظــر: طــه، عب

ســعة االئتانيــة، الــدار البيضــاء، املركــز الثقــايف العــريب )))0))، )ص/ )9).

)9)) ينظــر: طــه، عبــد الرحمــن، فقــه الفلســفة: 1- الفلســفة والرتجمــة، 

مصــدر ســابق، )ص/ ))).

)30) ينظر: املصدر السابق، )ص/ 69).
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ـــط«  ـــذ »املحي ـــة. واتخ ـــى الفاعلي ـــة ع الصيغ

الحاكـــم  وصـــف  يف   global»»لــــ مقابـــاًل 

املطلـــق املتألـــه بديـــاًل ملصطلـــح »الشـــمويل«، 

مســـتثمرًا مـــا يف اســـم الفاعـــل »املحيـــط« 

مـــن اإلحاطـــة، وكـــون هـــذه الصفـــة مـــن 

أســـاء اللـــه الحســـنى، ليوحـــي ذلـــك 

مبـــا يف الحاكـــم املحيـــط مـــن رغبـــة يف 

التألـــه))3). كـــا فضـــل »التقويـــض« عـــى 

»التفكيـــك«))3) مراعـــاة لدقـــة الداللـــة، 

و»الراكبـــي« )املحـــور) عـــى »التوزيعـــي« 

أو »االســـتبدايل« مراعـــاة للتقابـــل املتجانـــس 

ــي«)33).  ــع »الركيبـ مـ

ـــعٌي  ـــة س ـــن األمثل ـــاه م ـــا ذكرن ويف كل م

حثيـــث لتأثيـــل املصطلـــح يقـــوم عـــى 

ـــة  ـــة األصلي ـــة مزدوجـــة، تنظـــر يف الدالل تأثيلي

ــا،  ــة يف جذورهـ ــي منقبـ ــح األجنبـ للمصطلـ

ـــاظ  ـــة لأللف ـــات الداللي ـــر يف اإلمكان ـــا تنظ ك

العربيـــة املعـــرة عـــن املفهـــوم املـــراد، 

فتختـــار أكرثهـــا مناســـبة وأشـــدها ارتباطًـــا 

بالخصوصيـــة اللغويـــة واملعرفيـــة. ومـــع ذلـــك، 

ــف  ــن يخالـ ــد الرحمـ ــه عبـ ــا طـ ــد رأينـ فقـ

منهجـــه يف بعـــض األحيـــان، فيضطـــر إىل 

))3) ينظر: طه، عبد الرحمن، روح الدين، مصدر سابق، )ص/ 96).

ــفي،  ــول الفلس ــفة: 2- الق ــه الفلس ــن، فق ــد الرحم ــه، عب ــر: ط ))3) ينظ

مصــدر ســابق، )ص/ )6)).

)33) ينظر: املصدر السابق، )ص/ )3)، 35)).

ـــادر))3)،  ـــاء واملص ـــى األس ـــال الــــ»ال« ع إدخ

ويتخـــذ مـــن عبـــارة طويلـــة مقابـــاًل ملصطلـــح 

ــا مبـــدأ اإليجـــاز  أجنبـــي وجيـــز)35)، مخالًفـ

الـــذي يـــدرأ آفـــة التطويـــل.

وفــي كل مــا ذكرنــاه مــن األمثلــة ســعٌي 

علــى  يقــوم  المصطلــح  لتأثيــل  حثيــث 

الداللــة  فــي  تنظــر  مزدوجــة،  تأثيليــة 

منقبــة  األجنبــي  للمصطلــح  األصليــة 

فــي جذورهــا، كمــا تنظــر فــي اإلمكانــات 

المعبــرة  العربيــة  لأللفــاظ  الدالليــة 

عــن المفهــوم المــراد، فتختــار أكثرهــا 

ــا بالخصوصيــة 
ً
مناســبة وأشــدها ارتباط

والمعرفيــة. اللغويــة 

)2.2( إبداع المصطلح: 

ــد  ــه عبـ ــة طـ ــول إنَّ عبقريـ ــن القـ ميكـ

الرحمـــن يف تأثيـــل املصطلـــح تجلـــت يف 

إبـــداع مصطلحـــات جديـــدة أكـــرث مـــن 

ــات  ــي ملصطلحـ ــار التأثيـ ــا يف االختيـ تجليهـ

ــول  ــن األص ــث ع ــل: بح ــؤال العم ــن، س ــد الرحم ــه، عب ــر: ط ))3) ينظ

الثقــايف العــريب،  البيضــاء، املركــز  العمليــة يف الفكــر والعلــم، الــدار 

)))0)م)، )ص/ 7))، )9)، 3)))، وطــه، عبــد الرحمــن، روح الديــن، 

مصــدر ســابق، )ص/ )6).

ــابق، )ص/  ــدر س ــل، مص ــؤال العم ــن، س ــد الرحم ــه، عب ــر: ط )35) ينظ

 « La théorie des multivers« ــيس ــح الفرن ــم املصطل ــث ترج 6)))؛ حي

ــال متناهــي للعوالـــم«. ــة التعــدد ال إىل »نظري
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ـــر  ـــة. وهـــذا أم ـــة للمصطلحـــات األجنبي مقابل

طبيعـــي يتســـق مـــع الظـــروف الطبيعيـــة 

ـــوم  ـــدع املفه ـــث إن مب ـــح؛ حي ـــوالدة املصطل ل

ـــبًا  ـــًا مناس ـــه اس ـــرع ل ـــه أن يخ ـــهل علي يس

وبيئتـــه  اللغويـــة  تربتـــه  مـــن  يســـتله 

الثقافيـــة، أمـــا مرجمـــه فيحتـــاج إىل جهـــد 

ـــب. ـــح املناس ـــداء إىل املصطل ـــف لالهت مضاع

هـــذه  مـــن  نفيـــد  أن  وينبغـــي 

ــال  ــى االنتقـ ــا عـ ــرًة تحملنـ ــة عـ الحقيقـ

ومـــن  االجتهـــاد،  إىل  التقليـــد  مـــن 

ـــر  ـــل اآلخ ـــن تهوي ـــداع، وم ـــاع إىل اإلب االتب

ـــه ال  ـــرَض عـــى قول واتخـــاذه أســـتاًذا ال يُع

ــا  ــان بحريتنـ ــا إىل اإلميـ شـــكاًل وال مضمونًـ

ــف.  ــى التفلسـ ــا عـ ــا وقدرتنـ وخصوصيتنـ

وفيـــا نذكـــره اآلن مـــن منـــاذج اإلبـــداع 

اإلبـــداع  عـــن  املتولـــد  املصطلحـــي 

ــك. ــى ذلـ ــز عـ ــا يحفـ ــفي مـ الفلسـ

ــه  ــح »فقـ ــد مصطلـ ــفة: يُعـ ــه الفلسـ فقـ

ــد  ــه عبـ ــه طـ ــا أبدعـ ــرز مـ ــفة« أبـ الفلسـ

الرحمـــن مـــن املصطلحات/املفاهيـــم. وقـــد 

ــداع  ــد إبـ ــح وليـ ــذا املصطلـ ــداع هـ كان إبـ

علـــٍم جديـــد لــــم يهتـــِد إليـــه قبلـــه غـــريبٌّ وال 

رشقـــّي. علـــم أنشـــأته روح االســـتقالل وهمـــة 

ــان ميتـــع بهـــا طـــه عبـــد  التفلســـف اللتـ

ـــابق  ـــع س ـــا يف موض ـــا بيّن ـــد كن ـــن. وق الرحم

حقيقـــة هـــذا العلـــم ووظيفتَـــه وفائدتَـــه، 

ســـه)36) يف وضـــع  واآلن نبـــنّي منهـــج مؤسِّ

ــل لهـــذا العلـــم الجديـــد. مصطلـــح مؤثَـّ

الفلســفة«  »فقــه  مصطلــح  طــه  آثــر 

عــى احتــاالت اصطالحيــة أخــرى هــي: 

ــفة«  ــد الفلس ــا بع ــفة« و»م ــفة الفلس »فلس

الفلســفة«  و»معرفــة  الفلســفة«  و»علــم 

املصطلحــان  فأمــا  الفلســفة«.  و»فهــم 

األوالن -وهــا يحمــالن داللــة واحــدة- فقــد 

اســتبعدها طــه عبــد الرحمــن العراضــه 

ــفة«)37)،  ــكاس يف الفلس ــوم »االنع ــى مفه ع

وأمــا املصطلحــات الثالثــة األخــرى فقــد رأى 

ــم«  ــة« و»الفه ــم« و»املعرف ــاظ »العل أن ألف

ــى  ــدرة ع ــه« ق ــظ »الفق ــن لف ــل م ــا أق فيه

العلــم  بــه  يتميــز  الــذي  املفهــوم  حمــل 

الــذي وضعــه؛ ذلــك أن »لفــظ »الفقــه« 

يفضــل لفــظ »العلــم« مــن جهــة أنــه أخــص 

ــد  ــه )...)«؛ فق ــل في ــد التأم ــادة قي ــه بزي من

ورد أن: »الفــرق بــني العلــم والفقــه هــو 

ــى  ــكالم ع ــى ال ــم مبقت ــو العل ــه ه أن الفق

ــه  ــه، ألنَّ ــه يفق ــال إن الل ــذا ال يق ــه، وله تأمل

ــه:  ــن تخاطب ــول مل ــل، وتق ــف بالتأم ال يوص

)36) يصـــرِّح طــه عبــد الرحمــن، يف ســياق الحديــث عــن صعوبــة االجتهاد 

يف اســتخراج علــم جديــد، بأنــه اســتخرج بفقــه الفلســفة علــًا غــري 

مســبوق، ووضــع أصــول علــٍم ابتــداًء. ينظــر: الفلســفة والرتجمــة، مصــدر 

ــابق، )ص/ 53). س

ــك يف: الفلســفة  ــوم، فلينظــر ذل )37) ال يتســع املجــال لــشح هــذا املفه

ــابق، )ص/ )3، 33). ــدر س ــة، مص والرجم
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ــه« ...«)38)، كــا  ــول« أي »تأمل ــا أق ــه م »تفق

يفضــل »لفــظ »املعرفــة« مــن حيــث إن 

الفقــه أخــص مــن املعرفــة بإضافــة قيــد 

ــك تقــول »فقهــت  ــرى أن ــا ت ــه؛ أم ــكالم في ال

كالمــه« وال تقــول: »فقهــت ذهابــه ومجيئــه« 

ــة  ــن جه ــم« م ــظ »الفه ... «)39). ويفضــل لف

أنــه يتعلــق بفهــم غــرض املخاطــب مــن 

ــظ  ــا بلف ــم غالبً ــق الفه ــا يتعل ــه، بين خطاب

املخاطــب دون غرضــه مــن الخطــاب)0)).

ــح  ــادة عــى هــذه الخصائــص ملصطل وزي

»الفقــه«، فــإن لــه مزيتــني أخريــني حملتا طه 

عبــد الرحمــن عــى اختيــاره، هــا »العمــل«، 

حيــث يُعــرف الفقــه يف االصطــالح اإلســالمي 

بأنــه »اســتنباط األحــكام العمليــة مــن األدلــة 

ــس  ــه »لي ــث إن ــشف«؛ حي ــة«، و»ال الشعي

يف العلــوم اإلســالمية أرشف مــن الفقــه، ألنَّــه 

ــل  ــز وج ــه ع ــر يف كالم الل ــى النظ ــيٌّ ع مبن

ــلم«)))). ــه وس ــه علي ــى الل ــوله ص وكالم رس

هــذا إذن هــو منهــج طــه عبــد الرحمن يف 

وضــع هــذا املصطلــح؛ ولــو كان األمــر لغــريه، 

هــالل  أليب  املقتبــس  والنــص   .((7  ،(6 )ص/  الســابق،  املصــدر   (38(

اللغــة«. يف  »الفــروق  يف  العســكري 

)39) املصدر السابق، )ص/ 7)).

)0)) ينظر: املصدر السابق، )ص/ 8)).

)))) املصدر السابق، )ص/ 30).

ــني  ممــن يتحرجــون مــن كل لفــظ يحمــل ب

ــن لرفــض لفــظ »الفقــه«،  ــار التدي ــه آث طيات

تُطــارده  املســاجد  أن  منــه  إليــه  وخيِّــَل 

وتُرغمــه عــى دخولهــا وهــو كاره. وهــذا 

ــدع ويضــع  ــر ويب ــن يفك ــني م ــرق ب هــو الف

ــه  ــن داخــل مجال ــم واملصطلحــات م املفاهي

التــداويل، ومــن ال يســتطيع أن يفكــر أو يُنتــج 

ــوَب غــريه. إال وهــو مســتعرٌي لفكــره ث

الرتجــات الثــالث: قــاد فقــه الفلســفة طه 

ــة  ــكالية صل ــر يف إش ــن إىل النظ ــد الرحم عب

ــاَف  ــره اكتش ــج نظ ــفة، فأنت ــة بالفلس الرجم

التــي  نتيجــٍة مؤســفٍة، هــي أن الطريقــة 

ــم  ــت بينه ــة حال ــرب الرجم ــا الع ــارس به م

ــره يف  ــّن نظ ــداع، ولك ــف واإلب ــني التفلس وب

طريــق الخــروج مــن نفــق االتبــاع هــداه إىل 

ــد. ــوم جدي ــم ومفه ــج قيّ ــر مبنه الظف

دون طريـــق  الحائلـــة  الرجمـــة  أمـــا 

التفلســـف فهـــي رضبـــان: »تحصيليـــة« 

الفاتحـــة  الرجمـــة  وأمـــا  و»توصيليـــة«. 

ـــة«.  ـــة »التأصيلي ـــي الرجم ـــداع فه ـــق اإلب ألف

ــالث:  ــات ثـ ــا ترجـ ــع لدينـ ــذا يجتمـ وهكـ

تحصيليـــة وتوصيليـــة وتأصيليـــة.

العـــرب هـــذه  عنـــد  يكــــــن  لــــم 

ـــات،  ـــواع الرج ـــة ألنــ ـــات واصف املصطلح

بـــل كان عندهـــم تقســـيم تقابـــي آخـــر 
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مـــن قَبيـــل: الرجمـــة الحرفيـــة والرجمـــة 

والرجمـــة  املبـــارشة  الرجمـــة  الحـــرة، 

اللغويـــة  الرجمـــة  املبـــارشة،  غـــري 

والرجمـــة الثقافيـــة)))). ولكـــن طـــه عبـــد 

املســـلك  هـــذا  عـــى  خـــرج  الرحمـــن 

التقليـــدي كلـــه، وجـــاء بفلســـفة جديـــدة 

ومفهـــوم جديـــد، فـــكان لـــه )أو عليـــه) 

ــق  أن يخـــرع مصطلحاتـــه الخاصـــة، فُوفّـ

أميـــا توفيـــق، بـــل وجـــد نفســـه يف ســـعة 

مـــن أمـــره، يختـــار إحـــدى ســـبيلني يف 

مبينـــٌة  جديـــدٌة  كلتاهـــا  االصطـــالح، 

ــة/  ــة/ التوصيليـ ــا التحصيليـ ــة: إمـ وجميلـ

التعلميــــــة/  وإمـــــــا  التأصيليــــــة)3))، 

ــة)))). ــة/ اإلبداعيـــ التعليميــــ

العقالنيـــات الثـــالث: وقـــف طـــه عبـــد 

الرحمـــن مـــن الفلســـفة الغربيـــة موقـــف 

ــا  ــرأى أنهـ ــف، فـ ــد املتفلسـ ــائل الناقـ املُسـ

فلســـفٌة محكومـــة بشوطهـــا التداوليـــة، 

ـــوم  ـــا تق ـــة، وأنه ـــة واملعرفي ـــة والعقدي اللغوي

ـــت  ـــام ال تثب ـــى أوه ـــت ع ـــة بُني ـــى عقالني ع

الفلســفة  الرحمــن يف هامــش )ص/ 300) مــن  أورد طــه عبــد   ((((

والرجمــة قامئــة طويلــة مــن التقابــالت املحــددة ألنــواع الرجمــة، بعضهــا 

ــه.  ــه نفس ــراح ط ــن اق ــون م ــد يك ــا ق ــداول وبعضه مت

)3)) ينظــر: الفلســفة والرجمــة، مصــدر ســابق، )ص/ 300). والقــول 

الفلســفي، مصــدر ســابق، )ص/ 9)).

ــد الرحمــن، الحــق العــريب يف االختــالف الفلســفي،  )))) ينظــر: طــه، عب

الــدار البيضــاء، املركــز الثقــايف العــريب )006)م)، )ص/ )))، ومــا بعدهــا).

للمســـاءلة)5))، وأن هنـــاك درجـــات مـــن 

ـــة  ـــة، وأن العقالني ـــة متفاوت ـــة متباين العقالني

ـــالمي  ـــريب اإلس ـــداول الع ـــال الت ـــة مبج الخاص

ـــه  ـــزة مختلفـــة، وكان علي ـــة متمي هـــي عقالني

ـــا الخـــاص. ـــة مصطلحه ـــكل عقالني أن يضـــع ل

ســاها  فقــد  الغربيــة  العقالنيــة  ــا  أمَّ

»املجــردة«؛ ألنَّهــا مجــردة مــن األخالقيــة 

مفصولــة عــن الغيــب)6)). وأمــا العقالنيــة 

درجتــني:  عــى  عقالنيــة  فهــي  اإلســالمية 

ــد  ــة املقاص ــا إىل معرف دة«؛ باهتدائه ــدَّ »مس

النافعــة، و»مؤيَّــدة«؛ باهتدائهــا إىل تحصيــل 

ــة  ــا ثالث ــون لدين ــة)7)). فيك ــائل الناجع الوس

مصطلحــات تتصــل بتحديــد أنــواع العقالنية: 

دة، ومؤيَّــدة. وغــرُي خــاٍف مــا  مجــرَّدة، ومســدَّ

ــة  ــن املفعولي ــاظ م ــذه األلف ــه ه ــت علي بني

ــود. ــذا الوج ــه يف ه ــل الل ــى فع ــة ع الدالّ

عبــد  طــه  ونظــر  والعمــالن:  النظــران 

الرحمــن فيــا ميكــن أن تختــص بــه الفلســفة 

عــن  تيزهــا  خصائــص  مــن  اإلســالمية 

الفلســفة الغربيــة، فــرأى عقالنيتهــا متصفــة 

ــد  ــاهمة يف النق ــالق: مس ــؤال األخ ــن، س ــد الرحم ــه، عب ــر: ط )5)) ينظ

األخالقــي للحداثــة الغربية، الــدار البيضــاء، املركز الثقايف العــريب )006)م)، 

ــد  ــي وتجدي ــد الرحمــن، العمــل الدين ــا بعدهــا). وطــه، عب )ص/ ))، وم

ــريب )997)م)، )ص/ 7)، 8)). ــايف الع ــز الثق ــاء، املرك ــدار البيض ــل، ال العق

)6)) ينظــر: طــه، عبــد الرحمــن، ســؤال األخالق، مصــدر ســابق، )ص/ ))).

)7)) ينظر: املصدر السابق، )ص/ 76-59).
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بالغيبيــة،  متصلــة  وعلميتهــا  باألخالقيــة، 

فــكان ال بـُـدَّ أن يتصــور لهــا نظــرًا غــري النظــر 

الفلســفي الغــريب، وعمــاًل غــري العمــل الــذي 

تدعــو إليــه الفلســفة الغربيــة؛ فــا كان منــه 

ــه  ــن خصوصيت ــار م ــد يف إط ــوى أن يجته س

اللغويــة والعقديــة، فاهتــدى إىل تقســيم 

النظــر نظريــن: »ملــي« ينظــر يف األشــياء 

بوصفهــا ظواهــر حاملــة ألوصــاف تقــوم 

بينهــا عالقــات موضوعيــة، و»ملكــويت« ينظــر 

يف األشــياء بوصفهــا آيــات دالــة عــى الحكمــة 

مــن وجودهــا، كالحيــاة أو البعــث أو الرحمــة 

أو النعمــة)8)). 

كــا اهتــدى إىل تقســيم العمــل عملــني: 

أو  األفــراد  بــني  تعــاون  وهــو  »تعــاوين«؛ 

املجتمعــات مطلــق مــن كل صفــة، فقــد 

والعــدوان،  اإلثــم  عــى  تعاونًــا  يكــون 

ــخاص  ــني األش ــل »ب ــو تعام ــاريف«؛ وه و»تع

املختلفــني واألمــم املختلفــة عــى مقتــى 

قيــم الخــري«)9)).

األربعــة  املصطلحــات  هــذه  أن  وبــنّي 

هــي مــن إنشــاء طــه عبــد الرحمــن تطبيًقــا 

مــن مجالــه  املصطلــح  توليــد  ملنهجــه يف 

)8)) ينظــر: طــه، عبــد الرحمــن، الحــق اإلســالمي يف االختــالف الفكــري، 

الــدار البيضــاء، املركــز الثقــايف العــريب )006)م)، )ص/ 8)، 9)).

)9)) املصدر السابق، )ص/ ))).

ــم؛  ــرآن الكري ــا الق ــو هن ــذي ه ــداويل ال الت

فـ»امللــك« و»امللكــوت« مصطلحــان قرآنيــان 

وثانيهــا  الشــهادة  بعــامل  أولهــا  يرتبــط 

و»التعــارف«  و»التعــاون«  الغيــب،  بعــامل 

مصطلحــان قرآنيــان كذلــك، ورد أولها مجرًدا 

ــَوى  ــرِبِّ َوالتَّْق ــَى الْ ــوا َع ــة: }َوتََعاَونُ ــن القيم م

ــْدَواِن{ ]املائــدة:  ــِم َوالُْع ــَى اإْلِثْ ــوا َع َواَل تََعاَونُ

)[، وورد ثانيهــا مقيــًدا بـ»املعــروف«، وتلــك 

هــي الداللــة التــي اســتنبطها طــه عبــد 

ــْم  ــه عــز وجــل: }َوَجَعلَْناكُ الرحمــن مــن قول

ــرات: 3)[. ــوا{ ]الحج ــَل لَِتَعاَرُف ــُعوبًا َوَقَبائِ ُش

ــد الرحمــن يف  ــان: ونظــر طــه عب الحداثت

مفهــوم الحداثــة نظــرة تجديديــة ال تقليديــة، 

مــن بعــد مــا رأى شــعارات »الحداثــة« تُرفــع 

يف كل ســاحة مــن ســاحات الســجال الثقــايف 

ــر وال يف  ــا ال يف الفك ــَر مثارَه ــم ي ــريب، ولـ الع

العمــل؛ فبــدا لــه أمــٌر غايــٌة يف الخطــورة 

ــكاًل  ــت ش ــة ليس ــو أن الحداث ــة، وه املعرفي

محــدًدا ميكــن أن يُنَقــل كــا هــو مــن بيئــة 

ــا هــي روٌح تتجســد بأشــكال  إىل أخــرى، وإمنَّ

ــا حاولــوا  شــتى، وأن »الحداثيــني« العــرب إمنَّ

ــي  ــة ه ــا للحداث ــورة بعينه ــتعريوا ص أن يس

ــذوا  ــوا أن يأخ ــم يجرب ــة، ولـ ــورة الغربي الص

بـ»الــروح«؛ فــكان ال بـُـدَّ أن يُنشــئ مصطلحني 

مييــزان بــني مبــادئ الحداثــة وتطبيقاتهــا، 

الحداثــة«  »روح  مصطلحــي  إىل  فاهتــدى 
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و»واقــع الحداثــة«)50). فــكان ذلــك تفــرًدا 

منــه تفكــريًا وتســميًة؛ إذ تكلــم النــاس قبلــه 
عــن جوهــر الحداثــة وعــن روح الديــن، 
ورمبــا اقربــوا مــن معنــى التايــز بــني حقيقة 
الحداثــة ومظاهرهــا الخارجيــة، ولكنَّهــم لـــم 
يصطنعــوا مصطلًحــا بيّنــا مســتقاًل هــو »روح 

ــة«))5).  الحداث

عبــد  طــه  ولّــد  أخــرى:  مصطلحــات 

ــًدا  ــرية، تولي ــرى كث ــات أخ ــن مصطلح الرحم
يف  العربيــة  االشــتقاقية  للخاصيــة  مراعيًّــا 
مخالفــة  إىل  ومضطــرًا  األحيــان،  غالــب 

قليلــة. أحيانًــا  املتــداول  القيــاس 

فمـــن هـــذه املصطلحـــات »الفكرانيـــة«))5) 
 .»Idéologie« مقابـــاًل للمصطلـــح األجنبـــي
ـــح  ـــى مصطل ـــا ع ـــا قياًس ـــه صاغه ـــدو أن ويب
»العلانيـــة« بإضافـــة األلـــف والنـــون كـــا 
جـــرت العـــادة مـــع بعـــض مصطلحـــات 

»العرفانيـــة«  نحـــو  اإلنســـانية  العلـــوم 

)50) ينظــر: طــه، عبد الرحمــن، روح الحداثة: املدخل إىل تأســيس الحداثة 

ــريب )006)م)، )ص/ 5)). ــايف الع ــز الثق ــاء، املرك ــدار البيض ــالمية، ال اإلس

ــاج إىل  ــه يحت ــة) ذات ــح )الحداث ــى أن مصطل ــه ع ــد التنبي ــن املفي ))5) م

مســاءلة، ولكــن طــه عبــد الرحمــن لـــم يفعــل ذلــك تســليًا باألمــر الواقــع 

ــا شــائًعا  ــا مفهوًم ــق، وجعله ــاَّ تُطي ــرث م ــل هــذه اللفظــة بأك ــذي حّم ال

عامليًّــا جاريـًـا عــى كل لســان؛ وإن كان ملـّـح إىل إمــكان تجــاوزه هــو ذاتــه، 

حينــا قــال: 

))5) ينظــر: طــه، الرحمــن، تجديــد املنهــج يف تقويــم الــرتاث، الــدار 

والفلســفة  العــريب )007)م)، )ص/ ))، 5)).  الثقــايف  املركــز  البيضــاء، 

.(59 )ص/  والرتجمــة، 

ومنهـــا  و»الجســـانية«.  و»النفســـانية« 

ــو  ــاين«، وهـ ــاًل للـ»علـ ــاين«)53) مقابـ »الّديـ

ـــا  ـــة. ومن ـــن والسياس ـــني الدي ـــل ب ـــذي يص ال

»الَفَقهـــوت« قياًســـا عـــى »الَكَهنـــوت«، 

ــه  ــص يف الفقـ ــي تختـ ــة التـ ــي »الهيئـ وهـ

الصناعـــي، وتّدعـــي األحقيـــة يف تـــويل الحكـــم 

ــؤونهم  ــريًا لشـ ــاس، تدبـ ــى النـ ــة عـ والواليـ

ــة«،  ــا »القامئيـ ــة.«))5) ومنهـ ــة والغيبيـ املرئيـ

بقيامـــه  الخاصـــة  اللـــه  وهـــي »صفـــة 

عـــى كل يشء«)55). ومنهـــا »الشـــاهدية«، 

وهـــي »صفـــة اللـــه الخاصـــة بشـــهوده 

لـــكل يشء وشـــهادته عـــى كل يشء«)56)، 

عـــى  جاريـــان  املصطلحـــان  وهـــذان 

قيـــاس »الحاكِميـــة«. ومنهـــا »التســـّيد«، 

ــى  ــيادة عـ ــذات للسـ ــة الـ ــو »مارسـ وهـ

الخلـــق«)57). ومنهـــا »اإلزعـــاج« وهـــو »حمـــل 

ــه إىل  ــن ظلمـ ــروج مـ ــى الخـ ــلّط عـ املتسـ

العـــدل بواســـطة قـــوة الوجـــدان املتجليـــة 

يف كليـــة الســـلوك«)58). ومنهـــا »التوســـيل«، 

األجنبـــي  املصطلـــح  يقابـــل  وهـــو 

)53) ينظر: طه، عبد الرحمن، روح الدين، مصدر ســابق، )ص/ 7)، و0)5).

))5) املصدر السابق، )ص/ 3)5).

)55) املصدر السابق، )ص/ ))5).

)56) املصدر السابق، )ص/ ))5).

)57) املصدر السابق، )ص/ ))5).

)58) املصدر السابق، )ص/ ))5).
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»Instrumentalisation« ومعنـــاه اتخـــاذ 

ـــاًل  ـــة« مقاب ـــا »التألي ـــيلة)59). ومنه ـــيء وس ال

 ،(60(»Automation« للمصطلـــح األجنبـــي

ومنهـــا  آلـــة.  الـــيء  اتخـــاذ  ومعناهـــا 

ـــل  ـــن التأثي ـــف رضب م ـــايل«، يف وص »االحتق

ـــوم  ـــد املفه ـــده تزوي ـــفي ح ـــوم الفلس للمفه

»بحقـــل مفهومـــي يـــرب نطاقًـــا عـــى 

ــن  ــا مـ ــج بعضهـ ــة ينتُـ ــم مخصوصـ مفاهيـ

ـــو  ـــرة تنم ـــتداللية مضم ـــات اس ـــض بعالق بع

املعـــريف  التـــداول  رشط  مقتـــى  عـــى 

بهـــذا املفهـــوم.«))6) ومنهـــا  للمشـــتغلني 

ـــه  ـــدل لذات ـــب الج ـــو طل ـــتجدال«، وه »االس

بحمـــل املخالـــف عـــى املوافقـــة واملوافـــق 

عـــى املخالفـــة))6). ومنهـــا »االجتثـــاث«، 

ـــع  ـــفي املنقل ـــوم الفلس ـــة يف املفه ـــي صف وه

الـــذي ليـــس لـــه جـــذور يف األرض يســـتقر 

»املأصـــول«))6)، وهـــو  عليهـــا)63). ومنهـــا 

»األصيـــل«،  ومـــرادف  »املنقـــول«  ضـــد 

ـــا عـــدل إليـــه طـــه طلبًـــا للجـــدة. إىل  وإمنَّ

)59) ينظر: سؤال العمل، )ص/ 5))).

)60) ينظر: املصدر السابق، )ص/ ))).

))6) القول الفلسفي، )ص/ 56)).

))6) املصدر السابق، )ص/ 3)3).

)63) ينظر: املصدر السابق، )ص/ 63)).

ــد الرحمــن، الحــق العــريب يف االختــالف الفلســفي،  ))6) ينظــر: طــه، عب

ــابق، )ص/ )7).  ــدر س مص

مصطلحـــات أخـــرى كثـــرية، يُهمنـــا اآلن أن 

ــة. ــة والجاليـ ــا البيانيـ ــر يف قيمتهـ ننظـ

)3( القيمة البيانية والجمالية 
لة: 

َّ
للمصطلحات المؤث

 حـرص طـه عبـد الرحمـن، خـالل تجربتـه 

العمليـة يف تأثيـل املصطلـح الفلسـفي، عـى 

ترسيخ الخاصية التداولية للمصطلح، وتقتــي 

هذه الخاصية خاصيتـني متفاوتتني يف األهمية، 

اللفـظ  قابليـة  ومعنـاه  »االنفهـام«،  أوالهـا: 

للفهم. والثانية: »االنسـجام«، ولــم يذكرها طه 

ـا تُفهـم مـن سـياق كالمـه،  عبـد الرحمـن، وإمنَّ

وتُلَمـس يف الخصائـص الصوتيـة ملصطلحاتـه.

ـا االنفهـام؛ فهـو ُمنِتـج القيمـة البيانية،  أمَّ

وقـد عـد طـه عبـد الرحمن القـوَل الفلسـفي 

بيانًـا، ووصـل الخطـاب الفلسـفي بالخطـاب 

مـا  »عـى  اشـتاله  لـزوم  جهـة  مـن  األديب 

تشـتمل تشـتمل عليـه الكتابة باملعنـى األديب 

من آليات اإلنشـاء وأسـاليب البيان«)65)، وقال 

بشـأن رضورة االنفهام التداويل: »إنَّ األصل يف 

املفهوم الفلسفي أن يكون منفهًا من صورته 

التـداويل«)66). املجـال  إىل  ومنسـبًا  اللفظيـة 

)65) طــه، عبــد الرحمــن، فقــه الفلســفة؛ )- الفلســفة والرجمــة، مصــدر 

ســابق، )ص/ 3)).

ــدر  ــفي، مص ــول الفلس ــفة؛ )- الق ــه الفلس ــن، فق ــد الرحم ــه، عب )66) ط

ســابق، )ص/ )))).
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 وقــد أشــاد طــه عبــد الرحمــن بالخاصيــة 

نبّــه، يف  العربيــة، حــني  للغــة  املفهوميــة 

االشــتقاقي،  التأثيــل  عــن  حديثــه  ســياق 

ــوزن،  ــة بال ــتقاق يف العربي ــاط االش ــى ارتب ع

ــة »أيــر وأظهــر يف  ــم ذكــر »أن« املفهومي ث

ــة منهــا يف غريهــا مــن اللغــات  اللغــة العربي

الفلســفية؛ ذلــك أن اســتقالل الــوزن هــو 

ــادٍة  ــي؛ إذ إن كل م ــب مفهوم ــتقالل لقال اس

ــني)  ــح الغ ــَغ )بفت ــه ِصي ــت في ــة أُفِرغ لُغوي

منهــا بالــرورة مفهــوم مســتقل، يف حــني أن 

الزيــادة ال تصــوغ بالــرورة مفهوًمــا، وغايــة 

مــا تفعلــه هــو أنهــا تعــني عــى صوغــه«)67).

ــن  ــه يشء م ــن في ــد الرحم ــه عب وكالم ط

التعريــض مبــن يفــرّط يف هــذه الخاصيــة 

ويزهــد فيهــا أو يكســل يف اســتثارها نــزواًل 

ــا  ــا حظًّ ــل منه ــرى أق ــات أخ ــى هــوى لغ ع

مــن هــذه امليــزة. ولقــد اســتثمرها طــه خــري 

ــك. ــن ذل ــان ع ــك البي ــتثار، وإلي اس

)1.3( القيمة البيانية: 

ــا  ــورة آنًف ــات املذك ــا املصطلح ــو تتبعن ل

أن  لوجدنــا  املصطلــح،  إبــداع  مبحــث  يف 

مــن  عــاٍل  قــدر  عــى  املطلقــة  غالبيتهــا 

الصفــة التداوليــة والدقــة الدالليــة؛ فـ»فقــه 

)67) املصدر السابق، )ص/ 5))-6))).

الفلســفة« يُحيــل تداوليًــا عــى »الفقــه« 

و»أصــول الفقــه« و»فقــه اللغــة«؛ وهــي 

علــوم ومصطلحــات لهــا رواج يف الوســط 

ــا  ــا آنًف ــد بينَّ ــالمي. وق ــريب اإلس ــايف الع الثق

الــدالالت املصاحبــة لهــذا املصطلــح، بحيــث 

ــة  ــة املتأمل ــى املعرف ــة ع ــه أدق دالل تجعل

الواعيــة املتعمقــة بالفلســفة مــن »علــم 

الفلســفة« أو »معرفــة الفلســفة« أو »فهــم 

الفلســفة«.

فيــه شــيء  الرحمــن  عبــد  طــه  وكالم 

مــن التعريــض بمــن يفــّرط فــي هــذه 

الخاصيــة ويزهــد فيهــا أو يكســل فــي 

لغــات  هــوى  علــى   
ً

نــزوال اســتثمارها 

ا من هــذه الميزة. 
ًّ
أخــرى أقــل منهــا حظ

اســتثمار،  خيــر  طــه  اســتثمرها  ولقــد 

وإليــك البيــان عــن ذلــك.

»التحصيليـة«  الثالثـة:  واملصطلحـات 

و»التوصيليـة« و»التأصيليـة« يف غايـة اإلبانـة 

والدقـة  قرائهـا،  عنـد  واأللفـة  عـن دالالتهـا، 

يف حمـل مفاهيمهـا؛ حيـث الغايـة يف األوىل 

التحصيـل ال غـري، ويف الثانيـة التوصيـل مـن 

ربـط  الثالثـة  ويف  أكـرث،  ال  آخـر  إىل  طـرف 

أصلـه هـو، وربـط صيغـة  باألصـل:  املنقـول 

النقـل باألصـل أيًضـا: األصـل اللغـوي واملعريف 

ملـن تُنقـل إليه املفاهيم. وكذلـك املصطلحات 
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و»التعليميـة«  »التعلّميـة«  األخـرى:  الثالثـة 

التتلمـذ  داللـة  فواضحـٌة  و»اإلبداعيـة«؛ 

واالتباعيـة يف األوىل والثانيـة، وقـد سـاها 

يف  وواضحـٌة  اتباعيـة«)68)،  »ترجمـة  فعـاًل 

الثالثـة داللـة التحويـل والتصــرف واالجتهـاد 

مبـا ينفـي التقليـد والتبعيـة ويُثبـت الحضـور 

داال عـى األصالـة دالـًة عـى اإلبـداع.

واملصطلحـات الثالثـة األخـرى للعقالنيـة: 

دالـٌة  و»املؤيّـدة«  و»املسـّددة«  »املجـرّدة« 

بصيغتهـا املفعوليـة عـى قصـور اإلنسـان عن 

الحياتـني؛  يف  لـه  النافعـة  العقالنيـة  إدراك 

فمـن ُجـرِّدت عقالنيتُه ضـّل، ومن هـدى الله 

عقالنيتـه فقـد عـرف طريـق السـداد، ومـن 

يك  تأييـد  إىل  احتـاج  السـداد  طريـق  عـرف 

ميــي يف تحصيـل وسـائله الناجعـة. كـا أن 

ألفاظها مأنوسـة متداولة، يسـتوي يف معرفتها 

الخـاص والعـام.

و»امللكـــــويت«  »امللــــي«  والنظـــــران 

مصطلحـان عـى قـدر مـن الخصوصيـة، ليس 

لهـا مـا للمصطلحـات السـابقة مـن الصفـة 

التداوليـة، ولكنَّها ليسـا غريبني عـن العربية، 

ويف  الكريـم،  القـرآن  يف  أصلهـا  ورد  فقـد 

كليهـا قـدٌر من اإليحاء بداللتـه االصطالحية؛ 

ــد الرحمــن، الحــق العــريب يف االختــالف الفلســفي،  )68) ينظــر: طــه، عب

ــابق، )ص/ )))). ــدر س مص

توحـي  وهـذه  بامللكيـة  يوحـي  »امللـك«  إذ 

بالصفـة املاديـة؛ و»امللكـوت« يوحـي بالصفة 

العمـالن  ـا  أمَّ الربوبيـة.  واملعـاين  الغيبيـة 

مصطلحـان  فهـا  و»التعـاريف«  »التعـاوين« 

العـريب  املتلقـي  يعـرف  مأنوسـان،  قريبـان 

الكريـم،  القـرآن  ومـن  اللغـة  مـن  مكانهـا 

وصيغتهـا  اللغويـة،  داللتهـا  مـن  ويُـدرك 

الرفيـة، مـا أُريـَد لهـا مـن الداللـة.

لفظـة  الحداثـة«  »روح  يف  و»الـرُّوح« 

مشـهورة ضاربـة بجذورها يف املجـال التداويل 

العـريب اإلسـالمي، ال يُخطـئ الذهـن داللتَهـا، 

بـل تُشـع عليـه بأنوارهـا، فيشـعر لهـا برنـني 

لذيـذ، ويـدرك أنهـا هـي الجوهـر، وهـي رمز 

الحيـاة، وأن مـن اتصل بـروح الحداثة اتصلت 

لـه الحيـاة، ومـن انقطـع عنها انقطعـت عنه.

»التأصيـل«  بيانيـة مـن  أكـرث  و»التأثيـل« 

يف داللتـه عـى الوصـل باألصـل مـع اإلكثـار 

تـداواًل.  منـه  أقـل  كان  وإن  والتنميـة، 

و»التوسـيل« واضحـٌة صلتُـه بالوسـيلة وداللة 

تُحيـل  و»القامئيـة«  االتخـاذ.  عـى  صيغتـه 

عـى لفظـة قرآنيـة يف وصـف الله تعـاىل قامئًا 

تُسـهِّل  الفاعليـة  وصيغتهـا  الخلـق،  بشـؤون 

إدراك داللتها االصطالحيـة. و»الفقهوت« عى 

جدتـه يُحيـل الذهن رسيًعا عـى »الكهنوت«، 

املـريئ  التدبـري  احتـكار  معنـى  منـه  فيُـدرَك 

و»االجتثـاث«  الفقهـاء.  قبـل  مـن  والغيبـي 
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الكريـم،  القـرآن  لفظـة ضاربـٌة بجذورهـا يف 

ينتقـل  ا  رمزيًـّ حضـوًرا  كان  فيـه  وحضورهـا 

املعنـوي؛  إىل  الحــيس  مـن  الذهـن  فيـه 

داللتهـا  إدراك  املتلقـي  عـى  يسـهل  فلذلـك 

الفلسـفي.  باملفهـوم  املتصلـة  االصطالحيـة 

جدتهـا  عـى  و»االسـتجدال«  و»االحتقـال« 

لفظـان عربيـان أصيـالن يعـودان إىل أصلـني 

معروفني شـائعني هـا »الحقـل« و»الجدل«، 

فـا أيســر أن يُسـتَدلَّ من صيغـة »االفتعال« 

يف األوىل عـى االلتاس، وصيغة »االسـتفعال« 

الشـأن يف  الطلبيـة. وهكـذا  عـى  الثانيـة  يف 

لـكل  أوردناهـا،  التـي  املصطلحـات  جملـة 

منهـا أصل بـنّيٌ يف العربيـة، وصيغٌة اشـتقاقية 

قياسـية تُصـّور مفهومـه يف األذهـان، وتنحـه 

ا وافيًـا مـن البيـان. حظًـّ

املصطلحـات  بعـض  عـى  ظهـر  ورمبـا 

املخالِفـة  أو  الغرابـة  مـن  قـدر  الطاهويـة 

»الْصورَنـة«)69)  يف  الشـأن  هـو  كـا  للقيـاس 

ولكـن  و»االنوجـاد«))7)،  و»السـطرنة«)70) 

محلهـا  أخـذت  شـبيهة  مصطلحـات  وجـود 

)69) ينظــر: طــه، عبــد الرحمــن، العمــل الدينــي وتجديــد العقــل، مصــدر 

ســابق، )ص/ ))). وقــد اســتحدثها طــه عبــد الرحمــن مقابــاًل للمصطلــح 

.»Formalisation« :ــي األجنب

)70) ينظــر: طــه، عبــد الرحمــن، روح الديــن، مصــدر ســابق، )ص/ 

ــي:  ــح األجنب ــاًل للمصطل ــن مقاب ــد الرحم ــه عب ــتحدثها ط ــد اس 95)). وق

.»Mythologisation«

))7) ينظر: املصدر السابق، )ص/ 36).

مـن االسـتعال يف الكتابـات املعـارصة نحـو 

»العلمنـة« و»الشـعرنة« قـد مينحها قـدًرا من 

املقبوليـة.

)2.3( القيمة الجمالية: 

عاطفـة  عنـد  والجـال  البيـان  يلتقـي 

باالسـتئناس التي يشـعر بهـا املتلقـي. فاللفظ 

األذن  منـه  تنفـر  الـذي  الحـويش  الغريـب 

ويسـتوحش منـه الذهـن ال رونق لـه، واللفظ 

مقتـى  عـى  الجـاري  الفصيـح  املأنـوس 

الجـال  مـن  حـظ  لـه  العربيـة  الفصاحـة 

درجـات  ذلـك  بعـد  تتفـاوت  ثـم  محفـوظ، 

الجـال.

ــة املصطلحــات  ــدار بياني ــا مق ــد رأين وق

ــد الرحمــن، فهــذا  ــي اســتعملها طــه عب الت

ــدر  ــن الق ــال، ولك ــن الج ــدًرا م ــا ق مينحه

ــا َمَنَحــه إياهــا  األوفــر مــن الجاليــة إمنَّ

الــذوُق الفنــي لــدى طــه، ومهارتــه البنائيــة 

الهندســية،  األدبيــة  ونزعتــه  الصناعيــة، 

التــي جعلــت مــن شــخصه ملتقــى لألديــب 

والصــويف،  وللمنطقــي  والفيلســوف، 

ــرأ  ــت تق ــإذا أن ــداين... ف ــالين والوج وللعق

ورنــني  الفلســفة  هســيس  فتســمع  لــه 

اللغــة، وتبصـــر تناظــر األشــكال وتناغــم 

األصــوات، وال تجــد ذلــك لكاتــب فيلســوف 

ــن. ــد الرحم ــه عب ــوى ط ــارص س مع
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مصـادر  أبـرز  مـن  الصوتيـة  املزايـا  تُعـدُّ 

حفلـت  وقـد  العربيـة.  اللغـة  يف  الجـال 

املصطلحـات الطاهويـة بهـذه املزايـا. وميكـن 

أن نقسـمها أقسـاما بحسـب درجـات التاثل 

اآليت:  النحـو  عـى  فنجدهـا  التناظـر،  أو 

االعتيـــادي،  االرتقــــايئ/  االكتمــايل/  )أ) 

املنفتحـــة/ املنغلقــة، القامئيــة/ الشـاهدية، 

العناديـــة/ الوفاقيـــة، التحتيـــة/ الفوقيــة، 

إطالقيـــة/ إلزاميـة.

)ب) التعلمية/ التعليمية، الركيبي/ الراكبي، 

ــام/  ــة، القي ــة/ املكاني ــويت، الكوني ــي/ امللك املل

القــوام/ القومــة، املقاومــة/ التقويــم/ اإلقامــة.

)جـ) التعاوين/ التعاريف، التزكية/ التدسـية، 

التجريــد/ التسـيـيــس، التسـلف/ التنمـذج، 

العبـدية. العينيـة/ 

االستشــكال/  التبصــري،  التسحــري/  )د) 

الصلبــة/  املنقــول،  املأصــول/  االســتدالل، 

الرطبة، املجردة/ املسـددة/ املؤيـدة، التخلق/ 

التحقـق، العبارة/ اإلشـارة، عقالنيـة/ فكرانية.

املتصلــة/  اإلبداعيــة،  االتباعيــة/  )هــ) 

املنفصلــة، املخلوقيــة/ املرزوقيــة، التأثـيـل/ 

التمثيــل/ التخييــل، الوفاقيــة/ الطباقيــة.

)و) االلتحـام/ االلتئام، املوصول/ املفصول، 

التحصيليـة/ التوصيليـة/ التأصيلية، املالبسـة/ 

املالمســـة. التطويـــل/ التهويــل/ التحويــل، 

التعليـــل/ التدليل، االعتقـاد/ االنتقاد. 

اســتعملها  مصطلحــات  جملــة  هــذه 

طــه عبــد الرحمــن يف ســياقات فلســفية 

واحــدة، وقــد حــرص عــى بنائهــا، كــا 

ــكال  ــر األش ــه تناظ ــا في ــاء جاليً ــرى، بن ت

وتناغــم األصــوات، ويصــل التاثــل الصــويت 

ا  ــة جــدًّ ــرية درجــة عالي ــان كث ــا يف أحي بينه

ــا ال  ــزوم م ــون »ل ــاه البالغي ــا س ــوق م تف

ــاذج »و«.  ــو الشــأن يف الن ــا ه ــزم«، ك يل

وال شــك أن للخصائــص اللغويــة األصيلــة 

هــذه  حصــول  يف  دخــاًل  العربيــة  للغــة 

ــري أن  ــة، غ ــات الصوتي ــن املوازن ــوان م األل

ملســة الكاتــب ونزعتــه الهندســية وذائقتــه 

وراء حضــور  كانــت  التــي  الفنيــة، هــي 

املصطلحــات  يف  الجاليــة  القيمــة  هــذه 

ــا طــه عبــد الرحمــن  املســتعملة. وقــد رأين

ــن لفظــة إىل  ــدل ع ــه ع ــرِّح بنفســه أن يصـ

بــني  فعــل  كــا  للتاثــل،  طلبًــا  أخــرى 

والطريقــة،  والطريــق  والرطبــة،  الصلبــة 

واملأصــول واملنقــول.

البديــع  املنــزع  هــذا  فــإن  كل،  وعــى 

بألــوان  الفلســفية  يف توشــية املصطلحــات 

البديــع، ليســت قيمتــه محصــورة فيــا تغنمه 

األذن مــن عذوبــة الســمع، بــل تتعــدى ذلــك 

وفتــح  املفاهيــم،  ترســيخ  يف  اإلســهام  إىل 
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آفــاق االستشــكال بنــاء عــى مــا بنيــت عليــه 

مــن الخاصيــة التقابليــة؛ وقــد قــال طــه عبــد 

الرحمــن مشــيًدا بهــذه الخاصيــة: »اعلــم 

ــاه إال بتعلقــه  ــل تــام معن أن اللفــظ ال يحصِّ

مبــا يقابلــه، حتــى كأن اللفــظ الواحــد لفظــني 

اثنــني))7): اللفــظ الــذي هــو هــو واللفــظ الذي 

يقابلــه، ســواء ظهــر يف الســياق إىل جــواره أو 

طـُـِوَي فيــه، بحيــث ال يســتكمل اللفــظ معنــاه 

ــياق«)73)،  ــه يف الس ــود مقابل ــّدر وج ــى يُق حت

؛ ثــم إنَّ من تــام صدور  واألمــر كذلــك، ال شــكَّ

الخطــاب الفلســفي عــن مجالــه التــداويل 

الخــاص افــراره عــن لغــة أصيلــة تنحــه 

ــه؛ وقــد  ــه، وتحمــل مــن صاحبــه بصمتَ ُهويتَ

ــا لغــريه مــن  حــرص طــه عبــد الرحمــن، خالفً

املتفلســفة العــرب املعارصيــن، عــى أن يُخــي 

متــون صفحــات مؤلفاتــه مــن ســوى الحــرف 

العــريب -إالَّ مــا نــدر-، فــكان إذا لــزم ذكــر 

املقابــل األجنبــي ذكــره يف الهامــش ال يف املــن؛ 

ويف ذلــك رســالة فلســفية وأخــرى جاليــة: أما 

الفلســفية فهــي اإليحــاء باالســتقالل الفكــري 

والقــدرة عــى التفلســف، وأمــا الجاليــة فهي 

الحــرص عــى الصفــاء والسالســة واالسرســال، 

ونفــي الهجنــة والتعــرث واالنقطــاع.

))7) الصحيح: لفظان اثنان. ولعله سهٌو من املؤلف.

ــدر  ــفي، مص ــول الفلس ــفة؛ )-الق ــه الفلس ــن، فق ــد الرحم ــه، عب )73) ط

ســابق، )ص/ 53)).

خـاتـمة

هـذه تجربـة طـه عبـد الرحمـن يف عـالج 

مشـكلة املصطلـح، أقامهـا عـى أسـاس مكـني 

ربـط  عـى  القائـم  النظـري  التصـور  مـن 

الفكـر، وقرنهـا  الفلسـفة باالجتهـاد وإعـال 

بالحريـة واسـتقالل الرأي، ونفـي التقليد عنها 

أيـا  أصحابهـا  وتهويـل  تقديسـها  واسـتنكار 

كانـوا، وتأكيـد صدورهـا عـن املجـال التداويل 

اللغوي والعقدي واملعـريف ألصحابها، ورضورة 

انطبـاع القول الفلسـفي مبؤثـرات هذا املجال. 

وألنَّ مشـكلة املصطلـح يف الفكـر العـريب 

ترجمـة  عـن  ناتجـة  مشـكلة  هـي  املعـارص 

املتفلسـفة العرب الفلسـفة الغربية من جهة، 

وعـن عجزهـم عـن التفلسـف وركونهـم إىل 

التقليـد مـن جهـة ثانيـة، فقد وقـف طه عبد 

الرحمـن عنـد معضلـة الرجمـة، فحلـل وجـه 

الصلـة بينهـا وبـني الفلسـفة، وتابـع أطوارهـا 

قدميًـا  العـرب  املتفلسـفة  لـدى  وأوضاعهـا 

تُقـِدر  اتباعيـة ال  وحديثًـا، فوجدهـا ترجمـة 

متلقيَهـا عـى التفلسـف؛ لذلـك تصـدى هـو 

للتنظـري لرجمـة إبداعيـة تقـوم عـى التأثيل، 

ا لهـذه الرجمـة تجى  وقـّدم أمنوذًجـا تطبيقيًـّ

عـى  فيهـا  فقـد حـرص  مؤلفاتـه؛  يف جميـع 

معاملـة املصطلحـات الوافدة معاملـة تأثيلية 

تربطهـا بأصولهـا وتختـار ملقابلتها مصطلحات 

اللغويـة  بجذورهـا  موصولـة  مأصولـة 
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واملعرفيـة. وقـد هداه اسـتقالله واجتهاده إىل 

وضـع علـوم ونظريـات واسـتحداث مفاهيـم، 

ا يف تكينـه من إنشـاء  فـكان ذلـك عامـاًل قويًـّ

مصطلحـات فلسـفية خاصـة بـه، ذات قـدرة 

تداوليـة عاليـة، تتمتـع بقيـم بيانيـة وجالية 

ا عـى أن  الفتـة للنظـر، وكان ذلـك دليـاًل قويًـّ

ومـن  املصطلـح،  أزمـة  مـن  الخـروج  سـبيل 

أزمـات التخلـف عامـة هـي اسـتعادة اإلميـان 

بحريـة التفكـري والحـق يف االختـالف، وتقدير 

الـذات وعـدم تهويـل اآلخـر، واإلقبـال عـى 

االجتهـاد طلبًـا لألصالـة والتميـز والعطـاء.

مصادر البحث

)بروايـة حفـص عـن  ))) القـرآن الكريـم 

عاصـم).

))) طـه عبـد الرحمـن، تجديـد املنهـج يف 

تقويـم الـرتاث، الـدار البيضـاء، املركـز الثقـايف 

العـريب )007)).

)3) طـه عبـد الرحمـن، الحـق العـريب يف 

املركـز  البيضـاء،  الـدار  الفلسـفي،  االختـالف 

.((006( العـريب  الثقـايف 

الحـق اإلسـالمي  الرحمـن،  ))) طـه عبـد 

يف االختـالف الفكـري، الـدار البيضـاء، املركـز 

.((006( العـريب  الثقـايف 

الحداثـة:  روح  الرحمـن،  عبـد  طـه   (5(

املدخـل إىل تأسـيس الحداثـة اإلسـالمية، الدار 

.((006( العـريب  الثقـايف  املركـز  البيضـاء، 

)6) طـه عبـد الرحمـن، روح الديـن: مـن 

الـدار  االئتانيـة،  سـعة  إىل  الَعلانيـة  ضيـق 

.((0((( العـريب  الثقـايف  املركـز  البيضـاء، 

األخـالق:  سـؤال  الرحمـن،  عبـد  )7) طـه 

مسـاهمة يف النقـد األخالقي للحداثـة الغربية، 

الـدار البيضـاء، املركـز الثقايف العـريب )006)).

العمـل:  سـؤال  الرحمـن،  عبـد  طـه   (8(

بحـث عـن األصـول العمليـة يف الفكـر والعلم، 

الـدار البيضـاء، املركـز الثقايف العـريب )))0)).

)9) طه عبد الرحمن، العمل الديني وتجديد 

العقل، الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب )997)).

)0)) طـه عبـد الرحمـن، فقـه الفلسـفة: 

1- الفلسـفة والرتجمـة، الـدار البيضـاء، املركـز 

العـريب )008)). الثقـايف 

الفلسـفة:  فقـه  الرحمـن  عبـد  طـه   ((((

2- القـول الفلسـفي؛ املفهـوم والتأثيـل، الـدار 

العـريب )005)). الثقـايف  املركـز  البيضـاء، 

)))) طـه عبـد الرحمـن، اللسـان وامليـزان 

املركـز  البيضـاء،  الـدار  العقـي،  التكوثـر  أو 

.((998( العـريب  الثقـايف 
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إن المفهــوم والحيــاة لهمــا العمر نفســه تقريًبــا، ذلك أن كالهما 
أســس للبحــث فيهمــا أرســطو، مــن خــالل وضعــه للمنطــق مــن أجــل 
ضبــط المفهــوم فــي كتابــه »التحليــالت«، كمــا ضبــط مبــادئ علــم 
البيولوجيــا الــذي يبحــث فــي الحيــاة مــن خــالل كتابــه »الحيــوان«، 
لكــن هــذا التقــارب لـــم يــدم طويــال نظــرا لرتباط المفهوم بالفلســفة 
أمــا الحيــاة فارتبطــت بالبيولوجيــا، والــذي أعــاد إحيــاء هــذه العالقــة 
هــو الفيلســوف الفرنســي جــورج كانغيــالم )G.Canguilhem(، مــن 
خــالل مشــروعه اإلبســتيمولوجي الــذي زاوجــه مــع تاريــخ العلــوم، 
هــذا الفــرع الجديــد كان مجــال اشــتغاله الحفــر فــي نشــأة المفاهيم، 
قصــد تمييزهــا عــن باقــي المفاهيــم المتداخلــة معهــا، بهــذا نبنــي 
هرم انتســابي لتشــكل المفهوم، قاعدة هذا الهرم نظريات تنبش 
فــي تشــكله، ورأســه مصطلــح يضــم لــه حيــوزات تنضــوي تحتهــا مــا 
صــدق عنــه هــذا الوصــف. وفــي علــوم الحيــاة التــي شــكلت فضــاء 
كانغيــالم  أوكل  اإلبســتيمولوجيا،  هــذه  فــي  المفهــوم  دراســة 
مهمــة صيانــة المفهــوم إلــى مــؤرخ العلــوم، الــذي يطعــم عملــه 
بالنقــد اإلبســتيمولوجي، خاصــة أمــام حركــة النقــل الممارســة علــى 
المفاهيــم مــن مجــال إلــى آخــر، والتــي قــد تبــدو عنيفــة عندمــا ينقل 
المفهــوم مــن مجــال اســتعماله األصلــي إلــى مجــال آخــر بعيــد عنــه 
على سبيل اإلعارة، أين تمر المفاهيم في هذه الحالة من صورتها 
النوعية الوصفية لتصبح مفاهيم في حقل آخر تحمل دللت كمية، 
وتصبــح قابلــة لتصنيــف الحــالت العاديــة وغيــر العاديــة وفــق نمــوذج 
يخالــف طبيعــة الحيــاة، كمــا تســمح هــذه العمليــة بتســلل الكثيــر 
مــن المفاهيــم متداخلــة الوظيفــة، فليســت كل المفاهيــم تبــذل 
نفــس الجهــد إليصــال المعنــى، فهنــاك مفاهيــم أصليــة ومفاهيــم 
طفيليــة، ولهــذا عمــد كانغيــالم مــن خــالل مشــروعه علــى تنقيــة 
مفاهيــم علــوم الحيــاة مــن تدخــل تلــك المفاهيــم الغريبــة عنهــا.

الكلمــات المفتاحيــة: المفهــوم، الحيــاة، اإلبســتيمولوجيا، تاريــخ 
العلــم، الطــب، العــادي، المرضــي، الوصفــي، المعيــاري ... 

] ملخص البحث [
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The concept and life are almost the sameage, so the 
twofoundations of researchwhereAristotle, by hislogic to adjust 
the concept in his book »analysis«, and define the principles 
of biologythat looks at life throughhis book »Animal«, but this 
convergence is not due to short duration to connect the concept 
of philosophy, but the French philosopher G.Canguilhem has 
revived the relationshipbetween life and biology, through the 
epistemologicalprojectthat has the connectionwith the history of 
science, this new branchwas the functional area of the genesis of 
concepts, in order to distinguishthemfrom the overlapwithother 
concepts. The last considered as a base to build a pyramid to form 
a concept, the basis of thistheory of the pyramidunearthed in the 
pose, and its top includesitscompartments of this description. 
In the life sciences, whichformed a spatial study of the concept 
in thisepistemology, Canguilhem entrusted the maintenance of 
the concept to the historian of science, whonourisheshisepiste
mologicalwork, especially in view of the change of concepts of 
the field to another, whichmayseem violent whenitconveys the 
concept of the zone of original use to another distant withhim, 
where to pass the image of concepts in this case the quality of 
metadata to become concepts in a anotherdomaincarrying the 
semanticquantity, and become the object of the classification 
of normal and abnormal cases, according to the model contrary 
to the nature of life, this process willallow the infiltration of 
manyoverlapping of function of the concepts, itis not all the 
concepts make the same efforts to transmit the meaning, there 
are original and parasitic concepts, that›swhy Canguilhem 
deliberated by itsproject on the purification of the concepts life 
sciences to enter foreign concepts.
Keywords: The concept, life, epistemology, history of science, 
medicine, normal, pathological, descriptive, normative ... 

] Abstract [
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   تمهيد: 

الكانغيالميـة،  اإلبسـتيمولوجيا  نبهتنـا 

وتلـك بعـض مزاياهـا، إىل أن املفهـوم يدحرج 

املصطلـح عـى منحـدر املعنى حتى يكتسـب 

عـن  غفلـة  يف  إالَّ  يحيـا  ال  فهـو  مالمحـه، 

املسـلات الـالَّ شـعورية ألول اسـتعال لـه، 

هـذا املصطلـح الذي يقـوم من املفهـوم مقام 

الضامـن لتجسـيد املعنى، قـد يتحول يف وقت 

من األوقات إىل وسـيلة ضاغطة، تنع تشـظيه 

وتعمـل عـى حـر تـدده، تحـت تأثـري قوى 

التّنظـري الكابتـة التي تظهر املفهـوم بخلفيات 

صامتـة، فتشـكل عـر تاريـخ اسـتعاله صـوًرا 

املوضوعيـة،  مالمحـه  معهـا  تنمحـي  منطيـة 

وتعلـق به شـوائب تحيلنا ملختلف السـياقات 

التـي تناقلتـه. هـذا االسـتعال املتكرر شـجع 

عى تنشـيط فعل االسـتعارة لحقـول متغايرة، 

ومـن عقـول غـري محرفـة يف بعـض األحيـان، 

مناسـبات،  عـدة  يف  يظهـر  املفهـوم  جعلـت 

قـد ال يكـون هـو املحتفـى بـه فيهـا، فيظهـر 

املفهـوم يف نصـوص مغايـرة شـاحب املعنـى، 

يف  الحيـاة  فيهـا  يفقـد  وقـد  األثـر،  ضعيـف 

بعـض األحيـان أو مـا ميكن أن نسـميه »موت 

إن   ،(la mort de la concept( املفهـوم«، 

املفهـوم لـه حيـاة وبيئـة ميـارس فيهـا حياتـه 

الخاصـة، ويف حديثنـا  لـه معياريتـه  أن  كـا 

أن  ميكـن  بالحيـاة،  وعالقتـه  املفهـوم  عـن 

التـي  الرائعـة  املقاربـة  تلـك  إىل  هنـا  نعـود 

قدمهـا الفيلسـوف الفرنـيس جـورج كانغيـالم 

))90)-995)م)   (GeorgeCanguilhem(

لهـذه العالقـة، لكـن قبـل أن يبـدأ كانغيـالم 

ه يظهـر نـوع مـن  تحليلـه لهـذه العالقـة؛ فإنَـّ

االندهـاش أمـام البدايـات التـي تحكـم هـذه 

املدهـش  مـن  يبـدو  »قـد  فيقـول:  الثنائيـة، 

أن يتعـني علينـا التسـاؤل عـن عالقـة املفهـوم 

ونظريـة  املفهـوم  لنظريـة  أليـس  بالحيـاة، 

الحيـاة السـن نفسـه، والكاتـب نفسـه؟ ألــم 

ومصّنفـا  املفهـوم  منطقـي  أرسـطو  يكـن 

للكائنـات الحيـة؟ أليـس الكشـف عـن أمنـاط 

التّوالـد الحيـواين هـو النمـوذج الـذي ارتكـز 

وإذا  منطقـه؟«)1)،  تركيـب  يف  أرسـطو  عليـه 

كان للمفهـوم حيـاة فلمـن ترجـع أبـوة هـذا 

املفهـوم؟ وهـل ملؤرخ العلوم دور يف الكشـف 

عنهـا؟ وهـل املفاهيـم املشـكلة للحيـاة تأخذ 

مدلوالتهـا مـن العلـم أم مـن الحيـاة نفسـها؟ 

)1( المفهوم والحياة، جدلية 
التوالد المستمر: 

لقــد اشــتغل كانغيــالم مبشــكلة عالقــة 

ــار البحــث املفضــل  ــاة، يف إط ــوم بالحي املفه

ــث  ــذا املبح ــوم، ه ــخ العل ــو تاري ــه وه لدي

(1( Canguilhem,Etudes d’histoire et de philosophie des scienc-

es, Paris, Librairie Philosophique j.Vrin, 6 édition augmentée, 

(1994(, (p. .336(.
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الــذي يحفــر يف نشــأة املفاهيــم قصــد تييزها 

ــن  ــا، أي ــة معه ــم املتداخل ــي املفاهي ــن باق ع

انتســايب  تــدرج  لدينــا  يتشــكل  أن  ميكــن 

للمفاهيــم، فنبتعــد يف مبارشتنــا للمفهــوم 

أو  احتــواه  الــذي  اللّفظــي  الســياق  عــن 

الســياق الّنظــري الــذي يرجــع إليــه؛ ألنَّ لــكل 

مفهــوم انتســابًا »مبــا أنــه ال ميكــن ألي كائــن 

أن يوجــد إال مــن كائــن آخــر، كــا ال ميكــن 

أن يقــال أي يشء عــن أي يشء«)2).

أن  ولــو  الكلمــة،  تحملــه  املفهــوم  إن 

ــوم؛  ــى املفه ــا ع ــة دامئً ــة ليســت أمين الكلم

»ألنَّ تكــرار الكلمــة ال يعنــي تكــرار املفهــوم، 

ــون  ــذي يك ــب ال ــادة الركي ــب إع ــك يج لذل

ــا فيــه، أيــن يكــون يف نفــس  املفهــوم متضمًن

ــات  ــارب واملالحظ ــي للتج ــياق املفاهيم الس

ــة، وعندئــذ يكــون التاريــخ هــو فعــاًل  املدون

تاريًخــا للعلــوم«)3)؛ لذلــك فاملفهــوم يصنعــه 

الســياق الــذي يشــتغل فيــه وليــس املصطلــح 

ــال  ــة يف املج ــه، خاص ــن أجل ــئ م ــذي أنش ال

الدقيــق الــذي اشــتغل عليــه كانغيــالم وهــو 

ألن  الحيــاة؛  علــوم  إبســتيمولوجيا  مجــال 

ــة  ــات التجرب ــن معطي ــوم ع اســتقاللية املفه

صدقيــة  مــدى  يف  الشــك  عــى  يبعــث 

(2( bid, (p.336(.

(3( Canguilhem, Plante, Traité de logique et de morale, Mar-

seille, F. Robert et Fils, (1939(, (p. 15(. 

املفهــوم، مــع أن هنــاك اســتثناًء تصنعــه 

ــل  ــك إميانوي ــار إىل ذل ــد أش ــات، وق الرياضي

 ((7((-(80(  ,Immanuel Kant( كانــط 

يف حديثــه عــن املفاهيــم الرياضيــة، أيــن 

اعتــر بأنَّــه باإلمــكان معرفــة املثلــث انطالقـًـا 

ــا  ــة؛ ألنَّن مــن مفهومــه املســتقل عــن التجرب

نســتطيع أن نعطــي ذلــك املفهــوم قبليًّــا 

كان  وملــا  ننشــئه،  أي  ـا،  تصوريًـّ موضوًعــا 

اإلنشــاء ليــس إال مجــرد صــورة ملوضــوع، 

ــال  ــاج الخي ــن يكــون مــن إنت ــإن املثلــث ل ف

ــكوكًا  ــا مش ــوع إمكانً ــكان املوض ــى إم ويبق

فيــه، وهــذا ألنَّ الرياضيــات ال نســتطيع فيهــا 

ــل  ــن نحص ــة، ولك ــارف قبلي ــب مع أن نكتس

عــى صــور تلــك املوضوعــات فحســب)))، 

أمــا باقــي املفاهيــم العلميــة ومــن بينهــا 

ــيد  ــاج إىل تجس ــي تحت ــة فه ــم الطبي املفاهي

واقعــي لــي تحقــق املصداقيــة، ومتــى كانــت 

ــة كان الطــب  ــرث مصداقي ــم أك هــذه املفاهي

ــا. ــرث نجاًح أك

يُخــِف كانغيــالم رغبتــه يف  لـــم  لهــذا 

ــرض  ــي تتع ــفية الت ــات الفلس ــري النظري تغي

للمفاهيــم الطبيــة، مبــا أن هــذا الحقــل هــو 

مدخــل للتعامــل مــع الحيــاة، حيــث يقــول: 

»إنَّ الرغبــة أو الطمــوح يف اإلســهام بتجديــد 

ــب  ــة الجي ــس، طبع ــم يف الفلســفة، تون ــه، العل ــاء بالل ــن ج ــادي ب ))) م

للنــش، )999)م)، )ص/ 69)). رساس 
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املفاهيــم امليتودولوجيــة، يســهم يف تغيــري 

فهــم عالقتنــا بالطــب«)5)، فالعمــل الــذي قــام 

ــوم  ــة املفه ــه يف مجــال البحــث عــن طبيع ب

كان رصيًحــا؛ ألنَّ تاريــخ اإلبســتيمولوجيا عنــد 

كانغيــالم بنــي عــى هــذا األســاس، ونســتطيع 

ــأن هــذه اإلبســتيمولوجيا مجــال  أن نقــول ب

ــوات  ــع الخط ــي نتتب ــوم، ول ــة املفه ملحاكم

دعونــا  املفهــوم،  ملتابعــة  اتخذتهــا  التــي 

طرحهــا  التــي  األســئلة  تلــك  نستحضـــر 

كانغيــالم، وهــي أســئلة تريــد أن تبعــث 

ــالم:  ــول كانغي ــا يق ــاة، وفيه ــوم الحي يف املفه

ــدرة  ــا الق ــوم أن مينحن ــتطيع املفه ــل يس »ه

هــذا  أن  كــا  الحيــاة؟  إىل  الولــوج  عــى 

ــل  ــو: ه ــر وه ــاؤل آخ ــرح تس ــا إىل ط يقودن

ــاة  ــم مــن العقــل إىل الحي ــاة تت ــة الحي معرف

أم مــن الحيــاة إىل العقــل؟ وإذا كان املفهــوم 

ــة  ــو كايف ملعرف ــل ه ــا، فه ــاة ذاته ــو الحي ه

ــل؟«)6). ــى العق معن

إىل  املشــكلة  بهــذه  كانغيــالم  يعــود 

أرســطو، الــذي اهتــم باملعرفــة والوجــود 

والعقــل والحيــاة، ولــو أن كل تلــك األنشــطة 

تعــود إىل الحيــاة ذاتهــا، وعــدم إحــداث هــذا 

(5( Canguilhem, Le normale et le pathologique, Paris, Librairie 

Philosophique j.Vrin, (1977(, (p. 08(. 

(6( Canguilhem, Etudes d’histoire et de philosophie des 

sciences, op-cit, (p. 335(.

اإلرجــاع مــن طــرف األرســطية هــي مــن 

الصعوبــات التــي اعرضتهــا؛ ألنَّهــا تتعلــق 

باملنزلــة األنطولوجيــة واملعرفيــة للفــرد، يف 

ــدة  ــتناد إىل قاع ــاة باالس ــة الحي ــار معرف إط

مفهوميــة؛ ألنَّ الفــرد يف األســاس هــو حقيقــة 

ــوم  ــه املفه ــي ل ــك ال يعِط ــة)7)؛ لذل أنطولوجي

ســببًا كافيًــا لوجــوده، رغــم أن التصــورات 

إىل  الكائــن ســتحتكم  التــي ميلكهــا هــذا 

ــه. ــد ذات ــوم يف ح ــتغال املفه اش

ــكي بالجــزيئ عــى  ــا تدخــل عالقــة ال هن

الخــط كنمــط ننتقــل بــه مــن املجــال النظري 

إىل املجــال األنطولوجــي؛ ألنَّ الفــرد يصنــع 

ــق  ــق املفهــوم، وعــن طري ــكار عــن طري األف

الحيــاة باســتعال  األفــراد ميكــن معرفــة 

ــذي  ــو ال ــكي ه ــون ال ــا أن يك ــوم، فإّم املفه

يصنــع الحيــاة مــن الفــردي حيًــا وهــذا الحــي 

بالــذات، وتكــون الفــرادة يف عالقتهــا بالحيــاة 

مــا يكــون االســتثناء بالنســبة إىل القاعــدة بــل 

إنهــا تؤكدهــا، يعنــى أنهــا تكشــف مــا فيهــا 

مــن حــق وواقــع، مبــا أن الفــرادة تظهــر عــن 

ــا  ــوم هن ــق القاعــدة وضدهــا؛ ألنَّ املفه طري

ــراد  ــرادة لتتقاســمه كل أف ــام الف يتشــى أم

النــوع، وإمــا أن يكــون هــذا الفــرد هــو الــذي 

ــون  ــده التجســيدي، يف الل ــكي بع يعطــي لل

(7( bid, (p.339(.
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ــن  ــة م ــى الكلي ــال تبق ــل، واللحــم ... ف والثق

ــاة)8). هــذا مجــرد كالم عــن الحي

بذلــك يكــون املــارِس لفعــل الحيــاة 

هــو الــذي يعــر عــن املفهــوم مبعنــاه الــكي، 

وهــذا الحكــم يســحبه كانغيــالم عــى كل 

أشــكال الحيــاة ومظاهرهــا، فاملــرض كشــكل 

ــن  ــة، لك ــاة يتصــف بالكلي ــن أشــكال الحي م

ــا  عندمــا نــأيت إىل الواقــع ال نجــد املــرض وإمنَّ

نجــد املــرىض، يف حــني أن الطــب يتعامــل مــع 

املــرض كمفهــوم واملريــض هــو تجســيد لذلك 

الــكي يف الحيــاة؛ لذلــك ال يكمــن اإلشــكال يف 

ــا يف املفهوم  املوضــوع الــذي نبحــث فيــه، وإمنَّ

ــي  ــكلة الت ــذه املش ــه، وه ــل علي ــذي يدل ال

ــا. ــة تبينه ــد الفلســفة الكانغيالمي تري

 (G.Le Blanc( قــد يكــون غيــوم لوبــالن

ــد  ــكل جي ــرة بش ــذه الفك ــن ه ــر ع ــد ع ق

ــأن  ــرى ب ــوم ت ــت العل ــال: »إذا كان ــا ق حين

ــفة  ــعى الفلس ــإن مس ــة، ف ــم واضح املفاهي

ــم،  ينصــب عــى فهــم طبيعــة هــذه املفاهي

إشــكاليات  لهــا  بالنســبة  تكــون  والتــي 

الفلســفات  كل  ليســت  لكــن  بحثيــة«)9)، 

بإمكانهــا امتــالك محــددات املفهــوم حســب 

(8( bid, (p. 340(.

(9( Le Blanc, G. Canguilhem et les normes, Paris, P.U.F, 1er 

édition, (1998(, (p. 14(.

ــى  ــتغل ع ــي تش ــك الت ــة تل ــالم، خاص كانغي

الفلســفات  جــل  ألنَّ  الحيــاة؛  مفاهيــم 

ــاة، ومختلــف  تهتــم مبســألة املعرفــة يف الحي

املعرفــة؛  عمليــة  يف  الذهنيــة  العمليــات 

ــو  ــري وه ــهو خط ــا يف س ــع جميًع ــا تق إالَّ أنَّه

نســيان معنــى أن نعــرف)10).

بذلـــك يكـــون المماِرس لفعـــل الحياة 

هــــو الـــذي يعبــــــــر عـــن المـفـهــــــوم 

الحكـــــم  وهـــــذا  الكلـــــــي،  بمعنـــــــاه 

يســـحبه كانغيلــــــام على كل أشـكـــــال 

الحيـــــاة ومظاهرهــــا.

يــرى كانغيــالم أن أي محاولــة لضبــط 

ــرح  ــة ط ــي مبثاب ــاة ه ــوم بالحي ــة املفه عالق

مشــكلة للنقــاش؛ ألنَّ اتجــاه ضبــط هــذا 

املفهــوم وعمليــة الفكــر يتحــددان مــن خالل 

هــذه العالقــة، وهــذا قلَّــا يحــدث يف العلــم، 

ــري  ــلكه الكث ــذي تس ــى ال ــس املنح ــو نف وه

مــن الّنظريــات ســواء يف اتجــاه تجريدهــا أو 

يف اتجاههــا نحــو التّطبيــق؛ ألنَّ املفهــوم ليس 

مصطلًحــا جاهزًا لالســتعال متى اســتدعيناه، 

كانــت أجــزاؤه قــد اكتملــت وأصبــح ناضًجــا 

معطــاة  ليســت  عنــارصه  ألنَّ  ليُســتعمل؛ 

(10( Canguilhem, La connaissance de la vie, Paris, Librairie 

Philosophique j.Vrin, (1965(, (p. 09(.



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 248

بصفــة مطلقــة، فاملفاهيــم تنشــأ مــن خــالل 

ــة،  ــا الواقعي ــني مشوطيته ــة ب ــة جدلي عملي

ــا، وال  ــث فيه ــي تبح ــات الت ــة النظري وطبيع

ميكــن أن تســتأثر أي نظريــة بصناعــة املفهوم 

مــا لـــم تثبــت أحقيتهــا بذلــك؛ لذلــك: فــإن 

ــا،  ــا دقيًق ــط ضبطً ــي يُضب ــاة ل ــوم الحي مفه

يجــب إخراجــه مــن الســياق النظــري القبــي 

ــه، ســواء مــن االتجــاه  ــذي يوجــه محددات ال

اآليل أو مــن االتجــاه الغــايئ؛ ألنَّ مشــكلة 

الحيــاة ال ميكــن فهمهــا مبجــرد حــل مشــكلة 

األصــل التــي تعرضنــا يف كل مــرة، بــل يجــب 

ــة  ــواء املعرفي ــة األض ــن نوعي ــاءل ع أن نتس

والنظريــة، التــي نســتطيع تســليطها عــى 

للعلــم،  أثنــاء اشــتغالها كمعطــى  الحيــاة 

ويجــب عــى هــذه الرؤيــا أن تلــك مــن 

الوضــوح لتبــني لنــا جهــل وعمــى بقيــة 

ــرى)11). ــرؤى األخ ال

كــا يجــب أال يُحصـــر املفهــوم يف نتائــج 

ــة، أقيمــت يف مجــال بحــث مخــري  تجريبي

مــا؛ ألنَّ املصادقــة املخريــة -عــى نجــاح 

التجربــة- ال تعطــي لهــا أحقيــة امتــالك 

تدخــل ضمــن  الخطــوة  فهــذه  املفهــوم، 

للمفهــوم،  تعريــف  البحــث عــن  عمليــة 

وفــق منطلــق بــأن املفهــوم أول مــا يتقــدم 

(11( bid, (p. 11(.

ــف  ــزة بتعري ــة مجه ــرد كلم ــه مج ــى أن ع

معــني لــه مــا يقابلــه يف البحــث التطبيقــي. 

لكــن هــذه الخطــوة قــد تجعلنــا نســيجه يف 

مجــال محــدد، قــد نقــي مــن خاللهــا عــى 

ــم  ــزه، رغ ــي تي ــص الت ــن الخصائ ــري م الكث

ــة،  ــه التمييزي ــه قيمت ــى ل ــف تبق أن التعري

ــى  ــة ع ــلطة تحديدي ــه س ــت ل ــن ليس ولك

ــذا  ــق، وه ــوذج مغل ــه يف من ــوم، ليصب املفه

ــي تشــتغل  ــم الت ينســحب عــى كل املفاهي

الكانغيالميــة،  اإلبســتيمولوجيا  عليهــا 

مبــا فيهــا تلــك التــي لهــا عالقــة مبجــال 

الحيــاة)12).

يعطينــا يف هــذا الســياق كانغيــالم مثــال 

 Le normale et le واملــريض«  »الســوي 

يحيلنــا إىل عمليــة  الــذي   pathologique

والثبــات   rétablissement االستشــفاء 

الفيزيولوجــي يف العضويــة، ويف هــذه الحالة 

فــإن مفهــوم العــادي lenormal ال يبــدو يف 

كثــري مــن الحــاالت إعــادة تأهيــل وظيفــي، 

ــفة أن  ــال الفلس ــد يف مج ــا نري ــن عندم لك

ــك يجــب  ــا للمفهــوم، فــإن ذل نحقــق توافًق

والتطبيقــات  العمليــات  خــارج  يتــم  أن 

ــذا  ــوه ه ــا تش ــي رمب ــة الت ــة الظرفي العلمي

(12( Penission, Le vivant et l’épistémologie des concepts, Es-

sai sur le normal et le pathologique de G. Canguilhem, Paris, 

L’Harmattan, 1er édition, (2008(, (p. 36(.
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ــك يجــب معالجــة املفهــوم  املفهــوم)13)؛ لذل

ــة  ــكام املترع ــريات األح ــن تأث ــزل ع يف مع

والحينيــة، التــي يجــب الحــذر منهــا عندمــا 

نحــاول نقلــه لينبــت يف بيئــة غــري بيئتــه 

األصليــة؛ ألنَّ الكلمــة ليســت هــي املفهــوم، 

بــل هــي مختلفــة عنــه، فاملفهــوم يشء آخــر 

تاًمــا غــري الكلمــة، وحضــور الكلمــة يف نــصٍّ 

معــني ال يعنــي حضــور املفهــوم، ونحــن 

ــى  ــة ع ــا يف لحظــة الحق ــا ننظــر إليه عندم

تكــّون املفهــوم واشــتغاله العلمــي الفعــي، 

ال يعنــي بــأن هــذا املفهــوم يوجــد ويشــتغل 

ــص)))). ــك الّن يف ذل

لذلــك يــوكل كانغيــالم عمليــة صيانــة 

ــل  ــذي تدخ ــتيمولوجي، ال ــوم إىل اإلبس املفه

ضمــن مهامــه التّنظرييــة، هــذه املهمــة التــي 

ا لنزعــة الفكــر إىل الشــمولية، وهو  تضــع حــدًّ

ــة،  ــات الوضعي ــه االتجاه ــذب إلي ــنٌي تنج حن

ــال  ــة ال ــر يف حال ــاء الفك ــب يف بق ــي ترغ الت

تيــز املعــريف، ذلــك أن خطــوط التمييــز لـــم 

ــوم  ــت العل ــا بلغ ــور إال حين ــدأ يف الظه تب

ــا  ــن خالله ــت م ــج، خرج ــوة والنض ــن الق م

عــن عبــاءة طاملــا حجبــت عنهــا رؤيتهــا 

ــا. ــوع بحثه ــة ملوض الواضح

(13( bid, (p. 37(.

)))) حمــد هشــام، يف مفهــوم تاريــخ اختــاليف للتفكــر البيولوجــي عنــد 

جــورج كانغيلهــم، املغــرب، أفريقيــا الشـــرق، )ط. ))، )007)م)، )ص/ 7)).

ــتمرار،  ــددة باس ــة املتج ــذه العملي إنَّ ه

تدريجيًــا  تتميــز  أن  إىل  العلــوم  أّهلــت 

مبفاهيمهــا الخاصــة، التــي انفصلــت بهــا عــن 

ــتيعابها  ــه اس ــهل علي ــمويل كان يس ــر ش فك

فالعلــم  كليــة،  ملفاهيــم  إعارتهــا  مبجــرد 

اســتقل عــن الفلســفة بإبداعــه ملفاهيمــه 

ــم يكــن هــذا االنفصــال مبجــرد  الخاصــة ولـ

فيــه،  يبحــث  مــا  موضوًعــا  اختــار  أنــه 

ــن  ــة م ــة ملجموع ــة ابتكاري ــي عملي ــل ه ب

ــه  ــق ب ــذي خل ــقه ال ــكلت نس ــم ش املفاهي

ــك  ــي ميارســها ذل ــة الت ــة، واملالحق الخصوصي

الفكــر الشــمويل تبــدو وكأنهــا رهــان فكــري 

ــا  ــل رهانً ــة تحم ــني أن العملي ــض، يف ح مح

أيديولوجيًّــا؛ لذلــك جــاءت مهمــة تاريــخ 

العلــوم لتكشــف عــن املالمــح الحقيقيــة 

تقــدم  اســتمراريًة يف  يــرى  الــذي  للفكــر 

العلــوم، كــون أن هــذا الشــكل التواصــي هــو 

الــذي يقــود إىل الحقيقــة، وبحكــم التواصــل 

ــاك  ــون هن ــب أن يك ــداث يج ــي لألح الواقع

تواصــل مفاهيمــي يتناســق فيــه مــا هــو 

واقعــي مــع مــا هــو نظــري، وكل تقــدم 

ميثــل   (avancée chronologique( زمنــي 

ــك  تجســيًدا نحــو تطبيــق هــذا املنحــى؛ لذل

ــوع  ــذا الن ــى ه ــق ع ــالم ال يواف ــإن كانغي ف

مــن التاريــخ، الــذي يحــر العلــوم يف مثــل 

ــل بالعكــس  ــات، ب ــن املارس ــوع م ــذا الن ه

مــن  يتطــور  عنــده  العلــوم  تاريــخ  فــإن 
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واألوىل  اختصاصــه،  تحديــد مجــال  خــالل 

عنــده تســميته تاريــخ العلــم وليــس تاريًخــا 

للعلــوم)15).

إنَّ تاريــخ العلــم الــذي يغــذي مبفاهيمــه 

كل إبســتمولوجيا محليــة، ال يهــدف مــن 

املــايض  توجيــه  اإلبســتيمولوجي  ورائهــا 

ــتقبل،  ــو املس ــارض نح ــارض أو الح ــو الح نح

ولكنَّــه يريــد مــن خــالل اســرجاعه للمفهــوم 

 (reconsidérer( العمــل عــى إعــادة الّنظــر

يف الحكــم الــذي حملــه، مــن خــالل التفكــري 

يف املشــكالت داخــل مختلــف القــرارات التــي 

صــدرت حولــه)16)، ليتســنى لــه محاكمــة 

يهتــم  ال  القــايض  ألنَّ  املفاهيــم؛  هــذه 

ــواب  ــه ص ــا يهم ــدر م ــة بق ــخ للجرمي بالتأري

ــذه. ــذي يتخ ــم ال الحك

اإلبســتيمولوجي  مهــام  مــن  أنَّ  كــا 

ــل  ــك النق ــوم ذل ــب املفه ــى تجني ــل ع العم

العنيــف املــارس عليــه مــن بعــض العلــوم، 

ــا ينقــل مــن مجــال اســتعاله  خاصــة عندم

األصــي إىل مجــال آخــر بعيــد عنــه عــى 

يف  املفاهيــم  تــر  وقــد  اإلعــارة،  ســبيل 

ــح  ــة لتصب ــا النوعي ــة مــن صورته هــذه الحال

(15( Penission, Le vivant et l’épistémologie des concepts, Essai sur 

le normal et le pathologique de G. Canguilhem, op-cit, (p. 40(.

(16( bid, (p. 40(.

مفاهيــم يف حقــل آخــر تحمــل دالالت كميــة، 

ــة  ــاالت العادي ــف الح ــة لتصني ــح قابل وتصب

وغــري العاديــة َوفــق منــوذج يخالــف طبيعــة 

الحيــاة.

بذلـــك يكـــون المماِرس لفعـــل الحياة 

هــــو الـــذي يعبــــــــر عـــن المـفـهــــــوم 

الحكـــــم  وهـــــذا  الكلـــــــي،  بمعنـــــــاه 

يســـحبه كانغيلــــــام على كل أشـكـــــال 

الحيـــــاة ومظاهرهــــا.

ــاع  ــم االجت ــاًل يف عل ــه مث ــا فعل ــذا م ه

 ،(Auguste Comte( كونــت  أوغســت 

عندمــا  كانغيــالم  نظــر  يف  )798)-857)م) 

 le principe( بروســيه  مبــدأ  أخــذ 

ــا إىل  ــدان البيولوجي ــن مي deBroussais)، م

ــذي  ــدأ ال ــذا املب ــيولوجيا، ه ــدان السوس مي

ــني  ــة إىل القوان ــر املرضي ــرد الظواه ــمح ب يس

الفيزيولوجيــة)7))، رغــم مــا تحملــه هــذه 

العمليــة مــن مخاطــرة، ومــن بينهــا فــك 

 ،(le mot( تلــك العالقــة القامئــة بــني االســم

واملعنــى )le concept)، أيــن ميكــن لالســم أن 

يفقــد معنــاه أو يأخــذ عــدة معــاٍن التصقــت 

ــل. ــج أو الّنق ــة الدم ــة عملي ــه نتيج ب

)7)) جــورج كانغيــالم، دراســات يف تاريخ العلوم وفلســفتها، ترجمة محمد 

بــن ســايس، لبنــان، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، )007))، )ص/ 9))).
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تعــرض  أن هنــاك مفهوًمــا آخــر  كــا 

 le( ــط ــوم الوس ــو مفه ــة وه ــس العملي لنف

milieu) يف البيولوجيــا، الــذي لـــم يســلم من 

هــذه املارســة، ذلــك أنــه لـــم يســتعمل يف 

ــوم ميكــن أن  إطــاره املحــدد، ألن هــذا املفه

يحيلنــا إىل الهندســة )Géométrie)، لكــن 

ــاء  ــتوى األول الفض ــه يف املس ــد ب ــن نقص نح

ــه  ــن خالل ــة، وم ــه العضوي ــش في ــذي تعي ال

بينــا  حياتهــا،  اســتمرارية  رشوط  تجــد 

ــاين املجــال الــذي  ــه يف املســتوى الث نقصــد ب

ــني  ــث ميكــن تعي ــه األجســام، حي تتحــرك في

نقطــة يف معلــم محــدد وفــق أبعــاد معينــة، 

ــا  ــا ورسعته ــط حركته وهــذا يســاعدنا يف ضب

ومــدى قابليتهــا للخضــوع للقــوى املؤثــرة 

... هــذا االختــالف راجــع الختــالف  فيهــا 

فيــه  يســتعمل  الــذي  الخطــاب  مجــال 

ــرح  ــات تط ــذه الخطاب ــل ه ــوم، وتداخ املفه

ــة  ــه أحقي ــن ل ــوم، فم ــالك املفه مشــكلة امت

امتــالك املفهــوم؟ وهــل هــو ملكيــة مشــركة 

تســتعريه كل الخطابــات وفــق ســياقها الــذي 

أم عــى كل علــم  تبنــي عليــه أحكامهــا، 

ــة؟  ــه الخاص ــالك مفاهيم امت

يف  البحــث  عمليــة  أن  كانغيــالم  يــرى 

مشــكلة ملكيــة املفاهيــم عمليــة صعبــة 

حقــول  يف  ندخــل  تجعلنــا  ومرهقــة، 

األيديولوجيــا، التــي تســيطر يف بعــض األحيان 

ــه  ــوم، وتوجه ــق املفه ــم عــن طري عــى العل

الســتعال مفاهيــم دون أخــرى؛ لذلــك علينــا 

أن منيــز بــني البدايــات واألصــول يف اســتعال 

املفهــوم، فعندمــا يكــف اهتامنــا بالبدايــات 

ــول،  ــف األص ــا نكتش ــالم؛ فإنَّن ــب كانغي حس

فاألصــل هو مــا يخصص منــذ البدايــة ويفرده 

ــة،  ــن البداي ــام ع ــد نشــأته يف اســتقالل ت عن

ــة  ــوم وظيف ــاء املفه ــو إعط ــة فه ــا البداي أم

داخــل العلــم ليشــغلها، فالبدايــة التــي عــرف 

-وعــي كان ذلك  فيهــا علــُم النفــس مجــاَل الالَّ

ــود  ــه تع ــن أصول ــد، لك ــع ســيغموند فروي م

إىل لــوك واليبنيتــز، بهــذا املعنــى فــإن إدراك 

البدايــة واألصــل يشء مختلــف تاًمــا، فنحــن 

ننطلــق مــن البدايــة ولكــن نعــود إىل األصــل، 

ــول  ــريًا يف األص ــر كث ــوم ال يحف ــخ العل وتاري

بقــدر مــا يهتــم بالبدايــات)8))؛ ألنَّ النبــش يف 

األصــول يجعــل البحــث يصطــدم بكثــري مــن 

ــوم  ــأن املفه ــي ب ــي تدع ــات الت األيديولوجي

يرجــع إىل أصولهــا طاملــا ليســت هناك وســيلة 

للتحقــق، وهــذا مــا ميكــن أن نلحظــه يف 

الكثــري مــن املفاهيــم التــي تســتعملها علــوم 

التاريخيــة تهــم  البدايــة  الحيــاة، ولــو أن 

أكــرث مــن األصــل التفكــريي)19)، لكــن هــذا ال 

)8)) حمــد هشــام، يف مفهــوم تاريــخ اختــاليف للتفكــر البيولوجــي عنــد 

ــالم، مرجــع ســابق، )ص ص/ 9)، 50). جــورج كانغي

(19( Canguilhem, Le normale et le pathologique, op-cit, (p. 30(.
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ــا  ــدة عــن األصــول، مبــا أنه ــى رفــع الفائ يعن

ــا  ــا الرجــوع إليه ــا، إمنَّ ــا يف األيديولوجي توقعن

يكــون بتحفــظ بعيــًدا عــن إصــدار األحــكام؛ 

ألنَّ الحكــم ال يصــدر إال يف القضايــا اليقينيــة، 

وإعــادة هــذه األصــول يفيــد يف فهــم أوضــح 

للمفهــوم، ويرفــع عليــه الكثــري مــن االلتبــاس 

ــة.  ــه يف البداي ــد يصاحب ــذي ق ال

إنَّ هــذه العمليــة تعــاين منهــا جميــع 

عــى  حكــرًا  ليســت  فهــي  العلــوم، 

مفاهيــم علــوم الحيــاة فقــط، لكــن عــى 

تخليــص  عــى  العمــل  اإلبســتيمولوجيا 

ــًة  ــا خاصًّ ــيطرة األيديولوجي ــن س ــوم م املفه

يف هــذا املجــال، فيجــب عــدم تقديــم أي 

تســهيالت لنفــاذ األيديولوجيــا يف العلــم؛ ألنَّ 

ذلــك ســيضعنا أمــام انــزالق خطــري، أيــن 

األيديولوجــي،  يف  اإلبســتيمولوجي  يــذوب 

وقــد ميتــد هــذا الخطــر إىل القيــم األخالقيــة 

التــي تحكــم مبــادئ الحيــاة؛ ألنَّ الحيــاة 

ليســت مجــرد مفهــوم إبســتيمولوجي فقــط، 

بــل هــي ميــزة مــن مميــزات الكائنــات 

الحيــة، التــي تحيــط الحيــاة بهالــة مــن 

ــة عــى املســتوى  القداســة، وتعطيهــا األولوي

اإلبســتيمولوجي واألنطولوجــي وكذلــك عــى 

والجــايل)20). الســيايس  املســتوى 

(20( Canguilhem, La connaissance de la vie, op-cit, (p. 11(.

بذلــك يكــون عمــر هــذه العالقــة قديــم 

كذلــك  وقــدم  الحيــاة،  يف  التفكــري  قــدم 

للمفاهيــم،  كحاملــة  اللغــة  يف  التفكــري 

ــا  ــن صفاته ــة م ــات الحي ــت الكائن ــإذا كان ف

فــإن  األرســطي،  التصنيــف  التوالــد وفــق 

ذلــك ميثــل االنعــكاس البنيــوي الــذي ميارســه 

للمصطلــح،  األخالقــي  باملعنــى  الســلوك 

ــم  ــاة واملفاهي ــني الحي ــر التشــابك ب ــا يظه مب

التــي تنتجهــا املعرفــة، فاملعرفــة ال تطــرح 

ــاة  ــري للحي ــور كنظ ــذا املنظ ــق ه ــها وف نفس

تقديــر  يف  كالهــا  أن  مبــا  لهــا،  نــدٍّ  أو 

كانغيــالم مســلكية إنســانية)21)، فهــي تطــرح 

ــق  ــاة، عــن طري نفســها كمرافــق لهــذه الحي

مختلــف املفاهيــم التــي تنتجهــا، لتعــر بهــا 

عــن طبيعــة الحيــاة ومســاراتها املختلفــة، 

خطــوة  وكل  تكوينهــا،  طبيعــة  وتبســيط 

ــة  ــن حقيق ــراب م ــة لالق ــا املعرف ــوم به تق

ــة  ــادة صياغ ــق إع ــن طري ــون ع ــاة تك الحي

جهازهــا املفاهيمــي مبــا يتــالءم وخصوصياتها، 

»وكل مرحلــة مــن مراحــل هــذا التطــور، 

هــي مرحلــة مــن مراحــل تشــكل بــذرة 

الحقيقــة، أو عنصـــر للنظريــة قابــل للتقديــر 

فقــط انطالقـًـا مــن معايــري النظريــة الالحقــة، 

ــكيل  ــادة تش ــى إع ــب ع ــا ينص ــض هن والرف

ــا  ــرى في ــن أجــل أال ن ــة، م ــات خيالي مقدم

(21( bid, (p. 10(.
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يدشــن هــذا التّاريــخ، غــري خصوبــة موقــف 

ــد  ــوم يوج ــكل، وإذا كان املفه ــورة مش أو بل

ــون يف  ــة تك ــإن النظري ــئلة، ف ــال األس يف مج

فاالنطــالق مــن  األجوبــة؛ ولذلــك  مجــال 

املفهــوم باألســاس اختيــار االنطــالق مــن 

األســئلة لكتابــة التّاريــخ«)))).

الحافــل  التاريــخ  هــذا  نتيجــة  لكــن 

باســتخدام ترســانة مــن املفاهيــم يف وصــف 

طبيعــة الحيــاة، قــد يســمح بتســلل مــن بــني 

هــذه املفاهيــم مفاهيــم متداخلــة الوظيفــة، 

ــد  ــس الجه ــذل نف ــم تب ــت كل املفاهي فليس

أمينــة  مفاهيــم  فهنــاك  املعنــى،  إليصــال 

ومفاهيــم أخــرى طفيليــة، ويعطينــا كانغيــالم 

مثــااًل عــن االســتعال غــري املراقــب يف الطــب 

لهــذه املفاهيــم، مفهــوم الشــاذ ومفهــوم غــري 

العــادي، كمفاهيــم دخلــت يف حقــل الحيــاة 

نتيجــة االســتعال غــري املراقــب مــن طــرف 

مفهــوم  تداخــل  لقــد  اإلبســتيمولوجيني، 

ــادي  ــري الع ــوم غ ــاذ )anomalie) ومفه الش

)anormal) يف االســتعال، لكــن لــو بحثنــا يف 

 (étymologiquement( أصلهــا اإلتولوجــي

وصفــي  معنــى  لــه  األول  بــأن  لوجدنــا 

ــى  ــه معن ــاين فل ــا الث )sens descriptive) أم

اســتعال  لكــن   ،(normative( معيــاري 

)22) حمــد هشــام، يف مفهــوم تاريــخ اختــاليف للتفكــر البيولوجــي عنــد 

جــورج كانغيــالم، مرجــع ســابق، )ص/ 51).

هذيــن املصطلحــني يف العلــوم الطبيــة بنفــس 

املشــار جعلنــا نعترهــا مفهوًمــا واحــًدا، 

لكــن الحيــاة تفــرق بــني املفهومــني، فالشــاذ 

متوافًقــا  أو  منســجًا  يكــون  ال  أن  ميكــن 

ــل  ــن يعام ــاة، أي ــع الحي )Incompatible) م

الشــاذ يف األوســاط الطبيعيــة كــذات مريضــة، 

ال   (mutions( الطفــرة  أو  الشــذوذ  لكــن 

ميكــن وضعهــا يف خانــة املــرض، بــل هــو 

حالــة طبيعيــة، ولكــن بشــكل مغايــر للحالــة 

ناتــج عــن  الخلــط  ــا هــذا  وإمنَّ العاديــة، 

ــذا  ــني وه ــني املصطلح ــوه ب ــتخدام املش االس

ــل  ــن يف املقاب ــابهني)23)، لك ــا متش ــا جعله م

ــر  ــف ظواه ــني لوص ــتعملنا املصطلح ــو اس ل

ــا يف  ــق اختالفً ــك ال يحق ــإن ذل ــاء ف يف الفيزي

املعنــى، ألن الظواهــر غــري العاديــة هــي تلــك 

الظواهــر الشــاذة، التــي تخــرج عــن القوانــني 

الطبيعيــة املعتــادة، والتــي تخضــع لهــا أغلب 

ــابهة. ــر املش الظواه

إن ردة الفعـل االنتقاديـة عنـد كانغيـالم، 

جـاءت نتيجـة اسـتعارة املعنـى وليـس نتيجة 

اسـتعارة املصطلـح، خاصـة يف املجـاالت التـي 

والبيولوجيـا،  كالطـب  الحيـاة  مـع  تتعامـل 

فاالسـتخدام الطبـي اليـوم جـرد املصطلحـات 

وأصبحـت  الحرفيـة،  اللُّغويـة  حمولتهـا  مـن 

(23( Canguilhem, Le normale et le pathologique, op-cit, (p. 91(.
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املعنـى  لكـن  رمزيـة،  مصطلحـات  هنـاك 

فيُسـاء  مـأزق  يف  املفهـوم  يوقـع  نقـل  إذا 

إبسـتيمولوجيا  تعمـل  ولـذا  اسـتخدامه؛ 

 (l’épistémologie du concept( املفاهيـم 

عمـل  وهـو  العلمـي،  العمـل  مرافقـة  عـى 

دائـم ودقيـق مرتبـط بامليتودولوجيـا املجردة 

)méthodologieabstraite) من أجل القبض 

عى املفهوم وضبط الفعل الذي يشري إليه)24).

بهــذه  اإلبســتيمولوجيا  تقــوم  عندمــا   

املهمــة فإنَّهــا -عنــد كانغيــالم- تســمح بتأطــري 

يف  بالتحكــم  املرتبطــة  املشــكالت  بعــض 

ــه عالقــة بالكائــن  ــذي ل املفهــوم العلمــي، ال

ــات  ــع عالم ــا بوض ــمح له ــا سيس ــي، ك الح

تبــني لنــا مراحــل بنــاء تاريــخ علــم األحيــاء، 

الحــدود،  ترســيم  مــن  يزيــد  قــد  وهــذا 

ــا  ــوم ليــس تفاوتً ــني العل ــح التفــاوت ب ويصب

ــة  ــم نوعي ــالك مفاهي ــم أن امت ــا، بحك عرضيً

لــكل علــم، وتلهــى بالعنايــة بهــا وتطويرهــا؛ 

ــيات  ــة كأساس ــم العام ــك باملفاهي ألنَّ التمس

دون  يحــول  عائًقــا  الحقيقــة  يف  تُشــكِّل 

املارســة اإلبســتيمولوجية املعمقــة.

 تلــك العمليــة الدقيقــة التــي رســمها 

ــوم  ــة املفه ــع طبيع ــل تتب ــن أج ــالم م كانغي

(24( Penission, Le vivant et l’épistémologie des concepts, Essai sur 

le normal et le pathologique de G. Canguilhem, op-cit, (p. 39(.

ــت  ــوم، جعل ــخ العل ــات تاري ــتغالل تقني باس

ــاء رصح  ــر األســاس يف بن ــوم الحج ــن املفه م

إبســتيمولوجيا علــوم الحيــاة لديــه، مــن 

ــا  ــذات م ــث أن هــذه الســريورة هــي بال حي

للعلــوم  اإلبســتيمولوجي  التاريــخ  يشــكل 

ــاب  ــر كت ــة، ويعت ــم العلمي ــخ للمفاهي كتاري

»تكويــن مفهــوم املنعكــس« مــن األمثلــة 

التطبيقيــة لهــذه الطريقــة.

)2( مفهوم المنعكس

)le Reflexe( وشرعية االنتساب: 

يف  منهجـه  كانغيـالم  بـارش  لقـد 

 épistémologie du( إبسـتيمولوجيا املفهـوم

concept) مـن خالل العمل الذي قدمه سـنة 

)955)م)، لنيـل درجـة الدكتوراه يف الفلسـفة 

بعـد انتهائـه من دراسـة الطـب، وكانت هذه 

األطروحـة بعنـوان تكويـن مفهـوم املنعكـس 

 La( خـالل القـرن الثامن عـش والتاسـع عش

 Formation du Concept de Réflexe aux

7ème et(8ème siècle))، الـذي لــم يكـن 

فيـه كانغيالم مهادنًا ألي نظرية قدمت تأريًخا 

للموضوعيـة  بقـدر والئـه  املنعكـس  ملفهـوم 

واالحتكام إىل النص التاريخي، وقد كان غرضه 

مـن خـالل اختياره لهـذا املفهـوم والتأريخ له، 

تحيـص تلـك النظريـات التـي كانـت تعتـر 

بـأن املفاهيـم ال ميكـن لهـا أن تظهـر إالَّ يف 

نظريـات محكمـة البنـاء، وال وجـود ملفاهيـم 



العددان 6 ، 7
255ربيع وصيف 2018 م 

خـارج السـياق النظـري الـذي يسـكنها مكانة 

داخـل نسـقها العـام، وهنـا يف حالـة مفهـوم 

بالنظريـة  املؤرخـون  ربطـه  طاملـا  املنعكـس 

اآلليـة التـي سـيطرت عـى البيولوجيـا خاصة 

بدايـة مـن القـرن السـابع عـش، واعتروهـا 

املفهـوم. لهـذا  الحاضنـة  الّنظريـة  هـي 

لكــن كانغيــالم لـــم يرجــع فقــط إىل القرن 

الســابع عــش مــن أجــل البحــث يف طبيعــة 

املفهــوم، بــل رجــع قبــل هــذه املرحلــة بكثــري 

مفضــاًل مهنــة املنجمــي بــدل مهنــة متســلق 

الجبــال، حيــث عــاد إىل أرســطو باعتبــاره أول 

مــن تكلــم عــن حركــة القلــب واصًفــا إياهــا 

بالحركــة الــال- إراديــة؛ ألنَّهــا مــن ضمــن 

الحــركات التــي ال يتحكــم فيها اإلنســان وذكر 

معهــا التنفــس والهضــم، فهــو الــذي يتحكــم 

ــا العضــالت،  ــي تقــوم به يف كل الحــركات الت

مبــا أنــه يضــم حــرارة ذلــك الحيــوان)25)، 

ــن  ــم يك ــالم، لـ ــب كانغي ــطو حس ــن أرس لك

املنعكــس،  ملفهــوم  واضــح  تصــور  لديــه 

ــة. ــال إرادي رغــم إشــارته لبعــض الحــركات ال

 بعدهــا ســافر كانغيــالم مــع املفهــوم 

 (00-(3(( ،(Galien( ــوس ــة جالين إىل نظري

ق.م) يف الحركــة ووصــف األعضــاء، التــي رأى 

(25( Canguilhem, La Formation du Concept de Réflexe aux 

17ème et 18ème siècle, Paris, Librairie Philosophique j.Vrin, 

(1977(, (p. 11(.

ــوع  ــك عــن هــذا الن ــم يتحــدث كذل ــه لـ بأن

جالينــوس  إشــارات  رغــم  املفاهيــم  مــن 

ــه  ــه بأن ــدا ل ــذي ب ــذا الفعــل، ال املتكــررة له

وســيلة منحتهــا الطبيعــة للكائــن الحــي، 

مــن أجــل تــاليف الخطــر بســـرعة أكــر، وهــذا 

أفالطــون)26)؛  تأثــر كبــري مبيتافيزيقــا  فيــه 

لذلــك بقــي وصفــه لهــذا الفعــل بعيــًدا عــن 

التفســري العلمــي، فــال ميكــن أن تعــود إليــه 

ــس. ــوم املنعك ــورة مفه بل

لـــم يرجــع فقــط إلــى  لكــن كانغيــالم 

القــرن الســابع عشــر مــن أجــل البحــث 

فــي طبيعــة المفهــوم، بــل رجــع قبــل 

مهنــة   
ً

مفضــال بكثيــر  المرحلــة  هــذه 

المنجمــي بدل مهنة متســلق الجبال، 

حيــث عــاد إلــى أرســطو باعتبــاره أول 

ــا 
ً

واصف القلــب  حركــة  عــن  تكلــم  مــن 

إياهــا بالحركــة الــال- إراديــة.

لتــأيت املرحلــة الحاســمة يف نظــر كانغيــالم 

عــرف  التــي  الديكارتيــة،  املرحلــة  وهــي 

فيهــا االتجــاه اآليل ســيطرة تامــة عــى كل 

الكائــن  حركــة  تخــص  التــي  التفســريات 

ــي  ــس الت ــة املنعك ــك حرك ــا يف ذل ــي، مب الح

اعتــر الكثــري مــن املؤرخــني بــأن الفضــل 

(26( bid, (p. 13(.
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ــس؛  ــة املنعك ــح طبيع ــا يف توضي ــود إليه يع

هــي  اآليل  الطّابــع  ذات  النظريــات  »ألن 

ــافات  ــادة االكتش ــى قي ــادرة ع ــا الق وحده

الخصبــة واإليجابيــة«)27)؛ لهــذا عمــل كانغيالم 

ــرد كل  ــه ي عــى نقــض هــذا التصــور، مبــا أن

الحــركات التــي يقــوم بهــا الكائــن الحــي إىل 

ــه مفهــوم  ــا املنعكــس مبــا أن ــة، مبــا فيه اآللي

يف عمومــه يعــر عــن فعــل آيل تقــوم بــه 

العضويــة، وهــذا مــا يجعلنــا نقــول بأنــه ظهر 

يف ســياق النظريــة اآلليــة، التــي يقــر أصحابها 

بهــذا، ناســبني الســبق يف هــذا االســتعال إىل 

ــه  ــوم يف وصف ــل املفه ــذي أدخ ــكارت، ال دي

للحيــوان اآللــة؛ »لذلــك فــإن الكثــري مــن 

ــروا أن نظريــة  الفالســفة والبيولوجيــني اعت

اآلليــة  ونظريتــه  املنعكــس  يف  ديــكارت 

شــيئان ال ينفصــالن«)28).

لكــن عندمــا عــاد كانغيــالم إىل الــراث 

الديــكاريت، الــذي يزعــم منــارصوه بأنــه هــو 

مــن بلــور املفهــوم، كشــف الكثــري مــن نقــاط 

ــرر  ــري امل ــل غ ــف، واملي ــذا املوق ــل يف ه الظ

إلبــراز مفاهيــم لـــم تكــن لصاحبهــا نيــة 

االشــتغال عليهــا، حيــث يقــول: »إن القــراءة 

البيولوجــي  للــراث  والدقيقــة  الصارمــة 

(27( bid, (p. 03(.

(28( bid, (p. 53(.

الحقيقــة  فيهــا  نطلــب  التــي  الديــكاريت، 

بحــذر أكــرث مــن املجــد الديــكاريت ذاتــه، 

تبــني لنــا تلــك الّنبالــة التــي تعطيهــا النظريــة 

اآلليــة لديــكارت والتــي تريــد أن تزدهــي 

ــب  ــي حس ــا يوح ــاك م ــس هن ــا«)29)، فلي به

كانغيــالم بــأن املفهــوم منســوب إىل ديــكارت 

يؤكــدون  والذيــن  موضوعيــة،  بطريقــة 

انتــاءه لهــذا النــص؛ فإنهــم يعــودون إىل 

اســتعال ديــكارت لهــذا املصطلــح يف وصفــه 

للحركــة، ومــن بينهــم الفيزيولوجــي األملــاين 

 ،(E.B.Raymond( دوبواراميــون  إميــل 

عبــارة  يف  رأى  الــذي  )8)8)م-896)م) 

اســتعملها  والتــي   ،(esprits réfléchis(

 ،(traité des passions( ديــكارت يف كتابــه

وبالتحديــد يف املقالــة )36)، بأنهــا دليــل عــى 

وجــود املفهــوم لــدى ديــكارت)30).

رغــم أن كانغيــالم ال ينكــر أن ديــكارت 

كمصطلــح،   (le reflexe( املنعكــس  ذكــر 

اإلنســان«،  كتابــه »معالجــة يف  خاصــة يف 

اســتعاله  لكــن   ،(traité de l’homme(

لــدى ديــكارت جــاء بصيغــة »الصفــة« وليــس 

ــر  ــذي ذك ــص ال ــت«، أي إن الن ــة »الّنع بصف

فيــه املنعكــس لـــم يكــن هــو املقصــود، بــل 

(29( bid, (p. 05(.

(30( bid, (p. 42(.
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مــن أجــل التعبــري عــن فكــرة الحركــة التــي 

تحــدث دون إرادة، أمــا أنــه أعطــاه التفســري 

الفيزيولوجــي فهــذا الــذي لـــم يحملــه النــص 

الديــكاريت، مــع أن هــذا االســتعال بقــي 

ميــارس حضــوره لــدى فالســفة وفيزيولوجيّــي 

القــرن الســابع عــش)31).

لقـــد عمـــل كانغيـــالم عـــى تحليـــل 

ــب  ــت أغلـ ــي جعلـ ــة التـ ــباب املمكنـ األسـ

ـــوم  ـــون املفه ـــني يرجع ـــفة والبيولوجي الفالس

إىل ديـــكارت، لذلـــك عمـــل عـــى العـــودة 

إىل اإلطـــار العـــام الـــذي فرضـــت فيـــه 

ولعـــل  نفســـها،  الفيزيولوجيـــا  هـــذه 

ــق  ــرب لتحقيـ ــق األقـ ــالم رأى الطريـ كانغيـ

ـــذي  ـــوم ال ـــل املفه ـــو تحلي ـــة ه ـــذه الغاي ه

أعطتـــه الديكارتيـــة للحركـــة الـــال إراديـــة، 

ـــذا  ـــن ه ـــكارت ع ـــث دي ـــل حدي ـــائاًل ه متس

النـــوع مـــن الحركـــة فيـــه عالقـــة مـــع 

ـــون  ـــن أن تك ـــل ميك ـــس؟ وه ـــوم املنعك مفه

للديكارتيـــة مســـاهمة يف بنـــاء املفهـــوم 

وتوضيحـــه؟

لقـــد كان ديـــكارت يقـــول كـــا كان 

يقـــول أرســـطو بـــأن القلـــب هـــو مصـــدر 

ـــس  ـــم)32)، والنف ـــرك الجس ـــي تح ـــرارة الت الح

(31( bid, (p. 38(.

(32( bid, (p. 52(.

الحركـــة ألنَّهـــا  ليســـت مســـؤولة عـــن 

ألنَّ  بيولوجـــي؛  عمـــل  أي  يف  تتدخـــل  ال 

الحركـــة تتـــم بطريقـــة آليـــة، وانطالقًـــا 

ــا  ــكارت مـ ــة فـــر ديـ ــوم اآلليـ ــن مفهـ مـ

يحـــدث يف الكائـــن الحـــي مـــن حركـــة 

ومـــا يطـــرأ عليـــه مـــن تغـــري، ســـواء كان 

بإرادتنـــا أو بغـــري إرادتنـــا، كثنـــي الســـاق 

عنـــد تعرضهـــا للوخـــز، وإغـــالق األجفـــان 

لحايـــة العـــني ... كلهـــا ينطبـــق عليهـــا 

ـــر  ـــالم يعت ـــن كانغي ـــكاريت، لك ـــف الدي الوص

ـــدر  ـــوم، بق ـــًدا للمفه ـــس تحدي ـــذا لي ـــأن ه ب

مـــا هـــو مجـــرد وصـــف واقعـــي ملـــا هـــو 

عليـــه املفهـــوم، بذلـــك ال يعطـــي لصاحبـــه 

ــوم. ــتعال املفهـ ــبق يف اسـ السـ

ديـــكارت  الـــذي جعـــل  الســـبب  إنَّ 

املنعكـــس،  مفهـــوم  تحديـــد  يف  يفشـــل 

هـــو تشـــبثه املفـــرط بالتفســـري امليكانيـــي 

ـــب  ـــرارة القل ـــار ح ـــة، واعتب ـــة العضوي لحرك

مـــن  للحركـــة  الوحيـــد  املصـــدر  هـــي 

ـــف  ـــدم يف التجوي ـــر ال ـــدد وتبخ ـــالل التم خ

األميـــن للقلـــب، والحركـــة الدامئـــة للنفـــس 

هـــي نفســـها حركـــة الـــدم، لذلـــك يقابـــل 

ديـــكارت بـــني القلـــب والشايـــني وجهـــاز 

التّنفـــس، فاألنفـــس تـــر عـــر الدمـــاغ 

لتتـــوزع بعـــد ذلـــك مـــع الشايـــني، لكـــن 

القلـــب  بـــه  يقـــوم  األســـايس  العمـــل 
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ـــة  ـــة)33)؛ ألنَّ الوظيف ـــع كل حرك ـــاره منب باعتب

تلـــك  تشـــابه  للقلـــب  الفيزيولوجيـــة 

ـــا الفـــرن مـــن أجـــل  ـــي يقـــوم به الوظيفـــة الت

ـــق مـــع  ـــة، وهـــذا التفســـري يتواف ـــك اآلل تحري

اتجاهـــه اآليل بشـــكل عـــام، وهنـــا يختلـــف 

ديـــكارت حســـب كانغيـــالم مـــع هـــاريف 

ــأن القلـــب  )Harvey) الـــذي كان يعتـــر بـ

ــالت)34). ــي العضـ ــة كباقـ ــرد عضلـ مجـ

هـــذا االعتقـــاد جعـــل ديـــكارت بعيـــًدا 

عـــن فهـــم طبيعـــة حركـــة العضويـــة، ومـــا 

ــض  ــه بعـ ــذي قدمـ ــي الـ ــل التقدمـ التحليـ

ـــطرة  ـــاٌج لألس ـــكار إال نت ـــذه األف ـــني له املؤرخ

ـــة،  ـــفة الديكارتي ـــا الفلس ـــت به ـــي اصطبغ الت

»وإذا كانـــت األســـطورة أكـــرث حقيقـــة مـــن 

التّاريـــخ، فـــإن علينـــا حينئـــذ التســـليم 

ــوم  ــر مفهـ ــن ابتكـ ــو مـ ــكارت هـ ــأن ديـ بـ

ــه يف نظـــر كانغيـــالم إذا  املنعكـــس«)35)؛ ألنَـّ

ـــر  ـــني الظواه ـــوح ب ـــز بوض ـــن التميي ـــا م تكن

ـــن  ـــدَّ م ـــه ال بُ ـــني الوصـــف؛ فإنَّ ـــم وب واملفاهي

ــا ال نلتقـــي بلفـــظ ارتـــكاس  أن نتبـــني بأننـ

يف كتابـــات ديـــكارت، بـــل هـــو ال يشـــري 

إىل املفهـــوم قـــط، ألن املنعكـــس يف القـــرن 

(33( bid, (p. 31(.

(34( bid, (p. 33(.

(35( bid, (p. 36(.

الســـابع عشــــر والثامـــن عشــــر كانـــت 

كمفهـــوم،  وليســـت  كصفـــة  تســـتعمل 

ــتعملها  ــكارت اسـ ــى أن ديـ ــدل عـ ــاَّ يـ مـ

األســـطورة  تهـــاوت  لذلـــك  كمفهـــوم)36)؛ 

ـــس إىل  ـــوم املنعك ـــب مفه ـــت تنس ـــي كان الت

ديـــكارت، والتـــي كانـــت تغذيهـــا توجهـــات 

ـــاه اآليل يف  ـــب االتج ـــو تغلي ـــة وه أيديولوجي

تطـــور البيولوجيـــا، فالدفـــاع عـــن ديـــكارت 

ال يســـتند إىل أي أســـاس علمـــي أو حقائـــق 

تاريخيـــة، بقـــدر مـــا يهـــدف إىل تثمـــني 

ـــذات  ـــو بال ـــي ه ـــفي أيديولوج ـــف فلس موق

ــوي)37). ــف العلمـ املوقـ

لكــن الــيء الــذي يدعــو لألســف حســب 

ــة مــن  كانغيــالم، هــو أن هــذه املارســة آتي

علــاء  مــن  وليســت  فالســفة،  مؤرخــني 

هــؤالء  يكــون  عندمــا  ـه  »ألنَـّ البيولوجيــا؛ 

ــم  ــاوز عنه ــن أن نتج ــا ميك ــون، فإنن بيولوجي

هــذا الخطــأ، لكــن عندمــا يــأيت هــذا الخطــأ 

مــن مؤرخــني فالســفة، فــإن ذلــك يدعونــا إىل 

أن نأســف عــى ذلــك كثــريًا«)38)، لذلــك نفهــم 

وحدهــا  العلميــة  األســباب  ليســت  بأنــه 

ــار  هــي مــن توجــه تاريــخ العلــم نحــو اعتب

ــد  ــوم عن ــفة العل ــاليف يف فلس ــخ اخت ــوم تاري ــام، يف مفه ــد هش )36) حم

ــابق، )ص/ 60). ــع س ــالم، مرج ــورج كانغي ج

)37) املرجع السابق، )ص/ 73).

(38( bid, (p. 56(.
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ــاك  ــا هن ــري، وإمنَّ ــي كب ــكارت كفيزيولوج دي

ــا  ــي معه ــا تختف ــا أيديولوجي ــفة تغذيه فلس

التاريخــي،  الخطــاب  هــذا  يف  املوضوعيــة 

الراعــات  هــو  هنــا  عنــه  واملســكوت 

تلعــب  ال  التــي  األيديولوجيــة  السياســية 

فيهــا املســائل الفيزيولوجيــة البحثيــة إال دوًرا 

هامشــيًا)39).

لألســـف  يدعـــو  الـــذي  الشـــيء  لكـــن 

هــــــذه  أن  هــــــو  كانغيـــالم،  حســــــــب 

مؤرخيـــن  مــــــن  آتيــــــــــــــة  الممارســـــــــة 

فالســـفة، وليســـــــــــــــت مـــن علمــــــــــــاء 

ـــــــــــه عندمـــــا يكـــون 
َّ
البيولوجيــــــــا؛ »ألن

يمكـــن  فإننـــا  بيولوجيـــــــون،  هـــؤالء 

أن نتجـــاوز عنهـــم هـــذا الخطـــأ، لكـــن 

عندمـــا يأتـــي هـــذا الخطـــأ مـــن مؤرخيـــن 

ــا إلـــى أن  ــإن ذلـــك يدعونـ ــفة، فـ فالسـ

نأســـف علـــى ذلـــك كثيـــًرا«

البحــث  رحلــة  يف  كانغيــالم  يســتمر   

عــن بدايــة تشــكل املفهــوم، بعيــًدا عــن 

هــذه األيديولوجيــا التــي شــوهت الكثــري 

ــف  ــرة يتوق ــذه امل ــوم، وه ــخ العل ــن تاري م

ويلــس  طومــاس  اإلنجليــزي  العــامل  عنــد 

ــد  ــوم عن ــفة العل ــاليف يف فلس ــخ اخت ــوم تاري ــام، يف مفه ــد هش )39) حم

ــابق، )ص/ 73). ــع س ــالم، مرج ــورج كانغي ج

حيــث  )))6)م-675)م)،   ،(T.Willis(

ــم  ــى معظ ــبكه ع ــذي س ــوم ال ــيطر املفه س

فيزيولوجيــي القــرن الثامــن عــش، فرغــم 

ــي كان  ــة الت ــة والنظري ــات التجريبي املارس

ــأ  ــا نش ــي عنه ــون والت ــها الفيزيولوجي ميارس

املفهــوم، لـــم يكــن ليكشــف عــن نفســه 

ــث  ــالل حدي ــن خ ــس، فم ــد ويل ــى ي إالَّ ع

ــد  ــن ول ــو م ــه ه ــم بأن ــه نفه ــالم عن كانغي

معــه مفهــوم املنعكــس مبعنــاه املنطقــي 

ليتــم تنقيحــه فيــا بعــد تجريبيًــا)40).

لقـــد كان للتاريـــخ الجـــديل األثـــر الواضـــح 

ـــا أن  ـــك ال ميكنن ـــوم، لذل ـــّون هـــذا املفه يف تك

ـــر مصنـــف  ـــؤرخ لنشـــأة املفهـــوم مبجـــرد ذك ن

يشـــري إليـــه أو شـــخص قاربـــت تجاربـــه 

ـــا يجـــب أن يكـــون  طريقـــَة اشـــتغاله، وإمنَّ

ـــوم  ـــص أىت باملفه ـــه كأول ن ـــى ب ـــص املحتف الن

مـــن خـــالل التســـمية والتجربـــة، فـــإذا كان 

ــة  ــك »الحركـ ــي تلـ ــس يعنـ ــوم املنعكـ مفهـ

التـــي يحددهـــا الّنخـــاع الشـــويك مبـــا أنـــه 

هـــو مركـــز، ولكنَّهـــا الحركـــة الـــال إراديـــة 

املتولـــدة مـــن انطبـــاع حـــيّس ســـابق لــــم 

ـــذا  ـــإن ه ـــك«)41)، ف ـــو كذل ـــا ه ـــه مب ـــعر ب يش

(40( Canguilhem, Etudes d’histoire et de philosophie des 

sciences, Op-cit, (p. 296(.

(41( Canguilhem, Etudes d’histoire et de philosophie des 

sciences, Op-cit, (p. 296(.
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ـــالل  ـــن خ ـــفافه إال م ـــن استش ـــط ال ميك الضب

أعـــال ويلـــس. 

 صحيــح أن هــذا املفهــوم لـــم يكــن 

عملــت  ســابقة  محــاوالت  لــوال  ليضبــط 

ــه،  ــة عمل ــن طبيع ــراب م ــه واالق ــى فهم ع

خاصــة تلــك التجــارب التــي كان يجريهــا 

علــاء األعصــاب يف القــرن الســابع عــش، 

ــوم  ــالك مفه ــم يكــن لهــم رشف امت لكــن لـ

ــه  ــذي تضمن ــال ال ــك يف املق ــس، لذل املنعك

كتــاب كانغيــالم »دراســات يف تاريــخ العلــوم 

 Etudesd’histoire et de( وفلســفتها« 

philosophie des sciences) يبــارش حديثــه 

عــن املنعكــس مــن ويلــس، متجــاوزًا كل 

ــه  ــك مواطن ــي ســبقته مبــا يف ذل املراحــل الت

ديــكارت؛ ألن القــرن التاســع عــش هــو مــن 

ابتكــر مفهــوم املنعكــس، وعمل عــى تنقيحه 

مــن التصــورات الغائيــة رغــم أنهــا كانــت يف 

ــان تعــرض طريقــه، فاملنعكــس  بعــض األحي

لـــم يعــد مجــرد حركــة فيزيولوجيــة مهيمــٍن 

عليهــا آليًــا أو حتــى غائيًــا، أو جــزًءا مــن 

نشــاط شــامل ناتــج عــن حركــة القلــب 

وتدفــق الــدم يف الشايــني، بــل إن الّرشــد 

تفــرض  ويلــس،  مــع  املصاغــة  بالتجربــة 

ــن إال  ــة، ال ميك ــة موضعي ــه حرك ــرار بأن اإلق

أن تســعفنا يف حــاالت طارئــة، تؤخــذ مأخــذ 

التأقلــم للمحافظــة عــى الحيــاة، وتجعــل 

ــالت،  ــن العض ــة م ــرد عضل ــب مج ــن القل م

ــة مقعــرة تعمــل عــى  ــل هــو مجــرد عضل ب

ــاء)42). ــدم إىل األعض ــخ ال ض

هـــذا الوصـــف الـــذي جـــاء بـــه ويلـــس 

هـــو الـــذي جعلـــه ميلـــك حقـــوق مفهـــوم 

ــالم  ــأيت كانغيـ ــك يـ ــد ذلـ ــس، ولتأكيـ املنعكـ

ــه  ــذي كتبـ ــه الـ ــن كتابـ ــس مـ ــص لويلـ بنـ

 De( العضليـــة«،  الحركـــة  »يف  بالالتينيـــة 

نظـــرًا  وســـنورده   ،(motus musculari

ـــوم  ـــد مفه ـــة لتحدي ـــة مهم ـــل وثيق ـــه ميث ألنَّ

ـــه: »تتضمـــن كل  ـــث يقـــول في املنعكـــس، حي

ـــع  ـــة: أواًل منب ـــة التالي ـــب الثالث ـــة الجوان حرك

الفعـــل )l’origine de l’action)، ومعنـــاه 

ـــي ســـتُقام، ومجـــال  ـــة األوىل الت إشـــارة للحرك

ـــري  ـــا املث ـــم ثانيً ـــخ، ث ـــخ أو املخي ـــا امل حدوثه

ـــر األجـــزاء  ـــال ع ـــو االنتق )l’excitation)، وه

ـــي  ـــة األوىل، وه ـــن الحرك ـــة م ـــة بداي املتحرك

ـــاس  ـــل األنف ـــا تنتق ـــل عـــر األعصـــاب ك تنتق

التـــي تـــري فيهـــا، أمـــا ثالثًـــا فهـــي قـــوة 

 mobiles du( ذاتهـــا  حـــد  يف  الحركـــة 

mouvement commence)، مـــن خـــالل 

ـــك  ـــى التحري ـــل ع ـــي تعم ـــاس الت ـــك األنف تل

ـــي  ـــة ه ـــذه الثالثي ـــص، وه ـــدد أو التقل بالتم

التـــي تكـــّون تلـــك األنـــواع املتعـــددة مـــن 

(42( Canguilhem, La Formation du Concept de Réflexe aux 

17ème et 18ème siècle, op-ct, (p. 61(.
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الحركـــة، ويختلـــف الوضـــع بينهـــا بحســـب 

ـــة  ـــع الحرك ـــا، فمنب ـــدة منه ـــز كل واح ـــا ميي م

أو مبدؤهـــا تكـــون عـــادة صـــادرة عـــن املـــخ، 

ـــون  ـــادرة، وتك ـــة واملب ـــا للرغب ـــع مصاحبته م

ــا تلـــك الحركـــة التـــي يكـــون  تلقائيـــة، أمـ

منبعهـــا املخيـــخ ... هـــي حركـــة طبيعيـــة أو ال 

إراديـــة، لكـــن كال الحركتـــني يجـــب أن يتوفـــر 

فيهـــا مثـــري، الـــذي يكـــون ابتدائيًـــا، كـــا 

هـــو مثـــاًل حـــال الرغبـــة بنزوعهـــا تحـــاول 

التـــي تحققهـــا،  أن تصـــل إىل الحـــركات 

كذلـــك كـــا يحـــدث بصـــورة عاديـــة يف 

الطبيعـــة، وهـــي مهـــام طبيعيـــة وحيويـــة، 

وعندمـــا يكـــون هـــذا النـــوع مـــن الحركـــة 

ــابًقا،  ــا سـ ــت إحساًسـ ــا تبعـ ــا ألنَّهـ معاكًسـ

فإنهـــا تعـــود مرعـــة إىل نقطـــة االنطـــالق، 

ـــة  ـــري حك ـــد تث ـــة للجل ـــة خفيف ـــاًل دغدغ فمث

لهـــذا الجلـــد، والتهـــاب منطقـــة مـــا قبـــل 

ـــا  ـــا وتنفًس ـــري نبًض ـــة )précordiale) تث القلبي

ــذي  ــف الـ ــذا التعريـ ــة«)43)، هـ ــرث رسعـ أكـ

أعطـــاه ويلـــس ملفهـــوم املنعكـــس ال يـــدع 

مجـــااًل للشـــك يف أنـــه كان واعيًـــا لحقيقـــة 

هـــذه الحركـــة، وبذلـــك يعـــرف كانغيـــالم 

للمفهـــوم،  الحقيقيـــة  باألبـــوة  لويلـــس 

واالعـــراف عنـــده مـــن واجبـــات مـــؤرخ 

العلـــوم املخلـــص لبحثـــه »إنـــه أول واجـــب 

(43( bid, (pp. 67-68(.

يف ميـــدان تاريـــخ العلـــوم، وهـــو االعـــراف 

ـــى وإن  ـــتحقها، حت ـــن يس ـــوة مل ـــري باألب الفك

كان أحـــد آخـــر يســـتحق ألن يكـــون أبًـــا، كـــا 

ـــة  ـــن نظري ـــرث تطـــوًرا م ـــس أك ـــة ويل أن نظري

ـــني  ـــة ب ـــدث مقارن ـــي أن نح ـــكارت، ويكف دي

 De( نـــص ويلـــس الـــذي أورده يف كتابـــه

ــكارت  ــا أورده ديـ motus musculari)، ومـ

ــه  ــه )traité de l’homme)، أو كتابـ يف كتابـ

ــا  ــر فيهـ ــذي ذكـ )traité des passion) الـ

املنعكـــس«)44)، وبذلـــك اســـتطاع ويلـــس أن 

ـــك  ـــا يف ذل ـــس متفوقً ـــوم املنعك ـــط مفه يضب

عـــى ديـــكارت.

لكـــن الســـؤال الـــذي نطرحـــه عـــى 

ويلـــس  تفـــوق  ملـــاذا  هـــو:  كانغيـــالم 

ــوم  ــن مفهـ ــف عـ ــكارت يف الكشـ ــى ديـ عـ

ـــة أن تحـــدث  املنعكـــس؟ وهـــل ميكـــن للتقني

ــتني؟ ــني الدراسـ ــا بـ فارقًـ

كان  ويلـــس  بـــأن  كانغيـــالم  يعتـــر 

يســـتعمل  نجـــده  لذلـــك  كيميائيًـــا؛ 

مصطلحـــات التشيـــح مطعمـــة بالتطـــور 

الكيميـــايئ لذلـــك العـــر)45)، فقـــد كان 

كـــادة  الحيوانيـــة  النفـــس  يتصـــور 

ولدنـــة،  متفجـــرة  لالحـــراق،  قابلـــة 

(44( bid, (p. 69(.

(45( bid, (p. 59(.
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ــارود لوصـــف  ــر البـ كـــا يـــأيت عـــى ذكـ

ــاة  ــة، والحيـ ــراق يف العضويـ ــة االحـ حالـ

ــوء ... أي  ــبه الضـ ــا تشـ ــده يف حركتهـ عنـ

بيولوجيتـــه  يؤســـس  أن  يحـــاول  إنـــه 

عـــى تقنيـــة مختلفـــة تاًمـــا عـــن تقنيـــة 

ديـــكارت)46)، أمـــا ديـــكارت فقـــد كانـــت 

مصطلحاتـــه البيولوجيـــة متأثـــرة بنظرتـــه 

ــن ألي  ــه ال ميكـ ــون؛ ألنَـّ ــة للكـ امليكانيكيـ

حركـــة أن تتـــم يف نظـــره، ســـواء يف أجســـام 

ـــن  ـــم تك ـــات أو يف أجســـامنا، إذا لـ الحيوان

هـــذه األجســـام تتوفـــر عـــى أعضـــاء 

وأدوات تكنهـــا مـــن آداء هـــذه الحـــركات، 

ـــي  ـــة الت ـــر باآلل ـــر التأث ـــف يظه ـــو وص وه

ـــي  ـــكارت، وه ـــر دي ـــائدة يف ع ـــت س كان

فيزيـــاء بســـيطة مقارنـــة بالعـــر الـــذي 

ــه ويلـــس. كان فيـ

بهـــا  قـــام  التـــي  املقارنـــة  وبهـــذه   

ــت  ــس تثبـ ــكارت وويلـ ــني ديـ ــالم بـ كانغيـ

ــاين »ومهـــا  ــوم املنعكـــس للثـ ــبة مفهـ نسـ

ـــوات  ـــض الخط ـــا بع ـــكارت خط ـــإن دي كان ف

ــس  ــوم املنعكـ ــن مفهـ ــق تكويـ ــى طريـ عـ

كل  يخطـــو  أن  اســـتطاع  ويلـــس  لكـــن 

الخطـــوات«)47).

(46( bid, (p. 62( .

(47( bid, (p. 78(.

)3( المرض كمفهوم إيجابي 
للحياة: 

يســـتمر كانغيـــالم يف تحليـــل عالقـــة 

ــا  ــرة يطرحهـ ــذه املـ ــوم وهـ ــاة باملفهـ الحيـ

ـــوي  ـــا الس ـــني وه ـــني بيولوجي ـــن مفهوم ضم

كانغيـــالم  كتـــاب  كان  لقـــد  واملـــريض، 

ـــذي  ـــاب األســـايس ال »الســـوي واملـــريض« الكت

وضـــع فيـــه صاحبـــه حـــدوًدا بـــني الحالـــة 

ـــة الســـوية  ـــة )pathologique) والحال املرضي

ـــوم  ـــاة كمفه ـــه الحي ـــرت في )normal)، وظه

ــيني،  ــن األساسـ ــن الحديـ ــض دون هذيـ غامـ

ـــلبي  ـــد س ـــرض كح ـــن امل ـــا ع ـــنتحدث هن وس

باملفهـــوم الطبـــي يف معادلـــة الحيـــاة، وســـرى 

كيـــف تغـــري هـــذا املفهـــوم يف نظـــر كانغيـــالم 

مـــن مفهـــوم كمـــي إىل مفهـــوم كيفـــي. 

فـــإذا كان املـــرض عبـــارة عـــن الشـــك يف 

ـــكل  ـــا بش ـــى آداء وظيفته ـــاء ع ـــدرة األعض ق

ـــة  ـــس حصيل ـــك لي ـــذا الش ـــإن ه ـــي، ف طبيع

ـــا هـــو عبـــارة عـــن شـــعور طـــارئ  معرفـــة، وإمنَّ

ـــذات املريضـــة، لكـــن عندمـــا أقـــول  ـــاب ال ينت

ــى  ــل عـ ــدي دالئـ ــا، ولـ ــت مريًضـ ــا لسـ أنـ

ــن  ــم ميكـ ــذا الحكـ ــدة، فهـ ــة جيـ أين بصحـ

أن يحتمـــل الصـــح أو الخطـــأ، ألين ربطـــت 

الصحـــة هنـــا بـــاألمل، وعـــدم وجـــود األمل ال 

ـــون  ـــن أن يك ـــل ميك ـــرض، ب ـــاب امل ـــي غي يعن

هنـــاك مـــرض صامـــت ال يكشـــف عـــن نفســـه 
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إال عـــن طريـــق الكشـــف العيـــادي، بذلـــك 

ـــته  ـــن معايش ـــرض ميك ـــأن امل ـــول ب ـــن الق ميك

ـــا، ألن حصولـــه  لكـــن يصعـــب ضبطـــه مفهوميً

ـــذي  ـــخص ال ـــاة للش ـــة الحي ـــن طبيع ـــري م يغ

ــار  ــا نســـتحر قـــول بيـ يصـــاب بـــه، وهنـ

ميـــشي )P.Macherey) يف هـــذا الشـــأن، 

حيـــث يقـــول »بشـــكل عـــام إن معانـــاة 

املـــرض تجعـــل الحيـــاة ســـيئة«)48).

فـــإذا كان المـــرض عبـــارة عـــن الشـــك 

آداء  علـــى  األعضـــاء  قـــدرة  فـــي 

وظيفتهـــا بشـــكل طبيعـــي، فـــإن هـــذا 

مـــا 
َّ
الشـــك ليـــس حصيلـــة معرفـــة، وإن

هـــو عبـــارة عـــن شـــعور طـــارئ ينتـــاب 

المريضـــة. الـــذات 

حســب  املــرض  مفهــوم  تحديــد  إنَّ 

كانغيــالم ال ينطلــق مــن خــرة طبيــة أو 

ــة  ــق مــن تجرب ــل ينطل ــة، ب ــة بيولوجي معرف

ذلــك الشــخص املريــض، الــذي يعيــش وحــده 

تلــك الحالــة دون غــريه، لــذا أصبحــت ذاتيــة 

املريــض مهمــة يف ضبــط مفهــوم املــرض، 

بــل هــي املرجعيــة التــي تحــدد مــن خاللهــا 

(48( Macherey, de Canguilhem à Canguilhem en passant par 

Foucault, in G. Canguilhem, philosophe, historien des science, 

Paris, Albin Michel, (1993(, (p. 287(.

درجتــه وطبيعــة الحالــة التــي تعيشــها هــذه 

ــاة يجــب أن يســتند  ــذات، وكل فهــم للحي ال

عــى هــذا الشــعور، لــذا كانــت فردانيــة 

ــور  ــن األم ــة، م ــة واالجتاعي ــرض العضوي امل

ــاب »الســوي واملــريض«،  التــي اســتدعاها كت

الــذي ميكــن تقســيمه إىل قســمني إذا أخذنــا 

املــرض كمعلــم لهــذا التقســيم، فنجــد أن 

ــكلة  ــرح املش ــاب يط ــن الكت ــم األول م القس

وفــق أبعادهــا التّاريخيــة، بدايــة مــن القــرن 

التاســع عــش، ليتبــني لكانغيــالم املفهــوم 

ــرض يف  ــرة امل ــأن »ظاه ــائًدا ب ــذي كان س ال

داخــل العضويــة ال ميكــن اعتبارهــا زيــادة أو 

ــا يف الكميــة«)49)، ذلــك املوقــف الــذي  نقصانً

حــرص أوغســت كونــت عــى تأكيــده، ليــأيت 

ويعمــل   (Cl. Bernard( ك.برنــارد  بعــده 

عــى مســاندة هــذا املوقــف، أمــا الجــزء 

مفهــوم  يف  فيبحــث  الكتــاب  مــن  الثــاين 

عــى  املوضــوع  هــذا  ويســائل  املــرض، 

للبيولوجيــا،  املعياريــة  املفاهيــم  مســتوى 

ــذه  ــل ه ــك يف تحلي ــالم كذل ــيعود كانغي وس

القضيــة إىل الدوغــا )Dogme) التــي كانــت 

ســائدة وهــي الدوغاتيــة الوضعيــة يف القرن 

التاســع عــش)50).

(49( Canguilhem, Le normale et le pathologique, Op-cit, (p. 14(.

(50( Le Blanc, G. Canguilhem et les normes, paris, P.U.F, 2édi-

tion, (2000(, (p. 29(. 
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ـــرض يف  ـــة امل ـــد لطبيع ـــم الجي ـــن الفه لك

ـــم  ـــريض« يحت ـــوي وامل ـــالم »الس ـــاب كانغي كت

ـــشوط  ـــك ال ـــل تفكي ـــن أج ـــعي م ـــا الس علين

ـــالم  ـــة؛ ألن كانغي ـــة البيولوجي ـــة للذاتي املمكن

يرفـــض تحديـــد الذاتيـــة البيولوجيـــة أو 

ـــد االجتاعـــي  ـــا مـــن التحدي ـــة انطالقً العضوي

ـــه  لهـــذه الـــذات، بـــل العكـــس مـــن ذلـــك؛ ألنَّ

إذا اســـتندنا إىل هـــذه املعايـــري االجتاعيـــة 

املصطنعـــة، فإنـــا نعمـــل عـــى تغليـــف 

حقيقـــة الكائـــن الحـــي، الـــذي تحكمـــه 

ـــي تحكـــم  ـــشوط الت ـــك ال ـــرة لتل رشوط مغاي

الذاتيـــة االجتاعيـــة)51).

