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لإلنســان .يســاعد هــذا اإلطــار الفكــري/

ملخص البحث:

البردايــم علــى تفســير ظاهــرة العقــول

تق ـدّم هــذه الدراســة النظريــة الجديــدة

المتنوعــة وفــي طليعتهــا العقــول

والمتمثلــة فــي نظريــة البعــد الثالــث

العظيمــة مثــل عقــل ابــن خلــدون.

لإلنســان أو الرمــوز الثقافيــة .فهــذه
األخيــرة هــي تلــك الســمات/الرموز التــي
تميّــز الجنــس البشــري عــن غيــره مــن
األجنــاس األخــرى .والرمــوز الثقافيــة

الكلمــات

المفتاحيــة:

هويــة

اإلنســان،

البعــد الثالــث لإلنســان ،شــهادة العقــل والنقــل،
الجوانــب المتعاليــة للرمــوز الثقافيــة ،ابــن خلــدون.

Abstract:

عندنــا هــي المنظومــة الثقافيــة التاليــة:
اللغــة المكتوبــة والمنطوقــة والفكــر

This paper claims theoretically that

والديــن والمعرفة/العلــم واألســاطير

Humans are first of all Homo Culturus before

والقوانيــن والقيــم والمعاييــر الثقافيــة.

being Homo Politicus or Homo Sociologus

تؤكــد هــذه النظريــة اعتمــاد علــى

are

or

معطيــات العقــل وشــهادة النقــل أن

distinguished from the rest of the species by

عناصــر البعــد الثالــث لإلنســان مركزيــة

what I call the Third Human Dimension/THD

فــي صميــم هويّــة بنــي البشــر .ومــن

or Cultural Symbols/CS: language, thought,

ثــمّ  ،ينبغــي أن يكــون االعتمــاد عليهــا ذا
أولويــة ُقصــوى بالنســبة للمتخصصيــن

religion, knowledge / science , myths , laws
and cultural values and norms. According to

فــي العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة

the reason/Aql analysis and the the Islamic

الذيــن يرغبــون فــي فهــم وتفســير

perspective/Naql, CS are very central to the

ســلوكيات األفــراد وحركيــة المجتمعــات

human identity of individuals, groups and

والتنظيــر حولهــا .نــود فــي هــذا البحــث

societies. Consequently, they are basic keys

تســميتنا

for understanding and explaining individual

مشــروعية

استكشــاف
ً
لإلنســان كائنــا ثقافيًــا بالطبــع Homo
 Culturusقبــل وبديــ ًلا عــن اعتبــاره

Humans

Oeconomicus.

Homo

as well as collective behaviours in human
societies. The paradigm of Homo Culturus

ً
كائنــا اقتصاديًــا وسياســيًا واجتماعيًــا

helps explain also the phenomenon of the

كمــا ذهــب إلــى ذلــك الكثيــرون مــن

human mind in its various forms: illiterate

نخــب المفكريــن االجتماعييــن؛ إذ إن

mind, educated mind and the great thinking

هــذه الصفــات التــي ركــزوا عليهــا لــم
تكــن لتوجــد أصــ ًلا دون البعــد الثالــث

minds of scientists and scholars like Ibn
Khaldun’s.

لاو لقعلا يف عبطلاب يفاقثلا نئاكلا ناسنإلا
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الفقهــاء والعلمــاءُ والمفكــرون المســلمون

being, human identity, Aql and Naql

األوائــل (الــذوادي .)2010

perspectives, transcendental dimensions of
CS, Ibn Khaldun.

هدف البحث

طبيعة اإلنسان وتطوره:
آفاق جديدة
نشــرت

المجلــة

العلميــة

األمريكيــة

يهــدف هــذا البحــث إلــى التعــرّف علــى

ً
خاصــا
الشــهيرة Scientific Americanعــددً ا

ً
كائنــا ثقافيًــا
مشــروعية تســمية اإلنســان

عنوانــه( :البشــر :لمــاذا نحــن البشــر لســنا

بالطبــع .فقــد وجدنــا صم ًتــا شــبه كامــل حــول

كأي جنــس آخــر علــى وجــه األرض؟) صــدر هــذا

هــذا األمــر فــي العلــوم االجتماعيــة المعاصــرة.

العــدد فــي شــهر ســبتمبر ( 2018المجلــد ،319

نــود التأكيــد فــي صفحــات هــذه الورقــة بــأن تلــك

العــدد  .)3يقــول أحــد المقــاالت فــي مقدمتــه

العلــوم ال يمكــن أن تكســب نظر يًــا وميدانيًــا

ُ
معظــم النــاس علــى هــذه
« عمومــا ،يعتقــد

رهــان فهــم وتفســير موثــوق بهمــا بالنســبة

األرض بابتهــاج دون أي ســند علمــي موثــوق

للظواهــر الفرديــة والجماعيــة البشــرية دون

بــه أن البشــر مخلوقــات خاصــة ومميــزة عــن

إعطــاء دور مركــزي لمــا نســميه منظومــة

الحيوانــات األخــرى .مــن الالفــت للنظــر أن أهــم

الرمــوز الثقافيــة أو البعــد الثالــث لإلنســان

العلمــاء القادريــن علــى تقييــم ذلــك االعتقــاد

(اللغــة والفكــر والديــن والمعرفة/العلــم والقيــم

يبــدون فــي الغالــب متحفظيــن علــى االعتــراف

واألعــراف الثقافيــة واألســاطير والقوانيــن) فــي

بــأن الجنــس البشــري جنــس فريــد .وربمــا يعــود

تحديــد معالــم تلــك الظواهــر.

ذلــك إلــى الخــوف مــن دعــم فكــرة االســتثناء

وكمــا ســيتجلى ذلــك فــي صفحــات هــذا البحث،
ــول اهتمامً ــا
فالعلــوم االجتماعيــة الحديثــة لــم ُت ِ
كبيــ ًر ا إلــى أهــم معالــم الهويــة اإلنســانية
والمتمثلــة فــي عناصــر تلــك المنظومــة الثقافيــة.
ــل اهتمامهــا إلــى المعالــم
بــل هــي أعطــت جُ َّ

البشــري الــذي تطرحــه العقائــد الدينيــة .لكــن
المعطيــات العلميــة القويــة الحديثــة مــن
مياديــن علميــة مختلفــة مــن علــم البيئــة إلــى
علــم النفــس المعرفــي تؤكــد أن البشــر هــم
حقــا جنــس متميــز» (ص.)34

األقــل مركزيــة فــي هويــة اإلنســان مثــل الجنــس

ُقســمت صفحــات هــذا العــدد الخــاص إلــى

واالقتصــاد والسياســة واالجتمــاع بــدل تركيزهــا

بعــض المقــاالت نقتصــر علــى ذكــر عناويــن

فــي المقــام األول علــى منظومــة الرمــوز الثقافيــة

البعــض منهــا فقــط :كيــف أصبحنــا نوعً ــا

ُ
نعكــف هنــا علــى كشــف الحجــاب عنهــا
التــي

ً
مختلفــا مــن الحيــوان ،تشــفير لغــز الوعــي/

بمنهجيــة العقــل والنقــل ،المنهجيــة التــي تبناها

اإلدراك البشــري ،مــا الــذي يجعــل اللغــة أمــ ًر ا
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مميـ ًز ا لإلنســان؟ البشــر هــم بصــدد تغييــر مســار

يتطــور ليــس مــن أجــل التأقلــم مــع طبيعــة البيئــة

التطــور ،لمــاذا ربمــا نحــن البشــر نمثــل الحيــاة

ولكــن لصالــح البيئــة غيــر الطبيعــة التــي صنعهــا

الذكيــة الوحيــدة علــى هــذا الكوكــب؟

اإلنســان نفســه.

وبالتــوازي مــع هــذه المجلــة الصــادرة باللغــة
االنجليزيــة نشــرت مجلــة (Sciences Humaines ,

اإلنسان ليس قردًا

ً
ملفــا
) décembre 2018باللغــة الفرنســية

ُ
ُ
المســاءلة أخيــ ًر ا فــي الدوائــر
كثــرت

ً
خاصــا عنوانــه :البشــر :إعــادة نظــر تفكيرنــا

المعرفيــة الغربيــة لفكــرة ‹أصــل اإلنســان

فــي أصولنــا .يقــدم هــذا الملــف أطروحــات

قــرد› .فالمؤلــف أالن بروشــيانتيز Alain

وفرضيــات جديــدة حــول ظهــور العقــل البشــري

 Prochiantizينكــر هــذه الفكــرة كمــا يعبــر عــن

المختلــف كثيــ ًر ا عــن نظيــره لــدى أبنــاء ّ
عمــه

ذلــك عنــوان كتابــه الصــادر فــي « :2019لمــاذا

األكثــر قربــا منــه وهــم القــردة الكبــار .يعــود ذلــك

نحن/البشــر لســنا بالقــردة Pourquoi nous

فــي نهايــة المطــاف إلــى مســيرة تطــور مختلفــة

 .»ne sommes pas des singesكمــا نشــرت

لــدى الجنــس البشــري .تتكــون هــذه المســيرة

ً
خاصــا فــي شــهر
مجلــة  Science et Vieعــددً ا

مــن مرحلتيــن -1 :كســب اإلنســان رهــان المشــي

ديســمبر  2018عنوانــه «اإلنســان ال ينحــدر مــن

حجمــا و -2ظهــور اللغــة
علــى رجليــن ومــخ أكبــر
ً

القــرد» .ويتســاءل ويجيــب العالــم George G.

واألدوات المتنوعــة والفــن والمقابــر .ففهــم هــذه

 Simpsonفــي عنــوان كتابــه « هــل نحــن قــردة؟

العمليــة المميــزة للجنــس البشــري التــي قــادت

ال نحــن بشــر .»2015

إلــى ميــاد العقــل البشــري يطــرح اليــوم رؤى
وآفــاق جديــدة بخصــوص إعــادة النظــر فــي حركــة
مســيرة تطــور الجنــس البشــري .وينطبــق نفــس
الشــيء علــى اآلليــات الفاعلــة فــي هــذا التطــور
(االختيــار الطبيعــي واالختيــار االجتماعــي واالختيــار
الثقافــي) الــذي تقــع اليــوم إعــادة النظــر فيــه
بالكامــل .يأتــي هــذا الطــرح الجديــد لعوامــل تطــور
ً
مخالفــا للمقاربــة
مســيرة الجنــس البشــري
الكالســيكية لدارويــن القائلــة إن االختيــار الطبيعي
يفســر تطــور الجنــس البشــري .يعمــل ذلــك
االختيــار علــى تحاشــي ضغــوط وعوائــق البيئــة.
أمــا فــي الــرؤى الجديــدة ،فالجنــس البشــري

مربط الفرق بين الحيوان واإلنسان
تــردد الكتابــات المعاصــرة صفــة التشــابه
بيــن اإلنســان والحيــوان أكثــر مــن صفــة
القطيعــة بينهمــا .نقتصــر علــى ذكــر مثاليــن
يبــرزان الفــرق بيــن االثنيــن؛ فمــن جهــة ،وجــدت
الباحثــة جايــن جــودال  Jane Goodalأن القــردة
الكبيــرة (الشــمبانزي) قــادرة علــى صناعــة بعــض
األدوات لصيــد دودة الخشــب .ومــن جهــة
ثانيــة ،الحــظ بعــض الباحثيــن اليابانييــن لعالــم
الحيوانــات أن القــرد األســيوي يع ّلــم أوالده
تقنيــات غســل البطاطــس الحلــوة .لكــن هــذه

لاو لقعلا يف عبطلاب يفاقثلا نئاكلا ناسنإلا

الســلوكيات البســيطة لبعــض القــردة ال تغيــر
شـ ً
ـيئا مــن الحقيقــة الكبــرى الثابتــة التــي يبرزهــا
هــذا العــدد الخــاص مــن المجلــة األمريكيــة.

