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صار معظم المفكرين، إن لم نقل 

كلهــم، يعتقــدون بنســبية المعرفــة 

المعرفــة  فيهــا  بمــا  اإلنســانية، 

العلميــة. وليــس المقصــود بهــذه 

بالنســبة  محدوديتهــا  النســبية 

بــل  فعــًلا،  ُيعــَرف  أن  يجــب  لمــا 

غيــر  أخــرى  بأمــور  ارتباطهــا  أيًضــا 

الفالســفة  اجتهــد  وقــد  معرفيــة. 

والمفكــرون فــي بيــان هــذه األمــور 

منهــم  المعرفــة،  بهــا  ترتبــط  التــي 

تحدثــوا  الذيــن  اإلبســتيمولوجيون 

المشــكلة  الداخليــة  العالقــات  عــن 

للمعرفــة، مثــل العالقــة بيــن األطــر 

أو  الحســية  والمعطيــات  النظريــة 

التجريبيــة؛ ومنهــم فالســفة نظــروا 

متعلقــة  خارجيــة  عالقــات  فــي 

بذاتيــة العــارف أو العالــم، اعتقاداتــه 

وعالقاتــه،  ومصالحــه  وأغراضهــم 

ــة المحيطــة  أو بالظــروف االجتماعي

والســلطة  اللغــة  جهــة  مــن  بــه 

والتمويــل وغيــر ذلــك. ولعــل حاصــل 

مــا يســتفاد أن المعرفــة، بمــا فيهــا 

بتلــك  ليســت  العلميــة،  المعرفــة 

الموضوعيــة وال النقــاء الــذي يتصــور 

فــي بــادئ األمــر.

وتمثل المعرفة التي أنتجها المستشرقون 

حــول التــراث اإلســامي نموذًجــا الرتبــاط اإلنتــاج 

وأيديولوجيــات  ومصالــح  بســلط  المعرفــي 

مــن  العديــد  أبرزتــه  مــا  ورؤى مســبقة، وهــذا 

الدراســات النقديــة التــي رامــت مراجعــة اإلنتــاج 

االستشــراق فــي الغــرب نفســه. وال يفيــد هــذا 

االستشــراقي  اإلنتــاج  مــن  التبخيــس  الحكــم 

مطلًقــا وال اتهــام المستشــرقين فــي نياتهــم 

جملــة، بقــدر مــا يــراد منــه تقديــم المثــال عــن 

التــي  بالعاقــات  للمعرفــة  المذكــور  ارتبــاط 

أشــرنا إليهــا ســابًقا. ولذلــك، ال ُبــدَّ مــن االنتبــاه 

إلــى األحــكام المرســلة التــي ترمــي االستشــراق 

جملــة، قديمــه وحديثــه، بالنزعــة االســتعمارية 

واالرتبــاط بالنزعــة المركزيــة الغربيــة وصناعــة 

مــن  كثيــًرا  أن  المعلــوم  صناعــة.  "الشــرق" 

المعرفــي  لإلنتــاج  االستشــراقية  الدراســات 

اإلســامي إنمــا اســتمدت قوتهــا مــن المناهــج 

التــي اســتعملت، وهــي المناهــج  المســتجدة 

الممارســة  فــي  معهــودة  تكــن  لــم  التــي 

المعرفيــة اإلســامية، وهــي مناهــج مســتمدة 

اإلنســانية  والعلــوم  الفلســفة  تطــورات  مــن 

فــي الغــرب. 
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وظــل ســؤال فائــدة هــذه المناهــج وكيفيــة 

فــي  ــا  ُمِلحًّ ســؤاًلا  وتبيئتهــا  منهــا  االســتفادة 

أن  ومــع  المعاصــر.  العربــي  الفلســفي  الفكــر 

مجهــودات قــد ُبذلــت قديًمــا وحديًثــا، وال زالــت 

الفلســفي واإلبســتيمولوجي  النظــر  فــي  تبــذل، 

ــًرا مــن هــذه  فــي المعرفــة اإلســامية، إال أنَّ كثي

المجهــودات قــد نظــرت، وبتأثيــر مــن توجهــات 

هــذه  إلــى  الغربــي،  االستشــراق  هــذا  فــي 

المعرفــة نظــرة خارجيــة جامــدة، واعتــدت بــأدوات 

تطــورات  مواكبــة  بداعــي  متنوعــة  منهجيــة 

أنهــا  والواقــع  اإلنســانية،  والعلــوم  الفلســفة 

لــم تكــن إال تجريًبــا لمقــررات فلســفية وعلميــة 

مجهــود  بــذل  قلمــا  لغيرهــا،  أنتجــت  إنســانية 

فلســفي  باستشــكال  لدراســتها  حقيقــي 

بــاألدوات  وإبســتيمولوجي أصيــل مــع االعتــداد 

المناســبة.  المنهجيــة 

لقــد صــار العــبء البحثــي علــى الباحثيــن الجــدد 

واإلنســانية  اإلنســانية  والعلــوم  الفلســفة  فــي 

التقريبــي  المجهــود  إلــى  فباإلضافــة  مزدوًجــا: 