ــي  ــا هـ ــي كـ ــن الحـ ــة الكائـ إن فردانيـ

ــة  ــودة يف تجربـ ــاة، موجـ ــودة يف الحيـ موجـ

الكائـــن املريـــض، هـــذه التجربـــة التـــي ال 

ـــة،  ـــذات املصاب ـــك ال ـــن أن تعيشـــها إال تل ميك

والتـــي غـــرّي املـــرض مـــن معايريهـــا، وهـــو 

ال يكـــون دامئًـــا نافيًـــا أو معارًضـــا للحيـــاة، 

ـــة  ـــة عزمي ـــل تقوي ـــن عوام ـــل م ـــو عام ـــل ه ب

هـــذه العضويـــة عـــى االســـتمرار.

إن حضـــور املـــرض كمفهـــوم ُمَشـــكل 

لقيـــم الحيـــاة البيولوجيـــة دليـــٌل عـــى التنـــوع 

الـــذي ال مفـــر منـــه، فهـــو متأصـــل يف تكويـــن 

ـــالك  ـــة امت ـــاول العضوي ـــذا تح ـــة، وله العضوي

(51( Canguilhem, Le normale et le pathologique, Op-cit, (p. 173(.

القـــدرة عـــى التأقلـــم مـــع هـــذه الوضعيـــات، 

التـــي  البيولوجيـــة،  مبســـاعدة املعياريـــة 

املعايـــري،  تخلـــق عـــن طريـــق تجديـــد 

فهـــي نـــوع مـــن إعـــادة ترميـــم النظـــام أو 

الرنامـــج الـــذي يضبـــط ســـلوك العضويـــة، 

ـــّول  ـــذي يح ـــال ال ـــن االنتق ـــكل م ـــذا الش فه

ــار إىل  ــى معيـ ــاد عـ ــن االعتـ ــة مـ العضويـ

االعتـــاد عـــى معيـــار آخـــر، يحيلهـــا عـــى 

ــواء«  ــه »السـ ــش إنـ ــن العيـ ــر مـ ــوع آخـ نـ

هـــذه الحالـــة هـــي نـــوع مـــن اإلعـــادة أو 

 ،(d’irréversibilité( الذاتيـــة  املراجعـــة 

وال ينحـــر هـــذا العمـــل عـــى العضويـــة 

فقـــط بـــل يُســـهم املحيـــط الـــذي تعيـــش 

فيـــه هـــذه العضويـــة عـــى تخطـــي هـــذه 

الحالـــة الســـابقة مـــن أجـــل بعـــث حالـــة 

ــدة)52). جديـ

مـــع  املـــرض  مفهـــوم  أصبـــح  لقـــد 

ــه  ــاوز بـ ــايب، تجـ ــد إيجـ ــه بعـ ــالم لـ كانغيـ

ــي  ــة، التـ ــذه التجربـ ــيي لهـ ــا الكالسـ فهمنـ

التشـــاؤمية  الطبيـــة  النظـــرة  كرســـتها 

لوضعيـــة املريـــض، كـــا تجـــاوزت املفهـــوم 

ـــادة  ـــي انحـــرت يف زي الوضعـــي للمـــرض الت

ــتطيع  ــم ال يسـ ــي؛ ألن العلـ ــان كمـ أو نقصـ

(52( Pénisson, Le vivant et l’épistémologie des concepts, essai 

sur le normale et le pathologique de G. Canguilhem, L’harmat-

tan, op-cit, (p. 99(.
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التـــي يعيشـــها  املعانـــاة  تلـــك  ترجمـــة 

ــة،  ــة كميـ ــه إىل طبيعـ ــع مرضـ ــض مـ املريـ

فالطـــب بحاجـــة دامئـــة إىل مســـاعدة مـــن 

طـــرف الـــذات التـــي تعـــاين تلـــك الحالـــة 

املرضيـــة، وبذلـــك ميكـــن تصـــور املـــرض 

ـــص. ـــد أو ينق ـــف يزي ـــرف كي ـــا لنع أنطولوجيًّ

 إن املـــرض حالـــة مـــن الحـــاالت الطبيعيـــة 

للعضويـــة عنـــد كانغيـــالم، إنّهـــا عمليـــة 

نقـــل العضويـــة مـــن وضعيـــة الخمـــول إىل 

حالـــة الّنشـــاط، وهـــذه الحالـــة الجديـــدة 

ـــث  ـــي، حي ـــن الح ـــص الكائ ـــن خصائ ـــي م ه

يقـــول كانغيـــالم »إن الحيـــاة تحـــاول دامئًـــا 

ــبه  ــار عـــى املـــوت، وميكـــن أن نشـ االنتصـ

هـــذه العالقـــة بعالقـــة جدليـــة، الحيـــاة 

وميكـــن  املتغـــري«)53)،  الكـــون  مقابـــل  يف 

هنـــا أن نتلمـــس روح الحيويـــة هنـــا عنـــد 

 ،(Bichat( ـــا ـــن بيش ـــتمدة م ـــالم، واملس كانغي

وهـــي امتـــداد لتلـــك الّنظـــرة التـــي تـــرى 

ــاة،  ــى الحيـ ــث عـ ــو الباعـ ــوت هـ ــأن املـ بـ

هـــذه اإلحيائيـــة التـــي ال تفـــر املـــرض 

مـــن منطلـــق أنـــه مصـــري كل عضويـــة، 

ـــوت  ـــا إىل امل ـــؤدي به ـــي ي ـــة الت ـــذه الحال ه

املحتـــوم، بـــل العكـــس فهـــي تثـــل آليـــة مـــن 

 ،(l’inertie( ــود ــذا الجمـ ــة هـ أجـــل مقاومـ

(53( Canguilhem, Le normale et le pathologique, Op-cit, (p. 173(.

إنـــه عمـــل ومجابهـــة للمســـتقبل، وإذا رأت 

نفســـها بأنهـــا تســـري نحـــو نهايتهـــا، فهـــي 

تغـــري مـــن إســـراتيجية حياتهـــا.

الحــــاالت  مـــن  حالــــــــة  المــــــرض  إن   

الطبيعيـــة للعضويـــة عنـــد كانغيـــالم، 

هـــا عمليـــــــة نقــــــل العضويـــــة مـــن 
ّ
إن

شــــاط، 
ّ
وضعيـــة الخمول إلى حالة الن

وهـــذه الحالـــــة الجديــــــدة هـــي مـــن 

خصائـــص الكائـــــن الحـــــي.

العضويـــة  إخضـــاع  هـــو  املـــرض  إن 

ــاة، وســـلوُك هـــذا الطّريـــق  ــار الحيـ الختبـ

ـــا  ـــي تجعله ـــة، الت ـــة املرضي ـــك الحال ـــو تل نح

ـــوٌع مـــن  ـــة هـــو ن ـــة إىل حال تنتقـــل مـــن حال

ــتاء  ــل الّشـ ــة، كـــا يفعـ ــة واملطاوعـ اللّيونـ

لـــي  الشـــجر، يســـقطها  بجميـــع أوراق 

ــذا  ــرى، وهـ ــا أخـ ــا أوراقًـ ــت يف مكانهـ تنبـ

ـــذي  ـــي ال ـــوازن الدينامي ـــذا الت ـــدان له الفق

ــا  ــد توازنًـ ــه أن يعيـ ــرض ميكنـ ــه املـ يحدثـ

ـــًدا، فاملـــرض يف كل الحـــاالت، يســـهم يف  جدي

بنـــاء تجربـــة الكائنـــات العضويـــة، وهـــذه 

البيولوجـــي  بالتفكـــري  مدعمـــة  الفكـــرة 

ـــج،  ـــس النتائ ـــتنتاج نف ـــا إىل اس ـــذي يقودن ال

فهـــو ينظـــر للمـــرض كبديـــل طبيعـــي 

فعاليـــة  وتبـــتُّ يف  مســـتحيلة،  لتجربـــة 
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التغـــريات،  ملختلـــف  وتقبلـــه  الســـوي 

لهـــذا ركـــز كانغيـــالم يف الجـــزء األول مـــن 

ــد  ــى النقـ ــريض« عـ ــوي واملـ ــه »السـ كتابـ

ــم  ــا وطريقتهـ ــب والبيولوجيـ ــه للطـ املوجـ

ـــض  ـــام برف ـــن ق ـــرض، أي ـــة امل ـــم طبيع يف فه

الكثـــري مـــن آليـــات العـــالج، التـــي تنظـــر 

ـــاة،  ـــتمرارية الحي ـــام اس ـــق أم ـــرض كعائ للم

ــبة  ــق بالنسـ ــكل أي قلـ ــرض ال يشـ »إن املـ

ــه أصبـــح موضوًعـــا  للرجـــل الصحيـــح؛ ألنَـّ

يـــدرس يف مخابـــر الصحـــة ... فاملفهـــوم 

الســـوية  الحيويـــة  للظاهـــرة  الحقيقـــي 

ـــى  ـــرض«)54)، وع ـــا امل ـــن تعريفه ـــل ضم يدخ

هـــذه األرضيـــة ميكـــن فهـــم كل الحـــاالت 

ـــن  ـــة م ـــارة ضمني ـــه إش ـــذا في ـــة، وه املرضي

طـــرف كانغيـــالم إىل أن القياســـات الكميـــة 

التـــي تقدمهـــا التقنيـــة للحـــاالت املرضيـــة 

ـــه يف  ـــرض؛ ألنَّ ـــر امل ـــم جوه ـــن فه ـــدة ع بعي

ـــدت  ـــة، فق ـــعورية فردي ـــة ش ـــاس تجرب األس

فيهـــا العضويـــة معايريهـــا املعتـــادة التـــي 

كانـــت تحافـــظ بهـــا عـــى صحتهـــا، والصحـــة 

ـــه  ـــو أن ـــرية، ول ـــزة ومتغ ـــري متاي ـــي معاي ه

هنـــاك تاثـــل عنـــد كانغيـــالم بـــني املعيـــار 

ألن  )55)؛   (valeur( والقيمـــة   (norme(

ــتوي  ــة التـــي تسـ ــم القيمـ ــة ترجـ املعياريـ

(54( bid, (p. 14(.

(55( Le Blanc, G.Canguilhem et les normes, Op-cit, (p. 33(. 

فيهـــا الحيـــاة، والحيـــاة باســـتقرارها عنـــد 

تلـــك القيمـــة فهـــي تتـــرف مبعياريـــة.

ـــي وســـمت  ـــة الت ـــة الوضعي إن الدوغاتي

ــد  ــها عنـ ــام بتكريسـ ــرض، قـ ــا للمـ مفهومنـ

كانغيـــالم كلٌّ مـــن أ.كونـــت وك.برنـــارد، 

ـــرض  ـــوم امل ـــم مفه ـــذ عنده ـــذي كان يؤخ ال

ـــت)، أو  ـــوية )كون ـــة الس ـــن الحال ـــا م انطالقً

ـــة  ـــة مختلف ـــة ممكن ـــل حال ـــوي أفض أن الس

ــارد)، فكالهـــا ينطلـــق  ــن املـــرض )برنـ عـ

مـــن نفـــس املبـــدأ، فريفعـــان مـــن الحالـــة 

ـــواء  ـــة، س ـــة عقلي ـــرض إىل حال ـــة للم املعيش

ـــد األول  ـــة مجـــردة عن ـــة صياغ ـــت مصاغ كان

ـــالج  ـــة الع ـــيد يف طريق ـــن تجس ـــث ع أو تبح

ــة  ــكل دوغاتيـ ــا شـ ــاين، وكالهـ ــد الثـ عنـ

يف فهـــم العلـــم لطبيعـــة املـــرض، هـــذه 

التـــي وجـــدت ســـندها يف  الدوغاتيـــة 

ــا،  ــى الباتولوجيـ ــا عـ ــبيق الفيزيولوجيـ تسـ

الباتولوجيـــة  الحالـــة  يف  بـــأن  وتـــرى 

ــرة  ــي للظاهـ ــري كمـ ــوى تغـ ــي سـ ــا هـ مـ

ــني  ــة بـ ــز يف الكميـ ــة، فالتمييـ الفيزيولوجيـ

الصحـــة واملـــرض قـــد انتهـــى)56).

جديـــد  فهـــم  هنـــاك  أصبـــح  لقـــد 

ألن  الحيـــاة؛  يف  ودوره  املـــرض  لطبيعـــة 

واملعلـــم  الداعـــم  دوَر  يلعـــب  املـــرض 

(56( Canguilhem, Le normale et le pathologique, Op-cit, (p. 14(.
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خـــالل  مـــن  يجعلهـــا  الحيـــاة،  لهـــذه 

ـــني  ـــددة إىل تحس ـــارات متع ـــا الختب إخضاعه

أدائهـــا، وإيجـــاد منـــوذج جديـــد للتأقلـــم، 

ــة  ــالم إىل أطروحـ ــا كانغيـ ــود بنـ ــا يعـ وهنـ

طاملـــا أعجـــب بهـــا يف مراحلـــه األخـــرية 

مـــن تطـــوره الفكـــري، وهـــي أطروحـــة 

برغســـون يف كتابـــه »التّطـــور الخـــالق«، 

»إن  فيقـــول:   ،(volition créatrice(

ــى  ــذ عـ ــب أال تؤخـ ــة يجـ ــة املرضيـ الحالـ

ـــب  ـــل يج ـــط، ب ـــة فق ـــة فيزيولوجي ـــا حال أنّه

ــوي  ــر حيـ ــب آخـ ــن جانـ ــا مـ ــر إليهـ النظـ

ـــة  ـــرجاع أطروح ـــن اس ـــا ميك )vital) ... وهن

ــا  ـ ــوىض، وإمنَّ ــاك فـ ــس هنـ ــون، فليـ برغسـ

هنـــاك اســـتبدال )substitution) أمـــر بأمـــر 

ــاين«)57). ــك تعـ ــا ذلـ ــي ال يجعلهـ ــر، لـ آخـ

ــك  ــا للتمسـ ــعى دامئًـ ــة تسـ إنَّ العضويـ

بأنهـــا  الســـابقة؛ ألنَّهـــا تظـــن  بحالتهـــا 

ــري  ــها، وأي تغيـ ــى نفسـ ــه عـ ــتحافظ بـ سـ

ــتقرار إىل  ــن االسـ ــال مـ ــة انتقـ ــو محاولـ هـ

الـــال اســـتقرار، وتحـــاول جاهـــدة التمســـك 

الوحيـــدة  وتعترهـــا  املعايـــري،  بنفـــس 

املتاحـــة، يف هـــذه الحالـــة فـــإن العضويـــة 

ــا  ــون دافًعـ ــًا، ليكـ ــرض حتـ ــيصيبها املـ سـ

لهـــا مـــن أجـــل التّغيـــري، لذلـــك يبقـــى 

(57( bid, (p. 128(.

املـــرض ميثـــل معلـــًا مـــن خاللهـــا تضبـــط 

نقـــاط  وتحـــدد  مســـاراتها،  العضويـــة 

ـــا.  ـــي تواجهه ـــات الت ـــام التحدي ـــا أم توقعه

جديـــد  فهــــــم  هنـــاك  أصبــــــــح  لقـــد   

لطبيعـــة المـــرض ودوره فـــي الحياة؛ 

الداعــــــــــم  دوَر  يلعــــــــــــب  المـــرض  ألن 

والمعلـــم لهذه الحيـــاة، يجعلها من 

متعـــددة  الختبـــارات  إخضاعهـــا  خـــالل 

إلى تحسيـــــن أدائهـــا، وإيجاد نموذج 

جديـــد للتأقلـــم.

خاتمة

إن املفهـــوم يف تاريـــخ العلـــوم عنـــد 

والتمييـــز  بالصـــريورة،  يتســـم  كانغيـــالم 

بـــني املفاهيـــم ال يتـــم انطالقًـــا مـــن فـــرق 

يف موضـــوع كل مفهـــوم وال يف مصـــدره، 

ـــا انطالقًـــا مـــن خصوصيـــة كل واحـــد  وإمنَّ

منهـــا، فمـــن حيـــث املصـــدر هـــو واحـــد 

ـــه  ـــث املوضـــوع فإنَّ ـــن حي ـــل، وم وهـــو العق

يختلـــف باختـــالف الحقـــل الـــذي يشـــتغل 

الّنظريـــة  واملارســـة  مفهـــوم،  كل  فيـــه 

ــم  ــئ للمفاهيـ ــا املنشـ ــوم، باعتبارهـ للمفهـ

ــف، ال  ــق التعريـ ــن طريـ ــا عـ ــة لهـ واملرتبـ

مينحهـــا أحقيـــة النقـــل مـــن مجـــال إىل 

ــة األوىل لالســـتعال  ــه يف املرحلـ ــر؛ ألنَـّ آخـ
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ال هـــم للفكـــر إال بإبداعـــه الـــذايت الـــذي 

يتخـــذ مـــن املفهـــوم كعقـــال للمعنـــى 

حالـــة  يف  ولكـــن  للكشـــف،  وإثبـــات 

البحـــث عـــن االســـتقاللية فـــإنَّ الفكـــر 

يجـــد نفســـه مكبـــاًل بعالقـــات نســـجها 

ــتطيع  ــي ال يسـ ــة، والتـ ــه املختلفـ مبفاهيمـ

فيهـــا الفصـــل بـــني الصحيـــح واملزيـــف، 

ــا املالـــك  هـــذه العمليـــة قـــد يضيـــع فيهـ

الحقيقـــي للمفهـــوم يف غمـــرة البهرجـــة 

مـــن  الفكـــري  واالندهـــاش  التجريبيـــة 

ـــٌب  ـــا ُمطالَ ـــوم هن ـــؤرخ العل ـــاف، وم االكتش

ـــض  ـــد يف بع ـــب املتعم ـــذا الصخ ـــاوز ه بتج

ـــا مـــن  ـــه األيديولوجي ـــذي تحدث ـــان، وال األحي

تحديـــد جـــذور املفهـــوم وإىل مـــن تســـند 

لـــه األبـــوة يف اســـتعاله، كـــا أنـــه ليـــس 

كلُّ مفهـــوم متـــداول صحيًحـــا، فقـــد تغـــري 

ــد  ــا بجهـ ــم مدلوالتهـ ــن املفاهيـ ــري مـ الكثـ

ـــني  ـــا ب ـــن أجـــل تصنيفه ـــؤرخ م ـــه امل ـــوم ب يق

ــث  ــة يف مباحـ ــلبية، خاصـ ــة والسـ اإليجابيـ

ــاة. ــوم الحيـ علـ



ز المفاهيم: من النقد المفهومي تحيُّ

إلى أفق البناء الحضاري

مفهوم الثقافة عند مالك بن نبي أنموذًجا

مصطفى المريط

lamret_mostafa@yahoo.fr

بــــاحـــــــث مغـــربـــي

269



270

الثابــت أن الثقافــات البشــرية عرفــت هجــرة المفاهيــم مــن ثقافــة إلــى أخــرى، ومــن 
ميــدان معرفــي إلــى آخــر، وحيــن يهاجــر المفهــوم مــن ثقافــة أو حضــارة معينــة إلــى 
أخــرى، فــإن جهــودا حثيثــة تبــذل لتوطينــه ليحمــل فــي موطنــه الجديــد دللت محــددة 
عــادة مــا ترتبــط ارتباطــا وثيقــا برؤيــة صائغــه ومترجمــه ودارســه وموظفــه للعالــم ككل؛ 
ذلــك أن كل إنســان يفهــم الكــون ومحيطــه والحيــاة واإلنســان والعالقــات القائمــة انطالقا 

مــن مجموعــة مــن المفاهيــم والمعتقــدات والتصــورات اإلدراكيــة الخاصــة بــه.
واإلعــالم  والقيــم  الجتماعــي  والتغيــر  والتنميــة  والحضــارة  الثقافــة  ومفاهيــم 
والتواصــل وغيرهــا مــن المفاهيــم األســاس للدراســة، هــي مــن بيــن هــذه المفاهيــم 
المهاجرة، فقد انتقلت من موطنها األصلي وتوطنت في عدد واســع من المجالت في 
بالدنا العربية واإلســالمية منذ القرن الماضي؛ غير أنها ظلت أســيرة للرؤية الغربية التي 
أنتجتهــا وعملــت علــى إشــاعتها، ولــو أنــه تــم إلباســها مســوح الحضــارة العربيــة، واكتســبت 
ــة  ــر الترب ــة غي ــة اســتنباتها فــي ترب ــد محاول دللتهــا فــي بعــض المحــاولت التنظيريــة عن
التــي أنجبتهــا، وهــذا مــا ظهــر فــي إشــكال ترجمتهــا إلــى اللغــة العربيــة، بــل وفــي انتقــال 
التباســاتها وأزماتهــا وقطائعهــا اإلبســتمولوجية الغربيــة نفســها إلــى الفكــر العربــي 
واإلســالمي المعاصــر. كل هــذا جعــل منهــا مفاهيــم متحيــزة ضبابيــة متذبذبــة مســتلبة، 
تســتبطن تصــورا غربيــا لــه خصوصياتــه، إن بشــكل ظاهــر جلــي أو مضمــر خفــي؛ يتمايــز 
مــع الرؤيــة المعرفيــة اإلســالمية ذات الطابــع التوحيــدي والســتخالفي المرتكــزة علــى 
قيمــة اإلنســان، ووظيفتــه الحضاريــة، ومكانتــه فــي الوجــود، والجاعلــة مــن جوهــر الثقافة 
محــددا فــي القيــم، ومصــدر القيــم مؤسســا علــى الديــن الموحــد، وجاعلــة مــن اإلنســان 
مفعــال ومصرفــا لــكل تلــك القيــم فــي أشــكال ســلوك ثقافيــة فرديــة وجماعيــة بانيــة.
هــذا الواقــع المفهومــي يســتدعي مــن كل باحــث عربــي وإســالمي عنايــة خاصــة 
التــي يوظفهــا؛ ألن معرفــة ولدة المفاهيــم ضــروري لمعرفــة مآلتهــا،  بالمفاهيــم 
وإلدراك تفرعاتهــا وتحولتهــا، ومــن ثــم إعــادة توطينهــا فــي بيئتهــا الجتماعيــة العربيــة 
واإلسالمية الجديدة، تأصيال وممارسة، واستجالء دللتها الحقيقية بالبحث في سيرورة 
أخــرى،  مفاهيــم  مــع  وتجاذباتهــا  مفارقاتهــا  ورصــد  وتحولتهــا،  انتقالتهــا  وصيــرورة 
والتباســاتها بهــا، يتطلــب بدايــة إعــادة قــراءة المفاهيــم المروجــة فــي مختلــف حقــول 
العلــوم اإلنســانية والجتماعيــة، مــن جديــد بالعــودة إلــى جذورهــا، وســياقات تطورهــا 
وتحولتهــا، بنشــاط فكــري تركيبــي ونقــدي للبراديغمــات والنمــاذج النظريــة والمعرفيــة 
المؤسســة للظاهــرة اإلنســانية والمؤطــرة لهــا، فــي أفــق بنــاء حضــاري جديــد لهــذه 
المفاهيــم يســتحضر إشــكالية تغيــر الســياقات الزمانيــة والمكانيــة، وتعــدد الــدللت التــي 
علقــت بهــا نتيجــة توزعهــا بيــن فــروع معرفيــة كثيــرة، والكشــف عــن تقاطعــات المفاهيــم 
فيما بينها، وذلك من أجل رهان فعال وناجع على التنمية والنهوض الحضاري المنشود.
انطالقــا مــن هــذه األرضيــة النظريــة ســتحاول هــذه الورقــة مقاربــة مفهــوم »الثقافة« 
إيمانــا راســخا مبدئيــا أن أزمــة التنميــة والنهــوض الحضــاري التــي نعانــي منهــا هــي أزمــة 
شــاملة ومركبــة، إنهــا أزمــة مجتمــع ككل، إنهــا أزمــة منطلــق، وأزمــة ســيرورة، وأزمــة 

مــآل؛ إنهــا علــى حــد تعبيــر مالــك بــن نبــي مشــكلة ثقافــة هــذا المجتمــع أساســا.

] ملخص البحث [
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It is true that human cultures have witnessed the migration of concepts 
from one culture to another, from one field of knowledge to another. 
When this migration occurs, a lot of efforts are made to adjust these 
concepts with their new environment using specific meanings which 
are often closely linked to the view of those who conceptualise them, 
their translators and their users; thus, human beings understand the 
universe and its environment; life, man and the existing relationships 
through a set of concepts, beliefs and cognitive perceptions of their own.
The concepts of culture, civilisation, development, social change, 
values, media, communication and other basic concepts of social 
and human sciences are among these migratory concepts. They have 
moved away from their original environment and settled in a wide 
range of fields in our Arab and Islamic countries since the last century; 
however, these concepts are still confined to the Western view which 
produced and spread them. Some of these concepts appeared in 
the Arab civilisation surveys and gained their significance in some 
of the theoretical attempts at trying to cultivate them in soil other 
than the soil they were given birth. This is what can be noticed in the 
difficulty of translating them into Arabic language and their Western 
epistemological ambiguities transmission to the contemporary 
Arab and Islamic thought. All this has made of them vague, biased, 
fluctuating concepts that reflect a Western perception with its 
peculiarities which either explicitly or implicitly differs from the 
Islamic cognitive view of the monotheistic and abstract nature based 
on the value of man, his duties towards civilisation and his importance 
in life existence in which culture is a determination of his values and 
the source of these values is based on the common religion, making 
of man a master of all those values in forms of individual cultural and 
collective behaviour.
From this theoretical ground, this study will attempt to approach the 
concept of »culture« firmly in agreement with Malek Bennabi who 
believes that the development crisis and the civilisation progress we 
are experiencing is a large-scale and complex one. It is a crisis of society. 
Revealing the non-neutrality of the concepts in general, and that 
of culture in particular, criticising their misuse and then suggesting 
civilisation alternatives is the key to solve the cultural problem that 
we are suffering from and to the development of civilisation we 
desire. A project a group of thinkers and researchers in different areas 
of knowledge would certainly contribute to.

] Abstract [
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عرفـت  البشيـة  الثقافـات  أن  الثابـت 

هجـرة املفاهيـم مـن ثقافـة إىل أخـرى، ومـن 

ميـدان معـريف إىل آخـر، وحني يهاجـر املفهوم 

أخـرى،  إىل  معينـة  حضـارة  أو  ثقافـة  مـن 

فـإن جهـوًدا حثيثـة تبـذل لتوطينـه ليحمـل 

يف موطنـه الجديـد دالالت محـددة عـادة مـا 

ترتبـط ارتباطًـا وثيًقـا برؤية صائغـه ومرجمه 

ودارسـه وموظفـه للعـامل ككل؛ ذلـك أن كل 

إنسـاين فهم الكون ومحيطه والحياة واإلنسان 

والعالقـات القامئـة انطالقًـا مـن مجموعة من 

املفاهيـم واملعتقـدات والتصـورات اإلدراكيـة 

الخاصـة بـه، وهـي الهجـرة التـي عـر عنهـا 

»إن  قائـاًل:   (Edgar Morin( إدغارمـوران 

تسـافر  أن  األفضـل  ومـن  تسـافر،  املفاهيـم 

أال  األفضـل  مـن  تسـافر.  أنهـا  علمهـا  مـع 

أن  أيًضـا  األفضـل  مـن  بشـكل رسي.  تسـافر 

تسـافر دون أن يكشـفها حـراس الحـدود. لقد 

سـمح االنتقـال الـري للمفاهيـم مـع ذلـك 

للمباحـث مـن أن تخـرج مـن حالـة االختناق 

سـيكون  العلـم  كان  االنغـالق.  حالـة  ومـن 

مغلًقـا لو لــم تكـن املفاهيـم تهاجـر رسًّا«))).

ومفاهيــم الثقافــة والحضــارة والتنميــة 

والتغــري االجتاعــي والقيم واإلعــالم والتواصل 

))) إدغــار، مــوران، الفكــر واملســتقبل: املدخــل إىل الفكــر املركــب، 

ــال  ــدار البيضــاء، دار توبق ــري، الحجــويب، ال ــد، القصــوار ومن ــة: أحم ترجم

.(((6 )ص/  ))00)م)،   ،(( )ط.  للنــش، 

ــة،  ــية للدراس ــم األساس ــن املفاهي ــا م وغريه

هــي مــن بــني هــذه املفاهيــم املهاجــرة، فقــد 

ــا األصــي، وتوطنــت يف  ــت مــن موطنه انتقل

عــدد واســع مــن املجــاالت يف بالدنــا العربيــة 

ــا  ــري أنَّه ــايض، غ ــرن امل ــذ الق ــالمية من واإلس

ظلــت أســرية للرؤيــة الغربيــة التــي أنتجتهــا 

وعملــت عــى إشــاعتها، ولــو أنَّــه تــم إلباســها 

واكتســبت  العربيــة،  الحضــارة  مســوح 

داللتهــا يف بعــض املحــاوالت التنظرييــة عنــد 

محاولــة اســتنباتها يف تربــة غــري الربــة التــي 

أنجبتهــا، وهــذا مــا ظهــر يف إشــكال ترجمتهــا 

إىل اللغــة العربيــة، بــل ويف انتقــال التباســاتها 

وأزماتهــا وقطائعهــا اإلبســتمولوجية الغربيــة 

نفســها إىل الفكــر العــريب واإلســالمي املعارص. 

متحيــزة  مفاهيــم  منهــا  جعــل  هــذا  كل 

ضبابيــة متذبذبــة مســتلبة، تســتبطن تصــوًرا 

غربيًّــا لــه خصوصياتــه، إن بشــكل ظاهــر 

ــة  ــع الرؤي ــز م ــي يتاي ــر خف ــّي أو مضم ج

ــدي  ــع التوحي ــة اإلســالمية ذات الطاب املعرفي

ــان،  ــة اإلنس ــى قيم ــزة ع ــتخاليف املرتك واالس

ــود،  ــه يف الوج ــة، ومكانت ــه الحضاري ووظيفت

والجاعلــة مــن جوهــر الثقافــة محــدًدا يف 

القيــم، ومصــدر القيــم مؤسًســا عــى الديــن 

مفعــاًل  اإلنســان  مــن  وجاعلــة  املوحــد، 

ــا لــكل تلــك القيــم يف أشــكال ســلوك  ومرفً

ــة. ــة باني ــة وجاعي ــة فردي ثقافي
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هــذا الواقــع املفهومــي يســتدعي مــن 

كل باحــث عــريب وإســالمي عنايــة خاصــة 

ــة والدة  ــا؛ ألن معرف ــي يوظفه ــم الت باملفاهي

املفاهيــم رضوري ملعرفــة مآالتهــا، وإلدراك 

إعــادة  ثــم  ومــن  وتحوالتهــا،  تفرعاتهــا 

العربيــة  االجتاعيــة  بيئتهــا  يف  توطينهــا 

ومارســة،  تأصيــاًل  الجديــدة،  واإلســالمية 

واســتجالُء دالالتهــا الحقيقيــة بالبحــث يف 

وتحوالتهــا،  انتقاالتهــا  وصــريورة  ســريورة 

ــم  ــع مفاهي ــا م ــا وتجاذباته ــد مفارقاته ورص

أخــرى، والتباســاتها بهــا، يتطلب بدايــًة إعادة 

قــراءة املفاهيــم املروجــة يف مختلــف حقــول 

ــد  ــة، مــن جدي ــوم اإلنســانية واالجتاعي العل

بالعــودة إىل جذورهــا، وســياقات تطورهــا 

ــدي  ــي ونق ــري تركيب ــا، بنشــاط فك وتحوالته

ــة  ــة واملعرفي ــاذج النظري ــات والن للراديغ

املؤسســة للظاهــرة اإلنســانية واملؤطــرة لهــا، 

يف أفــق بنــاء حضــاري جديــد لهــذه املفاهيــم 

يســتحر إشــكالية تغــري الســياقات الزمانيــة 

واملكانيــة، وتعــدد الــدالالت التــي علقــت بها 

ــرية،  ــة كث ــروع معرفي ــني ف ــا ب ــة توزعه نتيج

والكشــف عــن تقاطعــات املفاهيــم فيــا 

بينهــا، وذلــك مــن أجــل رهــان فعــال وناجــع 

عــى التنميــة والنهــوض الحضــاري املنشــود.

النظريــة  انطالقًــا مــن هــذه األرضيــة 

مفهــوم  مقاربــة  الورقــة  هــذه  ســتحاول 

»الثقافــة« إميانًــا راســًخا مبدئيًــا أن أزمــة 

التنميــة والنهــوض الحضــاري التــي نعــاين 

منهــا هــي أزمــة شــاملة ومركبــة، إنهــا أزمــة 

مجتمــع ككل، إنهــا أزمــة منطلــق، وأزمــة 

ســريورة، وأزمــة مــآل؛ إنهــا عــى حــد تعبــري 

مالــك بــن نبــي مشــكلة ثقافــة هــذا املجتمــع 

أساًســا))).

- مفهـــوم »الثقافــــــة« في 
ً

أوال
الفكر الغربــــي: نماذج تعاريــــــف 

وتصورات في العلوم االجتماعية 
واإلنســانـــية الغـربـيـــــة: 

إىل   (Culture( كلمـــة  جـــذور  تعـــود 

لفظـــني التينيـــني هـــا: )cultura) التـــي 

ولفـــظ  وزراعتهـــا؛  األرض  حـــرث  تعنـــي 

)colere) الـــذي يحمـــل مجموعـــة مـــن 

املعـــاين كالســـكن والتهذيـــب والحايـــة 

والتقديـــر إىل درجـــة العبـــادة)3). واســـتخدم 

اليونـــاين  الحكيـــم  مـــع  مجـــازًا  اللفـــظ 

شـــيشون )Cicéron)، )06)-3) ق.م) كغاية 

ــن  ــف الذهـ ــى تثقيـ ــل عـ ــفة تعمـ للفلسـ

 .(culturaanimi( ـــه ـــل وتنميت ـــة العق وزراع

وقـــد احتفظـــت الكلمـــة بهـــذه املعـــاين 

))) مالــك، بــن نبــي، مشــكلة الثقافــة، دمشــق، دار الفكــر، الطبعــة 

.((0( )ص/  )))0)م)،  عــشة،  الخامســة 

)3) رميونــد، وليامــز، الكلــات املفاتيــح، ترجمــة: نعيــان، عثــان، الــدار 

البيضــاء، املركــز الثقــايف العــريب، )ط. ))، )007)م)، )ص/ )9).
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العمليـــة طيلـــة القـــرون الوســـطى حيـــث 

ـــة  ـــوس الديني ـــى الطق ـــا ع ـــت يف فرنس أُطلق

والنبـــات  الحيـــوان  ورعايـــة   (les culte(

والعنايـــة بالنمـــو الطبيعـــي))). ويف عـــر 

ــى  ــوم )culture) عـ ــر مفهـ ــة اقتـ النهضـ

ـــات  ـــل يف دراس ـــي واألديب املتمث ـــه الفن مدلول

ـــداع)5). غـــري أن املفهـــوم  ـــة واإلب ـــاول الربي تتن

حافـــظ عـــى الـــدالالت املشـــتقة منـــه 

كتنميـــة العقـــل وغرســـه بالـــذوق وتزيينـــه 

ـــذي  ـــل ال ـــري«، أو العم ـــد »فولت ـــة عن باملعرف

ــواء  ـــة سـ ـــة تطويري ــان لغاي ـــه اإلنسـ يبذل

ــاس  ــع تومـ ــة مـ ــة أو معنويـ ــت ماديـ أكانـ

 .(6((Thomas Hobbes( هوبـــس 

شــّكل محطــة  ))87)م)  عــام  أن  غــري 

مــع  الثقافــة  مفهــوم  تاريــخ  يف  حاســمة 

تايلــور  إدوارد  الريطــاين  األنرثوبولوجــي 

)Edward Taylor) الــذي عرّفــه يف كتابــه: 

 (primitive culture( ،»الثقافــة البدائيــة«

بذلــك: الــكل املركــب الــذي يشــمل املعرفــة 

))) معــن، زيــادة، معــامل عــى طريــق تحديــث الفكــر العــريب، الكويــت، 

املجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب، سلســلة عــامل املعرفــة، )عــدد 

5)))، )975)م)، )ص/ 9)).

ــرية  ــة لس ــة: دراس ــة- املدني ــارة- الثقاف ــارف، الحض ــد ع ــر، محم )5) ن

املتحــدة  الواليــات  فريجينيــا،  هرنــدن،  املفهــوم،  وداللــة  املصطلــح 

ــة، ))99)م)،  ــة، املعهــد العاملــي للفكــر اإلســالمي، الطبعــة الثاني األمريكي

.((9 )ص/ 

ــع  ــريب، مرج ــر الع ــث الفك ــق تحدي ــى طري ــامل ع ــادة، مع ــن زي )6) مع

ســابق، )ص/ 8)).

والقانــون  واألخــالق  والفــن  والعقائــد 

ــرى،  ــادات األخ ــدرات والع ــرف وكل الق والع

باعتبــاره عضــًوا  اإلنســان  التــي يكتســبها 

الشــمويل  التعريــف  هــذا  مجتمــع)7).  يف 

إىل  بعــد-  -فيــا  ســيتحول  الفضفــاض 

ــوم  ــني يف العل ــكل الباحث ــف مرجعــي ل تعري

واإلنســانية. االجتاعيــة 

ـــني حقـــول  ـــة« ب ـــوزع مفهـــوم »ثقاف ـــم ت ث

ـــا  ـــة، له ـــة وإنســـانية مختلف ـــة اجتاعي معرفي

ـــل  ـــا جع ـــة، م ـــا الخاص ـــا ومواضيعه مناظريه

ــف  ـــع التعاريـ ـــام بجمي ــألة اإلمل ـــن مسـ م

املوضوعـــة ملفهـــوم الثقافـــة عمليـــة شـــبه 

ـــي  ـــري وكلوكهونف ـــد أورد كروب ـــتحيلة. فق مس

كتابيهـــا املوســـوعي: »الثقافـــة: عـــرض 

ــادر  ــات« الصـ ــم والتعريفـ ــدي للمفاهيـ نقـ

عـــام ))95)م) مـــا ال يقـــل عـــن مائـــة وأربعـــة 

وســـتني تعريًفـــا للثقافـــة)8)، تراوحـــت بـــني 

املتحصلـــة  واملعرفـــة  املتعلـــم،  الســـلوك 

ـــم  ـــط، والقي ـــع املحي ـــرد م ـــكاك الف ـــن احت م

ـــرد أو  ـــا ف ـــي يحمله ـــة الت ـــة أو املثالي الواقعي

جاعـــة مـــا.

(7( Taylor Edward, Primitive Culture, New York, Brentano’s, 

1924, p. 1.

(8( Kroeber, A. L.; Kluckhohn, Clyde, Culture: A critical re-

view of concepts and definitions, Papers. Peabody Museum of 

Archaeology& Ethnology, Harvard University, Vol 47(1(, 1952.



العددان 6 ، 7
275ربيع وصيف 2018 م 

أغلبهــا  أن  إال  الــدالالت  تعــدد  ورغــم 

األنرثوبولوجــي  التعريــف  مــن  مســتلهم 

التأســييس إلدوارد تايلــور الســابق، أو مقتبــس 

منــه، أو معــدل عنــه ليتــالءم مــع الفرضيــات 

ــن  ــال م ــة ألجي ــة املختلف ــف النظري واملواق

ــن  ــك م ــال ش ــك ب ــن ذل ــد مك ــني. وق الباحث

ينجــزوا  يك  لهــؤالء  كثــرية  فــرص  إتاحــة 

دراســات وتحليــالت جديــدة مــن زوايــا نظــر 

مختلفــة، تحــاول إبــراز األهميــة التــي ميكــن 

أن تكتســيها عوامــل أخــرى يف فهــم ظاهــرة 

الثقافــة ودراســتها، وهــي عوامــل يبــدو أنــه 

لـــم يجــِر االنتبــاه إليهــا مــن قبــل؛ نذكــر منها 

خاصــة: العوامــل االجتاعيــة واالقتصاديــة 

ــا.  ــية وغريه ــة والنفس ــة والتاريخي والجغرافي

الغربيــة  الرؤيــة  هــذه  تأرجحــت  لذلــك 

إلشــكاالت مفهــوم الثقافــة بــني مجموعــة 

واملكتســب،  الفطــري  التقابــالت:  مــن 

الفــردي والجاعــي، الثابــت واملتغــري، املــادي 

والرمــزي، بإنــكار الديــن والقيــم كمحــددات 

أساســية للثقافــة يف التصــورات املاركســية 

والوضعيــة كــا هــو الشــأن يف األعــال األوىل 

لعــامل االجتــاع الفرنــيس، وأحد مؤســيس علم 

 Emile( االجتــاع الحديــث، إميــل دوركايــم

Durkheim)، الــذي وإن كان مفهــوم الثقافة 

غائبــا عمليــا يف أنرثوبولوجيتــه فــإن ذلك لـــم 

مينعــه مــن اقــراح تأويــالت للظواهــر التــي 

ــا عــى أنهــا  ــة غالبً ــوم االجتاعي تعينهــا العل

واالعــراف  الداخــي  بالنقــد  أو  ثقافيــة)9)، 

املحتشــم بــرورة اســتحضارها باعتبارهــا 

أســاس الثقافــة وروحهــا، وليــس جانبًــا خفيًّــا 

ــا  ــد ك ــة تحدي ــن كل عملي ــت م ــا يفل رمزيًّ

 Max( ــر ــس في ــال ماك ــأن يف أع ــو الش ه

أن:  إىل  توصــل  الــذي  املتأخــرة   (Weber

الظاهــرة الثقافيــة كالعقيــدة الدينيــة ميكــن 

أن تكــون بحــد ذاتهــا عامــاًل مهــاًّ يف تحفيــز 

ــادي)0)). ــادي وامل ــور االقتص التط

أن  إال  الــــــــــدالالت  تعــــــــــــدد  ورغـــــــــــم 

أغلبهــــــــــا مستلهـــــــم مــن التعريـــــــــــف 

األنثروبولوجــي التأسيســـــــي إلدوارد 

تايلــور الســابق، أو مقتبــس منــه، أو 

ــات  معـــــدل عنــه ليتــالءم مــع الفرضيـــــ

المختلفــــــــة  النظريـــــــــــة  والمواقــــــف 

ــن. ــال مــن الباحثيــــ ألجيـــ

وهــي األطروحــة نفســها التــي ســنجد 

ــة  ــورات النقدي ــض التص ــداًدا يف بع ــا امت له

كالنمــوذج  املــايض،  القــرن  يف  املعــارصة 

)9) دنيــس، كــوش، مفهــوم الثقافــة يف العلــوم االجتاعيــة، ترجمــة: منــري، 

ــارس  ــة األوىل، م ــة، الطبع ــة للرجم ــة العربي ــريوت، املنظم ــعيداين، ب الس

)007)م)، )ص/ 9)).

)0)) دفيــد، إنغليــز وجــون، هيوســون، مدخــل إىل سوســيولوجيا الثقافــة، 

ترجمــة: ملــا، نصــري، بــريوت، املركــز العــريب لألبحــاث ودراســة السياســات، 

)ط. ))، )3)0)م)، )ص/ 50).
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ــوت  ــترينز إلي ــاس س ــزي توم ــز لإلنجلي املتمي

)Thomas Stearns Eliot) الــذي اســتطاع 

ــور  ــخ تط ــزة يف تاري ــه املتمي ــع بصمت أن يض

مفهــوم الثقافــة بتأليفــه يف عــام )8)9)م) 

 Notes Towards thedefinition( كتابــه: 

of culture)، وانتهــى فيــه إىل القــول: »إن 

الثقافــة هــي تجســد الديــن، فــال ميكــن 

إغفــال أو تهميــش عامــل الديــن يف تشــكيل 

الثقافــة؛ إذ ال ميكــن أن تظهــر ثقافــة أو تنمــو 

ــدو  ــا تب ــن هن ــن: وم ــة بدي ــي متصل إال وه

الثقافــة نتيجــة مــن نتائــج الديــن، أو الديــن 

ــة  ــا لوجه ــة، طبًق ــج الثقاف ــن نتائ ــة م نتيج

ــر«)))).  ــر الناظ نظ

ومــن النــاذج الغربيــة التــي حاولــت 

نقــد مفهــوم الثقافــة الســائد خــالل منتصــف 

ــة  ــة النقدي ــوذج: »النظري ــايض، من ــرن امل الق

ــس  ــا ماك ــع رواده ــورت« م ــة فرانكف ملدرس

هوركاميــر )Max Horkheimer)، وتيــودور 

أدورنــو )TheodorAdorno) مبفهــوم صناعة 

 (Herbert Mercus( الثقافــة، وهربرتاركــوز

الــذي تنبــه إىل أن العقالنيــة التكنولوجيــة 

التــي تســُم هــذه املجتمعــات يف طريقهــا 

إىل تصفيــة العنــارص املعارضــة واملتعاليــة 

)))) تومــاس، ســترينز إليــوت، مالحظــات نحــو تعريــف الثقافــة، ترجمــة: 

شــكري، محمــد عيــاد، القاهــرة، املركــز القومــي للرجمــة، سلســلة مــرياث 

الرجمــة، )عــدد 3)6))، )0)0)م)، )ص/ 0)).

يف الثقافــة )الديــن، القيــم، ...)، وتحويلهــا 

ــد واحــد تشــبع حاجــات  ــة ذات بع إىل ثقاف

زائفــة، فنجاح هــذه املجتمعــات أو إخفاقاتها 

وتدحضهــا))))،  الرفيعــة  ثقافتهــا  تضعــف 

وتتــم هــذه العمليــة عــر تشــويه قيمهــا 

الجاليــة والفكريــة واألخالقيــة وتحويلهــا إىل 

قيــم ماديــة مصنعــة، فاآلثــار األدبيــة والفنيــة 

باتــت أشــبه بســلعة تجاريــة، فهــي تبــاع أو 

تريــح أو تهيــج)3))، والتصنيــع تجــاوز حــدود 

الرفيــه والتســلية إىل حــد املســاس مبوســيقى 

ــروح)))). ال

ومن النــــــاذج النقديـــــــة ملفهــــوم 

الثقافـــة الســـائد نجـــد -أيًضـــا- منـــوذج 

 (cultural studies( الثقافيـــة  الدراســـات 

الدراســـات  أعـــال مركـــز  إىل  إشـــارة  يف 

 center for( املعــــــــــــارصة  الثقافيـــــة 

بجامعة   (contemporarycultural studies

بريمنغهام )Birmingham) بريطانيــــــــــا 

الـــذي أداره يف بدايتـــه ريتشـــارد هوغارت 

)963)م)،  عـــام   (Richard Hoggart(

 (Stuart Hall( وبعـــده ســـتيوارت هـــال

الذي خلف ريتشـــاردهوغارت عى رئاســـة 

)))) هربــرت، ماركــوز، اإلنســان ذو البعــد الواحــد، ترجمــة: جــورج، 

الثالثــة، )988)م)، )ص/ )9). طرابيــي، بــريوت، دار اآلداب، الطبعــة 

)3)) املرجع السابق، )ص/ 00)).

)))) املرجع السابق، )ص/ 93).
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املركز لعش ســـنوات من عـــام )969)م) إىل 

عـــام )979)م)، باإلضافـــة إىل أعال رميوند 

التــي   (Raymond Williams( وليامــــــز 

تشـــكل يف مجملها مصادر أساســـية ملعظم 

الدراســـات الثقافيـــة، بكتابـــه: »الثقافـــة 

واملجتمع« الصادر عـــام )958)م) خاصة)5))، 

والـــذي اعـــرف يف حفرياتـــه للمفهوم، أن 

التطـــور الذي طرأ عـــى لفظـــة »ثقافة«، 

ميثل ســـجالًّ حافـــاًل لعدد مهـــم ومتواصل 

مـــن ردود األفعـــال عـــى التغـــريات التي 

حصلـــت يف الحياة االجتاعيـــة واالقتصادية 

والسياســـية الغربية. وهـــذه األطروحة التي 

تبناهـــا وليامـــز ودافع عنها طـــوال حياته، 

هـــي نفســـها التي افتتـــح كتابه الســـابق 

واختتم بهـــا، بقوله: »تاريخ فكـــرة الثقافة 

هو ســـجل لتعريفاتنا ومعانينـــا التي يجب 

أال تفهم إال عر ســـياق أفعالنـــا«)6))، مقرًحا 

أطلق  الثقافية،  للدراســـات  منهًجا جديـــًدا 

عليه اســـم: »املادية الثقافيـــة«)17)، أراده أن 

يكـــون صيغة جديـــدة للاركســـية يتجاوز 

ــة:  ــة، ترجم ــة نقدي ــة: مقدم ــات الثقافي ــغ، الدراس ــاميونغ، ديورن )5)) س

ــون  ــة والفن ــي للثقاف ــت، املجلــس الوطن ممــدوح، يوســف عمــران، الكوي

واآلداب، سلســلة عــامل املعرفــة، )عــدد 5)))، )يونيــو 5)0)م)، )ص/ 68).

)6)) راميونــد، وليامــز، الثقافــة واملجتمــع، ترجمــة: وجيــه، ســمعان، 

للكتــاب، )986)م)، )ص/ 6)3). العامــة  الهيئــة املريــة  القاهــرة، 

(17( Raymond Williams, Culture et Matérialisme, Traduit de 

l›anglais par Nicolas Calvé et Etienne Dobenesque, Les Prairies 

ordinaires, »Penser/ croiser«.

فيهـــا بعض أخطـــاء املاركســـية بتضخيمها 

الحديـــث عـــن منـــوذج القاعـــدة والبنية 

الفوقيـــة خاصـــة، ومبدأ الـــراع الطبقي، 

واملنهج املـــادي التاريخي الجـــديل، وغريها. 

القـرن  مـن  الثانينيـات  بدايـة  ومـع 

املـايض ظهـرت مقاربـات وتوجهـات جديـدة 

منحـدرة مـن الدراسـات الثقافيـة تبحـث يف 

الطريقـة التـي يولـد بهـا الجمهـور معانيهـم 

لنصـوص  وتلقيهـم  قراءتهـم  مـن  الخاصـة 

التلقـي  بحـوث  مـع  خاصـة  اإلعـالم  وسـائل 

مـوريل  لدافيـد   (Receptionstudies(

األنرثوبولوجيـا  وعـامل   ،(David Morley(

 (Clifford Geertz( األمريـي كليفورد غريتـز

أحـد  الثقافـات«  »تأويـل  كتـاب:  صاحـب 

املراجـع النظريـة لهـذا التيـار، الذي لــم تعد 

معـه الثقافـة تعني سـلطة أو شـيئًا تظهر فيه 

السـلوك،  تجليـات  أو  االجتاعيـة،  األحـداث 

قنـاة  أو  سـريورة  أو  املؤسسـات،  تنظيـم  أو 

اجتاعيـة، بـل شـبكة معقـدة مـن الـدالالت 

أن:  إليهـا  ـل  توصَّ التـي  والنتيجـة  الرمزيـة. 

تكـون إنسـانًا ال يعنـي أن تكـون أي شـخص 

)Everyman)، بـل أن تكـون مـن نـوع معني 

القـول:  إىل  ينتهـي  أن  قبـل  النـاس)8))،  مـن 

»لـكل مجتمـع ثقافتـه الخاصة التـي هي كا 

)8)) كليفــورد، غريتــز، تأويــل الثقافــات، ترجمــة: محمــد، بــدوي، بــريوت، 

لبنــان، املنظمــة العربيــة للرجمــة، )ط. ))، )009)م)، )ص/ 65)).
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هـي الحيـاة، تحـوي تأويالتهـا الخاصـة، ومـا 

عـى املـرء إال أن يتعلـم كيف يصـل إليها«)9)). 

الثقافيــة  الدراســات  تفرعــات  ومــن 

النقديــة -أيًضــا- منــوذج: االقتصــاد الســيايس 

وعالقــات  االجتاعيــة  للعالقــات  املتتبــع 

مختلــف  إنتــاج  يف  تؤثــر  التــي  الســلطة 

فيهــا  مبــا  واســتهالكها،  وتوزيعهــا  املــوارد 

مــوارد الثقافــة واالتصــال واإلعــالم، والفجــوة 

ــة  والخلــل املرصــود يف تدفــق املــواد اإلعالمي

ــى  ــة ع ــدول الواقع ــني ال ــايف ب ــاج الثق واإلنت

ــة«، وشــقت  ــي الخــط الفاصــل »للتنمي جهت

هــذه الدراســات طريقهــا بدراســة حــول 

الجمــع،  بصيغــة  الثقافيــة«  »الصناعــات 

ــة  ــة« ملدرس ــة الثقاف ــوم »صناع ــاوز املفه تج

فرانكفــورت بصيغــة املفــرد، أرشف عليهــا 

ــج  ــار ميي ــادة برن ــق بحــث أكادميــي بقي فري

يف الكتــاب املعنــون: »الرأســالية والصناعــات 

 Capitalisme et Industries( الثقافيــة«، 

)978)م))20). عــام  الصــادر   ،(culturelles

هكـذا تتبعـت الدراسـات الثقافيـة، خالل 

القرن املايض وإىل حدود اآلن، بالتحليل والنقد 

كل األشـكال الظاهـرة والخفيـة مـن املقاومـة 

)9)) املرجع السابق، )ص/ 8)8).

(20( Bernard Miège, Armel Huet, Jacques Ion, Alain Lefèbvre, et 

René Peron., Capitalisme et industries culturelles, Editions des 

Presses universitaires de Grenoble, 1978. 2ème édition, PUG, 1984.

العومليـة  االسـتهالكية  للثقافـة  واملانعـة 

الثقافـات  مـن  تشـكيلة  بدراسـة  السـائدة، 

الدنيـا والفرعيـة ونقـد الثــقافة الشـعبية أو 

الثقافـة الجاهرييـة، ومـن قضاياهـا: الديـن، 

والرياضـة، والشـيخوخة، والثقافـة السـياحية، 

ودراسـات التلقـي لوسـائل اإلعـالم الجديـدة، 

الثقافيـة  والظواهـر  الشـعبية،  واملوسـيقى 

املصاحبـة لإلنرنـت والثقافة التقنيـة، والهوية 

الثقـايف،  والتنـوع  والتعدديـة  الُهجنـة،  ونقـد 

والعنريـة والتمييـز العرقي، واآلثـار الثقافية 

يف  الشـعبية  والثقافـة  للبيئـة،  واالجتاعيـة 

التاريـخ، والثقافة الجديـدة املثلية، وغريها)))). 

ورغــم الطابــع النقــدي لهــذه الدراســات 

التــي حاولــت تجــاوز مفهــوم الثقافــة الغــريب 

ــتطع  ــم تس ــا لـ ــائد، فإنه ــي الس األنرثبولوج

أن تقــدم نظريــة متكاملــة يف الثقافــة، أو 

رهانــات  أو  باملجتمــع،  الثقافــة  يف عالقــة 

باملعنــى  التنميــة  يف  الثقافــة  توظيــف 

اهتمــت  بــل  الدقيــق؛  اإلبســتيمولوجي 

باملارســة الثقافيــة يف تفاصيلهــا الواقعيــة 

وانتقــدت  فحللــت  املتشــظية،  الدقيقــة 

بالحيــاة  ارتباطهــا  يف  الثقافيــة  النصــوص 

اليوميــة لإلنســان باعتبــاره كائًنــا ثقافيًّــا، 

األنرثوبولوجــي  التعريــف  مــن  مقربــة 

ــة:  ــة، ترجم ــة نقدي ــة: مقدم ــات الثقافي ــغ، الدراس ــاميونغ، ديورن )))) س

ــابق، )ص/ 77)). ــران، مرجعس ــف عم ــدوح، يوس مم
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الســابق ومبتعــدة عنــه يف نفــس الوقــت. 

وقامــت بدراســة أشــكالها وبنيتهــا وســياقاتها 

النقديــة  فالنظريــة  النظريــة.  وأسســها 

ملدرســة فرانكفــورت مثــاًل فشــلت يف تقديــم 

بدائــل واقعيــة حقيقيــة، ولـــم يتجــاوز تبنيها 

املثــايل  حــدود  الثقافيــة  الصناعــة  لنقــد 

واملتبــايك؛ فقــد ارتبــط ارتباطـًـا وثيًقــا بالحنــني 

إىل تجربــة ثقافيــة حــرة بعيــدة عــن ســلطة 

ــة فشــلها  ــت هــذه النظري ــة)))). وأعلن التقني

بذلــك،  رصاحــة  روادهــا  اعــرف  عندمــا 

فهربرتاركــوز أقــر بــأن النظريــة النقديــة 

ــل  ــي الفاص ــمح بتخط ــم تس ــك مفاهي ال تل

ــود  ــح الوع ــتقبل، وال تن ــارض واملس ــني الح ب

ــا، فهــي لـــم تنجــح حتــى اآلن وظلــت  جزافً

ســلبية)3)). يف حــني اعتــر يورجــني هابرمــاس 

)Jürgen Habermas) أن نظريــة مــا بعــد 

بســبب  َمرَِضيــة؛  ثقافــة  حالــة  الحداثــة 

ــم  ــة والقي ــم املادي ــني القي ــوازن ب ــالل الت اخت

املعنويــة، فرتــب عــن ذلــك أن تحولــت 

عقالنيــة التنويــر إىل حالــة مرضيــة مأســاوية، 

وتلــك هــي الحالــة التــي يصــف بهــا تصــور 

 ،(François Léotard( ليوتــار  فرانســوا 

)))) أرمــان، ماتالر وميشــال، ماتالر، تاريخ نظريــات االتصال، ترجمة: نر 

الديــن، لعيــايض والصــادق، رابح، بــريوت، لبنــان، املنظمة العربيــة للرجمة، 

املنظمــة العربيــة للرجمــة، الطبعــة الثالثــة، )ط. ))، )005)م)، )ص/ )9).

)3)) هربــرت، ماركــوز، اإلنســان ذو البعــد الواحــد، ترجمــة: جــورج، 

طرابيــي. ]مرجــع ســابق، )ص/ 68))[.

وجــان بودريــارد )Jean Baudrillard) واقــع 

ــه)))). ــة وثقافت ــد الحداث ــا بع م

فالنظريـــــــة النقديــــــــــــــــــــة لمدرســــــــــة 

 فشـــلت فـــي تقديـــم 
ً

فرانكفـــورت مثـــال

بدائـــل واقعيـــة حقيقيـــة، ولــــم يتجـــاوز 

ــة  ــة الثقافيــــ ــد الصناعــــــــ ــا لنقـــــــ تبنيهـ

المثالـــي والمتباكـــــــي؛ فقـــد  حـــدود 

إلـــى  بالحنيـــن  ـــا 
ً

وثيق ـــا 
ً
ارتباط ارتبـــط 

عـــن  بعيــــــــدة  حـــرة  تجربـــــــة ثقافيــــــــة 

ــة. ــلطة التقنيـــ سـ

الدراســات  مجمــل  تعرضــت  لذلــك 

النقــد  لســهام  الثقافــة  ملفهــوم  النقديــة 

ــات،  ــة االختصاص ــة متداخل ــا: فضفاض لكونه

وتتبــع مناهــج ومقاربــات متعــددة. كــا 

ــة  ــة العلمي ــق املوضوعي ــا لتحقي أن طموحه

وصعوبتهــا،  تحديــات  جملــة  اعرضتــه 

األيديولوجيــة  وخلفياتهــا  فتوجهاتهــا 

يف  ومغرقــة  متحيــزة،  جعلتهــا  اليســارية 

الذاتيــة؛ لكونها لـــم تتجــاوز ردود أفعال عى 

أشــكال الهيمنــة والتهميــش واإلقصــاء الثقــايف 

الســيايس واألكادميــي املحافــظ والليــرايل، كا 

أن انغاســها يف اليومــي واملعيــش واملهمــش، 

واالحتفــاء بالتجــارب الثقافيــة التــي تعكــس 

)))) املرجع السابق، )ص/ )6)، 63)).
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ــذه  ــق به ــا املطل ــو، والتزامه ــا ه ــع ك الواق

الفئــات وبأشــكالهم الثقافيــة املتايــزة التــي 

تجــاوزت يف مجملهــا درجــة تجــاوز خطــوط 

)الشــذوذ  الحمــراء  القيميــة  املجتمعــات 

الحريــة  املخــدرات،  تعاطــي  الجنــيس، 

الجنســية، حريــة اإلجهــاض، وغريهــا).

ويتضــح مــاَّ ســبق أن جــل هــذه الناذج 

الغربيــة الســابقة التــي قاربــت الظاهــرة 

الثقافيــة، كنــاذج للدراســات االجتاعيــة 

املوضوعيــة  عــى  املراهنــة  واإلنســانية 

ــاد واالســتقاللية العلميــة، اعتمــدت يف  والحي

تأســيس نظرياتهــا عــى خمســة براديغــات، 

ــتقلة أو  ــر مس ــد تح ــة، ق ــاذج معرفي أو من

ــي:  ــة، ه مجتمع

 le paradigme( الراديغـــم الوضعـــي -

.(positiviste

 leparadigme( الســـلويك  الراديغـــم   -

 .(béhavioriste

 le paradigme( الراديغم االقتصـــادي -

املنتوج قيمة  تخضـــع  économiste) حيث 

  الثقـــايف لقانـــون العـــرض والطلـــب 

التجـــاري.

 le paradigme( الراديغـــم املعيـــاري- 

التنميـــة  تقـــاس  حيـــث   ،(normative

الثقافيـــة بثقافـــة منوذجية كمعيـــار يفصل 

بني الثقافـــات الراقية والثقافـــات املتقدمة 

برؤيتـــني متقابلتـــني: تقليديـــة أو تغريبية. 

 le paradigme( الراديغــم الوظيفــي -

ــة  ــر إىل الثقاف ــذي ينظ fonctionnaliste) ال

مــن زاويــة الوظائــف التــي تطلــع بهــا، ومنها 

انبثــق الجيــل األول مــن نظريــات اإلعــالم 

التنمــوي، ابتــداًء من ســتينيات القــرن املايض، 

ــائل  ــدور وس ــة ل ــة خاص ــت أهمي ــي أول الت

مقرحــات  وقدمــت  التنميــة،  يف  االتصــال 

ــع أصــوات  ــل أن ترتف ــث. قب ــة للتحدي ثقافي

مــع بدايــات الســبعينيات تنتقــد النزعــة 

وقامــت  التنمــوي،  للنمــوذج  االقتصاديــة 

عــى رؤيــة جديــدة للتنميــة توجــه االهتــام 

إىل الجوانــب املهمشــة والــال مفكَّــر فيهــا 

ومــن بينهــا عالقــة الثقافــة ووســائل اإلعــالم 

واالتصــال بالتحديــث والتنميــة، يف وقــت 

ــة  ــة املادي ــات االقتصادي ــه النزع ســيطرت في

عــى أدبيــات التنميــة ودورهــا يف التحديــث. 

كــا حاولــت هــذه النظريــات النقديــة إعادة 

للتنميــة  بوصلــة  لكونهــا  للقيــم  االعتبــار 

املجتمــع  أو  الدولــة  أن  طاملــا  الحقيقيــة 

النامــي هــو الــذي يعــاين -يف اعتقادهــا- فعليًّا 

مــن اختــالل املعايــري وأزمــة وانفصــام القيــم؛ 

ــدة  ــث الجدي ــم التحدي ــه قي ــارع في إذ تتص

مــع قيــم املجتمعــات الخاصــة املتخلفــة.



العددان 6 ، 7
281ربيع وصيف 2018 م 

 le paradigme( التأويــي  -الراديغــم 

Interprétatif) مــع النظرية النقدية ملدرســة 

فرانكفــورت، ومنــوذج الدراســات الثقافيــة 

ــر  ــت إىل مخاط ــي نبه ــا، الت ــف أجياله مبختل

تزايــد وثــرية االخــراق الثقــايف عــى مســتقبل 

ــة والشــعبية بعــد  ــة اليومي ــات الفرعي الثقاف

ونشهــا  باملــرور  العوملــة  ريــاح  اقتحــام 

ــة تقــوم عــى االســتهالك  ــة بديل ــم ثقافي لقي

الثقافــة. وتســليع  والقولبــة  والتنميــط 

ــة  ــد تســلحت مجمــل األبني ــا، فق وعموًم

للظاهــرة  املؤطــرة  النظريــة  واألنســاق 

ــة  ــادي بدراس ــي امل ــج الوضع ــة باملنه الثقافي

ــادي  ــع امل ــن كــا يعكســه الواق ــا هــو كائ م

املعنــى  مجــال  بذلــك  مهمشــة  املتجــي، 

والقيــم واملعايــري األخالقيــة ومركزيــة الديــن 

يكــون. وحتــى  أن  ينبغــي  مــا  أي؛  فيهــا، 

ــم،  ــال القي ــة ملج ــة النقدي ــات الغربي الدراس

مركــز الثقافــة، لـــم يخــرج عــن نطــاق الرصد 

ــم،  ــاء والتكمي ــف واإلحص ــف والتصني والوص

للتأثــريات املوجــودة أصــاًل يف املجتمــع، دون 

وجــود بوصلــة قيميــة دينيــة توجيهيــة أو 

ــع.  ــذا الواق ــم ه ــم أو تقوي ــة لتقيي ني

وترتــب عــن ذلــك أن نَْقــَل الثقافــة بــكل 

حموالتهــا الفلســفية والدينيــة واأليديولوجيــة 

يف  أســقطها  املعــومل  الواقــع  إىل  الغربيــة 

إذ  املفرطــة؛  املاديــة  االختزاليــة  فخــاخ 

للظواهــر  املتعــددة  األبعــاد  اختزلــت 

الطبيعيــة واإلنســانية إىل بعــد واحــد بســيط 

ــزل الوجــود العــام  أو أبعــاد محــدودة؛ فاخت

املحســوس  املــادي  الوجــود  إىل  والخــاص 

ــالم  ــائل اإلع ــة ووس ــت التقني ــط، واختزل فق

ــيطية  ــدات وس ــح آالت ومع ــال لتصب واالتص

ــزايل األحــادي هــو  ــم االخت فقــط. هــذا الفه

العضــوي  ارتباطهــا  الثقافــة  أفقــد  الــذي 

ــرة  ــن الظاه ــرى م ــة األخ ــب الرمزي بالجوان

اإلنســانية يف مســتوياتها املتعــددة. ومــن ثــم 

الســقوط يف براثــن التصنيــع واالســتهالك، 

وتحــول الثقافــة واملثقــف إىل ســلعة تجاريــة 

وســائل  أصبحــت  فقــد  تســويقها.  يتــم 

نوعيــة  -مثــاًل- تفضــل  اإلعــالم واالتصــال 

 (fast thinkers( مــن املفكريــن الريعــني

 Fast( ــع ــى الري ــا ع ــذاء ثقافي ــون غ يقدم

ــة  ــن التغذي ــوع م ــو ن Food culturel)، وه

ــري  ــم التفك ــبقا، وت ــا مس ــم إعداده ــي ت الت

فيهــا مقدمــا)5)). والنتيجــة ثقافــة معلومــات 

عشــوائية ومتباينــة مقدمــة للمتلقــي بــدون 

ترابــط منطقــي ال تســهم يف بنــاء معرفــة 

ــع،  ــيان الري ــا النس ــون مآله ــة، ويك حقيقي

أبراهــام  الفرنــيس  الباحــث  أطلــق عليهــا 

مولــس )Abraham Moles) لقــب ثقافــة 

)5)) بيــري، بورديــو، التليفزيــون وآليــات التالعــب بالعقــول، ترجمــة: 

درويــش، الحلوجــي، دمشــق، دار كنعــان للدراســات والنشـــر والخدمــات 

اإلعالميــة، الطبعــة األوىل، ))00)م)، )ص/ 67).
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 ،(26((la culture en mosaïque( الفسيفســاء

توفلــر  ألفــن  األمريــي  الباحــث  ولقبهــا 

)Alvin Toffler) بثقافــة الصورة االنعكاســية 

)Blip culture)، ذلــك أنــه عــى املســتوى 

للهجــوم  منــا  فــرد  كل  يتعــرض  الفــردي، 

شــظايا  قبــل  مــن  والحصــار  الخاطــف 

خيــاالت متناقضــة غــري مرابطــة، تهــز أفكارنــا 

ــا  ــار علين ــق الن القدميــة عــن عروشــها، وتطل

عــى شــكل »الصــور االنعكاســية« املحطمــة 

واملشوشــة)7)). وينتــج عــن ثقافــة الفسيفســاء 

هــذه مزيــج أو خليــط غــري متجانــس يعــزز 

شــعور الفــرد بــأن الحيــاة مجــزأة ومشوشــة 

االســتعارة  وهــي  التاســك،  إىل  وتفتقــر 

املهيمنــة لفهــم الثقافــة األمريكيــة املعــارصة 

ــة)8)).  ــد الحداث ــا بع ــاس م ــزز إحس ــي تع الت

العابــرة  اإلعــالم  رشكات  معــه  أصبحــت 

ــي  ــال الت ــبكات االتص ــة لش ــدود، واملالك للح

تحيــط بالعــامل، تنقــب عــن املــوارد الثقافيــة 

املحليــة يف كل أصقــاع العــامل، وتعيــد تعليبهــا 

ــلية. ــة أو كتس ــلع ثقافي كس

(26( Abraham Moles, Sociodynamique de la culture, Paris- La-

haye, Mouton et Cie, 1967, (P. 68(. 

ــيخ  ــام، الش ــة: عص ــة، ترجم ــة الثالث ــارة املوج ــر، حض ــن، توفل )7)) ألف

قاســم، ليبيــا، الــدار الجاهرييــة للنــش والتوزيــع واإلعــالن، الطبعــة األوىل، 

.((80 )ص/  )990)م)، 

)8)) آرثــر، آســا بريغــر، وســائل اإلعــالم واملجتمــع: رؤيــة نقديــة، ترجمــة: 

صالــح خليــل، أبــو أصبــع، الكويت، سلســلة عــامل املعرفــة، املجلــس الوطني 

للثقافــة والفنــون واآلداب، )العــدد 386)، )مــارس ))0)م)، )ص/ )0)).

املعـــومل  الســـياق  هـــذا  خضـــم  ويف 

ــوم  ــاء مفهـ ــب بنـ ــح مطلـ ــارع، أصبـ املتسـ

للثقافـــة بديـــاًل عـــن الســـائد مشوًعـــا 

ــيًّا، بالنظـــر إىل أن مفهـــوم  ــا تأسيسـ حضاريًـّ

ـــريب  ـــريف الغ ـــشوع املع ـــة، وامل ـــة خاص الثقاف

ـــق  ـــر املطل ـــر إىل الكف ـــه األم ـــى ب ـــة، انته عام

ــره  ــد كفـ ــة، فبعـ ــق للكلمـ ــى العميـ باملعنـ

ــه  ــوت اإللـ ــه مـ ــان، وإعالنـ ــه واإلنسـ باإللـ

ـــا،  ـــي حاليً ـــان الروح ـــوت اإلنس ـــم م ـــابًقا ث س

باعتبـــاره كائًنـــا متميـــزًا عـــن الطبيعـــة، 

انتهـــي بـــه األمـــر إىل نـــزع القداســـة عـــن 

كل يشء فأنكـــر املعنـــى وأعلـــن موتـــه. 

وفــي خضــم هــذا الســياق المعولــم 

المتســــــــــارع، أصبــــــــح مطلـــــــــــب بنـــــــــــاء 

 عــن الســائد 
ً

مفهــوم للثقافــة بديــال

ا، بالنظــر  ــا تأسيســـــيًّ مشــــــروًعا حضاريًّ

إلــى أن مفهـــــــوم الثقافـــــة خاصــة، 

والمشــروع المعرفــي الغربــي عامــة، 

انتهــى بــه األمــر إلــى الكفــر المطلــق 

بالمعنــــــى العميــــق للكلمــــــة، فبعــد 

وإعالنـــــه  باإللـــــــه واإلنســـــــان،  كفــــره 

ا ثــم مــوت اإلنســان 
ً

مــوت اإللــه ســابق

ا 
ً

ــا متميــز
ً
الروحــي حالًيــا، باعتبــاره كائن

عــن الطبيعــة، انتهــي بــه األمــر إلــى 

نــزع القداســـــة عــن كل شـــــيء فأنكــر 

المعنــى وأعلــن موتــه. 
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يا- نحو رؤية عربية إسالمية 
ً
ثان

بديلة لمفهوم »الثقافة«: مالك 
بن نبي أنموذًجا: 

ــة  ــن رؤي ــث ع ــابًقا إىل أنَّ البح ــا س أرشن

ــة  ــة كنظري ــالمية للثقاف ــة إس ــة عربي معرفي

تأسيســية بديلــة لهــذا املفهــوم يف العلــوم 

االجتاعيــة واإلنســانية، واســتيضاح إن كانــت 

صالحــة ألن تكــون كذلــك أم ال، يحتــاج بداية 

ــور  ــول حض ــل ح ــري متسلس ــث نظ إىل بح

هــذه املقاربــة يف الكتابــات الفكريــة العربيــة 

وتحديــد  مدلوالتهــا  وتبيــان  املعــارصة، 

حقولهــا وحدودهــا املعرفيــة، وذلــك بالربــط 

بــني التأطــري النظــري والتجســيد الواقعــي 

ــد  ــزة )عب ــاذج املتمي املتجســد يف بعــض الن

عــارف،  محمــد  نــر  املســريي،  الوهــاب 

الجزائــري عــزي عبــد الرحمــن، والتونــيس 

النــارص  الــذوادي، واملغــريب عبــد  محمــد 

تشــكل  والتــي  وغريهــم)،  الســباعي، 

ــدادات للنمــوذج  باعرافاتهــم تراكــات وامت

ــي.  ــن نب ــك ب األصــل التأســييس، منــوذج: مال

ال ميكــن الحديــث، إذن، عــن رؤية معرفية 

نقديــة جديــدة ملفهــوم للثقافــة، أو للمشوع 

الثقــايف العــريب، أو لوظيفــة املثقــف خاصــة، 

دون اســتحضار املفكــر الجزائــري مالــك بــن 

نبــي )905)م- 973)م) املوافــق لـ)3)3)هـــ- 

393)هـــ) صاحــب كتــاب: »مشــكلة الثقافة« 

الصــادر باللغــة العربيــة عــام )959)م). فقــد 

شــغلت قضيــة الثقافــة، وظلــت حــارضة، 

ــة عــى  ــه وإســهاماته الفكري يف جــل إنتاجات

اعتبــار أنهــا جوهــر املشــكلة الحضاريــة التــي 

ميــر منهــا العــامل اإلســالمي، ولذلــك حــاول أن 

يصــل إىل فهمهــا، وإيجــاد حلــول لهــا منــذ أن 

ألــف أول كتــاب تحــدث فيــه عــن الثقافــة، 

وهــو كتــاب )رشوط النهضــة) الصــادر باللغــة 

الفرنســية يف باريــس عــام )8)9)م).

ويـــرى مالـــك بـــن نبـــي أن مشـــكلة 

تعريـــف الثقافـــة يف البـــالد العربيـــة تقـــع 

ـــم تكتســـب قـــوة  يف الثقافـــة نفســـها التـــي لـ

ـــار  ـــى اعتب ـــا ع ـــرًا لجدته ـــُد، نظ ـــد بع التحدي

أنهـــا لــــم تـــرد يف كتابـــات ابـــن خلـــدون)9))، إال 

ـــة  ـــه: »الثقاف ـــر يف كتاب ـــوىس يق ـــالمة م أن س

ــة  ــى لفظـ ــن أفـ ــه أول مـ ــارة« بأنـ والحضـ

كمقابـــل  العربيـــة  اللغـــة  »الثقافـــة« يف 

للفظـــة )culture) يف األدب العـــريب الحديـــث 

ـــة  ـــام )7)9)م) يف مجل ـــه ع ـــش ل ـــال نُ يف مق

الهـــالل، لكنَّـــه يعـــرف باملقابـــل بأنـــه لــــم 

ــن  ــا مـ ــل انتحلهـ ــكها بـ ــن سـ ــن أول مـ يكـ

ـــل ملـــا وجـــده يســـتعملها  ـــدون بتأوي ـــن خل اب

)9)) والصحيــح أن لفظــة »ثقافــة« وردت مبعــاٍن لغويــة مختلفــة يف 

ــذا  ــي ه ــن نب ــك ب ــدارك مال ــدون، وت ــن خل ــة اب ــع يف مقدم ــتة مواض س

ــا وبشــكل غــري دقيــق الحًقــا يف كتابــه: مجالــس دمشــق عــام  األمــر جزئيً

ــة  ــة الرابع ــام )005)م)، يف الصفح ــه األوىل ع ــادر يف طبعت ))97)م)، الص

ــا.  ــني أو ثالثً ــا وردت مرت ــر أنه ــث ذك ــعني حي والتس
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ـــائعة  ـــور« الش ـــة »كلت ـــبيه بلفظ ـــى ش يف معن

األورويب)30).  األدب  يف 

املســتورد  الثقافــة  )مفهــوم)  وفكــرة 

ــاب  ــن الكت ــري م ــيدفع بالكث ــا س ــن أوروب م

»الثقافــة«  لفظــة  دامئًــا  يقرنــوا  أن  إىل 

بكلمــة)culture) مكتوبــة بحــروف التينيــة، 

كأمنــا يبتغــون بهــذا -حســب مالــك بــن نبي- 

ــب إال  ــة« ال تكت ــة »ثقاف ــوا: إن كلم أن يقول

بهــذا الوضــع. وهــؤالء املؤلفــون يعلمــون 

دون ريــب مــا يفعلــون، حــني يقرنــون الكلمة 

العربيــة بنظريتهــا األجنبيــة. فالكلمــة جديدة، 

أي إنهــا وجــدت بطريقــة التوليــد، والغريــب 

ــا قــد اختارهــا مــن  ــذي صاغه أن الكاتــب ال

ــل:  ــة مــن مث ــني عــدد مــن األصــول اللغوي ب

ــك  ــف) تل ــم - أدرك - ثق ــم - أدب - فه )عل

ــع  ــى طاب ــا ع ــدل صورته ــي ت ــات الت الكل

ــة))3). ــروح الجاهلي ال

ســينطلق مالــك بــن نبــي يف كتاباتــه مــن 

قاعــدة مفادهــا أن كل تفكــري يف مشــكلة 

ــكلة  ــرورة يف مش ــري بال ــو تفك ــان ه اإلنس

الحضــارة التــي ميكــن تحليلهــا إىل ثــالث 

الهــالل،  مجلــة  القاهــرة،  والحضــارة،  الثقافــة  مــوىس،  ســالمة،   (30(

)دجنــر7)9)م)، ذكــره نــر محمــد عــارف يف كتابــه: الحضــارة- الثقافــة- 

املدنية: دراســة لســرة املصطلح وداللة املفهوم، مرجع ســابق، )ص/ )7)).

ــة  ــر، الطبع ــق، دار الفك ــة، دمش ــكلة الثقاف ــي، مش ــن نب ــك، ب ))3) مال

الخامســة عــشة، )))0)م)، )ص/ ))، 5)).

ــة: مشــكلة اإلنســان، مشــكلة  مشــكالت أولي

ــري  ــت))3)، وأن كل تفك ــكلة الوق ــراب، مش ال

يف مشــكلة الحضــارة هــو يف األســاس تفكــري 

يف مشــكلة الثقافــة، باعتبــار أن الحضــارة 

ــة  ــم الثقافي ــن القي ــة م ــا مجموع يف جوهره

املحققــة. وإذن فمصــري اإلنســان رهــن دامئًــا 

بثقافتــه)33)، كــا أن اتجــاه الحضــارة هــو 

محصلــة معادلــة جريــة مــن متغرييــن هــا: 

ــايل))3). ــذوق الج ــي وال ــدأ األخالق املب

ولذلــك ال ميكــن تعريــف مشــكلة الثقافــة 

أو فهمهــا أو حلهــا مــا لـــم ننظر إليها حســب 

األوىل؛ يف  زاويتــني:  مــن  نبــي  بــن  مالــك 

ضــوء حالتنــا الراهنــة املعيشــة وهــي ســلبية 

والثانيــة؛  املــايض،  رواســب  عــن  تفصلنــا 

تحــدد حســب مصرينــا، وهــي إيجابيــة تصلنــا 

ــتقبل)35). ــات املس مبقتضي

إذن فاألمــر يتعلــق بعمليتــني هــا: الهدم 

ــاإلرث  ــط ب ــت األوىل ترتب ــإذا كان ــاء. ف والبن

ــم  ــه وتحطي ــب هدم ــف وج ــايف املتخل الثق

التخلــف،  عصــور  عــن  املــوروث  الوضــع 

وتصفيــة عــادات املجتمــع وتقاليــده وإطــاره 

))3) مالــك، بــن نبــي، رشوط النهضــة، دمشــق، دار الفكــر، الطبعــة 

 .(50 )ص/  )000)م)،  )معــادة)،  الرابعــة 

)33) مالك، بن نبي، مشكلة الثقافة، مرجع سابق، )ص/ )0)).

))3) مالك بن نبي، رشوط النهضة، مرجع سابق، )ص/ 08)).

)35) املرجع السابق، )ص/ 85، 86).
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الخلقــي مــاَّ فيــه مــن عوامــل فتاكــة وركام 

ــة  ــة وتنقي ــكار امليت ــة األف ــالب؛ ألن تصفي س

ــة  ــدان األســاس األول ألي ــة يع ــكار املميت األف

نهضــة حقــة)36)؛ فــإن الثانيــة ترتبــط بــرورة 

ــة وعنارصهــا  ــوى الثقاف ــد محت ــاء بتحدي البن

الجوهريــة التــي تصــل املجتمــع املتطلــع إىل 

ــا  ــات املســتقبل، وهــو عموًم التقــدم مبقتضي

ــايل:  ــؤال الت ــن الس ــة ع ــول اإلجاب ــدور ح ي
ــم إعــداد ثقافــة؟)37) كيــف يت

إذن فاألمــر يتعلــق بعمليتيــن همــا: 

الهــدم والبنــاء. فــإذا كانــت األولــى 

ترتبــط بــاإلرث الثقافــي المتخلــف وجب 

المــوروث  الوضــع  وتحطيــم  هدمــه 

عــن عصــور التخلــف، وتصفيــة عــادات 

المجتمــع وتقاليــده وإطــاره الخلقــي 

ــا فيــه مــن عوامــل فتاكــة وركام  ممَّ

ســالب.

وبعــد اثنــي عــش عاًمــا عــى صــدور 

الطبعــة األوىل مــن كتابــه »مشــكلة الثقافــة« 

ــة  ــة الطبع ــي يف مقدم ــن نب ــك ب ــيقر مال س

)36) زيك، ميــالد، مالــك بــن نبــي ومشــكالت الحضــارة: دراســة تحليليــة 

ــة األوىل، )998)م)، )ص/ 96). ــر، الطبع ــة، دمشــق، دار الفك ونقدي

)37) الطاهــر، ســعود، التخلــف والتنميــة يف فكــر مالــك بــن نبــي، بغــداد، 

ــة  ــدى، الطبع ــد، دار اله ــكالم الجدي ــن وال ــفة الدي ــلة فلس ــراق، سلس الع

األوىل، )006)م)، )ص/ )))).

الثانيــة بــأن األفــكار التــي عرضهــا حــول 

الوســط  كانــت غريبــة يف  الثقافــة  فكــرة 

ــا دارس  ــم يســبقه إليه ــريب، إذ لـ ــايف الع الثق

عــريب مــن قبــل، وذلــك ألنَّــه تنــاول القضيــة 

ــح  ــن أطاري ــزة ع ــدة متمي ــة جدي ــن زاوي م

ــذاك.  ــائدة آن ــة الس ــاع الغربي ــاء االجت عل

ويف اعتقــاده أن الــر يف غرابــة األفــكار التــي 

توصــل إليهــا ميكــن إرجاعــه إىل عاملــني، أواًل: 

ألن هــذه األفكار لـــم تتــوخَّ منهج الدراســات 

الغربيــة يف املوضــوع ألســباب منهجيــة. ثانًيــا: 

ألنَّ األفــكار املعروضــة ليســت يف جوهرها إال 

امتــداًدا ورشًحــا تحليليًّــا مــن ناحيــة، وتركيبًــا 

ــا يف  ــي قدمه ــكار الت ــة أخــرى لألف ــن ناحي م

أحــد فصــول كتابــه: »رشوط النهضــة«، الــذي 

نــش منــذ ربــع قــرن باللغــة الفرنســية، 

أي عندمــا كان املوضــوع بكــرًا ال بالنســبة 

للعــامل اإلســالمي فحســب، بــل أيًضــا يف بــالد 

ــرب)38). الغ

ومشــكالته  الواقــع  فهــم  منطلــق  إنَّ 

-ومــن بينهــا مشــكلة الثقافــة- يتحــدد عــى 

قاعــدة التايــز واالســتقالل الثقــايف، فــكل 

تفســري للثقافــة إىل حــدود اآلن ميكــن رده 

إىل مدرســتني: املدرســة الغربيــة التــي ظلــت 

ــرى  ــي ت ــة، وه ــر النهض ــد ع ــة لتقالي وفي

)38) مالك، بن نبي، مشكلة الثقافة، مرجع سابق، )ص/ ))). 
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عموًمــا أن الثقافــة مثــرة الفكــر، أي مثــرة 

اإلنســان. واملدرســة املاركســية التــي تــرى أن 

الثقافــة يف جوهرهــا مثــرة املجتمــع)39).

األوىل  املدرســة  تقــوم  آخــر:  مبعنــى 

ــى  ــس ع ــي تتأس ــان، الت ــفة اإلنس ــى فلس ع

الثقافــة  عــى  الحاكمــة  الفرديــة  النزعــة 

رؤيتهــم  تكويــن  يف  واملؤثــرة  الغربيــة، 

للثقافــة، وحيــث ســتُعرف الثقافــة عــى أنهــا 

تــراث »اإلنســانيات« اإلغريقيــة الالتينيــة، 

مبعنــى أن مشــكلتها ذات عالقــة وظيفيــة 

فتقــوم  الثانيــة  املدرســة  أمــا  باإلنســان. 

ــك  عــى فلســفة الجاعــة، أي تنهــل مــن تل

ــة  ــى الثقاف ــة ع ــة الحاكم ــة االجتاعي النزع

رؤيتهــم  تكــون  يف  واملؤثــرة  االشــراكية، 

ــالد  ــة يف الب ــون الثقاف ــذا يعرف ــة، وله للثقاف

ــا  ــي عــى أنه ــن نب ــول اب ــا يق االشــراكية ك

بالجاعــة.  وظيفيــة  عالقــة  ذات 

ويـــرى ابـــن نبـــي أن هذيـــن التعريفـــني 

يعـــدان مـــن الوجهـــة الربويـــة مشـــتملني 

عـــى فكـــرة عامـــة عـــن الثقافـــة، دون 

القابـــل ألن يدخلـــه  تحديـــد ملضمونهـــا 

ولذلـــك  الجاعـــة،  عقليـــة  يف  التعليـــم 

ـــة  ـــني الثقاف ـــق ب ـــط الوثي ـــريى رضورة الرب س

والحضـــارة، عندهـــا ميكـــن الحديـــث عـــن 

)39) املرجع السابق، )ص/ 9)).

ــن  ــرث مـ ــلوك، أكـ ــة يف السـ ــة كنظريـ الثقافـ

ـــة)0)). ومـــن  ـــة يف املعرف ـــة نظري ـــار الثقاف اعتب

ـــن  ـــة م ـــف للثقاف ـــور تعري ـــن تص ـــم ال ميك ث

ـــاف  ـــد أن يض ـــل ال ب ـــط، ب ـــة فق ـــة نظري زاوي

ـــوي  ـــلويك) أو الرب ـــي )الس ـــد العم ـــه البع إلي

حيـــث تتجســـد القيـــم. 

ال يــرى مالــك بــن نبــي يف التعريفــات 

املطروحــة للثقافــة ســواء منهــا مــا عــر 

عــن وجهــة النظــر الغربيــة الرأســالية أو 

املاركســية مــا يدعــو إىل االعــراض، أو أن 

ــا ألن  قصورهــا يعــود إىل خطــأ فيهــا، وإمنَّ

ــل  ــاح ح ــا مفت ــن أن يعطين ــا ال ميك مضمونه

والزمنيــة  النفســية  الظــروف  يف  املشــكلة 

ــة. ــالمية الخاص ــة واإلس ــات العربي للمجتمع

عــن  مســقاوي  كامــل  عمــر  ويحــي 

ــه إىل  ــني عودت ــئل ح ــي س ــن نب ــًكا ب أن مال

الجزائــر عــام)963)م)، عــن الثقافــة كمفهــوم 

ــار  ــال الكب ــة الرج ــاب بعفوي ــي، أج اجتاع

حــني قــال: »يتحــدث الذيــن أوتــوا أثــارة 

مــن العلــم عــن ذلــك الــيء الــذي يســمى 

ــار  ــا معي ــوى أنه ــة س ــا الثقاف ــة)، م )الثقاف

ــة،  ــه االجتاعي ــر إىل فاعليت ــف يف النظ املثق

أولئــك  بــه فشــل  نقيــس  املعيــار  وهــذا 

املتعلمــني الذيــن يصنعــون أنفســهم مثقفــني 

)0)) مالك، بن نبي، مشكلة الثقافة، املرجع السابق، )ص/ )7، 73).
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وصوليــني  الســيايس  اإلطــار  يف  ليصبحــوا 

ــد الجاهــريي، وتفســري هــذه  ســارقني للتأيي

ــلوكية  ــر س ــة نظ ــن وجه ــر ع ــرة يع الظاه

يَضيــع  ببســاطة  الثقافــة  إن  أخالقيــة«)))). 

معناهــا بــني كلــات ال معنــى لهــا، ومــا 

يف  املثقــف  معيــار  أنهــا  ســوى  الثقافــة 

النظــر إىل فاعليتــه االجتاعــي قبــل موقعــه 

النفــيس  التحليــل  فمــن  االجتاعــي؟)))) 

للثقافــة،  النفــيس  الركيــب  إىل  للثقافــة، 

ومــن الكشــف عــن الفروقــات بــني الثقافــة 

والعلــم، إىل الكشــف عــن االرتبــاط بــني 

ــن أســاس  ــاره الدي ــة والحضــارة، واعتب الثقاف

قيــام املجتمعــات والحضــارات لذلــك وجــب 

البحــث عــن أصلهــا الدينــي الــذي بعثهــا)3))، 

مســتفيضة  ومقاربــات  مناقشــات  وبعــد 

ــة  ــول الثقاف ــورات ح ــكار وتص ــة ألف وناضج

ــة وفلســفية مختلفــة،  تنتمــي ملــدارس فكري

ــي  ــف عم ــي إىل تعري ــن نب ــك ب ــي مال ينته

يصفــه بالشــمويل، فالثقافــة هــي: »مجموعــة 

ــة  ــم االجتاعي ــة والقي ــات الخلقي ــن الصف م

التــي تؤثــر يف الفــرد منــذ والدتــه، وتصبــح ال 

شــعوريًّا العالقــة التي تربط ســلوكه بأســلوب 

)))) عمــر كامــل، مســقاوي، يف صحبــة مالــك بــن نبــي: مســار نحــو البنــاء 

الجديــد، دمشــق، دار الفكر، الجزء الثــاين، )ط. ))، )3)0)م)، )ص/ 78))).

)))) املرجع السابق، )ص/ 967).

)3)) مالك، بن نبي، رشوط النهضة، مرجع سابق، )ص/ 56).

ــه«))))، أو  ــد في ــذي ول ــط ال ــاة يف الوس الحي

ــه  ــدو في ــارة أخــرى: ويف موضــع آخــر يب بعب

ــي:  ــة، فه ــات الثقافي ــاه الدراس ــرًا باتج متأث

ــل  ــرة مث ــياء ظاه ــى أش ــتمل ع ــو املش »الج

األوزان واأللحــان والحــركات وعــى أشــياء 

باطنــة كاألذواق والعــادات والتقاليــد. مبعنــى 

الــذي يطبــع أســلوب  هــي الجــو العــام 

الحيــاة يف مجتمــع معــني ويطبــع الفــرد فيــه 

ــذي  ــع ال ــن الطاب ــف ع ــاص، يختل ــع خ بطاب

ــر«)5)).  ــع آخ ــاة مجتم ــده يف حي نج

ــة  ــح الثقاف ــدي تصب ــف النق ــذا التعري به

ــه  ــد في ــذي يول الرأســال األويل يف الوســط ال

ــه  ــه طباع ــذي يشــكل في ــط ال ــرد، واملحي الف

وشــخصيته، ويعكــس حضارة معينــة، ويتحرك 

يف نطاقــه اإلنســان املتحضـــر)6))، ويضــم بــني 

دفتيــه فلســفة اإلنســان، وفلســفة الجاعــة، 

أي؛ مقومــات اإلنســان، ومقومــات املجتمــع، 

مــع األخــذ بعــني االعتبــار رضورة انســجام 

هــذه املقومــات جميًعــا يف كيــان واحــد، 

تحدثــه عمليــة الركيــب التــي تجريهــا الشارة 

الدينيــة املركبــة. الفكــرة  الروحيــة)7))، أي؛ 

)))) مالك، بن نبي، مشكلة الثقافة، مرجع سابق، )ص/ )7).

)5)) مالــك، بــن نبــي، تأمــالت، دمشــق، دار الفكــر، طبعــة معــادة 

.(((7 )ص/  ))00)م)،  )979)م)،  األوىل  للطبعــة 

)6)) مالك، بن نبي، رشوط النهضة، مرجع سابق، )ص/ 89).

)7)) مالك، بن نبي، مشكلة الثقافة، مرجع سابق، )ص/ )7).
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الرســالية  البانيــة  الثقافــة  تعريــف  إنَّ 

العنــارص  تعــرف  عــى  يقــوم  أن  يجــب 

تاًمــا  رضوريــة  تعــد  التــي  الجوهريــة 

وهــي:  للثقافــة؛  االجتاعــي  للمركــب 

الصــالت  لتكويــن  األخــالق  عنــر   -

. الجتاعيــة ا

- عنر الجال لتكوين الذوق العام.

- منطق عمي لتحديد أشكال النشاط العام.

- الفــن التطبيقــي املوائــم لــكل نــوع مــن 

أنــواع املجتمــع أو الصناعــة عــى حــد تعبــري 

ابــن خلــدون)8)). 

إذن، ال ميكــن تصــور الثقافــة برســالتها 

املثقــف  وبفاعلهــا  املشقــة،  الحضاريــة 

املتكامــل واملتــوازن إال بهــذا الركيــب املتآلف 

لألخــالق، والجــال، واملنطــق العمــي، والفــن 

الصياغــي)9)). فاالختيــار الثقــايف الــذي انتهــت 

إليــه الحضــارة الغربيــة، بتقدميهــا للــذوق 

الجــايل عــى املبــدأ األخالقــي يف ســلم ترتيب 

ــة انفصــااًل  ــة الغربي ــم، أحــدَث يف الثقاف القي

ــاًل  ــدث خل ــا أح ــانية، ك ــة اإلنس ــن الثقاف ع

منهجيًــا أدى إىل قلــب ســلم القيــم وبوصلتها، 

)8)) مالك، بن نبي، رشوط النهضة، مرجع سابق، )ص/ 93).

ــة  ــر، الطبع ــق، دار الفك ــربى، دمش ــا الك ــي، القضاي ــن نب ــك، ب )9)) مال

.(89 )ص/  ))99)م)،  األوىل، 

وإىل نتائــج خطــرية عــى مصــري الحضــارة 

ككل. اإلنســانية  وعــى  نفســها،  الغربيــة 

فاالختيــار الثقافــي الــذي انتهــت إليــه 

الحضــارة الغربيــة، بتقديمهــا للــذوق 

األخالقــي  المبــدأ  علــى  الجمالــي 

 
َ

أحــدث القيــم،  ترتيــب  ســلم  فــي 

عــن   
ً

انفصــاال الغربيــة  الثقافــة  فــي 

 
ً

خلــال أحــدث  كمــا  اإلنســانية،  الثقافــة 

منهجًيــا أدى إلــى قلــب ســلم القيــم 

وبوصلتهــا، وإلــى نتائــج خطيــرة علــى 

نفســها،  الغربيــة  الحضــارة  مصيــر 

ككل. اإلنســانية  وعلــى 

ــة إىل  ــة املفرط ــة الجالي ــد أدت النزع فق

االســتعار، واإلباحيــة والعبثيــة، وتفكيــك 

مــن  املجتمــع  تحفــــظ  التــي  الروابــط 

الغــريب  اإلنســــان  تــــركز  االنحــالل، وإىل 

وفكــره حــول نفســه. ويــرب مثــاًل بظاهــرة 

ــة« تعــر  ــاره »ظاهــرة ثقافي االســتعار باعتب

عــن منــط ثقافــة معينــة قامئــة عى الســيطرة، 

فالعقــل األورويب املحكــوم بإطــار ثقــايف قــّدم 

الجــال عــى املبــدأ األخالقــي يف ترتيــب 

القيــم، وبهــذا الرتيــب أثــر يف عالقــة اإلنســان 

ــتصبح  ــك س ــا لذل ــانية، ونتاج األورويب باإلنس

كل ثقافــة ســيطرة )Culture d’empire) هي 
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يف أساســها ثقافــة تنمــو فيهــا القيــم الجاليــة 

ــة)50).  ــم األخالقي ــاب القي ــى حس ع

إن اسـتقراءنا لفكـر مالـك بن نبـي وما تيز 

بـه منهجـه مـن تكامل وتـوازن، يجعلنـا نخرج 

التـي  التخلـف  بخالصـة مفادهـا أن مشـكلة 

يعيشـها العـامل العريب واإلسـالمي هي مشـكلة 

أي  التخلـف  والتفكـري يف مشـكالت  حضـارة، 

يف مشـكالت اإلنسـان، هـو تفكـري يف مشـكلة 

الحضـارة والثقافـة أيًضـا. كـا أن التفكـري يف 

هـو  واإلنسـان  والثقافـة  الحضـارة  مشـكالت 

تفكري يف مشـكلة القيم يف الوقت نفسـه. وعى 

أساس هذه الرؤية التي تعطي األولوية للتغيري 

مشـاريع  تخطـط  أن  يجـب  القيمـي  الثقـايف 

التنمية إن عى املستوى الفردي أو االجتاعي. 

تحليلـه  نبـي يف  بـن  مالـك  انطلـق  فقـد 

يف  ومسـتوياتها  وعنارصهـا  الثقافـة  ملفهـوم 

التشـاؤم  بدافـع  ال  الحضـارة  مشـكلة  إطـار 

ـا بدافـع  والسـلبية واالستسـالم والتبعيـة، وإمنَّ

املدخـل  أنهـا  منـه  وعيًـا  والنهضـة،  التغيـري 

األسـايس لعمليـات البنـاء والنهـوض الحضاري 

الحقيقـي. إن مشـكلة الثقافـة التـي يطرحهـا 

مالـك بن نبـي ميكـن تحديدها وفـق مقاربتنا 

الخاصـة ملفهـوم الثقافـة ومحـددات املثقـف 

الحضـاري عـر  البنـاء  الرسـالية يف  ووظيفتـه 

)50) مالك، بن نبي، القضايا الكربى، مرجع سابق، )ص/ )))).

املجتمـع  قيـم  تسـتبطن  مسـتويات  ثالثـة 

العربيـة واإلسـالمية الحضارية وتسـتدمجها يف 

تكامليـة:  مقاربـة شـاملة 

- أواًل: املسـتوى املعـريف؛ بتجـاوز التكديس 

إىل البنـاء وهـدم األفـكار املرسـخة ملـا يسـميه 

بالقابليـة لالسـتعار لـدى األفـراد))5)، وتتحدد 

مـن خـالل أنـواع أهمهـا: الفكـرة امليتـة وهي 

الفكـرة التـي خذلـت أصولهـا وانحرفـت عـن 

منوذجها املثايل ولــم يعد لهـا جذور يف محيط 

عـن  امليتـة  الفكـرة  تعـر  األصـي.  ثقافتهـا 

الجانـب الـذي يسـميه باالسـتعار والجانـب 

الـذي يطلق عليه القابلية لالسـتعار، والفكرة 

القاتلـة هـي الفكـرة التـي فقـدت شـخصيتها 

أن فقـدت جذورهـا  بعـد  الثقافيـة  وقيمتهـا 

التـي ظلت يف مكانها يف عاملهـا الثقايف األصي، 

أي تلـك األفكار التي نسـتعريها من الغرب))5).

- ثانًيـا: املسـتوى الوجـداين والقيمـي؛ هـو 

التوجيـه األخالقـي والعنايـة بالـذوق الجـايل 

التـي  املركبـة  الدينيـة  الفكـرة  واسـتحضار 

ميكـن لهـا أن تبنـي اإلنسـان ليقـوم بـدوره يف 

بنـاء الحضـارة)53). فالديـن هـو وحـده الـذي 

))5) مالك، بن نبي، رشوط النهضة، مرجع سابق، )ص/ 56)).

))5) مالــك، بــن نبــي، رشوط النهضــة، مرجــع ســابق، )ص/ )))، ومالــك 

بــن نبــي، مشــكلة الثقافــة، مرجــع ســابق، )ص/ 67).

)53) مالك، بن نبي، رشوط النهضة، مرجع سابق، )ص/ 69).
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يسـتطيع أن يؤسـس مجتمعا وليـس العلم))5). 

كـا أن املجتمـع ال ميكـن أن يتأسـس بـدون 

املبـدأ األخالقي الذي يقوم تحديـًدا: ببناء عامل 

األشـخاص، الذي ال يتصور بدونه عامل األشـياء، 

وال عـامل املفاهيـم. ومـن هنـا كانـت أهميتـه 

الكـرى يف تحديـد الثقافـة يف مجتمـع مـا)55). 

واملجتمـع الذي تأسـس وتكونـت وحدته عى 

أسـاس أخالقي، يتطلب صورة ومظهرًا، يتطلب 

تنظيمـه الشـكي، من حيث ملبسـه ومعاشـه 

وترتيب أشـياء بيته، األشـياء التي تتصل بالقيم 

أن تدنـا  الثقافـة  مـن  بُـدَّ  ال  لـذا  الجاليـة؛ 

بالـذوق الجـايل وتنمـي فينـا هذا الـذوق)56)، 

حسـب  حضاريـة  كقيمـة  الجـايل  والـذوق 

مالـك بـن نبـي، لـه تأثري عـام ميـس كل دقيقة 

مـن دقائـق الحيـاة، كذوقنـا مثـاًل يف املالبـس 

والعادات وأسـاليب الضحـك، وكطريقة تنظيم 

أحذيتنـا،  ومسـح  أوالدنـا،  وتشـيط  بيوتنـا، 

وتنظيـف أرجلنـا، يجـب أن تكـون: »حياتنـا 

لوحـة جميلـة، وأنشـودة منغومـة،  جميعهـا 

قصيـًدا خالبًا، وحركة موقعـة متناغمة، وعطرًا 

متضوًعـا آرًسا ... «)57). والعـامل اإلسـالمي اليـوم 

ال ميلـك هذه القيمـة بشـهادة الواقع املعيش، 

))5) املرجع السابق، )ص/ 09)).

)55) مالك، بن نبي، تأمالت، مرجع سابق، )ص/ 8))).

)56) مالك، بن نبي، مجالس دمشق، مرجع سابق، )ص/ 0))).

)57) مالك، بن نبي، القضايا الكربى، مرجع سابق، )ص/ 87).

فنحـن حسـب مالك بـن نبي: »عندما نشـاهد 

خرقًـا يف كسـاء أحـد املتسـولني، يجـب علينـا 

أن نشـعر بوجـود خـرق يف ثقافتنـا. وعندمـا 

نسـمع صوتًا ناشـزًا، كضوضاء أبواق السـيارات 

التـي ترعـد صاخبـة يف شـوارعنا أحيانًـا حتـى 

لتـكاد تـزق صـاخ آذاننـا، يجـب علينـا أن 

نحـس بوجـود تـزق يف ثقافتنـا، وبانتهاك يتم 

عـن حمـق أو عـن وعـي ضـد أسـلوب حياتنا، 

مـن  »ولعـل  ويضيـف  لسـلوكنا«)58).  وبتحـدٍّ 

الواضـح لـكل إنسـان أننـا أصبحنا اليـوم نفقد 

ذوق الجـال، ولو أنـه كان موجوًدا يف ثقافتنا، 

إذن لسـخرناه لحـل مشـكالت جزئيـة، تكـون 

يف مجموعهـا جانبًـا مـن حيـاة اإلنسـان«)59). 

الـذي يطبـع الصـالت  والـذوق الجـايل هـو 

االجتاعيـة بطابـع خـاص فهـو: »يضفـي عى 

األشـياء الصـورة التـي تتفـق مـع الحساسـية 

والـذوق العـام ألوانًا وأشـكااًل، فـإذا كان املبدأ 

العـام  االتجـاه  يقـرر  الـذي  هـو  األخالقـي 

فـإن  والغايـات،  الدوافـع  بتحديـد  للمجتمـع 

ذوق الجـال هـو الـذي يصـوغ صورتـه«)60). 

- ثالًثـا: املسـتوى السـلويك، ويحـدده مالـك 

بـن نبـي من خـالل املنطـق العمـي والصناعة 

)58) املرجع السابق.

)59) مالك، بن نبي، رشوط النهضة، مرجع سابق، )ص/ 98).

)60) مالك، بن نبي، تأمالت، مرجع سابق، )ص/ 9))، 50)).
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وتحقيـق الفائـض يف الواجبـات عـى حسـاب 

بثالثـة  املجتمـع  يف  الفـرد  وتأثـري  الحقـوق 

مؤثرات: بفكره وبعمله ومباله))6)، بتوجيه رأس 

املـال))6)، وبالفعالية الحضاريـة)63). فالثقافة مبا 

تحملـه مـن قيم هي املحـدد للسـلوك الفعال 

حيـث يتحقـق االنسـجام بـني سـلوك األفـراد 

رقابـة  وتنشـأ  املجتمـع،  يف  الحيـاة  وأسـلوب 

بـني الطرفـني؛ رقابـة طبيعيـة إذا اختـل يشء 

مـا يف سـلوك األفـراد، تنشـأ ردود األفعـال يف 

أسـلوب الحيـاة إليقاف االنحـراف أو الخطأ يف 

السـلوك والعكس بالعكـس))6). وهذا التكوين 

ينشـأ مـع الطفل منـذ اليـوم األول يف املهد)65).

املقدمـة  الغربيـة  الـدالالت  تعـدد  إن 

االجتاعيـة  العلـوم  يف  الثقافـة  ملفهـوم 

ومقارباتهـا  أجيالهـا  مبختلـف  واإلنسـانية 

واأليديولوجيـة  )األنرثوبولوجيـة  وأنسـاقها 

والسوسـيولوجية والسـيكولوجية واالقتصاديـة 

وتعارضهـا  وغريهـا)،  واالتصاليـة  والسياسـية 

مفاهيـم  مـع  والتباسـها  أحيانًـا؛  وتناقضهـا 

أخـرى مجـاورة، واعتبارنـا كعـرب ومسـلمني 

))6) مالــك، بــن نبــي، رشوط النهضــة، مرجــع ســابق، )ص/ )8)؛ ومالــك، 

بــن نبــي، مجالــس دمشــق، مرجــع ســابق، )ص/ )))).

))6) مالك، بن نبي، رشوط النهضة، مرجع سابق، )ص/ 7))).

)63) مالك، بن نبي، تأمالت، مرجع سابق، )ص/ 9))).

))6) مالك، بن نبي، مجالس دمشق، مرجع سابق، )ص/ 03)).

)65) املرجع السابق، )ص/ 05)).

مجـرد ناقلـني ومرجمـني لـه مينحنـا مشوعية 

جديـد،  مـن  ومسـاءلته  فيـه  النظـر  إعـادة 

ويدفعنـا باملقابـل إىل االنفتـاح عـى مقاربات 

حضاريـة  برؤيـة  الثقافـة  إىل  سـتنظر  أخـرى 

متايـزة، تقـوم باألسـاس عـى إعـادة االعتبـار 

أو تقزيـم  إىل مجـاالت أخـرى تـم تهميشـها 

دورهـا يف الفكـر الغريب، وبنـاء مشوع تحديد 

إبسـتيمولوجي جديد ملفهوم الثقافة، يتشـكل 

عـر مراحـل ثـالث: فهـي قبـل أن تتحـول إىل 

سـلوك أو موقـف فـردي أو اجتاعـي، ال بـد 

أن تـر مبرحلتـني أساسـيتني يتشـكل خاللهـا 

مكونـان أساسـيان هـا: املكـون املعـريف، ثـم 

والقيمـي:  الوجـداين  املكـون 

- املكـون املعريف: الذي تتحـدد فيه الثقافة 

كَوعـي عقـي، وبنـاء معـريف، مبا يسـتلزمه من 

معلومـات، تؤثـث فهمـه وتثلـه لـه، فهـو مـا 

ميكـن أن ميلكـه اإلنسـان من معـارف مختلفة 

خاصـة باملجتمع الذي يعيش فيه، وعالقة هذا 

املجتمـع بباقـي املجتمعات األخـرى، باإلضافة 

إىل املكـون الثقـايف املراكـم املتعلـق بالشـأن 

الثقـايف لدى األفـراد؛ واملتمثـل يف معرفة الفرد 

الوظائـف  وطبيعـة  املثقفـة  النخـب  ألسـاء 

واملواضيـع التي يهتمون بهـا، ومعرفة مختلف 

املؤسسـات الثقافيـة وطبيعـة عملهـا، وكيفيـة 

ومـا  الثقافيـة  القضايـا  بشـأن  اآلراء  تكويـن 

يتصـل بهـا وغريهـا. واملعرفة هـي أيًضا معرفة 



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 292

الفـرد عـن سـلوكه، وسـلوك اآلخريـن وِقيمـه، 

اكتسـاب  عمليـة  أن  كـا  اآلخريـن.  وقيـم 

املعلومـات عمليـة معرفيـة معقـدة مرتبطـة 

بالتعلـم ودرجـة االنتبـاه والفهـم واالسـتيعاب 

واملالءمـة والتخزيـن واالنتقـاء وغريهـا.

- املكـون الوجـداين والقيمـي: يرتبـط هـذا 

وجدانيـة  قيمـة  إىل  الثقافـة  بتحـول  البعـد 

مرغـوب فيهـا اجتاعيًّـا لـدى األفـراد بحيـث 

تشـكل إطـاًرا مرجعيًـا للفـرد يـرز مـن خالله 

سـلوكات ومواقـف متعـددة، وهـي تفضيالت 

أخالقيـة وفلسـفية وذوقية تعـر عن خصائص 

املحليـة.  وخصوصياتـه  الحضاريـة  املجتمـع 

ويتضمـن االنفعال النفـيس والروحي مبوضوع 

القيمـة أو امليـل إليـه أو النفـور منـه، أو مـا 

يصاحـب ذلـك مـن رسور وأمل، ومـا يعـر عنـه 

واسـتهجان،  استحسـان  أو  وكـره،  حـب  مـن 

وكل مـا يثـري املشـاعر الوجدانيـة واالنفعاالت 

موضـوع  نحـو  الشـخص  لـدى  توجـد  التـي 

القيمـة. وبطبيعـة الحال يتشـكل هـذا املكون 

مـن  املعـريف  املكـون  يحققـه  مـا  عـى  بنـاء 

والتصـورات  واملعطيـات،  املعلومـات  توفـر 

واالعتقـادات، والتوقعات عن موضوع القيمة. 

الثقافـة،  الِقيمـي مـن  الذوقـي  الجانـب  إنـه 

يتـم ترجمتـه كتبخيسـات وتفضيـالت  الـذي 

بالقيـم  ترتبـط  والتوجيـه  لالنتقـاء  تسـتعمل 

بحيـث  الثقافيـة،  االجتاعيـة  والتفضيـالت 

يشـكل الديـن فيهـا إطـارًا مرجعيًا للفـرد يرز 

مـن خالله سـلوكيات ومواقف متعـددة؛ فهي 

مشـاعر ومعـارف أخالقيـة وفلسـفية تعر عن 

خصائـص حضاريـة وخصوصيـات محليـة.

- املكـون السـلويك: يقصـد بـه كل ما يصدر 

عـن الفـرد مـن اسـتجابات عمليـة: جسـدية 

ولفظيـة، تهـم الثقافـة. ويشـمل هـذا البعـد 

الثقافيـة  املشـاركات  أنـواع  مختلـف  أساًسـا 

املاديـة واملعنويـة، واملشـاركة عـر مؤسسـات 

املجتمـع املدين وغريها. ويتم تريف املعارف 

الدينيـة  املركزيـة  ذات  القيـم  مـن  بتوجيـه 

يف شـكل تفضيـالت أو تبخيسـات ينتـج عنهـا 

سـلوكات هـي أفعـال وتفاعـالت واسـتجابات 

فرديـة وجاعيـة، جسـدية أو لفظيـة معينـة 

لتثمـني يشء مـا واإلقبـال عليـه، أو العـزوف 

واإلعـراض عنـه. ويشـمل هـذا البعـد أساًسـا 

مختلـف أنـواع املشـاركات الثقافيـة التعبريية 

املجتمـع  منظـات  عـر  املشـاركة  )فرديـة، 

املـدين، املشـاركة عـر مؤسسـات الدولـة ... ). 

هـو  الثالثـة  األبعـاد  هـذه  اسـتدماج  إن 

الـذي باسـتطاعته تشـكيل اتجـاه األفـراد نحو 

القضايـا واملواضيـع: املكـون املعـريف باعتبـاره 

اعتقـادات الشـخص عـن املوضـوع؛ واملكـون 

مشـاعره  مـن  املتشـكل  والقيمـي  الوجـداين 

وأحاسيسـه نحـو املوضـوع، واملكـون السـلويك 

املؤلـف مـن نزعـات الشـخص )أو مقاصـده) 
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إىل الفعـل بطـرق معينة نحو املوضـوع. وهذا 

النمـوذج البديـل ملفهـوم الثقافة يتأسـس عى 

الروحـي  الرمـزي  الغيـب  بوجـود  االعـراف 

الـال- محـدود واملطلـق ودوره البـاين املوجـه. 

فبخـالف النسـق املعـريف الغـريب يف نظرتـه إىل 

الوجـود واملعرفـة، فـإن هـذا النمـوذج ينبنـي 

عـى تقسـيم موجـودات الكـون الخارجية إىل 

قسـمني ويستلزم قراءتني شـاملتني: موجودات 

الغيـب،  عـامل  وموجـودات  الشـهادة؛  عـامل 

ويتأسـس عـى العالقة املحوريـة املتكاملة بني 

مجـاالت: املعرفـة والقيـم واملارسـة.

الثالثــة  األبعــاد  هــذه  اســتدماج  إن 

هــو الــذي باســتطاعته تشــكيل اتجــاه 

والمواضيــع:  القضايــا  نحــو  األفــراد 

المكــون المعرفــي باعتبــاره اعتقــادات 

الموضــوع. عــن  الشــخص 

إن اسـتقراءنا لفكـر مالك بـن نبي وما تيز 

بـه منهجه مـن تكامـل وتـوازن، يجعلنا نخرج 

بخالصـة مفادهـا أن مشـكلة التخلـف التـي 

يعيشـها العـامل العريب واإلسـالمي هي مشـكلة 

التخلـف  التفكـري يف مشـكالت  وأن  حضـارة، 

يف مشـكالت اإلنسـان هـو تفكـري يف مشـكلة 

الحضـارة والثقافـة أيًضـا. كـا أن التفكـري يف 

هـو  واإلنسـان  والثقافـة  الحضـارة  مشـكالت 

نفسـه.  الوقـت  يف  القيـم  مشـكلة  تفكـري يف 

وعى أسـاس هذه الرؤيـة التي تعطي األولوية 

تخطـط  أن  يجـب  القيمـي  الثقـايف  للتغيـري 

مشاريع التنمية والنهوض واالنتقال الحضاري، 

إن عـى مسـتوى الفعـل الفـردي أو الجاعي. 

بهـذا املعنـى فـإن أزمـة التنميـة والنهـوض 

الحضـاري التـي نعـاين منهـا، هـي أزمـة شـاملة 

مركبة، إنها أزمة مجتمع ككل، إنها أزمة منطلق، 

وأزمـة سـريورة، وأزمـة مآل؛ إنها عـى حد تعبري 

مالـك بـن نبـي مشـكلة ثقافـة هـذا املجتمـع 

أساًسـا، وإذا علمنـا أن قيم مجتمع ما هي مركز 

ثقافتـه، أمكننـا أن نتحـدث عـن مشـكالت قيم 

تعـاين منهـا كل الدول السـاعية للنمـو يف مهب 

رياح العوملة. وتبقى الغاية املنشـودة من إعادة 

تحديـد وظيفة املثقف الرسـايل الحامل لخطاب 

ثقـايف بـاٍن داعـم للتنميـة والنهوض الحضـاري، 

مبقاربـة تأصيلية متوازنة تنظر للظاهرة الثقافية 

ومجاالت تأثريها، وتعالقها، يف أبعادها املتكاملة 

)املعرفيـة والوجدانيـة والسـلوكية) بغـرض فهم 

جديـد لكيفيـات اشـتغالها وتوظيفهـا، ومبنهـج 

متكامـل ومتـوازن شـامل ال يرى وجـود تعارض 

بـني املنهجـني: املنهـج الوضعـي املـادي بأدواته 

والثبـات  الصـدق  لضـان  الدقيقـة  اإلجرائيـة 

والتاسـك املنطقي العقـالين، واملنهـج املعياري 

القيمـي التوجيهـي املختـر ملدى انسـجام هذه 

الدراسـات ونتائجهـا مـع املحـددات الحضاريـة 

لهـذا املجتمـع؛ ومبـا يتيـح توجيـه النظريـات 
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لخدمـة  الصلـة  ذات  والدراسـات  والبحـوث 

التنميـة والنهـوض الحضـاري املنشـود مبنظـور 

الجمـود  تجنـب  عـى  القائـم  الواقـع  فقـه 

بالقابليـة للتجـدد اإليجـايب، واالنفتـاح الواعـي 

االنتقـايئ عى اإلنسـان اآلخر املختلـف، ومراعاة 

إليهـا  بالنظـر  اإلنسـانية  الظاهـرة  لخصوصيـة 

يف أبعادهـا املتكاملـة الشـاملة، دون االقتصـار 

عـى بعـد واحـد مـادي أو روحـي، واالعتـاد 

عـى بنيـة مفهوميـة وعـدة منهجيـة مالمئـة. 

إنَّ املـشوع الرسـايل ملالـك بـن نبـي البديل 

املسـتند عـى مركزيـة القيـم يف مفهـوم الثقافة 

ووظيفـة املثقـف، سـيمكن مـن إعـادة قـراءة 

العالقـة بـني اللـه والكـون واإلنسـان وفـق رؤية 

معرفيـة تفسـريية تقف كمقابل ملختلـف أنواع 

الرؤى الغربية املادية التجزيئيـة األخرى، وبدياًل 

حقيقيًّـا شـاماًل وكليًّـا وواقعيًّا مقدًما لإلنسـانية 

ككل، ميكـن لهـا أن ينفتـح عى جميـع مجاالت 

الفرد املعرفية والسلوكية والوجدانية االنفعالية، 

ومسـتحرًا عى الدوام أبعـاد العالقة التفاعلية 

املتوازنة واملتكاملة الشاملة: التوحيدية التعبدية 

بـني اللـه واإلنسـان، والتسـخريية االئتانيـة بني 

بـني  الراحميـة  واإلنسـانية  والكـون،  اإلنسـان 

اإلنسـان وأخيـه اإلنسـان. وهو املـشوع الثقايف 

التجديـدي النهضـوي الشـامل الـذي سـنجد له 

امتـداًدا لدى مجموعة من تابعيه وتالميذه، ويف 

حقـول معرفيـة مختلفة كاملري عبـد الوهاب 

املسـريي بحديثه عن مفهوم التحيز، ومنه تحيز 

تحيـز مفهـوم الثقافـة)66)، ونـر محمـد عارف 

مبحاولتـه إعـادة بناء جديدة ملفهـوم الثقافة)67)، 

أنعـام  مبـشوع  الـذوادي  محمـد  والتونـيس 

الثقافـة بتصميمـه ملـؤرشات الرمـوز الثقافيـة 

والجزائـري  االجتاعـي)68)،  للتحليـل  كأدوات 

عبـد الرحمـن عـزي مبـشوع الحتميـة القيمية 

للثقافة مبؤرشاتها اإلجرائية للدراسـات اإلعالمية 

واالتصاليـة)69)، واملغـريب عبـد النـارص السـباعي 

مبحاولـة إعادة بنائه ملفهوم الثقافـة يف أفق بناء 

حقيقـي لعلـم نفس عـر ثقـايف)70).

ــة  ــة معرفي ــز: رؤي ــكالية التحي ــريي، إش ــاب، املس ــد الوه ــر: عب )66) انظ

ودعــوة لالجتهــاد، فرجينيــا، الواليــات املتحــدة األمريكيــة، املعهــد العاملــي 

للفكــر اإلســالمي، )ط. 3)، )998)م)، وعبــد الوهــاب، املســريي، اللغــة 

ــروق، )ط.  ــرة، دار الشـ ــود، القاه ــدة الوج ــد ووح ــن التوحي ــاز: ب واملج

))، ))00)م) ، ورحلتــي الفكريــة: يف البــذور والجــذور والثمــر، القاهــرة، 

سلســلة مطبوعــات الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، )عــدد )7)، ))00)م).

ــة: دراســة  ــة- املدني ــر، محمــد عــارف، الحضــارة- الثقاف )67) انظــر: نصـ

لســرة املصطلــح وداللــة املفهــوم، فرجينيــا، الواليــات املتحــدة األمريكيــة، 

املعهــد العاملــي للفكــر اإلســالمي، الطبعــة الثانيــة، ))99)م).

ــة اإلســالمية  ــل الرؤي ــن تأصي ــة ب ــذوادي، الثقاف ــود، ال )68) انظــر: محم

واغــرتاب منظــور العلــوم االجتاعيــة، بــريوت، دار الكتــاب الجديــد 

الطبعــة األوىل، )006)م). املتحــدة، 

)69) انظــر: عبــد الرحمــن، عــزي، دراســات يف نظريــة االتصــال: نحــو فكــر 

إعالمــي متميــز، بــريوت، سلســلة كتب املســتقبل العــريب، )عــدد 8))، مركز 

ــن،  ــد الرحم ــة، )009)م)، وعب ــة الثاني ــة، الطبع ــدة العربي ــات الوح دراس

عــزي، حفريــات يف الفكــر اإلعالمــي القيمــي: مالــك بــن نبــي، النــوريس، 

الورثيــالين، صــن تســو، تونــس، الــدار املتوســطية للنــش، )ط. ))، )))0)م).

ــاس،  ــايف، ف ــرب الثق ــس ع ــم النف ــباعي، عل ــارص، الس ــد الن ــر: عب )70) انظ

سلســلة الرســائل واألطروحــات الجامعيــة، منشــورات جامعــة ســيدي 

محمــد بــن عبد اللــه، مطبعــة األفــق، )ط. ))، )006)م)، )ص/ )))- )))).
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ــه بحــث 
َّ
لقــد اهتــّم هوّســرل بالمعــارف العلمّيــة والّرياضّيــة والمنطقّيــة. لكن

المقالــة  هــذه  تبحــث  لذلــك،  ــا.  فنومينولوجيًّ والجمــال  الفنــون  فــي  ــا 
ً

أيض

الّصــورة  فلســفة  ضمــن  وإشــكالياته  اإلســتطيقا  مفهــوم  مســألة  فــي 

والفنومنولوجيــا عنــد هوّســرل. غيــر أنَّ البحــث فــي هــذه اإلشــكالّية ل يخلــو 

صعوبــات.  ة  عــدَّ تواجــه  الهوّســرلّية  المفاهيــم  ترجمــة  ألنَّ  مخاطــرة،  مــن 

الهوّســرلي  الفنومينولوجــي  المصطلــح  اســتقرار  عــدم  هــا،  أهمِّ مــن  لعــلَّ 

ها 
ّ

شــق فــي  ــة 
ّ
قل واألكثــر  أصــال،  القليلــة  لهوســّرل،  العربيــة  الترجمــة  فــي 

بالمــاّدة  قــة 
ّ
المتعل الكتابــات  معظــم  انحصــرت  الــي، 

ّ
وبالت اإلســتطيقي. 

فــي  ــَرد 
ْ

ف
ُ
ت ولـــم  العلمّيــة،  والملتقيــات  ــدوات 

ّ
الن إطــار  فــي  اإلســتطيقّية 

هــذا الشــأن كتابــة متخّصصــة فــي المبحــث اإلســتطيقي والفنومينولوجــي.

إلــى مخطوطــات هوّســرل: فنطاســيا،  نــا نعالــج هــذه اإلشــكالّية، اســتنادا 
ّ
إن

هــا تقــّدم رؤيــة مفّصلــة ألنمــاط الّصــورة وللمفاهيــم 
َّ
ــر ألن

ّ
وعــي الّصــورة، التذك

الــي، تتّبــع مفهــوم الوعي اإلســتطيقي ضمن مفهوم 
ّ
الفنومنولوجّيــة. وبالت

ــر مفهــوم اإلســتطيقا فــي فلســفة الّصــورة.
ّ
وعــي الصــّورة وإمكانيــة تفك

ِتــَب وترجــم إلــى العربيــة 
ُ
حاولنــا فــي هــذه المقالــة الســتناد إلــى بعــض مــا ك

ْبــِس الــذي يواجهــه الباحــث فــي 
َّ
... يمكــن اإلشــارة فــي هــذا اإلطــار إلــى الل

خذ معناه في الفنومينولوجيا 
ّ
التعاطــي مــع مفهــوم الّصورة Bild، والذي يت

ــب ذلــك مناقشــة ســيمونطقية لضبــط دللته بحســب 
ّ
عــّدة مســتويات. وقــد تطل

ــا  زن الســياقات والمرجعيــات التــي يتحــّرك ضمنهــا الفكــر الهوّســرلي. وقــد ميَّ

ــق 
ّ
فــي هــذا اإلطــار وعــي الصــورة Bildbewusstsein عــن الّصــورة، عندمــا يتعل

األمــر بفصــل الفهــم الفنومينولوجــي عــن الفهــم الــذي يقتــرح فــي نظريــة 

الّصــورة Bildertheorie كمــا تتواتــر فــي اإلرث األمبريقــي.

المفهــوم  إشــكالية  فــي  ظــر 
ّ
الن وتدقيــق  البحــث  ضــرورة  أّن  نتبّيــن  أخيــرا، 

وإلــى  القويــم  الفنومنولوجــي  المنهــج  إلــى  عــودة  ــب 
ّ
تتطل اإلســتطيقي، 

هوّســرل. حســب  القصدّيــة  األفعــال 

] ملخص البحث [
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Husserl was interested in scientific, mathematical and logical 
knowledge. But, he also studied the arts and the beauty of 
phenomenology. Therefore, this article explores the concept of 
aesthetics and its problems in the philosophy of image, art and 
philosophy at Husserl.

Most of the writings on Husserl’s aesthetic concepts are limited 
to seminars and scientific forums, without elaborating a 
specialized writing devoted to aesthetics or phenomenology. In 
addressing this article, the question of the phenomenological 
concept and the form of the reproductive consciousness, we 
enter the space of the material imagination and its physical 
productions in the aesthetic philosophy of Husserl.
This is results in the instability of the phenomenological term 
of Husserl in the Arabic translation, which is practically absent 
in the aesthetic aspect. In this context, we have tried to take 
advantage of what has been written and translated in Arabic, 
and elsewhere. When it comes to separating understanding 
from the phenomenology of understanding proposed in image 
theory )Bildertheorie(, it is difficult to find possible synonyms for 
these terms.

Finally, this interrogation receives in Husserl its solution by the 
orientation of a good phenomenological method and towards 
the acts which aim at them

] Abstract [
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مقّدمة: 

كانــت والدة مفهــوم اإلســتطيقا نتاًجــا 

ــا  ــذي نزّله ــيط ال ــفيّة والوس ــة الفلس للّنظريّ

الفكــر  أنظمــة  داخــل  خاّصــة  مكانــة 

الفلســفي؛ وبالتّــايل: فــإنَّ عمليّــة الوعــي 

ل))) قــد أّســس  اإلســتطيقي، الـّـذي كان هــورسِّ

لــه يف كتاباتــه األوىل، تســتنطق كّل إحســاس 

إســتطيقي بــني ما هــو متمثـّـل وبني مــا يوجد 

كواقــع فعــي وميــّن الرّابطــة بــني الفعــل 

والحيــايت  الفلســفي  واملعــريف  اإلســتطيقي 

))) أدمونــد هــورّسل فيلســوف أملــاين، ولــد يف مدينــة بروســنتز مقاطعــة 

مورافيــا ســنة )859)م)، وتــويّف يف فرايبــورغ ســنة )938)م)، ويعتــر 

ــا  ــات يف فيان ــارصة. درس الّرياضيّ ــة املع ــفة الفنومينولوجي ــا للفلس ًس مؤسِّ

وحصــل عــى شــهادة الدكتــوراه ســنة )883)م). لقــد تابــع هــورّسل دروس 

فرانــز برنتانــو يف فيانــا وانخــرط يف مســار علمــي ومنطقــي ومعــريف اســتمّر 

ــا يف  ــم ينــش منه ــرية لـ ــا أعــااًل كث ــا كتــب خالله أكــرث مــن أربعــني عاًم

حياتــه إالّ القليــل. ومــن أهــّم تلــك األعــال نذكــر: فلســفة علــم الحســاب 

))89))، بحــوث منطقّيــة )900)- )90))، الفلســفة علــم صــارم )))9))، 

ــة لفلســفة فنومينولوجيــة خالصــة )3)9))، املنطــق  أفــكار: مقّدمــة عاّم

الّصــوري واملتعــايل )9)9))، تاّمــالت ديكارتّيــة ))93))، أزمــة العلــوم 

األوروبيــة والفنومينولوجيــا املتعاليــة )936)) والّتجربــة والحكــم )939)). 

ــا كثــرية لهــورّسل يف شــكل مخطوطــات. وقــد نــش  ــت أعــااًل ودروًس ظلَّ

بعضهــا بعــد وفاتــه، ونذكــر منهــا خاّصــة نصوصــه التــي تضمنــت جــزًءا 

ــوان: فنطاســيا،  ــشت تحــت عن ــن دروســه لســنتي )898)- 5)9))، ون م

ــر )ترجمــت إىل الفرنســية ســنة ))00)):  ووعــي الّصــورة، والتذكّ

Phantasia, conscience d’image, souvenir, (De la phénoménologie 

des présentifications intuitives(, textes posthumes (1898-1925(, 

traduction de l’allemand par Raymond Kassis et J.-F. Pestureau 

et Marc Richir, int. Eduard Marbach, traduction avec le con-

cours du Centre national du livre, (traduction française, J.-F. 

Pestureau(, Jérôme Millon, Grenoble, 2002. 

      تأثـّـر بهــورّسل العديــد مــن الفالســفة واملفّكريــن الذيــن تابعــوا دروســه 

يف أملانيــا ومنهــم خاّصــة: هيدغــري، أوجــان فنك،

      ورومــان إنغــاردن، وجــون بــول ســارتر، وألفــرد شــوتز، وميــكال 

دوفريــن، وإميانويــل لفينــاس ... 

ــّم هــورّسل  ــاه. لقــد اهت داخــل فنومينولوجي

باملعــارف العلميّــة والّرياضيّــة واملنطقيّــة. 

والجــال  الفنــون  يف  أيًضــا  بحــث  لكنَّــه 

ــة  ــك، تبحــث هــذه املقال ــا؛ لذل فنومينولوجيًّ

يف مســألة مفهــوم اإلســتطيقا وإشــكالياته 

عنــد  والفنومنولوجيــا  الّصــورة  فلســفة  يف 

هــورّسل. غــري أنَّ البحــث يف هــذه اإلشــكاليّة 

ــي  ــوص الت ــرة؛ ألنَّ الّنص ــن مخاط ــو م ال يخل

ــث  ــا ملبح ــس الفنومينولوجي ــا مؤس يخّصصه

اإلســتطيقا قليلــة، وهــورّسل، بخــالف أســتاذه 

ــوان:  ــت عن ــا تح ــرك مؤلًف ــذي ت ــو ال برانتان

الخصائــص األساســية لإلســتطيقا)))، ال يُْفــرُِد 

الجــايل  املبحــث  أســس  لعــرض  كتابًــا 

النقــص  هــذا  إىل  ويضــاف  ومحــاوره. 

الببليوغــرايف عوامــل أخــرى تُعــرِّ قــراءة 

الفكــر اإلســتطيقي يف فنومينولوجيــا هــورّسل، 

ــْي تدريســه  ومنهــا خاّصــة اتجاهــه يف مرحلتَ

وفريبــورغ   (Göttingen( غوتنغــن  يف 

فلســفة  أســس  بنــاء  إىل   ،(Fribourg(

الظّواهــر ضمــن تصــّور علمــي وترنســندنتايل 

ال تبــدو فيهــا املباحــث اإلســتطيقية بيّنــة 

عــى  الفلســفة  تلــك  واعتــاد  وأّوليــة. 

مهــا فــراز برانتانــو ســنتي )885)،  ))) الكتــاب هــو عبــارة عــن دروس قدَّ

ــة ســنة )959))  ــه يف نســخة مختــرة باألملاني ــر بعــد موت و886))، ونشـ

 (Franciszka Mayer-Hillebrand( مــن قبــل فرانزيســكا مايــر هيللرانــد

تحــت عنــوان: Grundzüge der Ästhetik. ونشــري إىل هــذا الكتــاب؛ ألنَّ 

الكثــري مــن آراء هــورّسل حــول اإلســتطيقا قــد تبلــورت مــن خــالل مناقشــة 

نقديـّـة ألهــّم أفــكار برانتانــو يف هــذا الكتــاب.
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العددان 6 ، 7

ربيع وصيف 2018 م 

ــا« )Epoché) وتطبيقهــا  إجــراءات »اإليبوخي

ــارف  ــى مع ــي ع ــرّد الفنومينولوج ــج ال ملنه

باملوقــف  صلــة  لــه  مــا  وكّل  الحــواّس 

بــه)3)،  املرتبــط  القيــم  وعالَــم  الطبيعــي 

كّل ذلــك أّدى إىل وضــع ملتبــس للظّواهــر 

ــة  ــار الجميل ــة واآلث ــور الفنيّ ــة بالّص املتعلّق

واألعــال الثّقافيــة داخــل حقــل التّفكــري 

الفنومينولوجــي. فــا هــي أهــّم الّصعوبــات 

املفاهيــم  أمــام  القــارئ  تواجــه  الّتــي 

ــا  ــورة يف فنومينولوجي املرتبطــة بفلســفة الّص

هــورّسل؟ وفيــم تتمثّــل فكــرة اإلســتطيقا 

ــا؟  ــّم تطّوراته ــي أه ــا ه ــورّسل؟ وم ــد ه عن

)1( صعوبة ترجمة المفهوم 
الهوّسرلي: 

تعتــر مســألة ترجمــة املفاهيــم الهورّسليّة 

مــن أكــر الّصعوبــات التــي تنتــج عــن عــدم 

اســتقرار املصطلــح الفنومينولوجــي الهــورّسيل 

يف الرجمــة العربيــة لهــورسّل، القليلــة أصــاًل، 

ــد  ــتطيقي))). وق ــّقها اإلس ــة يف ش ــرث قلّ واألك

)3) ذلك ما تعلنه خاّصة )الفقرة 56) من كتاب هورّسل أفكار )

(Idées directrices pour une phénoménologie et une philoso-

phie phénoménologique pures, t.1: Introduction générale à la 

phénoménologie pure, traduction P. Ricœur, Gallimard, Paris, 

1950, §.56, p.188(.

))) انحصـــرت معظــم الكتابــات املتعلّقــة باملــاّدة اإلســتطيقيّة لهــورّسل يف 

ــة  ــرد يف هــذا الشــأن كتاب ــم تُْف ــة، ولـ ــات العلميّ ــدوات وامللتقي ــار الّن إط

ــي. ــتطيقي والفنومينولوج ــث اإلس ــة يف املبح متخّصص

ــض  ــتناد إىل بع ــار االس ــذا اإلط ــا يف ه حاولن

مــا كُِتــَب وترجــم إىل العربيــة)5)، ويف مواضــع 

أخــرى صعوبــة إيجــاد مرادفــات ممكنــة 

لتلــك املصطلحــات. وميكــن اإلشــارة يف هــذا 

ــث  ــه الباح ــذي يواجه ــِس ال ــار إىل اللَّبْ اإلط

 ،(Bild( يف التعاطــي مــع مفهــوم الّصــورة

الفنومينولوجيــا  يف  معنــاه  يتّخــذ  والــذي 

ــه وأوضاعــه  ــط بعالقات عــّدة مســتويات ترتب

وقــد  املختلفــة.  واإلســتطيقية  املعرفيــة 

ــط  ــيمونطقية لضب ــة س ــك مناقش ــب ذل تطلّ

واملرجعيــات  الســياقات  بحســب  دالالتــه 

الهــورّسيل.  الفكــر  ضمنهــا  يتحــرّك  التــي 

ــورة  ــي الص ــار وع ــذا اإلط ــا يف ه ــد ميزن وق

)Bildbewusstsein) عــن الّصــورة، عندمــا 

يتعلّــق األمــر بفصــل الفهــم الفنومينولوجــي 

عــن الفهــم الــذي يقــرح يف نظريــة الّصــورة 

اإلرث  يف  تتواتــر  كــا   (Bildertheorie(

ــار اســتخدام  ــن يف هــذا اإلط ــي. ميك األمريق

-عــى غــرار مــا فعلتــه دراســات أخــرى-  

مصطلــح »موضــوع صــورة« لرجمــة مفهــوم 

الـــ )Bildobjekt)، والــذي تكــون فيه الصورة 

ــد  ــِل محم ــن ِقبَ ــورّسل م ــص له ــة ن ــدد إىل ترجم ــذا الص ــري يف ه )5) نش

محســن الزارعــي وعــز العــرب لحكيــم بنــاين ويتمثّــل يف »رســالة هــورّسل 

إىل فــون هوفمنســتال )غوتنغــن، يف )) جانفــي 907))«، ورد ضمــن كتــاب 

ــورة(،  جاعــي الفنطاســيا واإلبــداع الفّنــي )دراســات يف فنومينولوجيــا الصُّ

ــا، سلســلة  ــة، ومعــارف وتكنولوجي ــات فنيّ منشــورات وحــدة بحــث ثقاف

فنــون )عــدد 0))، قابس-تونــس، )0)0))، )ص ص/ 56)- 60)). وفيــه 

ــق هــورّسل عالقــة الفــن باملنهــج الفنومينولوجــي. دقّ
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منغمســة يف الحــارض وتثّــل مــا هــو حــارض، 

ومصطلــح »ذات صــورة« لرجمــة مفهــوم الـــ 

ــذي  ــع ال ــن الوض ــري ع )Bildsubjekt) للتعب

ــا  ــال حضــور أو م ــن ال ــورة ع ــه الّص ــدّل في ت

»ال يحــر إالّ يف الــذات«)6).

ذات  األخـرى  الّصعبـة  املفاهيـم  ومـن 

الــ  مفهـوم  هـي  الّصـورة،  مبفهـوم  العالقـة 

مـن  بـدوره  يخلـو  ال  والـذي   (Phantasia(

لَبـٍس سـواء من حيـث معنـاه أو تعريبه. وقد 

عّربنـا املفهـوم كا يـرد يف التّقاليد الفلسـفية 

اليونانيـة، والتي يسـتأنفها هورّسل من غري أن 

يلتـزم سـلًفا مبضامينهـا النفسـية، واسـتخدمنا 

وبـني  بينـه  وميَّزنـا  »الفنطاسـيا«،  مصطلـح 

مصطلـح الصـورة الـذي ميكـن أن يشـري إىل ما 

هـو فيزيـايئ. فاملصطلـح األّول يشـري إىل حـال 

واملحـض.  الحـّر  الخيـال  إىل  أي  »التوّهـم«؛ 

فالفنطاسـيا تقتـر عـى الجانـب الـذايت مـن 

 ،(Phantasmé( بنا مصطلح الـ الصورة. كا عرَّ

ـم أو الفنطاسـمي لإلشـارة إىل موضوع  باملتوهَّ

إىل  بـدوره  يحيـل  ال  والـذي  »الفنطاسـيا«، 

الفيزيـايئ. الحضـور  سـات  مـن  سـمة  أّي 

ونشـــــري أخــــــــريًا إىل مفهـــــــوم الــــــ 

)Verbildlichung)، وقــد تــت ترجمتــه إىل 

ورة،  ــورة واالســتدعاء«، نشـــر ضمن كتاب مقاربــات الصُّ )6) الزَّارعــي، »الصُّ

سلســلة فنــون، قابــس- تونــس، ))00))، )ص/ 36، )ص ص/ 9)- 7)).

 .(Présentification( الفرنســية مبصطلــح الـــ

فاملفهــوم يشــري إىل حالــة من التمثـّـل ال ميكن 

أن يعــّر عنهــا املفهــوم التقليــدي املعــروف: 

ــاّص  ــل خ ــو تثّ الـــ )Représentation). فه

ــد  ــه، وق ــايل وفي وحــّر وخــارق وينجــز بالخي

حاولنــا يف هــذا اإلطــار التعاطــي إيجابيًّــا مــع 

ترجــات عربيــة للمفهــوم صاغتــه يف معنــى 

نــه هــذا األخــري مــن  االســتحضار)7) مبــا يتضمَّ

أفعــال تشــري إىل الحركــة الحــرّة أو التداعــي 

الحــّر والقــدرة الخالّقــة وغريهــا مــن األفعــال 

الّدالــة عــى فعــل مبتكــر وال يكــّرر.