25

اقتصار منهجية العلوم
على المعطيات الكمية

تتمثــل هــذه الحقيقــة الكبــرى فــي تميــز الجنــس

يعــود تحاشــي تلــك العلــوم التركيــز علــى

البشــري بمــا يســميه بعــض المقــاالت فــي

الثوابــت الكبــرى لــدى الجنــس البشــري إلــى

هــذه المجلــة بالثــورة المعرفيــة Cognitive

المنهجيــة التــي تتبناهــا والمبنيــة علــى المالحظــة

 Revolutionأو مــا نطلــق عليــه نحــن منظومــة

والمؤشــرات الكميــة دون الحــرص علــى األخــذ

الرمــوز الثقافيــة أو البعــد الثالــث لإلنســان (اللغة

بعيــن االعتبــار المعطيــات الكيفيــة ،مــن جهــة،

والفكــر والمعرفــة والعلــم والديــن واألســاطير

وعــدم وضــع ،مــن جهــة ثانيــة ،تفاصيــل معطيــات

والقوانيــن والقيــم واألعــراف الثقافيــة) .فبهــذه

المنهجيــة الكميــة فــي إطــار رؤيــة فكريــة معرفيــة

ً
مخلوقــا
المنظومــة الثقافيــة يعتبــر اإلنســان

تجمــع بيــن شــتات تلــك المعطيــات المتناثــرة

فري ـدًا علــى وجــه األرض قــاد ًر ا علــى التحكــم فــي

فتعطيهــا تفســي ًر ا ومــن َّثــم معنــى أوضــح

غيــره مــن األجنــاس الحيــة وفــي المخلوقــات

ومشــروعية أكبــر عنــد أهــل الذكــر .إن مواصفــات

الجامــدة فــي هــذا العالــم .فانفــراد اإلنســان

اإلنســان بأنــه كائــن اقتصــادي أو اجتماعــي أو

بتلــك الميــزات ومنــه بمشــروعية الســيادة علــى

سياسي في تصورات علماء االقتصاد واالجتماع

وجــه األرض مرتبــط شــديد االرتبــاط بمنظومــة

والسياســة

مواصفــات

الرمــوز الثقافيــة تلــك الحقيقــة الكبــرى والثابتــة

لإلنســان يصعــب أن تكــون حقائــق إنســانية

التــي يتميــز بهــا الجنــس البشــري عــن ســواه.

دون أن يكــون اإلنســان فــي المقــام األول كائ ًنــا

وعليــه ،فمــن وجهــة هــذا المنظــور الفكــري ال

ثالثــي البعد/ثقافيًــا بالطبــع .ففقــدان الحقيقــة

يجــوز أن تخفــي بعـ ُ
ـض أوجــه الشــبه بيــن الجنــس

الثقافيــة الكبــرى فــي طبيعــة اإلنســان يعيــق

البشــري واألجنــاس األخــرى الحقيقــة الكبــرى

الفهــم والتفســير األكثــر مصداقيــة .فهامشــية

المتمثلــة فــي أن اإلنســان هــو الكائــن الوحيــد

الثقافــة فــي الرؤيــة المعرفيــة لعلــوم اإلنســان

الثالثــي البعــد .ومــا لــم يصبــح أي مــن األجنــاس

والمجتمــع جعلــت ،علــى ســبيل المثــال ،فكــر

منافســا ً
حقــا للجنــس البشــري فــي
األخــرى
ً

العالــم الروســي الف فيجوتســكي Lev Vygotsky

إدارة شــؤون مــا يجــري علــى بســاط األرض

فــي كتابــه الفكــر واللغــة غيــر مرحــب بــه فــي

وفــي الســماء ،فــإن الحقيقــة الكبــرى المتمثلــة

الدوائــر العلميــة الغربيــة فــي تلــك العلــوم؛ إذ إن

فــي تميــز الجنــس البشــري بمنظومــة الرمــوز

حضــور العامــل الثقافــي فــي تفكيــر علــم النفــس

الثقافيــة بقــي محافظــة علــى مصداقيتهــا

بقــي أمــ ًر ا هامشــيًا جــدًا فــي الجــزء الكبيــر مــن

فــي أن اإلنســان هــو الــذي ينفــرد بالســيادة علــى

القــرن العشــرين .فمعالــم الخلــل فــي العلــوم

األرض بيــن كل المخلوقــات.

االجتماعيــة واإلنســانية المشــار إلــى البعــض

المعاصريــن

هــي
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أساســا مــن رؤيتهــا المعرفيــة/
منهــا تأتــي
ً

المعرفيــة الثقافيــة تســتند علــى الحقائــق الكبــرى

اإليبســتيمولوجية لطبيعــة اإلنســان .فهــي

فــي فهمهــا وتفســيرها لســلوكيات النــاس

تركــز علــى الجوانــب الماديــة المحسوســة مــن

وحركيــة المجتمعــات والحضــارات البشــرية فــي

اإلنســان .وتلــك الرؤيــة المعرفيــة هــي وليــدة

القديــم والحديــث.

لعوامــل عرفتهــا الحضــارة الغربيــة منــذ عصــر
النهضــة العلميــة :صــراع العلمــاء مــع الكنيســة
أدى إلــى نفورهــم مــن الديــن األمــر الــذي جعــل ك ًلا
مــن العلــوم الطبيعيــة الدارســة للظواهــر الماديــة
ونظريــة التطــور لدارويــن تهتــم بدراســة الجانــب
البيولوجــي فــي اإلنســان قبــل الثقافــي ،كمــا رأينــا.

اهتمام صاعد بالعوالم الثقافية

ترشح نظرية التطور للمساءلة
تفيــد المعطيــات الــواردة أعــاه أن الصيغــة
الكالســيكية لنظريــة التطــور مرشــحة بقــوة
للتعديــل وربمــا للتغييــر .كمــا ذكرنــا ،فالمجلــة
األمريكية تعلن بصوت عال أن الجنس البشري
ليــس كمثلــه جنــس آخــر علــى وجــه األرض .أي أنــه
جنــس فريــد بــكل المقاييــس التــي اســتعملتها

هنــاك مؤشــرات عديــدة اليــوم فــي تلــك

فــروع العلــوم الحديثــة المتنوعــة والمتعــددة

العلــوم لصالــح إعطــاء اهتمــام أكبــر لعنصــر

فــي دراســة اإلنســان .أمــا المجلــة الفرنســية

الثقافــة فــي فهــم وتفســير ســلوكيات األفــراد

فهــي ال تتــردد فــي القــول إن إعــادة النظــر فــي

والظواهــر االجتماعيــة .يأتــي علــم االجتمــاع

أصــول الجنــس البشــري هــي أمــر جــار فــي العلوم

الثقافــي فــي الصــدارة .يعتبــر هــذا الفــرع الناشــئ

المهتمــة بدراســة اإلنســان .وتفصــح عناويــن

والصاعــد فــي علــم االجتمــاع أن الثقافــة هــي

الكتــب المذكــورة جهــرة أن القــردة ليســت أص ـ ًلا

متغيــر مســتقل وليــس بالتابــع ،أي أنهــا فــي

للجنــس البشــري .وهــو توجــه يدعــو إلــى إعــادة

صميــم طبيعــة اإلنســان ومــن ّ
ثم فهي األســاس

النظــر فــي صلــب نظريــة التطــور لــدى دارويــن.

فــي فهــم وتفســير مــا يجــري فــي المجتمعــات

هنــاك مشــروعية كبيــرة للقيــام بذلــك فــي

وســلوكيات األفــراد .ويتفــق هــذا مــع مقولتنــا

الظــروف الحاليــة لعلــوم اإلنســان والمجتمــع

فــي هــذا المقــال الداعيــة إلــى أن اإلنســان كائــن

التــي بــدأت تعطــي األبعــاد الثقافيــة أهميــة

ذو بعــد ثالــث /ثقافــي قبــل أن يكــون اقتصاديًــا

متزايــدة فــي فهمهــا وتفســيرها لســلوكيات

أو سياسـيًا أو اجتماع ًيــا؛ إذ الثقافــة هــي الحقيقــة

األفــراد وحركيــة المجتمعــات والحضــارات

الكبــرى الثابتــة التــي يتميــز بهــا الجنــس البشــري

البشــرية .ومــن َث َّ
ــم ،فإعــادة النظــر تلــك تعــزز

عــن بقيــة األجنــاس األخــرى .فهــي األصــل

إشــارتنا إلــى أن منظومــة البعــد الثالــث لإلنســان

لمعالــم حركــة المجتمعــات وتنــوع الســلوكيات

تمثــل مــا ســميناه الحقيقــة الكبــرى فــي طبيعــة

الفرديــة والظواهــر االجتماعيــة .وهكــذا ،فالرؤيــة

ــب الرهــان فــي «تثقيــف»
اإلنســان .وإذا ُك ِ
س َ

لاو لقعلا يف عبطلاب يفاقثلا نئاكلا ناسنإلا

َ

ٞ

ۡ َ

َ

َ
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(إعطــاء مكانــة مركزيــة للثقافــة فــي دراســة
اإلنســان) العلــوم الطبيعيــة واالجتماعيــة فــي

ج اعِــل ف ِــي ٱل أ ِ
ۡرض خ ل ِيف ــة ۖ ﴾ .وعنــد ابــن خلــدون

ينفــرد اإلنســان عــن بقيــة األجنــاس بالفكــر الــذي

دراســة الجنــس البشــري فــإن ذلــك يمكــن أن

هــو عنصــر بــارز فــي منظومــة الرمــوز الثقافيــة:

يحــدث إطــا ًر ا ثور يًــا علميًــا (بردايــم) بالمعنــى

«وذلــك أن اإلنســان قــد شــاركته جميــع الحيوانــات

الــذي يعطيــه تومــاس كــون لهــذا المصطلــح،

فــي حيوانيّتــه مــن الحــس والحركــة والغــذاء والكـ ّ
ـن

أي قطيعــة مــع النمــوذج اإلرشــادي لمــا يســميه

وغيــر ذلــك .وإنمــا تم ّيــز عنهــا بالفكــر ....فهــو مفكــر

كــون العلــم العــادي  Normal Scienceالــذي

دائمــا ال يفتــر عــن الفكــر ...وعــن هــذا الفكــر تنشــأ

ّ
ضخمــا لصالــح
جمــع رصيــدً ا معرفيًــا تراكميًــا
ً

العلــوم ومــا قدمنــا مــن الصنائــع  .»...فموقــف

نظريــة التطــور الكالســيكية لدارويــن التــي

علمــاء اليــوم الناقــد لفكــرة ‹أصــل اإلنســان قــرد›

يتبنــى نموذجَ هــا اإلرشــادي الكثيــ ُر مــن العلمــاء

وإبــراز صاحــب المقدمــة لتميّــز اإلنســان عــن

مــن فــروع العلــوم الطبيعيــة واالجتماعيــة

الحيوانــات بالفكــر يشــككان بقــوة فــي مصداقيــة

واإلنســانية المختلفــة علــى حــدّ ســواء.

دراســات علــم النفــس الحديــث ،مثـ ًلا ،الــذي جعــل

تغيير في الرؤية المعرفية للعلوم
ممــا ال شــك فيــه أن نهضــة العلــوم
المعاصــرة انطلقــت مــن منهجيتهــا التــي تعتمــد
علــى المعطيــات الكميــة؛ ألن العلــوم الطبيعيــة

دراســة ســلوك الفئــران والحمــام والقــردة
ونتائجهــا مُ سـ َّلمات ثابتــة لفهم ســلوك اإلنســان!
ذلــك الكائــن الثالثــي األبعــاد فــي الصميــم.

اإلنسان غير الثقافي

مثــل الفيزيــاء والكيميــاء والطــب تســتعمل

فمقولتنــا (اإلنســان كائــن ثقافــي بالطبــع)

عوامــل ماديــة فــي إنشــاء رصيدهــا العلمــي

هــي رؤيــة فكريــة تنتمــي إلــى مــا يُســمى

المفاهيمــي والنظــري لدراســة الظواهــر التــي

عنــد علمــاء االجتمــاع الثقافييــن «البرنامــج

تهتــم تلــك العلــوم بالبحــث فيهــا .لكــن األمــور

القــوي» ال «البرنامــج الضعيــف» .ويعنــي

قــد تغيــرت فــي العلــوم الطبيعيــة واالجتماعيــة

مصطلــح البرنامــج القــوي إعطــاء منظومــة

واإلنســانية فــي آخــر القــرن العشــرين وبدايــة

الرمــوز الثقافيــة المكانــة األولــى فــي البحــوث

مــن مطلــع هــذا القــرن ،كمــا أشــرنا .وهــو تغيــر

الميدانيــة واألطروحــات النظريــة حــول األفــراد

تســانده الرؤيــة المعرفيــة لإلنســان فــي الحضــارة

والمجتمعــات .وهــذا مــا لــم يكــن موجــودً ا أص ـ ًلا

العربيــة اإلســامية وعلومهــا الرائــدة قبــل

فــي العلــوم االجتماعيــة المعاصــرة باعتــراف

ً
كائنــا
العصــور الحديثــة .فالقــرآن يعتبــر اإلنســان
ً
متميــز ا علــى كل األجنــاس األخــرى؛ لــذا ُأســندت

الباحثيــن الغربييــن أنفســهم فــي علــم االجتمــاع

َ ۡ َ َ َ ُّ َ ۡ َ َ ٰٓ َ
ّ
ل ئ ِك ــةِ إِن ِــي
لــه الخالفــة وحــده ﴿وِإذ ق ــال رب ــك ل ِل م

الغربــي منــذ بداياتــه األولــى .ومــن ّ
ثــم ،يوصــف
الــروادُ األوائــل المؤسســون لعلــم االجتمــاع
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الغربــي بأنهــم أصحــاب «البرنامــج الضعيــف».