الفلســفية  والنظريــات  المناهــج  دراســة  فــي 

واســتعراضها  الغربيــة  اإلنســانية  والعلميــة 

فــي ثقافتنــا، صــار مــن المطلــوب إخضــاع هــذه 

الداخلــي  والتقويــم  للنقــد  والنظريــات  المناهــج 

بماءمتهــا  تعلــق  فيمــا  خاصــة  والخارجــي، 

جعــل  بهــذا  ُيــراد  وال  اإلســامية.  للمعرفــة 

اإلســامية"  "الثقافــة  أو  اإلســامية"  "المعرفــة 

الفلســفية  المعــارف  تدفــق  علــى  رقابــة 

واإلنســانية علــى ثقافتنــا، بقــدر مــا تعنــي الوعــي 

منطلقــا  عــن  النظــر  بغــض  التبيئــة،  بأهميــة 

مــن  مطلوًبــا  صــار  كمــا  التبئيــة؛  هــذه  وغايــات 

الباحثيــن فــي العلــوم اإلســامية دراســة المناهــج 

دراســة  فــي  أنتجــت  التــي  الغربيــة  والنظريــات 

موضوعــات شــبيهة بالموضوعــات المدروســة 

فــي العلــوم اإلســامية، واســتمداد مــا ظهــرت 

مــن  االســتفادة  تقتصــر  وال  منهــا.  مناســبته 

اإلنســانية  والعلميــة  الفلســفية  المعرفــة 

الغربيــة فيمــا يســمى بعلــوم اآللــة، بــل يمكــن 

مــن  الكثيــر  مــن  األقــل،  علــى  جزئًيــا  االســتفادة، 

واألفــكار.  والمذاهــب  النظريــات 

علــى  العــدد  هــذا  مــواد  أغلــب  تــدور 

ــة  ــى الدراســة الجدي االستشــراق، وهــي دعــوة إل

والقريبــة مــن الموضوعيــة لإلنتاج االستشــراقي 

بعيــًدا عــن الخطــأ الــذي نزعــم أن المستشــرقين 

ســقطوا فيــه، أي التحيــز واالرتبــاط باأليديولوجيــا 

والســلطة والمصلحــة، وذلــك مــن أجــل الفهــم 

الجيــد لهــذا اإلنتــاج، واالســتفادة ممــا صــح منــه، 

العــدد  هــذا  وفاتحــة  وتبيينهــا.  أخطائــه  وتبيــن 

مقــال للمفكــر التونســي احميــدة النيفــر راجــع 

فيــه أفــكار المستشــرقين الفرنســي "لــوي ريــن" 

فــي كتابــه "المرابطــون واإلخــوان: دراســة عــن 

اإلســامي فــي الجزائــر" واأللمانــي "تومــاس بــاور" 

فــي كتابــه "ثقافــة االلتبــاس: تاريــخ اإلســام مــن 

منظــور مختلــف"، محــاوًلا اإلجابــة عــن ســؤال: 

كيــف يفهــم اآلخــر اإلســام؟ باإلجابــة عــن ســؤال 

ــد المستشــرق  ــوب عن وســيط هــو: هــل المطل

هــو فهــم عالــم اإلســام أم امتاكــه؟ وهــو مــا 

يعنــي ربــط الســؤال المعرفــي بالمصلحــة، كمــا 

ــار نقــاد االستشــراق. وقــد انتهــى بعــد  فعــل كب
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فحصــه للكتابيــن المذكوريــن إلــى ارتبــاط عمــل 

ــن باألطروحــة االســتعمارية و"رســالتها  ــوي ري ل

رغــم  غيريــة  اإلســام  اعتبــار  مــع  الحضاريــة" 