لعــّل قلّــة الّدراســات العربيّــة املتخصصــة 

ــني  ــن ب ــة، م ــتطيقا الفنومينولوجي ــول اإلس ح

ــد  ــورة عن ــفة الّص ــات يف فلس ــّم الّصعوب أه

ــا)8)، وإذا  ــارة إىل بعضه ــن اإلش ــورّسل وميك ه

ــتطيقا  ــول إس ــب ح ــا كت ــض م ــتثنينا بع اس

مخطوطاتــه  نــش  إثــر  وخاّصــة  هــورّسل 

فنطاســيا، وعــي الّصــورة، التذكّــر، فإننــا ال 

نجــد تعــّددا ببليوغرافيًّــا ميكــن االنطــالق 

منــه لتقديــم تشــخيص إيجــايب حــول تطــّور 

)7) انظــر مثــاًل: الزَّارعــي، القصديّــة واإلبــداع )مقاربــات للّصــورة الفنّيــة(، 

املغاربيّــة للتّوزيــع، )ط. ))، تونــس، )))0))، )ص ص/ 8))، 9))).

ــه  ــق يف كتاب ــعيد توفي ــريب س ــّدارس الع ــا ال ــف إليه ــن أن نضي )8) وميك

ســة  الخــربة الجاليَّــة )دراســة يف فلســفة الجــال الظَّاهراتيَّــة(، املؤسَّ

الجامعيَّــة للدراســات والنَّشـــر والتوزيــع، )ط. ))، بــريوت، ))99)). يعتــر 

هــذا الكتــاب عمــال مميّــزا وجــاّدا يف عمليّــة تفّكــره للمســألة اإلســتطيقيّة 

ــا مــن تقدميــه لألفــكار الفلســفيّة الهاّمــة  والفنومينولوجيــة عاّمــة وانطالقً

ــران وســارتر وإنغــاردن. ــي ودوف ــو- بونت لهايدغــر ومرل
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ــد  ــة عن املباحــث اإلســتطيقية الفنومينولوجي

ــة  ــفية والجالي ــات الفلس ــورّسل يف الكتاب ه

العربيــة. ولكــن بقــدر مــا مثـّـل هــذا العامــل 

هــذا  يف  البحــث  تجربــة  لخــوض  دافًعــا 

ــتّى  ــق ش ــى عوائ ــي ع ــه يُبِْق ــال؛ إالَّ أنّ املج

ملــن يحــاول تأســيس تقاليــد بحــوث عربيــة 

ــار. ــذا اإلط ــاّدة يف ه ج

ــل هذا العامــل دافًعا 
ّ
ولكــن بقــدر مــا مث

لخــوض تجربــة البحــث فــي هــذا المجــال؛ 

ى لمــن 
ّ
ــه ُيْبِقــي علــى عوائــق شــت

ّ
 أن

َّ
إال

يحــاول تأســيس تقاليــد بحــوث عربيــة 

جــاّدة فــي هــذا اإلطــار.

)2( مفهوم اإلستطيقا 
فكير في مبحثه 

ّ
وصعوبات الت

الفنومينولوجي: 

ــا  ــد تفكُّرنـ ــا عنـ ــة هنـ ــل الّصعوبـ تتمثّـ

مفهـــوم اإلســـتطيقا يف التّفـــاوت الكبـــري 

ـــر  ـــة فك ـــة لدراس ـــات املخّصص ـــني االهتام ب

هـــورّسل املعـــريف واالهتامـــات املخّصصـــة 

انعكـــس  وقـــد  اإلســـتطيقي،  لفكـــره 

التقـــّدم يف تحقيـــق  ذلـــك ســـلبًا عـــى 

إىل  وترجاتهـــا  الهورّسليـــة  املخطوطـــات 

اللّغـــات األخـــرى. فقـــد ظلّـــت أعـــاٌل 

املبحـــث  إىل  هـــورّسل  خّصصهـــا  كثـــرية 

ـــة  ـــل إمكاني ـــاَّ يجع ـــة م ـــري محّقق ـــي غ الفّن

رة. واإلشـــارة إىل  االســـتفادة منهـــا متعـــذِّ

هـــذه الصعوبـــة تـــأيت يف بـــاب اإلشـــارة 

إىل حـــدود البحـــث. فهـــو يتحـــرّك ضمـــن 

جملـــة أعـــال هـــورّسل والتـــي نُـــشت 

ـــة  ـــم رؤي ـــي تقدي ـــه ال يّدع ـــت، ولكنَّ وتُرجم

كاملـــة حـــول املســـألة املدروســـة.

ـــات  ـــارة إىل صعوب ـــدأ باإلش ـــن، إذ نب ولك

ـــا  ـــتطيقا يف فنومينولوجي ـــوم اإلس ـــري مفه تفك

تخفيـــه  مـــا  قـــراءة  نحـــاول  هـــورّسل، 

مـــن إمكانـــات، مفرضـــني أنّهـــا تحّفـــز 

عـــى تعميـــق النظـــر يف معنـــى مغايـــر 

إلســـتطيقا يشـــتق مـــن الفنومينولوجـــي 

الفنومينولوجيـــا  منهـــج  ومـــن مارســـة 

ذاتهـــا. ولعـــّل رومـــان إنغـــاردن، وهـــو 

أحـــد مســـاعدي هـــورّسل، قـــد نبّـــه مـــن 

ــار يف  ــا أشـ ــى عندمـ ــك املعنـ ــل إىل ذلـ قبـ

ــول  ــنة )969)) حـ ــه سـ ــذي كتبـ ــّص الـ النـ

اإلســـتطيقا الفنومينولوجيـــة)9) إال أّن قســـاً 

مـــن مســـائل تلـــك اإلســـتطيقا يتضّمنـــه 

ــات  ــذري للّنزعـ ــا الجـ ــد الفنومينولوجيـ نقـ

ــات بجامعــة  ــص هــو محــارضة ألقاهــا إنغــاردن يف معهــد الجالي )9) النَّ

ــم  ــل اس ــة تحم ــة يف مجلّ ــة البولوندي ــا أوَّاًل باللغ ــر الحًق ــردام وظه أمس

باللغــة  ثــم   ،((970( ســنة   (Studia y estetyki( جاليــة  دراســات 

 Journal Aesthetics And Art( األنقليزيــة يف العــدد الثالــث مــن مجلــة

criticism). وقــد صــدر بعــد ذلــك يف كتابــه اإلســتطيقا وأنطولوجيــا الفــن

Esthétique et ontologie de 1›œuvre d›art (Choix de textes 1937-

1969(, traduction Limido-Heulot, Paris, Vrin, 2011, (pp.39-63(.
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الطبيعويـــة واملوضوعيـــة الّســـائدة. وأهـــّم 

مـــا أفـــى إليـــه ذلـــك الّنقـــد مجـــاوزة التوتــّـر 

القائـــم بـــني »التوجهـــات »املوضوعيـــة« 

وإقـــرار  اإلســـتطيقا«)0))،  يف  و»الّذاتيـــة« 

محـــاور  عـــى  األخـــرية  هـــذه  قيـــام 

فمنهـــج  موضوعيّـــة.  ومحـــاور  ذاتيـــة 

ـــم  ـــي إىل فه ـــدي ينته ـــا القص الفنومينولوجي

ـــي إىل  ـــن الوع ـــي م ـــاه خطّ ـــي، ال كاتج الوع

ــل  ــي، بـ ــيء إىل الوعـ ــن الـ ــيء أو مـ الـ

فكـــرة مبدعـــة قوامهـــا عالقـــة بالـــّذات 

وعالقـــة بالـــّيء أو املوضـــوع.

ــني  ــط ب ــك الّراب ــام بذل ــم أن االهت ورغ

وفكــرة  الّنقــدي  الفنومينولوجيــا  منهــج 

اإلســتطيقا لـــم ينتــج كتبًــا تذكــر حــول فكــر 

مشــاغل  أيقــظ  فإنّــه  الجــايل،  هــورّسل 

إســتطيقية يف الفنومينولوجيــا الّناشــئة. إذ 

تيـّـزت فــرة ما بــني الحربــني بظهــور نصوص 

ــْت باللغــة األملانيــة خاّصــة عنــد  مهّمــة كُِتبَ

)0)) اهتــم مــارك أنــدري فــودروي )Marc-André Vaudreuil) بقــراءة 

إنغاردن تلك وبنّي أهميتها يف أطروحة الدكتوراه التي أنجزها ســنة )3)0)): 

Vaudreuil (Marc-André(, L›esthétique phénoménologique et 

la théorie de la valeur (Husserl, Geiger et le cercle de Mu-

nich(, Université de Québec à Montréal et Université Paris IV 

- Sorbonne, 2013, (Thèse de Doctorat en philosophie(. 

     ولكــن الباحــث، وهــو يهتــّم بأصــول إســتطيقا الفنومينولوجيــا داخــل 

تصــورات جاعــة حلقــة ميونيــخ )Cercle de Munich)، ينبّــه إىل أن مــا 

ــج  ــي ملنه ــد الفنومينولوج ــتطيقية يف النق ــتتباعات إس ــاردن اس ه إنغ ــاَّ س

النزعــات املوضوعيــة، لـــم يكــن اكتشــافا خاّصــا بــه، بــل أن تلــك الفكــرة 

ــخ  ــد شــباب فنومينولوجيــني انتمــوا إىل حلقــة موني ــل عن ظهــرت مــن قب

ــع، )ص/ 5)). ــس املرج )Cercle de Munich)، نف

جيــل مــن الفنومينولوجيــني الذيــن تتلمــذوا 

 Moritz( عــى هــورّسل مثــل موريتــز غيغــر

Geiger) )880)-937))))))، وفالدميــري كونار 

 .((9(5-(878(  (((((Vladimir Conard(

يف  التفكـري  يف  الّدراسـات  تلـك  أسـهمت 

مبحـث اإلسـتطيقا الفنومينولوجيـة مـن جهة 

موضوعهـا وأبعادهـا الفلسـفية)3)). وقـد أنتج 

كتبًـا ظهـرت يف  التفكـري الحًقـا  مسـار ذلـك 

الّنصـف الثّـاين من القـرن العشين ويف مطلع 

)))) نذكــر أّن مــن أهــّم أعالــه كتابــه الــذي ظهــر باألملانيــة ســنة )))9)) 

 Beiträge zur Phänomenologie des ästhetischen :عنــوان تحــت 

Genusses، وترجــم إىل الفرنســية يف فــرة متأّخــرة ))00)) مــن ِقبَــِل جــون 

فرانســوا بســتريو )Jean-François Pestureau) تحــت عنــوان:

Sur la phénoménologie de la jouissance esthétique

ــوان:  ــت عن ــنة )908)) تح ــر س ــذي ظه ــه ال ــة إىل نّص ــري خاّص )))) نش

 Der asthetische”( فنومينولوجيــة«  دراســة  اإلســتطيقا:  »موضــوع 

صــدر  وقــد   ،(“Gegenstand. Eine Phanomenologische Studie

ضمــن املجلّــد الثالــث للمجلّــة األوىل املتخصّصــة يف الجاليــات التــي 

ــة  ــتطيقا واملعرف ــة اإلس ــوار )Max Dessoir): مجلّ ــس دوس ــها ماك أسس

 Zeitschriftfür Asthetik und allgemeine( الفنــون  حــول  العامــة 

.(Kunstwissenschaft

يف   (Marc-André Vaudreuil( فــودراي  أنــدري  مــارك  يشــري   ((3(

ــه بعــض أعضــاء حلقــة  ــة الخاّصــة ملــا كتب ــه املذكــورة إىل األهمي أطروحت

 ،(Walter Meckauer( :ومنهــم خاّصــة (Cercle de Munich( ميونيــخ

 ،(Paul Moos(و  ،(Rudolf Odebrecht(و  ،(Werner Ziegenfuβ(و

ــهموا يف  ــم أس ــى أنّه ــؤالء ع ــّدم ه ــو يق و)Donald Brinkmann). وه

التعريــف باملنعطــف الجديــد لإلســتيطيقا الفنومينولوجيــة، مبيّنــا أّن نقــد 

ــي  ــر الفّن ــا األث ــه: اإلســتطيقا وأنطولوجي ــؤالء يف كتاب ــرط له ــاردن املف إنغ

)œuvre d›art›( Esthétique et ontologie de) ال يحجــب قيمــة مــا 

قّدمــوه مــن محــاور أساســية يف تلــك اإلســتطيقا. وطبًقــا ملنظــور فــودراي، 

فــإن إنغــاردن ينســب لنفســه مــا أنجــزه هــؤالء الفنومينولوجيــني الشــبان، 

 Theodor( ــس ــودور ليب ــتيطيقا تي ــن إس ــاءه م ــم انت ــرّي أغلبه ــن غ الذي

Lipps)، ))85)- ))9)) النفســانية إىل فنومينولوجيــا هــورّسل وذلــك عــى 

إثــر اطاّلعهــم عى مضامني أجزاء كتــاب البحوث املنطقيــة )900)- )90)).
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هـذا القرن))))، وقّدمت وجهـات نظر مختلفة 

فنومينولوجيـة«  »إسـتيطيقا  فكـرة  حـول 

عاّمـة، وكونـت منظـوًرا حول رشوطهـا وأمناط 

تكّونهـا. إالّ أن تلـك الكتـب، عـى أهميتهـا، 

والتّمهيـد  بالتّعريـف  منشـغلة  غالبًـا  بقيـت 

والتّصنيـف. وبخـالف تلـك الكتابـات، طـّورت 

الّدراسـات الرّاهنة أسـاليب وطرقًا جديدة، إذ 

اتّجـه انشـغالها إىل مسـائل ومحـاور محـّددة 

مثـل: مفهـوم القصديـة)5))، ومفهـوم الحكـم 

الفّنـي)7))،  اإلبـداع  ومفهـوم  اإلسـتطيقي)6))، 

ومفهـوم نظريّـة القيـم)8)).

 ،(Gabriele Scaramuzza( نشـري هنـا إىل أعال غابريـاال سـكاراموزا ((((

 Le origini( ومنهـا خاّصـة كتابهـا حول: أصـل اإلسـتطيقا الفنومينولوجيـة

dell›estetica fenomenologica( (1976). وكذلـك العمـل املهـم الـذي 

نشـره هانس ريير ساب )Hans Reiner Sepp) بالتعاون مع ليسر أومري 

ـط يف اإلسـتطيقا الفينومينولوجيـة  )Lester Embree)، وهـو مبثابـة مبسَّ

 .(Handbook of Phenomenological Aesthetics( (2010(

Pierre Rodrigo(: L›intentionnal-( ــو ــار رودريغ ــاًل بي ــر مث )5)) انظ

 ité créatrice (Problèmes de phénoménologie et d›esthétique(,

Rudy Stein-( وكذلــك كتــاب رودي ســتايناتز ،.Vrin, Paris, 2009

metz(, L’esthétique phénoménologique de Husserl (Une ap-

.proche contrastée(, éditions kimé, Paris, 2011

دراســات  مجلــة  مــن   ،((005(  ،(((  ،(( )العــدد  مثــاًل:  انظــر   ((6(

فنومنولوجيــة، وقــد تــّم تخصيصــه لتنــاول مســائل الحكــم اإلســتطيقي يف 

 Questions actuelles pour une phénoménologie( :الفنومينولوجيــا

.(du jugement esthétique

)7)) انظــر عــى ســبيل املثــال: أوَّاًل، محمــد محســن الزّارعــي، اإلســتطيقا 

والفــّن عــى ضــوء مباحــث فنومينولوجيــة، دار محّمد عي للّنــش، )ط. ))، 

Chagnon (Katrie(, Phénomenolo- :003))، )ص/ 6)). وثانيًا )تونس، 

.gie et Art Minimal, Éditions Universitaires Européennes, 2010

(18( (Marc-André Vaudreuil(: L›esthétique phénoménologique 

et la théorie de la valeur (Husserl, Geiger et le cercle de Munich(.

)3( إشكالية المفهوم 
اإلستطيقي في فلسفة الّصورة: 

ــتطيقا  ــوم اإلس ــة مفه ــا لعالق إنَّ معالجتن

ــورّسل  ــري ه ــورة يف تفك ــوم الّص ــث مفه مببح

ومحاولــة البحــث يف تصــّور هــورّسل لفلســفة 

ــا مــن هــذا  ــي التفكــري انطالقً الّصــورة، يقت

الوضــع توضيحــات أساســية: 

اًل: ميثّــل اإلســتطيقي تطــّوًرا داخليًّــا  أوَّ

ــب تفّكــر  لتفكــري وعــي الّصــورة. وهــو يتطلّ

أمنــاط تقــّوم الفنومينولوجيا فكرة إســتطيقية. 

إىل  النظــر  إىل رضورة  هــورّسل  نبّــه  فقــد 

اإلســتطيقي كنمــط ظهــور مصاحــب، ثــم 

كنمــط ظهــور خــاّص: إنّــه منــط ظهــور-

صــورة، ويعكــس اهتاًما )Intérêt) يف شــكل 

منــط ظهور-إســتطيقي. وهــورسل يكشــف 

بذلــك عالقــة متينــة بــني حــدث الظهــور 

البحــث  يتجــه  اإلمتــاع.  وفعــل  والخيــال 

ــط الصــورة- ــى من ــري يف معن ــة إىل التفك بداي

الوعــي كنمــط ظهــور، ثم كســلوك إســتطيقي 

وإحســاس متعــة يف اآلن ذاتــه.

ثانًيــا: ميثـّـل الّنظــر يف اإلســتطيقا يف عالقــٍة 

ــة  ــورة وأمنــاط ظهورهــا إمكاني بفلســفة الّص

لتفكــري مســائل بقيــت غامضــة يف الدراســات 

الهورّسليــة املذكــورة ســابًقا حــول اإلســتطيقا. 

وإذ يطــّور ذلــك النظــر فكــرة اإلســتطيقا 
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الفنومينولوجيــة اســتناًدا إىل فنومينولوجيــا 

الصــورة، فهــو يدفــع إىل التفكــري يف تلــك 

الفكــرة كإمكانيــة فنومنولوجيّــة متقّدمــة. 

الظهــور  أمنــاط  أن  إىل  وإشــارات هــورّسل 

ــا مصاحبــة، وهــي أمنــاط إثــارة  تحمــل أمناطً

ناحيــة  مــن  إســتطيقية، يكشــف  ومتعــة 

أن منهــج البحــث اإلســتطيقي ال ينشــأ يف 

ظواهــر  يف  البحــث  منهــج  مــع  قطيعــة 

الفنومينولوجيــا بــل يــأيت اســتتباًعا لــه. وتقّوم 

ــا،  ــة بالفنومينولوجي ــة داخلي ــتطيقا عالق اإلس

ــه  ــّرح لصديق ــذي جعــل هــورّسل ي هــو ال

الشــاعر واألديــب هوفمنســتال)9)) أن الفنــان 

نفســيًا  تلّــكا  الجميلــة  يتملّــك صــوره  ال 

ذلــك  إىل  تذهــب  كــا  نفســيًا  أو  حّســيًا 

ــا  ــو ال يتملّكه ــية، وه ــو النفس ــة برانتان نزع

ــاج املعــارف  ضمــن وضــع مضــاد لوضــع إنت

الفنومينولوجيــة، بــل هــو يتملكهــا تلّــكا 

ــف  ــع املوق ــبيه بوض ــع ش ــيّا ويف وض ال حس

الفنومينولوجــي.

كحــدث  باإلســتطيقا  االهتــام  ثالثًــا: 

يخــّص تفّكــر الّصــورة يجــد أساســه املرجعــي 

يف نصــوص كثــرية مــن أعــال هــورّسل بــدًءا 

ــي  ــن، يف )) جانف ــتال )غوتنغ ــون هوفمنس ــورسل إىل ف ــالة ه )9)) »رس

ــاين،  ــم بن ــرب لحكي ــز الع ــي وع ــن الزارع ــد محس ــب محم 907))«، تعري

ورد ضمــن كتــاب: الفنطاســيا واإلبــداع الفّنــي )دراســات يف فنومينولوجيــا 

ــور، )ص ص/ 56)- 60)). ــع مذك ــورة(، مرج الصُّ

 ((90(-(900( املنطقيــة  البحــوث  بكتــاب 

ــاب أفــكار موجهــة )1(، )3)9))  ومــروًرا بكت

ــك  ــة )9)9)). ولكــن ذل والتأمــالت الديكارتي

إىل مخطوطــات  يســتند خاّصــة  االهتــام 

ــة  ــرات مهّم ــالل ف ــا خ ــي كتبه ــورّسل الت ه

مــن مســاره الفكــري )898)-5)9)))0))، وتــم 

ــي  ــيا، ووع ــوان: الفنطاس ــت عن ــا تح إخراجه

تقــّدم،  نصــوص  إنّهــا  والتذكّــر.  الّصــورة، 

خاّصــة  فلســفة  املتشــّذر،  طابعهــا  رغــم 

حــول مفهــوم الّصــورة، وتعتــر مــن منظــور 

هــورّسل قســًا أساســيًا مــن الفنومينولوجيــا، 

يتخّصــص بدراســة فنومينولوجيــا الفنطاســيا. 

بــني مفهــوم  الجزئيــة  االختالفــات  ورغــم 

الّصــورة ومفهــوم الفنطاســيا والتــي ينبّــه 

إليهــا هــورّسل، فــإن فنومينولوجيــا الفنطاســيا 

تبقــى عنــده تعبــريًا أصليًّــا عــن فنومينولوجيا 

ــورة. الّص

)4( اإلشكاليات الفلسفّية 
المرتبطة بمفهوم اإلستطيقا: 

ــة كــرى إىل مخطوطــات  ــا نــويل أهميّ إنّن

ــورة، التذكّــر  ــيا، وعــي الّص ــورّسل: فنطاس ه

ــس  ــاط تؤّس ــة ألمن ــة مفّصل ــّدم رؤي ــا تق ألنَّه

 Hua XXIII: :ــد 3) مــن الهورّسليانــا )0)) توجــد تلــك النصــوص يف املجلّ

 Phantasie, Bildbewußtsein, Erinnerung (Zur Phänomenologie

der anschaulichen Vergegenwärtigungen(, Texte aus dem Na-

.(chlaß (1898–1925
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ــوم  ــن مفه ــتطيقي ضم ــي اإلس ــوم الوع مفه

وعــي الصــّورة. واســتنادنا إىل تلــك الّرؤيــة من 

ــوم  ــر مفه ــة تفّك ــا إمكاني ــر لن ــأنه أن يوفّ ش

اإلســتطيقا فلســفة يف الّصــورة. ورغــم أن تلــك 

ــن  ــت م ــا دراســات كُتب ــد أثارته ــة ق اإلمكانيّ

قبــُل حــول مفهــوم فلســفة الّصــورة ومفهــوم 

ــا نــرى رضورة  ــد هــورّسل))))، فإنّن ــال عن الخي

البحــث وتدقيــق الّنظــر يف عنارصهــا ضمــن 

فنومينولوجيــا هــورّسل حســب ثالثــة خطوط 

ــق  أو اتّجاهــات كــرى: االتجــاه األوَّل: ويتعلّ

ــة والفلســفيّة التــي  بتحليــل األوضــاع الفكريّ

ــتطيقي  ــّوم اإلس ــام بتق ــا االهت ــؤّدي معه ي

ــة  ــن الّناحي ــة تســتدعي م إىل مباحــث خاّص

اإلبســتيمولوجية قيــاَم فنومينولوجيــا قطاعية 

تختــّص بالظّواهــر املنتجــة للجــال واملتعــة. 

بتحليــل طبيعــة  الّثــاين:  االتجــاه  ويتّصــل 

العالقــة بــني مفهــوم اإلســتطيقا ومفهــوم 

ــورّسل.  ــا ه ــورة يف فنومينولوجي ــفة الّص فلس

ــني  ــة ب ــّص العالق ــث: فيخ ــاه الّثال ــا االتّج أم

ــا. ــك الفنومينولوجي ــّن يف تل ــتطيقا والف اإلس

يتعلّــق األمــر هنــا بالتّفكــري يف رشوط 

مقاربــة خاّصــة يف مفهــوم اإلبــداع ضمــن 

)))) نشــري مثــاًل إىل بعــض الدراســات التــي أســهمت يف توضيــح نظريــات 

ــاب  ــة كت ــا خاّص ــتطيقي ومنه ــره اإلس ــورّسل فك ــا ه ــى عليه ــية بن أساس

 ،(L’imagination selon Husserl( هــورّسل  لــدى  املخيلــة  ســارييفا 

)970))، والــذي كان مبثابــة قــراءة نقديــة لتصــورات ســارتر للصــورة عنــد 

مها خاّصة يف كتابَيْــه: املخّيلــة )936))، والخيايل )0)9)). هــورّسل مثلــا قدَّ

ــة. وطــرح اإلشــكالية  ــة الفنومينولوجي املقارب

ــّن؟  ــا للف ــد فنومينولوجي ــل توج ــة: ه التّالي

ــو  ــا، فه ــا مزدوًج ــؤال طرًح ــذا الّس ــرح ه يط

يعنــي تخريــج توّجــه خــاّص ميكــن أن ميوقــع 

ــات  ــن توّجه ــة ضم ــفة الفنومينولوجي الفلس

الفــّن املعــارص، وهــو يســتخلص عنــارصه ماَّ 

تتضّمنــه إســتطيقا الّصــورة مــن إمكانــات 

طريفــة. يتفّكــر االهتــام بتطــّورات املباحــث 

نــة الهورّسليّــة إشــكاليّات  اإلســتطيقيّة يف املدوَّ

ــة:  ــا التّالي ــالث تقصــد القضاي ث

القضّيــة األوىل: كيفيّــة تكــّون املباحــث 

اإلســتطيقيّة يف املدّونــة الهورّسليّــة، الــذي 

ميثّــل مبثابــة املنطلــق اإلشــكايّل واملنهجــّي 

لتتبّــع تبلــور املباحــث اإلســتطيقيّة يف أعــال 

أهــّم  عنــد  لنتوقّــف  األساســيّة.  هــورّسل 

مســألة  تناولــت  الّتــي  هــورّسل  نصــوص 

الّصــورة يف عالقــة بالنظريــات الجديــدة التــي 

طرحتهــا أعــال هــورّسل حــول أمنــاط تقــّوم 

ــة.  ــتطيقي خاّص ــي اإلس ــة والوع ــي عام الوع

ونهتــّم خاّصــة باالستشــكاالت التــي تطرحهــا 

فلســفة  إمــكان  حــول  هــورّسل  نصــوص 

فنومينولوجيــة خاّصــة بالّصــورة واإلســتطيقا.

القضّيــة الّثانيــة: تهتــّم بإشــكاليّة العالقــة 

يف  واملعــريف  اإلســتطيقي  املوقفــني  بــني 

ــد  ــني يوج ــني املوقف ــا ب ــا. وم الفنومينولوجي

يف  فيظهــر  التّباعــد  أّمــا  وتقاطــع.  تباعــد 
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ــة،  ــفة العلمي ــشوع الفلس ــني م ــالف ب االخت

والــذي يبــدو أن هــورّسل قــد وضحــه بعنايــة 

املنطقيــة  البحــوث  فــرة  فائقــة ســواء يف 

 ،)1913( أفــكار  فــرة  يف  أو   ((90(-(900(

ومــشوع اإلســتطيقا والــذي ال ميكــن إعــدام 

ــورّسل  ــات ه ــوء مالحظ ــوره يف ض ــرص تبل ف

حــول أهميــة الخيــال يف فلســفته وحــول 

التاثــل بــني منهــج تحصيــل املعــارف ومنهــج 

تحصيــل الفنــون والجــال. والواضــح هنــا أنَّ 

البحــث يتجــه يف هــذه اللّحظــة إىل التقــاط 

ــم  ــر مفاهي ــادة تفّك ــن إع ــن م ــارص تّك عن

ســياق  يف  ومشوعهــا  الفنومينولوجيــا 

فرضيّــات هــورّسل حــول خطــوط تقاطــع 

ــه االهتــام  املعرفــة والجــال. وهــو مــا وّج

ــدرج  ــي ت ــات الت ــة للفرضي إىل مناقشــة نقدي

الفنومينولوجيــا ضمــن مســعى ميتافيزيقــي.

ــط  ــق بوجــوه الّراب ــة: تتعلّ ــة الّثالث القضّي

ــورة،  ــث الّص ــتطيقا ومبح ــث اإلس ــني مبح ب

ومحاولــة تفّهــم دواعــي الّربــط بــني مبحثـَـي 

الّصورة واإلســتطيقا بالعــودة أّوال إىل مفهوَمي 

. فهــا يعرضــان  اإلســتطيقا واألثــر الفنِّــيِّ

ــّورة،  ــث يف الص ــّص بالبح ــا يخت ــا أصليً موقًف

وبالعــودة ثانيـًـا إىل الّصيــغ التــي انتهــى إليهــا 

هــورّسل حــول استشــكاالت فهــم الصــّورة 

ــك  ــه تل ــا تُنبّ ــدر م ــاإلدراك. وبق ــة ب يف عالق

الّصيــغ إىل إخفاقــات التّفكــري التقليــدي حول 

عالقــة الّصــورة بالــّيء، وســوء تقديــر تلــك 

الّصــورة برّدهــا إىل إدراك حــيّس، إالّ أن تلــك 

ــا الّصــورة ضمــن  الّصيــغ ترســم فنومينولوجي

ــث  ــن حي ــاز م ــتطيقي بامتي ــو إس ــاء ه فض

هــي تحــّدد الّصــورة بفضــاء ينــدرج يف إطــار 

مــا يشــبه اإلدراك أو الواقــع. فألعــاب الّصــورة 

ــا ضمــن حركــة مــا يشــبه الواقــع.  تنتــج كلّه

وذلــك مــا يــّرر عالقتهــا األصليّــة باإلســتطيقا.

ــل هذا العامــل دافًعا 
ّ
ولكــن بقــدر مــا مث

لخــوض تجربــة البحــث فــي هــذا المجــال؛ 

ى لمــن 
ّ
ــه ُيْبِقــي علــى عوائــق شــت

ّ
 أن

َّ
إال

يحــاول تأســيس تقاليــد بحــوث عربيــة 

جــاّدة فــي هــذا اإلطــار.

وضمـــن هـــذه الحركـــة يف الفنومينولوجيـــا، 

ــور  ــل الحضـ ــم مثـ ة مفاهيـ ــدَّ ــكل عـ نستشـ

ـــورة ... وغريهـــا  ـــة الصُّ ـــّذايت وكينون والظُّهـــور ال

مـــن املفاهيـــم التـــي تيـــرِّ قراءتنـــا لهـــذه 

ـــد وتتصالـــح مـــع  الرَّابطـــة والّتـــي تتوحَّ

ـــذه  ـــط ه ـــا ترتب ـــورًا. ك ـــدو حض اإلدراك فيغ

ـــث  ـــيا وحي ـــع الفنطاس ـــا م ـــدة بتصالحه الوح

ـــورة  االعـــراف مـــرَّة أخـــرى بوعـــي الصُّ

ـــون  ـــورة، فيك ـــه يف الصُّ ـــر موضوع ـــذي يح ال

ـــو  ـــا ه ـــورة ك ـــوع- ص ـــو موض ـــتحر ه املس

الحـــال يف البورتريـــه. إّن التّفكـــري يف مفهـــوم 
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الظّهـــور الفنومينولوجـــي ومحايثـــة هـــذا 

ــة  ــم العالقـ ــش وتفّهـ ــع املعيـ ــل للواقـ الفعـ

بـــني فعـــل الحضـــور بـــاإلدراك واملخيّلـــة 

الّتـــي ال تتقـــّوم إالّ بتشـــّكل الّصـــورة يتقـــّوم 

بثالثـــة أبعـــاد أساســـيّة عنـــد هـــورّسل: 

أّواًل: بحضـــور الّصـــورة الفيزيائيّـــة. ثانًيـــا: 

ـــا:  ـــة. ثالًث ـــخة معيّن ـــل يف نس ـــوع املتمثّ باملوض

باملوضـــوع املتمثّـــل مـــن خـــالل ذات الّصـــورة.

عميـــق  بتحليـــل  هـــورّسل  يتنـــاول 

إســـتطيقي  الثّنـــايئ مبـــا هـــو  للّركيـــب 

ــل  ــة تحمـ ــٍة عاّمـ ــل رؤيـ ــن أجـ ــي، مـ وفّنـ

ـــّس  ـــة والح ـــة بالطّبيع ـــة خاّص ـــايَن معرفيّ مع

واإلحساســـات، وهـــو مـــا يقتـــي نقـــًدا 

للمبحـــث اإلســـتطيقي املجـــرّد واملغلـــق يف 

ـــا  ـــو م ـــري، وه ـــة ال غ ـــة املفهوميّ ـــار املعرف إط

يقـــود أيًضـــا إىل التطـــرّق ملفهـــوم الحـــدس 

داخـــل الّصـــورة الّتـــي أصبحـــت مرئيّـــة 

ـــور الـــذي تـــّم تييـــزه عـــن فعـــل  بنمـــط الظّه

الحضـــور. إّن تبلـــور األســـس الّتـــي تتقـــّوم 

بهـــا الحركـــة اإلســـتطيقيّة للّصـــورة مـــن خـــالل 

وعـــي التمثّـــل، وهـــي أســـس نظريّـــة اســـتطاع 

ـــفته  ـــشوع فلس ـــا م ـــي عليه ـــورّسل أن يبن ه

ـــر  ـــورة يف الفك ـــد فلســـفات الصُّ ـــة ونق العمليّ

ـــي.  ـــشوع الفنومنولوج ـــن امل ـــفي ضم الفلس

ـــي  ـــا ه ـــتطيقا؟ وم ـــرة اإلس ـــل فك ـــَم تتمثّ ففي

أهـــّم تطّوراتهـــا عنـــد هـــورّسل؟

راتها  )5( فكرة اإلستطيقا وتطوُّ
في فنومنولوجيا هوّسرل: 

تثــري إشــكاليّة تكــّون فكــرة اإلســتطيقيا)))) 

تضــع  صعوبــات  الهورّسليــة  املدّونــة  يف 

الباحــث مــن جهــة أمــام بنــاء يــكاد برامتــه 

والبحــوث  العلــوم  يف  ينحــر  العقليّــة 

ــارص  ــام عن ــرى أم ــة أخ ــن جه ــة، وم املنطقيّ

ــني  ــت ب ــة تراوح ــائل متنّوع ــة أو مس متحّول

الفنومينولوجيــا.  يف  واإلســتطيقي  الفّنــي 

ــّدم  ــذي »يق ــو الّ ــّن حســب هــورّسل ه فالف

ــال اإلدرايك،  ــن الخي ــة م ــالء دون نهاي ــا م لن

ــة  ــض إدراكيّ ــون مح ــات تك ــى فنطاس مبعن

ــورة  ــج بص ــي تنت ــال) الّت ــل )األفع ــا مث مثله

)))) يقــول باومغارتــن يف تعريفــه لإلســتطيقا: »إّن اإلســتطيقا كعلــم 

Baumgarten (Alexander Gottlieb(, Esthé- زالــت جديــدة«،  مــا 

 tique précédée des Méditations philosophiques sur quelques

sujets se rapportant à l’essence du poème et de la Métaphy-

 sique (§§.501-623(, traduction, présentation et notes par J.-Y.

..Pranchères, édition de l’Herne, Paris, 1988, p.246

فحــة،  لذلــك، يتمتـّـع التّفكــري الجيّــد بـ»قواعــد«، نفــس املرجــع ونفــس الصَّ

فــكان مــن الــّروري أن جمــع باومغارتــن جميــع هــذه القواعــد تحــت 

صياغــة علميّــة محكمــة التّنظيــم. لذلــك ليــس غريبًــا، كــا يقــول 

باومغارتــن: »أن نطلــق عــى هــذا العلــم اســم نظريّــة العلــوم الجميلــة«، 

ــه  ــد وضع ــذي كان ق ــوان الّ ــو العن ــة. وه فح ــس الصَّ ــع ونف ــس املرج نف

ــذي كتبــه. وإذا مــا كان الحديــث ســابًقا  ــر الّ مايــر)M. Maeir) عــى األث

مركّــزا عــى اســتعال هــذه الّصياغــة أو العبــارة: »العلــوم الجميلــة«، نفس 

فحــة. فــإّن هــذه العلــوم كــا يــرى ذلــك باومغارتــن  املرجــع ونفــس الصَّ

ــع، )ص/ 8))).  ــس املرج ــي«، نف ــو علم ــا ه ــة مب ــة عالق ــا أيّ ــت له »ليس

لكــّن، األملــان يســتعملون عبــارة: »فــّن التّفكــري بجــال«، نفــس املرجــع، 

)ص/ 6))). وهــو مــا هــو مألــوف لديهــم، لذلــك ميكــن اســتعال هــذه 

ــة أيًضــا فنســّمي هــذا العلــم بـ»فلســفة أربــاب الفنــون«،  العبــارة األملانيّ

نفــس املرجــع، )ص/ 7))). كــا يســّمي اإلســتطيقا بـ»ميتافيزيقــا الجال«، 

ــع، )ص/ 7))). ــس املرج نف
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ــورّسل  ــن ه ــن تكوي ــم م ــض«)23). وبالّرغ مح

الّريــايض، ذلــك لـــم مينــع اهتامــه بتطويــر 

مباحــث إســتطيقيّة والوقــوف عــى مشــاكل 

ِمهــا األّويل وتكّونهــا. تقوُّ

فـــ»إذا كان هــورّسل يقــف ثابتًــا عنــد 

بديهيّــات التكــّون فليــس ذلك جنونـًـا للوعي، 

(23( Phantasia, conscience d’image, souvenir, p.489. 

     لقــد بــنّي هــورّسل يف نفــس اإلطــار، يف بحــوث منطقيــة )900)-)90)) 

ــة الكالســيكيّة  ــأ الّنظريّ ــد خط ــف عن ــورة ووق ــة اإلســتطيقيّة للّص الخاصيّ

ــارج ألّن  ــر للخ ــل وتصوي ــرّد تثي ــة مج ــن اللّوح ــل م ــي تجع ــورة الّت للّص

اللّوحــة ال تكــون صــورة إالّ بالّنســبة إىل وعــي يكــون حامــاًل لصــورة 

فيدركهــا كقيمــة. فــإذا كانــت كّل لوحــة صــورة فإنّهــا ال تكــون صــورة إالّ 

ــورة. انظــر: ــبيه يف الّص ــل الّش ــادر عــى تثّ ــا الق بفضــل هــذا األن

Recherches logiques, (t.2: Recherches pour la phénoménolo-

gie et la théorie de la connaissance(, (2ème parite: Recherch-

es III, IV et V(, traduction Hubert Elie, Arion L. Kelkel et 

René Schérer, P.U.F., collection Épiméthée, 3ème édition, Paris, 

1993, (Appendice aux paragraphes 11 et 20, pp.228-231(..

لقــد وجدنــا نفــس هــذا التّفســري يف أفــكار )1913(، يف الفقــرة 3 خاّصــة 

عنــد تحليلــه لنحــت ديــرر: الفــارس واملــوت والّشــيطان. يفّســـر هــورّسل 

التأّمــالت اإلســتطيقيّة لهــذه اللّوحــة فــريى أنّنــا أصبحنــا نتعامــل مــع وقائع 

مصــّورة وممثّلــة يف صــورة متمثّلــة يف بورتــراي لكــن ال ميثـّـل هــذا املوضوع 

املصــّور وجــوًدا وهــو كذلــك ليــس ال وجــودا وال ميكــن أن يتموضــع يف أّي 

وضــع مغايــر، لكــّن الوعــي هــو الّــذي يجعــل مــن الّصــورة شــبه-كينونة. 

مصــدر   ،,Idées directrices pour une phénoménologie انظــر: 

 Iمذكــور، )ص/ 370). اكتســت نظريـّـة الّصــورة يف بحــوث منطقّيــة وأفــكار

قصديـّـة ورؤيــة إســتطيقيّة فنومينولوجيــة بصــورة مختزلة، لكنَّهــا توّضحت 

وتعّمقــت أكــرث يف كتــاب فنطاســيا، وعــي الّصــورة، التذكّــر )1905-1904( 

حيــث توّضحــت بعمــق عــّدة مســائل كالوعــي املتخيّــل والخيــال واإلدراك 

والفنطاســيا ... لقــد كشــفت لنــا املدّونــة الهورّسليّــة مــدى خصوبــة وتنــّوع 

ــك، تكمــن الوظيفــة  ــة اإلســتطيقيّة. لذل ــال املصاحــب للقصديّ صــور الخي

األساســيّة والعمليّــة لهــذه البحــوث يف التّقييــم الّنقــدي للوعــي اإلســتطيقي 

الفــّن خاّصــة. لقــد بــنّي رودي ســتاينمتز  والتأســيس لفنومينولوجيــا 

ــن  ــن م ــا للف ــاف م ــى اكتش ــدرة ع ــا الق ــا له ــفة كفنومينولوجي أّن الفلس

معرفــة قبليّــة ونهائيّــة ويقينيّــة وال مشـــروطة وميــزة الفــّن فنومينولوجيًّــا 

ــذي يعالجــه.  ــا كان املوضــوع الّ ــا لــكّل زمــان ومــكان وأيًّ أن يكــون صالًح

 Steinmetz (Rudy(, L’esthétique phénoménologique de انظــر: 

.((( )ص/  مذكــور،  مرجــع   ،,(Husserl (Une approche contrastée

وال يعنــي أنّــه يحــّق للوعــي أن يحــّل محــّل 

مــا هــو واضــح )...) بــل إّن الحقــل املفــارق 

ــك  ــا«)))). لذل ــل أفكارن ــط حق ــد فق ــم يع لـ

خّصــص هــورّسل اهتاًمــا لألفعــال الحدســيّة 

ــة  ــة تأســيس نظريّ واملحسوســة للوعــي لغاي

يف الحكــم وهــذا مــا قــد اهتــّم بــه يف الجــزء 

الثـّـاين مــن بحــوث منطقّيــة)5)). لكــّن هــورّسل 

ــة  تجــاوز هــذه املقاصــد املحــدودة والّنظريّ

يف كتابــه فنطاســيا، وعــي الّصــورة، التذكّــر)6)) 

تهتــّم  عمليّــة  فلســفة  تأســيس  بهــدف 

والفنطاســيا،  الّصــورة  ووعــي  باإلســتطيقا 

فكانــت مــن أّول كتاباتــه املهتّمــة بالّنظــر 

ــيّة  ــات التّأسيس ــذه الّصعوب ــث يف ه والحدي

ــا  ــورّسل، ك ــد ه ــل مقص ــفة. يتمثّ يف الفلس

يوّضــح ذلــك باتوشــكا، يف »البحــث عــن 

)))) مرلــو- بونتــي )موريــس)، تقريــظ الفلســفة، تعريــب قزحيــا خــوري، 

منشــورات عويــدات، سلســلة زدين علــًا، )ط. ))، بريوت-لبنــان/ باريــس- 

فرنســا، )983))، )ص/ 08)).

)5)) يوّضـــح نـــّص بحـــوث منطقّيـــة )900)-)90)) بعـــض املفاهيـــم 

مثـــل »الحـــدس« و»الوعـــي«. لذلـــك لــــم يقـــّدم لنـــا هـــذا النـــّص 

ـــة  ـــوث منطقّي ـــه يف بح ـــب أن نثّمن ـــا يج ـــن م ـــتطيقا. لك ـــة يف اإلس نظريّ

ـــن  ـــي م ـــارئ والّت ـــبها الق ـــي اكتس ـــة الّت ـــة والعميق ـــرة الّداخليّ ـــو الّنظ ه

خاللهـــا يتجـــّى مجمـــوع املعيـــش ووصـــف للاهيّـــات. انظـــر أيًضـــا 

ـــورسل: ـــاب ه كت

Psychologie phénoménologique, (1925-1928(, traduction de 

l’allemand par Phillippe Cabestan, Natalie Depraz et Antonino 

Mazzu, revue par Françoise Dastur, ouvrage publié avec le con-

cours du Goethe-Institut Inter Nationes, Vrin, Paris, 2001, p.32.

)6)) انظر:

Phantasia, conscience d’image, souvenir, (Introduction de 

l’éditeur par Eduard Marbach(, p.11. 
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ــك  ــي«)27). لذل ــيس األرتاطي ــة التّأس منظوم

تكمــن فعاليّــة هــذا التّأســيس يف االعتنــاء 

بـ»الّدمــج بــني الطّريقــة املنطقيّــة والطّريقــة 

البســيكولوجيّة يف املعرفــة الّنظريـّـة«)8)). كــا 

الّنظــري  املبحــث  لهــذا  خّصــص هــورّسل 

واملنطقــي كتابًــا أساســيًّا بعنــوان فلســفة 

الهــورّسيل  البنــاء  انطلــق هــذا  العــدد)9)). 

الّنظــري للمبحــث اإلســتطيقي يف البدايــة 

بــيء مــن االحــراز؛ ألنَّــه اكتفــى بالتّأســيس 

ــألة. ــفي للمس ــري الفلس الّنظ

لألفعــال  اهتماًمــا  هوّســرل  خّصــص 

الحدســّية والمحسوســة للوعي لغاية 

تأســيس نظرّيــة فــي الحكــم وهــذا مــا 

انــي مــن 
ّ
قــد اهتــّم بــه فــي الجــزء الث

بحــوث منطقّيــة.

لعــّل إحالتنــا عــى بعــض كتابــات هورّسل 

الّنظريّــة توّضــح لنــا بدايــات أوىل لتفكــري 

فلســفي يف اإلســتطيقا ولكــن تبلــُور ذلــك 

التّفكــري بصــورة بيِّنــة لـــم يحصــل إالّ يف 

(27( Patocka (Yan(, Introduction à la phénoménologie de Hus-

serl, traduction du tchèque par Erika Abrams, ouvrage tra-

duction avec le concours du centre national du livre, Jérôme 

Millon, Grenoble, 1992, p.30.

فحة. )8)) نفس املرجع ونفس الصَّ

)9)) سنة ))89)).

مرحلــة متقّدمــة مــن فلســفة هــورّسل. ففــي 

تلــك املرحلــة ظهــر جهــًدا تنظرييّــا لتلــك 

ــّص رســالته  ــة إىل ن املســألة)30). هــذا باإلضاف

ــن  ــق م ــي عّم إىل هيغــو هوفمنســتال))3) الت

خاللهــا مقاصــد الفّنــان والفنومينولوجــي، 

ونظرتيهــا املتآلفتــنْيِ للعالَــم. لقــد علّــق 

اإلســتطيقية  املباحــث  هــذه  كّل  هــورّسل 

اإليبوخيــا  لكــّن  قوســني.  بــني  ووضعهــا 

ــا  ــق عليه ــة فطبّ ــة الفّني ــتنِث القيم ــم يس لـ

مــا كان قــد طبّقــه عــى القيــم العلميّــة 

ــد  ــي. لق ــيولوجيّة للوع ــة واألكس والتيولوجيّ

ــن  ــي نح ــة الّت ــق بالحقيق ــورّسل يث كان »ه

ــي ينبغــي أن يكــون  فيهــا منــذ الــوالدة، والّت

مبقدورهــا أن تََســَع حقائــق الوعــي وحقائــق 

ــال  ــة انتق ــإّن لحظ ــايل، ف ــة«))3). وبالتّ الطّبيع

ــو  ــتطيقيّة ال تخل ــكاليّة اإلس ــورّسل إىل اإلش ه

قيمــي  مأثــور  ذات  داللــة  مــن  كذلــك 

باعتبارهــا ذات منزلــة تســتند إىل حقائــق 

ــا  ــة مب ــة الفاعل ــق الحضاريّ ــة والحقائ الطّبيع

أفــكار  وكتــاب   ،((90(  -(900( منطقّيــة  بحــوث  كتــاب  مثــل   (30(

ــا  ــم )936)). أّم ــة والحك ــول الّتجرب ــاب ح ــة )ج/ ))، )3)9))، وكت موجه

ــر وهــو درس ســنة ))90)-905))  كتــاب فنطاســيا، وعــي الّصــورة والتذكّ

 Edouard( ــاخ ــد نــشه إدوارد مارب ــال كان ق ــرِّس ملبحــث الخي ــذي كُ والّ

marbach) ضمــن أرشــيف هــورّسل يف لوفــان )Louvain) مــع عــّدة 

ــة  ــر مبثاب ــال، واعت ــّدرس إشــكاليّة الخي ــذا ال ــد بحــث ه مخطوطــات. لق

ــتطيقيّة. ــة اإلس ــفة العمليّ ــتهالل للفلس اس

))3) ))) جانفي 907)).

))3) مرلو-بونتي، تقريظ الفلسفة، مرجع مذكور، )ص/ 08)).
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أّن لهــا ارتباطـًـا بـ»منتجــات الحضــارة واآلثــار 

التّقنيــة والفنــون الجميلــة والعلــم«)33)، وهــو 

ــول فلســفي حــول  ــه مــن تشــييد ق ــا مّكن م

االســتطيقي.

لقــد كشــف املبحــث اإلســتطيقي))3) لــدى 

هــورّسل عــن معــاٍن لـــم تكــن لتكشــف عنهــا 

نصــوص أفالطــون وأرســطو، إذ مــا انفــّك 

هــذا الفكــر الفلســفي التّقليــدي يحتجــز 

إذا  التّقليديّــة)35).  الثّنائيــات  تاريخــه  عــر 

كانــت امليتافيزيقــا قــد اســتجابت إىل التّفكــري 

ــا  ــو معالًج ــد ذلــك بادي ــا يؤكّ ــي ك املنطق

ــا  ــني أولويّاته ــن ب ــإّن م ــاس، ف ــف الفين ملوق

اتّخــاذ املاهيّــة والهويّــة كمبــدأ أســايس يف 

التّفكــري. لكــّن هــذه امليتافيزيقــا كانــت غــري 

قــادرة عــى إلقــاء تفكــري أصــي عــى اآلخــر، 

)Idées( (33,)، مصدر مذكور، )ص/ 88)).

ــِل باومغارتــن  ))3) إّن لفظــة إســتطيقا قــد قّدمــت ســنة )735)) مــن ِقبَ

ــن  ــة م ــة األملانيّ ــن اللّغ ــم م ــتطيقا املرج ــه اإلس )Baumgarten) يف كتاب

ِقبَــِل برانشــار )Jean-Yves Pranchère)، كــا نجدهــا عنــد كانــط يف 

 Critique de la faculté de((790 كتابــه نقــد ملكــة الحكــم )ســنة

juger. إّن الجديــد يف اإلســتطيقا بالّنســبة إىل باومغارتــن هــو تحقيــق 

ــم  ــريى أّن حك ــط ف ــا كان ــليم. أّم ــّذوق الّس ــري ال ــة معاي ــة يف معرف العلميّ

ــه  ــا ولكنَّ ــس منطًق ــه لي ــا ألنَّ ــًا معرفيًّ ــون حك ــن أن يك ــة ال ميك الّذائق

 Baumgarten,( :ــنْي: أوَّاًل ــنْي التالي ــأن الكتابَ ــذا الّش ــر يف ه ــتطيَقا. انظ إس

Esthétique,)، مرجــع مذكــور، )ص/ 8). وثانيًــا:

Kant (Emmanuel(, Critique de la faculté de juger, traduction 

Alexis Philonenko, Vrin, 7èmetirage, Paris, 1986, p.4.

)35) انظر:

Saraiva (Maria Manuela(, L’imagination selon Husserl, Marti-

nus Nijhoff, LA HAYE, 1970, p.25.

ــة مــع اآلخــر؛ ألنَّهــا  ــام بإتيقــا تواصليّ أو القي

ــك،  ــر. لذل ــة اآلخ ــن معرف ــزة ع ــت عاج كان

وكــا يقــول باديــو يف كتابــه اإلتيقــا: »يجــب 

أن نحــّول وجهــة التّفكــري نحو أصــل مختلف، 

ــا  ــرض انفتاًح ــي يف ــاه أصــل ال إغريق يف اتّج

األنطولوجــي  اآلخــر  عــى  وأّوليّــا  جذريّــا 

ــة«)36). ــة ذاتيّ ــاء هويّ ــابق يف بن الّس

إذا كانت الميتافيزيقا قد استجابت إلى 

د ذلك باديو 
ّ
فكير المنطقي كما يؤك

ّ
الت

مــن  فــإّن  الفينــاس،  لموقــف  معالًجــا 

خاذ الماهّيــة والهوّية 
ّ
بيــن أولوّياتهــا ات

فكيــر.
ّ
كمبــدأ أساســي فــي الت

الحكــم  ملكــة  نقــد  يف  كانــط  كان  إذا 

مييّــز بــني »التّقييــم الّريــايض« و»التّقييــم 

ــايض يف  ــم الّري ــزل التّقيي ــتطيقي« ويخت اإلس

ــك  ــَرِ، وذل مجــرّد اهتامــه مبــدى نســبة الِك

بعمليّــة وضــع مقارنــة مــع أشــياء أخــرى 

مــن نفــس الّصنــف؛ فــإّن مــا يقّدمــه التّقييــم 

اإلســتطيقي يف شــأن »الِكَرِ« يكــون »محًضا«، 

وهــذا مــا يســتطيع الفكــر حدســه. يستشــهد 

ــث  ــفاري)37) حي ــار بس ــس اإلط ــط يف نف كان

(36( Badiou (Alain(, L’éthique (Essai sur la conscience du mal(, 

HATIER, Paris, 2004, p.19.

)37) عالِـم باملريّات، ُولد سنة )750)).
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ــه  ــة بأنّ الحــظ هــذا العــامل يف رســائله املريّ

يجــب عــدم االقــراب كثــريا مــن األهرامــات 

ــر  ــنّي لتطوي ــن مع ــاج إىل زم ــني تحت ألّن الع

مالحظاتهــا املمتــّدة مــن قــاع الهــرم إىل قّمته. 

ــة  ــد عمليّ ــريًا عن ويجــب أال تبتعــد العــني كث

الّرؤيــة ألّن مــن رشوط املالحظــة والّرؤيــة 

الّســليمة أن تدقّــق العــني يف تأّمــل مالحظــة 

براعــة ومــدى فنيّــة تأســيس الحجــارة يف 

ــم  ــل الحك ــا لتفعي ــك طلبً ــا، وذل ــلّم بنائه س

ــط هــذا  ــد أورد كان ــا)38). لق اإلســتطيقي ذاتيًّ

ــى يبــنّي أّن اإلدراك األّول يضمحــّل  املثــال حتّ

قبــل عمــل املخيّلــة. إْذ ال ميكــن الوصــول 

إىل فهــم كامــل مهــا بلغــت درجــُة معرفــة 

الــّذات ببعــض الظّواهــر. لكــّن هــورّسل وإن 

ــإّن  ــط ف ــع كان ــب م ــض الجوان ــق يف بع اتّف

ــل  ــتطيقي واملتمثّ ــعاه اإلس ــز مس ــا مييّ ــه م ل

اإلســتطيقيّة  الّصــورة  أّن  عــى  إرصاره  يف 

بــاإلدراك وقــد  تتقــّوم  بأنّهــا  يبــنّي  الّتــي 

استشــكاالت  تحمــل  املخيّلــة،  تســتبق 

ــور  وأبعــاًدا مختلفــة تــراوح بــني فعــل الظّه

ــادس  ــزء الس ــد يف الج ــك، نج ــور. لذل والحض

مــن بحــوث منطقيــة طريقــة يف معالجــة 

مستشــكلة  بحرّكيــة  للمخيّلــة  هــورّسل 

ــب  ــكونيّة. ولتجّن ــرة الّس ــع الّنظ ــارض م تتع

)38) انظــر: )Kant, Critique de la faculté de juger,)، الكتــاب الثَّــاين، 

مرجــع مذكــور، §26، )ص/ 91).

كّل لَبــٍس فقــد ميّــز هــورّسل بوضــوح بــني كلٍّ 

ــني  ــة كنمط ــل املخيّل ــل اإلدراك وفع ــن فع ِم

ــض. ــا البع ــن بعضه ــني ع مختلف

خاتمة

لقـــد انشـــغلت معظـــم األعـــال التـــي 

بقضايـــا  هـــورّسل  فكـــر  حـــول  كُِتبَـــْت 

ومســـائل فكـــره املعـــريف. ولــــم تتوفّـــر 

ــة  ــاملة ووافيـ ــٌة شـ ــا، دراسـ ــب علمنـ حسـ

حـــول تفكـــري هـــورّسل اإلســـتطيقي خـــالل 

القـــرن  نهايـــات  إىل  املمتـــدة  الفـــرة 

ــا، ونتيجـــة ملـــا ســـبق ذكـــره،  املـــايض. ثالثًـ

خضعـــت فكـــرة اإلســـتطيقا عنـــد هـــورّسل 

ــوح  ــة وضـ ــا لقلّـ ــلبية، إّمـ ــات سـ إىل تقوميـ

الكتابـــة الفنومينولوجيـــة وعـــدم انتظامهـــا، 

بســـبب  أو  ومتشـــّذرة؛  متفرّقـــة  فهـــي 

ـــى  ـــة ع ـــة والعلميّ ـــة املنطقيّ ـــان املرجعيّ طغي

املنظـــور اإلســـتطيقي، وصعوبـــة مواءمـــة 

ـــم  ـــع مفاهي ـــتطيقي م ـــث اإلس ـــم البح مفاهي

ــدأ  ــى مبـ ــة عـ ــة القامئـ ــفة الهورّسليـ الفلسـ

التحييـــد )Neutralisation) وســـلب اإلدراك. 

ال ميكـــن للباحـــث الـــذي يهتـــم بفكـــر هـــورّسل 

ـــوم أن يشـــتغل عـــى  الفلســـفي والجـــايل الي

نصوصـــه مبعـــزل عـــن الّصعوبـــات. إالَّ أن 

ـــية  ـــا يشـــكل أحـــد املداخـــل األساس ـــدء به الب

ـــكاالته  ـــتطيقي واستش ـــوم اإلس ـــارشة املفه ملب

عنـــد هـــورّسل. فالّصعوبـــة تطـــرح هنـــا 
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كإمكانيّـــة تفكـــري ال مجـــرّد عائـــق بحـــث. 

كينونـــة  اإلشـــكاليّات  لهـــذه  أّن  ورغـــم 

ـــم يركّزهـــا كوحـــدة  ـــة فـــإّن هـــورّسل لـ إجرائيّ

مؤّسســـة بشـــكل نهـــايئ إالَّ يف نـــّص فنطاســـيا، 

وعـــي الّصـــورة، التذكّـــر، ولذلـــك أيًضـــا كان 

منـــط الظّهـــور هـــو وحـــده اإلســـتطيقي. إّن 

ـــو  ـــال ه ـــذا املج ـــورّسل يف ه ـــده ه ـــا يقص م

تثمـــني للقيمـــة اإلســـتطيقيّة بغـــّض الّنظـــر 

ــا. ــوع فعليّـ ــور املوضـ ــة حضـ ــن إمكانيّـ عـ
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تتنـــاول هـــذه الدراســـة، أثـــر التحيـــز فـــي اســـتخدام المفاهيـــم الغربيـــة 
عبـــد  كتابـــات  تتبـــع  خـــالل  العربيـــة اإلســـالمية، مـــن  المجتمعـــات  فـــي 
الوهـــاب المســـيري عـــن التحيـــز، مـــع التطبيـــق علـــى مفهـــوم التقـــدم. 
ـــر المفاهيـــم فـــي تشـــكيل  فإشـــكالية البحـــث الرئيســـية، هـــي: كيـــف تؤث
النمـــوذج المعرفـــي؟ وهـــل التحيـــز المفاهيمـــي يعـــد ســـبًبا مباشـــًرا 

ــز؟ ــكالية التحيـ ــع إشـ ــل مـ ــف نتعامـ ــة؟ وكيـ للتبعيـ

والتطـــورات  التصـــورات  بيـــن  ـــا 
ً
ارتباط هنـــاك  أن  الدراســـة،  وتفتـــرض 

وبيـــن  واإلنســـانية،  الجتماعيـــة  العلـــوم  فـــي  للباحـــث  الفكريـــة 
ــز،  ــاء علـــم جديـــد للتعامـــل مـــع التحيـ فهمـــه للتحيـــز وإدراكـــه. وأن بنـ
ــراز  ــاول إبـ ــكالية. وتحـ ــاول وحـــل هـــذه اإلشـ هـــو المدخـــل الصحيـــح لتنـ
معالـــم فقـــه التحيـــز عنـــد الدكتـــور المســـيري، ومنهجـــه فـــي بنـــاء 
الجتماعيـــة  العلـــوم  تطـــور  علـــى  وآثارذلـــك  الجديـــد،  العلـــم  هـــذا 
واإلنســـانية العربيـــة اإلســـالمية، وتقييـــم جهـــوده فـــي بنـــاء علـــم 
العلـــم،  هـــذا  يفتحهـــا  التـــي  واآلفـــاق  للتحيـــز،  إســـالمي  عربـــي 
يمكنـــه  حقيقًيـــا،  علًمـــا  التحيـــز  علـــم  ليصبـــح  المطلوبـــة،  والجهـــود 
للمفاهيـــم  واإلدراكيـــة  المفاهيميـــة  تبعيتهـــا  مـــن  أمتنـــا  يحـــرر  أن 

الغربيـــة. والعلـــوم 

] ملخص البحث [
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This study deals with the impact of bias in the use of Western 
concepts in Arab and Islamic societies by following the writings of 
Abdel Wahab Al-Messiri on bias and applying it to the concept of 
progress. The main problem of research is: How do concepts affect 
the formation of the cognitive model? Is conceptual bias a direct 
cause of dependency? How do we deal with the problem of bias? 

The study assumes that there is a correlation between the 
intellectual perceptions and developments of the researcher in 
the social and human sciences, and his understanding of bias and 
his awareness. The construction of a new science to deal with 
bias is the correct approach to address and solve this problem. 
And attempts to highlight the features of the jurisprudence 
of bias at Dr. Al-Messiri, and its methodology in building this 
new science, and its implications on the development of social 
sciences and humanism Arab Islamic, and evaluate his efforts 
in building Arab Islamic science of bias, and prospects opened 
by this science, It can free our nation from its conceptual and 
cognitive. subordination to Western concepts and sciences.

] Abstract [
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مقّدمة:

إشــكالية املفاهيــم مــن أهــم اإلشــكاليات 

ــة  ــوم االجتاعي ــا العل ــي تعرفه ــة الت املنهجي

واإلنســانية. ذلــك أن بدايــة العلــوم هــي 

مفاهيــم  دون  فمــن  املفاهيــم،  تشــكيل 

إىل  نصــل  أن  يصعــب  ومحــددة  واضحــة 

وصــف صحيــح، أو تحليــل يعتمــد عليــه، أو 

نقــد يحقــق تراكــًا ويضيــف جديًدا.ولذلــك 

شــغلت قضايــا بنــاء املفاهيــم حيــزًا كبــريًا يف 

ــانية،  ــة واإلنس ــوم االجتاعي ــات العل مناقش

وحضاريًــا،  معرفيًــا  هــاًّ  صــارت  حتــى 

ابتليــت  التــي  املجتمعــات  يف  وخصوًصــا 

األورويب.  للغــرب  الفكريــة  بالتبعيــة 

يف  تعقيــًدا  اإلشــكالية  هــذه  وتــزداد 

املجتمعــات التــي يف ســبيلها للنهــوض، بعيــًدا 

ــا  ــة ومناهجه ــارة الغربي ــة للحض ــن التبعي ع

واإلنســان،  للكــون  ورؤيتهــا  ومفاهيمهــا 

غربيــة  مفاهيــم  برســانة  تواجــه  حيــث 

البحــث  مناهــج  عــى  مهيمنــة  جاهــزة 

ــا  ــع تحيزاته ــل م ــا أن تتعام ــري، عليه والتفك

بكثــري مــن الحــرص، وإيجــاد الســبل للتقليــل 

مــن التحيــزات الناتجــة عــن نشــأتها وبيئتهــا 

ــم  ــتبدال مفاهي ــة، أو اس ــة املختلف الحضاري

أخــرى مــن جنــس الرؤيــة الكونيــة لحضارات 

ــا.  ــات به ــذه املجتمع ــات ه وثقاف

وقــد انشــغل كثــري مــن املفكريــن العــرب 

ــات  ــم واملصطلح بقضيــة التحيــز يف املفاهي

البحــث  مناهــج  عــى  الخطــرية  وآثارهــا 

الوهــاب  األمــة. ويــأيت عبــد  والتفكــري يف 

املســريي عــى رأس هــؤالء املفكريــن الذيــن 

كرســوا جانبـًـا كبــريًا مــن جهادهــم الفكــري يف 

ســبيل تحرير هــذه القضية، ووضعهــا يف بؤرة 

اهتــام أهــل االختصــاص يف األمــة، والســعي 

لبلــورة رؤيــة عربيــة إســالمية لهــا، ســعيًا إىل 

ــة. ــذه القضي ــج ه ــالمي يعال ــريب إس ــم ع عل

المبحث األول

المسيري وإشكالية التحيز 
للنموذج المعرفي الغربي

مفاهيم البحث:

المفهوم: 

والخصائــص  الصفــات  مجموعــة  هــو 

ينطبــق  التــي  املوضوعــات  تحــدد  التــي 

عليهــا اللفــظ تحديــًدا يكفــي لتمييزهــا عــن 

املوضوعــات األخــرى، وهــو يتألــف أيًضــا مــن 

املعــاين واملشــاعر التــي يســتدعيها اللفــظ 

يف أذهــان النــاس)))، وحتــى تصــري الفكــرة 

بنــاء  يف:  معرفيــة،  املفاهيــم: رضورة  توضيــح  إســاعيل،  صــالح،   (((

املفاهيــم: دراســة معرفيــة ومنــاذج تطبيقيــة )تحريــر عــي جمعــة 

محمــد)، القاهــرة، املعهــد العاملــي للفكــر اإلســالمي، )997)م)، )ص/ )3).
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مفهوًمــا ينبغــي أن تتوفــر فيهــا رشوطـًـا عــدة 

أهمهــا أن يتمتــع بالعمومية والدقــة مًعا، وأن 

يســاعد يف عمليــة املعرفــة. فاملعرفــة العلميــة 

ال تقــوم بــدون املفهــوم؛ فهــو أداتهــا، وليــس 

مجــرد حصيلــة لهــا))). واملفهــوم أشــبه بوعــاء 

معــريف جامــع، يحمــل مــن خصائــص الكائــن 

الحــي أنــه ذو ُهويــة كاملــة)3). وهــو الفضــاء 

ــي  ــة حضــارة، يحــدد ســاتها الت املعــريف ألي

ــاء  ــة، وهــو الوع ــا الذاتي ــا مالمحه تعطــي له

أبعادهــا  فيــه  تتكثــف  الــذي  الحضــاري 

ــك  ــج، تل ــدة واملنه ــة والعقي ــية: اللغ األساس

العنــارص التــي تحــدد تصــورات اإلنســان للــه 

ــاة. والكــون وللحي

فاملفاهيـم تثـل لَِبنـات النمـوذج املعـريف 

األساسـية. ومـن ثـمَّ فـإن تبنـي مفهوٍم مـا، أو 

جملـة مفاهيـم، يعنـي أننـا نتبنـى منظومـة 

متكاملة من األفكار، تسبب تحيزات يف املنهج، 

وتنتـج آثـاًرا كبرية يف مجال البحـث والتطبيق.

النموذج المعرفي؟

يجردهـا  تصوريـة  بنيـة  هـو  النمـوذج 

واٍع-  غـري  أو  واٍع  -بشـكل  اإلنسـان  عقـل 

والتفاصيـل  العالقـات  مـن  هائـل  كـم  مـن 

ــفية، )986))،  ــوعة الفلس ــدم، يف: املوس ــوم التق ــة، مفه ــوىس، وهب ))) م

.(769  ،768  /((

)3) طه، جابر العلواين )تقديم)، بناء املفاهيم: مرجع سابق، ))/ 8).

والحقائق)املوضوعيـة)، فهـو يسـتبعد بعضها 

بحسبانها غري دالة -من وجهة نظره- ويستبقي 

وينسـقها  بينهـا  يربـط  ثـم  اآلخـر،  البعـض 

عاًمـا))). منطًـا  منهـا  ويجـرد  خاًصـا،  تنسـيًقا 

ولــكل منــوذج بُْعــده املعــريف، أي؛ معايــريه 

معتقــدات  مــن  تتكــون  التــي  الداخليــة 

ــئلة  ــن أس ــات ع ــلات وإجاب ــروض ومس وف

الكامنــة  جــذوره  تشــكل  ونهائيــة  كليــة 

ــايئ،  ــده الغ ــزوده ببع ــق، وت ــه العمي وأساس

ــة  ــة الحاكم ــوذج، والقيم ــر النم ــي جوه وه

التــي تحــدد النمــوذج وضوابــط الســلوك، 

وحــالل النمــوذج وحرامــه، ومــا هــو مطلــق 

باختصــار  فهــي  منظــوره.  مــن  ونســبي 

الكليــة، أو مرجعيتــه  النمــوذج  مســلات 

التــي تجيــب عــن األســئلة الكليــة والنهائية)5).

مفهوم التحيز 

يف اللغة: 

اللغــة، يف  تســتخدم كلمــة التحيــز، يف 

معنــى: االنضــام واملوافقــة يف الــرأي، وتبّنــي 

رؤيــة مــا. فالتحيــز، مــن حــوز: وكل مــن ضــم 

شــيئًا إىل نفســه، فقــد حــازه واحتــازه أيًضــا. 

))) عبــد الوهــاب، املســريي، رحلتــي الفكريــة: يف البــذور والجــذور 

.(360 )ص/  )005)م)،  الــشوق  دار  القاهــرة،  والثمــر، 

)5) ســوزان، حــريف، حــوارات الدكتورعبــد الوهــاب املســريي، دمشــق، دار 

الفكــر، )009)م)، )ص/ 77)).
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وانحــاز القــوم، تركــوا مركزهــم إىل آخــر.

وقولــه تعــاىل: }أَْو ُمتََحيِّــزًا إِىَل ِفئـَـٍة{: ]األنفــال: 

مــن  جاعــة  إىل  مائــاًل  »أو  معنــاه   ،](6

املســلمني، وانحــاز الرجــل إىل القــوم مبعنــى 

ــم«)6). ــز إليه تحي

العلــوم الجتماعيــة  التحيــز فــي 
واإلنســانية: 

مفهــوم »التحيــز«، يف العلــوم االجتاعيــة، 

ــوم  ــذه العل ــج وأدوات ه ــري إىل أن مناه يش

ليســت مطلقــة أو عامــة، كــا أن النتائــج 

ــك  ــتخدام تل ــا باس ــل إليه ــم التوص ــي يت الت

لــكل  صالحــة  ليســت  واألدوات  املناهــج 

زمــان ومــكان، ولكنَّهــا متحيــزة -مــن حيــث 

الصالحيــة- يف إطــار اجتاعــي، وســياق زمــاين 

محدديــن)7). فــال توجــد مناهــج »مجــردة 

بريئــة«، بــل هــي آليــات وإجــراءات تتضمــن 

ــة)8).  ــاء أيديولوجي ــددة وأعب ــزات مح تحي

المسيري والتحيز المعرفي: 

ــز املعــريف نفســها،  طرحــت مســألة التحي

ــن  ــه م ــد انتقال ــريي بع ــور املس ــى الدكت ع

)6) عبــد الوهــاب، املســريي، إشــكالية التحيــز، القاهــرة، املعهــد العاملــي 

ــالمي، )995)م)، )ص/ 8)). ــر اإلس للفك

)7) إبراهيــم، البيومــي غانــم، إشــكالية التحيــز يف فكــر أربعــة مفكريــن 

ــز«، مرجــع ســابق، ))/ 889). ــن، يف »إشــكالية التحي مري

ــد الوهــاب املســري، دمشــق،  ــور عب )8) ســوزان، حــريف، حــوارات الدكت

دار الفكــر، )009)م)، )ص/ )3)).

دمنهــور إىل اإلســكندرية للدراســة الجامعيــة، 

والتقاليــد  العــادات  يف  التبايــن  الحــظ  إذ 

ــة  ــة/ القري ــني املدين ــة) ب ــاذج اإلدراكي )والن

ــرى  ــة أخ ــن ناحي ــة، وم ــن ناحي ــة م املري

ومــع  املريــة،  الكوزموبوليتانيــة  املدينــة 

تعمــق قراءاتــه وأفــكاره، صــار التحيــز يف 

قلــب شــواغله البحثيــة. وكان انتقالــه إىل 

ــد رضورة  ــات املتحــدة، حاســًا يف تأكي الوالي

دراســة  مؤتــر  ولعــب   ... التحيــز  فهــم 

مســتقبل املــشوع الحضــاري بعــد حــرب 

ــه، يف  ــمة لدي ــة حاس ــر )973)م) نقط أكتوب

رضورة التنبــه لخطــورة اإلشــكالية، خاصــة 

مــع تبنــي كثرييــن ممــن حــروا املؤتــر يف 

مــر للتغريــب الكامــل.

ومــن خــالل مداوالتــه، مــع كثرييــن مــن 

أهــل الفكــر والثقافــة يف مر والعــامل العريب، 

خــالل الثانينيــات والتســعينيات مــن القــرن 

ــكالية  ــة إلش ــه الفكري ــورت رؤيت ــايض، تبل امل

بدايــة  يف  األول  مؤتريــن  عــر  التحيــز، 

بعــام  قبــل وفاتــه  والثــاين  التســعينينات، 

واحــد يف عــام )007)م)، باإلضافــة لكتــاب 

»العــامل مــن منظــور غــريب«، الــذي طــور فيــه 

ــا  ــالف م ــذا بخ ــز، ه ــكالية التحي ــه إلش رؤيت

ــددة)9).  ــه املتع ــرًا يف كتابات ــده متناث نج

)9) عبــد الوهــاب، املســريي، رحلتــي الفكريــة: يف البــذور والجــذور 

((5(  ،((( )ص/  )005)م)،  الــشوق،  دار  القاهــرة،  والثمــر، 
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ينطلـــق الدكتـــور املســـريي، بعـــد هـــذه 

الرحلـــة الطويلـــة التـــي امتـــدت لثالثـــة عقـــود 

مـــع إشـــكالية التحيـــز، مـــن رؤيـــة تـــدرك 

أن »قضيـــة التحيـــز« يف املنهـــج واملصطلـــح 

هـــي إشـــكالية تواجـــه أي دارس يف الـــشق 

ولكنَّهـــا  والجنـــوب،  والشـــال  والغـــرب 

تواجـــه املثقـــف يف العـــامل الثالـــث بحـــدة. 

ـــا  ـــة، له ـــة وثقافي ـــة حضاري ـــو ينشـــأ يف بيئ فه

ــة،  ــة املختلفـ ــة واملعرفيـ ــا الحضاريـ مناذجهـ

ولكنَّـــه مـــع هـــذا يجـــد منـــاذج أخـــرى 

تحـــاول أن تفـــرض نفســـها عـــى مجتمعـــه 

ــره)0)). ــه وفكـ وعـــى وجدانـ

وعلــوم اإلنســان عــى مســتوى املارســة 

-كــا يؤكــد املســريي- مهــا بلغــت مــن 

تجــرد، تحــوي تحيــزات أصحابهــا الفلســفية، 

ــوم  ــبة للعل ــة بالنس ــة معروف ــذه حقيق وه

لغالبيــة  بالنســبة  ومقبولــة  االجتاعيــة 

العاملــني يف هــذا الحقــل )ولكــن هنــاك 

ــن الســلوكيني، وغريهــم  ــون م ــا املتطرف دامئً

املــادة وقوانــني  ممــن ســقطوا يف حــأمة 

يف  شــيوًعا  التحيــزات  وأكــرث  الحركــة)... 

ــا ويف أرجــاء العــامل، هــو التحيــز لهــذا  بالدن

النمــوذج املعــريف الغــريب)))).

)0)) عبــد الوهــاب، املســريي، إشــكالية التحيــز، القاهــرة، املعهــد العاملــي 

للفكــر اإلســالمي، )995)م)، ))/ 9).

)))) عبد الوهاب، املسريي، إشكالية التحيز، مرجع سابق، )ص/ 8)).

بــل إنــه يــرى أن »التحيــز، أيًضــا، ينطبــق 

عــى العلــوم الطبيعيــة«، فثمــة صياغــات 

فلســفية )عقائديــة) كامنــة وراء التجــارب 

ــا. ــف وتفســري نتائجه ــة، ووراء تصني الطبيعي

بالقوانــني  تاًمــا  ترتبــط  العقائــد،  هــذه 

ــة  ــة مادي ــود رابط ــدم وج ــم ع ــة، رغ العلمي

ــر)))).  ــد واآلخ ــني الواح ــة ب رضوري

ينطلــق الدكتــور المســيري، بعــد هــذه 

لثالثــة  امتــدت  التــي  الطويلــة  الرحلــة 

عقــود مــع إشــكالية التحيــز، مــن رؤيــة 

تــدرك أن »قضيــة التحيــز« فــي المنهــج 

والمصطلــح هــي إشــكالية تواجــه أي 

دارس فــي الشــرق والغــرب والشــمال 

هــا تواجــه المثقــف فــي 
َّ
والجنــوب، ولكن

العالــم الثالــث بحــدة.

أنواع التحيز: 

والتحيـــز، كـــا يؤكـــد املســـريي، أنـــواع. 

ـــه  ـــراه اإلنســـان عـــى أن ـــا ي ـــز مل ـــاك التحي فهن

ـــز  ـــزام. كـــا أن التحي الحـــق، وهـــذا هـــو االلت

ــد  ــز قـ ــل. والتحيـ ــا للباطـ ــون أيًضـ ــد يكـ قـ

يكـــون واعيًـــا واضًحـــا، أو غـــري واٍع كامـــن، 

وهـــو األهـــم واألخطـــر. وهنـــاك تحيـــز 

)))) املرجع السابق، )ص/ 8)).
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داخـــل التحيـــز، أي حـــني يتبنـــى الباحـــث 

ـــوذج  ـــل من ـــن داخ ـــددة م ـــة مح ـــة معين رؤي

معـــريف متكامـــل تحيزاتـــه أكـــرث اتســـاًعا 

... ويظهـــر يف عمليـــة الركيـــز عـــى أفـــكار 

املنظومـــة  داخـــل  غريهـــا  دون  بعينهـــا 

موضـــع البحـــث.

ـــكار  ـــن األف ـــدد م ـــز لع ـــن يتحي ـــاك م وهن

مختلفـــة  معرفيـــة  أنســـاق  إىل  تنتمـــي 

ـــز  ـــا دون تيي ـــا كله ـــه يتبناه ـــة، ولكنَّ متناقض

ـــة  ـــة املعرفي ـــاب الرؤي ـــبب غي ـــق بس أو تفري

العميقـــة. كـــا أن هنـــاك تحيـــزًا جزئيًّـــا 

ــز  ــو تحيـ ــزيئ هـ ــز الجـ ــر كي. فالتحيـ وآخـ

ـــز  ـــا التحي ـــا. أم ـــيء م ـــد، أو ل ـــر واح لعنصـ

الـــكي فهـــو تحيـــز ملنظومـــة مـــا بـــكل 

تشـــابكاتها وتضميناتهـــا. وهنـــاك تحيـــز 

ــن  ــد مـ ــذي يُعـ ــا، الـ ــادي ضدنـ ــا املـ واقعنـ

ـــا  ـــس له ـــي لي ـــدة الت ـــزات الجدي ـــم التحي أه

ــابقة)3)). ــارات السـ ــري يف الحضـ نظـ

التحيز المفاهيمي والتبعية: 

ــان  ــة اإلنسـ ــريي، أن »محاولـ ــرى املسـ يـ

الغـــريب فـــرَض مناذجـــه عـــى الشـــعوب 

غـــري األوروبيـــة، أو محاولـــة النخـــب يف 

الشـــعوب غـــري األوروبيـــة التبنـــي الكامـــل 

)3)) املرجع السابق، )ص/ 9)- ))).

لهـــذا النمـــوذج املعـــريف بتحيزاتـــه بوعـــي 

ــعوب  ــذه الشـ ــع هـ ــي، يوقـ ــدون وعـ أو بـ

واملجتمعـــات يف مشـــاكل ال حصــــر لهـــا، 

تنبـــع مـــن عـــدم قـــدرة هـــذا »النمـــوذج« 

ـــع أو اإلســـهام  ـــع هـــذا الواق ـــل م ـــى التفاع ع

ــا  يف تفســـريه أو تغيـــريه، بـــل يـــؤدي تبنيهـ

أحيانًـــا إىل تدمـــريه«)))). 

ـــي هـــذه النـــاذج مبفاهيمهـــا كـــا  وتبن

هـــي دون تعديـــل أو نقـــد أو حتـــى وعـــي 

ــا بـــني  ــا اختياريًـ بتحيزهـــا ... يخلُـــق ترابطًـ

الباحـــث وهـــذه األفـــكار، أو تربـــة خصبـــة 

فيهـــا  تنمـــو  أن  األفـــكار  لهـــذه  ميكـــن 

وترعـــرع. لـــذا يجـــد الباحـــث، نفســـه، 

ـــل  ـــكار، ويهم ـــر واألف ـــض الظواه ـــزًا لبع متحي

أو يســـتبعد تاًمـــا البعـــض اآلخـــر، مـــاَّ 

يقـــع خـــارج نطـــاق االســـتعارات والنـــاذج 

ــة. الكامنـ

وتتعقـــد األمـــور أكـــرث، يف حالـــة تبنـــي 

بعـــض املجتمعـــات والنخـــب »تحيـــزات 

ــه  ــط تحيزاتـ ــس فقـ ــم«، وليـ ــر ضدهـ اآلخـ

ـــياقه  ـــريف وس ـــه املع ـــة منوذج ـــدة لطبيع العائ

الحضـــاري، ليبـــدأ يف النظـــر لذاتـــه عـــر 

ـــع  ـــريف، ليق ـــه املع ـــر ومنوذج ـــذا اآلخ ـــرآة ه م

)))) عبــد الوهــاب، املســريي، إشــكالية التحيــز، القاهــرة، املعهــد العاملــي 

للفكــر اإلســالمي، )995)م)، )ص/ 9) بتــرف.
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يف التبعيـــة الكاملـــة، ليبـــدأوا يف ترديـــد مـــا 

ــذا  ــتحدث هـ ــا يسـ ــون مـ ــون، ويتبنـ يقولـ

اآلخـــر مـــن علـــوم. 

املعرفـــة  أن  املســـريي،  يؤكـــد  ولهـــذا 

ـــب أن  ـــا يج ـــة، وأنن ـــت مطلق ـــانية ليس اإلنس

ـــة أو  ـــة يف أي معلوم ـــزات الكامن ـــدرك التحي ن

ـــدرك  ـــه، ون ـــل مع ـــح نتعام ـــوم أو مصطل مفه

ـــالمية  ـــة واإلس ـــزات العربي ـــني التحي ـــرق ب الف

وبـــني نظريتهـــا الغربيـــة، ونبـــني طبيعـــة 

ــا  ــني أثرهـ ــة، ونبـ ــزات الغربيـ ــذه التحيـ هـ

عـــى اإلنســـان واملجتمـــع. وال مانـــع -بعـــد 

ـــة  ـــزات الغربي ـــي بعـــض التحي ـــك- مـــن تبن ذل

مـــع اإلميـــان بأنهـــا تحيـــزات، وليســـت 

ــة)5)).  ــانية عامـ ــت إنسـ ــات أو ثوابـ مطلقـ

تحيزات النموذج المعرفي 
الغربي: 

ــريف  ــوذج املعـ ــريي أن»النمـ ــد املسـ يؤكـ

الغـــريب الحديـــث« -وهـــو منـــوذج عقـــالين 

ـــن وراء  ـــوذج الكام ـــو النم ـــادي- ه ـــي م نفع

ـــا  ـــا يف حياتن ـــي تواجهن ـــرية الت ـــزات الكث التحي

ـــوذج  ـــو النم ـــة، وه ـــا العلمي ـــة وأبحاثن اليومي

الكامـــن وراء معظـــم معارفنـــا وعلومنـــا 

وكثـــري مـــن مواقفنـــا ... 

)5)) ســوزان، حــريف، حــوارات الدكتــور عبــد الوهــاب املســري، دمشــق، 

ــر، )009)م)، ))/ 306، 307). دار الفك

وقــد حــــر املســــري تحيـــــزات هــذا 

النمــوذج فيــــــا يـــــي)16(: 

عــى  املــادي  للطبيعــي/  التحيــز   (((

اإلنســاين. حســاب 

))) التحيز للعام عى الخاص.

ــا  ــدود وم ــوس واملح ــز للمحس )3) التحي

ــال محــدود  ــاس والكمــي عــى حســاب ال يق

ــي. ــاس والكيف ــا ال يق وم

والواحــدي  للبســيط  التحيــز   (((

واملتجانــس عــى حســاب املركــب والتعــددي 

املتجانــس. وغــري 

)5) التحيــز للموضوعــي عــى حســاب 

ــذايت. ال

العامــة،  للمصطلحــات  التحيــز   (6(

تنبــذ  التــي  الكميــة  الوصفيــة،  الدقيقــة، 

الركيــب. عــن  وتبتعــد  املجــاز 

)7) التحيــز للدقــة البالغــة يف التعريفــات 

واملطالبــة بــأن تكــون جامعــة مانعــة واضحة.

)8) التحيــز ضــد الغائيــة والخصوصيــة 

واالنقطــاع، والتحيــز لالغائيــة والعموميــة 

ــد الوهــاب املســري، مرجــع  ــور عب )6)) ســوزان، حــريف، حــوارات الدكت

ســابق، )ص/ 3)3).
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واللغــة  واالســتمرارية  املاديــة  والواحديــة 

الرياضيــة بهــدف تيســري التحكــم اإلمريــايل.

 

المبحث الثاني

المسيري وتأسيس فقه التحيز

العالم من منظور عربي 
إسالمي: 

وتعمـق  للتحيـز،  املسـريي  رؤيـة  تبلـور 

إدراكـه ملدى تركيبيتـه، وأن التحيزات املعرفية 

أمـر كامـن يف مناذجنـا اإلدراكية، وهـو ما أدى 

إىل اسـتبطان النمـوذج اإلدرايك املتحيز للغرب 

دون وعـي، كان وال بـد أن يـرى العـامل مـن 

منظـور عـريب، ال مـن منظـور غـريب.

انطلــق املســريي، مــن اإلحســاس الغامــر 

لديــه، بــأن املناهــج التــي يتــم اســتخدامها يف 

الوقــت الحــارض يف العلــوم العربية اإلنســانية 

ليســت محايــدة تاًمــا، لكنَّهــا تعــر عــن 

ــال  ــدد مج ــي تح ــم، الت ــن القي ــة م مجموع

الرؤيــة ومســار البحــث، وتقــرر مســبًقا كثــريًا 

ــيس  ــاء وتأس ــد رضورَة بن ــج، ليؤك ــن النتائ م

ــز. ــد لدراســة التحي ــم جدي عل

ــون،  ــزة للك ــه املتمي ــعٍ رؤيت ــكل مجتم فل

والتحيــزات الناجمــة عنهــا. ونحــن، كوننــا 

عربًــا مســلمني، لنــا رؤيتنــا الكونيــة املتميــزة 

وتحيزاتنــا النابعــة مــن واقعنــا التاريخــي 

ــا  ــن رؤيتن ــا ع واإلنســاين والوجــودي، وتخلين

لصالــح  وعــي  بغــري  أو  بوعــي  وتحيزاتنــا 

ــر  ــا ننظ ــة، جعلن ــزات الغربي ــة والتحي الرؤي

ألنفســنا مــن وجهــة نظــر الغــرب، وهــو 

األمــر الــذي أدى لتبعيتنــا املعرفيــة والعملية، 

ــه. ــا ل ــا وعمليً ــاًدا معرفيً ــلس قي ــا أس وجعلن

علم جديد لدراسة التحيز: 

ليــس األمــر عنــد املســريي، مجــرد تفكيــك 

ــف  ــريب وكش ــريف الغ ــوذج املع ــوالت النم ملق

ــيس  ــو تأس ــوح ه ــن كان الطم ــه، لك تحيزات

وبنــاء علــم جديــد للتعامــل مــع مفهــوم 

ــه  ــه ومناهج ــه آليات ــد ل ــم جدي ــز، عل التحي

ومرجعيتــه، يتعامــل مــع قضايــا التحيــز، 

ــا.  ــاد بخصوصه ــاب االجته ــح ب ويفت

ــس  ــوا أس ــم يضع ــون لـ ــرب املحدث فالع

ــردد وراء  ــوم عــى اإلطــالق.. ونحــن ن أي عل

الغربيــني مــا يقولــون، ونتبنــى ما يســتحدثون 

مــن علــوم، أمــا أن نؤســس علوًمــا جديــدة يك 

تتعامــل مــع اإلشــكاليات الخاصــة بنــا، فهــذا 

مــا لـــم يحــدث يف تاريــخ الحضــارة العربيــة 

الحديثــة. كــا أن اإلحســاس بالتهديــد الواقــع 

ــة أو  ــت قومي ــة -ســواء كان ــة األم عــى ُهوي

دينيــة- بســبب تبنيهــا لنــاذج ورؤى اآلخــر، 
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للتضمينــات  أحيانًــا  عميــق  إدراك  دون 

القيــام  يجعــل  النــاذج،  لهــذه  املعرفيــة 

ــت)7)). ــرض الوق ــة ف ــذه املهم به

فالعــرب المحدثــون لـــم يضعــوا أســس 

أي علــوم علــى اإلطــالق.. ونحــن نــردد 

وراء الغــربــيـــيــــن مــا يقولــون، ونتبنــى 

مــا يستحدثـــــون مــن علــــــوم، أمــا أن 

نؤســس علوًمــا جديــدة كــــي تتعامــل 

مــع اإلشــكاليات الخاصــة بنــا.

فقه التحيز: 

اقــرح املســريي، تأســيس علــم جديــد، 

أطلــق عليــه »فقــه التحيــز«، يركــز عــى 

قضيــة التحيــز يف النــاذج املعرفيــة، الناتجــة 

عــن مجموعــة مــن القيــم الكامنــة املســترة 

يف النــاذج املعرفيــة، والوســائل واملناهــج 

البحثيــة التــي توجــه الباحــث دون أن يشــعر 

بهــا، وإن شــعر بهــا وجدهــا لصيقــة باملنهــج 

والتــي  منهــا،  التخلــص  يصعــب  لدرجــة 

ــد  ــه وتح ــن حريت ــريًا م ــث كث ــلب الباح تس

ــه)8)).  ــال رؤيت ــه ومج ــن حركت م

)7)) عبــد الوهــاب، املســريي، إشــكالية التحيــز، القاهــرة، املعهــد العاملــي 

للفكــر اإلســالمي، )995)م)، ))/ 0)).

)8)) عبد الوهاب، املسريي، إشكالية التحيز، مرجع سابق، )ص/ 0)).

ــة  ــز، مــن نقطــة ذاتي ــه التحي ــق فق ينطل

تحيزاتــه،  عــن  الباحــث  بإفصــاح  تتعلــق 

الناتجــة عــن النمــوذج املعــريف الــذي يتبنــاه 

ــا،  ــًدا، وتجميعه ــا وتحدي بشــكل أكــرث وضوًح

للتعــرف عــى جوانــب التحيــز يف املنهــج 

وأدواتــه ومفاهيمــه ومصطلحاتــه، ليصــل 

املنهــج،  يف  التحيــز  إشــكالية  تعريــف  إىل 

ــر  ــه، وتطوي ــاته وآليات ــض س ــاف بع واكتش

ــؤدي إىل ظهــور منــوذج معــريف  ــول قــد ت حل

»فقــه  املســريي  يســميه  مــا  أو  بديــل، 

التحيــز«.

ــداًل  ــه« ب ــة »فق واملســريي يســتخدم كلم

األوىل  الكلمــة  أن  مؤكــًدا  »علــم«،  مــن 

واالحتــايل  االجتهــادي  البعــد  تســرجع 

واإلبداعــي للمعرفــة، عــى عكــس كلمــة 

»علــم« التــي تؤكــد جوانــب الدقــة واليقينيــة 

والنهائيــة)9)).  والحياديــة 

ــاب  ــح ب ــة لفت ــو محاول ــه ه ــذا الفق وه

الغربيــة  الحضــارة  بخصــوص  االجتهــاد 

ــب،  ــذا وحس ــس ه ــة، ولي ــا املعرفي ومناذجه

ا ســيعّر عــن تحيزاتنــا العربية اإلســالمية،  وإمنَّ

لدراســة  تركيبًــا  أكــرث  وســائل  لتطويــر 

املجتمعــات العربيــة اإلســالمية والظواهــر 

الخاصــة بنــاذج املنطقــة العربيــة اإلســالمية، 

)9)) املرجع سابق، )ص/ 0)).
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وإثــراء النــاذج الســائدة وتوســيع حدودهــا 

ــاذج  ــن من ــول م ــث تتح ــا، بحي ــزاج به واالمت

غربيــة تســتند إىل معطيــات املجتمــع الغــريب 

الحديــث، إىل منــاذج عامليــة إنســانية تســتند 

ــكيالت  ــكل التش ــة ب ــة مركب ــة وثيق إىل معرف

ــا  ــا وتعرجاته ــكل خصوصياته ــة، وب الحضاري

أعــى  إىل  تصــل  أن  وتحــاول  ونتوءاتهــا، 

درجــات التجريد وأدق درجــات التخصص)0)).

أهداف الفقه الجديد: 

ــب  ــد -بحس ــه الجدي ــذا الفق ــدف ه يه

ــرى املســري إىل:  ــا ي م

ــة  ــزات )الغربي ))) اكتشــاف بعــض التحي

ــا  ــا ومناهجن ــة يف مصطلحاتن ــا) الكامن أساًس

وأدواتنــا البحثيــة وقيمنــا املعرفيــة؛ ألنَّهــا أكرث 

ــن  ــورة، وألن الكثريي ــيوًعا وخط ــزات ش التحي

يــرون القيــم الغربيــة قيــًا عامليــة، ويتبنونهــا 

ــن  ــا الغربيــة، منكري دون إدراك لخصوصيته

اإلســالمية،  العربيــة  خصوصيتهــم  بذلــك 

داخــل  التحيــزات  إهــال  دون  ولكــن 

ومناهــج  مصطلحــات  واقــراح  حضارتنــا، 

وأدوات وقيــم معرفيــة بديلــة تتســم بقســط 

ــة)))).  ــا الحيادي ــتقالل ورمب ــن االس ــر م أك

)0)) املرجع السابق، )ص/ ))).

)))) عبــد الوهــاب، املســريي، إشــكالية التحيــز، القاهــرة، املعهــد العاملــي 

للفكــر اإلســالمي، )995)م)، ))/ 0)).

))) إدخــال الــذات والخــرة الشــخصية 

يف عمليــة اإلدراك واإلنصــات للوجــدان، ال 

إســكاته، والبعــد عــن املوضوعيــة املتلقيــة يف 

ــة. ــر املدروس ــل الظواه التعام

ــي  ــي تدع ــق الت ــن الحقائ ــرر م )3) التح

ــه  ــدرك مــا يقــوم ب ــة ومطلقــة، ون أنهــا صلب

ــة  ــائل مختلف ــق بوس ــن يَلّ الحقائ ــض م البع

لتوظيفهــا يف خدمــة وجهــة نظــر معينــة، مــن 

ــز)))). خــالل منــوذج معلومــايت متحي

ــقوط  ــن الس ــا م ــز يحمين ــه التحي ))) فق

انتهــاء  وإعــالن  الفلســفية،  العدميــة  يف 

ــٍة  ــق مــن رؤي ــه ينطل ــخ)؛ ألنَّ ــم )والتاري العل

يواكبهــا  التحيــز،  تجــاوز  آليــات  تؤمــن 

يســتفيد  بديــل،  معــريف  منــوذج  صياغــة 

ــارب  ــوم والتج ــريب، وكل العل ــم الغ ــن العل م

التاريخيــة، وينطلــق مــن تراثنــا، حتــى ميكــن 

ــا  ــق به ــدة نحق ــوم جدي ــد معــارف وعل تولي

اإلبداعيــة)3)). إمكانياتنــا 

)5) تأكيــد الطبيعــة الثوريــة اإلبداعيــة 

لرفــض التحيــز، ومــا تــؤدي إليــه مــن رؤيــة 

ــف الباحــث  ــذات واآلخــر، وتعري ــدة لل جدي

مــن  االنتقــال  عمليــة  بنفســه  والقــارئ 

)))) عبد الوهاب، املسريي، إشكالية التحيز، مرجع سابق، )ص/ 0)).

)3)) املرجع السابق، )ص/ ))).
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ــوذج  ــز) إىل النم ــوض )املتحي ــوذج املرف النم

)املســتقل))))).  الجديــد 

الحديــث، ال  العــريب  الفكــر  إثــراء   (6(

ــج  ــا مبنه ــا أيًض ــب، إمنَّ ــدة وحس ــة جدي برؤي

جديــد ... حيــث ســيتمكن الباحــث والقــارئ 

ــه  ــي تكن ــد الت ــض القواع ــتخلص بع أن يس

مــن اكتشــاف مواطــن التحيــز يف مناهــج 

وأدوات وقيــم يواجههــا يف بحثــه العلمــي أو 

ــة)5)). ــه العملي حيات

فهم عملية التحيز: 

التحيــز، مرتبــٌط تــام االرتبــاط برؤيــة 

الكــون، فرؤيــة الكون هــي القاعدة األساســية 

التــي تولــد منهــا كل املفاهيــم واألفــكار 

واملصطلحــات التــي تكــون النمــوذج املعــريف 

الــذي يعالــج بــه الباحــث قضايا مجتمعــه)6)).

ــا أن  ويف ضــوء رؤيــة الكــون هــذه، ميكنن

نفهــم التحيــز، يف ضــوء قاعدتــني أساســيتني، 

حتــى نــدرك أبعــاده، ونلــم بجوانبــه الظاهرة 

والكامنــة بأنواعهــا املختلفــة، ومــدى تأثرياتهــا 

يف توجهاتنــا ورؤانــا الفكريــة.

)))) املرجع السابق، )ص/ 3)، ))).

)5)) عبــد الوهــاب، املســريي، إشــكالية التحيــز، القاهــرة، املعهــد العاملــي 

للفكــر اإلســالمي، )995)م)، ))/ 60).

)6)) عبد الوهاب، املسريي، إشكالية التحيز، مرجع سابق، )ص/ 60).

وهاتان القاعدتان هما: 

القاعدة األوىل- حتمية التحيز: 

فهـم  يف  الصحيحـة  البـدء  نقطـة  تكمـن 

التحيـز مـن إدراك كونـه أمـرًا حتميًـا، مالصًقا 

لإلنسـان. فـكل مـا هـو إنسـاين يحـوي عـى 

قـدر مـن التفـرد والذاتيـة، ومـن ثـم التحيـز. 

فـ»اإلميـان« بالتحيـز هـو رفض لفكرة بسـاطة 

ولفكـرة  وسـلبيته،  اإلدراك  وآلليـة  الواقـع، 

القانـون العـام، وهـو تأكيد بأن عقل اإلنسـان 

مبـدع وفعـال، وأن دوافعه مركبـة، وهو دفاع 

عـن مركزيـة اإلنسـان ضـد الفلسـفات املادية 

الطفوليـة التـي ال تـرىض إال بوحـدة الطبيعـة 

وواحديتهـا، وال تقنـع إال بعـامل أملـس)7)).

القاعدة الثانية- التحيز ليس بنهايئ: 

يؤكـد املسـريي أن التحيز هـو حتمية التفرد 

واالختيـار اإلنسـاين.. وهـذه السـمة املزدوجـة 

للتحيـز هـي تعبـري عـن تلـك الثنائيـات التي ال 

ميكـن اختزالهـا أو تصفيتها أو تسـويتها.ومن ثم 

يكـون التحيـز حتميًّا وليـس نهائيًّـا: حتمي، فال 

ميكـن تجـاوزه، وليـس نهائيًـا، فهـو ليـس نهاية 

املطاف، فالنهايئ هو اإلنسـانية املشركة )والقيم 

األخالقيـة) التـي تسـبق أي تنـوع أو تحيـز)8)).

)7)) املرجع السابق، )ص/ ))).

)8)) املرجع السابق، )ص/ ))).
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منطلقات فقه التحيز: 

جوهــر فقــه التحيــز هــو اســتعادة ثنائيــة 

اإلنســان  واســرجاع  والطبيعــة،  اإلنســان 

ــامل  ــرد إىل الع ــن أن ي ــب ال ميك ــن مرك ككائ

ــذا  ــات ه ــم منطلق ــإن أه ــذا ف ــي؛ ل الطبيع

الفقــه الجديــد، كــا يراهــا املســريي هــي)9)): 

)1( اســـــتناده إىل يقــن ليــس بكامــل 

ــتمر:  ــاد مســ واجته

ففقــه التحيــز ميتــاز بناذجــه الفضفاضة، 

ــات  ــة، وال اإلجاب ــني الصارم ــرف القوان وال يع

هــو  ــا  إمنَّ الكاملــة،  املوضوعيــة  النهائيــة 

منــوذج اجتهــادي، يطمــح إىل التوصــل إىل 

قــدر معقــول مــن املعرفــة، يســمح بتفســري 

ــه،  ــريه كل ــع دون تفس ــن الواق ــري م ــدر كب ق

ويســتخدم مصطلحــات »أكــرث تفســريية« 

موضوعــي  مــن  بــداًل  تفســريية«  و»أقــل 

وذايت، فالتحيــزات كامنــة يف املعرفــة، ومــا 

ــا. ــا أو نهائيً ــس عامليً ــرء لي ــه امل يقول

)2( ال يوجــد مجــال للتحكــم الكامــل يف 

الواقــع: 

الوقــوع  مــن  يحمينــا  التحيــز  وفقــه 

وإعــادة  العــامل،  يف  اإلمريــايل  التحكــم  يف 

ــرة، دار  ــريب، القاه ــور غ ــن منظ ــامل م ــريي، الع ــاب، املس ــد الوه )9)) عب

الهــالل، ))00)م)، )ص/ 88)- 305).

االعتبــار لــكل يشء يف الوجــود، وإدراك معنــى 

األرض. االسـتـخـــالف يف 

)3( ال اختزال وال تصفية للثنائيات: 

فقــه التحيــز يعيــد الثنائيــات إىل الواقــع، 

وينظــر للعــامل ككل متاســك، ال كل عضــوي 

مصمــت، محــاواًل الوصــول إىل خصوصيــة 

الخــاص  ومنحناهــا  وتنوعهــا  ظاهــرة  كل 

وشــخصيتها، دون أن يهمــل عموميتهــا.

آليات تجاوز التحيز: 

يــرى املســريي أنــه ميكــن تجريــد التحيــز 

مــن معانيــه الســلبية، وأن نكتشــف معانيــه 

ــز  ــر التحي ــي تنك ــات الت ــة. فالنظري اإليجابي

هــي ذاتهــا متحيــزة، فهــي تــرى الواقــع 

ــا بســيطًا قابــاًل للتفســري  ــا ماديً باعتبــاره كيانً

يف كليتــه مــن خــالل قوانــني الطبيعــة املاديــة 

الصارمــة، والعقــل قــارص... يف حــني أن الواقــع 

متنــوع ومركــب، والعقــل ليــس قــارًصا، لكنَّــه 

فعــال، يبقــي ويســتبعد ويجــرد ويفــكك 

ويركــب ويصحــح ويضخــم ويهمــش، ويصوغ 

منــاذج معرفيــة يــدرك العــامل مــن خاللهــا)30).

مــن هــذا املنطلــق يؤكــد املســريي، أن 

حتميــة  إدراك  هــي  التجــاوز  آليــات  أوىل 

)30) ســوزان، حــريف، حــوارات الدكتــور عبــد الوهــاب املســري، دمشــق، 

ــر، )009)م)، ))/ 7)3). دار الفك
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ــا  ــكل م ــا لإلنســان. ف ــه مالصًق ــز، وكون التحي

ــرد  ــن التف ــدر م ــى ق هــو إنســاين يحــوي ع

فـ»اإلميــان  التحيــز.  ثــم  ومــن  والذاتيــة، 

ــع،  ــز هــو رفــض لفكــرة بســاطة الواق بالتحي

وآلليــة اإلدراك وســلبيته، ولفكــرة القانــون 

العــام، وهــو تأكيــد بــأن عقــل اإلنســان مبدع 

وفعــال، وأن دوافعــه مركبــة، وهــو دفــاع عــن 

مركزيــة اإلنســان ضــد الفلســفات املاديــة 

الطفوليــة التــي ال تــرىض إال بوحــدة الطبيعــة 

ــس«))3). ــامل أمل ــع إال بع ــا، وال تقن وواحديته

يــرى المســيري أنــه يمكــن تجريد التحيز 

نكتشــف  وأن  الســلبية،  معانيــه  مــن 

التــي  فالنظريــات  اإليجابيــة.  معانيــه 

تنكــر التحيــز هــي ذاتهــا متحيــزة، فهي 

مادًيــا  ــا 
ً
كيان باعتبــاره  الواقــع  تــرى 

كليتــه  فــي  للتفســير   
ً

قابــال ا 
ً
بســيط

مــن خــالل قوانيــن الطبيعــة الماديــة 

قاصــر. والعقــل  الصارمــة، 

واآلليــة الثانيــة، أن يكــون نقدنــا للحضارة 

الغربيــة نقــًدا كليًــا، وأال يقف جهدنــا النظري 

عنــد املســتوى الجــزيئ أو التطبيقــي، مــع بقاء 

ــه ... لكــن يجــب أن تكــون  ــاء عــى حال البن

ــن  ــدر ع ــة، تص ــاملة وعميق ــرة ش ــا نظ لدين

ــد الوهــاب املســري، مرجــع  ــور عب ))3) ســوزان، حــريف، حــوارات الدكت

ســابق، )ص/ 7)3).

اإلميــان بأنــه ال يوجــد مســار طبيعــي وعاملــي 

ــار  ــة ملس ــاك إمكاني ــد، وأن هن ــي واح وحتم

آخــر وتوصــل إىل منــوذج آخــر يســتند إىل 

منطلقــات أخــرى ويــدور يف أُطر مختلفــة))3).

ثــم يتبــع ذلــك توضيــح نقائــص النمــوذج 

املعــريف الغــريب، فهــو: 

))) منــوذج معــاد لإلنســان، وينكــر عليــه 

أي خصوصيــة، وينكــر أن عقلــه مبــدع وفعال 

ومــن ثــم ينفــي مركزيتــه يف الكــون)33).

كافــر  الغــريب،  املعــريف  املــشوع   (((

باملعنــى العميــق للكلمــة، فهــو ليــس كافــرًا 

ــان  ــر باإلنس ــو كاف ــا ه ــب وإمنَّ ــه وحس باإلل

ثــم مــوت  اإللــه،  يعلــن مــوت  إذ  أيًضــا 

اإلنســان ككائــن متميــز عــن الطبيعــة، وينزع 

القداســة عــن كل يشء، وينكــر املعنــى))3).

)3) وهـو مشوع مسـتحيل مـن الناحيتني 

فهـو مسـتحيل معرفيًـا،  والعمليـة،  املعرفيـة 

رقعـة  أن  متعصـب  بيقـني  يفـرض  ه  ألنَـّ

وسـتتزايد  بالتدريـج  سـتتناقص  املجهـول 

رقعـة املعلـوم، وأن تحكـم اإلنسـان يف الواقع 

ــرة، دار  ــريب، القاه ــور غ ــن منظ ــامل م ــريي، الع ــاب، املس ــد الوه ))3) عب

الهــالل، ))00)م)، )ص/ 08)، 09)).

)33) عبــد الوهــاب، املســريي، إشــكالية التحيــز، القاهــرة، املعهــد العاملــي 

للفكــر اإلســالمي، )995)م)، ))/ 9)).

))3) عبد الوهاب، املسريي، إشكالية التحيز، مرجع سابق، )ص/ 50).
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سـيصبح كامـاًل، وهـو افـراض أقل مـا يوصف 

يحـاول  أنـه  كـا  وسـاذج،  طفـويل  أنـه  بـه 

الوصـول إىل مسـتويات مـن التعميم ال تررها 

بالتعميـم.  قامـوا  مـن  عنـد  املعرفـة  درجـة 

املـشوع  فهـذا  العمليـة،  الناحيـة  مـن  أمـا 

املصـادر  يف  والتحكـم  التنميـة  عـى  املبنـي 

أن  حـني  يف  واالسـتهالك،  اإلنتـاج  وتعظيـم 

التقـدم املسـتمر الـال نهـايئ قد ارتطـم بحائط 

كـوين صلـب متعلـق باملـوارد الطبيعيـة فـال 

ميكـن محاكاتـه دون هـالك الكوكـب كلـه)35).

عــى  التأكيــد  اآلليــات  هــذه  وثالــث 

نســبية الغــرب، فــإذا كان الغــرب قــد تحــول 

إىل مطلــق، فإنَّــه يجــب أن يســتعيد نســبيته 

وتاريخيتــه وزمنيتــه، وإذا كان يشــغل املركــز 

ــًرا  ــرى عن ــرة أخ ــح م ــب أن يصب ــه يج فإنَّ

ــامل  ــون ع ــرى تك ــارص أخ ــن عن ــًدا ضم واح

اإلنســان، وإذا كان يعتــر نفســه عامليًــا وعاًمــا 

ــه؛  ــه ومحليت ــني خصوصيت ــد أن نب ــه ال ب فإنَّ

ــرة  ــا م ــح غريبً ــب أن يصب ــرب يج أي إن الغ

ــا، وذلــك مــن خــالل اســتعادة  أخــرى ال عامليً

املنظــور العاملــي والتاريخــي املقــارن بحيــث 

ــح التشــكيل الحضــاري الغــريب تشــكياًل  يصب

حضاريًــا واحــًدا لــه خصوصيتــه وســاته 

وتاريخــه، ويعنــي هــذا محاولــة الوصــول إىل 

)35) املرجع السابق، )ص/ 50، )5).

رؤيــة عامليــة حقــة مــن خــالل مقارنــة البنــى 

الحضاريــة والتجــارب التاريخيــة املختلفــة 

ــان  ــل اإلنس ــي تعام ــددة الت ــاذج املتع والن

فأبــدع أشــكااًل  العــامل،  مــن خاللهــا مــع 

قوانينهــا  لهــا  متنوعــة  خاصــة  حضاريــة 

الداخليــة، وتنبــع إنســانيتها مــن خصوصيتهــا، 

ال مــن خــالل اتســاقها مــع قانــون عاملــي عــام 

وهمــي، هــو يف نهايــة األمر»قانون غــريب«)36).

رضورة  هــي  اآلليــات،  هــذه  ورابــع 

االنفتــاح عــى العــامل واالســتفادة مــن الــراث 

للحضــارات  والفكــري  والثقــايف  الحضــاري 

ــا  ــك زاًدا معرفيً ــي تل ــة الت ــة املختلف العريق

غزيــرًا يف فهــم اإلنســان واملجتمــع والطبيعــة، 

ــالح  ــيؤدي إىل إص ــامل س ــى الع ــاح ع فاالنفت

بعــد  بنــا  لحــق  الــذي  املعــريف  التشــوه 

ــم  ــة مــن االســتعار الغــريب ت ســنوات طويل

ــرب)37). ــة الغ ــرة مركزي ــيخ فك ــا ترس فيه

ويمكن توضيح منهج المسيري 
في تجاوز التحيز في الخطوات 

التالية: 

ـــة  ـــة خاص ـــي نقط ـــة ه ـــة البداي ))) نقط

بالباحـــث ذاتـــه، إذ يجـــب أن يثـــق بنفســـه ويف 

)36) عبد الوهاب، املســريي، إشــكالية التحيز، مرجع سابق، )ص/ 55- 59).

ــرة، دار  ــريب، القاه ــور غ ــن منظ ــامل م ــريي، الع ــاب، املس ــد الوه )37) عب

الهــالل، ))00)م)، )ص/ )8)- 86)).
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ـــى القـــدرة عـــى  ـــداع، مبعن ـــه عـــى اإلب مقدرت

ربـــط التفاصيـــل بعضهـــا ببعـــض وتجريـــد 

ــار  ــه غبـ ــن نفسـ ــض عـ ــاذج، وأن ينفـ النـ

ـــت  ـــي هيمن ـــة الت ـــاذج الدخيل ـــة، والن الهزمي

علينـــا، وأن يعـــر عـــن مشـــاعره ووجدانـــه 

ـــض  ـــت رف ـــس الوق ـــه. ويف نف ورؤاه وتصورات

تجيـــد الـــذات الحضاريـــة واالعـــراف بفشـــلنا 

يف تطويـــر حداثـــة عربيـــة إســـالمية ندخـــل 

بهـــا القـــرن الحـــادي والعشيـــن. وإدراك 

أثـــر اإلمرياليـــة التـــي حطمـــت كثـــريًا مـــن 

أبنيتنـــا الحضاريـــة والثقافيـــة واالقتصاديـــة 

وقدرتنـــا  بالدنـــا  ونهبـــت  واالجتاعيـــة، 

ـــا  ـــه، وإدراك أن ضعفن ـــذا كل ـــاوز ه ـــى تج ع

ــة أن  ــأ لإلمرياليـ ــذي هيـ ــو الـ ــي هـ الداخـ

تحتلنـــا وتســـتعمرنا. وأن الفقـــه الجديـــد 

ــا هـــو  ـ ــز ليـــس عـــودة للـــوراء، وإمنَّ للتحيـ

ــتوردة  ــزة واملسـ ــاذج الجاهـ ــد أن النـ تأكيـ

اجتهـــاد  مـــن  بـــد  وال  لنـــا،  تصلـــح  ال 

جديـــد لبنـــاء منوذجنـــا املعـــريف الخـــاص 

يناســـب ســـياقنا الحضـــاري واملعـــريف)38).

))) أن يثــق الباحــث، يف جهــده، ويــدرك 

تاًمــا أنــه إن توصــل إىل نتائــج تختلــف عــا 

ــه أن  ــا علي ــا، وإمنَّ ــال يشــك فيه هــو ســائد ف

يخترهــا املــرة تلــو املــرة ليتأكــد مــن مقدرتها 

ــرة، دار  ــريب، القاه ــور غ ــن منظ ــامل م ــريي، الع ــاب، املس ــد الوه )38) عب

الهــالل، ))00)م)، )ص/ )8)- 86)).

التفســريية، فــإن تأكــد مــن أن النتائــج التــي 

ــى  ــريية أع ــدرة تفس ــع مبق ــا تتمت ــل له توص

مــاَّ هــو ســائد، فعليــه أن يتمســك بهــا 

ــي  ــذه ه ــإن ه ــتاتة؛ ف ــا باس ــع عنه ويداف

ــم)39). ــر العل ــدة لتطوي ــة الوحي الطريق

فاإلنســان  التحيــز،  حقيقــة  إدراك   (3(

بإدراكــه للتحيــز يأخــذ حــذره منــه، بــل إنــه 

يــدرك التحيــزات الكامنــة يف رؤيتــه وطريقــة 

يتجــاوز  أن  فيحــاول  ذاتــه،  هــو  إدراكــه 

الســلبي منهــا ويوســع مــن نطاقهــا اإليجــايب.

ــة  ــز، وإدراكــه إلمكاني وإدراك الباحــث للتحي

اكتشــافه، ســيجعله يبحــث عــن مناهــج 

جديــدة لتنــاول الواقــع)0)).

الواضحــــــة  الســـــات  أن  إدراك   (((

ــى  ــل ع ــة، تظ ــة الغربي ــوالت التحليلي للمق

املســتوى الســيايس واالقتصــادي واالجتاعــي، 

ــذي  ــريف ال ــتوى املع ــًدا إىل املس ــل أب وال تص

ــر،  ــة يف الفك ــلات الكامن ــع املس ــل م يتعام

ــة  ــة عــن األســئلة النهائي ــي تشــكل إجاب والت

ــون)))).  ــان يف الك ــه اإلنس ــي تواج الت

)39) عبــد الوهــاب، املســريي، إشــكالية التحيــز، القاهــرة، املعهــد العاملــي 

للفكــر اإلســالمي، )995)م)، ))/ 59).

)0)) ســوزان، حــريف، حــوارات الدكتــور عبــد الوهــاب املســري، دمشــق، 

ــر، )009)م)، ))/ 8)3). دار الفك

)))) عبــد الوهــاب، املســريي، إشــكالية التحيــز، القاهــرة، املعهــد العاملــي 

للفكــر اإلســالمي، )995)م)، ))/ 9)).
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مرتبــط  املعــريف  البعــد  أن  إدراك   (5(

مــن  شــكل  هــو  الــذي  الدينــي،  بالبعــد 

ــرف إىل  ــه ين ــريف؛ إذ إن ــد املع ــكال البع أش

بعــض األســئلة النهائيــة، مثــل رؤيــة اإلنســان 

وجــوده،  مــن  والهــدف  ولنفســه  للكــون 

ــة  ــد مــن فحــص العالقــات الضمني ــذا ال ب ول

والريحــة بــني املفاهيــم العلميــة والعقائــد 

واملســلات الكامنــة فيهــا)))).

اإلنســانية،  اللغــة  مــن  االســتفادة   (6(

تجــاوز  يف  مســاعدتنا  عــى  وقدرتهــا 

بنــاء  التحيــز، وعــى  مــن  كثــرية  أشــكال 

منــاذج معرفيــة قــد تكــون نتــاج تجربتنــا 

يف  تســاعدنا  كــا  الخاصــة،  الحضاريــة 

التعامــل مــع أنفســنا ومــع واقعنــا، ومــع 

اآلخــر الــذي ميكنــه مــن خــالل االجتهــاد 

الحضاريــة  مناذجنــا  خصوصيــة  يــدرك  أن 

وراءهــا. الكامنــة  املشــركة  واإلنســانية 

)7) حينــا تواجهنــا ظاهــرة غربيــة )أو أي 

ظاهــرة) ســنحاول معرفــة ظروفهــا التاريخيــة 

ــأي ظاهــرة ال توجــد فجــأة،  ــة، ف واالجتاعي

ــا،  ــا مــن األســباب أدى إليه ــل إن مثــة مركبً ب

وهــي جــزء مــن نســيج مجتمعــي حضــاري 

تــرك فيهــا تحيزاتــه توجهاتــه وآالمــه وأحزانــه 

)))) ســوزان، حــريف، حــوارات الدكتــور عبــد الوهــاب املســري، دمشــق، 

ــر، )009)م)، ))/ 9)3). دار الفك

ورؤاه وعنريتــه. ومــن شــأن هذه الدراســة، 

تقويــم أســس املعرفــة الغربيــة والتأكيــد 

عــى خصوصيتهــا ومحدوديتهــا ونســبيتها)3)).

)8) إلغــاء االعتــاد عــى الرجمــة ألســاء 

األشــياء ومعانيهــا، وبــداًل مــن ذلــك ال بــد من 

ــث  ــياقها، بحي ــرة يف س ــر إىل أي ظاه أن ننظ

ــا  ــذي يشــري إليه ــح الغــريب ال ــدرس املصطل ن

ــرف  ــدة، ونع ــة جي ــي دراس ــياقه األص يف س

توليــد  ونحــاول  املعرفــة،  تــام  مدلوالتــه 

مصطلــح مــن داخــل املعجــم العــريب بحيــث 

تســمية  ــا  وإمنَّ ترجمــة حرفيــة،  يكــون  ال 

ــا)))). ــة نظرن ــن وجه ــرة م للظاه

)9) إن ترجمنـا مصطلًحـا مـا، ووجدنـا أنه 

ال يتفـق مـع إدراكنـا لطبيعـة الظاهـرة التـي 

يشـري إليهـا، فرمبـا ميكننـا أن نرجمـه حرفيًـا 

جديـًدا  مصطلًحـا  نضـع  أو  عليـه،  ونتحفـظ 

يوضـح املفهوم الكامن وراءه ... إن فعلنا ذلك 

الظواهـر  الواقـع وسـمينا  نكـون قـد أدركنـا 

حسـب هـذا اإلدراك، فمن يسـمِّ األشـياء فإنَّه 

محاولـة  يف  طويـاًل  شـوطًا  قطـع  قـد  يكـون 

التعامـل معهـا مبـا يف ذلـك التصـدي لهـا)5)).

)3)) املرجع السابق، )ص/ 56).

)))) املرجع السابق، )ص/ 350).

)5)) ســوزان، حــريف، حــوارات الدكتــور عبــد الوهــاب املســري، دمشــق، 

ــر، )009)م)، ))/ 350). دار الفك
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)0)) االنتبــاه لظاهــرة املصطلــح الغائــب. 

فهنــاك جوانــب يف الواقــع لـــم يرصدهــا أحــد 

مــن علــاء االجتــاع والتاريــخ الغربيــني، 

ــم يرصدهــا،  ــم يســّمها وهــو لـ ــم لـ ومــن ث

ــا  ــة واضحــة، إم ــم يســمها ألســباب عملي ولـ

ــوره  ــبب قص ــة، أو بس ــن الفضيح ــية م خش

املعــريف الناجــم عــن وضعــه التاريخــي أو 

قصــوره  مجــرد  أو  االقتصاديــة،  مصالحــه 

اإلنســاين، ومــن ثــم فالــذي يحــدث أن هــذا 

ــا. ــا عن ــل غائبً ــح يظ املصطل

هنــاك جوانــب فــي الواقــع لـــم يرصدهــا 

والتاريــخ  االجتمــاع  علمــاء  مــن  أحــد 

ــم يســّمها وهــو  الغربييــن، ومــن ثــم لـ

ألســباب  يســمها  ولـــم  يرصدهــا،  لـــم 

مــن  خشــية  إمــا  واضحــة،  عمليــة 

الفضيحــة، أو بســبب قصــوره المعرفــي 

الناجم عن وضعه التاريخي أو مصالحه 

االقتصادية، أو مجرد قصوره اإلنساني، 

هــذا  أن  يحــدث  فالــذي  ثــم  ومــن 

المصطلــح يظــل غائًبــا عنــا.

ــا نســتورد ونرجــم ال  ــا حين وخاصــة أنن

ــا  ــاك، وإمنَّ ــا وكلمــة هن ــا هن نرجــم مصطلًح

ــات،  ــن املصطلح ــًكا م ــكاًل متاس ــم هي نرج

مــاَّ يعنــي أن عمليــة الرصــد للواقــع ســتتم 

بالفعــل  املوجــودة  املصطلحــات  إطــار  يف 

وحســب، أمــا جوانــب الواقــع التــي تنــدرج 

تحــت إطــار املصطلــح الغائــب فــال يرصدهــا 

أحــد، وإن رُصــدت فهــي تهمــش عــى الفــور؛ 

إنهــا تظــل واقعــة عرضيــة ال ظاهــرة  إذ 

ــررة)6)).  متك

ــة يف  ــة البالغ ــز للدق )))) إدراك أن التحي

ــة  ــون جامع ــأن تك ــة ب ــات، واملطالب التعريف

التحليــل األخــري  مانعــة واضحــة، هــو يف 

فاملــشوع  الغربيــة.  للمصطلحــات  تحيــز 

املــشوع  هــو  الحديــث  الغــريب  املعــريف 

ــه  ــت مالمح ــذي اكتمل ــامل ال ــد يف الع الوحي

ــشوع  ــو م ــه، وه ــه وآليات ــره ومنهجيات وأط

تســانده مجموعــة ضخمــة مــن املؤسســات 

ــكرية  ــية والعس ــة والسياس ــة والثقافي البحثي

التــي ميكنهــا توثيــُق أي يشء وإشــاعُة أي 

مفاهيــم وحجــُب أي معلومــات أو تهميشــها. 

ــرى  ــة األخ ــاريع املعرفي ــل املش ــذا يف مقاب ه

)مبــا يف ذلــك املــشوع املعــريف اإلســالمي) 

فهــي ال تــزال غضــة يف طــور التكويــن، كــا 

ــل  ــم تكتم ــة لـ ــة العام ــا النظري أن مالمحه

بعــد ولـــم تتبلــور رغــم وجــود األطــر العامة.

ولذلـك، فـإن اإلرصار عـى الدقـة البالغـة 

والوضـوح الكامل، وعى أن تكون األطروحات 

)6)) ســوزان، حــريف، حــوارات الدكتــور عبــد الوهــاب املســري، دمشــق، 

ــر، )009)م)، ))/ ))3). دار الفك
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تبنـي  إىل  سـيؤدي  مكتملـة  والتعريفـات 

الغربيـة،  والنـاذج  واملفاهيـم  املصطلحـات 

قِبـل اإلنسـاُن أم أىب. ولـذا ال بـد مـن القبـول 

بقـدر مـن اإلبهـام، مـع التحفـظ التـايل، وهو 

الركيـب  أن  كـا  الغمـوض،  اإلبهـام غـري  أن 

غـري التناقـض. وال بـد مـن قبـول التعريفـات 

اإلجرائيـة واالفراضات التفسـريية املبدئية إىل 

أن ترابـط كل هـذه األمور وتكتمـل املنظومة 

علـم  فلـكل  املصطلحـي.  وهيكلهـا  املعرفيـة 

اصطالحاتـه، واالصطـالح يف العلـم هـو اتفاق 

مجـال  يف  املتخصصـني  النـاس  مـن  جاعـة 

واحـد عـى مدلـول كلمـة أو رقم أو إشـارة أو 

مفهـوم، وذلك يتـم عادًة نتيجـة تراكم معريف 

إطـار  تتـم يف  فكريـة  وحضـاري ومارسـات 

معـني ملـدة من الزمـن، ثم يتبع ذلـك محاولة 

لتقنـني هـذه املعرفـة)7)).

)))) الخطـــــوة العــــــارشة، تتعلــــق 

بجاعيــة العمــل ومؤسســيته، إلنجــاز تراكــم 

عــر  التحيــز،  تجــاوز  مجــال  يف  حقيقــي 

اكتشــاف النمــوذج الكامــن وراء املفاهيــم 

واملصطلحــات املتبنــاة مــن النمــوذج الغــريب، 

وهــي عمليــة ال ميكــن أن تكــون عمليــة 

ــا عمليــة جاعيــة متكاملــة، تتــم  فرديــة، وإمنَّ

عــى عــدة مســتويات مــن خــالل الرصــد 

)7)) ســوزان، حــريف، حــوارات الدكتــور عبــد الوهــاب املســري، دمشــق، 

ــر، )009)م)، )/ 339). دار الفك

والتصنيــف والنقــد الراكمــي، حتــى تتحــدد 

األمنــاط العامــة الجديــدة التــي يتــم مراكمــة 

ــن  ــف ع ــي تكش ــا والت ــات يف إطاره املعلوم

ــوذج اآلخــر)8)).  ــزات النم تحي

خطوات الفقه المقترح)9)): 

ــز، يف مجــاٍل  عندمــا نقــوم بدراســة التحي

ــوم أو  ــز يف مفه ــب التحي ــع جوان ــا، أو تتب م

مصطلــح مــا علينــا اتبــاع الخطــوات التاليــة: 

التحيــز يف حقــل  ))) دراســة مشــكلة 

التخصــص أو مجــال البحــث املطلــوب معرفة 

ــاعر  ــال املش ــدم إه ــع ع ــزه، م ــدى تحي م

والوجــدان والتصــورات الخاصــة التــي كّونهــا 

ــر. ــذ الصغ ــوم من ــن املفه الباحــث ع

))) اســتعراض النمــوذج املعــريف املتحيــز، 

وإظهــار مــدى قصــوره ســواء يف تأكيــد بعــض 

العنــارص عــى حســاب العنــارص األخــرى، أو 

يف اســتبعاد عنــارص مركزيــة، نظــرًا لعــدم 

اهتــام النمــوذج بهــا أو عــدم إميانــه بهــا.

ــد  ــريف الجدي ــوذج املع ــف النم )3) تعري

الحالــة  عــى  وتطبيقــه  التحيــز«،  »فقــه 

)8)) ســوزان، حــريف، حــوارات الدكتــور عبــد الوهــاب املســري، دمشــق، 

ــر، )009)م)، ))/ 8)3). دار الفك

)9)) عبــد الوهــاب، املســريي، إشــكالية التحيــز، القاهــرة، املعهــد العاملــي 

للفكــر اإلســالمي، )995)م)، ))/ 3)).
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موضــع الدراســة، واقراحاتــه الجديــدة التــي 

يضيفهــا يف مجــال الدراســة.

القــدرات  بيـــن  مقارنـــــة  عقــــد   (((

التفســريية والتنبؤيــة للنموذجـــني املعرفيــني، 

أقــل تفســريية يف  أو  أكــرث  أيهــا  ملعرفــة 

الدراســة. الحالــة موضــع 

ثمرة فقه التحيز)50): 

بعـــــد الجهـــــد التفكيـــــي النقــدي 

واإلبداعــي؛ أي بعــد اكتشــــاف النمــوذج 

ــه،  ــح هويت املعــريف الغــريب وتفكيكــه وتوضي

وبعــد إعــادة تركيبــه، وبعــد زيــادة املقــدرة 

التوليديــة للنمــوذج املعــريف اإلســالمي، وبعــد 

تحــول الغــرب مــن مركــز مطلــق إىل مجــرد 

ــرى  ــكيالت أخ ــن تش ــاري ضم ــكيل حض تش

ــق؛ إذ  ــدون قل ــرب ب ــننظر إىل الغ ــرية، س كث

ــا  ليــس علينــا قبولــه بخــريه ورشه ... وإمنَّ

ميكننــا دراســته كمتتاليــة حضاريــة تتســم مبــا 

ــات. ــلبيات وإيجابي ــن س ــه م ــم ب تتس

وسـنتمكن مـن االنفتـاح الحقيقـي عليـه 

بطريقـة نقديـة إبداعيـة، تاًمـا مثـل انفتاحنا 

عـى الحضـارات األخـرى، نأخـذ مثـرات العلم 

اإلنسـاين، مبـا يف ذلـك العلـم الغـريب، فنفصـل 

)50) عبــد الوهــاب، املســريي، إشــكالية التحيــز، القاهــرة، املعهــد العاملــي 

للفكــر اإلســالمي، )995)م)، ))/ 67).

العنـر أو اآللية التي تـم نقلها عن املنظومة 

التـي تنتمـي إليها ثـم نسـتوعبها يف منظومتنا 

بعـد أن نكيّفهـا مـع ِقيمنـا ورؤيتنـا للكـون.

ولكننــا  ال،  فحســب،  هــذا  وليــس 

ســنكون قادريــن عــى أن نــدرك تحيزاتنــا 

ــا لبعــض  ــغ فيه ــا أو املبال ــري املرغــوب فيه غ

جوانــب حضارتنــا املختلفــة، بــل إننــا ســنكون 

مجمــل  يف  التحيــز  إدراك  عــى  قادريــن 

ــة،  ــا اليومي الظواهــر التــي نواجههــا يف حياتن

كــا يف مارســتنا البحثيــة.

المبحث الثالث

مفهوم التقدم
في ضوء فقه التحيز

مقدمة

يشــري املســريي، إىل أن مفهــوم التقــدم 

مــن املفاهيــم األساســية التــي تلهــج بهــا 

ــاس:  كل األلســنة، وصــار هــو هــدف كل الن

فالتحديــث يتــم مــن أجــل التقــدم، والتنميــة 

ــاء واملشــاريع  ــه، والهــدم والبن ــم مــن أجل تت

والخطــط واالنقالبــات كلهــا تتــم باســم هــذا 

ــدم))5).  ــمى التق ــحري املس ــيء الس ال

))5) عبــد الوهــاب، املســريي، إشــكالية التحيــز، القاهــرة، املعهــد العاملــي 

للفكــر اإلســالمي، )995)م)، ))/ 0)).
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مفهوم التقدم في الفكر 
الغربي: 

ــا خــالل  ــدم يف أوروب ــرة التق ــورت فك تبل

القــرن الســابع عــش، أوروبــا التنويــر واإلميان 

لإلنســانية،  املســتمر  والتقــدم  بالعقــل 

فقــد آمــن مفكــرو األنــوار أمثــال فولتــري 

ــرة  ــم، بفك ــه وغريه ــكيو وكوندريس ومونتس

التقــدم ودافعــوا عنهــا، ورّوجــوا للنزعــة التــي 

تــرى اإلنســان مركــزًا للكــون، ومهيمًنــا عليــه.

البـش  تاريـخ  اعتـر كوندريسـه أن  فقـد 

يسـري نحـو التقـدم. وإلثبـات هـذه الفكـرة، 

البـشي  الفكـر  تطـور  مراحـل  أهـم  رصـد 

وتقدمـه، وأجملها يف تسـعة مراحـل. فالتقدم 

والنكـوص  التدهـور  أمـا  »رضورة«،  عنـده 

فهو»عـرض«، بـل إن التقـدم يعـر عـن قانون 

التاريـخ نفسـه، عـى حـني أن التدهـور يعـر 

وهـو  القانـون.  لهـذا  املؤقـت  اإللغـاء  عـن 

يعتقـد، أن إنسـان املسـتقبل سـيكون أقـوى، 

 ... زمانـه  إنسـان  مـن  ذكاء  وأكـرث  وأسـعد، 

التـي  القيـود  كل  مـن  ستتحــرر  فالبشــرية 

العوامـل  كل  عـى  وتتغلـــب  فيهـا،  ترسـف 

ثابتـة  بخطًـى  وتسـري  التقـدم،  تعـوق  التـي 

يف طريـق الحقيقـة والفضيلـة والسـعادة))5).

ــري،  ــل الب ــدم العق ــدوي، مخطــط تاريخــي لتق ــد ب ))5) الســيد، محم

الهيئــة العامــة للكتــاب، )995))، )ص/ 6)، 8)).

وجــاء هيجــل، مــن بعــده، فاعتــر التقــدم 

ــخ  ــة التاري ــريورة، وأن حرك ــة الص ــو حقيق ه

هــي حركــة التحقــق التدريجــي للحريــة 

واكتــال الفكــرة املطلقــة وتحققهــا النهــايئ. 

فكــرة  يحقــق  هيغــل،  عنــد  فالتاريــخ، 

املطلــق يف الزمــان، كــا تحققهــا الطبيعــة يف 

املــكان)53). 

ــة  ــدم بالعناي ــوَم التق ــط مفه ــط كان ورب

ســريًا  يســري  التاريــخ  أن  واعتــر  اإللهيــة، 

ميًــا، والفلســفة الســابقُة تنســخ الســابقَة  تقدُّ

كــا  والتجــاوز))5)،  االحتــواء  عــر مفهــوم 

اعتَــرت الفلســفة املاركســية أن التاريــخ هــو 

صــريورة تقــدم أمنــاط اإلنتــاج املتعاقبــة نحــو 

ــيق املجتمــع اإلنســاين )الشــيوعي)  تحقــــــ

ــخ. ــدم التاري ــة تق ــو غاي ــذي ه ال

الحضــارة  هــي  الغربيــة  فالحضــارة 

الوحيــدة التــي وافقــت عــى مفهــوم التقــدم 

يف حــاس وأخذتــه شــعاًرا لهــا يف كل يشء 

عــى وجــه التقريــب. واإلنســان ال يســتطيع 

يف  بــدأت  رشوره  لكــن  التقــدم،  إيقــاف 

ــش،  ــع ع ــرن التاس ــات الق ــع نهاي ــور م الظه

ــذي شــهد  ــن ال ــرن العشي ــا للق ــى وصلن حت

(53( http: //www.aljabriabed.net/ n56_11fouad.htm

))5) هيجــل، العقــل يف التاريــخ، ترجمــة إمــام عبــد الفتــاح إمــام، بــريوت، 

دار التنويــر، )007))، )ص/ 78- 95).

http: //www.aljabriabed.net/ n56_11fouad.htm
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الحــروب والنظــم التســلطية مــن فاشــية 

ــا  ــة التقــدم مبكوناته ــة، لنجــد أن نظري ونازي

الســابقة،   تدخــل مرحلــة املراجعــة النقديــة 

الجذريــة للمفهــوم)55).

واإلنســان ال يســتطيع إيقــاف التقــدم، 

الظهــور مــع  بــدأت فــي  لكــن شــروره 

نهايات القرن التاسع عشر، حتى وصلنا 

للقــرن العشــرين الــذي شــهد الحــروب 

والنظــم التســلطية مــن فاشــية ونازية، 

بمكوناتهــا  التقــدم  نظريــــة  أن  لنجــد 

السابــقـــــــة،   تدخـــــــل مرحلــــة المراجعـــــة 

النقديــة الجذريــة للمفهــوم.

المسيري ومفهوم التقدم: 

- حــاول املســري أن يطبــق خطــوات فقــه 

التحيــز عــى مفهــوم التقــدم الغــريب كــا يــي: 

- أواًل: تنــاول املســريي بدايــة مشــاعره 

حفظــه  ومــا  املفهــوم  تِجــاه  وتوجهاتــه 

وجدانــه، ومــا تكــّون يف عقلــه مــن تصــورات 

ــر.  ــذ الصغ ــدم من ــوم التق ــن مفه ــة ع مادي

ــض  ــور بع ــد ط ــاه ق ــه يف صب ــر أن ــو يذك فه

املــؤرشات املاديــة عــى التقــدم، مــن أهمهــا: 

)55) عــزت، قــرين، مفهــوم التقــدم، املوســوعة الفلســفية، مرجــع ســابق، 

.((9( ،(93 /((

ــدد  ــور، وع ــون يف دمنه ــات الني ــدد الالفت ع

البالســتيك،  اســتخدام  ومــدى  الســيارات، 

وبالتــايل كلــا زاد عــدد الســيارات، وظهــرت 

الفتــة نيــون جديــدة، كان قلبــه يــزداد فرًحــا 

وبهجــة)56).

ويتذكــر املســريي، واقعــة فاصلــة زعزعــت 

ثقتــه العميــاء يف التقــدم املــادي، ومؤرشاتــه 

املفرضــة، يف ســياق حديثــه عــن أحــد أحالمه 

ملــر مــع زميلــه الدكتــور عطيــة حامــد، 

ــال  ــة ... فق ــة الزراع ــا ميكن ــن بينه ــر م وذك

لــه الدكتــور عطيــة: إنــه لــو تــم إدخــال 

ــة؛ إذ  ــت كارث ــر لكان ــة يف م ــة الزراع ميكن

ــذه  ــني ... ه ــني املالي ــتتفى ب ــة س إن البطال

اإلجابــة كانــت طرًحــا إلشــكالية الطبيعــة 

اإلنســان  وأن  واإلنســان،  اآللــة)  )الــيء/ 

ــتخدامه  ــح اس ــة، وال يص ــة النهائي ــو الغاي ه

ــه  ــوار يف ذهن ــذا الح ــي ه ــد بق ــيلة. وق وس

ــكا  ــه ألمري ــت رحلت ــم كان ــه ... ث ــم يرح لـ

ــة  ــق يف مقول ــك عمي ــه ش ــدأ ينتاب ــث ب حي

ــريب  ــه الغ ــدم مبفهوم ــدم، وأدرك أن التق التق

ــذي  ــزه الفاضــح ال ــة وتحي ــه العالي ــه تكلفت ل

ــه)57). ــص من ــن التخل ــد م ال ب

)56) عبــد الوهــاب، املســريي، إشــكالية التحيــز، القاهــرة، املعهــد العاملــي 

للفكــر اإلســالمي، )995)م)، ))/ 0)، ))).

)57) عبــد الوهــاب، املســريي، رحلتــي الفكريــة: يف البــذور والجــذور 

والثمــر، القاهــرة، دار الــشوق، )005)م)، )ص/ )6)).
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- ثانًيــا: تحليــل النمــوذج الغــريب املرفــوض 

للتقــدم املتحيــز للاديــة، الصــارف لــكل أثــر 

ــن  ــة ع ــة اإلمياني ــة واألخالقي ــاين الغيبي للمع

املفهــوم. إلظهــار مــدى قصــوره ســواء يف 

تأكيــد بعــض العنــارص عــى حســاب العنــارص 

غايــة  عنــارص يف  اســتبعاد  أو يف  األخــرى، 

األهميــة نظــرًا لعــدم اهتــام النمــوذج بهــا.

وقد قام المسيري بذلك عبر 
الخطوات التالية: 

)أ( تتبــع ســرة مفهــوم التقــدم يف الغــرب 

وتطوراتــه حتــى عــر الحداثــة الســائلة: 

وجـد املسـريي مـن واقـع خرتـه وتجربته 

تحيـزًا  يحمـل  التقـدم  مفهـوم  أن  ودراسـته، 

كامـاًل للرؤيـة املاديـة، فهـو ليـس لـه غائيـة 

إنسـانية محـددة أو مضمـون أخالقـي محدد، 

بـل هـو مرجعية ذاتـه، وهو عمليـة ال نهائية، 

التقـدم،  مـن  مزيـًدا  لنحـرز  نتقـدم  فنحـن 

فهـو ليـس حتميًـا وحسـب، لكنَّه نهـايئ أيًضا.

األساســية  الركيــزة  هــو  فالتقــدم، 

الغربيــة  )املاديــة)  املعرفيــة  للمنظومــة 

ــة التــي تقدمهــا عــى  ــة، وهــو اإلجاب الحديث

األســئلة النهائيــة التــي يواجههــا اإلنســان: 

مــن أنــا؟ ومــا الهــدف مــن الوجــود يف هــذا 

الكــون ... كــا أن الحداثــة الداروينية، جعلت 

أهــم مــؤرشات التقــدم، تصاعــد معــدالت 

االســتهالك، فهــي تذهــب إىل أن الخــالص 

ــس مــن خــالل  ــم مــن خــالل الســلع، ولي يت

اإلنســان  يف  الكامنــة  اإلمكانيــات  تحقيــق 

املــادي  وجهــه  عــن  التقــدم  ويفصــح   ...

ــة  ــم الحاكم ــن القي ــة م ــالل مجموع ــن خ م

ــاين،  ــاة اإلنســان العل ــة لحي الكــرى والنهائي

مثــل: »الــراع مــن أجــل البقــاء«، و»البقــاء 

لألصلــح واألقــوى«، و»اإلنســان ذئــب ألخيــه 

ــاء  ــالق الضعف ــى أخ ــوم ع ــان«، والهج اإلنس

ــان) ...  ــوى )الســوبر م ــد اإلنســان األق وتجي

ــا)58). ــوقًا ومصنًع ــأرسه س ــامل ب ــرى الع ف

األساسـيـــــة  الركيــــــــزة  هــو  فالتقــدم، 

للمنظومة المعرفية )المادية( الغربية 

الحديثــة، وهــو اإلجابــة التــي تقدمهــا 

علــى األســئلة النهائيــة التــي يواجهها 

مــن  الهــدف  ومــا  أنــا؟  مــن  اإلنســان: 

الوجــود فــي هــذا الكــون ... 