مركز ًيــا فــي صلــب هويــة الجنــس البشــري كأفــراد

أي أنهــم همشــوا مركزيــة منظومــة الرمــوز

ومجتمعــات وحضــارات .وحتــى علــم األنثروبولجيــا

الثقافيــة فــي التنظيــر والعمــل الميدانــي.

المعاصــر الــذي يركــز علــى دراســة الثقافــة فــي

فعلمــاء

االجتمــاع

الغربيــون

األوائــل

المنظــرون حــول الثقافــة مثــل فيبــر Weber
ودوركهايــم

Durkheim

وماركــس

Marx

وبارســنز Parsonsوميلــس  Millsوالشــيوعيين
والفاشــيين وآخريــن عُ رفــوا بأنهــم كانــوا أصحــاب
«برنامــج ضعيــف» .لقــد أعطــوا منظومــة
الرمــوز الثقافية/الثقافــة أهميــة صغيــرة فــي
تحاليلهــم السوســيولوجية (Semashko, Daloz,
 Erdemir 2006 : 831-838).كمــا أن المدرســة
الفكريــة  Birmingham Schoolوعالــم االجتمــاع
بورديــو  Bourdieuوالفيلســوف فوكــو Foucault
ونظريــة إنتــاج واســتهالك الثقافــة لــم يقومــوا

المجتمعــات البشــرية ،فإنــه ال ينظــر إلــى اإلنســان
علــى أنــه كائــن رمــوزي ثقافــي بالطبــع ،كمــا
ُ
مقولــة هــذا البحــث (الــذوادي ،2002 ،1997
تؤكــد
 .)2002 Dhaouadi ،2008ومــن ثــم ،غــاب مصطلــح
اإلنســان الثقافــي  Homo Culturusفــي أدبيــات
العلــوم االجتماعيــة المعاصــرة .وفــي مقابــل
ذلــك ،ذهــب علمــاء االقتصــاد وأصحــاب الرؤيــة
الماديــة لإلنســان إلــى وصــف طبيعــة هــذا األخيــر
بأنــه كائــن اقتصــادي ( .)Homo Oeconomicusأمــا
علمــاء السياســة فقــد أطلقــوا عليــه مصطلــح
كائــن سياســي ( .)Homo Politicusواإلنســان عنــد
علمــاء االجتمــاع هــو كائــن اجتماعــي

بأفضــل مــن روّ اد علمــاء االجتمــاع الغربييــن:

).(Homo Sociologus). (Dahrendorf 1974

أي أنهــم تبنــوا كذلــك «البرنامــج الضعيــف» فــي

ورغــم تركيــز علمــاء األنثروبولوجيــا المعاصــرة

دراســة الثقافــة .ومــا يــزال اتجــاه «البرنامــج

علــى دراســة الثقافــة لــدى اإلنســان والمجتمــع،

الضعيــف» هــو المهيمــن اليــوم فــي الدراســات

فإنهــم لــم يســتعملوا مثــل زمالئهــم مصطلحً ــا

السوســيولوجية للثقافــة رغــم أن اتجــاه «البرنامــج

ً
مشــتقا مــن كلمــة الثقافــة ليصفــوا اإلنســان

القــوي « لعلــم االجتمــاع الثقافــي يلقــى اهتمامً ــا

علــى أنــه كائــن ثقافــي ( )Homo Culturusفــي

متزايــدً ا بيــن علمــاء االجتمــاع منــذ ميــاد مــا

المقــام األول .وبغيــاب البحــث األساســي

يســمى «التحــوّ ل الثقافــي »Cultural Turn

أو ُضعفــه فــي دراســة اإلنســان ككائــن ثقافــي

فــي أواخــر التســعينات مــن القــرن الماضــي

بالطبــع ،فإنــه يصعــب االطمئنــان علــى مصداقيــة

( .)Wolff 1999: 503فالماركســية والبنيويــة

الــرؤى المعرفية/العلميــة والنتائــج الميدانيــة

الوظيفيــة والتحليــل النفســي والتفاعليــة الرمزيــة

التــي تتوصــل إليهــا العلــوم االجتماعيــة الحديثــة.

Symbolic Interactionismوالمدرســة الســلوكية

يجــوز وصــف فكــر تلــك العلــوم بأنــه فكــر أعطــى

 Behaviorismكلهــا ذات أطروحــات معرفيــة ورؤى

أولويــة اهتمامــه إلــى مــا يقتــرب مــن المهــم بــد ًلا

فكريــة ال تجعــل منظومــة الرمــوز الثقافيــة أمــ ًر ا

عــن إعطائــه بالكامــل إلــى الجانــب األهــم فــي

لاو لقعلا يف عبطلاب يفاقثلا نئاكلا ناسنإلا
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3 .3ينفرد الجنس البشــري بلعب دور الســيادة/

الثقافيــة (الــذوادي  .)28 :2006وهكــذا يجــوز القــول

الخالفــة فــي هــذا العالــم دون منافســة

بــأن غفلــة رواد العلــوم االجتماعيــة الحديثــة عــن

حقيقيــة لــه مــن طــرف كل األجنــاس األخــرى.

إعطــاء الصــدارة لمنظومــة الرمــوز الثقافيــة فــي

4 .4يتميّــز الجنــس البشــري بطريقــة فاصلــة

هويــة اإلنســان يشــبه عمليــة تغييــب الشــجرة

وحاســمة عــن األجنــاس األخــرى بمنظومــة

واالقتصــار عــن إحضــار فروعها فقط؛ إذ إن وصف

الرمــوز الثقافيــة.

اإلنســان بأنــه اجتماعــي واقتصــادي وسياســي أو
رقمــي Compiègne 2011) (l’Homo Numericus
كمــا ظهــر أخيــ ًر ا ،ال يمكــن رؤيتــه وتجســمه
كحقيقــة ميدانيــة بــدون حضــور منظومــة الرمــوز
الثقافيــة فــي صلــب هويــة اإلنســان (الحــاج :1967
.),Seidman 2008 : 121 26

5 .5يختــص أفــراد الجنــس البشــري بهويــة
مزدوجــة تتكــوّ ن مــن الجانــب الجســدي/
البيولوجــي الفيزيولوجــي ،مــن ناحيــة ،والجانب
الرمــوزي الثقافــي المشــار إليــه فــي  ،4مــن
ناحيــة ثانيــة.
والســؤال البحثــي والفكــري المشــروع بهــذا

مالحظات رئيسة حول
تميّز الجنس البشري

الصــدد هــو :أولًا هــل مــن عالقــة بيــن تلــك المعالم
الخمســة التــي يتم ّيــز بهــا اإلنســان؟ وثان ًيــا :هــل أن

نأتــي اآلن إلــى ُصلــب المعطيــات البحثيــة
والفكريــة التــي ســمحت لنــا بإرســاء اإلطــار

ـما فــي المعالــم
الرمــوز الثقافيــة تؤثــر تأثيـ ًر ا حاسـ ً
األربعــة األخــرى؟

الفكــري لهــذه األطروحــة الثقافيــة الجديــدة.

هنــاك عالقــة مباشــرة بيــن المعلميــن  1و .2إذ

تســتند مقولتنــا هــذه (اإلنســان كائــن ثقافــي

إن النمــو الجســمي البطــيء عنــد أفــراد الجنــس

بالطبــع) علــى مالحظــات فكريــة وبحثيــة شــخصية

البشــري يــؤدي بالضــرورة إلــى حاجتهــم إلــى معــدل

جديــدة حــول خمســة معالــم ينفــرد بهــا الجنــس

س ّ
ــن أطــول يمكنهــم مــن تحقيــق مراحــل النمــو
ِ

البشــري عــن غيــره مــن عالــم الحيوانــات ،مثــ ًلا:

والنضــج المختلفــة والمتعــددة المســتويات .أمــا

.1

1يتصــف

النمــو

الجســمي

(البيولوجــي

الفيزيولوجــي) ألفــراد الجنــس البشــري
ببــطء شــديد مقارنــة بســرعة النمــو
الجســدي الــذي نجــده عنــد بقيــة الحيوانــات.
2 .2يتمتــع أفــراد الجنــس البشــري بأمــد حيــاة
(ســن) أطــول مــن عمــر معظــم الحيوانــات.

الهويــة المزدوجــة التــي يتصــف بهــا اإلنســان فإنها
أيضــا ذات عالقــة مباشــرة بالعنصــر الجســدي
(المعلــم  )1لإلنســان ،مــن جهــة ،والعنصــر
الرمــوزي الثقافــي (المعلــم  ،)4مــن جهــة أخــرى.
وبالنســبة لســيادة الجنــس البشــري
فهــي

ذات

عالقــة

قويــة

ومباشــرة

بالمعلميْ ــن  5و :4الهويــة المزدوجــة والرمــوز
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الثقافيــة .والعنصــر المشــترك بيــن هذيــن
المعلميْ ــن هــو منظومــة الرمــوز الثقافيــة.
ومــن ّ
ثــم ،يتجلــى الــدور المركــزي والحاســم
لمنظومــة الرمــوز الثقافيــة فــي تمكيــن
اإلنســان وحــده مــن الســيادة  /الخالفــة فــي
هــذا العالــم.

مقدرة مقولتنا على التفسير
إن الرمــوز الثقافيــة تســمح أيضــا بتفســير
المعلميــن  1و .2فالنمــو الجســمي البطــيء
عنــد اإلنســان يمكــن إرجاعــه إلــى كــون
أن عمليــة النمــو الشــاملة عنــده تشــمل
جبهتيــن:

الجبهــة

الجســمية

والجبهــة

ً
خالفــا للنمــو
الرموزيــة الثقافيــة .وهــذا
الجســدي الســريع عنــد الكائنــات األخــرى
بســبب فقدانهــا لمنظومــة الرمــوز الثقافيــة
بمعناهــا

البشــري

الواســع

والمعقــد.

وهــذا يعنــي أن نمــو الكائــن البشــري علــى
مســتويين يــؤدي بالضــرورة إلــى بــطء عمليــة
النمــو ككل عنــده :أي علــى الجبهتيــن .وبعبــارة
أخــرى ،فانصــراف كل جهــود عمليــة النمــو
عنــد اإلنســان إلــى جبهتيــن -ال جبهــة واحــدة-
يعطــل ســرعة النمــو علــى الجبهتيــن عنــد
اإلنســان :أي إلــى بــطء فــي النمــو الجســدي
وبــطء فــي النمــو الرمــوزي الثقافــي .يلخــص
الرســم التالــي مركزيــة منظومــة الرمــوز
الثقافيــة فــي ذات اإلنســان ،فيعطــي بذلــك
مشــروعية قويــة لمقولــة اإلنســان كائــن
رمــوزي ثقافــي بالطبــع.