إلــى  ودعوتــه  للجزائرييــن،  نســبي  تقديــر 

سياســات جديــدة لتحقيــق االمتــاك؛ واعتــدال 

فهــم  فــي  المعاصــر  األلمانــي  المستشــرق 

التعــدد فــي تاريــخ اإلســام، وإقــراره بــأن التعــدد 

وجــد فــي التــراث النظــري والعملــي اإلســامي 

إلــى حيــن اللقــاء بالحداثــة الغربيــة االمبرياليــة، 

التــي أثــرت فــي هــدم تــراث التعــدد والتســامح 

ــر تبنــي الطبقــة المتوســطة والمتعلمــة فــي  عب

المجتمعــات العربيــة فــي الحقبــة الكولونياليــة 

التأثــر  و"هــذا  الغربــي.  االيديولوجــي  للمنهــج 

بالغــرب هــو الســبب الــذي نشــأ عنــه اإلســام 

السياســي ودفــع اإلســاميين إلــى الدعــوة إلــى 

إلــى  الدعــوة  أي  اإلســام"،  "أســلمة  ضــرورة 

اســتعمل  وقــد  الغــرب.  بمنهــج  تأثــًرا  أدلجتــه 

عاقتــه  فــي  الحــدود  مفهــوم  النيفــر  المفكــر 

ا يفيــد حــدوًدا فــي  باالستشــراق، اعتبــاره مجــاًز

جغرافيــا تصوريــة وثقافيــة تتعيــن فــي األفــراد 

والجماعــات، للتمييــز بيــن المقاربتيــن فــي تنــاول 

اإلســام بيــن المستشــرقين، وأهميــة التفاعــل 

االنســاني الخالــي مــن الغيريــة.

النيفــر  قدمهــا  التــي  الصــورة  أن  ومــع 

لاستشــراق األلمانــي المعاصــر إيجابيــة، إال 

أن الباحثــة ِظــال الجنابــي قــد خففــت منهــا، 

الموســومة  دراســتها  فــي  تنفهــا،  لــم  وإن 

فــي  المســلمة  المــرأة  حــول  بـ"نقــاش 

الــذي  األلمانيــة"،  العلميــة  البحــوث 

خصصتــه الســتعراض التصــورات التــي يعبــر 

عنهــا الباحثــون األلمــان تجــاه قضايــا المــرأة 

ألمانيــا  وفــي  عامــة،  الغــرب  فــي  المســلمة 

بالصــور  تتغــذى  تصــورات  وهــي  خاصــة، 

نفــس  فــي  وتغذيهــا  المتداولــة،  النمطيــة 

الكتابــات  أن  إلــى  الباحثــة  وتشــير  الوقــت. 

االجتماعيــة  العلــوم  مجــال  فــي  واألبحــاث 

إلــى اإلســام، وخصوصــا  النظــر  فــي  تتــراوح 

المســلمة  المــرأة  بمعاملــة  يتعلــق  فيمــا 

وموقــف  شــكي  موقــف  بيــن  ولباســها، 

معــادي، بحيــث يفهــم بأنــه ال يمكــن التوفيــق 

بيــن اإلســام والحيــاة الغربيــة الحديثــة. ورغــم 

عــن  والنمطيــة  الســلبية  األحــكام  انتشــار 

المــرأة المســلمة واإلســام بوجــه عــام، والذي 

وبنصــوص  باقتــدار  الباحثــة  اســتعرضته 

الباحثــة  أن  إال  األبحــاث،  هــذه  مــن  مقتبســة 

توقفــت عنــد مواقــف منصفــة فــي األكاديميــة 

الغربيــة، ســواء مــن قبــل التيارات الموســومة 

معتدلــة.  نســائية  توجهــات  أو  باإلنســانوية 

وقــد رأت الباحثــة أن هــذه المواقــف اإليجابيــة 

فــي تزايــد فــي الســنوات األخيــرة، وإن كانــت 

اآلن. حــد  إلــى  ضعيفــة 

للنمــط  الخفــي  للتأثيــر  مثــال  وفــي 

المعرفــي  النــص  دراســة  فــي  االستشــراقي 

محتشــمة،  إشــارة  إليــه  أشــير  وإن  التراثــي، 

وجــه الباحــث عبــد هللا بكيــري النقــد إلــى بعــض 

لدراســة  بهــا  التوســل  جــرى  التــي  المناهــج 

ال  ألنهــا  وذلــك  الصوفــي،  والنــص  التصــوف 

تناســب موضوعهــا، وتــؤدي بالتالــي إلــى نتائــج 
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النــص  فــي  النظــر  تجديــد  إلــى  ودعــا  خاطئــة. 