)ب( تريــح النمــوذج الغــريب للتقــدم، 

ملعرفــة مكوناتــه وعنــارصه األساســية باإلضافة 

املفاهيــم  الثانويــة ومنظومــة  عنــارصه  إىل 

املرتبطــة بــه، حتــى يتســنى لنــا فهمــه ونقــده 

ــاوزه. وتج

)58) ســوزان، حــريف، حــوارات الدكتــور عبــد الوهــاب املســري، دمشــق، 

ــر، )009)م)، ))/ ))3). دار الفك
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ويؤكــد املســري أن مفهــوم التقدم يســتند 

ِبســات  ويتســم  محــددة،  منطلقــات  إىل 

ــة واضحــة هــي)59(:  مادي

))) اســتناده إىل مفهــوم الطبيعــة/ املــادة، 

عمليــة  الطبيعــة،  قوانــني  مثــل  فالتقــدم 

ــا،  ــراد وخارجه ــم إرادة األف ــم رغ ــة تت حتمي

ــا. ــد إيقافه ــن ألح وال ميك

ــان  ــؤدي إىل اإلمي ــدم، ي ــان بالتق ))) اإلمي

ــة التغــري والصــريورة يف كل املجــاالت،  بحتمي

كحقيقــة نهائيــة ومطلقــة، ومــن ثــم يصبــح 

ــم ســلبيًا. ــا والقدي ــد بالــرورة إيجابيً الجدي

ــة ذات  ــة خطي ــة عاملي ــدم عملي )3) التق

ــي  ــون طبيع ــب قان ــم حس ــد تت ــاه واح اتج

واحــد يتبــدى يف كل زمــان ومــكان ويف جميع 

حســب  املجــاالت  وجميــع  املجتمعــات 

ــا. ــدة تقريبً ــة واح متتالي

))) التقـدم يفـرض وجـود تاريـخ إنسـاين 

واحد، ال إنسانية مشركة؛ لذا ما يصلح لتشكيٍل 

التشـكيالت  لـكل  حضـاري وتاريخـي يصلـح 

التاريخيـة«. الوجـود  »وحـدة  األخـرى 

ــة  ــل تطوري ــر مراح ــم ع ــدم يت )5) التق

متتالية مختلفة يف بعض التفاصيل واألســباب، 

ــد الوهــاب املســري، مرجــع  ــور عب )59) ســوزان، حــريف، حــوارات الدكت

ســابق، )ص/ 5)3).

ولكــن املراحــل املختلفــة تصــل يف نهايــة األمر 

ــات. ــس الغاي ــق نف ــدف وتحق ــس اله إىل نف

)6) املجتمعــات الغربيــة، وخصوًصــا غرب 

أوروبــا، هــي ُذروُة هــذه العمليــة التطوريــة 

العامليــة الطبيعيــة، ومــن ثــم فهــي النمــوذج 

الــذي يُحتــذى، ومــن ثــم يتحــول الغــرب إىل 

قيمــة مطلقــة يجــب تبنيهــا، ونقطــة مرجعية 

نهائيــة يجــب أن نصــل إليهــا أو عــى األقــل 

نقــرب منهــا.

)7) يســتند التقــدم إىل تصــور أن املعرفــة 

اإلنســانية ســتظل تراكــم بشــكل مطَّــرد.

ــد الراكــم ســتزداد املعرفــة،  )8) مــع تزاي

ومــن ثــم ســيزداد تحكــم اإلنســان يف بيئتــه.

غــري  الكــون  يف  الطبيعيــة  املــوارد   (9(

محــدودة.

)0)) عقــل اإلنســان غــري محــدود، ولهــذا 

ــدم  ــن »التق ــدث ع ــا يتح ــادة م ــرب ع فالغ

ــال- نهــايئ«. ال

)جـــ( املراجعــة والنقــد للمفهــوم لتجاوزه، 

وإبــداع منوذجنــا األكــرث تفســرية لواقعنــا.

يبــدأ املســريي نقــده للمفهــوم ومراجعتــه 

مــن كــون الخطــاب التحليــي الغــريب تجاهــل 

ــة  ــرح القضي ــوم، وط ــريف يف املفه ــد املع البع
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عــى شــكل: كيــف نحقــق التقــدم؟ لكــن لـــم 

يوضــح إىل أيــن نتقــدم؟ وملــاذا؟ وكــم الثمــن 

املدفــوع يف هــذا التقــدم؟ لينطلــق مــن هــذه 

النقطــة املعرفيــة لنقــد املفهــوم مــن مختلف 

جوانبــه كا يــي)60): 

ــن  ــع م ــريب، ناب ــوم غ ــدم« مفه ))) »التق

ــددة يف  ــة مح ــط مبرحل ــة، ومرتب ــة غربي ترب

التاريــخ الغــريب، وليــس لــه صالحيــة ورشعيــة 

تتجــاوز الزمــان واملــكان.

غايــة  لهــا  ليــس  التقــدم،  ))) عمليــة 

أخالقــي  مضمــون  أو  محــددة  إنســانية 

ــة.  ــة أو عملي ــرد حرك ــدم مج ــدد، فالتق مح

والتقــدم يف املفهــوم الغــريب )املــادي) عمليــة 

حركيــة تعنــي االنتقــال )الرانســفري) دون 

تحديــد الهــدف مــن الحركــة.

)3) التقــدم الغــريب بــال مرجعيــة، أو هــو 

مرجعيــة ذاتــه، أو الوســيلة التــي تحولــت إىل 

غايــة، فنحــن نتقــدم لنحرز مزيًدا مــن التقدم 

)وهــي عمليــة ال نهائيــة)؛ أي إن التقــدم 

ــا أيًضــا نهــايئ. ليــس حتميًــا وحســب وإمنَّ

ــا وال  ــدة تاًم ــت محاي ــة ليس ))) الحركي

بريئــة تاًمــا، فثمــة تحيــز كامــل للرؤيــة 

)60) عبــد الوهــاب، املســريي، العالـــم مــن منظــور غــريب، القاهــرة، دار 

الهــالل، ))00)م)، )ص/ )))، )5)).

املاديــة كامــن يف مفهــوم التقــدم الغــريب. 

ومعيــار التقــدم، يف نهايــة األمــر، هــو زيــادة 

املنفعــة وتعظيــم اللــذة ألكــر عــدد ممكــن 

مــن البــش )اإلنســان املــادي) ... فالتقــدم ال 

ــة  ــة )الديني ــات التقليدي ــرث بالخصوصي يك

مقاييســه  أن  كــا  واألخالقيــة)،  واإلثنيــة 

ماديــة، أمــا مــا ال يقــاس فيســتبعد كمــؤرش.

ــا عاًمــا  )5) فكــرة التقــدم، باعتبــاره قانونً

طبيعيًــا، والغــرب باعتبــاره قمة التقــدم تؤدي 

ــه  ــرب وعامليت ــوق الغ ــلمة تف ــل مس إىل تقب

النمــوذج  معياريــة  ومســلمة  وإطالقــه، 

ــح  ــث يصب ــريب بحي ــريف الغ ــاري واملع الحض

منوذًجــا قياســيًا للبشيــة جمعــاء ... ويــؤدي 

إىل إســقاط القيــم واملثــل والغايــات والخــرة 

الغربيــة عــى العــامل، وتعميــم النظريــات 

واملفاهيــم الغربيــة يف العلــوم املختلفــة دون 

ــع  ــات كل مجتم ــار خصوصي ــذ يف االعتب األخ

التجــارب  وإنــكار  الحضــارات  واختــالف 

ــعي  ــر والس ــة اآلخ ــكار أهمي ــانية، وإن اإلنس

إىل نفيــه خــارج إطــار العلــم والتاريــخ ... 

وبالتدريــج تســتبطن كل الشــعوب هــذه 

ــري النمــوذج  ــة، وتتبنــى معاي النــاذج الغربي

ــا.  ــى ذاته ــم ع ــريب للحك الغ

)6) التقــدم، بحتميتــه وال غائيتــه، مفهــوم 

لإلنســان  معــاٍد  مــادي  عنــري  رجعــي 

عــى  اإلنســان  قــدرة  ينكــر  واإلنســانية، 
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التجــاوز واتبــاع مســارات مختلفــة يف الزمــان 

واملــكان والهويــة، واإلمرياليــة الغربيــة هــي 

ــر. ــوم املدم ــذا املفه ــاج ه نت

)7) مفهــوم التقــدم، كمفهــوم محــوري يف 

الفكــر الغــريب الحديــث، تــم تعريفــه بشــكل 

مــادي أساًســا انطالقـًـا مــن املفاهيــم الغربيــة 

واللــذة.  املنفعــة  ومفاهيــم  )الهيومانيــة) 

فثمــة تحيــز للنمــوذج املــادي كامــن وراء 

مفهــوم التقــدم؛ ولــذا نجــد أن مــؤرشات 

التقــدم ماديــة: حجــم الطرقــات - مــدى 

 - املســتخدمة  الهواتــف  عــدد   - اتســاعها 

معــدالت االســتهالك - شــكل الرعايــة الصحية 

ــد  ــة، وق ــري يف جوهرهــا مادي ... وهــذه معاي

معــدالت  اآلن هــو  املعايــري  أهــم  أصبــح 

ــدم أصبحــت  االســتهالك ... فالنظــرة إىل التق

ــانية،  ــئلة اإلنس ــتبعدت كل األس ــة، واس مادي

ــها. ــن قياس ــي ال ميك فه

)8) تبّنــي »التقــدم الغــريب« معنــاه تبنــي 

ــط  ــة بالخ ــة التاريخي ــبه الحرك ــتعارة، تُش اس

ــة،  ــا عــن األشــكال الدائري املســتقيم، وتخلين

ــم  ــا بفكــرة الراك ــد أخذن ــا نكــون ق ــا أنن ك

الكميــة، وأصدرنــا حكــًا ِقيَميًّــا مســبًقا عــى 

القديــم والجديــد، بحيــث يصبــح األول ســلبيًا 

ــا  ــد قبلن ــا نكــون ق ــا أنن ــا، ك ــاين إيجابيً والث

بالتغــري والصــريورة يف كل املجــاالت كحقيقــة 

نهائيــة ورمبــا مطلقــة.

)9) التقــدم يهــدف إىل مراكمــة الكــم إىل 

مــا ال نهايــة، ويعتــر العــامل حيــز بــال تاريــخ، 

ومــادة بــال ضمــري أو ُروح، ومجــرد مجــال 

ــع  ــال والبضائ ــة ورأس امل ــه التقني تتحــرك في

ــن  ــر ع ــرف النظ ــراد، ب ــراث باألف دون اك

ــة إنســانية مشــركة. غائي

ــتند  ــي يس ــوالت الت ــن املق ــري م )0)) كث

إليهــا مفهــوم التقــدم الغــريب ليــس لهــا ســند 

محــدودة،  الطبيعيــة  فاملــوارد  الواقــع،  يف 

وعقــل اإلنســان محــدود، والتقــدم ليــس 

ــريًا  ــد، إذ كث ــاه واح ــة ذات اتج ــة خطي عملي

مــا يحــدث انقطــاع ونتائــج ســلبية غــري 

مقصــودة. 

ــاره  ــرّف باعتب )))) التقــدم االقتصــادي ُع

»اللحــاق بالغــرب«، هــو مفهــوم يفــرض 

إليهــا،  نصــل  أن  يجــب  كنقطــة  الغــرب 

وكقيمــة مطلقــة يجــب تبنيهــا. وتحــاول 

املناهــج التــي تــدور يف هذا املفهــوم أن تحدد 

ــإن  ــن هــذا املنظــور، ف ــف م ــدم والتخل التق

ازددنــا اقرابـًـا مــن الغــرب رصنــا أكــرث تقدًمــا، 

ــا.  وإن ازددنــا ابتعــاًدا عنــه رصنــا أكــرث تخلًف

)))) اإلميــان غــري النقــدي بالتقــدم يــؤدي 

ــة بشاهــة غــري  ــا الغربي إىل نقــل التكنولوجي

التكنولوجيــا  الرتبــاط  فهــم  ودون  عاديــة 

بقيــم وثقافــة البيئــة املنِتجــة لهــا، ودون 
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إدراك أنهــا ليســت مجــرد آالت ومعــدات، 

ــا هــي قــدرة توليديــة إبداعيــة لتعديــل  وإمنَّ

طــرق اإلنتــاج وتحســني وســائل التعامــل مــع 

البيئــة إلشــباع الحاجــات اإلنســانية، ومــن ثــم 

غــري قابلــة لالســترياد وال النقــل إال يف حــدود 

ــة. ــب رشوط مختلف ــة وحس معين

املرتبطــة  املفاهيــم  معظــم   ((3(

بالتقــدم، مثــل: الناتــج القومــي اإلجــايل، 

ورفــع مســتوى املعيشــة، وتحســني مســتوى 

الدخــل... إلــخ، مرتبطــة مبفهــوم التقــدم 

الغــريب. املــادي  املعــريف  والنمــوذج 

)))) التقــدم يخفــي مفهوًمــا كامًنــا، هــو 

مفهــوم »التخلــف الكــوين يف مقابــل التقــدم 

العلمــي الصناعــي«، فمنــذ عــر النهضــة 

التقــدم  عــن  يتحــدث  الغــريب  واإلنســان 

العلمــي والصناعــي ويبــني الثمــرات التــي 

يجنيهــا اإلنســان مــن هــذا التقــدم ... ولكننــا 

نعــرف اآلن أن هــذا التقــدم الصناعــي يؤثــر 

بشــكل ســلبي يف الكــون بــأرسه، ويف املصــادر 

الطبيعيــة بطريقــة لـــم تكــن واضحــة أو 

ــرًا  ــا أصبحــت أم ــة، ولكنَّه ملموســة يف البداي

ــع. ــا للجمي معروفً

البنــاء للمفهــوم يف ضــوء  )هـــ( إعــادة 

يف  باملارســة  املتعلقــة  والخــربة  املراجعــة 

للمجتمــع. التاريخيــة  التجربــة  إطــار 

يؤكــد املســريي أن تقبلنــا مفهــوم التقــدم 

ــق  ــد أغل ــه ونواقصــه، ق ــكل تحيزات الغــريب ب

ــني  ــن دارس ــا م ــه، وتحولن ــاد في ــاب االجته ب

ــه  ــني ل ــوم ولغــريه إىل مجــرد ناقل ــذا املفه له

ــريه))6).  ولغ

وقــد حــان الوقــت لحســاب مثــن التقــدم، 

ومالحظــة أن عائــد التقــدم محســوس ومبارش 

ميكــن قياســه، أمــا مثنــه فهــو غــري محســوس 

ــة  ــه. ومالحظ ــن قياس ــارش وال ميك ــري مب وغ

ــل  ــا مث ــه، تاًم تداخــل مثــرة التقــدم مــع مثن

تداخــل مثــن التقاليــد مــع مثرتهــا، ولــذا ال بــد 

ــدم  ــس التق ــي تقي ــؤرشات الت ــري امل ــن تغي م

الكيــف  وتحويــل  اتســاًعا،  أكــرث  وجعلهــا 

ــي  ــر الكم ــرى األث ــل ن ــى األق ــم، أو ع إىل ك

ــة. للتحــوالت الكيفي

ــلبية،  ــة الس ــر االجتاعي ــد الظواه ونرص

التكاليــف   - اإلباحيــة   - املخــدرات  مثــل: 

املعنويــة  والتكاليــف  إلنتاجهــا  املاديــة 

الســتهالكها - الســلع التافهــة التــي ال تضيــف 

ــه -  ــق إحساس ــان وال تعم ــة اإلنس إىل معرف

تــآكل األرسة - طريقــة التعامــل مــع العجائــز 

- الوقــت الــذي ميضيــه اإلنســان مــع أطفالــه 

النــاس  بــني  التواصــل  تراجــع   - وزوجتــه 

))6) ســوزان، حــريف، حــوارات الدكتــور عبــد الوهــاب املســري، دمشــق، 

ــر، )009)م)، ))/ 0)3). دار الفك
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بســبب الكمبيوتــر - األمــراض النفســية - 

تزايــد العنــف والجرميــة - انتشــار الفلســفات 

العدميــة وفلســفات العنــف والقــوة والــراع 

- تزايــد اإلحســاس بعــدم املقدرة عــى معرفة 

الواقــع - تزايد اإلحســاس باالغــراب والوحدة 

والغربــة - تزايــد اإلنفــاق عــى التســليح 

ــة -  ــرة األرضي ــري الك ــة تدم ــور إمكاني - ظه

ــيج  ــى نس ــل ع ــة التنق ــياحة وحرك ــر الس أث

املجتمعــات وعــى تراثهــا ... إلــخ. لرصــد 

ــر  ــذه الظواه ــة له ــة املادي ــب التكلف ولنحس

الســلبية مــع تحويــل املعنــوي إىل مــادي))6). 

مقابـل  يف  التقـدم  لثمـن  اإلدراك،  وهـذا 

املفهـوم،  هـذا  نرفـض  سـيجعلنا  عائـده، 

مجـال  ال  واقـع  كأمـر  لـه  اإلذعـان  ونرفـض 

فيـه،  االجتهـاد  بـاب  ونفتـح  منـه،  للفـكاك 

ونفهـم التقـدم، وندرك أسسـه املعرفية، ومثنه 

ومثرتـه. لنبـدأ يف بناء املفهوم بشـكل مختلف 

واملجتمعيـة.  الحضاريـة  بيئتنـا  يناسـب 

وهو يحدد خطوات ذلك كا يي: 

))) نســقط مفهــوم التقــدم املســتمر والال 

نهــايئ الغــريب؛ لكــون هــذه الفكــرة مدمــرة، 

مبنيــة عــى أســاس أن املصــادر الطبيعيــة ال 

ــع،  ــا بالواق ــة له ــرة ال عالق ــي فك ــد، وه تنف

))6) عبــد الوهــاب، املســريي، إشــكالية التحيــز، القاهــرة، املعهــد العاملــي 

للفكــر اإلســالمي، )995)م)، ))/ ))).

قابلــة  املــوارد  هــذه  أن  املعــروف  فمــن 

للنفــاد. وذلــك عــر تبنــي النمــوذج الحضاري 

العــريب اإلســالمي الــذي يحــاول أن يوســع 

إنســانيتنا  وجعــل  التقــدم،  مفهــوم  مــن 

ــا، دون رفــض  املشــركة هــي محــط اهتامن

ــون  ــشط أال تك ــن، ب ــة، ولك ــس املادي املقايي

ــا  ــم به ــي يحك ــدة الت ــس الوحي ــي املقايي ه

ــدم)63). ــدالت التق ــى مع ع

وهذا اإلدراك، لثمن التقدم في مقابل 

عائده، ســيجعلنا نرفض هذا المفهوم، 

ونرفــض اإلذعــان لــه كأمــر واقــع ال مجــال 

االجتهــاد  بــاب  ونفتــح  منــه،  للفــكاك 

فيــه، ونفهــم التقــدم، ونــدرك أسســه 

المعرفيــة، وثمنــه وثمرتــه. لنبــدأ فــي 

بنــاء المفهــوم بشــكل مختلــف يناســب 

بيئتنــا الحضاريــة والمجتمعيــة. 

التنميـة  نظريـات  مـن  االسـتفادة   (((

الغربيـة وآلياتهـا، ولكـن بعـد أن نضـع هدفًـا 

نعيـد  أن  وبعـد  والتقـدم،  للتنميـة  إنسـانيًا 

منظوماتنـا  خـالل  مـن  وندركـه  تعريفـه 

التقـدم  فكـرة  يتقبـل  تعريًفـا  األخالقيـة، 

ورضورته، ولكنَّه ال يسـقط البعد اإلنسـاين وال 

)63) ســوزان، حــريف، حــوارات الدكتــور عبــد الوهــاب املســري، دمشــق، 

ــر، )009)م)، ))/ ))3). دار الفك
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الـرايث واألخالقـي، فهو يجعل اإلنسـان وتراثه 

وحاجاتـه هـي املرجعيـة، وهـو بذلـك يكـون 

نهائيـة  مرجعيـة،  كنقطـة  الغـرب  أزاح  قـد 

مطلقـة))6).

الغربيـة  املراجعـات  مـن  االسـتفادة   (3(

ملفهـوم التقـدم، مثـل فكـر جاعـات الخر، 

والنظريـات الجديـدة للتنميـة التـي تحدثـت 

عـن التنميـة املطـردة أو املسـتدامة التـي ال 

ترهـق املصـادر الطبيعيـة ... واملدركـة لثمـن 

يف  تضـع  والتـي  الكـوين،  والتخلـف  التقـدم 

القادمـة)65). األجيـال  حسـابها 

عــن  التقــدم  مفهــوم  فصــل   (((

مــؤرشات  عــن  والبحــث  االســتهالكية، 

»للتقــدم« أكــرث إنســانية. عــر تحديــد هيئــة 

املطلــوب  الكفايــة  حــد  املتحــدة  األمــم 

املجتمعــات  هــدف  ليكــون  للبــش، 

ــق  ــو تحقي ــدويل ه ــع ال ــانية واملجتم اإلنس

هــذا الهــدف، ويكــون هــذا ترجمــة عمليــة 

وللراحــم  املشــركة  اإلنســانية  ملفهــوم 

والفرديــة  التعاقــد  مقابــل  )يف  اإلنســاين 

 .(66( واملنافســة) 

))6) عبــد الوهــاب، املســريي، إشــكالية التحيــز، القاهــرة، املعهــد العاملــي 

للفكــر اإلســالمي، )995)م)، ))/ 53).

)65) عبد الوهاب، املسريي، إشكالية التحيز، مرجع سابق، )ص/ )5).

)66) ســوزان، حــريف، حــوارات الدكتــور عبــد الوهــاب املســري، دمشــق، 

ــر، )009)م)، ))/ 5)3، 6)3). دار الفك

جهودنـا  تراكـم  مـع  ذلـك،  يسـتتبع   (5(

التقـدم  التخـي تاًمـا عـن مفهـوم  البحثيـة، 

للتقـدم،  الجديـد  منوذجنـا  وابتـكار  الغـريب، 

القائـم عـى التـوازن والعـدل، الـذي سـريصد 

أوضاعنـا بطريقـة أكـرث تركيبًـا، وسـيكون أكرث 

ه ال يحاكم الواقـع )العريب) من  موضوعيـة ألنَـّ

رصـده  يحـاول  ـا  وإمنَّ )غـريب)،  منظورغريـب 

مقدرتـه  أن  كـا  تركيبيتـه،  بـكل  ووصفـه 

التفسـريية، وال شـك، سـتكون أعـى بكثري من 

للتقـدم)67). املرفـوض  الغـريب  النمـوذج 

)6) إحالل مفهومـي »التوازن« و»العدل« 

بـداًل مـن مفهوم»التقـدم« يف اإلطـار املـادي 

هدفًـا للوجـود اإلنسـاين. ففكـرة التقـدم الـال 

أدت  قـد  االسـتهالك  وتزايـد معـدالت  نهـايئ 

املصـادر  عـى  الحـاد  الـراع  مـن  حالـة  إىل 

الطبيعيـة خاصـة الطاقـة. وأن يكـون الهـدف 

هـو التوازن مع الذات ومـع الطبيعة، والعدل 

عـر تحقيـق التـوازن بـني كل البـش)68).

)7) ابتـكار مؤرشات جديدة لقياس التقدم 

مثـل: السـعادة والطأمنينـة والتـوازن، ووقت 

الفـراغ الـذي يتمتع به اإلنسـان، وميـارس فيه 

إنسـانيته الكاملـة، ومـدى تحققهـم باعتبارها 

)67) عبــد الوهــاب، املســريي، إشــكالية التحيــز، القاهــرة، املعهــد العاملــي 

للفكــر اإلســالمي، )995)م)، ))/ 3)).

)68) ســوزان، حــريف، حــوارات الدكتــور عبــد الوهــاب املســري، دمشــق، 

ــر، )009)م)، ))/ 5)3، 6)3). دار الفك
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مـن أهم معايـري ومؤرشات التقـدم)69).

)هـ( عقد مقارنة بن القدرات التفســـرية 

والتنبؤيــة للنموذجـــــن: 

نسـتخدم  حينـا  أننـا  املسـريي  يؤكـد 

النموذجـني الغـريب والعـريب اإلسـالمي لتقييم 

مـا حـدث يف مدينـة عربيـة مثـاًل يف العشين 

سـنة املاضيـة، فإننـا سـنجد أن الباحـث الذي 

يتبنـى النمـوذج الغـريب سيسـأل عـن: كميـة 

تـم  التـي  الطرقـات  أو  املسـتهلك،  الروتـني 

مدهـا، وعـدد السـاعات التي يسـافرها الفرد، 

ومعـدل إنتاجيته، ونوعيـة الخدمات الصحية، 

غـري  الجوانـب  عـى  تركيـز  دومنـا  وهكـذا، 

املاديـة املالزمـة لهذه املـؤرشات املاديـة، فهو 

منـوذج اختـزايل يتجـه نحو اختـزال العـامل إىل 

عنـر واحـد )مـادي).

يف حـني أن الباحـث الـذي يتبنـى النموذج 

العـريب اإلسـالمي، سيسـأل عـن: مدى تاسـك 

النتائـج  إحـدى  األرسة، وهـو  )فتـآكل  األرسة 

ه  الحتميـة للتقـدم، ال يتـم رصدهـا)، كـا أنَـّ

قـد يشـري إىل األشـكال الفنيـة الشـعبية التـي 

يف  الديـن  يلعبـه  الـذي  والـدور  تآكلـت، 

عـى  واإلنسـانية  التحـر  مـن  قـدر  إدخـال 

املـؤرشات  لباقـي  إهـال  دون  املجتمـع. 

ــرة، دار  ــريب، القاه ــور غ ــن منظ ــامل م ــريي، الع ــاب، املس ــد الوه )69) عب

الهــالل، ))00)م)، )ص/ 30)- )3)).

املاديـة. مـاَّ يجعل النموذج العريب اإلسـالمي 

الحضاريـة  ألجوائنـا  ومالمئـة  تفسـريية  أكـرث 

واملجتمعيـة)70)، وهـو يعـر عن منـوذج مركب 

مـن  وينطلـق  )املاديـة)،  الواحديـة  يرفـض 

اإلميـان بـأن هنـاك ثنائيـة أساسـية يف الكـون. 

 

خاتمة

اآلفاق التي يفتحها فقه 
التحيز والجهود التي يحتاجها 

ليصير فقًها حقيقًيا

- اآلفاق التي يفتحها فقه 
ً

أول
التحيز: 

- ميكننـــا أن نرصـــد بعـــض اآلفـــاق التـــي 

يفتحهـــا فقـــه التحيـــز يف علومنـــا اإلنســـانية 

واالجتاعيـــة وحياتنـــا اليوميـــة فيـــا يـــي: 

عمليــة  يف  سيُســهم  التحيــز  فقــه   (((

بعــث الثقــة يف نفــوس الباحثــني العــرب 

ــن العقــل املســلم  واملســلمني، وإعــادة تكوي

ــرب  ــل الغ ــر تحوي ــخة. فع ــس راس ــى أس ع

مــن مركــز مطلــق إىل مجــرد تشــكيل حضاري 

ضمــن تشــكيالت أخــرى كثــرية، ســننظر إليــه 

دون قلــق؛ إذ ليــس علينــا قبولــه بخــريه 

)70) عبــد الوهــاب، املســريي، إشــكالية التحيــز، القاهــرة، املعهــد العاملــي 

للفكــر اإلســالمي، )995)م)، ))/ 3)).
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كمتتاليــة  دراســته  ميكننــا  ــا  وإمنَّ  ... ورشه 

حضاريــة تتســم مبــا تتســم بــه مــن ســلبيات 

ــي  ــاح الحقيق ــيمكننا االنفت ــات، وس وإيجابي

ــل  ــا مث ــة، تاًم ــة إبداعي ــه بطريقــة نقدي علي

انفتاحنــا عــى الحضــارات األخــرى، نأخــذ 

ــم  ــك العل ــا يف ذل ــم اإلنســاين، مب ــرات العل مث

الغــريب، فنفصــل العنــر أو اآلليــة التــي تــم 

نقلهــا عــن املنظومــة التــي تنتمــي إليهــا ثــم 

نســتوعبها يف منظومتنــا بعــد أن نكيّفهــا مــع 

ــون))7). ــا للك ــا ورؤيتن قيمن

ـــد  ـــرد نق ـــد أن مج ـــز يؤك ـــه التحي ))) فق

الدراســـة  ونتائـــج  واملناهـــج  االقرابـــات 

عمليـــٌة جزئيـــة قليلـــة الجـــدوى طاملـــا 

ـــه  ـــكي، وإدراك أسس ـــريف ال ـــد املع ـــل البع ظ

ومنطلقاتـــه الفلســـفية موضـــع غمـــوض 

ــه  ــد بـ ــز يُقصـ ــإدراك التحيـ ــل، فـ أو تجاهـ

الســـعي لكشـــف ماهـــو ذايت أو مخصـــوص 

أو نســـبي أو إقليمـــي فيـــا تقـــرره علـــوم 

املجتمـــع واإلنســـان. وهـــو األمـــر الـــذي 

إن تـــم أخـــذه بشـــكل جـــدي يف دراســـاتنا، 

ـــم،  ـــا واســـعة لتوســـيع هـــذا العل ســـيفتح آفاقً

ـــه  ـــًا ل ـــه عل ـــي لجعل ـــم حقيق ـــق تراك وتحقي

أسســـه ومرتكزاتـــه ومناهجـــه الجديـــدة يف 

ــا.  ــاالت حياتنـ ــتى مجـ شـ

))7) عبــد الوهــاب، املســريي، إشــكالية التحيــز، القاهــرة، املعهــد العاملــي 

للفكــر اإلســالمي، )995)م)، ))/ 67).

عليــه  الحقيقــي  االنفتــاح  وســيمكننا 

بطريقــة نقديــة إبداعيــة، تماًمــا مثــل 

انفتاحنــا علــى الحضــارات األخــرى، نأخــذ 

ثمــرات العلــم اإلنســاني، بمــا في ذلك 

أو  العنصــر  فنفصــل  الغربــي،  العلــم 

اآلليــة التــي تــم نقلهــا عــن المنظومــة 

نســتوعبها  ثــم  إليهــا  تنتمــي  التــي 

فــي منظومتنــا بعــد أن نكّيفهــا مــع 

قيمنــا ورؤيتنــا للكــون. 

))) فقــه التحيــز يفتــح أفًقــا جديــًدا، ليــس 

فقــط يف التعامــل مــع املصطلحــات التــي 

نســتوردها، وتــم ســكها يف العــامل الغــريب بعناية 

ــنا،  ــع أنفس ــح م ــا لنصطل ــن أيًض ــة، ولك بالغ

ونتبنــى مصطلحاتنــا ومفاهيمنا. وســيفتح آفاقًا 

ــة توليــد  جديــدة متجــددة فيــا يتعلــق بحال

ــادة  ــر إع ــدة، ع ــات جدي ــم ومصطلح مفاهي

وصــف الظواهر األساســية ثــم إعادة تســميتها. 

)5) فقــه التحيــز يفيدنــا يف فهــم تحيزاتنــا 

بحثيــة،  كجاعــة  البعــض  بعضنــا  ضــد 

وحكومــات ومعارضــات سياســية، وجاعــات 

ــٍل دينيــة، وكل هــذا  عرقيــة أو طائفيــة أو ِملَ

ســيأيت بنتائج جديدة تاًما يف البحث والعمل.

كامـاًل  تغـريًا  سـيحدث  التحيـز،  فقـه   (6(

ولـذا  والعلميـة؛  البحثيـة  للعمليـة  فهمنـا  يف 

تحّكـًا  ال  مسـتمرًا،  اجتهـاًدا  املعرفـة  تصبـح 
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تبنـي  عـر  توهمنـا  كـا  الواقـع،  يف  كامـاًل 

هـذا  وليـس  الغـريب،  النمـوذج  منطلقـات 

وحسـب، بـل سـيؤدي إىل عـدم اختـزال الواقع 

أو تصفيـة الثنائيـات التي يقوم عليهـا الوجود.

)7) فقـه التحيز، سـيؤدي إىل مناهج جديدة 

للبحث، ولتناول تاريخ األمة واجتاعها وسياستها 

واقتصادهـا وفنونهـا، وعالقاتهـا الخارجيـة مـع 

والعالقـات  األخـرى،  واملجتمعـات  الحضـارات 

البينيـة بني دولها ومجتمعاتهـا وأديانها وأعراقها 

وطبقاتهـا، مـن منطلقات جديـدة تنفي التحيز 

ضـد الذات، أو التحيز لآلخر دون نقد أو تقويم.

)8) فقــه التحيــز سيســهم يف تأســيس 

ــع  ــي) ناب ــكل مصطلح ــانية )وهي ــوم إنس عل

ــريية  ــا التفس ــون مقدرته ــا، تك ــن حضارتن م

أكــر مــن العلــوم اإلنســانية الغربيــة املتحيزة 

ــة.  ــكالتها الغربي ــياقاتها ومش لس

)9) فقـه التحيـز سيسـهم يف جعـل منهـج 

كشـف آليـات التحيز مارسـة مرئيـة للباحث 

واإلنسـان العـريب املسـلم، عـر خطواتـه التـي 

تكنـه مـن رؤيـة عمليـة كشـف التحيـز وبناء 

فيكتسـب رؤيـة حضاريـة  البديـل،  النمـوذج 

نابعـة مـن ذاتـه، مدركـة لتحيـزات اآلخـر، يف 

ذات الوقـت الـذي ميتلـك فيـه منهًجـا، ميـده 

يف  التحيـز  وتعـري  تكشـف  التـي  بالقواعـد 

املناهـج واألدوات البحثيـة التـي يسـتخدمها، 

والقيـم التي يتبناها، واملارسـات اليومية التي 

يعيشـها، واملظاهـر الحضاريـة التـي تحيط به، 

والسياسـات العامـة التـي تنهـال عليـه خططًا 

وبرامج وتطبيقات تس مختلف جوانب حياته. 

الجهود التي يحتاجها فقه 
التحيز ليصير فقًها حقيقًيا: 

اجتهــد الدكتــور املســريي، يف البحــث عــن 

حلــول ملشــاكل أمتــه العربيــة املســلمة، ورابََط 

عــى ثغــٍر من أهم ثغــور األزمة التــي تواجهها، 

وهــو املتعلــق باألزمــة املعرفيــة واملناهــج 

ــه  ــن أطروحات ــن ضم ــا. وكان م ــة لحله الالزم

تأســيس فقــه التحيــز كــا عرضــت لــه هــذه 

ــي  ــاد حقيق ــة اجته ــاره فاتح ــة، باعتب الدراس

يبنــي النمــوذج املعــريف العــريب اإلســالمي، 

ويعيــد النمــوذج املعــريف الغــريب إىل حــدوده 

ــة. ــة عاملي ــة التــي ســعى لجعلهــا كوني املحلي

طويلــة  مســرية  عــرف  قــد  فاملســريي 

ــا  ــة ومنوذجه ــة الغربي ــوم االجتاعي ــع العل م

ــا،  ــن تحيزاته ــري م ــى كث ــف ع ــريف، ووق املع

وهــي خــرة يحتــاج إليهــا كل مــن يرتــاد 

نقــد  فهــم  عــر  الجديــد،  العلــم  مجــال 

دون  الغــريب  املعــريف  للنمــوذج  املســريي 

حتــى  الغــرب،  قبضــة هجــاء  الوقــوع يف 

ــداًل  ــريي ب ــه املس ــا اقرح ــة مل ــه اإلضاف ميكن

ــد. ــان بجدي ــه دون اإلتي ــد مقوالت ــن تردي م
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كـا أننـا بحاجـة إىل جهود جاعيـة كثرية 

ومتعمقـة، تتبنـى دراسـات جزئيـة تفصيليـة 

ملفاهيـم كثـرية طالهـا التحيـز الغـريب يف كافة 

واالجتاعيـة  السياسـية  العلـوم  مجـاالت 

واالقتصاديـة، لكشـف مثالبهـا واسـتبدال بهـا 

األمـم  أحـوال  عـن  تفسـريية  أكـرث  مفاهيـَم 

والحضـارات املختلفـة، وأكـرث نفًعا ألبنـاء آدم 

وجـدوى عن املفاهيـم الغربية التي أسـهمت 

لغالبيـة  يطـاق  ال  جحيـًا  العـامل  جعـل  يف 

سـكانه من الفقراء واملسـتعمرين واملظلومني.

تعيـني حـدود  إىل  أيًضـا،  بحاجـة،  ونحـن 

هـذا العلـم، وما يسـتطيعه وما ال يسـتطيعه. 

واكتشـاف قدراتـه املنهجيـة عى بيـان التحيز 

دون الوقـوع يف تضخيـم الذات، ولن يتم ذلك 

يف  املختلفـة  املقـرح  للفقـه  تطبيقـات  دون 

املجاالت الواسـعة التي يقرحها املسريي؛ ألنَّها 

السـبيل اآلمـن الكتشـاف قـدرات هـذا الفقه 

وكذلـك ثغراتـه املعرفيـة ومـن ثـم تطويـره. 

العلــم  هــذا  تســمية  فــإن  كذلــك، 

ــاقة،  ــره ش ــام تطوي ــل مه ــر يجع ــا« أم »فقًه

ــني  ــه ب ــدي للفق ــى التقلي ــيادة املعن ــع س م

أغلبيــة املســلمني واملهتمــني بالعلــوم منهــم، 

وخاصــة أصحــاب العلــم الشعــي التقليديــني 

ــني بالنمــوذج  ــن املؤمن ــه م ــن للفق واملنتقدي

ــواء.  ــد س ــى ح ــريب ع ــريف الغ املع

كـا أن طموحنـا لبنـاء فقـه التحيـز كـا 

طـرح املسـريي، يكـون لـه آلياتـه ومناهجـه 

االجتهـادي  البعـد  ويسـرجع  ومرجعيتـه، 

واالحتـايل واإلبداعـي للمعرفـة، بعيـًدا عـن 

ونهائيتـه  وحياديتـه  ودقتـه  العلـم  يقينيـة 

هـو  الغـريب،  املعـريف  النمـوذج  ميـزت  التـي 

أمـر يحتـاج إىل تخطيط علمي مـدروس تقوم 

عليه مؤسسـات ذات مـوارد كبرية، ويتفرغ له 

باحثـون جـاّدون، حتـى ال يضيـع هـذا الجهد 

إىل جهـود صغـرية متناثـرة ال توصلنـا إىل مـا 

نرجـوه، خاصة أن بحـوث املؤتر الثاين للتحيز 

الـذي عقـد يف العـام )007))، لــم يجـز منهـا 

للنـش إال ثالثـة عـش بحثًا من أصـل أكرث من 

مثانني))7)، ويعود هذا ضمن ما يعود إىل تباين 

وجهـات النظـر وتبايـن االهتامـات املعرفيـة 

للعلـم  الواضحـة  املعرفيـة  املنهجيـة  وغيـاب 

املقـرح بـني الباحثـني يف هـذا الفقـه الجديد. 

ــد  ــه الجدي ــذا الفق ــح ه ــت مالم ــا زال ف

النظريــة العامــة لـــم تكتمــل عــى الرغــم من 

مــرور أكــرث مــن ثالثة عقــود عى طرحــه رغم 

وجــود اإلطــار العــام الــذي طرحــه املســريي، 

وهــو تحــدٍّ جديــر بــأن نقوم بــه اليــوم، ونحن 

ــا يف زمــن  يف أمــّس الحاجــة للتشــبث بُهويتن

ــة. ــتمرة لألم ــارات املس ــات واالنكس الراجع

))7) فقــه التحيــز، رؤيــة معرفيــة ودعــوة لالجتهــاد، القاهــرة، دار الســالم، 

مجموعــة مؤلفــني، )6)0))، )ص/ 7).
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المفهــوم والفلســفة  فــي موضــوع  النظــر  مــن محاولــة  بحثنــا  ينطلــق 
داخــل الســياق الدينــي للمســيحية، وكيــف ارتبــط الديــن بالفلســفة، األمــر 
الــذي وضــع الفكــر المســيحي أمــام إشــكالت وأطروحــات متناقضــة. ومنــه 
ســلكنا فــي البحــث معبــًرا ينظــر فــي ماهيــة »المفهــوم« ودوره في عالم 
الموضوعــات مــن حيــث إدخــاُل الوحــدة علــى األشــياء وبناؤهــا مــن منظــور 
النظريــة. فالواقــع  تنبنــي عليــه  الــذي  الواقــع  شــمولي جديــد أساســه 
يعتبــر محــك صــدق النظريــة وصحتهــا وصحــة مفاهيمهــا األساســية، وهــذا 
مــا يفســر لنــا نشــأة المفاهيــم فــي الفكــر الغربــي التــي ارتبطــت بالخبــرة 
التاريخيــة ليطــرأ عليهــا التطويــر والتعديــل. ومنــه نتــدارك كيــف أســهم 
ــاء الخطــاب المســيحي وضمــان اســتمراريته  المفهــوم الفلســفي فــي بن
مــن خــالل إبــرازه كالعالقــة التــي تبنــي العقــل والفكــر وترتبــط بســياقها 

التاريخــي والوجــودي.

مــن هنــا يأتــي مســوغ الحديــث عــن الفلســفة المســيحية التــي ارتبطــت 
بحركــة الدفــاع عــن الديــن، ومنــه قمنــا بمنعــرج علــى مفهــوم »اللــه« فــي 
الكشــف  إلــى محاولــة  اإليمــان  حــدود  يتعــدى  المقــدس وكيــف  الكتــاب 
عــن ماهيــة هــذا اإللــه للعالــم، ومــا يتبــع ذلــك مــن تجربــة حياتيــة وجوديــة 
ــا علــى مفهــوم »العقيــدة« موضحيــن دوره 

ً
بالنســبة للفــرد. ثــم عرجنــا أيض

األساســي فــي البنيــة الدينيــة، ليأخذنــا النقــاش بهــذا الصــدد إلــى شــرح 
لتاريخ مفهوم »العقيدة« في ســياقه المتبادل بين الفلســفي والديني، 
وهــو عمــل ســيحملنا علــى الوقــوف عنــد التفكيــر المنهجــي الــذي كان 
وراء بنــاء النســق الالهوتــي، للنظــر فــي اســتخدام كلمــة »العقيــدة« التــي 
تمثلــت فــي التعبيــر عــن الواقــع الكنســي ثــم فــي مرحلــة لحقــة باتــت 
تمثــل الطابــع القانونــي الشــرعي لــدى الكنيســة. األمــر الــذي مــن شــأنه 
أن يلخــص لنــا الديــن كطابــع اجتماعــي يقتصــر علــى اعتقــاد الجماعــة، هــذه 

الجماعــة هــي الكنيســة بعينهــا كمــا قــال إميــل دوركهايــم. 

] ملخص البحث [
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Philosophy and the concept between the mediation of meaning and 
knowledge in the Christian religion.
By: Soufiane el batal.

Our research proceeds from an attempt to examine the subject of concept and 

philosophy within the religious context of Christianity, And how religion was 

associated with philosophy, thing which put the Christian thought in the face of 

problems and contradictory propositions. From this we have explored the meaning 

of the concept and its role in the world of subjects in terms of introducing unity 

and building things from a new holistic perspective based on the reality on which 

the theory is based. The reality is the test of the validity of the theory and validity 

and the validity of the basic concepts, and this explains the emergence of concepts 

in Western thought, which related with historical experience to be developed and 

modified. From this we find out how the philosophical concept contributed to the 

construction of the Christian discourse and to ensure its continuity by highlighting 

it as the relationship that builds reason and thought and is linked to its historical 

and existential context.

This is why we speak of the Christian philosophy that was associated with the defense 

of religion. From this we moved on to the concept of “God” in the Bible and how it 

transcends the boundaries of faith to try to reveal what this God is to the world 

and what follows the consequent existential experience according to the individual. 

We also discussed the concept of “Creed” and explained its fundamental role in the 

religious structure. The discussion in this regard takes us to an explanation of the 

history of the concept of “Creed” in its context between religion and philosophy. 

This will lead us to stand up to the methodological thinking behind the context of 

theology, to look in the use of the word “Creed”, which was the expression of the 

reality and then at a later stage, has become represent the legal character of the 

Church. Which would summarize religion as a social character limited to the belief 

of the group, this group is the church same as Emile Durkheim said.

] Abstract [ 
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مقّدمة:

عنــد  الديــن  عــن  الحديــث  يرتبــط 

الغــرب مبعنــى العالقــة التــي تربــط اإلنســان 

ــة  ــن الرغب ــع ع ــعور الناب ــي الش ــه، وه باإلل

ــك  ــة. لذل ــم عــى أوامــر إلهي يف الواجــب قائ

ــدد  ــالف تع ــن باخت ــدد تصــور الدي ــد تع نج

ــى  ــد يذهــب إىل معن املنظــور والحاجــة، فق

ماهيــة  عــن  والتعبــري  التصــور  محاولــة 

مطلقــة غــري متمكــن منهــا هــي ذات اإللــه، 

ــاين  ــلوك اإلنس ــه للس ــون توجي ــد يك ــا ق ك

ــني  ــط ب ــي ترب ــة الت ــة الخفي ــاد بالصل وانقي

الفــرد وإحساســه بوجــود اإللــه كقــوة خفيــة 

ــون.  ــرة للك مدب

كــا أن الديــن ميكــن أن يكــون مجمــوع 

العقائــد والطقــوس التــي يجــب االنقيــاد بهــا 

يف توجهنــا إىل اإللــه ويف ســلوكنا مــع أنفســنا 

وغرينــا، حيــث تثــل هــذه األخــرية األصــل يف 

ــق  ــا عــن طري ــي وصلتن ــه الت ــره ونواهي أوام

ــد  ــله. فالعقائ ــه ورس ــا أنبيائ ــم ووصاي تعالي

تعتــر األســاس الــذي يحكــم نظــرة اإلنســان 

إىل األشــياء فيميــز مــن خاللهــا بــني املقــدس 

ــد  ــوس تجس ــا الطق ــك، بين ــس كذل ــا لي وم

ــب  ــي يج ــال الت ــلوك واألفع ــن الس ــاذج م من

عــى اإلنســان مارســتها.

إن اختــالف تعريــف التديــن يف املجتمــع 

ــا  ــن بينه ــل، م ــدة عوام ــن يف ع ــريب يكم الغ

الخالــص  الدينــي  النــص  امتــزاج  عامــل 

بتصــورات أســطورية أو فلســفية، إىل جانــب 

ــرة  ــى الذاك ــاد ع ــرر االعت ــاك م ــذا هن ه

لقــر  كان  وبالتــايل  الشــفاهية  والروايــة 

الوســائل دور مؤثــر، ثــم ميكــن أن نــأيت عــى 

ــذي  ــاد ال ــو يف االضطه ــر ه ــبب آخ ــر س ذك

عــاىن منــه مدرســو الديــن الــذي يف الغالــب 

ــا  ــفية ك ــية أو فلس ــداف سياس ــط بأه ارتب

ــيحية. ــع املس ــع م وق

يعــود الوجــود الدينــي إىل بدايــة الوجــود 

لــدى  الذهــن  يف  ارتبــط  ولقــد  اإلنســاين، 

ــان  ــن األحي ــري م ــوام يف كث ــن األق ــب م الغال

أنــه  زعمــوا  ولذلــك  والخرافــة  بالســحر 

صناعــة إنســانية للتحكــم يف عقــل ومشــاعر 

ــو  ــن ه ــرون أن الدي ــر آخ ــا ف ــاس، بين الن

ــري  ــاين لتفس ــل اإلنس ــا العق ــام به ــة ق محاول

التــي  تلــك  الطبيعــة، وخصوًصــا  ظواهــر 

تفــوق قدرتــه عــى اإلدراك وطاقتــه عــى 

تعــددت  التأويــالت  أن  ورغــم  التحمــل. 

ــداف،  ــات واأله ــالف الخلفي ــت باخت واختلف

فإنهــا ال تخــرج عــن دائــرة تصــور إنســاين قــد 

ينبنــي عــى أطروحــة علميــة مناقضــة ملفهوم 

الديــن أو العكــس، قــد يوظــف فيهــا الفــرد 

مجهــوده الفكــري يف التريــر وبنــاء نســق 
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مفهومــي ســواء أكان علميًــا أو فلســفيًا ... من 

أجــل فكــرٍة مــا يفــر بهــا: مــا الديــن؟ أو مــا 

ــه؟  ــن الل ــدس ع ــاب املق ــا الكت ــذي يعلمن ال

ــاور  ــع مح ــا بأرب ــط بحثن ــا ارتب ــن هن م

مفهــوم  إىل  أواًل  فيهــا  نتطــرق  أساســية 

»املفهــوم« لنســتويَف رشوط اســتيعاب وإدراك 

طريقــة اشــتغال املفهــوم وبنائــه وتييــزه 

ــف  ــدارك كي ــه نت ــة، ومن ــة العامي ــن اللغ ع

ــاء الخطــاب  ــوم الفلســفي يف بن أســهم املفه

ــالل  ــن خ ــتمراريته م ــان اس ــيحي وض املس

ــر  ــل والفك ــي عــى العق ــة تنبن ــرازه كعالق إب

وترتبــط بســياقها التاريخــي والوجــودي. ومن 

هنــا كان مررنــا لالنتقــال والوقــوف عــى 

بــوادر الفلســفة املســيحية ومعاملهــا الدينيــة 

كمحــور ثــاٍن، حيــث ســنقف عنــد محطــات 

مــن تاريــخ هــذه الفلســفة وكيــف ارتبطــت 

باملكــون الدينــي وكان لهــذا االرتبــاط أهداف 

ــة. ــة دفاعي طموح

ــوان:  ــاه بعن ــث؛ خصصن ــور الثال ــا املح أم

املســيحي،  اإلدراك  وبنــاء  »اللــه«  مفهــوم 

ونتطــرق فيــه لصــورة اإللــه عنــد املســيحيني 

وصفاتــه  املقــدس  الكتــاب  مــن  انطالقًــا 

الرابــع  املحــور  أمــا  واألخالقيــة.  الكيانيــة 

ــدة« كمكــون  ــوم »العقي ــوان: مفه وهــو بعن

للظاهــرة الدينيــة، وفيــه يأخــذ نقاشــنا رشًحــا 

لتاريــخ مفهــوم »العقيــدة« يف ســياقه املتبادل 

بــني الفلســفي والدينــي، وهو عمل ســيحملنا 

عــى الوقــوف عنــد التفكــري املنهجــي الــذي 

كان وراء بنــاء النســق الالهــويت، للنظــر يف 

اســتخدام كلمــة »العقيــدة« التــي تثلــت يف 

ــة  ــم يف مرحل ــري عــن الواقــع الكنــيس ث التعب

الحقــة باتــت تثــل الطابــع القانــوين الشعــي 

ــدى الكنيســة.  ل

)1( ماهية المفهوم: 

اإلنســاين  والوعــي  اإلدراك  رشط  إن 

لتشــكل املعرفــة يقتــي وجــوًدا ملعــاٍن عامــة 

ــايف  ــاج ثق ــر كل إنت ــك نعت ــم؛ لذل أو مفاهي

ــا هــي  ــم م ــه الفكــر، واملفاهي ــر عن عاملًــا َع

ــايل  ــر، وبالت ــذا الفك ــة له ــات أولي إال إرهاص

ــم  ــم اللغــة ليســت ســوى مفاهي »إن مفاهي

ابتدائيــة، أي بدايــات مؤقتــة للفكــر، وإن 

ــن  ــم نفســه ال يســتطيع أن يســتغني ع العل

مســاعدة اللغــة، ويلزمــه، يف كل املياديــن، 

أن ينطلــق مــن بدايــة املفاهيــم اللغويــة 

ويتخــذ  درجــات  يف  منهــا  يتخلــص  لــي 

صــورة مفاهيــم الفكــر الخالصــة«))). وتتميــز 

مفاهيــم األســطورة رغــم اعتبارهــا أشــباه 

ــا ذات دالالت خاصــة حيــث  ــم بكونه مفاهي

ــن  ــا م ــا نوًع ــث فيه ــر وتبع ــم الظواه تقس

))) الطاهــر وعزيــز، املفاهيــم طبيعتهــا ووظيفتهــا، مجلــة املناظــرة، 

ــو 989)م)، )ص/ ))). ــنة األوىل )يوني ــرب، الس ــاط- املغ ــدد ))، الرب )الع
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ــا. ــة له ــور ثابت ــا يف ص ــاة وتجمعه الحي

وكــا قلنــا؛ مبــا أن املفاهيــم هــي أدوات 

ــاج الفكــر وتشــكل الوعــي، كانــت هــذه  إنت

األخــرية نقطــة انطــالق إدراك الوجــود لحظــة 

اســتيقاظ الوعــي مبفهــوم »الوجــود«، ولذلــك 

نجــد أن هــذا املفهــوم األخــري قــد شــكل 

ــاط  ــا أح ــفي مل ــر الفلس ــة األوىل للنظ البداي

ــه  ــود واختالف ــدد الوج ــا وراء تع ــوم مب املفه

أن هنــاك وحــدة الوجــود، ومنــه انبثقــت 

ــر إىل  ــة يف النظ ــفية الخالص ــة الفلس الطريق

العــامل))). ومبــا أن الكــون الواحــد يفيــض 

بتعــدد الــدالالت واملفاهيــم والرمــوز، كان 

مــن الواجــب أن نعــي بــأن املفاهيــم يف 

اختالفهــا وتعددهــا ذات طبيعــة عالئقيــة 

ــوم  ــني املفه ــطائيون ب ــط السوفس ــا »خل فل

ــدل  ــاظ ال ي ــني األلف ــدم يق ــظ، وإن ع واللف

عندهــم إال عــى عــدم يقــني الفكــر. ومبــا أنــه 

ــث  ــي البح ــال ينبغ ــة، ف ــة موضوعي ال حقيق

بعضهــا  وخضــوع  املفاهيــم  تراتــب  عــن 

ــات  ــي عالق ــطايئ ال يراع ــض. إن السوفس لبع

املفهــوم؛ ولــذا تتعــارض املفاهيــم بحكــم 

انعزالهــا أقــوى تعــارض«)3). وبالتــايل، وجــب 

ــه وإن  ــع وجوه ــن جمي ــيء م ــر يف ال النظ

))) املرجع السابق، )ص/ ))).

)3) الطاهــر وعزيــز، املفاهيم طبيعتها ووظيفتها، مرجع ســابق، )ص/ ))).

بــدا تناقضهــا ظاهــرا؛ ألن بهــذه الطريقــة 

األخــرية نفــرز املعــاين وتتكــون كــا أىت بذلــك 

ســقراط؛ أي مــن خــالل كشــف مــا بينهــا 

ــة تواصــل  ــاَّ يعــود يف بإقام ــات م ــن عالق م

بــني األفــكار وإعــادة للفكــر املنطقــي حركتــه 

ــى. ــكل املعن ــا يتش ــن هن ــه))) وم وحيويت

يقـول الطاهـر وعزيز: »وإن ما اسـتخلصه 

موجـوًدا  كان  املعنـى  اسـم  تحـت  أفالطـون 

السـابقة  التفسـري  ملحـاوالت  مـالزم  كمبـدأ 

أو  فيتاغـورس  أتبـاع  ولـدى  اإليلـني  عنـد 

دميوقريطـس. ولكـن أفالطـون كان أول مـن 

وهـذا  وبداللتـه،  كمبـدأ  املبـدأ  بهـذا  أحـس 

كتاباتـه  للفلسـفة، ففـي  يقدمـه  أن  أراد  مـا 

فكـره  بـني  الحاسـم  الفـرق  حـدد  األخـرية 

نظـروا  لقـد  سـقراط.  عـى  السـابقني  وفكـر 

إىل الوجـود، وهـو يف صـورة موجـود منفـرد، 

كنقطـة انطـالق مضمونـة، أمـا أفالطـون فقد 

يتعلـق  ال  إذ  كمشـكل؛  مـرة،  ألول  اعتـره، 

األمـر بـأن نعـرف كيـف ينتظـم الوجـود ومـا 

هـو تركيبـه وبنيتـه، بقـدر ما يتعلق بالسـؤال 

املفهـوم.  هـذا  داللـة  وعـن  مفهومـه  عـن 

وعـى التفسـري الحقيقـي، أي التفسـري الجديل 

للوجـود مـن داللـة فكريـة«)5).  يـرز مـا  أن 

))) املرجع السابق، )ص/ ))).

)5) املرجع السابق، )ص/ ))، 3)).
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نســتنتج مــاَّ ســبق، أن املفهــوم هــو 

عمليــة تجريديــة للواقــع يتولــد بارتقــاء مــن 

الفــردي إىل الــكي مــن حيــث هــو مجمــوع 

ــف  ــودة إىل تعري ــه. وبالع ــع مالحظت ــا تق م

الالنــد للتجريــد نجــده يعنــي: »فعــل الفكــر 

ــة  ــر )كيفي ــذي ينظــر عــى حــدة إىل عن ال

أو عالقــة) مــن تصــور أو معنــى، ويركــز 

ــه انتباهــه، ويهمــل العنــارص األخــرى«)6).  في

الــرأي  وبالرغــم مــن هــذا التصــور فــإن 

ــوم يتجــاوز حــدود  ــار املفه يذهــب إىل اعتب

ــة  ــاخه؛ ألن املعرف ــع أو استنس ــيد الواق تجس

تكوينيــة  قــوة  تســكنها  فكريــة  كوظيفــة 

وليــس فقــط القــوة املحاكيــة. ورغــم أن 

ــار أن هنــاك عالقــة  البعــض يذهــب إىل اعتب

ــع  ــوم والواق ــني املفه ــدة ب ــر وطي ــري وتأث تأث

ــه)،  ــر في ــذي يظه ــي ال ــياق التاريخ )أي الس

حيــث يعتقــد أن البحــث يف عالقــة املفهــوم 

بالســياق التاريخــي لــدى مجتمــع معــني 

ــى  ــن ع ــل الزم ــر عام ــة أث ــهم يف معرف يس

ــع  ــى الواق ــا وع ــرأ عليه ــا يط ــم وم املفاهي

ــه)7). ــش في ــذي تنت ال

)6) املرجع السابق، )ص/ 3)).

)7) إبراهيــم البيومــي غانــم، الســياق التاريــخ واملفاهيــم، ضمــن كتــاب: 

بنــاء املفاهيــم دراســات معرفيــة ومنــاذج تطبيقيــة، إرشاف عــي جمعــة 

محمــد وســيف الديــن عبــد الفتــاح إســاعيل، تقديــم طــه جابــر العلــواين، 

املعهــد العاملــي للفكــر اإلســالمي، سلســلة املفاهيــم واملصطلحــات )))، )ط 

))، القاهــرة )998)م)، ))/ 05)).

ومــع ذلــك؛ يعــرج الــرأي عــى أن تبقــى 

ــا أشــكال مختلفــة تتأســس عــى  ــة له املعرف

طبيعــة عالقتهــا بالعقــل والفكــر، فالفكــر هو 

ــا  ــاًء عقالنيً ــائها إنش ــى إنش ــل ع ــذي يعم ال

ــه هــو  ــار أن الواقــع مدخل عــى أســاس اعتب

العقــل، وبالتــايل ال ميكــن القــول أن الحقائــق 

ــا هــو إنشــاء  أو العلــم هــو معطًــى وإمنَّ

ــص.  عقــي خال

وهذا اإلدراك، لثمن التقدم في مقابل 

عائده، ســيجعلنا نرفض هذا المفهوم، 

ونرفــض اإلذعــان لــه كأمــر واقــع ال مجــال 

االجتهــاد  بــاب  ونفتــح  منــه،  للفــكاك 

فيــه، ونفهــم التقــدم، ونــدرك أسســه 

المعرفيــة، وثمنــه وثمرتــه. لنبــدأ فــي 

بنــاء المفهــوم بشــكل مختلــف يناســب 

بيئتنــا الحضاريــة والمجتمعيــة. 

ومــن هنــا نســتخلص دور املفهــوم يف عامل 

املوضوعــات؛ إذ هــو ال يقتــر عــى عكــس 

تنوعهــا بــل يعمــل عــى إدخــال الوحــدة 

عــى األشــياء، لذلــك نــرى يف كل مفهــوم 

تســود إرادة توحيــد املعرفــة، وهــذا يــرز 

ــذي رأى يف الوجــود  ــا مــع أفالطــون ال واضًح

والــال وجــود لحظتــني مشوعتــني ورضوريتــني 

مًعــا، فقــد ذهــب هــذا األخــري إىل أن يجعــل 

ــه املفهــوم يعطــي  ــذي يتضمن ــال وجــود ال ال
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للفكــر نظــرة جديــدة إىل كنــه العــامل)8). إذن؛ 

تكمــن قيمــة املفهــوم يف وظيفــة املعرفــة 

بنــاء  معنــى  إىل  ترمــي  التــي  الجديــدة 

املوضــوع مــن منظــور شــمويل جديــد. وعليــه 

نــرى أن املفهــوم يحملنــا عــى افــراض ســابق 

عــى التجربــة وهــو يتجــاوز الحــر العلمــي 

أن  ذلــك  لألشــياء،  تصورنــا  يف  املفهومــي 

ــة ال ميكــن اســتخالصها  ــل العلي ــم مث املفاهي

ــا الحــواس.  ــي تقدمه ــادة الت ــن امل م

يســتمد املفهــوم وظيفتــه فقــط مــن 

ــف  ــه التعري ــه ل ــذي يعطي ــى ال ــالل املعن خ

ــرَدِِّه إىل  ــم ِب ــوم يت ــف املفه اإلجــرايئ، وتعري

مبفاهيــم  تربطــه  التــي  العالقــات  شــبكة 

أخــرى)9). يعتــر هــذا األخــري ســببًا يف تطــور 

ــز  املفاهيــم وقــد وضــح ذلــك الطاهــر وعزي

قائــاًل: »تتطــور املفاهيــم يف عــدة اتجاهــات: 

))) تنشأ مفاهيم جديدة. 

))) يقتبــس بحــث علمــي ناشــئ مفهوًمــا 

مــن ميــدان علمــي متقــدم. ويتدخــل الفكــر 

بكيفيــة خاصــة يف هــذه العمليــة التــي يتخــذ 

فيهــا مــن املفهــوم املســتورد نقطــة انطــالق 

جديــدة ] ... [. 

)8) الطاهــر وعزيــز، املفاهيم طبيعتها ووظيفتها، مرجع ســابق، )ص/ ))).

)9) املرجع السابق، )ص/ 6)).

قدميــة  مفاهيــم  تعميــق  يقــع   (3(

واالرتقــاء بهــا إىل مســتوى أعى مــن التجريد. 

ويتميــز الفكــر العلمــي الحديــث باالحتــكاك 

ــة  ــك مرون ــي ذل ــع والفكــر. ويقت ــني الواق ب

الفكــر. وإن املفهــوم، كــا قــال باشــالر، يكون 

لــه معنــى بقــدر مــا يتغــري معنــاه. وال يعنــي 

هــذا التغيــري هزميــة العقــل لــو تســاهاًل، 

ــن  ــل م ــا للعق ــع وم ــى الواق ــرر غن ــا ي وإمنَّ

ــًدا  ــة، وتأكي ــا يف املوضوعي دور فعــال، وتقدًم

ــة«)0)).  ــات العقلي للمقتضي

مــن جهــة أخــرى، تعــد األلفــاظ يف العلوم 

ــع مفاهيمــي جــديل، وال  اإلنســانية ذات طاب

ــة وال  ــا الوجداني ــن داللته ــا م ــن تفريغه ميك

ــق)))).  ــى الدقي ــا إىل املعن ــى به ميكــن أن نرق

لكــن بالرغــم مــن ذلــك ال ينبغــي أن نســتهني 

بأهميــة الخطــاب النظــري ودقتــه الصوريــة 

ــا مــن الدقــة العلميــة، يف  التــي تشــكل جانبً

حــني أن الجانــب العلمــي يعتــر دقــة املعنــى 

العينــي للخطــاب النظــري، الــذي مــن خاللــه 

نــرى التــالزم والتطابــق بــني النظريــة والواقع. 

ــل  ــن الحق ــوم ضم ــر يف املفه ــد النظ وعن

الفلســفي، نــرى أن الفلســفة مــا هــي إال 

اشــتغال وتأســيس للمفاهيــم، وبالتــايل نجــد 

)0)) الطاهر وعزيز، املفاهيم طبيعتها ووظيفتها، مرجع ســابق، )ص/ 7)).

)))) املرجع السابق، )ص/ 8)).
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أن لــكل فيلســوف جهــازه املفاهيمــي الــذي 

يتنــاول بــه، لذلك تعــد الفلســفة »]...[ كنمط 

ــى  ــم ال ع ــى مفاهي ــوم ع ــة، تق ــن املعرف م

تأثــريات أو صــور. ويشــهد الــراث الفلســفي 

منــذ القديــم بذلــك. فـ)املعنــى) األفالطــوين، 

و)االمتــداد)  األرســطية،  و)الطبيعــة) 

الديــكاريت ]...[ كلهــا مفاهيــم وإن لـــم تكــن 

مبعنــى أخواتهــا العلميــة التــي تــت تنقيتهــا. 

ــة)  ــم نظري ــفة )مفاهي ــد يف الفلس ــال توج ف

باملعنــى املقصــود يف إبســتيمولوجية العلــوم 

ــم  ــفي إذا لـ ــوم الفلس ــة؛ ألن املفه الفيزيائي

ــا  ــون مفهوًم ــه، يك ــود نعيش ــى وج ــل ع يُِح

ــا أو مســتورًدا«)))). بنــاء عليــه، نســتنتج  غريبً

كيــف تلعــب التعريفــات الفلســفية دوًرا 

تفســرييًا أكــرث مــاَّ تعمــل عــى التأليــف بــني 

املفاهيــم، وعــى عكــس املفهــوم العلمــي 

ــه  نجــد مــن خصائــص املفهــوم الفلســفي أن

عنــد مســتوى واحــد،  مــداه  ينحــر  »ال 

وال مينــع مجمــوع )املعــاين) التــي يوحــي 

ــا«)3)).  به

ــوم  ــار املفه ــراكي إىل اعتب ــب ب ــا ذه ومل

ــو  ــاَّ ه ــرث م ــأ، أك ــم وخط ــكل وه ــا ل منبًع

مصــدر مســتقل للمعرفــة العتبــار أن مفاهيم 

)))) املرجع السابق، )ص/ 9)).

ــرة،  ــة املناظ ــفية، مجل ــة الفلس ــل املعرف ــن أج ــز، م ــر وعزي )3)) الطاه

)العــدد ))، الربــاط- املغــرب، الســنة األوىل، )دجنــر 989)م)، )ص/ 9))).

ــع  ــل إىل الواق ــاء ال توص ــات والفيزي الرياضي

ــك.  ــن ذل ــس م ــل العك ــياء، ب ــر األش وجوه

اعتــر برغســون امليتافيزيقــا علــًا يطمــح 

إىل االســتغناء عــن الرمــوز، مبــرر أننــا عندمــا 

نتخلــص مــن خضوعنــا لِلُغــة األلفــاظ ولغــة 

ــن  ــذاك ميك ــة، آن ــالت املكاني ــور والتمثي الص

أن نلمــس الواقــع الحقيقــي. وأن كل تقســيم 

تدخلــه عــى رمزيــة اللغــة واملفهــوم املجــرد 

عــى الواقــع رغــم أهميتــه املفرضــة فيــه يف 

ــد  ــأيت مبعنــى يفي ــا هــي يف األصــل ت تصوراتن

ــة)))).  ــة الخالص ــل ال املعرف العم

عليــه  تبنــى  أساًســا  الواقــع  يعتــر 

النظريــة، وبالتــايل منطلــق صياغــة املفاهيــم 

وبنائهــا، كــا اعتــر الواقــع أيًضــا محــك 

صــدق النظريــة وصحتهــا وصحــة مفاهيمهــا 

األساســية. وهــذه املواقــف هــي التــي ميكــن 

الفكــر  املفاهيــم يف  لنــا نشــأة  تفــر  أن 

الغــريب التــي ارتبطــت بالخــرة التاريخيــة 

ليطــرأ عليهــا التطويــر والتعديــل)5)). وتســهم 

اإلســقاطات  إدراك  يف  التاريخيــة  الخــرة 

ــت  ــد لعب ــي ق ــوم الت ــى املفه ــة ع التاريخي

)))) الطاهر وعزيز، املفاهيم طبيعتها ووظيفتها، مرجع ســابق، )ص/ 0)).

ــالمية  ــم اإلس ــاء املفاهي ــاعيل، بن ــاح إس ــد الفت ــن عب ــيف الدي )5)) س

رضورة منهاجيــة، ضمــن كتــاب: بنــاء املفاهيــم دراســات معرفيــة ومنــاذج 

تطبيقيــة، إرشاف عــي جمعــة محمــد وســيف الديــن عبــد الفتــاح 

إســاعيل، تقديــم طــه جابــر العلــواين، املعهــد العاملــي للفكــر اإلســالمي، 

سلســلة املفاهيــم واملصطلحــات )))، )ط ))، القاهــرة )998)م)، ))/ 98). 
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ــه  ــا تفريغ ــوم أو رمب ــا يف تشــويه املفه دوره

مــن جوهــر معانيــه األصليــة)6)). 

مــن خــالل مــا ســبق وِبنــاًء عــى مــا يــي 

ــث إىل  ــذا البح ــينقلنا ه ــف س ــنالحظ كي س

اللحظــة التــي نســتوعب فيهــا شــكل املعرفــة 

ــي  ــي ال تنبن ــر املســيحي الت ــة يف الفك الديني

ــى  ــل ع ــا أو لنق ــابقة له ــة س ــى أرضي إال ع

حســاب هــذه األرضية الفــراض أن املســيحية 

أتــت لتحــل محــل اليهوديــة، وهــو مــا ميكــن 

أن نفرضــه كأن يســمح لهــا بتقييــم األفــكار 

وتطويرهــا وجعلهــا أكــرث مالءمــة للواقــع. 

الدينيــة  األفــكار  أن  عــى  نســتنتج  إذن، 

وتوجيــه  للعمــل  أدوات  هــي  للمســيحية 

ــب أن  ــا يج ــا أنه ــه، ك ــة اإلل ــلوك ملحب الس

تكننــا مــن اســتشاف املســتقبل خصوًصــا إذا 

كان هــذا املســتقبل يذعــن لفكــرة الخــالص.

المحــور الثانــي: بــوادر الفلســفة 
المســيحية والمعالــم الدينيــة: 

قبـــل الحديـــث عـــن الفلســـفة املســـيحية، 

ـــن هـــذا  ـــة م ـــودة إىل لحظـــة مهم تجـــدر الع

ـــخ اإلنســـاين للمســـيحية، وهـــي لحظـــة  التاري

ـــن  ـــن الدي ـــاع ع ـــة الدف ـــم حرك ـــت باس ارتبط

ـــور.  ـــيحي املتط ـــوت املس ـــل الاله ـــي تث والت

ــقية  ــة نسـ ــة أتـــت بطريقـ ــذه الحركـ إن هـ

)6)) املرجع السابق، )ص/ )9).

اتهامـــني  املســـيحية مـــن  للدفـــاع عـــن 

يتمثـــالن فيـــا هـــو ســـيايس ومـــا هـــو 

فلســـفي، فـــاألول كان يف اعتبـــار املســـيحية 

تثـــل تهديـــًدا لإلمراطوريـــة الرومانيـــة، 

بينـــا الثـــاين أىت يف كـــون املســـيحية عبثًـــا، 

ــذرات  ــة بشـ ــة مختلطـ ــن خرافـ ــارة عـ وعبـ

فلســـفية. 

إن هــذه الحركــة أتــت بطريقــة نســقية 

للدفــاع عــن المســيحية مــن اتهاميــن 

يتمثــالن فيمــا هــو سياســي ومــا هــو 

اعتبــار  فــي  كان  فــاألول  فلســفي، 

المســيحية تمثــل تهديــًدا لإلمبراطورية 

الرومانيــة، بينمــا الثانــي أتــى فــي كون 

خرافــة  عــن  وعبــارة  ــا، 
ً
عبث المســيحية 

بشــذرات فلســفية.  مختلطــة 

ـــا  ـــوم كان ـــن الهج ـــان م ـــذان الرب إن »ه

ــر.  ــا اآلخـ ــد منهـ ــؤازر الواحـ ــاند أو يـ يسـ

ـــوم  ـــتخدمت الهج ـــية اس ـــلطات السياس فالس

اتهامهـــا  معـــرض  يف  وذلـــك  الفلســـفي 

ــور  ــذا أصبحـــت صـ ــى هـ ــيحية. وعـ للمسـ

الهجـــوم الفلســـفي تتســـم بالخطـــورة مـــن 

حيـــث نتائجهـــا السياســـية«)7)). فمثـــاًل كان 

)7)) بــول تلــش، تاريــخ الفكــر املســيحي مــن جــذوره الهلينســتية 

ــو  ــت أب ــة طلع ــة وهب ــزء األول، ترجم ــة، الج ــى الوجودي ــة حت واليهودي

العــال، مركــز جامعــة القاهــرة للغــات والرجمــة، )))0)م)، )ص/ )7، )7).
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الفيلســـوف اإلغريقـــي »سيلســـيوس« أحـــد 

أبـــرز ممثـــي الهجـــوم عـــى املســـيحية 

العتبارهـــا خليطًـــا مـــن الخرافـــة وشـــذرات 

فلســـفية. فالتقاريـــر التاريخيـــة التـــي يجدهـــا 

ـــة  ـــر متناقض ـــي تقاري ـــدس ه ـــاب املق يف الكت

تفتقـــر إىل الدليـــل، ولـــذا هـــو يرفـــض كل 

ـــال  ـــد ق ـــق »ولق ـــل واملنط ـــه العق ـــا ال يقبل م

ــور  ــري للنفـ ــو مثـ ــا هـ ــيوس« إن مـ »سيلسـ

عـــى وجـــه التحديـــد هـــو أنـــه عندمـــا 

تصـــل القصـــص إىل أكـــر قـــدر مـــن عـــدم 

مـــن  العديـــد  غـــرار  عـــى  املصداقيـــة، 

ـــريها  ـــم تفس ـــم، يت ـــد القدي ـــص يف العه القص

ــا«)8)).  مجازيًـّ

ـــي اتهـــم يف  ـــني األفـــكار األخـــرى الت مـــن ب

ـــوط  ـــاك فكـــرة هب الفيلســـوف املســـيحية، هن

»اللـــه« الـــذي اقتـــر فيـــه عـــى ركـــن صغـــري 

مـــن العـــامل ومـــرة واحـــدة. ثـــم هنـــاك قضيـــة 

ـــا  ـــش: »ك ـــول تل ـــول ب ـــور »املســـيح«، يق ظه

أن الرهـــان الـــذي ميـــي مـــن النبـــوءة إىل 

التحقـــق والـــذي اســـتخدمه كثـــريًا العديـــد 

ـــي.  ـــان عبث ـــا بره ـــو أيًض ـــيحيني ه ـــن املس م

الناحيـــة  مـــن  كان »سيلســـيوس«،  لقـــد 

التاريخيـــة، متعلـــًا بالقـــدر الـــذي يكفـــي 

ملعرفـــة أن النبـــي لــــم يتوقـــع اكتـــااًل بنفـــس 

)8)) املرجع السابق، )ص/ )7).

الطريقـــة التـــي حـــدث بهـــا االكتـــال. 

هـــذه النقطـــة عـــى وجـــه التحديـــد هـــي 

ـــة  ـــخ الكنيس ـــبة لتاري ـــة بالنس ـــة حساس نقط

بأكملـــه. وذلـــك ألن الفكـــرة الصحيحـــة 

ـــد  ـــام ق ـــدي ع ـــي تهي ـــود وح ـــة بوج املتعلق

تشـــوهت إىل »إدراك مســـبق« آيل ألحـــداث 

حدثـــت فيـــا بعـــد«)9)). 

ومبـــا أنـــه كان للمســـيحيني حـــظ مـــن 

بـــه  الـــذي حظـــي  الفلســـفي  التعليـــم 

ــة  »سيلســـيوس« أىت ردهـــم باســـم الكنيسـ

ــع  ــب يف كل مدافـ ــه تجـ ــة أوجـ ــى ثالثـ عـ

ـــن  ـــتمد م ـــى يُس ـــن. أواًل: أن املعن ـــن الدي ع

ــن،  ــا بـــني املتحاوريـ ــكار املتفـــق عليهـ األفـ

ــض  ــرك لبعـ ــاس مشـ ــود أسـ ــايل وجـ وبالتـ

أجـــل  مـــن  رضوري  مطلـــب  األفـــكار 

الفهـــم، غـــري أن هـــذا الفهـــم عليـــه أن 

يتضمـــن مشـــاركة جزئيـــة. ثانًيـــا: توضيـــح 

أوجـــه القصـــور يف أفـــكار اآلخـــر وتســـليط 

ـــا:  ـــده. ثالًث ـــف عن ـــاط الضع ـــى نق ـــوء ع الض

ــا  ــرب عنهـ ــي يعـ ــح أن املواقـــف التـ توضيـ

هـــي دوافـــع داخليـــة وال ميكـــن قبـــول 

ـــي؛  ـــف خارج ـــه موق ـــى أن ـــرء ع ـــف امل موق

ـــة  ـــو املحب ـــيحية ه ـــى املس ـــاس ومعن ألن أس

وترتبـــط  فينـــا  اإللـــه  يجســـدها  التـــي 

)9)) بــول تلــش، تاريــخ الفكــر املســيحي مــن جــذوره الهلينســتية 

مرجــع ســابق، )ص/ 73). الوجوديــة،  واليهوديــة حتــى 
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ـــايل فعـــى اآلخـــر  ـــع اآلخـــر. وبالت ـــة م بالعالق

ــوق  ــل وشـ ــة تكامـ ــل عالقـ ــه ميثـ ــم أنـ فهـ

ــة)0)).  ورغبـ

يعـــد »جوســـن مارتـــر«)))) مـــن بـــني 

ــيحي،  ــن املسـ ــن الديـ ــني عـ ــم املدافعـ أهـ

الفلســـفة  حيـــث يقـــول: »هـــذه هـــي 

يقينيـــة  وجدتهـــا  التـــي  الوحيـــدة 

ومناســـبة«))))، ومعنـــى قولـــه هـــذا يشـــري 

بـــه إىل الفلســـفة ذات الطابـــع الروحـــي 

ــايل  ــحر، وبالتـ ــة والسـ ــن الخرافـ ــد عـ البعيـ

ـــائل  ـــى مس ـــر ع ـــفة ال تقت ـــت الفلس أصبح

ــي  ــة. ففـ ــا عمليـ ــل أيًضـ ــط بـ ــة فقـ نظريـ

ــبة  ــفة بالنسـ ــن الفلسـ ــرة مـ ــرة املتأخـ الفـ

لإلغريـــق كان الفيلســـوف يلزمـــه رضورة أن 

ينتمـــي إىل مدرســـة فلســـفية، أي إىل نـــوع 

ـــرض يف  ـــث يف ـــويس حي ـــع الطق ـــن املجتم م

)0)) املرجع السابق، )ص/ )7).

)))) جوســن مارتــر )00)-65)م) عــاش يف النصــف األول مــن القــرن 

الثــاين امليــالدي، ولــد مــن أبويــن غــري مســيحيني، درس الفلســفة اليونانيــة 

ــق املســيحية مــن خــالل دراســته للفلســفة،  ــريًا بأفالطــون، اعتن ــر كث وتأث

وتــويف شــهيدا، مــن أشــهر مؤلفاتــه هــي: الدفــاع )و ) حيــث كتبــه ســنة 

)53)م) إىل اإلمراطــور أنطونيــوس بيــوس ليدافــع عــن املســيحية ويقدمهــا 

ــاول  ــو يح ــة. وه ــل اليهودي ــت مح ــيحية حل ــت أن املس ــكام، ليثب إىل الح

ــو  ــك ه ــة. لذل ــفة اليوناني ــن الفلس ــة م ــيحية قريب ــف أن املس ــراز كي إب

يعتقــد أن كل فلســفة وكل ديانــة يجــب أن ترهــن نفســها برهنــة عقليــة، 

ــام.  وأن املســيحية ينطبــق عليهــا الرهــان العقــي بشــكل مطبــق وت

ــر،  ــرة- م ــة، القاه ــة، دار الثقاف ــخ الكنيس ــر، تاري ــون لورمي ــر: ج ]انظ

 .](97  /(( ))30)م)، 

)))) بــول تلــش، تاريــخ الفكــر املســيحي مــن جــذوره الهلينســتية 

مرجــع ســابق، )ص/ 75). الوجوديــة،  واليهوديــة حتــى 

ــتبصار  ــع باسـ ــه يتمتـ ــة أنـ مؤســـس املدرسـ

ووحـــي بالحقيقـــة.

وعـــى ســـبيل املثـــال نذكـــر كيـــف 

ــص  ــكندرية خصائـ ــة اإلسـ ــهدت املدرسـ شـ

ـــزاج  ـــر امت ـــا أث ـــا وفكره ـــع حضارته كان يطب

الفكـــر اليونـــاين بالشقـــي، مـــن هـــذه 

الخصائـــص كان حضـــور فكـــر أفالطـــون 

ــم  ــة، ثـ ــد عنايـ ــه أشـ ــة بـ ــوي والعنايـ القـ

محاولـــة توفيـــق آرائـــه املتعارضـــة مـــع 

ـــب  ـــع الكت ـــق م ـــا يتف ـــدود م ـــطو يف ح أرس

ـــرف  ـــر ع ـــذا األم ـــب ه ـــة)3)). إىل جان املقدس

املجتمـــع إبـــان ذاك العـــر تشــــبًعا كبـــري 

ــده  ــى بعـ ــث أضحـ ــة حيـ ــكار الدينيـ باألفـ

ـــر الفلســـفي،  ـــر يف تطـــور الفك ـــغ األث ـــه بلي ل

مـــاَّ رافقـــه انتشـــار ألفـــكار الصوفيـــة 

إىل  والخـــوارق  الغيبيـــات  يف  واالعتقـــاد 

جانـــب ظهـــور الســـحر والتنجيـــم بشـــكل 

قـــوي وبـــارز)))). وبالتـــايل كانـــت انطالقـــة 

مـــن  املحدثـــة،  األفالطونيـــة  ونشـــأة 

التـــي ســـادت يف  والتقلبـــات  الحـــركات 

املجتمـــع، التـــي أتـــت كمذهـــب يلبـــي 

العقليـــة  حاجتـــه  يف  اإلنســـان  مطامـــح 

والدينيـــة واألخالقيـــة. 

ــة  ــة، الطبع ــفة اليوناني ــع الفلس ــا، م ــن مرحب ــد الرحم ــد عب )3)) محم

الثالثــة، منشــورات عويــدات، بــريوت- باريــس، )988)م)، )ص/ 8))).

)))) املرجع السابق، )ص/ 8))).
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يعتـــر أمونيـــوس ســـاكاس املؤســـس 

وقـــد  املحدثـــة  لألفالطونيـــة  الفعـــي 

اتفقـــت كل الروايـــات التاريخيـــة عـــى 

ـــرة)25). هـــذا األخـــري نشـــأ داخـــل  هـــذه الفك

ــذه  ــن هـ ــى عـ ــه تخـ ــيحية لكنَّـ أرسة مسـ

ـــا  ـــة، ومب ـــفة الحق ـــل الفلس ـــن أج ـــة م الديان

ـــرة  ـــا فك ـــت فيه ـــة كان ـــفة اإلغريقي أن الفلس

ـــى  ـــن املرجـــح أن يبق ـــة يظـــل م تعـــدد اآلله

ــض  ــى بعـ ــا عـ ــاكاس حريًصـ ــوس سـ أمونيـ

ــض  ــا ببعـ ــل ومعرفًـ ــيحية بـ ــادئ املسـ مبـ

ـــكالم  أفكارهـــا، ونقـــول هـــذا األمـــر نتيجـــة ل

ــن دروس  ــدث عـ ــذي تحـ ــوس الـ فورفوريـ

ـــن  ـــكان أحـــد الذي ـــوس يف املســـيحية ف أموني

ــه. ــس نفسـ ــه هريقليطـ ــا منـ تلقوهـ

ـــخصية  ـــول ش ـــذي دار ح ـــدل ال ـــم الج رغ

أمونيـــوس ســـاكاس يف اعتقـــاده الدينـــي، 

الفكـــرة التـــي نـــود إيصالهـــا ونـــرب بهـــا 

مثـــاًل تتعلـــق أساًســـا بـــأن عـــى كل فيلســـوف 

ــها  ــى طقوسـ ــة ويتبنـ ــي إىل مدرسـ أن ينتمـ

وأن يتمتـــع بالبصـــرية ووحـــي الحقيقـــة. 

هـــذا الوصـــف األخـــري ينطبـــق تاًمـــا مـــع 

كان  الـــذي  ســـاكاس،  أمونيـــوس  مثـــال 

 ،(theodidaktos( »يلقـــب بـ»ملهـــم اإللـــه

(25( Étienne Vacherot, Histoire critique de l›école d›Alexan-

drie, ouvrage couronné par l’institut académie des sciences 

morales et politiques, tome 1, paris, librairie philosophique de 

ladrange,(1846(, page 341 - 342.

ــايئ  ــويف تلقـ ــع صـ ــي إىل مجتمـ ــو ينتمـ فهـ

شـــعاره »ليســـت هنـــاك ديانـــة أعـــى مـــن 

الحقيقـــة«. وقـــد تـــوزع هـــذا النظـــام الصـــويف 

ــد،  ــق وواحـ ــاٍل مطلـ ــاد يف كـ ــني االعتقـ بـ

ــا  واالعتقـــاد أن يف اإلنســـان جوهـــرًا طبيعيًـ

رسمديًـــا ثـــم يف إنتـــاج عمـــل إلهـــي)6)). 

ـــن  ـــيس م ـــدف الرئي ـــد كان اله ـــه؛ فق وعلي

إيجـــاد مدرســـة التصـــوف هـــو معالجـــة 

تحـــت  واألمـــم  والطوائـــف  األديـــان  كل 

األخـــالق  علـــم  ملبـــادئ  نظـــام مشـــرك 

يســـتقر عـــى حقائـــق خالـــدة. هكـــذا أدرك 

أمونيـــوس ســـاكاس تعدديـــة الديـــن؛ لذلـــك 

ذهـــب خطـــوة بخطـــوة مـــع الفلســـفة 

ومـــع مشـــاركتها مصـــري الوجـــود بدرجـــات 

وحـــدود تكـــف وتحجـــب أوهـــام اإلنســـان 

ســـعى  ولذلـــك  وأكاذيبـــه،  وخرافاتـــه 

ــل  ــا األصيـ ــا إىل نقائهـ ــوع بهـ ــاواًل الرجـ محـ

ــى  ــا عـ ــات ورشحهـ ــن التفاهـ ــا مـ بتطهريهـ

غـــرار املبـــادئ الفلســـفية، فهـــو يـــرى أن 

املســـيح كان يف ضـــوء إعـــادة واســـتعادة 

ــتقيمة،  ــيطة واملسـ ــة البسـ ــة القدميـ الحكمـ

ـــم  ـــات، ث ـــيادة الخراف ـــلطة وس ـــن س ـــد م للح

للتصحيـــح وإبـــادة مختلـــف األخطـــاء التـــي 

ـــات الشـــعبية. وجدهـــا ســـبياًل ملختلـــف الديان

)6)) ســفيان البطــل، أمونيــوس ســاكاس، مركــز منــاء للبحــوث والدراســات، 

)العــدد 90، )))، )مــارس 6)0)م)، )ص/ 6)).
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هكــذا علــم أمونيــوس بالركائــز القدميــة 

أفالطــون  كان  التــي   (Hermes( إرميــاس  ـ  لــ

وفيتاغــوراس يعرفونهــا قبــاًل والتــي مــن خاللهــا 

تشــكلت فلســفتهم. وبالتــايل كان البحــث عــن 

األصــل هــو بحــث عــن االســتقامة والنزاهــة يف 

ــث  ــايل حدي ــة، وبالت ــة القدمي ــب الحكم مذه

الكتــاب املقدس وحكايــات اآللهة اعترهــا رموزًا 

توضيحية للحقيقة وإال هي خرافات مرفوضة)7)).

منطقــي  تصــور  بنــاء  نحــاول  ونحــن 

ــرج  ــب أال يخ ــيحي، يج ــي املس ــر الدين للفك

»املخيــال«، وقــد كان  بالنــا مفهــوم  عــن 

أول مــن تطــرق إىل املخيــال هــو أرســطو 

 .(phantasma( بكلمــة  عنــه  عــر  الــذي 

التأويــل ملــا يعيشــه  وهــي تعنــي فعــل 

ــة،  ــة أو الخارجي ــه الداخلي ــان يف عالقت اإلنس

مــن  »مخــزن  عــن  عبــارة  هــو  وبالتــايل 

والحكايــات  والرمــوز  والتمثــالت  الصــور 

واألســاطري التــي تشــكلت تاريخيًــا يف الذاكــرة 

الجاعيــة أو يف الذهــن كنتيجــة لعمليــة 

التأويــل التــي تحــاول بهــا جاعــة مــا رســم 

ــع اآلخــر«)8)).  ــا م ــا الداخــي أو واقعه واقعه

)7)) املرجع السابق، )ص/ 8)).

)8)) محمــد عبــد اللــه الهنــايئ، )املخيــال)، وفكــرة )أنهــم عــرب)، الفلــق، 

ثقافــة وفكــر، )العــدد 53)، )5) أكتوبــر ))0)م). 

الرابط اإللكروين:

http://www.alfalq.com/?p=6947

ـــا  ـــدًدا ناتًج ـــال تع ـــكل املخي ـــع ش ويطب

عـــن اختـــالف بنيـــة الحامـــل االجتاعـــي 

والوظائـــف األيديولوجيـــة املنوطـــة بـــه، 

ــا النفـــس  فيجعـــل الصـــور التـــي تتخيلهـ

الفالســـفة  ذهـــب  ولذلـــك  معقولـــة؛ 

تعريفـــه كـــيء  القدمـــاء إىل  العـــرب 

مخالـــف لإلثبـــات والنفـــي والصـــواب 

العقـــل  فصـــل  ميكـــن  ال  إذ  والخطـــأ. 

ــة  ــان للعملـ ــال: »فهـــا وجهـ ــن املخيـ عـ

ينشـــئ  اإلنســـان  أن  بيـــد  نفســـها. 

لكنَّـــه  والرمـــوز،  املخياليـــة  الـــدالالت 

متعاليـــة  الـــدالالت  هـــذه  أن  يتوهـــم 

موضوعيـــة  قوانـــني  حصيلـــة  هـــي  أو 

الـــدالالت  ينشـــئ  إنـــه  تاريخيـــة، 

املخياليـــة ويحيلهـــا إىل قـــوى خارجـــة 

ــا«)9)). ــريًا لهـ ــح أسـ ــه، فيصبـ ــن إرادتـ عـ

إن مررنـــا للتوقـــف عـــى مفهـــوم 

فيهـــا  نســـتعيد  لحظـــة  املخيـــال هـــو 

ـــر  ـــورات الفك ـــض تص ـــدي لبع ـــر النق الفك

والفلســـفة،  الديـــن  حـــول  املســـيحي 

الفلســـفة  قالـــوا  بـــأن  عليهـــم  أىت  إذ 

ــي  ــة وهـ ــفة عامـ ــي فلسـ ــيحية هـ املسـ

)9)) ســمرية أبــو زينــب، يف املخيــال والتاريــخ بــني األوتوتوميــا واملجتمــع 

املكبــل، معابــر، الرابــط اإللكــروين: 

http://www.maaber.org/issue_october08/perenial_ethics1.htm

http://www.alfalq.com/?p=6947
http://www.maaber.org/issue_october08/perenial_ethics1.htm 
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تجســـد الحقيقـــة الشـــاملة عـــن معنـــى 

كل  أن  زعمـــوا  وبالتـــايل  الوجـــود، 

وجـــود للحقيقـــة هـــو خاصـــة مســـيحية 

»جوســـن  يقـــول  أدق،  بعبـــارة  أو 

أي شـــخص  يقولـــه  مـــا  »إن  مارتـــر«: 

نحـــن  إلينـــا،  ينتمـــي  الحقيقـــة  عـــن 

معـــش املســـيحيني«؛ أي إنـــه ال وجـــود 

ــة يف  ــرت إال متضمنـ ــا ظهـ ــة أينـ لحقيقـ

ــى وإن  ــة حتـ ــا كونيـ ــيحية. أي إنهـ املسـ

ســـبق زمانهـــا وتأخـــر وجودهـــا، وهـــذا 

نفهمـــه مـــن كالم جوســـن: »إن أولئـــك 

)للوغـــوس)  طبًقـــا  يعيشـــون  الذيـــن 

 .(30 املســـيحيني«) مـــن  أيًضـــا  هـــم 

تجســـد  املســـيحية  أن  مبـــا  وبالتـــايل 

كل  فـــإن  الوجـــود،  الـــكي يف  العقـــل 

هـــو  للعقـــل  طبًقـــا  عـــاش  فيلســـوف 

وجـــود  ســـبق  وإن  حتـــى  مســـيحي 

ــري  ــوفًا كان أم غـ ــخص -فيلسـ ــذا الشـ هـ

ذلـــك- وجـــود الديانـــة املســـيحية، فهـــو 

ــه  ــع عليـ ــي تطبـ ــاء العقـ ــم االنتـ بحكـ

وهـــذا  للمســـيحية،  االنتـــاء  خاصيـــة 

رضب مـــن العبـــث ال يقبلـــه املنطـــق إال 

إذا أراد مـــن أراد أن يـــرر لاَِلهوتيتـــه 

ــذا  ــن هـ ــد عـ ــل زاد الحـ ــة. بـ بالعقالنيـ

)30) بــول تلــش، تاريــخ الفكــر املســيحي مــن جــذوره الهلينســتية 

مرجــع ســابق، )ص/ 75، 76). الوجوديــة،  واليهوديــة حتــى 

القائـــل قولـــه، يف أن كل  بـــأن جعـــل 

بالتأكيـــد  فهـــو  مبســـيحي  ليـــس  مـــن 

ـــد  ـــه، وق ـــه وتصورات ـــأ يف معرفت ـــى خط ع

مـــن هـــؤالء مدفوًعـــا  الفـــرد  يكـــون 

بإلهـــام شـــيطاين.

توضحـــــت  اآلن  الفكــــــرة  لعـــــل 

املخيـــال  ملفهـــوم  اســـتحضارنا  مـــن 

وحاجتنـــا لتوظيفـــه يف هـــذا الســـياق، 

كـــا ســـبق ورأينـــا، إذا كان املخيـــال 

ــان يف  ــه اإلنسـ ــا يعيشـ ــل ملـ ــو التأويـ هـ

ــه  ــه وعالقتـ ــع ذاتـ ــي مـ ــواره الداخـ حـ

ــا  ــا إذا مـ ــر، فإننـ ــع اآلخـ ــة مـ الخارجيـ

هنـــا  مارتـــر  جوســـن  تصـــور  قارنّـــا 

بلغـــه  الـــذي  البعـــد  مـــدى  نلمـــس 

مـــن  والتمثيـــالت  الصـــور  تشـــكيل  يف 

أجـــل بنـــاء ذاكـــرة جاعيـــة، وهـــذا 

ــي  ــع داخـ ــم واقـ ــرض رسـ ــب يف غـ يصـ

وخارجـــي يف آن مـــع اآلخـــر. لـــذا نـــرى 

التـــي  والتمثيـــالت  الصـــور  أن  كيـــف 

يســـعى  مارتـــر  جوســـن  يســـتحرها 

بهـــا جاهـــًدا بـــأن تنطبـــق يف النفـــس 

بوضـــع  فيقـــوم  املعقوليـــة.  بخيـــال 

ــني  ــة قوانـ ــا حصيلـ ــوز ودالالت كأنهـ رمـ

أنهـــا  يتوهـــم  وتاريخيـــة،  موضوعيـــة 

إىل  وجودهـــا  يحـــال  متعاليـــة  دالالت 

قـــوى فـــوق إرادتـــه البشيـــة.
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والتمثيـالت  الصـور  أن  كيـف  نـرى  لـذا 

التي يستحضرها جوستن مارتر يسعى 

النفـس  فـي  تنطبـق  بـأن  جاهـًدا  بهـا 

بوضـع  فيقـوم  المعقوليـة.  بخيـال 

رمــــوز ودالالت كــأنـهــا حصيلـة قوانيـن 

أنهـا  يتوهــــم  وتاريخـــيــة،  موضوعيـة 

إلـى  يحــــال وجودهــــا  دالالت متعاليـة 

البشـرية. إرادتـه  فـوق  قـوى 

ــول  ــرر بـ ــف يـ ــرى، كيـ ــة أخـ ــن جهـ مـ

ـــاذا  ـــول: »م ـــر؟ يق ـــن مارت ـــول جوس ـــش ق تل

يعنـــي كل هـــذا؟ إنـــه يلغـــي االنطبـــاع 

ــعرون  ــوا يشـ ــيحيني كانـ ــؤالء املسـ ــأن هـ بـ

بـــأن دينهـــم كان عبـــارة عـــن مجـــرد ديـــن 

ـــا  ـــد هن ـــن نج ـــرى. فنح ـــان أخ ـــني أدي ـــن ب م

ـــذي يجعـــل  ـــن ال ـــوم الدي ـــا ملفه بالفعـــل رفًض

ــرد  ــت مجـ ــو كانـ ــا لـ ــدو كـ ــيحية تبـ املسـ

ديـــن مـــن بـــني أديـــان أخـــرى، وكـــا لـــو 

ــح  ــن الصحيـ ــي الديـ ــيحية هـ ــت املسـ كانـ

ـــة.  ـــرى ليســـت صحيح ـــات األخ ـــائر الديان وس

ـــا يقولـــون  فاملدافعـــون عـــن الديـــن ]...[ إمنَّ

ـــم  ـــه دينه ـــوم علي ـــذي يق ـــوس« ال إن »اللوغ

ـــه«  ـــه »اللوغـــوس« الكامـــل »الل ـــر. إن ـــد ظه ق

ـــر يف  ـــوده، ويظه ـــز وج ـــر يف مرك ـــه يظه نفس

ـــه  ـــد عـــن كون ـــه أو شـــموليته. وهـــذا يزي كليت

ديًنـــا، إنـــه حقيقـــة تظهـــر يف الزمـــان واملـــكان. 

ومـــن ثـــم فـــإن كلمـــة »املســـيحية« تفهـــم 

ـــا عـــى  ليـــس عـــى أنهـــا مجـــرد ديـــن، وإمنَّ

أنهـــا نفـــٌي لســـائر األديـــان. فبموجـــب 

عامليتهـــا تســـتطيع املســـيحية أن تشـــمل ســـائر 

األديـــان«))3). لكـــن هنـــا نطـــرح إشـــكااًل: متـــى 

ـــامل  ـــابقه وش ـــاٍف لس ـــوده ن ـــر وج كان املتأخ

ـــكل  ـــن ذاك ال ـــزء م ـــي الج ـــس يف نف ـــه، ألي ل

نفـــي لشـــمولية الـــكل؟ وهـــل يجـــوز أن يجـــزأ 

ـــي  ـــكان وينف ـــان وم ـــكل زم ـــامل ل ـــكل الش ال

الجـــزُء الجـــزَء اآلخـــر وهـــو مبـــدأ كي )عـــام)؟ 

المحـــور الثــالـــث: مـفــهـوم الله 
وبنــــاء اإلدراك المسـيـحـي

الكتـــاب  »اللـــه« يف  مفهـــوم  يحـــر 

املقـــدس عنـــد املســـيحيني كصـــورة ملوجـــد 

خلـــق عـــى مثالـــه »وقـــال اللـــه: )ليصنـــع 

اإلنســـان عـــى صورتنـــا كمثالنـــا، وليتســـلط 

ـــم  عـــى ســـمك البحـــر وطـــري الســـاء والبهائ

ـــدب عـــى  ـــع وحـــوش األرض وكل مـــا ي وجمي

األرض)«))3)، ولـــن يكـــون بالـــيء الغريـــب 

إن قلنـــا أن مفهـــوم اللـــه بالنســـبة للمســـيحي 

))3) بــول تلــش، تاريــخ الفكــر املســيحي مــن جــذوره الهلينســتية 

مرجــع ســابق، )ص/ 76). الوجوديــة،  واليهوديــة حتــى 

))3) الكتــاب املقــدس، كتــب العهــد القديــم )اإلصــدار الثــاين 995)، 

الطبعــة الرابعــة)، والعهــد الجديــد )اإلصــدار الرابــع )99)، الطبعــة 

ــب  ــع كت ــة م ــات األصلي ــن اللغ ــة املشــركة م ــة العربي ــون)، الرجم الثالث

اليونانيــة مــن الرجمــة الســبعينية، تصدرهــا دار الكتــاب املقــدس يف 

الــشق األوســط، لبنــان، )996)م)، )ص/ )).
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يتعـــدى حـــدود اإلميـــان إىل محاولـــة الكشـــف 

عـــن ماهيـــة هـــذا اإللـــه للعـــامل، وبالتـــايل 

يحتـــل املفهـــوم معنـــى وظيفيًّـــا بقـــدر مـــا 

ـــم  ـــاء القي ـــث بن ـــداويل مـــن حي ـــى ت هـــو معن

التـــي تخـــّط شـــكل التعامـــل مـــع اســـم اإللـــه 

وطبيعـــة الســـلوك إليـــه. أي إن موضـــوع 

ــوع  ــو موضـ ــدس هـ ــاب املقـ ــه يف الكتـ اإللـ

مبنـــي عـــى الخـــرة الحياتيـــة والوجوديـــة 

ــل  ــه دليـ ــيحي، وعليـ ــرد املسـ ــبة للفـ بالنسـ

ــن  ــو مـ ــه هـ ــود اإللـ ــى وجـ ــتدالل عـ االسـ

ــه  ــا أنـ ــا كـ ــيحي تاًمـ ــن املسـ ــق املؤمـ حـ

ـــذا  ـــكار ه ـــن إن ـــري املؤم ـــق غ ـــن ح ـــس م لي

الوجـــود املطلـــق. 

لذلـــك بالنســـبة للمســـيحي نجـــد عـــى 

أن »الكتـــاب املقـــدس ليـــس كتـــاب علـــم 

ــة  ــو مجموعـ ــا هـ ـ ــفة. إمنَّ ــاب فلسـ وال كتـ

شـــهادات لعمـــل اللـــه يف البـــش وتدويـــن 

الختباراتهـــم الروحيـــة. لذلـــك يجـــب عـــى 

القـــارئ، يف بحثـــه عـــا يقولـــه الكتـــاب 

ـــه، أال يبحـــث عـــن براهـــني  املقـــدس عـــن الل

عقليـــة وإثباتـــات فكريـــة. حســـبه أن ينفتـــح 

بـــكل أبعـــاد كيانـــه ملـــا اختـــره املؤمنـــون 

ـــوه يف األســـفار املقدســـة. ثـــم  نُ باللـــه ومـــا َدوَّ

يعـــود إىل نفســـه ويـــرى أن هـــذا االختبـــار 

ـــيص ومـــع  ـــاره الشــخــ يتجـــاوب مـــع اختبـــ

ـــع  ـــات. يض ـــن تطلع ـــه م ـــاق ذات ـــا يف أع م

باســـكال عـــى لســـان اللـــه القـــول التـــايل: 

)لـــو لــــم تجـــدين أواًل، ملـــا كنـــت بحثـــت 

ــى  ــل عـ ــه دليـ ــن اللـ ــث عـ ــي). البحـ عنـ

حضـــور اللـــه يف أعـــاق اإلنســـان. اللـــه ليـــس 

كائًنـــا جامـــًدا ميكـــن البحـــث عنـــه مبعـــزل 

عـــن خـــرة اإلنســـان. اللـــه شـــخص، أي 

ـــن«)33). ـــخاص آخري ـــع أش ـــة م ـــط بعالق مرتب

ــي  ــى التـ ــى املعنـ ــاء عـ ــا بنـ ــن هنـ مـ

ــد  ــع« تتجسـ ــة مـ ــة »عالقـ ــه كلمـ تطرحـ

لنـــا طبيعـــة اإللـــه يف صفاتـــه األخالقيـــة، 

وهـــي صفـــات تتعلـــق بفكـــرة املحبـــة 

فمـــن  والرحمـــة،  والعـــدل  واألمانـــة 

حيـــث أن اإللـــه هـــو مصـــدر العالقـــة 

ــاح  ــة انفتـ ــو آدم وعلـ ــا بنـ ــي يتبناهـ التـ

محبتـــه  لتســـود  اآلخـــر  عـــى  الفـــرد 

النـــاس  ســـلوك  يف  املتجســـدة  العـــامل 

وتعاملهـــم مـــع بعضهـــم البعـــض. ومنـــه، 

كان اإللـــه امتـــداًدا للوجـــود اإلنســـاين، 

كـــا أن اإلنســـان امتـــداد لهـــذا الوجـــود 

ـــه  ـــاح ألنَّ ـــو رشط االنفت ـــه ه ـــي، فاإلل اإلله

ـــا  ـــو أيًض ـــان وه ـــد اإلنس ـــزوع عن ـــل الن أص

األصـــل يف إرادتـــه. وبالتـــايل كل إنـــكار 

لوجـــود اللـــه هـــو يف حـــد ذاتـــه إنـــكار 

)33) أغناطيــوس ديــك، اللــه حياتنــا، قــدم لــه األب ســليم بســرس 

ــورات  ــوم )))، منش ــس والي ــني األم ــيحي ب ــر املس ــلة الفك ــيس، سلس البول

.(3 )ص/  )990)م)،   ،(( )ط  البولســية،  املكتبــة 
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ـــدأ  ـــث »املب ـــن حي ـــره م ـــان يف جوه لإلنس

والغايـــة«))3).

ــوم  ــيحي مفهـ ــبة للمسـ ــه بالنسـ إن اللـ

ــه  ــن اإلدراك يف ذاتـ ــاٍل عـ ــري، متعـ جوهـ

ـــه، وإن  ـــه يف صفات ـــي ب ـــن الوع ـــن ممك لك

لإلنســـان مـــن اإللـــه جـــزًءا خصـــه بـــه يف 

ــف  ــارة إىل الكشـ ــز تـ ــذي يرمـ ــه )الـ كالمـ

ــالن  ــدث، أو إعـ ــر أو حـ ــى ألمـ ــن معنـ عـ

عـــن شـــأن يف املســـتقبل، أو تشيـــع حيـــايت) 

مـــن  كهبـــة  تتجـــى  )التـــي  وحكمتـــه 

الســـاء)، وروحـــه )ألن روح اإلنســـان هـــي 

ــه  ــه). فمـــن صفاتـ ــان اإللـ ــزء مـــن كِيـ جـ

التـــي نعـــي بهـــا اإللـــه هنـــاك: 

اإللـــه  إن  أي  الكيانيـــة:  الصفـــات 

ــة، أزيل  ــود والعلـ ــه يف الوجـ ــٍف بذاتـ مكتـ

الزمـــان مـــن  قانـــون  ال يجـــري عليـــه 

ـــة  ـــو عل ـــيء وه ـــاة يف ال ـــث الحي ـــري. يب تغ

ــان،  ــور اإلنسـ ــن صـ ــزٌّه عـ ــا، منـ وجودهـ

ـــد  ـــه عن ـــم جالل ـــون. تعظ ـــيء يك ـــده ال بي

ـــط  ـــق فق ـــس يف الخل ـــه لي ـــيحي بقدرت املس

بـــل تعـــدت إىل تحقيـــق الخـــالص لخلقـــه 

واالطـــالع عـــى مكنونهـــم. يقـــول اإللـــه: 

»أإلـــه أنـــا عـــن قـــرب، يقـــول الـــرب، 

أيســـتخفي  بعـــد.  عـــن  إلًهـــا  ولســـت 

))3) املرجع السابق، )ص/ )).

إنســـان يف الخفايـــا وأنـــا ال أراه، يقـــول 

الـــرب: ألســـت مالـــئ الســـاء واألرض، 

ــرب؟«)35).  ــول الـ يقـ

الصفــات األخالقيــة: وهــي مــا عرنــا 

ــدل  ــة والع ــة واألمان ــابًقا يف املحب ــه س عن

تحريــر  يف  تتجــى  فاملحبــة  والرحمــة. 

عــى  والســهر  قيودهــم  مــن  النــاس 

رعايتهــم وهدايتهــم إىل طريقــه، فحــب 

اإللــه لخلقــه هــو إحيــاؤه لــه مــن خطئــه 

بــه مــن غضبــه. ونفهــم هــذا  ورحمــة 

ــم،  ــرب رؤوف رحي ــه: »)ال مــن خــالل قول

ــة أب  ــة. كرأف ــري الرحم ــاة وكث ــل األن طوي

ــه  ــه. ألنَّ ــن يتقون ــرب بالذي ــه، رأف ال ببني

ــن  ــراب). )م ــا ت ــر أنّ ــا، وذاك ــامل بجبلتن ع

هــو إلــه مثلــك، غافــر لإلثــم، وصافــح 

ــه. ال ميســك إىل  ــة مرياث ــة لبقي عــن املعصي

ــة)«)36). ــب الرحم ــه يح ــه، ألنَّ ــد غضب األب

ــي  ــة وه ــى القداس ــني تتج ــني الصفت وب

يف آيــات عديــدة تــأيت كمــرادف لأللوهيــة، 

ــدوس.  ــه: »)إين ق ــك قول ــى ذل ــل ع والدلي

وترنّــم   ،]...[  (... إلهكــم  الــرب  أنــا  إين 

مثــل  قــدوس  )ال  صموئيــل:  أم  حنــة 

أحــد ســواه، وليــس  ليــس  ـه  الــرب، ألنَـّ

)35) أغناطيوس ديك، الله حياتنا، مرجع سابق، )ص/ 9))).

)36) املرجع السابق، )ص/ 0))).
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صخــرة)37) كإلهنــا)«)38). إن القداســة هنــا 

هــي تنزيــه لإللــه عــن اإلنســان، كــا أنهــا 

والتعظيــم،  والرهبــة  باالحــرام  توحــي 

وهــو مــا يتوضــح لنــا يف نــداء اللــه للنبــي 

املقــدس  بالــوادي  الســالم  عليــه  مــوىس 

طــوى: »ال تــدُن إىل هنــا. اخلــع نعليــك 

مــن رجليــك، فــإن املوضــع الــذي أنــت 

قائــم فيــه أرض مقدســة«)39)، هــذا مــن 

معنــى  يفيــد  أخــرى؛  مــن جهــة  جهــة. 

القداســة االرتبــاط باســم اإللــه أو بالديــن. 

ــى  ــن ع ــات يف الدي ــد »املقدس ــك نج ولذل

مقدســة،  نصــوص  هــي:  أنــواع  خمســة 

مقدســة،  وأوقــات  مقدســة،  وأماكــن 

ــوس  ــعائر أو طق ــة، وش ــخصيات مقدس وش

مقدســة«)0)). كل هــذا يدفعنــا للتســاؤل 

يكــون؟ مــاذا  اإللــه،  ماهيــة  حــول 

)37) »وقـد اسـتخدمت بعـض األسـاء للتعبـري عـن قـوة اللـه وعظمتـه، وهـي 

)صخر)، و)العزيز)، و)امللك)، و)السيد)، )أو املوىل) و)سيدي)، وكذلك )بعل)، أي: 

)املالك)، أو )السـيد)، حيث إنَّه يظهر يف بعض أسـاء األعالم العرية مثل يربعل 

وإشـبعل وهـذه األسـاء األخـرية تصف الله كالسـيد الذي يقف اإلنسـان منه يف 

موقـف الخادم ولكن بطل اسـتعالها عندما نشـأت الحاجـة إىل تييز عبادة الله 

عـن عبـادة آلهـة األمـم املجـاورة«. ]انظر: أسـاء اللـه يف كتاب اللـه، موقع األنبا 

تكال هيانوت الحبشـي القس: الكنيسة القبطية األرثوذكسية، الرابط اإللكروين: 

https: //st-takla.org/ FAQ-Questions-VS-Answers/ 01-Ques-

tions-Related-to-The-Holy-Bible__Al-Ketab-Al-Mokaddas/ 

018-Names-of-God-in-the-Holy-Bible.html

)38) أغناطيوس ديك، الله حياتنا، مرجع سابق، )ص/ )))).

)39) املرجع السابق، )ص/ )))).

)0)) عبــد النبــي واثــق غــازي، نقــد فكــرة املقدس، الحــوار املتمــدن، محور 

العلانيــة، الديــن ونقد الفكــر الديني، )العــدد 5)33)، )3) أبريل ))0)م).

بالنســبة للمســيحية اإللــه هــو كيــان 

ومصــري ينتهــي إليــه اإلنســان، اإللــه هــو علــة 

ــه يتحســس اإلنســان وجــوده  كل يشء وغايت

ــد  ــك تج ــي. ولذل ــزء اإلله ــا، أي ذاك الج فيه

ــاس يف  ــة كــم اختلــف الن عــى مــدار البشي

ــهم،  ــوره يف أنفس ــكل حض ــه وش ــري عن التعب

لكــن مــدار قــول املســيحية أجمــع عــى أنــه 

»الحــب« حيــث يســود العطــاء الــذي يجعــل 

وجــود العــامل قابــاًل للتفســري. إنــه األصــل 

ذهــب  ولذلــك  واملحبــة؛  الحيــاة  ومنبــع 

املســيحيون يف جعــل هــذا األمــر مفتــاح 

تفســري الخلــق، يقــول أغناطيــوس ديــك: 

ذات  يف  تراجــع  حصيلــة  ليــس  »فالخلــق 

الوجــود، أو هبــوط مــن الواحــد إىل التعــداد 

كــا يقــول )أفلوطــني)، بــل تدفــق حــب اللــه 

ــه«)))).  ــارج ذات ــر إىل خ الح

كيــان  هــو  اإللــه  للمســيحية  بالنســبة 

ومصيــر ينتهــي إليــه اإلنســان، اإللــه هو 

علة كل شيء وغايته يتحسس اإلنسان 

وجــوده فيهــا، أي ذاك الجــزء اإللهــي. 

ولذلــك تجــد علــى مــدار البشــرية كــم 

اختلــف النــاس فــي التعبيــر عنــه وشــكل 

حضــوره فــي أنفســهم.

)))) أغناطيوس ديك، الله حياتنا، مرجع سابق، )ص/ )))).

https: //st-takla.org/ FAQ-Questions-VS-Answers/ 01-Questions-Related-to-The-Holy-Bible__Al-Ketab-Al-Mokaddas/ 018-Names-of-God-in-the-Holy-Bible.html
https: //st-takla.org/ FAQ-Questions-VS-Answers/ 01-Questions-Related-to-The-Holy-Bible__Al-Ketab-Al-Mokaddas/ 018-Names-of-God-in-the-Holy-Bible.html
https: //st-takla.org/ FAQ-Questions-VS-Answers/ 01-Questions-Related-to-The-Holy-Bible__Al-Ketab-Al-Mokaddas/ 018-Names-of-God-in-the-Holy-Bible.html
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المحور الرابع: مفهوم العقيدة 
كمكون للظاهرة الدينية:

رأينـــا ســـابًقا كيـــف أن مفهـــوم »اللـــه« 

يتعـــدى حـــدود اإلميـــان إىل محاولـــة الكشـــف 

ـــع  ـــا يتب ـــامل وم ـــه للع ـــذا اإلل ـــة ه ـــن ماهي ع

ذلـــك مـــن تجربـــة حياتيـــة وجوديـــة بالنســـبة 

ــع  ــا مـ ــرى تعاملنـ ــة أخـ ــن جهـ ــرد. مـ للفـ

مفهـــوم »العقيـــدة« يف اإلدراك املســـيحي، 

ـــة إنســـانية  ـــا إىل اســـتنتاج أن كل تجرب يدفعن

ــا يتجســـد يف  إال وتتضمـــن عنـــًرا فكريًـّ

اللغـــة. واللغـــة بدورهـــا هـــي فكـــر معـــر 

ـــاين  ـــود إنس ـــاك وج ـــس هن ـــايل لي ـــه، وبالت عن

ـــن  ـــواًل م ـــر ق ـــا نستحضـ ـــر)))). وإنن ـــدون فك ب

اإلنجيـــل ليكـــون فاتحـــة محورنـــا هـــذا 

ـــيط  ـــزء البس ـــذا الج ـــن ه ـــتفيد م ـــث نس حي

مـــن القـــول أن اإلميـــان الحقيقـــي باللـــه ال 

ـــة إىل مصـــري اإلنســـان.  يكـــون إال بنظـــرة واعي

ــم  ــا الحكيـ ــليان: »أنـ ــي سـ ــول النبـ يقـ

ــليم،  ــل يف أورشـ ــى إرسائيـ ــًكا عـ ــت ملـ كنـ

ــت  ــا عظمـ ــا أنـ ــي: )هـ ــت يف قلبـ ]...[ فقلـ

وازددت حكمـــة فـــوق كل مـــن كان قبـــي 

كثـــريًا  ورأيـــت  أورشـــليم،  عـــى  ملـــًكا 

ــي  ــت قلبـ ــة). وجهـ ــة واملعرفـ ــن الحكمـ مـ

)))) بــول تلــش، تاريــخ الفكــر املســيحي مــن جــذوره الهلينســتية 

مرجــع ســابق، )ص/ 37). الوجوديــة،  واليهوديــة حتــى 

الجنـــون  الحكمـــة ومعرفـــة  إىل معرفـــة 

والحاقـــة، فعرفـــت أن هـــذا أيًضـــا قبـــض 

ــم،  ــرثة الغـ ــة كـ ــرثة الحكمـ ــي كـ ــح. ففـ ريـ

ومـــن ازداد معرفـــة ازداد كآبـــة ]...[ لكنـــي 

عرفـــت أيًضـــا أن مـــا يحـــدث للواحـــد 

يحـــدث لآلخـــر. فقلـــت يف قلبـــي: )مـــا 

ـــا  ـــا، ف ـــا أيًض يحـــدث للجاهـــل يحـــدث يل أن

نفـــع حكمتـــي هـــذه؟)، وقلـــت يف قلبـــي: 

ـــم  ـــر دائ ـــن ذك ـــا م ـــل). ف ـــا باط ـــذا أيًض )ه

ـــة كل  ـــام اآلتي ـــل، ويف األي ـــم وال للجاه للحكي

يشء يطويـــه النســـيان. ويـــا أســـفي، كيـــف 

ــى  ــل! ]...[، وأعطـ ــم كالجاهـ ــوت الحكيـ ميـ

ــة  ــه دميومـ ــَي يف قلبـ ــان أن يِعـ ــه اإلنسـ اللـ

الزمـــان مـــن غـــري أن يـــدرك أعـــال اللـــه 

مـــن البدايـــة إىل النهايـــة ]...[، وعرفـــت أن 

ـــن  ـــد، م ـــدوم إىل األب ـــه ي ـــه الل ـــا يعمل كل م

ـــا عملـــه  غـــري زيـــادة وال نقصـــان، وهـــو إمنَّ

ليخشـــع البـــش أمامـــه. مـــا يكـــون فمـــن 

قبـــل كان، ومـــا ســـيكون فهـــو الـــذي كان. 

ـــم  ـــن كالحكي ـــى ]...[ َم ـــا م ـــد م ـــه يعي والل

ــان  ــة اإلنسـ ــور؟ حكمـ ــري األمـ ــرف تفسـ يعـ

ــه«)3)). ــيء جبهتـ ــري وتـ تنـ

ـــى  ـــجل ع ـــص، نس ـــذا الن ـــالل ه ـــن خ م

بـــدون تفكـــري،  أنـــه ال يوجـــد إنســـان 

)3)) الكتاب املقدس، مرجع سابق، )ص/ 8)8، 9)8، 830، )83).
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ــص  ــذه النـ ــذي يأخـ ــديس الـ ــع القـ والطابـ

بـــني  التمييـــز  محاولـــة  عـــى  يحملنـــا 

أفعـــال اإللـــه وربـــط الرمـــوز وتفســـري 

ــتمد  ــن أن يسـ ــا ميكـ ــن هنـ ــا، ومـ معانيهـ

ـــكل  ـــد أن ل ـــاَّ يفي ـــة م ـــه الديني ـــص لغت الن

ديـــن لغتـــه، وحيـــث هنـــاك لغـــة هنـــاك 

ــب  ــياق املناسـ ــتخدم يف السـ ــم تسـ مفاهيـ

لهـــا، وبالتـــايل نـــرى كيـــف يرتبـــط الواقـــع 

بالتفكـــري، وأن التفكـــري يشـــكل الواقـــع)))). 

ـــكل  ـــظ ش ـــط نالح ـــرض املبس ـــذا الع ـــن ه م

التطـــور يف التفكـــري املنهجـــي الـــذي هـــو 

ـــانية،  ـــارب اإلنس ـــع التج ـــل م ـــوط بالتعام من

التفكـــري  هـــذا  عـــن  التعبـــري  ولحظـــة 

ــا  ــكل لدينـ ــة يتشـ ــوال أو كتابـ ــي قـ املنهجـ

مـــا ميكـــن أن ندعـــوه مبذهـــب الهـــويت أو 

يتعـــداه إىل مذاهـــب الهوتيـــة عـــدة. إذن؛ 

هـــذا التفكـــري املنهجـــي عـــر عـــن لحظـــة 

انتقاليـــة، مـــاَّ نتـــج معـــه نســـق الهـــويت، 

ـــن  ـــر ع ـــه يع ـــد ذات ـــو يف ح ـــق ه ـــذا النس ه

ــه  ــه. أي إنـ ــٍف بذاتـ ــويت مكتـ ــوم الهـ مفهـ

ـــح  ـــع ويصب ـــن الواق ـــه ع ـــل بنفس ـــد ينفص ق

ــه  ــرض أنـ ــذي يفـ ــع الـ ــوق الواقـ ــيئًا فـ شـ

يصفـــه الـــيء امللفـــت إىل مـــدى قدرتـــه 

ـــا  ـــاة الكنيســـة وواقعه ـــري عـــن حي عـــى التعب

)))) بــول تلــش، تاريــخ الفكــر املســيحي مــن جــذوره الهلينســتية 

مرجــع ســابق، )ص/ 37). الوجوديــة،  واليهوديــة حتــى 

وهـــذا مـــا هـــو بالـــرورة يحملنـــا عـــى 

ــدة)5)). ــوم العقيـ ــد مفهـ ــوف عنـ الوقـ

بـــوادر اســـتخدام كلمـــة  تعـــود أوىل 

ـــي  ـــي، وه ـــتقاق اإلغريق ـــدة« إىل االش »العقي

تفيـــد معنـــى »التفكـــري« أو »التصـــور«، 

وكانـــت تعنـــى العقائـــد يف املـــدارس الفلســـفية 

اإلغريقيـــة قبـــل املســـيحية بجملـــة املذاهـــب 

ـــال  ـــي ميـــزت كل مدرســـة عـــن غريهـــا، مث الت

تيـــز املدرســـة األفالطونيـــة عـــن املشـــائية 

األرســـطية والرواقيـــة عـــن الفيثاغورســـية 

ــو  ــا هـ ــن غريهـ ــة عـ ــز مدرسـ ــا ميـ ... فـ

ــا  ــي بََنـــت عليهـ ــية التـ ــا األساسـ يف فروضهـ

عقائدهـــا. وبالنســـبة للمســـيحية نظـــروا 

ــع  ــن الواقـ ــري عـ ــا تعبـ ــى أنهـ ــدة عـ للعقيـ

)الكنـــيس) وليـــس مجـــرد نظـــر فـــردي. ألن 

مؤداهـــا الحقيقـــي »مل يكـــن نتيجـــة الهتـــام 

ـــن وازع الحاجـــة إىل  ـــا نشـــأت م نظـــري، وإمنَّ

ـــيحي«)6)). وإىل  ـــر املس ـــى الجوه ـــاظ ع الحف

جانـــب هـــذا كانـــت الحاجـــة إىل تطعيـــم 

ـــرًا  ـــم فلســـفية نظ ـــد املســـيحية مبفاهي العقائ

ـــام  ـــا يف حفـــظ جوهرهـــا الفكـــري أم ألهميته

مـــا يعارضهـــا مـــن تصـــورات مغايـــرة لهـــا. 

)5)) املرجع السابق، )ص/ 39).

)6)) بــول تلــش، تاريــخ الفكــر املســيحي مــن جــذوره الهلينســتية 

ــابق، )ص/ 0)). ــع س ــابق، مرج ــع س ــة، مرج ــى الوجودي ــة حت واليهودي
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املرحلـــة الثانيـــة مـــن تاريـــخ مفهـــوم 

ــع  ــل بطابـ ــا تتمثـ ــو جعلهـ ــدة« هـ »العقيـ

قبـــل  مـــن  إميـــاين  )رشعـــي)  قانـــوين 

الشيعـــة/  أن  مبـــرر  الكنيســـة، وهـــذا 

ـــل قاعـــدة التفكـــري أو الســـلوك  ـــون تث القان

ـــه.  ـــن ل ـــيحي أن يذع ـــرد املس ـــى الف ـــذا ع ل

ـــع  ـــة بطاب ـــدة مطبوع ـــح العقي ـــايل تصب وبالت

ــظ أن  ــايل نالحـ ــا)7)). وبالتـ ــية رشًعـ القدسـ

ـــار  ـــى اختب ـــا ع ـــوم هن ـــايس يق ـــوازع األس ال

اإلميـــان أكـــرث مـــن املعرفـــة؛ ألن الكنيســـة 

ـــراد  ـــاق األف ـــدى اتف ـــة م ـــرث مبعرف ـــم أك تهت

مـــع عقائدهـــا األساســـية؛ لذلـــك تـــأيت 

بنـــاء  إعـــادة  إىل  بالحاجـــة  التطـــورات 

مفهـــوم العقيـــدة بعدمـــا طمســـه الكثـــري 

مـــن الغمـــوض واملفاهيـــم والتأويـــالت 

التـــي آلـــت بهـــا إىل حالـــة مـــن القمـــع، 

ــن  ــارة عـ ــس، عبـ ــى العكـ ــدة »عـ فالعقيـ

الحيـــاة  عـــن  وعميـــق  رائـــع  تعبـــري 

الفعليـــة للكنيســـة«)8)). 

ـــل  ـــد يحت ـــف أن املعتق ـــرى كي ـــد، ن وبع

ــث  ــة، حيـ ــة الدينيـ ــيًا يف البنيـ دوًرا أساسـ

يلعـــب دوًرا حاســـًا يف التعـــرف عـــى 

الظاهـــرة الدينيـــة، وهـــو دور ال ينفصـــل 

)7)) املرجع السابق، )ص/ ))).

)8)) املرجع السابق، )ص/ 3)).

ـــا  ـــن ه ـــيني آخري ـــني أساس ـــن مكون ـــه ع في

ــطورة. ــس واألسـ الطقـ

ـــريات  فاملعتقـــد يعـــد »أول أشـــكال التعب

الجمعيـــة عـــن الخـــرة الدينيـــة الفرديـــة 

االنفعـــال  حيـــز  مـــن  خرجـــت  التـــي 

الذهنـــي.  التأمـــل  حيـــز  إىل  العاطفـــي 

ويبـــدو أن توصـــل الخـــرة الدينيـــة إىل 

ـــيكولوجية  ـــة س ـــو حاج ـــد، ه ـــن معتق تطوي

ــي  ــذي يعطـ ــو الـ ــد هـ ــة؛ ألن املعتقـ ماّسـ

للخـــرة الدينيـــة شـــكلها املعقـــول، الـــذي 

يعمـــل عـــى ضبـــط وتقنـــني أحوالهـــا«)9)). 

الداخـــي  االتصـــال  ذاك  خـــالل  فمـــن 

يعمـــل  القـــديس  فكـــرة  مـــع  للنفـــس 

ــقط  ــم لتسـ ــة مفاهيـ ــى صياغـ ــل عـ العقـ

هـــذه التجربـــة واالتصـــال الداخـــي عـــى 

العـــامل الخارجـــي ملوضعـــة القـــديس فيـــه، 

ـــد أي  ـــغ املعتق ـــون أوىل صي ـــا تتك ـــن هن وم

ـــخصيات  ـــق ش ـــات وخل ـــرز املوضوع ـــد ف بع

ــدس)50).  ــاس باملقـ ــتقطب اإلحسـ تسـ

الدينـــي  املعتقـــد  يعتـــر  وبالتـــايل 

مســـألة جاعيـــة؛ ألن الجاعيـــة هـــي 

التـــي تعمـــل عـــى صياغتـــه يف حـــني 

ــأ  ــن ومنش ــة الدي ــث يف ماهي ــان، بح ــن اإلنس ــواح، دي ــراس الس )9)) ف

ــورية  ــق- س ــن، )ط. ))، دمش ــالء الدي ــورات دار ع ــي، منش ــع الدين الداف

.((7 )ص/  ))00)م)، 

)50) املراجع السابق، )ص/ 8)).
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ــادة  ــى إعـ ــة عـ ــال الالحقـ ــل األجيـ تعمـ

بنائـــه وتطويـــره ليكـــون أشـــد إقناًعـــا 

وأكـــرث رســـوًخا يف األذهـــان وهـــو الـــذي 

مـــن خاللـــه تأخـــذ الجاعـــة مشوعيتهـــا 

لتـــارس ســـلطتها بحكـــم أنهـــا تفعـــل 

ــة  ــون الجاعـ ــذا تكـ ــه، وبهـ ــة اللـ رشيعـ

واســـتمرارية  حيـــاة  ضـــان  هـــي 

املعتقـــد. يقـــول فـــراس الســـواح: »إن 

البـــش  إىل  بحاجـــة  املعتقـــدات  آلهـــة 

حاجـــة البـــش إليهـــا، وآلهـــة اإلنســـان 

القديـــم كانـــت تســـتمد حياتهـــا مـــن 

ــم،  ــا يف أفكارهـ ــن يحملونهـ ــاس الذيـ النـ

منهـــا  يســـتمدون  النـــاس  كان  كـــا 

طاقـــة روحيـــة تعينهـــم عـــى االســـتمرار 

يف الحيـــاة. فـــا تحتاجـــه اآللهـــة مـــن 

ـــا هـــو األفـــكار، أفكارهـــم  النـــاس حقًّ

عنهـــا، أمـــا العبـــادات والطقـــوس فـــال 

ــدار  ــر إال مبقـ ــيئًا يُذكـ ــة شـ ــدم لآللهـ تقـ

مـــا تديـــم الذكـــر وتنعـــش الفكـــر الـــذي 

أن  إذن،  نالحـــظ  صورهـــا«))5).  يحمـــل 

املعتقـــد يتألـــف مـــن األفـــكار الواضحـــة 

رســـم  عـــى  تعمـــل  التـــي  واملبـــارشة 

األفـــراد،  ذهـــن  يف  للمقـــدس  صـــورة 

ـــني  ـــة ب ـــح الصل ـــى توضي ـــا ع ـــل أيًض وتعم

ــامل اإلنســـان. ــامل املقدســـات هـــذا وعـ عـ

))5) املرجع السابق، )ص/ 9)).

 نالحــظ إذن، أن المعتقــد يتألــف مــن 

التــي  والمباشــرة  الواضحــة  األفــكار 

للمقــدس  صــورة  رســم  علــى  تعمــل 

ــا علــى 
ً

فــي ذهــن األفــراد، وتعمــل أيض

توضيــح الصلــة بيــن عالــم المقدســات 

هــذا وعالــم اإلنســان.

ــي،  ــاس الدينـ ــد اإلحسـ ــا تولـ ــن هنـ مـ

ـــارج،  ـــن الخ ـــه م ـــن وصف ـــه ال ميك ـــم أن فرغ

ـــريه املوضوعـــي املوصـــوف  لكـــن »يجـــد تعب

يف املعتقـــد، والطقـــوس الدينيـــة تقـــوم 

عـــى املعتقـــد الـــذي يعطيهـــا املعنـــى 

ــل  ــن أجـ ــج مـ ــاطري تنسـ ــة، واألسـ والداللـ

توضيـــح املعتقـــد وترســـيخه«))5). وعليـــه، 

يعتـــر املعتقـــد مركـــز الظاهـــرة الدينيـــة 

الديـــن.  ماهيـــة  يف  البحـــث  ومنطلـــق 

ــكل  ــا تشـ ــا مكوناتهـ ــة لهـ ــة الدينيـ فالبنيـ

ـــد  ـــة تجس ـــا بني ـــا أنه ـــي، ك ـــد الدين املعتق

عـــى الصنـــوف التـــي يعـــر عنهـــا كل 

ــا  ــية. كـ ــه األساسـ ــن مضامينـ ــد عـ معتقـ

أن كل معتقـــد  يغيـــب عنـــا  أال  يجـــب 

ــا  ــاء تفرضهـ ــادة وبنـ ــة إعـ ــع لعمليـ يخضـ

ــا  ــو مـ ــة، وهـ ــاة االجتاعيـ ــة الحيـ طبيعـ

ـــا  ـــع م ـــايف م ـــو ثق ـــا ه ـــل م ـــهم يف تداخ يس

))5) املرجع السابق، )ص/ )))).
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ـــية  ـــو سياس ـــا ه ـــع م ـــا م ـــي وأيًض ـــو دين ه

واقتصاديـــة واجتاعيـــة)53).

ــد  ــة رصـ ــا ملحاولـ ــعى بحثنـ ــا؛ يسـ ختاًمـ

تثـــالت املســـيحية للديـــن انطالقًـــا مـــن 

ـــوالت  ـــك أن املحم ـــي، ذل ـــا املفاهيم محموله

الدينيـــة التـــي نجدهـــا يف املســـيحية هـــي 

ــا  ــن إدراكهـ ــد ميكـ ــل التحديـ ــم تقبـ مفاهيـ

ــياق  ــر السـ ــر عـ ــا بالفكـ ــم وتحليلهـ بالفهـ

التاريخـــي ومـــا شـــهده مـــن تطـــورات 

ومحطـــات انتقاليـــة. لذلـــك ذهـــب الـــرأي 

إىل أن يعتـــر الديـــن املســـيحي نابـــع عـــن 

ــه ميثـــل  طبيعيـــة عقالنيـــة عالئقيـــة؛ ألنَـّ

ـــر  ـــلة بالفك ـــان، متوس ـــق باإلمي ـــة تتحق معرف

الفلســـفي املبنـــي عـــى املفاهيـــم التـــي 

ــويت.  ــقها الالهـ ــم نسـ تدعـ

ـــا،  ـــا اجتاعيًّ ـــل طابًع ـــن ميث ـــا كان الدي ومل

ـــة  ـــى جاع ـــر ع ـــي يقت ـــد الدين ـــو معتق فه

ـــا يســـمى  ـــا ومييزهـــا عـــن غريهـــا، وهـــذا م م

بالكنيســـة، أي يف أولئـــك األفـــراد الذيـــن ألفـــوا 

ــة  ــعوًرا بالصلـ ــم شـ ــوا بينهـ ــة وأقامـ جاعـ

واالرتبـــاط مـــع بعضهـــم داخـــل وحـــدة 

ـــا مـــن واقعـــة  ـــة خاصـــة بهـــم انطالقً اجتاعي

امتالكهـــم ملعتقـــد دينـــي خـــاص بهـــم))5). 

)53) فراس السواح، دين اإلنسان، مرجع سابق، )ص/ )))).

))5) املرجع السابق، )ص/ 6)).

ـــن هـــو نظـــام  ـــم: »الدي ـــل دوركهاي يقـــول إمي

ـــي  ـــات الت ـــدات واملارس ـــن املعتق ـــق م متس

تـــدور حـــول موضوعـــات مقدســـة يجـــري 

عزلهـــا عـــن الوســـط الدنيـــوي وتحـــاط 

ـــدات  ـــذه املعتق ـــم. وه ـــواع التحري ـــتى أن بش

ـــني  ـــني والعامل ـــع كل املؤمن ـــات تجم واملارس

ــى  ــدة تدعـ ــة واحـ ــة معنويـ ــا يف جاعـ بهـ

ــة«)55).  كنيسـ

الئحة المصادر والمراجع

ــياق  ــم، السـ ــي غانـ ــم البيومـ    إبراهيـ

التاريـــخ واملفاهيـــم، صـــدر ضمـــن كتـــاب: 

بنـــاء املفاهيـــم دراســـات معرفيـــة ومنـــاذج 

إرشاف عـــي جمعـــة محمـــد  تطبيقيـــة، 

ــاعيل،  ــاح إسـ ــد الفتـ ــن عبـ ــيف الديـ وسـ

املعهـــد  العلـــواين،  جابـــر  طـــه  تقديـــم 

العاملـــي للفكـــر اإلســـالمي، سلســـلة املفاهيـــم 

واملصطلحـــات )))، الجـــزء األول، الطبعـــة 

.((998( القاهـــرة  األوىل، 

ـــا، قـــدم  ـــه حياتن ـــك، الل ـــوس دي    أغناطي

ـــلة  ـــيس، سلس ـــرس البول ـــليم بس ـــه األب س ل

الفكـــر املســـيحي بـــني األمـــس واليـــوم 

ـــة  ـــية، الطبع ـــة البولس ـــورات املكتب )))، منش

ــان، )990)). ــة، بـــريوت – لبنـ الثانيـ

)55) املرجع السابق، )ص/ 7)).
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ـــا     الطاهـــر وعزيـــز، املفاهيـــم طبيعته

العـــدد )،  مجلـــة املناظـــرة،  ووظيفتهـــا، 

الربـــاط – املغـــرب، الســـنة األوىل يونيـــو 

.((989(

ـــة  ـــل املعرف ـــن أج ـــز، م ـــر وعزي    الطاه

 ،( العـــدد  املناظـــرة،  الفلســـفية، مجلـــة 

دجنـــر  األوىل  الســـنة  الرباط-املغـــرب، 

.((989(

   الكتـــاب املقـــدس، كتـــب العهـــد 

ــة  ــاين 995)، الطبعـ ــدار الثـ ــم )اإلصـ القديـ

ـــع  ـــدار الراب ـــد )اإلص ـــد الجدي ـــة) والعه الرابع

ـــة  ـــون)، الرجمـــة العربي )99)، الطبعـــة الثالث

مـــع  األصليـــة  اللغـــات  مـــن  املشـــركة 

كتـــب اليونانيـــة مـــن الرجمـــة الســـبعينية، 

ــاب املقـــدس يف الـــشق  ــا دار الكتـ تصدرهـ

األوســـط، لبنـــان، )996)).

ـــيحي  ـــر املس ـــخ الفك ـــش، تاري ـــول تل    ب

مـــن جـــذوره الهلينســـتية واليهوديـــة حتـــى 

الوجوديـــة، الجـــزء األول، ترجمـــة وهبـــة 

ـــرة  ـــة القاه ـــز جامع ـــال، مرك ـــو الع ـــت أب طلع

للغـــات والرجمـــة، )))0)).

   جـــون لورميـــر، تاريـــخ الكنيســـة، 

ــر،  ــة، القاهرة-مـ ــزء األول، دار الثقافـ الجـ

 .((30((

   ســـفيان البطـــل، أمونيـــوس ســـاكاس، 

مركـــز منـــاء للبحـــوث والدراســـات، )العـــدد 

ــارس 6)0)). 90)، ))) مـ

   ســـيف الديـــن عبـــد الفتـــاح إســـاعيل، 

بنـــاء املفاهيـــم اإلســـالمية رضورة منهاجيـــة، 

املفاهيـــم  بنـــاء  كتـــاب:  ضمـــن  صـــدر 

ـــة، إرشاف  ـــاذج تطبيقي ـــة ومن ـــات معرفي دراس

ـــد  ـــن عب ـــيف الدي ـــد وس ـــة محم ـــي جمع ع

الفتـــاح إســـاعيل، تقديـــم طـــه جابـــر 

ـــر اإلســـالمي،  ـــي للفك ـــد العامل ـــواين، املعه العل

ـــم واملصطلحـــات )))، الجـــزء  سلســـلة املفاهي

األول، الطبعـــة األوىل، القاهـــرة )998)).

   عبـــد النبـــي واثـــق غـــازي، نقـــد 

فكـــرة املقـــدس، الحـــوار املتمـــدن، محـــور 

العلانيـــة، الديـــن ونقـــد الفكـــر الدينـــي، 

.((0(( أبريـــل   (3( )العـــدد 5)33)، 

   فـــراس الســـواح، ديـــن اإلنســـان، بحـــث 

يف ماهيـــة الديـــن ومنشـــأ الدافـــع الدينـــي، 

الطبعـــة  الديـــن،  عـــالء  دار  منشـــورات 

الرابعـــة، دمشق-ســـورية، ))00)).

مرحبـــا،  الرحمـــن  عبـــد  محمـــد     

مـــع الفلســـفة اليونانيـــة، الطبعـــة الثالثـــة، 

بريوت-باريـــس،  عويـــدات،  منشـــورات 

.((988 (
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   Vacherot, Étienne, Histoire critique 

de l›école d›Alexandrie, ouvrage couronné 

par l’institut académie des sciences 

morales et politiques, tome 1, paris, 

librairie philosophique de ladrange, 1846.

   أســاء اللــه يف كتــاب الله، موقــع األنبا 

ــة  ــس: الكنيس ــي الق ــوت الحب ــكال هيان ت

القبطيــة األرثوذكســية، الرابــط االلكــروين: 

https://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-

Answers/01-Questions-Related-to-The-Holy-

Bible__Al-Ketab-Al-Mokaddas/018-Names-of-

God-in-the-Holy-Bible.html

   محمـــد عبـــد اللـــه الهنـــايئ، »املخيـــال« 

وفكـــرة »أنهـــم عـــرب«، الفلـــق، ثقافـــة 

وفكـــر العـــدد 53، نـــش يف )5) أكتوبـــر 

))0))، الرابـــط االلكـــروين: 

http://www.alfalq.com/?p=6947

يف  ينـــب،  ز بـــو  أ ســـمرية     

ــا  ألوتوتوميـ ا ــني  بـ ــخ  يـ ر لتا وا ل  ــا ملخيـ ا

بـــط  لرا ا  ، بـــر معا ملكبـــل،  ا ملجتمـــع  وا

 : لكـــروين ال ا

http://www.maaber.org/issue_october08/

perenial_ethics1.htm

https://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/01-Questions-Related-to-The-Holy-Bible__Al-Ketab-Al-Mokaddas/018-Names-of-God-in-the-Holy-Bible.html 
https://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/01-Questions-Related-to-The-Holy-Bible__Al-Ketab-Al-Mokaddas/018-Names-of-God-in-the-Holy-Bible.html 
https://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/01-Questions-Related-to-The-Holy-Bible__Al-Ketab-Al-Mokaddas/018-Names-of-God-in-the-Holy-Bible.html 
https://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/01-Questions-Related-to-The-Holy-Bible__Al-Ketab-Al-Mokaddas/018-Names-of-God-in-the-Holy-Bible.html 
http://www.alfalq.com/?p=6947 
http://www.maaber.org/issue_october08/perenial_ethics1.htm 
http://www.maaber.org/issue_october08/perenial_ethics1.htm 
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تمهيٌد

ورصــد  الرحالــة،  املفاهيــم  دراســة  إن 

تطــور جوانبهــا املعرفيــة والوظيفيــة، مســلك 

علمــي مهــم يســهم يف ضبــط املجــال العلمي، 

ــات واملناهــج. ــاء النظري وبن

أن  البدايــة  يف  التقريــر  مــن  بــد  وال 

ــل  ــزم صــورًة واحــدة، ب ــم ال تل هــذه املفاهي

حــال مــن مجــال تــداويل  تتطــور عــر الرَّ

ــا  ــك خصائصه ــب ذل ــد مبوج ــر، فتفق إىل آخ

األوىل، وتأخــذ، يف املقابــل، صــوًرا جديــدة؛ 

ــض  ــة، وتنه ــة واملقبولي ــب املشوعي فَلِتكتس

ــياق  ــا يف الس ــت إليه ــي أوكل ــف الت بالوظائ

ــا  ــبل تكييفه ــث س ــن بح ــد م ــد، ال ب الجدي

حذفًــا وزيــادة، تحويــرًا وتعديــاًل، وإنعــام 

النظــر يف آثــار توظيفهــا.