نظرية الرموز الثقافية
هنــاك مشــروعية فكريــة ومنهجيــة لوصــف
هــذا اإلطــار التحليلــي للرمــوز الثقافيــة بأنــه يمثــل
نظريــة؛ ألن النظريــة هــي ذلــك اإلطــار الفكــري
الــذي يفســر عــددً ا مــن الظواهــر المختلفــة
[. ]17-1 : 2001 Turnerوهــذا مــا ُتبيّنــه مقولــة الرمــوز
الثقافيــة عندنــا .فالمعالــم  ،3 ،2 ،1و 5المميــزة
لإلنســان فــي الرســم هــي حصيلــة لمركزيــة
الرمــوز الثقافيــة فــي هويــة اإلنســان .ومــن هنــا
ُ
مشــروعية اســتعمال الرمــوز الثقافيــة
تأتــي
لبنــاء نظريــة لفهــم وتفســير طبيعــة اإلنســان
وســلوكيات النــاس وشــؤون مجتمعاتهــم .إن
مركزيــة الرمــوز الثقافيــة فــي هويــة اإلنســان أدت
عندنــا إلــى بــروز مفهــوم جديد نســميه البيولوجيا
الرموزيــة الثقافيــة  CS Biologyأي أن الرمــوز
الثقافيــة تؤثــر حتــى فــي هندســة جســد اإلنســان
مــن حيــث بــطء نمــوه وطــول أمــد حياتــه .إنــه
مفهــوم معاكــس لمفهــوم السوســيوبيولوجيا
 Sociobiologyالــذي يــرى أنــه يمكــن تفســير
الكثيــر مــن الســلوكيات االجتماعيــة والثقافيــة
ً
انطالقــا مــن معطيــات بيولوجيــا
البشــرية
اإلنســان ()Wilson 1970

لاو لقعلا يف عبطلاب يفاقثلا نئاكلا ناسنإلا

اللغة ونشأة الثقافة
في المجتمع البشري
وعنــد التســاؤل عــن أهــم عنصــر فــي
منظومــة الرمــوز الثقافيــة يقــف وراء ميــاد هــذه
المنظومــة المميــزة للجنــس البشــري؛ فــإن
اللغــة البشــرية المنطوقــة والمكتوبــة تكــون
هــي وحدهــا المؤهلــة لبــروز منظومــة الرمــوز
الثقافيــة؛ فــا يمكــن تخيــل وجــود بقيــة عناصــر
تلــك المنظومــة كالديــن والعلــم والفكــر دون
حضــور اللغــة البشــرية المنطوقــة علــى األقــل.
ومــن ثــم جــاءت مشــروعية اعتبارنــا أن اللغــة هــي
ً
جميعــا .ونظــ ًر ا لمركزيــة
أم الرمــوز الثقافيــة
اللغــة المنطوقــة والمكتوبــة فــي نشــأة منظومــة

31

ً
ناطقــا
هــذا الواقــع ،فاإلنســان ليــس حيوا ًنــا
فحســب كمــا قــال قدمــاء الفالســفة بــل هــو أيضــا
كائــن رمــوزي ثقافــي بالطبــع.

القرآن ومركزية الرموز الثقافية
في اإلنسان
ال تســتند مقولــة اإلنســان كائــن ثقافــي
بالطبــع فــي هــذا البحــث علــى منهجيــة تحليــل
العقــل فقــط ،بــل هــي تعتمــد ً
أيضــا علــى مــا
يتضمنــه تــراث النقــل للثقافــة اإلســامية وفــي
طليعتهــا القــرآن الكريــم .نحــاول هنــا اكتشــاف
مركزيــة الرمــوز الثقافيــة فــي هويــة اإلنســان مــن
خــال بعــض اآليــات التــي ورد فيهــا ذك ـ ُر الســمع.

الرمــوز البشــرية أو الثقافــة ،فــإن وصف اإلنســان

مــن الالفــت للنظــر أن عامــة النــاس

بأنــه حيــوان ناطــق وصــف مشــروع جــدً ا؛ ألن أكثــر

وخاصتهــم فــي المجتمعــات البشــرية يعتبــرون

مــا يميــز الجنــس البشــري عــن بقيــة األجنــاس

البصــر أهــم مــن الســمع .فينظــرون ،مثــ ًلا ،إلــى

األخــرى ويعطيــه الســيادة عليهــا بواســطة

إعاقــة العمــى علــى أنهــا أخطــر وأبشــع مــن

منظومــة الرمــوز الثقافيــة هــي اللغــة المنطوقــة

إعاقــة الصمــم .يجــوز تفســير هــذا الســلوك

والمكتوبــة .إذن ،فاللغــة هــي منشــئة ظاهــرة

بســبب أن العمــى ظاهــرة فيزيولوجيــة ماديــة

الثقافــة نفســها.

ظاهــرة تراهــا عيــون المبصريــن بينمــا الصمــم ال

يتبيــن ممــا ســبق أن مقولتنــا ُتعلــن أن
منظومــة الرمــوز الثقافيــة هــي ذلــك الجانــب غيــر
البيولوجــي الفيزيولوجــي لهويــة اإلنســان الثنائيــة
التركيبــة (منظومــة الرمــوز الثقافيــة +الجســم).
وأن الرمــوز الثقافيــة هــي مربــط الفــرس فــي
هويــة الكائــن البشــري .أي أن هيمنتــه علــى
بقيــة الكائنــات األخــرى وســيادته عليهــا يأتــي مــن
الجانــب غيــر المــادي فــي هويتــه المزدوجــة .ومــن

يتجلــى فيزيولوجيــا وماديــا للناظريــن مثــل العمــى
األمــر الــذي جعــل معظــم النــاس يميلــون الــى
اعتبــار حاســة البصــر أكثــر أهميــة وقيمــة مــن
حاســة الســمع .وهــي رؤيــة جماعيــة وشــعبية
ال تتناقــض مــع التحليــل الموضوعــي للظاهــرة
فحســب ،كمــا ســنرى ،وإنمــا تتناقــض أيضــا مــع
مــا تشــير إليــه اآليـ ُ
ـات القرآنيــة التــي تتحــدث عــن
الســمع والبصــر .وينبغــي اإلشــارة هنــا أن قيمــة
األشــياء ال تأتــي فقــط مــن طبيعتهــا الذاتيــة
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وإنمــا قــد تأتــي ً
أيضــا مــن اســتعمالها كواســطة
لتحقيــق أشــياء أخــرى .وينطبــق هــذا علــى حاســة
الســمع لــدى اإلنســان .فاألهميــة العظمــى
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لحاســة الســمع عنــد اإلنســان ال تعــود مباشــرة

فتقــدم ذكــر الســمع علــى البصــر أربــع عشــر

إلــى الســمع نفســه وإنمــا تأتيــه بطريقــة غيــر

مــرة فــي تلــك اآليــات يوحــى بــأن هــذا التقديــم

مباشــرة مــن منظومــة الرمــوز الثقافيــة التــي

أمــر مقصــود وليــس مجــرد صدفــة .ومــن أهــداف

ينفــرد بهــا اإلنســان عــن غيــره مــن الكائنــات ،كمــا

تقديــم كلمــات علــى كلمــات أخــرى فــي أســلوب

رأينــا؛ إذ لــو كان األمــر يرجــع مباشــرة إلــى حاســة

نصــوص اللغــة العربيــة وغيرهــا مــن اللغــات هــو

الســمع فقــط لمــا تأهــل الجنــس البشــري وحــده

إبــراز أهميــة وأفضليــة الكلمــات المتقدمــة

للســيادة علــى وجــه الكــرة األرضيــة .وهكــذا يمكــن

علــى الكلمــات المتأخــرة ،ومنــه ،فتقديــم كلمــة

صياغــة الهويــة المم ّيــزة لإلنســان فــي المعادلــة

الســمع كاســم أو فعــل أو وصــف علــى مثيالتهــا

التاليــة :اإلنســان = الرمــوز الثقافيــة  +الســمع

مــن كلمــة بصــر يشــير بكثيــر مــن الوضــوح

ُ
ُ
والمؤهــات
االســتعدادات
حيــث ال تســتطيع

والشــفافية إلــى أن أهميــة حاســة الســمع تفــوق

الفطريــة للرمــوز الثقافيــة فــي اإلنســان أن تــرى

كثيــ ًر ا حاســة البصــر.

النــور وتتطــور وتبلـ َ
ـغ أشــدها إذا وُ لــد اإلنســان أصم
أو أصبــح أصــم فــي الســنوات األولــى لطفولتــه.
وبعبــارة أخــرى ،فــا وجــود لإلنســان باعتبــاره كائ ًنــا
ثقاف ًيــا فــي الصميــم بــدون التفاعــل بيــن عنصـ ْ
ـري
الرمــوز الثقافيــة وحاســة الســمع لديــه اللذيْــن
يمثــان الركيزتيْ ــن األساســيتيْ ن فــي تكويــن الهويــة
الثقافيــة لإلنســان.

تفوّق السمع على البصر

تســمح صــدارة كلمــة السميع/ســميع
علــى كلمــة بصيــر فــي اآليــات المذكــورة وغيرهــا
بالقــول إن حاســة الســمع أهــم مــن حاســة
البصــر .وهــذا مــا تؤكــده مقارنـ ُ
ـة األعمــى باألصم
منــذ الــوالدة أو الطفولــة المبكــرة فــي ميــدان
كســب المعرفــة والعلــم واإلبحــار فيهمــا.
فمعــروف أن بعــض األفــراد المصابيــن بإعاقــة
العمــى مــع الــوالدة أو بعدهــا بســنوات قليلــة
قــادرون علــى أن يصبحــوا علمــاء ومفكريــن

دائمــا
فقــد أحصينــا  14آيــة يُذكــر فيهــا
ً

مرموقيــن يُشــار إليهــم بالبنــان .بينمــا ال تســمح

الســمع قبــل البصــر عنــد اإلنســان وعنــد هللا.

إعاقــة الصمــم عنــد الــوالدة بالتأهــل للفــوز فــي

ۡ
َّ َ
نس ـ َ
خ لَ ۡق َن ــا ٱل ِإ َ ٰ
ـن مِن
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آفــاق العلــم والمعرفــة؛ ألنهــا إعاقــة تحــرم
اإلنســان مــن تع ّلــم اللغــة وبالتالــي مــن
منظومــة الرمــوز الثقافيــة ميــزة اإلنســان
الكبــرى .ومثــال طــه حســين عميــد األدب

لاو لقعلا يف عبطلاب يفاقثلا نئاكلا ناسنإلا
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العربــي األعمــى منــذ الصغــر نمــوذج علــى قــدرة

علــى جانــب الطبيعــة الصوتيــة للرمــوز اللغويــة.

حاســة الســمع مــن التمكيــن لألفــراد فــي طلــب

وهكــذا تتجلــى العالقــة الفطريــة والعضويــة

العلــم والمعرفــة والتفــوق فيهمــا بامتيــاز رغــم

ُ
واألذن كحاســة ســمع
بيــن اللغــة كأصــوات

إعاقــة العمــى .لقــد جــاء فــي مقدمــة ابــن خلــدون

لهــا .ومــن الصعــب تخيــل ميــاد بقيــة عناصــر

أن العــدل أســاس العمرانوبالمثــل يجــوز

منظومــة الرمــوز الثقافيــة ،كالفكــر والديــن

القــول إن الســمع أســاس المعرفــة والعلــم

والعلــم والقيــم ،مــع الغيــاب الكامــل للغــة

ً
كائنــا ثقاف ًيــا بالطبــع
لــدى اإلنســان وجعلــه

كأصــوات بشــرية .أي أن اللغــة هــي المنشــئة

ً
أيضــا.
وبالتالــي عمرانيًــا بالطبــع

والناقلــة للرمــوز الثقافيــة بيــن النــاس فــي
المجتمــع الواحــد وبيــن الشــعوب وبيــن األمــم

السمع أصل ثقافة اإلنسان

وبيــن الحضــارات اإلنســانية.

تكمــن األهميــة الكبــرى لحاســة الســمع

ُ
الصمت عن الوظيفة العظمى للسمع

لإلنســان .فالســمع هــو ،إذن ،الوســيلة األولــى

ُ
معظــم المفســرين للقــرآن
ال يــكاد

التــي يســتطيع بواســطتها اإلنســان تع ّلــم

الكريــم يذكــرون شــيئا علميًــا عــن الحكمــة

منظومــة اللغــة والرمــوز الثقافيــة .فهــذه

مــن تقديــم كلمــة الســمع علــى كلمــة البصــر

األخيــرة هــي أبــرز وأهــم مــا ينفــرد بــه الجنــس

ُ
البعــض منهــم
فــي اآليــات القرآنيــة .يكتفــي

البشــري عــن غيــره مــن األجنــاس األخــرى وهــي

بذكــر عــدد اآليــات ( )14التــي يأتــي فيهــا ذكــ ُر

التــي تعطيــه مقاليــد الســيادة الكاملة/الخالفــة

الســمع قبــل البصــر .وأن الجنيــن فــي بطــن

علــى بقيــة المخلوقــات علــى ســطح األرض.

أمــه يســمع قبــل أن يبصــر .وأن اإلنســان

وللتعـرّف أكثــر علــى وظيفــة حاســة الســمع فــي

ال يمكنــه ســماع صوتيْ ــن مختلفيــن فــي آن

ميــاد منظومــة الرمــوز الثقافيــة عنــد اإلنســان

واحــد ،بينمــا يمكنــه إبصــار أكثــر مــن شــيء

والعالقــة العضويــة بينهمــا ،ينبغــي أو ًلا

بالعيــن الواحــدة .نســتطيع بذلــك فهــم

معرفــة طبيعــة اللغــة التــي نعتبرُهــا أمَّ الرمــوز

الحكمــة مــن إيــراد الســمع باإلفــراد وإيــراد

ً
جميعــا .فابــن جنــي العالــم اللغــوي
الثقافيــة

األبصــار بالجمــع .فهــذا الوصــف االيجابــي

العربــي الشــهير يُعــرّف اللغــة علــى «أنهــا

ً
وصفــا
لبعــض معالــم حاســة الســمع يُعتبــر

كل قــوم عــن أغراضهــم».
أصــوات يعبّــر بهــا ّ

ـب
موضوع ًيــا للســمع فــي حــد ذاتــه .لكــن يصعـ ُ

وهــو تعريــف دقيــق فــي جوهــره ومتناســق كثيـ ًر ا

علــى المفســرين وغيرهــم االهتــداء إلــى أهــم

مــع تعريفــات اللغــة عنــد الباحثيــن المعاصرين.