الصوفــي بتجــاوز المقاربــة التقليديــة، واعتمــاد 

منهــج علمــي يراعــي خصوصيــة النــص الصوفــي 

ــا عرفانًيــا روحًيــا وكــذا االنتبــاه إلــى  باعتبــاره نصًّ

ظروفــه التاريخيــة والبنيــة العقليــة واالجتماعيــة 

التــي كتــب فيهــا. وقــد اقتــرح الباحــث االعتمــاد 

إلــى  الصوفــي  للنــص  العلميــة  الدراســة  فــي 

أربعــة أطــر أو حــدود معرفيــة، وهــي: حــد تعريفــي، 

وحــد المصطلــح، وحــد الَنَفــس، وحــد االنتقــال 

اإلشــارة. إلــى  العبــارة  مــن 

الجديــدة  المراجعــات  عــن  بعيــًدا  وليــس 

الباحــث  قــدم  االستشــراقية،  الدراســات  فــي 

بــدر الحاكيمــي قــراءة فــي كتــاب "دراســات حــول 

نظــم الســور المكيــة" للباحثــة األلمانيــة "أنجليــكا 

نويفــرت". وقــد اســتعرض فيهــا الباحــث مضاميــن 

فــي  جديــد  توجــه  عــن  عبــرت  التــي  الكتــاب  هــذا 

ســور  إلــى  النظــر  فــي  االستشــراقية  الدراســات 

القــرآن. وذلــك ألن هــذه الدراســات قــد درجــت علــى 

ــار ســور القــرآن، والســور المكيــة منهــا بوجــه  اعتب

تؤكــد  بينمــا  ومترهلــة،  مفككــة  وحــدات  خــاص، 

الباحثــة "أنجليــكا نويفــرت" علــى وحدتهــا وتماســك 

نظمهــا. وقــد كان لمنهجهــا البنيــوي والتاريخــي 

وتمكنهــا مــن الدراســات القرآنيــة والنتائــج التــي 

وصلــت إليهــا نتائــج مهمــة فــي حقــل الدراســات 

القرآنيــة فــي الغــرب، كمــا يؤكــد الباحــث. بــل اعتبــر 

أنهــا قــد أحدثــت بذلــك نقلــة نوعيــة نســبيا فيهــا، 

التفكيكيــة  للصــورة  مخالًفــا  تصــوًرا  وقدمــت 

الدراســات  حقــل  فــي  عمــرت  التــي  االختزاليــة 

االستشــراقية. القرآنيــة 

وتولــى الباحــث عبــد العزيــز النقــر ترجمــة 

مقــال مــن اللغــة اإلســبانية عــن المستشــرق 

باثيــوس"  أســين  "مغيــل  الكبيــر  االســباني 

المعاصــر  اإلســباني  المستشــرق  كتبــه 

"رفاييــل رامــون غيّريــرو". وقــد خصــص غيريرو 

هــذا المقــال إلبــراز قيمــة وإنجــازات باثيــوس 

فــي حقــل الدراســات االستشــراقية المهتمــة 

بالفلســفة اإلســامية أساًســا، وبالفلســفة 

ذلــك  وتضمــن  أخــص.  بوجــه  األندلســية 

والتحقيقــات  األبحــاث  أبــرز  اســتعراض 

التــي  اإلســامية،  الفلســفة  تناولــت  التــي 

دراســاته  باســتثناء  أخــص،  بشــكل  ركــزت 

علــى  األول،  تخصصــه  مجــال  الغزالــي  عــن 

الفكــر الفلســفي والكامــي األندلســي وأبــرز 

رجاالتــه مــن أمثــال: ابــن طفيــل وابــن رشــد 

وابــن طملــوس وابــن مســرة وابــن حــزم وابــن 

البطليوســي. الســيد 

ومــن المــواد فــي هــذا العــدد، مقــاالن: أحدهمــا 

"معالــم  بعنــوان  اليربوعــي  مصطفــى  للباحــث 

منهــج الوســطية فــي فقــه التنزيــل" انشــغل فيــه 

خاصــة  الفقــه،  فــي  الوســطية  منهــج  باســتثمار 

فــي تنزيــل األحــكام الفقهيــة. وقــد ســعى إلــى إبــراز 

أهميــة الوســطية فــي التنزيــل كمــا فــي االســتنباط 

ا إلــى عــدد مــن الفوائــد المتحققــة  الفقهــي، مشــيًر

التــي يمكــن  بمراعــاة هــذا المنهــج واالنحرافــات 

تجنبهــا بذلــك. وقــد أبرز الباحث ماهية هذا المنهج 

والقيــم التــي يشــملها، وارتباطــه بضــرورة الفهــم 

الســليم للواقــع. كمــا نبــه إلــى أن الدعــوة إلــى تبنــي 

هــذا المنهــج ال يعنــي أنــه لــم يكــن معتمــدا فــي 
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المســألة  وســياق  االجتماعيــة  الشــروط  أهميــة 

لتبريــر االعتقــادات والقضايــا المعرفيــة فــي وجــه 

وقــد  إليهــا.  الموجهــة  الحقيقيــة  االعتراضــات 

قــدم الكاتــب عرًضــا لنظريتــه مــع األدلــة واألمثلــة 

المعــززة لهــا، باإلضافــة إلــى دفعــه العتراضــات 

وجــه إلــى المقاربــة الســياقية عامــة، والتــي يمكــن 

أن تــورد علــى صيغتــه الخاصــة منهــا.