ــة«  ــم الرحال ــن »املفاهي ــة م ــد العل وتع

ــا،  ــاين عموًم ــر اإلنس ــا الفك ــى به ــي اعتن الت

والفكــر اإلســالمي خصوًصــا. ولقــد ســبق 

لكــن  دراســتها،  إىل  اليونــان  الفالســفة 

تصورهــم لهــا لـــم يبلــغ النهايــة يف الشــمول، 

ــل كان  ــم، ب ــكل األم ــا ل ــري ملزًم ــث يص بحي

األول.  مجالــه  يف  وظيفتــه  منــط  يحمــل 

تكييفهــا  عــى  اإلســالم  مفكــرو  فعمــل 

أو  يقيًنــا،  يُعلــم  عنــارَص  مــن  بتخليتهــا 

تعــارض  محــاالت  إىل  إفضاؤهــا  يُتوقــع 

قواعــد املجــال األصــي، وتحليتهــا مبعطيــات 

إســالميًّا. ـا  زيًـّ مبوجبهــا  تلبــس  جديــدة 

وســنتتبع هــذا املفهــوم مــن خــالل ثالثــة 

حقــول معرفيــة: الفلســفة، وعلــم الــكالم، 

وعلــم األصــول، تتبًعــا تاريخيًــا مقارنـًـا، لتعيني 

املســائل املســتمدة مــن الفلســفة اليونانيــة، 

ــا  ــل تقريبه ــا أو ق ــة تكييفه ــب منهجي وتعق

مــن املجــال التــداويل اإلســالمي، وذلــك مــن 

أجــل هــدف كبــري هــو: الوقــوف عــى األطــر 

املنهجيــة »لتأثيــل« املفاهيــم؛))) أي بحــث 

املفاهيــم  التــي تربــط  العنــارص املضافــة 

ــة باملجــال األصــي. املنقول

المبحث األول

مفهوم العلة
في الفلسفة اليونانية: 

أرسطو أنموذًجا

ٌ
مقدمة

ال بــد يف دراســة مفهــوم العلة عند مفكري 

ــة؛  ــرة اليوناني ــوع إىل الف ــن الرج ــالم م اإلس

ــاب  ــد الرحمــن، فقــه الفلســفة: القــول الفلســفي: كت ))) انظــر: طــه عب

الثقــايف، )ط. 3)،  العــريب  املركــز  لبنــان،  املغــرب،  والتأثيــل،  املفهــوم 

.(((9  /(( )008)م)، 
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حقــول  عــى  تصوراتهــا  انعكســت  فقــد 

معرفيــة يف التــداول اإلســالمي، عــى تفــاوت 

بينهــا يف مــدى اإلعــال توســًعا وتضييًقــا.

وبالرجــوع إىل املرحلــة اليونانيــة، نالحــظ 

ــت  ــوم، تجل ــكل املفه ــة لتش ــات أولي إرهاص

ــرث  يف مواقــف جزئيــة ومضطربــة لفالســفة كُ

قبــل أرســطو )Aristote)، ))38- ))3 ق.م). 

لكــن ظهــور املفهــوم واســتواءه عى نهــج دام 

لقرون، إن لـــم نقل إىل عرنا الحايل، كان مع 

أرســطو، الــذي عمــل عــى نقــد مواقــف مــن 

ــا تفــرق  ــة ذوب م ســبقه ودراســتها، ومحاول

عنــد آحادهــم يف بوتقــة نظريــة متســقة.

- القيمة المعرفية للعلة 
ً

أوال
عند أرسطو: 

تعــد العلــة مفهوًمــا مركزيًــا أســس عليــه 

أرســطو مذهبــه الفلســفي عموًمــا؛ فقــد 

وفلســفة  األوىل،  الفلســفة  يف  لهــا  عــرض 

الطبيعــة، واملنطــق، وخصــص لهــا حيــزًا مهــا 

يف كتاباتــه. كــا اعترهــا أهــم مســلك موصل 

إىل العلــم )))؛ فاملعرفــة الحقيقيــة، عنــده، 

ليســت تلــك التــي تكتفــي بوصــف الجزئيات، 

بــل التــي تحيــط ُخــرًا بأســبابها وعللهــا.

))) انظــر: أرســطو، مــا بعــد الطبيعــة، الالذقيــة، دار ذو الفقــار، )ط. ))، 

)008)م)، )ص/ 0))، ومنطق أرســطو، تحقيق وتقديم: عبد الرحمن بدوي، 

الكويــت، وكالــة املطبوعات، لبنان، دار القلم، )ط. ))، )980)م)، ))/ )3)).

ــيًا  ــا رئيس ــة مفهوًم ــت العل ــث كان وحي

يــري يف جميــع تفاصيــل مذهــب أرســطو 

اســتقصاء  يصعــب  بحيــث  الفلســفي، 

ــا  ــل إنه ــز، ب ــة يف هــذا الحي ــا كامل حيثياته

قامئــة  يصلــح دراســة  بحثهــا مســتقصاة 

ألهــم  ســيعرض  البحــث  فــإن  برأســها؛ 

قضاياهــا يف نهايــة االنقبــاض. 

ثانًيا- أقسام العلة: 

ـــل  ـــطو بالعل ـــل أرس ـــفة قب ـــى الفالس اعتن

املاديـــة، واختلفـــوا يف تعيـــني طبيعتهـــا؛ 

أهـــي املـــاء، أم الهـــواء، أم النـــار، أم األرض؟ 

ــة  ــا مجتمعـ ــب إىل أنهـ ــن ذهـ ــم مـ ومنهـ

علـــة الطبيعـــة، كـــا افـــرض بعضهـــم 

ــك  ــرك تلـ ــي تحـ ــي التـ ــة هـ ــة خارجيـ علـ

ـــل  ـــك العل ـــر تل ـــن اعت ـــم م ـــام، ومنه األجس

تعمـــل آليـــا دون غائيـــة، يقـــول أرســـطو 

مشـــريًا إىل عـــدم اهتـــام مـــن ســـبقوه 

ــوا  ــة: »ورامـ ــري املاديـ ــرى غـ ــل األخـ بالعلـ

أن يتكلمـــوا يف علـــل الكـــون والفســـاد 

ــا  ــياء كالًمـ ــائر األشـ ــا يف سـ ــوا أيًضـ وتكلمـ

ــة،  ــة الحركـ ــوا علـ ــم رفعـ ــا، إال أنهـ طبيعيًـ

ـــة  ـــر عل ـــوا للجوه ـــم يضع ـــم لـ ـــا فإنه وأيًض

ــه«)3). ــوا يف ماهيتـ ــاًل وال تكلمـ أصـ

)3) ما بعد الطبيعة، )ص/ 6)).
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واملالحــظ أنــه لـــم يعــِط تعريًفــا محــدًدا 

للعلــة، واعتــرب معناهــا مجموًعــا يف تصــور 

ــي:  ــواع ه ــة أن ــن أربع ــامل يتضم ش

العلــة املاديــة: وهــي مــا بــه يتكــون 

الــيء، أو مــا عنــه يكــون الــيء وهــو فيــه، 

ــان. ــال اإلنس ــاس لتمث ــك النح ــال ذل ومث

العلــة الصوريــة: وهــي النمــوذج أو القــول 

ــرة  ــا فك ــيء، ومثاله ــة ال ــى ماهي ــدال ع ال

ــال يف ذهــن النحــات. التمث

العلــة الفاعليــة: وهــي العلــة املحركــة 

ــال  ــدوء، مث ــري، واله ــدأ للتغ ــا املب ــي منه الت

ذلــك أن املشــري ســبب، وكذلــك األب لالبــن، 

وبالجملــة الفاعــل للمفعــول واملغــري للمتغري.

ــة املقصــودة،  ــة: وهــي الغاي ــة الغائي العل

وهــذا هــو مــا مــن أجلــه؛ مثــل ذلــك الصحــة 

عنــد املــي ...))).

يف  »تُــرى  األربــع  العلــل  وهــذه 

املتوســط«)5)، أي يف الحــد األوســط، وهــي 

ــا تُفعــل  وإن كانــت عــى أنحــاء شــتى؛ فإنَّه

جميًعــا مًعــا، بحيــث إذا أخــذت منفصلــة أو 

))) انظــر: الطبيعــة، ترجمــة: إســحاق بــن حنــني، مــع رشوح: ابــن الســمح، 

ــدم  ــه وق ــب، حقق ــن الطي ــرج ب ــو الف ــس، أب ــن يون ــى ب ــدي، متّ ــن ع اب

ــاب، ))0))هـــ-  ــة العامــة للكت ــة املري ــدوي، الهيئ ــد الرحمــن ب ــه: عب ل

.((0( ،(0( /(( )98)م)، 

)5) منطق أرسطو، ))/ )5)).

متعاقبــة لـــم تكــِف لتفســري معلوالتهــا؛ فقــد 

ــال  ــد، ومث ــر واح ــرية ألم ــبابًا كث ــون أس »تك

ذلــك: أن ســبب تثــال اإلنســان صناعــة عمــل 

التاثيــل، وســببه النحــاس، وليــس ذلــك عــى 

جهــة أخــرى بــل مــن جهــة أنــه تثــال. غــري 

أن هذيــن ليــس مــن وجــه واحــد هــا 

ســبباه، ولكــن هــذا مــن جهــة أنــه هيــواله، 

ــة«)6). ــا الحرك ــى أن منه ــك ع وتل

ــدٌد،  ــيمها ع ــة وتقاس ــروع العل ــم إن ف ث

باعتبــارات النظــر إليهــا، فمنهــا، منظــور إليهــا 

ــا هــو  ــا م ــد، ومنه ــب والبعي ــة، القري متقابل

بالــذات ومــا بالعــرض، ومنهــا املفــرد واملركب 

... ومــا هــو بالفعــل ومــا هــو بالقــوة.

إىل  أضيفــت  إذا  األربــع  العلــل  لكــن 

بــني  باملــزج  وذلــك  أقــل،  تصــري  بعضهــا 

الصوريــة والغائيــة والفاعلــة، وجمعهــا يف 

الصــورة )7)؛ فالفاعــل ال يفعــل إال مــن أجــل 

ــة أو  ــي النهاي ــة ه ــة، والغاي ــو الغاي يشء ه

الصــورة، أو قــل الوجــود املكتمــل الــذي 

تســتهدفه الحركــة، وبالتــايل فالصــورة تشــمل 

العلتــني الفاعلــة والغائيــة.

ــني:  ــي إىل نوع ــل تنته ــة أن العل والخالص

)6) الطبيعة، ))/ 03)).

)7) ما بعد الطبيعة، )ص/ 37)، 38)).
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ــة،  ــة الصوري العلــل الثــالث مختــرة يف العل

ــل  ــا إىل عل ــم يرده ــي لـ ــة الت ــة املادي والعل

أخــرى، لكنهــا غــري منفصلــني، وإن بــدا األمر 

ــدم والتأخــر  ــار التق ــك يف الذهــن، باعتب كذل

ــادة  ــادة، وال م ــال م ــورة ب ــني؛ إذ ال ص الزمني

ــدون صــورة. ب

 إن تنقيــص العلــل تهيــًدا ملنظور أرســطو 

امليتافيزيقــي؛ ألن العلــل ال تتسلســل إىل مــا 

ال نهايــة، بــل لهــا نهايــة تســري نحوهــا، هــي 

الصــورة أو املثــال النهــايئ الــذي تتجــه نحــوه 

جميــع األشــياء)8). 

لمنظــور  تمهيــًدا  العلــل  تنقيــص  إن 

أرســطو الميتافيزيقــي؛ ألن العلــل ال 

تتسلســل إلــى مــا ال نهايــة، بــل لهــا 

نهايــة تســير نحوهــا، هــي الصــورة أو 

نحــوه  تتجــه  الــذي  النهائــي  المثــال 

األشــياء. جميــع 

رابًعا- العلوم التي تطلب العلل: 

بــني  منهجيًــا  تييــزًا  أرســطو  وضــع 

املجــاالت التــي مطلوبهــا العلــة، وأجنــاس 

ــا  ــو م ــذا ه ــل ه ــا؛ ولع ــة له ــل املوافق العل

)8) انظر: الطبيعة، ))/ )))).

عــر عنــه بســؤاله يف املقالــة الثالثــة مــن 

ــر يف  ــل النظ ــة: »ه ــد الطبيع ــا بع ــاب م كت

جميــع أجنــاس العلــل لعلــم واحــد أم لعلــوم 

كثــرية؟«)9).

فعلــوم التعاليــم إذا توجــه عليهــا الســؤال 

عاريــة  ألنَّهــا  بالصوريــة؛  فاإلجابــة  بـــلَم، 

ــة  ــا ال تقصــد نحــو غاي عــن املــادة، كــا أنه

لفقدانهــا اإلرادة. أمــا يف األمــور الطبيعيــة 

فيجــاب بالعلــل األربــع؛ ألنَّهــا تحتــوي عــى 

املــادة والصــورة ولهــا غايــة وفاعــل، باإلضافــة 

إىل أن غــرض الطبيعــي هــو تفســري الحركــة؛ 

يقــول أرســطو: »وملــا كانــت األســباب أربعــة، 

العلــم الطبيعــي أن  فمــن حــق صاحــب 

ــن  ــألة ع ــرد املس ــا، وأن ي ــا كله ــم أمره يعل

»لـــَم« إليهــا كلهــا، فيــويف الجــواب عنهــا عى 

ــوىل والصــورة  ــي الهي املذهــب الطبيعــي أعن

ــه ...«)0)). ــن أجل ــا م واملحــرك وم

الطبيعيــات  بــني  الفصــل  وجــه  أمــا 

أن  إىل  بــش  أبــو  أشــار  فقــد  واإللهيــات، 

الطبيعــي إذا أجــاب عــن ســؤال لـــَم بالعلــة 

الصوريــة، »فينبغــي أن يجيــب عــن الصــورة 

الهيوالنيــة، ال املطلقــة، ويــرده إىل غايــة مــا؛ 

ألن املبــدأ األول بجهــة مــا غايــة، ويــرده 

)9) )ص/ )3).

)0)) الطبيعة، ))/ 36)، 37)).
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ــري  ــل غ ــرك؛ ألن الفاع ــري املتح ــل غ إىل الفاع

املتحــرك ليــس الــكالم فيــه إىل الطبيعــي«))))؛ 

ــث  ــذي يبح ــي؛ ال ــه إىل اإلله ــكالم في ــل ال ب

تخضــع  للــادة ال  مفارقــة  يف موجــودات 

للحركــة.

خامًسا: البخت وتلقاء النفس 
ومكانتهما في التصور العلي 

األرسطي: 

ــس  ــاء النف ــت وتلق ــطو البخ ــل أرس يُدخ

ــا،  ــفة رفعوه ــب لفالس ــباب، ويتعج يف األس

ولـــم يعدوهــا مــن جملتهــا، وينتقــد عــى 

آخريــن عــدم الخــوض فيهــا رغــم أن حديــث 

النــاس عنهــا كثــري. 

ألمباذوقليــس  بالنقــد  تعــرض  وقــد 

ق.م)   (30  -(90(  ،(Empedocles(

 36(  -(70(  ،(Democritus( ودميقريطــس 

ــارصه  ــامل وعن ــون الع ــال ك ــن جع ق.م) اللذي

ــا  بالبخــت وتلقــاء النفــس)))) ، وتعجــب عجبً

محــاالت  يف  وغريهــم  لوقوعهــم  شــديًدا 

صارخــة، منهــا نفيهــم البخــت عــن عــامل 

ــا  ــببًا م ــا س ــم له ــات، وإثباته ــوان والنب الحي

الســاء واألجســام  أن  يف مقابــل رؤيتهــم 

تلقــاء  مــن  كانــت  ــا  إمنَّ اإللهيــة  املرئيــة 

)))) الطبيعة، ))/ 38)).

)))) املصدر نفسه، ))/ )))).

ــة  ــذه املقال ــب يف ه ــع العج ــها. وموض أنفس

تجويــز وقــوع العــوامل العليــا بالبخــت، وهــي 

ــة عــى ســنن واحــد،  ــة، جاري ــة الدق متناهي

ــا،  ــة، مــع أنه ــل لألشــياء الطبيعي ــات عل وإثب

ــالل يف  ــع اخت ــام فيق ــن النظ ــد ع ــا، تن أحيانً

ــا)3)). تكونه

المقالــة  هــذه  فــي  العجــب  وموضــع 

تجويــز وقــوع العوالــم العليــا بالبخــت، 

وهي متناهية الدقة، جارية على سنن 

واحــد، وإثبــات علــل لألشــياء الطبيعيــة، 

ــا، تنــد عــن النظــام فيقــع 
ً
مــع أنهــا، أحيان

اختــالل فــي تكونهــا.

اعتبــار  إىل  النقــد  هــذا  مــن  ويصعــد 

البخــت وتلقــاء النفــس ســببني بالعــرض، 

»يكونــان يف األشــياء املمكنــة ال عــى اإلطالق، 

وال عــى األمــر األكــرث، ويف مــا كان يكــون مــن 

ــى  ــا ع ــر إليه ــا إذا نظ ــل يشء«))))، وأم أج

ــا،  ــة فيه ــة العرضي ــار صف اإلطــالق؛ أي اعتب

ــاًل. ــيء أص ــببًا ل ــا س فليس

وخصــوص؛  عمــوم  عالقــة  بينهــا  إن 

ــاء  ــا كان بالبخــت فمــن تلق ــك أن كل م »ذل

)3)) انظر: املصدر نفسه، ))/ 5))، 6))).

)))) املصدر نفسه، ))/ 6))).
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ــاء  ــن تلق ــا كان م ــس كل م ــه كان، ولي نفس

نفســه فالبخــت كان«)5))، لكنهــا يفرقــان 

ــه »يشء مــاَّ ال  يف كــون البخــت ليــس يعمل

نفــس لــه، وال حيــوان بهيمــي، وال طفــل؛ ألن 

ــا تخــري وال ســعادة بخــت إال عــى  ــس له لي

طريــق التشــبيه ... فأمــا تلقــاء النفــس فإنَّــه 

ــون يف  ــات، ويك ــائر الحيوان ــون يف س ــد يك ق

ــه ...«)6)). ــس ل ــاَّ نف ــري م كث

وعليــه، فــاإلرادة هــي الفــارق بينها، ويف 

ذلــك إشــارة قيمــة العلــة الغائيــة التــي نفاها 

أمباذوقليــس عــن الطبيعــة؛ فالفاعــل املريــد 

هــو الفاعــل لغايــة مبــا يعــود بصــالح العيش؛ 

يقــول أرســطو: »فظاهــر مــن ذلك أن األشــياء 

ــل يشء  ــن أج ــالق م ــى اإلط ــون ع ــي تك الت

متــى لـــم تكــن مــن أجــل مــا وقــع منهــا مــاَّ 

ــن  ــا م ــال فيه ــي تق ــي الت ــارج فه ــببه خ س

تلقــاء أنفســها؛ ومــا كان مــن هــذه التــي 

تحــدث مــن تلقــاء أنفســها يكــون ممــن لــه 

االختيــار عــن اختيــاٍر منــه قلنــا إنهــا البخــت 

ــاق«)7)). واالتف

هــذا بإجــال أهــم مــا عــرض لــه أرســطو 

بهــذا  احتفــل  ولقــد  العلــة،  قضايــا  مــن 

)5)) نفسه.

)6)) املصدر نفسه، ))/ 8))، 9))).

)7)) املصدر نفسه، ))/ 30)).

واســتمدوا  املســلمون  الفالســفة  التصــور 

تلقاهــا  كيــف  وســنتتبع  قضايــاه.  بعــض 

محاولــني  واألصوليــون،  املتكلمــون  عنهــم 

رصــد رحلــة املفهــوم مــن مجــال تــداويل إىل 

آخــر، ومــن حقــل معــريف إىل آخــر.

 

المبحث الثاني

العلة عند الفالسفة المسلمين
قضايا الستمداد والتكييف 

للتصور العلي األرسطي

- اإلطار العام لمفهوم 
ً

أوال
العلة عند الفالسفة المسلمين: 

إشكالية االستمداد، ومجاالت 
اإلعمال: 

إن مفهــوم العلــة غــري مختــص باليونــان، 

ــه  ــل إن ــرب، ب ــه الع ــب ال تعرف ــو غري وال ه

فطرهــا.  يف  مركــوز  األمــم،  بــني  مشــرك 

وبالتــايل، لـــم يــَر املرجمــون رضورة يف اإلبقاء 

ــاين كــا هــو، بــل أخــذوا،  عــى اللفــظ اليون

ملـّـا علمــوا معنــاه، ووجــدوا أســاًء تشــبهه يف 

العربيــة، اســَمي العلــة والســبب، فأطلقوها 

ــارة  ــد، فت ــى واح ــتعملوها مبعًن ــه، واس علي

ــون  ــارة يقول ــة، وت ــل الطبيع ــتعملون عل يس

أســباب الطبيعــة، وإن كانــت العلــة أكــرث 

ــم. ــبب يف إطالقاته ــن الس ــا م دوران
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واملالحــظ أن ســؤال مشوعيــة اســتجالب 

مفاهيــم مــن ســياقات تداوليــة أجنبيــة كان 

مصاحبًــا للفالســفة املســلمني؛ يقــول الكنــدي 

)تُــويف 56)هـــ) يف معــرض تقريــر العلــة: 

استحســان  مــن  نســتحيي  أال  »وينبغــي 

ــن أىت، وإن أىت  ــن أي ــق م ــاء الح ــق واقتن الح

مــن األجنــاس القاصيــة عنــا واألمــم املباينــة 

ــن  ــق م ــب الح ــه ال يشء أوىل بطال ــا، فإنَّ لن

الحــق«)8))، وهــذا مــا يشــري مــن طــرف 

خفــي إىل أن وجــود إكراهــات فرضــت تريــر 

ــن ســياقات  ــاء مباحــث م أو استحســان اقتن

ــالمية.  ــة اإلس ــن الرب ــة ع غريب

الفالســفة  أخــذ  األســاس  هــذا  وعــى 

أرســطو،  عــن  العــي  التصــور  املســلمون 

الفلســفية،  مباحثاتهــم  يف  منــه  وأفــادوا 

نســبيًّا  مؤتلفــة  لــه  معالجتهــم  فجــاءت 

ــن  ــم م ؛ فمنه ــاًّ ــة ك ــج، مختلف ــا ونتائ منهًج

عقــد لهــا فصــواًل كثــرية يف كتبــه، ومنهــم 

أفردهــا برســالة خاصــة، ومنهــم مــن ذكرهــا 

يف ثنايــا فصــول مــن رســائله.

ثم إن إدراكهم العتياصها دفعهم إىل وضع 

األشـياء  النظـر يف حقائـق  رشائـط ملسـتأهل 

والبحـث يف عللهـا، وهـي: »أن يكـون له قلب 

)8)) رســائل الكنــدي الفلســفية، حققهــا وخرجهــا وأخرجهــا: عبــد الهــادي 

أبــو ريــدة، معهــد تاريــخ العلــوم العربيــة واإلســالمية، جامعــة فرانكفورت، 

أملانيــا، مــر، دار الفكر العــريب، )9)))هـــ- 999)م)، )ص/ 03)).

ونفـس  وأمورهـا،  الدنيـا  همـوم  مـن  فـارغ 

زكيـة، وفهـم دقيـق، وعقـل واضـح، وأخـالق 

والغـش  الدغـل  مـن  طاهـرة، وصـدر سـليم 

واآلراء الفاسـدة، ويكـون مرتاًضـا بالرياضيات 

املنطـق  يف  والنظـر  األربـع،  الحكميـة 

السـؤاالت  عـرف  قـد  ويكـون  والطبيعيـات، 

وأجوبتهـا ... ثـم ينظـر يف هـذا الفـن الـذي 

يسـمى علـم األنبيـاء امللقـب بعلـم اإللهيات؛ 

التـي  القصـوى  الغايـة  العلـم هـو  ألنَّ هـذا 

ينتهـي إليهـا اإلنسـان يف علم املعـارف ...«)9)).

وبنظـر جمـي يف هـذه الشائـط، نـدرك 

الطبيعيـات،  مباحـث  تتجاذبهـا  العلـة  أن 

واملنطقيات، واإللهيات؛ فالطبيعي يبحث علَل 

الحـركات ومبادئهـا تحقيقـا ملاهيتهـا، وداللـة 

عـى أحوالهـا؛ ليسـتفيد منهـا سـهولة سـلوك 

الطبيعيـة)0)). املعلـوالت  إىل معرفـة  السـبيل 

العلــل مــن حيــث  واملنطقــي يطلــب 

ــة يف الحــد والرهــان))))؛ فالحــد  ــا داخل كونه

ــع؛ لوقوعهــا حــدوًدا  ــل األرب ــم عــى العل قائ

)9)) رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء: الجسانيات، الطبيعيات، العقليات، 

 .((83  /3( 005)م)،  )6)))هـ-  للمطبوعات،  األعلمي  منشورات  لبنان، 

)0)) انظــر: ابــن ســينا )تـُـويفِّ 8))هـــ)، الســاع الطبيعــي، تحقيــق: جعفــر 

آل ياســني، لبنــان، دار املناهــل، )ط. ))، )7)))هـــ 996)م)، )ص/ )))).

)))) أبــو نــر الفــارايب، املنطقيــات للفــارايب، حققهــا وقــدم لهــا: محمــد 

ــة  ــرو، إرشاف: الســيد محمــود املرعــي، منشــورات مكتب ــش ث ــي دان تق

آيــة اللــه العظمــى املرعــي النجفــي، قــم، مطبعــة بهمــن، )ط. ))، 

)ب.ت)، ))/ )7)، ومــا بعدهــا).
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ــا أن  ــا، ك ــا محموالته ــاج قضاي ــطى إلنت وس

الرهــان محتــاج يف تشــكل مادتــه إىل العلــل، 

ــرة  ــد مغاي ــة للح ــل الصالح ــت العل وإن كان

ــان)))). ــح للره ــي تصل للت

واإللهــي يطلــب العلــل، مــن حيــث كونها 

آليــة اســتداللية عــى واجــب الوجــود لذاتــه، 

التدبــري  مظاهــر  عــى  للوقــوف  وســبياًل 

ــا،  ــى إن بعضهــم ظــن، غلطً ــة)3)). حت والعناي

أن موضــوع العلــم اإللهــي هــو العلــل األربع؛ 

وذلــك لفــرط معالجتها يف كتــب اإللهيات )))).

ــا  ــاالت وغريه ــذه املج ــام ه ــم إن اهت ث

ــى وزان  ــس ع ــع لي ــطية األرب ــل األرس بالعل

واحــد؛ فطبيعــة العلــم وموضوعــه هــا مــن 

يحــددان العلــة املناســبة. ألجــل ذلــك وضــح 

ألرســطو،  مجــاراة  املســلمون،  الفالســفة 

الفــروق املنهجيــة بــني املجــاالت املعرفيــة 

التــي مطلوبهــا العلــة؛ لتحصيــل إنتاجيــة 

الســؤال ألجوبــة تتفــق وطبيعــة مواضيــع 

ــة ينجــح  ــك لــــ»كل صناعــة أمكن ــم؛ ذل العل

فيهــا.  ينجــح  ال  وأمكنــة  ]الســؤال[  فيهــا 

)))) انظــر: النجــاة، تحقيــق: محمــد عثــان، مــر، مكتبــة الثقافــة 

.((30  ،((9 )ص/  3)0)م)،  ))3))هـــ   ،(( )ط.  الدينيــة، 

)3)) انظر: رسائل إخوان الصفاء، )3/ 83)، )8)).

)))) انظــر: شــمس الديــن الشــهرزوري )كان حيا 687هـ)، رســائل الشــجرة 

اإللهيــة يف علــوم الحقائــق الربانية، تحقيــق: محمد نجيب كوركــون، لبنان، 

دار صادر، استانبول، مكتبة اإلرشاد، )ط. ))، )8)))هـ- 007)م)، )3/ 3)).

ــا ويف  ــك الســؤال نافًع ــا يصــري ذل ــك إمنَّ فلذل

تلــك الصناعــة متى اســتعمل يف األمكنــة التي 

فيهــا ينجــح وعــى النحــو الــذي ينجــح...«)5)).

ثانًيا: التصور األرسطي للعلة 
عند الفالسفة المسلمين: انقطاع 

عن األصول التداولية: ابن سينا 
أنموذًجا: 

ــد  ــي عن ــور الع ــة التص ــر يف دراس اقتصـ

ابــن  إنتاجــات  عــى  املســلمني  الفالســفة 

ســينا؛ وذلــك ملــا اتســمت بــه مــن الوضــوح 

والدقــة عــى نحــو عــز ِوجدانــه عنــد فالســفة 

آخريــن، باإلضافــة إىل اعتنائــه الفائــق بالعلة؛ 

يخــدم  متناســًقا  توظيًفــا  وظفهــا  حيــث 

ــات. ــث اإللهي ــفية يف مبح ــه الفلس نظريت

ولقــد تابــع أرســطو يف تصــوره للعلــة 

بيــان  مــادة ومنهًجــا؛ فســلك مســلكه يف 

أنواعهــا، وترتيــب مســائلها، ومــا يعــرض لهــا 

مــن أحــوال)6))؛ وحــد الفــروق املنهجيــة بــني 

العلــوم التــي مطلوبهــا العلــة، والتــزم يف الــرد 

عــى أمباذوقليــس ودميقريطــس بالدالئــل 

األرســطية)7)).

)5)) ابن سينا، الساع الطبيعي، )ص/ 6))).

)6)) انظــر: اإلشــارات والتنبيهــات، مــع رشح نصــري الديــن الطــويس، 

تحقيــق: ســليان دنيــا، مصـــر، دار املعــارف، )ط. 3)، )ب. ت)، )ص/ 3)).

)7)) انظر: الساع الطبيعي، )ص/ 8))- )))).
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وإذا قَِدمنــا إىل عملــه يف تكييــف هــذا 

ــاٍل  ــيء ذي ب ــر ب ــكاد نظف ــال ن ــور، ف التص

ــه  ــد معالجت ــة عن ــة هين خــال إشــارات عقدي

مســألة البخــت واالتفــاق، تؤكــد العنايــة 

ــواد  ــرك امل ــة تح ــني؛ فالطبيع ــري اإللهي والتدب

ــإذا  ــاالت، ف ــة وك ــات خريي ــل غاي ــا ألج كله

ــأدي  ــك الت ــإن ذل ــارة؛ ف ــة ض ــأدت إىل غاي ت

يكــون ليــس عنهــا دامئًــا وال أكرثيًــا، بــل عــن 

ــارض)8)). ــبب ع س

الفاعليــة؛  العلــة  عــن  حديثــه  وعنــد 

حيــث ميــز بــني نوعــني مــن الفاعــل: فاعــل 

حقيقــة، وفاعــل مجــازًا، إذ يقــول: »وال شــك 

ــَئ مبــدأُ الحركــة، واملتمــَم أيًضــا هــو  أن املهيِّ

ــه املخــرج بالحقيقــة مــن  ــة؛ ألنَّ ــدأُ الحرك مب

»املخــرج  فعبارتــه  الفعــل«)9))؛  إىل  القــوة 

بالحقيقــة« هــو اللــه تعــاىل، تفــرض مخرًجــا 

ــاز. آخــر باملج

)1( ربط العلل وتنقيصها: من 
الصورية األرسطية إلى الغائية 

السينوية: 

قـــدم ابـــن ســـينا، تقليـــًدا ألرســـطو، 

ــدة؛  ــة واحـ ــا بنيـ ــى أنهـ ــع عـ ــَل األربـ العلـ

ـــكل  فـــكل واحـــدة تكمـــل األخـــرى، كـــا أن ل

)8)) انظر: املصدر نفسه، )ص/ )))).

)9)) املصدر نفسه، )ص/ )))).

واحـــدة دورهـــا يف التأثـــري؛ فعلـــل املاهيـــة 

ــل إال  ــود للـــادة بالفعـ ــة؛ فـــال وجـ مرتبطـ

ـــك ال يكـــون إال  ـــع الصـــورة. وذل ـــاج م باالندم

بعلـــل الوجـــود، وهـــي الفاعليـــة والغائيـــة؛ 

ــة املركـــب،  ــة، علـ ــة الفاعليـ فتتدخـــل العلـ

ـــادة،  ـــئ امل ـــا لتهي ـــة، إم ـــن الغائي ـــك م بتحري

ــادة)30). ــورة واملـ ــي الصـ أو تعطـ

وترتبـــط الفاعلـــة بالغائيـــة؛ فالفاعـــل مـــن 

جهـــة ســـبب للغايـــة، والغايـــة مـــن جهـــة 

ـــد  ـــة تُع ـــة الغائي ـــل؛ أي إن العل ـــبب للفاع س

ـــل،  ـــة بالفع ـــة الفاعلي ـــا لعلي ـــة يف ماهيته عل

ومعلولـــة يف وجودهـــا للعلـــة الفاعليـــة؛ إذ 

ــا تحـــرك لتحصيـــل  ـ أن العلـــة الفاعليـــة إمنَّ

ذلـــك الغـــرض والغايـــة، ولـــوال أن حصـــول 

ذلـــك الغـــرض معلـــول ذلـــك التحريـــك ملـــا 

كان التحريـــك ألجلـــه، فاملبـــدأ الفاعـــي 

ســـبب للغايـــة))3).

ــط  ــدأ ربـ ــينا مبـ ــن سـ ــف ابـ ــد وظـ لقـ

العلـــل وتنقيصهـــا األرســـطي منهجيًـــا، دون 

أن يأخـــذ بجميـــع نتائجـــه؛ فأعـــى مـــن 

ـــة  ـــة والصوري ـــا الفاعل ـــة، ُمرجًع ـــة الغائي قيم

ـــل  ـــذي رد تلـــك العل ـــا ألرســـطو ال إليهـــا، خالفً

ـــك راجـــع إىل:  ـــل ذل ـــالث إىل الصـــورة، ولع الث

)30) انظر: النجاة، )ص/ 68)).

))3) الساع الطبيعي، )ص/ )))).
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التـــداول  اســـتحضاره خصوصيـــة  أواًل: 

اإلســـالمي الـــذي يحظـــى فيـــه التفكـــري 

الغـــايئ مبكانـــة ســـامقة.

ــن  ــوره عـ ــدم تصـ ــك يخـ ــا: أن ذلـ ثانًيـ

واجـــب الوجـــود لذاتـــه عـــى نحـــٍو ال 

ــد  ــره؛ فقـ ــدة يف نظـ ــد العقيـ ــر قواعـ يعكـ

مـــن خـــالل  والغايـــة  الفاعـــل  اعتـــره 

ـــو  ـــر«؛ »فه ـــو األول واآلخ ـــاىل: »ه ـــه تع قول

أول لفعلـــه، وآخـــر لغايـــة، وغايتـــه هـــي 

ذاتـــه؛ وألن مصـــدر كل يشء ومراجعـــه 

إليـــه«))3)، ولـــو جعـــل البـــاري صـــورة أو 

ـــت  ـــه إىل إبطـــال ثواب ـــك ب ـــأدى ذل ـــادة لت م

ــة. عقديـ

ثالًثـــا: أن تفضيـــل العلـــة الغائيـــة عـــى 

ــادة  ــار اإلفـ ــده معيـ ــرى، معتمـ ــل األخـ العلـ

واالســـتفادة، أو قـــل الحاجـــة واالســـتغناء؛ 

ـــن درجـــة املســـتفيد،  ـــد أعـــى م فدرجـــة املفي

واملحتـــاج أخـــس مـــن املســـتغني. وقـــد تقـــدم 

ـــا  ـــة وبدونه ـــو الغائي ـــد واملســـتغني ه أن املفي

عـــى تصـــري العلـــل األخـــرى بالفعـــل؛ فهـــي 

»مبـــا هـــي يشء ... تتقـــدم ســـائر العلـــل وهـــي 

ـــل«)33). ـــا عل ـــل يف أنه ـــة العل عل

))3) التعليقــات، تحقيــق وتقديــم: حســن مجيــد العبيــدي، ســوريا، 

 .(300 )008)م)، )ص/  والنــش،  والرجمــة  للتأليــف  التكويــن 

)33) النجاة، )ص/ 67)).

)2( مبدأ العلة األرسطي وأثره 
في تشكل المقوالت الميتافيزيقية: 

وقفــت الدراســة عــى قضايــا ميتافيزيقيــة 

كثــرية كان ملبــدأ العلــة األرســطي دوٌر حاســم 

دون  مثالــني،  عــى  نقتــر  تشــكلها،  يف 

ــا:  ــوض يف تفاصيله ــا، أو خ تعقبه

)أ( علم الله تعالى بالجزئيات: 

علــم  مســألة  يف  ســينا  ابــن  اســتند 

اللــه تعــاىل بالجزئيــات إىل مبــدأ العليــة 

األرســطي، فواجــب الوجــود يعلــم األشــياء 

لكــن عــى نحــو كي ال جــزيئ؛ ألنَّــه يعــرف 

للموجــودات،  ســببًا  ويعرفهــا  ذاتــه، 

ويعــرف مــا يلــزم عــن ذاتــه مــن جزئيــات، 

ــبابه؛ إذ  ــه وأس ــن بعلل ــه لك ــك يعرف كل ذل

ــون  ــل يك ــري، ب ــباب ال يتغ ــم باألس إن العل

مشــخص  جــزيئ  ســبب  لــكل  ألن  كليًــا؛ 

ــه. ــتند إلي ــا يس ــدأ كليًّ مب

ذاتــه  عقــل  »إذا  الوجــود  واجــب  إن 

ــل  ــل أوائ ــدأ كل موجــود، عق ــه مب ــل أن وعق

ــد عنهــا، وال يشء  ــه ومــا يتول املوجــودات عن

مــن األشــياء يوجــد إال وقــد صــار مــن جهــة 

كان واجبًــا بســببه ... فتكــون هــذه األســباب 

تتــأدى مبصادماتهــا إىل أن توجــد عنهــا األمــور 

الجزئيــة، فــاألول يعلــم األســباب ومطابقتهــا 

ــا  ــا بينه ــه وم ــأدى إلي ــا تت ــم رضورة م فيعل
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ــه  ــودات؛ ألنَّ ــن الع ــا م ــا له ــة وم ــن األزمن م

ليــس ميكــن أن يعلــم تلــك وال يعلــم هــذه. 

ــث  ــن حي ــة م ــور الجزئي ــدركًا لألم ــون م فيك

ــة«))3). هــي كلي

إن واجــب الوجــود »إذا عقــل ذاتــه وعقــل 

أوائــل  عقــل  موجــود،  كل  مبــدأ  أنــه 

الموجــودات عنــه ومــا يتولــد عنهــا، وال 

شــيء مــن األشــياء يوجــد إال وقــد صــار 

مــن جهــة كان واجًبــا بســببه.

وعليــه، فــال يجــوز أن يعقــل واجــب 

ــت  ــياء وإال كان ــن األش ــياء م ــود األش الوج

ــا  ــون تقومه ــل، فيك ــا يعق ــة مب ــه منفعل ذات

ــن  ــريات، م ــل املتغ ــه إذا عق ــياء؛ وألن باألش

علمــه  فيكــون  متغــريات،  هــي  حيــث 

ــل  ــارة يعق ــريًا، »فت ــتحياًل ومتغ ــا ومس زمانيًّ

ــارة  ــة وت ــري معدوم ــودة غ ــا موج ــا أنه منه

ــا معدومــة غــري موجــودة،  ــا أنه يعقــل منه

ــة  ــورة عقلي ــن ص ــن األمري ــد م ــكل واح ول

الصورتــني  مــن  واحــدة  وال  حــدة،  عــى 

تبقــى مــع الثانيــة، فيكــون واجــب الوجــود 

متغــري الــذات« )35).

))3) النجاة، )ص/ ))3، 3)3).

)35) ابــن ســينا، املبــدأ واملعــاد، تحقيــق: محمــد عثــان، مــر، مكتبــة 

ــة، )ط. ))، ))3))هـــ- 3)0)م)، )ص/ ))).  ــة الديني الثقاف

م: 
َ
)ب( مسألة قدم العال

إن القــول بقــدم العــامل عنــد ابــن ســينا 

القــايض  األرســطي،  العليــة  مبــدأ  قائــم 

بالتــالزم الحتمــي بــني العلــة واملعلــول دون 

ــامل  ــان؛ فالع ــا زم ــني وجوده ــي ب أن ينق

ــود يف  ــب الوج ــاوق لواج ــم مس ــدي قدي أب

ـه إذا وجــد واجــب الوجــود  الوجــود؛ ألنَـّ

ــه العــامل، ثــم حــدث بعــد  ــم يصــدر عن ولـ

تنــايف  أقاويــل  ذلــك  عــن  فيلــزم  ذلــك، 

ــح  ــود املرج ــدم وج ــن ع ــاري: م ــه الب تنزي

ــا،  ــم وجدانه ــة ث ــدان آل ــه، وفق ــم طريان ث

طــروء  املفيــدة  األقاويــل  مــن  وغريهــا 

التغــري عــى البــاري ســبحانه.

ابــن ســينا: »واجــب  ويف ذلــك يقــول 

الوجــود يجــب أن تكــون لوازمــه، وهــي 

معلوماتــه معــه، ال تتأخــر عنــه تأخــرًا زمانيًــا، 

ــون  ــال تك ــة، ف ــن العل ــول ع ــر املعل ــل تأخ ب

متوقفــة يف وجودهــا عنــه عــى يشء، فيجــب 

أال تكــون غــري موجــودة ثــم وجــدت أو 

ــل يجــب  ــم أراد، ب ــد ث يكــون هــو غــري مري

ــى  ــون ع ــا تك ــم أنه ــه، ويعل ــون مع أن تك

مــا هــي عليــه يف الوجــود، إذ هــي مطابقــة 

لعلمــه، وهــي معلولــة لعلمــه واملســبب 

مطابــق للســبب«)36).

)36) التعليقات، )ص/ 70)، )7)). 
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لكنــه لـــم يقــل بالقــدم املطلق للعــامل، بل 

ميــز بــني نوعني فيــه، وذلك يف محاولة بائســة 

للتأليــف بــني الفلســفة والعقيــدة اإلســالمية؛ 

فقــرر أن القديــم يُقــال »للــيء إمــا بحســب 

فالقديــم  الزمــان،  بحســب  وإمــا  الــذات 

بحســب الــذات هــو الــذي ليــس لذاتــه 

ــم بحســب  ــه موجــودة، والقدي ــدأ هــي ب مب

.(37(»... لزمانــه  أول  ال  الــذي  الزمــان هــو 

وإذا علــم أن العلــة تتقــدم املعلــول، وعلم 

معــه أن اللــه علــة لوجــود العــامل، فيلــزم كون 

العــامل متأخــرًا عــن اللــه؛ لكنَّــه يــرى أن تقدم 

العلــة يف وجــود الــذات ال يف الزمــان؛ يقول يف 

ذلــك: »ألن كل علــة أقــدم يف وجــود الــذات 

مــن املعلــول، وإن لـــم يكــن يف الزمــان، فلكل 

واحــد منهــا يف الــذات يشء آخــر يقــوم بــه 

أقــدم مــن ذاتــه وليــس ذات أحدهــا أقــدم 

مــن ذات اآلخــر ... «)38).

نقد وتقويم: 

 بعــد هــذه الجولــة يف مفهــوم العلــة عنــد 

الفالســفة املســلمني، نخلــص إىل أن تصورهــم 

األرســطي،  للتصــور  مطابًقــا  جــاء  حولهــا 

ــا  ــت بالقضاي ــة إذا قورن ــات قليل ــال تكييف خ

املســتمدة لـــم تُعــد شــيئًا.

)37) النجاة، )ص/ 76)).

)38) املصدر نفسه، )ص/ 90)).

إن ابــن ســينا، ومــن نحــا نحــوه، انقطــع 

ــة  ــائل عقدي ــة يف مس ــول التداولي ــن األص ع

األرســطي  التصــور  أن  ذلــك  حساســة؛ 

وظيفتــه  منــَط  معــه  يحمــل  كان  للعلــة 

املجــال  فلــا وفــد عــى  األول،  يف أصلــه 

التــداويل اإلســالمي، وفــد وهــو يف أقــوى 

صــوره التوظيفيــة؛ فــأدى ذلــك إىل القــول 

مضامــني  تلغــي  مستشــنعة  مبقــوالت 

ــامل، ونفــي  ــَدم الع ــول بِق ــة كالق ــة ثابت عقدي

ــا)39). ــات، وغريه ــاىل بالجزئي ــه تع ــم الل عل
 

المبحث الثالث

العلة عند المتكلمين: إشكالية 
الستمداد ومنهجية التكييف

التصــور  - إشــكالية اســتمداد 
ً

أوال
الفلســفي للعلــة عنــد المتكلميــن: 

اســـتمد علـــم الـــكالم مفاهيـــم كثـــريًة مـــن 

ــاح  ــة، النجـ ــتطاع، يف الجملـ ــفة، واسـ الفلسـ

يف تكييفهـــا مـــع الثقافـــة اإلســـالمية. وتعـــد 

العلـــة أحـــد أهـــم املفاهيـــم املتشـــعبة 

ـــفة إىل  ـــن الفلس ـــت م ـــي انتقل ـــغبة، الت املتش

)39) اســتفدنا هــذه الفكــرة مــن: طــه عبــد الرحمــن، تجديــد املنهــج يف 

ــريب، )ط. ))،  ــايف الع ــز الثق ــان، املرك ــاء، لبن ــدار البيض ــرتاث، ال ــم ال تقوي

.((6( )ص/  )005)م)، 
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علـــم الـــكالم، مثـــرية نقاشـــات حـــادة بـــني 

ــة  ــني املعتزلـ ــيا بـ ــالمية، السـ ــرق اإلسـ الفـ

واألشـــاعرة، مـــا زالـــت بعـــض جوانبهـــا 

ـــأيت رصـــد  ـــا الحـــايل. وفيـــا ي معتمـــة إىل وقتن

ـــر  ـــى الفك ـــارز ع ـــري ب ـــا تأث ملســـألتني كان له

ـــل  ـــول، وتعلي ـــة باملعل ـــة العل ـــالمي: عالق اإلس

أفعـــال اللـــه تعـــاىل.

)1( عالقــــة العلــــة بالمعلــول: 
بين الوجـوب العتزالــــي واإلمــكان 

األشــعري: 

إن ســطوة مفهــوم العلــة واســتحكامه 

ــني  ــع املتكلم ــاين، دف ــري اإلنس ــط التفك يف من

معتزلــة وأشــاعرة إىل إفــراده مبباحــث خاصــة 

ــم  ــم تحرّجه ــك رغ ــة، وذل ــم الكالمي يف كتبه

الواضــح مــن بعــض لــوازم املفهــوم التــي 

ــة. ــت عقدي ــادم ثواب تص

ــة  ــات املعتزل ــر يف مصنف ــك الناظ وال يش

يف اســتفادتهم مــن التصــور الفلســفي للعلــة، 

ــد  ــه، الســيا عن ــن معطيات ــريًا م ــم كث وتبنيه

ــك  ــارات ذل ــن أم ــد؛ وم ــن التولي ــم ع حديثه

إقرارهــم قانــوَن التــالزم العــي الــذي ينطبــق 

عــى العــامل الطبيعــي؛ فــكل مخلــوق لــه 

خــواص وطبائــع مجبــور عــى االنســجام 

مــع قوانينهــا؛ فالعالقــة بــني العلــة واملعلــول 

العلــة  ألن  تتخلــف؛  ال  حتميــة رضوريــة، 

ــها. ــب بنفس ــم توج ــة عنده العقلي

أمــا األشــاعرة، ورغــم تخوفهــم املبالــغ 

ــم  ــى كتبه ــع ع ــإن املُطل ــة، ف ــن العل ــه م في

ــب  ــد يعج ــا؛ وق ــق به ــم العمي ــدرك إملامه ي

ــطية،  ــل األرس ــن العل ــم ع ــث لحديثه الباح

لكــن ذلــك لـــم يكــن مــن موقــع التبنــي، بــل 

ــل  ــن أج ــال، وم ــاج واإلبط ــرض الحج يف مع

نــرة اختياراتهــم األصوليــة يف بــاب التعليــل؛ 

فاإليجــي )تـُـويف 756هـــ)، مثــاًل، أطــال النفس 

ــه،  ــى رأي ــس ع ــة لي ــائل العل ــث مس يف بح

بــل عــى رأي مثبتــي األحــوال والطبائــع؛ ألن 

مباحــث العلــة عنده »مع ركاكتها يف أنفســها، 

مبنيــة عــى أصــل فاســد«)0))، ولعلــه يقصد بـ 

»األصــل الفاســد« أصــل التعليــل أفعــال اللــه 

ــع. ــوال والطبائ ــات األح ــل إثب ــاىل أو أص تع

ــدأ  ــك، أحــال األشــاعرة مب ــاًء عــى ذل وِبن

ــروه  ــا، واعت ــل ومعلوالته ــني العل ــرورة ب ال

ــه  ــة عن ــي الفاعلي ــن نف ــرازًا م ــا، اح مظنونً

ســبحانه؛ فـ»الحــوادث كلهــا مســتندة إىل الله 

ــه  ــا يهــذون ب ــا »م ــداء.«))))، وأم ســبحانه ابت

ــراًرا  ــا واضط ــون حسًّ ــم يعلم ــن أنه ــريًا م كث

أن اإلحــراق واإلســكار الحادثــني واقعــان عــن 

حــرارة النار وشــدة الشاب فإنَّــه جهل عظيم.

ــق  ــاين، حق ــد الجرج ــن محم ــي ب ــريف ع ــرح الشـ ــف، بشـ )0)) املواق

نصوصــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: عبــد الرحمــن عمــرية، لبنــان، دار 

الجيــل، )ط. ))، )7)))هـــ- 997)م)، ))/ 73)).

)))) املصدر نفسه، ))/ )))) .
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ــا  ــه إمنَّ ــاهده ونحس ــذي نش ــك أن ال وذل

هــو تغــري حــال الجســم عنــد تنــاول الشــارب 

النــار وكونــه ســكران ومحرقًــا  ومجــاورة 

ــط ...«)))). ــه فق ــا كان علي ــريًا ع ومتغ

ــع،  ــر بالطب ــة إذن ال تؤث فاألســباب العادي

وهنــا يقــرح األشــاعرة مفهــوم األمــارة)3)) 

ــه تعــاىل  ــه الل ــذي هــو مجــرد عالمــة نصب ال

للداللــة عــى الحــوادث دومنــا اعتبــار ألي 

تــالزم عقــي بــني الــدال واملدلــول. وبالتــايل، 

فــا يالحــظ مــن تكــرار بعــض األشــياء، فهــو 

واقــع عــى جهــة اإلمــكان ال الــرورة؛ إذ 

ــادة  ــراء الع ــوادث إال بإج ــني الح ــة ب ال عالق

ــك. ــن ذل ــه م ــا الل ــة أراده لحكم

)2( تعليل أفعال الله تعالى: 

ــن  ــة م ــني املعتزل ــاد ب ــاش ح ــدم نق احت

جهــة، وبــني األشــاعرة والفالســفة مــن جهــة 

أخــرى حــول مســألة تعليــل أفعــال اللــه 

تعــاىل باألغــراض؛ فــرأى املعتزلــة أن اللــه 

ــون  ــه أن تك ــى حكمت ــم، ومقت ــاىل حكي تع

)))) الباقــالين )تويف03)هـــ)، كتــاب التمهيــد، عنــي بتصحيحــه ونشـــره: 

الشقيــة،  املكتبــة  لبنــان،  اليســوعي،  مــكاريث  ويوســف  رتــش  األب 

 ،(( الــكالم:  علــم  )سلســلة  بغــداد،  يف  الحكمــة  جامعــة  منشــورات 

.((3 )ص/  )957)م)، 

ــن  ــيخ أيب الحس ــاالت الش ــويفِّ 06)هـــ)، مق ــورك )تُ ــن ف ــر: اب )3)) انظ

األشــعري، تحقيــق وضبــط: أحمــد عبــد الرحيــم الســايح، مكتبــة الثقافــة 

الدينيــة، القاهــرة، )ط. ))، )5)))هـــ- 005)م)، )ص/ 00)، )0)).

ــيئًا  ــل ش ــال يفع ــان، ف ــة يف اإلتق ــه نهاي أفعال

جزافًــا وعبثًــا، بــل ال بــد أن ينحــَو غرًضــا 

ــاىل  ــه تع ــريًا؛ فإنَّ ــد خ ــا، ويري ــد صالًح ويقص

مجــرى  يجــري  مــا  إال  يفعــل  ال  »ممــن 

الدواعــي، وأن أفعالــه ال يصــح وقوعهــا ســهًوا 

ــاكله«)))). ــا ش وم

إن التعليــل عنــد املعتزلــة مبنــي عــى 

ــه تعــاىل  ــح؛ فالل أصلهــم يف التحســني والتقبي

يفعــل األشــياء ال لــداٍع يرجــع إليــه؛ ألنَّــه غــري 

محتــاج، بــل لحســنها)5))، أو قــل ال يفعــل 

لداعــي الحاجــة، بــل لداعــي الحكمــة)6)). 

وذلــك ال ينــايف الغنــى، بــل إن يف احتيــاج 

ــبحانه. ــاه س ــال غن ــه ك ــه إلي ــامل كل الع

وقــد عقــب عليهــم ابــن ســينا بقولــه 

ــاىل،  ــه تع ــادرة عن ــودات ص ــع املوج إن جمي

ــه لـــم يبدعهــا ألي  وهــي مقتــى ذاتــه، لكنَّ

ــًدا  ــرض عائ ــواء كان الغ ــة، س ــرض أو حاج غ

إليــه أو إىل غــريه؛ ألن »العــايل ال يكــون طالبًــا 

ألمــر ألجــل ســافل، حتــى يكــون ذلــك جاريـًـا 

)))) عبــد الجبــار )تـُـويفِّ 5))هـــ)، كتــاب املجمــوع يف املحيــط بالتكليــف، 

ــان،  ــوعي، لبن ــن اليس ــف هوب ــني يوس ــره: األب ج ــه ونشـ ــي بتصحيح عن

ــة،  ــة الكاثوليكي ــة، املكتب ــد اآلداب الشقي ــإدارة معه ــات ب ــوث ودراس بح

)د. ت)، )ص/ 57)).

)5)) املصدر نفسه، )ص/ 63)).

)6)) انظــر: رشح األصــول الخمســة، تعليــق: اإلمــام أحمــد بــن الحســني 

بــن أيب هاشــم، حققــه وقــدم لــه: الدكتــور عبــد الكريــم عثــان، مصـــر، 

ــة، )ط. 3)، )6)))هـــ- 996)م)، )ص/ 6))، 59)). ــة وهب مكتب
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منــه مجــرى الغــرض؛ فــإن مــا هــو غــرض قــد 

ــون  ــن نقيضــه، ويك ــار م ــد االختي ــز عن يتمي

ــو  ــه ل ــى إن ــب، حت ــار أوىل وأوج ــد املخت عن

صــح أن يقــال فيــه: إنــه يف نفســه وأحســن، 

ثــم لـــم يكــن عنــد الفاعــل أن طلبــه وإرادته 

ــإذن  ــا. ف ــن غرًض ــم يك ــن، لـ ــه وأحس أوىل ب

الجــواد، وامللــك الحــق، ال غــرض لــه. والعــايل 

ــه يف الســافل«)7)). ال غــرض ل

أمــا األشــاعرة، فننبــه إىل أنهــم ليســوا عى 

ــال  ــل أفع ــي تعلي ــد يف نف ــل واح ــب رج قل

ــي )08))هـــ)،  ــر املقب ــا ذك ــاىل، ك ــه تع الل

لكنَّــه غلــب  وأن ذلــك قــول متأخريهــم، 

حتــى ظــن قــارص املطالعــة أن األشــاعرة 

بطــالن  عــى  مســتداًل  عليــه،  مجمعــون 

ــاق فقهــاء األشــاعرة عــى تعليــل  ــك بإطب ذل

األحــكام. ليخلــص يف النهايــة إىل أن الــذي 

مينعــه األشــاعرة هــو وجــوب تعليــل أفعــال 

اللــه تعــاىل ...)8)).

وقــد ذهــب معظمهــم إىل أن اللــه تعــاىل 

خلــق العــامل مبــا فيــه مــن جواهــر وأعــراض ال 

لعلــة حاملــة لــه عــى ذلــك، وذلــك إلبطــال 

الغــرض والعلــة يف أفعــال اللــه تعــاىل؛ فرعاية 

)7)) اإلشارات والتنبيهات، )ص/ 8))، 9))).

)8)) العلــم الشــامخ يف إيثــار الحــق عــى اآلبــاء واملشــايخ، ويليــه األرواح 

النوافــح آلثار إيثار اآلباء واملشــايخ، مــر، )ط. ))، )8)3)هـ)، )ص/ 5))).

ــك  ــة)9))؛ ألن ذل ــري الزم ــه غ ــة يف فعل الحكم

ــؤدي إىل نفــي الكــال اإللهــي، واســتلزامه  ي

الــذات  واســتكال  واالحتيــاج،  النقــص 

ــك  ــل ذل ــم يف مقاب ــراض. لكنَّه ــول األغ بحص

ــه  ــل بالحكمــة فيــا يرجــع في جــوزوا التعلي

الصــالح للنــاس، ال عــى وجــه الوجــوب، بــل 

عــى وجــه التفضــل)50).

ــق  ــوع تطاب ــن ن ــر م ــه الناظ ــا يلفي إن م

بــني رأي األشــاعرة والفالســفة يف نفــي تعليــل 

ــدو عــن  ــا يب ــئ في ــاىل، ناش ــه تع ــال الل أفع

هاجــس واحــد هــو تنزيــه اللــه تعــاىل، لكــن 

منطلقاتهــم فيــه وآلياتهــم االســتداللية عليــه 

متباينــة، وهــو مــا عــر عنــه الشهرســتاين 

ــا عــى الفالســفة: »هــذا  )تويف8)5هـــ) معقبً

كالم القــوم وهــو حســن لــوال تشــبيههم بأمور 

ال نرتضيهــا والتزامهم بأمور ال نســتقصيها«))5).

ثانًيا: التكييف الكالمي للعلة 
األرسطية: 

ــري  ــى التفك ــة ع ــوم العل ــطوة مفه إن س

اإلنســاين أجــرت بعــض مفكــري اإلســالم 

)9)) انظــر: اآلمــدي )تويف)63هـــ)، أبــكار األفــكار يف أصــول الديــن، 

ــق  ــب والوثائ ــة دار الكت ــر، مطبع ــدي، مصـ ــد امله ــد محم ــق: أحم تحقي

القوميــة، )ط. ))، )))))هـــ- )00)مـــ) ))/ 6)3).

)50) انظر: مقاالت الشيخ أيب الحسن األشعري، )ص/ 30)).

ــوم،  ــد جي ــه: ألفري ــرره وصحح ــكالم، ح ــم ال ــدام يف عل ــة اإلق ))5) نهاي

مــر، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، )ب. ت)، )ص/ 399).
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عــى تكييفــه مــع املجــال التــداويل اإلســالمي، 

ــن  ــي م ــب الت ــن الرواس ــه م ــك بتخليت وذل

شــأنها نقــض أصــل دينــي، وتحليتــه مبعطيات 

جديــدة؛ ليســتجمع يف النهايــة رشائــط تنزيله 

ــد. عــى املجــال الجدي

إن مــا يلفيــه الناظــر مــن نــوع تطابق بين 

رأي األشــاعرة والفالســفة فــي نفــي 

تعليــل أفعــال اللــه تعالــى، ناشــئ فيما 

يبــدو عــن هاجــس واحــد هــو تنزيــه اللــه 

تعالى، لكن منطلقاتهم فيه وآلياتهم 

االســتداللية عليــه متباينة.

505هـــ)،  )تُــويف  الغــزايل  عمــل  فقــد 

تكييــف  عــى  األشــعري،  املفكــر  وهــو 

إىل  وتنســيبه  األرســطي  العــي  التصــور 

آليــة  عــر  اإلســالمي  التــداويل  املجــال 

ــع  ــل األرب ــني أن العل ــي؛ فب ــل الفقه التمثي

وتقاســيمها تجتمــع يف كل مــا لــه علــة، 

وكــذا يف األحــكام الفقهيــة، ممثــاًل لــكل 

الفقــه))5). واحــدة مــن 

ــن  ــل ع ــا، ب ــس اتفاقً ــَه لي ــاره الفق واختي

ــم  ــمني بالعل ــب املتوس ــب؛ فأغل ــد وترتي قص

يف عــره منرفــٌة هممهــم إىل الفقــه، إذ 

))5) انظــر: معيــار العلــم، تحقيــق: ســليان دنيــا، )ذخائــر العــرب: )3)، 

مــر، دار املعــارف، ))96)م)، )ص/ 59)- )6)).

الوقائــع فيــه أكــرث، وحاجــة النــاس إليــه أعــم. 

كــا أنــه ميثــل أصــدق أمنــوذج عــى املعرفــة 

اإلســالمية الخالصــة. وبالتــايل، فــإذا ثبــت 

جريــان ذلــك التصــور عــى النســق الفقهــي، 

ويكســبه  مســتوعبًا،  يجعلــه  ذلــك  فــإن 

ــة. ــة ومقبولي مشوعي

والحـــق أن خـــوض املتكلمـــني يف قضايـــا 

ـــض  ـــريًا يف بع ـــم ض ـــدم رؤيته ـــة، كان لع العل

جوانبهـــا العقليـــة، مـــع تنبيههـــم يف بعـــض 

ــالاًل  ــا إخـ ــائل رأوا فيهـ ــى مسـ ــان عـ األحيـ

بقواعـــد املجـــال األصـــي؛ فلـــم يتابعـــوا 

ــم  ــوازم تصورهـ ــن لـ ــري مـ ــفة يف كثـ الفالسـ

ــن ذلـــك:  العـــي، ومـ

- رفضهــم تســمية البــاري ســبحانه علــة، 

ولقــد أشــار إىل ذلــك مــوىس بــن ميمــون 

)تــويف 603هـــ) قائــاًل: »الفالســفة كــا علمت 

ــبب  ــة األوىل والس ــاىل العل ــه تع ــمون الل يس

باملتكلمــني  املشــهورون  وهــؤالء  األول، 

ا ويســمونه  يهربــون مــن هــذه التســمية جــدًّ

الفاعــل، ويظنــون أن فَرقـًـا عظيــًا بــني قولنــا 

ــل  ــاًل«)53)، ولع ــا فاع ــني قولن ــة، وب ــببًا وعل س

ذلــك ملــا يلــزم عنــه مــن وجــوب ثــاٍن معــه، 

ــا تصــدر  والقــول بقــدم العــامل؛ فَـ»األحــكام إمنَّ

ــة  ــه العربي ــه بأصول ــن، عارض ــة الحائري ــون، دالل ــن ميم ــوىس ب )53) م

والعريــة: حســني أتــاي، القاهــرة، مــر، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، )ط. ))، 

)8)))هـــ- 007)م)، )ص/ 70)).



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 392

ــه  ــة؛ ألنَّ ــه تعــاىل ليــس بعل ــل، والل عــن العل

لــو كان كذلــك، ومعلــوم أن املعلــول ال ينفــك 

عــن علتــه، أدى إىل وجــوب ثــاٍن معــه فيــا 

لـــم يــزل ...«))5).

واإلميــان  الكفــر  األشــعري  اعتبــار   -

ورفضــه  والعقــاب،  للثــواب  أمارتــني 

ــك  ــا كذل ــو كان ــا ل ــني؛ ألنَّه ــميتها علت تس

ــاز »أن  ــا ج ــاب، ومل ــواب والعق ــا الث ألوجب

الثــواب  مــن  معلولهــا  عنهــا  يتأخــر 

والعقــاب؛ ألنَّ العلــة ال يجــوز أن تتقــدم 

كالعلــم،  عنــه،  تتأخــر  أن  وال  املعلــول 

الــذي هــو علــة يف كــون العــامل عاملًــا ال 

يصــح أن يوجــد العلــم وال يكــون العــامل 

ــون  ــدم ويك ــح أن يع ــا ال يص ــا ك ــه عاملً ب

عاملًــا«)55). العــامل 

- مخالفــة األشــاعرة الفالســفَة يف منعهــم 

املؤثــر  إىل  متعــددة  آثــار  اســتناد  جــواَز 

الواحــد البســيط، إال بتعــدد آلــة، وهــم يرون 

ــع  ــك »أن جمي ــا آلــة؛ ذل ــك دومن ــواز ذل ج

املمكنــات املتكــرثة كــرثة ال تحــى مســتندة 

بــال واســطة إىل اللــه تعــاىل مــع كونــه منزًّهــا 

ــب«)56). ــن الركي ع

))5) رشح األصول الخمسة، )ص/ 89).

)55) مقاالت الشيخ أيب الحسن األشعري، )ص/ 00)، )0)).

)56) املواقف، ))/ )3)).

بعــد  املتكلمــني  إن  القــول  وصفــوة 

تحليلهــم مفهــوم العلــة وتفكيكــه، وتبــني 

قامــوا  وخلفياتهــا،  املعرفيــة  مضامينــه 

ــة  ــادئ كلي ــل مب ــي تث ــارصه الت ــل عن بتأصي

يف املعرفــة اإلنســانية، وأبعــاًدا أخــرى تشــكل 

خطــرًا عى مقومات الشــخصية املســلمة. 

المبحث الثالث

العلة في الفكر األصولي: 
قضايا الستمداد والتكييف

: القيمة المعرفية 
ً

أوال
والوظيفية للعلة في المنظومة 

األصولية: 

ولقــد اهتــم األصوليــون بالعلــة باعتبارهــا 

ــاس، يجيــب عــن  أهــم ركــن مــن أركان القي

إشــكالية تناهــي النصــوص وال تناهــي الوقائع 

واملســتجدات؛ فــ»إثبــات مــا ال نهايــة لــه 

ــد مــن طريــق آخــر  باملتناهــي محــال فــال ب

ســوى النصــوص وهــو القيــاس«)57)؛ فمعظــم 

الشيعــة صــدر عــن االجتهــاد، والنصــوص ال 

تفــي بالعــش مــن معشــار الشيعــة.

الفقـــه،  أصـــول  علـــم  املعـــامل يف  606هــــ)،  )تُـــويفِّ  الـــرازي   (57(

تحقيـــق وتعليـــق: عـــادل أحمـــد عبـــد املوجـــود، عـــي محمـــد 

)))))هــــ-  املعرفـــة-،  دار  مختـــار-  مؤسســـة  مصــــر،  معـــوض، 

.((57 )ص/  )99)م)، 
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وبالتــايل، فــإن إنكارهــا يرتــب عنــه إهدار 

ــايرة  ــى مس ــدرة ع ــا الق ــة، بإفقاده الشيع

املســتجدات التــي لـــم يـَـرِد فيهــا نــصٌّ خاص، 

وتوســيع دائــرة املبــاح، فصــري كل مــا لـــم يَنَه 

ــل  ــا »ال يح ــه مباًح ــر ب ــشع وال أَم ــه ال عن

ــه وال تحرميــه«)58). إيجاب

إن العلـة تتعـدى مجـرد كونهـا ركًنـا مـن 

تـري يف جميـع  روح  فهـي  القيـاس،  أركان 

تفاصيـل املنظومـة األصوليـة. ولِِعظَـِم الخطـر 

فيهـا، خصهـا األصوليـون مبزيـد مـن البيـان، 

باعتبارهـا آلية رشعيـة منضبطة ظاهرة تحفظ 

مراسـَم الـشع؛ ومـن مظاهـر هـذا االعتنـاء: 

طــرق  وهــي  مســالكها،  بيــان  أواًل: 

اســتداللية تكــن املجتهــد مــن اســتنباط 

ــن  ــدة ع ــة بعي ــة مدلل ــة علمي ــل بطريق العل

مجــرد الدعــوى والتحكــم، وإال كانــت عاريــة 

عــن التحصيــل.

ثانًيــا: بيــان مرجحاتهــا؛ ذلــك أن املجتهــد 

قــد تعــرض لــه علــل كثــرية عــى محــل واحد، 

فيلجــأ إىل الرجيــح. 

ثالًثــا: وحيــث إن مبحــث التعليــل ميتــزج 

فيــه الديني بالجديل، فباإلضافــة إىل أن املعلل 

)58) ابــن حــزم )تُــويفِّ 56)هـــ)، امللخــص يف إبطــال القيــاس والــرأي 

واالستحســان والتقليــد والتعليــل، تحقيــق: ســعيد األفغــاين، مطبعــة 

.(39 )ص/  960)م)،  )379)هـــ-  دمشــق،  جامعــة 

ــزٌم  ــل، مل ــداء مســتنده يف التعلي ــب بإب مطال

أيًضــا باالنفصــال عــن االعراضــات املتوجهــة 

بتعليــم  األصوليــون  اعتنــى  فقــد  عليــه، 

ــل. ــوادح العل ــث ق ــدال يف مبح ــاج الج منه

ثانًيا: األبعاد الكالمية في 
التصور األصولي للعلة: بحث في 

أثر االستمدادات األصولية من علم 
الكالم. 

انتقلــت العلــة بحمولتهــا الكالميــة إىل 

علــم أصــول الفقــه: بفعــل التكامــل املعــريف 

أغلــب  اشــتغال  وبحكــم  العلمــني،  بــني 

املتكلمــني بعلــم أصــول الفقــه وتأليفهــم فيــه 

ــم. ــى عقائده ــى مقت ع

وال ينبغــي أن يُفهــم أن علــم الــكالم ال 

يســتفيد مــن علــم أصــول الفقــه؛ فقــد أشــار 

املقبــي إىل أن التطــرف يف التعليــل حصــل 

ــاب  ــة الكت ــم »مل يحــَظ مــن معرف مــن متكل

مبــا  وفروعهــا  الشيعــة  وأصــول  والســنة 

يتحقــق فيــه اســم الفقيــه، فهــو إىل الفلســفة 

ــة ...«)59). ــه إىل املتشع ــرب من أق

الــكالم إطــاًرا  وعليــه، فــإذا كان علــم 

معرفيًــا لعلــم أصــول الفقــه، فــإن األخــري 

بتدقيقــات  فيمــده  لــألول،  خادًمــا  يرتــد 

)59) العلم الشامخ، )ص/ 5))).
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منهجيًــا  توازنًــا  املتكلــم  تعطــي  مهمــة 

ــا ينســجم بــه مــع قواعــد الشيعــة. ومعرفيً

إن انتقــال بعــض مقتضيــات التعليــل مــن 

ــه  ــت ل ــول كان ــم األص ــكالم إىل عل ــق ال دقي

آثــار واضحــة يف تحديــد االختيــارات األصولية 

ــرازي أن  ــر ال ــد ذك ــويل، وق ــل األص يف التعلي

قوًمــا ردوا املناســب؛ »ألنَّ مبنــاه عــى تعليــل 

أحــكام اللــه تعــاىل بالحكــم واألغــراض، وأنــه 

غــري جائــز ...«)60).

باإلضافــة إىل تخوف األصوليــني وتحرزهم، 

ــَة، مــن أن ينســبوا  يف ســياق معالجتهــم العل

ــل  ــة))6). ولع ــة االعتزالي ــوالت الكالمي إىل املق

تاريــخ  يف  الكالمــي  للتعليــل  أثــر  أخطــر 

أصــول الفقــه، هــو إنــكار الظاهريــة القيــاَس 

والتعليــَل؛ إذ ذهبــوا إىل أن اللــه لـــم يتعبدنــا 

بعلــة؛ ألن القــول بالعلــل تحكم عــى الخالق، 

ــم يخــر عــن نفســه))6). ــه مبــا لـ ــار عن وإخب

وبغــض النظــر عــن آراء بعــض األصوليــني 

الذيــن ال يعتــدون بخــالف الظاهريــة، وال 

ــة، )ط.  ــان، دار الكتــب العلمي )60) املحصــول يف علــم أصــول الفقــه، لبن

))، )08))هـــ- 988)م)، ))/ 78)). 

ــذا  ــى ه ــا ع ــا نبهن ــة: »وإمن ــر العل ــياق تقري ــزايل يف س ــول الغ ))6) يق

ــان  ــل يف بي ــفاء الغلي ــزال ... «. ]ش ــاد االعت ــب إىل اعتق ــدر، يك ال ننس الق

ــة  ــيس، مطبع ــد الكبي ــق: حم ــل، تحقي ــالك التعلي ــل ومس ــبه واملخي الش

الرشــاد، )390)هـــ- )97)م)، )ص/ 63)).

))6) انظر: ملخص إبطال القياس، )ص/ 5).

ــه تجــب  يعدونهــم مــن علــاء الشيعــة، فإنَّ

اإلشــارة إىل أن الحامــل عــى هــذا املوقــف 

الســلبي مــن التعليــل األصــويل راجــع إىل 

أســباب كالميــة؛ فقــد رأى ابن حــزم أن القائلني 

بالتعليــل يف األصــول اســتندوا يف إثباتــه عــى 

مبــدأ تعليــل أفعــال اللــه تعــاىل، الــذي اعتــره 

أصــل كل كفــر يف األرض؛ وذلــك ملــا فيــه مــن 

ــوا  ــش؛ إذ أدخل ــى الب ــاىل ع ــه تع ــاس الل قي

ربهــم تحــت الحــدود والقوانــني، وتحــت رتب 

متــى خالفهــا لزمــه الســفه)63). لكــن اللــه 

عنــده ال يفعــل لغــرض وال علــة، ولــه الحجــة 

البالغــة ال يســأل عــا يفعــل وهــم يســألون. 

ــه))6). ــه أحكام ــب علي ــد أن يتعق ــس ألح ولي

ثــم إن اســتحكام أبعــاد التعليــل الكالمــي 

يف التفكــري األصــويل كان لــه تأثــري بالــغ يف 

احتــدام النقــاش حــول مفهــوم العلــة، وإن كنا 

نــراه راجًعــا، عنــد نهايــة التدقيــق، إىل مجــرد 

خــالف لفظــي لـــم تنــِن عليــه فــروع فقهيــة، 

وســيظهر هــذا جليًــا مــن خــالل املقارنــة بــني 

ــة واألشــاعرة. املعتزل

أمـا املعتزلـة فينسـب إليهـم مخالفوهـم، 

غلطًـا عليهـم، القـول إن العلـة هـي املؤثر يف 

)63) انظــر: اإلحــكام، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، لبنــان، منشــورات دار 

اآلفــاق الجديــدة، )ط. ))، )03))هـ 983)م)، )8/ 3))).

))6) انظــر: الفصــل يف امللل واألهواء والنحل، وضع حواشــيه: أحمد شــمس 

الديــن، لبنــان، دار الكتب العلميــة، )ط. ))، )0)))هـ- 999)م). )3/ 6))).
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الحكـم بذاتـه تخريًجـا وبنـاًء عـى أصولهـم 

الكالميـة، السـيا أصـل التحسـني والتقبيح)65).

التعليـــــــل  أبعــــاد  استـحـكــــام  إن  ثــم 

الكالمــي فــي التفكير األصولي كان له 

تأثيــر بالــغ فــي احتــدام النقــاش حــول 

مفهــوم العلــة، وإن كنــا نــراه راجًعــا، 

عنــد نهايــة التدقيــق، إلــى مجــرد خــالف 

لفظــي لـــم تنبــِن عليــه فــروع فقهيــة، 

وســيظهر هــذا جلًيــا من خــالل المقارنة 

بيــن المعتزلــة واألشــاعرة.

لكــن بالرجــوع إىل مصنفــات املعتزلــة 

األصوليــة نجدهــم ينفــون التأثــري الــذايت 

يف علــل القيــاس الشعــي؛ يقــول القــايض 

ال  الشعــي  فالقيــاس   ...« الجبــار:  عبــد 

يخالــف القيــاس العقــي، إال أن العلــل يف 

القيــاس العقــي موجبــة ومؤثــرة، كــا أن 

العلــل  حكمنــا كاملوجــب؛ وليــس كذلــك 

ــه ال يجــوز يف العلــل أن تكــون  الشعيــة؛ ألنَّ

موجبــة...«)66).

)65) وقــع منــا هــذا الغلــط أيًضــا يف كتابنــا: مســالك التعليــل عنــد اإلمــام 

أيب حامــد الغــزايل: جمًعــا ودراســة وتحليــاًل، لبنــان، مركــز منــاء للبحــوث 

والدراســات، )ط. ))، )7)0)م)، )ص/ 90). 

)66) املغنــي يف أبــواب التوحيــد والعــدل: الشـــرعيات، أرشف عــى إحيائه: 

طــه حســني، حــرر نصــه مــن مصــورة واحــدة: أمــني الخــويل، وزارة الثقافــة 

واإلرشــاد القومــي، املؤسســة املريــة العامــة، )ب. ت)، )7)/ )8)).

)تــويف  البــري  الحســني  أبــو  ويقــول 

36)هـــ) عنــد حديثــه عــن مســالك التعليــل: 

ــط:  ــرع فق ــة الشـ ــة الشعي ــق العل »يف طري

ــة  ــة الشعي ــق العل ــك؛ ألن طري ــا ذل ــا قلن إمنَّ

هــو كيفيــة ثبــوت حكمهــا وتأثريهــا فيــه 

ــشع؛  ــوف عــى ال ــك موق ــوم أن ذل ... ومعل

ــة  ــب العل ــا بحس ــة ثبوته ــا وكيفي ألن حكمه

ــط«)67). ــشع فق ــالن بال حاص

إن وعــي املعتزلــة بخصوصيــة املجــال 

ــذايت  ــاب ال ــون اإليج ــم ينف ــي، جعله الشع

عــن علــل القيــاس الشـــرعي، مســتثمرين 

املناســبة الشعيــة لتأكيــد ذلــك؛ فاملجــال 

الشعــي موضوعــه املصالــح واأللطــاف التــي 

يؤثــر فيهــا تغــري الزمــان، واختــالف األعيــان، 

فــال يجــوز وفًقــا لذلــك أن تجــري عللــه 

الشعيــة مجــرى العقليــة الصارمــة)68).

إنَّ القـــول باإليجـــاب الـــذايت للعلـــل 

الشعيـــة تلـــزم عنـــه نتائـــج تنقـــض عـــرى 

ـــن،  ـــال الظ ـــورة إبط ـــدها خط ـــريعة، أش الشـ

الـــذي يـــؤدي بـــدوره إىل إبطـــال التكليـــف 

ــار:  ــد الجبـ ــول عبـ ــك يقـ ــد؛ ويف ذلـ والتعبـ

)67) كتــاب املعتمــد يف أصــول الفقــه، ويليــه زيــادات املعتمــد، والقيــاس 

الشعــي، اعتنــى بتهذيبــه وتحقيقــه: محمــد حميــد اللــه، بتعــاون: أحمــد 

بكــري وحســن حنفــي، دمشــق، املعهــد العلمــي الفرنــيس للدراســات 

ــة، )385)هـــ- 965)م)، ))/ 773). العربي

)68) انظر: املغني، )7)/ )8)).



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 396

ــمعي  ــاس السـ ــوب بالقيـ ــم أن املطلـ »واعلـ

ــا  ــي يختارهـ ــال، التـ ــكام األفعـ ــة أحـ معرفـ

املكلـــف، ومـــا يتصـــل بهـــا، فـــال يجـــوز إذا 

كان مبيًنـــا عـــى علـــة أن تكـــون العلـــة يف 

ــة؛ ألنَّ ذلـــك ينقـــض  ــل املوجبـ ــم العلـ حكـ

ـــه مســـكرًا  ـــاه مـــن الغـــرض؛ ألنَّ كون مـــا قدمن

ـــاب  ـــه، كإيج ـــن رشب ـــاع م ـــب االمتن ـــو أوج ل

العلـــم، وكـــون العـــامل عاملــًـا، لبطـــل التكليـــف 

والتعبـــد«)69).

يف  أيًضـــا،  األشـــاعرة  حـــرص  وقـــد 

تعريـــف العلـــة، عـــى تدقيـــق عباراتهـــم 

خوفًـــا مـــن إســـناد التأثـــري إىل غـــري اللـــه 

تعـــاىل، فذهـــب أكرثهـــم إىل أن العلـــة 

يقـــال  وقـــد  للحكـــم،  املعـــرف  هـــي 

ــارة، أو الوصـــف الجالـــب  العالمـــة واألمـ

للحكـــم)70). وإن كان اســـتعالهم لألمـــارة 

ـــيخهم  ـــة لش ـــم متابع ـــا يف كتبه ـــرث دورانً أك

العلـــة  أن»  يـــرى  الـــذي  األشـــعري، 

ــت  ــم وليسـ ــارة للحكـ ــي أمـ ــة هـ الشعيـ

.(7((»... مبوجبـــه 

)69) املصدر السابق، )7)/ )9)).

)70) عــي بــن عبــد الــكايف الســبي )تُــويفِّ 756هـــ)، وولــده تــاج الديــن 

عبــد الوهــاب بــن عــي الســبي )تـُـويفِّ )77هـــ)، اإلبهــاج يف رشح املنهــاج 

عــى منهــاج الوصــول إىل علــم األصــول للقــايض البيضــاوي، )تُــويفِّ 

ــة، )6)))هـــ- 995)م)، )3/ 0)). ــب العلمي ــان، دار الكت 685هـــ)، لبن

))7) مقاالت الشيخ أيب الحسن األشعري، )ص/ 0))).

األصوليــني  أن  بــان  النظــر،  وبرديــد 

الكالميــة  توجهاتهــم  اختــالف  عــى 

القيــاس  يف  العلــل  أن  عــى  متفقــون، 

لألحــكام،  أمــارات  مجــرد  الشعــي 

العلــل  نهــج  عــى  ال  لهــا،  وعالمــات 

ظنيــة،  أمــارات  طريقهــا  ألن  العقليــة؛ 

لكنَّهــا  بالعبــاد.  رفًقــا  اللــه،  وضعهــا 

ــل،  ــاء ال تعم ــات ص ــرد عالم ــت مج ليس

بــل إنهــا ال تخــرج عــن صفــة التأثــري؛ 

ــَد،  ــٌة مفاس ــَح، ودافع ــٌة مصال ــا موجب فإنه

»وليســت مــن جنــس األمــارات الســاذجة 

اإليجــاب«))7). عــن  العاطلــة 

فـــي  أيضـــا،  األشـــاعرة  حـــرص  وقـــد 

تعريـــف العلـــة، علـــى تدقيـــق عباراتهـــم 

غيـــر  إلـــى  التأثيـــر  إســـناد  مـــن  ـــا 
ً

خوف

إلـــى  أكثرهـــم  فذهـــب  تعالـــى،  اللـــه 

أن العلـــة هـــي المعـــرف للحكـــم، وقـــد 

يقـــال العالمـــة واألمـــارة، أو الوصـــف 

للحكـــم. الجالـــب 

))7) أبــو الــركات عبــد الســالم )تـُـويفِّ 656هـــ)، وولــده أبــو املحاســن عبــد 

الحليــم بــن عبــد الســالم )تـُـويفِّ )68هـــ)، وحفيــده أبــو العبــاس أحمــد بن 

عبــد الحليــم بــن عبــد الســالم )تـُـويفِّ 8)7هـــ)، املســودة يف أصــول الفقــه 

البــن تيميــة، حققــه وضبــط نصــه وعلــق عليــه: أحمــد بــن إبراهيــم بــن 

ــزم، )ط. ))،  ــن ح ــان، دار اب ــة، لبن ــاض، دار الفضيل ــدوي، الري ــاس الن عب

)))))هـــ- )00)م)، ))/ 736). 

]انظر أيًضا: املغني، )7)/ 86))[.



العددان 6 ، 7
397ربيع وصيف 2018 م 

ــة  ــارع واليـ ــى أن للشـ ــوا عـ ــا اتفقـ كـ

اشـــراط  دون  شـــاء،  كيـــف  األحـــكام 

ـــشع؛  ـــم ال ـــارة حك ـــو أم ـــا ه ـــة في املعقولي

ـــا  ـــاه، ومنه ـــر معن ـــا يظه ـــا م ـــارات منه فاألم

ــذه  ــه، وهـ ــف فيـ ــه اللطـ ــى وجـ ــا يخفـ مـ

أيًضـــا ال تخـــرج عـــن كونهـــا معللـــة بعلـــة 

ــة. ــي املصلحـ ــة هـ عامـ

ـــن  ـــة م ـــول املعتزل ـــيع ح ـــا أُش ـــا مل وخالفً

املعقوليـــة واملعنـــى يف  يوجبـــون  أنَّهـــم 

ـــوب  ـــم يف وج ـــى أصله ـــا ع ـــكام تخريًج األح

ــا  ــد وقفنـ ــاىل، فقـ ــه تعـ ــى اللـ ــح عـ األصلـ

ـــك؛  ـــن ذل ـــرآء م ـــم ب ـــني أنه عـــى إشـــارات تب

ــل  ــا يعلـ ــام إىل مـ ــمون األقسـ ــم يقسـ ألنَّهـ

وإىل مـــا ال يعلـــل)73).

ا: العلة عند األصوليين: من 
ً
ثالث

ضيق النظر الفلسفي إلى سعة 
النظر األصولي.

إنَّ الحديـــث عـــن العلـــة العقليـــة يف 

ــى  ــدل عـ ــرة يـ ــة املبكـ ــات األصوليـ اإلنتاجـ

االنفتـــاح املبكـــر عـــى املعـــارف الفلســـفية 

ـــم  ـــارشة أو بواســـطة إىل عل التـــي تربـــت مب

أصـــول الفقـــه، وقـــد تبـــني أن مفهـــوم األمـــارة 

ـــن  ـــم ينشـــأ منفصـــاًل ع ـــة لـ ـــة الشعي أو العل

)73) انظر: رشح األصول الخمسة، )ص/ 9))).

ــن  ــرون مـ ــوا يفكـ ــة؛ إذ ظلـ ــة العقليـ العلـ

ـــر  ـــفية، دون أن ينج ـــا الفلس ـــل معطياته داخ

ـــد  ـــة، فق ـــة يف العقلي ـــر الشعي ـــك إىل صه ذل

ـــاج  ـــة اإلنت ـــل أصال ـــان تث اســـتقلت األوىل مبع

األصـــويل.

كيّفـــوا  قـــد  األصوليـــون  كان  وإذا   

مفهـــوم العلـــة ليتـــاىش مـــع طبيعـــة 

قليلـــة  قلـــة  فـــإن  األصـــويل،  البحـــث 

ــا  ــى خصائصهـ ــًة عـ ــَة ُمبقيـ ــذت العلـ أخـ

املنطقيـــة، دون وعـــي لخصائـــص املجـــال 

ــويف  ــاص )تـ ــر الجصـ ــد اعتـ ــي. وقـ الشعـ

بعـــض  مخالفـــة  ســـبب  أن  370هــــ) 

ــم أن  ــل ظنهـ ــه للتعليـ ــني يف أوجـ األصوليـ

العلـــل الشعيـــة مبنزلـــة العلـــل العقليـــة، 

ــاًل  ــميه علـ ــا نسـ ــوا مـ ــوا عرفـ ــو كانـ »ولـ

ــة،  ــكام الشعيـ ــاس األحـ ــا قيـ ــب بهـ نوجـ

لخّفـــت املؤنـــة عليهـــم يف فهـــم هـــذه 

املواضـــع«))7).

وبـــرف النظـــر عـــن طبيعـــة تلـــك 

ــي  ــزاع أهـ ــا النـ ــع فيهـ ــي وقـ ــع التـ املواضـ

نظريـــة مفرضـــة أم واقعيـــة تنبنـــي عليهـــا 

ـــات  ـــوع إىل املدون ـــإن الرج ـــة، ف ـــروع فقهي ف

))7) الفصول يف األصول، دراســة وتحقيق: عجيل جاســم النشمي، الكويت، 

وزارة األوقاف والشــؤون اإلســالمية، )ط. ))، )))))هـ- )99)م)، ))/ 89)).
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األصوليـــة يبـــني أن ثنائيـــة العلـــة العقليـــة 

ـــد  ـــًا يف تحدي ـــدًدا حاس ـــت مح ـــة كان الشعي

ــاب  ــة يف بـ ــارات األصوليـ ــري مـــن االختيـ كثـ

العلـــة؛ مثـــل: التعليل مبتعـــدد العلـــل، التعليل 

بالحكـــم، التعليـــل بالعلـــة القـــارصة، وغريهـــا.

الســـبيل  بالعلـــة  ســـلك  فمـــن 

أمـــارة  مجـــرد  فاعترهـــا  الشعـــي، 

ال  الحكـــم،  عـــى  الشـــارع  نصبهـــا 

ـــرة  ـــعت دائ ـــا، اتس ـــم لذاته ـــب الحك توج

أن  يســـتعبد  ــه ال  ألنَـّ عنـــده؛  التعليـــل 

ـــى  ـــددة ع ـــارات متع ـــارع أم ـــب الش ينص

الحكـــم، وال يســـتعبد أن تكـــون األمـــارة 

ــارصة.  ــة أو قـ ــون متعديـ ــًا، أو تكـ حكـ

ـــم  ـــة لـ ـــج العقلي ـــى نه ـــا ع ـــن رأى أنه وم

التعليـــل. دائـــرة  فضيـــق  يقبـــل، 

وجــوه  إىل  األصوليــون  أشــار  ولقــد 

ــه  ــة؛ ألنَّ ــارات خفيف ــا إش ــراق بينه االف

ليــس يف اســتيعابها كبــري غــرض يف فــن 

ــل  ــق العل ــب حقائ ــني طال ــول، محيل األص

أهــم  ولعــل  الــكالم.  فــن  إىل  العقليــة 

العقليــة  العلــة  أن  هــو  بينهــا  فــرق 

الشعيــة  بينــا  العقــل،  مــن  منتزعــة 

منتزعــة مــن الــشع؛ وإذا علــم ذلــك، 

ــة  ــني العل ــة ب ــول املجانس ــه حص ــزم من ل

واملجــال الــذي منــه انتزعــت.

ـــه  ـــي نب ـــروق الت ـــر يف الف ـــام النظ وبإنع

ــا  ــد أنهـ ــني)75)، نجـ ــض األصوليـ ــا بعـ عليهـ

ليســـت افراضـــات ذهنيـــة، فصدوهـــم 

فـــروع  تفحـــص  عـــن  ذكـــروه  فيـــا 

ــي  ــوع الشعـ ــايل، فالوقـ ــة. وبالتـ الشيعـ

هـــي املعيـــار يف قبـــول صـــور تعليليـــة أو 

ــوز  ــاًل ال يجـ ــاء مثـ ــض الفقهـ ــا؛ فبعـ ردهـ

أن تزيـــد العلـــة عـــى خمســـة أوصـــاف، 

لكـــن هـــذا الحـــر غلـــط ال معنـــى لـــه؛ 

ألن العلـــة رشعيـــة؛ وألن وقائـــع الـــشع 

خمســـة  ذات  الرقـــة  »فعلـــة  تـــرده، 

أوصـــاف وهـــو أنـــه رسق نصابًـــا مـــن 

حـــرز مثلـــه ال شـــبهة لـــه فيـــه وهـــو 

ــج ذات  ــة الحـ ــع؛ وعلـ ــل القطـ ــن أهـ مـ

ذات  الصـــالة  وعلـــة  كثـــرية،  أوصـــاف 

ــض  ــن الحيـ ــارة مـ ــي الطهـ ــني؛ وهـ وصفـ

مـــع التكليـــف ...«)76).

وهكـــذا، نقـــرر أن األصوليـــني، معتزلـــة 

العلـــة  صياغـــة  اســـتطاعوا  وأشـــاعرة، 

صياغـــة رشعيـــة مرنـــة توافـــق طبيعـــة 

مجـــال اشـــتغالهم، بقولهـــم باألمـــارة ومـــا 

تحقيــق  الجــدل،  الكافيــة يف  )تُــويفِّ 78)هـــ)،  الجوينــي  انظــر:   (75(

ــايب الحلبــي  ــى الب ــر، مطبعــة عي ــة حســني محمــود، مصـ وتعليــق: فوقي

.((6  -(( )ص/  979)م)،  )399)هـــ-  ورشكاؤه، 

)76) أبــو إســحاق الشــريازي، )تـُـويفِّ 76)هـــ)، رشح اللمــع، حققــه وقــدم 

لــه ووضــع فهارســه: عبــد املجيــد تــريك، لبنــان، دار الغــرب اإلســالمي، )ط. 

))، )08))هـــ)، )988)م)، ))/ 837، 838).
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يجـــري مجراهـــا، ولــــم يركنـــوا إىل العلـــة 

مبعناهـــا العقـــي الصـــارم الـــذي يجـــايف 

ـــالف  ـــني واخت ـــع املكلف ـــشع وواق ـــة ال طبيع

ــم. أزمانهـ

وتبًعـــا لذلـــك، نقـــول إذا كان النظـــر 

ـــَذ  ـــة مآخ ـــه العقلي ـــق برامت ـــفي يضي الفلس

ونتائـــج، فـــإن النظـــر األصـــويل يوســـع 

مبرونتـــه نســـقه آليـــات ومضامـــني؛ فمتـــى 

ـــال  ـــع مج ـــا اتس ـــة، كل ـــات مرن ـــت اآللي كان

اشـــتغالها، وأمثـــرت، يف الغالـــب، نتائـــج 

ــتويات عـــدة. ــة عـــى مسـ إيجابيـ

ـــرة  ـــع دائ ـــة يوس ـــي للعل ـــبيل الشع فالس

ــث  ــا بحيـ ــا؛ عمليًـّ ــا ونظريًـّ ــاج عمليًـّ اإلنتـ

ترتـــب عليـــه أحـــكام رشعيـــة عمليـــة. 

أمـــا النفـــع النظـــري فنمثـــل لـــه بالتعليـــل 

بالعلـــة القـــارصة؛ فالـــذي يجيـــز التعليـــل 

بهـــا، يوســـع مداركـــه النظريـــة مبعرفـــة 

ــا. ــة وِحكمهـ ــد الشيعـ مقاصـ

ـــن  ـــم م ـــه بالرغ ـــة أن ـــة الجامع والخالص

اســـتمداد طائفـــة مـــن األصوليـــني آليـــات 

ــوري  ــني الصـ ــة للتحسـ ــم إجرائيـ ومفاهيـ

ـــه  ـــة ومتعلقات ـــوم العل ـــإن مفه ـــل، ف للتعلي

ـــة،  ـــم باألصال ـــه يتس ـــول الفق ـــل أص يف حق

وقبولـــه  رده  يف  األهـــم  املعيـــار  ألن 

ــة  ــل الصحابـ ــو عمـ ــاًل هـ ــاًل وتفصيـ تأصيـ

رضـــوان اللـــه تعـــاىل عليهـــم ومســـالكهم 

ــر)77). يف النظـ

 الخاتمة

ــوم  ــب مفه بعــد هــذا التطــواف يف جوان

العلــة عنــد الفالســفة واملتكلمــني واألصوليني، 

نقــرر أن دراســة منهجيــة اســتمداد املفاهيــم 

وتكييفهــا يف الــراث اإلســالمي العــريب مشوٌع 

علمــي راهــن، لــه مــن أبعــاد »إســراتيجية«، 

تتمثــل يف إقــدار املفكــر املســلم عــى تجديــد 

الجهــاز املفاهيمــي، وعــى اســتجاع رشائــط 

اســتثار املفاهيــم املنقولــة تبًعــا لقواعــد 

التــداول اإلســالمي العــريب.

أن  ينبغـــي  املفاهيـــم  اســـتجالب  إن 

يبتعـــد عـــن االستســـهال والعشـــوائية، وأن 

ــد  ــي يرصـ ــاض علمـ ــبوقًا مبخـ ــون مسـ يكـ

ويتنبـــأ  والوظيفيـــة،  املعرفيـــة  كفايتهـــا 

بآثـــار توظيفهـــا عـــى املجـــال املســـتقِبل، 

يف  الســـيا  آخـــر.  خلقـــا  تصـــري  حتـــى 

هـــذا العـــر الـــذي تجيـــش فيـــه أقـــالم 

متجـــاوزة  براقـــة،  مفاهيـــم  الصطنـــاع 

لطمـــس  وتدويلهـــا؛  واملـــكان،  للزمـــان 

ــة  ــى أيـ ــاء عـ ــة، والقضـ ــم األصليـ املفاهيـ

حضاريـــة. خصوصيـــات 

ــد العظيــم  ــي، الربهــان، حققــه وقدمــه ووضــع فهارســه: عب )77) الجوين

الديــب، )ط. ))، )399)هـــ)، ))/ 796).
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مقدمة

ــون  ــري » القانـ ــم األخـ ــه الضخـ يف كتابـ

ــنة )99))  ــادر سـ ــة «)1) )الصـ والدميقراطيـ

مـــرة  ألول  هابرمـــاس  يورغـــن  طـــور 

ــع  ــة مـ ــا يف عالقـ ــق ووضعهـ ــفة للحـ فلسـ

ــة  ــة الدميقراطيـ ــالق ونظريـ ــفة األخـ فلسـ

ــي  ــوار التـ ــفة الحـ ــار فلسـ ــك يف إطـ وذلـ

ميثلهـــا منـــذ زمـــن طويـــل. نتـــج عـــن 

ذلـــك »معاريـــة« جديـــدة -عـــى األقـــل 

بالنســـبة لـــه- للتفاضـــل الحـــواري تعتـــر 

ويتلخـــص  جـــدا.  إشـــكالية  نظـــري  يف 

املعاريـــة  لهـــذه  اإلشـــكايل  الطابـــع 

نقطتـــني:  الجديـــدة يف 

ــع يف  ــزال يدافـ ــاس ال يـ ))) كان هابرمـ

كتابـــه » الحـــق واألخـــالق «)2) الصـــادر 

ـــة األوىل  ـــكل املرحل ـــذي يش ـــنة 1986 وال س

عـــن  والدميقراطيـــة«  »القانـــون  لكتـــاب 

ــفة  ــى فلسـ ــالق عـ ــفة األخـ ــة فلسـ أولويـ

(1( Faktizitat und Geltung. Beitrage zur Diskurstheorie des 

Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, Francfort, 

Suhrkamp, 1992, 668 p. ]cite FG]; Droit et democratie. Entre 

faits et normes, trad, par R. Rochlitz et C. Bouchindhomme, 

Paris, Gallimard, 1997 ]cite DD].

(2( Recht und Moral (Tanner Lectures 1986(, in FG, p. 541-599 

]Droit et morale, trad, par C. Bouchindhomme et R. Rochlitz, 

Paris, Ed. du Seuil, 1997, 92 p.[.

ــل  ــيس، باملقابـ ــص التأسـ ــا يخـ ــق فيـ الحـ

نجـــده يف كتـــاب »القانـــون والدميقراطيـــة« 

الفلســـفة  يف  هندســـته  أعـــى  يف  يضـــع 

ــة  ــي قمـ ــدة؛ إذ يعتـ ــة جديـ ــة قمـ العمليـ

»محايـــد  للحـــوار  مبـــدأ  اآلن  نظامـــه 

 (FG, p.138 DD, p. 123( أخالقيًّـــا« 

ــا كان  ــوار« كـ ــا الحـ ــدأ إتيقـ ــس »مبـ وليـ

ـــل  ـــدة ملجم ـــاره قاع ـــابق باعتب ـــر يف الس األم

ـــروري  ـــن ال ـــح م ـــة. أصب ـــفة العملي الفلس

اآلن أن يكـــون انبثـــاق املبـــدأ األخالقـــي 

الحـــوار  مبـــدأ  مـــن  القانـــوين  واملبـــدأ 

املحايـــد أخالقيًّـــا كأصـــل مشـــرك، وذلـــك 

ــزان  ــي يتايـ ــك التـ ــا لتلـ ــة ذاتهـ بالطريقـ

بحســـبها تاريخيًّـــا انطالقًـــا مـــن الحيـــاة 

اإلتيقيـــة الجوهريـــة« )هيـــغ).

ـــري  ـــي تث ـــة الت ـــة الثاني ـــن النقط ))) تكم

ــز  ــدة للتايـ ــة الجديـ ــكلة يف املعاريـ مشـ

اآليت:  الظـــرف  يف  نظـــري،  يف  الحـــواري 

ــب أن  ــذي يجـ ــوين « الـ ــدأ القانـ إن » املبـ

يكـــون مشـــركًا يف األصـــل مـــن وجهـــة 

األخالقـــي  املبـــدأ  مـــع  نظـــر معياريـــة 

ــوق  ــاًل »بحقـ ــل مثـ ــب أن مُيثـ ــذي يجـ والـ

ـــب  ـــه حس ـــت نفس ـــو يف الوق ـــان«، ه اإلنس

ـــدأ الحاســـم عـــى  ـــاٍه مـــع املب هابرمـــاس مت

املســـتوى املعيـــاري للسياســـة: أي املبـــدأ 

 .(.FG, p. 136 sq., DD, p. 121 sq(الدميقراطي
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ــبة  ــاري بالنسـ ــل املعيـ ــذا التاثـ ــج هـ ينتـ

ـــة  ـــة املتعلق ـــة التالي ـــن الفرضي ـــاس م لهابرم

ــني  ــات بـ ــن للنقاشـ ــوار: ميكـ ــة الحـ بنظريـ

ـــوق  ـــاوين يف الحق ـــرار واملتس ـــني األح املواطن

أن  تضمـــن  أن  املثاليـــة  الدميقراطيـــة  يف 

يكـــون املّشعـــون خاضعـــني يف الوقـــت 

نفســـه للقوانـــني، مبعنـــى آخـــر أن تكـــون 

حقـــوق املواطنـــني )باعتبارهـــم أشـــخاًصا) 

محفوظـــة يف الوقـــت نفســـه مـــن هـــؤالء 

ــتقلني  ــم مسـ ــهم باعتبارهـ ــني أنفسـ املشعـ

..(.FG, p. 112 sq.; DD, p. 100 sq(

ينتـــج إجـــااًل بالنســـبة لهابرمـــاس يف 

ـــط  ـــة « املخط ـــون والدميقراطي ـــاب » القان كت

التـــايل فيـــا يخـــص التايـــز الحـــواري 

الـــذي ميكـــن تأسيســـه بطريقـــة معياريـــة: 

معاريـــة »التفـــرع«.

يف القمة: مبدأ حوار محايد أخالقيًّا كمبدأ 

لكل تأسيس للقواعد

املبدأ األخالقي )املبدأ U) للتأسيس

)املبدأ القانوين)

=

مبدأ الدميقراطية اإلجاعي للقواعد األخالقية

)مبدأ التشيع َوفق معنى فرضية تبادلية 

حقوق اإلنسان وحقوق املواطن).

ما اإلشكالي هنا؟

اتخـــذت  لقـــد  أوليـــة:  مالحظـــة 

موقًفـــا رصيًحـــا بشـــأن كتـــاب » القانـــون 

والدميقراطيـــة « وذلـــك يف محاولـــة ثالثـــة 

» للتفكـــري مـــع هابرمـــاس ضـــد هابرمـــاس 

« التـــي ســـتُنش بالتزامـــن مـــع املحاولتـــني 

الســـابقتني باإلضافـــة إىل أعـــال أخـــرى 

 Auseinandersetzungen ــوان ــت عنـ تحـ

ـــة  ]مجـــادالت [)3). إن هـــذه املالحظـــة األولي

أواًل  عـــيَّ  يجـــب  أنـــه  وحدهـــا  تبـــني 

إعـــادة تســـطري مـــا قبـــل تاريـــخ عالقتـــي 

مـــع هابرمـــاس ألجعـــل الدوافـــع ونقطـــة 

الكامنـــة وراء موقفـــي هـــذا  االنطـــالق 

مـــن كتـــاب » القانـــون والدميقراطيـــة « 

مفهومـــة.

)3) ينظر: 

K.-O. Apel, Auseinandersetzungen. In Erprobung des transze-

ndentalpragmatischen Ansatzes, Francfort, Suhrkamp, 1998. 

 penser( ،(ظهــرت املحاولــة األوىل )للتفكــري مــع هابرمــاس ضــد هابرمــاس

.(avec Habermas contre Habermas

يف كتاب: 

Zwischenbetrachtungen im Prozess der Aufklärung, éd. Par A. 

Honneth, Francfort, Suhrkamp, 1989, p. 15-65 ]trad. Penser 

avec Habermas contre Habermas, Éd. de l’Éclat, 1990[.

ــراتيجة  ــة اإلس ــتعال اللغ ــكلة اس ــة: »مش ــة الثاني ــرت املحاول ــا ظه بين

ــندنتالية«. ــة الرنس ــر التداولي ــة نظ ــن وجه ــح م ــكل رصي بش

(“Le problème de l’usage du langage ouvertement stratégique 

du point de vue de la pragmatique transcendantale”(. 

يف كتاب: 

Diskurs und Sprache, éd. Par H. Burkhart, Würzburg, Königshaus-

en & Neumann, 1994, p. 31-52.
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)1( ما قبل تاريخ »فلسفة الحوار«

عزمنــا  تقريبًــا   ((970( ســنة  منــذ 

مســتمر  تبــادل  بعــد  وهابرمــاس  أنــا 

لألفــكار عــى تأســيس الفلســفة والعلــوم 

ــة  ــور لعقالني ــى تص ــة ع ــة النقدي االجتاعي

مّنــا  كلٌّ  وأطلــق  حواريــة.  أو  تواصليــة 

ــوار«  ــا الح ــم »إتيق ــب اس ــت قري ــى وق حت

)كنــت  العمليــة.  الفلســفة  أســاس  عــى 

ــة يف  ــذه الفرضي ــن ه ــاًل ع ــت مث ــد دافع ق

ــنة  ــارف س ــورات س ــن منش ــدر ع ــاب ص كت

الحــوار«). »إتيقــا  عنــوان  تحــت   ((99((

بــني  الكبــري  االتفــاق  ورغــم  باملقابــل 

وجهــات نظرنــا فــإن هنــاك اختالفــات أيًضــا: 

ــر  ــدأت تظه ــد ب ــات ق ــت هــذه االختالف كان

تصوراتنــا   ((976( ســنة  طرحنــا  عندمــا 

األساســية يف كتــاب تضمــن نقاًشــا حــول 

والفلســفة«)4).  اللغــة  »تداوليــة  موضــوع 

لقــد كانــت مرجعيــة كالنــا يف هــذا الكتــاب 

نظريــة أفعــال الــكالم عنــد جــون ســريل 

ولكــن تحــت مســميات مختلفــة: »التداوليــة 

الكونيــة« بالنســبة لهابرمــاس و»التداوليــة 

منــذ  )وهــذا  بالنســبة يل  الرنســندنتالية« 

.((973 ســنة 

(4( Sprachpragmatik und Philosophie, éd. par K.-O. Apel, 

Francfort, Suhrkamp, 1976.

ما الذي تعنيه هذه االختالفات؟

هــو  بيننــا  مشــرك  هــو  مــا  إن   (((

نــوع مــن املرجعيــة الوضعيــة والنقديــة-

ــط،  ــة يف الوقــت نفســه لفلســفة كان التحولي

واملقصــود هــو تحــول فلســفة الــذات أو 

للغــة  فلســفة  إىل  الرنســندنتالية  الوعــي 

ــا يف  ــة كل من ــت مرجعي ــة، وكان أو للبينذاتي

هــذه النقطــة املنعطــف التــداويل للفلســفة 

التحليليــة للغــة.

ــرة  ــاس فك ــض هابرم ــك يرف ــم ذل ))) رغ

الفلســفة الرنســندنتالية الكانطيــة ويف نفــس 

الوقــت امليتافيزيقــا بشــكل عــام: فهابرمــاس 

ــة ال  ــورت القدمي ــة فرانكف ــياق مدرس ويف س

يعتقــد بوجــود أي فــرق مبــدأي بني الفلســفة 

والبنائيــة.  النقديــة  االجتاعيــة  والعلــوم 

ــي أن كل املنطوقــات الفلســفية  وهــذا يعن

يجــب أن تكــون قابلــة للتحقــق تجريبيًّــا 

ومنــه قابلــة للتكذيــب، حتــى الفرضيــات 

الروريــة للحجــاج التــي هــي )يف التداوليــة 

األربعــة:  الصالحيــة  ادعــاءات  الكونيــة) 

االســتقامة  الصدقيــة،  الحقيقــة،  املعنــى، 

األخالقيــة وكــذا ادعــاء اإلجــاع املحتمــل 

مبدئيًــا حــول ادعــاءات الصالحيــة هــذه.

تكـون  أن  يجـب  لهابرمـاس  بالنسـبة 

ادعـاءات الصالحيـة هـذه التـي هـي وحدها 
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القـادرة يف نظـره كـا يف نظري أنـا عى جعل 

حيـث  مـن  قابلـة  ممكنـة  العلميـة  الرهنـة 

املبـدأ للفحـص عـى مسـتوى أمريقـي تاًمـا 

مثلا هو حال فرضيات نعوم شومسـي حول 

البنيـات العميقـة الفطرية لجميـع اللغات يف 

األلسـنية مثـاًل، كـا أنها أيًضـا حدثيـة مبدئيًا 

بحسـبه وهـو مـا يعنـي أنهـا ميكـن أن تتغـري 

يف يـوم مـا. إن كل هـذا لـه مسـوغ يف أيامنـا 

املعروفـني،  الفالسـفة  بالنسـبة ألغلـب  هـذه 

أن  يجـب  امليتافيزيقـا  تجـاوز  إىل  فإضافـة 

dé-( يتـم أيًضـا نـزع الصفـة الرنسـندنتالية

transcendantalisation))5)، أي إلغــــــــاء 

التجريبـي،  والعلـم  الفلسـفة  بـني  االختـالف 

يجـب أال تكـون هنـاك حـدود ملبـدأ القابليـة 

للتكذيـب، كل يشء يجـب أن يكـون ممكـن 

الحـدوث.

تشــكل هــذه  ذلــك  عــى عكــس   (3(

يل  بالنســبة  اليــوم  املتداولــة  االفراضــات 

خطــوة نحــو الــال معنــى ونحــو اإللغــاء 

الرهنــة  فرضيــات  إن  للفلســفة.  الــذايت 

املكتشــفة مــن طــرف هابرمــاس ذاتــه يف 

ــا  ــي أترجمه ــة« والت ــة الكوني إطــار »التداولي

ــندنتالية  ــة الرنس ــى التداولي ــق معن ــا وف أن

ــي- ــار أمريق ــكل اختب ــكان ل هــي رشوط إم

(5( M. Niquet, Transcendentale Argumente, Francfort, 

Suhrkamp, 1991.

حــواري للفرضيــات العلميــة. ولذلــك ال ميكــن 

أن تكــون هــي ذاتهــا قابلــة للتحقــق وقابلــة 

للتكذيــب أمريقيًّــا، إذ يف حالــة التكذيــب 

ــة  ــه صالح ــت نفس ــا يف الوق ــب افراضه يج

للســبب  الرنســندنتالية)6).  وظيفتهــا  يف 

ــا أن نفــرض بشــكل معقــول  نفســه ال ميكنن

أن تكــون الفرضيــات الروريــة للحجــاج 

إذ  مــا،  يوًمــا  التغــري  وممكنــة  حدثيــة 

انطالقـًـا مــن مــاذا، وتحــت أي فرضيــة ميكننــا 

ــل هــذا التفكــري  ــع ميث تصــور هــذا؟ يف الواق

ــادة ســقوط يف  ــا إع النقــدي والحــذر ظاهريًّ

ــه  ــم في ــث يت ــة، بحي ــا الدوغائي امليتافيزيق

تبنــي وجهــة نظــر شــبه إلهيــة وخارجــة عــن 

العــامل، نعتقــد انطالقـًـا منهــا أنــه باســتطاعتنا 

التفكــري يف أن كل يشء حــديث، وذلــك بــدون 

أي تفكــري ترنســندنتايل حــول رشوط إمــكان 

ــا  ــه ال ميكنن ــري أن ــه. غ ــاص ذات ــا الخ تفكرين

الرنســندنتالية إلمكانيــة  الــشوط  اعتبــار 

ــة. ــح حدثي ــري صال تفك

مــن  كان  ألجلهــا  التــي  األســباب  إن 

الصعــب عــي اتبــاع هابرمــاس ومدرســة 

فرانكفــورت التقليديــة يف موقفهــم الــذي 

(6( K.-O. Apel, “Fallibilismus, Konsenstheorie der Wahrheit 

und Letztbegrundung: “ in Forum Philosophie Bad Homburg, 

Francfort, Suhrkamp, 1987, p. 116-211.

نص أعيد نشه يف:

Auseinandersetzungen (cf. n. 1, p. 68(
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يلغــي االختــالف بــني العلــوم االجتاعيــة 

تكــون  أن  ميكــن  والفلســفة  األمريقيــة 

ــبق،  ــا س ــراءة م ــالل ق ــن خ ــت م ــد اتضح ق

وميكننــا أن نفهــم أيًضــا ملــاذا ألححــت عــى 

العكــس عــى الوظيفــة مــا بعــد امليتافيزيقية 

ــة  للفلســفة الرنســندنتالية باعتبارهــا تداولي

الحجاجــي. للحــوار  ترنســندنتالية 

للســبب ذاته تســكت باســتمرار بإمكانية 

ــا  ــايئ إلتيق ــندنتايل نه ــيس ترنس ورضورة تأس

ــر  ــك تعت ــى ذل ــااًل ع ــرب مث ــوار. ولن الح

جــزًءا مــن الفرضيــات الروريــة )أي ال ميكــن 

االعــراض عليهــا وإال وقعنــا يف تناقــض أدايئ) 

للحجــاج -عــى األقــل ال يــزال هــذا ســاريًا يف 

ــك  ــاس)7)- تل ــد هابرم ــة عن ــة الكوني التداولي

ــال  ــة ألفع ــة األخالقي ــق بالصدقي ــي تتعل الت

ــق  ــل. ووف ــال تواص ــا أفع ــاج باعتباره الحج

ــة  ــة أي التداولي ــي الخاص ــات صيغت مصطلح

الرنســندنتالية: تعتــر جــزًءا مــن الفرضيــات 

األخالقيــة للحجــاج التــي ال ميكــن االعــراض 

ــشكاء  ــع ال ــة إن جمي ــة القائل ــا الفرضي عليه

مبدئيًــا  متســاوون  الحــوار  يف  املتصوريــن 

كذلــك  منهــا  جــزًءا  وتعتــر  الحقــوق،  يف 

الفرضيــة القائلــة إن الجميــع مســؤولون أيًضا 

(7(  J. Habermas, “Was heisst Universalpragmatik”, in Sprach-

pragmatik und Philosophie, ed. par K.-0. Apel, Francfort, 

Suhrkamp, 1976, p. 174-272.

ــد وعــى حــل  ــدأ عــى تحدي مــن حيــث املب

املشــكالت التــي ميكــن أن تناقــش. )اختصــاًرا: 

ــع رشكاء الحــوار  ــني جمي ــن ب ــة التضام فرضي

ــا إذن أن  مــن حيــث هــم كذلــك). أريــد هن

ــول  ــن املعق ــل م ــايل: ه ــؤال الت ــرح الس أط

االعتقــاد أن هــذا الوضــع ميكــن أن يتغــري 

ــري،  ــور يف نظ ــري متص ــذا غ ــا؟ إن ه ــا م يوًم

وهنــا تكمــن إمكانية التأســيس الرنســندنتايل 

ــوار)8). ــا للح ــا إتيق ــا باعتباره ــايئ لإلتيق النه

ــالف  بهــذه الطريقــة تحــدد نقطــة الخ

ــذه  ــن ه ــا. لك ــاس وأن ــني هابرم ــية ب األساس

ا بالنظــر إىل  النقطــة تصبــح راهنيــة جــدًّ

املعاريــة الجديــدة التــي طورهــا هابرمــاس 

يف كتــاب »القانــون والدميقراطيــة«، ذلــك أن 

ــى  ــاب ع ــذا الكت ــرض يف ه ــاس ال يع هابرم

النهــايئ  التداويل-الرنســندنتايل  التأســيس 

املبــارش  التضمــني  بــل  فحســب،  لإلتيقــا 

ــورة  ــوار بص ــدأ الح ــي يف مب ــدأ األخالق للمب

عامــة، هــذا األخــري الــذي ســيصبح مــن اآلن 

ــا«. بهــذه الطريقــة  فصاعــًدا »محايــًدا أخالقيًّ

تكــف إتيقــا الحــوار عنــد هابرمــاس عــن 

كونهــا املبحــث األســايس للفلســفة العمليــة. 

مــن الواضــح أن مطلــب الصدقيــة األخالقيــة 

لـــم يعــد اآلن ينتمــي للفرضيــات الروريــة 

(8( (K.-0. Apel, Ethique de la discussion, Ed. du Cerf, 1994(.
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ــى  ــه ع ــك أن ــك، ذل ــي كذل ــا ه ــاج مب للحج

الحــوار  مبــدأ  )أرضيــة  األرضيــة  هــذه 

الرئيــيس) ال ميكــن أبــًدا لهــذا املطلــب أن 

ميوضــع )انظــر ص.)). بهــذه الطريقــة يكــون 

ــي  ــور األص ــن التص ــى ع ــد تخ ــاس ق هابرم

نفقــده  الــذي  أن  إال  الكونيــة.  للتداوليــة 

بهــذه الطريقــة يف نظــري هــو قبــل كل يشء 

إمكانيــة تأســيس تداويل-ترنســندنتايل لإلتيقــا 

مــن خــالل التفكــري يف فرضيــات الحجــاج 

ــا. ــدال فيه ــي ال ج الت

هابرمـــاس  يكـــون  الطريقــــــة  بهـــذه 

األصلـــي  التصـــــــور  عـــن  تخلـــــــى  قـــد 

الـــــذي  أن  إال  الكونيـــــة.  للتداوليـــــــة 

نفقـــده بهـــذه الطريقـــة فـــي نظـــري 

هـــو قبـــل كل شـــيء إمكانيـــة تأســـيس 

مـــن  لإلتيقـــا  تداولي-ترنســـندنتالي 

ــاج  ــر فـــي فرضيـــات الحجـ خـــالل التفكيـ

التـــي ال جـــدال فيهـــا.

ــا  ــذه قيمتهـ ــر هـ ــة النظـ ــالء وجهـ وإليـ

ــا أواًل  ــدر بنـ ــق، يجـ ــكل دقيـ ــا بشـ ومداهـ

حســـب رأيـــي أن نحـــاول فهـــم الدوافـــع التـــي 

قـــادت هابرمـــاس إىل التخطيـــط ملعاريـــة 

»التفـــرع« هـــذه. توجـــد هنـــا قبـــل كل 

يشء مشـــكلة نتفـــق أنـــا وهابرمـــاس كليًّـــا 

ـــب أن  ـــق يج ـــد الح ـــي أن قواع ـــأنها: وه بش

ـــذه  ـــق ه ـــالق. تنبث ـــد األخ ـــن قواع ـــز ع تتمي

القواعـــد بنوعيهـــا مـــن الناحيـــة التاريخيـــة 

مـــن مصـــدر مشـــرك »للحيـــاة اإلتيقيـــة 

الهيغـــي)  املعنـــى  )وفـــق  الجوهريـــة« 

ـــة  ـــن الناحي ـــا م ـــد. أم ـــز بع ـــم تتاي ـــي لـ الت

النســـقية معياريًّـــا فيجـــب أن تكـــون مؤسســـة 

ـــا مـــن مبـــدأ الحـــوار) يف  يف تعدديتهـــا )انطالقً

ـــذه  ـــى ه ـــكاين حت ـــوار. كان بإم ـــفة للح فلس

ـــكل كي. إال  ـــاس بش ـــايرة هابرم ـــة مس النقط

أننـــي أتســـاءل: هـــل ينتـــج عـــن تعدديـــة 

ـــي نســـعى لتأسيســـها )أي  ـــواع القواعـــد الت أن

ـــون  ـــق) أن يك ـــد الح ـــالق وقواع ـــد األخ قواع

ــرورة )أو أن  ــوار بالـ ــيس للحـ ــدأ الرئيـ املبـ

ــا)؟  ــا )أيًضـ ــًدا أخالقيًّـ ــط) محايـ ــون فقـ يكـ

يف اعتقـــادي ليـــس األمـــر كذلـــك لألســـباب 

التاليـــة.

ـــا  ـــا مًع ـــا فيه ـــي مثلن ـــنوات الت ـــة الس طيل

إتيقـــا الحـــوار اتفقـــُت أنـــا وهابرمـــاس 

ـــن أن تســـتخلَص  ـــي. ال ميك ـــا ي ـــى م ـــا ع دامئً

القواعـــد املاديـــة لألخـــالق، مـــن طـــرف 

ــادئ.  ــن مبـ ــا مـ ــاًل، انطالقًـ ــوف مثـ الفيلسـ

ـــس  ـــا أن تؤس ـــب عليه ـــفة ويج ـــن للفلس ميك

فقـــط املبـــدأ اإلجـــرايئ للحـــوار العمـــي 

ـــني أنفســـهم  الواقعـــي، ويتوجـــب عـــى املعني

يف هـــذا الحـــوار أو موكليهـــم بوصفهـــم 
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محامـــني أن يكتشـــفوا القواعـــد املاديـــة؛ أي 

قواعـــد العمـــل املالمئـــة للوضـــع يف نهايـــة 

ـــي تتوافـــق مـــع الفكـــرة املنظمـــة  األمـــر، والت

ـــة  ـــج املحتمل ـــول النتائ ـــا ح ـــاع م ـــدرة إج لق

ــن  ــة مـ ــد املاديـ ــوين للقواعـ ــق الكـ للتطبيـ

ـــدأ  ـــى مب ـــا نحصـــل ع ـــني. هن ـــل كل املعني ِقب

الكونيـــة )املبـــدأ U) إلتيقـــا الحـــوار، الـــذي 

يبـــني إىل حـــد مـــا طريقـــة التجســـيد الحـــواري 

ملبـــدأ الكونيـــة عنـــد كانـــط)9). ويجـــب أن 

ــة  ــرارة النفـــس الفكـــرة املنظمـ ــَو يف قـ تعلـ

ــرايئ- ــة اإلجـ ــدأ الكونيـ ــكلها مبـ ــي يشـ التـ

ــرارات  ــة القـ ــذا حتـــى يف حالـ ــواري هـ الحـ

التـــي تجـــد نفســـها منفـــردة أمريقيًّـــا. 

ــة،  ــد املاديـ ــذه القواعـ ــص هـ ــا يخـ فيـ

ــالف  ــراض اختـ ــك افـ ــن دون شـ ــب مـ يجـ

القواعـــد األخالقيـــة والقواعـــد القانونيـــة 

)و هـــو مـــا كان مفرًضـــا عنـــد كانـــط مـــن 

خـــالل تييـــزه بـــني القانونيـــة واألخالقيـــة). 

وفـــق هـــذا املعنـــى ال ميكننـــا الحديـــث 

عـــن قواعـــد أخالقيـــة إال إذا كان لدينـــا 

ــزة  ــة متميـ ــد قانونيـ ــرك قواعـ ــل مشـ بأصـ

عـــن القواعـــد األوىل، ال تخـــص إال األفعـــال 

بفضـــل  تطبيقهـــا  وميكـــن  الخارجيـــة 

(9( J. Habermas, “Uber Moral und Stitlichkeit - was macht eine 

Lebensform rational”, in Rationalitat, ed. par H. Schnadelbach, 

Suhrkamp, 1984, p. 218-235.

ـــر أن مخطـــط  ـــون. يظه ـــة القان ـــات دول عقوب

التخصيـــص هـــذا لنوعـــني مـــن القواعـــد 

ـــة واملشـــركة يف األصـــل هـــو الســـبب  املختلف

يف نظـــر هابرمـــاس الـــذي يجـــب مـــن 

ــذي  ــيس الـ ــوار الرئيـ ــون الحـ ــه أن يكـ أجلـ

ـــًدا  ـــد محاي ـــز القواع ـــه تيي ـــى أساس ـــم ع يت

ـــة  ـــه مصنف ـــا يوضح ـــذا م ـــا )وه ـــا أيًض أخالقيًّ

»التفـــرع« يف »القانـــون والدميقراطيـــة«).

يل  بالنســـبة  نحصـــل  أننـــا  حـــني  يف 

مـــن وجهـــة نظـــر التأســـيس التـــداويل-

الرنســـندنتايل النهـــايئ إلتيقـــا الحـــوار عـــى 

الحجـــاج التكميـــي اآليت: يجـــب أن يكـــون 

ـــة  ـــري األخالقي ـــدأ اإلجـــرايئ لتأســـيس املعاي املب

العمـــي  الحـــوار  عـــن طريـــق  املاديـــة 

هـــو  يكـــون  أن  ملوكليهـــم  أو  للمعنيـــني 

ذاتـــه مؤسًســـا فلســـفيًّا، ومببـــدأ الحـــوار 

)الرئيـــيس). عنـــد هابرمـــاس أيًضـــا! ولكـــن 

ـــدأ اإلجـــرايئ متصـــوًرا  ـــون املب ـــن يك ـــذ ل عندئ

ـــب  ـــي. يج ـــون أخالق ـــال مضم ـــه ب ـــو أن ـــا ل ك

ـــوق  ـــاواة الحق ـــي املس ـــكل قب ـــمل بش أن يش

املمكنـــة لجميـــع  املصالـــح والحجـــج  يف 

رشكاء الحـــوار، ولكـــن أيًضـــا حســـب رأيـــي 

املســـؤولية املشـــركة لجميـــع رشكاء الحـــوار 

يف محاولـــة الحـــل اإلجاعـــي للمشـــكلة. غـــري 

ـــندنتالية  ـــية الرنس ـــد األساس ـــذه القواع أن ه

إلتيقـــا الحـــوار ال ميكـــن أن تكـــون هـــي ذاتهـــا 
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ــك  ــوار العمـــي« ذلـ ــة »للحـ ــة ممكنـ نتيجـ

ـــا.  أنهـــا هـــي التـــي تجعـــل هـــذا األخـــري ممكًن

ــداويل- ــري التـ ــورة التفكـ ــا صـ ــظ هنـ )نالحـ

الرنســـندنتايل الـــذي يبقـــى متخفيًـــا دامئًـــا 

ــاس). ــدى هابرمـ لـ

مـــاذا إذن عـــن التأســـيس الفلســـفي 

األساســـية  اإلجرائيـــة  للقواعـــد  املمكـــن 

ــوار  ــدأ الحـ ــطة مبـ ــوار بواسـ ــالق الحـ ألخـ

الرئيـــيس؟ هـــل ميكـــن أن يتـــم هـــذا التأســـيس 

بواســـطة مبـــدأ حـــوار محايـــد أخالقيًـــا: أي 

مببـــدأ حـــوار يكـــون محايـــًدا إزاء محتـــوى 

الحـــق  للمســـاواة يف  املعنـــى األخالقـــي 

ـــتحيل  ـــذا مس ـــركة؟ إن ه ـــؤولية املش وللمس

ـــا. إن  ـــٍد أيًض ـــري مج ـــو غ ـــري وه ـــا يف نظ تاًم

ـــة يف التأســـيس  ـــري يف هـــذه الحال ـــا هـــو مث م

للقواعـــد  النهـــايئ  التداويل-الرنســـندنتايل 

ــس  ــى العكـ ــق عـ ــوار يتعلـ ــية للحـ األساسـ

بكونـــه يتـــم بتفكـــري حـــول فرضيـــات الحـــوار 

ـــه  ـــري أن ـــذا التفك ـــل ه ـــر مث ـــيس. ويظه الرئي

يف كل حـــوار رئيـــيس يجـــب أن نكـــون 

ــة  ــد اإلجرائيـ ــبًقا بالقواعـ ــا مسـ ــد اعرفنـ قـ

األساســـية للمســـاواة يف الحـــق ويف املســـؤولية 

إجاعـــي  حـــل  إىل  للتوصـــل  املشـــركة 

للمشـــكلة. بهـــذا ال يكـــون يف اســـتطاعة 

مبـــدأ الحـــوار تأســـيس القواعـــد اإلجرائيـــة 

ـــط إذا  ـــوار إال إذا، وفق ـــا الح ـــية إلتيق األساس

ـــل  ـــا ب ـــًدا أخالقيًّ ـــه محاي ـــو ذات ـــن ه ـــم يك لـ

ـــة  ـــي القواعـــد اإلجرائي يتضمـــن بشـــكل ضمن

ــوار، مثلـــا ميكـــن  ــية ألخـــالق الحـ األساسـ

مالحظتـــه بفضـــل تفكـــري ترنســـندنتايل. 

ـــر  ـــة نظ ـــن وجه ـــا م ـــوري هن ـــو ث ـــا ه )إن م

تاريـــخ الفلســـفة يكمـــن يف أن »األنانـــة 

ــد  ــى عنـ ــكارت وحتـ ــد ديـ ــة« عنـ املنهجيـ

ـــة  ـــة البينذاتي ـــتبدلت بقبلي ـــد اس ـــورسل ق ه

الحواريـــة لجاعـــة التواصـــل))10). هـــذا 

ــري  ــرة يف نظـ ــا ألول مـ ــل ممكًنـ ــا يجعـ مـ

التأســـيس الرنســـندنتايل النهـــايئ، مـــا بعـــد 

ــا. ــي، لإلتيقـ امليتافيزيقـ

هـــذا صحيًحـــا،  كل  كان  إذا  باملقابـــل 

ليـــس  تأســـيس  يتـــم  أن  ميكـــن  كيـــف 

ـــدأ  ـــا مب ـــن أيًض ـــي ولك ـــدأ األخالق ـــط املب فق

القانـــون املتميـــز عنـــه، بطريقـــة معياريـــة 

عـــن طريـــق املبـــدأ الرئيـــيس للحـــوار؟ 

ـــة يف  ـــة املعدل ـــبب املصنف ـــا إىل س ـــود هن نع

»القانـــون والدميقراطيـــة«، ويجـــب عـــّي اآلن 

ـــة  ـــه التداولي ـــذي تقدم ـــل ال ـــرح البدي أن أط

ــج. ــذا الرنامـ ــندنتالية لهـ الرنسـ

(10( K.-O. Apel, “Das a priori der Kommiunikations-

gesellschaft und die Grundlagen der Ethik. Zum Problem 

einer rationalen Begriindung der Ethik im Zeitalter der Wis-

senschaft”, in Transformation der Philosophie, t. II, Suhrkamp, 

1973 ]L’ethique a l’age de la science. L’apriori de la communaute 

communicationnelle et les fondements de l’éthique, Presses 

Universitaires de Lille, 1986[.
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ـــا مـــع  أريـــد اإلشـــارة إىل أننـــي متفـــق تاًم

ـــدأ  ـــة: إن املب ـــة التالي ـــاس يف النقط رأي هابرم

 (U األخالقـــي املثـــايل )وفـــق معنـــى املبـــدأ

هـــو يف حاجـــة إىل »تديـــد« إذا كان يجـــب 

ـــامل  ـــي« يف الع ـــاج االجتاع ـــون »االندم أن يك

التقليـــدي  املعيـــش ملجتمـــع مـــا بعـــد 

مـــا  عكـــس  صحيـــح  فليـــس  ممكًنـــا. 

اقـــرح هابرمـــاس مؤخـــرًا)11): أن التأســـيس 

ـــة  ـــدأ األخالقـــي ال يتضمـــن أي »املعـــريف« للمب

ـــو أن  ـــل ه ـــز، إن الحاص ـــراه أو تحفي ـــوة إك ق

ـــه أن يضمـــن  هـــذا التأســـيس املعـــريف ال ميكن

األخالقيـــة.  للقواعـــد  العمـــي  التطبيـــق 

نتيجـــة لذلـــك يصبـــح األفـــراد متجـــاوزون 

ــا مبطلـــب تأســـيس أخالقـــي  كثـــريًا عمليًـّ

حـــواري خـــارج النفـــس أو داخلهـــا. لذلـــك 

ـــاك يف الواقـــع  ـــة هن مـــن وجهـــة نظـــر وظيفي

حاجـــة »لتكملـــة« املبـــدأ األخالقـــي مببـــدأ 

قانـــوين ميكنـــه بشـــكل واســـع أن يتجاهـــل 

تحفيـــز األفعـــال اإلنســـانية)))) ويضمـــن يف 

الوقـــت نفســـه تنظيـــم األفعـــال الخارجيـــة 

(11( J. Habermas, Erlauterungen zur Diskursethik, Suhrkamp, 

1991, p. 186 sq. ]De l’éthique de la discussion, trad. Hunyadi, 

Ed. du Cerf, 1992, p. 165 sq[. 

)))) مــن الواضــح أن كانــط مجــر امتثــاال للثنائيــة امليتافيزيقيــة لنظريــة 

ــون ميكــن أن  ــة القان ــده عــى االدعــاء أن مشــكلة تشــيؤ دول العاملــني عن

تكــون قابلــة للحــل »حتــى بالنســبة إىل شــعب مــن الشــياطني )مــا دامــوا 

يتمتعــون بالعقــل)«. )Ak. VIII, p. 366). عــى خــالف هــذه النزعــة 

يبــدو يل أن رولــز يلــح بحــق عــى واقــع أنــه يجــب بشــكل عــام افــراض 

معنــى للعدالــة لجعــل احــرام العقــود معقــواًل.

ـــا  ـــه منه ـــن توقع ـــا ميك ـــر م ـــة نظ ـــن وجه م

اجتاعيًّـــا. وبفضـــل هـــذا التحديـــد لنظـــام 

ـــذ  ـــكان تنفي ـــح باإلم ـــة يصب ـــال الخارجي األفع

بعقوبـــات  باالســـتعانة  القانـــون  قواعـــد 

دولتيـــة.

وظيفيـــة  نظـــر  وجهـــة  مـــن  لذلـــك 

هنـــاك فـــي الواقـــع حاجـــة »لتكملـــة« 

قانونـــي  بمبـــدأ  األخالقـــي  المبـــدأ 

يتجاهـــل  أن  واســـع  بشـــكل  يمكنـــه 

تحفيـــز األفعـــال اإلنســـانية ويضمـــن 

فـــي الوقـــت نفســـه تنظيـــم األفعـــال 

الخارجيـــة مـــن وجهـــة نظـــر مـــا يمكـــن 

ـــا. اجتماعيًّ منهـــا  توقعـــه 

ـــري  ـــا يف األخ ـــار إليه ـــرة املش ـــري أن الفك غ

ـــون  ـــة القان ـــة بالقـــوة لدول -أي رضورة املطالب

مبعنـــى احتـــكار العنـــف ألجـــل تنظيـــم 

ــرة  ــذه الفكـ ــني هـ ــة- تبـ ــال الخارجيـ األفعـ

يف نظـــري أنـــه ليـــس يف اإلمـــكان تأســـيس 

القانـــون مبـــوازاة مـــع األخـــالق انطالقًـــا 

ـــى  ـــق معن ـــوار، وف ـــيس للح ـــدأ الرئي ـــن املب م

املصنفـــة املعدلـــة عنـــد هابرمـــاس. إن عالقـــة 

مبـــدأ الحـــوار باملبـــدأ القانـــوين مبدئيًّـــا 

ــي.  ــدأ األخالقـ ــه باملبـ ــن عالقتـ ــة عـ مختلفـ

ــالل  ــن خـ ــاء مـ ــًدا االدعـ ــد أبـ ــي ال أريـ إننـ

هـــذا أنـــه ال ميكـــن أن تكـــون هنـــاك أيـــة 
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ـــوار  ـــدأ الح ـــني مب ـــة ب ـــارب داخلي ـــة تق عالق

واملبـــدأ القانـــوين أي بـــني مبـــدأ الحـــوار 

ومبـــدأ دولـــة القانـــون الدميقراطيـــة، عـــى 

العكـــس! ســـأعود إىل هـــذه النقطـــة. رغـــم 

ذلـــك يبقـــى الحـــق -أي دولـــة القانـــون، يف 

نظـــري وعـــى خـــالف املبـــدأ املثـــايل لألخـــالق 

ـــن  ـــا ع ـــزًا مبدئيً ـــدأ U)- عاج ـــة )املب الحواري

ــاس  ــى أسـ ــة عـ ــورة معياريـ ــيس بصـ التأسـ

تفســـري مبـــدأ الحـــوار فقـــط. والحـــال أنـــه 

ـــب  ـــة مطل ـــذه الطريق ـــرر به ـــا أن ن ال ميكنن

ـــل  ـــة ألج ـــرف الدول ـــن ط ـــف م ـــكار العن احت

تنفيـــذ قواعـــد الحـــق. )هنـــا يصبـــح طـــرح 

برهـــان معيـــاري ضـــد النزعـــة الفوضويـــة 

ــا). الفلســـفية مطلوبًـ

ـــطة  ـــالف بواس ـــذا الخ ـــح ه ـــا توضي ميكنن

العـــودة إىل مـــا قبـــل تاريـــخ الصيغـــة 

الهابرماســـية لفلســـفة الحـــوار. كان االهتـــام 

األســـايس يف فلســـفة »التحـــرر« لســـنوات 

»لتواصـــل  األعـــى  املثـــل  هـــو   ((960(

متحـــرر مـــن الســـيطرة«، أو للحـــوار )لقـــد 

ـــام طلبـــة ســـنة  ـــاع أم ـــا االنطب ـــا غالبً كان لن

عـــى  القضـــاء  يريـــدون  بأنهـــم   ((968(

الِبنـــى الدولتيـــة للســـيطرة). ميكـــن  كل 

ـــل  ـــى لتواص ـــل األع ـــس »املث ـــذ أن يؤس حينئ

ـــى  ـــل األع ـــيطرة«، أي: املث ـــن الس ـــرر م متح

ـــر  ـــة يف نظ ـــا كلي ـــاره صالًح ـــوار«، باعتب »للح

ـــد  ـــا أري ـــذا م ـــة: ه ـــة املثالي ـــالق الحواري األخ

ــا ال ميكـــن أن  ــا)3)). لكننـ اإلشـــارة إليـــه هنـ

نؤســـس بنـــاًء عـــى هـــذه الفرضيـــة دولـــة 

ـــف  ـــا للعن ـــع احتكاره ـــب أن تض ـــون يج قان

يف خدمـــة تنفيـــذ القواعـــد الخاصـــة بفعـــل 

خارجـــي محتمـــل. ألجـــل هـــذا هنـــاك 

شـــأنها  مـــن  قواعـــد  لتأســـيس  حاجـــة 

ـــا بـــني  ـــا إجاًع ـــد أن تحقـــق هـــي أيًض بالتأكي

ـــت  ـــب يف الوق ـــا يج ـــرار، ولكنَّه ـــني أح مواطن

ـــل رضورة بالنظـــر  ـــك أن تحي ـــم ذل نفســـه رغ

ــلطة  ــة إىل سـ ــد قانونيـ ــا كقواعـ إىل صورتهـ

ــذا  ــوة. بهـ ــتندة إىل قـ ــددة مسـ ــة محـ دولـ

االعتبـــار تبقـــى مقولـــة هوبـــز إن الســـلطة 

وليســـت  القانـــون  تصنـــع  التـــي  هـــي 

 auctoritas, non veritas, facit( الحقيقـــة

legem))14) صالحـــة دامًئـــا: 

كيـــف ميكـــن ملهمـــة تأســـيس معيـــاري 

ـــل مهمـــة تأســـيس  ـــا مث ـــون مثله ـــة القان لدول

املعايـــري األخالقيـــة أن تكـــون موضوًعـــا 

لفلســـفة حـــوار؟ إننـــي -مثـــل هابرمـــاس- 

ـــل أن تأســـيس  ـــرأي القائ ـــع ال ـــا م ـــق تاًم متف

)3)) إن األطروحــة مــا بعــد الحداثيــة القائلــة إن الحجــاج مبــا هــو كذلــك 

يتضمــن بالضـــرورة مارســة العنــف ال ميكنهــا هــي ذاتهــا أن تعــرض دون 

تناقــض أدايئ. لكــن مــن الطبيعــي أننــي ال أنفــي مطلًقــا واقــع أن الحجــاج 

معــرض باســتمرار لخطــر خلــط مــع اســتعال العنــف. 

(14( Leviathan, ed. latine, cap. XXVI, Opera latina, ed. Moles-

worth, III, p. 202. 
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قواعـــد الحـــق يف الدميقراطيـــة يجـــب هـــو 

أيًضـــا أال يســـتند فقـــط عـــى القـــوة الدولتيـــة 

عموًمـــا، بـــل عـــى »القـــوة التواصليـــة« 

باألحـــرى، وبالتـــايل عـــى إجـــراءات حـــوار، 

عـــى هـــذا النحـــو يجـــب أن يتـــم األمـــر. 

لكننـــي ال أتفـــق -عـــى عكـــس هابرمـــاس- 

ـــل أن هـــذه املشـــكلة ميكـــن  ـــرأي القائ مـــع ال

أن تُحـــل، مبـــوازاة مـــع تأســـيس األخـــالق، 

ـــد  ـــوار )محاي ـــدأ ح ـــاس مب ـــى أس ـــارشة ع مب

ــده يف  ــذي نجـ ــى الـ ــق املعنـ ــا)، وفـ أخالقيًـ

مصنفـــة » التفـــرع «. إن هـــذه املشـــكلة 

ال ميكـــن حلهـــا يف نظـــري إال عـــى أســـاس 

ــه أن  ــا، بإمكانـ ــني أخالقيًـ ــوار متـ ــدأ حـ مبـ

يـــرر أيًضـــا بطريقـــة معياريـــة مـــن حيـــث 

ـــدأ إلتيقـــا املســـؤولية -وبصـــورة أكـــرث  هـــو مب

ـــية  ـــركة الرئيس ـــؤولية املش ـــا املس ـــة إلتيق دق

لجميـــع أطـــراف الحـــوار- تبعيـــة القانـــون 

ــي  ــذا يعنـ ــوار، وهـ ــة للحـ ــالق املثاليـ لألخـ

ــون  ــتيالء القانـ ــرر اسـ ــه أن يـ ــه: بإمكانـ أنـ

عـــى ســـلطة الدولـــة.