وظيفــة يؤديهــا الســمع والمتمثلــة فــي أهــم

فابــن جنــي وعلمــاء اللغــة المحدثــون يؤكــدون

شــيء علــى اإلطــاق يتميــز بــه الجنس البشــري

فــي كونــه ســبي ًلا لتحقيــق الطبيعــة الثقافيــة
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أال وهــي منظومــة الرمــوز الثقافيــة .ففهــم

فهويــة اإلنســان هــي ،إذن ،هويــة رموزيــة

مــا وراء أفضليــة الســمع يحتــاج إلــى إدراك

ثقافيــة فــي الصميــم يتميــز بهــا عــن غيــره مــن

بالنســبة

الكائنــات بســبب تمتــع اإلنســان بــكل مــن

لمكانــة منظومــة الرمــوز الثقافيــة فــي هويــة

حاســة الســمع ومنظومــة الرمــوز الثقافيــة.

اإلنســان .فمقولتنــا للرمــوز الثقافيــة فــي هــذه

ْ
بينمــا حُ
ُ
األجنــاس
رمــت مــن هــذه األخيــرة

الورقــة ُتعلــن بوعــي كامــل أن الرمــوز الثقافيــة

األخــرى األمــر الــذي جعلهــا عاجــزة ،رغــم تمتعهــا

هــي بيــت القصيــد فــي كينونــة اإلنســان -كمــا

بالســمع ،عــن إنشــاء منظومــات ثقافيــة

يبيّــن ذلــك الرســم الســابق -األمــر جعلنــا فــي

مشــابهة لمنظومــة الرمــوز الثقافيــة عنــد

هــذه المقالــة ننــادي بــأن اإلنســان كائــن

اإلنســان .ومــن ثــم ،فزمالــة الســمع والرمــوز

ثقافــي بالطبــع قبــل أن يكــون اجتماعيًــا أو

الثقافيــة شــرطان أساســيان ومؤسســان

سياســيًا أو اقتصاديًــا بالطبــع ،كمــا تقــول

لظهــور اإلنســان ككائــن متميــز وقــادر وحــده

العديــد مــن نظريــات العلــوم االجتماعيــة

علــى الســيادة/الخالفة فــي هــذا العالــم

الحديثــة .فمقولتنــا ُتعطــي مشــروعية واضحــة

المترامــي األطــراف .وهكــذا يتجلــى ســموُّ دور

وصريحــة لتفضيــل الســمع علــى البصــر.

الســمع علــى دور البصــر -فــي التحليــل العقلــي

فالســمع وليــس البصــر هــو األســاس

والتــراث النقلــي -فــي كســب اإلنســان لرهــان

الضــروري لتع ّلــم اللغــة ونشــأة منظومــة

هويتــه الثقافيــة .ومــن ثــم ،فثنائيــة الســمع

الرمــوز الثقافيــة عنــد اإلنســان .أي أن حاســة

والرمــوز الثقافيــة تجعــل مــن اإلنســان كائ ًنــا

الســمع هــي ملكــة نشــأة وحمايــة وتطــور

مؤسســا لظاهــرة
ثقافيًــا بالطبــع ومــن ثــم
ً

واكتمــال منظومــة الرمــوز الثقافيــة عنــد كافــة

العمــران البشــري بطريقــة فريــدة ال تضاهيــه

بنــي البشــر .أال تؤهــل هــذه الوظيفــة الســامية

فيهــا بقيــة الكائنــات األخــرى.

معرفي/إيبســتيمولوجي

عميــق

الســمع للحصــول علــى تأشــيرة األفضليــة
علــى البصــر وغيــره مــن الحــواس األخــرى لــدى
اإلنســان كمــا ُتشــير آيــات القــرآن الكريــم؟
فاألهميــة العظمــى لحاســة الســمع تتجلــى
فــي كونهــا الوســيلة األولــى والمبجلــة لخلــق
عالــم الرمــوز الثقافيــة المميّــزة الــذي يُؤهــل
اإلنســان وحــده ليكــون ســيد هــذا العالــم أو
خليفــة هللا فــي األرض والكائــن العمرانــي
األول بامتيــاز حســب ابــن خلــدون.

َ
عظمــة دور الســمع
يُبــرز مــا وقــع ذكــرُه
التــي تأتــي مــن مصاحبتــه وخداماتــه الثمينــة
ألهــم شــيء فــي اإلنســان :منظومــة الرمــوز
الثقافيــة .أال ُتشــبه هــذه العالقــة مــا يشــير
إليــه القــول المعــروف« :إن وراء كل رجــل
عظيــم امــرأة؟» يجســم الرســم التالــي ميــاد
الرمــوز الثقافيــة بواســطة حاســة الســمع
وارتباطهــا المتواصــل معــه:

لاو لقعلا يف عبطلاب يفاقثلا نئاكلا ناسنإلا

مصــدر تفـوّق/تميّــز اإلنســان
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َ َّ َ َ
ــم َءاد َم
يجــوز التأويــل ومنــه القــول إن معنــى «ع ل
ۡ َ ۡ َ ٓ ُ َّ
ــم ا َء كل َه ــا» مرشــح بقــوة لكــي يكــون مرادفــا
ٱل أس
لمفهــوم منظومــة الرمــوز الثقافيــة أهــم معلــم
ينفــرد بــه آدم/اإلنســان عــن المالئكــة وغيرهــا مــن
الكائنــات وســبب تأهلــه وحــده للخالفــة ولتشــييد
المشــروع العمرانــي البشــري بالتعبيــر الخلدونــي.

حتمية ميالد العقل في حُ ضن
الرموز الثقافية
إن مركزيــة الرمــوز الثقافيــة فــي هويــة اإلنســان
ْ
منظــوري العقــل والنقــل كمــا رأينــا فــي
مــن
فقراءتنــا هــذه عــن طريــق العقــل والنقــل

الصفحــات الســابقة تــزداد قــوة بمــا وجدنــاه ،مثـ ًلا،

لــدالالت تفضيــل الســمع علــى البصــر فــي النــص

مــن عالقــات متينــة بيــن الرمــوز الثقافيــة وبيــن

القرآنــي يُفيــد أن منظومــة الرمــوز الثقافيــة هــي

طــول عمــر اإلنســان وســيادته فــي العالــم ،وتأخــر

أهــم مــا يتميــز بــه اإلنســان عــن بقيــة الكائنــات.

مشــي األطفــال مقارنــة بالمشــي المبكــر لــدى

ـل مثــل هــذا الفهــم ألثمــن مــا تحتضنــه هويــة
ولعـ ّ

صغــار الحيوانــات وعالقــة خلــود الفكــر البشــري

اإلنســان (منظومــة الرمــوز الثقافيــة) يســاعد علــى

بالرمــوز الثقافيــة (الــذوادي .)148-135 :2012

كســب رهــان وضــوح شــفاف بالنســبة لمعنــى
آيــة قرآنيــة أخــرى تبنــى فــي تأويلهــا المفســرون

َ َ َّ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٓ
ــم ا َء
تأويــات مختلفــة؛ إنهــا آيــة ﴿وع ل ــم ءادم ٱل أس
ُ َّ
كل َه ا﴾البقــرة 31؛ فاآليــة تشــير بوضــوح إلــى أن
ۡ َ َ
َ
إســناد الخالفــة آلدم وحــده ﴿ َوِإذ ق ــال َر ُّب ــك
ۡ َ
ۡ َ َ ٰٓ َ
ّ
َ َ ٗ
ٞ
ل ئ ِك ـةِ إِن ِــي َج ا ِع ــل ف ِــي ٱل أ ِ
ۡرض خ ل ِيف ــة ۖ﴾ البقــرة 30
ل ِل م
َ َّ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ُ َّ
َ
مرتبــط شــديد االرتبــاط بـ«ع ل ــم ءادم ٱل أس ــم اء كل ه ــا»
الميــزة الفريــدة التــي يتمتــع بهــا الجنــس البشــري
دون ســواه مــن المخلوقــات كمــا تصــرّح بذلــك
اآليــات األخــرى فــي نفــس الســورة .وكمــا رأينــا،
يفيــد التحليــل العقلــي والنقلــي أن هــذه الميــزة
الغاليــة هــي منظومــة الرمــوز الثقافيــة .وهكــذا

وتدعيمــا لمقولــة هــذا البحــث (اإلنســان كائــن
ً
ثقافــي بالطبــع) نحــاول اآلن كشـ َ
ـف الحجــاب عــن
العالقــة الوثيقــة التــي تربــط بيــن منظومــة الرمــوز
الثقافيــة وبيــن أعــز مــا يميــز اإلنســان عــن ســواه
مــن الكائنــات األخــرى أال وهــو العقــل؛ فالنجاح في
يحســن القــدرة علــى فهــم وتفســير
هــذا المســعى
ّ
أفضــل لمركزيــة منظومــة الرمــوز الثقافيــة فــي
هويــة اإلنســان ومــن ّ
ثــم كســب رهــان التقــدم
والنضــج فــي التنظيــر حــول الظواهــر اإلنســانية
الفرديــة والجماعيــة.

36

دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

العقل والرموز الثقافية

العدد  | 16شتاء  2022م

ميــزة كاملــة لإلنســان ممــا يســمح بالقــول إن
هنــاك علــى األقــل عالقــة ارتبــاط correlation

َ
عامــة النــاس :مــا الــذي
عندمــا يســأل المــرءُ

بيــن االثنيــن وربمــا تكــون هــذه العالقــة أكثــر مــن

يم ّيــز اإلنســان عــن بقيــة الكائنــات الحيــة األخــرى؟

ذلــك :عالقــة ســبب بمســبَّب .أي أن العقــل هــو

طالمــا تكــون إجابــة األغلبيــة أن العقــل هــو أكثــر

ســبب وجــود تلــك المنظومــة لــدى اإلنســان أو

األشــياء التــي ينفــرد بهــا الجنــس البشــري

العكــس .وهــذا يحتــاج إلــى رفــع االلتبــاس فــي

علــى وجــه األرض .وهــي إجابــة ذات مصداقيــة

مســألة متشــابكة جــدا تشــبه قضيــة هــل الدجاجــة

عاليــة .ومــع ذلــك ،فــإن الفضــول العلمــي ال

نتيجــة للبيضــة أم البيضــة نتيجــة للدجاجــة؟

يكتفــي بتلــك اإلجابــة البســيطة ،بــل يريــد معرفــة
العوامــل التــي تــؤدي إلــى وجــود ظاهــرة العقــل
لــدى اإلنســان دون ســواه مــن الكائنــات .ولكســب
رهــان رصيــد المعرفــة الــازم لتفســير ظاهــرة
العقــل يمكــن للباحــث أن يتبنــى منهجيــة شــفافة
الطــرح للموضــوع فــي ثالثــة معالــم1 :ـ التعــرف
علــى إمكانيــة وجــود ســمات أخــرى يتميــز بهــا
ً
أيضــا اإلنســان بطريقــة قاطعــة كمــا هــو الحــال

وهكــذا يمكــن القــول إن العقــل ومنظومــة
الرمــوز الثقافيــة همــا ميزتــان بارزتــان فــي
اإلنســان .وعلى مســتوى ثان فإن ظاهرة ســيادة
اإلنســان فــي العالــم يُرجعهــا عامــة النــاس إلــى
مواهــب العقــل المتم ّيــزة .بينمــا تفســرها بحوثنــا
بمركزيــة الرمــوز الثقافيــة فــي هُ ويــة اإلنســان كمــا
ســبق تشــخيص ذلــك فــي الرســميْ ن الســالفين.