 ويأتــي معنــا فــي هذا العدد تقرير  أعده الباحث 

بعنــوان  نــدوة  أعمــال  حــول  عكــراش  يوســف 

التحديــات  فــي ضــوء  والتديــن  الديــن  "مســتقبل 

المعاصــرة"، الــذي نظــم بمدينــة وجــدة المغربيــة، 

يومــي 24-25 ذو القعــدة 1443هـــ، الموافــق لـــ 24-

2022م. 25 يونيــو 

مــا  إلــى  باإلضافــة  العــدد  يتضمــن  وختاًمــا: 

ســبق حــواًرا ماتًعــا مــع فضيلــة العامــة األصولــي 

"اإلشــكاالت  حــول:  الســريري  مولــود  الشــيخ 

اســتفاض  وقــد  الفقــه"  ألصــول  المعاصــرة 

كثيــًرا  مبيًنــا  األســئلة  عــن  الجــواب  فــي  الشــيخ 

مــن إشــكاالت يطرحهــا بعــض المعاصريــن حــول 

ومكانــة  التجديــد  دعــاوى  مثــل  وأصولــه  الفقــه 

المقاصــد، وموقــع علــم األصــول مــن الشــريعة، 

ومــدى انســجام الفقــه وأصولــه مع بنية الشــريعة 

العامــة، وكذلــك مــا يتعلــق بأنظــار بعــض النــاس 

وكامهــم حــول مفهــوم المصلحــة، وغيرهــا مــن 

المســاحات التــي جــرى فيهــا الحــوار.

ســابق أعمــال الفقهــاء الســابقين، إنمــا يقصــد 

ــر  ــره بتطوي بذلــك الدعــوة إلــى إعــادة تبنيــه وتطوي

التنظيميــة  والصيــغ  المتجــدد  للواقــع  فهمنــا 

اإلســامية  للشــريعة  األمثــل  بالتنزيــل  الكفيلــة 

البطــل،  ســفيان  للباحــث  والثانــي  الوســطية؛ 

الــذي تضمــن تحقيًقــا ودراســة لنــص "رســالة فــي 

الخانــي  صــاح  بــن  قاســم  للمنطقــي  المنطــق" 

ألحــد  المنطــق  فــي  رســالة  وهــي  1109هـــــ(،  )ت. 

المناطقــة المتأخريــن. وقــد قــام الباحــث بدراســة 

تاريخًيــا  اســتعراًضا  تضمنــت  للنــص،  تقديميــة 

لتطــور المنطــق العربــي وللنقــد الموجــه إليــه فــي 

طرحــت  التــي  ولإلشــكاالت  اإلســامية  الثقافــة 

فــي عاقتــه بمختلــق عناصــر الثقافــة اإلســامية. 

الموضوعــات  الباحــث  اســتعرض  ذلــك  وبعــد 

المدروســة فــي الرســالة، وهــي مباحــث ومســائل 

تقليديــة فــي المنطــق، مــع تنبيهــه علــى تشــابه فــي 

األســلوب بيــن الخانــي وابــن تيميــة.

وينشــر، فــي هــذا العــدد، ترجمــة لدراســة فــي 

للفيلســوف  المعاصــرة  اإلبســتيمولوجيا  مجــال 

"ديفيــد أنيــس" بعنــوان "نظرية ســياقية في التبرير 

الباحــث  لهــا  التقديــم  مــع  وتوالهــا  المعرفــي". 

ويتضمــن  ســامة".  "ســيد  محمــد  المصــري 

المقــال، كمــا يظهــر مــن عنوانــه، اقتراًحــا نظرًيــا 

لصاحًبــه فــي التبريــر المعرفــي، وهــو اقتــراح ينتمــي 

اإلبســتيمولوجيا،  فــي  الســياقية  المدرســة  إلــى 

المعرفــة  فــي  الســياق  أهميــة  تقــرر  التــي  وهــي 

وتبريرهــا، فــي مقابــل النظريــات الجوهريــة األخــرى 

مثــل النظريــة األساســية والنظريــة االتســاقية. 

مــدار النســخة الســياقية التــي يقدمهــا أنيس حول 
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