يتطلـــب هـــذا تفســـريًا أكـــرث دقـــة. 

ــي  ــة التـ ــة الثانيـ ــأيت إىل النقطـ ــذا نـ وبهـ

ـــة »  ـــكلة يف مصنف ـــري مش ـــا تث ـــدو يل أنه تب

ـــاواة  ـــي: املس ـــة « وه ـــون والدميقراطي القان

ـــل  ـــه مث ـــي مثل ـــون )األص ـــدأ القان ـــني مب ب

ـــا) أي؛ مبـــدأ  املبـــدأ األخالقـــي الصالـــح كونيًّ

حقـــوق اإلنســـان، ومبـــدأ الدميقراطيـــة 

الســـيايس. مـــن الـــروري هنـــا الرجـــوع 

ـــخ  ـــل تاري ـــا قب ـــة إىل م ـــد وبرع ـــن جدي م

فلســـفة الحـــوار باعتبارهـــا إتيقـــا للحـــوار 

ــل  ــدف جعـ ــدّي، بهـ ــاس ولـ ــدى هابرمـ لـ

نقطـــة الخـــالف التـــي نحـــن بصددهـــا 

اآلن جليّـــة. لقـــد تيـــز موقفـــي األســـايس 

فيـــا يخـــص إتيقـــا الحـــوار عـــن موقـــف 

هابرمـــاس منـــذ البدايـــة وخصوًصـــا منـــذ 

ليـــس فقـــط  بدايـــة ســـنوات )980))، 

عـــن طريـــق التأســـيس النهـــايئ التفكـــري 

التداويل-الرنســـندنتايل بـــل أيًضـــا عـــن 

املتعلقـــة  املســـؤولية  مظهـــر  طريـــق 

بالتاريـــخ، هـــذا املظهـــر وجـــد الحًقـــا 

مكـــون  بـــني  التمييـــز  بفضـــل  تعبـــريه 

 .(15((B( ــس ــون مؤسـ ــس )A)، ومكـ مؤسـ

وهـــذا يعنـــي قياًســـا إىل مشـــكلتنا حـــول 

إلحـــاق القواعـــد القانونيـــة املضمونـــة 

ــي. ــا يـ ــة مـ ــد األخالقيـ ــًرا بالقواعـ قـ

ــذي  ــي الرئيــــيس الـ ــدأ األخالقـ إن املبـ

ـــة  ـــورة ضمني ـــوى بص ـــبة يل محت ـــو بالنس ه

(15( K.-O. Apel, Diskurs und Verantwortung, Suhrkamp, 1988, 

en particulier p. 103 sq. [Discussion et responsabilite, Ed. du 

Cerf, 1996, p. 91 sq.[. Voir egalement “Diskursethik vor der 

Problematik von Recht und Politik”, in Zur Anwendung der 

Diskursethik in Politik, Recht und Wissenschaft, ed. par K.-O. 

Apel et M. Kettner, Suhrkamp, 1992, p. 29-61. 
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يتضمـــن  الرئيـــيس ال  الحـــوار  مبـــدأ  يف 

ــو  ــا هـ ــب مثلـ ــاج« فحسـ ــدة حجـ »قاعـ

 (U ــدأ ــة )املبـ ــدأ الكونيـ ــع مبـ ــال مـ الحـ

ــي  ــواري اإلجاعـ ــكل الحـ ــاص بالتشـ الخـ

إنـــه  الصالحـــة،  األخالقيـــة  للقواعـــد 

يتضمـــن أيًضـــا مطلـــب أن كل املشـــكالت 

ذات الصلـــة األخالقيـــة مثـــل رصاعـــات 

املصالـــح يجـــب أن تحـــل يف تطابـــق مـــع 

ــذا  ــون هـ ــف يكـ ــن كيـ ــدأ )U). ولكـ املبـ

اســـتطاعتنا  يف  يكـــن  لــــم  إذا  ممكًنـــا 

االعتـــاد عـــى واقـــع أن كل املتعاقديـــن 

ـــي  ـــوار العم ـــاركة يف الح ـــتعدون للمش مس

املثـــايل بهـــدف حـــل الراعـــات وفـــق 

املبـــدأ )U)؟ يف  مـــع  التطابـــق  معنـــى 

 ،(U( تطبيـــق  يكـــون  الحالـــة  هـــذه 

ــة  ــوار املثاليـ ــالق الحـ ــق أخـ ــه تطبيـ ومنـ

احتاليًـــا غـــري مضمـــون. باملقابـــل تبقـــى 

املســـؤولية  أي  األخالقيـــة  املســـؤولية 

ــذوات  ــراف أو الـ ــع األطـ ــية لجميـ الرئيسـ

املشـــركة يف الحـــوار الرئيـــيس مســـتمرة 

مـــن أجـــل حـــل املشـــكالت. مـــا العمـــل؟ 

ربـــط  مشـــكلة  نظـــري  يف  تـــرز  هنـــا 

املكـــون املؤســـس )B) باملكـــون املؤســـس 

)A) إلتيقـــا الحـــوار. لفـــرة طويلـــة لــــم 

أملـــس يف املشـــكلة املطروحـــة هنـــا إال 

مســـؤولية«  »بإتيقـــا  خاصـــة  قضيـــة 

الفعـــل الســـيايس باملعنـــى الـــذي نجـــده 

ــت  ــي توصلـ ــر)16). لكننـ ــس فيـ ــد ماكـ عنـ

يف الســـنوات األخـــرية إىل تصـــور أكـــرث 

تشـــكل  إشـــكالية  يـــدرج  راديكاليـــة 

املكـــون  إشـــكالية  ضمـــن  املؤسســـات 

ـــذا؟ ـــي ه ـــاذا يعن ـــا. م ـــس )B) لإلتيق املؤس

ــا إذا 
ً
ولكــــن كيــف يكـــــون هــــذا ممكن

لـــم يكــــن فــي اســتطاعتنا االعتمــــاد 

علـــــى واقـــــــع أن كــــل المتعـاقديــــــن 

مسـتـعـــدون للمشــــاركة فــي الحــوار 

حــــل  بهــــدف  المثــالـــــــــي  العـمـلـــــي 

التطابــق  معنــــى  وفــــق  الصــراعــــات 

مــع المبــــدأ )U(؟

عـــى  االعتـــاد  باســـتطاعتنا  كان  إذا 

واقـــع أن كل مشـــكالت التفاعـــل اإلنســـاين 

ذات الصلـــة األخالقيـــة ميكـــن أن تحـــل 

 (A( الجـــزء  يف  نجـــده  الـــذي  باملعنـــى 

ـــواري  ـــكيل الح ـــه بالتش ـــوار ومن ـــا الح إلتيق

نجـــده  الـــذي  املعنـــى  وفـــق  إلجـــاع 

يف املبـــدأ )U)، فـــإن املؤسســـات التـــي 

اإلســـراتيجية  التفاعـــالت  فيهـــا  تكـــون 

بـــني األشـــخاص مباحـــة ومطروحـــة دامئًـــا 

لـــن تكـــون قابلـــة للتريـــر أخالقيًّـــا. لكـــن 

(16( M. Weber, Politik als Beruf, in Gesammelte politische Schrif-

ten, Tubingen, Mohr, 1958, p. 493 sq. ]Le metier et la vocation 

d’homme politique, in Le savant et le politique, UGE, p. 99-185[.
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مبـــا أننـــا نتموضـــع إزاء إشـــكالية املكـــون 

)B) إلتيقـــا الحـــوار )وليـــس يف اســـتطاعتنا 

ـــدة  ـــة جدي ـــك بفضـــل بداي ـــري يشء يف ذل تغي

ــر  ــك تريـ ــن ذلـ ــج عـ ــه ينتـ ــخ) فإنَـّ للتاريـ

أخالقـــي جـــزيئ ملؤسســـات سياســـة القـــوة 

ـــراتيجية  ـــل املنافســـة اإلس ـــاًل تفعي ـــا )مث أيًض

والتطلـــع للربـــح يف اقتصـــاد الســـوق) )17). 

لكـــن هـــذه املؤسســـات التـــي هـــي يف 

ـــة  ـــة املادي ـــذات واملحافظ ـــات ال ـــة إثب خدم

للمجتمـــع  الوظيفيـــة  األنظمـــة  عـــى 

ـــة  ـــة للشعن ـــل قابل ـــت باملقاب ـــاين ليس اإلنس

أخالقيًّـــا يف نظـــري إال إذا كان باإلمـــكان 

تنظيمهـــا بقواعـــد قانونيـــة، مبعنـــى آخـــر 

بواســـطة  إرجاعهـــا  باإلمـــكان  كان  إذا 

نظـــام قانـــوين مؤسســـايت ميكـــن تبنيـــه إن 

ـــة  ـــرة العدال ـــا إىل الفك ـــح كونيًّ ـــن كصال أمك

لجميـــع  إمكانيـــة  باعتبارهـــا  املعدلـــة 

القواعـــد الســـائدة وأن تكـــون موضوًعـــا 

ـــام  ـــى النظ ـــب ع ـــني. يج ـــاع كل املعني إلج

تطبيـــق  يـــروض  أن  النســـقي  القانـــوين 

القـــوة السياســـية )واملنافســـة االقتصاديـــة 

الســـاعية للربـــح) مبـــا يتـــاىش ومعنـــى 

(17( K.-O. Apel, » Institutionenethik oder Diskursethik als 

Verantwortungsethik? Das Problem der institutionellen Im-

plementation moralischer Normen im Falle des Systems der 

Marktwirtschaft «, in 25 Jahre Diskursethik, Luxembourg, 

LIT-Verlag.

ـــي،  ـــايس وفع ـــكل قي ـــة بش ـــة األخالقي العدال

للوهلـــة  يبـــدو  الـــذي  التطبيـــق  هـــذا 

األوىل مناقًضـــا للحـــدس مباهيـــة األخـــالق. 

يجـــب أن يعمـــل عـــى تحقيـــق الحايـــة 

االجتاعيـــة القصـــوى للجميـــع يف النظـــام 

االقتصـــادي العاملـــي، أي للفئـــات األكـــرث 

)وفـــق  تحديـــًدا  املجتمـــع  يف  ضعفـــا 

معنـــى مبـــدأ الفـــرق عنـــد رولـــز إذن)، 

كـــا يجـــب أن يـــريس يف مجـــال السياســـة 

نظاًمـــا قانونيًّـــا وســـلميًّا كوســـموبوليتيًّا 

مثلـــا دعـــا إىل ذلـــك كانـــط يف القـــرن 

مطبـــق  هـــذا  هـــل  عـــش)18).  الثامـــن 

ـــة  ـــات االجتاعي ـــرف املؤسس ـــن ط ـــوم م الي

لالقتصـــاد  الوظيفيـــة  األنظمـــة  أي 

الدميقراطيـــة؟ القانـــون  ودول  العاملـــي 

ســـأترك هنـــا جانبًـــا املســـألة الراهنيـــة 

املعـــارص  العـــامل  يف  ا  جـــدًّ والعســـرية 

ــة  ــة وبالنتيجـ ــة القانونيـ ــة بالشعنـ املتعلقـ

ــأبقي  ــاد. وسـ ــة« االقتصـ ــة »لعوملـ األخالقيـ

باألطروحـــة  املتعلقـــة  املســـألة  عـــى 

يف  هابرمـــاس  عنـــد  الثانيـــة  الرئيســـية 

»القانـــون والدميقراطيـــة«، وهـــي: هـــل 

ـــا  ـــح كونيًّ ـــون صال ـــدأ قان ـــرة مب ـــى فك تتاه

ــي  ــا التـ ــق كونيًّـ ــل للتحقيـ ــة قابـ وبالنتيجـ

(18( I. Kant, Zum ewigen Frieden, Akademie-Ausgabe, VIII, p. 

341-386 ]Vers la paix perpétuelle, trad. Darbellay, PUF, 1974[.
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تعـــود إىل الفكـــرة القدميـــة لحقـــوق اإلنســـان 

الصالحـــة كونيًّـــا مـــع فكـــرة الدميقراطيـــة 

ــذه  ــعب«، هـ ــيادة الشـ ــى »سـ ــق معنـ وفـ

الفكـــرة األخـــرية التـــي ترجـــع حســـب 

هابرمـــاس إىل روســـو وإىل كانـــط؟

مبدئيًـــا ســـأجيب عـــى هـــذه األســـئلة 

بالســـلب. فمثلـــا أرشت إىل ذلـــك فيـــا 

ــة  ــة الصلـ ــًدا عالقـ ــر أبـ ــا ال أنكـ ــبق أنـ سـ

ـــة والفكـــرة  ـــني فكـــرة الدميقراطي ـــة ب الداخلي

ـــة األساســـية لتأســـيس القواعـــد عـــن  اإلجرائي

طريـــق الحـــوار، والتـــي يجـــب أن تضمـــن 

ـــون  ـــن يخضع ـــك الذي ـــشع وأولئ ـــة امل ُهوي

ــوق  ــدة حقـ ــر؛ وحـ ــى آخـ ــني، مبعنـ للقوانـ

املواطنـــني باعتبارهـــم مشعـــني وحقوقهـــم 

الذاتيـــة كبـــش. حتـــى إننـــي مســـتعد 

ـــية  ـــة األساس ـــدة اإلجرائي ـــذه القاع ـــم ه باس

ـــة  ـــزام مـــع هابرمـــاس بالفكـــرة اإلجرائي بااللت

كـــشط رضوري  للدميقراطيـــة  األساســـية 

لتحقيـــق العدالـــة عـــى املســـتوى الكـــوين 

ـــاًل  ـــرية مث ـــز األخ ـــة رول ـــالف محاول ـــى خ ع

ــي  ــعوب« يف التخـ ــون الشـ ــه »قانـ يف مقالـ

ـــيايس  ـــق الس ـــة للتحقي ـــن رشط الدميقراطي ع

ــي)19). ــتوى العاملـ ــى املسـ ــة عـ للعدالـ

(19( J. Rawls, » The law of peoples « , in On human rights. The 

Oxford Amnesty Lectures, 1993, p. 41-81 ]Le droit des gens, 

trad. Guillarme, Esprit, 1996[.

هـــذه  باســـم  مســـتعد  إننـــي  حتـــى 

األساسـيــــــة  اإلجــرائـيـــــــة  القــاعـــــدة 

بالفكـــرة  هابرمـــاس  مـــع  بااللتـــزام 

للديمقراطيـــة  األساســـية  اإلجرائيـــة 

العدالـــة  لتحقيـــق  ضـــروري  كشـــرط 

علـــى  الكونـــي  المســـتوى  علـــى 

 
ً

مثـــال األخيـــرة  رولـــز  محاولـــة  خـــالف 

فـــي مقالـــه »قانـــون الشـــعوب« فـــي 

الديمقراطيـــة  شـــرط  عـــن  التخلـــي 

للتحقيـــق السياســـي للعدالـــة علـــى 

العالمـــي. المســـتوى 

ـــة  ـــدأ الدميقراطي ـــل أن مب ـــد باملقاب أؤك

الشـــعبية«  »الســـيادة  مببـــدأ  املعـــّرف 

ال ميكنـــه بشـــكل مبـــديئ االرتقـــاء إىل 

نفـــس درجـــة الشعنـــة املعياريـــة ملبـــدأ 

القانـــون املشـــرك يف األصـــل مـــع املبـــدأ 

ـــذي  ـــا وال ـــه تاًم ـــق مع ـــي واملتطاب األخالق

ـــان.  ـــوق اإلنس ـــرة حق ـــريه يف فك ـــد تعب وج

حقـــوق  فكـــرة  أن  بالتأكيـــد  صحيـــح 

ــري إىل ذلـــك-  ــاس يشـ ــان -وهابرمـ اإلنسـ

مهيـــأة عـــى خـــالف فكـــرة القواعـــد 

تعبـــري  إليجـــاد  البســـيطة،  األخالقيـــة 

وضعـــي لهـــا يف دســـاتري دول القانـــون 

 DD, p. 100 sq. FG,( الدميقراطيـــة. 

p.112 sq.,). لكـــن يبقـــى هنـــاك توتـــر 

ــي  ــان التـ ــوق اإلنسـ ــني حقـ ــري بـ جوهـ
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ـــارشة عـــى املســـتوى  ميكـــن أن تؤســـس مب

ــا الوضعـــي املحتمـــل  األخالقـــي وتعبريهـ

اإلجرائيـــة  واملارســـة  الدســـاتري  يف 

الخصوصيـــة.  القانـــون  دول  لجميـــع 

أو  حاليًـــا  املوجـــودة  والدميقراطيـــات 

دول  هـــي  احتـــااًل  الخياليـــة  تلـــك 

ـــي  ـــة ه ـــذه النقط ـــة! وه ـــون خصوصي قان

إليهـــا تزامنيـــا مـــن  بالضبـــط املشـــار 

التصـــور الروســـوي »لســـيادة الشـــعب«.

إن هابرمــاس لـــم ينكــر كليــة الصعوبــة 

التــي تنجــم عــن وضــع املبــدأ القانــون 

الكــوين يف نفــس مســتوى مبــدأ الدميقراطية. 

إال أنــه يعتقــد أن هــذه الصعوبــة التــي 

النزعــة  لخطــر  روســو  تصــور  عرّضــت 

القوميــة ورمبــا حتــى للنزعــة الشــمولية 

فقــط  يجــب  مبدئيًــا:  تفاديهــا  ميكــن 

 FG, p.132 ; DD,( هابرمــاس  حســب 

ــية«  ــا السياس ــرة »اإلتيق ــاوز فك p.117) تج

ــو  ــد روس ــة عن ــزال مرتبط ــت ال ت ــي كان الت

معنــى  وفــق  الشــعب«  »ســيادة  بفكــرة 

التحقيــق الــذايت لشــعب ســابق الوجــود 

عــن الدولــة واســتبدال بهــا فكــرة »الوطنيــة 

الدســتورية« التــي تفــرض نفســها اليــوم 

خصوًصــا يف الــدول التعدديــة الكــرى مثــل 

ــدو يل  ــا يب ــه في ــات املتحــدة. غــري أن الوالي

حتــى وإن اســتطعنا اســتبدال فكــرة اإلتيقــا 

السياســية املنتــشة دامئـًـا يف الــدول الوطنيــة 

الــذي  اإلثنــي  التوجــه  )مــع  األوروبيــة 

تتضمنــه) بفكــرة الوطنيــة الدســتورية يف 

ــا  ــه يبقــى واقًع الدميقراطيــات املعــارصة فإنَّ

خصوصيــة  دميقراطيــات  تعدديــة  وجــود 

اليــوم أيًضــا، تــريس عالقــات قامئــة عــى 

القــوة فيــا يخــص السياســة الخارجيــة. 

عويًصــا  حاجــزًا  التعدديــة  هــذه  تبقــى 

أمــام وضــع مبــدأ القانــون الكــوين يف نفــس 

مســتوى املبــدأ الدميقراطــي.

يف  الوضـــع  هـــذا  إهـــال  يشـــكل 

ـــن الســـذاجة  ـــوع م ـــن ن ـــري ع نظـــري التعب

إزاء البعـــد الخارجـــي الـــذي تتضمنـــه 

وهـــذا  الدميقراطيـــة،  السياســـة  أيًضـــا 

مـــا تقـــوم بـــه رغـــم ذلـــك النظريـــة 

مـــع  الحاليـــة  للدميقراطيـــة  الغربيـــة 

النقـــاش الدائـــر مثـــاًل بـــني الجاعاتيـــني 

إىل  الفالســـفة  ينـــزع  والليراليـــني)0)). 

)20) فيا يخص النقاش بني الليراليني والجاعاتيني ينظر: 

R. Forst, Kontexte der Gerechtigkeit. Politische Philosophie jen-

seits von Liberalismus und Kommunitarismus, Suhrkamp, 1994,

وأيًضا:

(Gemeinschaft und Gerechtigkeit, ed. pat M. Brurnlik et H. 

Brunkhorst, Fischer, 1993(.

عى وجه الخصوص انظر: 

K.-O. Apel, “Das Anliegen des anglo-amerikanischen “Kom-

munitarismus” in der Sicht der Diskursethik”, in Gemeinschaft 

und Gerechtigkeit, op. cit, p. 149-172. 2
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موضعـــة الطابـــع األخالقـــي والقانـــوين 

للسياســـة بشـــكل أولـــوي ضمـــن تصـــور 

دميقراطيـــة  عامليـــة  داخليـــة  سياســـة 

عندمـــا  حينـــذاك  ونتفاجـــأ  مفرضـــة، 

طـــرف  مـــن  االقـــراح  هـــذا  يتهـــم 

ــر  ــه يعـ ــة بكونـ ــال- غربيـ ــارات الـ الحضـ

عـــن مركزيـــة ثقافيـــة ســـاذجة للغـــرب. 

يظهـــر التريـــح العنيـــف عـــن هـــذه 

املركزيـــة الثقافيـــة الســـاذجة حقيقـــة يف 

أطروحـــة روريت: ال ميكننـــا أبـــًدا الدفـــاع 

دوليًّـــا عـــن الطابـــع املـــرر للدميقراطيـــة 

ــفي،  ــدأ فلسـ ــاس مبـ ــى أسـ ــة عـ الغربيـ

مـــن  العكـــس  عـــى  باألحـــرى  يجـــب 

املبـــادئ  قبـــول  نجعـــل  أن  ذلـــك 

إىل  االنتـــاء  عـــى  متوقًفـــا  الفلســـفية 

ــن  ــا: مـ ــي عمليًّـ ــا يعنـ ــايف، مـ ــد ثقـ تقليـ

واقـــع تبنـــي الـــراث الثقـــايف الغـــريب 

بشـــكل إيجـــايب)21).

هابرمــاس  عنــد  الكــوين  املوقــف  إن 

يختلــف بالتأكيــد جذريًّــا عــن موقف روريت 

أو ماكنتــري. يجــب رغــم ذلــك اإلقــرار بأنــه 

ــرايل/  ــي اللي ــاش األمري ــع النق ــم م يتقاس

(21( R. Rorty, “The priority of Democracy to Philosophy”, in Ob-

jectivism, Relativism and Truth, Cambridge UP, 1991, p. 175-196. 

انظر بهذا الخصوص نقدي يف:

(K.-0. Apel, Dis kurs und Verantwortung, op. cit, p. 397 sq(.

الجاعــايت الفرضيــة القائلــة أنــه ميكننــا 

النقــاش  منهجــي يف  بشــكل  نتجاهــل  أن 

حــول العالقــة بــني املبــدأ القانــوين واملبــدأ 

الدميقراطــي بُعــد إثبــات الــذات للــدول 

 DD,( ــة ــة الخارجي ــة يف السياس الخصوصي

p.142 FG,p.158 ;). أُقــّر أننــي أعتــر هذا 

املوقــف مــن حيــث املبــدأ خاطــئ وســاذج.

لــي حتــى وإن  يبــدو  أنــه فيمــا   غيــر 

اإلتيقـــــا  فكـــــرة  اســـــتبدال  استطعـنــــا 

فــي  دائًمــا  المنتشــــرة  السياســيـــة 

)مــع  األوروبيــــــة  الوطنيـــــة  الـــــــدول 

التوجـــــه اإلثنـــــــي الـــــــذي تتضمنـــــــــه( 

فــي  الدستوريـــــــــــة  الوطنيــة  بفكــرة 

ــه يبقــى 
َّ
الديمقراطيــات المعاصــرة فإن

ديمقراطيــات  تعدديــة  وجــود  واقًعــا 

ــا، ترســي عالقــات 
ً

خصوصيــة اليــوم أيض

يخــص  فيمـــــا  القـــوة  علـــــى  قائمـــــة 

الخارجيـــــة. السـيـاســــة 

باالســـتعانة  ميكننـــا  أنـــه  والواقـــع 

بهـــذا اإلنـــكار أن نجعـــل مـــن البديهيـــات 

األمريقيـــة التـــي ترفـــض وضـــع مبـــدأ 

نفـــس  يف  كونيًّـــا  الصالـــح  القانـــون 

مســـتوى املبـــدأ الدميقراطـــي غـــري مرئيـــة 

اصطناعيًـــا. فيمكننـــا بذلـــك مثـــاًل إخفـــاء 

ــاش العاملـــي  ــر يف النقـ ــود توتـ ــع وجـ واقـ
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الدائـــر اليـــوم حـــول حقـــوق اإلنســـان 

بـــني فكـــرِة حـــق كوســـموبوليتي نابـــع 

ـــة  ـــدول الخصوصي ـــاِح ال ـــراد، وإلح ـــن األف م

عـــى عـــدم تدخـــل الهيئـــات العامليـــة يف 

ــع  ــيًا مـ ــك تاشـ ــيادية وذلـ ــم السـ حقوقهـ

هـــذا  إن  التقليـــدي.  الـــدويل  القانـــون 

التوتـــر يبـــني أنـــه مـــن غـــري املمكـــن 

لصالـــح  األخالقـــي  بالتحفـــظ  التـــذرع 

كونيًـــا  الصالحـــة  اإلنســـان  حقـــوق 

ــذا التحفـــظ الـــذي  ــة، هـ ــة مبدئيـ بطريقـ

ــابًقا عـــى الحـــق الطبيعـــي  ــا سـ كان قامئًـ

والحًقـــا عـــى الحـــق العقـــالين والـــذي 

بإمكانـــه أن يقـــوم اليـــوم عـــى التداوليـــة 

ــة  ــندنتالية عـــى خـــالف كل وضعنـ الرنسـ

ــة  ــاق قانونيـ ــى أنسـ ــق معنـ ــون وفـ للقانـ

يســـتمر  أن  باألحـــرى  يجـــب  الخاصـــة. 

النقـــاش حـــول حقـــوق اإلنســـان. كـــا 

ــذ  ــار أن يأخـ ــذا اإلطـ ــه يف هـ ــب عليـ يجـ

بعـــني االعتبـــار كليًـــا حجـــج الـــدول التـــي 

هـــي يف طريـــق النمـــو -مثـــل الصـــني 

ذاتهـــا- حجًجـــا  إىل  هـــي  تنظـــر  كـــا 

ــة  ــات ماديـ ــاب فرضيـ ــل أن غيـ ــن قَِبيـ مـ

ــص بقـــوة يف نظـــر  للنجـــاة ميكـــن أن يقلِـّ

ـــة  ـــة الفردي ـــوق الحري ـــة حق ـــخاص قيم األش

هـــذا  يف  للكلمـــة،  الغـــريب  باملعنـــى 

ــور  ــاين يف التطـ ــق إنسـ ــن لحـ ــار ميكـ اإلطـ

املـــادي أن يتبـــوأ املحـــل األول مؤقتًـــا.

يتـــم التعبـــري يف فضائنـــا الخـــاص عـــن 

التوتـــر بـــني الحـــق الـــذي هـــو موضـــوع 

انخـــراط كـــوين والـــذي يجـــد مكانـــه 

الدســـاتري،  ديباجـــات  يشء يف  كل  قبـــل 

ـــتجيب  ـــذي يس ـــيايس ال ـــاش الس ـــني النق وب

ــة  ــي املصلحـ ــة بداعـ ــكالت املتعلقـ للمشـ

ــرى  ــويص: نـ ــيايس خصـ ــام سـ ــا لنظـ العليـ

ذلـــك خاصـــة يف النقاشـــات املســـتمرة 

حـــول قانـــون األجانـــب، قانـــون الهجـــرة 

وقانـــون اللجـــوء. وليـــس يف إمـــكان أيـــة 

دولـــة دميقراطيـــة هنـــا أن تنـــح نفســـها 

امتيـــاز إلحـــاق مصالحهـــا الخاصـــة مببـــدأ 

ــو  ــا وهـ ــح كونيًـّ ــان الصالـ ــوق اإلنسـ حقـ

مـــا مـــن شـــأنه أن يكـــون متســـًقا.

تجـــاوز  هنـــا  ميكننـــا  ال  لذلـــك 

النظـــرة التـــي صاغهـــا كانـــط بشـــكل 

مـــن  الســـابع  مقرحـــه  يف  مقتضـــب 

كتـــاب فكـــرة تاريـــخ كـــوين مـــن وجهـــة 

ــول: »إن  ــن يقـ ــموبوليتية أيـ ــر كوسـ نظـ

مشـــكلة وضـــع دســـتور مـــدين كامـــل 

عالقـــات  إرســـاء  مبشـــكلة  مرتبطـــة 

ــة  ــون متوافقـ ــدول تكـ ــني الـ ــة بـ خارجيـ

ــا  ــكان حلهـ ــس باإلمـ ــون، وليـ ــع القانـ مـ

خـــارج هـــذه األخـــرية«)22).

(22( Akademie-Ausgabe, t. VIII, p. 24. 
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كتــب عــامل االجتــاع زيغمونــت باومــان 

 ،((9(5( يف  املولــود   (ZygmuntBauman(

حــوايل عشيــن كتابًــا أربعــة فقــط منهــا 

ــة  ــف البشي ــية: التكالي ــت إىل الفرنس ترجم

 Les coûts humains de la( للعوملــة 

mondialisation)؛ الحداثــة والهولوكســت 

الحيــاة  )Modernité et Holocauste)؛ 

ومؤخــرًا،   (La Vie en miettes( مفتتــة 

بــني  العالقــات  الســائل. هشاشــة  الحــب 

 L’Amour liquide.De la( البــــشـــر)1) 

 .(fragilité des liens entre les hommes

وعــى الرغــم مــن أن مــا بعــد الحداثــة 

معّمــم  تفكيــك  كمؤسســة  عــادة  تفــر 

مــن دون طمــوح إتيقــي أو ســيايس، فــإن 

زيغمونت باومـــــان مــن دون أن يســـــعى 

زيغمونــت باومــان لتمجيــد مــا بعــد الحداثة 

ــتها  ــرح دراس ــل يق ــار، ب ــا باختص وال نقده

األكــرث وضوًحــا.  املجتمعيــة  يف خصائصهــا 

وإذا كان فكــر باومــان قــد ظــل مطبوًعــا 

انشــغاله  فــإن  باملاركســية،  طويلــة  ملــدة 

(1( Zygmunt Bauman, les coûts humains de la mondialisation, 

trad. De l’anglais par Alexandre Abensour, Paris, Hachette, 

1999 ; Modernité et holocauste, trad. De l’anglais par Paule 

Guivarch, La Fabrique, 2002 ; La Vie en miettes. Expérience 

postmoderne et moralité, trad. de l’anglais par Christophe 

Rosson, Rodez/Nîmes, Le Rouergue/Chambon, 2003 ;L’Amour 

liquide. De la fragilité des liens entre les hommes, trad. de 

l’anglais par Christophe Rosson, Rodez/Nîmes, Le Rouergue/

Chambon, 2004.

ــز  ــرية ارتك ــنوات األخ ــذه الس ــزي يف ه املرك

باألحــرى يف التعــرف عــى تشــظّي بنيــات 

املعنــى قيــد العمــل فيــا بعــد الحداثــة. 

ــري  ــة يف تفك ــل مختلف ــة مراح ــا مالحظ ميكنن

ــا  زيغمونــت باومــان، وبشــكل خــاص انطالقً

مــن مؤلفاتــه األربعــة املرجمــة إىل الفرنســية 

والتــي نقــرح تقديــم مالمــح عنهــا، وكل 

ا.  مرحلــة تقــع ضمــن أفــق نقــدي نوعــي جــدًّ

بروز العصر ما بعد الحداثي 
والتباسات التجربة اإلتيقية: 

فــإن  باومــان،  إىل زيغمونــت  بالنســبة 

ــل الهولوكســت تســمح  ــة محــدودة مث تجرب

ــرض  ــم ف ــاب يزع ــات كل خط ــف التباس كش

ــة.  ــاملة ومعياري ــة ش ــي بكيفي ــاء إتيق اقتض

أن  تبيــان  إىل  باومــان  يســعى  بهــذا، 

ــني  ــد ب ــاء فري ــة التق ــت كان نتيج الهولوكس

عوامــل يف ذاتهــا عاديــة وجاريــة. إنــه يريــد 

ــركة  ــن املش ــض األماك ــض بع ــذا رف ــن ه م

لليهــود: مأســاة  حــول اإلبــادة الجاعيــة 

نزعــة  ُذروة  اليهــودي،  للتاريــخ  داخليــة 

ــة، حــادث مســار ال  معــاداة الســامية األملاني

ــة ... يــدرس  ــل التفســري للحضــارة الغربي يقب

الطريقــة  خــاص  بشــكل  االجتــاع  عــامل 

الصناعيــة  اإلبــادة  بهــا  نســخت  التــي 

إجراءاتهــا وأجهزتهــا حــول مخططــات الفعــل 
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املصنعــة.  للبلــدان  العقــالين  البريوقراطــي 

ــي  ــام صناع ــداد لنظ ــفيتز كامت ــل أوش بتحلي

حديــث، املجرمــني النازيني مثل رجــال عاديني 

ــادة،  ــة اإلب ــة عملي ــم ديناميك اســتولت عليه

ــده إلدراج الهولوكســت يف  ــان جه ــذل باوم ب

قلــب املجتمــع الحديــث. بكيفيــة ماكــرة إىل 

ــا يتضمــن إعفــاء  ــاك نزوًع حــد مــا، فــإن هن

وبتفســريه  الهولوكســت  بفصــل  الحداثــة 

ــة،  ــة )همجي ــل حديث ــا قب ــوى م ــان ق كهيج

ال عقالنيــة، يتعــذر رفضهــا) منهزمــة منــذ 

مــدة طويلــة يف املجتمعــات املســاة عاديــة. 

ــا  ــم التحكــم فيه ــم يت ــوى لـ ــل هــذه الق مث

ــد عــن طريــق التحديــث األملــاين  بشــكل جيّ

ــة بشــكل  ــد ثاني الفاشــل. هــذه املأســاة تؤك

متناقــض وغــري مبــارش أســطورة الحضــارة 

عــى  للعقــل  انتصــاًرا  بوصفهــا  الحديثــة 

ــا  األهــواء وكــذا القناعــة اإلضافيــة التــي َوفًق

ــّكل هــذا االنتصــار خطــوة حاســمة  ــا يُش له

التاريخــي لألخــالق.  عــى ســبيل التطــّور 

وبهــذا يتـّـم االنتقــال مــن الحداثــة إىل العــر 

ــري  ــة غ ــر بنتيج ــق األم ــا، يتعل ــغ. أحيانً البال

متوقعــة للحداثــة أو كذلــك بــروز عــر مــا 

ــك فمــن املســتحيل  ــة. ومــع ذل بعــد الحداث

الحكــم بنتائــج األحــداث التــي قــادت إىل 

هــدم القيــم الحديثــة. مهــا يكــن الســبب، 

ــق بتحمــٍل كامــل للمســؤوليات  ــر يتعل فاألم

بنائيــة. بطريقــة  النتائــج  واســتخالص 

بشــكل متزايــد، صــارت تخوفاتنــا مرتبطــة 

بنهايــة العــامل التــي أضحــت ممكنــة بواســطة 

ديناميكيــة الحضــارة التكنولوجيــة كــا هــي: 

حــالًّ  التكنولوجيــا  تعــد  لـــم  اليــوم، 

للمشــكالت؛ إنهــا تثــل باألحــرى إمكانيــة 

معطــاة  تكنولوجيــا  إىل  املــرور  أو  النفــاذ 

ــد، الواحــدة بعــد األخــرى،  تحــدد مــن جدي

أجــزاء الواقــع اإلنســاين باعتبارهــا مشــكالت 

تطالــب عــى وجــه الرعــة بحــّل)2). 

لهــذا ينبغــي أن تستشــكل املســؤولية وأن 

ــات  ــب اإللزام ــتمرار حس ــا باس ــاَد تأويله يع

الجديــدة. وهكــذا تــأيت الرهانــات السوســيو 

يف  باومــان  تحاليــل  لتعــزز  اقتصاديــة 

التكاليــف البشيــة للعوملــة. 

ي: 
ّ
وجود متشظ

 ((998( ســنة  الصــادر  الكتــاب  يف 

تحــــت عنــــــــــوان العوملــــــة. النتائــج 

 Globalsation. The( اإلنســـــــانـــيــــــــة

البعــد  حيــث   ،(HumanConsequences

ــان  ــن باوم ــك، يدي ــال ش ــن ب ــدي متضم النق

ــى  ــن ع ــي تهيم ــتالب الت ــوى االس ــّدة ق بح

الســوق.  إللزامــات  الخاضعــة  مجتمعاتنــا 

ــرد  ــر خــاص أال وهــو أن الف ــد عــى أم ويؤك

(2( Z. Bauman, Modernité et holocauste, op. cit., p.274.
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مييــل إىل أن يصبــح مســتهلًكا وأن وجــوده 

يُســتلب يف وثبــة اســتهالك رشِه. مــن الناحية 

املثاليــة، املواطــن مــا بعــد الحــدايث ال ينبغــي 

لــه  تكــون  أال  اختيــاره، يجــب  يثبــت  أن 

ــر  ــه أال يعت ــة، كــا ينبغــي ل التزامــات نهائي

الحاجــة مشــبعة تاًمــا، والرغبــة بوصفهــا 

مطلقــة. إن مــا يهــم قبــل كل يشء، هــو 

وااللتزامــات.  للعقــود  املتبّخــر  الطابــع 

فمنظــور تحمــل نتائــج أفعالــه، مهــا تكــن، 

ــا  ــا طامل ــق أو إحراج ــارة للقل ــل إث ــدو أق يب

بعيــدة. وإذا كانــت  أو  أكيــدة  أنهــا غــري 

الحداثــة قــد أثــارت أجــل اإلشــباع عــى أمــل 

أنــه تشــبّع مــرة أخــرى حاملــا ينتهــي األجــل، 

ــدايث  ــد الح ــا بع ــامل م ــص الع ــا يخ ــا في أم

فإنَّــه يُبــّش بأجــل الدفــع. وإذا كانــت دفاتــر 

ــإن  ــة، ف ــاة الحداثي ــب الحي ــي ل ــار ه االدخ

باومــان  أعــني  يف  صــارت  القــرض  بطاقــة 

ــدم  ــة. تق ــد الحداثي ــا بع ــاة م ــم الحي براديغ

ــن  ــة م ــه مجموع ــامل وكأن ــوم الع ــة الي الثقاف

الشــذرات والحلقــات حيــث ال تطــرد صــورة 

ــا  ــتبدل ذاته ــا إال يك تس ــابقتها وال تعوضه س

ــع. ــي تتب ــة الت اللحظ

ـــاه  ـــح االنتب ـــة هـــذه، أصب  يف ســـطوة اآلني

ـــى  ـــوب حت ـــكل يشء محس ـــادر، ف ـــدر املص أن

ـــوى؛ ألن  ـــة قص ـــغ، كثاف ـــري بال ـــه تأث ـــون ل يك

ـــتمرار  ـــه باس ـــا أن ـــئم اآلن، مب ـــد س ـــال ق الخي

ـــاك  ـــون هن ـــب أن يك ـــه، يج ـــدوم. وإلثارت مص

عـــى الـــدوام صدمـــات أكـــرث عنًفـــا وأكـــرث 

ـــالن  ـــن البط ـــوع م ـــابقة. ن ـــن الس ـــًا م تحطي

ــاه  ــاس إىل أن االنتبـ ــن بالقيـ ــوري يُهيمـ الفـ

ـــي  ـــه ينبغ ـــدودة وأن ـــدرة مح ـــى ق ـــر ع يتوف

تـــرك املـــكان مبـــارشة الســـتيعاب مشـــاهري 

جـــدد، موضـــات أو لوبيـــات.

ــذي  ــة الـ ــن الحريـ ــاء مـ ــذا الفضـ يف هـ

وإىل  املواطنـــني  إىل  باســـتمرار  يعطَـــى 

املســـتهلكني مـــا بعـــد الحداثيـــني، فـــإن 

تكمـــن  نهايـــة.  بـــال  تتغـــرّي  القواعـــد 

اإلســـراتيجية يف عـــدم إطالـــة أي جـــزء، 

ـــي إزاء  ـــذر حقيق ـــى ح ـــل ع ـــا يحم ـــو م وه

التزامـــات طويلـــة األمـــد. يتعلـــق األمـــر 

بشـــكل أعمـــق برفـــض عـــدد معـــني مـــن 

املبـــادئ، رفـــض التثبيـــت بكيفيـــة أو بأخـــرى، 

عـــدم الشـــعور باالرتبـــاط إىل مـــكان، عـــدم 

ـــم  ـــدم القس ـــل، ع ـــًة ملي ـــه كلي ـــس حيات تكري

يشء وال إىل شـــخص، عـــدم  والوفـــاء ألي 

الرغبـــة يف التحكـــم باملســـتقبل: الســـهر 

عـــى أال تبقـــى نتائـــج اللعـــب عالقـــة بـــه 

ـــدوم.  ـــي ت ـــؤوليات الت ـــن املس ـــى ع وأن يتخ

ـــارض  ـــل الح ـــر حم ـــا بحظ ـــر أيًض ـــق األم يتعل

عـــى املـــايض. وإجـــااًل، يتعلـــق األمـــر 

وفصلـــه  طرفـــني،  إىل  الحـــارض  بتقســـيم 

عـــن كل شـــكل مـــن التأريخيـــة، بإلغـــاء 
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كل صـــورة مـــن زمـــان آخـــر مـــن مجمـــوع 

الحـــارضة:  لآلنـــات  جزافيـــة  حصـــة  أو 

فهـــذا هـــو املجمـــوع الـــذي يعمـــل 

ـــة  ـــاء كل عالمـــة متجـــذرة أو مثبت عـــى إخف

ــامل،  ــط العـ ــة لخرائـ ــلطته الخاصـ ــن سـ مـ

ومـــن مخططـــات حيـــث ترســـم مســـارات 

حيواتنـــا. ففـــي حيـــاة املســـتهلك، القيـــام 

بســـفر ممتـــع أفضـــل وأمتـــع بكثـــري مـــن 

ــة)3). ــول إىل وجهـ الوصـ

ُيهيمــن  الفــوري  البطــالن  مــن  نــوع 

بالقيــاس إلــى أن االنتبــاه يتوفــر علــى 

تــرك  ينبغــي  وأنــه  محــدودة  قــدرة 

المــكان مباشــرة الســتيعاب مشــاهير 

لوبيــات. أو  موضــات  جــدد، 

مـــن البديهـــي إذن أال تفعـــل العوملة ســـوى 

بتكثيـــف هيمنـــة الســـوق ونزعـــة املغازلـــة 

ـــتهالكية. ـــة donjuanisme) االس )الدونجواني

الهوس األمني، نتيجة للعولمة؟

إن تحاليـــل باومـــان للعوملـــة تبـــني أنـــه 

وبعيـــًدا عـــن إخضـــاع أمنـــاط الحيـــاة لتوحيـــد 

(3( Z. Bauman, les coûts humains de la mondialisation,op. cit., 

p.130.

ـــافات  ـــة املس ـــري حيادي ـــن تأث ـــإن م ـــع، ف موس

الفضائيـــة ـ الزمنيـــة معارضتهـــا. إنهـــا تخلّـــص 

ــي  ــة وتعطـ ــود اإلقليميـ ــن القيـ ــض مـ البعـ

بعـــًدا إقليميًّـــا خارقًـــا لـــدالالت جاعويـــة. 

ــا  ــرى، فإنهـ ــر أخـ ــة نظـ ــن وجهـ ــن، مـ لكـ

تحـــرم مـــن داللتهـــا ومـــن قوتهـــا الهوويـــة 

ـــاس مرتبطـــني  ـــذي يظـــل بعـــض الن ـــم ال اإلقلي

بـــه بـــال رجعـــة. إن الداللـــة األكـــرث عمًقـــا 

ــع  ــل إىل الطابـ ــي تحيـ ــة التـ ــرة العوملـ لفكـ

ـــة.  ـــؤون العاملي ـــب للش ـــدود واملتقل ـــال مح ال

ـــز  ـــال تيّ ـــد وال ـــال تحّدي ـــط مـــن ال ضمـــن محي

ـــال واالنســـياق  ـــن االمتث ـــة م ـــإن نزع ـــذا، ف كه

تفـــرض نفســـها، وإن الخـــوف مـــن االنحـــراف 

يصبـــح تـــردًدا دامئًـــا ويرجـــم بالحاجـــة إىل 

ــان  ــوم باومـ ــتوى يقـ ــذا املسـ ــن. يف هـ األمـ

ـــذه  ـــن ه ـــة لألم ـــج الحاج ـــف تنت ـــل كي بتحلي

مـــن عمليـــة معممـــة للتشـــظي والتفتـــت. 

ـــتقرار  ـــدم اس ـــة، زاد ع ـــت العومل ـــا تكثف وكل

مرجعياتنـــا للمعنـــى وزاد معهـــا إيقـــاظ 

غريـــزة االنطـــواء. وكلـــا ازدادت كذلـــك 

التدفقـــات بأكـــرث عنـــف اتســـعت الحاجـــة 

إىل األمـــن، إىل حـــد اتخـــاذ أشـــكال رمزيـــة: 

ـــا بهـــا مـــن طـــرف  الرغبـــة يف أن يكـــون معرفً

ـــون  ـــن، أال يك ـــرف اآلخري ـــن ط ـــع وم املجتم

خاصـــة مهمًشـــا، أن يوجـــد يف وضعيـــة 

أكيـــدة. يف هـــذه الحالـــة مـــن الخـــوف مـــا 

بعـــد الحـــدايث لعـــدم االكتفـــاء أو ملـــا هـــو 
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ــا  ــي أيًضـ ــة هـ ــإن الوضعيـ ــري كاٍف«، فـ »غـ

ــه  ــزء منـ ــذا يف جـ ــع هـ ــة. ويرجـ ــرث دقـ أكـ

ــه،  ــل فيـ ــذي تعمـ ــى الـ ــامل وحتـ إىل أن العـ

ـــا للعـــامل الحديـــث الكالســـيي، متشـــظٍّ  وخالفً

ومجـــزأ.

إن  حيـــث  مجموعـــة  لســـنا  نحـــن 

ـــابًقا  ـــت س ـــة بُذل ـــة الحديث ـــات الدول طموح

ـــا مجمـــوع أفـــراد  للذوبـــان يف شـــمول، إمنَّ

ـــم  ـــوا لحاله ـــم ترك ـــرث بأنه ـــرث فأك يشـــعرون أك

أن  الفـــرد  عـــى  وينبغـــي  )مهملـــون). 

يتغلـــب عـــى الـــال يَقـــني. كل واحـــد يجـــد 

نفســـه يف الوقـــت ذاتـــه قـــد ُســـلِّم لرعايـــة 

ــل  ــون ثقـ ــن ينزعـ ــراء الذيـ ــات الخـ خدمـ

ـــا  ـــم عوًض ـــر تنظي ـــا ع ـــن أكتافن املســـؤولية ع

ـــق.  ـــري للقل ـــل واملث ـــم الثقي ـــل الفه ـــا حم عن

فالخـــرات مـــن كل نـــوع تُشـــّكل يف هـــذا 

املعنـــى ســـلطة هائلـــة لتحييـــد أحاسيســـنا 

األخالقيـــة. وتكبـــح البريوقراطيـــة بشـــكل 

معتـــر االندفاعـــات األخالقيـــة، وتجعـــل 

ـــا.  ـــي ممكًن ـــن النمـــط امليتافيزيق ـــذا رشًّا م به

الحياة األخالقية في عصر التشظي: 

 إن للحارضيـــة ]النزعـــة أخـــذ بعـــني 

ــن  ــي تهيمـ ــارض[ التـ ــن الحـ ــار الزمـ االعتبـ

الحيـــاة  عـــى  قّويـــة  تأثـــريات  اليـــوم 

األخالقيـــة. ألن متابعـــة اندفـــاع أخالقـــي 

ـــؤولية  ـــل املس ـــرض تحم ـــات ويف ـــاج لثب يحت

لزمـــن طويـــل. إذن الـــال التـــزام واالنهـــام 

ـــد إذن تحـــت شـــكل  ـــات ترت ـــب االلتزام بتجّن

امنحـــاء االندفـــاع األخالقـــي وكـــذا الحـــط مـــن 

قيمـــة املشـــاعر األخالقيـــة. هـــذا االنتقـــاص 

ــف  ــه يكشـ ــو أنـ ــا لـ ــدو كـ ــن أن يبـ ميكـ

عـــن خـــالف صـــارخ مـــع عبـــادة العالقـــة 

ـــرى  ـــمة األخ ـــخاص، الس ـــني األش ـــة ب الحميمي

الكبـــرية للوعـــي مـــا بعـــد الحـــدايث. ومـــع 

هـــذا فـــال ميثـــل هـــذا تناقًضـــا أساســـيًا. إن 

ـــرث  ـــع إال أك ـــي يف الواق ـــا ه ـــادة م ـــذه العب ه

مـــن تعويـــض ســـيكولوجي للوحـــدة التـــي 

تحيـــط باألفـــراد والفجـــوات التـــي تفصـــل 

ـــذا  ـــورة. ه ـــرث خط ـــا أك ـــة دوًم ـــم بكيفي بينه

ـــة  ـــات املجمع ـــى الكتاب ـــب ع ـــوع يغل املوض

 .(la vie en miettes( ـــة ـــاة مفتت ضمـــن الحي

نتعـــرف بالفعـــل عـــى الفكـــرة القائلـــة إن 

جـــذور املشـــكالت األخالقيـــة للمجتمعـــات 

ـــود  ـــا بصع ـــط عموًم ـــة ترتب ـــد الحداثي ـــا بع م

ـــان بالخصـــوص  ـــأىت باوم ـــد ت ـــراث. لق ـــال اك ال

ـــيء،  ـــزم ب ـــي ال تلت ـــات الت ـــة االلتزام إىل إدان

األفعـــال التـــي ال تحمـــل أي داللـــة، إجـــراءات 

التوضيـــع والتقييـــس يحتمـــل دوًمـــا أن تحيـــَد 

لقـــاء أصيـــاًل مـــع الغـــري: »ففـــي عـــامل الســـائح، 

تـــم ترّويـــض الغريـــب، لــــم يعـــد يخيـــف 

أبـــًدا«، فهـــل ينبغـــي تحمـــل هـــذه األلفـــة 

ـــة؟  ـــاؤمية راديكالي ـــة تش ـــو نزع ـــه نح والتوج
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ـــددة  ـــن مح ـــا تك ـــة، مه ـــات الحالي إن األزم

ــن  ــد عـ ــذا الحـ ــذر لهـ ــل تنـ ــارحة، فهـ وشـ

أزمـــة أخالقيـــة؟ 

انتقـــال  تصـــور  باومـــان  يقـــرح   

ــا  ــزام. إننـ ــاق إىل االلتـ ــن االتفـ ــي مـ حقيقـ

ــا أخالقيًّـــا يف  نشـــهد هنـــا بوضـــوح انعطافًـ

تفكـــري السوســـيولوجي الـــذي يؤكـــد بهـــذا 

ــة يف الكتابـــني  ــية لــــم تكـــن مدركـ حساسـ

ـــذه اللحظـــة  ـــن ه ـــابًقا. وم ـــا س ـــار إليه املش

ليفينـــاس  إميانويـــل  الفيلســـوف  يصبـــح 

إىل  بالنســـبة   (Emmanuel Levinas(

األخالقيـــة  إن  باومـــان مرجًعـــا حاســـًا. 

ــا التـــي تكـــون عـــادة  املميـــزة عـــن اإلتيقـ

ـــب  ـــذي يج ـــر ال ـــغال باآلخ ـــي انش ـــة، ه أداتي

ـــود  ـــة. الوج ـــن الراديكالي ـــوع م ـــمل ن أن يش

ــزام  ــان إىل التـ ــب باومـ ــري حسـ ــذي يشـ الـ

والـــذي   (l’Autre( اآلخـــر  مـــع  عاطفـــي 

ـــار  ـــزام يف مس ـــل أي الت ـــون قب ـــي أن يك ينبغ

ـــق باآلخـــر )l’Autre). مـــن  فعـــل نوعـــي يتعل

ــرد  ــدل العواطـــف مجـ ــم يفـــرض أن تعـ ثـ

لــــ  ــود  ــع )être-avec) إىل وجـ ــود مـ الوجـ

ــة  ــري العاطفـ ــة، تشـ )être-pour). يف البدايـ

إىل خـــروج مـــن حالـــة الـــال اكـــراث. فيـــا 

بعـــد، تســـحب اآلخـــر )l’Autre) مـــن عـــامل 

التناهـــي واليقـــني املنمـــط وتقذفـــه يف فضـــاء 

ـــريًا،  ـــرر. أخ ـــاؤل والتح ـــي، للتس ـــد فرع تحدي

ـــامل  ـــن ع ـــر )l’Autre) م ـــة اآلخ ـــّرر العاطف تُح

االتفـــاق وتنقلـــه إىل عـــامل ال تنطبـــق عليـــه 

أيـــة قاعـــدة كونيـــة، بينـــا تلـــك التـــي تطبـــق 

هـــي بشـــكل مفتـــوح وجـــّي، ليســـت كونيـــة، 

خصوصيـــة. مـــن خـــالل هـــذه املراحـــل الثالث، 

ـــر  ـــن اآلخ ـــل م ـــي يجع ـــزام العاطف ـــإن االلت ف

)l’Autre) مشـــكاًل بالنســـبة إىل األنـــا. مثـــل 

ـــن  ـــة ضم ـــن مدرك ـــم تك ـــكالية لـ ـــذه اإلش ه

إتيقـــا مـــا فـــوق الفرديـــة، التـــي تنظـــم كل 

ـــق  ـــى عات ـــع ع ـــًدا، يق ـــن اآلن فصاع يشء. م

األنـــا وحـــده الفعـــل والقيـــام بـــيء غـــري 

 .(l’Autre( ـــر ــوص اآلخ ــلًفا بخصـ ــدٍّ سـ معـ

هـــذا األخـــري ميـــر تحـــت مســـؤولية األنـــا. 

ــة  ــة األخالقيـ ــدأ حقيقـ ــشط تبـ ــذا الـ وبهـ

بالنســـبة إىل باومـــان باعتبارهـــا إمكانيـــة 

للخيـــار بـــني الخـــري والـــش: 

ــا  ــد، وعندمـ ــري إىل القواعـ ــا أشـ عندمـ

ــر  ــي باآلخـ ــي تجمعنـ ــة التـ ــل العالقـ أمثـ

مثـــل مـــادة يف جملـــة روابـــط مشـــابهة، 

منـــوذج لفئـــة، حالـــة مســـتخلصة مـــن 

ـــؤولية  ـــن كل مس ـــُت م ـــة، أُفلِ ـــدة عام قاع

مـــن  باإلجـــراء.  املتعلقـــة  تلـــك  عـــدا 

باآلخـــر  كـــوين مرتبـــط  جانـــب آخـــر، 

أين  يعنـــي  فذلـــك  عاطفيـــة  بوســـائل 

ــا  ــه مـ ــذا كلـ ــوق هـ ــه، وفـ ــؤول عنـ مسـ

ــه  ــال فعـــي أن يقدمـ ــن لفعـــي أو لـ ميكـ
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لـــه. أنـــا لســـت رقـــًا، مـــادة قابلـــة 

للتبـــادل ضمـــن مجموعـــة، ثغـــرة ميكـــن 

ردمهـــا يف شـــبكة عالقـــات)4).

 (l’Autre( يف حـــني، ملـــا يأخـــذ اآلخـــر

يف شـــبكة عواطفـــي فذلـــك يحـــدث تبعيـــة 

جديـــدة، تبعيـــة متبادلـــة: هـــذه التبادليـــة 

تصبـــح مســـؤولية وحيـــدة.

يف الوقـــت نفســـه، يرجـــع لـــكل واحـــد 

ـــؤواًل  ـــون مس ـــأن تك ـــد ب ـــر القص ـــا بتطوي من

إىل مســـؤولية عمليـــة، وملئهـــا مبضامـــني 

ــا )a priori)، أن  ــا قبليًّـ ــت لهـ ــي ليسـ التـ

يناضـــل حتـــى يكـــون ممكًنـــا، ضـــد كل 

هـــذه  يف  لتنفيذهـــا.  مللئهـــا،  احتـــال، 

فـــإن  كفاًحـــا،  تصبـــح  التـــي  العالقـــة 

الوجـــود لَيُشـــري إىل كونـــك مســـؤواًل عـــن 

تكـــون  أن  ويفـــرض   ،(l’Autre( اآلخـــر 

ـــر  ـــام آخ ـــع نظ ـــة م ـــًدا مقارن ـــا وبعي مضايًَق

موجـــود مســـبًقا. وهـــو مـــا يعنـــي أن 

ــة.  ــة الحريـ ــا مرادفـ ــي أيًضـ ــؤولية هـ املسـ

ـــم  ـــد. ولـ ـــب بع ـــم يكت ـــل لـ ـــار الفع إن مس

يتحـــدد التمييـــز بعـــد بـــني الخـــري والـــش. 

ـــان  ـــًدا باوم ـــص جي ـــتوى، يتقم ـــذا املس يف ه

ـــع الرســـمي  ـــزع الطاب ـــاس يف ن ـــوح ليفين طم

ـــن  ـــزء م ـــة بج ـــر املطالب ـــر ع ـــة باآلخ للعالق

(4( Z. Bauman,La Vie en miettes, op. cit., p.335.

ــلوك  ــة يف السـ ــرة باطنـ ــتقاللية املعتـ االسـ

األخالقـــي. تفلـــت االســـتقاللية مـــن كل 

ـــوى  ـــر س ـــيء آخ ـــح ل ـــا ال تصل ـــفري؛ ألنَّه تش

ذاتهـــا وال تقيـــم عالقـــة مـــع عنـــر خارجـــي 

عنهـــا، وال عالقـــة ميكنهـــا أن تضبـــط أو 

ـــول  ـــا يق ـــي، ك ـــلوك األخالق ـــم. إن الس تعم

يســـتثار  لليفينـــاس،  صـــدى  يف  باومـــان 

مبجـــرد حضـــور اآلخـــر )l’Autre) باعتبـــاره 

ســـلطة  باعتبـــاره  أي   ،(visage( وجًهـــا 

عاجـــزة تفلـــت مـــن نظـــام التصنيـــف. 

ـــن  ـــة ع ـــؤولية األخالقي ـــرق املس ـــا يف ـــذا م ه

ــا  ــا لهـ ــي وفًقـ ــة والتـ ــؤولية القانونيـ املسـ

يعـــد مســـؤوال كل واحـــد يخضـــع لواجـــب 

العدالـــة.  أمـــام  رضر  عـــن  االســـتجابة 

ــل  ــإن الفعـ ــك فـ ــن ذلـ ــس مـ ــى العكـ عـ

الناجـــم عـــن خـــوف مـــن العقـــاب أو 

ـــؤولية  ـــه املس ـــل في ـــأة، ال تحم ـــد مبكاف الوع

عـــى  مســـاعدة  أو  نجاًحـــا  األخالقيـــة 

البقـــاء. ومبـــا أنهـــا فاقـــدة للهـــدف، فإنهـــا 

تفلـــت مـــن كل برهنـــة عقالنيـــة، وتقـــوم 

ـــي  ـــام العق ـــول االهت ـــم ح ـــاء كل حك بإلغ

املحافظـــة  غريـــزة  حـــول  نصيحـــة  وكل 

ــو  ــر )l’Autre) هـ ــه اآلخـ ــوبة. فوجـ املحسـ

ـــى  ـــود وع ـــد الوج ـــى جه ـــروض ع ـــدٌّ مف ح

ـــايل  ـــي بالت ـــه يعط ـــي. إن ـــاء األنطولوج االكتف

ـــدر  ـــام كل مص ـــة أم ـــوى: حري ـــة القص الحري

ــة يف  ــة، وإرصار الطبيعـ ــان، وكل تبعيـ ارتهـ
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ـــول  ـــا يق ـــي، مثل ـــة ه ـــود. إن األخالقي الوج

 un instant de( ــخاء ــة سـ ــان، لحظـ باومـ

générosité). إنـــه أحـــد يلعـــب مـــن دون 

ــن  ــح ومـ ــن دون أن يربـ ــب مـ ــاذا، يلعـ ملـ

ــون  ــب أن تكـ ــن يجـ ــب، لكـ دون أن يحسـ

لـــه الشـــجاعة لتحمـــل ثقـــل عواطفـــه 

ـــم.  ـــم« الحك ـــا »يُحط ـــًدا م ـــل أب ـــي ال تث الت

ـــلوكًا  ـــإن س ـــة، ف ـــر مجتمعي ـــة نظ ـــن وجه م

مســـتوًحى مـــن األخالقيـــة هـــو مـــن دون 

ـــر،  ـــه مدم ـــول إن ـــى ال نق ـــا، حت ـــدوى تاًم ج

أنـــه ال ميكـــن أن يســـتغل يف أي  ذلـــك 

ـــل يف  ـــى كل أم ـــدوًدا ع ـــرض ح ـــدف ويف ه

ــتقرار. االسـ

إن األخالقيــة هــي، مثلما يقــول باومان، 

 .)un instant de générosité( لحظة سخاء

إنــه أحــد يلعــب مــن دون لمــاذا، يلعــب 

مــن دون أن يربــح ومــن دون أن يحســب، 

لكــن يجــب أن تكــون لــه الشــجاعة لتحمــل 

ثقــل عواطــــفه التـــــي ال تمثـــــــل أبــًدا مــــــا 

»ُيحطــم« الحكــم.

ـــا  لكـــن هـــل مجانيـــة كهـــذه تقبـــل حقًّ

التصالـــح مـــع الواقـــع االجتاعـــي؟ ومـــاذا 

ــايل  ــغف الحـ ــدد الشـ ــذا الصـ ــي يف هـ يعنـ

ـــًا  ـــظ تضخ ـــا نالح ـــا؟ إنن ـــالق أو اإلتيق باألخ

يف مرجعيـــة اإلتيقـــا هـــذه الســـنوات األخـــرية. 

فاألشـــياء  باومـــان  إىل  بالنســـبة  لكـــن، 

ـــدث  ـــاالت، التح ـــم الح ـــي معظ ـــة. فف واضح

بلغـــة القيـــم يســـهم يف إعطـــاء مظهـــر 

ـــادالت  ـــر التب ـــال وتحري ـــامل األع ـــى يف ع ملعن

ــا  ــة. وكـ ــية الحقيقيـ ــود السياسـ ــن القيـ مـ

ا أنـــه  الحـــظ باومـــان بشـــكل صحيـــح جـــدًّ

أحيانًـــا، مثلـــا هـــو الحـــال يف منتجـــات 

ـــإن الحجـــة  ـــة«، ف ـــة للبيئ االســـتهالك »املحرم

بأنهـــا،  أو اإلتيقيـــة اتضحـــت  األخالقيـــة 

مـــن جهـــة أخـــرى ممتـــازة عـــى املســـتوى 

التجـــاري. وال ميكـــن إنـــكار أن األعـــال، 

عـــى غـــرار البريوقراطيـــة، ال تتطلـــب إال 

تفســـريًا جيـــًدا والدفـــاع عـــن أســـلوبها 

إتيقـــا  املســـمى  األخالقيـــة،  يف  الخـــاص 

ـــا  ـــال )éthique des affaires). وهـــو م األع

ال يتـــم مـــن دون إثـــارة مشـــكالت كبـــرية. 

ــفرة  ــا املشـ ــذه اإلتيقـ ــة األوىل لهـ إن القيمـ

ـــظ  ـــي خاصـــة بحف ـــي تعتن هـــي النزاهـــة، الت

الوعـــود والتمســـك بالواجبـــات التعاقديـــة. 

ميكـــن  ال  النزاهـــة،  هـــذه  دون  ومـــن 

لألعـــال أن تزدهـــر. وبـــاإلرصار عـــى أن 

ـــبث  ـــي أن تتش ـــد ينبغ ـــراف العق ـــع أط جمي

ـــن  ـــون ع ـــشكاء يدافع ـــإن ال ـــدأ، ف ـــذا املب به

ـــود  ـــى عق ـــاء ع ـــر اإلمض ـــد خط ـــهم ض أنفس

ـــع  ـــا، م ـــم أيًض ـــدة. األه ـــات فاس ـــع مؤسس م

ـــا  ـــتعالهم محيطً ـــون الس ـــم يبدع ـــك، إنه ذل

نســـبيًّا منظـــًا ومرئيًّـــا يكـــون مـــن دونـــه 
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ـــن  ـــة م ـــرارات عقالني ـــاذ ق ـــول اتخ ـــري مقب غ

ـــن  ـــم م ـــى الرغ ـــة. وع ـــر األداتي ـــة النظ وجه

ــة  ــكل مدّونـ ــال لـ ــو الحـ ــا هـ ــك، مثلـ ذلـ

إتيقيـــة، تعتنـــي إتيقـــا األعـــال بــــ: مبثـــل مـــا 

ـــلوكات  ـــاط الس ـــض أمن ـــن بع ـــالن ع ـــم اإلع يت

ــم  ــي، يتـ ــتوى اإلتيقـ ــى املسـ ــة عـ اإللزاميـ

تحييـــد أنـــواع أخـــرى مـــن األفعـــال عـــى 

الصعيـــد اإلتيقـــي، بنـــاء عـــى أمـــر أو بإلغـــاء، 

أو بفعـــل بجعـــل قضايـــا ليســـت أخالقيـــة 

مطلًقـــا. يـــشح القانـــون جيـــًدا وبوضـــوح 

ــه ويف  ــة أن تبلغـ ــن للنزاهـ ــّد ميكـ إىل أي حـ

ـــه  ـــخص أن ـــن ش ـــول ع ـــا الق ـــة ميكنن أي لحظ

ـــارج  ـــد خ ـــا ميت ـــدر كاٍف. كل م ـــا بق كان نزيًه

هـــذا الحـــد ال يهـــم إتيقـــا األعـــال)5).

ــًدا وبوضـــوح إلـــى  يشـــرح القانـــون جيـ

تبلغـــه  أن  للنزاهـــة  يمكـــن  حـــّد  أي 

ــا القـــول عـــن  وفـــي أي لحظـــة يمكننـ

كاٍف.  بقـــدر  نزيًهـــا  كان  أنـــه  شـــخص 

ـــد خـــارج هـــذا الحـــد ال يهـــم  كل مـــا يمت

إتيقـــا األعمـــال.

عـــن  األعـــال  عقالنيـــة  تختفـــي 

ـــبب  ـــذا الس ـــة وله ـــا الخاص ـــؤولية نتائجه مس

هـــذا  عـــى  النســـبية  إضفـــاء  ميكننـــا 

(5( Z. Bauman,La Vie en miettes, op. cit., p.353.

الشـــغف باإلتيقـــا الـــذي هـــو يف األخـــري 

ــة  ــة االجتاعيـ ــام. إن الهشاشـ ــرد اهتـ مجـ

ـــال مســـاواة املرتبطـــة بالنظـــام النيوليـــرايل  وال

ـــهيالت  ـــر تس ـــشت ع ـــارعت وانت ـــي تس والت

نقـــل املؤسســـات قليلـــة الدقـــة والتـــي 

ـــة.  ـــرث جاذبي ـــاق أك ـــو آف ـــال نح ـــررت االنتق ق

ـــتغالل  ـــا االس ـــوا ضحاي ـــدد ليس ـــا الج فالضحاي

ـــن  ـــج ع ـــا للتخـــي النات ـــا هـــم ضحاي ـــدر م بق

الـــال اكـــراث األخالقـــي، والـــذي هـــو مـــن 

ــداٌن.  ــا مـ ــك أيًضـ دون أدىن شـ

ما بعد الحداثة: مرحلة لألخالقية؟

إن منـــاذج التنظيـــم الحاليـــة ال تشـــجع، 

عـــى األقـــل رصاحـــة، عـــى أي ســـلوك 

ــري.  ــا الخـ ــا ال تيـــر أيًضـ ــي لكنَّهـ ال أخالقـ

ـــل  ـــا الفع ـــل حًق ـــا تجع ـــباومان، فإنه ـــا لـ وفًق

وال  خـــري  ال  أي  مكـــرث،  ال  االجتاعـــي 

رشيـــر، يقبـــل القيـــاس فقـــط عـــى ضـــوء 

املعايـــري التقنيـــة التـــي ليـــس لهـــا داللـــة 

ـــة  ـــان إىل حن ـــري باوم ـــة. يش ـــية حقيقي سياس

للتأكيـــد   (Hannah Arendt( آرنـــدت 

ـــه  ـــذا فإنَّ ـــيايس. به ـــاء الس ـــراغ الفض ـــى ف ع

يأســـف معهـــا عـــى أنـــه ال يوجـــد أبـــًدا، 

يف مرحلتنـــا، مواقـــع بديهيـــة يف داخـــل 

ــح  ــا يصبـ ــا منهـ ــيايس انطالقًـ ــم السـ الجسـ

ـــة  ـــالت ذات دالل ـــداد تدخ ـــن إع ـــن املمك م

ازدهـــرت  ملشـــاريع.  حاملـــة  وفعاليـــة، 
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ــة  ــو املهمـ ــة نحـ ــة، موجهـ ــالت جزئيـ تدخـ

ـــة،  ـــة عام ـــن بصف ـــن. لك ـــدودة يف الزم ومح

إنهـــا ال تضـــاف إىل بعضهـــا البعـــض يك 

تشـــّكل مجموًعـــا ملعًنـــى، إنهـــا متشـــظّية 

ومجـــزأة، إنهـــا يف الغالـــب األعـــم يف خـــالف، 

وال أحـــد ميكنـــه أن يزعـــم، بأقـــل ضـــان، 

ــبقا.  ــة مسـ ــة النتيجـ معرفـ

إن التدخـــالت البشيـــة التـــي هـــي 

فعـــاًل ملتزمـــة ال تســـتنفد ضمـــن تعقيـــد 

النظـــام االجتاعـــي، املعتـــم والكتيـــم، إال 

ـــد يف شـــكل  ـــا بع ـــق مجـــدًدا في ـــي يتدف ل

يثـــري أكـــرث كارثـــة طبيعيـــة منهـــا أفعـــال 

ثانيـــة،  إنســـانية مرّويـــة. مـــن جهـــة 

ـــارات  ـــة الخي ـــبب طبيع ـــا، بس ـــدو بديهي يب

مواجهتهـــا،  بصـــدد  اآلن  نحـــن  التـــي 

ـــل  ـــة والتدخ ـــادرات الخاص ـــث أن املب وحي

ــا  ــرض، إنهـ ــون بالغـ ــم ال يوفـ ــال منتظـ الـ

ـــكلة، ويف  ـــن املش ـــزًءا م ـــري ج ـــرى تص باألح

ـــواًل.  ـــًدا حل ـــت أب ـــي ليس ـــاالت، فه كل الح

ــع  ــروري وضـ ــن الـ ــح، مـ ــن الواضـ ومـ

واملتفـــق  املنســـق  الفعـــل  مـــن  نـــوع 

ــه.  عليـ

حســـب باومـــان، يبـــدو جليًّـــا أنـــه 

أخـــالق  ترقيـــة  مـــن  االقـــراب  ميكننـــا 

ومهمـــة  مســـألة  مثـــل  منهـــا  جديـــدة 

ـــا  ـــو م ـــيايس ه ـــال الس ـــذا املث ـــية. وه سياس

ـــن  ـــدًدا م ـــه مج ـــري في ـــة التفك ـــب محاول يج

دون التوقـــف عنـــد اإلطـــار التشيعـــي. 

ــه إذا كان التشيـــع مبقـــدوره إثـــارة  ألنَـّ

ــوب،  ــوع مرغـ ــذا النـ ــن هـ ــلوك مـ أو ال سـ

فليـــس لهـــا يف املقابـــل أي حـــظٍّ لتحقيـــق 

التـــي  األخالقيـــة  املســـؤولية  ترقيـــة 

ليســـت متميـــزة عـــن الطاعـــة القانونيـــة. 

إن أحـــد الرهانـــات السياســـية الحاليـــة 

يتضمـــن إعـــادة التفكـــري يف االختالفـــات 

والتعدديـــات. فاإلنســـانية املعـــارصة تعـــّر 

ــة  ــددة. إن القضيـ ــوات متعـ ــطة أصـ بواسـ

يف  بالتـــايل  تكمـــن  لعرنـــا  األساســـية 

تعـــدد  تأســـيس  يعـــاد  كيـــف  معرفـــة 

يف   (polyphonie )بوليفونيـــا  األصـــوات 

انســـجام )هرمونيـــا harmonie) وبخاصـــة 

ــا  ــا إىل تنافر)كاكوفونيـ ــع تحولهـ ــف مينـ كيـ

ـــجام ال  ـــن االنس ـــا ع cacophonie). إن بحثً

ـــا  ـــل إمنَّ ـــرورة إىل تاث ـــؤدي بال ـــي أن ي ينبغ

يجـــب عـــى العكـــس أن يســـمح بتفاعـــل 

واحـــد  كل  املختلفـــة،  األســـباب  عديـــد 

يحافـــظ عـــى ُهويّتـــه الخاصـــة واختالفـــه. 

لقـــد رأت حنـــة آرنـــدت بـــأن القـــدرة 

عـــى التفاعـــل هـــي خاصيـــة البوليـــس 

ــر  ــي نعتـ ــة، والتـ ــة السياسـ )polis) املدينـ

أثنـــاء لقاءاتنـــا، أنفســـنا مبثابـــة  فيهـــا، 

متســـاوين تاًمـــا مـــع اعرافنـــا بتنّوعنـــا 

ونهتـــم بالحفـــاظ عليهـــا بوصفهـــا الهـــدف 



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 430

ذاتـــه للقـــاء. مـــن جهتـــه يؤكـــد ليفينـــاس 

عـــى فضائـــل اجتاعيـــة مختلفـــة عـــن 

ــذ  ــا نأخـ ــة. وملـ ــة ومركبـ ــة مضافـ اجتاعيـ

ــاءل  ــة، يتسـ ــار منطـــي الرهنـ بعـــني االعتبـ

ـــا  ـــارب مفهوًم ـــف يق ـــة كي ـــان يف النهاي باوم

ــية. ــاة السياسـ ــذا للحيـ كهـ

انطالقًــا مــن هــذه املعــاين للمســافة، 

التفاضــل، االلتــزام حيــث يجــدر إعــادة 

التفكــري يف مكانــة الكائــن املســؤول ضمــن 

ســياق مجتمــع حيــث ينــزع املواطنــون 

مبالــني.  غــري  مســتهلكني  يصــريوا  أن  إىل 

ــرث  ــض أك ــوم برف ــر الي ــق األم ــه إذا تعل ألنَّ

ــي  ــة الت ــا املهيمن ــو لأليديولوجي ــا، فه حزًم

تقــال  والتــي  التفويــض،  أجــواء  تنّمــي 

ــني  ــوا العارف ــارات: اترك ــذه العب ــا به تقريبً

ــى  ــون ع ــم يحرص ــرارات وه ــذون الق يتخ

رفاهيتنــا. أمــا فيــا يخصكــم أنتــم، اعتنــوا 

مبــا يهمكــم مبــارشة: حافظــوا عــى راحتكــم 

والقيــم األرسيــة. بينــا، لــدى باومــان، فــإن 

مجتمًعــا يريــد إلــزام مواطنيــه بجعلهــم 

انتبــاه إىل اآلخريــن بحيــث ميكــن  أكــرث 

للحيــاة املشــركة أن تحــرم معايــري العدالــة 

االنفصــال  قطعيًّــا  ينبغــي  والحصافــة، 

تهيمــن  التــي  االســتهالك  ذهنيــة  عــن 

موقــف  كل  اتخــاذ  تحيّــد  والتــي  اليــوم 

ــه  ــظ ب ــا يحتف ــرث م ــي. إن أك ــدي حقيق نق

ــذي  ــية، وال ــة اللفيناس ــن التجرب ــان م باوم

ــياق  ــن س ــدة ضم ــة جدي ــتعيده بطريق يس

يشء  املســؤولية  أن  هــو  سوســيولوجي، 

آخــر غــري النزعــة الشــكلية الصوريــة أو 

ــي  ــؤولية ه ــادئ. فاملس ــوع ملب ــرد خض مج

ــن رفضــه إنســانيًا،  ــا ال ميك ــا يتوجــب، م م

التــزام  إىل  يدعونــا  مــا  خــاص،  وبشــكل 

ــي. ــال إتيق ــى كل امتث ــاىل ع ــي يتع عاطف

* روابط دائًما أكثر هشاشة: 

ضمـــن تعـــدد االصـــوات املتنوعـــة، 

ــن  ــة، عـ ــون ناجمـ ــا تكـ ــا مـ ــي غالبًـ التـ

والتـــي  ومتنازعـــة  متناقضـــة  رهانـــات 

تخـــص تيـــز الوضـــع مـــا بعـــد الحـــدايث 

ــًدا  ــاد أبـ ــا االعتقـ ــم، ال ميكننـ ــال منتظـ الـ

أن الفصـــل بـــني الخـــري والـــش قـــد تـــم 

تحديـــده مســـبًقا تـــاركًا بهـــذا للفـــرد 

مبـــدأ  تطبيـــق  يف  الوحيـــدة  املهمـــة 

قابـــل  ظـــرف  مـــع  يتناســـب  موحـــد 

الوجـــود،  عرضيـــة  إن  للتشـــخيص. 

ينتـــج  للوضعيـــات  املتقطـــع  الطابـــع 

تطـــوًرا رسيًعـــا ملعايـــري األخالقيـــة بينـــا 

ســـلًفا  ديـــن  محدَّ ســـبق  فيـــا  كانـــوا 

وثابتـــني. إن النســـاء والرجـــال مـــا بعـــد 

الحداثيـــني عليهـــم أن يواجهـــوا بعضهـــم 

األخالقيـــة  مبســـؤوليتهم  البعـــض 

الخاصـــة. وحدهـــا فقـــط مســـؤولية مـــن 
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هـــذا النمـــط، تتحمـــل صمودهـــا إزاء 

التوضيـــع وتظـــل باســـتمرار إشـــكالية، 

إن  مناســـبة.  ـــا  حقًّ تصبـــح  أن  ميكـــن 

مجتمـــع  يف  مهـــم  باألحـــرى  الرهـــان 

حيـــث تبقـــى الروابـــط أساًســـا هشـــة 

ــدة.  ــري أكيـ وغـ

 ،(Liquid love( يف الحـــب الســـائل

الـــذي ظهـــر مؤخـــًرا بالَفرنســـية، يؤكـــد 

القصـــوى  االزدواجيـــة  عـــى  باومـــان 

التـــي تهيمـــن عنـــد الوقائـــع. أكـــرث مـــن 

معارصونـــا  يرغـــب  مـــى،  وقـــت  أي 

يف ضـــان الوحـــدة يف حـــني يفضلـــون 

مـــن  يكـــون  عالقـــات  يف  االنخـــراط 

األيـــر عـــى الـــدوام الخـــروج منهـــا. 

ثـــم  يتحللـــون  يتشـــكلون،  فـــاألزواج 

التطلعـــات  بحســـب  ثانيـــة  يتشـــكلون 

اإلنســـان  النهايـــة  ويف  والرغبـــات. 

واقعيـــة،  روابـــط  دون  مـــن  املعـــارص 

مبرونـــة  مفتـــٌن  نفســـه  اآلن  يف  فهـــو 

العالقـــات االفراضيـــة ومحكـــوم عليـــه 

بتحمـــل حالـــة دامئـــة مـــن الهشاشـــة 

ــات  ــوع العالقـ ــس مجمـ ــر تـ ــي تؤثـ التـ

واملهنيـــة:  االجتاعيـــة  الشـــخصية، 

مبـــا أن القـــدرات ال تجـــد مرخًصـــا لـــه 

ــم  ــم التحكـ ــب ويتـ ــى أن تكتسـ ــل حتـ قبـ

ــد  ــية تفقـ ــات املدرسـ ــل املرجعيـ ــا، مثـ بهـ

ــنة أو  ــا يف السـ ــام أمثانهـ ــا أمـ ــن قيمتهـ مـ

ـــغ  ـــل أن تبل ـــلبي قب ـــى تصـــري رأســـال س حت

التاريـــخ النهـــايئ للبيـــع الـــذي يفـــرض أن 

ـــة العمـــل  ـــاة، مثلـــا أن أمكن يـــدوم كل الحي

تختفـــي مـــن دون إنـــذار بـــل وال واحـــد، 

ومبـــا أن مســـار الحيـــاة يُـــرى متقطًعـــا 

دامئًـــا  اســـتثنائية  مشـــاريع  سلســـلة  يف 

ــاة  ــورات الحيـ ــإن منظـ ــرة، فـ ــد مختـ جـ

تشـــبه أكـــرث فأكـــرث إىل تالفيـــف عشـــوائية 

ـــري  ـــداف غ ـــة أه ـــة يف مالحق ـــصواريخ ذكي لـ

ــداًل  ــة، بـ ــرة ومتقلبـ ــاك، عابـ ــة لإلمسـ قابلـ

مـــن املســـار الباليســـتي املصمـــم واملحـــدد 

قبـــاًل، املمكـــن رؤيتـــه، مـــن قبـــل صـــاروخ)6).

 ،)Liquid love( الســـائل  الحـــب  فـــي 

رنســـية، يؤكـــد 
َ

الـــذي ظهـــر مؤخـــًرا بالف

باومـــان علـــى االزدواجيـــة القصـــوى 

التـــي تهيمـــن عنـــد الوقـــــائع. أكثـــر مـــن 

ـــا  أي وقــــــــت مضـــى، يرغـــــب معاصرونــ

حيـــن  فـــي  الوحــــــدة  ضمـــان  فـــي 

يفضلـــــــون االنخـــــــراط فــــــي عالقــــــــات 

ـــون مـــن األيســـــــــر علــــــــــى الـــدوام  يكــــ

ــا. ــروج منهــــ الخـ

(6( Z. Bauman,L’Amour liquide,op. cit., p.112.
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ــة  ــإن مداومـ ــان، فـ ــبة إىل باومـ بالنسـ

ـــود،  ـــد الوج ـــار يف م ـــر، االنغ ـــذه للعاب كه

غيـــاب التجـــذر، هـــي بحـــق خصائـــص 

الالجئـــني  مخيـــات  يف  مثـــاًل،  تنتقـــل، 

ــر  ــدة: عابـ ــة جديـ ــز بطريقـ ــي تتميـ والتـ

ـــة مســـتمرة، دميومـــة مصححـــة  مجمـــد، حال

بلحظـــات ال تســـتدعي أيـــة أبديـــة. بالنســـبة 

إىل الالجئـــني، ال هـــم مســـتقرين وال هـــم 

ــى  ــتتباعات عـ ــور االسـ ــإن منظـ ــل، فـ رّحـ

ــزًءا  ــه ال تعتـــر جـ ــد ونتائجـ املـــدى البعيـ

عـــى  فهـــم مجـــرون  تجربتهـــم،  مـــن 

ــة  ــني، األقلمـ ــوم. يف حـ ــا بيـ ــش يوًمـ العيـ

ملخيـــات  إقليميًـــا  املثبتـــة  الخارقـــة 

الالجئـــني، فـــإن صفـــات املرحلـــة الحاليـــة 

تبـــدو يف صـــورة دوًمـــا أقـــى، نقيـــة 

ـــاع  ـــا يف كل قط ـــل منه ـــكل أفض ـــة بش ومرئي

ــارص. ــع املعـ ــن املجتمـ ــر مـ آخـ

ــن حيـــث سنكتشـــف  ــيأيت زمـ ــا سـ رمبـ

الـــدور الطليعـــي الـــذي لعبـــه الالجئـــون 

الحاليـــون يف استكشـــاف طعـــم الحيـــاة يف 

 ،(nowherevilles( »ــكان ــال مـ ــدن الـ »مـ

ـــن أن  ـــذي ميك ـــر ال ـــف للعاب ـــدوام املكث وال

يصبـــح ســـكًنا مشـــركًا لســـكان الكوكـــب 

املعـــومل، املكتمـــل)7).

(7( Z. Bauman,L’Amour liquide,op. cit., p.176. 

هــــذه  مـــــــن  لرغـــــــــم  ا عـلـــــــى 

ن  ـــإ فـ  ، ـــة مــــ عتـا ـــرث  ألكـ ا ـــورات  ملنظــ ا

يذعـــــــن ألي  أن  يــــــد  ير ال  ن  ومــــا با

ـــس  لعكــــ ا ـــى  ع ـــأس.  لي ا ـــن  م ـــكل  شـــ

كـــر  أ يًضـــا  أ تبـــدو  لتحديــــــات  ا ن  فـــإ

ــل  تفصـ ــي  لتــــ ا فة  ــا ملســــ ا ــل يف  نبـ وأ

ــة  لجاعــــ ل  ــا ملثـــــ ا ــن  عـ ــا  ريخنـــــ تا

. جــــــزة نا نية  نســــــا إ

لــــم يحـــدث يف مرحلـــة مـــا، أن كان 

ـــركة  ـــانية مش ـــن إنس ـــث ع ـــث الحثي البح

واملارســـة التـــي تبعـــت فرضيـــة كهـــذه 

مبثـــل هـــذا االســـتعجال واإللـــزام بقـــدر 

ــة  ــي مرحلـ ــوم. ففـ ــه اليـ ــي عليـ ــا هـ مـ

العوملـــة، فـــإن قضيـــة وسياســـة إنســـانية 

متقاســـمة تجابـــه أكـــرث املراحـــل حتميـــة 

وخطـــورة التـــي تخطتهـــا أثنـــاء تاريخهـــا 

الطويـــل)8).

تركنـــا هوامـــش املقـــال كـــا وردت يف 

ـــاالت  ـــن إح ـــارة ع ـــا عب ـــي ألنَّه ـــال األص املق

ـــاالت)-  ـــاين إح ـــة )مث ـــي قليل ـــا -وه يف أغلبه

ملؤلفـــات ونصـــوص زيغمونـــت باومـــان 

ــهًدا  ــال مستشـ ــب املقـ ــا صاحـ ــاد إليهـ عـ

بهـــا يف تحليلـــه آلراء باومـــان.

(8( Ibid.,p.185.
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يف العقـود األخرية، وجد أسـاتذة الفلسـفة 

لـشح  جمـة  صعوبـات  األنغلوساكسـونية، 

بصفـة  وللمجتمـع  األكادمييـني،  لزمالئهـم 

عامـة، مـا الـذي يفعلونـه يك يضمنـوا كسـب 

الفلسـفة  دراسـة  ازدادت  فكلـا  قوتهـم. 

بقيـة  احـرام  تضـاءل  واحرافًـا،  تخصصـا 

ويف  لهـا.  العريـض  الجمهـور  أو  األكادمييـني 

الوقـت الحـايل، يتهددهـا التجاهـل كلية، وأن 

تعتـر كالفيلولوجيا الكالسـيكية أثـار متقادمة 

باقيـة، وإن لــم تفقـد سـحرها وجاذبيتهـا. 

مــع ذلــك؛ فــإن هــذه املشــكلة أقــل 

حــدة يف حالــة الفلســفة األخالقيــة التــي 

ــن  ــة م ــرث معقولي ــا واألك ــرث وضوًح هــي األك

الفلســفية. بيــد أن  مختلــف التخصصــات 

فالســفة األخــالق يتعرضــون لضغــوط لــشح 

إنهــم  بــه.  مــا يعتقــدون فيــا يقومــون 

بحاجــة للزعــم بقدرتهــم عــى النظــر بعمــق 

يف املســائل التــي تــس الصــواب والخطــأ 

ــة النــاس، بيــد أن ال يشء، يف  أكــرث مــن غالبي

ــك ويضمــن لهــم هــذه  تكوينهــم، يثبــت ذل

القــدرة. فمــن كتــب منهــم أطروحــة دكتوراه 

الفلســفة  مــن  الفــرع  هــذا  يف   (Ph.D(

يجــدون صعوبــة يف االدعــاء بــأن لهــم خــرة 

أكــرث مــن اآلخريــن ملــا يتعلــق األمــر بخيارات 

أخالقيــة صعبــة. لكــن مــا الــذي يســتطيعون 

ــط؟ ــه بالضب ــم ب الزع

ــر  ــّدم بي ــن ســنة، ق ــذ خمــس وعشي من

مألوفــة  إجابــة   (Peter Singer( ســينغر 

ــال حــدث  ــن التســاؤل يف مق ــوع م ــذا الن له

ــة نيويــورك تاميــز  ــه جــدل كبــري يف مجل حول

عنــوان   .(New York Times Magazine(

للعمــل«)1)،  الفالســفة  »عــودة  املقــال 

 Philosophers Are Back on the job”“

ــاًرا  ــدم أخب ــن ق ــو م ــه ه ــينغر أن ــد س اعتق

ــدوا  ــد أيّ ــأن الفالســفة ق ــد رشح ب ــارّة. فق س

ســابًقا بــأن األحــكام األخالقيــة تعتــر عبــارات 

ــم اآلن  ــاعرنا، لكنَّه ــا ملش ــكوك فيه ــري مش غ

عــادوا إىل رشــدهم. لقــد التحقــوا ببقيــة 

النــاس واعتقــدوا اآلن بوجــود حجــج حســنة 

ــة.  ــة بديل ــارات أخالقي ــيئة، لخي ــرى س وأخ

ــر،  ــذا األم ــر ه ــوا إىل تقدي ــد تأت اآلن وق

أن  املستحســن  فمــن  ســينغر،  يواصــل 

األخــالق  فالســفة  آلراء  الجمهــور  ينصــت 

ــا مــا تكــون مثــار جــدل  حــول مواضيــع غالبً

ــه ال ميكــن  مثــل اإلجهــاض. لقــد أوضــح، بأن

اســتنباط أي »نتيجــة مبــا يتوجــب فعلــه 

بشــكل ســليم مــن مجــرد وصــف مــا يعتقــد 

غالبيــة النــاس، يف مجتمعنــا، أنــه مــا ينبغــي 

القيــام بــه«)2)، عــى العكــس مــن ذلــك، »إذا 

(1( Peter Singer, “Philosophers Are Back on the Job,” The New 

York Times Magazine, July 7,1974, 6-7, 17-20

(2( Ibid., 19.
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كانــت لنــا نظريــة أخالقيــة راســخة، يتوجــب 

ــى  ــا، حت ــول آثاره ــتعدين لقب ــون مس أن نك

وإن أجرتنــا عــى تغيّــري آرائنــا األخالقيــة 

ــظ،  ــن الح ــرى«)3)، ولحس ــع ك ــول مواضي ح

اســتمر الفالســفة بقدرتهــم عــى تقديــم 

هــذه النظريــات، وبالتــايل تصحيــح الحــدوس 

ــإن  ــده، ف ــا يؤك ــع. ومثل ــة للمجتم األخالقي

ــاءة يف  ــرث كف ــه أك ــوف يجعل ــن الفيلس تكوي

تقويــم الحجــج واكتشــاف املغالطــات، فقــد 

درس طبيعــة املفاهيــم األخالقيــة ومنطــق 

الرهــان األخالقــي. اختتــم ســينغر مقالــه 

بقولــه: »إن دخــول الفالســفة يف مجــاالت 

ــتبعدوا  ــد اس ــوا ق ــة كان ــة أخالقي ذات أهمي

ــاًرا، يف  ــرث إمث ــزًا واألك ــرث تحفي ــا، هــو األك منه

التطــورات األخــرية للفلســفة«)4).

ــذ خمــس  ــال من ــرأت هــذا املق ــا ق عندم

ــري. إن  ــراج كب ــعرت بإح ــنة، ش ــن س وعشي

وجهــة نظــر ســينغر عــن الــدور االجتاعــي 

ألســاتذة الفلســفة بــدا يل أنــه جعــل الجمهور 

ــا  ــل، إزاءن ــه بالفع ــاَّ كان علي ــذًرا م ــرث ح أك

نحــن الفالســفة. وبحســبه، فــإن لفالســفة 

أســس  عــى  قامئــة  »نظريــات  األخــالق 

ســليمة« تنبنــي عــى يشء مــا مختلــف عــن 

(3( Ibid., 20. 

(4( Ibid.

الحــدوس األخالقيــة للعامــة. ولديهــم مصــدر 

ملعرفــة أخالقيــة مختلــف وأفضــل مــن تلــك 

التــي تســتمد مــن هــذه الحــدوس. هــذا 

املصــدر، الــذي يعــود إليــه الفالســفة تقليــًدا 

كـ»عقــل«، يحــوز عــى ســلطة تتفــوق عــى 

ــل. ــر بدي ــدر آخ أي مص

ــالق،  ــفة األخ ــإن فالس ــسينغر، ف ــا لـ تبًع

ــذا  ــرث اتصــااًل به ــة أو بأخــرى، هــم أك بكيفي

املصــدر، ومــن ثــم فُهــم عقالنيــون أكــرث 

ــن  ــادي. لك ــان الع ــه اإلنس ــون علي ــاَّ يك م

ــا ســرى يف هــذا ســببًا  ــًدا إن كن ــم جي ال نعل

أم نتيجــة لفهــم ســاٍم ملــا يدعــوه ســينغر بـــ 

»طبيعــة املفاهيــم األخالقيــة ملنطــق الحجــة 

التــي  الفكــرة  تكــن  ومهــا  األخالقيــة«. 

ســنكونها، فــإن نظريتــه يف األخــالق تتأســس 

جملــة  مــن  أكــرث صالبــة  مــا  يشء  عــى 

الحــدوس األخالقيــة تبــدو يل أيًضــا مشــكوكًا 

فيهــا بالقــدر نفســه الــذي هــي عليــه قناعــة 

أخالقيــة،  ملفاهيــم  خاصــة  طبيعــة  مــن 

بحيــث يكــون للخــراء فهــم أفضــل عنهــا مــن 

ــاص  ــق خ ــة مبنط ــك املتعلق ــن، أو تل اآلخري

للمناقشــة األخالقيــة حيــث يكونــون وحدهم 

املؤهلــني لتقديــر ســليم بنــاء عــى تكوينهــم. 

ــة  ــن معرف ــرث م ــس أك ــم تصــور لي إن فه

كيفيــة اســتعال كلمــة. وفهــم تصــور )النظري

isotope )، يعنــي معرفــة كيــف نتحــدث عن 
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ــة  ــة التصنُّعي ــور )النزع ــم تص ــاء، وفه الكيمي

mannerism)، يعنــي معرفــة كيــف نتحدث 

ــم  ــن مفاهي ــم األورويب. لك ــخ الرس ــن تاري ع

الحــق، الواجــب، واملســؤول ليســت مفاهيــم 

تقنيــة، وال نــرى أي نــوع خــاص مــن التكويــن 

بإمكانــه مســاعدتنا بشــكل أفضــل عــى فهــم 

اســتخدام هــذه الكلــات مــن العلانيــني.

 حينــا يتعلــق األمــر بـــ »منطــق للحجــج 

األخالقيــة« أجــد نفــيس يف ارتبــاك. وال أتكــن 

ــي  ــق« الت ــة »منط ــى لكلم ــاء معن ــن إعط م

يكــون فيهــا حجــج حــول الــيء الجيــد الذي 

يجــب فعلــه تتعلــق بـــ منطــق مختلــف عــن 

الحجــج اختيــار مهنــة )حرفــة)، رشاء منــزل أو 

التصويــت لصالــح مرشــح مــا. إين ال أســتطيع 

تصــور كيــف ميكــن لـــ ســينغر مــن تأييــد أن 

القضــاة أو العــال االجتاعيــني، عــى ســبيل 

املثــال، أقــل درايــة وألفــة بهــذا املنطــق 

ــأن أن  مــن فالســفة األخــالق، أو أن الزعــم ب

تكويًنــا فلســفيًّا سيســاعد هــؤالء عــى القيــام 

بأعالهــم بشــكل أفضــل.

غــري  أكــون  بــأن  أرغــب  أين  أعنــي  ال 

مثقــف يف هــذه النقطــة. أتفــق تاًمــا أن 

ــا مــا يكونــون  مــن لديهــم تعليــم جيــد غالبً

أفضــل يف اتخــاذ القــرارات املتعلقــة بخيــارات 

أقــل  هــم  الذيــن  أولئــك  مــن  أخالقيــة، 

ــااًل. إن  ــل خي ــايل أق ــم، وبالت ــا يف التعلي حظًّ

ــة،  ــري ثابت ــة غ ــالق، وإن بكيفي ــفة األخ فالس

ــري.  ــال كب هــم أشــخاص متعلمــون وذوو خي

لكــن ال أتصــور بــأن ســينغر، وكــذا مــن 

ــة  ــة اجتاعي ــان بقيم ــه اإلمي ــمون مع يتقاس

ــن  ــريًا م ــيقدمون كث ــة، س ــفة األخالقي للفلس

األســباب لالعتقــاد بــأن تكوينــا يف الفلســفة، 

بــداًل مــن األنرثبولوجيــا، تاريــخ األدب األوريب 

يكــون  أن  ميكــن  الجنــايئ،  القانــون  يف  أو 

بشــكل خــاص نافــع يك ميــد أحــد مــا بقــدرة 

عاليــة عــى القيــام بخيــارات أخالقيــة. إننــي 

معجــب بعــدد مهــم مــن زمــاليئ الذيــن 

تخصصــوا يف الفلســفة األخالقيــة، وأقــرأ بلــذة 

وفائــدة عــدًدا مهــًا مــن كتاباتهــم. لكــن ال 

ــوع  ــاع بخصوصهــم عــن ن ــًدا بالدف أغامــر أب

ــينغر. ــا س ــي يؤيده ــة الت األطروح

أرغــب يف اقــراح إجابــة بديلــة عن ســؤال 

حــول معرفــة مــا ميتلكــه أغلبيــة أســاتذة 

ــه.  ــرون ال ميتلكون ــة واآلخ ــفة األخالقي الفلس

ــة أو  ــرث رصام ــا، أك ــرث وضوًح ــم ليســوا أك فه

أصحــاب رؤيــة أكــرث مــن العلانيــني، بيــد أن 

إرادتهــم كبــرية يف أخــذ أفــكار إميانويــل كانط 

الجــد.  محمــل  عــى   (Immanuel Kant(

لقــد أعطــى كانــط، أكــرث مــن أي كاتــب آخــر 

ــاٍن  ــا ملع ــا واحراًم ــفة، رواًج ــخ الفلس يف تاري

ــة«  ــورات األخالقي ــة التص ــل »طبيع ــن قبي م

ــاًل  ــد فع ــة. وأعتق ومنطــق املناقشــة األخالقي
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ــامل،  ــة ال تشــبه شــيئًا آخــر يف الع أن األخالقي

ــق.  ــكل عمي ــة بش ــة خاص ــن طبيع ــا م وأنه

ويوجــد وفًقــا لــه، فــرق يتعــذر تجــاوزه 

بالحكمــة  خــاص  أحدهــا  مجالــني:  بــني 

وآخــر باألخالقيــة. إذا مــا اتفقنــا معــه حــول 

هــذه النقطــة، مثلــا هــو حــال عديــد مــن 

ــتعدين  ــنكون مس ــالق، إذن س ــفة األخ فالس

بأنــه مبقدورنــا أن نجعــل  عــى االعتقــاد 

مــن دراســة املفاهيــم األخالقيــة تخصًصــا 

احرافيًّــا. لكــن إذا لـــم نكــن قــد قرأنــا 

كانــط، أو إذا أثــارت قــراءة أســس ميتافيزيقــا 

 The Fundamental Principles األخــالق 

of the Metaphysics of Morals اشــمئزازًا 

أو أزمــة ضحــك جنــوين، فــإن فكــرة أن تصبــح 

األخالقيــة موضــوع دراســة احرافيــة ســتبدو 

ــا. ــا فيه ــن املحتمــل مبالًغ م

مــرة أخــرى، إذا مــا أخذنــا كانــط بالجّديــة 

الكافيــة، فــإن الفكــرة القائلــة بوجــود مصــدر 

معــزول عــن املبــادئ األخالقيــة، مصــدر يزود 

باملبــادئ التــي تســتند إليهــا »نظريــة أخالقية 

ــبة  ــن بالنس ــة. لك ــتبدو معقول ــخة«، س راس

ملــن لـــم يقــرأ كانــط، أو ملــن لـــم تســتهويه 

ــدأ  ــإن مب ــكاره، كــا هــو الحــال معــي، ف أف

أخالقيًّــا ال ميكنــه مطلًقــا تقديــم ســوى جملــة 

حــدوس أخالقيــة. تتيــح املبــادئ تلخيــص 

مجمــوع ردات الفعــل األخالقيــة، لكنَّهــا ال 

ــح  ــن تصحي ــا م ــتقلة، تكنه ــوة مس ــك ق تل

ردات الفعــل هــذه. إنهــا تســتمد كل قوتهــا 

مــن الحــدوس املتعلقــة بنتائــج األفعــال التــي 

تثريهــا.

تتيــح المبــادئ تلخيــص مجمــوع ردات 

تملــك  ال  هــا 
َّ
لكن األخالقيــة،  الفعــل 

قــوة مســتقلة، تمكنهــا مــن تصحيــح 

كل  تســتمد  إنهــا  هــذه.  الفعــل  ردات 

قوتهــا مــن الحــدوس المتعلقــة بنتائج 

تثيرهــا. التــي  األفعــال 

مثلــا قــرأت تاريــخ الفلســفة، كانــط 

ــذي ســاعدنا  ــة؛ فهــو ال هــو شــخصية انتقالي

ــي  ــالق ه ــرة أن األخ ــن فك ــاد ع ــى االبتع ع

ــى  ــف أبق ــن لألس ــي، لك ــر اإلله ــألة األم مس

فكــرة أن األخــالق هــي مســألة واجبــات 

غــري مشوطــة. ســأقبل باقــراح إليزابيــث 

أنــه إذا   Elizabeth Anscombe أنكومــب

كنــت ال تؤمــن باللــه، فيستحســن أن تســقط 

ــون« و»الواجــب« مــن  ــل »القان ــم مث مفاهي

املفــردات التــي تســتخدمها عندمــا تتخــذ 

ــه. ــام ب ــب القي ــا يج ــرار م ق

مثــل كبــار مفكــري األنــوار اآلخريــن، 

التــي  الفكــرة  مــن  التخلــص  كانــط  أراد 

ــح  ــني، لصال ــراء أخالقي ــة خ ــل القساوس تجع
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إىل  ينســب  الــذي  الدميقراطــي  املذهــب 

األقــل إىل كل  أو عــى  إنســاين،  كائــن  كل 

كائــن إنســاين ذكــوري، املصــادر الداخليــة 

الروريــة يك يتخــذ قــرارات أخالقيــة صائبــة. 

ــل يف  ــأن هــذه املصــادر تتمث ــد ب ــه اعتق لكنَّ

ــق  ــر املطل ــدأ غــري مــشوط -األم ــالك مب امت

the categori calimperative- مــن شــأنه 

أن ميكننــا مــن تقريــر كيفيــة حــل املفارقــات 

ــر  ــذا األم ــر إىل ه ــد نظ ــذا. لق ــة به املرتبط

ــج ملكــة خاصــة ســاها »العقــل  وكأنــه منتَ

 ،pure practicalreason »العمــي املحــض

ــا عــن  ــا مســتقلة تاًم ملكــة تكــون منتجاته

أو  اســتحضار  ميكننــا  التاريخيــة.  التجربــة 

ــا  ــتدلنا م ــي س ــة، وه ــذه امللك ــتدعاء ه اس

ــي  ــا، الت ــة ملجتمعن ــدوس األخالقي ــي الح ه

يجــب علينــا االحتفــاظ بهــا وتلــك التــي 

ــا.  ــص منه ــي التخل ينبغ

 يقــول نيتشــه Nietzsche بــأن رائحــة 

ــوم  ــوط تح ــات الس ــدم ورضب ــن ال ــيئة م س

حــول األمــر املطلــق الكانطــي. إن الفيلســوفة 

املعــارصة لألخــالق املفضلــة لــدّي، أنيــت 

بايــري Annette Baier، كشــفت عــن الرائحــة 

الكريهــة نفســها. حســب بايــري، فــإن معنــى 

ــشوط  ــري امل ــب غ ــي للواج ــور الكانط التص

ــوي  ــد دينــي متســلط وأب مســتعار مــن تقلي

يكــون مــن األحســن هجــره بــل إعــادة 

هيــوم  نصيحــة  اتبعنــا  أننــا  ولــو  بنائــه. 

Hume، لُكنَّــا قــد توقفنــا عــن الحديــث 

اللحظــة  عــن واجبــات ال مشوطــة مــن 

التــي توقفنــا فيهــا عــن الخــوف مــن عــذاب 

ــاد،  ــن االعتق ــا ع ــا توقفن ــوت. عندم ــد امل بع

كان  إذا   ،(Dostoevsky( دستوفســي  مــع 

اإللــه غــري موجــود فــكل يشء يكــون مباًحــا، 

ــني  ــز ب ــن التميي ــف ع ــا التوق ــيكون علين س

علينــا  يكــن  لـــم  والحصافــة.  األخالقيــة 

ــه« كاســم أعطــي  اســتبدال »العقــل« بـ»اإلل

ــة. ــلطة ُمّشع لس

كثـــريًا مـــا يقـــول لنـــا فالســـفة األخـــالق 

املعـــارصون بـــأن كانـــط قـــام باكتشـــاف 

ــدة ذات  ــرة جديـ ــا فكـ ــه أعطانـ ــري، وأنـ مثـ

أهميـــة حيويـــة تلـــك الخاصـــة بــــ: االســـتقاللية 

ـــزى  ـــا يع ـــه حين ـــك أن ـــي أش ـــة. لكن األخالقي

ـــى  ـــاف، أخ ـــذا االكتش ـــط به ـــل إىل كان الفض

ـــة  ـــح بكيفي ـــا نســـتعمل هـــذا املصطل ـــن أنن م

غامضـــة. يعتقـــد الـــكل بـــأن االســـتقاللية، 

مبعنـــى الشـــعور بالحريـــة إزاء كل قيـــد 

ـــى  ـــي يشء جيـــد. بيـــد أن املعن ـــي، ه خارج

الكانطـــي الخـــاص لالســـتقاللية -الفكـــرة 

القـــرارات األخالقيـــة هـــي عمـــل  بـــأن 

العقـــل، أكـــرث مـــن كونهـــا شـــيئًا قابـــاًل ألن 

ـــف.  ـــا مختل ـــي يشء تاًم ـــة- ه ـــر بالتجرب يتأث

وال يوجـــد إال قلـــة مـــن النـــاس، نســـبيًا، 
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مـــن هـــم عـــى اســـتعداد لتقاســـم مـــا 

ـــتني  ـــل كريس ـــط مث ـــني لكان ـــده املتحمس يؤي

كورســـغارد )Christine Korsgaard)، ورمبـــا 

ـــروزًا  ـــة لألخـــالق األكـــرث ب الفيلســـوفة الكانطي

ـــط عـــى  واألكـــرث تشـــدًدا. يف نظرهـــا، كان كان

ـــن  ـــاص م ـــوع خ ـــود ن ـــاد بوج ـــق يف االعتق ح

الباعـــث، يســـمى »أخـــالق«، وأن »الباعـــث 

ــه بالـــرورة  األخالقـــي، إذا مـــا وجـــد، فإنَـّ

مبعنـــى  االســـتقاللية،  إن  مســـتقل«)5). 

ـــي  ـــل، ه ـــشوط للعق ـــري م ـــر غ ـــال ألم االمتث

ـــوم  ا، مفه ـــدًّ ـــي ج ـــدا، تقن ـــاص ج ـــوم خ مفه

ــي  ــها التـ ــة نفسـ ــذ بالكيفيـ يجـــب أن يؤخـ

ـــن  ـــة األخـــرى، م ـــم التقني ـــا املفاهي تؤخـــذ به

خـــالل العمـــل عـــى طريـــق واحـــد ضمـــن 

لعبـــة لغـــة كانطيـــة خاصـــة. 

لعبــة اللغــة هــذه هــي مــا يتوجــب 

التحكــم فيــه ملــن يريــد الحصــول عــى 

الفلســفة األخالقيــة،  دكتــوراه )Ph.D.) يف 

يقضــون  مــن  النــاس  مــن  كثــريًا  أن  مــع 

ــة  ــة صعب ــرارات أخالقي ــاذ ق ــم يف اتخ حياته

ينجحــون بكيفيــة مرحــة عــن طريــق تجاهل 

الفلســفة  مــن  كبــريًا  إن جــزًءا  وجودهــا. 

ــر إىل  ــارصة تنظ ــة املع ــة األنغلوفوني األخالقي

ــع  ــرة »داف ــه فك ــون مع ــذي تك ــاب ال الخط

(5( Christine Korsgaard, Creating the Kingdom of Ends (Cam-

bridge: Cambridge UniversityPress,1999(, 23.

فــوق كل تســاؤل عــى  أخالقــي خــاص« 

أنــه مكســب، وبنــاًء عليــه فــإن »األخالقيــة« 

هــي االســم الــذي يطلــق عــى كيــان ال يــزال 

ــراءة  ــا ويتطلــب دراســة مكثفــة. إن ق غامًض

ــدء  ــف للب ــدة للتآل ــة جي ــي طريق ــط ه كان

واالنخــراط يف هــذا الخطــاب.

ــراءة بطــي الفلســفي،  ــإن ق ــل، ف  باملقاب

جــون ديــوي )John Dewey)، هــي طريقــة 

جيــدة لإلفــالت مــن هــذا الخطــاب. كان 

ــني  ــأن يتضــاءل عــدد املنجذب ــوي يأمــل ب دي

بالخطــاب الكانطــي حــول الخيــار األخالقــي. 

اعتــر ديــوي أن فكــرَة فصــل األخالقيــة عــن 

ــص يف  ــًدا، وباألخ ــيئة ج ــرٌة س ــة فك الحصاف

مصــدر  األخالقيــة  األوامــر  بــأن  االعتقــاد 

مختلــف عــا تنصــح بــه هــذه. لقــد بــدا لــه 

ــة  ــرة الكانطي ــق النظ ــتحيل التوفي ــن املس م

لإلنســانية مــع النظرية الطبيعانيــة الداروينية 

ــة  ــن وجه ــوي، وم ــبة إىل دي ــا. بالنس ألصولن

نظــر مــا بعــد داروينيــة، ال ميكــن أن تكــون 

هنــاك قطيعــة تامــة بــني املعرفــة اإلمريقيــة 

القــدر  واملعرفــة غــري اإلمريقيــة، بنفــس 

الــذي ال تكــون بــني االعتبــارات العمليــة 

اإلمريقيــة وغــري اإلمريقيــة، أو بــني الوقائــع 

والقيــم. كل بحــث -يف اإلتيقــا مثلــا هــو يف 

ــاء، يف السياســة كــا هــو يف املنطــق-  الفيزي

ــا  ــبكة اعتقاداتن ــج ش ــادة نس ــن يف إع يتضم
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ــة تنمــي الســعادة وتســمح  ــا، بكيفي ورغباتن

بحيــاة يف اآلن ذاتــه أكــرث ثــراء وأكــرث حريــة. 

ــأ. إن  ــة للخط ــة ومعرض ــا تجريبي كل أحكامن

الــال مشوطيــة واملطلقيــات ليســت هــي 

األشــياء التــي نســعى جاهديــن مــن أجلهــا. 

ــي  ــوي، فــإن الفصــل الكانط حســب دي

ــا  ــن بقاي ــي هــو م ــري اإلمريق ــي وغ لإلمريق

التمييــز األفالطــوين بــني املــادي والــال مــادي، 

وبالتــايل التمييــز الالهــويت ـ امليتافيزيقــي 

أن  ديــوي  اعتقــد  اإللهــي.  عــن  لإلنســاين 

هــذا )الحضنوعــش الثنائيــات)، كــا اصطلــح 

ــه كاًل  ــزاح، وأن يأخــذ مع ــه، يجــب أن ي علي

.Kant وكانــط Plato مــن أفالطــون

األخالقيـــة  الفلســـفة  أن  لـــو  كـــا   

ــوي،  ــني كانـــط وديـ ــورة بـ ــارصة محصـ املعـ

اليـــوم هـــم  الفالســـفة  مبـــا أن معظـــم 

ــم  ــق أفكارهـ ــون يف توفيـ ــون راغبـ طبيعانيـ

ـــا  ـــف وصلن ـــر كي ـــة تف ـــة دارويني ـــع نظري م

ـــجمون  ـــني ال ينس ـــري أن الدارويني ـــا. غ إىل هن

ــي  ــث أخالقـ ــة لباعـ ــرة الكانطيـ ــع الفكـ مـ

خـــاص، أو مللكـــة مشعـــة مثـــل )العقـــل). 

ـــة ال ميكـــن أن  ـــإن العقالني بالنســـبة إليهـــم، ف

ـــق  ـــذايت يتعل ـــاق بين ـــا عـــن اتف تكـــون إال بحثً

بتحقيـــق مشـــاريع مشـــركة. إنـــه مـــن 

الصعـــب توفيـــق هـــذه الرؤيـــة للعقالنيـــة 

مـــع التمييـــز الكانطـــي لألخالقيـــة والحصافـــة.

بهـا  يقطـن  التـي  اللغـة  لعبـة  تعلـم  إن 

املزخـرف،  لالسـتقاللية  الكانطـي  املفهـوم 

الكانطيـة  السـيكولوجيا  تحمـل  أن  يقتـي 

أنـه،  ذلـك  الجـد.  محمـل  عـى  للملـكات 

السـتخدام هـذا املفهـوم، ينبغـي أواًل تقسـيم 

الشـخص بحيث تتميـز فيه العنارص النفسـية 

املَُشعـة مـن العنـارص النفسـية التـي تتثـل 

لهـذه القوانـني. لقـد كـرس ديـوي جـزًءا مها 

مـن طاقتـه يك يسـمح لنـا بالتخلـص مـن هذا 

كبـري.  بشـكل  ذلـك  يف  نجـح  وقـد  التمييـز، 

تسـمى  مشعـة  ملكـة  فكـرة  أن  يل  ويبـدو 

)عقـاًل) ال تـزال موجـودة إال لـدي نوعـني من 

الناس. األوائل هـم املازوخيون الذين يريدون 

الحفـاظ عى معنى للخطيئة، مع اسـتفادتهم 

نيوتـوين  عـامل  يجلبهـا  التـي  الراحـة  مـن 

بالكامـل.  وميكانيـي  مسـتنري  جـد  خـاص، 

األخالقيـة  الفلسـفة  أسـاتذة  هـم  اآلخريـن 

مهنتهـم  يف  املسـتعملة  األوصـاف  وحيـث 

تفـرض تييـزًا واضًحـا بـني أخالقيـة واحتياط، 

والذيـن يحـذرون، جـراء هـذا، مـن املحاوالت 

التمييـز. هـذا  إنهـاء  إىل  الهادفـة  الديويـة 

أعتقد أن ديوي كان يف الطريق الصحيح 

حينا كتب: 

أن الفصـل الذي أقامه كانـط، بني التبجيل 

الشـعور  باعتبـاره  العقـل[،  أوامـر  ]تجـاه 

األخالقـي الوحيد وكل املشـاعراألخرى مرضية، 
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فهـي اعتباطيـة تاًمـا ]...[، وميكـن حتـى أن 

ضمـن  الشـعور،  هـذا  كان  مـا  إذا  نتسـاءل 

املعالجـة التـي يقرحهـا كانـط، هـي الشـكل 

األقى واألسـمى للشـعور األخالقـي، بداًل من 

كونـه انتقـااًل نحـو الحـب)6).

ويمكــن حتــى أن نتســاءل إذا مــا كان 

هــذا الشــعور، ضمــن المعالجــة التــي 

يقترحهــا كانــط، هــي الشــكل األقصــى 

 من 
ً

واألســمى للشــعور األخالقي، بدال

 نحــو الحــب.
ً

كونــه انتقــاال

عندمـــا كان ديـــوي يف الثالثـــني مـــن عمـــره 

 T.H. كان ال يـــزال منـــارًصا لــــ ت. هــــ. غريـــن

 Hegel اعتـــر ديـــوي بـــأن هيغـــل ،Green

ـــد  ـــا أن العه ـــا مثل ـــط، تاًم ـــاوز كان ـــد تج ق

ــتبدال  الجديـــد قـــد تجـــاوز القديـــم ـ باسـ

ـــل  ـــن هيغ ـــاء. كلٌّ م ـــون واألنبي ـــب بالقان الح

يقرحهـــا  التـــي  القـــراءة  يف  املســـيح،  أو 

ــة  ــوس الرغبـ ــاوز هـ ــًدا لتجـ ــوي، اجتهـ ديـ

ــارات  ــب عبـ ــية )أو، بحسـ ــارة طقوسـ بطهـ

كانـــط، الحاجـــة إىل تطهـــري األخالقيـــة مـــن 

كل أثـــر إمريقـــي). وبعـــد أن توقـــف عـــن 

(6( John Dewey, Outline of a Critical Theory of Ethics, in The 

Early Works of John Dewey, vol. III(Carbondale: Southern Il-

linois UniversityPress, 1971(, 295.

ــم  ــي، لــ ــوف هيغـ ــه كفيلسـ ــار نفسـ اعتبـ

ــدم  ــه لهـ ــًدا يف مشوعـ ــوي أبـ ــع ديـ يراجـ

ـــة  ـــفة األخالقي ـــا الفلس ـــي ورثته ـــات الت الثنائي

عـــن كانـــط.

لألخــالق  املعــارص  اآلخــر  الفيلســوف 

 J.شــنيويند ب.  ج.  هــو  لــدّي،  املفضــل 

B.Schneewind، فقــد انتهــى إىل االحــرام 

ــا  ــة ومب ــة مختلف واإلعجــاب بكانــط بطريق

لـــم نقــم بــه أنــا وبايــري. فقــد ســعى أن 

يبتعــد بنفســه عــن الجوانــب الســيئة لـــ 

ــام  ــا ق ــك م ــة. ذل ــاالت مختلف ــط يف مق كان

بــه يف مقــال لــه يف مرحلــة الشــباب، منشــور 

ــادئ  ــة واملب ــة األخالقي ــنة )968)): املعرف س

 MoralKnowledge and Moral” األخالقيــة

.“Principles

الفيلســوف  يشــجعنا  النــص،  هــذا  يف 

القائلــة  الفكــرة  هجــران  عــى  شــنيويند 

ــا  ــأن مــن واجــب فالســفة األخــالق تزويدن ب

باملبــادئ األخالقيــة مســتقلة عــن كل ســياق، 

ــى أي  ــاق ع ــى االنطب ــدرة ع ــا »الق أي لديه

ــن  ــع ع ــا«)7). يداف ــا كان نوعه ــة مه وضعي

ــة:  ــة اآلتي ــذا بالكيفي ــه ه موقف

(7( J. B. Schneewind, “Moral Knowledge and Moral Princi-

ples,” in Revisions: Changing Perspectives inMoral Philosophy, 

ed. Stanley Hauerwas and AlasdairMacIntyre (Notre Dame, 

IN: Notre DameUniversityPress, 1983(, 116.
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ــا دوًرا أســمى يف حــل  ــدأ م أن يلعــب مب

أن  يشء  يف  يتضمــن  ال  الراعــات  بعــض 

ــه يف كل  ــند إلي ــن أن يس ــه ميك ــدور نفس ال

ــزو  ــا أن نع ــب علين ــا توج ــياقات. إذا م الس

ــع، فهــذا يعــود إىل افــراض  ــه هــذا الطاب إلي

أن أي قــرار وأي قاعــدة تنبنــي عليهــا ســعادة 

محكمــة  ســلطة  عــى  تتوقــف  زوجــني 

الطــالق؛ ألن لهــذه املحكمــة الكلمــة األخــرية 

الشــؤون  بتنظيــم  األمــر  يتعلــق  عندمــا 

بوســائل  تنظيمهــا  يســتطيعون  ال  التــي 

أخــرى ... كل مبــدأ معــّد بواســطة حجــة 

ميكــن فقــط أال يلعــب ســوى دور ســيارة 

إســعاف أخالقيــة: وهــو ليــس هنــا مــن أجــل 

اســتعال يومــي، وليــس لــه مــن أولويــة إال 

يف حــاالت االســتعجال، وليــس ضمــن الســري 

العــادي للحــوادث)8).

يوافـــق  ال   ،((968( لعـــام  مقالـــه  يف 

ـــة  ـــى هـــذه الرؤي ـــي ع ـــنيويند بشـــكل علن ش

»فقـــط يف حالـــة الطـــوارئ« عـــن املبـــادئ 

ـــه  ـــاَّ قال ـــرية م ـــياء كث ـــد أن أش ـــة، بي األخالقي

ـــذا، يف  ـــا. هك ـــق معه ـــا تتف ـــدو وأنه ـــا يب الحًق

 Korsgaard ـــغار ـــاح كورس ـــد إلح ـــال ينتق مق

حـــول ال مشوطيـــة املبـــادئ األخالقيـــة، 

ــداوالت  ــن املـ ــه ضمـ ــنيويند بأنـ ــظ شـ الحـ

(8( Ibid., 117.

االفراضـــات  ســـياق  يف  وقعـــت  التـــي 

واالتفاقـــات املشـــركة، ميكـــن أال تكـــون 

ـــث  ـــتمرار يف البح ـــة لالس ـــاك رضورة عملي هن

ـــي  ـــك الت ـــى تل ـــرث ع ـــى نع ـــباب حت ـــن أس ع

يـــريض متطلبـــات كورســـغارد ]رشط أن يكـــون 

ـــر حاســـًا[. إن النزعـــة الشـــّكية ال  ـــه التري في

ـــا  ـــياقات ... تقودن ـــذا س ـــل هك ـــرح يف مث تط

ــه  ــري أنـ ــفية إىل التفكـ ــة الشـــك الفلسـ نزعـ

ال ميكننـــا اللجـــوء إىل مقدمـــات يحتمـــل 

ـــن  ـــا. لك ـــا أيًض ـــكوك فيه ـــا مش ـــني أنه أن يتب

ـــة  ـــن حج ـــند ع ـــذا كس ـــار كه ـــتخدام معي الس

ـــتطيع  ـــدأ ال يس ـــود إىل مب ـــي تق ـــع الت الراج

أي فاعـــل حـــر ال ميكـــن أن يضعـــه موضـــع 

ــره  ــغار تريـ ــى كورسـ ــب عـ ــك، يتوجـ الشـ

.(9 مـــن املفـــروض)

يواصــل شــنيويند بالتأكيــد أنــه يف الحالــة 

االســتعجالية -يف الوضعيــات حيــث تكــون 

لدينــا حولهــا أســباب لنقــد املواضــع األخالقية 

املشــركة التــي ال جــدال فيهــا حتــى اآلن، 

ضمــن وضعيــات حيــث نجابــه مشــكالت 

ــي نرتبــط فيهــا  ــك الت ــا، أو تل ــدة جذريً جدي

مــع أشــخاص تكــون فيــه األخالقيــة والثقافــة 

الكانطيــة  الصياغــات  فــإن  مألوفــة-  غــري 

)األمــر املطلــق) ما هــي إال يشء نحــن بحاجة 

(9( J. B. Schneewind, “Korsgaard and the Unconditional in 

Morality,” Ethics109(1998(, 46.
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إليــه)10). رمبــا قــد يكــون مفيــٌد التســاؤَل إذا 

مــا كنــا نســتعمل الكائنــات البشيــة األخــرى 

كمجــرد وســائل فقــط. لكــن مثلــا يالحــظ، 

ــدأ املنفعــة ميكــن أن يبــدو مناســبًا.  فــإن مب

وقــد يكــون مــن املفيــد التســاؤل عــن القــرار 

ــانية؛ أي  ــعادة اإلنس ــن الس ــيزيد م ــذي س ال

ــن  ــاًل م ــذة وقلي ــن الل ــريًا م ــينتج كث ــرار س ق

األمل. وفًقــا لـــشنيويند، فــإن كال النوعــني مــن 

املبــادئ يحــوزان عــى عموميــة ال محــدودة 

تجعلهــا مناســبتني ملســاعدتنا لنــا ببلــوغ 

مــن وضعيــات  أنــواع  معقــول يف  اتفــاق 

تداوليــة حيــث تتوقــف عقولنــا الســميكة أو 

ــتغال)11). ــن االش ــة ع النوعي

عــى الرغــم مــن أن شــنيويند يعتقــد بــأن 

ــا  ــن مثيلته ــط أفضــل م ــة إســعاف كان خدم

ــريًا  ــه يكــرث كث ــدو أن ــه ال يب ــدى مــل، فإنَّ ل

مبــا مييــز كانــط عــن مــل. مثــل أنيــت بايــري، 

ــاب إزاء  ــع اإلعج ــخطًا م ــنيويند س ــدي ش يب

مــا ميارســه هــذا االختــالف عــى فالســفة 

ــني  ــل ب ــوس التقاب ــن ـ ه ــالق املعارصي األخ

والنزعــة  ]العاقبيــة[  االســتتباعية  النزعــة 

غــري االســتتباعية ]غــري العاقبيــة[ التــي ال 

تــزال تســيطر عــى اإلتيقــا. عندمــا نقــرأ 

(10( Ibid.

(11( Ibid., 47.

الفصــول األخــرية لتاريــخ الفلســفة األخالقيــة 

الــذي نــشه شــنيويند تحــت عنــوان ابتــداع 

 AutonomyThe Invention( االســتقاللية 

of) )12) نــدرك ملــاذا فيلســوف األخــالق يف 

ــس  ــنيويند لي ــدى ش ــش ل ــن ع ــرن الثام الق

 ،(Diderot( هــو كانــط، بــل باألحــرى ديــدرو

الــذي كتــب بشــأنه: »البحــث عــن الســعادة 

ــاة. إذا كان هــذا  ــة يف هــذه الحي ــع العدال م

أيّــده  الــذي  هــو  فــذاك  أخالقــي،  مبــدأ 

ديــدرو«)13).

أعتقــد فيــا يخصنــي أنــه ملــا يتعلــق 

األمــر مبعرفــة أي خدمــة إســعاف يســتوجب 

ــتدعاؤها يف حالــة اســتعجال، فــال أحــد  اس

بحاجــة إىل الــردد وقتــا طويــاًل؛ إن املبــدأ 

هــو  ديــدرو  إىل  شــنيويند  يعــزوه  الــذي 

الــيء الوحيــد الــذي نســتطيع الحصــول 

ــه  ــة إلي ــن بحاج ــذي نح ــد ال ــه، والوحي علي

ضمــن رؤيــة توفــق بــني ِمــل وكَانــط. أتفــق 

ــن  ــف ع ــول بوجــوب التوق ــري يف الق ــع باي م

تدريــس الطــالب يف الســنة األوىل بــأن املبادئ 

ــدرة عــى  ــدم الق ــرية، وأن ع ــة كب ذات أهمي

االنضــام إىل خدمــة ســيارة إســعاف خاصــة 

(12( J. B. Schneewind, The Invention of Autonomy: A History 

of Modern Moral Philosophy(Cambridge: Cambridge Univer-

sityPress, 1998(.

(13( Ibid., 468.
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ــؤولني. ــري مس ــا غ ــيجعلهم فكريًّ س

لذلــك بالنســبة إيل شــنيويند، كــا قرأتــه، 

ــي  ــة الت ــار الخدم ــأن اختي ــول ب ــد أن يق يري

أن  إدراك  مــن  بكثــري  أقــل  سنســتدعيها 

املبــادئ األخالقيــة ميكــن أن تفعــل ســوى 

التــي  عديــدة  ملــداوالت  تلخيــص  مجــرد 

توجــب علينــا مواجهتهــا، تذكرنــا ببعــض 

ــل  ــة. مث ــاتنا املاضي ــض مارس ــنا وبع حدوس

هــذه األنــواع مــن التذكــري، مهــا تكــن 

ــة يف  ــدو نافع ــن أن تب ــردة، ميك ــة ومج رقيق

ــرث  ــارات أك ــا االعتب ــون فيه ــي تك ــة الت الحال

ــرك  ــزال ت ــا ال ت ــة فإنه ــرث واقعي ــمًكا وأك س

ــا ال تقــدم أي  ــا. إنه ــاق مــع جريانن عــدم اتف

ــن  ــًدا م ــا وحي ــب نوًع ــا تجل ــة؛ إنه خوارزمي

ــد. ــه التجري ــن أن مينح ــذي ميك ــه ال التوجي

أنهــى شــنيويند مقالــه يف )968)) بدعوتنا 

ــا مــا  ــدأ أخالقيًّ إىل عــدم خلــط القــرار أن مب

يلخــص عــدًدا مهــًا مــن الخــرات املناســبة 

بـــ »اكتشــاف أن الطابــع األســايس لبعــض 

املبــادئ يعــود إىل طبيعتهــا الكامنــة«)14). 

باعتبــاره ديويًــا ]نســبة إىل ديــوي وأحــد 

ــوم  ــذ املفه ــتعد ألخ ــري مس ــه غ ــه[ فإنَّ أتباع

ــة« عــى محمــل  الكانطــي »للطبيعــة الكامن

الجــد. ويذكــر ديــوي، بــأن »مــا هــو علمــي 

(14( Schneewind, “Moral Knowledge and Moral Principles,” 126.

بخصــوص األخالقيــة ليــس هــو مبــدأ بعــض 

ــا البنيــة  املبــادئ التــي ترتكــز عليهــا ]...[ إمنَّ

مناهجــه«)15).  وكــذا  ملضامينــه،  العامــة 

وميكننــا إعــادة صياغتــه بالقــول، مــن وجهــة 

نظــر ديويــة، وليــس كانطيــة، أن مــا يجعــل 

ــس  ــة، لي ــق عقالني ــا واملنط ــاء، اإلتيق الفيزي

ــا لكــون  ــة لتصــري ُمســلَّمة، إمنَّ ــا قابل يف كونه

كل واحــدة منهــا تعتــر مــا اســاه ويلفريــد 

»مؤسســة   ،(Wilfrid Sellars( ســيالرز 

تصحــح ذاتهــا كفيلــة بوضــع موضــع الخطــر 

أي أطروحــة مــن أطروحاتهــا، لكــن ليــس 

ــدة«)16). ــرة واح ــا م جميعه

التذكيــــــر،  األنــــــواع مــن  مثـــــل هـــــذه 

مهـمـــا تكــن رقـيـقـــة ومجـــــردة، يمكــن 

أن تبـــــدو نافعـــــة فــي الحالــة التـــي 

ا 
ً
تكــون فيهــا االعتبــــارات أكثـــــــر ســـمك

ــرك  ــزال تتـ ــر واقعيــة فإنهــا ال تـــ وأكثـ

ــاق مــع جيراننــا. ــدم اتفــ عــ

ــس  ــة لي ــادئ األخالقي ــأن املب ــول ب إن الق

لهــا طبيعــة متأصلــة، فذلــك يعنــي بــأن 

ليــس لهــا مصــدر متميــز. إنهــا منحــدرة 

(15( Ibid., 120.

(16( Wilfrid Sellars, Science, Perception and Reality (London: 

Routledge and Kegan Paul, 1963(, 170.
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الدرجــة  بنفــس  مبحيطنــا،  اتصالنــا  مــن 

الفراضاتنــا حــول حركــة الكواكــب، القواعــد 

الديونطولوجيــا، األشــعار امللحميــة واملنتجات 

ــات  ــذه املنظوم ــل ه ــرى. مث ــانية األخ اللس

]املنتجــات[، فهــي جيــدة وحســنة بقــدر مــا 

تفــي إىل نتائــج جيــدة، وليــس ألنَّهــا تقيــم 

الذهــن  أو  الفضــاء  مــع  عالقــات خاصــة 

البــشي. بالنســبة إىل الديويــني، فــإن القضايــا 

باألصــول  واملبــادئ،  باملصــادر  املتصلــة 

القدميــة  واألســس   (dasUrsprungliches(

مــؤرش  الــدوام  عــى  هــي   ،(ta archaia(

ــوا عــن حيلهــم  ــم يتخل عــى أن الفالســفة لـ

اختصــار  فمحاولــة  القدميــة:  األفالطونيــة 

ــت  ــا ثاب ــوة إىل يشء م ــج بالدع ــم النتائ تقوي

ودائــم، يشء مــا ال تخضــع فيــه الســلطة إىل 

اختبــار إمريقــي.

كلـــا كســـب الرجعيـــون الكانطيـــون مثـــل 

 (Russell( وراســـل   (Husserl( هوســـريل 

التاريخانيـــني  حســـاب  عـــى  معركـــة 

رشع  وديـــوي،  غريـــن  مثـــل  تقدميـــني 

أســـاتذة الفلســـفة يف رســـم الخطـــوط الـــال 

ـــذا  ـــة، وك ـــي الثقاف ـــم وباق ـــني العل ـــة ب تجريبي

ـــت املؤسســـة  ـــة. لعب ـــة والحصاف ـــني األخالقي ب

األوىل دوًرا معتـــرًا يف خلـــق مـــا نســـميه 

»الفلســـفة التحليليـــة«. لكنَّهـــا اليـــوم تعـــد 

مـــع النزعـــة الشـــكية مـــع فالســـفة العلـــم 

ـــان  ـــل إي ـــني مث ـــني والهيغلي ـــد كوهني ـــا بع م

فـــني  آرتـــري   ،(Ian Hacking( هاكينـــغ 

 Bruno( التـــور  وبرينـــو   (Arthur Fine(

ــى أن  ــاب عـ ــؤالء الُكتّـ ــّر هـ Latour). يُـ

التميّيـــزات الوحيـــدة املمكنـــة بـــني العلـــم 

ـــيولوجي؛  ـــط سوس ـــن من ـــي م ـــم ه ـــال عل وال

وأنهـــا تـــدور حـــول معـــاٍن مثـــل تلـــك 

ـــم أســـس  ـــات الخـــراء، بتعلي الخاصـــة بثقاف

ـــابهة. ال  ـــرى مش ـــة وأخ ـــات متخصص مبصفوف

ـــة.  ـــة أو منهجي ـــات ميتافيزيقي ـــد اختالف توج

لسوســـيولوجيا  أو  لتاريـــخ  ومبعارضتهـــا 

العلـــم ال تلـــك  فـــإن فلســـفة  العلـــم، 

ــزًا. ــا متميـ موضوعـ

بعــد  مــا  املوقــف  هــذا  بــأن  أعتقــد 

ــا  ــى ترحيبً ــكان أن يلق ــي كان باإلم الكوهين

إيجابيًــا مــن ِقبــل ديــوي. بالنســبة إليــه، فــإن 

ــن  ــرث م ــي أك ــي ال يعن ــج علم ــح منه مصطل

ــا وأن يحتفــظ  دعــوة بــريس أن يبقــى تجريبيً

بذهــن منفتــح يف مؤسســاتنا، والتأكــد مــن أن 

ــت  ــث. وإذا كان ــق البح ــل طري ال يشء يعرق

ــول  ــني تق ــري ف ــا آرت ــي يؤيده ــة الت األطروح

ــا« قــد صادفــت  بــأن »العلــم ليــس خاصًّ

بشــكل عــام قبــواًل، فليــس هنــاك ســبب 

يدعونــا لإلبقــاء عــى فكــرة فــرع شــامل 

ــم«، مــع أن حقــواًل مــن  ــل »فلســفة العل مث

البحــث مثــل »فلســفة امليكانيــكا الكوانتيــة«، 
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أو »فلســفة البيولوجيــا التطوريــة« ميكــن أن 

ــا)17). ــرة تاًم ــون مثم تك

 إن شــيئًا مناظــرًا ميكــن أن يحــدث إذا 

مــا قررنــا جعــل التمييــز أخالقيــة - حصافــة 

قضيــة ســيكولوجية مثلــا قــام الكوهينيــون 

ــة  ــم- حــس مشــرك قضي ــز عل بجعــل التميي

إىل  نتوصــل  أن  بإمكاننــا  سوســيولوجية. 

ذلــك بالتســليم بــأن مــا مييــز األخالقيــة عــن 

ا ببســاطة  الحصافــة ليــس مســألة مصــادر، إمنَّ

فــرق ســيكولوجي بــني مــا ميــس مــا أســمته 

ــا  ــعورنا مب ــة« ش ــا العملي ــغارد »هويتن كوس

نريــد بــداًل مــن املــوت مبــا نفعــل -  ومــا ال 

ميســها. ليــس االختــالف وثيــق الصلــة واحــًدا 

ــا بدرجــة االهتــام  مــن هــذا النــوع؛ إمنَّ

ــه ال يوجــد فــرق  ــا مثلــا أن املحســوس، تاًم

بــني علــم وال علــم إال ذلــك املتعلــق بدرجــة 

ــة. ــص واالحرافي التخص

ــا  إن شــعورنا مبــا نحــن ومبــا يســتحق من

التضحيــة مرتبــط بــكل تأكيــد مبعــامل تاريخية 

ــا إذن  ــري يقودن ــط الفك ــذا الخ ــة. ه وثقافي

ال محالــة مــن كانــط إىل هيغــل، وبالتــايل إىل 

تركيــب ديــوي بــني هيغــل ودارويــن. ضمــن 

(17( See Arthur Fine, “The ViewfromNowhere in Particular,” 

Proceedings and Addresses of the AmericanPhilosophical As-

sociation 72(1998(; I discussFine’sview in “A pragmatistview of 

contemporaryanalyticphilosophy,” above, 133–146.

منــاخ فلســفي ديــووي، ميكــن أن تكــون 

ــل »فلســفة الحــق الدســتوري  ــا فــروع مث لن

األمريــي«، »فلســفة املســؤولية املتناقصــة«، 

أو »فلســفة العالقــات الجنســية«، لكــن ال 

ــامل  ــرع ش ــاء لف ــري االعتن ــيمنح كث ــد س أح

ــل  ــرع مث ــة«، أو ف ــفة األخالقي ــل »الفلس مث

يشء  ال  أن  إىل  بالنظــر  العلــم«.  »فلســفة 

ــن  ــة«، ميك ــه »علموي ــح علي ــن أن يصطل ميك

أن يــدرس كــا هــو، ولــن يوجــد أيًضــا مــكان 

ملــا ميكــن تســميته »أخالقيــة«. إن تقــادم 

الخطــاب الكانطــي، ســيجعل مــن فكــرة 

دراســة »طبيعــة املفاهيــم األخالقيــة« تبــدو 

ســخيفة. عندئــذ ســتمثُُل أمــام ناظرنــا خارطة 

ــع هــذا إذا  ــة الفلســفية. وم ــدة لألرضي جدي

ــة  ــز أخالقي ــا ســبب يف مقاومــة تيي كان لدين

ـ حصافــة فذلــك ليــس إال مســألة تخــص 

ســيكولوجية الفــرد، فذلــك لســبب مضبــوط، 

ســبب يدفعنــا إىل التفكــري بــأن األخالقية هي 

يف اآلن نفســه يشء خــاص وغامــض، ويتوجب 

عــى الفالســفة قــول يشء مــا حــول طبيعتــه 

الداخليــة. نعتقــد بأنهــا مــن طبيعــة خاصــة 

ألن الســؤال: »ملــاذا يتوجــب عــيَّ أن أكــون 

ــث  ــا وحي ــد، هن ــؤال جي ــو س ــا؟«، ه أخالقيً

ينبغــي  الســؤال: »ملــاذا  يكــون كذلــك  ال 

أن أكــون علميًــا؟« بالتأكيــد ألن أن أكــون 

»أخالقيًــا« مكافئــة يف نظرنــا ألمــر أن »أحــوز 

عــى يشء يقــرب مــن الهويــة العمليــة التــي 
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هــي هويتنــا«. نتصــور أنــه يتوجــب أن يكون 

هنــاك أنــاس قادريــن عــى تبيــان ملــاذا هــو 

جيــد هــذا الجانــب الــذي رسنــا فيــه ـ ملــاذا 

ــا، نحــن الليراليــني الجديريــن  يوجــد بداخلن

باالحــرام، املتســامحني وأصحــاب القلــوب 

الطيبــة، يشء مــا أكــرث مــن ظاهــرة عارضــة يف 

ــدو  ــري. ويب ــيو-اقتصادي األخ ــخ السوس التاري

أن فالســفة األخالقيــة مــن أحســن املرشــحني 

لهــذا الــدور، وأن الكانطيــني األكــرث تقيــًدا 

ــاًل  ــيخصونهم فع ــغارد س ــل كورس ــا مث صارًم

ــد.  ــتقبال جي باس

الواحــد  القــرن  بدايــة  ويف  حاليًــا، 

والعشيــن، بإمكاننــا القفــز عــى فلســفة 

ــم،  ــه، ملــا يتعلــق األمــر بالعل ــك أن العلــم ذل

ــة  ــزاء. ففكــرة أن العلمي لســنا بحاجــة إىل ع

ــة  ــت رضوري ــم ليس ــي مه ــوع طبيع ــي ن ه

لنــا ألن العلــم ليــس مهــدًدا أو يف خطــر. إن 

ــة هــي  ــا التقليدي ــم ـ يف صورته فلســفة العل

حجــة مفادهــا أن املنهــج العلمــي، واملنهــج 

ــون  ــف تك ــا كي ــن يخرن ــده، م ــي وح العلم

األشــياء حقيقيــا وواقعيًــاـ  بــدت وأنهــا مهمــة 

إىل زمــن مــا، عندمــا كان البابــا بيــوس التاســع 

ــن  ــة. لك ــارة الحديث ــن الحض )Pius IX) يلع

ــن  ــم والدي ــني العل ــر ب ــف التوت ــا توق عندم

ــني،  ــاه املثقف ــن اســرعاء انتب ــيئًا فشــيئًا ع ش

فقــد تــأيت فلســفة العلــم لتبــدو وكأنهــا 

أكــرث مــن إبريــق شــاي، تتأجــج فيــه الزوابــع 

ــم  ــب فلســفة العل ــا، ال تجل ــة. حاليً األكادميي

إال عندمــا، عــى ســبيل  الجمهــور  انتبــاه 

املثــال، يقــرر دعــاة متشــددون مهاجمــة 

ــا  ــرى، أو عندم ــرة أخ ــن )Darwin) م داروي

يحــاول السوســيو- بيولوجيــون تــويل إحــكام 

الســيطرة عــى الســلطة التعليميــة التــي كان 

ــون.  ــى التيولوجي ــت م ــا يف وق ــع به يتمت

ــدو  ــزال تب ــك، ال ت ــن ذل ــى العكــس م ع

ذلــك  رضوريــة.  األخالقيــة  الفلســفة  لنــا 

لوجــود أيًضــا توتــر دائــم بــني أخالقيــة األنوار 

ــة،  ــعوب البدائي ــات والش ــات الثقاف وأخالقي

ــن  ــع م ــم تتمت ــي لـ ــة الت ــة واملنغلق الربري

ــات  ــذه الثقاف ــا. ه ــي لن ــرثوة الت ــن وال األم

بقيــت غريبــة عــى التســامح، التعّدديــة، 

وإىل  الدميقراطيــة،  الحكومــة  التــازج، 

ــامل  ــتثناء الع ــذا، باس ــن. هك ــا نح ــاس مثلن أن

بالتفكــري  النــاس شــعروا  األكادميــي، فــإن 

بــأن األمــر يتعلــق رمبــا مبيــدان يحصــل 

فيــه أســاتذة الفلســفة يف الواقــع عــى بقــاء 

الثقــة، هــذه الثقــة لـــم يشــعر بهــا الفالســفة 

التحليليــون فيــا اصطلحــوا عــى تســميته بـــ 

»املجــاالت األساســية للفلســفة«، امليتافيزيقــا 

واإلبســتيمولوجيا. 