فــي انفــراده بالعقــل ،و2ـ وفــي حــال وجــود تلــك

فمنطــق المعطيــات والتحليــل لهــذه

الســمات ُتطـرَح فرضيــة وجــود عالقــة بينهــا وبيــن

العالقــة المتشــابكة بيــن منظومــة الرمــوز

ظاهــرة العقــل3 .ـ إن التأكــد مــن وجــود عالقــة

الثقافيــة والعقــل يســمح بالقــول إن َتم ُّلــك

بيــن الســمات الــواردة فــي  1وظاهــرة العقــل لــدى

اإلنســان لتلــك المنظومــة الثقافيــة هــو الســبب

اإلنســان يســاعد علــى فهــم وتفســير أصــل جــذور

الرئيــس األول لتأهلــه المتــاك مواهــب العقــل.

منبــت العقــل كخاصيــة يتميــز بها اإلنســان وحده.

يمكــن تقديــم حُ جتيــن لصالــح هــذه الرؤيــة .أولًا:

فبحوثنــا المتواصلــة منــذ  1990قادتنــا إلــى التأكــد
مــن أن اإلنســان يتميــز عــن غيــره مــن الــدواب
بمنظومــة الرمــوز الثقافيــة ،كمــا وقــع بيانــه.
فهــذه المنظومــة هــي ميــزة بشــرية بــكل وضــوح
ُتلبــي مــا يتطلبــه مــا جــاء فــي رقــم  .1أمــا احتمــال
وجــود عالقــة بيــن الرمــوز الثقافيــة وظاهــرة العقل
فهــذه فرضيــة مقبولــة بســبب أن ك ًلا منهمــا هــو

ال تملــك الكائنــات األخــرى منظومــة الرمــوز
الثقافيــة التــي يتمتــع بهــا الجنــس البشــري .ومــن
ثـ ّ
ـم ،فهــي فاقــدة لنوعيــة العقــل البشــري .ثان ًيــا:
يتجلــى تأثيــر الرمــوز الثقافيــة علــى طبيعــة العقــول
لــدى النــاس فــي ثالثــة أصنــاف لتلــك العقــول:
العقــول األميــة والعقــول المتعلمــة والعقــول
المفكــرة العظيمــة كمــا ســنرى.

لاو لقعلا يف عبطلاب يفاقثلا نئاكلا ناسنإلا

ُ
مؤشرات عالقة العقل بالرموز
الثقافية
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فالمــخ يتكــون مــن عناصــر بيولوجيــة فيزيولوجيــة
ونرولوجيــة ،مــن جهــة ،ومنظومــة الرمــوز
الثقافيــة ،مــن جهــة ثانيــة .يمثــل الكورتاكــس

وللتقــدم فــي مســيرة كشــف الحجــاب عــن

األمامــي تلــك المنطقــة الخاصــة الخصبــة لنشــأة

طبيعــة العالقــة بيــن العقــل ومنظومــة الرمــوز

منظومــة الرمــوز الثقافيــة وفــي طليعتهــا اللغــة

الثقافيــة ،فمــن المناســب فــي المقــام األول

والفكــر وتطورهمــا ونضجهمــا عنــد اإلنســان.

ُ
طــرح بعــض المالحظــات التــي قــد تســاعد علــى

فالعقــل والرمــوز الثقافيــة همــا ،إذن ،صفتــان

القــرب مــن الوضــوح مــن المســألة الغامضــة قيــد

يختــص بهمــا اإلنســان ممــا يطــرح فرضيــة

التحليــل وذلــك بذكــر بعــض مؤشــرات االرتبــاط

وجــود عالقــة ترابــط قويــة بيــن االثنيــن .تصلــح

بيــن تلــك المنظومــة والعقــل:

هــذه العالقــة الفرضيــة لكــي يُقــال معرفيًــا/

1ـ إن القــراءة والتعلــم بواســطة الذهــاب
إلــى المــدارس أو بطريقــة مســتقلة يُعطــي
ّ
يمكنانــه مــن فهــم
وعلمــا
عقــل اإلنســان معرفــة
ً
أفضــل لكثيــر مــن األشــياء واألمــور فــي الحيــاة.
وهــذا يعنــي أن عقــل اإلنســان المتعلــم يملــك
قــدرة أكبــر مــن عقــل اإلنســان األمــي علــى الفهــم
والتفســير لعديــد الظواهــر ومجريــات الحيــاة.
ويتضــح مــن هــذا المثــال أن االســتعمال لبعــض
عناصــر منظومــة الرمــوز الثقافيــة كقــراءة اللغــة
وكتابتهــا وتعلــم بعــض المعلومــات العلميــة
حســن مــن
واألفــكار والقيــم الدينيــة والثقافيــة ُت ّ
مســتوى قــدرة العقــل بصفــة عامــة علــى اإلدراك
والفهــم والتفســير لكثيــر مــن الظواهــر واألشــياء
فــي محيطــه المباشــر القريــب علــى األقــل.

إبســتيمولوجيا إن منظومــة الرمــوز الثقافيــة
هــي المصــدر األول لتجســيم ظاهــرة العقــل
لــدى أفــراد الجنــس البشــري؛ إذ إن غيــاب الرمــوز
الثقافيــة لــدى األجنــاس األخــرى ،كمــا وقعــت
اإلشــارة ،حرمهــا مــن تمتعها بمواصفــات العقل
البشــري .وهكــذا ،يصعــب الحديــث عــن العقــل
اإلنســاني دون وجــود منظومــة الرمــوز الثقافيــة.
وبعبــارة أخــرى ،فاإلنســان ككائــن عاقــل هــو كائــن
ّ
ومكثــف االســتعمال لعناصــر منظومــة
واســع
الرمــوز الثقافيــة األمــر الــذي يســاعد علــى تفســير
ظاهــرة ثالثــة أنــواع مــن العقــول وهــي العقــول
األميــة والعقــول المتعلمــة والعقــول المفكــرة
ً
الحقــا علــى النــوع األخيــر مــن هــذا
العظيمــة .نركــز
التصنيــف مســتعملين العقــل الخلدونــي المفكــر
مثــا ًلا لتأثيــر منظومــة عالــم الرمــوز الثقافيــة

 2ـ إن االعتمــاد علــى العقــل كوســيلة وأداة

العربيــة اإلســامية فــي ميــاد العقــل العمرانــي

إلنشــاء المعرفــة لــدى بنــي البشــر يتطلــب

الرائــد لصاحــب المقدمــة .لنتع ـرّف اآلن علــى مــا

فهــم مكوّ نــات العقــل التــي تمنحــه القــدرة

يقولــه العلــم الحديــث والفكــر المعاصــر حــول

علــى تكويــن المعرفــة والعلــم .يمكــن القــول إن

نشــأة العقــول العظيمــة المفكــرة والمبدعــة.

العقــل اإلنســاني هــو نتيجــة لعنصريــن رئيســين:
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رحابة الرموز الثقافية واإلبداع الفكري
يشــهد التاريــخ البشــري الطويــل عبــر ثقافاتــه
وحضاراتــه المختلفــة بــأن ظهــور العقــول
العظيمــة ال ّر ائــدة فــي المياديــن المعرفيــة
والعلميــة المتنوعــة ارتبــط فــي غالــب األحيــان
بحصــول تلــك العقــول علــى مســتوى علمــي/
معرفــي عــال يتمثــل فــي المعرفــة العالِمــة
كســب رهــان ذلــك أمريــن
المتقدمــة .ويتطلــب
ُ
رئيســين :معرفــة القــراءة والكتابــة ،مــن ناحيــة،
والتمتــع بمســتوى متم ّيــز فــي ميــدان التخصــص
العلمــي ورحــاب المعرفــة الواســعة العامــة ،مــن
ناحيــة أخــرى .فعامــل معرفــة القــراءة والكتابــة
قــد ال يكــون ضرور ًيــا في عمليات اإلبــداع واالبتكار
فــي بعــض مياديــن األنشــطة اإلنســانية ،ولكــن
معرفــة القــراءة والكتابــة تعــدّ ركيــزة أساســية
بالنســبة للعقــول العظيمــة المبتكــرة فــي
معظــم فــروع المعرفــة البشــرية والثقافيــة.
تبــرز النظريــات المعاصــرة بقــوة العالقــة بيــن
اإلبــداع /االبتــكار والمعرفــة البشــرية الرحبــة
( .)Sternberg, 1999: 226-50 ; 2003وفي الواقع
تؤكــد تلــك النظريــات علــى وجــود عالقــة مباشــرة
بيــن االثنيــن (المعرفــة الواســعة واإلبــداع/
االبتكار/الخلــق) ()248 :1999 ,Sternberg؛ إذ يــرى
المنظــرون حــول ظاهــرة اإلبــداع «بأنــه كلمــا كان
المــرء أكثــر وأوســع معرفــة باألشــياء ،كلمــا كان
أســهل عليــه العثــور علــى حلــول مبتكــرة لمــا
يواجهــه» ( .)Kraft, 2005: 22كمــا أن المعرفــة
الواســعة تعطــي اإلنســان القــدرة علــى المبــادرة
المكثفــة فــي القيــام بأنشــطة ذهنية/فكريــة
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 cognitive processesمعقــدة قــد تقــود إلــى
حــاالت التألــق لــدى بعــض البشــر (Kraft, 2005:
 .)17قــد ُت َ
عتبــر مقولــة هــذه النظريــات خالصــة
متســرعة؛ ألنهــا تقلــل مــن دور العامليــن اآلخريــن
(العوامــل االجتماعيــة وســمات الشــخصية
لألفــراد المبدعيــن) فــي عمليــة اإلبداع/الخلــق.
ورغــم دعوتنــا للحــذر ،فــإن العالقــة بيــن المعرفــة
العربيــة اإلســامية العالِمــة والواســعة لصاحب
المقدمــة ،مــن ناحيــة ،وابتــكاره لعلــم العمــران
البشــري الجديــد ،مــن ناحيــة ثانيــة ،تمثــل اختبــا ًر ا
فــي هــذا البحــث لتلــك النظريــات المهتمــة بفهــم
علمــا
وتفســير ظواهــر اإلبداع/االبتكار/الخلــق؛
ً
أن أحــد التعريفــات المتفــق عليــه لإلبــداع يــرى أن
هــذا األخيــر يتمثــل فــي« :قــدرة النــاس علــى تجــاوز
المعلومــات المعروفــة وتخ ّيــل طــرق جديــدة
ومثيــرة للوصــول إلــى صياغة جديدة لمشــاكل
قديمــة» ( .)Sternberg, 2003: Iوهكــذا يجــوز
القــول بــأن رصيــد منظومــة الرمــوز الثقافيــة
التــي يملكهــا العقــل البشــري هــي التــي ُت ّ
مكــن
بعــض العقــول البشــرية مــن النضــج الفكــري
والمعرفــي الرائــد فــي فهــم وتفســير الظواهــر
المتعــددة والمختلفــة فــي هــذا العالــم وهــذا
الكــون الفســيح المترامــي األطــراف .وخالصــة
القــول بهــذا الصــدد ،فظاهــرة العقــل البشــري
مرتبطــة شــديد االرتبــاط بوجــود منظومــة الرمــوز
الثقافيــة فــي مــخ اإلنســان وأن درجــة اســتعمال
العقــل للرمــوز الثقافيــة هــي التــي تحــدد مــدى
مســتوى النضــج الــذي يمكــن أن يبلغــه العقــل
اإلنســاني بمــا فيــه ظاهــرة العقــول العظيمــة
والرياديــة فــي دنيــا المعرفــة والعلــم.

لاو لقعلا يف عبطلاب يفاقثلا نئاكلا ناسنإلا

محددات العقول العظيمة
وعلــى الرغــم ممــا جــاء فــي الســطور
الســابقة؛ فهنــاك حاجــة الستكشــاف والتعــرف
علــى العوامــل الرئيســية المحــددة التــي
تعمــل علــى نشــأة العقــول البشــرية العظيمــة
ذات االبتــكار واإلبــداع فــي مياديــن المعرفــة
اإلنســانية ( .)2يبــدو أنــه توجــد ثالثــة عوامــل
أساســية تؤهــل كثيــ ًر ا العقــول البشــرية
الكتســاب رهــان اإلبــداع والعمــق المعرفــي.
هــذه العوامــل هــي( :أ) المعرفــة الواســعة
والمتينــة لــدى المفكر/العالــم و(ب) المحيــط
االجتماعــي الخصــب بالعوامــل والمؤثــرات
المثيــرة والمثريــة لتفكيــر العقــل البشــري
و(ت) وجــود صفــات خاصــة فــي شــخصية
الفــرد المرشــح للتأهــل ليكــون عضــوً ا فــي
ســرب المبدعيــن والمبتكريــن والعباقــرة فــي
المجتمعــات البشــرية علــى مــر العصــور.
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شــخصيته يمثــان مؤثــرات رئيســة تســاعد
علــى ظهــور وخلــق عقــول عظيمــة مفكــرة بيــن
بنــي البشــر .ومــن جهــة ثالثــة ،فــإن مفهــوم
العقــل والنقــل عنــد المســلمين ال يــكاد يلقــى
قبــو ًلا فــي الثقافــة الغربيــة العالِمــة المعاصــرة
باعتبــاره وســيلة إلرســاء معرفــة ذات مصداقيــة
فــي مياديــن الثقافتيــن  .The Two Culturesإن
مناقشــة هــذا الموضــوع أمــر فــي محلــه فــي زمــن
يســود فيــه تســاؤل جديــد ومتزايــد بالنســبة
لمــدى مصداقيــة كل مــن العلــوم االجتماعيــة
والطبيعيــة فــي العصــر الحديــث وذلــك بســبب
فقــدان الوحــدة المعرفية/اإليبســتيمولوجية
 epistemological unificationفــي ثقافتي هذين
الصنفيــن مــن العلــوم اليــومWallerstein,( .
 .)1999: 243- Wilson, 1999إن العقل المسلم
الجامــع بيــن اســتعمال النقــل والعقــل ال
يدعــو فقــط إلــى الوحــدة اإليبســتيمولوجية بيــن
الثقافتيــن بــل هــو ينــادي كذلــك بوحــدة المعرفة

وفــي محاولتنــا الستكشــاف العبــر مــن

البشــرية المكتســبة عــن طريــق اســتعمال

العقــل الخلدونــي الــذي كتــب المقدمــة ،نــود

العقــل مــع معرفــة الوحــي المنزلــة فــي القــرآن

التركيــز علــى العامــل األول ،أي علــى دور

الكريــم واألحاديــث الصحيحــة لرســول اإلســام.

الرصيــد المعرفــي الرحــب (عالــم الرمــوز

ّ
الحمالــة
فآفــاق معرفــة ابــن خلــدون الواســعة

الثقافيــة) لصاحــب المقدمــة فــي خلــق العقــل

لفكــره العقلــي والنقلــي هيأتــه ليكــون الرائــد

العمرانــي الخلدونــي .يأتــي هــذا التركيــز فــي مكانــه

الفريــد فــي ميــدان علــوم اإلنســان والمجتمــع

المناســب .فمــن جهــة ،نــرى فــي هــذه الورقــة

فــي كامــل التاريــخ البشــري وذلــك بإنشــائه

أن المعرفــة الواســعة (عالــم الرمــوز الثقافيــة)

علمــا جديــدً ا هــو علــم
فــي القــرن الرابــع عشــر
ً

هــي أمــر أساســي إلمكانيــة بــروز عقــول متميــزة

العمــران البشــري.

فــي ميــدان الثقافــة والفكــر .ومــن جهــة ثانيــة،
فــإن ك ًلا مــن العوامــل االجتماعيــة المحيطــة
باإلنســان والســمات الخاصــة التــي تتصــف بهــا
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دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

العقل الخلدوني ولباس الرموز
الثقافية العربية اإلسالمية
بــكل المقاييــس يمثــل العقــل العمرانــي
الخلدونــي الــذي ألــف المقدمــة فــي القــرن الرابــع
ً
وعمالقــا فــي دنيــا الفكــر
عشــر عقــ ًلا رائــدًا
البشــري قاطبــة .ونظــ ًر ا لمنــاداة أطروحــة هــذه
الورقــة بالــدور الريــادي الــذي تلعبــه الرمــوز الثقافية
فــي تكويــن مســتوى العقــل اإلنســاني ،فــإن
التعـرّف علــى منظومــة الرمــوز الثقافيــة التــي نهــل
منهــا عقــل ابــن خلــدون يصبــح أمـ ًر ا ضرور ًيــا لفهم
وتفســير ظاهــرة العقــل الخلدونــي الفريــد.
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وكتــاب الموطــأ ،والســير البــن إســحاق ،وكتــاب
ايــن الصــاح فــي الحديــث ،وكتبًــا كثيــرة شــذت
عــن حفظــي ،وكانــت بضاعتــه فــي الحديــث وافــرة
ونحلتــه فــي التقييــد والحفــظ كاملــة ،كانــت لــه
خزانــة مــن الكتــب تزيــد علــى ثالثــة آالف ســفر ،فــي
الحديــث والفقــه والعربيــة ،واألدب والمعقــول
وســائر الفنــون( »...التعريــف .)21 :أمــا عــن مع ّلمــه
الثانــي اآلبلــي ،شــيخ العلــوم العقليــة فيقــول
عنــه ابــن خلــدون« :أصلــه مــن تلمســان ،وبهــا
نشــأ ،وقــرأ كتــب التعاليــم ،وحــذق فيهــا ،وأظلــه
الحصــار الكبيــر بتلمســان أعــوام المائــة الســابعة،
فخــرج منهــا وحــج .ولقــي أعــام المشــرق يومئــذ

ففــي صبــاه درس ابــن خلــدون فــي تونــس

 ،...وقــرأ المنطــق واألصليــن ،علــى الشــيخ أبــي

التــي كانــت يومئــذ مركــز العلمــاء واألدبــاء فــي

موســى عيســى بــن اإلمــام .وكان قــرأ بتونــس،

بــاد المغــرب .ركــز ابــن خلــدون دراســته فــي ثالثــة

مــع أخيــه أبــي زيــد عبــد الرحمــن ،علــى تالميــذ ابــن

مجــاالت وهــي ( )1العلــوم الشــرعية مــن تفســير

زيتــون الشــهير الذكــر .وجــاء إلــى تلمســان بعلــم

وحديــث وفقــه علــى المذهــب المالكــي وأصــول

كثيــر مــن المعقــول والمنقــول ...ولمــا قــدم علــى

وتوحيــد و( )2العلــوم اللســانية مــن لغــة ونحــو

ُ
لزمتــه
تونــس فــي حملــة الســلطان أبــي الحســن،

وصــرف وبالغــة وأدب و( )3المنطــق والفلســفة

وأخـ ُ
ـذت عنــه األصليــن ،والمنطــق ،وســائر الفنــون

والعلــوم الطبيعيــة والرياضيــة .لقــد أعطــت

الحكميــة والتعليميــة ،وكان رحمــه هللا ،يشــهد لــي

تلــك الدراســات ابــن خلــدون تكوي ًنــا تعليميًــا فــي

بالتبريــز فــي ذلــك» (التعريــف.)23-21 :

ثقافتــي عصــره بالمعنــى الحديــث لمصطلــح
ْ
الثقافتيــن  .The Two Culturesففــي كتابــه
ً
وشــرقا)
(التعريــف بابــن خلــدون ورحلتــه غر بًــا
يصــف بكثيــر مــن التفصيــل أهــم شــيخين تلقــى
تعليمــه علــى يديْهمــا وهمــا أبــو محمــد بــن عبــد
المهيمــن بــن عبــد المهيمــن الحضرمــي وأبــو
عبــد هللا محمــد بــن إبراهيــم اآلبلــي .يذكــر ابــن
خلــدون مــا تعلمــه عــن األول فيقــول« :الزمتــه،
وأخــذت عنــه ،ســماعً ا ،وإجــازة ،األمهــات الســت،

يعتــرف ابــن خلــدون بأنــه كان صاحــب رغبــة
قويــة فــي التعلــم وكســب رهــان المعرفــة منــذ
ُ
نشــأت وناهــزت
طفولتــه األولــى «لــم أزل منــذ
ً
حريصــا علــى اقتنــاء
مُ كبًــا علــى تحصيــل العلــم،
الفضائــل ،متنق ـ ًلا بيــن دور العلــم وحلقاتــه إلــى أن
كان الطاعــون الجــارف ،وذهــب باألعيــان ،والصــدور
وجميــع المشــيخة» (التعريــف .)57 :ونتيجــة
لذلــك هاجــر مــن تونــس إلــى المغــرب العلمــاء

لاو لقعلا يف عبطلاب يفاقثلا نئاكلا ناسنإلا
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والمثقفــون الذيــن لــم يصابــوا بالطاعــون .وفــي

المــؤرخ البريطانــي الشــهير أرنولــد توينبــي يقــول:

زمــن الحــق كان البــن خلــدون فرصــة العــودة

«ففــي ميــدان نشــاطه الفكــري يبــدو أنــه (ابــن

للدراســة فــي مدينــة فــاس التــي أصبحــت مركــ ًز ا

خلــدون) لــم يتأثــر بــأي مــن ســابقيه ولــم يجــد مــن

للعلمــاء والمثقفيــن الذيــن غــادروا األندلــس

يضاهيــه مــن معاصريــه ولــم يثــر فكــره الريــادي أي

وتونــس؛ فمكتبــات هــذه المدينــة كانــت أغنــى

رد فعــل بيــن مــن جــاءوا بعــده .ومــع ذلــك فإنــه

المكتبــات اإلســامية فــي ذلــك العهــد .ومــن

فــي المقدمــة وكتــاب العبــر قــد تصــور وصــاغ

ثــم فــإن وجــود ابــن خلــدون فــي هــذا المحيــط

فلســفة تاريــخ هــي بــدون شــك أعظــم األعمــال

الفكــري الثقافــي الالمــع قــد ّ
وســع وعــزز آفــاق

الفكريــة فــي مجالهــا الــذي لــم يتوصــل إليهــا بعــد

معارفــه وأرضــى رغبتــه الحقيقيــة فــي المعرفــة

أي عقــل بشــري»( )Toynbee, 1956 : 372.فــي أي

ُ
وعكفــت علــى النظــر والقــراءة ،ولقــاء
« ...
المشــيخة ،مــن أهــل المغــرب ،ومــن أهــل
األندلــس ،والوافديــن فــي غــرض الســفارة،
وحصلــت مــن اإلفــادة منهــم علــى البغيــة »
(التعريــف .)61 :وهكــذا يتجلــى أن العقــل الخلدونــي
صاحــب الفكــر الجديــد والمبتكــر هــو وليــد لعامليــن
رئيســين :الموهبــة الشــخصية ،مــن جهــة،
وتشــبعه بالمعرفــة والعلم/الرمــوز الثقافيــة
فــي محيطــه الثقافــي العربــي اإلســامي ومــن
كبــار علمــاء عصــره ،مــن جهــة أخــرى .وهــذا يعنــي
أن العقــل العمــاق البــن خلــدون مــا كان لينضــج
ويكتــب المقدمــة دون منظومــة الرمــوز الثقافيــة
العربيــة اإلســامية التــي اكتســبها وعايشــها فــي
المغــرب والمشــرق.

إعجاب الشرق والغرب بالعقل
الخلدوني

زمــان وأي مــكان
ومــن العالــم العربــي يصــف المفكــر المغربــي
الكبيــر الراحــل محمــد عابــد الجابــري محتــوى
المقدمــة علــى أنــه يمثــل عمــا فكر يًــا يتســم
بالتــدرج (مــن البســيط إلــى المعقــد) والوحــدة فــي
مواضيعــه ،وكذلــك فــي تنظيــم فصولــه وفقراتــه،
واالنســجام الــذي يســود أجــزاءه المختلفــة.
ويــرى أن البحــوث التــي تتنــاول مســائل الغيبيــات
والروحانيــات والحــاالت النفســية فــي المقدمــة
ً
بحوثــا اســتطرادية ،بــل هــي جــزء ال يتجــزأ
ليســت
مــن الهــرم العمرانــي الخلدونــي .ومــن الخطــأ
الجســيم التمييــز بيــن مــا هــو أصيــل ومــا هــو مجــرد
اســتطراد فــي المقدمــة (الجابــري .)115: 1992 ،ثــم
ً
ملخصــا رأيــه فــي فكــر كتــاب
يضيــف الجابــري
المقدمــة« :وفــي رأيــي أن مقدمــة ابــن خلــدون
ســواء مــن حيــث مضمونهــا ،أو مــن حيــث ترتيــب
فصولهــا وتتابــع فقراتهــا ،وتناســق أجزائهــا،

هنــاك إجمــاع كبيــر فــي الشــرق والغــرب بيــن

تشــكل بنــاء هرم ًيــا متماس ـ ًكا ،ذلــك أن الشــيء

العلمــاء والمفكريــن بــأن ابــن خلــدون قــد وُهــب

الــذي يلفــت النظــر فــي هــذا الصــدد ليســت تلــك

ً
شــغوفا بالعلــم والمعرفــة؛ فهــا هــو
عقــ ًلا

الهــوة المزعومــة بيــن البحــوث األصليــة والبحــوث
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االســتطرادية ،بــل إن الــذي يثيــر االنتبــاه واإلعجــاب

الــذي يجعلهمــا يحافظــان علــى درجــة عاليــة مــن

ً
معــا ،هــو ذلــك التماســك المنطقــي المتيــن

االقصــاء لبعضهمــا البعــض (.)Porter 1967

الــذي يســود المقدمــة مــن أولهــا إلــى آخرهــا ،والذي

ومــن جهــة أخــرى ،تتحــدث وســائل اإلعــام الكندية

جعــل مــن كل فكــرة نتيجــة التــي قبلهــا ومقدمــة

ّ
يســمى «بظاهــرة العزلتيــن Les Deux
علــى مــا

التــي بعدهــا» (الجابــري.)116: 1992 ،

 »Solitudesبيــن الكندييــن الفرنســيين والكندييــن
اإلنجليزييــن بمدينــة مونتريــال علــى الخصــوص.