ـــوايت  ـــتعداد امل ـــذا االس ـــد ه ـــد ال يصم ق

ـــن  ـــة الذي ـــن الطلب ـــا، لك ـــام دروس اإلتيق أم
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يســـجلون أنفســـهم يف هـــذه الـــدروس، 

ـــة  ـــا يســـمونه »النزع يخشـــون أن تســـتمر م

للجمهـــور  كتـــب  تقديـــم  النســـبية« يف 

ـــأن  ـــط، ب ـــل كان ـــم، مث ـــه له ـــا تقول ـــدر م يق

لألخالقيـــة مصـــدًرا خاًصـــا ـــــ عالقـــة خاصـــة 

بـــيء مـــا ليـــس عارضـــة وال ميكـــن تحديـــد 

ـــث  ـــاب حدي ـــا. وأفضـــل كت ـــا تاريخيً موضعه

مـــن هـــذا النـــوع ـ مصـــادر املعياريـــة 

لــــ   ،(The Sources of Normativity(

ـــاء  ـــادة بن ـــة إلع ـــر محاول ـــغارد - وآخ كورس

تلقائيًـــا الجـــدار بـــني األخالقيـــة والحـــذر 

الـــذي ســـعى ديـــوي إىل هدمـــه، وإثبـــات 

ــد  ــو الجيـ ــاه هـ ــذي اخرنـ ــب الـ أن الجانـ

ــوى  ــن سـ ــة مل تكـ ــوار األوربيـ - يف أن األنـ

ـــا باألحـــرى رضورة  ـــخ، إمنَّ ـــة يف التاري عارضي

عقالنيـــة. يف الـــرد عـــى شـــنيويند ونقـــاد 

الـــال  عـــى  اإلرصار  بخصـــوص  آخريـــن 

مشوطيـــة، تـــرح كورســـغارد: 

الراغــايت،  املدمــج،  محبــي  كل  إىل 

ــن  ــوا ع ــم يتوقف ــن لـ ــخ، الذي ــياقي، إل الس

تثمــني بأنــه يجــب أن يكــون للتريــرات 

نهايــة يف نقطــة مــا، يجيــب كانــط بــأن 

نهايــة  لهــا  تجــَد  أن  ال ميكــن  التريــرات 

لنفســه،  واحــد  كل  يريــده  قانــون  يف  إال 

ويريــده للجميــع؛ ألنَّــه يف كل واحــد ينبغــي 

علينــا  ميليــه  فيــا   - نهايتهــا  التريــرات 

ذهننــا. حــول هــذه النقطــة، ســأقف إىل 

ــط)18). ــب كان جان

النــوع  لهــذا  كورســغار،  إىل  بالنســبة 

مــن الذهــن بنيــة تلــك الفلســفة املتعاليــة 

عــن  بالكشــف  اكتشــافها.  عــى  القــدرة 

تقديــم  للفلســفة  ميكــن  البنيــة،  هــذه 

ــة  ــة مــن أجــل حقيقــة أخالقي حجــة متعالي

حتــى  ســتقنع  حجــة  وهــي  األنــوار)19)، 

النازيــني واملافيــا )Mafiosi)، إذا مــا كلفــوا 

أنفســهم بعــض الوقــت والعنــاء للتفكــري 

ــم التفكــر يف املوضــوع،  يف املوضــوع. أن يت

بالنســبة إىل كورســغارد، فذلــك يعنــي تــرك 

ــة  ــار املرتب ــف اآلث ــه يستكش ــة لذهن الحري

عــى وجــوده، بــداًل مــن أن ينــرف إىل 

العاطفــة واألحــكام املســبقة.

 the( يتفــق ديوي مع فيتغنشــتاين األخري 

later Wittgenstein) بدعوتنــا للتوقــف عن 

ــي يجــب  ــط املســائل حــول املصــادر الت خل

دوًمــا أن تعالــج مثــل طلبــات تفســري ســببي 

ــط  ــذا الخل ــر. ه ــة بالتري ــائل املتصل - واملس

ديــوي وويلفريــد  مــن  اعتــره كل  الــذي 

(18( Christine Korsgaard, “Motivation, Metaphysics, and the 

Value of the Self: A Reply to Ginsborg,Guyer and Schnee-

wind,” Ethics109(1998(, 66.

(19( Cf. Christine Korsgaard, The Sources of Normativity(-

Cambridge: Cambridge UniversityPress,1996(, 123.
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ســيالرز عــى أنــه تشــخيص لإلبســتيمولوجيا 

ــني  ــط مشــرك ب ــة. لكــن هــذا الخل اإلمريقي

اإلمريقيــني، واألفالطونيــني والكانطيــني. إنهــا 

تتمثــل يف تقســيم الذهــن أو الجســم إىل 

»الحــواس«،  »العقــل«،  مختلفــة:  ملــكات 

ــد  ــون بع ــخ، لتك ــف«، »اإلرادة«، إل »العواط

عــى  املشوعيــة  إضفــاء  محاولــة  ذلــك 

ــر تثمــني الســند  ــرية للجــدل ع أطروحــة مث

ــبة.  ــدة املناس ــة الوحي ــده يف امللك ــذي تج ال

هــي  حواســنا  أن  مبــا  اإلمريقيــون  يؤيــد 

نوافذنــا الوحيــدة حــول العــامل، فهــي وحدهــا 

مــن يســتطيع أن يخرنــا مبــا يبــدو. بالنســبة 

إىل األفالطونيــني والكانطيــني، فــإن الرغبــة 

الجامحــة باعتبارهــا مصــدًرا للــش األخالقــي، 

فــإن الــيء الــذي ميكــن االحتفــاظ بــه 

مصــدر  يكــون  أن  ميكــن  متميــز  كعمــق 

ــة. ــة األخالقي الطيب

ــن دون  ــة وم ــغارد، بغبط ــف كورس تكش

ــيكولوجيا  ــن س ــه، ع ــط نفس ــا كان ــي ك وع

ــال،  ــث تقــول، عــى ســبيل املث ــكات. حي املل

ــذات  ــرة وال ــذات املفك ــني ال ــة ب أنَّ »العالق

الفاعلــة هــي عالقــة ســلطة رشعيــة«)20)، 

وافــرض أنهــا ســتقول بــأن كل ســلطة تطالب 

بهــا الــذات العاطفيــة ســتكون غــري رشعيــة. 

(20( Ibid., 165.

إن »هويتنــا كموجــودات  إليهــا،  بالنســبة 

أخالقيــة -أنــاس يتــم تقييمهــم ككائنــات 

العمليــة  بشيــة- توجــد خلــف هوياتنــا 

ــري،  ــاز التعب ــع، إن ج ــا تق ــة«)21). إنه الخاص

يف ظــالل هويتــي كأب، كعشــيق، كرجــل 

أعــال، وطنــي، مافيــوزي، كأســتاذ، أو نــازي، 

يف انتظــار أن تكتشــف بالتفكــري. إن قــوة 

الكشــف عنهــا تتوقــف، بتعبــري كورســغارد، بـ 

ــّي«)22). ــري ع ــوء التفك ــة ض ــم وكثاف »حج

حواســنا  أن  بمــا  اإلمبريقيــون  يؤيــد 

هــي نوافذنــا الوحيــدة حــول العالــم، 

فهــي وحدهــا مــن يســتطيع أن يخبرنــا 

بمــا يبــدو. بالنســبة إلــى األفالطونيين 

الجامحــة  الرغبــة  فــإن  والكانطييــن، 

األخالقــي،  للشــر  مصــدًرا  باعتبارهــا 

فــإن الشــيء الــذي يمكــن االحتفــاظ 

يكــون  أن  يمكــن  متميــز  كعمــق  بــه 

األخالقيــة. الطيبــة  مصــدر 

هــذا  مــن  املرئيــة  االســتعارات  إن 

ــر  ــبة لفك ــواء بالنس ــة س ــي مركزي ــوع ه الن

كورســغارد أو لفكــر أفالطــون، لكنَّهــا بالنســبة 

(21( Ibid., 121.

(22( Ibid., 257.
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ــات  ــبه باللعن ــي أش ــوي فه ــون دي ــن يتبع مل

وهــم ينظــرون إىل الــذات كشــبكة اعتقــادات 

ورغبــات يتجــدد نســيجها وتصحيحهــا بذاتهــا 

كل  إىل  النظــر  إن  للتاثــل.  ميكانيــزم  ـ 

بحــث )ســواء يف اإلتيقــا كــا يف الفيزيــاء ويف 

املنطــق) مبثابــة بحــث عــن اســتتباب، لتوازن 

عــن  العــدول  إىل  يفــي  مؤقــت،  تأمــي 

ــم  ــكل أع ــة، وبش ــكات املشعن ــث املل البح

مصــادر. إن »العقــل« ليــس مصــدًرا ملفاهيــم 

ــواس«، أو  ــة الح ــن »تجرب ــرث م ــكام أك أو أح

»الواقــع الفيزيــايئ«. إن فكــرة رشعنــة مفهــوم 

ــي  ــدر ه ــن يص ــن أي ــف م ــم بالكش أو حك

ــيّئة. ــرة س فك

إن قـــراء فيتغنشـــتاين الذيـــن اعتـــادوا 

ــل  مثـ لــــ س«  ــا  ــة »مفهومنـ ــى معالجـ عـ

ـــم  ـــة س« ال ميكنه ـــتعالنا كلم ـــرادف »الس م

إال تلّقـــي الفكـــرة التـــي تُعـــزى إىل الفالســـفة 

ـــدرة  ـــاب، حســـب كورســـغارد الق ـــة ارتي بنزع

عـــى أن تخرنـــا عـــن مصـــدر املفاهيـــم 

األخالقيـــة. بالنســـبة إليهـــم، إن مســـألة 

اســـتعالنا  مصـــدر  هـــو  »مـــا  معرفـــة 

للمصطلحـــات املعياريـــة التـــي نســـتعملها 

ميكـــن  ال  األخالقيـــة«  مداوالتنـــا  يف 

تفســـريها إال يف ارتبـــاط بطلـــب الحصـــول 

تواريـــخ  إن  تاريخيـــة.  خلفيـــة  عـــى 

ـــة بــــ  ـــك الخاص ـــل تل ـــي مث ـــري األخالق التفك

ـــور  ـــارلز تايل ـــنيويند )Schneewind)، تش ش

ماكإنتـــري  وألســـدائري   (Charles Taylor(

عليهـــا  ســـيحكم   (AlasdairMacIntyre(

هـــذا  عـــن  لإلجابـــة  مناســـبة  بكيفيـــة 

ــك  ــل تلـ ــات مثـ ــن كتابـ ــرث مـ ــؤال أكـ السـ

.(Korsgaard( ــغارد  كورسـ بــــ  ــة  الخاصـ

هنـــا  فتغنشـــتاين  أتبـــاع  ســـيكون   

حينـــا  حـــذًرا  أكـــرث  خـــاص  وبشـــكل 

تســـتمر كورســـغارد يف التســـاؤل: »مـــن 

ـــاوز  ـــي تتج ـــكار الت ـــذه األف ـــتمد ه ـــن نس أي

العـــامل الـــذي نعرفـــه، والتـــي تبـــدو أنهـــا 

عليـــه،  وتحكـــم  للمراجعـــة،  تطرحـــه 

وتقـــول أنـــه ليـــس يف املســـتوى، وأنـــه 

ليـــس كـــا ينبغـــي أن يكـــون؟« بالنســـبة 

ـــذ  ـــا ال نأخ ـــح أنن ـــن الواض ـــغارد، م إىل كورس

ـــرى  ـــة. لكـــن أن ن هـــذه األفـــكار مـــن التجرب

ــا إىل  ــكار يضطرنـ ــدًرا ألفـ ــة مصـ يف التجربـ

تعميـــق كل دوغائيـــات التجريبيـــة، كـــا 

ـــة[  ـــة لِبَن ـــة ]لِبَن ـــاء كتل ـــوك يف بن ـــورة ل يف ص

لتعلـــم اللغـــة. وهـــو األمـــر نفســـه لالفـــراض 

الـــذي يضـــع مبـــدأ التمييـــز الدقيـــق بـــني 

ــة، األوىل  ــكار معياريـ ــة وأفـ ــكار وصفيـ أفـ

تـــأيت مـــن التجربـــة والثانيـــة مـــن مصـــدر 

أقـــل بداهـــة.

بأننـــا  فتغنشـــتاين،  أشـــياع  يعتقـــد 

نحّصـــل األفـــكار التـــي تتجـــاوز الواقـــع 
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ــّد  ــه لألفـــكار التـــي تُحـ مـــن املصـــدر ذاتـ

ــا  ــن علمونـ ــاليئ مـ ــن أو الـ ــع، فالذيـ الواقـ

ـــن  ـــر ع ـــاعدتها نع ـــات مبس ـــتعال الكل اس

هـــذه األفـــكار. ضمـــن منظـــور كهـــذا، 

فـــإن مســـألة معرفـــة »مـــا هـــي مصـــادر 

املعياريـــة؟« لــــم يعـــد لهـــا اهتـــام مـــن 

ــادر  ــا هـــي مصـ ــة »مـ تلـــك تخـــص معرفـ

إال  هـــو  مـــا  املعيـــار  ألن  الوقائعيـــة؟«؛ 

نـــوع معـــني مـــن الواقعـــة -واقعـــة حـــول 

ــن  ــا مـ ــور إليهـ ــاس- منظـ ــه النـ ــا يفعلـ مـ

الداخـــل. 

ـــأن، واقعـــة عارضـــة، الجاعـــة  لنفـــرض ب

ــزدري  ــا تـ ــاب إليهـ ــر باالنتسـ ــي أفتخـ التـ

ــاء  النـــاس الذيـــن يفعلـــون أ. يقـــول أعضـ

هـــذه الجاعـــة غالبًـــا أنهـــم يفضلـــون 

ـــع  ـــن فعـــل أ. إن ماهـــايت م ـــداًل م املـــوت ب

ـــن  ـــول »نح ـــودين إىل الق ـــة يق ـــذه الجاع ه

]أو »النـــاس مـــن نوعنـــا«، أو »النـــاس الذيـــن 

أحرمهـــم«[ ال نفعـــل أ«. عندمـــا أقـــول 

ــرر  ــا أقـ ــب، فأنـ ــتخدام املخاطـ ــذا، باسـ هـ

ـــي،  ـــف لجاعت ـــا أتوقعبتاس ـــاًرا. عندم معي

ـــؤرخ  ـــي أو م ـــدريت كأنرثبولوج ـــالل ق ـــن خ م

»يفضلـــون  بأنهـــم  أذكـــر  وأن  لألفـــكار، 

ــذ  ــإين آخـ بــــ أ«، فـ ــام  القيـ ــدل  ــوت بـ املـ

بالحســـبان الواقعـــة. إن مصـــدر املعيـــار 

ــة.  ــاز التعبـــري، توطـــني الواقعـ ــو، إن جـ هـ

ــو  ــة فهـ ــدر الواقعـ ــا، مصـ ــا فضلنـ أو إذا مـ

إضفـــاء الطابـــع الخارجـــي عـــى املعيـــار.

كانـــت هـــذه أطروحـــة ســـيالرز حـــول 

العالقـــة بـــني الوقائـــع والقيـــم وحـــول 

إىل  بالنســـبة  األخالقيـــة.  النظـــر  وجهـــة 

ـــة  ـــإن العالق ـــوي، ف ـــا دي ـــا مثل ســـيالرز، تاًم

ــي يف  ــا يكفـ ــة مبـ ــت واضحـ ــابقة كانـ السـ

ــوا  ــباب بابـ ــني »شـ ــة بـ ــارة إىل العالقـ اإلشـ

بأندونيســـيا[ مقاطعـــة  ]هـــي   (Papua(

رؤوس«،  اصطيـــاد  بوجـــوب  يشـــعرون 

بابـــوا،  و»نحـــن جميًعـــا هنـــا، شـــباب 

ســـنخجل مـــن أنفســـنا إذا لــــم نعمـــد إىل 

اصطيـــاد أدمغـــة«. إنـــه الضمريالتأمـــي 

والفـــرق  الفـــرق  كل  يحـــدث  الـــذي 

الوحيـــد)23).

تبـــدو كورســـغارد نفســـها تقـــرب مـــن 

ـــن  ـــة ع ـــأن اإلجاب ـــد ب ـــا تؤك ـــرة مل هـــذه الفك

ســـؤالها عـــن مصـــادر املعياريـــة »ينبغـــي 

ــا  ــى مـ ــق معنـ ــكل عميـ ــتدعي بشـ أن يسـ

ـــا«)24). يف نظـــره،  ـــى هّويتن ـــه، مبعن نحـــن علي

»إجابـــة كافيـــة للســـؤال املعيـــاري« تجـــد 

»رشطهـــا يف أمـــر إظهـــار بأنـــه، أحيانًـــا، 

(23( See Wilfrid Sellars, Science and Metaphysics(London: 

Routledge and Kegan Paul, 1963(, ch. 7.

(24( Korsgaard, The Sources of Normativity, 17.
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ـــوأ  ـــيئ، أو أس ـــا س ـــو أيًض ـــرف بســـوء ه الت

مـــن املـــوت«. وإىل هـــذا تضيـــف بـــأن 

»الـــيء الوحيـــد الـــذي ميكـــن أن يوجـــد 

ـــو يشء  ـــوت ه ـــن امل ـــوأ م ـــيئًا أو أس ـــا س أيًض

مـــا بالنســـبة إلينـــا يكافـــئ املـــوت - أن ال 

نكـــون نحـــن أنفســـنا«. 

ميكــن لـــ ديــوي أن يتفــق تاًمــا مــع هذه 

النقطــة، لكنَّــه ســيعتقد بأنــه حاملــا تتــم 

فعــاًل، إننــا نعلــم كل مــا نقــدر معرفتــه حول 

مصــادر املعياريــة. بهــذا، فالديويــون ]أنصار 

ديــوي[ يأســفون أن تعتقــد كورســغارد بــأن 

ــده  ــاف، ووح ــر االكتش ــد ينتظ ــاك املزي هن

هــذا االكتشــاف مــا يســمح للفالســفة برفــع 

التحــدي لطلبــات فاعــي جابــه صعوبــة 

أن  يجــب  »مــاذا  ويتســاءل  أخالقيــة 

أفعــل؟« بالنســبة إىل كورســغارد، »فاعــل 

يرتــاب فيــا يجــب حقيقــة فعلــه عــا 

تقــول األخالقيــة فعلــه يرتــاب أيًضــا إن كان 

ــا ســيئًا«.  ا أن يكــون أخالقيً مــن الســيئ جــدًّ

»ملـــاذا  الســـؤال:  فـــإن  والحقيقـــة، 

ال  أخالقيًـــا؟«  أكـــون  أن  عـــي  يتوجـــب 

ميكـــن أن يحمـــل عـــى محمـــل الجـــد إال إذا 

ـــون  ـــك أن تك ـــه ال ميكن ـــة »ألنَّ ـــت اإلجاب كان

ـــرت  ـــك إذا اعت ـــش مـــع ذات ـــادًرا عـــى العي ق

ـــن  ـــدة. لك ـــدو جي ـــي«، ال تب نفســـك ال أخالق

ـــدو  ـــه يب ـــط ألنَّ ـــة؟ فق ـــري كافي ـــي غ ـــاذا ه مل

ـــا  ـــه أن يكـــون أخالقيً ـــن يشـــك يف واجب أن م

ـــدة،  ـــة جدي ـــع هوي ـــد رشع يف صن ـــون ق يك

ــا  ــا عـــى فعـــل مـ ــة ال تجـــره مطلًقـ هويـ

تعتـــره هويتـــه الســـابقة كواجـــب.

 ،(Huck Finn( يخـــى هـــاك فـــني 

عـــى ســـبيل املثـــال، أن يفقـــد القـــدرة 

ـــرف  ـــم يت ـــه إذا لـ ـــع ذات ـــق م ـــى التواف ع

 (Jim( بالكيفيـــة التـــي يعـــود بهـــا جيـــم

بتقديـــم  ينتهـــى  لكنَّـــه  العبوديـــة.  إىل 

محاولـــة. وقـــد ذكـــر بأنـــه لــــم يكـــن 

مســـتعًدا لذلـــك ويفـــرض إذا كان عاجـــزًا 

ـــدة  ـــة جدي ـــة عملي ـــل هوي ـــى تخي ـــا ع تاًم

ـــالص  ـــأن اإلخ ـــر ب ـــا يعت ـــخص م ـــة ش - هوي

ــات  ــن االلتزامـ ــا مـ ــاء يحررنـ إزاء األصدقـ

القانونيـــة والتقليديـــة. إذا كانـــت الهويـــة 

ـــا  ـــا عندم ـــة به ـــوك املطالب ـــد ه ـــي يقص الت

ـــه  ـــس بطـــرس )St. Peter) بأن ـــر للقدي يف

يجـــب أال يرســـل إىل الجحيـــم باعتبـــاره 

ســـارقًا. فبطريقـــة ماثلـــة يفضـــل طبيـــب 

يقتـــل  أن  عـــوض  ميـــوت  أن  كاثوليـــي 

جنيًنـــا ميكـــن أن يجـــد نفســـه ينســـج 

بتـــرع، لذاتـــه، هويـــة عمليـــة جديـــدة 

ـــن  ـــد ميك ـــل وحي ـــر بأم ـــق األم ـــا يتعل عندم

ــة.  ــاب يائسـ ــة اغتصـ ــه ضحيـ أن تغذيـ

ــقراط )Socrates) أن  لــــ سـ ــن  أمكـ إذا 

يجعـــل معقـــواًل األطروحـــة التـــي مفادهـــا 



العددان 6 ، 7
453ربيع وصيف 2018 م 

ـــط  ـــك فق ـــة، ذل ـــش بدراي ـــل ال ـــد يفع ال أح

ـــدة  ـــة جدي ـــة عملي ـــري هوي ـــرث لتحض ـــا ك ألنن

متأقلمـــة مـــع الظـــروف، عـــى شـــاكلة هـــوك 

أو الطبيـــب املتخيـــل. معظمنـــا لديهـــم 

ــه  ــقراط نفسـ ــك. سـ ــام بذلـ ــرة يف القيـ خـ

ـــه قـــى  يـــشح، يف الدفـــاع )Apology)، بأن

حياتـــه يف صقـــل هويـــة جديـــدة لنفســـه، 

وأنـــه يفضـــل املـــوت بـــدل مـــاَّ يســـميه 

ـــي العـــودة إىل  ـــا« هـــذا يعن القضـــاة »أخالقيً

ـــوا  ـــم عمل ـــو، وأنه ـــذي ه ـــخص ال ـــه الش كون

عـــى تربيتـــه يك يكـــون كذلـــك. هـــذه 

الهويـــة الجديـــدة تكـــون قـــد رأت يف جمهـــور 

محاكمـــة ســـقراط نـــوع مـــن العقلنـــة 

ـــة  ـــا أن الهوي ـــا مثل ـــايب، تاًم ـــلخبث العص لـ

الجديـــدة لــــ هـــوك مشـــابهة لعقلنـــة ضعـــف 

.(sheriff( ــي ــد محـ ــدة بلـ ــي لعمـ أخالقـ

طبيـــــب  يفضـــــل  فبطـريـقــــــة مماثـلـــــة 

كاثوليكــــي أن يمـــوت عــــوض أن يقتــل 

جنينا يمكن أن يجد نفسه ينسج بتسرع، 

لذاتــــه، هويــة عمليـــة جديــــدة عندمــا 

يتعلق األمر بأمل وحيد يمكن أن تغذيه 

ضحيــة اغتصــاب يائســة. 

تعتقـــد كورســـغارد بوجـــود معيـــار ال 

ــف  ــة ضعـ ــز عقلنـ ــمح بتمييـ ــي يسـ تاريخـ

مثـــال مشـــجع عـــن التقـــدم األخالقـــي. 

ــًدا  ــاًرا وحيـ ــأن معيـ ــون بـ ــور الديوييـ يتصـ

ــا  ــوء إذا مـ ــن أو السـ ــدى الحسـ ــة مـ ملعرفـ

اســـتطعنا نحـــن أنفســـنا تكييـــف الهويـــات 

ـــي  ـــة لــــ هـــوك أو لــــ ســـقراط مـــع الت العملي

عندنـــا. بعبـــارات أخـــرى، إذا أردنـــا، أنـــه ال 

ـــخ  ـــخ -هـــذا التاري يوجـــد ســـوى حكـــم التاري

ـــا  ـــزود بهوياتن ـــا، م ـــؤدي إلين ـــذي ي الخـــاص ال

ـــقراط  ـــات هـــوك وس ـــة؛ إن هوي ـــة حالي عملي

ـــى  ـــرؤ ع ـــوم يج ـــد الي ـــرت، وال أح ـــد ازده ق

ــف أو  ــات الضعـ ــك - عقالنيـ ــر يف ذلـ النظـ

الخبـــث. باملقابـــل، هنـــاك الشـــاب هانـــس 

)Hans) جنـــدي أملـــاين الـــذي وجـــه لقتـــل 

غابـــات  يف  املختبئـــني  اليهـــود  األطفـــال 

بولونيـــا. إنـــه تعجـــل بنـــاء هويـــة عمليـــة 

ــادم  ــة بخـ ــك املتعلقـ ــه - تلـ ــدة لذاتـ جديـ

ـــل للفوهـــرر )Fuehrer). وبفضـــل  ـــد ميتث جي

ـــة.  ـــذه الهّوي ـــر ه ـــم تزده ـــاء، لـ ـــوة الحلف ق

ضمـــن تصـــور ديـــوي كهـــذا الـــذي أنـــا 

ــة  ــة الراغاتيـ ــإن القيمـ ــمه، فـ ــدد رسـ بصـ

الفوريـــة للســـؤال »ملـــاذا ينبغـــي أن أكـــون 

ــل  ــؤال: »هـ ــذا السـ ــق بهـ ــا؟«، تتعلـ أخالقيًـ

الهويـــة  الحفـــاظ عـــى  يتوجـــب عـــيَّ 

العمليـــة التـــي هـــي حاليًـــا هويتـــي، أو 

تطويـــر واالعتـــزاز بالهويـــة الجديـــدة التـــي 

ـــي  ـــا تنعن ـــزت م ـــا أنج ـــا إذا م ـــي تبّنيه ينبغ
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ــه؟«،  ــن فعلـ ــة مـ ــة الحاليـ ــي العمليـ هويتـ

ــة،  ــذه الكيفيـ ــكلة بهـ ــرح املشـ ــا نطـ حينـ

أكـــون  أن  يجـــب  ملـــاذا  الســـؤال  فـــإن 

ــي  ــئلة التـ ــك األسـ ــن تلـ ــي مـ ــا؟ هـ أخالقيًـ

تفـــرض يف الحـــاالت الوحيـــدة أيـــن تفـــرض 

لالنتبـــاه عـــى األقـــل هويتـــني متنافســـتني. 

ـــرز  ـــن الســـؤال ال ي ـــوع م ـــإن هـــذا الن ـــذا ف ل

أبـــًدا يف املجتمعـــات التقليديـــة مـــن منـــط 

ــن  ــاة الذيـ ــه القضـ ــأ فيـ ــذي نشـ ــك الـ ذلـ

ـــن  ـــم يك ـــاة لـ ـــؤالء القض ـــقراط. ه ـــوا س أدان

ـــايل  ـــؤال؛ وبالت ـــم الس ـــى فه ـــتطاعهم حت مبس

فهـــم بســـيط بحيـــاة ســـقراط. 

لكــن يف املجتمعــات الحديثــة والتعدديــة، 

دون   - باســتمرار  تطــرح  املســألة  هــذه 

الحديــث عــن املجتمعــات التــي يتحكــم 

فيهــا الطغــاة القســاة فجــأة. ومــع ذلــك، يف 

ــذه  ــرت ه ــا اعت ــادًرا م ــات ن ــذه املجتمع ه

ــب  ــي يتوج ــك الت ــل تل ــرت مث ــألة اعت املس

نظريــة  بتقديــم  اإلجابــة  الفالســفة  عــى 

ــة. إن املســألة تهــم  ــة ملصــادر املعياري مرضي

بشــكل كبــري لــدي أي مــن مــوردي الهويــات 

ــم. ــه إليه ــي التوج ــة ميكنن ــة البديل العملي

ـــاذا  ـــؤال: »مل ـــإن الس ـــريي، ف ـــب تفس بحس

يتوجـــب عـــي أن أكـــون أخالقيًـــا؟«، عـــادة 

مـــا يكـــون أوليًّـــا للســـؤال »أي أخالقيـــة 

ينبغـــي أن تكـــون يل؟«، يرجـــع هـــذا الســـؤال 

ـــب  ـــل يتوج ـــاؤل، »ه ـــه إىل التس ـــري نفس األخ

عـــي االســـتمرار يف التفكـــري بـــأن بعـــض 

ـــن  ـــوأ، م ـــيئة، أو أس ـــك س ـــي كذل ـــال ه الفع

ــا عـــن  ــا يختلـــف تاًمـ ــو مـ املـــوت؟«، وهـ

ـــبة  ـــغارد. بالنس ـــي لــــ كورس ـــري الكانط التفس

ــتوجب  ــؤال يسـ ــر بسـ ــق األمـ ــا، يتعلـ إليهـ

الجاذبيـــات  إىل  ليـــس  بالنظـــر  اإلجابـــة 

ــات،  ــات والهويـ ــف الجاعـ ــة مبختلـ الخاصـ

لكـــن يشء معـــني يوجـــد مســـتقاًل عـــن 

العارضيـــات التاريخيـــة التـــي كانـــت ســـببًا 

ــات. ــات والهويـ يف ميـــالد مختلـــف الجاعـ

ـــؤال  ـــذا الس ـــبه ه ـــا يش ـــل م ـــة أفض لرؤي

مـــن وجهـــة النظـــر الديويـــة أويص، ميكـــن 

أن نقيـــم ماثلـــة بـــني: »ملـــاذا يتوجـــب 

ـــاذا يتوجـــب  ـــا؟«، و»مل ـــون أخالقيً ـــي أن أك ع

عـــي أن أفكـــر بـــأن هـــذه املنصـــة وهـــذه 

ـــتاين  ـــاع فتغنش ـــة؟«، إن أتب ـــرايس حقيقي الك

مثـــل بووســـا )Bouwsma) اقرحـــوا بـــأن 

ســـؤااًل ديكارتيًـــا كهـــذا ال ميكـــن أن يحمـــل 

ـــى  ـــا ع ـــد إال إذا توفرن ــل الج ـــى محمـ ع

نظريـــة بديلـــة للمظاهـــر: عـــى ســـبيل 

املثـــال، تكـــون هـــذه املواضيـــع يف الواقـــع 

ــة  ــام ناجمـ ــا أوهـ ــة أو أنهـ ــاكاة واهيـ محـ

عـــن إبـــر عالقـــة بدماغـــي. قبـــل حتـــى أن 

ـــة  ـــد نفـــيس لألخـــذ بجـــد الدعـــوى القائل أجه
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ــي أن  ــة، ينبغـ ــون واقعيـ ــد ال تكـ ــا قـ بأنهـ

ـــا  ـــة مل ـــة ومفصل ـــة ملموس ـــى نظري ـــوز ع أح

يحملنـــي عـــى االعتقـــاد يف حقيقتهـــا. إنـــه 

ـــإن  ـــذ ف ـــذه عندئ ـــة كه ـــر نظري ـــا تتوف عندم

مرشـــًحا بديـــاًل للواقـــع املحـــي -ميكـــن أن 

ـــح  ـــني- تصب ـــرة مجان يكـــون مخرجـــني أو دكات

معقولـــة. لكـــن املعرفـــة مبزايـــا هـــؤالء 

ـــع  ـــا نصن ـــدل عـــى أنن ـــل ال ي املرشـــحني البدائ

ـــدل  ـــا ي ـــاف م ـــعفنا استكش ـــن يس ـــفة. ل فلس

عليـــه »الواقعـــي« أو مـــا هـــي طبيعـــة 

الواقـــع.

عـــى نحـــو ماثـــل، أقـــرح أن ال يؤخـــذ 

ــون  ــي أن أكـ ــب عـ ــاذا يتوجـ ــؤال »ملـ السـ

أخالقيًـــا؟« عـــى محمـــل الجـــد إال انطالقًـــا 

ـــة  ـــا األخالقي ـــح فيه ـــي تصب ـــة الت ـــن اللحظ م

ــار  ــكان اختبـ ــن إمـ ــة. لكـ ــة معقولـ البديلـ

بتمعـــن اســـتحقاقات املرشـــحني البدائـــل 

فهـــي ليســـت مهمـــة نـــوع الفيلســـوف 

ــة  ــول داللـ ــد حـ ــول املزيـ ــم قـ ــذي يزعـ الـ

ـــي« -  ـــي«، و»أخالق ـــل »واقع ـــات مث مصطلح

ـــع«  ـــذي يحقـــق يف »طبائ ـــوع الفيلســـوف ال ن

هـــذه املفاهيـــم.

عـــن  »نظريـــة  كورســـغارد،  تُعـــرّف 

املفاهيـــم األخالقيـــة« مبثابـــة جـــواب عـــن 

ثـــالث أســـئلة: مـــا تعنيـــه أو مـــا تتضمنـــه 

ــاذا تنطبـــق،  املفاهيـــم األخالقيـــة، عـــى مـ

أن  أقـــرح  رأيـــي  يف  مصدرهـــا)25)؟  مـــا 

ـــد.  ـــؤال الجي ـــو الس ـــط ه ـــاين فق ـــؤال الث الس

ــم  ــه املفاهيـ ــدل عليـ ــا تـ ــؤال مـ ــا السـ أمـ

األخالقيـــة هـــو أيًضـــا ســـيئ مثـــل أســـئلة 

ــة  ــل »منصـ ــن قبيـ ــم مـ ــه مفاهيـ ــا تعنيـ مـ

ــوى«،  ــن ورق مقـ ــاكاة مـ ــة«، »محـ حقيقيـ

و»إبـــرة مغروســـة يف منطقـــة دماغـــي« 

ـــدي  ـــد يب ـــا ال أح ـــة. طامل ـــدرك املنص ـــذي ي ال

ــا ملموًســـا حـــول متـــى يســـتعمل  اندهاًشـ

ـــم مـــن  ـــح، تبقـــى هـــذه املفاهي هـــذا املصطل

ــح. ــة إىل توضيـ ــري حاجـ غـ

أمــا الســؤال مــا تــدل عليــه المفاهيــم 

ــا ســيئ مثــل أســئلة 
ً

األخالقيــة هــو أيض

مــا تعنيــه مفاهيــم مــن قبيــل »منصــة 

حقيقيــة«، »محــاكاة مــن ورق مقــوى«، 

و»إبرة مغروســة في منطقة دماغي« 

الــذي يــدرك المنصــة.

ومرتبـــًكا  رومانســـيًا  مراهًقـــا  إن 

يف  عليـــه  يجـــب  إذا  عـــا  يتســـاءل 

األخالقيـــة  هويتـــه  تشـــكيل  محاولتـــه 

 ،(Alyosha( أليوشـــا  شـــخصيات  حـــول 

(25( Ibid., II.
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 ،(Father Zossima( زوســــــــيم  واألب 

إيفـــان  شـــخصيات  حـــول  باألحـــرى  أو 

وزرادشـــت، ميكـــن أن يعـــرث لـــدى النقـــاد 

إمكانيـــة  األفـــكار  ومؤرخـــي  األدبيـــني 

للنظـــر بوضـــوح أكـــر فيـــا إذا كانـــت 

وكيـــف  ملتزمـــة،  الشـــخصيات  هـــذه 

ــا  ــس، ملـ ــا. إن هانـ ــر يف ذاتهـ ــت تفكـ كانـ

]أي   ،(Einsatzkommando( إىل  أرســـل 

ــكرية  ــية العسـ ــة السياسـ ــدات الشطـ وحـ

ــرب  ــاء الحـ ــث أثنـ ــخ الثالـ ــة للرايـ األملانيـ

العامليـــة الثانيـــة[، كان باإلمـــكان أن يجـــد 

مســـاعدة مـــن طـــرف الرقيـــب املناهـــض 

ــيس  ــرف قسـ ــن طـ ــة بلطـــف أو مـ للنازيـ

ـــذه  ـــك. ه ـــو كذل ـــف ه ـــة لطي ـــد للنازي مؤي

أردنـــا،  إذا  تـــرى،  أن  املســـاعدة ميكـــن 

مثـــل توضيـــح مفهومـــي. لكـــن لـــن نـــرى 

جيـــًدا كيـــف لفالســـفة كانطيـــني ميكنهـــم 

التدخـــل يف هـــذا الفعـــل. ألن تفســـريهم ملـــا 

تعنيـــه )أخـــالق) ال يبـــدو أنهـــا تســـتجيب 

ــة،  ــة ماثلـ ــني. بطريقـ ــكالت املراهقـ ملشـ

ــا يـــدل  ال يبـــدو أن تفســـريات تتعلـــق مبـ

عليـــه )واقعـــي)، أو )حقيقـــي)، أو حـــول 

ـــن أن  ـــة، ميك ـــاين املعياري ـــذه املع ـــدر ه مص

تكـــون غـــري مناســـبة لـــدى شـــخص بـــدأ 

ـــون  ـــة جن ـــع ضحي ـــم وق ـــاؤل إن لـ يف التس

ــر. ــج بإبـ ــاب يعالـ ــراح أعصـ جـ

األســـئلة  إزاء  متحمًســـا  شـــخًصا  إن 

كـــا  لــــ كورســـغارد، ســـيجدها  الكانطيـــة 

ـــة  ـــة القدمي ـــفة األخالقي ـــن الفلس ـــا م وجدته

أو  أبطـــال،  خيـــارات  حـــول  تتمحـــور 

تناقـــش خيـــارات شـــخصيات ينبغـــي أن 

ـــن  ـــد م ـــل املزي ـــا للشـــباب- تث تصـــري منوذًج

االهتـــام أكـــرث مـــاَّ نعرضـــه يف محـــارضة 

مثـــل  إن  لذلـــك   .(Ethics(0(( اإلتيقـــا 

ـــة  ـــات األخالقي ـــم الهوي ـــات ته ـــذه النقاش ه

البديلـــة ـ وتتعلـــق إذن بجـــداالت التـــي 

ميكـــن أن ننشـــئ عليهـــا- عـــى خـــالف 

ــة  ــتحقاقات البديلـ ــول االسـ ــات حـ النقاشـ

لألمـــر املطلـــق واملبـــدأ النفعـــي. فبـــني 

االســـتحقاقات  حـــول  تنصـــب  مناقشـــة 

ـــول  ـــات ح ـــان ونقاش ـــا وإيف ـــة بأليوش الخاص

 ،(Odysseus( بــــ عوليـــس الخاصـــة  تلـــك 

ســـقراط  لــــ  أو   ،(Achilles( وأخيـــل 

 ،(Pericles( وبرقليـــس   ،(Socrates(

توجـــد هنـــاك اســـتمرارية. باملقابـــل، فـــإن 

ضـــد  الديونطولوجيـــا  مثـــل  مناقشـــات 

ــك  ــة[، أو تلـ ــتتباعية ]العاقبيـ ــة االسـ النزعـ

التـــي تهـــدف معرفـــة إذا مـــا كان شـــعورنا 

ـــل  ـــه يف العق ـــد أصل ـــي يج ـــب األخالق بالواج

ـــة  ـــيئًا مقارن ـــا س ـــدو ترفيه ـــعور، تب أو يف الش

مبناقشـــات يكـــون موضوعهـــا الشـــخصيات 

التاريخيـــة واألدبيـــة. 
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تهــم  النقاشــات  هــذه  مثــل  إن  لذلــك 

ـ وتتعلــق  الهويــات األخالقيــة البديلــة 

ننشــئ  أن  يمكــن  التــي  بجــداالت  إذن 

حــول  النقاشــات  خــالف  علــى  عليهــا- 

االســتحقاقات البديلــة لألمــر المطلــق 

النفعــي. والمبــدأ 

مـــا  أكـــرر  أنـــا  النقطـــة   يف هـــذه 

مـــن   (Schneewind( شـــنيويند  قالـــه 

مـــاذا  بعنـــوان:  لـــه  مقـــال  يف  آراء. 

قدمـــت لنـــا الفلســـفة األخالقيـــة ... يف 

 What hasmoral( األخـــرية؟  اآلونــــــة 

 ،(26((?philosophydone for us ... lately

بعـــض  حـــول  مناقشـــة  فيـــه  يتنـــاول 

ــة،  ــفة األخالقيـ ــوص الفلسـ ــكويك بخصـ شـ

ــن أن  ــدة ميكـ ــرة واحـ ــأن فكـ ــول بـ ويقـ

تقـــال عـــن هـــذا املجـــال مـــن الثقافـــة، 

وهـــي أن »إبداعـــات الخيـــال التصـــوري 

ــة  ــة وفعالـ ــا حيـ للفيلســـوف كانـــت أيًضـ

ــروايئ أو  ــا الـ ــي يبدعهـ ــخصيات التـ كالشـ

الدرامـــي«. إنـــه يذكـــر كأمثلـــة ســـقراط، 

(26( J. B. Schneewind, “What Has Moral PhilosophyDone for 

Us ... Lately?” Lecture given atthe University of Michigan In-

stitute for the Humanities, February2000; available on vide-

oat http: //ethics.sandiego.edu/video/Schneewind. Published 

in German as “VomNutzen derMoralphilosophie – Rorty-

zumTrotz,” trans. Harald Koehl, in Deutsche Zeitschriftfür 

Philosophie48(2000(, 855–66.

األبيقوريـــني والرواقيـــني، ليقـــرح فيـــا 

بعـــد بـــأن »اللوحـــات الفلســـفية للحيـــاة 

ـــل  ـــا قب ـــف م ـــا املواق ـــتعاد فيه ـــدة تس الجي

النظريـــة التـــي نكـــون مســـتعدين ســـلًفا 

ـــد أن  ـــي نري ـــول الطريقـــة الت ـــا ح امتالكه

ــا«. ــش بهـ نعيـ

أتفـــق مـــع مالحظـــات شـــنيويند التـــي 

أتيـــت عـــى ذكرهـــا، وأود أن أضيـــف: 

»نعـــم ولكـــن ليـــس أكـــرث مـــاَّ تســـتطيعه 

أعـــال التاريـــخ والخيـــال، ورمبـــا ليـــس 

ــن  ــاءة«. لكـ ــة وكفـ ــا بفعاليـ ــة أيًضـ بكيفيـ

عندمـــا يتابـــع شـــنيويند القـــول عندمـــا 

ـــني  ـــا وب ـــابه بينن ـــن التش ـــري ع ـــاول التعب نح

 ،(Casaubon( ســـقراط أو الســـيد كاســـوبون

ــد  ــاب أبعـ ــة إىل الذهـ ــون »بحاجـ ــد نكـ قـ

ــا مثـــل  مـــن حالـــة خاصـــة، نحـــو يشء مـ

تشـــكًكا.  أكـــرث  أصبـــح  مبـــديئ«،  بيـــان 

ــادئ،  ــم ذوق للمبـ ــن لهـ ــا، مـ ــض منـ البعـ

ــك.  ــل ذلـ ــة لفعـ ــوا بحاجـ ــن أن يكونـ ميكـ

لكـــن ألســـباب قدمهـــا شـــنيويند ذاتـــه يف 

محاولتـــه لســـنة )968))، وهـــي املحاولـــة 

ــد  ــابًقا، ال أعتقـ ــا سـ ــت منهـ ــي اقتبسـ التـ

بـــأن حاجـــات كهـــذه تســـتحق تشـــجيعها.

كـــا أتصـــور ذلـــك، نحـــن ال نفعـــل تقريبًـــا 

ـــا  ـــه يتوجـــب علين ـــًدا مـــا اعتقـــد ســـينغر أن أب

فعلـــه: رفـــض الـــرؤى األخالقيـــة للجاعـــة 
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التـــي نشـــأنا فيهـــا ألننـــا واجـــدون مـــا يســـميه 

»نظريـــة أخالقيـــة راســـخة« - إذا كان عـــى 

ــلة  ــل يف سلسـ ــذه تتمثـ ــة كهـ ــل نظريـ األقـ

ـــدو  ـــري يب ـــدأ كب ـــن مب اســـتدالالت منحـــدرة م

ـــا  ـــواًل. عـــى العكـــس، عندم ـــا حدســـيا معق لن

تكـــون هـــذه الحالـــة ويبـــدو لنـــا أنـــه بقبولنـــا 

ـــاتنا،  ـــري مارس ـــيقودنا إىل تغي ـــذا س ـــدأ كه مب

إن مـــا نجهـــد أنفســـنا لتحصيلـــه، هـــو مـــا 

 (John Rawls( ـــز ـــون راول ـــه ج ـــح علي اصطل

ـــا  ـــا وإيابً ـــا ننتقـــل ذهابً ـــوازن املتعقـــل: إنن الت

ــة،  ــنا القدميـ ــرح وحدوسـ ــدأ املقـ ــني املبـ بـ

ملحاولـــة صنـــع هويـــة أخالقيـــة ممكنـــة 

مـــن شـــأنها أن تنصـــف االثنـــني عـــى حـــد 

ســـواء. يقتـــي هـــذا، تخيـــل مـــا ســـتكون 

عليـــه جاعتنـــا إذا مـــا غـــريت عاداتهـــا، 

أنفســـنا،  نحـــن  عليـــه  ســـنبدو  ومـــاذا 

باعتبارنـــا ننتمـــي إىل هـــذه الجاعـــة التـــي 

ـــذا،  ـــتجيب له ـــا يس ـــات. إن م ـــت إصالح عرف

ـــات  ـــذوات، للوضعي ـــة لل ـــة تفصيلي هـــو مقارن

ـــا  ـــا متأتيً ـــة، وليـــس برهان وللجاعـــات املتخيل

ــة  ــادئ عامـ ــة مبـ ــادئ. إن صياغـ ــن املبـ مـ

ــط كأداة  ــن فقـ ــة، لكـ ــون نافعـ ــا تكـ أحيانًـ

موجهـــة لتلخيـــص نتائـــج ملـــا نتخيلـــه بدائـــل.

إن ســـينغر وكثـــريًا مـــن فالســـفة األخـــالق 

املعارصيـــن اعتقـــدوا بأنـــه مـــن املمكـــن، 

ـــه  ـــاوز مانعت ـــا، تج ـــخص م ـــبة إىل ش بالنس

ـــري  ـــرار بتغي ـــاذ ق ـــاض، أو اتخ ـــة اإلجه ملارس

القوانـــني، بكيفيـــة يعتـــر معهـــا اإلجهـــاض 

ــد  ــر وحيـ ــت أثـ ــرية، تحـ ــة كبـ ــل جرميـ مثـ

ــه  ــى أنـ ــه عـ ــر لـ ــري، ينظـ ــام كبـ ــدأ عـ ملبـ

ـــرار أو ذاك.  ـــذا الق ـــا ه ـــي علين ـــول، مي معق

ـــدم أو  ـــدث التق ـــة يح ـــذه الكيفي ـــس به ولي

التقهقـــر األخالقـــي. وليـــس كذلـــك بهـــذه 

ـــة -  ـــم العملي ـــاس هوياته ـــرّي الن ـــة يغ الكيفي

شـــعورهم بتفضيـــل املـــوت بـــدل القيـــام بـــه. 

جيـــًدا  يقـــرؤون  مـــن  ميـــزة  إن 

ويســـتخدمون عقولهـــم ومـــن لهـــم كثـــري 

مـــن أنشـــطة الرفيـــه، أنهـــم أكـــرث خيـــااًل 

وليســـوا أكـــرث عقالنيـــة، عندمـــا يتعلـــق 

ــد  ــيء الجيّـ ــا الـ ــرار مـ ــاذ قـ ــر باتخـ األمـ

الـــذي يجـــب فعلـــه. يكمـــن امتيازهـــم 

مبـــا لهـــم مـــن وعـــي بوجـــود عـــدد مهـــم 

مـــن الهويـــات األخالقيـــة املمكنـــة، وليـــس 

فقـــط واحـــدة أو اثنتـــني. مثـــل هـــؤالء 

األشـــخاص قادريـــن عـــى وضـــع أنفســـهم 

مـــكان عـــدة أنـــواع مـــن النـــاس - هـــوك 

ــم  ــليم جيـ ــرر تسـ ــل أن يقـ )Huck)، وقبـ

ثـــم هـــوك فيـــا بعـــد، وكـــذا   ،(Jim(

 ،(Christ( املســـيح  ومتهمـــوه،  ســـقراط 

وبيالطـــس )Pilate)، ]أو بيالطـــس البنطـــي 

أحـــد الحـــكام الرومـــان، كان حكمـــه بـــني 

ـــوىل محاكمـــة  ـــا، ت ـــة أيودي )6) و36) ملقاطع
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املســـيح وأصـــدر الحكـــم بصلبـــه بحســـب 

مـــا تعتمـــده األناجيـــل األربعـــة املكتوبـــة 

مـــن قبـــل الكنيســـة[، كانـــط وديـــوي، 

األبطـــال الهومرييـــة والزهـــاد املســـيحيون. 

ــا فالســـفة األخـــالق بعـــض  لقـــد قـــدم لنـ

الُهويـــات األخالقيـــة للنظـــر فيهـــا، كـــا 

أمدنـــا املؤرخـــون وكتـــاب الســـري هويـــات 

أخـــرى، ووضـــع الروائيـــون أيًضـــا أخـــرى. 

هنــاك عــدد معتر مــن الهويــات العملية 

عــدد  هنــاك  وباملثــل  املتخيلــة  الفرديــة 

ــة.  ــة الجاعوي ــات العملي ــن الهوي ــم م مه

إن النــاس املفكريــن واملتعلمــني يقــرؤون 

وكــذا  واألنرثبولوجيــا،  التاريــخ،  كتــب 

ــة فهــم فيــا يتمثــل  ــة، بغي ــات تاريخي رواي

والتــرف  بدائيــة  جاعــة  إىل  االنتــاء 

ــم  ــئلة. إنه ــرح أس ــص، دون ط ــكل مخل بش

يقــرؤون روايــات الخيــال العلمــي مــن أجــل 

فهــم األثــر الــذي يركــه ذلــك عــى العيــش 

يف جاعــات أكــرث تقدًمــا مــن جاعتنــا. 

إنهــم يقــرؤون فالســفة األخــالق ليــس مــن 

أجــل العثــور عــى براهــني دامغــة، أو بغيــة 

ــا،  ــرث وضوًح ــة أو أك ــرث عقالني أن يصــريوا أك

ــدوا  ــي يج ــا ل ــة، إمنَّ ــرث رصام ــك أك أو كذل

الفعــل  ردات  لتلخيــص  عمليــة  كيفيــات 

ــواع  ــذه األن ــروا إىل ه ــد اضط ــة وق املتنوع

ــال. ــن الخي ــة م املختلف

أختـــم بالعـــودة إىل الســـؤال الـــذي 

انطلقـــت منـــه، وهـــو الســـؤال، الـــذي 

 ،(Peter Singer( ـــينغر ـــر س ـــد، أن بي أعتق

ــيئة.  ــة سـ ــأنه أجوبـ ــوا بشـ ــن قدمـ وآخريـ

الفلســـفة  يف  املختصـــني  أن  يل  يبـــدو 

األخالقيـــة ال ينبغـــي أن يعتـــروا أنفســـهم 

كأشـــخاص لديهـــم أفضـــل الراهـــني أو 

ـــاس،  ـــة الن ـــن غالبي ـــا م ـــرث وضوًح ـــكار أك أف

ـــا فقـــط مثـــل أشـــخاص قضـــوا املزيـــد  إمنَّ

مـــن الوقـــت يف الحديـــث عـــن قضايـــا 

ـــارات  ـــوا خي ـــن واجه ـــك الذي ـــة ألولئ محرج

ــه. إن  ــب فعلـ ــا يجـ ــوص مـ ــة بخصـ صعبـ

فالســـفة األخـــالق صـــاروا أكـــرث نفًعـــا 

يف مناقشـــتهم لقضايـــا مطروحـــة جـــراء 

ــة،  ــا الطبيـ ــري يف التكنولوجيـ ــدم األخـ التقـ

ــي  ــرية التـ ــرى كثـ ــن أخـ وكذلـــك يف مياديـ

تناقـــش فيهـــا السياســـة العامـــة. إنهـــم 

أعضـــاء يحظـــون باالحـــرام التـــام مـــن 

الجامعـــة ومـــن املجتمـــع، وليـــس هنـــاك 

مـــن ســـبب يحرجهـــم عـــر طلـــب تريـــر 

الســـاحة  يف  يحتلونهـــا  التـــي  للمنزلـــة 

ــبة إىل  ــال بالنسـ ــو الحـ ــا هـ ــة مثلـ العامـ

ــني  ــني، والالهوتيـ ــني، واملؤرخـ األنرثبولوجيـ

ميتطـــوا  ملـــا  فقـــط  إنهـــم  والشـــعراء. 

حيـــث  الكبـــرية  الكانطيـــة  أحصنتهـــم 

يســـتحقون أن ينظـــر إليهـــم بارتيـــاب. 
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مقدمة

 يعتــر حمــو النقــاري ))95)م-) مــن 

أبــرز املفكريــن الذيــن بــرزوا يف هــذه اآلونــة 

ــريب  ــفي الع ــر الفلس ــدان الفك ــرية يف مي األخ

واملغــريب تحديــًدا، وهــو باعــراف الكثــري 

ــري  ــث تث ــاز، حي ــارًصا بامتي ــا مع ــر باحثً يعت

ــة  ــالم الباحث ــن األق ــري م ــهية الكث ــه ش كتابات

ــن  ــة، وم ــال املنطــق والتداولي خاصــة يف مج

ــني  ــذي ب ــف« ال ــاب »روح التفلس ــا كت بينه

جملــة  فيــه  استشــكلنا  والــذي  أيدينــا، 

بــروح  املقصــود  مــا  منهــا:  املســائل  مــن 

التفلســف  رشوط  هــي  التفلســف؟وما 

النقــاري  متكــن  مــدى  أي  الصحيــح؟وإىل 

الصحيــح يف  التفلســف  أدوات  تأثيــل  مــن 

ــات  ــريب باســتخدام اآللي ــداويل الع املجــال الت

الغربيــة؟ الفرانكفونيــة 

: الســياق الفلســفي لعمليــة 
ً

أوال
التأثيــل للمفاهيــم الفلســفية: 

إن االهتــام باملفاهيــم الفلســفية أصبــح 

ــارص؛  ــر املع ــا يف الفك ــرث رواًج ــوع األك املوض

ــكله  ــف يف ش ــل التفلس ــن فع ــّر ع ــا تُع ألنَّه

اإلبداعــي، فاملفكــر ال يعتــر فيلســــوفًا إال 

ــه، ويف  ــا ب ــا خاصًّ ــازًا مفاهيميًّ ــك جه إذا امتل

ــا  هــذا اإلطــار يقــدم حمــو النقــاري مشوًع

الفلســفية  املفاهيــم  وتأثيــل  لتأســيس 

واألدوات التــي تقــوم عليهــا عملية التفلســف 

ــده يف  ــذي جس ــشوع ال ــو امل ــح، وه الصحي

معظــم كتبــه التــي وظّــف فيهــا آليــات بنــاء 

ــه  ــا كتاب ــالمية، منه ــة اإلس ــني الفكري املضام

ــه  ــذا كتاب ــة اإلســالمية«، وك »املنطــق والثقاف

الفــارايب«  نــر  العلــم عنــد أيب  »نظريــة 

ــا. وغريه

التعامــل  أن  النقــاري  حمــو  يعتقــد 

الفلســفية  النصــوص  مــع  العــريب 

الفرانكفونيــة مييــل إىل نــوع مــن التناقــض 

مثــل أن نقــرأ نًصــا فلســفيًّا لديــكارت يف 

مفاهيمــه  ونحلــل  6)و7)م)،  )القرنــني 

باســتخدام معجــم القــرن العشيــن دون 

مــن  وهــذا  6)و7)م)  )القــرن  معجــم 

منــوذج  أخذنــا  فإنــا  املضحكــة،  األمــور 

الكثــري  عنــد  يعنــي  فهــذا  )interoger)؛ 

التســاؤل ولكــن ليــس هــذا هــو األصــل يف 

املقصــود. هــو  وليــس  الفلســفة 

لقــد أراد حمــو النقــاري أن يبــني لنــا مــن 

خاللــه مشوعــه الفلســفي كيفيــة االســتفادة 

مــن املعــاين املتعــددة للمفاهيــم أو بحــد 

تعبــريه اســتحضار القــوام املنــيس يف »مفهــوم 

مــا« بالنظــر إىل مرحلتــه مــا قبــل االصطناعية 

أي العــودة إىل دالالتــه واســتعاالته الحســية 

يشء  فيهــا  يكــون  قــد  والتــي  املضمــرة، 

مــا مشــرك إنســانيًا يتوحــد فيــه النــاس 
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بتوحدهــم يف التجربــة الحســية)))، وبذلــك 

يتحقــق التفلســف، وتتجّســد روحــه بــني 

كافــة العقــالء فيتــم بذلــك التواصــل بــني 

ــاء. ــانية جمع ــراد اإلنس أف

وإذا كان الهـدف من مشوع حمو النقاري 

يف كتابـه روح التفلسـف هـو توضيـح املقصود 

بالتفلسـف فـإن التعريـف بـأدوات التفلسـف 

-يف نظـره- ال محالـة بيـان »لـروح التفلسـف« 

الفلسـفي قدميـه  الفكـر  منهـا  يسـتمد  التـي 

وحديثـه، حياتـه وحيويتـه، وهـذا لن يتـأىت إال 

بإعـادة ضبـط الكثـري مـن املفاهيم الفلسـفية 

الخلـط  مـن  الكثـري  والتـي عرفـت  األساسـية 

واالسـتعال الغامض لها، واختـالف الفاعلني يف 

التداول الفلسـفي يف إعطـاء تحديد اصطالحي 

لهـا، ومـن هـذه املفاهيـم نذكـر -عـى سـبيل 

االستشـكال،  التفلسـف،  الحـر:  ال  الذكـر 

الفلسـفي. واإلنتـاج  الفلسـفية،  القـراءة 

 إننــا نجــد يف مــشوع التأثيــل عنــد حمــو 

النقــاري تأثــرًا كبــريًا بأبحــاث اللســانيات 

املعــارصة واملنطــق املعــارص، باإلضافــة إىل 

الغربيــة  اللغويــة  للمعاجــم  اســتخدامه 

ــه  ــح وداللت ــة املصطل ــن إيتيمولوجي ــا ع بحثً

األوىل التــي ظهــر بهــا، إميانـًـا منــه أن معرفــة 

ــدة،  ــاب الجدي ــق، دار الكت ــفة املنط ــاث يف فلس ــاري: أبح ــو النق ))) حم

بــريوت، )ط. ))، )3)0)م)، )ص/ 0)).

ــي تســتخدم يف  ــة الت ــم اللغوي ــة املفاهي دالل

أي بحــث هــي مــن تســمح بتحديــد مجــال 

الدراســة وتقــي الباحــث مــن خطــأ الخــروج 

عــن املوضــوع، كــون أن كل موضــوع لــه 

وتبعــده  بــه،  ترتبــط  مفاهيميــة  شــبكة 

ــد  ــاَّ ق ــاظ م ــذل لأللف ــتعال املبت ــن االس ع

ــداليل))). ــا ال ــه معناه ــن قارئ ــب ع يحج

ثانًيا: ما المقصود بفعل 
التفلسف؟

يعتقــد  التفلســف  لفعــل  تحليلــه  يف 

النقــاري أن فعــل التفلســف ســلوك يتوخــى 

تــرك آثــار أو إلحــاق تعديــل عــى األشــياء يف 

وجودهــا أو داللتهــا أو اشــتغالها، وهــذا لــن 

ــة  ــة ومنظم ــة إرادي ــبه إال بكيفي ــون حس يك

يف أفــق تحقيــق غــرض مــن األغــراض أو 

ــج)3). ــن النتائ ــة م ــل نتيج تحصي

ــوم فعــل التفلســف -حســبه- عــى   ويق

ــية هــي:  ــة رشوط أساس أربع

- أواًل: أن يكون ضمن سياق خاص.

- ثانًيا: أن يكون ضمن زمن معني.

ــفي إىل  ــديل الفلس ــق الج ــن املنط ــكالم: م ــق ال ــاري: منط ــو النق ))) حم

املنطــق الحجاجــي األصــويل، دار األمــان، منشــورات االختــالف، الــدار 

العربيــة للعلــوم نــارشون، بــريوت، )ط. ))، )0)0)م)، )ص/ 99)).

ــداع،  ــة للفكــر واإلب )3) حمــو النقــاري: روح التفلســف، املؤسســة العربي

بــريوت، )ط. ))، )7)0)م)، )ص/ ))).
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ــا: أن يكــون حاصــل تعلــم وتــدرب  - ثالًث

ســالفني.

ــد  ــق قواع ــا وف ــون جاريً ــا: وأن يك - رابًع

ــددة. ــول مح وأص

أن  فســنجد  املفهــوم  هــذا  طبقنــا  إذا 

هــا:  بعديــن  للتفلســف 

اآلراء  يف  ويتمثــل  تأثــري:  بعــد   )1(

التفلســفي  الفعــل  إنجــاز  عــن  الناجمــة 

التــي يســتطيع بــه تفســري نظــرة الفيلســوف 

ــة  ــا نجــده يف محاول ــامل، وهــذا م ألشــياء الع

الكثــري مــن الفلســفة عــر التاريــخ يف تأســيس 

العديــد مــن األنســاق واملذاهــب الفلســفية 

ــد  ــا يوج ــامل وم ــول الع ــم ح ــشح تصوراته ل

ــن ظواهــر وأشــياء وحــاالت خارجــة  ــه م في

ــانية. ــذات اإلنس ــن ال ع

منــه  والهــدف  تعديــي:  بعــد   )2(

العــدول عــن صــور وأشــياء العــامل املعهــودة 

ونظمهــا  وأنســاقها  املألوفــة  ومفاهيمهــا 

ــور  ــذا التص ــل ه ــا، ولع ــهورة إىل غريه املش

ميكــن إســقاطه عــى العديــد مــن األنســاق 

يف  البحــث  إىل  عــادت  التــي  الفلســفية 

وكيفيــة  وخصائصــه  اإلنســاين  الوجــود 

ــوق  ــات تع ــن أزم ــه م ــاَّ يعاني ــروج م الخ

يف  نجــده  مــا  وهــذا  األصيــل،  وجــوده 

مثــاًل. الوجوديــني  الفالســفة  محــاوالت 

* وبهــذا ميكــن النظــر إىل فعــل التفلســف 

مــن عــدة جهــات)4(: 

* أواًل: مــن ناحيــة املبــدأ: فهــو ســعي 

ناظــر متوحــد وجــريء.

- فعل ناظر مستشكل فاحص.

* ثانًيــا: مــن ناحيــة املوضــوع: فموضــوع 

ــا بذاتــه أو  التفلســف عــادة مــا يكــون قامئً
متصــاًل بغــريه، فيصبــح التفلســف بذلــك 
وينســق  املفاهيــم  يبنــي  ناظــًرا  ســعيًا 

ــا. بينه

* ثالًثــا: مــن ناحيــة الغايــة والوظيفــة: 

فهــو فعــل: ســعي ناظــر مــروٍّ توجهــه نحــو 
امتــالك آراء.

- فعــل ناظــر مريــد للمعرفــة ومحــب لها.

* رابًعــا: مــن ناحيــة الهيئــة والصــورة: 

يتجــى يف ثالثــة مظاهــر: 

- ســعي ناظر قارئ وجامع لتفلسف غريه.

- ســعي ناظــر منشــئ ومحــرر لتفلســفه 
الخــاص.

- ســعي ناظــر يحــاول ويتــداول بتفلســفه 
الخاص.

))) حمو النقاري: روح التفلسف، مصدر سابق، )ص ص/ ))، 3)).
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* خامًســا: مــن ناحيــة األدوات والوســائل: 

تفلســف بالتواصــل واالســتدالل واالنتقــاء، 

فهــو ســعي ناظــر محاجــج.

 وانطالقًـا من هذه األسـس الخمسـة يصل 

النقـاري إىل تعريـف التفلسـف عى أنه »نظر 

يف التجـرؤ باالعتـداد بالـذات يف االستشـكال 

والفحـص، ونظـر يف بنـاء املفاهيـم والتنسـيق 

وإرادتهـا  املعرفـة  طلـب  يف  ونظـر  بينهـا، 

ترويًـا واحتكاًمـا، ونظـر يف القـراءة الفلسـفية 

وأسـاليبها  الفلسـفية  الكتابـة  وكيفياتهـا، ويف 

يف  ونظـر  ومناهجـه،  الفلسـفي  الحـوار  ويف 

الحجـاج الفلسـفي الذي تُعلل فيـه االدعاءات 

وتُوجـه فيـه االعراضـات واملعارضـات«)5). 

 واملتفلسـف أيًضـا يكـون خاضًعـا لضوابط 

ومراسـم، وهـذا ما يعني أنه يكـون تحت إطار 

التوجيه الذايت، ما يجعل منه حرًا طليًقا، حيث 

تتمثـل حريتـه يف التحـرر مـن األحـكام واآلراء 

القبلية السابقة، وهنا يكون منطلقا يف تفلسفه 

ومسرسـال، وبهـذه الحريـة والجـرأة املطلقـة 

ميكـن للمتفلسـف أن يصبـح فاعـال مسـها يف 

تاريـخ مجتمعه وعامله إسـهاًما واعيًا ونشـيطًا.

إذا  إال  يتكــون  ال  اإلســهام  هــذا  لكــن 

نّصــب املتفلســف نفســه موقــف املستشــكل 

)5) حمو النقاري: روح التفلسف، مصدر سابق، )ص/ 3)).

وموقــف الفاحــص: لكــن مــا املقصــود بفعــل 

ــص؟ ــل الفح ــكال؟ وبفع االستش

ا يكون خاضًعا لضوابط 
ً

والمتفلسف أيض

ومراســم، وهــذا مــا يعنــي أنــه يكــون 

تحــت إطــار التوجيــه الذاتــي، مــا يجعــل 

حريتــه  تتمثــل  حيــث  ــا، 
ً

طليق حــًرا  منــه 

فــي التحــرر مــن األحــكام واآلراء القبليــة 

فــي  منطلقــا  يكــون  وهنــا  الســابقة، 

تفلســفه ومسترســال.

ا: فعل االستشكال: 
ً
ثالث

 (la problématisation( يعتر االستشكال 

ــكاله، أي  ــه إش ــان لوج ــا بي ــر م ــه ألم املوج

ــة مــن  ــري جمل ــي تث ــور الت البحــث عــن األم

ــل  ــذا الفع ــم ه ــن ال يت ــه، لك ــكاالت في اإلش

مــن  جملــة  املستشــكل  يف  توفــر  إذا  إال 

الــشوط منهــا، حددهــا النقــاري فيا يــي)6): 

- أن يطرح أسئلة له الحق نظريًا يف طرحها.

ــدَّ مــن وجــود إطــار معــريف خــاص  - ال بُ

مــن جهــة وإطــار نظــري آخــر يكــون مبثابــة 

املستشــكل،  يتقلــده  »باراديغــم«  مقــالد 

ويكــون منوذًجــا ينظــر بــه إىل العــامل ووقائعه 

)6) املصدر نفسه، )ص ص/ 0)، ))).
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ويف مجمــوع خراتــه وتجاربــه واعتقاداتــه 

ــة اإلدراك. ــرة يف كيفي ــه املؤث ــه ولغت وقيم

- اســتعال الشــك يف طــرح مــا عهــد 

بــه مــن األفــكار واملعتقــدات مــع العلــم أن 

ــالًّ  ــتدعي ح ــا يس ــط م ــت فق ــكلة ليس املش

ــا  ــد، وم ــا يُجه ــع وم ــا مين ــا يُواجــه وم ــل م ب

ــا. ــون صعبً ــا يك ــالف، وم ــل خ ــون مح يك

ــدَّ أن يــؤدي هــذا االستشــكال داخــل  - ال بُ

ســياق يتوجــه فيــه إىل طلب تحقيــق غرض من 

األغــراض باســتخدام جملة من األفعــال النظرية 

ــا. املتتاليــة وتجعــل منــه باحثًــا فاحًصــا ومنقبً

ومــن هنــا يكــون االستشــكال طريًقــا ميّكــن 

مــن بنــاء معــارف ومعلومــات جديــدة منفتحة 

ــل،  ــن قب ــا م ــح عليه ــم ينفت عــى مجــاالت لـ

مبدعــة كاشــفة ومبينــة ملــا كان خفيًّــا غامًضــا. 

رابًعا: فعل الفحص: 

لــي يكــون األمــر موضــع فحــص يُشــرط 

ــذا ينبغــي -حســب  أن يتحــول إىل مســألة؛ ل

النقــاري- توفــر ثالثــة رشوط يف هذه املســألة 

حتــى ترتقــي إىل موضــع الفحــص)7)، وهــي: 

ال  االهتام.حيــث  يثــري  أن  أولهــا:   -

ــا  ــا تافًه ــص موضوع ــاول بالفح ــن أن نتن ميك

)7) حمو النقاري: روح التفلسف، مصدر سابق، )ص ص/ ))، ))).

املتفلســفة  عقــول  يســتفز  ال  ســاذًجا  أو 

واالستشــكال. بالتســاؤل 

ــذي  ــر ال ــة األم ــون مبثاب ــا: أن تك - ثانيه

أن  يعقــل  ال  إذ  فيــه،  يُفكــر  أن  يســتلزم 

يفكــر عقــل املتفلســف يف أمــر ال يرتقــي 

والتدبــر  التفكــر  يكــون عــى محــك  ألن 

العقــي. والتأمــل 

- ثالثهــا: األمــر الــذي يدعــو إىل الدخــول 

ــر  ــا يظه ــري، وهن ــع الغ يف حــوار ومناظــرة م

البعــد التــداويل والتواصــي لفعــل التفلســف، 

إذ ال ميكــن أن يكــون موضــوع التفلســف 

ــط. ــى ذات متفلســفه وفق ــا ع منغلًق

يعتقــد  التحليــل  هــذا  مــن  وانطالقًــا 

النقــاري أن فعــل التســاؤل ليــس مجــرد طرح 

ــني  ــوم الباحث ــائع يف عم ــو ش ــا ه ــئلة ك أس

ــة مــن األفعــال  ــه مقدمــة إلنجــاز جمل ولكنَّ

ــه  ــى كن ــدل ع ــي ت ــذات، والت ــودة بال املقص

الفعــل التفلســفي، وماهيتــه ومــن بينهــا 

ــر:  ــر ال الح ــبيل الذك ــى س ــد ع نج

- interroger 

- examiner.

- considerer

- contempler

- mediter.

- specular.
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فعــل  يف  تصــب  األفعــال  هــذه  وكل 

ــن طــرف  ــا غــري مســتوعبة م الفحــص، لكنه

الباحثــني العــرب الذيــن كتبــوا يف التفلســف 

باللغــة العربيــة نظــرًا للخلــط الكبــري املوجود 

مفهــوم  النقــاري  ويحــدد  اســتخدامها،  يف 

التفلســف مــن خــالل األفعــال املصاحبــة 

ــي:  ــا ي ــك ك ــص، وذل ــل الفح لفع

 :(interrogation( فالتفلســف يف مبدئه -

والــذي يعنــي يف داللتــه الالتينيــة »التوجه إىل 

الغــري بالســؤال أو الطلــب أو االلتــاس« مــن 

أجــل الحصــول عــى رأي وال يتحقــق ذلــك إال 

باالســتدالل مــن جهــة وباالختيــار املريث من 

 (interrogation( ــل ــرى، إذن ففع ــة أخ جه

ــوم،  ــا الي ــو عندن ــا ه ــاؤل ك ــي التس ال يعن

عــى  الحصــول  »التــاس  يعنــي  ولكــن 

رأي عــن طريــق االحتجــاج والفحــص«)8).

- والتفلســف باعتبــاره )examen): ليــس 

مجــرد اختبــار أو امتحــان، وإمنــا هــو يف 

ــتنبط. ــص ومس ــل فاح ــة فع ــه الالتيني داللت

 :(consideration( ــاره - التفلســف باعتب

يكــون  ال  وفعــل مســتبر،  معتــر  فعــل 

باعتبــاره واســتبصاره إال بطريــق الفحــص 

ــه. ــّرع في املســتنبط الــذي ال ت

)8) حمو النقاري: روح التفلسف، مصدر سابق، )ص/ 3)).

 :(contemplation( التفلســف باعتبــاره -

أي نظــر مســتبر ومعتــر ال تــّرع فيــه.

 (meditation( باعتبــاره  التفلســف   -

الــذي يعنــي تعميــق النظــر وإطالتــه وال 

يعنــي مطلًقــا التأمــل كــا هــو متصــور ورائج 

ــا يعنــي »اســتفراغ الوســع اهتاًمــا ووقتـًـا  وإمنَّ

ــر«. ــا يف النظ وغوًص

 :(speculation( باعتبــاره  التفلســف   -

العاليــة  األمــور  يف  النظــر  بــه  واملقصــود 

واملجــردة، وال يعنــي مجــرد التأمــل والنظــر، 

وإمنــا يعنــي التحــرر مــن األســباب الدنيويــة 

يف الفحــص ويف إنشــاء النظريــات وبنائهــا.

ســر  الســتة:  بوجوهــه  الفحــص  إذن 

واســتنباء  واعتبــار  واســتنباط  واســتدالل 

مجــرد. وبحــث  واجتهــاد 

 وبهــذا يكــون املتفلســف »بجرأتــه عــى 

وبإرادتــه يف  املعرفــة  بنفســه يف  االعتــداد 

ــدأ  ــة، يب ــريه الفكري ــة غ ــن وصاي ــرر م التح

ــك  ــًدا لنفســه بذل مبارســة االستشــكال ممه

طــرق الفحــص ليصبــح ناظرًا ســابرًا ومســتداًل 

ومجتهــًدا  ومســتنبطًا  ومعتــرًا  ومســتنبطًا 

ــرًّدا«)9). ــا مج وباحثً

)9) حمو النقاري: روح التفلسف، مصدر سابق، )ص/ 6)).
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خامًسا- التفلسف قراءة وإنتاج: 

)1( القراءة الفلسفية: 

ــز  ــد الركائ ــفية أح ــراءة الفلس ــر الق تعت

األساســية لعمليــة التفلســف، وهــو مــا جعــل 

النقــاري يقيــم لهــا تحليــاًل فاحًصــا ملفهومهــا 

وأصنافهــا ورشوطهــا، داعيًــا إىل رضورة التخي 

ــي ارتســمت يف  ــم املغلوطــة الت ــن املفاهي ع

باملفاهيــم  وتعويضهــا  املتفلســفني  عقــول 

ــا. ــا يف طياته ــي تحمله ــة الت الدقيق

)1-1( مفهوم القراءة: 

يعـرّف حمـو النقـاري القـراءة عـى أنهـا 

نشـاط نظـري تتعاضـد فيهـا وتتداخـل أفعال 

التفضيـل،  االختيـار،  فعـل  أهمهـا:  متعـددة 

اإلهـال، االنتقاء، املحبـة، التقديـر، االجتهاد، 

والنظـر، اإليثـار واالعتبـار ... إلـخ)0))، بحيـث 

تكـون القـراءة اختيـارا: حيـث يختـار القـارئ 

مـا يسـتحق اإلبـراز يف نظـره، وتكـون تفضيـاًل 

أي اختيـار األمـور التي يعدهـا فاضلة، وتكون 

القـراءة تحصيـاًل عندمـا يكون القـارئ محّصال 

يطلـب تحصيل مـا يكون مع املقـروء ويتبعه، 

ومـن هنـا كان القارئ يف قراءته ال يقتر عى 

املقـروء، ولكن يتوخى أيًضا جني ما يسـتتبعه 

حاصلـه. أو  منـه  يتحصـل  أي  املقـروء  هـذا 

)0)) املصدر نفسه، )ص/ 3)).

ــة  ــراءة دالل ــل الق ــون لفع ــا يك ــن هن  وم

ذات وجهــن: 

والــذي   ،(percevoir( القبــض  - داللــة 

يــدل عــى »القبــض أو اإلمســاك باألمــر عــن 

طريــق التوســط والتوســل بوســائط ووســائل 

مــا«. 

-وداللــة فعــل )recevoir)، والــذي يعنــي 

»شــدة قبــول األمــر والتصديــق بــه«.

)1-2( رشوط القراءة ومقاصدها: 

يســتمر حمــو النقــاري يف تحليلــه لفعــل 

القــراءة مــن أجــل أن يصــل إىل تأثيــل لغــوي 

لفعــل القــراءة، والــذي ال يتــم إال إذا توفــرت 

ــل  ــي تتفاض ــشوط الت ــن ال ــة م ــا جمل فيه

بهــا القــراءات وتتايــز مــن جهــة أخــرى 

وهــي: ســياق القــراءة ومقاصدهــا، وطبيعــة 

ــارئ  ــني الق ــراءة ب ــود يف الق ــل املوج التواص

ــراءة  ــل الق ــراءة وتذلي ــة الق ــه، وكلف ومقروئ

القــراءة  وإحــكام  املبــذول  املجهــود  أي 

القــراءة  وإهاليــة  القــراءة  واســتنباطية 

ــا أو  ــا وفائدته ــراءة وتأوليته ــتقرائية الق واس

ــا.  ــل عليه ــي نحص ــة الت القيم

ـــا  ـــد به ـــراءة فيقص ـــد الق ـــن مقاص ـــا ع أم

ــا  ــة الغايـــات التـــي يتوخاهـ ــاري جملـ النقـ

فعـــل القـــارئ حـــني يقـــرأ مـــا يقـــرأ، فقـــد 
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ـــات  ـــل املعلوم ـــًدا تحصي ـــارئ قاص ـــون الق يك

ـــرّف  ـــم بهـــا املقـــروء ويُع واملعـــارف التـــي يُعل

ـــج  ـــن املناه ـــا ع ــون باحثً ـــد يكـ ــا، وق بهـ

والطـــرق النظريـــة املعتمـــدة يف املقـــروء 

يف إثبـــات معلوماتـــه ومعارفـــه واالحتجـــاج 

ــروء  ــد املقـ ــًدا نقـ ــون قاصـ ــد يكـ ــا، وقـ لهـ

ـــه أو  ـــه أو معارف ـــة معلومات ـــن ناحي ـــواء م س

مـــن جهـــة مناهجـــه وطرقـــه)))).

أمــا عــن مقاصــد القــراءة فيقصــد بهــا 

النقــاري جملــة الغايــات التــي يتوخاهــا 

فعــل القــارئ حيــن يقــرأ مــا يقــرأ، فقــد 

يكون القارئ قاصًدا تحصيل المعلومات 

والمعــارف التــي ُيعلــم بهــا المقــروء 

وُيعــّرف بهــا.

 ليعـّرج بعدهـا النقـاري لتسـليط الضـوء 

عـى مفهـوم القـراءة التفلسـفية وخصائصها: 

حيـث نجـد أن النصـوص الفلسـفية عـادة مـا 

ضمـن  تنـدرج  نصـوص  نوعـني:  إىل  تنقسـم 

ونصـوص  للقـارئ،  اللغـوي  التـداويل  املجـال 

مجـال  إىل  تنتمـي  ذلـك  مـن  الخـالف  عـى 

اللغـوي  التـداويل  للمجـال  مخالـف  تـداويل 

الخـاص بالقـارئ، هـذا االنقسـام والتنـوع يف 

)))) حمو النقاري: املصدر نفسه، )ص/ 58).

النصـوص جعل القراءة الفلسـفية لها تختلف 

مـن نـص آلخـر، فتكـون يف النـوع األول قراءة 

عـى صـورة »فهـم«، وتكـون يف النـوع الثـاين 

برجمـة«)))). مسـبوق  »فهـم  صـورة  عـى 

 وإذا تأملنــا النــص الفلســفي فإننــا نجــده 

يتكــون مــن ثالثــة مكونــات أساســية: مكــون 

»املفهــوم« ومكــون »التعريــف«، ومكــون 

-كــا  هــذا  عــى  ويرتــب  »االســتدالل«، 

يقــول النقــاري- أن تكــون القراءة التفلســفية 

ــا ثالثــة: »قــراءة املفهــوم التفلســفية«،  أصنافً

و»قــراءة التعريــف التفلســفية«، و»قــراءة 

االســتدالل التفلســفية«، وملا كان »التفلسف« 

استشــكااًل وفحًصــا وتثــاًل، أصبحــت القــراءة 

القــراءة  هــي:  أصنــاف  ســتة  التفلســفية 

ــوم،  ــة للمفه املستشــكلة والفاحصــة واملتمثل

ــة  ــة واملتمثل ــكلة والفاحص ــراءة املستش والق

ــراءة املستشــكلة والفاحصــة  ــف، والق للتعري

ــتدالل)3)). ــة لالس واملتمثل

قارئًـا  املتفلسـف  القـارئ  يصبـح  وبهـذا 

جملـة  لـه  قـارئ  أنـه  أواًل  سـبعة:  بأحـوال 

للنـص  نظرتـه  تؤطـر  التـي  التقاليـد  مـن 

واعتقاديـة  لغويـة  كونهـا  يف  تتمثـل  والتـي 

واشـتغالية وتأويليـة واسـتداللية وتداوليـة، 

)))) املصدر نفسه، )ص/ )6).

)3)) حمو النقاري: روح التفلسف، مصدر سابق، )ص ص/ )6، )6).
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وبهـذه التقاليـد ميكنـه تأطـري نظرتـه للنص، 

جملـة  تسـتفزه  متسـائل  قـارئ  أنـه  وثانيًـا 

مـن التسـاؤالت يبحـث عـن أجوبـة لهـا من 

خـالل قراءته هذه، وهو مـا يُلزمه أن يكون 

قارئًـا مسـتداًل مـن جهـة ومرتيًثـا مدقًقـا يف 

اسـتدالليًا  طريًقـا  وسـالًكا  تلـك،  قراءتـه 

والبحـث  الظواهـر  بواطـن  السـتخراج 

عـن أدلـة فيـه، كـا يكـون القـارئ ُمعتـربًا 

الهاديـة  العـر  مـن  عـادة جملـة  يسـتخرج 

كذلـك  يكـون  كـا  املقصـود،  إىل  والنافـذة 

مبقروئـه  ويعتنـي  يهتـم  ومعانيًـا  مهموًمـا 

ويتجـى هـذا فيـا يبذلـه مـن جهـد وهـم، 

يكـون  أن  القـارئ  عـى  هـذا  إىل  باإلضافـة 

يصبـح  وبهـذا  ومجـرًدا  للمقـروء  متمثـاًل 

للمقـروء. ومسـتوعًبا  وواعًيـا  فاهـًا  قارئًـا 

)2( اإلنتاج الفلسفي:

)2-1( مفهومه:

يتحـول  مـا  عـادة  املتفلسـف  إن 

إىل  الفلسـفي  للنـص  قـارئ  منصـب  مـن 

لزامـا  كان  لهـذا  للنـص،  منتـج  منصـب 

اإلنتـاج  عـن  بالحديـث  القـراءة  اتبـاع 

 la الفلسـفي  اإلنتـاج  يعـرف  الفلسـفي، 

dissertation philosophique، ومصطلح 

dissertation يقصـد بـه عقل األمـر بعناية 

وتعلـق بوجـه ينظـر إىل بواطـن األمـور، وال 

يقتـر عـى ظواهرهـا مـن جهـة ويبسـطها 

مـن  ويفركهـا  ثانيـة،  جهـة  مـن  ويحللهـا 

جهـة رابعـة ويفصـل بينهـا ويحـرر بعضهـا 

تأديـة  مـع  خامسـة  جهـة  مـن  بعـض  مـن 

هـذه األفعـال: العقـل واالسـتنباط والبسـط 

والتحليـــل والفــرك والتقديـــر واملالحظــة 

والتفصيـــل والتحريــــر يف صــــورة لغويـة 

تكـــون متواليــــة ال انقطـــــاع فيها، مرتبة 

ومتعاضـدة تتقايـد مكوناتهـا فيـا بينها)))).

ــد  ــادة العدي ــاج ع ــوم اإلنت ــرن مبفه ويق

ــي:  ــه ه ــة ل ــال املالزم ــن األفع م

- exposer: والــذي يعنــي فلســفيا إبــراز 

مــا تولــد ونتــج فينــا لنضعــه أمــام أعــني الغري 

باســطني لــه بوجــه يصبــح معه هــذا املوضوع 

املولّــد واملنتــج حــارًضا عنــد هــذا الغــري.

ــة  ــه وضــع جمل - composer: ويقصــد ب

مــن األمــور وترتيبهــا يف مجمــوع متحــٍد 

ألجــل رفــع الخــالف يف مســألة مــن املســائل.

- discuter: وهــو اســتخراج مــا يتضمنــه 

أمــر من األمور عن طريــق تحيصه وتحريكه.

- raisonner sur: التحــدث مــع الغــري 

ومناظرتــه يف أمــر مــن األمــور ومعارضتــه 

)))) حمو النقاري: روح التفلسف، املصدر نفسه، )ص/ 67).
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ــري أو  ــه النظ ــل موقف ــه لتعدي ــة إقناع بغاي

ــي. ــلوكه العم س

ــر  ــام باألم ــه االهت ــد ب - traiter: ويقص

والعنايــة بــه وفحصــه وكشــف الغطــاء عنــه.

- etudier: وال يــدل هــذا الفعــل عــى 

ــه. ــة ب ــر والعناي ــق باألم ــل التعل ــم ب التعل

 dissertation مصطلــــــح  ويقابـــــل   

العديـد  العربيـة  اللغـة  يف   philosophique

الفلسـفي«،  »التأليـف  مثـل  املفاهيـم  مـن 

ومصطلح»التحريـر  الفلسـفية«،  و»الكتابـة 

الفلسـفي«، وهنـا يقـدم لنـا النقـاري العديـد 

مـن التعاريـف لهذه املفاهيم مـرزا االختالف 

بينهـا عى خالف ما كان سـائدا، منها نذكر)5)): 

إىل  الفلسـفي«  »اإلنتـاج  مفهـوم  -يحيـل 

معنـى الحمـل مـن جهـة ومعنى الـوالدة من 

جهـة أخـرى، وكأن املتفلسـف بفعـل قراءتـه 

التفلسـفية يصبـح حامـاًل ملـا ميكـن أن يولّـد 

فيـه وينتـج فيه أمـوًرا جديدة هـي التي يعر 

عنهـا بهـذا اإلنتـاج الفلسـفي، ويحيـل مفهوم 

»اإلنشـاء الفلسـفي« إىل معنـى اللقـوح مـن 

جهـة ومعـاين الوضـع والخلـق واالبتـداع مـن 

جهـة أخـرى، وكأن املتفلسـف بفعـل قراءتـه 

التفلسـفية يتـم تلقيحـه ليضع ويولّـد جديًدا 

)5)) املصدر نفسه، )ص/ 70).

لـم يوجد من قبل، يعر عنه بواسطة »إنشائه 

»التأليـف  بــ  يُقصـد  حـني  يف  الفلسـفي«، 

الفلسـفي« معنى الوصـل والجمـع والتنظيم، 

حيـث أن املتفلسـف يقوم بالوصـل بني جملة 

مـن العبارات واألفـكار وجعلها يف صورة نظم.

 أمــا »الكتابــة الفلســفية« فنعنــي بهــا 

الجمــع والتقييــد والحفــظ وكأن املتفلســف 

ــا  ــا ويضبطه ــه ويقيده ــروف عبارات ــع ح يجم

االنتشــار  ويحكمهــا بطريقــة مينعهــا مــن 

والخبــط، يف حــني يحيــل »التحريــر الفلســفي« 

إىل معنــى »تســوية اإلقامــة واإلثبــات«، حيــث 

ــتوية  ــه مس ــن عبارات ــل م ــف يجع أن املتفلس

ثباتهــا. حيــث  ومــن  قوامــه  حيــث  مــن 

- وبهــذا يكــون اإلنتــاج الفلســفي هــو 

القــراءة  ولّدتــه  الــذي  الفلســفي  القــول 

ــه إىل  ــف ودفعت ــس املتفلس ــفية يف نف التفلس

ــه. ــه ومحاورت عرضــه عــى الغــر وإىل مناظرت

)2-2( رشوط اإلنتاج الفلسفي: 

- أن يكون سليم الركيب.

- أن يكون مبينا.

- أن يكون معرًا عا استشــكله املتفلســف 

ــا  ــم وم ــن املفاهي ــاه م ــا بن ــائل وم ــن املس م

ــا  ــم وم ــذه املفاهي ــف له ــن تعاري ــه م وضع

ــم  ــذه املفاهي ــة له ــات ناظم ــن بني ــه م أقام

ومــا قــرره مــن أحــكام متصلــة بهــذه املفاهيم 
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منفــردة أو منظمــة إىل غريهــا ومــا نصبــه مــن 

أدلــة مثبتة لهــذه األحــكام أو مبطلة لنقائضها.

الفصل الخامس: التفلسف 
حجاًجا واحتجاًجا:

إذا كان القــول الفلســفي ال يســتقيم إال 

بالجانــب التبيني مــن جهة والتدليــي من جهة 

ثانيــة، فإنــه ال محالــة يحــوي صورتــني إحداهــا 

ــة، فهــو إذن احتجــاج  لُغويــة واألخــرى منطقي

وحجــاج، فا املقصود إذن بالحجاج الفلســفي؟

 l’argumentation بالحجـاج  يقصـد   

عـادة ذلـك التـداول الخطـايب بالحجـج والذي 

»املحتـج«  هـا  طرفـني  بـني  يحـدث  أ  يقـع 

واآلخر»املحتـج لـه«، أمـا الحجـاج الفلسـفي 

فيقصـد بـه ذلـك التفاعـل بـني املتفلسـفني يف 

احتجاجاتهم التفلسـفية مـن خالل تحيص أو 

فحـص أو تدبـر البنيـات النظريـة االنتقاليـة.

ــفي  ــاج الفلس ــق الحج ــا يتعل ــادة م  وع

-حســب النقــاري- بأمريــن أساســيني ال ميكــن 

التخــي عنهــا)6)): 

))) الدعوى الفلســفية إبســتمولوجية كانت 

أم أنطولوجيــة أم ســيكولوجية: حيــث يتخــذ 

ــذه  ــض ه ــاج لنقي ــة أي االحتج ــورة معارض ص

ــوى  ــات دع ــقاط إثب ــة إلس ــوى، يف محاول الدع

)6)) حمو النقاري: روح التفلسف، املصدر نفسه، )ص/ 99).

ــى يكــون  ــاري حت ــا ينصــح النق املُحاجــج، وهن

لهــذا الحجــاج الفلســفي املعــارض فائــدة علمية 

ــة  ــد محاجج ــه إال بع ــأ إلي ــأال يُلج ــة ب ومعرفي

املتفلســف يف البنية النظرية االنتقالية يف ادعائه 

الفلســفي.

))) البنيـة النظريـة االنتقاليـة التي بفضلها 

يتـم التدليـل للدعـوة الفلسـفية: ويرتبط هذا 

األسـاس بأدلة النقلة وقواعدهـا وأصولها، ولقد 

قـدم النقاري العديد من أنـواع االعراض عليها 

أو التعامل الحجاجي باسـتخدامها.

خاتمة

يختــم النقــاري كتابه بجملة مــن النقاط بني 

فيهــا أن التفلســف مــن حيــث روحه مبــاح لكل 

العقالء، ويتغلغل يف جميع األبحاث النظرية، وال 

يعقــل معارضــة هــذا الفعل حتــى مــع التعارض 

مــع فلســفة مــا، عــى أمــل أن يكون هــذا الفعل 

ــداويل  ــدة خاصــة يف املنحــى الت ذا منفعــة وفائ

ــرى. ــة األخ ــاالت التداولي ــى املج ــاح ع واالنفت

ويؤكـد النقـاري يف نهاية عرضـه عى رضورة 

إرسـاء هـذا الفعـل يف املجال التـداويل العريب ما 

يضمـن لـه نوع من الحرية املنضبطـة واالرتباط 

مـن جهة أخـرى بعلوم اللغة العربيـة وقواعده، 

وال محالـة سـيتجى هـذا املجال بشـكل أكر يف 

فعـي االحتجـاج والحجـاج رشيطـة االنضبـاط 

بأدبيـات ومنطقيات البحـث واملناظرة.



كاملية والموضوعية المتحّيزة
ّ
صية الت التخصُّ

كيف نعمل بهذين المفهومين في المراكز 

البحثية؟
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د. عبد الرزاق بلعقروز

أستاذ فلسفة القيم، بجامعة محمد لمين دباغين سطيف 2،
ة نماء لعلوم الوحي والّدراسات اإلنسانية.

ّ
ورئيس تحرير مجل
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ُمفتتح اإلشكال

 يف ســياق التطلعــات نحــو َمْهــر البحــوث 

البحثيــة،  العلميــة يف الجامعــات واملراكــز 

ــة  ــري املعرف ــق معاي ــري وف ــة التَّفك ــن ناحي م

العلميــة، التــي باتــت تعكــس حالــة مــن 

القلــق حــول املســالك والطــرق املنهجيــة 

التــي تفــي بهــذا الغــرض، تشــكَّلت الجهــود 

الفرديــة والجاعيــة ألجــل األخــذ بأيــدي 

الباحثــني إىل الّنــور األضــوى العاكــس للصــورة 

الحقيقيــة للبحــث العلمــي، وإذا كان مثـّـة من 

توافــق كــوين يف مجــال العلــوم الدقيقــة مّكن 

مــن تحصيــل نظريــات علميــة ومكاســب 

عمليــة، إال أّن مجــال البحــوث اإلنســانية 

واالجتاعيــة لـــم يحــَظ مبــا تحقــق يف مجــال 

العلــوم الدقيقــة مــن صّحــة نظريــة ومنفعــة 

ــر  ــة تخت ــا منهجي ــم أن أصواتً ــة، رغ عملي

املســافة يف أهميــة أن يســلك العقــل اإلنســاين 

مســلك املنهجيــة العلميــة املالزمــة للمعرفــة 

الدقيقــة يك يظفــر بأغراضــه التــي ظفــر بهــا 

العقــل العلمــي، واملفهــوم مــن هــذا اإلقــرار 

ــة  ــة العلمي ــه ملــا كانــت املنهجي املنهجــي، أنّ

تســاوقت مــع الرؤيــة الغربيــة إىل العــامل، 

ـه مــن املســتلزم أن يتــم األخــذ بهــذه  فإنَـّ

املنهجيــة مــن ســياقها الغــريب ألنَّهــا ذات 

ــال  ــي يخلــو مــن التحيّــزات ال ارتبــاط علم

عقالنيــة، وألن تجربــة الغــرب ذات ســمة 

الثقافيــة  الســياقات  عــى  تتعــاىل  كونيــة 

ــدة  ــا هــو يف قاع ــإن األخــذ به ــة ف والتاريخي

ــق االســتدالل  ــون منطل ــي تك ــات الت البديهي

ــا. ــة مقّدماته ــى صح ــتدل ع وال يس

إال أّن رصف القــول إىل هــذا اإلقــرار، ال 

ــح أن مثــة فارقًا يف منظومــات العلوم، بني  يتلمَّ

العلــِم كمنهــج أو نتائــج، وطبيعــِة النمــوذج 

تخــرق  التــي  الكليــة  الرؤيــة  أو  املعــريف 

ــة  ــا الغــرض واملشوعي ــوم وتنحه هــذه العل

والوجهــة؛ إذ إن العلميــة كفاعليــة عقليــة 

يف ســياق املعرفــة الغربيــة ليســت مفصولــة 

عــن النُّمــوذج املعــريف الــذي يتميــز بالتأطــري 

املفاهيمــي واملنهجــي ألنســاق العلــوم. وملــا 

ــا  ــا نســائل النُّمــوذج املعــريف عوًض نحــن هن

عــن مســاءلة األســس العلميــة للمعرفــة، 

نكــون أمــام منظــور آخــر يختلــف عــن 

وهــو  املعهــود،  اإلبســتمولوجي  املنظــور 

ــب،  ــل والّركي ــي يف التَّحلي ــور النَّاذج املنظ

ألن املنظــور الّناذجــي هــو الــذي يُحــرر 

التفكــري مــن التبعيــة اإلدراكيــة ملنظومــة 

العلــوم التــي تريــد أن تســود وأن تلــك. ورس 

ــا  ــوم انطالقً ــن نســبية العل هــذا الكشــف ع

مــن التَّحليــل الّناذجــي، البنيــة التــي يركَّــب 

أن  ذلــك  وبيــان  نفســه،  النُّمــوذج  منهــا 

ــل لــه صفــات ثــالث:  النمــوذج يف روحــه تثُّ
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ــع  ــص الواق ــض خصائ ــه )بع ))) اختزاليت

ــوذج. ــالل الّنم ــن خ ــا م ــدرك وحده ت

موجًهــا  التمثّــل  )يكــون  انحيــازه   (((

ــأدوات املالحظــة والتّفكــري الّنظــري ولكــن  ب

أيًضــا بأهــداف املنمــذج. 

وأخــــــريًا )3) قابليتـــــــه للعكـــــــس 

 .((((réversubilité(

وبهــذه املواصفــات الواســمة للنُّمــوذج 

ــس«  ــة للعك ــة والقابلي ــة والتحيّزي »االختزالي

نكــون أمــام نظــرات أو باألقــوى تأويــالت 

للواقــع أكــرث مــن أننــا أمــام مفهــوم تطابقــي 

ــات الســياقية  ــة. وأن الرهان ــة العلمي للحقيق

حضــور  ذات  تكــون  اإلدراكيــة  واألطــر 

توجيهــي خلــف العلــوم واملعــارف. وبالتــايل 

ــب  ــا بجوان ــي يبّرن ــل الّناذج ــإن التحلي ف

ــا  ــت ملمًح ــي بات ــة الت ــة واالختياري االختزالي

العلــم يف منظــوره  مــن مالمــح  جوهريًــا 

ــد. الجدي

إن مقتــى هــذا الــكالم يف تالزمية أنســاق 

ــة، هــو التفكــري يف  ــاذج املعرفي ــوم والن العل

ــن  ــري م ــرر التفك ــة تح ــات منهجي ــع لَِبن وض

))) ميشــال أرمــات وآمــي دهــان داملاديكو، النــاذج والنمذجــات )1950- 

2000( مارســات جديــدة، رهانــات جديــدة، ضمــن كتــاب، جــون فرنســوا 

برونشــتاين وآخــرون، مقــاالت يف النمذجــة وفلســفة العلــوم، تونــس، دار 

ســيناترا، املركــز الوطنــي للرجمــة، )0)0)م)، ))/ 7)). 

يتــم  والتــي  الســائدة،  املعرفيــة  النــاذج 

توصيفهــا بأنهــا عنــوان التطابق مــع الحقيقة، 

ــا  ــة إىل مناذجه ــذات العارف ــف ال ــي تنعط ل

اإلدراكيــة أو منظورهــا الــكي، الــذي بــدوره 

ــت  ــة وليس ــة املختلف ــاق العلمي ــر األنس يثم

التطابقيــة، وألجــل هــذا كان جهدنــا يف هــذه 

ــا يف تطويــر  املقالــة البحثيــة، يبحــث مفهوميً

محــددات منهجيــة بخاصــة يف ســياق املراكــز 

ــث،  ــات البح ــد أولوي ــل تحدي ــة، ألج البحثي

ورســم الخطــوط التــي مبوجبهــا يكــون الســري 

نحــو اإلنتــاج العلمــي الحصيــف، ويكــون 

ــة  ــة املنتمي ــم بواســطة املعرف ــري يف العل التأث

وليســت املعرفــة تريــد أن تكــون كونيــة 

ــل  ــأن عاج ــا ب ــد رأين ــتطيع. وق ــا ال تس لكنَّه

الّنظــر إلنجــاز هــذه املهمــة، إعــادة التفكــري 

ــص،  ــوم التخص ــة، ومفه ــوم املوضوعي يف مفه

ــني،  ــك الكلمت ــدل تين ــا ب ــا وضعن ــث أنن حي

املوضوعيــة املتحيّــزة والتخصصيــة التكامليــة، 

املعــريف والنمــوذج  الخــط  لإلفصــاح عــن 

الــذي يتــم اســتخدامه يف فهــم العــامل ويف 

ــة.  ــداع املعرف إب

وأهــداف  اإلشــكالية  رســم   -
ً

أوال
الموضــوع: 

املعــارف  واقــع  بــه  يتَِّســُم  مــا  لعــلَّ 

ــد  اإلســالمية واإلنســانية، مــن تشــعُّب ووتعقُّ

وازديــاد، يفــرض عــى مراكــز البحــوث تجديد 
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أدواتهــا املنهجيــة، وطريقتهــا يف الّنظــر إىل 

ــة  ــد املعرف ــة جدي ــل مواكب ــن أج ــور؛ م األم

ــا  ــالمية، مب ــة اإلس ــر املعرف ــانية، وتطوي اإلنس

ــع  ــري يف املجتم ــتوى التأث ــا إىل مس ــع به يرتف

تحريــر  عــى  القــدرة  وتحصيــل  والعــامل؛ 

العقــل املســلم َوفــق رُشوط املناهــج العلميــة 

ــذا  ــن ه ــد ضم ــو آك ــا ه ــتجّدة. وإنَّ م املس

ــن  ــني ضم ــن متخّصص ــياق، رضورة تكوي الّس

مجــاالت املعرفــة، يتوافــر فيهــم التَّكويــن 

واملقصــود  وِبنيتــه،  أصولــه  يف  املــزدوج 

بالتّكويــن املــزدوج؛ أن يكــون الّنفــر الفكــري، 

ــاج كي يف  ــالمية كمنه ــة اإلس ــبّعا بالرؤي متش

الحيــاة؛ ومســتوعبًا للفكــر الجديــد يف فروعــه 

ــك  ــه؛ وذل ــياق اهتام ــن س ــّددة، كلُّ م املتع

األوثــق  مــن  ليــس  الفكريــة  املراكــز  ألن 

متمحــوًرا  اهتامهــا  كلَّ  تجعــل  أن  لهــا، 

ــا  ــا واإلشــكاليات، إمنَّ ــات القضاي عــى عمومي

ــُص يف جوانــب تراهــا مهمــة وحيويــة،  تتخصَّ

وذات صلــة أساســية باملشــكالت التــي تراهــا 

ذات أهميــة ولهــا أولويــة يف إشــكاالت العــامل 

اإلســالمي، وبالتــايل فمراكــز البحــوث تجعــل 

مــن مدخلهــا األســايس، تحديــد أولويــات 

البحــث، وليــس االنســياق خلــف متــداوالت 

ال تعــود بالّنفــع ال عــى املركــز، وال عــى 

ســة استشــارية  مــن يســتند إىل املركــز كمؤسَّ

معرفيــة متخّصصــة، وال عــى األُّمــة املســلمة 

يف حياتهــا األوىل وحياتهــا الثانيــة.

* وإذ، تبّينــت هــذه القيمــة األساســية 

لبواعــث الســؤال يف مســألتي واملوضوعيــة 

البحثيــة  املراكــز  اهتــام  مجــاالت  ضمــن 

يف  أولوياتهــا  وضمــن  اإلســالمي،  العــامل  يف 

املســتقبل، فإنَّنــا نروم تحقيــق األهداف اآلتية: 

تخّصــص  أهميــة  إىل  الّنظــر  لفــت   *

موضوعــات  يف  اإلســالمية  املعرفــة  مراكــز 

ذات أهميــة حضاريــة وتنمويــة، وذات صلــة 

بقانــون تحديــد أولويــات البحــث، لــي توفــر 

ــي تكــون  ــة، ول ــة عــى األســئلة الحيّ األجوب

ــز،  ــني دور هــذه املراك ــة ب ــة متين ــاك صل هن

إىل  تحتــاج  التــي  املُثــارة  األســئلة  وبــني 

إجابــات شــافية ونافعــة لألمــة املســلمة؛ ألن 

»كل مســألة ال ينبنــي عليهــا عمــل، فالخــوض 

فيهــا خــوض فيــا لـــم يــدل عــى استحســانه 

دليــل رشعــي، وأعنــي بالعمــل: عمــل القلــب 

ــوب  ــو مطل ــث ه ــن حي ــوارح م ــل الج وعم

ــا  ــل له ــي أصَّ ــة الت ــا«)))، وهــذه املعياري رشًع

اإلمــام الشــاطبي أو هــذا اإلقــرار املقاصــدي 

املنهجــي الــذي يــأىب اإلنفصــال بــني املعرفــة 

والحيــاة، إنّنــا يف امتســاس الحاجــة إليــه، وإىل 

قواعــده يف التّفكــري والتّنظــري، وإنـّـه يف طليعة 

اإلجــراءات املنهجيــة النَّاقلــة لهــذه املعياريــة 

يف البحــوث العلميــة، والتــي تنقلهــا إىل حيّــز 

ــريعة، تحقيــق  ))) الشــاطبي، أيب إســحاق، املوافقــات يف أصــول الشـ

عبــد اللــه دراز، املجلد األول، القاهرة: دار الحديث، )006))، )ص/ )3).
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الفعــل واملارســة، هــو توجيــه البُحــوث 

املتخصصــة، واملوضوعــات املطروحــة، ضمــن 

الرؤيــة املعرفيــة اإلســالمية، وضمــن حاجــات 

قــدرة  عــى  توفــر  ويف  الحضاريــة،  األمــة 

ــة. ــة قومي ــة ومنهجي علمي

* إعــادة بنــاء مفهــوم املوضوعيــة ضمــن 

ــي ال  ــالمية، فه ــة اإلس ــز الفكري ــياق املراك س

تعنــي التَّحــرَُّر املطلــق مــن االنتــاء إىل روح 

الثَّقافــة اإلســالمية، بحجــة كونيــة العلــوم 

ــك،  ــن ذل ــس م ــى العك ــا ع ــارف، وإمنَّ واملع

أن املوضوعيــة تعنــي االســتناد إىل الثَّقافــة 

والبحــث،  التفكــري،  فعــل  يف  اإلســالمية، 

تســميته  ميكــن  مبــا  املطلــوب،  واملقصــد 

فالتحيُّــُز  »وعليــه  املتحيّــزة؛  باملوضوعيــة 

الحضــاري املطلــوب يف الــراث، هــو رشط 

االســتشاف العلمــي، وهــو الــذي ميهــد لدقــة 

الرصــد، ويَْشــَحُذ قريحــة التَّفاعــل والتَّتبُــع يف 

وســط املجهــول الــذي هــو ليــس بالغريــب، 

ــذي  ــدع، ال ــال املب ــُز الخي ــذي يُحّف ــو ال وه

يتجــاوز التَّلقــي إىل ســر الغــور، والقــراءة ملــا 

ــطور«)3). ــني الس ب

* اإلســهام يف الحفــاظ وتطويــر الُهويــة 

املســلمة، بحيــث تصبــح  الثقافيــة لألمــة 

)3) منــى أبــو الفضــل، طــه جابــر العلــواين، نحــو إعــادة بنــاء علــوم األمــة 

االجتاعيــة والشـــرعية، مراجعــات منهاجية وتاريخية، مصـــر: دار الســالم، 

جامعــة قرطبــة، )009)م)، )ص/ )6). 

حضاريــة،  صبغــة  ذات  البحثيــة  املراكــز 

والبحــوث  املعرفــة  يف  دورهــا  ينحــر  ال 

ــد الحضــاري،  ــّداه إىل البُع ــل يتع ــة، ب العلمي

فهــي »ال بــد أن تؤّســَس لعالقــات َمكينــة 

ـث الحضــاري )الثقافــة،  بــني عنــارص املثلَـّ

ــارص  ــة عن ــن مواجه ــم) ضم ــارة، القي الحض

الغــزو املعنــوي وظواهــر التّســميم الّســيايس 

والحضــاري، هــذه العمليــات التــي تفــتُّ 

الجاعيــة  العالقــات  شــبكة  عضــد  يف 

بهــذا  وهــي  واملجتمعيــة،  واالجتاعيــة 

الحضاريــة  الوظائــف  مجمــع  االعتبــار 

التــي تؤصــل لقضيــة الهويــة وال تجعلهــا 

ًشــا يرتبــط بفائــض  اهتاًمــا عابــرًا أو ُمَهمَّ

ــة هــي جــزء  ــاء الهوي ــكالم، إســراتيجية بن ال

ــة،  ــا وجامعي ــة مجمًع ــن الجامع ــزأ م ال يتج

كيــف  تعنــي  مــا  ضمــن  تعنــي  وهــي 

ــا  ــث[ مجمًع ــز البح ــة ]ومراك ــون الجامع تك

ــش  ــاء الب ــاري وبن ــران الحض ــات الُعم لعملي

والهندســة الحضاريــة للمجتمعــات، وجامعــة 

األمــة  وطاقــات  لفاعليــات  وجامعيــة 

ــة  ــخصية الحضاري ــكيل الّش ــة، وتش الحضاري

والجاعيــة«))).  الفرديــة 

ــة  ــات الحضاري ــة والجامع ــوم األم ــن، عل ــيف الدي ــاح، س ــد الفت ))) عب

دراســة يف بنــاء املنهجيــة والبحــث يف الفكــر الســيايس اإلســالمي، ضمــن 

ــة)،  ــا األم ــة قضاي ــالمية يف خدم ــات اإلس ــوث الجامع ــه بح ــر )توجي مؤت

املنعقــد يف الفــرة، )8)/ 9) فرايــر 007))، كليــة الربيــة، جامعــة األزهــر، 

ــة، )ص/ 58)). ــات املعرفي ــز الدراس ــع مرك ــراك م باإلش
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ـــا،  ـــا إليه ـــي أرشن ـــداف الت ـــذه األه  إن ه

ــذي  ــي؛ الـ ــريف واملنهجـ ــار املعـ ــدم اإلطـ تقـ

يرســـم طبيعـــة اإلشـــكاالت تبًعـــا، ألســـباب 

ــن  ــاًل عـ ــري، وفضـ ــي التّدبـ ــري ودواعـ التّفكـ

ـــة،  ـــص واملوضوعي ـــة التَّخصُّ ـــإن ثنائي ـــذا، ف ه

كمحّدديـــن مـــن محـــددات التفعيـــل النَّوعـــي 

ملراكـــز الفكـــر يف األمـــة اإلســـالمية، ميكـــن لهـــا 

ـــة، مبـــا  ســـات الجامعي ـــّد أكـــرث إىل املؤسَّ أن تت

ـــم  ـــا يف التَّعلي ســـاُت ترســـم وظائفه هـــي ُمؤسَّ

ـــة وخدمـــة املجتمـــع.  ـــاج املعرفـــة العلمي وإنت

وإن تحقيـــق هـــذه األهـــداف مـــشوط 

ــا،  صاتهـ ــة لتخصُّ ــبكة املنهجيـ ــد الشـ بتجديـ

وإلعـــادة بنـــاء مفهـــوم املوضوعيـــة ضمـــن 

ـــا وبحثهـــا، بحيـــث نريدهـــا  معايـــري تفكريه

ورافعـــة  دافعـــة  موضوعيـــة  تكـــون  أن 

وحافـــزة ومتصلـــة، وليســـت موضوعيـــة 

جامـــدة وُمَعطّلـــة ومنفصلـــة. 

ص في  ثانًيا- مقتضيات التخصُّ
المراكز البحثية:

ــن  ــري م ــّدد جوه ــص مُح إذا كان التخصُّ

محــّددات فاعليــة املراكــز البحثيــة، فــإن 

يحتــاج  ومقتضياتــه،  ــص  التخصُّ مفهــوم 

إىل ضبــط لِداللتــه وتأطــريه ضمــن قواعــد 

ــدع  ــة، وتُب ــة الحضاري ــق الّنقل ــة، تُحّق منهجي

املعرفــة الجديــدة التــي تنطلــق مــن الرؤيــة 

يف  مقاصدهــا،  وفــق  وتتأطّــر  اإلســالمية، 

صــورة تتكامــل فيهــا الخــرات العلميــة، مــن 

أجــل اإلدراك الّســليم للظَّواهــر املبحوثــة، أو 

ــر  ــوث، تُع ــز البح ــارة، ألن مراك ــئلة املث األس

الجاعــي  االجتهــاد  أو  الفريــق  عــن روح 

ــه  يف أجــى صــورة لــه، خاصــة، وأن »توجُّ

اإلعــالء  األيــام هــو  املجتمعــات يف هــذه 

ونتائــج  الجاعــي  التَّفكــري  شــأن  مــن 

ــيس يف بنــاء  عمــل الفريــق، والعمــل املُؤسَّ

ــكار  ــاء األف ــرارات ... وبن ــاذ الق ــكار واتخ األف

ــراتيجية.. ــرؤى اإلس ــن ال ــتقبلية، وتكوي املس

وتوجيــه حركــة الحيــاة يف مراقــي التَّقــدم 

والتَّطَــوُّر. ]ألنــه[ بهــذا التَّفكــري يســتطيع 

املجتمــع أن ميلــك زمــام املبــادرة، يف بنــاء 

املشــاريع وتنفيذهــا عــى أســس مــن العلــم 

واملعرفــة والبصــرية والحكمــة«)5).

لألمــة،  الخادمــة  املعرفــة  إنتــاج  إن 

واملُْســتَوِعبُة لحركــة الفكــر اإلنســاين، مــن 

معــه؛  اإليجــايب  التَّفاعــل  منهجيــة  خــالل 

متــى  رشوط،  أو  مقتضيــات  تســتوجب 

تحققــت بهــا مراكــز الفكــر، أَْمكنهــا أن تصنع 

الحــدث، وتوجــه أفــكار املجتمــع، وتــزود 

املؤسســات البحثيــة بأفــكار تتحــّدد مبوجبهــا 

املجتمــع والتاريــخ.  مســارات 

)5) ملــكاوي، فتحــي حســن، البنــاء الفكــري، مفهومــه ومســتوياته 

ــالمي، )5)0)م)،  ــر اإلس ــي للفك ــد العامل ــكا، األردن: املعه ــه، أمري وخرائط

 ((53  ،(5( )ص/ 
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لألمــة،  الخادمــة  المعرفــة  إنتــاج  إن 

 لحركــة الفكــر اإلنســاني، 
ُ

وِعبة
َ
والُمْســت

فاعــل اإليجابــي 
َّ
مــن خــالل منهجيــة الت

معــه؛ تســتوجب مقتضيــات أو شــروط، 

الفكــر،  مراكــز  بهــا  تحققــت  متــى 

ْمكنهــا أن تصنــع الحــدث، وتوجــه أفكار 
َ
أ

المجتمــع، وتــزود المؤسســات البحثيــة 

مســارات  بموجبهــا  تتحــّدد  بأفــكار 

والتاريــخ.  المجتمــع 

ــج،  ــص املُْنِت ــات التخصُّ ــذا، وإنَّ مقتضي ه

ــة:  ــّددات اآلتي ــا يف املح ــا ضبطه ــن لن ميك

)1( مقتىض تحديد أولويات البحث: 

إن الّصفــة املاُلزمــة لكافــة مراكــز البحــث، 

ورس تأثريهــا وفاعليتهــا، تركيزهــا االهتــام 

تدخــل يف  بحثيــة مخصوصــة،  بُــؤَر  عــى 

حلــواًل  ـُب  تتطلَـّ التــي  املشــكالت  صميــم 

عالجيــة لهــا؛ ولهــذا االعتبــار نجــد القــرارات 

السياســية الكــرى تعتمــد عــى مــا تزودهــا 

بــه املراكــز البحثيــة، مــن معلومــات وخيارات 

تتعلــق بالّصــورة التــي ينبغــي أن تعالــج بهــا 

املشــكالت؛ ولعــل هــذه الحقيقــة، هــي التــي 

نعــرث عليهــا يف تحديــد مفهــوم مركــز الفكــر 

يف الســياق الســيايس، مــن جهــة أنّــه »هيئــة 

دامئــة، ُمتََخّصــص بإنتــاج حلــول للسياســة 

ُمتَخّصــص  بفضــل طاقــم  العامــة، وذلــك 

ــن  ــاًل م ــا أصي ــن ناتًج ــث، يَُؤّم ــرغ للبح متف

التّفكــري والتَّحليــل والنُّصــح، رســالته أن يُوّجــه 

إىل الُحــكَّام وإىل الــرأي العــام«)6). وواضــح 

مــن هــذا املفهــوم ملركــز الفكــر، أنــه ال 

ــا التــي لهــا  يبحــث يف املشــاريع البعيــدة، إمنَّ

ــة  ــة السياســة، وبالحال ــات الحال ــة بأولوي صل

ــهادات املهنيــة، إنها  االقتصاديــة، وال مينــح الشَّ

أي؛ مراكــز الفكــر، جامعــات مــن دون طالب، 

ُن  تُكــوِّ التــي  الحيويــة  وتكتســب قيمتهــا 

السياســات العامــة مــن طــرق خمــس هــي: 

مميّــزة  أفــكاًرا  يســتولدون  أنهـــم   -

ســـياســـــــية. وخـيــــــارات 

الخــراء  مــن  خزانًــا  تؤمــن  أنّهــا   -

الحكومــــة. يف  للعمـــــل  الجاهزيــــــن 

ــؤون  - أنهــا تــريب املواطنــني عــى الشُّ

العامليــة وتســهم يف إثــارة الّنقــاش العــام.

- أنهــم يكملــون الجهــود الرســمية لحــل 

ــات)7).  الّراع

جــي إذن، كيــف أن مراكز الفكــر الغربية، 

ــات  ــث، وحاج ــكار الباح ــا أف ــارق فيه ال تتف

الســيايس، أو بعبــارة أخــرى؛ تنظــري العــامل 

)6) ســتيفن بوشــييه مارتــني رويــو، مراكــز الفكــر، أدمغــة حــرب األفــكار، 

بــريوت: دار الفــارايب، )009))، )ص/ 59).

)7) املرجع نفسه، )ص/ 70- 77).
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يف صلــة عضويــة باملشــكالت االجتاعيــة، 

وإذا كان هــذا األمــر، راســًخا لــدى مراكــز 

الفكــر الغــريب، فإنَّنــا يف العــامل اإلســالمي، 

ــز  ــني مراك ــا إىل هــذا الوصــل ب ــرث امتساًس أك

األفــكار، وحقيقــة املشــكالت الحضاريــة التــي 

ــد  ــميناه »تحدي ــا أس ــة، مب ــا األم ــاين منه تع

يف  منهجــي  كمحــّدد  البحــث«؛  أولويــات 

ــي  ــكالت الت ــة املش ــوث، وحقيق ــة البح قيم

أن  اإلســالمية  البحــوث  ملراكــز  األَْوىَل  مــن 

تفكــر فيهــا، خاصــة وأن األزمــة يف العــامل 

اإلســالمي شــاملة وُمركَّبــة، وتســتدعي الّنظــر 

الفكــري عاجــاًل، إلنــارة دروب حيــاة اإلنســان 

املســلم، وبيــان ذلــك، »أنَّ هــذا التحديــد 

ألولويــات البحــث الحقيقيــة مُيَّكــُن الباحــث 

ــام، يف  ــدر باالهت ــا األج ــار القضاي ــن اختي م

مجتمــع محــدد، وظــرف محــدد، فليــس كل 

مــا يبحــث يف مجتمــع يلــزم بحثــه يف مجتمــع 

آخــر، ومارســة البحــث ليســت هدفــا يف 

ــا هــي وســيلة للوصــول إىل  ــا، وإمنَّ حــد ذاته

العــامل واملعرفــة الالزمــة لحــل املشــكالت، 

واإلجابــات عــن األســئلة، وتطويــر مســتويات 

ــا،  األداء. وليــس كل مــا تــم بحثــه مــن قضاي

وتدوينــه مــن علــوم يف الــراث اإلســالمي 

ــن  ــه م ــادة كتابت ــه، أو إع ــادة بحث ــزم إع يل

ــراث كان  ــب يف هــذا ال ــد؛ ألن مــا كت جدي

اجتهــاًدا يف تنزيــل هدايــة الوحــي عــى قضايا 

الواقــع، قــام بــه علــاء أدوا واجــب زمانهــم 

ومجتمعهــم، يف حدود الســقف املعــريف الذي 

كان متاًحــا لهــم«)8)، واليــوم أيًضــا، ليــس مــن 

النافــع، حــر االهتــام يف تحقيــق النُّصــوص 

الراثيــة، فعــى قيمــة هــذه الوْجهــة العلمية، 

إال أن أحــوال العــامل اإلســالمي، تفــرض عــى 

مراكــز البحــوث اســتيالد علــوم جديــدة كــا 

اســتولد العلــاء األولــون علــوم الحديــث 

علــم  واســتولدوا  النبويــة،  للســنة  حفظًــا 

املقاصــد لحفــظ القيــم الخلقيــة العليــا، وإذا 

مــا اســتقرأنا هــذه العلــوم، وجدناهــا علومــا 

مالزمــة ملشــكالت زمنهــا، مجيبــة عــن قضايــا 

ــز  ــا، ومراك ــات بحثه ــّدَدة أولوي ــا، ُمَح عره

مقدماتهــا  مــن  اليــوم،  اإلســالمية  الفكــر 

األساســية تقديــم إجابــات عــى أســئلة هــذا 

الزمــان، فـــ »ال يخفــى أن لــكل زمــان أســئلته 

ــا ال يخفــى أن واجــب كل  ــي تخصــه! ك الت

أمــة، كائنــة مــا كانــت، أن تجيــب عــن هــذه 

األســئلة! ... واألمــة ال تكــون أمــة بحــق حتــى 

ترتقــي بالجــواب عــن أســئلة زمانهــا إىل رتبــة 

االســتقالل بــه، إذ ليــس لهــا إىل امتــالك ناصية 

ــواب  ــذا الج ــبيل إال ه ــن س ــان م ــذا الزم ه

املســتقبل، وإال صــار ِملكه إىل أمة ســواها«)9).

)8) ملــكاوي، فتحــي حســن، منهجيــة التكامــل املعــريف، مقدمــات يف 

ــالمي،  ــر اإلس ــي للفك ــد العامل ــكا، األردن: املعه ــالمية، أمري ــة اإلس املنهجي

 .((95 )ص/   ،((0(((

)9) عبــد الرحمــن، طــه، الحــق اإلســالمي يف االختــالف الفكــري، املغــرب، 

بــريوت: املركــز الثقــايف العــريب، )005)م)، )ص/ 5)).
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د جغرافيــة التّفكــري  هكــذا، إذن تتحــدَّ

اإلســالمي ضمــن أســئلة هــذا الزّمــن، معتمــًدا 

الكريــم،  اإللهــي،  الوحــي  هدايــة  عــى 

واملعطــاء، واملكنــون، ألجــل أن ميــارس العقــل 

املســلم حقــه يف التفكــري، وحقــه يف اإلبــداع، 

ــدة،  ــالمية جدي ــوم إس ــراح عل ــه يف اج وحق

ــل يف مســتوياته  ــع مبســتوى الفع ــي يرتف ول

املتعــّددة، إىل مســتوى االنبنــاء عــى العمــق 

ــى  ــك ع ــون كذل ــل ال يك ــري، ألن الفع الفك

ســا عــى منــاذج يف  التّحقيــق إالّ إذا كان ُمَؤسَّ

ــري. ــة يف التّدب ــة ومنهجي الرؤي

فكيــر 
ّ
الت جغرافيــة  د  تتحــدَّ إذن  هكــذا، 

مــن، 
ّ

الز هــذا  أســئلة  اإلســالمي ضمــن 

معتمــًدا علــى هدايــة الوحــي اإللهــي، 

ألجــل  والمكنــون،  والمعطــاء،  الكريــم، 

أن يمــارس العقــل المســلم حقــه فــي 

التفكيــر، وحقــه فــي اإلبــداع.

)2( مقتىض الّتكامل املعريف واملنهجي:

ــرض  ــي، بغ ــدد منهج ــص كمح إّن التخص

ــه،  ــتصحب مع ــة، يس ــز العلمي ــر املراك تطوي

د  ــة تعــدُّ ــا آخــر، يعكــس أهمي ناظــًا معرفيً

ــي  ــة، ل الخــرات والتَّجــارب واألدوات البحثي

ــليم والفعــل القاصــد،  يحصــل اإلدراك السَّ

ــرات واألدوات،  د يف الخــبـ ــدُّ ــذا التعـــ وهــ

ــي يف  ــريف واملنهج ــل املع ــميناه بـــ: التكام أس

العلــوم، والقصــد هنــا تخصيصــا التكامــل بــني 

العلــوم الشعيــة والعلــوم األخــرى »طبيعيــة 

ــة  ــة منهجي ــل هــو صيغ وإنســانية«، والتكام

التفكــري،  يف  منهجيــة  وصيغــة  الرؤيــة،  يف 

البحثيــة  املارســة  يف  منهجيــة  وصيغــة 

ــن  ــث، م ــز البح ــإن مراك ــه، ف ــة، ومن العلمي

املَُقــّوم  هــذا  عــى  االرتــكاز  متطلَّباتهــا 

قــراءة  ويف  األحــداث،  قــراءة  يف  املنهجــي 

العلــوم، وليــس الوثــوق يف مفاهيــم علــم 

مــن العلــوم، فيــا يُعــرَف بالقــراءة التّجزيئية 

»فالبحــث  والوقائــع.  والّنصــوص  للعلــوم 

إلعــادة  األنجــع  الوســيلة  هــو  التَّداخــي 

ترتيــب األجــزاء، وربــط العالقــات الوظيفيــة 

بينهــا يف إطــار الحقــل املتداخــل، وال ينبغــي 

تتكــّدس  املتداخــل  الحقــل  أن  يعتقــد  أن 

فيــه التخصصــات والفــروع واملعلومــات؛ بــل 

هــو يخضــع لنظــام خــاص، ويتــم العمــل 

العلمــي فيــه وفــق رشوط منهجيــة ومعرفيــة 

دقيقــة؛ ألن املعرفــة الناجعــة معرفــة منظمــة 

ــارو  ــب د. بـ ــد كت ــة«)0))، لق ــت مكّدس وليس

قائــالً: »ليــس مثــة نظريــة تحمــل يف طياتهــا 

كل الحقيقــة، وكل االتســاق وكلَّ البداهــة، 

ليــس مثــة نظريــة جامعــة مانعــة تجيــب عن 

)0)) هــام، محمــد، تداخــل املعــارف ونهايــة التخصــص يف الفكــر 

اإلســالمي العــريب، دراســة يف العالقــات بــن العلــوم، بــريوت: مركــز منــاء 

 .(66 )ص/  )7)0)م)،  للبحــوث، 
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كل ســؤال وتشــفي كل غليــل. إن محاولــة 

حقيقتهــا  يف  تخفــي  يشء  بــكل  اإلحاطــة 

الجهــل بــكل يشء«)))). ومدلــول هــذا النــص 

العلــوم  مجــال  يف  حتــى  أنــه  املقتبــس، 

اإلنســانية أو الطبيعــة، مــن املســتحيل عقــاًل 

إدراك األشــياء مبنظــور علمــي مخصــوص، 

وألن هــذا، هكــذا، فــإن التّكامــل املعــريف 

واملنهجــي رضورة علميــة، وواجــب حضــاري، 

ــة  ــط بتكويني ــث األصــول مرتب ــو مــن حي فه

متكاملــة،  وحــدة  »فاإلنســان  اإلنســان؛ 

الروحيــة  ملكاتــه  يف  التَّداخــل  وبواســطة 

يســتطيع  حواســه  وبواســطة  والجســمية 

ــذا  ــا يف ه ــظ عليه ــه ويحاف ــارس حيات أن مي

طبيعتــان،  لــه  اإلنســان  أن  وكــا  العــامل. 

كذلــك املعرفــة لهــا نوعــان، األوىل هبــة مــن 

اللــه والثانيــة مكتســبة«)))). وألن التّكامــل 

أضحــى محــدًدا معرفيًــا يف منظومــة العلــوم، 

وحافــزا رافًعــا لحركــة املعرفــة وإنتــاج األفكار 

اإلبداعيــة، فاملفهــوم الواحد، والزاويــة املثالية 

يف الّنظــر، معوقــات أكــرث منهــا محفــزات، 

ــات،  ــوع التخصص ــب تن ــل يتطلَّ وألن التَّكام

ــة  ــة واالجتاعي ــوم الطبيعي ــالث، العل ــات الث )))) جــريوم كيغــان، الثقاف

واإلنســانيات يف القــرن الحــادي والعشـــرين، ترجمة صديــق محمد جوهر، 

الكويــت: املجلس الوطني للثقافــة والفنون واآلداب، )))0)م)، )ص/ 0)3). 

ــم يف اإلســالم، إطــار  ــب، مفهــوم الّتعلي )))) العطــاس، ســيّد محمــد نقي

تصــوري لفلســفة الّتعليــم يف اإلســالم، ترجمــة، حســن عبــد الــرزاق النقــر، 

كواال المبور، املعهد العايل للفكر والحضارة اإلســالمية، )998)م)، )ص/ 66).

أكــرث،  تعليميــة  تربويــة  قيمــة  لــه  فــإن 

فاألجــزاء مجتمعــة تفعــل أضعــاف مــا يفعلــه 

إنجــاز  املنعــزل، وبيــان ذلــك »أن  الجــزء 

التعــاون بــني فرديــن، تفــوق اإلنجــاز الفــردي 

لســببني: فهــي تســتغل خــرة أكــر للتغلــب 

عــى املســألة، كــا أن الحــوار الحميــم يســمو 

ــري، وســتكون النتيجــة  ــة التفك ــة عملي بنوعي

األجــزاء...،  مجمــوع  مــن  أكــر  الــكل  أن 

يف   ،donald Pelz بيلــز  دونلــد  ويالحــظ 

مقالتــه أن تفكــري املــرء حــني يكــون منعــزاًل 

وحــده يتصــف بالتفاهــة ويغــوص يف أخــدود 

ــني  ــدر مع ــاج إىل ق ــا نحت ــف: »إنّن ــا ويضي م

ــا.  ــزة تفكرين ــي يف أجه ــاج العصب ــن االهتي م

ــي  ــاًل ل ــتثار قلي ــا إىل أن تس ــاج أفكارن وتحت

ــرده  ــخص مبف ــل الش ــا«، وميي ــد فكريً ال تتبلَّ

ــن ينظــر داخــل  ــر نظــرة تشــابه م إىل تطوي

نفــق. ومــا إن يتــم إحــداث ارتباطــات، حتــى 

يصبــح مــن الصعوبــة مبــكان كــر السلســلة 

إلحــداث ربــط جديــد. ويــأيت كــر السلســلة 

ــر«)3)).  ــاون اآلخ ــع املتع ــل م ــن التفاع م

ــي  ابط ــتوى الرَّ ــى املس ــذا، ع وإذا كان ه

ــد عــى املســتوى العمــي،  ــو آك ــي، فه العق

)3)) أليكــس بافــالك، مســتقبل األفــكار العظيمــة تعــاون الفريــق يف 

ــرتاتيجية،  ــكار واإلس ــتراف واالبت ــاب االس ــن كت ــانية، ضم ــوم اإلنس العل

ــريوت:  ــق الدملوجــي، ب ــاح صدي ــر، ترجمــة، صب ــر، ســينيثيا، ج واغ تحري

املنظمــة العربيــة للرجمــة، )009))، )ص/ )69، )69).
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حيــث إن الواقــع أضحــى موصوفـًـا بالتعقيــد، 

ــب  ــاَّ يتطلَّ ــة، م ــة األزم ــب يف طبيع كي والرَّ

االســتناد إىل علــوم إنســانية مركَّبــة مــن أجــل 

اإلقــرار  هــذا  ومــّرر  والركيــب،  التَّحليــل 

اإلبســتمولوجي »أّن العــامل وكافّــة نواحــي 

وأّن  التّداخــل،  أصبحــت شــديدة  املعرفــة 

ــة،  ــًدا وصعوب ــدَّ تعقي ــت أش ــاع أصبح األوض

وأّن بــات يســتحيل عليهــم االتــكال عــى 

لــي  بالبداهــة فقــط،  املكتســبة  املعرفــة 

يفهمــوا بشــكل كامــل ومناســب زمانهــم 

ومكانهــم بــرف الّنظــر عــن مــدى الطّابــع 

املحــّي لهــذه املعرفــة، ومــا بــني املجتمعــات 

ــة إىل  ــة التكنولوجي األكــرث تطــوًرا مــن الناحي

ــف  ــق التخلُّ ــع حقائ ــاين أفظ ــي تع ــك الت تل

الجنــوب  إىل  الشــال  مــن  االقتصــادي، 

ومــن الــشق إىل الغــرب، تــرّدد الحقائــق 

ــة:  ــي املعرف ــابك نواح ــا وتتش ــدى بعضه ص

وإصــدار  األوضــاع  عــزل  يســتحيل  بــات 

ــن  ــا مل يك ــة م ــات األخالقي ــاوى واإلجاب الفت

ذلــك ناشــئًا عــن تخليــد لتصــور مهجــور 

عــن الحقيقــة«)))). هــذا، وإن أغلــب مراكــز 

الفكــر، تعــاين مــن هــذا االنشــطار والتَّجــزؤ 

بــني العلــوم، ومراكــز الفكــر التــي تــروم 

ــا، إنجــاز هــذا  ــالزم له ــة، مــن ال ــة األم خدم

ر،  )))) رمضــان، طــارق، اإلصــالح الجــذري، األخالقيــات اإلســالمية والتحــرُّ

العربيــة لألبحــاث والّنــش،  ترجمــة أمــني األيــويب، بــريوت: الشــبكة 

 (.(33 )ص  )0)0)م)، 

التكامــل املعــريف بــني العلــوم، ألن التكامــل يف 

ــه الــكي، إن هــو إالَّ اســتعادة  صميــم مدلول

للّصلــة الرابطيــة بــني أجــزاء الوجــود؛ ألن 

ببعــض، ومؤثــر  الوجــود، متعلــق بعضــه 

ــني  ــة ب ــإن الصل ــذا، ف يف بعضــه البعــض، وبه

ابــط، والتــي  العلــوم املوصوفــة بالتّكامــل والرَّ

كانــت ِخّصيصــة منهجيــة راســخة لــدى نظـّـار 

الفكــر  مراكــز  أن  ذلــك،  وبيــان  اإلســالم، 

ــوم  ــني عل ــل ب ــشوع التَّكام ــة يف م املتخّصص

ــاًل)5))، مــن  الوحــي والدراســات اإلنســانية مث

الــالزم لهــا أن تســتند إىل علوم متعــددة، منها 

علــوم الخطــاب مــن أجــل قــراءة النُّصــوص، 

ــر األطــر  ــة يك تعــي أث ــاع املعرف ــم اجت وعل

األخــالق  وعلــم  للمعرفــة،  االجتاعيــة 

ــالمية،  ــي اإلس ــوم الوح ــم، وعل ــخ العل وتاري

التحليــل  أجــل  مــن  النفســية،  والعلــوم 

االفراضــات  وتحديــد  للمعرفــة  النفــيس 

الســابقة التــي توجــه ذات الباحــث، وأدوات 

املنطــق والحجــاج والتَّواصــل، وهــذا كلــه من 

أجــل أن تنتــج هــذه املراكــز الركيبــة الخالّقــة 

املبدعــة، واملؤثــرة يف نســق تكامــي مــع 

الفعــل االجتاعــي والحضــاري، ويتطلب هذا 

ــالث خطــوات أساســية  املــشوع التكامــي ث

ــالم يف  ــادر اإلس ــم مص ــادة فه ــي: أواًل »إع ه

ــة  ــانية، التابع ــات اإلنس ــي والدراس ــوم الوح ــاء، لعل ــة من ــل، مجل )5)) مث

ــني  ــل ب ــون التكام ــى قان ــس ع ــات، تتأس ــوث والدراس ــاء للبح ــز من ملرك

الشعــي والفكــري، ومالمســة املشــكالت الحيــة، مبنهجيــة علميــة رصينــة. 
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ضــوء القيــم الحاكمــة واملقاصــد العامــة، 

ــادر  ــراث الــذي دار يف هــذه املص ــد ال ونق

عــى أســاس تلــك القيــم الحاكمــة واملقاصــد، 

والخطــة الثانيــة هــي التفاعــل اإليجــايب مــع 

املعرفــة اإلنســانية املعــارصة، والكشــف عــّا 

ــرة  ــق الفط ــن حقائ ــة م ــذه املعرف ــه ه تثل

والســنن والوقائــع والطبائــع، مــع إعــال 

املنهــج التَّحليــي الّنقــدي لتخليــص هــذه 

املعرفــة مــاَّ علــق بهــا مــن إحــاالت فلســفية 

تتناقــض مــع تلــك الحقائــق. وتتصــف هاتــان 

تفكيكيــة.  تحليليــة  بطبيعــة  الخطوتــان 

ــة  ــة املعرف ــي صياغ ــة فه ــا الخطــوة الثالث أم

الراهنــة وإنتــاج معــارف جديــدة ضمــن 

الرؤيــة الكونيــة اإلســالمية تقوم عــى التَّكامل 

بــني هدايــة الوحــي وســنن الفطــرة، وســعي 

اإلنســان لفهــم الكــون الطّبيعــي واالجتاعــي 

والنفــيس، وتتصــف هــذه الخطــوة بأنّهــا 

ــادرة عــى  ــة، ق ــة إبداعي ــة تركيبي ذات طبيع

ــلمة  ــة املس ــلم واألم ــان املس ــروج باإلنس الخ

ــك فحســب،  ــة التخلــف، وليــس ذل مــن حال

املســلم واألمــة  باإلنســان  االنتقــال  ــا  وإمنَّ

الحضــاري  اإلســهام  موقــع  إىل  املســلمة 

املتميّــز وترشــيد الحضــارة اإلنســانية«)6)).

 وضمــن التاريــخ املعــريف اإلســالمي، أو 

)6)) ملــكاوي، فتحــي حســن، منهجيــة التكامــل املعــريف، مرجــع ســابق، 

)ص/ 6)، 7)).

منظومــة العلــوم اإلســالمية نجــد أن الشــاهد 

ــوم  ــني العل ــل ب ــق التكام ــذي حق ــل ال األمث

يف صــورة اتســاقية، ومنهــج متــوازن، هــو 

علــم أصــول الفقــه، والــذي ميكــن أن يكــون 

ــد  ــج التجدي ــاء مناه ــذى يف بن ــا يحت منوذًج

العلميــة، »فمعلــوم أن املنهــج األصــويل هــو 

عبــارة عــن نســيج متكامــل مــن اآلليــات 

املقــررة واألدوات اإلجرائيــة وقــع اســتمدادها 

ــا اآلالت  ــن بينه ــد م ــرية، فنج ــوم كث ــن عل م

والنحويــة  واللُّغويــة  والكالميــة  املنطقيــة 

ــه  ــن الفق ــا م ــا أبوابً ــن ضمنه ــد م ــا نج ك

وعــى  والقــراءات،  والتفســري  والحديــث 

الرغــم مــن انتســاب هذه الوســائل املقتبســة 

إىل علــوم مختلفــة، فــإن هــذا االختــالف لـــم 

يكــن مانًعــا مــن أن تقــوم بــني هذه الوســائل 

املقتبســة أســباب متعــددة مــن االتســاق، 

ــا  ــل بعضه ــا أســباب تجع ــوم بينه ــل إن تق ب

ــا  ــك مجموًع ــكل بذل ــض، فتش ــر يف بع ينصه

ــويل«)7)). ــج األص ــرف باملنه ــًدا ع واح

ــة  ــى القيم ــد ع ــارات تؤك ــذه اإلش إن ه

املعرفــة  لصــورة  التَّجديديــة  املنهجيــة 

ــة إىل أن  ــة العاجل ــدى الحاج ــة، وم التَّكاملي

تتشــكل ضمــن مراكــز البحــث اإلســالمية 

ــي  ــا، تع صاته ــة يف تخصُّ ــة متنوع ــرٌَق بحثي ِف

ــه الفلســفة، الفلســفة والرتجمــة، املغــرب،  ــد الرحمــن، طــه، فق )7)) عب

ــريب، )995))، )ص/ 0)) ــايف الع ــز الثق ــريوت: املرك ب
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مجــال علمهــا، وتتواصــل مــع أدوات املعرفــة 

األخــرى، مــن أجــل إنجــاز أهدافهــا والتأثــري 

اإليجــايب يف محيطهــا الثقــايف، والوجــود دوًمــا 

ــا  ــم بإنتاجه ــي يهت ــة الت ــع جديــد املعرف م

املســتوِعب  مــكان  يف  يكــون  يك  املركــز، 

الفاعــل  مــكان  ويف  املُْســَتْوَعب،  وليــس 

التَّنويــه  يجــدر  كــا  الفعــل،  راد  وليــس 

ــس  ــة، لي ــة منهجي ــل كصيغ ــا، أن التَّكام أيًض

ــا  يقصــد منهــا هدفًــا نظريًــا خالًصــا، وإمنَّ

ــل  ــم مقاصــده، يســتهدف تفعي هــو يف صمي

ــان  ــدى اإلنس ــة ل ــة اإلعاري ــوة والّدافعي الق

ــه  ــه وفطرت ــر يف تكوين ــذي تتضاف املســلم؛ ال

ــوية وفًقــا للرؤيــة القرآنيــة قــوى الحــب  السَّ

ــوى اإلرادة  ــة، وق ــل واملعرف ــري والعق والّضم

الخــرّية، والوجــدان الســليم، وقــوى العقيــدة 

ليجّســد  الصــادق؛  واإلميــان  الصحيحــة، 

ــع  ــك يف واق ــا، كل ذل ــلم فطريً ــان املس اإلنس

املجتمــع وعالقاتــه التوحيديــة التكامليــة، 

ويف بنــاء رصح الحضــارة اإلنســانية اإلعاريــة 

الروحانيــة الخــرّية )8)).