الميدان التطبيقي لرؤية البحث
ودعمــا لمقولــة هــذا البحــث ننهيــه بذكــر
ً
مثاليــن يبيّنــان مــدى أهميــة دور منظومــة اللغــة
والرمــوز الثقافيــة فــي فهــم وتفســير الظواهــر
التاليــة :العالقــة بيــن كيبــاك وكنــدا ومســألة الحوار
بيــن الغــرب والعالــم العربــي اإلســامي.

ازدواجية الهوية الكندية ومشكل
كيباك
ـل للعالقــات المتوتــرة والصاخبــة
رجــع التحاليـ ُ
ُت ِ
أحيا ًنــا بيــن كيبــاك ،مــن ناحيــة ،والمقاطعــات
الكنديــة األخــرى والحكومــة المركزيــة (الفيدراليــة)
مــن ناحيــة أخــرى ،إلــى االختالفــات اللغويــة
الثقافيــة بيــن الطرفيــن :أي الكندييــن المتحدثيــن
باإلنجليزيــة والكندييــن الناطقيــن بالفرنســية.
نقتصــر هنــا علــى مالحظــات عالِميْ ــن اجتماعييــن
كندييــن مشــهورين حــول قضيــة التعايــش
المتــأزم بيــن كيبــاك وكنــدا.

فســكان هــذه المدينــة يطالعــون صحفــا
ومجــات مختلفــة ،كمــا أنهــم ال يســتمعون
إلــى نفــس المحطــات اإلذاعيــة وال يشــاهدون
نفــس القنــوات التلفزيونيــة ويبــدو أنــه حتــى رجــال
األعمــال مــن الطرفيــن ال يأكلــون فــي نفــس
المطاعــم .وهــذا يعنــي أن للمجموعتيــن أقطــاب
انتمــاء ورؤى مختلفــة.
وال تقتصــر ظاهــرة العزلتيــن علــى مدينــة
مونتريــال فحســب؛ بــل يمكــن مالحظتهــا عبــر
المجتمــع الكنــدي بأكملــه وعلــى مســتويات
متعــددة .فعلــى ســبيل المثــال ،يصــف عالــم
االجتمــاع الكيباكــي المعــروف جــي روشــاي Guy
 Rocherمالمــح تلــك الظاهــرة فــي خطابــه الــذي
ألقــاه فــي  27مايــو  1990أمــام زمالئــه بمناســبة
االحتفــال بالذكــرى الخامســة والعشــرين
للجمعيــة الكنديــة لعلــم االجتمــاع وعلــم
االنثربولوجيــا فيقــولّ :
«إن مؤتمــرات الجمعيــة
الكنديــة لعلمــي االجتمــاع واألنثروبولوجيــا تشــير
إلــى الحضــور الخفــي لعلمــاء االجتمــاع الكندييــن

يــرى جــون بورتــر  John Porterعالــم االجتمــاع

الفرنســيين ،وخاصــة المنحدريــن مــن مقاطعــة

الكنــدي االنجليــزي بــأن كنــدا هــي بلــد منقســم إلــى

كيبــاك .وحتــى نكــون أكثــر دقــة فهــي تشــير

مجموعتيــن بشــريتين كبيرتيــن تتحدثــان لغتيــن

إلــى غيابهــم الكبيــر .إن قــراءة المــرء لبرامــج

وتمارســان تقاليــد وعــادات مختلفــة األمــر

المؤتمــر تجعلــه يســتنتج بــأن علــم االجتمــاع

لاو لقعلا يف عبطلاب يفاقثلا نئاكلا ناسنإلا
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الكيباكــي يمــر بفتــرة تدهــور منــذ  1965بينمــا هــو

والقــدرة علــى الحــوار والتفاعــل علــى المســتويين

يتمتــع فــي الحقيقــة بعطــاء فكــري زاخــر .وفــي

الفــردي والجماعــي بيــن تلــك التجمعــات.

الواقــع ّ
يمثــل الحضــور القليــل لعلمــاء االجتمــاع

ً
جميعــا هــي أهــم
واللغــة أم الرمــوز الثقافيــة

الكيباكييــن الفرنســيين شـ ً
ً
عميقــا؛ فالهــوة
ـرخا

عناصــر المنظومــة الثقافيــة لفتــح أبــواب الحــوار

بيــن علمــاء االجتمــاع الكندييــن الناطقيــن

والتواصــل بيــن األفــراد والمجموعــات البشــرية.

بالفرنســية ،خاصــة الكيباكييــن منهــم ،هــي فــي

ومــن ثــم ،يمكــن القــول بــأن حـــوار الثقافــات بيــن

ازديــاد .لقــد وقــع بنــاء جــدار مــن الصمــت بيننــا

العالــم اإلســامي ،مــن ناحيــة ،والعالــم الغربــي،

يبــدو وكأنــه أقــوى مــن جــدار برليــن وأطــول عمـ ًر ا

مــن ناحيــة أخــرى ،يتطلــب فــي المقــام األول مــن

ً
عوضــا
منــه .ال يوجــد انفصــال بيننــا ولكــن يوجــد

الطرفيــن معرفــة لغــات بعضهــم البعــض.

ً
بعضــا
عــن ذلــك افتــراق وابتعــاد عــن بعضنــا

وهــذا مــا هــو مفقــود أو قاصــر عند الطــرف الغربي

دون اســتفتاء (.)Rocher 1990

نخبو ًيــا وشــعبيًا .وعلــى العكــس مــن ذلــك؛ فــإن
لنخــب العالــم العربــي اإلســامي معرفــة واســعة

حوار وصدام الثقافات

ومتمكـــنة بلغــات المجتمعات الغربيــة المتقدمة

نفضــل هنــا اســتعمال كلمــة «الثقافــات»
بــدل «الحضــارات» فــي تحليــل مســألة الحــوار
أو الصــدام بيــن األمــم والمجتمعــات؛ إذ إن
الثقافــات (منظومــات اللغــات والرمــوز الثقافيــة)
هــي المؤسســة للحضــارات وتجلياتهــا بمــا فيهــا
القــدرة علــى الحــوار والصــدام مــع «اآلخــر».

وفــي طليعتهــا اللغتــان اإلنجليزيــة والفرنســية.
وبازديــاد

نســبة

التعليــم

منــذ

اســتقالل

المجتمعــات العربيــة اإلســامية ،انتشــر تعلــم
اللغــات الغربيــة فيهــا .إن هــذا الواقــع اللغــوي
الشــعبي يهيــئ بالضــرورة المجتمعــات العربيــة
اإلســامية ويعــزز عندهــا هاجــس التفتــح
والحــوار مــع المجتمعــات الغربيــة وخاصــة األكثــر

مــا مــن شــك أن قضيــة حوار/صــدام

تقدمً ــا .أمــا المجتمعــات الغربيــة المتقدمــة

الثقافــات هــي اليــوم موضــوع الســاعة .يســاعد

فليــس لهــا مــا يحفزهــا علــى نطاق شــعبي واســع

مفهومنــا لمنظومــة اللغــة والرمــوز الثقافيــة

علــى تعلــم ولــو لغــة واحــدة مــن لغــات العالــم

علــى المســاهمة فــي فهــم وتفســير حيثيــات

العربــي اإلســامي .فهــذا األخيــر عالــم متخلــف ال

أو

يجــذب الغربييــن لتعلــم لغاتــه .ويقتصــر األمــر فــي

التشــابه فــي عناصــر هــذه المنظومــة بيــن

أغلــب األحيــان علــى تعلــم بعــض لغــات العالــم

األمــم والمجتمعــات والجماعــات علــى التواصــل

العربــي اإلســامي لعــد ٍد محــدود جــدً ا مــن األفــراد

والحــوار بينهــا؛ فاالشــتراك أو التشــابه بيــن تلــك

مــن العلمــاء والمستشــرقين والدبلوماســيين

التجمعــات البشــرية فــي عالــم الرمــوز الثقافيــة

ورجــال األعمــال واالســتخبارات ،كمــا يتجلــى ذلــك

يعــزز بالتأكيــد مــن االســتعداد والتحمــس

فــي االهتمــام المتزايــد عنــد اإلدارات األمريكيــة

هــذا

الموضــوع .ويســهّ ل االشــتراك
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فــي تع ّلــم اللغــة العربيــة مــن طــرف العامليــن
بوكالــة االســتخبارات األمريكيــة .CIA
ً
أيضــا علــى
يتفــوق العــرب المســلمون
الغربييــن المســيحيين فــي إيمانهــم بعيســى
الرســول النبــي .ومنــه؛ فالمســيحيون واليهــود
عنــد المســلمين هــم أهــل الكتــاب .بينمــا
اإليمــان بمحمــد بوصفــه رســو ًلا ونبيًــا ليــس
جــزءا مــن العقيــدة المســيحية واليهوديــة.
ً
ونتيجــة لذلــك فالعــرب المســلمون أكثــر تأهــ ًلا
دينيــا للتحــاور مــع أهــل الكتــاب .وفــي ضــوء
هــذه المعطيــات؛ فإنــه ال يجــوز الحديــث عــن
المســاواة فــي رغبــة الطرفيــن الغربــي والعربــي
اإلســامي فــي الحــوار .واعتمــادً ا علــى مــا ســبق
ذك ـرُه ،فالمجتمعــات الغربيــة الحديثــة هــي أقــل
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الببليوغرافيا:
باللغة العربيــة
ابــن خلــدون ،عبــد الرحمــن :التعريــف بابــنخلــدون ورحلتــه شــرقا وغربــا ،بيــروت ،دار الكتــاب
اللبنانــي ،دون تاريــخ.
الحــاج ،كمــال يوســف ( )1967فــي فلســفةاللغــة ،بيــروت ،دار النهــار للنشــر.
 الجابــري ،محمــد عابــد ( :)1992فكــر ابــنخلــدون ،العصبيــة والدولــة :معالــم نظريــة
خلدونيــة فــي التاريــخ اإلســامي ،بيــروت ،مركــز
دراســات الوحــدة العربيــة.

اســتعدادًا ومقــدرة لغويًــا ودينيًــا وثقافيًــا

الــذوادي ،محمــود :فــي الــدالالت الميتافيزيقيــة

علــى الدخــول فــي حــوار ثقافــي واســع ومثمــر مــع

للرمــوز الثقافيــة ،عالــم الفكــر ،المجلــد  ،25العــدد

المجتمعــات العربيــة واإلســامية .وفــي ظــل

 ،3يناير/مــارس  ،1997ص.43-9

ظــروف الجهــل المتفشــي فــي العالــم الغربــي
بلغــات وثقافــات العالــم العربــي اإلســامي
وفقــدان الديــن المســيحي لإليمــان باإلســام
باعتبــاره دي ًنــا إلهيًــا؛ فإنــه يمكــن القــول إن

الــذوادي ،محمــود  :2010المقدمــة فــي علــم
االجتمــاع الثقافــي برؤيــة عربيــة إســامية ،بيــروت،
المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر.

الطــرف الغربــي هــو األكثــر اســتعدادً ا وترشــحً ا

-الــذوادي ،محمــود ( :)2002التخلــف اآلخر :عولمة

مــن العالــم العربــي اإلســامي للدخــول فــي

أزمــة الهويــات الثقافيــة فــي الوطــن العربــي

عمليــة التوتــر والصــدام معــه.

والعالــم الثالــث ،تونــس ،األطلســية للنشــر.
 الــذوادي ،محمــود ( :)2006الثقافــة بيــنتأصيــل الرؤيــة اإلســامية واغتــراب منظــور
العلــوم االجتماعيــة ،بيــروت ،دار الكتــاب الجديــد
المتحــدة.
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لاو لقعلا يف عبطلاب يفاقثلا نئاكلا ناسنإلا

«Les Deux solitudes chez les sociologues
canadiens » Le 27 mai 5 ,1990p.
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