يعــد  واملنهجــي،  املعــريف  التّكامــل  إن 

واقيًــا مــن االنحصــار يف العلــوم املوروثــة، 

التــي كانــت منتجــة يف زمنهــا وتاريخهــا، 

ــق  ــة، املنطل ــة القرآني ــة الحضاري ــد، الرؤي ــد الحمي ــو ســليان، عب )8)) أب

ــر  ــي للفك ــد العامل ــرة: املعه ــكا، القاه ــاين، أمري ــالح اإلنس ــاس لإلص األس

اإلســالمي، )009))، )ص/ 63). 

يف  النوعيــة  للتحــوالت  ونتيجــة  بينــا، 

أنســاق الحضــارة اليــوم، أضحــى مــن الــالزم، 

التفاعــل اإليجــايب مــع إنتاجــات  أن يتــم 

ــل الجانــب اإليجــايب  ــة املعــارصة، وَتثُّ املعرف

ــة  ــق املعرف ــكانها يف نس ــا، وإس ــن عنارصه م

ــة  ــة، والفاعل ــة، التَّكاملي اإلســالمية، التّجديدي

ومراكــز  اإلنســانية،  الحيــاة  صعيــد  عــى 

الفكــر بهــذا االقتضــاء املنهجــي »تســاعد 

ــكال  ــف أش ــني مختل ــر ب ــة الج ــى إقام ع

املعرفــة«)9)).

)3( مقتىض الّتفاعل املؤّسسايت: 

تكــون  أن  املقتــى،  بهــذا  ومرادنــا، 

هنــاك فاعليــات مشــركة بــني مراكــز الفكــر 

اإلســالمية، ومراكــز الفكــر األخــرى، ســواء 

ــام املشــرك، أو مــن  ــت مــن ذات االهت كان

مجــال اهتامــات أخــرى؛ ألن هــذا التفاعــل 

ســيَُخصب املراكــز الفكريــة مــن خــالل معرفة 

ــط  اب ــز األخــرى، ومــدى الرَّ ــا تنتجــه املراك م

معهــا، لحاجــة أحدهــا إىل اآلخــر، ومــا يجدر 

التَّنويــه لــه، هــو انبنــاء قانــون التَّفاعــل 

املؤسســايت، عــى قانــون »التكامليــة املعرفيــة 

ــاره  ــوم، باعتب ــني العل ــة ب ــة الحتمي والوظيفي

ــه  ــنن الل ــع س ــجم م ــح املنس ــج الصحي املنه

يف االســتخالف البــشي مــن جهــة، واملتســق 

)9)) ســتيفني بوشــيه، مارتــني رويو، مراكــز الفكر، مرجع ســابق، )ص/ ))).
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مــع املنهــج الــذي جــاء بــه القــرآن ووضعتــه 

ــة  ــق مــن جه ــة موضــع التَّطبي الســنة النبوي

ثانيــة، وقــد أثبتــت الخــرة التاريخيــة فشــل 

األحــادي  التفســري  وخطــورة  وخطــأ  بــل 

ــدت  ــة، وأكّ ــة والحضاري ــر االجتاعي للظواه

ــق  ــي الطري ــة ه ــة املعرفي ــى أن التَّكاملي ع

والفعاليــة  والقــوة  الحقيقــة  إىل  حيــح  الصَّ

واألصالــة، وأّي تجزئــة اســتنكافية أو تنافريــة 

للمعرفــة فإنهــا ســتكون حتــًا عــى حســاب 

ــة«)0)). ــة واألصال ــوة والفعالي ــة والق الحقيق

تفاعليــة  جســور  إقامــة  فــإن  ومنــه، 

يصــب  أخــرى؛  أطــراف  مــع  وتواصليــة 

جميًعــا،  املتفاعلــة  املؤسســات  خدمــة  يف 

الحكومــة  بــني  »العالقــة  ذلــك  ومثــال 

والجامعــات ومراكــز األبحــاث، يتــم ذلــك 

ــة  ــن عملي ــة م ــل السياس ــالل تحوي ــن خ م

إجرائيــة ومارســة إىل مــادة علميــة تنتظم يف 

أطروحــات ونظريــات وأفــكار ميكــن تداولهــا 

مــن قبــل األكادمييــات يف مجــال البحــث 

ــة  ــز املؤسس ــدم املراك ــك تخ ــّدرس. وبذل وال

العلميــة  التجربــة  تحويــل  يف  األكادمييــة 

العقــي  البنــاء  تدعــم  نظريــة  مــادة  إىل 

ــة التطــور، ومــن  ــه أرضي والعلمــي وتقــدم ل

ــالة يف  ــى، رس ــي اإلســتخاليف األع ــة يف الوع ــب، مقدم ــوث، الطي )0)) رغ

ــري،  ــتخالف الب ــة االس ــرعية يف حرك ــة الشـ ــاء الهداي ــوم وعل دور عل

الجزائــر: دار الشــاطبية، )))0))، )ص/ )). 

جهــة أخــرى تكــن الحكومــة مــن تــاليف 

ــالل  ــن خ ــائلها، م ــني وس ــا أو تحس أخطاره

ــة  ــة األكادميي ــر الرؤي ــه ع ــم مالحظت ــا تت م

ومــا تتمخــض عنــه عمليــة التّطويــر الفكــري 

األفــكار«)))).  لتلــك  النقديــة  واملناقشــات 

تفاعليــة  جســور  إقامــة  فــإن  ومنــه، 

وتواصليــة مــع أطــراف أخــرى؛ يصــب فــي 

خدمــة المؤسســات المتفاعلــة جميًعــا، 

بيــن الحكومــة  ومثــال ذلــك »العالقــة 

والجامعــات ومراكــز األبحــاث، يتــم ذلــك 

مــن خــالل تحويــل السياســة مــن عمليــة 

إجرائيــة وممارســة إلــى مــادة علميــة 

تنتظــم فــي أطروحــات ونظريــات وأفــكار 

يمكــن تداولهــا مــن قبــل األكاديميــات 

فــي مجــال البحــث والــّدرس.

إنَّ التَّفاعــل املؤسســايت كمقتــى مــن 

ــص، يدفــع بجهــود الباحثني  مقتضيــات التخصُّ

ورؤاهــم  البحثيــة،  أدواتهــم  تطويــر  إىل 

املنهجيــة، مــن أجــل الوجــود والحركــة، ضمن 

ــص  ــز متخص ــن ملرك ــددة، فيمك ــز متع مراك

العــريب  العــامل  األبحــاث يف  مراكــز  الديــن،  منــري ســعد  )))) حمــد 

واإلســالمي: واقــع ومرتجــى، ضمــن كتــاب، التعليــم العــايل يف العــامل 

اإلســالمي، اإلدارة، املناهــج، الجــودة، تحريــر حســن أحمــد إبراهيــم، 

أحمــد إبراهيــم أبــو شــوك، ماليزيــا: مركــز إدارة األبحــاث، املعهــد العاملــي 

لوحــدة األمــة اإلســالمية، )009))، )ص/ 70)). 
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ــات  ــي والدراس ــوم الوح ــني عل ــل ب يف التكام

اإلنســانية، أن يتفاعــل يف شــكل ملتقيــات 

أو مشــاريع مشــركة مــع مراكــز  علميــة 

متخصصــة أو فــرق بحثيــة لهــا صلــة مبــا 

يبتغــي هــذا املركــز أن ينظّمــه، كأن يتواصــل 

مــع جامعــات أو مراكــز بحثيــة يتبــادل معهــا 

الخــرات، أو التجــارب، أو يقــدم لهــم الصــورة 

الّنموذجيــة لجوانــب البنــاء املنهجــي للفكــر 

ــة. ــة العلمي ــة البحثي واملارس

هــذا، عــى املســتوى اإلبســتمولوجي، أمــا 

ــيايس  ــة الس ــي، بخاص ــتوى الواقع ــى املس ع

منــه، فــإن مراكــز الفكــر تعــد الوســيط بــني 

ــا ســوداء  املعرفــة والفعــل، فهــي ليســت علبً

التــي  املؤسســات  إىل  مبعارفهــا،  يؤخــذ  ال 

تتخــذ القــرارات، بقــدر مــا هــي علــب تعــد 

مصــادر أساســية، ألجــل الفعــل والتأثــري، 

ــراء  ــرار والخ ــاب الق ــني أصح ــر ب ــا ج »إنه

ــن  ــع. م ــور الواس ــالم والجمه ــائط االع ووس

املفــروض أن يســمحوا بالّذهــاب واإليــاب 

بــني التَّحليــل والفعــل الســيايس، ويف التقاطــع 

بــني التفكــري والعمــل«)))). وهــذا اإلجــراء 

التَّقاطعــي بــني الفكــر والتَّطبيــق، يحــرر 

املراكــز الفكريــة مــن وجودهــا يف دوائــر 

ــاة،  مغلقــة أو يف بحــوث منقطعــة عــن الحي

)))) ســتيفني بوشــيه، مارتــني رويو، مراكــز الفكر، مرجع ســابق، )ص/ 77).

الفاعلــة سياســيًا  املؤسســات  إىل حاجــات 

تجعلهــا  بحيــث  واقتصاديًــا،  واجتاعيًــا 

أكــرث تواصــاًل وحيويــة وحركيــة ومســايرة 

للمشــكالت التــي تحتــاج إىل حلــول وقــرارات 

عاجلــة، بحيــث تكــون هــذه املراكــز الفكريــة 

متفاعلــة توجيًهــا وتحريــًكا؛ توجيهــا للقرارات 

يف  األساســية  الفاعليــات  تتخذهــا  التــي 

املجتمــع، وتحريــًكا بــأن تتحــّرر هــذه املراكــز 

ــًدا  مــن منزعهــا الخــاص، وتكــون أكــرث تجدي

ألدواتهــا يف الّنظــر، وتكــون معرفتهــا أكــرث 

ــا.  ــرث تجاوبً ــا، وأك إنتاًج

ا- مقتضيات الموضوعية في 
ً
ثالث

المراكز البحثية: 

ــا ســابًقا، إىل مقتضيــات  كــا أنّنــا، أرشن

ــص، ومــدى القيمــة التــي مــن الــالزم  التخصُّ

أن تكــون لــه، مــن أجــل األثــر والفعــل، فــإن 

ــر  ــة كمحــدد مــن محــددات تطوي املوضوعي

مراكــز البحــث يف األمــة املســلمة، تحتــاج 

إىل بيــان وتوضيــح؛ ألن املوضوعيــة كمفهــوم 

إبســتمولوجي، صــار يُولّــد دالالت ومعــاين 

ــامل؛  ــالمية إىل الع ــة اإلس ــع الرؤي ــارض م تتع

ألن املوضوعيــة يف ســياقها املعــريف الغــريب 

ــة أن  ــن العلمي ــس م ــة لي ــعت إىل دالل اتس

نتبناهــا أو ننتهــج داللتهــا، فهــي وإن أكــدت 

عــى أن املوضوعيــة تعني التحــرر من األهواء 

واآلراء الّذاتيــة يف فعــل املعرفــة، فــإن الغالب 
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ــرر  ــي التح ــا تعن ــا، أنه ــى داللته ــائد ع والّس

مــن القيــم املوجهــة أو مــن الــشوط الثقافية 

بصــورة كليــة، إنهــا املوضوعيــة املتطرفــة 

ــة اليــوم،  التــي توجــه مســار املعرفــة العلمي

بينــا املوضوعيــة التــي نؤكــد عــى حيويتهــا، 

ــة  ــميها باملوضوعي ــن أن نس ــي ميك ــك الت تل

اإلجرائيــة أو العمليــة، التــي مــن مواصفاتهــا 

والتقــيص  الفحــص،  يف  بالدقــة  »االلتــزام 

الحــذر يف جمــع املعطيــات، واألمانــة العقلية، 

واالســتنتاج الســليم، والقــدرة عــى تخــري 

ــة للتفســري، والشــجاعة عــى  ــل املمكن البدائ

ــة«)3)).  ــا املنطقي ــة إىل نتائجه ــة الحج متابع

* إن املوضوعيــة، التــي مــن األقــوم ملراكــز 

ــم  ــن النَّواظ ــا م ــا، وتجعله ــث أن تتبناه البح

األساســية واملركزيــة يف رؤيتهــا، تقتــي أن 

ــة:  ــة اآلتي ــم الوّجيه ترتكــز عــى القي

)1( التحيُّــز الحضــاري رشط االســتراف 

ــي:  العلم

لقــد فصلــت املنظومــة املعرفيــة الغربيــة 

تحــت عنــوان املوضوعيــة، ومحــاكاة للمنهــج 

ــاء  ــر االنت ــت عن ــي، فصل ــريف الوضع املع

الحضــاري، مبــا يتضمنــه مــن قيــم وخيــارات 

ــة  ــن الحقيق ــث ع ــن البح ــن، ع ــة ودي ثقافي

ــريوت: مركــز  ــادة، ب ــة، إرشاف معــن زي )3)) املوســوعة الفلســفية العربي

ــة، )ص/ 803). ــادة موضوعي ــريب)986))، م ــاء الع اإلمن

ــاًدا  ــة؛ اعتق ــانية واالجتاعي ــوم اإلنس يف العل

منهــا، بتاثــل الظاهــرة الطبيعيــة والظاهــرة 

اإلنســانية، لكنَّهــا لـــم تحقــق نفــس املســتوى 

مــن الوعــي بالظاهــرة، كــا تحقــق يف علــوم 

معرفيــة  منهجيــة  العتبــارات  الطبيعــة، 

ــالف الجوهــري  ــا، االخت ــة، ويف مقدمته ثقافي

بــني عــامل الطبيعــة وعــامل اإلنســان، ومــا 

يبعــث عــى القلــق أكــرث، هــو أن األمــة 

املســلمة يف شــق كبــري منهــا، اســتخدم اإلطــار 

ــانية  ــوم اإلنس ــه للعل ــريب يف بنائ ــريف الغ املع

عنــارص  حــذف  يف  ورشع  واالجتاعيــة، 

ــاًدا  ــة، اعتق ــه املعرفي ــن منظومت ــاء م االنت

ــا  ــة، بين ــرث موضوعي ــيكون أك ــه س ــه بأن من

الرؤيــة املنهجيــة الســليمة، التــي أفرزتهــا 

ــأن الظاهــرة  ــرى »ب ــوم نفســها ت ــج العل نتائ

اإلنســانية ال تتكــون مــن عنــارص طبيعيــة 

عــى وجــه القصــد، بــل يتدخــل فيهــا عنــارص 

أخــرى تنتمــي إىل نظــام مختلــف أي النظــام 

األخالقــي الروحــي، وتقررها إىل درجــة فائقة، 

وتلــك العنــارص ... ال تتســم بالتاثــل العاملــي 

ــد  ــل إنهــا تعتم ــات اإلنســانية، ب يف الجاع

عــى التقاليــد والثقافــة والديــن، واألولويــات 

مــن  ليــس  التــي  والجاعيــة  الشــخصية 

املمكــن أبــًدا وضــع تعريــف شــامل لهــا«)))).

ــة  ــة صياغ ــوم االجتاعي ــة العل ــي، صياغ ــاعيل راج ــي، إس )))) الفاروق

إســالمية، املســلم املعــارص، )العــدد 0))، )979)م)، )ص/ 9)).
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بينمــا الموضوعيــة التــي نؤكــد علــى 

حيويتهــا، تلــك التــي يمكن أن نســميها 

العمليــة،  أو  اإلجرائيــة  بالموضوعيــة 

التــي مــن مواصفاتها »االلتــزام بالدقة 

فــي  الحــذر  والتقصــي  الفحــص،  فــي 

العقليــة،  واألمانــة  المعطيــات،  جمــع 

علــى  والقــدرة  الســليم،  واالســتنتاج 

للتفســير،  الممكنــة  البدائــل  تخيــر 

والشــجاعة علــى متابعــة الحجــة إلــى 

المنطقيــة«. نتائجهــا 

اللّفتـــة  هـــذه  مـــن  الغـــرض  إن 

املنهجيـــة، هـــو أن تكـــون قضايـــا األمـــة 

وقيـــم األمـــة، هـــي املنطلقـــات التـــي 

تفكـــر فيهـــا وبهـــا مراكـــز البحـــث، مـــن 

ـــز  ـــود املراك ـــكار وجه ـــط أف ـــل أن ترتب أج

وإشـــكاالت  األمـــة،  بهمـــوم  العلميـــة، 

ــات  ــول ألزمـ ــن حلـ ــث عـ ــة، وتبحـ األمـ

معرفيًـــا  فالتحيّـــز  وبالتـــايل،  األمـــة، 

ــا ورشط  ــة وروحهـ ــوام املوضوعيـ ــو قـ هـ

االنخـــراط  صائبـــا،  وليـــس  تحققهـــا، 

اإلنســـان  مشـــكالت  مقـــوالت  ضمـــن 

البـــشي،  الجنـــس  ومصـــري  العامليـــة، 

ـــرى،  ـــات األخ ـــوم الثقاف ـــن هم ـــا م وغريه

إشـــكاالتها  يف  تـــرى  أن  تريـــد  التـــي 

إشـــكاالت  أنّهـــا  لـــو  كـــا  الخاصـــة، 

ـــي  ـــة، إذن تعن ـــانية ككل. فاملوضوعي اإلنس

هـــذا التجـــّذر يف املـــوروث الحضـــاري، 

ــهود  ـ ــو الشُّ ــا نحـ ــزًا ورافًعـ ــاره حافـ باعتبـ

الواعـــي  االنفتـــاح  ونحـــو  الحضـــاري، 

ــارف  ــا املعـ ــي تنتجهـ ــارف التـ ــى املعـ عـ

ـــا  ـــة قوته ـــب املوضوعي ـــرى، ويك تكتس األخ

باملعنـــى الـــذي رســـمناه لهـــا، تحتـــاج إىل 

عامـــل نفـــيس، يرتبـــط بقـــوة اإلميـــان، 

ــا  ــة مـــن مرجعيتهـ ــوة الـــروح، الواثقـ وقـ

ــوب  ــرداُد صـ ــة، واالسـ ــة والفكريـ اإلميانيـ

ــة  ــا أهميـ ــد لنـ ــة يؤكـ ــا التاريخيـ مناذجنـ

هـــذا املقـــوم الروحـــي؛ »لقـــد كان عنـــد 

هـــؤالء املســـلمني األوائـــل مـــن األســـباب 

مـــا يجعلهـــم يثبتـــون يف هـــذه املواجهـــة 

ــر، فقـــد كان  عـ وال يصابـــون بالهلـــع والذُّ

إميانهـــم مطلًقـــا وثابتـــا بأنهـــم وحدهـــم 

الذيـــن يجـــب أن يـــؤول األمـــر يف نهايـــة 

ــأن  ــرون بـ ــم جديـ ــم، وأنهـ ــاف إليهـ املطـ

يســـودوا العـــامل بـــأرسه بهـــذا الديـــن 

اإلميـــان  هـــذا  كان  لقـــد  الجديـــد، 

فيهـــم هـــو الفـــرق بيننـــا وبينهـــم ... 

اليـــوم  مســـلموا  نحـــن  نقـــف  بينـــا 

ــب،  ــذا، فحسـ ــس لهـ ــتعدين ليـ ــري مسـ غـ

واثقـــني  وغـــري  أيًضـــا  وخائفـــني  بـــل 

مـــن أنفســـنا، مختلفـــني كل االختـــالف 

عـــن أســـالفنا األوائـــل... ففيـــا ســـر 

أجدادنـــا غـــور املعرفـــة التـــي ميلكهـــا 

ــة، إذا  ــان وثقـ ــكل إميـ ــلمني بـ ــري املسـ غـ
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بنـــا نحـــن نقـــرب منهـــا بـــال إميـــان«)5)). 

متوهمـــني أن املوضوعيـــة املنفصلـــة هـــي 

هـــذه  صميـــم  بينـــا  العلميـــة،  رشط 

املوضوعيـــة والعلميـــة، خيـــارات منهجيـــة 

ومناذجهـــا  وأنســـاقها  ســـياقاتها  لديهـــا 

تهـــدم  بـــل هـــي خيـــارات  املعرفيـــة، 

املقـــوم الروحـــي يف العقليـــة العلميـــة 

ــم  ــة القيـ ــن فاعليـ ــل مـ ــلمة، وتعطـ املسـ

املنبثقـــة  الفرعيـــة  والقيـــم  األصليـــة 

ــا. منهـ

وهـــذا، عـــى التحقيـــق، مـــا يجعـــل العقـــل 

ـــج،  ـــة واملنه ـــًدا للرؤي ـــارص، فاق ـــلم املع املس

ـــزة للّنمـــط  وواقـــع يف أحابيـــل األفـــكار املتحيّ

املعـــريف الغـــريب الحديـــث، تأخـــذ بـــه إىل 

نهاياتهـــا الوضعيـــة، وتفصلـــه عـــن أقـــدس 

ـــن  ـــن الدي ـــان م ـــا اإلنس ـــي ورثه ـــادئ الت املب

اإلســـالمي. يف حـــني أّن الّريـــاق األفضـــل، هـــو 

ــزة، وامتـــالك  ـــق باملوضوعيـــة املتحيّـ التحقُّ

ــُب معرفـــة  املوقـــف الّنقـــدي الـــذي »يتطلَـّ

خاصـــة بالـــّذات وباآلخـــر، كـــا يتطلّـــب ثقـــة 

عاليـــة بالّنفـــس وملـــكات نقديـــة خاصـــة، 

ـــش«)6)).  ـــم الب ـــر ملعظ ـــذي ال يتوف ـــر ال األم

)5)) الفاروقــي، إســاعيل راجــي، اإلســالم واملدنيــة، قضيــة العلــم، 

.(7  ،6 )ص/   ،((983  ،36 )العــدد  املعــارص،  املســلم 

ــوة  ــة ودع ــة معرفي ــز رؤي ــاب، إشــكالية التحيُّ ــد الوه ــريي، عب )6)) املس

ــر اإلســالمي، )998))، )ص )5). ــي للفك ــد العامل ــكا: املعه ــاد، أمري لالجته

ــتي  ــريف الواعـــ ــتيعاب املعــــ )2( االســـ

ــامل:  ــى العـ ــاح عـ واالنفتـــ

تقتــي  املوضوعيــة  أّن  إىل  أرشنــا، 

االنطــالق مــن الــراث، والوعــي بأهميــة 

يعــي  إيجــايب،  كمعطــى  املعــريف  التحيّــز 

النمــوذج املعــريف اإلســالمي كإطــار منهجــي، 

النبويــة  والســنة  القــرآن  إىل  يحتكــم 

ــا  ــالم انطالقً ــاء اإلس ــود عل ــة، وجه الشيف

مــن هــذا النمــوذج. ويك نصحــح حقيقــة 

هــذا االنتــاء املعــريف مــن الــراث، مــن أّن 

االنطــالق منــه »ال يعنــي النســخ الحــريف 

يعنــي  ــا  وإمنَّ املجتهديــن،  الجتهــادات 

ــم،  ــة يف إبداعاته ــد الكامن اســتخالص القواع

واعيــة  القواعــد  هــذه  أكانــت  ســواء 

ورصيحــة أم كانــت غــري واعيــة وكامنــة، ثــم 

اســتخدام هــذه القواعــد إلعــادة القــرآن 

الحضــاري«)7)).  الــراث  ولقــراءة  والســنة 

وإذا كانـــت املوضوعيـــة تقتـــي هـــذا 

الحضـــاري ألجـــل  التحيُّـــز  أي  الـــشط، 

ـــي  ـــا تقت ـــا أيًض ـــي، فإنه ـــتشاف العلم االس

االنفتـــاح الواعـــي عـــى العـــامل ومعارفـــه، 

وليـــس  نقديًـــا،  اســـتيعابًا  واســـتيعابه 

يقصـــد هـــذا االنفتـــاح عـــى الغـــرب، 

أو  معـــه،  املعرفيـــة  العالقـــة  تصفيـــة 

)7)) املرجع نفسه، )ص/ 07)).
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القطـــع مـــع مـــا تراكـــم لـــدى اإلنســـان مـــن 

ــل  ــد العقـ ــس جهـ ــة، تعكـ ــرات علميـ خـ

ــع  ــنن والطبائـ ــافه السـ ــاين يف اكتشـ اإلنسـ

ــة  ــزع صفـ ــا نـ ـ ــانية، وإمنَّ ــة واإلنسـ الكونيـ

اإلطـــالق عـــن املعرفـــة الغربيـــة، وتوجيـــه 

الّنظـــر إىل الخصوصيـــات التـــي جعلـــت 

ــا  ــن عقالنيتهـ ــر، ومـ ــكاالتها تظهـ ــن إشـ مـ

ـــول إىل  ـــد تح ـــرب ق ـــإذا كان الغ ـــزغ، »ف تب

ـــبيته،  ـــتعيد نس ـــب أن يس ـــه يج ـــق، فإنَّ مطل

ــه يجـــب أن  وإذا كان يشـــغل املركـــز، فإنَـّ

ـــن  ـــًدا ضم ـــًرا واح ـــرى عن ـــرة أخ ـــح م يصب

عنـــارص أخـــرى تكـــون عـــامل اإلنســـان 

الوصـــول  محاولـــة  يعنـــي  وهـــذا   ...

خـــالل  مـــن  حقـــة  عامليـــة  رؤيـــة  إىل 

والتجـــارب  الحضاريـــة  البنـــى  مقارنـــة 

التاريخيـــة املختلفـــة والنَّـــاذج املتعـــددة 

التـــي تعامـــل اإلنســـان مـــن خاللهـــا مـــع 

العـــامل، فأبـــدع أشـــكااًل حضاريـــة خاصـــة 

ــع  ــة وتنبـ اخليـ ــا الدَّ ــا قوانينهـ ــة لهـ متنوعـ

مـــن  ال  خصوصيتهـــا،  مـــن  إنســـانيتها 

وهمـــي  عاملـــي  قانـــون  مـــع  اتســـاق 

ــريب«)8)).  ــون غـ ــر قانـ ــة األمـ ــو يف نهايـ هـ

واإلجـــراء املنهجـــي، الـــذي مبقتضـــاه 

املعرفيـــة  ولواحقـــه  الغـــرب،  نـــدرك 

)8)) نفسه، )ص/ 98).

ــبيًا  ــدودا، ونسـ ــاره محـ ــة، باعتبـ واملنهجيـ

ــي  ــور العلمـ ــذا التطـ ــتيعاب هـ ــو »اسـ هـ

ومنعكســـاته الفلســـفية مبنطـــق معـــريف 

ـــاوز  ـــة، وبتج ـــق الكوني ـــوح عـــى حقائ مفت

للنهـــج الوضعـــي ... ]أو بلغـــة أخـــرى[ 

ــة  ــن البوتقـ ــي مـ ــور العلمـ ــر التطـ تحريـ

ليتســـامى  كونيًـــا  وإطالقـــه  الوضعيـــة، 

ــون  ــق للكـ ــي املطلـ ــق اإللهـ ــاه الخلـ باتجـ

املطلـــق«)9)).  لإلنســـان  واملســـخر 

فاملوضوعيـــة هنـــا، تنفتـــح عـــى األنســـاق 

ــي  ــع الوعـ ــن موقـ ــة، مـ ــة الغربيـ املعرفيـ

قيمهـــا،  وحـــدود  بنســـبيتها،  املنهجـــي 

ومأزوميتهـــا، فهـــي موضوعيـــة مركبـــة، تعـــي 

ــدودة،  ــة املحـ ــه العلميـ ــرب يف صورتـ الغـ

وتعـــي الغـــرب يف صورتـــه املأزومـــة، ومنبـــع 

املأزوميـــة يف الغـــرب، هـــو االنحصـــار »يف 

ـــي  ـــة الت ـــة املادي ـــباب الوضعي ـــذ باألس األخ

ـــن،  ـــى الظّ ـــي ع ـــم، املبن ـــا العل يتوصـــل اليه

ـــل  ـــن أج ـــوى، م ـــى اله ـــب ع ـــل املرك والعق

ـــُدوا  ـــم ال تُْفِس ـــل له ـــر: }َوإذا قي إصـــالح األم

نحـــن مصلحـــون{  ـــا  إمنَّ قالـــوا  يف األرض 

]البقـــرة اآليـــة: ))[، ومـــن نافلـــة القـــول 

أن اإلصـــالح لـــن يتحقـــق بذلـــك »املنهـــج 

الوضعـــي«، وأن ال مخـــرج إال يف الخـــروج 

)9)) حــاج حمــد، محمــد أبــو القاســم، إبســتمولوجية املعرفــة الكونيــة، 

إســالمية املعرفــة واملنهــج، بــريوت: دار الهــادي، ))00))، )ص )36/ 365).
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مـــن أرس هـــذا املنهـــج، وكـــر أغاللـــه 

للدخـــول إىل منهـــج يســـتمد مـــن الحـــق، 

علّمـــه  الـــذي  العلـــم  عـــى  ويؤّســـس 

العليـــم الحكيـــم؛ فيكـــون مـــورد اليقـــني، 

... إننـــا إزاء نســـقني حضاريـــني، مـــا مـــن 

ــاء  نســـق آخـــر بعدهـــا، ميكـــن ملـــن شـ

أن يختـــاره، نســـق حضـــاري يقـــوم عـــى 

ـــه  ـــوى، ويتّبع ـــي واله ـــم الظّن ـــة العل محّصل

ـــم  مبناهجـــه الوضعيـــة، ومعطياتـــه يف الّنظ

الســـلوكيات  تحكـــم  التـــي  واملذاهـــب 

ـــه،  ـــل ل ـــاري مقاب ـــق حض ـــات، ونس والجاع

ـــه  ـــص، وتتبع ـــدى الخال ـــق واله ـــه الح قوام

ــق  ــع الحـ ــد مبنابـ ــي تسرشـ ــه التـ مناهجـ

االجتـــاع،  نظـــم  وتتقدمـــه  والهـــدى، 

ــى  ــوم عـ ــي تقـ ــارف التـ ــف، والتعـ والتآلـ

البعـــد  بهـــذا  ووعيًـــا   ،(30( رشيعتـــه« 

ـــور  ـــرب، بل ـــوم الغ ـــدي لعل ـــتيعايب النق االس

املرحـــوم إســـاعيل الفاروقـــي، مصطلـــح، 

علـــوم األمـــة، يف مقابـــل كونيـــة العلـــوم، 

فعلـــوم  اإلنســـانية،  املعرفـــة  وحياديـــة 

ـــي  ـــي ه ـــان الت ـــة اإلنس ـــَى بخالف ـــة تُْعن األم

ـــايل  ـــّرورة، وبالت ـــة بال ـــا اجتاعي يف صميمه

ـــي  ـــوم الت ـــو العل ـــا ه ـــدار اهتامه ـــون م يك

تهتـــم باإلنســـان واملجتمـــع، ومثـــال ذلـــك 

ــوم  ــاء عل ــادة بن ــواين، نحــو إع ــر العل ــو الفضــل، وطــه جاب ــى أب )30) من

ــابق، )ص/ 68). ــع س ــة، مرج األم

»أن العـــامل االجتاعـــي املســـلم يعهـــد 

إليـــه بغايـــة اإلســـالم، ويركـــز جميـــع 

اهتامـــه الدائـــم ورعايتـــه، وأيًضـــا أملـــه 

وتوقـــه عـــى النَّمـــط اإللهـــي املتمثـــل 

يف الشـــــؤون اإلنســـــانية، وإن أســـلوبه 

ــة  ــة العلميــــ ــط بالصفــــ ــم فقـ ال يتســـ

مبقتـــى أنـــه ال يـــرك النواحـــي القيميـــة، 

ولكنَّـــه أيًضـــا يكـــــون نزاًعـــا النتقـــاد 

ـــي«))3). ـــط اإلله ـــوء النَّم ـــة يف ضــ الحقيقــ

وبهـــــــذا، االقتضـــــــاء يف داللـــــــة 

ـــة  ـــر يف األم ـــز الفك ـــإنَّ مراك ـــة، ف املوضوعي

اإلســـالمية، تجتهـــد لـــي تفتـــت الصـــورة 

يف  يحتـــذى  الـــذي  واألمنـــوذج  املثـــى 

فكـــر ووجـــدان أبنـــاء األمـــة املســـلمة 

الذيـــن يتأثـــرون بالفكـــر الغـــريب، مبجـــرد 

أن يقـــرؤوا لـــه أو يتفاعلـــوا مـــع إنتاجـــه 

اإلنســـانية  املعرفـــة  فـــروع  يف  بخاصـــة 

املبـــدع  فالعقـــل  ومنـــه  واالجتاعيـــة، 

واملفكـــر، مـــن األوىل لـــه بلـــورة صيـــغ 

ــل  التَّمثُـّ تحقيـــق  كيفيـــة  يف  منهجيـــة 

اإليجـــايب مـــع املعرفـــة اإلنســـانية بعامـــة، 

والغربيـــة منهـــا بخاصـــة، وهـــذا موقـــوف 

عـــى تكويـــن نخبـــة فكريـــة إســـالمية 

ـــي:  ـــا ي ـــز م ـــالميًا، وتنج ـــعر إس ـــر وتش تفك

ــة  ــة صياغ ــوم االجتاعي ــة العل ــي، صياغ ــاعيل راج ــي، إس ))3) الفاروق

ــابق، )ص/ 37). ــع س ــالمية، مرج إس
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مــــــــن  والمفكــــــر،  المبــــــدع  فالعقــــل 

األولــى لــه بلــورة صيــغ منهجيــة فــي 

ــل اإليجابــي مــع 
ُّ
مث

َّ
كيفيــة تحقيــق الت

المعرفــة اإلنســانية بعامــة، والغربيــة 

منهــا بخاصــة، وهــذا موقــوف علــى 

تفكــر  إســالمية  فكريــة  نخبــة  تكويــن 

إســالمًيا. وتشــعر 

))) »اســتيعاب العقــل املســلم رشوط 

األوروبيــة  الحضــارة  تكويــن  وخلفيــات 

ــة فرضــت نفســها  ــا مركزي املعــارصة بوصفه

عــى مختلــف التوجهــات العامليــة وتفاعلــت 

بهــا ســلبًا أو إيجابـًـا كافة األنســاق الحضارية 

ــود  ــتيعاب املنش ــذا االس ــي ه ــى أن ينته ع

الرُّوحيــة. األزمــة  جــذور  اكتشــاف  إىل 

املســلم  العقــل  يســتوعب  وأن   (((

معرفيًــا  اســتيعابًا  القرآنيــة  مرجعيتــه 

ومنهجيـًـا يتســامى إىل مطلقيــة هــذا الكتــاب 

)الكريــم عطــاء واملكنــون فهــا واملجيــد 

الــذي ال يبــى) بوصفــه كتابًــا مهيمًنــا ال 

عــى الكتــب الســاوية الســابقة لــه فقــط، 

ــة  ــة البشي ــج املعرف ــى كل مناه ــن ع ولك

الســابقة واملعــارصة والالحقــة«))3). وتتحــدد 

))3) حــاج حمــد، محمــد أبــو القاســم، إبســتمولوجية املعرفــة الكونيــة، 

مرجــع ســابق، )ص/ 369).

ــز  ــأن املراك ــة، ب ــة الحضاري ــة املنهجي املهم

ــا  ــي ك ــة اإلســالمية، ال تلغ ــة البحثي املعرفي

بحجــة  الغــريب،  العلمــي  اإلنتــاج  أرشنــا 

إليهــا،  ينتهــي  التــي  الوضعيــة  النهايــات 

ـل هــذا اإلنتــاج العلمــي  ــا تعيــد تثُـّ وإمنَّ

ــة، أخــًذا  ــة القرآني ــه إىل الكوني مبــا يرتفــع ب

ــق  ــة التَّصدي ــة؛ منهجي ــة املفاهيمي باملنهجي

اإلنســانية،  املعرفــة  يف  صــادق  هــو  مبــا 

والهيمنــة عليــه، بــأن يتــم إيجــاد مــكان لــه 

ــب  ــالمي، يف ترتي ــدل اإلس ــام الع ــن نظ ضم

األشــياء، وترتيــب املعــارف، قصــًدا نحــو 

الحكمــة والعــدل. 

خاتمـــة وآفاق البحث

 لقـــد تبـــني لنـــا إذن، أن املوضوعيـــة 

ــن  ــيني ضمـ ــن أساسـ ـــص، كمحّدديـ والتخصُّ

ال  اإلســـالمية،  الفكـــر  مراكـــز  فلســـفة 

ــا  ــا كـ ــائدة لهـ ــاين الّسـ ــر املعـ ــي أثـ تقتفـ

تتـــداول يف املباحـــث العلميـــة واملنهجيـــة، 

ـــص كمنهـــج جديـــد، يحمـــل  ـــا التخصُّ وإمنَّ

طبيعـــة  مـــع  يتـــواءم  آخـــر،  معنـــى 

التحّديـــات التـــي تواجـــه األمـــة املســـلمة، 

واملوضوعيـــة كرؤيـــة منهجيـــة جديـــدة 

أيًضـــا، تنظـــم منهجيـــة التفاعـــل اإليجـــايب 

ـــن،  ـــّذات، وكال املحددي ـــع ال ـــامل، وم ـــع الع م

ـــا  ـــاد بناؤه ـــة، يع ـــص واملوضوعي أي التخص
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وبصـــورة متجـــددة، مبـــا يجعـــل هـــذه 

يف  لهـــا،  التابعـــة  واملؤسســـات  املراكـــز 

مســـتوى القـــدرة عـــى إيجـــاد حلـــول 

ــت  ــا كانـ ــلمة. وملـ ــة املسـ ــكالت األمـ ملشـ

متعـــددة  املســـلمة  األمـــة  مشـــكالت 

)فكريـــة، أخالقيـــة، اجتاعيـــة، اقتصاديـــة 

...)، فـــإن مراكـــز األبحـــاث تتعـــدد تبًعـــا، 

وتنضبـــط  والقضايـــا،  املشـــكالت  لهـــذه 

بالصـــورة  واملوضوعيـــة،  ـــص  بالتخصُّ

ــل  ــا يف مجمـ ــا إليهـ ــي أرشنـ ــة التـ املنهجيـ

التَّحليـــالت الســـابقة، يك تقـــدم جهـــوًدا 

معرفيـــة وتحليـــالت فكريـــة، تكنهـــا مـــن 

توجيـــه فكـــر األمـــة ومصالحهـــا وعلومهـــا 

وسياســـاتها، نحـــو اإلدراك الواعـــي للعـــامل، 

ــو  ــي، ونحـ ــيايس الواعـ ــل السـ ــو الفعـ ونحـ

اإلنتـــاج الفكـــري النوعـــي، الـــذي يتحقـــق 

بالشعيـــة اإلســـالمية، ويؤثـــر يف الوعـــي 

ـــه مـــن صـــورة صحيحـــة  اإلنســـاين، مبـــا يقدم

يف  تســـهم  واملســـلمني،  اإلســـالم  عـــن 

اســـتعادة الرَّشـــادة اإلنســـانية، والعمـــق 

املعـــريف واملنهجـــي، إلعـــادة بنـــاء العالقـــة 

مـــع الواقـــع بنـــاًء منهجيًّـــا، علميًـــا، يك 

ــة  ــطحية املعرفيـ ــة السـ ــن ظلمـ ــرج مـ نخـ

اإلدراك  نـــور  إىل  قراءتـــه،  يف  واملنهجيـــة 

صـــور  فهـــم  يف  والتّكامـــي  الرابطـــي 

املعرفـــة وأشـــكال الواقـــع.
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قافـــة فـــي البحـــوث 
ّ
يأتـــي هــــذا البحـــث للوقـــوف علـــى مفهـــوم الث

داول، 
ّ
شأة ومسارات الت

ّ
األنثروبولوجّية، من خالل قراءة في سياقات الن

قافـــة واألنثروبولوجيـــا 
ّ
بفعـــل العالقـــة المتشـــابكة التـــي نشـــأت بيـــن الث

ـــا ضمـــن هـــذا الختصـــاص العلمـــي،  بوجـــه خـــاص باعتبارهـــا مفهوًمـــا مركزيًّ
اظـــم لمســـار انتقـــال هـــذا المفهـــوم 

ّ
بغيـــة ُمالمســـة ذلـــك الخيـــط الن

ـــة العاّمـــة إلـــى حيـــز الـــّدللت  غـ
ّ
المركـــزي َوفـــق مســـار تصاعـــدي مـــن الل

ذات الّصلـــة بالختصـــاص العلمـــي فـــي مجـــال البحـــوث األنثروبولوجّيـــة، 
ـــة التـــي أفضـــت إلـــى  ـــة والحضارّي وذلـــك ألّن اســـتحضار الّســـياقات الفكرّي
قافـــة ضمـــن ســـياق عالقتـــه باألنثروبولوجيـــا 

ّ
نشـــأة وتبلـــور مفهـــوم الث

كتصـــّور وكممارســـة أكاديمّيـــة، يقــــودنا إلـــى الوقــــوف علـــى أهمّيـــة 
أســـهمت  التـــي  المعرفّيـــة  المحاضـــن  مـــن  باعتبارهـــا  األنثروبولوجيـــا 
قافـــة، مـــن حيـــث 

ّ
بشـــكل ل ُيســـتهان بأهميتـــه فـــي بلـــورة مفهـــوم الث

تأثيرهـــا وانعكاســـها فـــي رســـم المعالـــم الّدللّيـــة التـــي أضحـــت لصيقـــة 
ـــداول التـــي رافقـــت تطـــّور البحـــوث 

ّ
بهـــذا المفهـــوم ضمـــن حقـــول الت

مـــن الّراهـــن. 
ّ

األنثروبولوجّيـــة منـــذ نشـــأة هـــذه األخيـــرة إلـــى غايـــة الز

قافـــة، األنثروبولوجيـــا، الّســـياق الفكـــري، حقـــول 
ّ
كلمـــات المفتـــاح: الث

ـــداول، المفهـــوم المركـــزي.
ّ
الت

ص [
ّ

] ملخ
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Research Title

»The Concept of Culture in Anthropological Research«.

- Reading in the context of origin and trading tracks -

 This research aims at understanding the concept of culture in 

anthropological research, through reading in the context of origin and 

the course of trading, because of the interrelationship that developed 

between culture and anthropology in particular as a central concept 

within this scientific specialization, in order to deal with that thread 

governing the course of transmission of this central concept according 

to the course Ascending from the general language into the realm 

of connotations related to scientific competence in anthropological 

research, because the evocation of the intellectual and cultural 

contexts that led to the emergence and crystallization of the concept 

of culture within the context of its relationship with anthropology 

And the academic practice, leads us to recognize the importance of 

anthropology as a cognitive incubator that contributed significantly 

to its importance in crystallizing the concept of culture in terms of its 

impact and reflection in the drawing of the semantic monuments that 

have become close to this concept within the fields of trading that 

accompanied the development of anthropological research since the 

inception of this latter To the present time.

Key Concepts: Culture, Anthropology, Intellectual Context, Trading 

Fields, Central Concept.

] Abstract [
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مقّدمة

لقــد جــاء هذا البحــث املوســوم بـ»مفهوم 

الثّقافــة يف البحــوث األنرثوبولوجيّــة«، -قــراءة 

التّــداول-،  الّنشــأة ومســارات  يف ســياقات 

ــة  ــوم الثّقاف ــور مفه بغــرض رصــد مســار تبل

باعتبــاره مــن املفاهيــم املركزيّــة يف البحــوث 

الّســياق  هــذا  ووفــق  األنرثوبولوجيّــة، 

مــن  بــيء  التطــرّق  الجديــر  مــن  ـه  فإنَـّ

ــة  ــني الثّقاف ــة ب ــل إىل إشــكاليّة العالق التفصي

واألنرثوبولوجيــا، ثــم االنتقــال إىل مناقشــة 

مســألة الحــراك التّصاعــدي لهــذا املفهــوم 

مــن الوجهــة األنرثوبولوجيّــة، محاولــني ضمن 

ــم  ــز عــى إســهامات عالِ هــذا املنحــى الّركي

األنرثوبولوجيــا الريطــاين تايلــور إدوارد برينت 

بوجــه خــاص، لكونهــا مــن ضمــن اإلســهامات 

الرّائــدة يف هــذا الّشــأن، دون إغفــال اإلشــارة 

ــا  ــة م ــوم خــالل مرحل ــآالت هــذا املفه إىل م

التّمركــز  نزعــة  تايلــور وانعكاســات  بعــد 

يف  الباحثــني  مجهــودات  كبــح  يف  العرقــي 

بلــورة مفهــوم يحظــى باإلجــاع، لننهــَي 

هــذا البحــث مبناقشــة املســار التـّـداويل الــذي 

ــار  ــع التّي ــة م ــوم الثّقاف ــا مبفه ــى لصيًق أضح

البنيــوي وأفــول نزعــة التّمركــز العرقــي، مــع 

تضمــني البحــث لخاتــة تثــل بعــض الّنتائــج 

ــا رصدهــا.  ــي أمكــن لن الت

قافــة 
ّ
)1( إشــكالّية العالقــة بيــن الث

واألنثروبولوجيا: 

مـن  واحـدة  األنرثوبولوجيـا  تثّـل 

التخّصصـات العلميّـة الحديثـة ضمـن حقـل 

العلـوم اإلنسـانيّة واالجتاعيّـة إذا مـا قورنت 

تاريـخ  بالتخّصصـات األخـرى، فرغـم غيـاب 

محـّدد يكون محـل إجاع بـني الباحثني حول 

بدايـة األنرثوبولوجيا بدقّة، فـإّن ُجل الكتابات 

املهتّمـة بتاريـخ هـذا التخّصـص تذهـب إىل 

التّاسـع  القـرن  مـن  الثّـاين  الّنصـف  اعتبـار 

عـش مبثابـة البدايـة الفعليّـة لألنرثوبولوجيـا 

حيـث  مـن  بذاتـه،  قائـم  علمـي  كتخّصـص 

األكادمييّـة  املُارسـة  حيّـز  ضمـن  اندراجـه 

األنرثوبولوجيـا  حداثـة  وبرغـم  الفعليّـة)))، 

كتخّصـص علمـي قائـم بذاتـه فإنّهـا تعـّد من 

ضمـن العلـوم التـي تتميّـز بعالقتهـا املعّقـدة 

واملتــشابكة يف اآلن نفسـه مبوضـوع الثّقافـة، 

الوطيـدة  الّصلـة  تلـك  عــن  تَْكشـف  والتـي 

بينهـا، لكـون الثّقافـة تعـد أحـد املرتكـزات 

اإلبسـتيمولوجيّة لألنرثوبولوجيـا بـل مــن بني 

محـاور اهتامهـا املفّضلـة، بحكـم أنّـه مـن 

عليهـا  بُنـي  التـي  األساسـيّة  الغايـات  ضمـن 

البحـث األنرثوبولوجي منـذ بداياته األوىل هو 

الّشـعوب.  ثقافـات  يف  البحـث 

 Jaque, Lombard, Introduction à l’ethnologie, Paris,  (((

.((5-8  /p(  ,((999(,Armand Colin
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ــني  ــة ب ــة الوثيق ــك الّصل ــظ أّن تل واملالح

األنرثوبولوجيــا كتخّصــص علمــي والثّقافــة 

كمفهــوم وموضــوع بحــث يف اآلن نفســه، 

مــا لبثــت تأخــذ مســارات تعكــس ذلــك 

الــذي شــهده مجــال  التّصاعــدي  الحــراك 

ــث الّنضــج  ــن حي البحــث األنرثوبولوجــي، م

التّدريجــي الــذي طــرأ عــى مســتوى منهــج 

هــذا األخــري وأدواتــه، وكذلــك عــى مســتوى 

ــة التــي كان يتــم  منظومــة املقاربــات الّنظريّ

عــى ضوئهــا تفســري الثّقافــات اإلنســانيّة 

والبحــث يف مختلــف جوانبهــا، ولــذا نــرى 

الــّداليل  املجــال  نحــّدد  أن  األهّميــة  مــن 

ملفهــوم الثّقافــة وبتعبـــري آخــر مــاذا نقصــد 

باملنظــور األنرثوبولوجــي للثقافــة؟ 

نحــاول  التــي  الثّقافــة  مفهــوم  إّن 

هـــو  يــأيت  فيــا  حيثيّاتــه  يف  الخــوض 

الثّقافــة باملفهــوم األنرثوبولوجــي باعتبــاره 

موضــوع بحــث وليــس أداة واصفــة، مبــا 

يحــوز عليــه مــن ذاكــرة وحمولــة لغويّــة 

تقّســمه  والــذي  وأيديولوجيّــة،  وفكريّــة 

آخــر التّعريفــات إىل قســمني، قســم الثّقافــة 

ــة)))، وإذا  ــال ماّدي ــة ال ــم الثّقاف ــة وقس املاّدي

كان القســم الــال مــاّدي مــن الثّقافــة يشــُمل 

))) محفــوظ، بــن عبــد الجليــل، أهّميــة الّثقافــة الحّيــة والحيــاة الّثقافّيــة 

ــدد ))))، وزارة  ــس، )الع ــة، تون ــاة الثّقافيّ ــة الحي ــعوب، مجلّ ــدى الّش ل

ــارس0)0))، )ص/ )3).  ــّراث، )م ــى ال ــة واملحافظــة ع الثّقاف

كـــالًّ مــن الثّقافــة العاملــة والثّقافة الشعبـــيّة، 

تلــك  العاملــة هــي  الثّـــقافة  أّن  وباعتبــار 

ــة  ــقافة التــي تـرمـــز إىل»املعــارف العلميّ الثّـ

ــة للـفـــرد داخـــل املجتـــمع،  ــة واألدبيّ والفنيّ

وهــي مـــن اختصــاص الّنـــخبة املـــفّكرة«)3)، 

ممثّلــة يف اآلداب واملــرح والتّمثـــيل والفــن، 

ــذي  ــة ال ــن الثّقاف ــر م ــا آخ ــاك منطً ــإّن هن ف

ياُلمــس كل فئــات املجتمــع وأفــراده مبختلف 

والــذي  والثّقافيّــة  انتاءاتهــم االجتاعيّــة 

يُعــرف بالثّقافــة الّشــعبيّة.

صاعدي 
ّ
)2( الحراك الت

قافة من الوجهة 
ّ
لمفهوم الث

األنثروبولوجّية: 

ــاه أّي باحــث  ــت انتب ــا يلف ــّل أهــم م لع

ــوم  ــور مفه ــع مســألة تبل ــا يحــاول تتبّ حين

ــي، أّن  ــياق األنرثوبولوج ــن الّس ــة ضم الثّقاف

هــذا األخــري خضــع ملنطــق التطــّور مــن 

للتّعريفــات  التّصاعــدي  الحــراك  خــالل 

ــت  ــه »كان ــث إّن تعريفات ــا، حي ــي عرفه الت

ــج  ــات واملناه ــّور االتّجاه ــا لتط ــّور تبًع تتط

ــذا  ــّك أّن ه ــة«)))، وال ش ــات املختلف واملُقارب

 ,Patrice, Bonnewitz, la sociologie de Bourdieu, Paris, puf (3(

.((5 /p( ,((997(

ــكالّيات  ــم واإلش ــة: املفاهي ــيولوجيا الّثقاف ــاد، سوس ــي، ع ــد الغن ))) عب

مــن الحداثــة إىل العوملــة، بــريوت، مركــز دراســات الوحــدة العربيّــة، 

.((6 )ص/   ،((006(
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التّحــّول والتطــّور الــذي الزم مفهــوم الثّقافــة 

مــن الوجهــة األنرثوبولوجيّــة قــد انطبــق 

عــى أّول تعريــف لــه، وكــذا عــى بقيّــة 

ــا  ــت تدريجيّ ــي توال ــرى الت ــات األخ التّعريف

ــوم. ــذا املفه ــُور ه ــار تبل ــن مس ضم

ولــذا فــإّن محاولتنــا الهادفــة إىل تتبّــع 

ــوم  ــذا املفه ــور ه ــذي أّدى إىل تبل ــار ال املس

الــذي أضحــى متــداواًل بشــكل الفــت يف 

عــر  يكــون  ال  املعــارصة،  األنرثوبولوجيــا 

ُمراكمــة التّعاريــف املختلفــة ملفهــوم الثّقافــة 

أو ضـــمن ســياق الّســعي إىل صياغــة مفهــوم 

إجــرايئ لــه، بــل ســوف ينــدرج ضمــن محاولة 

ــذا  ــا ه ــي قطعه ــرى الت ــل الك ــع املراح تتبّ

ــعى  ــذا املس ــق ه ــّك أّن تحقي ــري، وال ش األخ

ــه،  ــه ومعاني ــث يف دالالت ــر البح ــر ع ــا مي إمنَّ

ــأ  ــي نش ــة الت ــن املعرفيّ ــد املحاض ــذا رص وك

فيهــا وانتهــاًء إىل إبــراز حقــل التّــداول الــذي 

ــوم. ــذا املفه ــه ه ــوج في مي

العمليّـة  هـذه  أّن  باإلشـارة  والجديـر 

تعـّد مـن األمـور املضنيـة واملحفوفـة بكثـري 

الثّقافـة  اإلبسـتيمولوجيّة؛ ألّن  املحاذيـر  مـن 

تقـع  التـي  الهالميّـة  املفاهيـم  مـن  أضحـت 

عـى أرضيّـة مشـركة بـني تخّصصـات علميّـة 

واالجتاعيّـة،  اإلنسـانيّة  العلـوم  يف  عديـدة 

بفعـل حضوره ضمـن كافّة هـذه التّخّصصات 

وبدرجـات متفاوتـة، وباتّخاذه ملسـارات جّمة 

وبذلـك  ورد ضمنهـا،  التـي  للّسـياقات  وفًقـا 

وااللتبـاس  الغمـوض  مــن  يخــلو  ال  فهـو 

مفهـوم  يخضـع  لــم  إذ  كثـرية،  أحيـان  يف 

للتّعريفـات املتعـّددة واملتشـّعبة ومـن زوايـا 

الثّقافـة. مفهـوم  لـه  خضـع  مثلـا  مختلفـة 

والجدير باإلشــارة أّن هذه العملّية تعّد 

مــن األمــور المضنية والمحفوفة بكثير 

ألّن  اإلبســتيمولوجّية؛  المحاذيــر  مــن 

قافة أضحت من المفاهيم الهالمّية 
ّ
الث

التــي تقــع علــى أرضّيــة مشــتركة بيــن 

تخّصصــات علمّيــة عديــدة فــي العلــوم 

اإلنســانّية واالجتماعّيــة، بفعــل حضــوره 

خّصصــات وبدرجــات 
ّ
ــة هــذه الت

ّ
ضمــن كاف

متفاوتــة.

وباعتبــار أّن املفاهيــم املختلفــة يف العلوم 

اإلنســانيّة واالجتاعيّــة تنشــأ أّول األمر ضمن 

ــة ُمعيّنــة ثــم يُقــذف بهــا يف  محاضــن معرفيّ

حقــل التّــداول، حيــث تكتســب تدريجيّــا 

املســتقلّة  اإلبســتيمولوجيّة  خصوصيّتهــا 

داخــل الّســياق العلمــي الــذي تنــدرج ضمنه، 

ــوم  ــا عــى مفه ــق إىل حــّد م ــا ينطب وهــو م

ــذا  ــة؛ ول ــة األنرثوبولوجيّ ــن الوجه ــة م الثّقاف

ــوم  ــوره -مفه ــات تبل ــث يف خلفيّ ــإّن البح ف

أّن  الثّقافــة- يُوصلنــا إىل حقيقــة مفادهــا 

ــن  ــل م ــار طوي ــاج ملس ــو نت ــري ه ــذا األخ ه
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ــارزة  ــات ب ــم مــن خــالل محطّ ــاء والّراك البن

ــي ككل. ــر األنرثوبولوج ــخ الفك ــت تاري واكب

التّصاعــدي  الحــراك  ذلــك  أّدى  حيــث 

ملفهــوم الثّقافــة إىل إفــراز تصــّور يعكــس 

ــع الفضــاء  ــه م ــخ هــذا املســار يف تعامل تاري

ــذا  ــة، ول ــة األنرثوبولوجيّ ــن الوجه ــايف م الثّق

فــإّن الحفــر يف مســار تبلــور مفهــوم الثّقافــة 

ينبغــي أن ميــّر عــر اســتعراض املعــامل الكــرى 

التــي ارتســمت خاللهــا املالمــح الرّئيســيّة 

والتــي  تدريجــي،  بشــكل  املفهــوم  لهــذا 

العريضــة  خطوطــه  تشــكُّل  إىل  انتهــت 

املارســة  حيــز  ضمــن  عليهــا  املتعــارف 

املعــارصة.  األنرثوبولوجيّــة 

قافــة 
ّ
أســيس لمفهــوم الث

ّ
)3( الت

مــع  األنثروبولوجّيــة  الوجهــة  مــن 
تايلــور إدوارد بيرنــت: 

ــل  ــور الفض ــت تايل ــد كان إلدوارد برين لق

الثّقافــة  ملفهــوم  تعريــف  أّول  صياغــة  يف 

ــه  ــن كتاب ــي ضم ــور األنرثوبولوج ــن املنظ م

ــادر ســنة ))87)))5)،  ــة الّص ــات البدائيّ الثّقاف

الــكل  هــذا  »هــي  بأنّهــا  عرّفهــا  حيــث 

ــدات  ــة واملعتق ــذي يشــمل املعرف ــب ال املركّ

ــادات وكل  ــون والع ــالق والقان ــن واألخ والف

 Jean François, Couet, et Autres, Dictionnaire de l’essentiel (5(

.(53 /p( ,((00(( ,en sociologie, Paris, l’iris

القــدرات والعــادات األخــرى التــي يكتســبها 

اإلنســان بوصفــه عضــًوا يف املجتمــع«)6)، وقــد 

جــاء هــذا التّعريــف الــذي صاغــه تايلــور يف 

مرحلــة عرفــت فيهــا الّنظريّــة التطّوريّــة أوج 

شــهرتها ويف مرحلــة احتــدم فيهــا الجــدل بــني 

ــة. ــارة والثّقاف ــي الحض مفهوم

ــدو مــن خــالل هــذا التّعريــف  حيــث يب

ــه  ــة »أنّ ــوم الثّقاف ــور ملفه ــه تايل ــذي صاغ ال

ــا  ــا وموضوعيّ ــون وصفيّ ــى أن يك ــص ع حري

ــك  ــن ذل ــاًل ع ــو فض ــا، وه ــا ال معياريًّ خالًص

يقطــع مــع التّعريفــات الحريـّـة والفردانيّــة 

للثّقافــة، إّن الثّقافــة بالنســبة إىل تايلــور تُعــّر 

عــن كليّــة حيــاة اإلنســان االجتاعيّــة وتتميّــز 

ببعدهــا الجاعــي، والثّقافــة أخــريًا ُمكتســبة 

وال تتــأىّت إذا مــن الوراثــة البيولوجيّة، عى أنّها 

ولــن كان مكتســبة فــإّن أصلهــا وخاّصيتهــا ال 

واعيــني إىل حــّد بعيــد«)7)، ولــذا فــإّن تايلــور 

ــا  ــذ موقًف ــد اتّخ ــة ق بتعريفــه ملفهــوم الثّقاف

ــي  ــني مفهوم ــدم ب ــدل املحت ــذا الج ــن ه م

ــا  ــّد تعريفــه أيًض ــة، كــا ُع الحضــارة والثّقاف

)6) دنيــس، كــوش، مفهــوم الّثقافــة يف العلــوم االجتاعّيــة، ترجمــة منــري 

ــة للّرجمــة،  الّســعيداين، مراجعــة الطّاهــر لبّيــب، بــريوت، املنظّمــة العربيّ

)007))، )ص/ )3).

ــف  ــول تعري ــا ح ــّول حرفيّ ــق املط ــذا التّعلي ــدرج ه ــا أن نُ ــد آثرن )7) لق

ــس  ــوش دني ــيس ك ــي الفرن ــه األنرثوبولوج ــذي صاغـ ــة، الـ ــور للثّقاف تايل

ضمــن كتابــه مفهــوم الثّقافــة يف العلــوم االجتاعيّــة، باعتبــاره مــن ضمــن 

ــة والعمــق يف التّعبــري عــن أفــكار  ــا تتّســم بالدقّ التّعاليــق التــي رأينــا أنّه

تايلــور يف صياغتــه ملفهــوم الثّقافــة. ]انظــر: املرجــع الّســابق، )ص/ )3)[.
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مبثابــة تعبــري عــن وجهــة نظــره الخاّصــة 

تجــاه املنظــور التّطــّوري الّســائد يف البحــوث 

األنرثوبولوجيّــة خــالل تلــك الفــرة، فمــن 

خــالل اعتبــار تايلــور أّن العنــارص الــال ماّديــة 

ــف  ــذا يق ــو به ــة فه ــن الثّقاف ــزًءا م ــّد ج تع

ــي ترتكــز  ــة مفهــوم الحضــارة الت ضــّد هيمن

عــى العنــارص املاّديــة مــن حيــاة الّشــعوب.

ــا فــإّن تعريــف تايلــور للثّقافــة  ومــن هن

يُنصــف الّشــعوب املتخلّفــة ماّديــا، وعــى 

هــذا األســاس وفــق وجهــة نظــره »ليــس بــني 

ــن اختــالف يف الطّبيعــة  ــني واملتحّري البدائي

التّقــّدم«)8)،  درجــة  يف  فــارق  مجــرّد  بــل 

ــه  ــياق موقف ــن س ــرى وضم ــة أخ ــن جه وم

الثّقافــات  التّطّوريّــة حــول  الّنظريّــة  مــن 

اإلنســانيّة، فــإّن تايلــور الــذي يُحســب عــى 

االتّجــاه التّطــّوري لـــم يكــن ُمتعّســفا يف 

ــاه بشــكل مطلــق، حيــث  األخــذ بهــذا االتّج

»لـــم يـــكن تصــّوره للتّطّوريـّـة متصلّبًــا أبــًدا، 

ــواٍز  ــن وجــود ت ــا م ــا تاًم ــم يكــن واثًق إذ لـ

ــايف الخــاص مبختلــف  ــّور الثّق ــق يف التّط مطل

املجتمعــات«)9).

وإذا كان هــذا التّعريــف ملفهــوم الثّقافــة 

ــة  ــا بقيم ــا زال محتفظً ــور م ــل تايل ــن قب مـ

)8) املرجع الّسابق، )ص/ 33).

)9) املرجع الّسابق، )ص/ )3).

تأسيســيّة)0))، بفعــل ريادتــه وكــذا بفعــل 

ــة  كونــه تعريًفــا غــري مســبوق مــن قبــل بقيّ

الباحثــني يف زمانــه برغــم املجهــودات املبذولة 

ــن  ــة م ــز مبجموع ــه تيّ ــار، فإنّ ــذا اإلط يف ه

ــع  ــف يخض ــذا التّعري ــت ه ــص جعل الخصائ

ــة  ــات، وهــي صف ــدم الثّب ــرّي وع ملنطــق التّغ

اتّســم بهــا مفهــوم الثّقافــة مــن الوجهــة 

ــا  ــوص ك ــه الخص ــى وج ــة ع األنرثوبولوجيّ

ــّدم.  ــا تق ــك في ــا إىل ذل أرشن

ــص  ــذه الخصائـ ــن هـ ــن ضمـ ــّل مـ ولعـ

ــز هـــذا املفهـــوم الـــذي صاغـــه تايلـــور  تيُـّ

ــب  ــموليّة))))، إىل جانـ ــة بالّشـ ــول الثّقافـ حـ

ـــه  ـــاَّ جعل ـــا، م ـــدم دقّته ـــه وع ـــة عبارات ُهالمي

ـــدة  ـــات جدي ـــالت وإضاف ـــى تعدي ـــا ع منفتح

أمكـــن إدخالهـــا تباًعـــا تاشـــيًا والتّحـــّوالت 

ـــة  ـــي طـــرأت عـــى املارســـة األنرثوبولوجيّ الت

اإلنســـانيّة،  الثّقافـــات  مـــع  تعاملهـــا  يف 

العقـــود  بالفعـــل يف  مـــا حصـــل  وهـــو 

الالحقـــة مـــن خـــالل ميـــالد تصـــّورات 

مـــن  الثّقافـــة  مفهـــوم  حـــول  جديـــدة 

ـــرية -أي  ـــذه األخ ـــي، ه ـــور األنرثوبولوج املنظ

ـــى  ـــل ع ـــرّد فع ـــأت ك ـــي نش ـــّورات- الت التص

الّنقائـــص التـــي ميّـــزت تعريـــف تايلـــور 

 Pierre, Bonte, et Michel, Izard, Dictionnaire de  ((0(

 .((90 /p( ,((00(( ,l›ethnologie et de l›anthrpologie, Paris, puf

.(5( /Jean François, Couet, et Autres, (op.cit(, (p ((((
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ــة أخـــرى يف  ــة، وأســـهمت مـــن جهـ للثّقافـ

ـــوم  ـــذا املفه ـــورة ه ـــع لبل ـــار املتّب ـــراء املس إث

املحـــوري يف البحـــوث األنرثوبولوجيّـــة.

قافة ما بعد 
ّ
)4( مفهوم الث

مركز العرقي: 
ّ
تايلور ونزعة الت

ُوّجهـــت  التـــي  االنتقـــادات  برغـــم 

للتّعريـــف الخـــاص ملفهـــوم الثّقافـــة الـــذي 

ـــل  ـــف مثّـ ـــذا التّعري ـــإّن ه ـــور ف ـــه تايل صاغ

قاعــــدة ارتـــكاز قويّـــة ملعــــظم التّصـــّورات 

والتّعاريـــف التـــي جـــاءت بعــــده، ولـــذا فـــإّن 

التّمّعـــن يف التّعاريـــف الخاّصـــة مبفهـــوم 

ـــي  ـــي الت ـــور األنرثوبولوج ـــن املنظ ـــة م الثّقاف

صيــــغت يف املراحل الالحقــــة لتـعريف تايلور 

ــا،  ــى تصاعديًـ ــق منًحـ ــاءت َوفــ ــي جـ والتـ

ـــم  ـــف برغ ـــذه التّعاري ـــم ه ـــف أّن معظ يكش

ــي  ــدة فهـ ــات جديـ ــن ملسـ ــه مـ ــا تحملـ مـ

عبارة عن رُشوح ُمستــــفيضة للــــثّقافة نشـــأت 

عـــى هامـــش التّعريـــف األصـــي لتايلـــور، 

ـــري  ـــالت تحـــت تأث ـــع إدخـــال بعـــض التّعدي م

املَشـــارِب الفكريّـــة التـــي ينحـــدر منهـــا 

أصحـــاب هـــذه التّعاريـــف.

ــة  ــاب املدرسـ ــف أقطـ ــد عكـ ــذا فقـ ولـ

باألنرثوبولوجيـــا  املعروفـــة  األمريكيّـــة 

ـــة  ـــق يف املســـائل املتّصل ـــة عـــى التعّم الثّقافيّ

الثّقافيـــون  »حـــاول  حيـــث  بالثّقافـــة، 

ـــار  ـــم األخط ـــة رغ ـــوا الثّقاف ـــام أن يُعرّف بانتظ

املحدقـــة باســـتحالة املـــشوع أو ابتذالـــه«))))، 

ــّورات  ــاء التّصـ ــو بقـ ــك هـ ــرّد ذلـ ــّل مـ ولعـ

ــه  ــذي صاغـ ــة الـ ــوم الثّقافـ ــة مبفهـ اللّصيقـ

تايلـــور حـــارًضا يف ثنايـــا هـــذه التّعريفـــات 

ـــة  ـــن صعوب ـــوف م ـــد الخ ـــاَّ ولّ ـــدة، م الجدي

تحقــــيق هـــذه املهّمـــة أو الوقـــوع يف التّكـــرار 

ـــخ  ـــك فقـــد حفـــل تاري ـــذال، وبرغـــم ذل واالبت

ــن  ــف األّول مـ ــالل الّنصـ ــا خـ األنرثوبولوجيـ

القـــرن العشيـــن بعـــدد مـــن املســـاعي 

ــن  ــة مـ ــوم الثّقافـ ــراء مفهـ ــة إىل إثـ الهادفـ

ــة.  ــة األنرثوبولوجيّـ الوجهـ

 وبهـــذا فقـــد »حّققـــت األنرثوبولوجيـــا 

ـــط عـــى  ـــس فق ـــا لي ـــّدًما حاســـًا بعكوفه تقـ

ـــة  ـــد ماهي ـــل عـــى تحدي ـــريف الثّقافـــة، ب تعـ

ــة مـــن حالـــة الطّبيعـــة إىل  انتقـــال البشيّـ

هـــذا  أّن  شـــّك  وال  الثّقافـــة«)3))،  حالـــة 

التقـــّدم الحاســـم يف التّعامـــل مـــع مفهـــوم 

ــة  ــن الوجهـ ــه مـ ــد ماهيتـ ــة وتحديـ الثّقافـ

األنرثوبولوجيّـــة خـــالل هـــذه املرحلـــة -أي 

ـــم  ـــن- لـ ـــرن العشي ـــن الق ـــف األّول م الّنص

ــات  ــف االتّجاهـ ــن توظيـ ــزل عـ ــن مبعـ يكـ

ـــة  ـــا، بداي ـــائدة يف األنرثوبولوجي ـــة الّس الّنظريّ

ـــفيّة  ـــاريّة والوظيـ ـــروًرا باالنتش ـــة م بالتطوريّ

.((90 /Pierre, Bonte, et Michel, Izard, (op.cit(, (p ((((

.((9( /Pierre, Bonte, et Michel, Izard, (op.cit(, (p ((3(
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ـــرض  ـــذا بغ ـــيفيّة))))، وه ـــنائيّة الوظـ ـــم البـ ث

تفســـري تلـــك الثّقافـــات وتحقيـــق فهـــم 

أوســـع لهـــا، مـــن خـــالل القواعـــد والتّصـــوُّرات 

ـــة يف  ـــات الّنظريّ ـــك االتّجاه ـــا تل ـــي توفّره الت

ســـبيل تحقيـــق هـــذا املســـعى.

وبرغـــم تعـــّدد التّعاريـــف املختلفـــة 

ـــة  ـــات الّنظريّ ـــذا االتّجاه ـــة وك ـــوم الثّقاف ملفه

املفـــّرة لـــه خـــالل هـــذه املرحلـــة، فـــإّن 

أهـــم مالحظـــة ميكـــن رصدهـــا ضمـــن 

هـــذا الّســـياق أّن »مختلـــف التّعاريـــف 

ـــني  ـــة ب ـــة حافظـــت عـــى املقابل األنرثوبولوجيّ

الطّبيعـــي والثّقـــايف، تدّعمهـــا املقارنـــات التـــي 

كانـــت رائجـــة بـــني الحيـــواين واإلنســـاين، وبـــني 

ـــا هـــو  ـــني م ـــا هـــو بيولوجـــي أو فطـــري وب م

ــي«)5)). ــود االجتاعـ ــب يف الوجـ مكتسـ

ـــة وإن  ـــود املبذول ـــذه الجه ـــاّن ه ـــذا ف ول

اختلفـــت يف مرجعيّاتهـــا والقواعـــد التّفســـرييّة 

ـــدف  ـــت ته ـــا كان ـــا، فإنّه ـــت عليه التـــي انبن

ـــة  ـــك املُفارق ـــة تل ـــر إىل معالج ـــة األم يف نهاي

الحـــاّدة القامئـــة بـــني ثنائيّـــة الطّبيعـــة 

ـــاعي  ـــذه املس ـــإّن ه ـــا ف ـــن هن ـــة، وم والثّقاف

ــن  ــة م ــل عــى االتّجاهــات التّفســرييّة للثّقاف ــالع بشــكل مفّص )))) لالطّ

ــة.  ــة األنرثوبولوجيّ ــات الّنظريّ ــف االتّجاه ــالل توظي خ

]انظــر عــى ســبيل املثــال ال الحــر: عبــد الغنــي، عــاد، مرجــع ســابق، 

ــابق، )ص/ 53- 58)[. ــوش، مرجــع س ــس، ك )ص/ 50- 57). دني

)5)) عبد الغني، عاد، مرجع سابق، )ص/ 9)).

والجهـــود بقـــدر مـــا كانـــت حريصـــة عـــى 

تأكيـــد التّـــازج الفعــــي بـــني الطّبيعـــة 

ـــا نشعــــر  والثّقافـــة يف الحيـــاة اإلنســـانيّة؛ فإنّن

بأنّهـــا ميّالـــة إىل القـــول »بوجـــوب التّمييـــز 

ــيئًا  ــة شـ ــون الثّقافـ ــّد أن تكـ ــا، وال بـ بينهـ

ـــّد أن  ـــا، وال ب ـــاًل له ـــيعة ومقاب ـــايرًا للطّبـ مغـ

يوجـــد فـــرق واضـــح وجـــّي بـــني مـــا هـــو 

طبيعـــي ومـــا هـــو ثقـــايف«)6)).

ــاه  ــّورات تجـ ــم والتصـ ــري أّن املفاهيـ  غـ

ــريها  ــات تفسـ ــذا آليـ ــة وكـ ــوم الثّقافـ مفهـ

ــالل  ــا خـ ــا وصياغتهـ ــن ابتداعهـ ــي أمكـ التـ

ــن، أي  ــرن العشيـ ــن القـ ــف األّول مـ الّنصـ

ـــاوت  ـــم التّف ـــور وبرغ ـــد تايل ـــا بع ـــة م مرحل

ــة  ــن حيـــث درجـ ــا مـ ــا بينهـ ــبي فيـ الّنسـ

ـــة للثّقافـــة،  العمـــق يف تنـــاول العنـــارص الجزئيّ

ومـــن حيـــث اإلملـــام بحيثيّاتهـــا وأبعادهـــا 

الّدراســـات  ضـــوء  عـــى  األنرثوبولوجيّـــة 

امليدانيّـــة، فإنّهـــا كانـــت محكومـــة بنزعـــة 

ــا  ــة، مـــن خـــالل نظرتهـ اســـتعالئيّة عنريّـ

تراتبيّـــة  نظـــرة  اإلنســـانيّة  للثّقافـــات 

ــع  ــة املجتمـ ــة ثقافـ ــق ثنائيّـ ــة، وفـ تفاضليّـ

ـــة  ـــة لبقيّ ـــة املتخلّف ـــّر والثّقاف ـــريب املتح الغ

املجتمعـــات والّشـــعوب.

)6)) محـرز، الحمـدي، الّثقافـة وأسسـها يف النـّص القـرآين ورمـوزه، مجلّـة 

معهـد اآلداب العربيّـة، تونـس، السـّنة 68، )العـدد 95))، )جانفـي005))، 

)ص/ 6).
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 وال شـــّك أّن هـــذه الّنظـــرة االســـتعالئيّة 

ــة  ــا جملـ ــد غّذتهـ ــات قـ ــة للثّقافـ التّفاضليّـ

مـــن الخلفيّـــات التّاريخيّـــة واألكادمييّـــة، 

املتعلّقـــة بظـــروف ميـــالد األنرثوبولوجيـــا 

يف الجامعـــات الغربيّـــة وتوّســـعها، كـــا 

ـــات  ـــة االســـتعالئيّة للثّقاف ـــت هـــذه الّرؤي انبن

عـــى الّنزعـــة املعروفـــة بالتّمركـــز العرقـــي 

-ethnocentrisme- أو التّمركـــز اإلثنـــي)7))، 

عـــى  طويلـــة  لعقـــود  هيمنـــت  التـــي 

يف  الغـــريب  العلمـــي  التّفكـــري  توّجهـــات 

نظرتـــه إىل ثقافـــات الّشـــعوب املُغايـــرة 

للمجتمعـــات الغربيّـــة. 

يـــار 
ّ
قافـــة مـــع الت

ّ
)5( مفهـــوم الث

مركـــز 
ّ
الت نزعـــة  وأفـــول  البنيـــوي 

العرقـــي: 

يف  البنيـوي  التّيـار  لصعـود  كان  لقـد 

األنرثوبولوجيـا الـذي يتزّعمـه األنرثوبولوجـي 

مطلـع  مـع  سـروس  ليفـي  كلـود  الفرنـيس 

دوًرا  العشيـن،  القـرن  مـن  الثّـاين  الّنصـف 

التّقليديّـة  هـات  التّوجُّ تلـك  كبـح  يف  مبـارًشا 

التـي هيمنـت عى املفاهيـم والـرُّؤى املتّصلة 

مبفهـوم الثّقافـة مـن الوجهـة األنرثوبولوجيّة، 

وطيلـة  عـش  التّاسـع  القـرن  نهايـات  منـذ 

الفكــر  يف  العرقــي  التّمركــز  نزعــة  عــى  بالتّفصيــل  ـالع  لالطِـّ  ((7(

األنرثوبولوجــي. 

.](((7 /Pierre, Bonte, et Michel, Izard, (op.cit(, (p :انظر[

العشيـن، حيـث  القـرن  العقـود األوىل مـن 

نجـح التّيـار البنيوي الذي أخـذ يعرف طريقه 

إىل الّشـهرة يف حقـل املارسـة األنرثوبولوجيّة 

إيجـاد  يف  املـايض  القـرن  خمسـينيّات  منـذ 

مكانـة ُمميّـزة لـه، مبـا أدخله هـذا التّيـار من 

قواعـد وتصـّورات جديـدة يف األنرثوبولوجيـا، 

مسـبوقتني. غـري  وشـهرة  صـدى  أكسـبته 

البنيــوي  يــــــار 
ّ
الت لصعـــود  كان  لقــــد 

يتزّعمــه  الــذي  األنثروبولوجيــا  فــــي 

األنثروبولوجــي الفرنســي كلــود ليفــي 

انــي 
ّ
الث صــف 

ّ
الن مطلــع  مــع  ســتروس 

مــن القــرن العشــرين، دوًرا مباشــًرا فــي 

قليدّيــة التــي 
ّ
هــات الت وجُّ

ّ
كبــح تلــك الت

ؤى  والــرُّ المفاهيــم  علــى  هيمنــــت 

مــن  قافـــــة 
ّ
الث بمفهــــوم  صلــــة 

ّ
المت

األنثروبولوجّيـــة. الوجــهــــة 

الـــذي  البنيـــوي  التّيـــار  فـــإّن  ولـــذا 

ـــاة  ـــى الحي ـــيطر ع ـــروس س ـــي س ـــه ليف مثّل

الثّقافيّـــة يف أوربـــا حـــوايل عقديـــن مـــن 

ـــن  ـــتّينيات -م ـــينيّات والس ـــن، يف الخمس الزّم

ـــي  ـــا ه ـــا، ك ـــم يف خارجه ـــايض- ث ـــرن امل الق

العـــادة يف انتشـــار األفـــكار واملناهـــج)8))، 

)8)) كاتريــن، كليــان، كلــود ليفــي ســرتوس، ترجمــة محّمــد عــي مقلــد، 

بــريوت، دار الكتــاب الجديــدة املتّحــدة، )008))، )ص/ 7). 
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ـــرُّؤى  ـــات وال ـــن املعطي ـــن ضم ـــّك أّن م وال ش

الجديـــدة التـــي حملهـــا التّيـــار البنيـــوي 

ــث  ــة، حيـ ــوم الثّقافـ ــة مبفهـ ــك املتعلّقـ تلـ

ــد  ــّور جديـ ــار بتصـ ــذا التّيـ ــا هـ ــّل علينـ أطـ

ـــارض يف  ـــك التّع ـــّدا لذل ـــع حـ ـــاء ليض ـــه، ج ل

املــــفاهيم األنرثوبولوجيّـــة، الـــذي غّذتـــه 

ـــّدد  ـــا لتع ـــف تبًع ـــات واملواق ـــّدد االتّجاه تع

ــه. ــّرة لـ ــة املفـ ــات الّنظريّـ االتّجاهـ

لقـــد جـــاء التّعريـــف البنيـــوي ملفهـــوم 

ـــة  ـــة املعّمق ـــاث امليدانيّ ـــل األبح ـــة بفع الثّقاف

ــيس  ــي الفرنـ ــا األنرثوبولوجـ ــام بهـ ــي قـ التـ

كلـــود ليفـــي ســـروس، بغـــرض دراســـة 

ـــاص يف  ـــه خ ـــة بوج ـــة القراب ـــاطري وأنظم األس

بيئـــات اجتاعيّـــة وثقافيّـــة مغايـــرة تاًمـــا 

ــة،  ــة األوربيّـ ــة والثّقافيّـ ــات االجتاعيّـ للبيئـ

حيـــث أتـــاح لـــه هـــذا االحتـــكاك املطـــّول 

بتلـــك املجتمعـــات إصـــدار مجموعـــة مـــن 

صنعـــت  التـــي  األنرثوبولوجيّـــة  أبحاثـــه 

يف  بـــه  اإلعجـــاب  مـــن  وزادت  شـــهرته، 

يـــرى  حيـــث  األكادمييّـــة)9))،  األوســـاط 

ــبب  ــش أّن سـ ــد ليتـ ــي إدمونـ األنرثوبولوجـ

ــس  ــروس »ليـ ــي سـ ــود ليفـ ــاب بكلـ اإلعجـ

ـــة  ـــك األصال ـــا هـــو تل ـــدر م ـــكاره، بق جـــّدة أف

)9)) لإلطّــالع عــى أهــم أبحــاث ليفــي ســروس وتواريــخ إصدارهــا. 

ــة-، ترجمــة  ]انظــر: إدمونــد، ليتــش، كلــود ليفــي ســرتوس- دراســة فكريّ

ــة، ))00))، )ص/ 7- 0))[.  ــورات وزارة الثّقاف ــق، منش ــب، دمش ــر دي ثائ

ــذه  ــه لهـ ــاِن تطبيقـ ــان تَِسـ ــرأة اللّتـ والجـ

ــدة يف  ــد اقـــرح طرائـــق جديـ ــكار، فقـ األفـ

الّنظـــر إىل الوقائـــع املألوفـــة«)0)).

وكانـت من ضمن هـذه الطّرائق الجديدة 

املُقرحـة تلـك املتعلّقة مبفهـوم الثّقافة، حيث 

عّجـل  -الثّقافـة-  لـه  جديـًدا  تعريًفـا  ابتـدع 

بالقضـاء عـى تلـك التّعاريـف التـي خضعـت 

خـالل مرحلـة زمنيّـة طويلـة لتأثـريات نزعـة 

املنظـور  هـذا  ووفـق  العرقـي))))،  التّمركـز 

الجديـد ملفهـوم الثّقافـة الـذي ابتدعـه ليفـي 

ه لــم يعـد باإلمـكان أن نرتّـب  سـروس فإنَـّ

ترتيبًـا تفاضليًّـا))))، حيـث يذهـب  الثّقافـات 

ليفـي سـروس إىل تأكيـد هـذا التّوّجـه ضمـن 

كتابـه العـرق والتّاريـخ حني يقـول أنّه ال يشء 

»يسـمح بتأكيـد التّفـّوق أو الّدونيّة لعرق من 

األعـراق بالّنسـبة إىل عـرق آخـر«)3)).

 ولــذا فــإّن التّعريــف البنيــوي ملفهــوم 

الثّقافــة يقــوم عــى اعتبــار الثّقافــة منظومــة 

)0)) املرجع الّسابق، )ص/ 5). 

)))) لكلــود ليفــي ســروس مواقــف مشــهورة مضــاّدة تاًمــا لنزعــة 

ــي  ــود، ليف ــر: كل ــف. ]انظ ــذه املواق ــى ه ــالع ع ــي، لإلطّ ــز العرق التّمرك

ســروس، العــرق والّتاريــخ، ترجمــة ســليم حــّداد، بــريوت، املؤّسســة 

.]((8  -(3 )ص/   ،((008( والّنــش،  للّدراســات  الجامعيّــة 

)))) التّيجــاين، القاطــي، الّثقافــة بــن األنطولوجــي واألنرثوبولوجــي، 

مجلـّـة الفكــر العــريب املعــارص، بــريوت، مركــز اإلمنــاء القومــي، )عــدد 0))، 

ــتاء )00)، )00))، )ص/ )3).  ــف، ش ))))، )خري

)3)) كلود، ليفي سروس، مرجع سابق، )ص/ 5). 
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تشــمل كل املجتمعــات مهــا بلغــت مــن 

ِقــَدٍم وتواُضــعٍ، فهــي تشـــمل كل مــا أضافــه 

اإلنســان عــى املحـــيط الطّبـــيعي، وتضـــطلع 

الّشــخصيّة  نـــحت  يف  األســايس  بالـــّدور 

وتشــكيل األمنــاط الّســلوكيّة))))، كــا يذهــب 

ليفــي ســروس إىل أبعــد مــن ذلــك مــن خالل 

اعتبــاره أّن عــامل الرّمــوز الثّقافيّــة ليــس حكــرًا 

عــى ثقافــة دون أخــرى، بــل أّن عــامل الرّمــوز 

ــات. ــن يف كل الثّقاف كام

عريف البنيوي لمفهوم 
ّ
 ولذا فإّن الت

قافــة 
ّ
قافــة يقــوم علــى اعتبــار الث

ّ
الث

المجتمعــات  كل  تشــمل  منظومــة 

ــٍع، فهــي 
ُ

مهــا بلغــت مــن ِقــَدٍم وتواض

تشـــمل كل مــا أضافــه اإلنســان علــى 

بـــيعي، وتضـــطلع بالـــّدور 
ّ
المحـــيط الط

ــخصّية 
ّ

الش نــحـــــــت  فــي  األساســــي 

وتشــكيل األنمـــاط الّسلوكـــّية.

ــار  ــى أنصـ ــارش عـ ــة رد مبـ ــو مبثابـ وهـ

املفاضلـــة بـــني الثّقافـــات، حيـــث يذهـــب 

هـــؤالء إىل إنكارهـــم لحضـــور الرّمـــوز يف 

ثقافـــات الّشـــعوب غـــري الغربيّـــة والتّقليـــل 

ــيطة  ــات بسـ ــا ثقافـ ــأنها، باعتبارهـ ــن شـ مـ

ســـاذجة، فهـــي تخلـــو وفـــق تصّورهـــم 

)))) التّيجاين، القاطي، مرجع سابق، )ص/ )3).

ـــا،  ـــرة بإنتاجه ـــت جدي ـــل ليس ـــوز ب ـــن الرّم م

الغربيّـــة  الثّقافـــات  أّن  يـــرون  حـــني  يف 

ــة  ــي ُمفعمـ ــة فهـ ــات راقيـ ــا ثقافـ باعتبارهـ

ـــى  ـــروس ع ـــي س ـــرد ليف ـــث ي ـــوز، حي بالرّم

ـــا  ـــن اعتباره ـــة ميك ـــول »كّل ثقاف ـــؤالء بالق ه

مجموعـــة مـــن األنســـاق الرّمزيّـــة، يـــأيت يف 

ـــات  ـــزّواج والعالق ـــد ال ـــة وقواع ـــا اللّغ طليعته

ــم والّديـــن، كل  االقتصاديّـــة والفـــن والعلـ

هـــذه األنســـاق ترمـــي إىل التّعبـــري عـــن 

ـــة  ـــة والحقيق ـــة املاّدي ـــر الحقيق ـــض مظاه بع

االجتاعيّـــة، وأكـــرث مـــن ذلـــك تعـــّر عـــن 

العالقـــات القامئـــة بــــني هذيـــن الّنوعـــني مــــن 

ــة«)5)). ــاق الرّمزيّـ ــني األنسـ ــة، أو بـ الحقيقـ

لقــد فتــح هــذا التّعريــف الجديــد ملفهوم 

الثّقافــة الــذي جــاء مــع التّيــار البنيــوي 

ــروس،  ــي س ــده ليف ــال رائ ــالل أع ــن خ م

ثقافــة  يف  جديــدة  وتفكــري  بحــث  بــؤر 

األنرثوبولوجــي  املنظــور  مــن  املجتمعــات 

ــه،  ــت علي ــاَّ كان ــع م ــق وأوس ــكل أعم بش

ــل  ــة عم ــوم الثّقاف ــف ملفه ــذا التعري ألّن ه

ــة مشــركة  ــاط قاعديّ ــد وجــود نق عــى تأكي

بــني جــل الثّقافــات)6))، كــا أمكــن لهــذا 

التّعريــف أن يتجــاوز تلــك املقابلــة التــي 

)5)) كاترين، كليان، مرجع سابق، )ص/ 39). 

.(5( /Jean François, Couet, et Autres, (op.cit(, (p ((6(
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والطّبيعــة،  الثّقافــة  بــني  لصيقــة  ظلّــت 

تجــاوز  بعــد  إال  ثقافــة  هنــاك  فليــس 

الطّبيعــة، ولــذا يُصبــح العــامل البيولوجــي 

شــيئًا ثانويّــا بالّنســبة إىل عــامل الثّقافــة)7)).

الــذي  التّصاعــدي  الحــراك  أّن  وبرغــم 

ــالد  ــذ مي ــة من ــه البحــوث األنرثوبولوجيّ عرفت

هــذه األخــرية والـــذي ســـعى إىل الـــخوض يف 

ــقافة،  مســألة جوهـــريّة تـــتّصل مبفهــوم الثـّ

األســايس  واملحــور  املركــز  ـل  مُيثِـّ باعتبــاره 

الــذي يـؤطّـــر مختلــف املارســات اإلنســانيّة 

ــه  ــس علي ــوي، وتتأّس ــاّدي واملعن ــيها امل بشّقـ

جــّل التّصــّورات والتّمثـّـالت والــّرؤى ملختلــف 

ــري  ــغل تفك ــي تش ــا الت ــات والقضاي املوضوع

اإلنســان يف حياتــه اليوميّــة، إالّ أنّــه لـــم 

يُتــوَّج بصياغــة تعريــف دقيــق ومختــر 

إجــاع  محــّل  يكــون  الثّقافــة  ملفهــوم 

الّدراســات  حقــل  يف  الباحثــني  جــل  بــني 

األنرثوبولوجيّــة)8)).

)7)) عاد، عبد الغني، مرجع سابق، )ص/ 9)). 

دقيــق  تعريــف  إىل  األنرثوبولوجيــني  الباحثــني  توّصــل  عــدم  إنَّ   ((8(

ملصطلــح الثّقافــة يكـــون محــّل إجــاع عاملــي مـــرده إىل الـــظّروف التــي 

عايشــتها األنرثوبولوجيــا خـــالل الّنصــف الثـّـاين مـــن القــرن العشيــن؛ إذ » 

... شــابها الكثــري مــن التّضــارب ... وافتقــدت إىل االســتقرار األكادميــي الــذي 

ــع  ــّنقاش املوّس ــّرغم مــن الـ ــة، عــى الـ ــات علميّ عرقــل توّصلهــا إىل نظريّ

حـــول الّنواحــي املنهجيّــة، مــا دفــع البعــض إىل التّســاؤل عـــن أهّميــة هذا 

الّنــزاع املنهجــي، الــذي يــدور حــول الكيفيّــة التــي تُـــدرس بهــا الثّقافــات 

اإلنســانيّة، وصلــة ذالــك بقضايــا اإلنســان املعــارص«. ]انظــر: عــاد، عبــد 

ــي، مرجــع ســابق، )ص/ 63)[. الغن

عـى  أتينـا  الـذي  الحـراك  هـذا  أّن  غـري 

تهشـيم  يف  نجـح  تقـّدم،  فيـا  اسـتعراضه 

ظلّـت  التـي  التقليديّـة  والتصـّورات  الـّرؤى 

لصيقـة مبفهـوم الثّقافـة، وأفـى هـذا املسـار 

إىل رسـم املعـامل الرّئيسـيّة والخطوط العريضة 

ملـا مُيكـن أن نصطلـح عـى تسـميته بالفضـاء 

أو املجـال الـّداليل ملفهوم الثّقافـة من املنظور 

مارسـة  كل  يعتـر  الـذي  األنرثوبولوجـي، 

ماّديـة كانت أو معنويّة صـادرة عن مجموعة 

إنسـانيّة مهـا كانـت طبيعـة هـذه املارسـة 

مبثابـة ثقافـة، فـال ينبغـي أن تُعالـج الثّقافـة 

ثقافـة  توجـد  ال  إذ  قيمـي؛  منظـور  وفـق 

عليـا وثقافـة دنيـا، وثقافـة متحـّرة وأخـرى 

املسـاواة  بعـني  إليهـا  يُنظـر  بـل  متخلّفـة، 

فـكل مارسـة مجتمعيّـة تسـتبطن ثقافـة)9)). 

خاتمة:

ــاء  ــذا البحـــث الـــذي جـ ــة هـ  يف نهايـ

بعنـــوان: »مفهـــوم الثّقافـــة يف البحـــوث 

ســـياقات  يف  -قـــراءة  األنرثوبولوجيّـــة«، 

الّنشـــأة ومســـارات التّـــداول- ميكـــن أن 

االســـتنتاجات  مـــن  جملـــة  إىل  نخلـــص 

ــني  ــن فكرتـ ــا ضمـ ــة إدراجهـ ــرى إمكانيّـ نـ

أساســـيّتني عـــى الّنحـــو اآليت: 

املنظــور  مــن  بالثّقافــة  الخــاص  التصــّور  هــذا  تعــرّض  لقــد   ((9(

األنرثوبولوجــي إىل انتقــاد شــديد، مــن قبــل بعــض أنصــار التّيــارات 

واألدبيّــة. الفكريّــة 
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- إّن تبلــور مفهــوم الثّقافــة مــن املنظور 

األنرثوبولوجــي والــذي صــار متــداواًل يف 

األنرثوبولوجيّــة  واألبحــاث  الّدراســات 

ــن  ــل م ــار طوي ــل مس ــاء بفع ــارصة، ج املع

ــارص  ــلفنا يف العن ــا أس ــم- ك ــاء والّراك البن

ــعريف  ــداية بالتّـ ــا- بـ ــن بحثن ــابقة م الّس

ــك الجهــود  ــلور، مــروًرا بتل ــيس لتايـ التّأسيـ

الثّقافيّــة  املدرســة  ألقطــاب  واملحــاوالت 

ــذي  ــوي ال ــار البني ــاء بالتّي ــة، وانته األمريكيّ

ــة التــي  نجــح يف تهشــيم املفاهيــم التّقليديّ

التصقــت بالثّقافــة طيلــة عقــود طويلــة، 

الّنظــرة  لتلــك  حــد  وضــع  خــالل  مــن 

التّفاضليّــة للثّقافــات القامئــة عــى نزعــة 

التّمركــز العرقــي.

ــة  ــم التّقليديّـ ــول املفاهيـ ــم أفـ - برغـ

للثّقافـــة وضمـــور الـــّرؤى والتصـــّورات 

التـــي غـــّذت تلـــك املفاهيـــم التّقليديّـــة 

املجـــال  فـــإّن  عليهـــا،  وهيمنـــت 

ــور  ــة مـــن املنظـ ــوم الثّقافـ ــّداليل ملفهـ الـ

وغـــري  متحـــّركا  يظـــّل  األنرثوبولوجـــي 

، بفعـــل اتّســـاعه وهالميتـــه مـــن  قـــارٍّ

ــة  ــه لجملـ ــل خضوعـ ــذا بفعـ ــة، وكـ جهـ

اإلبســـتيمولوجيّة  العوامـــل  مـــن 

مـــن  عـــدد  فيهـــا  تتحّكـــم  التـــي 

باملشـــارب  املتعلّقـــة  االعتبـــارات 

الفكريّـــة واملنهجيّـــة للباحثـــني، وتلـــك 

البحــــوث  بطبيعـــة  تتعلّـــق  التـــي 

أخـــرى.  جهـــة  مــــن  األنرثوبولوجيّـــة 
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ـــه  ـــُد أنَّ ـــام، أج ـــكل ع ق: بش ـــالَّ ـــل ح * وائ

ــذا  ــى هـ ــة عـ ا اإلجابـ ــدًّ ــب جـ ــن الصعـ مـ

ــن  ــذا ألنَّ التكويـ ــئلة. هـ ــن األسـ ــوع مـ النـ

الفكـــري ال يكـــون أبـــًدا شـــيئًا متعمـــًدا أو 

مقصـــوًدا. وال يســـبق مســـتويات وعـــي املـــرء 

بقيمتـــه الذاتيـــة. فالباحثـــون واملثقفـــون 

يختـــارون املنهجيـــات والنظريـــات التـــي 

ــذا  ــا. ولـ ــاء تطويرهـ ــم أثنـ تناســـب أفكارهـ

ــرد  ــري للفـ ــن الفكـ ــف التكويـ ــإنَّ توصيـ فـ

هـــو بالـــرورة مســـألة تتعلـــق مبـــا بعـــد 

ـــٌل بعـــد  ـــي)، وتحلي ـــد ميتافيزيق الحـــدث )بُع

الفعـــل. وبالتـــايل فـــإنَّ النظـــر إىل عمـــل املـــرء 

ـــر إىل  ـــل النظ ـــدو مث ـــا، يب ـــى م ـــه، مبعن نفس

ـــا  ـــو، فرمب ـــذا النح ـــى ه ـــن. وع ـــل اآلخري عم

ــن  ــؤال مـ ــذا السـ ــى هـ ــة عـ ــن اإلجابـ ميكـ

ـــة  ـــي اإلجاب ـــا ميكنن ـــدر م ـــن بق ـــل اآلخري ِقب

عليـــه، إن لــــم يكـــن أفضـــل. لكنـــَك ســـألتني، 

وســـأحاول اإلجابـــة عليـــه. 

اظر في نصوص وائل حالق عبر كتبه، يرى بأّن ثمة تعددية 
ّ
  نماء: الن

ا تعددية 
ً

ظام المعرفي وأيض
ّ
طاق المركزي والن

ّ
موذج والن

ُّ
مفهومية مثل: الن

خصيات 
َّ

منهجية مثل: الفيلولوجيا والجينيالوجيا... فضال عن تعددية الش
المفهومية: كارل شميث، وجورجيو أغامبين وطه عبد الرحمن، ما 

دية وحقيقة  عدُّ
َّ
كوين المعرفي الذي مّيزكم بهذه الت

َّ
هي طبيعة الت

شابكات المعرفية )مفهومية ومنهجية( التي تطبع نصوصكم
َّ
 ؟الت

أرى أنَّ اختيـار املـرء اتبـاع مسـار منهجـي 

تاًمـا.  حـرًا  اختيـاًرا  ليـس  معـنيَّ  نظـري  أو 

ه اختيـار يقـوم بـه املـرء لكـن ضمـن قيود  إنَـّ

معيَّنـة. لكـن مـا هـي هـذه القيـود؟ أعتقـد 

أنَّ القيـد الرئيـيس األول؛ هـو املوقـف الـذي 

يتخـذه املـرء. أنا ال أدعي أنَّ لدي تفسـري ملاذا 

يتخـذ أحـد املثقفني موقًفـا معيًَّنـا بينا يتخذ 

اآلخـر موقًفـا مغايرًا. وال أعتقـد أنَّ أحًدا لديه 

إجابـة عـى هـذا السـؤال، فضـاًل عـن إجابـة 

شـاملة بـأي حـال. ملـاذا دافـع ماركـس عـن 

نظرياتـه؟ ملـاذا دافـع فوكـو عـن النظريـات 

التـي نارصهـا؟ يف بعـض األحيـان نعـزو هـذه 

االتجاهـات والنزوعـات الفكريـة إىل الربيـة، 

وخـرات الطفولـة، والخـرات الحياتيـة، ولكن 

ال يشء ميكـن أن يفـرِّ بشـكل مقنـع ملـاذا 

بالطريقـة  وباحثـني  مفكريـن  النـاس  يصبـح 

يف  أسـتفيض  لـن  لذلـك  عليهـا.  هـم  التـي 

الحديـث عـن هذه املشـكلة، لكنني سـأفرض 
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أنَّنـا نتخـذ املواقـف لسـبب أو آلخـر، أو عـى 

أو  األسـباب  مـن  معيَّنـة  ملجموعـة  األرجـح، 

. غريها

عندمـا  األمـور معـي  بـدأت  بالنسـبة يل، 

تخصصـُت يف الشيعة، وقضيُت عدة سـنوات 

أنَّنـي  هـو  الحظتـه  يشء  أول  دراسـتها.  يف 

عندمـا قـرأُت مصـادر الفقـه وأصـول الفقـه، 

وجـدُت فجـوة بني الـدروس التي اسـتخلصتها 

مـن هـذه املصادر ومـا قاله االسـتشاق عنها. 

لقـد بـدأُت مـن املوقـف األصـي القائـل بأنَّه 

يلـزم إجـراء تصحيـح. لكن بعد بضع سـنوات، 

أدركـُت أنَّ سـوء الفهـم وسـوء التأويـل ليسـا 

إنَّهـا  بـل  أو االسـتثناء؛  الصدفـة  قبيـل  مـن 

ميثـالن مشـكلة أعمـق يف الطريقـة التـي يرى 

ونه.  بهـا باحثـو أوروبـا وأمريـكا العـامل ويفرِّ

مبعنـى آخر، لــم تكن الشيعة هي املشـكلة، 

بـل الطريقة التي قرأها بهـا قرَّاؤها الغربيون. 

يل،  بالنسـبة  الشيعـة،  فـإنَّ   ، درايسِّ كحقـل 

أبـرزت هذه املشـكلة. لقـد كانت سـياقًا غنيًا 

ظهـر فيـه التحيُّـزات الغربيـة بوضوح شـديد. 

املهنيـة،  لكـن يف وقـت الحـق مـن مسـرييت 

الخاطئـة  القـراءة  مشـكلة  أنَّ  أدرك  بـدأُت 

للشيعـة هـي أعمـق مـن ذلـك بكثـري، فهـي 

تعود إىل البنية األساسـية للمـشوع الحديث. 

وهنـا، يف هـذه املرحلـة، بـدأُت أبحـُث عـن 

ميكـن  للحداثـة  مختلفـة  نقديـة  أطروحـات 

أن تسـاعدين يف فهـم مـا يحـدث. ولكـن بعـد 

أن أمضيـُت سـنوات عديـدة يف قـراءة هـذه 

األطروحـات النقديـة، فـإنَّ ما وجدتـه مذهاًل 

حًقـا هـو أنَّ شـكويك وظنـوين األوليَّـة حـول 

مشـكالت الحداثـة وأمناطها املعرفية لــم يتم 

تأكيدهـا فحسـب: لقـد توصلـُت إىل خالصـة 

مفادهـا أنَّ دراسـة الشيعـة ميكن أن تسـاعد 

يف الواقـع عى فهم املشـكالت التـي اجتاحت 

املـشوع الحديـث. بعبـارة أخـرى، لــم تكـن 

دراسـات  أجريتهـا  التـي  الشيعـة  دراسـات 

تاريخيـة فحسـب؛ بل صارت الشيعة نفسـها 

الداخـي  مبنطقهـا  فعـااًل  نسـًقا  -باعتبارهـا 

ومجتمعهـا الخـاص- مصدًرا لنقـدي للحداثة. 

ومبـا أنَّ مجـال الشيعـة هـو يف الواقـع مجال 

مجـااًل  الشيعـة  تصبـح  ألن  -يتسـع  واسـع 

الجوانـب  العديـد مـن  للثقافـة- كان هنـاك 

التـي يتعنيَّ دراسـتها. ميكن للمـرء الركيز عى 

أمنـاط العقالنية مقارنـة بالحداثة، وهنا يصبح 

عمل مدرسـة فرانكفورت، وكانـط، ومنتقديه، 

وطـه عبـد الرحمـن، وغريهـم مفيـًدا للغايـة. 

ميكـن الركيـز كذلـك عـى أبعادها السياسـية 

واسـتخدام ذلـك مـن أجـل نقـد مثمـر للفكر 

ذلـك  يف  مبـا  والسياسـة،  الحديـث  السـيايس 

الدولـة. هنـا بالطبـع أثبتـت أعـال شـميت 

وأغامبـني وآخرين أنَّها مثمرة للغاية. مثة مثاٌل 

آخـر هـو نقـد الحداثـة ودراسـة الشيعة من 

 ،(Constitutionalism( منظور الدسـتورانيَّة
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عليـه  أعمـل  الـذي  الكتـاب  موضـوع  وهـو 

اآلن. الجديـر باملالحظـة هنـا هـو أنَّ القـرآن 

والشيعـة يف مشوعـي هـا مصـدران للنقد 

كـا هـو الحال مـع النقد الغريب للدسـتورانيَّة 

الغربيـة. إنَّ دراسـة هـذه املجاالت اإلسـالمية 

ال يقتـر عـى كشـف تاريخهـا فحسـب، بـل 

خـالل  مـن  نقـدي  نظـام  شـحذ  عـى  أيًضـا 

دراسـة منطقهـا. ولكـن ميكن للمـرء أن يفعل 

الدراسـات.  مثـل هـذه  أكـرث مـن ذلـك مـع 

ميكـن لدراسـة اإلسـالم بشـكل عـام، ودراسـة 

الخصـوص،  وجـه  عـى  والشيعـة  القـرآن 

إثـراء وتعديـل وصقـل نظريـات العديـد مـن 

الفلسـفات النقديـة املُنتَجـة يف الغـرب. فعى 

املثـال، ميكـن للمـرء اسـتخدام فوكـو  سـبيل 

ا يف تطوير َملََكـة التفكري  بطرائـق مفيـدة جـدًّ

النقـدي، ولكـن ميكـن للمـرء أيًضـا أن يُخِضع 

عمـل فوكـو للنقـد كجزء مـن الحداثـة، وعى 

أسـاس معرفـة الشـخص بالشيعـة، ومـا إىل 

ذلـك. هـذا مـا فعلتـه، عـى سـبيل املثـال، يف 

»قصـور  بعنـوان  مؤخـرًا،  نُـِش  الـذي  كتـايب 

االسـتشاق« )Restate Orientalism) )مـن 

هـذا  يف  العربيـة  الرجمـة  صـدور  املتوقـع 

مـن  ه  أنَـّ وجـدُت  العمـل،  هـذا  يف  العـام. 

»حالـة  مفهـوم  وتعميـم  تعديـل  الـروري 

االسـتثناء« عنـد أغامبـني، الـذي هـو بالفعـل 

تعديـل ملفهـوم شـميت. 

ُصوصكم يجد أنَّ الغرض الرئيس هو إعادة بناء 
ُ
اظر في ن

ّ
  نماء: الن

منهج جديد في قراءة التراث اإلسالمي من خالل إعادة بناء وفهم 
مقولة الشريعة، فإلى أّي مدى يمكن اإلقرار بهذه الحقيقة؟ وما 

هي الّدعامات المنهجية التي يمكن الرتكاز عليها ألجل 
راث في سياق منهجيات سائدة تسلك المسلك 

ّ
فهم الت

 ؟الستشراقي في هذا األمر
مـــن  ــه  أنَـّ أعتقـــد  ق:  حـــالَّ وائـــل   *

ـــة،  ـــدأ بالشيع ـــي يب ـــح اآلن أنَّ مشوع الواض

وكـــا قلـــُت، ويســـتخدمها كأســـاس لنقـــد 

وصـــف  يف  ُمحـــق  أنـــك  أرى  الحداثـــة. 

ـــراث  ـــاء ال ـــة إلعـــادة بن ـــه محاول املـــشوع بأنَّ

عـــن طريـــق تقديـــم قـــراءة جديـــدة لـــه. 

ولكـــن قبـــل أن أرشح كيـــف أريـــد املـــي 

قُدًمـــا يف هـــذا املـــشوع، يجـــب أن أوضـــح 

ــة هنـــا: أالَّ وهـــي أنَّ مفهـــوم  نقطـــة مركزيَـّ

الشيعـــة الـــذي أطرحـــه يجـــب أن يُفهـــم 



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 514

ــه يتضمـــن العديـــد مـــن األشـــياء  عـــى أنَـّ

بخـــالف مفهـــوم القانـــون. كـــا أوضحـــت 

يف كتـــايب »الشيعـــة: النظريـــة، واملارســـة، 

ا  ـــدًّ ـــكايلِّ ج ـــن اإلش ـــوَّالت« )009))، فم والتح

رؤيـــة الشيعـــة كقانـــون بـــأي معنـــى 

حديـــث للمصطلـــح. الشيعـــة هـــي بالتأكيـــد 

ـــا  ـــث، ولكنَّه ـــام حدي ـــل أي نظ ـــة« مث »قانونيَّ

ـــا  ـــواء يف مضمونه ـــري، س ـــك بكث ـــن ذل ـــرث م أك

تصوُّراتهـــا  مـــن جهـــة، ويف  ومنهجيتهـــا، 

ــارة  ــة أخـــرى. لكـــنَّ عبـ للواقـــع، مـــن جهـ

»أكـــرث مـــن ذلـــك بكثـــري«، ال تعنـــي أنَّ 

الشيعـــة تتشـــارك مـــع األنظمـــة الحديثـــة 

ـــا  ـــن مقارنته ـــايل ميك ـــات وبالت يف بعـــض الِس

ومبعـــزل  التشـــابه،  هـــذا  بســـبب  بهـــا 

عـــن االختالفـــات. هـــذا خطـــأ. إنَّ اهتـــام 

الشيعـــة الواســـع بالـــذات كـــذات بشيـــة 

ـــا  ـــا يجعله ـــو م ـــة وه ـــات إضافي ـــا ِس مينحه

ــث،  ــون الحديـ ــن القانـ ــا عـ ــة تاًمـ مختلفـ

وأعتقـــد أنَّهـــا أفضـــل مـــن القانـــون الحديـــث. 

ـــد  ـــذا البُع ـــة، ه ـــذه اإلضاف ـــإنَّ ه ـــايل، ف وبالت

اإلضـــايف، ليســـت إضافـــة كميَّـــة ميكـــن 

أخذهـــا بعـــني االعتبـــار أو رصفهـــا متـــى شـــئنا، 

ــريِّ  ــة تغـ ــة نوعيَّـ ــرى إضافـ ــا باألحـ ــل إنَّهـ بـ

ــالم.  ــون« يف اإلسـ ــه »القانـ ــا يعنيـ ــى مـ حتـ

يف حـــني أنَّ القانـــون الحديـــث هـــو 

انضبـــاط تقنـــيِّ أو عمـــيِّ يتنـــاول اإلنســـان 

ـــة)،  ـــالق الدول ـــن اخت ـــه م ـــارج )ألنَّ ـــن الخ م

فـــإنَّ الشيعـــة هـــي انضبـــاط خارجـــي 

وداخـــي يف آن واحـــد. أودُّ القـــول بـــأنَّ 

داخـــّي  نظـــام  أواًل  هـــي  الشيعـــة 

ــن  ــي مـ ــام خارجـ ــا نظـ ــتدخايّل، وثانيًـ واسـ

ــى  ــان عـ ــة طريقتـ ــاط. مثـ ــزام واالنضبـ اإللـ

ـــذات:  ـــن ال ـــا تكوي ـــن خالله ـــن م ـــل ميك األق

ث  ـــي تحـــدَّ ـــة القدميـــة الت األوىل هـــي الطريق

عنهـــا أرســـطو والغـــزايل وفوكـــو، وهـــي 

وهنـــاك  للـــذات،  األخالقيـــة  التقنيـــات 

ــى  ــري عـ ــا ألثوسـ ــدة وصفهـ ــة جديـ طريقـ

ـــني  ـــني التقنيت ـــات ب ـــي. االختالف ـــو منوذج نح

اختالفـــان جديـــران  مثـــة  لكـــن  كثـــرية، 

باملالحظـــة. االختـــالف األول هـــو أنَّ جهـــاز 

ـــذي وصفـــه ألثوســـري  ـــة األيديولوجـــي ال الدول

يرتكـــز عـــى أمنـــاط اإلنتـــاج الرأســـالية 

ــية املتمركـــز  وعـــى مفهـــوم اإلدارة السياسـ

ـــُت  ـــن، كـــا جادل ـــة. هـــذا التكوي حـــول الدول

يـــرُّ  املســـتحيلة«،  »الدولـــة  كتـــاب  يف 

ــوينِّ،  ــيِّ والقانـ ــني األخالقـ ــل بـ ــى الفصـ عـ

واألخالقـــي   ، والســـيايسِّ واألخالقـــي 

ـــارة  . بعب ـــيِّ ـــي والعلم ، واألخالق ـــاديِّ واالقتص

ـــن  ـــن تكوي ـــط م ـــذا النم ـــم ه ـــرى، ال يهت أخ

الشـــاغل  باعتبارهـــا  باألخـــالق  الذاتيَّـــة 

ـــو أنَّ  ـــاين فه ـــالف الث ـــا االخت ـــه. أمَّ ـــزي ل املرك

ــول  ــو يحـ ــزايل وفوكـ ــطو والغـ ــوم أرسـ مفهـ

ــي رشوط  ــيِّ مُيـ ــان خارجـ ــل كيـ دون تدخـ
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ـــى  ـــد وع ـــن عم ـــي وع ـــة بوع ـــن الذاتي تكوي

ـــه يســـتند  ؛ بـــل إنَّ نحـــو ســـيايسِّ وأيديولوجـــيِّ

إىل أفـــراد بـــذوات غـــري مســـبوقة، أي إنَّ 

نطاقـــه وعمقـــه يختلفـــان مـــن شـــخص إىل 

آخـــر. إنَّ الفـــرد هـــو الَحَكـــم الوحيـــد واألخـــري 

فيـــا إذا كان يجـــب أن يشـــارك يف ســـريورة 

التكويـــن الـــذايت أم ال، وتحديـــد إىل أي درجـــة 

ــه ألمـــر  يتـــم إجـــراء هـــذه املشـــاركة. وإنَـّ

ـــريورة  ـــة س ـــذه التقني ـــون ه ـــري أن تك جوه

ـــق  ـــي تخل ـــه، فه ـــرء عـــى ذات ـــا امل يعمـــل فيه

ــة.  ــبية للمنافسـ ــتقلة ونسـ ــاحة مسـ سـ

أعتقـــد أنَّ هذيـــن االختالفـــني مييِّـــزان 

ـــون  ـــة للقان ـــم الحديث ـــن املفاهي ـــة ع الشيع

ــاك  ــن هنـ ــة. ولكـ ـ ــة ومهمَّ ــق عميقـ بطرائـ

يف الشيعـــة مـــا هـــو أكـــرث مـــن هـــذه 

االختالفـــات. الشيعـــة، كـــا أُعرِّفهـــا، هـــي 

ــتخدم  ــا أسـ ــه عندمـ ــا، أي إنَـّ ــوُّف أيًضـ تصـ

مصطلـــح »الشيعـــة« )كمصطلـــح عـــام 

ــه  ــا أعنيـ دة)، فـ ــدَّ ــة محـ ــدون مرجعيـ وبـ

والفقـــه  الفقـــه،  أصـــول  فقـــط  ليـــس 

والـــشوح والحـــوايش، واملدرســـة، والوقـــف، 

ــا  ــة، ومـ ــات االجتاعية-االقتصاديـ واملارسـ

ـــة  ـــرق الصوفي ـــا الط ـــن أيًض ـــك، ولك ـــابه ذل ش

لرؤيـــة ومكابـــدة العـــامل. الشيعـــة معنيـــٌة 

والرياضيـــات،  والفلـــك  بـــاألدب  كذلـــك 

ـــة  ـــا بالصوفي ـــري. إنَّ ارتباطه ـــك الكث ـــري ذل وغ

ـــا  ـــيًا-صوفيًا، وارتباطه ـــا نفس ـــا مشوًع يجعله

علميَّـــة،  يجعلهـــا  والرياضيـــات  بالفلـــك 

إنســـانيَّة،  يجعلهـــا  بـــاألدب  وارتباطهـــا 

وهكـــذا. كل هـــذا متضمـــن يف الشيعـــة 

عندمـــا أســـتخدم املصطلـــح بطريقـــة غـــري 

دة، مثلـــا أتحـــدث عنهـــا اآلن أثنـــاء  محـــدَّ

ــم. ــؤالك املهـ ــة عـــى سـ اإلجابـ

إذا أدركنـــا أنَّ الشيعـــة كانـــت مهتمـــة 

بنـــوع مـــن الـــذات اســـتعى فهمهـــا عـــى 

القانـــون الحديـــث وال الدولـــة الحديثـــة 

مجـــال  هنـــا  لدينـــا  فـــإنَّ  اآلن،  حتـــى 

اســـتثنايئ مـــن املعرفـــة ميكـــن أن يســـاعدنا 

يف تطويـــر نقـــد للحداثـــة مـــن خـــارج 

الحداثـــة نفســـها. الشيعـــة لديهـــا الكثـــري 

ـــة ومنهـــج. لكـــن اســـمحوا يل  لتقدمـــه كنظري

ـــا  ـــا وأخواتن ـــة إخوانن ـــا ملصلح ـــد رسيًع أن أؤكِّ

ـــتطيعون  ـــن ال يس ـــني الذي ـــني واملُتلرل الليرالي

رؤيـــة أي يشء يف عاملنـــا الكبـــري هـــذا غـــري 

الغـــرب وليراليتـــه: أنَّ الشيعـــة ليســـت 

ـــرى  ـــي ي ـــد الت ـــن القواع ـــة م ـــرد مجموع مج

ـــا  ـــني« أنَّه ـــني التقدمي ـــن »الليرالي ـــد م العدي

ـــة«  ـــع الحساســـيات »الحديث ـــة م غـــري متوافق

و»املتطـــورة«. التفكـــري يف الشيعـــة مـــن 

ــاب  ــي كتـ ــل رمـ ــو مثـ ــة هـ ــذه الناحيـ هـ

ـــم  ـــه قدي ـــلة املهمـــالت ألنَّ غالف ـــس يف س نفي

ومهـــرئ. هـــذا تفكـــري ضحـــل يف رأيـــي. إنَّ 
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ــن  ــاول الكائـ ــا- تتنـ ــا عرَّفتهـ ــة -كـ الشيعـ

البـــشي مـــن منظـــور ينشـــغل بإنســـانيته/ 

ــا، لديـــه  ــانيتها، كعضـــو يف مجتمـــع مـ إنسـ

احتياجاتـــه الخاصـــة، أو مـــن حيـــث كونـــه 

ضعيًفـــا وغـــري معصـــوم، أو ككائـــن اجتاعـــي 

يكـــون موقعـــه االجتاعـــي املشـــرك أكـــرث 

أهميـــة مـــن أي اعتبـــار آخـــر. بعبـــارة أخـــرى، 

ــن  ــع ومـ ــح املجتمـ ــة لصالـ ــل الشيعـ تعمـ

ـــك،  ـــض مـــن ذل خـــالل املجتمـــع. وعـــى النقي

ـــك  ـــى التاس ـــة ع ـــة الحديث ـــظ الدول ال تحاف

االجتاعـــي -رغـــم أنَّهـــا تدعـــي ذلـــك- وال 

ــتقامة املجتمـــع  ــاظ عـــى اسـ تهتـــم بالحفـ

ــي  ــا، فهـ ــدِّ تاًمـ ــل عـــى الضـ ــي. بـ األخالقـ

تواصـــل إعـــادة تشـــكيل املجتمـــع واألرسة، 

ـــد  ـــتمرة. لق ـــورة مس ـــتهم بص ـــادة هندس وإع

ـــة أنَّ األرسة تعـــاين مـــن  ـــا اآلن إىل مرحل وصلن

ــالىش  ــرب، تتـ ــي الغـ ــديدة. ففـ ــات شـ أزمـ

ـــيؤثِّر  ـــذا س ـــات، وه ـــن بثب ـــطء ولك األرسة بب

ـــات األخـــرى،  ـــن املجتمع ـــد م ـــًا يف العدي حت

مبـــا يف ذلـــك املجتمعـــات اإلســـالمية.

ــألة  ــح مسـ ــمحوا يل أن أوضـ ــن اسـ ولكـ

توظيـــف  إنَّ  هنـــا.  صلـــة  ذات  أخـــرى 

ــادة  ــرض إعـ ــي ال يفـ ــة يف مشوعـ الشيعـ

بنائهـــا كغايـــة أو مرحلـــة أوىل. فإعـــادة 

ـــأيت  ـــة ي ـــادئ الشيع ـــى مب ـــام يتبن ـــاء نظ بن

يف املرحلـــة الثانيـــة يف ترتيـــب أولويـــايت، 

ـــا  ـــا. م ـــه الحًق ـــم ب ـــوي أهت ـــاغل ثان ـــو ش فه

ــو توظيـــف  ــوة أوىل، هـ ــم، كخطـ ــو مهـ هـ

ـــة.  ـــة نقديَّ ـــة، وكنظري ـــة كأداة نقديَّ الشيع

ـــم  م مجموعـــة مـــن القي وألنَّ الشيعـــة تقـــدِّ

ـــة، حتـــى فيـــا نســـميه  التـــي تظـــل مهمَّ

ـــري  ـــه يج ـــث، وألنَّ ـــد الحدي ـــا بع ـــر م الع

ـــن  ـــن م ـــيس ميك ـــل رئي ـــي حق ـــها؛ فه تهميش

ـــتطيع  ـــل تس ـــة عم ـــتخالص نظري ـــه اس خالل

أن تقـــدم نقـــًدا للمارســـات الحديثـــة. 

ـــدة  ـــى القاع ـــد ع ـــمحوا يل أن أؤك ـــا اس وهن

األوىل بشـــأن النقـــد: أنَّ النقـــد األصيـــل 

ــب أن يـــأيت مـــن خـــارج  ــي يجـ والحقيقـ

ـــا.  ـــري نقده ـــي يج ـــرة الت ـــام أو الظاه النظ

ـــن داخـــل النظـــام، وال  ـــع م وال ميكـــن أن ينب

ـــل  ره؛ ألنَّ أي ح ـــوُّ ـــن تص ـــه، أو م ـــن منطق م

يـــأيت مـــن نفـــس النظـــام اإلبيســـتمولوجي 

الـــذي أنتـــج املشـــكلة سيفشـــل ببســـاطة، 

وســـيؤدي بالتأكيـــد إىل مشـــكلة أخـــرى، 

ـــة  ـــن للشيع ـــة. وميك ـــا ال نهاي ـــذا إىل م وهك

الخارجانيـــة  النزعـــة  هـــذه  توفـــر  أن 

ــا  ــة؛ ألنَّهـ ــذه املوضوعيـ )Externality)، هـ

ــل  ــا دخيـ ــا، ولكنَّهـ ــاًل خارًجـ ــارت دخيـ صـ

ــا  ــق تفكرينـ ــل يف طرائـ ــة الفصـ ــه كلمـ لديـ

ــد،  ــذا النقـ ــرح هـ ــرد طـ ــتنا. ومبجـ ومعيشـ

ـــا  ـــري، رمب ـــا يف التغي ـــدأ طرائقن ـــرد أن تب ومبج

نرغـــب يف التفكـــري يف كيفيـــة إعـــادة بنـــاء 

ــب  ـــة يتناسـ ــكال الشيع ــن أشـ ــكل مـ شـ
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ــا.  ــع التـــي نواجههـ ــع الحقائـــق والوقائـ مـ

ليســـت  الشيعـــة  الحـــايل،  الوقـــت  يف 

ـــيلة  ـــرد وس ـــوين«، وال مج ـــام قان ـــرد »نظ مج

ـــاة.  ـــار الحي ـــا غ ـــوض به ـــي يخ ـــلم ل للمس

إنَّ الشيعـــة، يف الواقـــع، هـــي تجســـيد 

للنقـــد.

  نمــاء: هــل يمكــن القــول بــأنَّ مقالتكــم التي تنحــو المنحى 

طــاق المركزي األخالقي« 
ّ
األخالقــي، أو تراهــن علــى مركزيــة »الن

لصــالح حــال اإلنســان هــي انعــكاس لعودة الســؤال األخالقي في 

الفكــر اإلنســاني المعاصــر؟ حيــث أنّ  التجــاه إلــى تخليق 

ا 
ً
 ؟العالــم بــات هًما إنســانًيا مشــترك

ـــى  ـــرة ع ـــة املخت ق: اإلجاب ـــالَّ ـــل ح * وائ

ـــاص  ـــه ال من ـــد أنَّ ســـؤالك هـــي »نعـــم«. أعتق

ـــة  ـــق األخالقي ـــالق والطرائ ـــة األخ ـــن حتمي م

ــامل. اســـمحوا يل أن ألخـــص  ــري يف العـ للتفكـ

ـــط املشـــكلة التـــي نواجههـــا:  املســـألة وأبسِّ

ـــا  ـــًدا وعنيًف ـــة معق ـــخ البشي ـــا كان تاري لطامل

ومليئًـــا بالبـــؤس والشـــقاء. ال أعتقـــد أنَّ أي 

شـــخص ميكـــن أن يُشـــكِّك يف ذلـــك. لكـــنَّ 

الحداثـــة جـــاءت لتكثيـــف كل هـــذا. فـــإذا 

ـــول  ـــح ح ـــر متفت ـــوح وبفك ـــرء بوض ـــر امل فّك

»مرحلتنـــا« يف التاريـــخ، نجـــد أنَّ الحداثـــة لــــم 

م لنـــا ســـوى فائـــدة واحـــدة، وإنجـــاز  تقـــدِّ

ــة  ــرة املاديـ ــو الوفـ ــد؛ أالَّ وهـ ــيس واحـ رئيـ

ـــن  ـــة م ـــكال فوقانيَّ ـــة، وأش ـــرثوات الدنيوي وال

ـــوم الوصـــول إىل  ـــا الي ـــة. ميكنن املعيشـــة املادي

املزيـــد مـــن األشـــياء املاديـــة ووســـائل الراحـــة 

الناتجـــة عنهـــا أكـــرث مـــن أي فـــرة أخـــرى 

يف تاريـــخ البشيـــة. لكننـــي ال أســـتطيع 

ـــن  ـــة ميك ـــر للحداث ـــب آخ ـــري يف أي جان التفك

ــد  ــح. لقـ ــكل واضـ ــا بشـ ــون إيجابيًـ أن يكـ

ـــة والنســـيج  ـــة الطبيعي ـــة البيئ ـــرت الحداث دمَّ

وســـلبت  واألرسة،  للمجتمـــع  االجتاعـــي 

ــدث  ــعنا اآلن أن نتحـ ــا. بوسـ ــذات قوتهـ الـ

عـــن إجـــاع علمـــي بشـــأن قضايـــا املنـــاخ 

ـــك يف الخـــراب  ـــة. يتجـــى ذل ـــات البيئي واألزم

اإليكولوجـــي الهائـــل، وارتـــكاب فظائـــع 

اســـتعارية وإمرياليـــة ســـاحقة، وتجريـــد 

اآلخـــر مـــن اإلنســـانية )حيونـــة اإلنســـان)، 

العنـــف  مـــن  مســـبوقة  غـــري  وأشـــكال 

ــة  ــادة جاعيـ ــي، وإبـ ــيايس واالجتاعـ السـ
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مـــن كل األنـــواع، وبنـــاء هويـــات سياســـية 

م الطعـــام واملـــاء،  قاتلـــة ومشـــوَّهة، وتســـمُّ

وإبـــادة أعـــداد ضخمـــة مـــن الكائنـــات 

املقلقـــة  الصحيـــة  والتهديـــدات  الحيـــة، 

ــني  ــارخ بـ ــاوت الصـ ــد، والتفـ ــكل متزايـ بشـ

ــاء والفقـــراء، واالنحـــالل االجتاعـــي  األغنيـ

واملجتمعـــي، وصعـــود الفردانيَّـــة الرجســـية 

يف  الدراماتيكيـــة  والزيـــادة  الســـيادية، 

األمـــراض االجتاعيـــة الفرديـــة والجاعيـــة، 

واالنتشـــار الخطـــري الضطرابـــات الصحـــة 

النفســـية والعقليـــة، وانتشـــار وبـــاء االنتحـــار، 

وغـــري ذلـــك الكثـــري. لقـــد أثبتـــت الحداثـــة 

ـــا  ـــه. وك ـــاه كل يشء تلمس ـــة تج ـــا عنيف أنَّه

يعلـــم الجميـــع، فـــإنَّ القـــرن العشيـــن 

ـــرث  ـــار أك ـــوت ودم ـــبب يف م ـــد تس ـــده ق وح

ــي  ــنة التـ ــّي سـ ــالل األلفـ ــدث خـ ــاَّ حـ مـ

تســـبقه. 

لــذا فالحداثــة هــي اســتثناء للقاعــدة 

ــع  ــٌة م ــا قطيع ــخ البــشي. إنَّه ــة للتاري العام

كل مــا ســبقها. وإذا كنــت تتســاءل مــا هــو 

مصــدر أو ســبب هــذا االنحــراف أو التشــظي 

الجــذري، فــإنَّ املــرء يجــد صعوبــة يف العثــور 

ــدة:  ــرة واح ــوى ظاه ــر س ــى أي يشء آخ ع

ــني  ــة، ب ــة والقيم ــني الحقيق ــا ب ــل أوروب فص

»مــا هــو كائــن« )Is) و»مــا ينبغــي أن يكون« 

كتــايبِّ  يف  ذلــك  رشحــت  وقــد   .(Ought(

)الدولــة املســتحيلة، وقصــور االســتشاق) 

ولــن أكــرر هــذا الــشح هنــا. لكــن مــن املهم 

أن نــدرك أنَّ هــذا الفصــل يتعلــق باألخــالق. 

نحــن بحاجــة إىل اســتعادة هذا االرتبــاط، ألنَّ 

هــذه هــي الوســيلة الوحيــدة لنــا الســتعادة 

إنســانيتنا ومكاننــا الصحيــح يف العــامل. نحــن، 

رنــا كل يشء مــن حولنــا،  يف ظــلِّ الحداثــة، دمَّ

ألنَّنــا لـــم نعــد نحــرم أي يشء آخر غــري القوة 

ــا  ــة، واهتامن ــا بالطبيع ــرثوة. إنَّ ارتباطن وال

، ونحــن بحاجــة  بهــا، هــو ارتبــاط َمــريَضِّ

ــس  ــة. إذ لي ــكلة برع ــذه املش ــالج ه إىل ع

ــن مــن تدمــري حــوايل  مــن املنطقــي أن نتمكَّ

ــوم.  ــة كل ي ــات الحي ــن الكائن ــا م 50) نوًع

ــا  ــب أن تجعلن ــا يج ــة وحده ــذه الحقيق ه

ــر. إنَّــه أمــر صــادم، عــى أقــل  نتوقــف ونفكِّ

تقديــر. مثــة يشء خطــأ فينــا باألســاس. نحــن 

ــار  ــري، نحــن بحاجــة إىل إظه بحاجــة إىل تغي

االحــرام للحيــوات األخــرى عــى كوكــب 

األرض، ولبعضنــا البعــض. ال أســتطيع التفكــري 

ــن  ــي ميك ــالق الت ــري األخ ــر غ يف أي يشء آخ

ــح هــذا الوضــع. لقــد أكّــد  أن تتدخــل وتصحِّ

ــة  طــه عبــد الرحمــن أنَّ األخــالق هــي ماهيَّ

ــدون  ــن ال يشء ب ــول، نح ــا أق ــانية. وأن اإلنس

ــات  ــون الحيوان ــالق، تك ــدون األخ ــالق. ب أخ

ــا الحــط مــن  ــا ال أقصــد هن ــا )وأن أفضــل منَّ

قيمــة الحيوانــات، فهــي يف الواقــع لـــم تفعل 

ــا).  شــيئًا خاطئً
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ق: هــذا ســؤال يف غايــة  * وائــل حــالَّ  

ــي: أنَّ  ــه ه ــرة علي ــة املخت ــة، واإلجاب األهمي

ــاينِّ  ــوع عل ــل، ن ــان عــى األق اإلنســانويَّة نوع

بــأنَّ  االعتقــاد  الخطــأ  مــن   . دينــيِّ وآخــر 

اإلنســانويَّة هــي نطــاق العــامل العلــاينِّ وحــده. 

لكــن مثــة فــارق كبــري بــني اإلنســانويَّة الدينيــة 

واإلنســانويَّة العلانيَّــة. فاإلنســانويَّة العلانيَّــة 

تجعــل مــن اإلنســان القيمــة الوحيــدة يف العامل، 

وتُنــزل كل يشء آخــر إىل مرتبــة أداة أو يشء 

مــا. وحتــى إنســانية البــش قــد تــمَّ حوســلتها 

هــي   »Instrumentalization»الحوســلة(

ــل الــيء إىل وســيلة)، كــا يتضــح مــن  تحوي

الطريقــة التــي عامــل بهــا العلانيــون غريهــم، 

ــادة  ــاحقة إىل اإلب ــة الس ــكال العبودي ــن أش م

الجاعيــة. لكــنَّ حوســلة اإلنســان تحــدث 

، كــا نــرى يف االنتهــاكات  أيًضــا بشــكل يومــيِّ

الــشكات  تبنتهــا  التــي  ل  العــاَّ وعبوديــة 

ــي تحكــم العــامل اآلن  متعــددة الجنســيات الت

بجانــب الــدول القوميــة. هــذا ألنَّ اإلنســانويَّة 

العلانيَّــة تــرى العــامل كــادة أو كــيء يجــب 

اســتغالله واســتخدامه. لقــد صــارت الطبيعــة 

شــيئًا جامــًدا، لــي يُشــكِّلها البش كــا يريدون. 

ــريون؛  ــده الكث ــا يفتق ــط هن ــاك راب ــن هن لك

ــا.  ــة أيًض ــن الطبيع ــزء م ــان ج ــو أنَّ اإلنس وه

فعندمــا نُخضــع الطبيعــة لســطوتنا وهيمنتنــا، 

فإنَّنــا نُخِضــع ذواتنــا لنفــس هــذا الشــكل مــن 

الســطوة والهيمنــة. بــدأت هــذه الســريورة 

بشــكل جــديِّ مــع اســتعباد األفارقــة وإقصــاء 

الهنــود األمريكيــني كجــزء مــن طبيعــة ميكــن 

ــادات  ــا وتغيريهــا. وتعمــل اإلب الســيطرة عليه

الجاعيــة بنفــس املنطــق: فاإلبــادة الجاعيــة 

)أو  اإلنســانيَّة  مشــهد  تغيــري  إىل  تهــدف 

الطبيعــة) تاًمــا مثلــا تنتــزع األعشــاب الضارة 

مــن حديقتــك )هنــاك كتــاب ممتــاز عــن هــذه 

املســألة بعنــوان »الحداثــة والهولوكوســت« 

لزيجمونــت باومــان). من الخطــأ، إذن، االعتقاد 

بــأنَّ اإلنســانويَّة العلانيــة تــدور حــول قدســية 

اإلنســان؛ بــل إنَّهــا معنيَّــة بشيحــة مــن البــش 

كامليــة المعرفيــة والتركيبيــة 
َّ
ــة نمــاء منظــور الت

ّ
  نمــاء: تتبنــى مجل

المنهجيــة بيــن علــوم الوحــي والعلــوم اإلنســانية، وإذا كانــت المقالة 

ــاج أو الملمــح الجوهري في 
ّ
األخالقيــة فــي نصوصكــم هــي جوهــرة الت

اها وائل 
ّ
المشــروع؟ فكيــف تــرى المقالــة األخالقيــة التــي يتبن

ق قضيــة العالقــة بيــن علــوم الوحي والعلوم اإلنســانية 
ّ
 ؟حــال
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ــا  ــى أن أوروب ــا ال نن ــن. دعون تســتعبد اآلخري

اســتعمرت العــامل باســم اإلنســانويَّة العلانيــة 

عــى وجــه التحديــد. عــالوة عــى ذلك، بســبب 

ــانويَّة  ــن اإلنس ــوع م ــذا الن ــني ه ــال ب االنفص

والطبيعــة كعمــل لخلــٍق بديــع وجليــل، ال 

العلانيَّــة أن تُظهــر أي  ميكــن لإلنســانويَّة 

ــُت  ــا بيَّن ــان )ك ــع أو االمتن ــاس بالتواض إحس

بالتفصيــل يف كتــاب »قصــور االســتشاق«). 

لكـن مـن املهـم أن نفهـم أن هـروب أوروبا 

نحـو  ليـس خطـوة  العلانيَّـة  اإلنسـانويَّة  إىل 

ـًدا للوضـع/ الـشط  م أو تحسـيًنا متعمَّ التقـدُّ

النـوع  إىل هـذا  أوروبـا  لجـأت  لقـد  البـشي. 

ه وقـع اسـتبدادها  الجديـد مـن اإلنسـانويَّة ألنَـّ

مـن ِقبـل امللـوك، واألكـرث مـن ذلـك، مـن ِقبـل 

الكنيسـة املسـيحية. وهـو مـا يعنـي أنَّ أوروبـا 

عانـت من صدمة سـببها كيـان ادَّعـى التحدث 

باسـم اللـه. هذا هـو السـبب يف أنَّ كانط يُعرِّف 

»التنويـر« عى أنَّه هروب من السـلطة الفكرية 

ت عن سـخط األوروبيني  لآلخر؛ ألنَّ فلسـفته عرَّ

ة. وهكذا عندما حشدت  من الكنيسـة املسـتبدَّ

أوروبا كل طاقتها من أجل غزو العامل والسيطرة 

عليه، فرضت رشوطهـا، وما كانت أوروبا تكرهه 

صـار مفروًضـا عـى الجميـع. إذا كانـت أوروبـا 

لديهـا مشـكلة مـع الديـن، فـإنَّ الديـن سـيئ 

للجميـع. هذا ما كان يقصـده األوروبيون عندما 

قالـوا إنَّ كل النـاس سواسـية: إنَّهـم سواسـية يف 

الطريقـة التي من املفـرض أن يتبنوا من خاللها 

القيـم األوروبيـة. خـالف ذلـك، ال أرى أي مكان 

حيـث  املاضيـة  سـنة  األربعائـة  مـدار  عـى 

كان األوروبيـون يعاملـون اآلخريـن عـى أنَّهـم 

سواسية معهم حًقا، ويستحقون كل الخري الذي 

أنَّهـم يسـتحقونه.  يشـعرون )أي األوروبيـون) 

أجـد صعوبـة يف قبـول أي حجـة ناجمـة 

عـن تجربـة مؤملـة وصدمـة شـديدة، وذلـك 

ببسـاطة ألنَّ أي حجـة مـن هـذا القبيـل هـي 

رد فعـل َمـريَضِّ عـى الصدمـة. مـا قامـت بـه 

أوروبـا كان الجمـع بني تجربتهـا الصادمة وبني 

القـوة املاديـة والعسـكرية الهائلـة، األمر الذي 

جعـل حجتهـا الناجمة عن الصدمـة تبدو ذات 

مصداقيـة. لـذا أعتقـد أنَّ املسـلمني عامـًة، من 

بـني آخريـن، يخلطـون بـني القـوة العسـكرية 

واملاديـة، وجدليَّـة القيمـة والحقيقـة. 

ــانويَّة  ــه اإلنس ــرى، ال تواج ــة أخ ــن جه م

الدينيــة املشــكالت التــي أظهرتهــا اإلنســانويَّة 

العلانيــة، كــا يتضح مــن التجربة اإلنســانية 

الطويلــة عــر التاريــخ. لقــد كان لإلســالم 

علانويتــه الدينيــة لقــرون عــدة، حتــى ألكــرث 

مــن ألــف ســنة، وبالطبــع كانت له مشــكالته 

ــا يحصــل يف  الخاصــة، لكــن ال يشء كــا رأين

ــن باســم العقــل واإلنســانويَّة  القــرن العشي

واألخــوة. لكــنَّ األهــم مــن ذلــك هــو أنَّ 

اإلنســانويَّة الدينيــة ميكــن أن تطــوِّر -بــل 
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ــة أكــرث إنســانية  ــا طــوَّرت بالفعــل- عالق إنَّه

ــا وحميميــة مــع الطبيعــة، مبــا  وأكــرث تعاطًف

يف ذلــك الطبيعــة البشيــة. إنَّ اإلنســانويَّة 

الدينيــة مؤهلــة تاًمــا إلظهــار شــعور عميــق 

ــات  ــن املتطلب ــان، وهــا م بالتواضــع واالمتن

قــدر  بأكــر  العــامل  يف  للعيــش  األساســية 

ممكــن مــن الســالم. هــذه محاججــة طويلــة، 

وأنــا أحــثُّ األشــخاص املهتمــني بهذه املســألة 

االســتشاق«  »قصــور  كتــايّب  قــراءة  عــى 

 ((0(8(  (Restating Orientalism(

 Reforming( »و»إعــادة تشــكيل الحداثــة

ــاب األخــري  Modernity) )9)0)). هــذا الكت

يتنــاول طــه عبــد الرحمــن الــذي تعتــر 

ــد  ــم العدي ــيًا لفه ــا أساس ــا رشطً ــه أيًض أعال

ــلمون.   ــا املس ــي يواجهه ــا الت ــن القضاي م

  نماء: ثمة اهتمامات بالقيم األخالقية في الفكر العربي، منها 

نص محمد عابد الجابري »العقل األخالقي العربي« ومشروع طه عبد 

الرحمن الذي انخرط في السؤال األخالقي بصورة منهجية 

سائل األخالق
ُ
 ؟واضحة، ما هو تقييمكم لهذه الجهود التي ت

ــاول  ــذي يتن ــاب ال ق: يف الكت ــالَّ ــل ح * وائ

الــذي ذكرتــه  أعــال طــه عبــد الرحمــن 

ــاًل لعمــل محمــد  م تقييــًا ُمفصَّ آنًفــا، أقــدِّ

ــه عمــل غــري  ــف أنَّ ــنيِّ كي ــري، وأب ــد الجاب عاب

ــاول  ــا تن ــل ومتناقــض. وأناقــش أيًض متســق ب

طــه لعمــل الجابــري، الــذي يُعــدُّ تنــاواًل نقديـًـا 

ــالق يف  ــة األخ ــد أنَّ مكان ــدر. أعتق ــس الق بنف

اإلســالم ملتبســة يف ذهــن الجابــري، ومفهــوم 

ـه مبنــي  ا ألنَـّ »العقــل« عنــده إشــكايل جــدًّ

عــى اســتعارات ُمرِبكــة مــن املشــهد الفكــري 

األورويب. أودُّ القــول أيًضــا إنَّــه لـــم يفهــم كيف 

ــا مــن األخــالق  أنَّ اإلســالم صقــل شــكاًل معيًن

ــل«.  ــو »العم ــوي ه ــوِّن ق ــى ُمَك ــوي ع ينط

ــا  ــة واهتاًم ــرث رصان ــي، إنَّ عمــل طــه أك برأي

ــى  ــام لألخــالق، ع ــات اإلســالم كنظ بخصوصي

ــي نأمــل أن  الرغــم مــن بعــض املشــكالت الت

ــل  ــة أُحي يحلهــا يف الوقــت املناســب. يف النهاي

القــارئ إىل كتــاب »إعــادة تشــكيل الحداثــة« 

)Reforming Modernity) مــن أجل مناقشــة 

ــة  ــة العربي ــر الرجم ــل أن تظه ــة. وآم ل ُمفصَّ

لهــذا الكتــاب يف عــام )9)0))، بعــد فــرة 

ليســت طويلــة مــن نــشه باللغــة اإلنجليزيــة. 
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